
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุก
ขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถ
อยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มา
ของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้ 
และ คุณธรรม"   นาย อภิชัย พันธเสน ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม ได้จัดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น "ข้อเสนอในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่าง
แท้จริง" ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชด ารัสหนึ่ง ได้ให้ค าอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ 
ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน" 

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มา
อย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็
แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน (ปัจจัยเสริม

 

เรื่องที่ 12 บัญชีครัวเรือน 
 

“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่าง  เขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย  ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่ แต่เราอยู่ 
อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ ช่วยกันรักษา
ส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอสมควร ขอย ้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี ไปจากเรา
ได้...” พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


 

 

ในที่นี้เช่น ท่องเที่ยว ความบันเทิง เป็นต้น) สาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้
เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว 
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จน
ท าให้ไม่มีเงินเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคล
หนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิต 

http://th.wikipedia.org  
 
บัญชีครัวเรือน 

วัฒนธรรมหนี้ในสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณค่า ความหมาย ความส าคัญ ภูมิปัญญา เงื่อนไข ปัจจัย 
แบบแผนพฤติกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ไปจากเดิม เมื่อสังคมไทยเริ่มรับวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น 
เนื่องจากวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ในนิยามของการพ่ึงพาอาศัยกันและกันอย่างพอเพียง  สมดุล 
และเป็นธรรมตามแบบพ้ืนบ้าน หากแต่ถูกน ามาใช้เพ่ือการค้าก าไร  แสวงหาผลประโยชน์ที่กดขี่เอารัดเอา
เปรียบให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งหนี้บุญคุณ และหนี้สิน และเชื่อมโยงภาวะหนี้เหล่านั้นสู่การถือครองสิทธิที่
ผูกขาดอ านาจต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรม โดยน าภูมิปัญญา เงื่อนไข ปัจจัย แบบแผนพฤติกรรม 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระบบและกลไกวัฒนธรรมหนี้สมัยใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนแตกต่าง
จากวัฒนธรรมหนี้แบบพ้ืนบ้าน จนยากที่ชาวบ้านจะเรียนรู้ เข้าใจ และรู้เท่าทันได้ ท าให้สังคมเกิดการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันในลักษณะที่ไม่พอดี ไม่พอเพียง ไม่สมดุล และไม่เป็นธรรม  
            การท าบัญชีครัวเรือนหรือการจดบัญชี จะท าให้เราทราบว่า มีรายได้มากน้อยแค่ไหน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายรายการใดออกไปได้บ้าง จะท าให้สร้างความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมแก่ฐานะ
ทางการเงินเฉพาะตัวได้ดีพอสมควร ผลพวงของการท าบัญชีครัวเรือนยังปลูกฝังให้เกิดการเก็บออม เรียนรู้ที่จะ
ใช้จ่ายอย่างประหยัด และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นตลอดไป  
http://fms.vru.ac.th/new/service/joy.html 

บัญชีครัวเรือนคือรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละวันซึ่งท าให้เราสามารถค านวณได้ว่าเรามีรายรับ
รายจ่ายเท่าไร  รายจ่ายเท่าไร  รายจ่ายส่วนใดที่สามารถปรับลดได้  ส่วนใดไม่จ าเป็นต้องใช้  ส่วนใดที่เสียไป
โดยเปล่าประโยชน์   เพ่ือการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงข้อมูลที่ควรมีในบัญชีครัวเรือนหรือบัญชี
รายรับรายจ่ายทั่วไปได้แก่ 
 

1. ชื่อบัญชีเป็นหัวตาราง  
2. ข้อความระบุเดือน   
3. Column (คอลัมน์)วันเดือนปี    

http://fms.vru.ac.th/new/service/joy.html


 

 

4. รายการ   
5. รายรับ   
6. รายจ่าย 
7. เงินคงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของการค านวณ ได้แก่  
1. การปรับยอดเงินคงเหลือในแต่ละครั้งที่มีการรับจ่าย  
2. ยอดรวมรายรับ  
3. ยอดรวมรายจ่าย  
4. เงินคงเหลือ ซึ่งเกิดจากยอดรวมรายรับรายจ่ายมาหักลบกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

ในส่วนของการปรับยอดเงินคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติได้โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับที่
ยอดเงินคงเหลือรายการแรก   คลิก (Click) ที่ยอดเงินรายรับรายการแรก จากนั้น Enter  คลิก (Click)ที่
ยอดเงินคงเหลือรายการที่สองใส่เครื่องหมายเท่ากับที่ยอดเงินคงเหลือรายการแรกใส่เครื่องหมายบวกที่รายรับ
รายการแรก ใส่เครื่องหมายลบ คลิก (Click)ที่ยอดเงินรายจ่ายรายการแรก ซึ่งขณะนี้มีค่าเป็น 0 จากนั้น Enter  
คัดลอกสูตรจากรายการแรกไปจนถึงรายการสุดท้าย หายอดรวมของรายรับรายจ่ายทั้งหมด โดยการท าแถบ
คลุมข้อมูลทั้งหมด คลิก(Click) ที่ Auto Sum  หายอดเงินคงเหลือโดย คลิก (Click) ที่เซลล์ที่ต้องการ
แสดงผลและใส่เครื่องหมายเท่ากับ คลิก(Click )ที่ยอดรวมรายรับทั้งหมดลบด้วยยอดรวมรายจ่ายทั้งหมดผล
ลัทธ์ที่ได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือเท่ากันทั้งสองรายการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปสูตรได้ดังนี้ 

1. E5   การปรับยอดเงินคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน 
 
2. C15 ยอดรวมรายรับ 

 
3. D15 ยอดรวมรายจ่าย 

 
4. D16 เงินคงเหลือ 

 
เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีรายรับรายจ่ายของคนในบ้าน มายังบัญชีครัวเรือนได้ด้วยวิธีง่าย 

คือใส่เครื่องหมายเท่ากับ จากนั้นคลิก (Click)ที่ Sheet รายจ่ายของบิดา คลิก (Click)ที่ยอดรวมรายจ่ายของ
บิดาแล้วจึง  Enter   ยอดรวมรายจ่ายของบิดา จะปรากฏ ณ บัญชีครัวเรือนที่ก าหนดไว้ให้และหากยอดรวม
รายจ่ายของบิดามีการเปลี่ยนแปลง ยอดรวมในบัญชีครัวเรือน ก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

 

 

=E4+C5-D5 

=SUM(C4:C14) 

=SUM(D4:D14) 

=C15-D15 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

ยอดรวมรายจ่ายของบิดาซ่ึงสามารถเชื่อโยงไปยังบัญชีครัวเรือนได ้และหากมีการ                    
ปรับเปลี่ยนยอดรวมในบัญชีนี้  รายการในบัญชีครัวเรือนก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 


