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สาระสําคั ญ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง
การดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใดๆอันเกิดจาก
การปลีย่ นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอยางยิง่ ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะ
เดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมี
ความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพือ่ ให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิง่ แวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงได
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เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
บอกแนวทางและสามารถเริ่มตนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได

ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
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บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานการดําเนินชีวิต
ของคนไทย
สาระสําคัญ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเลานานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ในป 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนับวาเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหประชาชนเขาใจ
ถึงผลการพัฒนา ซึ่ งใชเปนแนวทางการดํา เนินชีวิตที่อยูบนพืน้ ฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ การมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีตอตนเองตลอดจนใชความรู
และคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมีสติ ปญญาและความขยันหมั่นเพียร ซึ่งจะ
นําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ งที่ 1 ความเปนมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งที่ 2 ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งที่ 4 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดังจะเห็นไดวา ปรากฏความหมาย
เปนเชิงนัยเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในป
พ.ศ. 2517 ที่พระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดที่พึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี
กิน พอใชของคนสวนให โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
ในตัวเอง และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน
ที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมีคณ
ุ ธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต
ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 นับเปนบทเรียนสําคัที่ทํา
ใหประชาชนเขาใจถึงผลจาการพัฒนา ที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ พึ่งพิง
ความรู เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเปนหลัก โดยไมไดสรางความมั่นคงและเขมแข็งหรือสรางภูมิคุม
กันที่ดีภายในประเทศ ใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอกจน
เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความ
สําคัในการแกไขปหาดังกลาวใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยอยางเปนระบบดวยการกําหนด
นโยบายดานการศึกษา โดยนําปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใชคณ
ุ ธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชือ่ มโยงความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรู ทักษะ และเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
สมดุล และยั่งยืน

เรื่องที่ 2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดาํ เนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง หมายถึง ความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีระบบคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผล
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวัง อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการ
ดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียรพยายามมีสติปา และความ
รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งทาง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีระบบ
ภูมิคมุ กันในตัวที่ดพี อสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช
ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต และใหมคี วามรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวติ ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
เรื่องที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชาชี้แนะแนวทางการดํารงอยููและปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงในระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤติ เพื่อ ความมัน่ คงและ ความยัง่ ยืน
ของการพัฒนา
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คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาตนอยางเปนขั้นตอน

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 หวง 2 เงือ่ นไข ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตน
เองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน้ จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
ดานตางๆ ที่จะเกิดขึน้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตทั้ง
ใกลและไกล
เงือ่ นไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนัน้ ตองอาศัยทั้งความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ


เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานัน้ มาพิจารณาใหเชื่องโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ


เงือ่ นไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อ

สัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปาในการดําเนินชีวิต

เรื่องที่ 4 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอประชาชน ดังนี้
1. เกิดแนวคิดที่มุงเนนพึ่งพาตนเองเปนหลัก ที่มีอยูในตัวเองเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนซึ่งจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน
2. ทําใหมีความเขมแข็งในจิตใจ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเปนหลัก เมื่อพึ่งตนเองไดแลว
ทําใหจติ ใจสงบเขมแข็ง ไมวติ กกังวล
3. เกิดความรวมมือ ความกระตือรือรน ความสามัคคีในชุมชน และประเทศชาติ
4. เกิดการมีสวนรวม คิดวิเคราะห แกปญหารวมกัน
5. ทําใหมีความเปนอยู พอมี พอกิน ลดปหาความยากจน
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“เมื่อสังคมไทยเปนสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
คนไทยดํารงชีวติ บนทางสายกลาง มีสามหวงสําคัญ
คลองใจในการดําเนินชีวติ ไดแก ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภมู ิคมุ กัน ในตัวที่ดี มีสองเงื่อนไขกํากับชีวิตอยางเครงครัด ได
แก เงื่อนไขความรูที่ประกอบดวยรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซึ่ง
มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน เพียร มีสติปญญา อยูในชีวิต ชีวิตมีแตความสุข
เศรษฐกิจ สดใส สังคม อุนใจ สิง่ แวดลอม
อุดมสมบูรณ วัฒนธรรม เขมแข็งยั่งยืน”
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กิจกรรมที่ 1
ตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ถูกตองที่สุด
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไร ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางไร?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ผูเ รียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรื่องอไรบาง ใชวิธีการ
อยางไร?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 2 ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง
สาระสําคัญ
การปฏิ บั ติ ตนตามแนวทางปรั ชาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

ดั งพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หั ว

ทรงมีพระราชดํารัสนํามาปฏิบัติตนคือ ยึดความประหยัด ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต
เลิกแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคา ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความ
ทุกขยากและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. บอกแนวทางในการนําปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ งที่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เรือ่ งที่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เรื่องที่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคณ
ุ คาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีคิด การจะนําปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลดีในการดําเนินชีวิต จําเปนจะ
ตองเริ่มตนจากการมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองวาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร และมีหลักการ
สําคัญอะไรบางที่จะนําไปใชเปนแนวทางสูการปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึงประโยชนจากการที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
วิธีปฏิบัติ หลังจากที่ไดทําความเขาใจอยางถูกตองแลว ก็จาํ เปนจะตองทดลองนํามาประยุกตใช
กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยคํานึง
ถึงการพึ่งพาตนเองเปนเบือ้ งตน การทําอะไรที่ไมสุดโดงไปขางใดขางหนึง่ การใชเหตุผลเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ตลอดการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงจะไม
ทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนทําใหตนเองหรือคนรอบขางเดือดรอนในภายหลัง การใฝรูอยางตอเนื่องและ
ใชความรูดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ความซื่อสัตย ความไมโลภ ความรูจกั พอ ความขยันหมั่น
เพียร การไมเบียดเบียนกัน การรูจกั แบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ตาม การที่จะสรางภาวะความรูความเขาใจที่ถูกตองอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดนั้น จําเปนที่จะตองเรียนรูดวยตนเองหรือรวมกับผูอื่น
วิธีการใหคุณคา การเรียนรูจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณระหวาง
ผูที่มีความสนใจรวมกันจะทําใหสามารถตระหนักถึงประโยชนและความสุขที่จะไดรับจากการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช แลวเกิดการปรับเปลี่ยน ความคิดเห็นและนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตตอไป
จิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากความพอใจในการใชชีวิตอยางพอดีและรูจกั ระดับความ
พอเพียงจะนําไปสูการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางถูกตอง ไมใหอดอยากจนเบียดเบียนตน
เอง หรือไมเกิดความโลภจนเบียดเบียนผูอ่ืน แตมีความพอเพียงที่จะคิดเผื่อแผแบงปนไปยังคนอื่น ๆ ใน
ชุมชนหรือองคกรและสังคมได
อยางไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของแตละคนจะไมเทากันหรือความพอเพียงของคนคนเดียว
กันแตตางเวลาก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได แลวแตเงื่อนไขภายในและภายนอก ตลอดจนสภาพแวดลอมที่มี
ผลตอความพอเพียง
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เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง*
ในฐานะที่เปนพสกนิกรชาวไทย จึงควรนอมนําปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสมาประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง
จริงจัง ดังกระแสกระราชดํารัส ความวา
“ ...ความเปนอยูที่ตองไมฟมุ เฟอย ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...”
2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยู ในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิตก็ตาม ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา
“...ความเจริของคนทัง้ หลายยอมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเลีย้ งชีพชอบเปนหลัก
สําคัญ...”
3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสู
กันอยางรุนแรงดังอดีต ดังกระแสพระราชดํารัสในเรือ่ งนี้ ความวา
“...ความสุขความเจริอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริที่บุคคลแสวงหาไดดวยความ
เปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจาก
ผูอื่น...”
4. ไมหยุดนิง่ ที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี้โดยตองขวนขวายใฝหาความรู
ใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปนเปาหมายสําคั ดังกระแสพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ให
ความหมายชัดเจนวา
“...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อ
จะใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือการมี
เกียรติวา ยืนไดดวยตนเอง...”
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ สิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครัง้ นี้
เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายแผนดิน ดังกระแสพระราชดํารัส
ความวา
“... พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครือ่ งทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด ละความชั่วที่ตัวเองมีอยู
พยายามกอความดีใหแกตวั อยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น...”
----------------------------------* จากหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ หนา 27 พิมพครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2548
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หลักของความประมาณ (พอ ดี) 5 ประการ (จากขอสรุปของสภาพัฒน)

1. พอดีดานจิตใจ
เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอือ้ อาทร ประนีประนอมนึกถึงประโยชน
สวนรวม
2. พอดีดานสังคม
ชวยเหลือเกื้อกูล รูจักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชน
3. พอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาด และรอบคอบ
เกิดความยั่งยืนสูงสุด
4. พอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปน
ประโยชน สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาจากภูมิปาชาวบานกอน
5. พอดีดานเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควรพออยู พอกิน สมควร
ตามอัตภาพและฐานะของตน

หลักของความมีเหตุผล

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิต
3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันในทางการคาขายประกอบอาชีพ แบบตอสูกัน
อยางรุนแรง
4. ไมหยุดนิง่ ที่หาทางในชีวิตใหหลุดพนจากความทุกขยาก
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วยุกิเลสใหหมดสิ้นไป ไมกอความชั่วใหเปนเครือ่ ง
ทําลายตัวเอง ทําลายผูอื่น

หลักของการมีภูมิคมุ กัน

1. มีความรู รอบคอบ และระมัดระวัง
2. มีคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและแบงปน
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การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยางและแนวทางใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน นํามาประยุกต
ใชในการดํารงชีวิต ดังนี้
1. ยึดหลักความประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย ใชในสิ่งที่จาํ เปนและรูจกั เก็บออมไวใชในอนาคต
2. ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตไมเห็นแกตวั
3. ยึ ดหลั ก ความไมแกง แยง ชิ ง ดี กั น รู จัก การพึ่ง พากั น ไมเอารัดเอาเปรี ย บและแขง ขั น
โดยใชวธิ ีรนุ แรง
4. ยึ ด หลั ก การใฝรู ใ ฝเ รี ย น
หมั่ น ศึ ก ษาหาความรู  ใชส ติ ป า ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
การประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายไดไวใชจาย โดยยึดความพอเพียงเปนหลัก
5. ยึดหลักการทําความดี ลดละความชั่วและสิ่งอบายมุขทั้งปวงเพื่อใหตนเอง ครอบครัวและ
สังคม อยูอยางเปนสุข

กิจกรรมที่ 2

หลังจากผูเรียนไดเรียนรูหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจนมีความรู ความเขาใจ ยอมรับและตัดสินใจลง
มือปฏิบัติ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพของตนเองนั้น ผูเรียนมีแนวทาง สามารถ
นํามาปฏิบัติ กับตัวเอง ครอบครัวอยางไร?
เนือ้ หา

1.พอประมาณ

2.ความมีเหตุผล

แนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตเชน( การชื้อสินคา การใชเงิน)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ (เชน การลงทุน การแปรรูป)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ในการดําเนินชีวิต( เชน การตัดสินใจชื้อสินคา การใชเงิน )
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ(เชนการตัดสินในลงทุน )
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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เนือ้ หา

3.มีภูมิคุมกันที่ดี

4.เงื่องไขความรูเร็จ

4.เงื่องไขคุณธรรม

แนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิต (เชน การสํารองของใช การปองกันอุบัติภัย)
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ( การสํารองเงินลงทุน การสําลองสินคา)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
รอบรู( เชนความรูเรื่องอาชีพนั้น ๆ)
....................................................................................................................................
รอบคอบ.(เชน รอบคอบในการใช)..............................................................................
....................................................................................................................................
ระมัดระวัง(การทําบัญชี)...........................................................................................
ซื่อสัตย (เชนใชวัตถุดิบที่ไมมีสารพิษปนเปอน)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
อดทน ( เชนอดทนในการดําเนินการ)…………………………………………..
แบงปน (มีความเอื้อเฟอเพื่อแผ)
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บทที่ 3 รูใช รูจาย
สาระสําคัญ

เมื่อเราประกอบอาชีพมีรายได การนําเงินไปใชจายสิ่งใดตองจดทุกอยาง ทุกครั้งที่จายออกไป
การบันทึกรายรับ รายจายเปนหลักฐาน แสดงแหลงที่มาของรายได รายจายและเงินออม อีกทัง้ เปนการ
เตือนตนเองและครอบครัววาในแตละเดือนมีคาใชจายอะไรบางที่ไมจําเปน รายการใดสามารถตัดทิ้งไป
ไดในเดือนตอไป ครอบครัวควรเริ่มตนจดรายรับ-รายจายจนเปนนิสยั ครอบครัวเราจะไดไมยากจน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวได
วิเคราะหสภาพรายรับ-รายจายของครอบครัวได
บันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัวได
อธิบายวิธีการลดรายจายและเพิ่มรายได
อธิบายวิธีการออมเงินได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ งที่ 1
เรือ่ งที่ 2
เรือ่ งที่ 3
เรือ่ งที่ 4

การวางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัว
การบันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว
การลดรายจายและเพิม่ รายไดในครัวเรือน
การออม
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เรื่องที่ 1 การวางแผนการใชจาย
กอนที่จะใชจายเงิน เราควรจัดสรรเงินที่มีอยูใหตรงกับความตองการ โดยการวางแผนการ
ใชจายเงินไวกอน
การวางแผนการใชจายเงิน หมายถึง การที่บุคคลจัดสรรรายรับ-รายจาย ของตนเอง ซึ่งมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การหารายได ทุกคนตองประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดประจําและหากมีเวลาวางควรหาราย
ไดเสริมเพื่อจะไดมีรายไดพอกับการใชจายในการดํารงชีพ
2. การใชจายใหพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนจริง ๆ เชนใชจายเปนคาอาหาร เครื่องนุงหม
ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค โดยคํานึงถึงคุณคาของสิ่งที่ซื้อวามีคุณภาพและคุมคาเงิน ไมใชซื้อเพราะ
คําโฆษณาชวนเชื่อ
การประหยัด ควรรูจักเก็บออมเงินไวใชจายเมือ่ คราวจําเปน เชน เมื่อเจ็บปวย โดยวางแผนใหมี
รายจายนอยกวารายไดมากที่สุดก็จะมีเงินเก็บ เครื่องใชที่ชํารุดเสียหาย ควรซอมแซมใหใชไดอยูเสมอ
ประหยัดพลังงานและทนุถนอมเครือ่ งใชใหมีอายุการใชงานไดนาน
การเปนหนี้โดยไมจําเปนเพราะยืมเงินมาใชจายสุรุยสุราย เชน การยืมเงินมาจัดงานเลี้ยงใน
ประเพณีตางๆ จะทําใหชีวิตมีความลําบาก สรางความเดือดรอนใหตนเองและครอบครัว แตถาหาก
เปนหนี้เพราะนําเงินมาลงทุนในกิจการที่สามารถใหผลคุมคาก็อาจจะเปนหนีไ้ ด
3. การบันทึกรายรับ-รายจาย เปนวิธีการวางแผนที่สําคั การบันทึกรายรับ-รายจาย ในชีวิต
ประจําวัน เพื่อใหทราบวาในวันหนึ่ง สัปดาหหนึ่ง เดือนหนึ่ง เรามีรายไดจากอะไร เทาไรและจายอะไร
อยางไร ควรจะวางแนวทางในการใชจายอยางไรจึงจะพอและที่เหลือสะสมไวเปนทุนหรือเก็บสะสมไว
ใชจายในยามจําเปน การบันทึกรายรับ-รายจาย จึงเปนขอมูลหลักฐานแสดงใหเห็นแหลงที่มาของรายได
และmujที่ไปของรายจาย ซึ่งจะนําไปสูการตั้งเปาหมายลดรายจาย การเพิ่มรายไดและการออมตอไป

เรื่องที่ 2 การบันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว
เมื่อเรามีรายไดและนําเงินรายไดไปใชจายซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งใดที่มีราคาสูงก็ไมจําเปนตองซื้อ
ทันทีแตใหต้ังเปาหมายไววาจะเก็บหอมรอบริบไวจนมากพอแลวจึงซื้อ ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการ
ใชจายไวลวงหนาวาเราตองซื้ออะไร เทาไหร เมื่อใด
เราคงเคยไดยินขาวชาวนาขายที่นาไดเงินเปนแสนเปนลาน แตเมื่อเวลาผานไปไมกี่ป เขากลับไม
เหลือเงินเลย ตองไปเชาที่นาของคนอื่นทํากิน เรื่องดังกลาวเปนตัวอยางของบุคคลที่ไมมีการวางแผนการ
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ใชเงิน ดังนั้นกอนที่เราจะใชจายเงินเราควรจัดสรรเงินที่มีอยูใหตรงกับความตองการดวยการวางแผนไว
วิธีการวางแผนที่สําคัวิธีการหนึง่ คือ การบันทึกรายรับ-รายจาย
“หากอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ ตองลงมือบันทึกรายรับ-รายจายตั้งแตบดั นี้”

ขอควรคํานึงในการใชจายเงินและจดบันทึกรายรับ รายจาย

1. กําหนดความคาดหวังและเปาหมายวาจดบันทึกเพือ่ อะไร
2. วางแผนรับ-จายกอนใชเงิน
3. กอนซื้อสิ่งใดตองพิจารณาใหดีกอนวาสิ่งนั้นจําเปนหรือไม
4. จดบันทึกทุกครั้ง ทุกวัน ทุกบาท ทุกสตางคที่มกี ารรับและจายเงิน
5. หมั่นตรวจสอบบัชีวามีรายการใดที่ใชเงินไมเหมาะสม หากมีตองแกไขทันที
6. เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน-จายเงินไวเพื่อตรวจสอบกับบัชีที่จด
“การจดบันทึกรายรับ-รายจาย” หรือการจดบัชี จะชวยใหเราทราบวาเรามีรายรับมากนอยแค
ไหน เราสามารถลดคาใชจายรายการใดออกไปไดบาง “การจดบัชี” ทําใหเราสรางสมดุลระหวางรายได
และรายจายที่เหมาะสมแกฐานะการเงินของเราไดเปนอยางดี
การจดบั ชี ค รั ว เรื อน เปน การจั ด ทํ า บั ชี ร ายรั บ รายจา ยของครอบครั ว เราสามารถ
จัดทําบัชีแบบที่งาย ผูที่ไมเคยมีความรูเรือ่ ง การบัชีมากอนก็ทําเองไดโดยการแยกรายการออกเปน รายรับ
และรายจาย รายรับ ไดแก เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน เงินที่ไดจากการขาย ผลผลิต
การเกษตร หรือทรัพยสิน เปนตน รายจายไดแก คาใชจายเพื่อซื้อสินคาสําหรับในการอุปโภค บริโภค
คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาซอมแซม คาอุปกรณเครื่องใช เครื่องไม เครือ่ งมือ คารถ คา
อาหาร คาเชา เปนตน

ตัวอยาง รายรับ รายจาย
1
5
7
10
15
20
25

มี.ค.
มี.ค.
ม.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

52
52
52
52
52
52
52

ขายผลผลิตทางการเกษตร
จายเงินซือ้ ของใชในบาน
จายเงินซื้อขาวสาร
จายคาน้ํา คาไฟ
ขายผลผลิตทางการเกษตร
จายคาซื้อปุย
จายคาอาหาร

2,500
500
300
250
1,250
300
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวอยาง การจดบัชีครัวเรือน
วัน เดือน ป

รายการ

รายรับ

1 ม.ค. 52

ขายผลผลิต

2,500

5 ม.ค. 52

ซื้อของใช

500

-

2,000

7 ม.ค. 52

ซื้อขาวสาร

300

-

1,700

10 ม.ค. 52

จายคาน้ํา คาไฟ

250

-

1,450

15 ม.ค. 52

ขายผลผลิตทางการเกษตร

20 ม.ค. 52

จายคาซื้อปุย

300

-

2,350

25 ม.ค. 52

จายคาอาหาร

200

-

2,150

- 1,500

-

2,150

รวม
รายรับสูงกวารายจาย

1,200

3,700

รายจาย

คงเหลือ

-

2,500

-

2,650

2,150

การบันทึกรายรับ-รายจาย หรือการจดบัชีทั้งของตนเองและครอบครัวมีความสําคัตอชีวิตของ
คนไทยเปนอยางยิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกคณะบุคคล
ตางๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ความวา “...เมื่อ 40 กวาป มีผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงิน ที่
จริงไดเคยใหเงินเขาเล็กๆ นอยๆ แตเขาบอกวาไมพอเขาก็มาขอยืมเงิน ขอกูเงินก็บอก..เอา ให..แตขอใหเขาทํา
บัชีรายรับ-รายจาย รายรับก็คือ เงินเดือนของเขาและรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชใน
ครอบครัว...ทีหลัง เขาทํา...ตอมา เขาทําบัชีมาไมขาดทุน แลวเขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอก
ใหเขาทราบวามีเงินเดือนเทาไหรจะตองใชภายในเงินเดือนของเขา...”
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บุคคลตัวอยาง การสรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน

นายเจน ชูใจ ราษฎร หมู 4 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาจนบุรี ผูประสบความสําเร็จจากการทําบัชี
ครัวเรือน กลาววา “จบเพียงประถมศึกษาปที่ 4 พอแมยากจน มีอาชีพทํานาเปนหลัก ตอมาไดรับมรดกเป
นที่นา 10 ไร จึงทํานาเรือ่ ยมา แตก็สามารถสงลูกเรียนสูง ๆ ได เนื่องจากสรางวินัยในการใชจายเงินอยาง
มีระบบ มีพอแมเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความมีระเบียบในการใชเงินทองแตละบาทแตละสตางค โดย
ในสมัยพอใชถานหุงขาว เขียนคาใชจายในแตละวันที่ขางฝาขางบาน จึงจดจํามาปฏิบัติ เริม่ จากจดบันทึก
ชั่วโมงการทํางานวาภายใน 1 เดือน มีความขยันหรือขีเ้ กียจมากนอยแคไหน ภายหลังมาทําบัชีการใชจาย
ในครัวเรือนในชวงทําไรนาสวนผสม เมื่อป 2528”
กวา 20 ปที่ทําบัชีครัวเรือนมาทําใหทกุ วันนี้มีชีวิตในครอบครัวอยูอยางมีความสุข ปจจุบันมีที่นา
รวมกวา 50 ไร โดยการซื้อสะสมมา มีเงินฝากธนาคาร โดยมีคติวา จากน้ําที่ตักมาจนเต็มโอง เวลาน้ําพร
องตองเติมใหเต็ม ถาปลอยใหน้ําแหงขอด ชีวิตก็จะเหนือ่ ยจะทําใหชีวิตบั้นปลายลําบาก” นายเจนกลาว
นั่นคือประโยชนที่เห็นไดชัดจากการทําบัชีครัวเรือนที่ไมเพียงแตจะชวยใหความเปนอยูของ
ครอบครัวดีข้ึนเทานั้น แตยังสรางสังคมใหเปนปกแผน สงผลไปถึงเศรษฐกิจอันมั่นคงของประเทศใน
อนาคตขางหนาอีกดวย (จตุพร สุขอินทรและปญญา มังกโรทัย,๒๕๕๒:๓๐)

เรื่องที่ 3 การลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน
การลดรายจายในครัวเรือน ปหาเรื่องหนี้สินในครอบครัวหรือปหารายรับไมพอกับรายจาย เปน
ปหาที่ทําใหประชาชนหนักใจ การปองกันและแกไขปหาเรื่องหนี้สิน มีหลักงาย ๆ วาตองลดรายจาย
และเพิ่มรายไดใหมากขึ้น การลดรายจายสามารถทําไดโดยการสํารวจคาใชจายในเดือนที่ผานมา แลวจด
บันทึกดูวาในครอบครัวมีการใชจายอะไรไปบางและรายการใดที่ไมจําเปนนาตัดออกไปได ก็ใหตัด
ออกไปใหหมดในเดือนถัดไปก็จะสามารถลดรายจายลงได แตทุกคนในครอบครัวตองชวยกัน เพราะถา
คนหนึง่ ประหยัดแตอกี คนยังใชจายฟุมเฟอยเหมือนเดิมก็คงไมไดผล ตองชี้แจงสมาชิกทุกคนในบาน เมื่อ
ลดรายจายไดแลวก็เอารายรับของทั้งบานมารวมกันดูวาจะพอกับรายจายหรือไม ถาพอและยังเหลือก็คงต
องเอาไปทยอยใชหนี้และเก็บออมไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ เปนตน แตถารายไดยังน
อยกวารายจายก็ตองชวยกันคิดวาจะไปหารายไดเพิ่มมาจากไหนอีก
โดยสรุปการใชจายเงินมี 3 แบบ คือ
1. ใชตามใจชอบเปนการใชไปเรื่อย ๆ แลวแตวาตองการอะไรก็ซื้อ เงินหมดก็หยุดซื้อ
2. ใชตามหมวดที่แบงไว เชน
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-

คาอาหารและคาเสือ้ ผา
คารักษาพยาบาล
คาทําบุกุศล
เก็บออมไวใชในอนาคต ฉุกเฉิน
คาศึกษาเลาเรียนของบุตร
ฯลฯ
3. ใชตามแผนการใชที่กาํ หนดไวลวงหนาเปนการใชตามโครงการที่ไดวางแผนไวลวงหนาแลว
นั้น ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งสามารถนําหลักการทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติการวางแผนการใชจาย
ในครอบครัว ขอปฏิบัติของการใชจายภายในครอบครัว มีสิ่งที่พึงปฏิบัติ 3 ประการคือ
- การทําบัชีรายรับ-รายจาย
- การประหยัด
- การออมทรัพย
ครอบครัวตองมีการวางแผนจัดการรายรับ-รายจาย เพื่อใหมีทรัพยสินเพียงพอจะซื้อหรือ
จัดหาสิ่งที่ครอบครัวตองการเพื่อความสงบสุขและความเจริของครอบครัว

เรื่องที่ 4 การออม

การออมคือ การสะสมเงินทีล ะเล็กทีละนอยเมื่อเวลาผานไปเงินก็จะเพิ่ม พูนขึ้น การออม
สวนใหญจะอยูในรูปการฝากเงินกับธนาคาร จุดประสงคหลักของการออม เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน ยาม
เราตกอยูในสภาวะลําบาก การออมจึงถือวาเปนการลงทุนใหกับความมั่นคงในอนาคตของชีวิต
หลักการออม ธนาคารออมสินไดใหแนวคิดวา “ออม 1 สวนใช 3 สวน เนือ่ งจากการออมมีความ
สําคัตอการดํารงชีวิต แมบางคนมีรายไดไมมากนัก คนเปนจํานวนมากออมเงินไมได เพราะมีคาใชจาย
มาก ใชเงินเกินตัว รายรับมีไมพอกับรายจาย เมื่อเรามีรายไดเราจะตองบริหารจัดการเงินของตนเอง หาก
เราคิดวาเงินออมเปนรายจายอยางหนึ่งเชนเดียวกับรายจายอื่น ๆ เงินออมจะเปนรายการแรกที่ตองจายทุก
เดื อ น โดยอาจกํ า หนดวา อยา งนอ ยตอ งจา ยเปน รอ ยละเทา ไรของรายไดแ ละทํ า จนเปน นิ สั ย
แลวคอยวาง แผนเพื่อนําเงินสวนที่เหลือไปเปนคาใชจายตาง ๆ เทานีเ้ ราก็มีเงินออม
การลดรายจาย สามารถกระทําไดดังนี้
1. ทําสวนครัวและเลีย้ งสัตวไวสําหรับบริโภค โดยใชพืชผักพื้นบานที่มีในทองถิน่ ผักทีใ่ ชเปน
ประจํา ผักที่ปลูกไดงายไมตองดูแลมากมาปลูกไวในครัวเรือน เชน ผักบุง ผักคะนา ผักขม ชะอม ฟกทอง
แตงกวา มะเขือ ถั่วฝกยาว ขา ตะไคร ตนหอม กระเทียม ตําลึง และการเลีย้ งปลาดุก เลี้ยงกบ เลีย้ งไก เปน
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ตน ซึ่งหากเราสามารถปลูกผักสวนครัว เลีย้ งสัตวไวรับประทานในครัวเรือนไดเอง โดยไมตองไปซือ้ หา
มาจากตลาด ก็จะทําใหครัวเรือนสามารถลดรายจายได แตหากผลผลิตเหลือเฟอจากการบริโภคแลวเรา
นําไปขายก็จะเปนการเพิ่มรายไดอีกดวย
๒. การประหยัด การออมในครัวเรือน โดยการรูจักใชทรัพยสิน เวลา ทรัพยากรตามความจําเปน
ดวยความระมัดระวังโดยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด รูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพความเปน
อยู ส ว นตั ว รวมทั้ ง การอดออม ลดรายจ า ยที ่ไ ม จํ า เป น ประหยั ด พลั ง งาน รู จั ก การใช พ ลั ง งานจาก
แสงอาทิตย เปนตน
๓. การลด ละเลิก อบายมุข โดยการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมตนเอง จากการที่คนชอบไปงาน
สังคม ดื่มเหลา ฟงเพลง เตนรํา กลับบานดึก ก็ตองเลิกการกระทําที่ไมจําเปนและเปนผลเสียตอสุขภาพ
รางกาย สิ้นเปลือง
๔. การจัดทํา บัญชครัวเรือน คือ การรูจ ัก จดทุกครั้งทีจ่ า ย บริหารการใชจายใหเหมาะสมกับ
ตนเอง สิ่งใดที่เกิดความจําเปนในชีวิตก็ตองไมใชจาย
๕. การใชพลังงานอยางประหยัด เชน การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ใชเทาที่จําเปน เปนตน
การเพิ่มรายได
การเพิ่มรายไดนั้นมีหลากหลายวิธี นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลว เรายังสามารถเพิ่ม
รายไดได ดังนี้
1. การปลูกผักสวนครัว สําหรับไวรับประทานเองในครัวเรือน และแบงปนใหเพื่อนบาน ที่
เหลือจึงนําไปขาย ก็จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เชน การปลูกพริก มะเขือ ชะพลู ตนหอง ผักชี ชะอม ตําลึง
ผักหวาน เปนตน
2. การประกอบอาชีพเสริม โดยใชทรัพยากร วัตถุดิบที่มีอยูในครัวเรือน ในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเปนการลดตนทุนการผลิตใหคุมคาและประหยัด เชน การถนอมอาหารแปรรูป งาน
หัตกรรมสิ่งประดิษฐ การผลิตกลาไมดอกไมประดับ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การเพราะถั่วงอก การเพาะเห็ด
การทําปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ เปนตน
3. การพัฒนาอาชีพเดิม เปนการพัฒนาอาชีพเดิมใหดีขึ้นโดยการหาความรูเพิ่มเติมจากการเขา
รวมเวทีประชาคมในชุมชน การศึกษาดูงาน การเขารับการอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนาอาชีพในการ
ขยายพันธุมะนาวขาย ก็อาจไปหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุมะนาวไมมีเมล็ด มะนาวน้ําดี ลูก
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ดก ตนเล็กแตใหผลผลิตสูง และศึกษาเรื่องการขายพันธุมะนาวทางเว็บไซด เพื่อขยายการตลาดให
สามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น เปนตน


กิจกรรมที่ 4

1. ผูเรียนไดขอคิดอะไรบางจากกรณีตวั อยาง “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
2. ผูเรียนไดจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ในชุมชนของผูเรียนมีใครจัดทําบัญชีครัวเรือน พรอมยกตัวอยาง 1 ครอบครัววาเขาจัดทํา
อยางไรและไดผลอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
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กิจกรรมที่ 5 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. การบันทึกบัญชีครัวเรือน หมายถึงผูเรียนและครอบครัวมีการวางแผนการใชจายอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
2. รายรับ หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

3. รายจาย หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
4. ผูเรียนมีวธิ ีลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
5. ผูเรียนมีวิธีการออมเงินอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
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6. ใหผูเรียนบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรายการดังตอไปนี้ ลงในแบบบันทึกรายรับ-รายจายของ
ครอบครัวภายใน 1 เดือน
1 มี.ค. 52 ขายผลไมไดเงิน
1,900 บาท
3 มี.ค. 52 ขายผลไมไดเงิน
1,500 บาท
5 มี.ค. 52 จายคาของใชในบาน
500 บาท
7 มี.ค. 52 จายคาน้ํา-คาไฟ
400 บาท
10 มี.ค. 52 จายคาปุย
600 บาท
15 มี.ค. 52 จายคาอาหาร
500 บาท
20 มี.ค. 52 ขายผลไม
1,800 บาท
25 มี.ค. 52 จายคาซอมรถ
300 บาท
27 มี.ค. 52 จายคาของใช
700 บาท

แบบบันทึกรายรับ-รายจาย
วัน เดือน ป

รายการ

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

ยอดรวมรายรับ
ยอดรวมรายจาย
คงเหลือ

คงเหลือ
(บาท)
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สรุปผลการบันทึกรายรับ-รายจายของครอบครัว

1. ครอบครัวของฉันมีรายรับ  มากกวา  นอยกวา รายจายอยู ..............บาท
2. ในระยะเวลา 1 เดือน
 ครอบครัวของฉันมีเงินออมจํานวน .................บาท
 ครอบครัวของฉันไมมีเงินออม
3. รายจายที่ควรปรับลด ได แก
1) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ ..............................
2) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ ..............................
3) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ .............................
ฉันสามารถลดรายจายไดทั้งหมด ................................ บาท
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บทที่ 4 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสําคัญ

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อตองการใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล การสรางความรู ความขยันหมั่นเพียร การอดออม สติปา การชวยเหลือซึ่งกันและกันและ
ความสามัคคี
เมื่ อ เราศึ ก ษาเรี ย นรู ป รั ช าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอยา งถอ งแทแ ละนํ า ไปประยุ ก ตใ ชใ นการ
ดําเนินงานและการประกอบอาชีพจนเห็นผลจากการปฏิบัติแลวควรจะสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว
มองเห็นคุณคาและนําแนวทางไปสูการปฏิบัติในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคา ปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวทาง
ไปสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน

ขอบขายเนื้อหา

เรือ่ งที่ 1 ทฤษฎีใหม
เรือ่ งที่ 2 แผนชีวิต
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เรื่องที่ 1 ทฤษฎีใหม
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อตองการใหคนสามารถพึง่ พาตนเองได
ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยน
แปลงของปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุมีผล การสรางความรู ความขยันหมั่น
เพียร และความอดทน สติปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี
1. ความเปนมาของทฤษฎีใหม
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยน้ัน พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยังภูมิภาคตางๆ ทัว่ ประเทศ พระราชประสงคที่แทจริงของพระ
องคคือ การเสด็จฯ ออกเพื่อซักถามและรับฟงความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย จึงมี
พระราชดําริแนวคิดใหมในการบริการจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวนในการใชพื้นที่ดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รูปแบบหนึง่ คือ การเกษตรทฤษฎีใหม
2. หลักการและขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม
แนวคิดใหมในการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวนในการใชพื้นที่ดินใหเกิดประ
โยชนสูงสุดตามแนวทางทฤษฎีใหม มีหลักการและขั้นตอนดังนี้
1. ทฤษฎีใหมขน้ั ตน หลักการของทฤษฎีใหมขั้นตน ประกอบดวย
1) มีที่ดิน สําหรับการจัดแบงแปลงที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ทรงคํานวณจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลีย่ ครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตามหากเกษตรกรมีพื้น
ที่ถอื ครองนอยกวาหรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอตั ราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้
พื้นที่สวนที่ 1 รอยละ 30 ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําในฤดูฝนและใชเสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตางๆ
พื้นที่สวนที่ 2 รอยละ 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและพึง่ ตนเองได
พื้นที่สวนที่ 3 รอยละ 30 ใหปลูกพืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ไมผล ไมยืนตน ฯลฯ
เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นาํ ไปจําหนาย
พื้นที่สวนที่ 4 รอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอื่นๆ
2) มีความสามัคคี เนือ่ งจากการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตน เปนระบบการผลิตแบบพอเพียงที่
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้งนี้ชุมชนตองมีความสามัคคีรวมมือรวมใจใน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทํานองเดียวกับการลงแขก แบบดั้งเดิมเพื่อลดคาใชจาย
3) ผลผลิต เนือ่ งจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้นจึงประมาณวา
ครอบครัวหนึง่ ทํานา 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อเพื่อยึดหลักพึง่ ตนเองได
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4) มีน้ํา เนือ่ งจากการทําการเกษตรทฤษฎีใหมตองมีนํ้าเพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดู
แลง ดังนั้นจึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึง่ ไวขุดสระน้าํ โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูก
ไดตลอดป
2. ทฤษฎีใหมข้ันทีส่ อง หรือเรียกวา ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนาเปนขั้นที่เกษตรกรจะพัฒนาตน
เองไปสูขั้นพออยูพอกิน เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ
สหกรณรวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้
1) ดานการผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ
พืช ปุย การหาน้ํา และอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก
2) ดานการตลาด เมื่อมีผลผลิตแลวจะตองเตรียมการตางๆ เพื่อการขายผลผลิตใหไดประโย
ชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมเครื่องสีขาว ตลอดจนการ
รวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย
3) ดานความเปนอยู เกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เครือ่ งนุงหม เปนตน
4) ดานสวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จาํ เปน เชน สถานีอนามัยเมื่อ
ยามเจ็บไขหรือมีกองทุนไวกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
5) ดานการศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อการ
ศึกษาใหแก เยาวชนในชุมชน
6) ดานสังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีศาสนา
เปนที่ยดึ เหนีย่ ว
3. ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม เปนขั้นพัฒนาเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหกาวหนาดวยการติดตอ
ประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือเอกชนมาชวยในการลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งทั้งสองฝายจะไดรบั ประโยชนรวมกัน ดังนี้
1) เกษตรกรสามารถขายขาวไดในราคาสูง โดยไมถูกกดราคา
2) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่าํ เพราะซื้อขาวเปลือกโดยตรงจาก
เกษตรกรและนํามาสีเอง
3) เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่าํ เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวน
มาก เนือ่ งจากเปนกลุมสหกรณ สามารถซื้อไดในราคาขายสง
4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคคลเพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ให
เกิดผลดียิ่งขึ้น
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3. ประโยชนของทฤษฎีใหม
1. การพึง่ ตนเอง ทฤษฎีใหมยึดถือหลักการที่วา ตนเปนที่พึ่งแหงตน โดยมุงเนนการผลิตพืชผล
ใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึง
ถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร
2. ชุมชนเขมแข็ง ทฤษฎีใหมใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้กลุมชาวบานจะ
ทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสม
ผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจการคาขาย การทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกร
ชาวบานเหลานีไ้ ดรบั การพัฒนาใหเขมแข็งและมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรในชุมชนก็จะ
ไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการไดรับการแกปญหาในทุกดาน เมื่อเปนเชนนี้เศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศก็สามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ
3. ความสามัคคี ทฤษฎีใหมต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทรและความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการรวมมือรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จประโยชน
ที่เกิดขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงดานเดียว หากแตรวมถึงประโยชนในดานอื่นๆ ดวย ไดแก การสร
างความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สังคม ชุมชน และความสามารถในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวอยางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปน
แนวทางในการพัฒนาดานการเกษตรอยางเปนขั้นตอนในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นดังนี้ *
กรณีตวั อยาง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน *
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กรณีตัวอยาง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตเปนสุขไดอยางยั่งยืน
นายบุญเปง จันตะภา เกษตรกรบานหวยถางปูตาน ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ดําเนินชีวิตโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
เดิมนายบุญเปง จันตะภา มีฐานะยากจน เคยออกไปขอทานเพื่อหาอาหารมาใสทอง หลังจากไป
เรียนในวัดไดนําหลักคุณธรรมมาใชในชีวิตและการประกอบอาชีพโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 และพรหม
วิหาร 4 ในป 2529 ไปทํางานประเทศบรูไน หวังใหฐานะครอบครัวดีขึ้น แตไมสําเร็จ จึงเดินทางกลับมา
เก็บเงินไดเพียงสองพันกวาบาท ตอมาไดปรับความคิดวา ถามีความขยันเหมือนทํางานที่ประเทศบรูไน อยู
เมืองไทยก็มรี ายไดอยางพอเพียง ป 2542 รัฐบาลใหมีการพักชําระหนี้ แตบุญเปง พักไมได เนือ่ งจากมียอด
หนี้เปนแสน ไดนาํ เอารูปในหลวงมาตั้งสัจจอธิษฐานวา ขาพเจาและครอบครัวจะขยันเพิ่มขึ้น ลด ละ เลิก
ในสิ่งที่ไมจาํ เปน กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกทุกอยางที่กิน และจะขอปลดหนีภ้ ายใน 4 ป
นายบุญเปง พึ่งพาตนเองดวยการทําเกษตรทฤษฎีใหม ลงแรงทุกอยางดวยตนเอง ใชภูมิปญญาท
องถิน่ ประยุกตกับความรูใหม ๆ ที่ไดไปศึกษาดูงานอีก การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาทําใหประหยัดเงิน
ลงทุน เกิดรายไดจากการขายผลผลิตการเกษตรตลอดทัง้ ป รูจักอดออม ไมเปนหนี้ทําใหดําเนินชีวิต ไม
เดือดรอน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน พัฒนา ปรับปรุงการประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จและ
ยังถายทอดความรู ชวยเหลือสังคม
บนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน 35 ตารางวา มีการแบงสัดสวนตามหลักทฤษฎีใหมไดอยางลงตัว เปนนาข
าว 5 ไร ปลูกขาวเหนียวปละ 1 ครัง้ โดยปลูกสลับกับขาวโพด แตงโม แตงไทย อีก 5 ไร ปลูกผัก
สมุนไพร ไมผล เชน ลําไย มะมวง กลวย และสวนสุดทายเปนเรือนพักอาศัยพอเหมาะกับครอบครัว มี
โรงเลี้ยงสัตว กระบือ สุกร ไกพื้นเมืองและจิ้งหรีด
ความสําเร็จในชีวิตของนายบุญเปง นับเปนบทพิสูจนไดเปนอยางดีวา “เศรษฐกิจพอเพียง”
สามารถนํามาปรับใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัวชุมชน หากรูจักคิด ใช กิน อยูอยางพอเพียง
ชีวิตก็ดาํ รงไดอยางยิ่งขึ้นมั่นคง
* จากหนังสือพิมพเดลินวิ ส หนา 10 ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
การแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
เมื่อเราเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพแลว เราจะเห็นประโยชนและคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสมควรอยางยิง่ ที่เราจะตองแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพดวยเชนกัน หลักในการ
แนะนําคือ การที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดและ
ดําเนินชีวิตอยางพอกินพอใชโดยไมเบียดเบียนผูอื่น ทําใหเกิดความสุขและความพอใจในการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง พยายามพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูอยางพอเพียงไดในทุกสถานการณ
ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวอาจจะรวมกันทําแผนชีวิต

เรื่องที่ 2 แผนชีวิต
ในการดําเนินชีวิตทุกคนตองการไปใหถึงเปาหมายดวยกันทั้งสิ้น แตการที่จะไปถึงเปาหมายได
จะตองมีการวางแผนชีวิตที่ดี มีความมุงมั่นในการที่จะกาวไปใหถึง
การวางแผนอยางนอยก็ทําใหเรารูวาเราจะเดินไปทิศทางไหน ย้าํ เตือนวาตองทําอะไร ยังไมได
ทําอะไร แมแตแมบานจะทําอาหารในแตละมื้อยังตองวางแผนและเห็นอาหารจานนั้นอยูในจิตนาการ
เหลือแตออกไปหาวัตถุดิบและลงมือปรุงอาหารใหสําเร็จ ซึ่งแมบานก็ตองเขียนรายการวัตถุดิบที่ตองซื้อ
เปนการวางแผนกอนปรุงอาหารซึ่งจะไดไมมปี ญหาวากลับบานแลวลืมซื้อ ซึ่งเหตุการณน้ีมักเกิดขึ้นบอย
ๆ ชีวิตคนเราก็เชนเดียวกัน ตองคิดกอนปรุงโดยตองรูวาจะปรุงใหเปนอะไร ซึ่งเรียกวาแผนชีวิต แต
สําหรับคนที่ยังไมรูก็ตองเขียนวาตัวเองชอบอะไร หรือตองการอะไรจะดีกวาดําเนินชีวิตโดยไรจดุ หมาย
แผนชีวิต คือ สิ่งที่เราฝนหรือคาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้นจริงในอนาคตโดยเรา
จะตองวางแผน กําหนดทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต
เพือ่ ใหเราไปถึงเปาหมาย ทําใหเราเกิดความพึงพอใจและสุข
แผนชีวิต มีหลายดาน เชน แผนชีวิตดานอาชีพ แผนชีวิตดานครอบครัว เปนตน แผนชีวิตแตละ
คนแตละครอบครัวจะแตกตางกันขึ้นอยูกับวาใครจะใหความสําคัญกับแผนชีวิตดานใดมากกวากัน
แผนดานการพัฒนาอาชีพ ใหมองถึงศักยภาพที่มีการพัฒนาได ความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง มองถึงทุนที่มีในชุมชน เชน ทรัพยากร องคความรู ภูมิปญญา แหลงเงินทุน การตลาด ความตอง
การของคนในชุมชน โดยมีการจัดการความรูของตนเองเพื่อใหเกิดความรูใหม
แผนชีวิตดานครัวเรือน ใหมองถึงหลักธรรมในการดํารงชีวิต การสรางภูมิคุมกันใหกับคนใน
ครอบครัวที่มีก ารเรีย นรูตลอดชีวิตเพื่ อนํา องคความรูม าสรา งภูมิ คุ มกั นที่ ดี นอกจากนี้ก ารนําบั ญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะหรายจายที่ไมจําเปนมาจัดทําแผนการลดรายจาย เพิ่มรายไดและตองมีการประเมิน
แผนที่ทําดวยวาสําเร็จมากนอยเพียงใด แผนชีวิตดานครัวเรือน เชน

ห น า | 31

(1) การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายในครัวเรือน มีการวางแผนการใชจาย เชน จาย 3 สวน อ
อม 1 สวน เพื่อใหเกิดการมีระเบียบวินัยในการใชจาย การลด ละ เลิกอบายมุข การศึกษาใหรูเทาทันกระ
แสบริโภคนิยม การวางแผนควบคุมรายจายในครัวเรือน
(2) การลดรายจายในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว การผลิตปุยชีวภาพไวใชทดแทนปุยเค
มี การผลิตผลิตภัณฑเครือ่ งใชภายในครัวเรือน
(3) การเพิ่มรายไดในครัวเรือน แปรรูปผลผลิต การทําเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชสมุนไพร
ฯลฯ หรืออาจจะเริ่มจาก การจัดทําแผนชีวิตครัวเรือน อาจจะดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําขอมูลของครัวเรือน
2. คนหาศั ก ยภาพของตนเอง ทัก ษะในการประกอบอาชี พ ทุ น สถานการณใ นการ
ประกอบอาชีพ
3. คนหาปญหาของครัวเรือน
4. กําหนดเปาหมายของครัวเรือนเพื่อใหหลุดพนจากความยากจน
5. วางแผนการแกปญหาของครัวเรือน
6. บันทึกการปฏิบัติตามแผน
7. บันทึกการประเมินผล
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กรณีตัวอยาง สุรชัย มรกตวิจิตรการ เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ *
บานเกษตรกรพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ สุรชัย มรกตวิจิตรการ ตั้งอยูที่บานปาไผ ต.แม
โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม สุรชัย ไดเลาชีวิตของตนเองวา “ชีวิตคงไมมาถึงวันนี้หากไมมีศรัทธา
แรงกลาตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมเริ่มตนจากศูนย เดิมผมคาขายเสื้อผาสําเร็จรูป ป 2540 เจอ
วิกฤตเศรษฐกิจ มีหนี้สินแปดแสนบาท คิดจะฆาตัวตาย แมใหสติวาทําไมไมสู ทําใหผมคิดใหม ตั้งสติแล
วมุงหนาไปที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยใจที่มุงมัน่ วามีกิน
แนหากเดินตามแนวทางของในหลวง ที่นเ่ี องไดเรียนรูและทําความเขาใจคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยาง
ถองแท”
เราเริ่มตนจากการเลี้ยงสัตวตามความถนัดทั้ง ปลา ไก วัว กบ ตอมาปลูกพืชผักสวนครัว โรง
เพาะเห็ด กลายเปนไรนาสวนผสมที่ทําทุกอยางเชือ่ มโยงกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เวลาผานไปไมกี่ป สุรชัยกลายเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรูในสิ่งที่ตนเองลงมือทํา ไมวาจะเปนการ
ทําปุยหมัก ปุยอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก วัว ปลา กบ การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว การนํา
ของเหลวจากสัตวไปเลี้ยงพืช การนําของเหลวจากพืชไปใชกับสัตว
“ในหลวงสอนคนไทยมากวา 20 ป วาใหเชือ่ มธรรมชาติเขาดวยกัน คนไทยไมชอบคิด ไมชอบ
วิเคราะห ไมลงมือทํา แตใชเงินนําหนา ตองแกดวย 5 ร คือ รวมพลัง รวมคิด รวมกันทํา รวมกันสรุป
บทเรียน และรวมกันรับผล และยึดคําสอนที่วา ตองระเบิดจากขางใน คือเขาใจตัวเองกอน สิ่งแรกคือต
นทุนต่ํา ทําบัญชีครัวเรือน ตัดสิ่งฟุมเฟอยออกจากชีวิต คิดอยางรอบคอบ ไมขีเ้ กียจ สรางภูมิคุมกัน ไม
หลงกระแส ไมหลงวัตถุนิยม ที่สําคัญไมแขงกับคนรวย แตทุกคนตองคิดตองฝนเองวาอะไรเหมาะที่สุด
จะสําเร็จหรือลมเหลวอยูที่คุณภาพคน
ปจจุบัน สุรชัย ยังเดินหนาตามแผนชีวิตของตนเอง เพื่อหวังปลดหนี้ภายในไมเกิน 5 ป ดวย
การกูเงิน 2 ลานบาท ซื้อที่ดินหลังบานเพื่อสรางฐานการผลิต
ผมตองการพิสูจนวา คนจนหากมุงมั่นที่จะสูแบบเขาใจศักยภาพตนเองรับรองอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรี และเปนชีวิตที่ยั่งยืนปลอดภัย”
-----------------------------------* จินตนา กิจมี หนังสือพิมพมติชน หนา 10 วันเสารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552
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กิจกรรมที่ 7
ใหผูเรียนวางแผนชีวิตของตนเองดานอาชีพและดานชีวิตครอบครัว โดยคํานึงถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนชีวิต
1. ดานอาชีพ

รายละเอียดแผนชีวิต
1. ตองการประกอบอาชีพ……………………………………………………………..
2. ปจจัยที่พิจารณาประกอบอาชีพนี้ ..............................................................................
- เงินลงทุน....................บาท
- มีความรูวิชาชีพนี้……………………………….…….…………………………….
- ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ............................................................................
- ลูกคากลุมเปาหมายไดแก………………………………….………………………..
- สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………………………………………
- ความรูความสามารถ....................................................................................................
- เครื่องมือและอุปกรณ...................................................................................................
- การประชาสัมพันธ /โฆษณา.......................................................................................
- แรงงาน...................คน
- วัน เวลา เปดบริการ..............................................................................................
- สภาพ / สถานการณอาชีพนี้ในพื้นที่ประกอบอาชีพ...................................................
- คูแขงทางการคา……………………………………………………………………..
- กลยุทธการขาย……………………………………………………..………………

ดานครอบครัว

บาน / ที่อยู อาศัย
- ปรับปรุง…………………….…………………………………..………………
- พัฒนา………………………………………………………..…………………
สุขภาพ
- ของตนเอง……………………………………………………..…….…………
- สมาชิกในครอบครัว……………………………………………….……..……
การปฎิบัติธรรม
- ยึดหลักธรรม...............................ในการดําเนินชีวิต
- การรวมกิจกรรมที่วัด……………………………………….……….……..……
- ปฏิบัติธรรมในครอบครัวโดย……………………………………………….……
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แผนชีวิต

แผนชีวติ

รายละเอียดแผนชีวิต
เศรษฐกิจ
- ลดรายจายโดย...............................................................................................
- เพิม่ รายไดโดย................................................................................................
(รายละเอียด/แนวทางปฏิบัติ)
- ออม / ฝากเงินกับ.....................................................................
- ลงทุนโดย
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บทที่ 5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมัน่ คง มั่งคั่ง
และยัง่ ยืน
สาระสําคัญ
การประกอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคัง่ และ
ยั่งยืนมุงเนนใหผูเรียนมีการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและ
การดําเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา เปนการประกอบอาชีพที่คํานึงถึง
การมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ใหเจริญเติบโตอยางมีลําดับขัน้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทาง
กายภาพและทางจิตใจควบคูกัน การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับ
กระแสโลกาภิวัฒน ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการ
เลือกรับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบในแงดีตอประเทศ ในขณะเดียวกันเปนการสรางภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอ
ความเสียหายหรือไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ตระหนักในความสําคัญของการการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

ขอบขายเนื้อหา

เรือ่ งที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ การตัดสินใจเขาสูอาชีพ
1.1 ความหมายความ ความสําคัญ
1.2 ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ
1.3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ
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เรือ่ งที่ 2 การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุมอาชีพใหมที่เนนความ
เปนไทย
2.1 เกษตรกรรม
2.2 อุตสาหกรรม
2.3 พานิชยกรรม
2.4 ความคิดสรางสรรค
2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
เรื่องที่ 3 คุณธรรมที่สงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง
3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จคือ ความสําเร็จ สุจริต
ขยัน อดทน แบงปน
3.3 ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ
3.4 กรอบแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ห น า | 37

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ การตัดสินใจประกอบอาชีพ
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
1.2 ประเภทของงานอาชีพ
1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ
1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
อาชีพ หมายถึงชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลวไดรับผล
ตอบเปนเงินหรือผลผลิต
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืองานทีบ่ ุคคลทําแลวไดรับผลตอบแทนเปนเงิน
ผลผลิต โดยหยึดหลักสําคัญ 5 ประกาศในการดําเนินการ ไดแก
1. ยึดหลักทางสายกลายในการดําเนินชีวิต
2. มีความสมดุลระหวางคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม
3. มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภคและการบริการ
4. มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
5. มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม
อาชีพมีความสําคัญตอชีวิตคนเราอยางมาก เพราะเปนความมัน่ คงของตนเองและครอบครัว คน
ทีม่ ีอาชีพจะเปนคนทีไ่ ดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับนับถือ เราตองทํางานหาเงิน มีเงินรายได หรือ
สรางผลผลิต เนื่องจากตองตองดํารงชีวิตดวยปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและทีอ่ ยูอ าศัย
การประกอบอาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอมนุษยทุกคน
1.2 ประเภทของงานอาชีพ
อาชีพสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. อาชีพอิสระคืออาชีพทีต่ นเองเปนเองเปนเจาของกิจการ โดยลงทุนเอง วางแผนเอง
ตัดสินใจเอง จัดบริการและขายเอง
2. อาชีพรับจาง คืออาชีพที่อยูในกิจการของนายจาง มีรายไดจากคาจางและสวัสดิการ
ตาง ๆ
1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้
ขอแบงกลุมอาชีพเปน 5 กลุม อาชีพใหม คือ 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม (ในครอบครัว)
3. พาณิชยกรรม 4. ดานความคิดสรางสรรค 5 อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
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1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ
การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม จะตองมีสิ่งทีจ่ ะตองคิดหลายดานทัง้ ตองดู
ขอมูล มีความรู มีทุน แรงงาน สถานที่ มีกลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพดวย ขอควร
คํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพมี ดังนี้
1. การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพ ผูเ รียนตองใชขอมูลหลายๆดานเพื่อการตัดสินใจ ขอมูลที่สําคัญ
คือ ต องรูจ ั ก ตนเองว า มี ค วามชอบหรื อไม มี ส ภาพแวดลอมในครอบครัว ชุม ชน ที ่เหมาะสมกับ การ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ หรือไมและขอมูลที่สําคัญคือความรูทางวิชาการ
2. มีความรูวิชาชีพนั้นๆ
การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูใ นวิชาชีพนั้นๆอยางดี เพราะการมีความรูใ นวิชา
นั้นๆ อยางดีจะทําใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น
3. มีทุน แรงงาน และสถานที่
ทุน แรงงาน สถานที่ เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพเปนไปอยางราบรื่น
4. มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ
มี ขั ้น ตอน กระบวนการ การจั ดการที เ่ หมาะสม มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ทํา ให ง านประสบ
ความสําเร็จ ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ตั้งเปาหมายไว
5. มีกลวิธีการขาย การตลาด
กลวิธีการขาย การตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของลูกคา
ยอมทําใหยอดขายเปนไปตามเปาหมาย
6. มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยางตอเนื่องไม
ขัดของ
7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเพื่อใหทราบผลการประกอบการ
8. มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา มีความเปนกันเอง
โดยเฉพาะการใชคําพูดที่เหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ไปพรอมกับการมีจิตบริการให
ลูกคาดวยความจริงใจตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา
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9. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ผูผลิตและผูขายมีความซื่อสัตยตอลูกคาใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ไมใชสารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการดําเนินชีวิตของลูกคา

เรื่องที่ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในที่นี้ไดแบงกลุมอาชีพ 5 กลุมอาชีพใหม คือ 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม (ใน
ครอบครัว) 3. พาณิชยกรรม. 4. ดานความคิดสรางสรรค 5. อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดย
วิเคราะห แบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหม ดานการผลิตกับดานการบริการ
กลุมอาชีพ
1. เกษตรกรรม

2. อุตสาหกรรม (ใน
ครอบครัว)

3. พาณิชยกรรม

4. ดานความคิดสรางสรรค

ดานการผลิต
1. แปรรูปผลผลิต
- อาหารหลัก
- อาหารวาง - ขนม
- เครื่องดื่ม (น้ําตะไคร กระเจี๊ยบ
ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ)
2. เพาะเห็ด (แปรรูป)
3. เพาะพันธุไม
4.การเลี้ยงไกไข
5. ขยายพันธุพืช
6. ปลูกสมุนไพร
1. ไมนวดเทา ไมกดเทา
2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
3. ผลิตเครื่องประดับทํามือ
4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช
5. รองเทาแตะ เครื่องใช ประดับตบแตง
6. ตะกราจะกาบหมาก
7. เกาอี้ทางมะพราว
1. น้ําเตาหูกับ ปาทองโก
2. เครื่องดื่ม น้ําเตาหู กาแฟ
3. ผลิตปุยชีวภาพ น้ําหมัก
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ (ผา กระดาษ

ดานการบริการ
* พืช ตนไม ตัวอยางการตบ
แตงตนไม การจัดดอกไม
ประดับในงานมงคล งานศพ
การดูแลตนไม การจัดสวน
* สัตว เชน เลี้ยงสุนัข การดูแล
ตัดขน

* บรรจุสินคา
* สงสินคาตามบาน ราน โดย
ใชมอเตอรไซต
* ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ
เชน ประกอบชอดอกไม

*
*
*
*

การขายตรง
การขายปลีก
การขายสง
บริการผูกผาตบแตงงานพิธี
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กลุมอาชีพ

5. การอํานวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง

ดานการผลิต
พลาสติค ฯลฯ)
2. ออกแบบเครื่องใชตางๆ (ดวยวัสดุ
เหลือใชตางๆ)
3. ออกแบบเฟอรนเิ จอร
4. ดนตรีพน้ื บาน (โปงลาง อังกระลุง)
5. การออกแบบเครือ่ งประดับ
การแพทยทางเลือก (การนวดแผนไทย
ผอนคลาย บําบัด รักษา)

ดานการบริการ
ตางๆ
* ลําตัด หมอรํา
* รองเพลงพื้นบาน
* เปาขุย

* หัวหนางาน
* Organizer รับจัดงานวันเกิด
ฉลองงานแตง
* รับตบแตงสถานที่

เรื่องที่ 3 แนวทางการประกอบอาชีพที่สงผลตอความสําเร็จ
แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
เงื่อนไขความรูและคุณธรรมดังนี้
3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง
ความรอบรู มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับงาน
ที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาว
แวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันธกับงานที่จะทําทั้งหมด
ความรอบคอบ คือการทํางานอยางมีสติ ใชเวลาคิดวิเคราะห ขอมูลรอบดาน กอนลงมือทําซื่ง
จะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนต่ํา
ระมัดระวัง คือความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเนื่องจนงานสําเร็จ ไม
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดขึ้น
3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จคือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน
อดทน แบงปน การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ
ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน
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ความขยัน อดทน คือความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงาน การประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ ความขยันตองปฏิบัติควยคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ
ผูที่มีความขยัน คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเนื่อง ในเรื่องที่ถูกที่ควร มีความพยายามเปน
คนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง
ซื่อสัตย คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย คือผูที่
ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคตโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย และคํานึงถึง
ผลกระทบกับสภาพแวดลอม
ความอดทน คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไมวาไมวาจะกระทบกระทั่งปญหาอุปสรรคใด
ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ หรือความอดทน
ในการตอสูแกไขปญหาตางใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น
การแบงปน / การให คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เสามารถใหแกผูอื่นไดและเปน
ประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปนความ
ทรงจําที่ยาวนาน
การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่สามารถใหไดแกลูกคาและชุมชนของ
เรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ
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กิจกรรมที่ 9
1. การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของผูเรียนอยางไร?
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอยางอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพกลุมเกษตรกรรม เชน................................................................................................
............................................................................................................................................
อาชีพกลุมอุตสาหกรรม เชน................................................................................................
............................................................................................................................................
อาชีพกลุมพาณิชยกรรม เชน................................................................................................
.............................................................................................................................................
อาชีพดานความคิดสรางสรรค เชน........................................................................................
..............................................................................................................................................
อาชีพดานการอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน ..................................................................
....................................................................................................................................................
3. เมื่อผูเรียนประกอบอาชีพแลว จะนําคุณธรรม.........................มาใชในการประกอบอาชีพ และจะมี
แนวทางปฏิบัติตามคุณธรรมนี้อยางไร.............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 10
ใหผูเรียนวางแผนแนวทางการประกอบอาชีพของตนเองทั้งที่เขาสูอาชีพใหมและพัฒนาอาชีพ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ใหผูเรียนแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมละ 5 – 7 คน แตกลุมใหเลือก หัวหนากลุม 1 คน
และเลขากลุม 1 คน รวมระดมพลังสมองแลกเปลึ่ยนเรียนรูตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การประกอบอาชีพตามแนวของหลักปรัชญางของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อาชีพที่เชื่อมั่นวาสามารถทําไดในครอบครัว ชุมชนของเรา
3. รวมกันรางรายละเอียด สิ่งที่ตองใช สิ่งที่ตองทําในการประกอบอาชีพนั้น ๆ (ทํา 1- 2
อาชีพ) ทั้งนี้ใหประธานเปนผูดําเนินการ เลขากลุมจดบันทึกสรุปสาระสําคัญเพื่อนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 2 ใหทุกกลุมรวมกันคัดเลือกอาชีพจากกิจกรรมที่ 1 ตามที่กลุมตกลงรวมทั้งอาชีพที่สามารถ
ทําเปนรายบุคคล และปนกลุม นํามาเขียนเปนโครงการประกอบอาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ขั้นตอนที่ 3 ใหผูเรียนแตละคน แตละกลุม นําโครงการประกอบอาชีพที่นําเสนอ ( ตรวจสอบความ
สมบูรณ ) ไปประกอบอาชีพ โดยมีการรวมระดมทุน จัดหาทุน การแบงงานกันทํา การลงมติรวมกัน
ตัดสินใจ ระยะเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม แลวสรุปผลการประกอบอาชีพเสนอครู กศน.
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แบบทดสอบหลังเรียน
คําชี้แจง เลือกคําถามที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรือ่ งเกี่ยวกับอะไร
ก. การเกษตร
ข. การคาขาย
ค. การดําเนินชีวิต
ง. การอุตสาหกรรม
2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนกลุมใด
ก. พอคา นักธุรกิจ
ข. นักเรียน นักศึกษา
ค. ขาราชการ นักการเมือง
ง. ประชาชนทุกคน
3. เปาหมายหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด
ก. พึ่งพาตนเองเปนหลัก
ข. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ค. มีอาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัว
ง. ใชจายแตสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต
4. คํ า วา “เดิ น ทางสายกลาง” ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต
แบบใด
ก. รูจกั คําวาพอดี พอประมาณ
ข. ลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหสมดุล
ค. ประหยัดรายจายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ง. ดําเนินชีวิตแบบใดก็ไดขอเพียงแตใหมีความสุข
5. การเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
หมายถึงขอใด
ก. การมีประสบการณ
ข. การมีความรู ความสามารถ
ค. มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ง. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
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6. ขอใดคือเงือ่ นไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีความรู มีคณ
ุ ธรรม
ข. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ค. มีเหตุผล มีความรอบคอบ
ง. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล
7. ขอใดคือวิธีการจัดสรรเงินหรือวางแผนการใชจายที่ดีที่สุด
ก. จัดสรรจายใหเทากับรายได
ข. การบันทึกรายรับ-รายจาย
ค. ปรึกษาเพือ่ นบานกอนซื้อ
ง. เปรียบเทียบคําโฆษณาตามหนังสือพิมพ
8. ขอใดถูกตองที่สุดในการจดบันทึกรายรับ-รายจาย
ก. จดทุกครั้ง
ข. จดทุกวันเวนวัน
ค. จดทุกเดือน
ง. จดทุกอาทิตย
9. การใชจายที่เหมาะสมกับฐานะความเปนอยูหรือความสามารถของตนตรงกับสํานวนในขอใด
ก. มือใครยาวสาวไดสาวเอา
ข. นกนอยสรางรังแตพอตัว
ค. ฝนทั่งใหเปนเข็ม
ง. น้ําขึ้นใหรบี ตัก
10. ขอใดสัมพันธกับ “เกษตรทฤษฎีใหม” มากที่สุด
ก. การบริหารจัดการเกษตรกรที่ยากจน
ข. การจัดระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรใหม
ค. การเกษตรผสมผสานในที่ดินที่มีอยูจํากัด
ง. การบริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
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คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ผิด
1.  แนวเศรษฐกิจพอเพียงมีไวสําหรับผูที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเทานั้น
2.  ความพอเพียง

หมายถึงความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

รวมถึงความจําเปน

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหประชาชนพึ่งตนเองเปนหลัก
4.  แนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใชไดกับตนเองและครอบครัวเทานั้น
5.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใชไดกับบุคคลทุกระดับทุกอาชีพ
6.  การออมคือ การสะสมเงินทีละเล็กละนอยใหพอกพูน
7.  ธนาคารออมสินใหแนวคิดในทางออมวา ออม 1 สวน ใช 2 สวน
8.  แผนชีวิตคือ แผนของผูที่ตองการกูเงินธนาคารมาลงทุน
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การศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย
(นสพ. ฟาเมืองไทย).2550.
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.รายงานการประเมินโครงการสงเสริมการเรียนรูเ พื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพ ฯ: สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,๒๕๕๐.
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเกษตรกร. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง. 2549. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง. นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 2548.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
เศรษฐกิจพอเพียง. 2548.
จตุพร สุขอินทร และมังกโรทัย. “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน”
เดลินวิ ส หนา 30 ฉบับวันจันทรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522
“ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน” เดลินวิ ส หนา 10
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
จินตนา กิจมี. “เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ”. มติชน หนา 10 ฉบับวันเสารที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2552.
เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, คุณธรรมนําความรูสู....เศรษฐกิจพอเพียง ป.6 กรุงเทพฯ
: บริษัท อักษรเจริญทัศน อาท จํากัด. มปพ.
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีม รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
1. นายศรายุทธ บูรณเจริ
ผอ. กศน. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
2. นายจํานง
หนูนลิ
กศน. อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2552 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด เดอวิลล กทม.
นางพัฒนสดุ า
สอนซื่อ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางพัฒนสดุ า
สอนซื่อ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นางพัฒนสดุ า สอนซื่อ
ขาราชการบํานา
2. นายอุชุ
เชื้อบอคา
กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
3. นางสาวพัชรา ศิรพิ งษาโรจน สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
4. นายวิทยา
บูรณะหิรัญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสือ่ ประกอบการเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพฯ
1. นางผกาพันธ วัฒนปาณี
ขาราชการบํานาญ
2. ส.อ.อวยพร ศิรวิ รรณ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. นางฤดี
ศิริภาพ
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
4. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
5. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเ ขียนและเรียบเรียง
1. นายศรายุทธ
2. นายจํานง
3. นางพัฒนสดุ า

บูรณเจริญ
หนูนิล
สอนซือ่

ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูบ รรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง

1.
2.
3.
4.
5.

นางพัฒนสดุ า
นายอุชุ
นางสาวพัชรา
นายวิทยา
นายจํานง

สอนซือ่
เชื้อบอคา
ศิริพงษาโรจน
บูรณะหิรัญ
หนูนิล

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา
5. นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร

เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. นางวัทนี
5. นางชุลีพร
6. นางอัญชลี
7. นางศุทธินี

คณะผูพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 2
บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขต

ผูพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. นางผกาพันธ
วัฒนปาณี
2. ส.อ.อวยพ
ศิรวิ รรณ
3. นางฤดี
ศิริภา
4. นางสาวสุรัตนา
บูรณะวิทย
5. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ขาราชการบํานาญ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

