
                                            

ใบความรู้ 

                 เร่ือง“ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

                 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นท่ีมาของนิยาม “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” 

ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
ประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” 
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่ง
เก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนว
ทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคม
ทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือเกิน
กว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การ
แต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี ่ยงโชค เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน   เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยน
แนวทางในการดำรงชีวิต 
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง 

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 

๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดา้น
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และ
ไกล 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เง่ือนไข 

๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบท่ีจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 



           ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่  ๕  ส่วน 

๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง

ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน

ของการพัฒนา 

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น

การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

๓. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

๓.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ

นั้นๆ อย่างรอบคอบ 

๓.๓ การมีภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตท้ังใกล้และไกล 

๔. เงื ่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ัง

ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

๔.๑ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้านความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

๔.๒ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 



๕. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ 

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ความรู้และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เรื่อง“โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลท่ี ๙” 

 

โครงการในพระราชดำริ เป็นโครงการท่ีก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร หรือ ในหลวง ร.9 เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือ 

แก้ปัญหาให้กับประชาชน ในการทำมาหากิน ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ ้น โดย

โครงการในพระราชดำริท่ีโดดเด่น ภายใต้แนวคิดและการริเริ่มของในหลวง ร.9 มีดังต่อไปนี้ 

โครงการพระราชดําริแก้มลิง 

 

    

 

 

 

โครงการแก้มลิงนั้นเป็นโครงการในพระราชดำริ ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 
2538 จึงได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีในการแก้ปัญหาดังกล่าว 



โครงการพระราชดําริโคนมสวนจิตรลดา 

 

 

 

 

 

 

โครงการโคนมสวนจิตรลดา นั้นเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้วิสัยทัศน์กว้างไกลของพระองค์ โดยมี
พระราชดำริถึงความสำคัญของการดื่มนม 

โครงการพระราชดํารินาสาธิต 

 

    

 

 

 

 

  โครงการนาสาธ ิต นั ้นเป็นส่วนหนึ ่ง ในแนวทางพระราชดำร ิ เร ื ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ซึ ่งภายหลังจากที ่พระองค์ได้
พระราชทานแนวความคิดในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ได้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการทดลอง
การทำเกษตรสาธิต 

โครงการพระราชดําริช่ังหัวมัน 



 

    

 

 

 

 

 โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ บรมนารถบพิตร ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี จึงได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อท่ีในบริเวณนั้นจำนวน 250 ไร่ 

 

 

 

โครงการพระราชดําริฝนหลวง โครงการพระราชดําริฝนหลวง 

 

 

 

 

 

โครงการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ บรมนารถบพิตร ท่ีได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดต้ังขึ้น เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำในการ
ทำเกษตรของพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมักจะประสบกับปัญหาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล และ
ปัญหาความแห้งแล้ง โดยโครงการนี้สามารถช่วยลดความแห้งแล้งในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างได้  

http://www.siamquote.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4/
http://www.siamquote.com/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://www.siamquote.com/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/


โครงการพระราชดําริกังหันลมชัยพัฒนา 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานั้นเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ท่ีได้ทรงพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาปรับ
ใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ท่ีนับวันจะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เร่ือง“หลักการทำงานของในหลวงรัชการที่  ๙” 

 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาท่ีเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา
ท่ีสุดมไิด้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีความน่าสนใจท่ีสมควรนำมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนำหลักการ
ทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ 
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1.จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้
จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

 
2. ระเบิดจากภายใน 
 จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความ
เข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม 
แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถ
เอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปท่ีเป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆ 
ก่อน ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่
ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน 
เพื่อจะให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้…” 

 
4. ทำตามลำดับขั้น 

 เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
เริ่มต้นจากส่ิงท่ีจำเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน และส่ิงจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศ
จำเป็นต้องทำตามลำดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถ
ปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาท
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 

 
5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 



การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะตอ้ง
เป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา 
จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขา
เข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 

 
6. ทำงานแบบองค์รวม 

ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ท ุ ก ส ิ ่ ง ท ุ ก อย ่ า ง ม ี ม ิ ต ิ เ ช ื ่ อ มต ่ อก ั น  มอ งส ิ ่ ง ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น และแนวทางแก ้ ไ ขอย ่ า ง เ ช ื ่ อ ม โ ย ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. ไม่ติดตำรา 
 เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับ

แค่ในตำราวิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำอะไร
ไม่ได้เลย ส่ิงท่ีเราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

 
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบ
ง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข 
ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดย
ไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ข้ึนเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

 



9. ทำให้ง่าย 
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่าย ไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและท่ีสำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม 
“ทำให้ง่าย” 

 
10. การมีส่วนร่วม 

 ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วม
แสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระท่ัง
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 

 
11.ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…
ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบ่ือ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอก
ว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เป็น
เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 
 
12. บริการที่จุดเดียว 

   ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้
หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วม
แ ร ง ร ่ ว ม ใ จ ก ั น ด ้ ว ย ก า ร ป ร ั บ ล ด ช ่ อ ง ว ่ า ง ร ะ ห ว ่ า ง ห น ่ ว ย ง า น ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ำ 

 
15. ปลูกป่าในใจคน 

 การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับส่ิงท่ีจะ
ทำ…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

 
16. ขาดทุนคือกำไร 

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

 
17. การพึ่งพาตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพื่อให้มีความแข็งแรงพอท่ีจะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 

 
18. พออยู่พอกิน 

ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ
ท่ีก้าวหน้าต่อไป 

 



19.เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนิน

ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

 
20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมี
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ทำงานอย่างมีความสุข 
ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก

กับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ทำประโยชน์
ให้กับผู้อื ่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 

 
22. ความเพียร 

การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 
ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่
เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 

 
23. รู้ รัก สามัคคี  



รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้นรัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลง
มือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 

สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ใบความรู ้

เรื่อง“หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน” 

 

 

หลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน 

การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องตั ้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่

ประมาท  โดยคำนึงถึงหลักการ ๓  ประการ ดังนี้ 

๑.  ความพอประมาณ 

๒.  ความมีเหตุผล 

๓.  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

โดยการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม  ตลอดจนต้องเป็นคนดี 

มีความอดทน พากเพียร  

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เราสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมปฏิบัติในส่ิงง่ายดังนี้ 

๑. ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟื่อยในการดำรงชีวิต 

๒. ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ 

๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ท่ีรุนแรงและไม่ถูกต้อง 



เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นเรื่องท่ีสอนให้เราพึ่งตนเอง ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่น คือสอนในด้าน

ของทางสายกลาง โดยให้เรามีความพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อมากจนเกินไป รู้จักใช้ของอย่างประหยัดและจำเป็น 

ก่อนจะใช้อะไรต้องมีเหตุผล พิจารณาให้รอบคอบก่อน สอนให้เราเตรียมรบัมือกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นเสมอๆ 

ให้เรารู้จักวางแผนชีวิตอย่างมีระบบระเบียบไม่ยุ่งเหยิง และให้เรามีความซื่อสัตย์ สามัคคี และช่วยเหลือกันใน

ยามลำบาก จะเห็นได้ว่าหากเราทำตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้   จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเลย ท้ังต่อตัวเอง

และสังคม  

ดังนั้นเราปวงชนชาวไทยจะไม่สามารถมีโครงการที่ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้แน่นอน ถ้าหากเราไม่มี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นท้ังกษัตริย์   นักปราชญ์  และพ่อหลวงของแผ่นดินไทย 

การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ดังนี ้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกนัไม่

เส่ียงเกินไป เช่น ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อท่ีจะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ 
๒. ด้านจิตใจ   มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกท่ีดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์

ส่วนตัว 
๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้ รัก สามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 

และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
๔. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากร

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ ช่ัวลูกหลาน เช่น การใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ขึ้นลงช้ันเดียว
ใช้บันไดแทนลิฟท์ 

๕. ด้านเทคโนโลยี   รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม 
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะ
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไป อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน 
ท้ังด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะนําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  ร่วมกัน
ในสังคมไทย 
การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. การดำเนินการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจักนำไปสู่ 
๒. การดำรงชีวิตท่ีสมดุลมีความสุขตามอัตภาพ 
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศชาติมั่นคง 
๔. การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดวามเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
๕. ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้เพิ่มพูน

จนถึงขั้นพอเพียงปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละส่ิงช่ัวร้ายให้หมดส้ินไป 
บทสรุป    



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของชีวิต
และความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะ
มั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยช้าไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เร่ือง“การทำบัญชีรายรับรายจ่าย” 

 

การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลง

เดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินท่ีไม่มีวัน จบส้ิน อย่างไรก็ตามคน
ไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชนไทยควรยึดถือ
คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต  



การทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายใน
ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งช้ีอดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของ
ตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลท่ีได้ ท่ีบันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว  

บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึง
การบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ใน
บ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา 
บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า ส่ิงหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึก
ได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้การเรียนรู้เป็นท่ีมาของปัญญา ปัญญาเป็นท่ีมาของ
ความเจริญท้ังกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์จะเห็นว่า การทำบัญชี หรือการจดบันทึกนี้สำคัญ
ยิ่งใหญ่มาก บุคคลสำคัญในประเทศหลายท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีของการจดบันทึก เช่น ท่านพุทธทาส ในหลวง 
และสมเด็จพระเทพ ล้วนเป็นนักบันทึกท้ังส้ิน การบันทึก คือ การเขียน เมื่อมีการเขียนย่อมมีการคิด เมื่อมีการ
คิดย่อมก่อปัญญา แก้ไขปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณา ได้ถูกต้อง นั่นคือ ทางเจริญของมนุษย์ 

การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายท่ีทางราชการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนได้ทำกัน นั่น เป็นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันประจำเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง 
จำนวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และ ปี เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า 
ตนเองและครอบครัวมีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่พอใช้เท่าใด คือ รายจ่ายมากกว่า
รายรับ และสำรวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จำเป็นน้อยจำเป็นมาก จำเป็นน้อย อาจลดลง จ่ายเฉพาะท่ี
จำเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา ซื้อเส้ือผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น ส่วนรายจ่ายท่ีไม่จำเป็นให้ลด ละ 
เลิก เช่น ซื้อบุหรี่ ซื้อเหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น เมื่อนำรายรับ รายจ่าย มาบวกลบกันแล้วขาดดุลเกินดุลไป
เท่าใด เมื่อเห็นตัวเลข จะทำให้เราคิดได้ว่าส่ิงไม่จำเป็นนั้นมีมากหรือน้อยสามารถลดได้หรือไม่ เลิกได้ไหม ถ้าไม่
ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเอง
ได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จักพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง 
รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้นจึงเห็นได้ว่า การทำบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรบัรายจ่าย ก็
คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ปรัชญาชีวิตท่ีถูกต้องเหมาะสม พอดี สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติท่ีมีท้ังความเป็นเอกภาพและดุลยภาพ
อยู่เสมอ 

การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูล
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการทำบัญชีชีครัวเรือนมีความสำคัญดังนี ้

1. ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน 



   รายรับ หรือ รายได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าได้ ท่ีได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือ
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้
จากค่าจ้างแรงงาน เงินเดือน ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินให้กู้ยืม รายได้จากการขายสินค้า
หรือบริการ เป็นต้น  

   รายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่าย คือ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าได้ ท่ีจ่ายออกไปเพื่อให้ได้ส่ิงตอบแทน
กลับมา ส่ิงตอบแทนอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน้ำมัน ค่า
หนังสือตำรา เป็นต้น หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับส่ิงตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น เงินบริจาคเพื่อการ
กุศล เงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 

   หนี้สิน คือ ภาระผูกพันท่ีต้องชดใช้คืนในอนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครอบครัว
หรือตนเองมีอยู่ หนี้สินเป็น เงินหรือส่ิงของท่ีมีค่าท่ีครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงิน
ภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน การกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆ การซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเช่ือ 
การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินผ่อนชำระ หรือการเช่าซื้อ เป็นต้น 

   เงินคงเหลือ คือ เงิน หรือ ทรัพย์สินท่ีวัดมูลค่าได้ หลังจากนำรายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏ
รายรับมากกว่ารายจ่ายจะทำให้มีเงินคงเหลือ หรือในหลักทางบัญชีเรียกว่า กำไร แต่หากหลังจากนำรายรับลบ
ด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้เงินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชีเรียกว่าขาดทุน 
นั่นเอง 

2. นำข้อมูลการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงลำดับความสำคัญของรายจ่าย และวางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวันมีรายจ่ายใดท่ีมีความสำคัญมาก และรายจ่ายใดไม่จำเป็นให้
ตัดออก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพื่อการออมทรัพย์สำหรับใช้จ่ายส่ิงท่ี
จำเป็นในอนาคต บัญชีครัวเรือนถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อ
คือ การพอประมาณ ถ้ารู้รายรับรายจ่าย ก็จะใช้แบบพอประมาณ แต่ มีเหตุผล รู้ว่ารายจ่ายใดจำเป็นไม่จำเป็น 
และเมื่อเหลือจากใช้จ่ายก็เก็บออม นั่นคือภูมิคุ้มกัน ท่ีเอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถ
จัดได้หมด จึงนับว่ามีประโยชน์มาก 

ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชีครัวเรือน คือ ลืมบันทึกบัญชี ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบันทึก และ
ส่งผลให้ไม่อยากบันทึก ผู้จัดทำเข้าใจผิดในรายการบัญชี ไม่เข้าใจรายการท่ีเป็นรายรับ จึงไม่ได้บันทึกบัญชี เช่น 
ลูกส่งเงินมาให้พ่อแม่สำหรับใช้จ่ายทุกวันส้ินเดือน แต่พ่อแม่ไม่ได้บันทึกบัญชีรายรับเนื่องจากเข้าใจว่าเงินท่ี
ได้รับมานั้นมิได้เกิดจากการประกอบอาชีพของตนเองหรือ เข้าใจผิดรายการหนี้สินแต่บันทึกว่าเป็นรายรับ ทำ
ให้มิได้เก็บเงินไว้สำหรับจ่ายชำระหนี้ในอนาคต เช่น ยืมเงินจากเพื่อนบ้านมาใช้จ่ายภายในครอบครัว ถึงแม้จะ
ได้รับเงินมาแต่รายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายรับเนื่องจากตนเองมีภาระผูกพันท่ีต้องชดใช้ในอนาคต ซึ่งอาจ
ต้องชดใช้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบ้ียด้วย จากสาเหตุดังกล่าวอาจทำให้ครอบครัววางแผนการใช้จ่ายเงิน
ผิดพลาด  

ส่วนข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือ การเขียนช่ือรายการผิด การบันทึกตัวเลขผิด การบวกหรือการลบ
จำนวนเงินผิดอาจเกิดจากการลืมจดบันทึกรายการบัญชี หรือบันทึกรายการซ้ำๆ กันหลายรายการ ปัญหา



ดังกล่าวแก้ไขโดยการคำนวณจำนวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคารท่ีครอบครัวมี
อยู่จริง หรือยอดเงินท่ีเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายจริง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเท่ากับยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร แสดงว่าการจัดทำบัญชีถูกต้อง แต่หากกระทบยอดแล้วยอดเงินท้ังสองไม่เท่ากันอาจเกิด
จากการบันทึกบัญชีผิดพลาด หรือเงินสดของครอบครัวสูญหาย นะคะ มาถึงตอนนี้แล้วท่านผูฟ้งัหลายท่าน
อาจนึกในใจแล้วว่าการจดบันทึกเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ยิ่ง
เศรษฐกิจไม่ดี การเงินขาดสภาพคล่องด้วยแล้วละก็คิดว่าหลายท่านคงอยากจะหันมาจดบันทึกรายรับและ
รายจ่ายกันบ้าง  

การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวต้องมีรายรับมากกว่า
รายจ่าย หากพบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องหาแนวทางนำเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยอาจต้องกู้ยืมเงินมา
ใช้จ่าย แต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพียงแต่ช่วยให้การใช้จ่ายมีสภาพคล่องช่ัวขณะ
เท่านั้น และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมาท้ังเงินต้นและดอกเบ้ียซึ่งจะเพิ่มจำนวน
มากขึ้นตามระยะเวลาท่ียาวนานในการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้ยาก สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาด
สภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินหรือปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นมีแนวทางดังนี้ 

 1. การตัดรายจ่ายท่ีไม่จำเป็นออก เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว เช่น รายจ่าย
เกี่ยวกับการพนัน ส่ิงเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น เป็นการสร้างนิสัยมิให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

 2. การลดรายจ่ายท่ีจำเป็นลง เพื่อสร้างนิสัยการประหยัด อดออม การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
จำกัดอย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทานเอง เพื่อช่วยลดค่าอาหาร และค่าเดินทางไปตลาด อีกท้ัง
ทำให้สุขภาพดีอีกด้วย ลดการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงแล้วหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน หรือ การเดิน การ
วิ่งแทนการขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เป็นต้น 

 3. การเพิ่มรายรับ หารายได้เสริมนอกเวลาทำงานปกติ เช่น การใช้เวลาว่างรับจ้างตัดเย็บ
เส้ือผ้า การขายอาหารหลังเลิกงาน การปลูกผัก หรือเล้ียงสัตว์ไว้ขาย เป็นต้น 

 4. การทำความเข้าใจกันภายในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัด รู้จักอดออม การ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ลด ละ เลิก รายจ่ายหรือส่ิงท่ีไม่จำเป็น และช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

ตารางตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับและรายจ่าย) 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

วันที่  รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
 ยอดคงเหลือยกมา     
      
      
 รวมรับ จ่าย และยอดคงเหลือยกไป      

 

 



 
 
 
บทสรุป 

 การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจดบันทึกรายการ
ต่างๆ ท่ีเป็นเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม มี
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการจดบันทึกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ทำให้
ประชาชนทุกคนรู้จักการบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการทำงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ การทำบัญชีครัวเรือนทำให้ครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพา
ตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง รู้จักการเก็บออม ทุกคนรู้ถึงแหล่งท่ีมาของรายรับและการใช้
ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายมาวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้ 
 


