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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

หนังสือเรียนสรุปเน้ือหารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช11001 ระดับประถมศึกษา เปนการ

สรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิตที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษา

นอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการดําเนินชีวิต ทช11001  

ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ใหเขาใจกอน 

   2.   ศึกษารายละเอียดเ น้ือหาของแตละบทอย า ง เพื่ อความเขา ใจอย า ง ชัดเจน 

จนครบ  5 บท 

   3.  หากตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากตํารา  หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือ 

รานจําหนายหนังสือเรียนหรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

เศรษฐกิจพอเพียง รากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย 
 

เรื่องที ่1  ความเปนมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         

      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดังจะเห็นไดวา 

ปรากฏความหมาย เปนเชิงนัยเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2517 พระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิด 

ที่พึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญโดยใชหลักความพอประมาณ  

การคํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมให

ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเปน

กรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

  ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 นับเปนบทเรียนสําคัญ

ที่ทําใหประชาชนเขาใจถึงผลจากการพัฒนาที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของ

ประเทศ พึ่งพิงความรู เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเปนหลัก โดยไมไดสรางความมั่นคงและเขม

แข็งหรือสรางภูมิคุมกันที่ดีภายในประเทศ  ใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ปจจัยภายในและภายนอกจนเกิดวิกฤตการณ 

ทางเศรษฐกิจครั้งใหญสงกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการ 

แกไขปญหาดังกลาว ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยอยางเปนระบบดวยการกําหนดนโยบาย 

ดานการศึกษา  โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ ใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยง 

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ใหมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความรู ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
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เรื่องที่ 2 ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแตครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ 

ใหดําเนินไปในทาง สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีระบบคุมกัน

ในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี 

จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช

ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  มีความเพียร

พยายาม มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และกวางขวาง  ทั้งทางดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางดี 

 

  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่ตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา

วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง  

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจ  ในทุก

ระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต    

ดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ท้ังทางดานวัตถุ  สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี
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เรื่องที่ 3  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปนปรัชญาช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมา

จากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกในเชิง

ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

คุณลักษณะ 

  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  โดยเนน

การปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาตนอยางเปนขั้นตอน                                                                      

 

แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ความพอเพียงจะตองประกอบดวย  3 หวง  2 เงื่อนไข  ดังน้ี 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน

ตนเองและ ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
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 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไป

อยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

 การมีภูมิคุมกันที่ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให พร อมรับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

 เงื่อนไข 

 การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน ตองอาศัยทั้งความรู 

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ

ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ืองโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 

เรื่องที่ 4  ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอประชาชน ดังน้ี 

1. เกิดแนวคิดท่ีมุงเนนพึ่งพาตนเองเปนหลัก ที่มีอยูในตัวเอง เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 

 2. ทําใหมีความเขมแข็งในจิตใจ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเปนหลัก เมื่อพึ่งตนเองไดแลว

ทําใหจิตใจสงบเขมแข็ง ไมวิตกกังวล 

 3. เกิดความรวมมือ ความกระตือรือรน ความสามัคคีในชุมชน และประเทศชาติ 

 4. เกิดการมีสวนรวม คิดวิเคราะห แกปญหารวมกัน 

 5. ทําใหมีความเปนอยู พอมี พอกิน ลดปญหาความยากจน 
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“เมื่อสังคมไทยเปนสังคมเศรษฐกิจพอเพียง 

คนไทยดํารงชีวิตบนทางสายกลาง มีสามหวงสําคญั 

คลองใจในการดําเนินชีวิต ไดแก  ความพอประมาณ 

ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม ในตัวทีด่ี มีสองเงื่อนไขกํากบัชีวิตอยางเครงครดั  ไดแก เงื่อนไข

ความรูที่ประกอบดวยรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคณุธรรม ซึ่งมีความซ่ือสัตยสุจริต 

อดทน เพียร มีสติปญญา อยูในชีวิต ชีวิตมีแตความสุขเศรษฐกิจ สดใส สังคม อุนใจ 

สิ่งแวดลอมอุดมสมบรูณ วัฒนธรรม เขมแข็งยั่งยืน” 
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บทที่ 2 

 ปฏิบัติตนดี มคีวามพอเพียง 

เรื่องที่ 1  วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิธีคิด การจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลดีในการดําเนินชีวิต 

จําเปนจะตอง เริ่มตนจากการมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองวาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร และ

มีหลักการสําคัญอะไรบางที่จะนําไปใชเปนแนวทางสูการปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึงประโยชนจากการที่

จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อให รอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

  วิธีปฏิบัติ หลังจากที่ไดทําความเขาใจอยางถูกตองแลว ก็จําเปนจะตองทดลองนํามา

ประยุกตใชกับ   ตนเอง ทั้งในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข  โดยคํานึงถึง การพึ่งพาตนเองเปนเบื้องตน การทําอะไรที่ไมสุดโตงไปขางใดขางหน่ึง  

การใชเหตุผลเปนพื้นฐาน ในการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันที่ดี  

เพื่อพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  จะไมทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนทําใหตนเองหรือคนรอบขาง

เดือดรอนในภายหลัง การใฝ รูอยางตอเน่ืองและใชความรูดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  

ความซื่อสัตย ความไมโลภ ความรูจักพอ ความขยันหมั่นเพียร การไมเบียดเบียนกัน การรูจัก

แบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  อยางไรก็ตาม การที่จะสรางภาวะความรูความเขาใจที่ถูกตองอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดน้ัน จําเปนที่จะตองเรียนรูดวยตนเองหรือรวมกับผูอื่น 

  วิธีการใหคุณคา การเรียนรูจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประสบการณ

ระหวางผูที่มีความสนใจรวมกัน จะทําใหสามารถตระหนักถึงประโยชนและความสุขที่จะไดรับ   

จากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช   แลวเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและนอมนําเอา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป 

  จิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสุขท่ีเกิดจากความพอใจในการใชชีวิตอยางพอดี และรูจักระดับ                 

ความพอเพียงจะนําไปสูการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางถูกตอง ไมใหอดอยาก  
จนเบียดเบียนตนเอง หรือไมเกิดความโลภจนเบียดเบียนผูอื่น  แตมีความพอเพียงที่จะคิดเผื่อแผ

แบงปนไปยังคนอื่นๆ  ในชุมชนหรือองคกรและสังคมได 

  อยางไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของแตละคนจะไมเทากันหรือความพอเพียงของคน  

คนเดียวกัน  แตตางเวลาก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได แลวแตเงื่อนไขภายในและภายนอก ตลอดจน

สภาพแวดลอมที่มีผลตอความพอเพียง 
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เรื่องที่ 2  การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในฐานะที่เปนพสกนิกรชาวไทย จึงควรนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสมาประพฤติปฏิบัติตน ดังน้ี 

  1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง

จริงจัง ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา 

   “ ...ความเปนอยูที่ตองไมฟุมเฟอย ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...” 

  2. ยึดถือการประกอบอาชีพ ดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลน 

ในการดํารงชีวิตก็ตาม ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา 

   “...ความเจริญของคนทั้งหลายยอมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ

เปนหลักสําคัญ...” 

  3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอ

สูกันอยางรุนแรงดังอดีต ดังกระแสพระราชดํารัสในเรื่องน้ี ความวา 

   “...ความสุขความเจริญอันแทจริงน้ัน หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหาได

ดวยความ  เปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยง

เบียดบังมาจากผูอื่น...” 

  4. ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งน้ี โดยตองขวนขวายใฝหา

ความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ ดังกระแสพระราชดํารัส 

ตอนหน่ึงที่ใหความหมายชัดเจนวา 

  “...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู  และสรางตนเองใหมั่นคงน้ี เพื่อตนเอง 

เพื่อจะใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหน่ึง และขั้นตอไปก็คือ

การมีเกียรติวา  ยืนไดดวยตนเอง...” 

  5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ สิ่งช่ัวใหหมดสิ้นไป ทั้งดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงใน 

ครั้งน้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอายตอแผนดิน  

ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา 

  “... พยายามไมกอความช่ัวใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลด  ละ ความช่ัว 

ที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูน้ันให

งอกงามสมบูรณขึ้น...” 
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 หลักของความประมาณ (พอ ดี) 5 ประการ (จากขอสรุปของสภาพัฒน) 

  1. พอดีดานจิตใจ เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอมนึกถึงประโยชนสวนรวม 

  2.  พอดีดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูล รูจักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัว และชุมชน 

  3.  พอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาด และ

รอบคอบเกิดความยั่งยืนสูงสุด 

  4.  พอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปน

ประโยชน สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาจากภูมิปญญาชาวบานกอน 

  5.  พอดีดานเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พออยู พอกิน สมควร

ตามอัตภาพและฐานะของตน 

 

หลักของความมีเหตุผล 

  1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต 

  2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยู ในภาวะขาดแคลน 

ในการดํารงชีวิต 

  3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสู

กันอยาง   รุนแรง 

  4. ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางในชีวิตใหหลุดพนจากความทุกขยาก 

  5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วยุกิเลสใหหมดสิ้นไป ไมกอความช่ัวใหเปนเครื่อง

ทําลายตัวเอง ทําลายผูอื่น 

 

----------------------------------- 

* จากหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ือง

มาจาก   พระราชดําริ หนา  27  พิมพครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2548 
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หลักของการมีภูมิคุมกัน 

  1. มีความรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

  2. มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและแบงปน 

 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางและแนวทางใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน นํามา

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต ดังน้ี 

  1. ยึดหลักความประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย ใชในสิ่งที่จําเปน และรูจักเก็บออมไวใชใน

อนาคต 

  2. ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตไม

เห็นแกตัว 

  3. ยึดหลักความไมแกงแยงชิงดีกัน รูจักการพึ่งพากัน ไมเอารัดเอาเปรียบและแขงขันโดยใช

วิธีรุนแรง 

  4.  ยึดหลักการใฝรูใฝเรียน หมั่นศึกษาหาความรู ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตการประกอบ

อาชีพเพื่อใหมีรายไดไวใชจาย โดยยึดความพอเพียงเปนหลัก 

  5.  ยึดหลักการทําความดี ลด ละ ความชั่วและสิ่งอบายมุขทั้งปวง เพื่อใหตนเอง ครอบครัว 

และสังคม อยูอยางเปนสุข 
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บทที่ 3 

รูใช  รูจาย 
 เรื่องที ่1 การวางแผนการใชจาย 

 

 กอนท่ีจะใชจายเงินเราควรจัดสรรเงินที่มีอยูใหตรงกับความตองการ โดยการวางแผนการ 
ใชจายเงินไวกอน 

 การวางแผนการใชจายเงิน หมายถึง การที่บุคคลจัดสรรรายรับ - รายจาย ของตนเอง  

ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. การหารายได ทุกคนตองประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดประจําและหากมีเวลาวางควรหา

รายไดเสริม เพื่อจะไดมีรายไดพอกับการใชจายในการดํารงชีพ 

 2. การใชจายใหพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนจริงๆ เชน ใชจายเปนคาอาหาร เคร่ืองนุงหม 

ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค โดยคํานึงถึงคุณคาของสิ่งที่ซื้อวามีคุณภาพและคุมคาเงิน ไมใชซื้อเพราะ  

คําโฆษณาชวนเช่ือ 

 การประหยัด ควรรูจักเก็บออมเงินไวใชจายเมื่อคราวจําเปน เชน เมื่อเจ็บปวย โดยวางแผน

ใหมีรายจายนอยกวารายไดมากที่สุดก็จะมีเงินเก็บเครื่องใชที่ชํารุดเสียหาย ควรซอมแซมใหใชได 
อยูเสมอ ประหยัดพลังงานและทะนุถนอมเครื่องใชใหมีอายุการใชงานไดนาน 

 การเปนหน้ีโดยไมจําเปน เพราะยืมเงินมาใชจายสุรุยสุราย เชน การยืมเงินมาจัดงานเลี้ยง 

ในประเพณ ี

ตาง ๆ จะทําใหชีวิตมีความลําบาก สรางความเดือดรอนใหตนเองและครอบครัว แตถาหากเปนหน้ี 

เพราะนําเงินมาลงทุนในกิจการที่สามารถใหผลคุมคาก็อาจจะเปนหน้ีได 

 3. การบันทึกรายรับ - รายจาย  เปนวิธีการวางแผนที่สําคัญ การบันทึกรายรับ - รายจาย 

ในชีวิตประจําวัน เพื่อใหทราบวาในวันหน่ึง สัปดาหหน่ึง เดือนหน่ึง เรามีรายไดจากอะไร เทาไรและ

จายอะไร อยางไร ควรจะวางแนวทางในการใชจายอยางไรจึงจะพอและที่เหลือสะสมไวเปนทุนหรือ

เก็บสะสมไวใช จายในยามจําเปน การบันทึกรายรับ - รายจาย จึงเปนขอมูลหลักฐานแสดง 

ใหเห็นแหลงที่มาของรายไดและที่ไปของรายจาย ซึ่งจะนําไปสู การตั้งเปาหมายลดรายจาย  

การเพิ่มรายได และการออมตอไป 
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เรื่องที่  2 การบันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัว 

  

 เมื่อเรามีรายไดและนําเงินรายไดไปใชจายซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งใดที่มีราคาสูงก็ไมจําเปนตองซื้อ

ทันทีแตใหตั้งเปาหมายไววาจะเก็บหอมรอมริบไวจนมากพอแลวจึงซื้อ ดังน้ันเราจึงควรวางแผนการ

ใชจายไวลวงหนาวาเราตองซื้ออะไร เทาไหร เมื่อใด 

 เราคงเคยไดยินขาวชาวนาขายที่นาไดเงินเปนแสนเปนลาน แตเมื่อเวลาผานไปไมกี่ป   

เขากลับไมเหลือเงินเลย  ตองไปเชาที่นาของคนอื่นทํากิน  เรื่องดังกลาวเปนตัวอยางของบุคคลที่ไม

มีการวางแผนการใชเงิน ดังน้ันกอนที่เราจะใชจายเงินเราควรจัดสรรเงินที่มีอยู ใหตรงกับความ

ตองการดวยการวางแผนไว   

วิธีการวางแผนท่ีสําคัญวิธีการหนึ่ง คือ การบันทึกรายรับ - รายจาย 

 “หากอยากมีชีวิตที่มั่งค่ังสมบูรณ ตองลงมือบันทึกรายรับ - รายจายตั้งแตบัดน้ี” 

 

ขอควรคํานึงในการใชจายเงินและจดบันทึกรายรับ รายจาย 

 1. กําหนดความคาดหวังและเปาหมายวาจดบันทึกเพื่ออะไร 

 2. วางแผนรับ - จายกอนใชเงิน 

 3. กอนซื้อสิ่งใดตองพิจารณาใหดีกอนวาสิ่งน้ันจําเปนหรือไม 

 4. จดบันทึกทุกครั้ง ทุกวัน ทุกบาท ทุกสตางคที่มีการรับและจายเงิน 

 5. หมั่นตรวจสอบบัญชีวามีรายการใดที่ใชเงินไมเหมาะสม หากมีตองแกไขทันที 

 6. เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน - จายเงินไวเพื่อตรวจสอบกับบัญชีที่จด 

 “การจดบันทึกรายรับ - รายจาย”  หรือการจดบัญชี จะชวยใหเราทราบวาเรามีรายรับมาก

นอยแคไหน เราสามารถลดคาใชจายรายการใดออกไปไดบาง “การจดบัญชี” ทําใหเราสรางสมดุล

ระหวางรายไดและรายจายที่เหมาะสมแกฐานะการเงินของเราไดเปนอยางดี 

 การจดบัญชีครัวเรือน เปนการจัดทําบัญชีรายรับ รายจายของครอบครัว เราสามารถจัดทํา

บัญชี แบบที่งาย ผู ที่ไมเคยมีความรูเรื่องการบัญชีมากอนก็ทําเองไดโดยการแยกรายการออกเปน 

รายรับและรายจาย รายรับ ไดแก เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน เงินที่ไดจาก

การขาย ผลผลิต การเกษตร  หรือทรัพยสิน เปนตน รายจายไดแก คาใชจายเพื่อซื้อสินคาสําหรับ 

ในการอุปโภค บริโภค  คานํ้าประปา คาไฟฟา  คาโทรศัพท คาซอมแซม คาอุปกรณเครื่องใช  

เครื่องไม เครื่องมือ คารถ คาอาหาร คาเชา เปนตน 
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ตัวอยาง รายรับ รายจาย 

 1  มี.ค. 52 ขายผลผลิตทางการเกษตร  2,500  บาท 

 5  มี.ค. 52 จายเงินซื้อของใชในบาน   500  บาท 

 7  ม.ค.  52 จายเงินซื้อขาวสาร  300  บาท 

 10  มี.ค.  52 จายคานํ้า คาไฟ  250  บาท 

 15  มี.ค. 52 ขายผลผลิตทางการเกษตร  1,250  บาท 

 20  มี.ค. 52 จายคาซื้อปุย  300  บาท 

 25  มี.ค. 52 จายคาอาหาร  200  บาท 

 
ตัวอยาง การจดบัญชีครัวเรือน 

 

วัน เดือน ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

1 ม.ค. 52 ขายผลผลิต 2,500 -   2,500 

5 ม.ค. 52 ซื้อของใช   500 - 2,000 

7 ม.ค. 52 ซื้อขาวสาร   300 - 1,700 

10 ม.ค. 52 จายคานํ้า คาไฟ   250 - 1,450 

15 ม.ค. 52 ข า ย ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร

เกษตร 

1,250  -   2,700 

20 ม.ค. 52 จายคาซื้อปุย   300 - 2,400 

25 ม.ค. 52 จายคาอาหาร   200 - 2,200 

 รวม 3,750 - 1,550 - 2,200 

 รายรับสูงกวารายจาย     2,200 
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 การบันทึกรายรับ - รายจาย  หรือการจดบัญชีทั้งของตนเองและครอบครัวมีความสําคัญ 

ตอชีวิตของคนไทยเปนอยางยิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา วันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2540  ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ความวา  

“...เมื่อ 40 กวาป  มีผูหนึ่งเปนขาราชการช้ันผูนอยมาขอเงิน  ที่จริงไดเคยใหเงินเขาเล็ก ๆ นอย ๆ  

แตเขาบอกวาไมพอเขาก็มาขอยืมเงินขอกูเงินก็บอก...เอาให...แตขอใหเขาทําบัญชีรายรับ - รายจาย 

รายรับก็คือเงินเดือนของเขาและรายรับที่อุดหนุนเขาสวนรายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว 

...ทีหลัง เขาทํา...ตอมา เขาทําบัญชีมาไมขาดทุน แลวเขาสามารถที่จะมีเงินพอใชเพราะวาบอกให

เขาทราบวา  มีเงินเดือนเทาไหรจะตองใชภายในเงินเดือนของเขา...” 

 

บุคคลตัวอยางการสรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน 

 นายเจน  ชูใจ ราษฎร หมู 4 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ผูประสบความสําเร็จจาก

การทําบัญชีครัวเรือน กลาววา  “จบเพียงประถมศึกษาปที่ 4 พอแมยากจน มีอาชีพทํานาเปนหลัก 

ตอมาไดรับมรดกเปนที่นา 10 ไร จึงทํานาเรื่อยมา แตก็สามารถสงลูกเรียนสูง ๆ  ได เน่ืองจากสราง

วินัยในการใชจายเงินอยางมีระบบ มีพอแมเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความมีระเบียบในการใชเงิน

ทองแตละบาทแตละสตางค โดยในสมัยพอใชถานหุงขาว  เขียนคาใชจายในแตละวันที่ขางฝาขาง

บาน  จึงจดจํามาปฏิบัติ  เร่ิมจากจดบันทึกช่ัวโมงการทํางานวาภายใน 1 เดือน  มีความขยันหรือ 

ขี้เกียจมากนอยแคไหน  ภายหลังมาทําบัญชีการใชจายในครัวเรือนในชวงทําไรนาสวนผสม เมื่อป  

2528”  

 กวา 20 ป ที่ทําบัญชีครัวเรือนมาทําใหทุกวันน้ีมีชีวิตในครอบครัวอยูอยางมีความสุข 

ปจจุบันมีที่นารวมกวา 50 ไร โดยการซื้อสะสมมา มีเงินฝากธนาคาร โดยมีคติวา จากนํ้าที่ตักมาจน

เต็มโอง เวลาน้ําพรองตองเติมใหเต็ม ถาปลอยใหนํ้าแหงขอด ชีวิตก็จะเหน่ือยจะทําใหชีวิตบั้นปลาย

ลําบาก” นายเจน กลาว 

 น่ันคือประโยชนที่เห็นไดชัดจากการทําบัญชีครัวเรือนที่ไมเพียงแตจะชวยใหความเปนอยู

ของครอบครัวดีขึ้นเทาน้ัน แตยังสรางสังคมใหเปนปกแผน  สงผลไปถึงเศรษฐกิจอันมั่นคงของ

ประเทศในอนาคตขางหนาอีกดวย (จตุพร สุขอินทร และ ปญญา มังกโรทัย, 2552 : 30) 
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เรื่องที่  3 การลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน    

 

        การลดรายจายในครัวเรือน  ปญหาเรื่องหน้ีสินในครอบครัวหรือปญหารายรับไมพอกับ

รายจายเปนปญหาที่ทําใหประชาชนหนักใจ การปองกันและแกไขปญหาเรื่องหน้ีสิน มีหลักงาย ๆ 

วาตองลดรายจายและเพิ่มรายไดใหมากขึ้น การลดรายจายสามารถทําไดโดยการสํารวจคาใชจายใน

เดือนที่ผานมาแลวจดบันทึกดูวา ในครอบครัวมีการใชจายอะไรไปบางและรายการใดที่ไมจําเปนนา

ตัดออกไปได ก็ใหตัดออกไปใหหมดในเดือนถัดไปก็จะสามารถลดรายจายลงได แตทุกคนใน

ครอบครัวตองชวยกัน เพราะถาคนหน่ึงประหยัดแตอีกคนยังใชจายฟุมเฟอยเหมือนเดิมก็คงไมไดผล 

ตองช้ีแจงสมาชิกทุกคนในบานเมื่อลดรายจายไดแลวก็เอารายรับของทั้งบานมารวมกันดูวาจะพอกับ

รายจายหรือไม ถาพอและยังเหลือ ก็คงตองเอาไปทยอยใชหน้ีและเก็บออมไวเผื่อกรณีฉุกเฉินเชน 

การเจ็บปวย  อุบัติเหตุ เปนตน  แตถารายไดยังนอยกวารายจายก็ตองชวยกันคิดวาจะไปหารายได

เพิ่มมาจากไหนอีก 

 โดยสรุปการใชจายเงินมี 3 แบบ คือ 

1. ใชตามใจชอบ เปนการใชไปเรื่อย ๆ แลวแตวาตองการอะไรก็ซื้อ เงินหมดก็หยุดซื้อ 

 2. ใชตามหมวดที่แบงไว เชน  

  -  คาอาหารและคาเสื้อผา 

  -  คารักษาพยาบาล 

  -  คาทําบุญกุศล 

  -  เก็บออมไวใชในอนาคต ฉุกเฉิน 

  - คาศึกษาเลาเรียนของบุตร 

   ฯลฯ 

 3. ใชตามแผนการใชที่กําหนดไวลวงหนา เปนการใชตามโครงการที่ไดวางแผนไวลวงหนา

แลวน้ัน ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตอง  ซึ่งสามารถนําหลักการทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติการวาง

แผนการใชจายในครอบครัวขอปฏิบัติของการใชจายภายในครอบครัว มีสิ่งที่พึงปฏิบัติ 3 ประการ

คือ 

  -  การทําบัญชีรายรับ - รายจาย 

  -  การประหยัด 

  -  การออมทรัพย 

  ครอบครัวตองมีการวางแผนจัดการรายรับ - รายจาย เพื่อใหมีทรัพยสินเพียงพอจะซื้อ

หรือจัดหาสิ่งที่ครอบครัวตองการ เพื่อความสงบสุขและความเจริญของครอบครัว 
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เรื่องที่ 4  การออม 

 การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละนอย เมื่อเวลาผานไปเงินก็จะเพิ่มพูนขึ้น การออม

สวนใหญจะอยูในรูปการฝากเงินกับธนาคาร  จุดประสงคหลักของการออม เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน

ยามเราตกอยูในสภาวะลําบาก การออมจึงถือวาเปนการลงทุนใหกับความมั่นคงในอนาคตของชีวิต 

 หลักการออม ธนาคารออมสินไดใหแนวคิดวา “ออม 1 สวนใช 3 สวน  เน่ืองจากการออมมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิต แมบางคนมีรายไดไมมากนัก คนเปนจํานวนมากออมเงินไมได เพราะมี

คาใชจายมากใชเงินเกินตัว รายรับมีไมพอกับรายจาย เมื่อเรามีรายไดเราจะตองบริหารจัดการเงิน

ของตนเอง หากเราคิดวาเงินออมเปนรายจายอยางหน่ึงเชนเดียวกับรายจายอื่นๆ เงินออมจะเปน

รายการแรกที่ตองจายทุกเดือน โดยอาจกําหนดวาอยางนอยตองจายเปนรอยละเทาไรของรายได

และทําจนเปนนิสัยแลวคอยวางแผน เพื่อนําเงินสวนที่เหลือไปเปนคาใชจายตางๆ เทาน้ีเราก็มี 

เงินออม 

 

     การลดรายจาย  สามารถกระทําไดดังน้ี 

 1. ทําสวนครัวและเลี้ยงสัตวไวสําหรับบริโภค โดยใชพืชผักพื้นบานท่ีมีในทองถิ่น ผักที่ใชเปน

ประจํา ผักที่ปลูกไดงายไมตองดูแลมากมาปลูกไวในครัวเรือน เชน ผักบุง ผักคะนา ผักขม ชะอม 

ฟกทอง แตงกวา มะเขือ ถั่วฝกยาว ขา ตะไคร ตนหอม กระเทียม ตําลึง และการเลี้ยงปลาดุก  

เลี้ยงกบ เลี้ยงไก เปนตน ซึ่งหากเราสามารถปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตวไวรับประทานในครัวเรือนได

เอง โดยไมตองไปซื้อหามาจากตลาด ก็จะทําใหครัวเรือนสามารถลดรายจายได แตหากผลผลิต

เหลือเฟอจากการบริโภคแลวเรานําไปขายก็จะเปนการเพิ่มรายไดอีกดวย 

 2.  การประหยัด การออมในครัวเรือน โดยการรูจักใชทรัพยสิน เวลา ทรัพยากรตามความ

จําเปนดวยความระมัดระวังโดยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด รูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพ

ความเปนอยูสวนตัว รวมทั้งการอดออม ลดรายจายที่ไมจําเปน ประหยัดพลังงาน รูจักการใช

พลังงานจากแสงอาทิตย เปนตน 

 3.  การลด ละ เลิก อบายมุข โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จากการที่ชอบไปงาน

สังคม ดื่มเหลา ฟงเพลง เตนรํา กลับบานดึก ก็ตองเลิกการกระทําที่ไมจําเปน และเปนผลเสียตอ

สุขภาพรางกาย สิ้นเปลือง 

 4.  การจัดทําบัญชีครัวเรือน คือ การรูจักจดทุกคร้ังที่จาย บริหารการใชจายใหเหมาะสมกับ

ตนเอง สิ่งใดที่เกินความจําเปนในชีวิตก็ตองไมใชจาย 

 5. การใชพลังงานอยางประหยัด เชน การประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ ใชเทาที่จําเปน เปนตน 

 



16 
 

การเพิ่มรายได 

 การเพิ่มรายไดน้ันมีหลากหลายวิธี  นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลว เรายังสามารถเพิ่ม

รายไดได ดังน้ี 

 1.  การปลูกผักสวนครัว  สําหรับไวรับประทานเองในครัวเรือน  และแบงปนใหเพื่อนบาน 

ที่เหลือ จึงนําไปขาย ก็จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เชน การปลูกพริก มะเขือ ชะพลู ตนหอม ผักชี 

ชะอม ตําลึง ผักหวาน เปนตน 

 2. การประกอบอาชีพเสริม โดยใชทรัพยากร วัตถุดิบที่มีอยูในครัวเรือน ในชุมชนมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด และเปนการลดตนทุนการผลิตใหคุมคาและประหยัด เชน การถนอมอาหาร 

แปรรูป งานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ การผลิตกลาไมดอกไมประดับ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การเพาะ

ถั่วงอก การเพาะเห็ด การทําปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ 

เปนตน 

 3. การพัฒนาอาชีพเดิม เปนการพัฒนาอาชีพเดิมใหดีขึ้น โดยการหาความรูเพิ่มเติมจาก                          

การเขารวมเวทีประชาคมในชุมชน การศึกษาดูงาน การเขารับการอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนา

อาชีพในการขยายพันธุมะนาวขายก็อาจไปหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ มะนาวไมมี

เมล็ด มะนาวน้ําดี  ลูกดก ตนเล็กแตใหผลผลิตสูง และศึกษาเรื่องการขายพันธุมะนาวทางเว็บไซต 

เพื่อขยายการตลาดใหสามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น เปนตน 
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บทที่  4  

 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เรื่องที่  1 ทฤษฎีใหม 

  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อตองการใหคนสามารถพึ่งพาตน

เองไดในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุมีผล การสรางความรู 

ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน สติปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 

  1. ความเปนมาของทฤษฎีใหม 

  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยน้ัน พระองคไดเสด็จพระ

ราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยังภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ พระราชประสงคที่แทจริง

ของพระองคคือ การเสด็จฯออก เพื่อซักถามและรับฟงความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของพสก

นิกรชาวไทย จึงมีพระราชดําริแนวคิดใหมในการบริการจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวน  

ในการใชพื้นท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด รูปแบบหน่ึง คือ การเกษตรทฤษฎีใหม 

  2. หลักการและขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม 

  แนวคิดใหมในการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวน ในการใชพื้นที่ดินใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดตามแนวทางทฤษฎีใหม มีหลักการและขั้นตอนดังน้ี 

  1. ทฤษฎีใหมขั้นตน  หลักการของทฤษฎีใหมขั้นตน ประกอบดวย 

   1) มีที่ดิน สําหรับการจัดแบงแปลงที่ดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ี พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว ทรงคํานวณจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตามหาก

เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองนอยกวาหรือมากกวานี้  ก็สามารถใชอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ดังน้ี   

   พื้นที่สวนที่ 1 รอยละ 30  ใหขุดสระเก็บกักนํ้า เพื่อใชเก็บกักนํ้าในฤดูฝนและใชเสริม

การปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวนํ้า และพืชนํ้าตางๆ  

   พื้นที่สวนที่ 2 รอยละ 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ

ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและพึ่งตนเองได 

   พื้นที่สวนท่ี 3 รอยละ 30 ใหปลูกพืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ไมผล ไมยืนตน ฯลฯ เพื่อใช

เปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย 

   พื้นที่สวนท่ี 4  รอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่นๆ  



18 
 

   2) มีความสามัคคี เน่ืองจากการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตน เปนระบบการผลิตแบบ

พอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้งน้ีชุมชนตองมีความสามัคคี

รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทํานองเดียวกับการลงแขกแบบด้ังเดิมเพื่อลดคาใชจาย 
   3) ผลผลิต เน่ืองจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังน้ัน  
จึงประมาณวาครอบครัวหน่ึงทํานา 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อ เพื่อยึดหลัก
พึ่งตนเองได 
   4) มีนํ้า เน่ืองจากการทําการเกษตรทฤษฎีใหมตองมีนํ้า เพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใช 
ในฤดูแลง ดังน้ัน จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหน่ึงไวขุดสระนํ้า โดยมีหลักวาตองมีนํ้าเพียงพอที่จะทํา
การเพาะปลูกไดตลอดป 
  2. ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง  หรือเรียกวา ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนาเปนขั้นที่เกษตรกรจะพัฒนา
ตนเองไปสูขั้นพออยูพอกิน เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้นโดยใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ
สหกรณรวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 
   1) ดานการผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหา
พันธุพืช ปุย การหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก 
   2) ดานการตลาด เมื่อมีผลผลิตแลวจะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหได
ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมเครื่องสีขาว 
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย 
   3) ดานความเปนอยู เกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควรโดยมีปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย  เครื่องนุงหม เปน                   
    4)  ดานสวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน สถานีอนามัย 
เมื่อยามเจ็บไขหรือมีกองทุนไวกูยืม เพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
   5)  ดานการศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อ
การศึกษา     ใหแก เยาวชนในชุมชน  
   6) ดานสังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมี
ศาสนาเปนที่ยึด 
  3. ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม เปนขั้นพัฒนาเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหกาวหนาดวย  
การติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุนหรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือเอกชนมาชวยในการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทั้งสองฝายจะไดรับประโยชนรวมกัน ดังน้ี 
   1) เกษตรกรสามารถขายขาวไดในราคาสูง โดยไมถูกกดราคา 
   2) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา เพราะซื้อขาวเปลือกโดยตรง
จากเกษตรกรและนํามาสีเอง 
   3) เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเปนกลุมสหกรณ สามารถซื้อไดในราคาขายสง 
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   4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคคล เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ  
ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 
 3. ประโยชนของทฤษฎีใหม 
  1. การพึ่งตนเอง ทฤษฎีใหมยึดถือหลักการที่วา ตนเปนที่พึ่งแหงตน โดยมุงเนนการผลิต
พืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภค
แลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไร
ของเกษตรกร  
  2. ชุมชนเขมแข็ง ทฤษฎีใหมใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งน้ีกลุม
ชาวบานจะทําหนาที่ เปนผู ดํา เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ให หลากหลายครอบคลุม              
ทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน  หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจการคาขาย การทองเที่ยว
ระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่กวางขวาง
มากขึ้นแลว เกษตรกรในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการไดรับการแกปญหา
ในทุกดาน เมื่อเปนเชนน้ีเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศก็สามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ  
  3. ความสามัคคี ทฤษฎีใหมตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการรวมมือรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ประโยชนที่เกิดขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงดานเดียว หากแตรวมถึงประโยชนในดานอื่น ๆ 
ดวย ไดแก การสรางความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สังคม  ชุมชน และความสามารถในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ตัวอยางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม  
ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาดานการเกษตรอยางเปนขั้นตอนในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้น
ดังน้ี * 
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กรณีตัวอยาง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน  * 
 

 

กรณีตัวอยาง   ปลูกทุกอยางที่กิน  กินทุกอยางที่ปลูก  ชีวิตเปนสุขไดอยางยั่งยืน 

  นายบุญเปง  จันตะภา  เกษตรกรบานหวยถางปูตาน  ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย ดําเนินชีวิตโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป 

  เดิมนายบุญเปง จันตะภา มีฐานะยากจน เคยออกไปขอทาน เพื่อหาอาหารมาใสทอง 

หลังจากไปเรียนในวัดไดนําหลักคุณธรรมมาใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักอิทธิบาท 

4 และพรหมวิหาร 4ในป 2529 ไปทํางานประเทศบรูไน หวังใหฐานะครอบครัวดีขึ้น แตไมสําเร็จ 

จึงเดินทางกลับมาเก็บเงินไดเพียงสองพันกวาบาท ตอมาไดปรับความคิดวา ถามีความขยันเหมือน

ทํางานที่ประเทศบรูไน อยูเมืองไทยก็มีรายไดอยางพอเพียง ป 2542 รัฐบาลใหมีการพักชําระหน้ี 

แต บุญเปง พักไมได เน่ืองจากมียอดหน้ีเปนแสน ไดนําเอารูปในหลวงมาตั้งสัจอธิษฐานวา  

ขาพเจาและครอบครัวจะขยันเพิ่มขึ้น ลด ละ เลิก ในสิ่งที่ไมจําเปน กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกทุกอยาง

ที่กิน และจะขอปลดหน้ีภายใน 4 ป  

  นายบุญเปง พึ่งพาตนเองดวยการทําเกษตรทฤษฎีใหม ลงแรงทุกอยางดวยตนเอง ใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นประยุกตกับความรูใหม ๆ ที่ไดไปศึกษาดูงานอีก การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาทําให

ประหยัดเงินลงทุนเกิด   รายได จากการขายผลผลิตการเกษตรตลอดทั้งป รูจักอดออม ไมเปนหน้ี

ทําใหดําเนินชีวิตไมเดือดรอน  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น พัฒนา ปรับปรุงการประกอบอาชีพ 

จนประสบความสําเร็จและยังถายทอดความรูชวยสังคม 
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  บนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน 35 ตารางวา มีการแบงสัดสวนตามหลักทฤษฎีใหมไดอยางลงตัว 

เปนนาขาว 5 ไร ปลูกขาวเหนียวปละ 1 ครั้ง โดยปลูกสลับกับขาวโพด แตงโม แตงไทย อีก 5 ไร 

ปลูกผัก สมุนไพร ไมผล เชน ลําไย มะมวง กลวย และสวนสุดทายเปนเรือนพักอาศัยพอเหมาะกับ

ครอบครัว มีโรงเลี้ยงสัตว กระบือ สุกร ไกพื้นเมืองและจิ้งหรีด  

  ความสําเร็จในชีวิตของนายบุญเปง นับเปนบทพิสูจนไดเปนอยางดีวา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” สามารถนํามาปรับใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว ชุมชนหากรูจักคิดใช กิน  
อยูอยางพอเพียงชีวิตก็ดํารงไดอยางดียิ่งข้ึนและมั่นคง  (จากหนังสือพิมพเดลินิวส  หนา 10 ฉบับวัน

พฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552) การแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

  เมื่อเราเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําสูการ

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพแลว เราจะเห็นประโยชนและคุณคาของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสมควรอยางยิ่งที่เราจะตองแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็น

คุณคาและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ดวยเชนกัน หลักในการแนะนํา คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง

สามารถพึ่งตนเองไดและดําเนินชีวิตอยางพอกินพอใช โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ทําใหเกิดความสุขและ

ความพอใจในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พยายามพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพื่อใหสามารถอยู

อยางพอเพียงไดในทุกสถานการณ ทั้งน้ีสมาชิกในครอบครัวอาจจะรวมกันทําแผนชีวิต 

 

 เรื่องที่  2  แผนชีวิต 

            ในการดําเนินชีวิตทุกคนตองการไปใหถึงเปาหมายดวยกันทั้งสิ้น แตการที่จะไปถึง

เปาหมายไดจะตองมีการวางแผนชีวิตท่ีดี มีความมุงมั่นในการที่จะกาวไปใหถึง 

  การวางแผนอยางนอยก็ทําใหเรารูวาเราจะเดินไปทิศทางไหน ย้ําเตือนวาตองทําอะไร  
ยังไมไดทําอะไร แมแตแมบานจะทําอาหารในแตละมื้อยังตองวางแผน และเห็นอาหารจานนั้นอยูใน

จิตนาการเหลือแตออกไปหาวัตถุดิบและลงมือปรุงอาหารใหสําเร็จ ซึ่งแมบานก็ตองเขียนรายการ

วัตถุดิบที่ตองซื้อ เปนการวางแผนกอนปรุงอาหารซึ่งจะไดไมมีปญหาวากลับบานแลวลืมซื้อ  

ซึ่งเหตุการณนี้มักเกิดข้ึนบอยๆ ชีวิตคนเราก็เชนเดียวกัน ตองคิดกอนปรุงโดยตองรูวาจะปรุงใหเปน

อะไร ซึ่งเรียกวาแผนชีวิต แตสําหรับคนที่ยังไมรู ก็ตองเขียนวาตัวเองชอบอะไร หรือตองการอะไร 

จะดีกวาดําเนินชีวิตโดยไรจุดหมาย 
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  แผนชีวิต    คือ สิ่งที่เราฝนหรือคาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้นจริงในอนาคตโดยเราจะตองวางแผน 

กําหนดทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเราไปถึงเปาหมาย ทําใหเราเกิดความพึงพอใจ 

และสุขแผนชีวิต มีหลายดาน เชน แผนชีวิตดานอาชีพ แผนชีวิตดานครอบครัว เปนตน แผนชีวิต 

แตละคน แตละครอบครัวจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะใหความสําคัญกับแผนชีวิตดานใด

มากกวากัน 

  แผนดานการพัฒนาอาชีพ ใหมองถึงศักยภาพที่มีการพัฒนาได ความถนัด ความสามารถ

ของตนเอง มองถึงทุนที่มีในชุมชน เชน ทรัพยากร องคความรู ภูมิปญญา แหลงเงินทุน การตลาด 

ความตองการของคนในชุมชน โดยมีการจัดการความรูของตนเอง เพื่อใหเกิดความรูใหม 

  แผนชีวิตดานครัวเรือน ใหมองถึงหลักธรรมในการดํารงชีวิต การสรางภูมิคุมกันใหกับคนใน

ครอบครัวท่ีมีการเรียนรู ตลอดชีวิต เพื่อนําองคความรูมาสรางภูมิคุมกันที่ดี นอกจากน้ีการนําบัญชี

ครัวเรือนมาวิเคราะหรายจายที่ไมจําเปนมาจัดทําแผนการลดรายจาย เพิ่มรายได และตองมีการ

ประเมินแผนท่ีทําดวยวาสําเร็จมากนอยเพียงใด แผนชีวิตดานครัวเรือน เชน 

  (1)  การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายในครัวเรือน มีการวางแผนการใชจาย  เชน  จาย  3  

สวน   ออม 1 สวน เพื่อใหเกิดการมีระเบียบวินัยในการใชจาย การลด ละ เลิกอบายมุข การศึกษา

ใหรูเทาทันกระแสบริโภคนิยม การวางแผนควบคุมรายจายในครัวเรือน 

  (2)  การลดรายจายในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว  การผลิตปุยชีวภาพไวใชทดแทน

ปุยเคมีการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชภายในครัวเรือน 

  (3)  การเพิ่มรายไดในครัวเรือน แปรรูปผลผลิต การทําเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืช

สมุนไพร ฯลฯ หรืออาจจะเริ่มจาก การจัดทําแผนชีวิตครัวเรือน อาจจะดําเนินการ ดังน้ี 

 

  1. จัดทําขอมูลของครัวเรือน 

  2. คนหาศักยภาพของตนเอง ทักษะในการประกอบอาชีพ ทุน  

   สถานการณในการประกอบอาชีพ 

  3. คนหาปญหาของครัวเรือน 

  4. กําหนดเปาหมายของครัวเรือนเพื่อใหหลุดพนจากความยากจน 

  5. วางแผนการแกปญหาของครัวเรือน 

  6. บันทึกการปฏิบัติตามแผน 

  7. บันทึกการประเมินผล 
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กรณีตัวอยาง   สุรชัย  มรกตวิจิตรการ  เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ * 

 บานเกษตรกรพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ สุรชัย มรกตวิจิตรการ ตั้งอยูที่บานปาไผ 

ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  สุรชัย ไดเลาชีวิตของตนเองวา “ชีวิตคงไมมาถึงวันนี้หากไมมี

ศรัทธาแรงกลา ตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมเริ่มตนจากศูนย เดิมผมคาขายเสื้อผา

สําเร็จรูป ป 2540 เจอวิกฤตเศรษฐกิจ มีหน้ีสินแปดแสนบาท คิดจะฆาตัวตาย แมใหสติวาทําไมไมสู 

ทําใหผมคิดใหม ตั้งสติแลวมุงหนาไปที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  ดวยใจที่มุงมั่นวามีกินแนหากเดินตามแนวทางของในหลวง  ที่น่ีเองไดเรียนรูและทํา

ความเขาใจคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” “อยางถองแท”  

  เราเริ่มตนจากการเลี้ยงสัตวตามความถนัดทั้ง ปลา ไก วัว กบ ตอมาปลูกพืชผักสวนครัว 

โรงเพาะเห็ด กลายเปนไรนาสวนผสมที่ทําทุกอยางเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

  เวลาผานไปไมกี่ป สุรชัย กลายเปนผูเช่ียวชาญ มีความรูในสิ่งที่ตนเองลงมือทํา ไมวาจะ

เปนการทํา  ปุยหมัก ปุยอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก วัว ปลา กบ การทํากาซชีวภาพจาก

มูลสัตว การนําของเหลวจากสัตวไปเลี้ยงพืช การนําของเหลวจากพืชไปใชกับสัตว 

  “ในหลวงสอนคนไทยมากวา 20 ป วาใหเช่ือมธรรมชาติเขาดวยกัน คนไทยไมชอบคิด  
ไมชอบวิเคราะห ไมลงมือทํา แตใชเงินนําหนา ตองแกดวย 5 ร คือ รวมพลัง รวมคิด รวมกันทํา 

รวมกันสรุปบทเรียน  และรวมกันรับผล และยึดคําสอนที่วาตองระเบิดจากขางใน คือ เขาใจตัวเอง

กอนสิ่งแรก คือ ตนทุนต่ํา ทําบัญชีครัวเรือน ตัดสิ่งฟุมเฟอยออกจากชีวิต คิดอยางรอบคอบ  
ไมข้ีเกียจ สรางภูมิคุมกันไมหลงกระแส ไมหลงวัตถุนิยมที่สําคัญไมแขงกับคนรวยแตทุกคนตองคิด

ตองฝนเองวาอะไรเหมาะที่สุด จะสําเร็จหรือลมเหลวอยูที่คุณภาพคน 

  ปจจุบัน สุรชัย ยังเดินหนาตามแผนชีวิตของตนเอง เพื่อหวังปลดหน้ีภายในไมเกิน 5 ป 

ดวยการกูเงิน 2 ลานบาท ซื้อที่ดินหลังบานเพื่อสรางฐานการผลิต 

  ผมตองการพิสูจนวา คนจนหากมุงมั่นท่ีจะสูแบบเขาใจศักยภาพตนเอง รับรองอยูไดอยางมี

ศักด์ิศรี และเปนชีวิตท่ียั่งยืนปลอดภัย” (จินตนา  กิจมี  หนังสือพิมพมติชน หนา 10 วันเสารที่ 28  

มีนาคม พ.ศ. 2552) 
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บทที่ 5   

การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

         พอเพียง เพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

เรื่องที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตางๆ การตัดสินใจประกอบอาชีพ 

1.1  ความหมาย ความสําคัญ 

1.2 ประเภทของงานอาชีพ  

1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ 

1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ 

  1.1 ความหมาย ความสําคัญ 

               อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลว

ไดรับผลตอบแทนเปนเงินหรือผลผลิต 

 อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คืองานท่ีบุคคลทําแลวไดรับผลตอบแทน 

เปนเงินผลผลิต  โดยหยึดหลักสําคัญ  5 ประการในการดําเนินการ ไดแก 

 1.  ยึดหลักทางสายกลางในการดําเนินชีวิต 

 2.  มีความสมดุลระหวางคน ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

 3.  มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภค และการบริการ 

 4.  มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 5.  มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม   

 อาชีพมีความสําคัญตอชีวิตคนเราอยางมาก เพราะเปนความมั่นคงของตนเองและครอบครัว  

คนที่มีอาชีพจะเปนคนที่ไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับนับถือ  เราตองทํางานหาเงิน มีเงิน

รายได หรือสรางผลผลิต เน่ืองจากตองดํารงชีวิตดวยปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 

และที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอมนุษยทุกคน 

 1.2 ประเภทของงานอาชีพ   

   อาชีพสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ 

  1. อาชีพอิสระ คือ อาชีพที่ตนเองเปนเจาของกิจการ โดยลงทุนเอง วางแผนเอง 

ตัดสินใจเอง จัดบริการและขายเอง 
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  2. อาชีพรับจาง คือ อาชีพที่อยูในกิจการของนายจาง มีรายไดจากคาจางและ

สวัสดิการ ตางๆ         

 1.3 กลุมงานอาชีพตางๆ การสรางงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่น้ี                    

แบงกลุมอาชีพเปน 5 กลุมอาชีพใหม คือ  1. เกษตรกรรม  2. อุตสาหกรรม (ในครอบครัว)                            

3. พาณิชยกรรม  4.  ดานความคิดสรางสรรค  5 อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

          1.4 การตดัสนิใจประกอบอาชีพ  

                   การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม จะตองมีสิ่งที่จะตองคิดหลายดาน      

ทั้งตองดูขอมูล มีความรู มีทุน แรงงาน สถานท่ี มีกลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ดวย ขอควรคํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพ มีดังน้ี     

                    1. การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม 

  ในการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองใชขอมูลหลายๆ ดาน เพื่อการตัดสินใจ ขอมูล     

ที่สําคัญ คือ ตองรูจักตนเองวามีความชอบหรือไม มีสภาพแวดลอมในครอบครัว ชุมชน ที่เหมาะสม

กับการประกอบอาชีพ นั้น ๆ หรือไม และขอมูลที่สําคัญ คือ ความรูทางวิชาการ 

   2. มีความรูวิชาชีพนั้น ๆ 

   การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูในวิชาชีพนั้น ๆ อยางดี เพราะการมี

ความรู  ในวิชา  น้ันๆ อยางดี จะทําใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น  

  3. มีทุน แรงงาน และสถานที่ 

   ทุน แรงงาน สถานท่ี เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิด

ความมั่นใจในการประกอบอาชีพเปนไปอยางราบรื่น 

  4. มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ 

   มีขั้นตอน กระบวนการ การจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทําใหงาน

ประสบความสําเร็จ ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ต้ังเปาหมายไว 

  5. มีกลวิธีการขาย การตลาด 

   กลวิธีการขาย การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจ

ของลูกคา ยอมทําใหยอดขายเปนไปตามเปาหมาย 
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  6. มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยาง

ตอเน่ืองไมขัดของ 

  7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพื่อใหทราบผลการประกอบการ 

  8. มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ  การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา มีความ 

เปนกันเอง โดยเฉพาะการใชคําพูดท่ีเหมาะสม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ไปพรอมกับการ

มีจิตบริการใหลูกคา ดวยความจริงใจ ตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา 

  9. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ผูผลิตและผูขายมีความซื่อสัตยตอลูกคาใช

วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไมใชสารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการ

ดําเนินชีวิตของลูกคา 

เรื่องที ่ 2.  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ในที่น้ีไดแบงกลุมอาชีพ  5 กลุมอาชีพใหม  คือ  1. เกษตรกรรม  2. อุตสาหกรรม  

(ในครอบครัว) 3. พาณิชยกรรม  4.  ดานความคิดสรางสรรค  5. อํานวยการและอาชพี    

เฉพาะทาง  โดยวิเคราะหแบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหม  ดานการผลิตกับดานการบริการ 

             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

1. เกษตรกรรม 1. แปรรูปผลผลิต 

    - อาหารหลัก 

    - อาหารวาง    

    - ขนม 

    - เคร่ืองดื่ม (นํ้าตะไคร 

กระเจี๊ยบ ใบเตย ขิง สัปปะรด 

เสาวรส ฯลฯ) 

2. เพาะเห็ด (แปรรูป) 

3. เพาะพันธุไม 

4.การเลี้ยงไกไข 

5. ขยายพันธุพืช 

6. ปลูกสมุนไพร 

 

 * พืช ตนไม ตัวอยางการตบ

แต งตนไม  การจั ดดอกไม

ประดับในงานมงคล งานศพ 

การดูแลตนไม การจัดสวน   

* สัตว เชน เลี้ยงสุนัข   

การดูแลตัดขน 
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             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

2 .  อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( ใ น

ครอบครัว) 

1. ไมนวดเทา ไมกดเทา 

2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 

3. ผลิตเคร่ืองประดับทํามือ 

4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช 

5. รองเทาแตะ เครื่องใช ประดับ 

ตบแตง 

6. ตะกราจากกาบหมาก  

7. เกาอี้ทางมะพราว 

*  บรรจุสินคา 

*  สงสินคาตามบาน   

ราน โดยใชมอเตอรไซต 

*  ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ 

เชน ประกอบชอดอกไม 

3. พาณิชยกรรม 1. นํ้าเตาหูกับ ปาทองโก 

2. เครื่องด่ืม นํ้าเตาหู กาแฟ 

3. ผลิตปุยชีวภาพ นํ้าหมัก 

*  การขายตรง 

*  การขายปลีก 

*  การขายสง 

4. ดานความคิดสรางสรรค 1 .  อ อกแบบบร รจุ ภั ณ ฑ  ( ผ า 

กระดาษ พลาสติก ฯลฯ) 

2. ออกแบบเครื่องใชตาง ๆ (ดวย

วัสดุเหลือใชตางๆ) 

3. ออกแบบเฟอรนิเจอร 

4 .  ด น ต รี พื้ น บ า น  ( โ ป ง ล า ง 

อังกะลุง) 

5. การออกแบบเคร่ืองประดับ 

*  บริการผูกผาตบแตงงานพิธี

ตาง ๆ 

*  ลําตัด หมอรํา 

*  รองเพลงพื้นบาน 

*  เปาขลุย 

5 .  ก า รอํ านวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

การแพทยทางเลือก (การนวดแผน

ไทย ผอนคลาย บําบัด รักษา) 

*  หัวหนางาน 

*  Organizer รับจัดงาน 

วันเกิด  ฉลองงานแตง 

*  รับตกแตงสถานที่ 
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เรื่องที่  3  แนวทางการประกอบอาชีพที่สงผลตอความสําเร็จ 

 แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเงื่อนไขความรูและคุณธรรมดังน้ี 

 3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 

 ความรอบรู  มีความหมายมากกวาคําวา ความรู คือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึก

เกี่ยวกับงานที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริง

เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทั้งหมด 

 ความรอบคอบ  คือ การทํางานอยางมีสติ  ใชเวลาคิดวิเคราะห  ขอมูลรอบดาน กอนลงมือ

ทําซึ่งจะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนต่ํา 

 ระมัดระวัง  คือ ความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเน่ืองจนงาน

สําเร็จ ไมเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดข้ึน 

 3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย 

สุจริต ขยัน อดทน แบงปน การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคม และ

สิ่งแวดลอม อยางหลีกเลี่ยงไมได  เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับ

การสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต 

ขยัน อดทน แบงปน 

 ความขยัน อดทน  คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงาน การประกอบอาชีพ 

อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผล

สําเร็จผูที่มีความขยัน  คือ ผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเน่ือง  ในเรื่องที่ถูกที่ควร มีความ

พยายามเปนคนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

ซื่อสัตย  คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจ ไมมีเลหเหลี่ยม ผูที่มีความซื่อสัตย คือ  

ผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย 

และคํานึงถึงผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไมวาจะกระทบกระทั่งปญหาอุปสรรคใด  

ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ  หรือ

ความอดทนในการตอสูแกไขปญหาตาง ๆ ใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

การแบงปน / การให  คือ การแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่สามารถใหแกผูอื่นไดและ 

เปนประโยชนแก  ผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุข 

ที่เปนความทรงจําที่ยาวนาน 
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การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ท่ีสามารถใหไดแก ลูกคาและชุมชน

ของเรา ยอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 

 

 

กิจกรรมทายเลม 

แผนการปรับปรุงวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เรื่องทีต่องการปรับปรุง

.................................................................................................................................. 

วิธีการปรับปรุง

.............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ผลการปรับปรงุ

.............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

บุคคลที่มีสวนรวมในการปรบัปรุง

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ปญหาอุปสรรค

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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แนวทางแกไข

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

กิจกรรมทายเลม  

ตัวอยางสมุดบันทกึ รายรับ – รายจายในครัวเรือน 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................... 

ประจําเดือน..................................................................พ.ศ.............................. 

 

วัน เดือน 

ป 

รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 
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หมายเหตุ 

     สรุป

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

     ขอเสนอแนะ

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

กิจกรรมทายเลม  

แผนเขาสูอาชพีหรือพฒันาอาชพีของผูเรียน 

 

ช่ือ...................................................นามสกุล.................................................ระดับ.......................... 

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง แผนอาชีพของผูเรียน 
ผลที่คาดหวัง 

(ได/ไมได) 

• ความพอประมาณ 

• มีเหตุมีผล 

• มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

• มีคุณธรรมนําความรู 

• นําไปสู 

   เศรษฐกิจ/สังคม/

สิ่งแวดลอม/ 

   วัฒนธรรมอยางสมดุล พรอม

รับตอ 

   การเปลี่ยนแปลง 

แผนอาชีพที่คํานึงถึง หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

6. ………………………………………………… 

7. ………………………………………………… 

8. ………………………………………………… 

9. ………………………………………………… 

10. ………………………………………………… 

(บันทึกตามความจริง) 

 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 
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สรุปผลของการวางแผนเขาสูอาชีพ   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

     ขอเสนอแนะตนเอง

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

กิจกรรมทายเลม  

เรื่องกระบวนการวางแผนชีวิต 

 

ใหผูเรียนศกึษาตามประเด็นตอไปนี ้

1. ความหมายและความสําคัญของการวางแผนดําเนินชีวิต 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2. ธรรมะในการดําเนินชีวิต 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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3. ใหทําบัญชีครัวเรือน 1 สัปดาห โดยใชแบบฟอรมในใบความรูที่ 2 เรื่องการทําบัญชี

ครัวเรือน 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมทายเลม 5 

 

1. จงบรรยายวิธีการทําเกษตรในปจจุบันของทานและวิเคราะหตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. จงอธิบายวาถาเปลี่ยนมาทําการเพาะปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติจะสอดคลองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

3. ถาทานทําเกษตรธรรมชาติ ทานจะมีวิธีการปรับปรุงดินอยางไร เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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4. ถาทานทําเกษตรธรรมชาติทานจะมีวิธีการปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอยางไร 

จงอธิบาย 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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บรรณานุกรม 
 

 การศึกษานอกโรงเรียน, สํานักงานบริหารงาน.  คูมือการบรูณาการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรบักลุมเปาหมายการศกึษานอกโรงเรยีน, 2550. 

การศึกษานอกโรงเรียน, สํานักบริหารงาน.  รายงานประเมินผลโครงการสงเสริมการ 

เรียนรูเพื่อ พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพ, 2550. 

กลาง, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค.  หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรบัเกษตรกร.  2549. 

(อัดสําเนา) 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ. นานา 

        คําถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2548. 

จตุพร สุขอินทร และมังกโรทัย. สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชคีรัวเรือน.  

 เดลินิวส หนา 30 ฉบับที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522. 

จินตนา กิจมี.  เกษตรพอเพียงแหงบานปาไผ.  มติชน หนา 10  ฉบับวันเสาร 8 มีนาคม  

พ.ศ. 2552. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค(ศนอ.) “ศ.อ.ศ.อ.”.  แนวทางการ

พฒันาศูนย   

        การเรียนชุมชนขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง.  จังหวัดอุบลราชธานี:  2540. 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารงาน.  แนวทางการจัดการศกึษานอกโรงเรียนตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยกระบวนการการศกึษานอกโรงเรียน.  กรุงเทพ หางหุนสวน

จํากัด โรงพิมพอักษรไทย:  2550. 

      ปลกูทกุอยางทีก่ิน กนิทุกอยางทีป่ลูกชีวิตอยูไดอยางยั่งยนื. เดลินิวส หนา 10 ฉบับ 

วันพฤหัสบดีท่ี 12  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552. 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ.  ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจารูจัก, 2550.  

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน.  เศรษฐกิจพอเพียงคอือะไร, 2550. 

เอกรินทร  สี่มหาศาล และคณะ, คณุธรรมนําความรูสู...เศรษฐกิจพอเพียง ป.6.  

กรุงเทพฯ   :  บริษัท อักษรเจริญทัศน อาท จํากัด.  มปพ. 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

 นายสุรพงษ   จําจด  เลขาธิการ กศน. 

 นายประเสริฐ   หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

 นางตรีนุช    สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 นายวิเชียรโชติ   โสอุบล ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายทรงเดช   โคตรสิน  รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูสรปุเนื้อหา 

 นางอภิญญา   ลีบอนอย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 นางไพบูลย   สัตนาโค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทุงเขาหลวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

 นางอรัญญา   บัวงาม  ขาราชการชํานาญ 

 นางสาวอรอนงค   เชิญชม ครู กศน.อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

 นางอภิญญา   ลีบอนอย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 นางไพบูลย   สัตนาโค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทุงเขาหลวง  จังหวัดรอยเอ็ด 

 นางอรัญญา   บัวงาม  ขาราชการชํานาญ 

 นางสาวอรอนงค   เชิญชม ครู กศน.อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวอรอนงค   เชิญชม ครู กศน.อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

     และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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