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การเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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ค าน า 

แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทร02029  สาระทกัษะการเรียนรู้  ระดบั ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  จัดทําขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ประกอบด้วย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ ONIE MODEL  4  ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O : 
Orientation)  ขัน้ตอนท่ี 2 การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ (N : New ways of  learning)  ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบติัและนําไปประยุกต์ใช้ (I : Implementation)  
ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล   (E : Evaluation)  ในการจดัทําแผนการจัดการเรียนการสอนเลม่นี ้ ผู้จัดทําได้รวบรวมองค์ความรู้  ทกัษะและสภาพปัญหาจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผา่นมา เพื่อนํามาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยบูรณาการเนือ้เข้ากบัสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ขอขอบคณุ ภาคีเครือขา่ยและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุทา่น ท่ีให้ความรู้  คําแนะนําและให้คําปรึกษาเป็นแนวทาง  ทําให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เลม่นีจ้น

สําเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์  ผู้ จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี ้ จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ นําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้ อย่างมีประสิทธิภาพหากพบ

ข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ผู้จดัทําขอน้อมรับไว้แก้ไข  ปรับปรุงด้วยความขอบคณุยิ่ง 

                  

                             อาคม   จนัตะนี   
                                 พฤศจิกายน  2557 
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ค าอธิบายรายวิชา ทร02029  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
สาระทักษะการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 หน่วยกิต  (40  ช่ัวโมง) 

 

มาตรฐานที่ 1.4  มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีตอ่การคิดเป็น 

ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเร่ืองต่อไปนี ้

 หลกัการและปรัชญาคิดเป็น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  ความรู้ท่ีจําเป็น เช่น วิธีการวิเคราะห์ 

รายรับ-รายจ่าย รู้วิธีการประหยดั  คณุธรรม เช่น มีวินยัในการใช้จ่าย ซื่อสตัย์สจุริต ประหยดั ฯลฯ 

 คิดเป็นแบบพอเพียงจากกรณีตวัอยา่งผู้ประสบความสาํเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง   การบูรณาการ ทกัษะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ควรจดัในลกัษณะของการบูรณาการทกัษะตา่ง ๆ ไปพร้อมกบัการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้ผู้ เรียนได้ฝึกเรียนรู้เก่ียวกบัการคิด

เป็นกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีทําให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสาํเร็จ และนําความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสม

กบัตนเอง และชุมชน สงัคม 

การวัดและประเมินผล 

 ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้ เรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการคิดเป็นกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ทร02029   
สาระทักษะการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  1 หน่วยกิต  (40  ช่ัวโมง) 

มาตรฐานที่ 1.4  มีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีตอ่การคิดเป็น 

หัวเร่ือง ตัวชีว้ัด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 
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คิดเป็นกบัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สามารถสรุปหลกัการและ
ปรัชญาการคิดเป็นได้ 
2. รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
3. สามารถบูรณาการทกัษะ 
การคิดกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
4. มีเจตคติท่ีดีตอ่การดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง 

1. หลกัการและปรัชญาคิดเป็น 
 
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ 
ความมีเหตมีุผล  การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี  มีความรู้ท่ี
จําเป็น เช่น วิธีการวิเคราะห์   รายรับ-รายจ่าย  
รู้วิธีการประหยดั  มีคณุธรรม เช่น มีวินยัในการใช้
จ่าย ซื่อสตัย์สจุริต ประหยดั ฯลฯ 
3. คิดเป็นแบบพอเพียงจากกรณีตวัอยา่งผู้ประสบ
ความสาํเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการ 
ทกัษะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 
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การจัดการเรียนรู้รายภาค  รายวิชา คดิเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทร02029 
สาระทักษะการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  1  หน่วยกิต 

 

หัวเร่ือง ตัวชีว้ัด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

คิดเป็นกบัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สามารถสรุปหลกัการและปรัชญาการคิด
เป็นได้ 
2. รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลกัการและปรัชญาคิดเป็น 
 
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ 
ความมีเหตมีุผล  การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี  มีความรู้ท่ี
จําเป็น เช่น วิธีการวิเคราะห์   รายรับ-รายจ่าย  
รู้วิธีการประหยดั  มีคณุธรรม เช่น มีวินยัในการใช้
จ่าย ซื่อสตัย์สจุริต ประหยดั ฯลฯ 

การเรียนรู้นอกเวลา 31 

3. สามารถบูรณาการทกัษะการคิดกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 

3. คิดเป็นแบบพอเพียงจากกรณีตวัอยา่งผู้ประสบ
ความสาํเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง   การเรียนการสอน 6 

4. มีเจตคติท่ีดีตอ่การดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

4. การบูรณาการ ทกัษะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

3 

รวมจ านวนช่ัวโมงในการเรียนรู้ 40 
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ค าแนะน าในการเรียนรู้นอกเวลา 

การเรียนรู้นอกเวลา   

 คือวิธีการเรียนรู้วิธีหนึง่ในการจดัการเรียนการสอนแบบ กศน.  โดยครูผู้สอนเป็นผู้ กําหนดตารางการเรียนรู้ตามแผนการสอน  นกัศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมจากแหลง่เรียนรู้อ่ืนตามความสนใจ  เนือ้หาสาระการเรียนรู้นอกเวลาตรงตามตวัชีว้ดั มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   มีการวดัผล ประเมินผล

เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ  และครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้นอกเวลา 

วิธีการเรียนรู้ 

 เรียนรู้จากใบความรู้  สือ่การเรียนรู้  หรือสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูผู้สอนกําหนด  ตามจํานวนชัว่โมงท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน   

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 เรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัติมีเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชุมชน  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเติมจากสือ่อ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 

 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ หรือรายงานผลการเรียนรู้  ท่ีแสดงให้เป็นวา่มีการเรียนรู้ตามข้อกําหนดในแผนการสอน หรือสญัญาการเรียนรู้ (Learning Contact) 

การวัดผลประเมนิผล 

 ประเมินผลความก้าวหน้าการเรียนรู้จากบนัทกึหลงัการเรียนรู้  ตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในหลกัสตูร 
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ใบความรู้มัลตมีิเดียที่  1 
เร่ือง  คิดเป็นเหน็ธรรม 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มัลติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการ

เรียนการสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลกิท่ีภาพหรือลงิค์ เพื่อรับชมวีดีโอ) 

  

แหล่งที่มา  :  https://www.youtube.com/watch?v=_Vthch2u8Vw    

https://www.youtube.com/watch?v=_Vthch2u8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=_Vthch2u8Vw
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง  หลักการและปรัชญาคิดเป็น 

ความหมายของ “คิดเป็น” 
ดร. โกวิท วรพิพฒัน์ ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกับ “คิดเป็น” ว่า “บุคคลท่ีคิดเป็นจะสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวนัได้อย่างมีระบบ บุคคลผู้ นีจ้ะสามารถ

พินิจพิจารณาสาเหตขุองปัญหาที่เขากําลงัเผชิญอยู ่และสามารถรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัทางเลอืก เขาจะพิจารณาข้อดีข้อเสยีของแต่ละเร่ือง 
โดยใช้ความสามารถเฉพาะตวัคา่นิยมของตนเอง และสถานการณ์ท่ีตนเองกําลงัเผชิญอยู่ประกอบการพิจารณา “คิดเป็น” เป็นเป้าหมายสําคญัในการจัดการศึกษา
ผู้ใหญ่ เช่นได้ดําเนินโครงการการศกึษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนงัสือแห่งชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษาต่อเน่ือง เป็นต้น 
จากนัน้จึงได้มีการประยกุต์มาการเป็นปรัชญาของการจดัการศกึษานอกโรงเรียน การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

“คิดเป็น” มีความเช่ือวา่ มนษุย์ทกุคนต้องการความสขุ แต่ความสขุของแต่ละคนแตกต่างกัน เน่ืองจากมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ วยั 
สภาพสงัคมสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ซึง่ทําให้ความต้องการและความสขุของแตล่ะคนไม่เหมือนกนั 

การ “คิดเป็น” เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหา คือ มีจุดเร่ิมต้นท่ีปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 ประเภท คือ ข้อมูลด้านตนเอง ชุมชน สงัคม 
สิง่แวดล้อม และข้อมลูวิชาการ ตอ่จากนัน้ก็ลงมือกระทํา ถ้าหากสามารถทําให้ปัญหาหายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หากบุคคลยงัไม่พอใจแสดงว่ายงัมีปัญหาอยู ่
บุคคลก็จะเร่ิมกระบวนการพิจารณาทางเลอืกใหม่อีกครัง้ และกระบวนการนีย้ติุลงเม่ือบุคคลพอใจและมีความสขุ 

ความเช่ือพืน้ฐานของปรัชญา “คิดเป็น”  
1. คนมีความแตกตา่งกนัอยา่งหลากหลาย ความต้องการของคนก็ไม่เหมือนกนั 
2. แตท่กุคนต้องการความสขุ 
3. ความสขุของแตล่ะคนจึงแตกตา่งกนั 
4. ความสขุของแตล่ะคนจะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือ มนษุย์ กบัสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นวิถีชีวิตของตนสามารถปรับเข้าหากนัอยา่งผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี และ

พอใจ 
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5. แตส่ภาวะแวดล้อมในสงัคมเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ก่อให้เกิดความทกุข์ความไม่สบายใจ ไม่สบายกายเกิดขึน้ได้เสมอ 
6. คนคิดเป็นเช่ือวา่ ทกุข์ หรือปัญหาเป็นเร่ืองธรรมชาติ ท่ีเกิดขึน้ได้ สามารถแก้ไขได้ ถ้ารู้จักแสวงหาข้อมูลหลายๆ ด้าน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล รู้จักใช้ข้อมูลใน

การตดัสนิใจอยา่งน้อย 3 ประการ คือข้อมลูทางวิชาการ ข้อมลูเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อมทางสงัคมในวิถีชีวิต วิถีวฒันธรรม ประเพณีและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ซึ่ง
ครอบคลมุถึงการพึง่พาตนเอง และความพอเพียงด้วย 

7. เม่ือได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล และไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบ ทัง้ 3 ด้าน จนมีความพอใจแล้ว ก็พร้อมจะ
รับผิดชอบการตดัสนิใจนัน้อยา่งสมเหตสุมผลเกิดความพอดี ความสมดลุระหวา่งชีวิต กบัธรรมชาติอยา่งสนัติสขุ 

8. อยา่งไรก็ตามสงัคมในยคุโลกาภิวฒัน์ เป็นสงัคมแหง่การเปลีย่นแปลง ท่ีรวดเร็วและรุนแรงปัญหาก็เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็เกิดขึน้ ดํารงอยู่ และ
ดบัไป เปลีย่นโฉมหน้าไปตามกาลสมยักระบวนทศัน์ในการดบัทกุข์ก็ต้องพฒันารูปแบบ ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ อยูต่ลอดเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ท่ีเปลีย่นไปด้วย 

9. กระบวนการตอบทุกข์หรือการแก้ปัญหาจึงหมนุนเวียนมาจนกว่าจะพอใจอีกเป็นเช่นนีอ้ยู่อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การสอนแบบคิดเป็นจึงไม่มีการสอน
แบบสาํเร็จรูป วา่อะไรถกู อะไรผิด ขึน้อยูก่บับริบทและสิง่แวดล้อมแตล่ะคนจะมีบริบทไม่เหมือนกนั แตเ่ม่ือนํามาถกเถียงกนั นํามาอภิปราย ถกเถียงกันจะเกิดความรู้
แตกฉานยิ่งขึน้ 

กระบวนการแก้ปัญหาของการคิดเป็น 
1. ขัน้สาํรวจปัญหา เม่ือเกิดปัญหา ยอ่มต้องเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
2. ขัน้หาสาเหตขุองปัญหา เป็นการหาข้อมลูมาวิเคราะห์วา่ปัญหาที่เกิดขึน้นัน้ เกิดขึน้ได้อยา่งไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบของปัญหาบ้าง 

- สาเหตจุากตนเอง พืน้ฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพการปฏิบติัตน คณุธรรม ฯลฯ 
- สาเหตจุากสงัคม บุคคลท่ีอยูแ่วดล้อม ตลอดจนความเช่ือ ประเพณี ฯลฯ 
- สาเหตจุากการขาดวิชาการความรู้ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 

3. ขัน้วิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขปัญหา เป็นการวิเคราะห์ทางเลอืกในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมลูด้านตนเอง สงัคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห์ 
4. ขัน้ตดัสนิใจ เม่ือได้ทางเลอืกแล้วจึงตดัสินใจเลือกแก้ปัญหาในทางที่มีข้อมลูตา่งๆ พร้อม 
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5. ขัน้ตดัสนิใจไปสูก่ารปฏิบติั เม่ือตดัสนิใจเลอืกทางใดแล้ว ต้องยอมรับวา่เป็นทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุในข้อมลูเทา่ที่มีขณะนัน้ ในกาละนัน้ และในเทศะนัน้ 
6. ขัน้ปฏิบติัในการแก้ปัญหา ในขัน้นีเ้ป็นการประเมินผลพร้อมกนัไปด้วย ถ้าผลท่ี 

- พอใจ ก็ถือวา่พบความสขุ เรียกวา่ “คิดเป็น” 
- ไม่พอใจ หรือผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามท่ีคิดไว้ หรือข้อมลูเปลีย่นต้องเร่ิมต้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่ 

ลักษณะของคนคิดเป็น 8 ประการ 
1. เช่ือในความแตกตา่งหลากหลายของคน 
2. เช่ือในลกัษณะการเปลีย่นแปลงของชีวิตและสงัคมท่ีมีเกิด ดํารงอยู ่และดบัไปเป็นธรรมดา 
3. เช่ือมัน่ในความพอเพียง พอประมาณ พอดี และรู้จกัพึง่พาตนเอง 
4. เช่ือในหลกัของอริยสจั  4 
5. เช่ือวา่ทกุข์หรือปัญหาใดๆ ยอ่มมีอยูใ่นธรรมชาติเป็นของธรรมดา และสามารถแก้ไขได้เสมอ 
6. เช่ือมั่นว่าข้อมูลทัง้หลายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีดีต้องรู้จักใช้ รู้จักวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลท่ีหลากหลายเพียงพอ และ

ครอบคลมุข้อมลูท่ีเก่ียวกับตนเอง คือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการท่ีจะเป็นบ่อเกิดของปัญหา และข้อมูลท่ีเก่ียวกับสงัคมสิ่งแวดล้อม ธรรม
เนียมประเพณี 

7. เผชิญกบัปัญหาอยา่งรู้เทา่ทนั มีสติ ไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบ เม่ือตดัสนิใจแล้วมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกบัผลการตดัสินใจเช่นนัน้จนกว่า
จะมีข้อมลูใหม่เพิ่มเติมหรือมีข้อมลูท่ีเปลีย่นแปลงไป 

8. เช่ือมัน่และมัน่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัตามปรัชญา “คิดเป็น” นี ้  ผู้ เรียนถือเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ ผู้สอนจะเป็นผู้จัดโอกาส จัด
กระบวนการ จดัระบบข้อมลูและแหลง่เรียนรู้รวมทัง้จดับรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ขึน้ กิจกรรมในการเรียนรู้อาจมีแนวทางดงันี  ้

1. กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเองและชุมชน 
2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
3. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นท่ีเป็นปัญหา 
4. ผู้ เรียนเรียนรู้จากกระบวนการกลุม่ มีการใช้ข้อมลูหลาย ๆ ด้าน 
5. ผู้ เรียนเรียนรู้จากวิถีชีวิต วิถีการทํางาน วิถีชุมชน และภมิูปัญญา 
6. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการทําโครงงาน การเข้าคา่ย การศกึษาดงูาน 
7. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการศกึษาวิจยั ศกึษากรณีตวัอยา่งที่หลากหลาย 
8. ผู้ เรียนได้ฝึกการตดัสนิใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีลกึซึง้เพียงพอและเช่ือถือได้ 
9. ผู้ เรียนรู้จกัการใช้เทคนิคกระบวนการตา่ง ๆ เช่น การนําเวทีชาวบ้านมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการศกึษาปัญหาและคิดแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน 
10. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักการตดัสินใจในการแก้ปัญหาบนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีเพียงพอ  ทัง้ข้อมูลตนเอง วิชาการ และสงัคมสิ่งแวดล้อม และนําไปสูก่าร

ปฏิบติัได้ 

กระบวนการของการคิด 
การคิดเป็นกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งมีความสําคญัต่อการเรียนรู้   การคิดไม่มีขอบเขตจํากัด กระบวนการคิดของมนุษย์เป็น

กระบวนการท่ีมีขัน้ตอนท่ีเร่ิมจากสิง่เร้ามากระตุ้นทําให้จิตใสใ่จกบัสิง่เร้าและสมองนําข้อมลูหรือความรู้ท่ีมีอยูม่าประมวล เพื่อให้ได้ผลของการคิดออกมาเหตุของการ
คิด ต้นเหตขุองการคิดคือสิง่เร้าที่เป็นปัญหา หรือสิง่เร้าที่เป็นความต้องการหรือสิง่เร้าที่ชวนสงสยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้

1) สิง่เร้าที่เป็นปัญหา เป็นสิง่เร้าประเภทสถานการณ์ เหตกุารณ์ หรือสภาวะท่ีมากระทบแล้วจําเป็นต้องคิด (Have to think) เพื่อกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีจะทํา
ให้ปัญหานัน้ลดไปหรือหมดไป 
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2) สิ่งเร้าท่ีเป็นความต้องการ เป็นความต้องการสิ่งท่ีดีขึน้กว่าเดิมในแง่ต่าง ๆ เช่น ต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า ต้องการทํางาน โดยใช้เวลาน้อยลง 
ต้องการความปลอดภยัมากขึน้จึงต้องการการคิด (Want to think) มาเพื่อทําให้ความต้องการหมดไป 

3) สิง่เร้าที่ชวนสงสยั เป็นสิง่เร้าแปลกๆ  ใหม่ๆ  ท่ีมากระตุ้นให้สงสยั อยากรู้ ซึง่ในสภาพการณ์เดียวกนั สิง่เร้าเดียวกนั บางคนอาจไม่อยากรู้ก็ไม่เกิดการคิด แต่
บางคนก็อยากรู้ซึง่อาจเกิดจากบุคลกิภาพประจําตวัที่เป็นคนช่างคิด ช่างสงสยั ทําให้ต้องการคําตอบเพื่อตอบข้อสงสยั นัน้ๆ ซึง่ลกัษณะเช่นนีค้วรได้รับการฝึกฝนและ
พฒันาตอ่ๆ ไป 

ผลของการคิด คือคําตอบหรือวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อนําไปแก้ปัญหาที่พบ หรือเพื่อให้ความต้องการ หรือความสงสยัลดลงหรือหมดไป ผลของการคิด
ได้แก ่

1) คําตอบของปัญหาที่พบ หรือคําตอบท่ีสนองตอ่ความต้องการของตน ซึง่รวมไปถึงวิธีการในการแก้ปัญหา ขัน้ตอนในการปฏิบติังานเพื่อให้ได้คําตอบนัน้ๆ 
2) แนวคิด ความรู้ ทางเลอืก และสิง่ประดิษฐ์ ซึง่เป็นสิง่ใหม่ ๆ 

การคิด 
จากหนังสือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ของกระทรวงศึกษาธิการหน้า 6  กล่าวถึงสมรรถนะท่ีต้องการให้ผู้ เรียนคิด 

ความสามารถในการคติ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
นําไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสนิเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

สมรรถนะการคิด ดงักลา่ว เม่ือมาพิจารณาทําความเข้าใจในรายละเอียดจะเห็นว่ามีความคลมุเครือและสบัสนอยู่ ลองมาเร่ิมด้วยคําถามเก่ียวกั บการคิด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. มนษุย์คิดด้วยอะไร 
2. ลกัษณะอยา่งไรจึงเรียกวา่การคิด 
3. องค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้าง 
4. การคิดมีก่ีประเภท 
5. การคิดมีประโยชน์อะไร 
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ประเภทของการคิด  การคิดแบง่ออกเป็น  3  ประเภทหลกั คือ 
1. คิดจินตนาการ (จิตคิดเหนือจริงหรือคิดในสิง่ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง เป็นประเภทไร้สํานึกเพราะปลอ่ยให้ลอ่งลอยไป ปราศจากการควบคุม แ ต่ก็เป็นประโยชน์ 

เพราะเป็นฐานของการคิดสร้างสรรค์ถ้ามีฐานเหตผุลเข้ามาสนบัสนนุ) 
2. คิดอยา่งมีเหตผุล คือ คิดด้วยการพิจารณาเงื่อนไขจําเป็นท่ีทําให้สิง่หนึง่เกิดขึน้ตามมาเรียกว่า เหตุ และสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามหลงัเงื่ อนไขจําเป็นนัน้เรียกว่า ผล 

ในกระบวนการคิดอยา่งมีเหตผุลแตกออกเป็นหลกัใหญ่ กระบวนการคิดท่ีใช้เป็นหลกัทัว่ไปในทางการศกึษา ไม่วา่จะเป็นแนวคิดกรีก โรมนั พทุธ คือการใช้หลกัเหตุผล 
หรือกระบวนการคิดของใคร เช่น จอห์น สจ๊วต มิลล์, ฟรานซิส เบคอนก็ตามจะจบัลงในพืน้ฐาน 4 ประการ (ของโยนิโสมนสกิาร) ได้อีก 4 ประการตามลาํดบั คือ 

1). คิดอยา่งมีจุดหมาย 
2) คิดเป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอนตอ่เน่ือง 
3) คิดด้วยหลกัเหตผุล 
4) คิดให้เกิดเกิดประโยชน์ 

ในข้อ 3 คิดด้วยหลกัเหตผุล หรือ คิดถึงเหตุท่ีมาและผลท่ีเกิดขึน้ แยกยอ่ยได้เป็นกระบวนการคิดยอ่ยอีก 10  วิธี คือ 
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การคิดเพื่อเป็นลาํดบัขัน้ตอนย้อนไปดเูงื่อนไขจําเป็นของสิง่ท่ีต้องการคําตอบ อาจแยกวิธีคิดนีไ้ด้ 2 อยา่ง คือ 

ก. คิดแบบปัจจยัสมัพนัธ์ คือ เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ก็มองย้อนไปดภูาวะเงื่อนไขที่ทําให้สิง่นัน้เกิดขึน้ 
ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตัง้คําถาม คือ เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ก็ถามถึงภาวะเงื่อนไข เช่น ทําไม เพราะเหตใุด อะไรคือสาเหต ุ

อะไรเงื่อนไขที่ทําให้ปรากฏการณ์นีเ้กิดขึน้ ฯลฯ 
2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ หรือกระจายเนือ้หา (วิเคราะห์) เม่ือมีปรากฏการณ์ ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหตุ) ในปรากฏการณ์นัน้เกิดขึน้มี

องค์ประกอบอะไรบ้าง ในแตล่ะองค์ประกอบมีลกัษณะอยา่งไร มีคณุสมบติัเฉพาะตวัอยา่งไร เช่น ต้มยําโฮกฮือ ท่ีกินในหน้าฝนป้องกันหวดั เหตุจากองค์ประกอบใด 
นํา้ หอมแดง ขา่ ตะไคร้ ใบมะกรูด นํา้ปลา มะนาว (มะขามเปียก) เม่ือแยกแยะแล้วจะเห็นได้วา่มีองค์ประกอบสมนุไพรป้องกนัหวดัอยู่ 

3) วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา (กฎธรรมชาติ) คือ เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ให้พิจารณาเงื่อนไขกฎธรรมชาติ คือ สรรพสิ่งทัง้หลายจะ
คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ ดงันัน้ ทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง และ สิ่งใดท่ีเปลี่ยนแปลงได้ย่อมไม่มีความเป็นอัตตา (คงแท้ แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง) หรือเรียกว่า ไตร
ลกัษณ์ หรือ สามญัลกัษณ์ จึงเรียกความคิดแบบนีไ้ด้อีกอยา่งหนึง่วา่วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ วิธีคิดแบบนีมี้  2  ขัน้ตอน คือ 
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ก. ขัน้ท่ีหนึง่ รู้เทา่ทนัและยอมรับความจริง คือ ขัน้ท่ีมองสภาพท่ีปรากฏ พิจารณาถึงเงื่อนไขที่ทําให้สิง่นัน้เกิดด้วยหลกัธรรมชาติ (ธรรม = สิ่ง , ชาติ = 
เกิด ธรรมชาติ (ทํา มะ ชา ติ คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามเงื่อนไขท่ีเราบงัคบัไม่ได้) เป็นการพิจารณามองเงื่อนไขการเกิดอย่างกลางๆ (ทุกสิ่งเกิดขึน้ต้องมีเหตุ เงื่อนไข
จําเป็น) 

ข. ขัน้ท่ีสอง แก้ไขและทําการไปตามเหตุปัจจัย เม่ือรู้เงื่อนไขจําเป็นท่ีทําให้ปรากฏการณ์นัน้เกิดขึ น้แล้ว ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกบัเงื่อนไขนัน้ได้ 

4) วิธีคิดแบบแก้ปัญหา หรือวิธีคิดแบบอริยสจัสี ่เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ก็เอาปรากฏการณ์นัน้เป็นผล แล้วคิดจากผลท่ีเกิดขึน้ไปหา
เงื่อนไขที่ทําให้ปรากฏการณ์นัน้เกิดทา่นพระพรหมคณุาภรณ์ (ปยตฺุ ปยตฺุโต) ได้แจกแจงยอ่ยเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 กําหนดรู้ คือ แจกแจงแถลงปัญหา ทําความเข้าใจปัญหา สภาพและขอบเขตของปัญหาให้เข้าใจชัดเจนว่าเป็นอะไร คืออะไร เป็นท่ีตรงไหน
เหมือนแพทย์ตรวจดอูาการของโรค ดคูวามผิดปกติของร่างกาย วินิจฉัยให้รู้ว่าเป็นอะไร ท่ีตรงไหน รู้เข้าใจโรคและร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งสว่นซึ่ งเป็นท่ีตัง้ของโรคให้
ชดัเจน (ทกุข์) 

ขัน้ท่ี 2 สบืสวนเหตแุหง่ทกุข์ท่ีจะพงึละ คือ วิเคราะห์ค้นหามลูเหตหุรือต้นตอของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกําจัดหรือทําให้หมดสิน้ไป ตามปกติขัน้นี ต้รง
กบัวิธีคิดแบบท่ี 1 คือ วิธีคิดแบบปัจจยัการนัน่เอง เหมือนแพทย์ค้นหาสมมติุฐานของโรค หาสาเหตุของโรค ซึ่งจะนําไปสูก่ารรักษาท่ีถูกต้องตรงจุดมิใช่รักษาแต่เพียง
อาการ (สมทุยั) 

ขัน้ท่ี 3 เลง็หมายขดัซึง่การดบัทกุข์ท่ีจะทําให้สาํเร็จ คือ เลง็เห็นชดัเจนถึงภาวะปราศจากปัญหาซึง่มุ่งหมายวา่คืออะไร เป็นไปได้จริงหรือไม่ อย่างไร มี
ความชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายและหลกัการทัว่ไป หรือตวักระบวนการของการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะวางรายละเอียดและกลวิธีปลีกย่อยในขัน้ดําเนินการเหมือนแพทย์รู้
วา่โรคนัน้ๆ รักษาได้ มองเห็นกระบวนการของโรคชดัเจนวา่จะหายไปได้อยา่งไร (นิโรธ)  

ขัน้ท่ี 4 จัดวางวิธีการดบัทุกข์ท่ีจะต้องปฏิบติั คือ เม่ือมีความชัดเจนเก่ียวกับเป้าหมายและหลกัการทัว่ไปแล้ว ก็กําหนดวางพิธีการ แผนการและ
รายการท่ีจะต้องทําในการท่ีจะแก้ไขกําจดัสาเหตขุองปัญหาให้สาํเร็จ โดยสอดคล้องกบัเป้าหมายและหลกัการทัว่ไปนัน้เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาตอ่ไป (มรรค) 

5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  หรือคิดตามหลกัการและความม่งุหมาย จุดมุ่งหมาย  เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหตุ) ก็พิจารณาจาก
จุดมุ่งหมาย หลกัการ ของสิง่ท่ีต้องการจะหาคําตอบวา่เงื่อนไขในแตล่ะสว่น แตล่ะขัน้ตอนมีความสมัพนัธ์สอดคล้องวา่เป็นเงื่อนไขจําเป็นอนัจะนําไปสูก่ารหาคําตอบ 
ได้ตรงกบัท่ีต้องการหรือไม่  กิจกรรม หรือความคิดท่ีท่ีเกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอนมีลาํดบัตอ่เน่ืองหรือไม่ ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ 
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6)  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหตุ) จากข้อมูลท่ีมี พิจารณาศึกษาในด้านคุณประโยชน์ หรือจุดแข็ง
พิจารณาในด้านท่ีเป็นผลเสยี หรือจุดอ่อน มองให้ครบทัง้ข้อดี ข้อเสีย และปรับคิดหาทางแก้ไขในสิ่งใหม่ (คิดสร้างสรรค์)  เพื่อหาทางแก้ไขหรือทางออกให้หลดุรอด
ปลอดพ้นจากข้อบกพร่องตา่งๆ ให้ได้ประโยชน์สงูสดุตอ่ไป 

7) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ ‟ คุณค่าเทียม เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ก็นําเงื่อนไขคุณค่า (ประโยชน์ สิ่งท่ีมีคุณค่า คือ สิ่งท่ีมีประโยชน์) 
คณุคา่จําแนกได้เป็น  2 ประเภท ตามคณุสมบติั คือ 

ก. คณุคา่แท้ หมายถึง ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากคณุสมบติัของสิง่นัน้ เช่น เกลอื มีคณุสมบติัความเค็ม คณุคา่นีต้้องใช้ความรู้ ปัญญาในการตดัสนิ 
ข. คณุคา่เทียม หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนษุย์เป็นผู้ กําหนด เช่น คา่ของเงินตรา ตําแหนง่ความสวยงาม เป็นประโยชน์เพื่อสนองตณัหา อาจเรียกว่าคุณ

คา่ที่สนองตณัหาก็ได้ วิธีคิดแบบนีมุ้่งให้เข้าใจและเลอืกคณุคา่แท้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตอยา่งแท้จริงเพื่อประโยชน์สขุ ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 
8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหตุ) ให้คิดการหาเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นวิธีคิดสง่เสริมสิ่งท่ี

ก่อให้เกิดในการค้นหาเงื่อนไขในท่ีเป็นไปการสร้างความดี ปรากฏการณ์อาจมีเงื่อนไขให้มุมมองได้มองมุม อาจมีทัง้บวกและลบ การมองแบบนีมุ้่งให้หาเหตุท่ีเป็น
ทางบวก 

9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหต)ุ ก็พิจารณาเงื่อนไขที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัปัจจุบนั และนํามายกให้เห็น
วา่เป็นเงื่อนไขสาํคญัตอ่ปัจจุบนั และเงื่อนไขปัจจุบนัอาจเป็นเงื่อนไขที่ตอ่เน่ืองไปถึงอนาคต 

10) วิธีคิดแบบวิภชัชวาท  เม่ือมีปรากฏการณ์ท่ีต้องการหาคําตอบ (เหตุ) ก็ใช้การกลา่วแยกแยะ (วิเคราะห์) จําแนกให้เห็นทุกด้าน พระพรหมคุณาภรณ์
กลา่ววา่ “คําวา่วิภชัชวาทแปลวา่ การพดูแยกแยะ จําเเนกเเจกเเจง แถลงความแบบวิเคราะห์ เป็นการมองและแสดงความจริง โดยเเยกเเยะออกให้เห็นเเต่ละเเง่เเต่ละ
ด้านให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่จับเอาบางเเง่ขึน้มาวินิจฉัยตีคลมุลงไปอย่างนัน้ทัง้หมด  ความจริงวิภชัชวาทเป็นช่ือเรียกระบบความคิดของพระพุทธศาสนาทัง้หมด มี
ความหมายครอบคลมุ วิธีคิดท่ีได้กลา่วมาเเล้วข้างต้นหลายๆ อยา่ง ”อยา่งไรก็ตามกระบวนการคิดยอ่ย 10 วิธีของโยนิโสมนสกิารนีต้า่งต้องใช้พืน้ฐาน 4 ประการ ของ
โยนิโสมนสกิาร ทัง้สิน้ คือ ต้องมีจุดหมาย เป็นลาํดบัขัน้ตอน ใช้เหตผุลและก่อให้เกิดประโยชน์ 

3. คิดสร้างสรรค์ คือการคิดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ การคิดสร้างสรรค์นี ้เร่ิมด้วยพืน้ฐานความรู้ท่ีมีความชํานาญ คลอ่ง นํามาสร้างสิง่ท่ีแปลกใหม่ ใช้ความ
ยืดหยุน่ปรับแตง่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใหม่ ๆ เพื่อความกระจ่างในการทําความเข้าใจการคิด มีคําที่ควรรู้เก่ียวข้องกบัการคิด คือ 
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- คิด (think) กระบวนการปรุงแตง่ของจิต กระบวนการทํางานของระบบสมอง (สงัขาร ตามความหมายของพทุธ) 
- สงสยั ยงัไม่มีความแนใ่จในคําตอบ หรือ ไม่แนใ่จในคําตอบ 
- ตรึก (concentrate) การเอาจิตไปจบัท่ีสิง่ใดสิง่หนึง่ (บาล ีตกฺก สนัากฤต ตรก อ่านวา่ ตะระกะ) 
- ตรอง (critique) การติดตามการเคลือ่นไหวในสิง่ท่ีจิตได้ตรึก (วิจาร พิจารณา) 
- วิจาร ,พิจาร (critique) การเอาจิตดใูนรายละเอียดของสิง่ท่ีได้สมัผสั 
- ตรึกตรอง การเอาจิตเข้าไปจบัสิง่หนึง่แล้วยกขึน้พิจารณา (ต้องใช้เหตผุล) 
- เหต ุ(cause) ภาวะเงื่อนไขจําเป็นท่ีทําให้สิง่หนึง่เกิดขึน้ตามมา 
- ผล สิง่ท่ีเกิดขึน้ตามภาวะเงื่อนไขจําเป็น 
- พิสจูน์ (proof)การนําหลกัฐานประจกัษ์มายืนยนัวา่จริงหรือเท็จ 
- ยืนยนั (affirmo) การนําจินตลกัษณ์ (image) 2 จินตลกัษณ์ หรือ 2 ความคิดรวบยอด (concepts) มาเปรียบเทียบกนัและสอดคล้องกนั 
- ปฏิเสธ (nego)การนําจินตลกัษณ์ 2 จินตลกัษณ์ หรือ 2 ความคิดรวบยอดมาเปรียบเทียบกนัและไม่สอดคล้องกนั หรือเข้ากนัไม่ได้ 
- มนสกิาร การเอาจิตจบัจดจอ่กบัสิง่หนึง่ (มน = ใจ สกิาร = จดจ่อ) 
- ญาณ (know)ภาวะรู้ 
- ภาวะรู้ (know)การท่ีจิตรู้สกึจากสิง่ท่ีได้สมัผสั 
- ความรู้ (knowledge) สิง่ท่ีจิตบนัทกึ (สัง่สม)ไว้ 
- วทิยา ความรู้ 
- ญาณวิทยา ความรู้ในการแสวงหาความรู้ (theory of knowledge) 
- ผสัสะ (sense) การท่ีกายกระทบกบัรูป รส กลิน่ เสยีง วตัถ ุ(อารมณ์) รับรู้ (perceive) การท่ีจิตกระทบกบัสิง่ท่ีได้สมัผสั (เวทนา) 
- จํา (memory) การท่ีจิตบนัทกึ (สัง่สม) สิง่ท่ีได้สมัผสั (สญัญา) 
- กระจ่างความคิด (clarify)การท่ีจิตได้รู้ลกึ รู้รอบ รู้ทัว่ในสิง่ท่ีได้รู้ (วิญญาณ) 
- ปัญญา (wisdom) ภาวะท่ีจิตรู้ลกึ รู้รอบ รู้ทัว่ รู้กระจ่าง (สว่นหนึง่ใช้เหตผุล) 
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- จินตมยปัญญา ภาวะรู้กระจ่างอนัเกิดจากกระบวนการคิด (ต้องใช้เหตุผล)  (การคิดโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการคิดด้วยเหตุผล
แบบอุปนยั) วิจารณ์ ,พิจารณ์ การเอาจิตดูในรายละเอียดของสิ่งท่ีได้สมัผสั (ต้องใช้เหตุผล)  วิเคราะห์ แยกแยะ (ต้องใช้เหตุผล)สงัเคราะห์นํามาร่วมกัน เกือ้กูลกัน 
(สงเคราะห์) (ต้องใช้เหตผุล) 

กระบวนการคิดที่กระทรวงศึกษาต้องการ 
ความสามารถในการคิดท่ีกระทรวงศกึษาต้องการ คือ คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ 
1. การคิดอยา่งเป็นระบบ ควรมาก่อน เน่ืองจากเป็นกระบวนการคิดทัง้หมด ตวับง่ชีก้ารคิดอยา่งเป็นระบบ คือ คิดอยา่งมีจุดหมาย คิดอยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอน 

คิดด้วยเหตุผล คิดให้เกิดประโยชน์ท่ีนกัการศึกษา (ศรัทธา) ยึดมั่น คือ กระบวนการวิทยาศาสตร์ อาจใช้กับการคิดกับสิ่งท่ีสมัผสัได้ดี แต่บัน่ทอน จินตนาการและ
สร้างสรรค์) 

2. การคิดวิเคราะห์ คือ การนําสว่นรวมมาแยกแยะดู องค์ประกอบแต่ละสว่นลกัษณะและคุณสมบติัขององค์ประกอบ การทําหน้าท่ีและความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบท่ีมีตอ่องค์รวม 

3. การคิดสงัเคราะห์ คือ การนําองค์สิง่ท่ีมีความแตกตา่งกนัมาประกอบให้เป็นสิง่ใหม่ (ท่ีจริงแล้วเป็นความคิดสร้างสรรค์อยูด้่วย ถ้ามุ่งท่ีให้เกิดประโยชน์) 
4. การคิดพิจารณา (วิจาร, พิจาร = การตรอง = การเอาจิตไปจบัแล้วดลูกัษณะ องค์ประกอบคณุสมบติั การเคลือ่นไหว การเปลีย่นแปลง ฯลฯ) นา่จะเป็นสว่น

หนึง่ของการคิดอยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอนของการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 

แหล่งที่มา : http://202.143.165.163/ebook_think/chapter/chap1_2.pdf  
 
 
   



22 
 

    แผนการสอนรายวชิา  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทร02029     จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี  
 

ใบความรู้มัลตมีิเดียที่  2 
เร่ือง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มัลติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการ

เรียนการสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลกิท่ีภาพหรือลงิค์ เพื่อรับชมวีดีโอ) 

  

แหล่งที่มา  :  https://www.youtube.com/watch?v=pzjhwknfBi0  

https://www.youtube.com/watch?v=pzjhwknfBi0
https://www.youtube.com/watch?v=pzjhwknfBi0
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ใบความรู้ที่  2 
เร่ือง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทัง้ในการ

พฒันาและบริหารประเทศ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  

ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอ กและภายใน ทัง้นี ้

จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวงัอย่างยิ่งในการนําวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฏี และนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีสาํนกึในคณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริตและให้มีความรอบรู้ท่ี

เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมตอ่การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จึงประกอบหลกัการหกวิชาและหลกัธรรมหลายประการ อาทิ 

 1.  เป็นปรัชญาแนวทางการดํารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 

 2.  เป็นปรัชญาในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 

 3.  จะช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้ก้าวทนัโลกยคุโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทัง้ด้าน วตัถุ สงัคม 

สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี 

 4.  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัที่ดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิด

จากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
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 5.  จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนําวิชาการตา่ง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทกุขัน้ตอน 

6. จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุ จริต 

และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิยามของความพอเพียง   

ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3  คณุลกัษณะ พร้อม  กนัดงันี ้

 1. ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดบั

พอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกับระดบัของความพอเพียงนัน้  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนคํานงึถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการกระทํานัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง  การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ

สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล 

เงื่อนไข   

การตดัสนิใจและการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัความพอเพียงนัน้  ต้องอาศยัทัง้ความรู้และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน กลา่วถือ 

 „ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบด้าน  ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหลา่นัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  

เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบติั 
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 „ เงื่อนไขคณุธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนกัในคณุธรรม  เช่น  มีความซื่อสตัย์สจุริต  ความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการ

ดําเนินชีวิตไม่โลภ  และไม่ตระหน่ี 

แนวทางปฏิบัต/ิผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ คือ การพฒันาที่สมดลุและยัง่ยืน  พร้อมรับตอ่การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  ทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม 

สิง่แวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

แนวคิดพัฒนาภมูิปัญญาไทย 

 จากพระราชดํารัส เศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงมีพระบรมราโชวาทครัง้แรกในปี พ.ศ. 2517 นัน้พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้เป็นแนวคิดนําในการพัฒนา

ประเทศ  เพราะถ้าย้อนกลบัไปศกึษาพระบรมราโชวาทดงักลา่ว  จะเห็นได้วา่  เร่ิมต้นจากความสําคญัในการพฒันาประเทศ  จะต้องเน้นการสร้างพื น้ฐาน  คือ “การ

พอมี พอกิน พอใช้”  ถึงแม้วา่ที่กลา่วถึงสว่นใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร และการจัดการด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลกัของคนไทย  แต่ในความ

เป็นจริงพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถครอบคลมุกิจกรรมทางเศรษฐกิจทกุประเภทจากการท่ีทรงเน้นเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะยทุธศาสตร์

สาํคญัในการพฒันาประเทศดงักลา่วมาเป็นเวลา 27 ปี  (พ.ศ.2517 - 2537) แตก่ระนัน้คนสว่นใหญ่ซึง่รวมทัง้นกัวิชาการ ข้าราชการระดบัสงูเป็นจํานวนมาก  ก็ยงัไม่

เข้าใจในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ใน ปี พ.ศ. 2541 จึงทรงเน้นประเด็นนีอี้กครัง้   “…เม่ือปี 2517  วนันัน้ได้พดูวา่  เราควรปฏิบติัให้  พอมี  พอกิน  พอมี  พอ

กิน  ก็แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน้เอง ..” 

 หลงัวิกฤตการทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540  ท่ีนักวิชาการ กล่าวว่า  เป็นวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกผู้คนตกงานเดินทางกลบับ้าน  และต้องหันไปพึ่งพิง

ทรัพยากรพืน้ฐานในท้องถ่ิน และประชาชนสว่นใหญ่อยูใ่นภาวะขวญัเสยี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท  เน้นยํา้แนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางสาํหรับประชาชน  จะต้องพยายามยืนหยดัด้วยตนเองบนพืน้ฐานของทรัพยากรที่มีอยูจ่ริง ลดการพึง่พิงจากภายนอก  ขณะเดียวกนัก็

พยายามพฒันาศกัยภาพและความยัง่ยืนในระบบท่ีตนมีอยู่  การท่ีกระบวนการเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ได้  แต่ละหน่วยการผลิตในระบบจะต้องพยายามเ ข้าใจเห็นคุณค่า  
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และข้อจํากัดของฐานทรัพยากรในท้องถ่ินของตน จึงจะสามารถดึงคุณค่าท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ตระหนักในความ จําเป็นท่ีจะต้อง

ควบคมุการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนัน้ในขอบเขตไม่เกินขีดจํากดั  จนอาจกลายเป็นการทําลายฐานทรัพยากรของตนไปด้วย  นัน่คือการ ท่ีประชาชนจะต้องเข้าใจการ

จดัการทรัพยากรท้องถ่ินในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลงัผา่นพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ดําแนวคิดพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพฒันาประเทศ  

จะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9  (พ.ศ.2545-2549) การสร้างงาน  โครงการกองทุนหมู่บ้าน  สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์   การ

สร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้  ซึง่หลายหมู่บ้านประสบความสาํเร็จเป็นแบบอยา่งที่ดีในการบริหารและการจัดการทรัพยากรใน

ท้องถ่ินของตนเองสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนในโอกาสตอ่ไป  

ความเหมาะสมทัง้วันนีแ้ละวนัหน้า 

 พระราชดํารัส เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม  พ.ศ.2540   มีสาระท่ีสาํคญั  ในการกลา่วถึงการดํารงชีพท่ีไม่เป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น “…ขอเลา่นิทานอีก

เร่ือง  คือไปทางชลบุรี ครัง้หนึง่  ก็หลายสบิปีแล้ว  มีพอ่ค้าคนหนึง่เขาบอกวา่  เขาไปทําโรงงานสบัปะรดกระป๋อง  เขาลงทนุเป็นล้าน  จําไม่ได้วา่ก่ีล้านเพื่อสร้างโรงงาน  

การลงทุนอย่างนัน้เลยบอกให้เขาทราบว่า  ไม่ค่อยเห็นด้วย  เพราะว่าเคยทําโรงงานเล็ก ๆ  ท่ีทางภาคเหนือใช้เงิน 300,000 บาทเพื่อเอาผลิตผลของชาวเขามาใส่

กระป๋องแล้วขาย  ก็ได้ผล  เพราะเป็นโรงงานเล็กๆ  แตโ่รงงานเขาลงทนุเป็นล้าน  รู้สกึเสีย่ง  เขาบอกวา่เขาต้องทําอย่างนัน้  เขาก็ลงทุน  ทําไปทํามา  สบัปะรดท่ีบ้าน

บงึและชลบุรีมีไม่พอ ก็ต้องไปซือ้สบัปะรดจากปราณบุรี  ต้องขนสง่มาด้วย  เสยีคา่ใช้จ่ายมาก  ทําไปทํามาโรงงานก็ล้มอยา่งนีแ้สดงให้เห็นวา่  ทําโครงการอะไรต้องให้

นกึถึงขนาดท่ีเหมาะสมท่ีเรียกวา่อตัภาพหรือกบัสิง่แวดล้อม  น่ีพดูไปพดูมายงัคิดถึงอีกรายที่ลาํพนู  มีการตัง้โรงงานสาํหรับแช่แข็งผลผลิตของชาวไร่  ได้ไปเยี่ยม แล้ว

เขาบน่วา่  คณุภาพของข้าวโพดท่ีใสก่ระป๋องสาํหรับแช่แข็งคุณภาพไม่ค่อยดี  เขาบอกว่าจะซือ้ในราคาแพงไม่ได้  ตอนนัน้ไม่ทราบว่าเขาจะมีอันเป็นอย่างไร  ได้แค่

บอกเขาวา่  นา่จะสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูข้าวโพด ให้ได้ข้าวโพดท่ีคุณภาพดี  โรงงานจะเจริญ  เขาบอกว่าไม่ได้  เพราะคุณภาพไม่ดี  อัน นีเ้ป็นปัญหาโลกแตก  ถ้า

ไม่ให้ราคาดี  หรือไม่สนบัสนนุเกษตรกรก็ทําให้ข้าวโพดคณุภาพดีไม่ได้  เร่ืองนีต้อนแรกอาจดเูหมือนขาดทนุ  ดจูะไม่ได้ประโยชน์  จะไม่ได้คุณภาพจะได้ข้าวโพดท่ีฟัน

หลอซึง่เขาบอกเขาต้องทิง้  เพราะเคร่ืองจกัรของเขาต้องมีขนาดข้าวโพดท่ีเหมาะสม  เม่ือเป็นอย่างนัน้ ความจริงไม่ได้แช่งเขา แต่นึกในใจว่าโรงงานอยู่ไม่ได้ และใน
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ท่ีสดุก็จริงๆ ก็ล้ม  อาคารอะไรตา่งๆ  ยงัอยู ่เด๋ียวนี ้ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  เกะกะอยู่อย่างนัน้  ฉะนัน้จะทําโครงการอะไร   จะต้องทําด้วยค วามรอบคอบและอย่า

ตาโตเกินไป…. 

 ข้อสาํคญัอยากจะพดูถึงวา่  ถ้าหากวา่เราทําโครงการท่ีเหมาะสม  ขนาดท่ีเหมาะสม  อาจจะดไูม่หรูหราแตว่า่จะไม่ล้มหรือถ้าล้มถ้ามีอนัตรายไปก็ไม่เสีย่งมาก  

เช่น  โรงงานผลไม้บรรจุกระป๋องท่ีริเร่ิมทําที่อําเภอฝางนัน้  วนัหนึง่เขาติดตอ่มาบอกวา่นํา้ทว่ม  นํา้จากเขาลงมาพดัโรงงานเสียหายเลยบอกว่าไม่เป็นไร  จะสนบัสนุน

เงินเพิ่มเติม  เพราะท่ีดินตรงนัน้ซือ้แล้ว  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ก็สนบัสนนุเขาอีก 400,000 บาท  ก็ตัง้ขึน้มาใหม่ ตอ่ไปก็ใช้งานได้มีกําไร  อนันีห้ลายปีแล้ว..” 

 จากพระราชดํารัสดังกลา่ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีตวัอย่างเป็นรูปธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกต์กับอุตสาหกรรมได้   ดังนัน้ พระ ราชดํารัส

เศรษฐกิจพอเพียงนัน้  สามารถใช้เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ และสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบักิจการสาขาตา่งๆ  ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต   

 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  ทรงพระราชดํารัสชีแ้นะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่  

25 ปี  ตัง้แตก่่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นยํา้แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืนภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน์และความเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ทศพิธราชธรรม  น าพาให้สุขสม 

 ทุกครัง้ท่ีชมข่าวในพระราชสํานกั  เราคนไทยทุกคนตระหนกัดีในพระราชกรณียกิจท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีต่อพสกนิกรโดยเฉพาะในวนัท่ี 4 

ธันวาคม ทกุๆ ปี พระองค์จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ข้อคิดสอนใจคนไทย  จะเห็นได้วา่  พระองค์ทรงมีเมตตาธรรม พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบติั เป่ียม

ล้นด้วยคณุธรรม 10 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ ทศพิธราชธรรม ดงันี ้

 1.  การมีนํา้ใจ การให้ (ทาน) ช่วยเหลอืผู้ ท่ีด้อยกวา่ ออ่นแอกวา่ 

 2.  การตัง้อยูใ่นศีล (ศีล) มีความประพฤติท่ีดีงาม 

 3.  การบริจาค (ปริจาคะ) การเสยีสละความสขุเพื่อประโยชน์สขุของหมู่คณะ 

 4.  ความซื่อตรง (อาชชวะ) ปฏิบติังานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
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 5.  ความอ่อนโยน (มทัทวะ) มีกิริยาสภุาพ  สงา่งาม 

 6.  ความเพียร (ตปะ) มีความเพียรพยายามในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

 7.  ความไม่โกรธ (อกัโกธะ) จิตท่ีมัน่คงไม่ฉนุเฉียว 

 8.  ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) ไม่ขม่เหงนํา้ใจผู้ อ่ืน 

 9.  ความอดทน (ขนัติ) สามารถเผชิญกบัความยากลาํบากอยา่งเข้มแข็ง 

 10.  การตัง้มัน่ในธรรม (อวิโรธนะ) ประพฤตอิยูใ่นความดีงามเสมอต้นเสมอปลาย 

 จากคณุธรรมที่ทรงประกาศวา่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวสยาม”  พระองค์จึงทรงเป็นพอ่ของแผน่ดินท่ีสถิตอยู่ใน

ดวงใจคนไทยทกุคน โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ีได้ดําเนินการในการแก้ไขปัญหามีอยู่มากมาย  เช่น โครงการฝนหลวงเป็นโครงการท่ี

แก้ไขปัญหาภยัแล้งโดยอาศยัเทคโนโลยีทําฝนหลวงหรือฝนเทียม  โครงการในพระบรมราชานเุคราะห์  เป็นโครงการท่ีพระราชทานข้อแนะนํา  และแนวพระราชดําริให้

เอกชนไปดําเนินการโครงการพระราชดําริเป็นโครงการท่ีทรงวางแผนพฒันา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลดําเนินการ หรือเรียกวา่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เช่น 

โครงการห้วยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ในพืน้ท่ีตําบลสมเด็จเจริญ  อําเภอหนองปรือ  จงัหวดักาญจนบุรี 

การออมกับเศรษฐกิจพอเพียง 

การออม หมายถึง สว่นต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง ( Incomes - Expenses = Saving) อาจกลา่วได้ง่ายๆว่า เป็นเงินรายได้ท่ี
เหลอืจากการใช้จ่ายแล้วนํามาเก็บสะสมทีละเลก็ท่ีละน้อยให้พอกพนูขึน้เม่ือเวลาผา่นไป 

ผู้ ท่ีรู้จกัการเก็บออมถือเป็นคนท่ีมองการณ์ไกล เพราะการออมเป็นการยอมเสยีสละท่ีจะไม่ใช้จ่ายในวนันี ้แตเ่ลอืกท่ีจะเก็บสะสมเงินเพื่อใช้จ่ายในวนัข้างหน้า 
ทําให้ทรัพย์สินและความมั่งคั่งเพิ่มสงูขึน้ คนท่ีร่ํารวยในสงัคมส่วนใหญ่นัน้ไม่ได้ร่ํารวยมาเพราะโชคช่วยอย่างการถูกหวย หรือเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่คน
เหลา่นัน้เขามีความคิด รู้จกัท่ีจะเก็บหอมรอมริบผสมเลก็ผสมน้อยและรู้จกัการวางแผนการใช้เงิน ดงันัน้ ความสามารถในการออมจะมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายของแตล่ะบุคคล และขึน้อยูก่บัความชาญฉลาด 
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ความส าคัญของการออม 
         จากบทความท่ีแล้วนัน้ทําให้เข้าใจวา่ การออมนัน้สามารถทําให้อนาคตคณุดสูดใส และเพิ่มความมัง่คงตอ่ฐานะความเป็นอยู่ได้ การออมเป็นการเก็บเงินเผ่ือไว้
ใช้ยามฉกุเฉิน เป็นต้นวา่หากวนัข้างหน้าเกิดประสบอุบติัเหตโุดยมิได้คาดคิดก็มีเงินออมก้อนนีค้อ่ยช่วยยามแก่เฒ่าก็มีเงินออมช่วยให้มีเงินใช้จ่ายต่อไปในยามท่ีไม่มี
เรียวแรงทํางานตอ่แล้ว ยามท่ีแก่ชราลงสงัขารของคนเรายอมไม่เท่ียงมีโรคนัน้โรคนีม้ารุมเร้า ก็จะได้มีเงินรักษาโรคภยัต่างๆท่ีเข้ามารุมเร้า การออมยงัช่วยให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการในอนาคตได้อีกด้วย เช่นกรณีต้องการมีรถยนต์เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงินช่วยทําให้คุณมีเงินซือ้รถยนต์ได้ การออมเงินทํา
ให้มีเงินท่ีจะนําไปลงทนุหรือทําธุรกิจ เพื่อสร้างฐานความมัน่คงให้แก่ครอบครัว และลกูหลานตอ่ไปในอนาคตได้ จากท่ีกลา่วมานีเ้ป็นเพียงความสําคญับางสว่นเล็กๆ 
เทา่นัน้ เงินท่ีได้จากการออมยงัมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพใหญ่จะพบวา่ประเทศท่ีมีปริมาณเงินออมสงูจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่า งรวดเร็ว 
เพราะสามารถนําเงินออมท่ีมีเป็นเงินทนุในการพฒันาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานสง่เสริมศกัยภาพการลงทุนของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนีติ้ดสินขอยืมเงินกู้
จากตา่งประเทศเพราะจะยิ่งทําให้เราเสยีดลุตา่งประเทศมากขึน้และอาจเกิดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้อีกด้วย  

วิธีสะสมเงินออม 
การสะสมเงินออมนัน้สามารถทําได้หลากวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความชอบ ความสะดวก ความสามารถและความกล้าท่ีจะเสี่ยง การออมทําได้โดยการประหยดั

ผสมเลก็ผสมน้อย บางคนเลอืกท่ีจะเก็บเงินออมนัน้ไว้กบัตนเอง เช่นใสตู่้ นิรภยัไว้ในบ้าน ขดุหลมุฝังดินเหมือนคนสมยัก่อน เป็นต้น แตก่ารออมเงินโดยวิธีนีจ้ะทําให้เรา
ไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้จากการออม  

หากต้องการได้รับผลตอบแทนจากการออม ควรนําเงินไปฝากไว้กับสถาบนัทางการเงินอย่างธนาคารหรือสหกรณ์ ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้
เงินฝาก ซึง่ปัจจุบนัธนาคารตา่งๆ ก็ออกผลติภณัฑ์การออมตา่งๆ ออกมามายมาย ให้กลุม่ลกูค้าได้เลือกใช้บริการกันตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจํา 
การฝากกระแสรายวนั ไปจนถึงการออมเพื่อการประกันภยั นอกจากนีย้งัมีการออมด้วยการซือ้พนัธบตัรรัฐบาล คือการท่ีเรานําเงินออมมาซือ้พนั ธบตัรรัฐบาลซึ่งมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก เราจะได้พนัธบตัรมาแทนเงินของเรา ซึ่งพนัธบตัรทําหน้าท่ีเป็นตัว๋สญัญาว่า รัฐบาลจะต้องจ่ายดอกเบีย้พร้อมเงินต้นคืนให้แก่ผู้ ถือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพนัธบตัร  

รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยในฐานะตวัแทนทําหน้าที่ออกพนัธบตัรให้รัฐบาลตามประกาศกระทรวงการคลงัเป็นคราวๆ ซึง่วิธีการจําหน่าย
อาจใช้การประมลู หรือจําหนา่ยโดยตรง ประชาชนสามารถซือ้พนัธบตัรได้โดย  
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1. จากธนาคารแหง่ประเทศไทย และสาขาหรือตวัแทนท่ีกระทรวงการคลงัแตง่ตัง้ อาทิ คลงัจงัหวดั ธนาคารออมสนิ   
2. จากสถาบนัการเงินท่ีมีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์ สถาบนัการเงิน ทัง้ 10 แห่งนีพ้ร้อมท่ีจะให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอราคาพนัธบตัรแก่ผู้สนใจ  

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั ( มหาชน )  
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั ( มหาชน)  
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั ( มหาชน) ( มหาชน)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั ( มหาชน)  
ธนาคาร เอเชีย จํากดั (มหาชน)  
ธนาคาร ซิตีแ้บงค์  
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น. ว.ี  
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาเตอร์ด  
ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จํากดั  

สว่นใหญ่ท่ีเห็นได้ทัว่ไปคนมักจะออมผ่านสถาบนัการเงินมากกว่าการซือ้พนัธบตัรรัฐบาล เหตุผลสําคัญก็คือ การซือ้พนัธบตัรรัฐบาลขาดสภาพ คลอ่งทาง
การเงิน เน่ืองจากมีการกําหนดอายขุองพนัธบตัรเอาไว้ วา่เม่ือไหร่ถึงจะได้เงินต้นและดอกเบีย้คืน ตา่งกบัการฝากผา่นสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคลอ่งสงูสามารถถอน -
ฝากเงินได้ตลอดเวลา แต่อาจจะมีผลตอบแทนน้อยกว่าการซือ้พนัธบตัรรัฐบาล ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเลือกการออมวิธีไหนก็ถือเป็นการส่งเส ริมเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยกันทัง้สองวิธี การฝากออมเงินไว้กับธนาคารหรือการซือ้พันธบัตรถือเป็นการลงทุนทางอ้อม โดยผู้ฝากเงินหรือผู้ ซือ้พันธบัตรทําหน้าท่ีเป็น เจ้าหนีข้อง
ธนาคารและรัฐบาล ออกเงินกู้ ให้ธนาคารและรัฐบาลนําไปลงทนุตอ่ หรือนําเงินไปหมนุเวียนเพื่อพฒันาประเทศต่อไป โดยผู้ออมในฐานะเจ้าหนีจ้ะได้รับผลตอบแทน
ในรูปดอกเบีย้ ดงันัน้การออมจึงถือได้วา่เป็นวิธีท่ีประชาชนสามารถทําได้เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเราเอง  

จะออมเงนิอย่างไรให้ได้ผล 
ประการแรก มาเร่ิมต้นด้วยการตัง้เป้าหมาย  เป้าหมายจะทําให้มุ่งมั่นพยายามท่ีจะทําให้สําเร็จ และยงัเป็นเกณฑ์สําคญัในการสร้างกรอบให้แก่ตัวเอง 

เป้าหมายของแตล่ะบุคลอาจแตกตา่งกนั แล้วแตค่วามจําเป็นและความต้องการ ความทะเยอทะยานในชีวิตของคนคนนัน้ เช่น ตัง้เป้าหมายไว้ว่าต้องทํางานเก็บเงิน
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ซือ้รถยนต์ภายใน 3 ปี ต้องเก็บเงินซือ้บ้านให้ได้ หรือมีเป้าหมายวา่อยากเก็บเงินเผ่ือไว้ในยามชราและให้ลกูหลาน เป็นต้น ดงันัน้เป้าหมายในการออมท่ีแตกต่างกันนี ้
จะเป็นสิง่ท่ีกําหนดให้จํานวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกตา่งกนัไป  

ประการที่สอง ต้องมีการวางแผนการออม ลองประมาณเงินโดยทํางบประมาณรายได้หกัรายจ่ายและหนีส้ินเพื่อจะรู้ว่ามีเงินเหลือท่ีจะเก็บออมเท่าไร อาจ
พิจารณาจากเป้าหมายเป็นหลกั วา่ถ้าจะเก็บเงินออมให้ได้ตามเป้าควรต้องเก็บเทา่ไร โดยวิธีใดจึงจะบรรลเุป้าหมายเร็วที่สดุ หรือหากไม่อยากคิดคํานวนให้มันยุ่งยาก
คณุอาจจะใช้กลยทุธ์การออมด้วยเลข 10 ก็ได้ แตค่วรกนัเงินออมสว่นนัน้ไว้ไม่นําออกมาใช้จ่ายอีก เพราะคนโดยสว่นใหญ่ท่ีไม่ประสบความสาํเร็จในการออมได้ตามท่ี
ต้องการ เน่ืองจากมีนิสยัการออมแบบ "เหลอืจ่ายคอ่ยเอาไปเก็บ" การทําแบบนีใ้นท้ายท่ีสดุแล้วแทบจะไม่เหลอือะไรจากท่ีจ่าย ทําให้แทบจะไม่มีเงินออม ดงันัน้ทางท่ี
ดีจึงควรแยกเงินออมออกก่อนคอ่ยนําเงินท่ีเหลอืไปใช้จ่าย อาจนําไปฝากไว้ท่ีธนาคารหรือนําไปซือ้พนัธบตัรรัฐบาล สลากออมสิน พนัธบตัรออมทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้  

ประการสุดท้าย คือการใช้เงินอยา่งชาญฉลาดและทําการออมอยา่งสม่ําเสมอ ไม่ใช่จ่ายซือ้สนิค้าฟุ่ มเฟ่ือยหากตดัได้ก็ตดั ไม่จําเป็นต้องซือ้เสือ้ผ้าตามสมัย 
ตามเทรนด์ตลอด ควรคิดวา่เสือ้ผ้ามีไว้สวมใสห่ากยงัไม่ขาดก็ยงัสามมารถปกปิดร่างกายได้อยู ่ควรลดการซือ้ของเงินผอ่นและใช้บตัรเครดิตโดยไม่จําเป็น เพราะจะทํา
ให้ต้องเสยีดอกเบีย้จํานวนหาศาลเม่ือลองมาคิดรวมๆ กันแล้ว หนัมาประหยดักับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรประหยดั เช่น ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช่แล้ว ลดการคุยโทรศพัท์ทาง
โทรศพัท์มือถือหนัมาใช้โทรศพัท์บ้านท่ีมีคา่โทรถกูกวา่ เป็นต้น   

การออมกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจุบนันีร้ะบบเศรษฐิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ระบบทนุนิยมทําให้กระแสทนุหลัง่ไหลเข้าออกได้อยา่งเสรี และระบบทุนนิยมยงัเป็นกลไกนํามา

ซึง่วฒันธรรมตา่งประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีเป็นโลกโลกาภิวตัน์ด้วยแล้ว เป็นโลกไร้พรมแดนท่ีอะไรๆ ก็เข้าออกได้งา่ยสะดวกสบาย ติดต่อกนัก็งา่ย ทุนนิยมทําให้
ผู้คนในปัจจุบนัพากนัยดึติดอยูก่บัวตัถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ทําให้ผู้คนใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยตามกระแสต่างชาติ เช่น ไฮโซไทยต้องถือกระเป๋าแบนด์ดงัอย่าง ชาเนล 
หลยุส์ แอเมส ทัง้ๆ ท่ีในประเทศตนก็ไม่มีสนิค้าเหลา่นัน้ มีแตก่ระเป๋าผ้าไหมลายไทยสวยงามเทา่นัน้ แต่ถ้าไม่ตามกระแสไม่มีใครถือกระเป๋าผ้าลายไทยๆ กัน คนไทย
จึงต้องตามกระแสชาติอ่ืนเค้าเสมอ ทัง้ๆท่ีประเทศยงัต้องการพฒันาทางเศรษฐกิจอีกมาก  
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จึงเป็นสิ่งท่ีภาครัฐต้องให้ความสําคญัท่ีช่วยสง่เสริมให้ประชาชนรู้จักประหยัดและตระหนกัถึงความสําคญัของการ ออมเงิน การประหยดัก็คือการคิดแบบ
พอเพียง อยูแ่บบพอเพียง สามรถนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะนําการดํารงชีวิตได้ เศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของประชาชน ในทุกระดบั
ตัง้แตค่รอบครัวในชุมชนไปยงัประเทศในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาประเทศและการบริหารงาน ให้มีทางสายกลางโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการใฝ่หาการพฒันาเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกบัโลกของโลกาภิวตัน์ ไม่ใช่จ่ายเกินตวัมีแคไ่หนก็อยูก็่กินแคน่ัน้ จะได้ไม่ต้องเป็นหนีเ้ป็นสนิใคร  

หลักปรัชญาพอเพียงเพื่ออยู่อย่างเพียงพอ โดยสรุปมีดงันี ้ 
1. พอเพียงท่ีใจ เราต้องมีจิตใจมุ่งมัน่ อดกลัน่เอาชนะความโลภให้ได้ ไม่เห็นแก่ตวั มีจิตใจที่เป็นกลางคิดวา่เทา่นีก็้ได้ เทา่นีก็้พออยูพ่อกินแล้ว สขุใจตามอรรต

ภาพ  
2. พอเพียงในสงัคม สร้างสงัคมให้เป็นสงัคมท่ีนา่อยู ่ช่วยเหลอืเกือ้กลูในสงัคม สร้างความรู้การอยูอ่ยา่งพอเพียงให้แก่ชุมชน รัฐบาลส่งเสริมให้คนในประเทศ

ตระหนกัถึงการอยูเ่พียงพออยูพ่อกินรู้จกัอดออม  
3. พอเพียงในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พึงคิดไว้เสมอว่าทรัพยากรธรรมชาติมีวันหมดไปได้ดังนัน้เราจึงต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าท่ีสุด             

รู้วิธีการใช้และจดัการทรัพยากร ระมดัระวงัในการทํากําไรสงูสดุเพราะการมุ่งเน้นแตเ่พียงผลกําไรไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสดุ จะต้องคํานงึถึงผลกระทบที่จะเกิดกบัสว่นรวม  
4. พอเพียงในด้านเทคโนโลยี รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์และพฒันาในทางของเราเองท่ีจะเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมของเรา  
5. พอเพียงในเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตอยา่งเพียงพอ ไมใ่ช่จ่ายฟุ่ มเฟือยตดัรายจา่ยในสิง่ท่ีไม่จําเป็นออก  
ถ้าหากเราปฏิบติัได้อยา่งพอเพียงแล้ว เราก็จะไม่เป็นหนีใ้ครและยงัมีเงินเหลอืเก็บอีกด้วยชีวิตเราก็จะมีความสขุได้โดยไม่ต้องฟุ่ มเฟือยไปกับการเสพติดวตัถุ

เพียงแคเ่รารู้จกั คําวา่ “พอ” 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ ตัง้แต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการ

พฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่ อให้ก้าวทันต่อ โลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระดบัภมิูคุ้มกนัในตวัที่ดี พอสมควร ตอ่การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและ

ภายใน ทัง้นี ้จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขัน้ตอน และ

ขณะเดียวกนัจะต้อง เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทกุระดบั ให้มีสาํนกึในคณุธรรมความซื่อสตัย์ สจุริต 

และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ การรองรับกา รเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชดํารัส เร่ือง "เศรษฐกิจพอเพียงเม่ือวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 ซึ่งได้มีการขานรับนําแนวคิดเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติักนัหลายหนว่ยงาน แตค่นสว่นมากมกัเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของเกษตรกรในชนบทเท่านัน้ แต่แท้ท่ีจริงผู้ประกอบอาชีพอ่ืน 

เช่น พอ่ค้า ข้าราชการ และพนกังานบริษัทตา่งๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ได้  

ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาปีนี ้ทรงได้มีมหากรุณาธิคณุอธิบายเพิ่มเติมวา่  

". . . ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทําได้เศษหนึง่สว่นสีเ่ทา่นัน้จะพอนัน้ ไมไ่ด้แปลวา่เศษหนึง่สว่นสีข่องพืน้ท่ี แตเ่ป็นเศษหนึ่งสว่นสี่ของการกระทํา. . 

."  จากนัน้ ได้ทรงขยายความ คําวา่ "พอเพียง" เพิ่มเติมตอ่ไปวา่ หมายถึง "พอมีพอกิน"  

". . . พอมีพอกิน ก็แปลวา่ เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ถ้าแตล่ะคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทัง้ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี. . ."  

". . . ประเทศไทยสมัยก่อนนี ้พอมีพอกิน มาสมัยนีอิ้สระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อท่ีจะให้ทุก คนพอเพียงได้ 

พอเพียงนีก็้หมายความวา่ มีกิน มีอยู ่ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แตว่า่พอ. . ." ทรงเปรียบเทียบคําวา่ พอเพียง กบัคําวา่ Self-Sufficiency วา่  

". . . Self-Sufficiency นัน้ หมายความวา่ ผลติอะไร มีพอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยูไ่ด้ด้วยตนเอง. . . เป็นไปตามท่ีเค้าเรียกวา่ยืนบนขาของตวัเอง.  
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. . . คนสว่นมากมกัเข้าใจวา่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของ  

เกษตรกรในชนบทเทา่นัน้ แตแ่ท้ท่ีจริง ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น  

พอ่ค้า ข้าราชการ และพนกังานบริษัทตา่งๆ สามารถนําแนว  

พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยกุต์ใช้ได้ . . .  

  แตว่า่พอเพียงนีมี้ความหมายกว้างขวางยิ่งกวา่นีอี้ก คือ คําวา่พอ ก็พอเพียงนีก็้พอแคน่ัน้เอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการมนัก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความ

โลภน้อยก็เบียดเบียนผู้ อ่ืนน้อย  

ถ้าประเทศใดมีความคิดอนันี ้มีความคิดวา่ทําอะไรต้องพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสขุ  

พอเพียงนี ้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง  ปฏิบติังานก็

พอเพียง. . ."  

". . . ฉะนัน้ ความพอเพียงนีก็้แปลวา่ความพอประมาณและความมีเหตผุล. . ."  

ได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมระหวา่งเข้าเฝ้าถวายงานมาอีกวา่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน

เสาเข็มท่ีถกูตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไว้นัน้เอง สิง่ก่อสร้างจะอยูม่ัน่คงได้ก็อยูท่ี่เสาเข็ม แตค่นสว่นมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลมืเสาเข็มเสยีด้วยซํา้ไป  

      . . . ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําได้เศษหนึง่  

สว่นสีเ่ทา่นัน้จะพอนัน้ ไม่ได้แปลวา่ เศษหนึง่สว่นสีข่องพืน้ท่ี  

แตเ่ป็นเศษหนึง่สว่นสีข่องการกระทํา . . .  

จากพระราชด ารัส: เศรษฐกิจพอเพียง  

มิได้จํากดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเทา่นัน้ แตเ่ป็นเศรษฐกิจของทกุคนทกุอาชีพ ทัง้ท่ีอยูใ่นเมืองและอยูใ่นชนบท เช่น ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของโรงงาน

อุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนือ้ของงาน โดยอาศยัการขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ
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หากจะกู้ยืมก็กระทําตามความเหมาะสม ไม่ใช่กู้มาลงทนุจนเกินตวัจนไม่เหลอืท่ีมัน่ให้ยืนอยูไ่ด้ เม่ือภาวะของเงินผนัผวน ประชาชนก็จะต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินตวั 

สาํหรับเกษตรกรนัน้ก็ทําไร่ทํานา ปลกูพืชแบบผสมผสานในท่ีแห้งแล้งตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ได้สําเร็จ หากไม่มีความพอประมาณในใจตน นึกแต่จะซือ้รถปิคอัพคนั

ใหม่ หรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อยูร่ํ่าไป ก็ยอ่มไม่ถือวา่ประพฤติตนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นพระราชดํารัสท่ีพระราชทานให้ประชาชนดําเนินตามวิถีแหง่การดํารงชีพท่ีสมบูรณ์ ศานติสขุ โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองกํากับ และใจ

ตนเป็นท่ีสาํคญั ซึง่ท่ีพระองค์ทรงรับสัง่มานัน้ แท้ท่ีจริง คือ วิถีชีวิตไทยนัน่เอง วิถีชีวิตไทยท่ียดึเส้นทางสายกลางของความพอดี  

      . . . ความสขุความเจริญอนัแท้จริงนัน้ หมายถึงความสขุความเจริญ  

ท่ีบุคคลแสวงหามาได้ ด้วยความเป็นธรรมทัง้ในเจตนา และการกระทํา  

ไม่ใช่ได้มาด้วยความบงัเอิญ หรือด้วยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผู้ อ่ืน . . .  

 หลักการพึ่งตนเอง หากขยายความออกไป อาจจะสามารถยดึหลกัสาํคญัของความพอดีได้  5 ประการคือ  

ความพอดีด้านจิตใจ : ต้องเข้มแข็ง สามารถพึง่ตนเองได้ มีจิตสาํนกึท่ีดี เอือ้อาทร ประนีประนอม นกึถึงผลประโยชน์สว่นรวม  

ความพอดีด้านสงัคม : ต้องมีความช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกกําลงั และท่ีสําคญัมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานรากท่ี

มัน่คงและแข็งแรง  

ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม : รู้จกัใช้และจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ และท่ีสาํคญัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

ในประเทศ เพื่อพฒันาประเทศให้มัน่คงอยูเ่ป็นขัน้เป็นตอนไป  

ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู้จักใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง และ

สอดคล้องเป็นประโยชน์ตอ่สภาพแวดล้อมของเราเอง  

ความพอดีด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดํารงชีวิตอยา่งพอควร พออยู ่พอกิน สมควรตามอตัภาพ และฐานะของตน  
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บัญชีครัวเรือน 

 การท าบัญชีครัวเรือน ถือวา่มีความสาํคญัอยา่งยิ่งตอ่แนวทางสูค่วามพอเพียง ผู้ปฏิบติัจะต้องรู้จกัประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ 
มีสติในการดํารงชีวิต ซึง่การวางแผนท่ีดีนัน้จําเป็นจะต้องมีการจดบนัทกึข้อมลูท่ีถกูต้อง มีการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดทําเป็นบญัชี
ครัวเรือน และนําข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็นเพื่อให้เกิดความพอดี หากมีสว่นท่ีเหลือก็ให้เก็ บไว้ออมเพื่อใช้ในอนาคต 
บทความนีไ้ด้อธิบายถึงวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือนว่าส่วนใดท่ีถือเป็นรายรับหรือรายจ่าย ส่วนใดท่ีถือว่าเป็นหนีส้ิน รวมทัง้วิธีการจดบันทึกท่ีถูกต้องพร้อมทัง้
ยกตวัอยา่งอธิบายวิธีการจดัทําอยา่งงา่ย เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึน้ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะทําให้สามารถทราบถึงสถานการณ์การใช้จ่ายของครัวเรือนตนเอง และสามารถนําไป
วางแผนเพื่อให้เกิดความพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัสได้ตอ่ไป 

ค าส าคัญ : บัญชีครัวเรือน 
 “สมยัก่อนนีพ้อมีพอกิน สมยันีช้กัจะไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะได้ให้ทกุคนมีความพอเพียงได้ ให้พอเพียงนีห้มายความ
วา่ มีกิน มีอยู ่ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แตว่า่พอ” จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั อาจทําให้หลายคนสงสยัว่าความพอเพียงหมายความ
วา่อยา่งไรแล้วจะทําอยา่งไรจึงจะดํารงชีวิตให้ “พอ” ตามกระแสพระราชดํารัสได้  ความพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบภมิูคุ้มกนัในตวัที่ดีพอสมควร เพื่อเตรียมรับตอ่ผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง หนทางสําคญัท่ีทําให้การดํารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได้
สาํเร็จ ประการหนึง่ก็คือ การบริโภคตามความจําเป็นและเหมาะสมของแตล่ะครัวเรือน ซึง่จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและบริหารการเงินอยา่งรอบคอบ  มีเหตุผลและ
ใช้สติในการดํารงชีวิต ดงันัน้การทําบญัชีครัวเรือนจึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีทําให้เราสามารถบริหารจัดการด้านการเงินของครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
และสามารถบรรลถุึงการดําเนินชีวิตอยา่งพอประมาณตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

บัญชีครัวเรือน 
 การทําบญัชีครัวเรือนเป็นการจดบนัทกึรายรับ รายจ่ายประจําวนัของครัวเรือน ดงันัน้การทําบญัชีครัวเรือนจึงมีความสาํคญั ดงันี ้
 1. ทําให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนีส้นิของครัวเรือน รายรับ เป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครัวเรือนได้รับจากการประกอบอาชีพหรือผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
แลกเปลีย่น เช่น เงินเดือน ดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร รายได้จากการขายสิ่งของเหลือใช้ เป็นต้น  หนีส้ินเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครัวเรือนได้รับจากแหลง่ภายนอก 
โดยมีภาระท่ีต้องชดใช้คืนในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้านการรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีต้องใช้คืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การ
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ซือ้เงินผอ่น การเช่าซือ้และการซือ้สนิทรัพย์ เป็นเงินเช่ือ เป็นต้น รายจ่าย เป็นเงินหรือของมีคา่ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิง่ของหรือบริการ เช่น คา่เช่าบ้าน คา่นํา้ คา่ไฟฟ้า 
คา่อาหาร เป็นต้น 
 2. ทําให้ทราบวา่ครัวเรือนมีเงินคงเหลอืเทา่ใดในแตล่ะวนั 
 3. นําข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเงิน จัดลําดบัความสําคญัของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่าย ว่ารายจ่ายใดมีความจําเป็น รายจ่ายใดไม่มีความ
จําเป็นสามารถตดัออกได้ บญัชีครัวเรือนสามารถจดัทําได้หลายรูปแบบ แตอ่ยา่งน้อยต้องมีการบนัทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายปกติเป็นตาราง 5 ช่อง ประกอบด้วย 
ช่องแรกวนัเดือนปี เพื่อบนัทกึวนัท่ีเกิดรายการนัน้  ช่องท่ีสองรายการ เพื่อบนัทกึเหตกุารณ์  ช่องท่ีสามรายรับ เพื่อบนัทกึจํานวนเงินท่ีได้รับ  ช่องท่ีสีร่ายจ่าย เพื่อบนัทึก
จํานวนเงินท่ีจ่ายออกไป และช่องสดุท้ายยอดคงเหลอื เป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือในแตล่ะวนั ดงัตารางท่ี 1 และตวัอยา่งการบนัทกึบญัชีครัวเรือน 

ข้อผิดพลาดในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  
อาจเกิดจากการเข้าใจผิดในรายการบญัชี เช่น เข้าใจรายการหนีส้นิวา่เป็นรายรับ ทําให้ไม่มีการกันเงินไว้จ่ายชําระ ดงันัน้การท่ีครัวเรือนยืมเงินจากแหลง่อ่ืน

เพื่อมาจบัจ่ายใช้สอยในครัวเรือน ถึงแม้วา่เป็นการรับเงินเข้ามาในครัวเรือน แตร่ายการดงักลา่วไม่จัดว่าเป็นรายรับ เน่ืองจากครัวเรือนมีภาระต้องใช้คืนเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบีย้อีกจํานวนหนึง่ หากครัวเรือนเข้าใจและบนัทกึเป็นรายรับ อาจทําให้บริหารเงินผิดพลาด ดงันัน้เม่ือรับเงินประเภทใดก็ตามท่ีมีเงื่อนไขต้องคืนเงินภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีดอกเบีย้ก็ตาม ต้องแสดงจํานวนเงินนัน้เป็นหนีส้ินท่ีต้องชําระ เช่นการรับเงินจากโครงการแปลงสิน ทรัพย์ให้เป็นทุน เงินรับ
ดงักลา่วเป็นรายรับหรือเป็นหนีส้ิน บางคนอาจบอกว่าเป็นทุนแสดงว่าเป็นรายรับ แต่ความจริงรายการดงักลา่วเป็นการก่อหนี ้เน่ืองจากเงินรับดงักลา่วไม่ใช่เงินให้
เปลา่หรือเงินบริจาค แตเ่ป็นเงินท่ีต้องชําระคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดงันัน้เป็นการ ก่อหนีโ้ดยการนําสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนมาเป็นหลักทรัพย์ในการคํา้ประกนัเงินกู้  
 ส่วนข้อผิดพลาดอื่น อาจเกิดจากการเขียน การบวกหรือการลบจํานวนเงินผิด อาจเกิดจากการลมืบนัทกึรายการบญัชี ปัญหาดงักลา่วแก้ไขโดยการกระทบ
ระหว่างยอดเงินคงเหลือในบญัชีครัวเรือนกับเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีครัวเรือนมีอยู่จริง กรณียอดเงินคงเหลือเท่ากับยอดเงินสดรวมกับ เงินฝากของครัวเรือน 
แสดงวา่การจดัทําบญัชีถกูต้อง แตใ่นกรณีท่ีทัง้สองยอดไม่เทา่กนั อาจเกิดความผิดพลาดในการบนัทกึบญัชี หรือเงินสดของครัวเรือนเกิดการสูญหาย  การบริหารจัด
การเงินเป็นการจดัการให้เกิดความสมดลุระหวา่งรายรับและรายจ่าย ครัวเรือนควรมีรายรับมากกว่ารายจ่าย หากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ครัวเรือนต้องทําการกู้ ยืม
เงินมาใช้จ่าย การกู้ยืมช่วยแก้ปัญหาได้เพียงช่วงระยะสัน้ ๆ แตอ่าจเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต ถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายเป็นประจํา ครัวเรือนก็จะมีหนีส้ินพอก
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พูนขึน้ ภาระหนีส้ินท่ีต้องชําระคืนทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ก็จะเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาการกู้ ยืม ทําให้เป็นปัญหาทบัถมท่ีแก้ไขยาก การแก้ปัญหาท่ีมั่นคงและถูกต้อง
สามารถทําได้ 3 วิธี คือ 
 1. การหาทางเพิ่มรายรับ เช่นการใช้เวลาวา่งในการผลติหรือแปรรูปสนิค้าเพื่อนําไปจําหนา่ย การปลกูผกัสวนครัวเพื่อนําไปจําหนา่ย เป็นต้น 
 2. การตดัรายจ่ายท่ีไม่จําเป็นออกจากการใช้จ่ายของครัวเรือน รายจ่ายท่ีไม่จําเป็นเช่น รายจ่ายเก่ียวกบัการพนนั สรุา รายจ่ายฟุ่ มเฟือย รายจ่ายการสงัสรรค์ท่ี
มากเกินควร เป็นต้น 
 3. การลดรายจ่ายท่ีจําเป็นลง เช่น การเดินทางโดยใช้การเดินเท้าหรือการป่ัน จักรยานแทนการใช้รถยนต์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและทําให้สขุภาพ
แข็งแรง การปลกูผกัสวนครัวไว้ทานเอง ช่วยลดรายจ่ายคา่อาหารของครัวเรือน นอกจากนัน้ผกัสวนครัวที่ปลกูเองยงัมีคณุภาพดีและปลอดภยัจากสารเคมี เป็นต้น 

 บทสรุป  ความสขุของครอบครัวไม่ใช่แคก่ารมีลาภยศช่ือเสยีง เงินทอง แตน่า่จะเป็นความสขุจากการใช้ชีวิตบนความพอเพียง ดําเนินอยู่บนหนทางท่ีควรจะ
เป็น มีเหตผุล รู้จกัพึง่พาตนเอง มีความพอประมาณ พออยู ่พอกิน พอใช้ และรู้จกัเก็บออม การจดัทําบญัชีครัวเรือนทําให้การบริหารการเงินในครัวเรือนมีระเบียบ ทุก
คนจะได้รับรู้ถึงท่ีมาของรายรับ และท่ีไปของรายจ่าย ทําให้เร่ิมรู้จกับริหารเงินในครอบครัวให้มีความพอดีเหลอืไว้พอใช้และไว้เก็บออม รวมทัง้นําข้อมูลมาใช้พิจารณา
เพื่อลดคา่ใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นลงและ หาทางเพิ่มรายได้ เป็นการวางแผนอนาคตท่ีดีของชีวิตดงักระแสพระราชดํารัส "เศรษฐกิจพอเพียง"   
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ตัวอย่างการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ 

กมุพาพนัธ์  2557 ท่ีมาหรือเหตขุองรายการนัน้       
 ยอดยกมาจากเดือนก่อน     500 - 
 รับเงินเดือน เดือนมกราคม 4,000 -  - 4,500 - 
 ซือ้ข้าวสาร และอาหารแห้ง  - 1,600 - 2,900 - 
 ซือ้กบัข้าว  - 150 - 2,750 - 
 จ่ายคา่โทรศพัท์  - 175 - 2,575 - 
 ขายหนงัสอืพิมพ์เก่าได้เงิน 50 บาท 50 -  - 2,625 - 
 รวม 4,550 - 1,925 - 2,625 - 

มีนาคม  2557 ยอดยกมาจากเดือนก่อน     2,625 - 
 กู้ เงินจากธนาคารออมสนิ 5,000 -   7,625 - 
 ซือ้อปุกรณ์การเรียนบุตรสาว   500 - 7,125 - 
 รวม 5,000 - 500 - 7,125 - 

เมษายน  2557 ยอดยกมาจากเดือนก่อน   500 - 7,125 - 
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หลักการท างบค่าใช้จ่ายของครอบครัว ประกอบด้วย  3  ขัน้ตอน  
1. ทําบญัชีคา่ใช้จ่ายในปัจจุบนั  
2. ประเมินการใช้จ่าย และตัง้เป้าหมายและกําหนดแผนการลงทนุเพื่อให้บรรลตุามเป้าที่ตัง้ไว้  
3. ทบทวนรายการคา่ใช้จ่าย เพื่อให้มัน่ใจวา่การใช้การจ่ายเป็นไปตามแผน  

น่ีคือหลกัการพืน้ฐานของการทํางบประมาณคา่ใช้จ่ายของครอบครัว  ซึง่ปัจจุบนัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เพื่อการจดัทํางบประมาณโดยเฉพาะ มีทัง้ 
Quicken และ Microsoft Money ท่ีช่วยให้ทํางบประมาณงา่ยขึน้ โดยโปรแกรมฯ เหลา่นีมี้ลกูเลน่ตา่งกนัไป อยา่งเช่น ทัง้ Quicken และ Microsoft Money กําหนดให้
คีย์จํานวนเงินและระบุด้วยวา่ ท่ีจ่ายออกไป ไม่วา่จะเป็นเช็ค, เงินสดหรือ รูดบตัรเครดิตนัน้ จ่ายไปเพื่อการใด อาทิ เสือ้ผ้า นํา้หอม อาหาร หรือ ของเลน่ของลกู ซึ่งจะ
ช่วยให้รู้วา่ใช้เงินไปกบัเร่ืองใดมากท่ีสดุ ยงัมีโปรแกรมท่ีเราสามารถเพิ่มรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายได้อย่างท่ีต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ การใช้การจ่าย
ของเรา บางโปรแกรมมีอ็อปชัน่พิเศษ คาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายในอนาคตของเราจากข้อมูลการใช้จ่าย ท่ีผ่านมาได้ด้วย แต่ถ้าไม่มีทกัษะด้านเทคโนโลยี ไม่ถนดั
การใช้คอมพิวเตอร์ ก็กลบัไปใช้วิธีดัง้เดิม จดบนัทกึการใช้จ่ายในช่วงปีท่ีผ่านมา แล้วใช้สตูรพืน้ฐานทางบญัชี แบ่งออกเป็นหมวดเป็นหมู่ ลงรายการเป็นรายรับและ
รายจ่ายก็ได้ แตข้่อควรระวงัในการทํางบฯประเภทนี ้คือการละเลยรายละเอียดรายจ่ายเลก็ๆ น้อยๆ หลายรายการ โดยมากเราจะกําเงินสดเอาไว้ก้อนหนึ่ง เพื่อ เป็นค่า
สนองความต้องการในแตล่ะวนั ไปเร่ือยๆ พอถึงเวลาลงบญัชี เราจะลมืรายละเอียด เลยเหมารวมเป็นคา่ใช้จ่าย จิปาถะ ในกรณีนี ้ผมขอแสนอแนะสกันิด คือคณุนา่จะ
นําเงินสว่นนีม้าคํานวณ แล้วเทียบหาคา่วา่เงินก้อนนีคิ้ดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ถ้าเกินร้อยละ 5 น่าจะกลบัไปทําบญัชีอย่างละเอียดชนิดวนัต่อวนั เรา
จะได้ควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีขึน้  
  



41 
 

    แผนการสอนรายวชิา  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทร02029     จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี  
 

งบประมาณภายในครอบครัวที่ควรจะเป็น (Ideal Budget) 
เม่ือได้ภาพกว้างของการใช้จ่ายของครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ถึงคราวท่ีเราจะมาดกูนัเสยีทีวา่งบประมาณ คา่ใช้จ่าย ในบ้านท่ีควรจะเป็นนัน้ เป็นอยา่งไร 
 

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ร้อยละ 
หนีเ้งินกู้  ซือ้บ้าน ซือ้รถ ฯลฯ 30 

ภาษี 25 
เบีย้ประกนั ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ 4 
เงินออมและเงินลงทนุ 15 
คา่ใช้จ่ายทัว่ไปและคา่ใช้จ่ายในบ้าน 26 

ก าหนดเป้าหมาย 
เม่ือกําหนดงบประมาณได้แล้ว ท่ีสาํคญัคือต้องตระหนกัวา่การใช้เงินเกินเป็นเร่ืองอนัตราย แม้จะไม่ทําให้ล้มละลายทนัทีทนัใด แต่เป็นสญัญาณเตือนภยัให้รู้

วา่ จําเป็นอยา่งยิ่งที่เราจะต้องตดัรายจ่ายบางอยา่งลง การจะบรรล ุเป้าหมายทางการเงินอยา่งที่ฝันไว้ได้นัน้ ขอแนะนําให้ควบคุมการใช้จ่ายให้ได้ตามงบ คือ ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของรายได้ ท่ีเหลอืจะได้นําไปตอ่ยอดตอ่ไป 
บอ่ยครัง้ท่ีหลายคนมีรายจ่ายมากกวา่รายได้ และเม่ือสบืหาเหตแุล้วจะพบวา่เป็นเพราะการรสนิยมสงูเกินรายได้ คือใช้เงินไปกบัของฟุ่ มเฟือยมากไปหนอ่ย โดยตอน

จ่ายมกัจะมีข้ออ้างวา่ระดบัของกบัระดบัราคาและระดบัความต้องการของเรา ทัง้ท่ีจริงๆ แล้ว ของดีมีระดบัท่ีวา่นัน้หาใช่ข้าวของท่ีจําเป็นกบัชีวติในระดบัเราแตอ่ยา่งไร 

หากมีรายจ่ายบางอยา่งที่สงูกวา่ที่ควรจะเป็น แตเ่ป็นเร่ืองท่ีสมเหตสุมผล ตวัอยา่งเช่นในเร่ืองการศกึษา ปกติแล้ว แตล่ะครอบครัวจะมีเงินด้านการศกึษาอยูท่ี่ร้อยละ 2 

ถึง 3 แตถ้่าสง่ลกูเรียนโรงเรียนเอกชน ทําปริญญาในตา่งประเทศ หรือเข้าศกึษาเพิ่มเติมเพื่อปรับ-ขยบัระดบัความรู้ความสามารถในคอร์สพิเศษอยา่งบริหารธุรกิจ การ

บริหารจดัการ ฯลฯ แม้จะต้องจ่ายเพื่อการนีม้ากกวา่ปกติ แตเ่พื่ออนาคตทางการงาน รายจา่ยแบบนีต้้องอนโุลม เป็นรายจ่ายท่ีเลีย่งไม่ได้ ทางออกในเร่ืองนีคื้อ ตดังบท่ี

ไม่จําเป็นด้านอ่ืนแทน  
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อย่าหวังลาภลอย 
สิง่ท่ีต้องระวงัอีกอยา่งหนึง่ในการทํางบคา่ใช้จ่ายของครอบครัว คือ งบในสว่นของรายรับ อยา่หลง (ผิด) นําจํานวนเงิน ท่ีน่าจะได้ แต่ไม่รู้ว่าเม่ือไรเข้าไปด้วย 

อยา่งเช่น โบนสั หรือเงินปันผลประเภทตา่งๆ รวมเข้าไปด้วย เพราะหากพลกิลอ็ค ลาภเหลา่นัน้ลอยหายไป จะมีผลกระทบกับแผนการเงินของเราได้  จะดี (กว่า) หาก
จะรอให้แนใ่จวา่ได้แน่ๆ  เสยีก่อน แล้วคอ่ยวางแผนจดัการตอ่ยอดเงินท่ีได้มากันอีกที เม่ือจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายได้แล้ว เราจําเป็นต้องปรับปรุงนิสยัให้มีวินยัใน
การใช้จ่าย ซึ่งเป้าหมายหลกัอยู่ท่ีจะต้องใช้เงิน ให้ได้ตามงบท่ีตัง้เอาไว้ และต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ เพราะอาจเกิดเร่ืองเหนือความ 
คาดหมาย สง่ผลกระทบกบัเป้าหมาย (ทางการเงิน) ท่ีเราตัง้ไว้ ทางออกคือ ต้องสามารถรับความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ รู้จกัปรับเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หากไม่สามารถปรับรายรับรายจ่ายให้พอเหมาะ เราคงต้องตดัใจตดัหรือลดคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นบางอยา่งออกไปบ้าง  

ต้องตัดและต้องลด 
เม่ือพิจารณาอยา่งจริงจงัอาจพบวา่คา่ใช้จ่ายท่ีสงู (เกินจําเป็น) เป็นเพราะมีมากเกินความจําเป็นก็ได้ บ้านใหญ่ไป รถหรูไป และ (หรือ) รูดบัตรเครดิตถ่ีไป ถ้า

เป็นแบบนี ้จึงนา่จะพิจารณาหาทางตดัทอนหรือปรับเปลีย่น ให้เหมาะกบัฐานะและความต้องการที่แท้จริง แตเ่พื่อให้เห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรมของการตดัและลดรายจ่าย
บางสว่น และบางรายการที่คิดวา่เป็นเงินน้อยนิดนี ้และน่ีคือคําแนะนําในการปรับเปรียบ ตดั-ลด คา่ใช้จ่ายท่ีเกินจําเป็น  

 
 

ในกรณีลดคา่ใช้จ่าย เลอืกบ้านหลงัเลก็ลง เปลีย่นจากรถหรูเป็นรถครอบครัวที่ประหยดักวา่ แม้ไม่ถกูใจ แตค่วร ทําใจบ้าง เพื่อเป้าหมายทางการเงินดงัท่ีฝัน 
รีไฟแนนซ์หรือย้าย
เงินกู้  

ปัจจุบนัสถาบนัการเงินหลายแหง่แขง่ขนักนัหาลกูค้าเงินกู้  ด้วยการเสนออตัราดอกเบีย้ เงินกู้ ต่ํา หาข้อมลูในเร่ืองนีด้วูา่สถาบนัการเงิน
แหง่ใดให้กู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ต่ํากวา่ที่ เราจ่าย (อยู)่ ราวร้อยละ 2 เราควรรีไฟแนนซ์เงินกู้ของเรา เพราะจะลดคา่ใช้จ่าย รายเดือนได้ 
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แบบประเมนิหลังการเรียนรู้ 
เร่ือง  คิดเป็นกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง่เรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน 
หรือสือ่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาสรุปหลกัการและปรัชญาการคิดเป็น 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................................................................ 
2. ให้นกัศกึษาสรุปความหมาย  ความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันที่ .......................................................... 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... .................................................. 
ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................ ................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...................................................................... 

 
ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
       (                                            )                                    (                                             )      
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แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

รายวชิา คดิเป็นกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ทร02029   
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ค าแนะน าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (กรต.) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning)  

 คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความสนใจ  ความต้องการ และความถนดั อย่างมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหลง่เรียนรู้ เลือก

วิธีการเรียนและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง ซึง่ทําด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลอืผู้ อ่ืนก็ได้ ซึง่มีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน  

การเสาะแสวงหาความรู้โดยการสมัภาษณ์ การทอ่งเท่ียว การแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้ รู้ เรียนรู้โดยการใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

วิธีการเรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ กศน. กําหนดให้นกัศกึษาเรียนรู้ ฝึกทกัษะด้วยกระบวนการกลุม่ตามแผนการสอนท่ีกําหนด โดยมีครูผู้สอนเป็น ท่ีปรึกษา

และคอยให้คําแนะนําในการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และมีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้หลงัเสร็จสิน้การจดัการเรียนรู้ในครัง้นัน้ๆ  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 สามารถเรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัติมีเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชุมชน  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเติมจากสือ่อ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 

 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลงาน  หรือชิน้งานท่ีแสดงถึงการบรรลผุลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การวัดผลประเมนิผล 

 วดัผล ประเมินผลจากการเรียนรู้หลงัเรียน  หรือการนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่  
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) รายวิชา คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทร02029 
สาระทักษะการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

หัวเร่ือง ตัวชีว้ัด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

คิดเป็นกบัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีเจตคติท่ีดีตอ่การ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

4. การบูรณาการ ทกัษะ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวนั  

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา  
- ครูและนกัศกึษาอภิปรายเก่ียวกบัวิถีการ
ดํารงชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ขัน้การแสวงหาข้อมลูและการเรียนรู้   
- แบง่นกัศกึษาเป็นกลุม่ละ 5-7 คน เรียนรู้
หลกัการนําทกัษะเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 
3. ขัน้การปฏิบัติและการน าไป
ประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษาร่วมกนัสรุปแนวทางการบูรณา
การ ทกัษะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 
4. ขัน้การประเมนิผล  
- ครูผู้สอนประเมินผลการนําความรู้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวนั และจากการมีสว่นร่วม
โดยใช้กระบวนการกลุม่นกัศกึษา 

1. เอกสาร/คูมื่อ
ประกอบการเรียนรู้  
2. สือ่มลัติมีเดีย 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. ใบความรู้ 
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ใบความรู้มัลตมีิเดียที่  3 
เร่ือง  เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มัลติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประก อบการ

เรียนการสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลกิท่ีภาพหรือลงิค์ เพื่อรับชมวีดีโอ) 

  

แหล่งที่มา  :  https://www.youtube.com/watch?v=pOtzTvUekoU  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pOtzTvUekoU
https://www.youtube.com/watch?v=pOtzTvUekoU
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง  การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการงานอาชีพ 

 สรุปเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมีพระราชดํารัสชีแ้นะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน

กวา่  25  ปี  ตัง้แตก่่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  พ.ศ.2540  และภายหลงัได้ทรงเน้นยํา้แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถดํารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงและ

ยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปลีย่นแปลง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู ่ และปฏิบติัตนของประชาชนในทกุระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ  ทัง้ในการพฒันา

บริหารประเทศให้ดําเนินไป “ในทางสายกลาง”  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าตอ่ยคุโลกาภิวตัน์ 

 ทางสายกลาง  หมายถึง  เส้นทางการดําเนินชีวิตของมนษุย์และสงัคมท่ีถกูต้องเหมาะสมสอดคล้องกบัความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นอยู่  ทัง้ท่ีตวั

มนษุย์  และรอบๆ  ตวัมนษุย์ 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  พิจารณาได้ดงันี ้

 คณุลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัการปฏิบติัตนได้ในทกุระดบั โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน 
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การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ 

 ธุรกิจพอเพียง หมายถึง  การดําเนินธุรกิจท่ีคํานงึถึงความมัน่คงและยัง่ยืนมากกวา่การแสวงหาผลประโยชน์ในระยะสัน้  ดงันัน้  จึงต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจ

ท่ีตนดําเนินการอยู่  และศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้สามารถก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  มีความรอบคอบในการตดัสินใจ ในแต่ละครัง้  เพื่อ

ป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ  ไม่ให้เกิดขึน้  และต้องมีคุณธรรมคือมีความซื่อสตัย์สจุริตในการประกอบอาชีพ  ไม่ผลิตหรือขายสินค้าท่ีก่อใ ห้เกิดโทษหรือสร้างปัญหา

ให้กับคนในสงัคมและสิ่งแวดล้อม  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทนในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่ อง  และก้าวหน้าไปอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต  การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทนักับความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  และในขณะเดี ยวกันต้องมี

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  และระบบนิเวศวิทยาทกุขัน้ตอนในการดําเนินธุรกิจ  โดยการรักษาสมดลุในการแบง่ปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ตา่งๆ  อยา่งสมเหตสุมผล  ตัง้แตผู่้บริโภค  พนกังาน  บริษัทคูค้่า  ผู้ ถือหุ้น  และสงัคมวงกว้างรวมถึงสิง่แวดล้อม 

การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 การดําเนินชีวิตในลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรท่ีมีอยู่โดยอาศยัความรู้   ความสามารถ  เพื่อให้เกิด  ความพอเพียงใน

ลกัษณะพออยูพ่อกิน  ก่อให้เกิดความสขุสบายภายในครอบครัว  หากเหลือจากการดํารงชีพสามารถนําไปขาย  เพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุ นต่อไป  การ

ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําได้ดงันี ้

 1. ทําไร่ทํานาสวนผสมผสาน  เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ปลกูผกัสวนครัว  เพื่อลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว 

 3. ใช้ปุ๋ ยคอก  และทําปุ๋ ยหมกัใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี  เพื่อลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบํารุงดิน 

 4. เพาะปลกูเห็ดฟางจากฟางข้าวและเศษวสัดเุหลอืใช้ในไร่นา 

 5. ปลกูผลไม้ในสวนหลงับ้านและปลกูต้นไม้ใช้สอย 

 6. ปลกูพืชสมนุไพรช่วยสง่เสริมสขุภาพอนามยั 
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 7. เลีย้งปลาในร่องสวน  ในนาข้าวและสระนํา้  เพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม 

 8. เลีย้งไก่พืน้เมืองและไก่ไข ่ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริมโดยใช้ข้าวเปลอืกรําปลายข้าวจากการทํานา  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากการปลกูพืชไร่  พืชผกั

จากการปลกูในสวน 

 9. ทําก๊าชชีวภาพจากมลูสกุร  หรือววั  เพือ่ใช้เป็นพลงังานในครัวเรือน 

 10. ทําสารสกดัชีวภาพจากเศษพืชผกัผลไม้  และพืชสมนุไพรที่ใช้ในไร่นา 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัต ิ
 “การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
 - ยดึหลกั พออยู ่พอกิน พอใช้ 

 - ยดึความประหยดั ตดัทอนคา่ใช้จ่าย ลดความฟุ่ มเฟือย ในการดํารงชีพ  " ความเป็นอยูท่ี่ต้องไม่ฟุ้ งเฟ้อต้องประหยดัไปในทางที่ถกูต้อง" 
- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต   "ความเจริญของคนทัง้หลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลีย้งชีพชอบเป็น

สาํคญั"         
- ละเลกิการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแขง่ขนัในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรง  "ความสขุความเจริญอนัแท้จริง หมายถึง ความสขุ ความ

เจริญ ท่ีบุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทัง้ในเจตนาและการกระทําไม่ใช่ได้มาด้วยความบงัเอิญหรือด้วยการแก่งแยง่เบียดบงัจากผู้ อ่ืน" 
- มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง 

- ทํามาหากินก่อนทํามาค้าขาย 

- ภมิูปัญญาชาวบ้านและท่ีดินทํากิน คือทนุทางสงัคม 

- ตัง้สติท่ีมัน่คง ร่างกายท่ีแข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม  
- นําความรู้ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้เพื่อปรับวิถีชีวิต สูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน 

 
แหล่งที่มา : อรุณี  ป่ินประยงค์ (2549 อ้างใน  http://www2 .doae.go.th สบืค้นวนัท่ี 16/01/2553 )   
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 ปรียานุช พิบูลสราวุธ  (2549 : อ้างใน www.sufficencyeconomy.org  สบืค้นวนัท่ี 06/03/2553) โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานกังานทรัพย์สิน

สว่นพระมหากษัตริย์ สรุปผลการสาํรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนท่ีมีตอ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนดสุติโพล 2547) ปัจจุบนัการรับรู้มีอยู ่2 ประเภท คือ 1. 

คนท่ีรู้ เข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งชดัเจน และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต 2. คนท่ีไม่เข้าใจปรัชญานีอ้ยา่งลกึซึง้เพราะไม่ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 

 1) สิง่ท่ีประชาชนเข้าใจ เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  

 เศรษฐกิจพอเพียงในความเข้าใจของประชาชนยงัอยู่ในเร่ืองของความพอประมาณ ประหยดั ความพอดี (มากกว่า 50%) ประชาชนกว่าร้อยละ 80% 

สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้กบัทกุเร่ืองในชีวิตประจําวนั เช่นการประหยดั การรู้จกัคิด เพิ่มความรอบคอบให้กบัตนเอง 

 2) คณุลกัษณะของคน/กิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 พอประมาณ  พอเหมาะกบัสภาพของตน พอควรกบัสิง่แวดล้อมทางกายภาพ/สงัคม (ไม่โลภจนเบียดเบียนตวัเอง/ผู้ อ่ืน/ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม) มีเหตุผล 

ไม่ประมาท (รอบรู้ / มีสติ ) รู้สาเหต ุรู้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในด้านตา่งๆ 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดี  สขุภาพดีพร้อมรับความเสี่ยงต่างๆ (วางแผน/เงินออม/ประกัน) ทําประโยชน์ให้ผู้ อ่ืน/สงัคม เรียนรู้/พฒันาตนอย่างต่อเน่ือง  สามารถ

พึง่ตนเองได้ และเป็นท่ีพึง่ของผู้ อ่ืนได้ ในท่ีสดุ 

 3)  การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั 

  3.1 โดยพืน้ฐานก็คือ การพึง่ตนเองเป็นหลกั การทําอะไรเป็นขัน้เป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั 

  3.2 พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตสุมผล และการพร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

  3.3 การสร้างสามคัคีให้เกิดขึน้บนพืน้ฐานของความสมดลุในแต่ละสดัสว่นแตร่ะดบั 

  3.4 ครอบคลมุทัง้ทางด้านจิตใจ สงัคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ 

 4)  การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในด้านตา่งๆ ดงันี ้

  ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึง่ตนเองได้  / มีจิตใจสาํนกึดี/เอือ้อาทรประนีประนอมนกึถึงประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั 

http://www.sufficencyeconomy.org/
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  ด้านสงัคม ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั/รู้รักสามคัคี/สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รู้จกัใช้และจดัการอยา่งชาญฉลาดและรอบคอบ/เลอืกใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ 

  ด้านเทคโนโลยี รู้จกัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพแวดล้อม (ภูมิสงัคม) พฒันาเทคโนโลยีจากภูมิชาวบ้านเองก่อน/

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัคนหมู่มาก 

 5) แนวทางวิเคราะห์ความพอเพียง สปัปริุสธรรม 7 ประกอบด้วย  

  - ความมีเหตผุล คือ รู้เหต ุรู้ผล  

  - ความพอประมาณ คือ รู้ตน รู้ประมาณ  

  - ภมิูคุ้มกนั คือ รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน 

 6) การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั ในระดบับคุคลและครอบครัว 

  พอประมาณ คือ รายจา่ยสมดลุกบัรายรับ 

  มีเหตุผล คือ ใช้จ่ายอยา่งมีเหตผุล/มีความจําเป็น/ไม่ใช้สิง่ของเกินฐานะ/ใช้ของอยา่งคุ้มคา่ประหยดั 

  มีภมูิคุ้มกัน คือ มีเงินออม /แบง่ปันผู้ อ่ืน/ทําบุญ 

  ความรู้คู่คุณธรรม คือ ประกอบอาชีพท่ีสจุริต ด้วยความขยนัหมัน่เพียร ใช้สติปัญญาในการตดัสนิใจตา่งๆเพื่อเทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 

 7)  กิจกรรมการผลติในชุมชนท่ีไม่ทําลายสิง่แวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่นชุมชนอยา่งคุ้มคา่ที่สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรม

การทําปุ๋ ยชีวภาพ การปลกูผกัและข้าวท่ีปลอดสารพิษ  

 8)  การรวมกลุม่เพื่อทํากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกด้วยทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดตั ง้กลุม่ออมทรัพย์ กองทุน

สวสัดิการ การรวมกลุม่เพื่อผลติสนิค้าของชุมชน เช่นกลุม่ข้าวซ้อมมือ กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ กลุม่ปลกูผกัสวนครัว 
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 9)  กิจกรรมที่สง่เสริมคณุธรรม จิตสาํนกึท้องถ่ิน วิถีชีวิตและวฒันธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามแนวทาง บวร เช่น พระสอนจริยธรรม

และศีลธรรมแก่เยาวชน ครู ผู้ นําชุมชนปลกูฝังสมาชิกชุมชนให้มีการเอือ้อาทรตอ่กนั มากกวา่คํานึงถึงเงินหรือวตัถุ สง่เสริมให้สมาชิกทําบญัชีอย่างโปร่งใสและสจุริต 

สง่เสริมให้สมาชิกในชุมชนพึง่ตนเอง ก่อนท่ีจะพึง่หรือขอความช่วยเหลอืจากคนอ่ืน 

 10)  การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในสหกรณ์ และชุมชน “สหกรณ์แปลวา่ การทํางานร่วมกนั  การทํางานร่วมกันนีล้กึซึง้มาก  เพราะว่าต้องร่วมมือ

กันทุกด้าน ทัง้ในด้านงานท่ีทําด้วยร่างกาย ทัง้ในด้านงานท่ีทําด้วยสมอง และงานท่ีทําด้วยใจ ทุกอย่างขาดไม่ได้ต้องพร้อม ” (พระราชดํารัสพระราชทานแก่ผู้ นํา

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทัว่ประเทศ  ณ  ศาลาดสุติดาลยั : 11 พฤษภาคม 2526) 

หลักการสหกรณ์ 

 1. การเปิดรับสมาชิกโดยทัว่ไปตามความสมคัรใจ 

 2. การดําเนินการตามหลกัประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก 

 3. การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกทัง้นีส้ามารถจดัสรรจากเงินสว่นเกิน (กําไร) ของสหกรณ์ 

  - เพื่อพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ 

  - เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสดัสว่นของปริมาณธุรกิจ 

  - เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

 4. การปกครองตนเองด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง 

 5. การให้การศกึษาอบรมและข้อมลูขา่วสารสนเทศ 

 6. การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 

 7. การเอือ้อาทรตอ่ชุมชนเพื่อร่วมพฒันาชุมชนให้มีความเจริญยัง่ยืน 
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ผลการด าเนินงานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ระดบัองค์กร) โดยพิจารณาตามประเด็น 3 หว่ง 2 เงื่อนไข สรุปได้ดงันี ้

 ความพอประมาณ 

- กลุม่ฯ จะพิจารณาจํานวนเงินกู้ ให้ตรงกบัขนาดการผลติของสมาชิกจริง และตามกําลงัความสามารถของสมาชิกในแต่ละราย โดยพิจารณารายรับ รายจ่าย

ของสมาชิกเป็นหลกัเพื่อสร้างวินยัทางการเงิน เม่ือสิน้ปีบญัชีกลุม่ฯ จะไม่มีดอกเบีย้เงินกู้ ค้างชําระ  

- กลุม่ฯ จะสาํรวจความต้องการของสมาชิกท่ีเลีย้งหมหูลมุ และหาตลาดจําหนา่ยหมใูห้กบัสมาชิก  สาํหรับขีห้มท่ีูเหลอืจากการใช้ กลุม่ฯ จะรับซือ้ในกระสอบ

ละ 50.- บาท ธุรกิจมีผลกําไรและเนือ้หมมีูความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากมีคณุภาพ 

 ความมีเหตุผล 

- ธุรกิจให้บริการสกีาแฟ กลุม่ฯ คิดราคาสมาชิกในราคาท่ีถกูกวา่ท้องตลาด เพื่อลดรายจ่ายให้สมาชิกและดงึดดูสมาชิกให้มาร่วมทํากิจกรรมกับกลุม่ฯ และจะ

ได้แกลบกาแฟจากสมาชิกมาทําปุ๋ ยหมกั  

- การผลติและสง่เสริมปุ๋ ยอินทรีย์คณุภาพสงู กลุม่ฯ จะผลติปุ๋ ยอินทรีย์จากแกลบกาแฟและขีห้มูหลมุของสมาชิก โดยใช้แรงงานจากสมาชิกและได้ รับค่าจ้าง

เป็นปุ๋ ยเพื่อใช้ในสวน สมาชิกจะจัดเวรกันมาผลิตและท่ีเหลือจะจําหน่ายให้บุคคลภายนอก ปุ๋ ยได้รับรองคุณภาพ Q จากกรมพฒันาท่ีดินจังหวดัชุมพร เม่ือสิน้สดุปี

บญัชีมียอดจําหนา่ยจํานวน 686,292.50 บาท    

ความมีภมูิคุ้มกันที่ดีในตัว 

- การเพิ่มทุนภายในกลุม่ฯ มีการถือหุ้นเพิ่มทุกปี มีการรับฝากเงินออมทรัพย์ทุกเดือน เงินฝากเพื่อชําระหนี ้กลุม่ฯ คิดดอกเบีย้ร้อยละห นึ่งของเงินกู้  และ

สง่เสริมสวสัดิการสมาชิกในด้านการศกึษา และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในชุมชน ปีละ 500.- บาท เม่ือสิน้ปีบญัชีทนุภายในของกลุม่ฯ เพิ่มขึน้ทกุปี  

- การกระจายความเสีย่งในการดําเนินธุรกิจ กลุม่ฯ จะดําเนินธุรกิจท่ีครบวงจรบนความต้องการของสมาชิก สามารถป้องกันสมาชิกไปกู้ เงินนอกระบบ มีการ

เพิ่มทนุภายในท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ซึง่ไม่กระทบตอ่เศรษฐกิจภายนอกท่ีเปลีย่นแปลง เพราะการดําเนินการผลติและจําหนา่ยเกิดจากทนุภายในกลุ่มฯ เอง เม่ือสิน้สดุปี

บญัชีกลุม่ฯ จะมีผลกําไรเกือบทกุธุรกิจ  
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เงื่อนไขความรู้ 

- การอบรมศกึษาดงูาน คณะกรรมการกลุม่ฯ จะหมุนเวียนเข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและในแต่ละปี กลุม่ฯ จะฝึกอบรมโครงการ 

GAP ร่วมกบัสมาชิกทกุปี ทําให้ผลไม้ของสมาชิกมีคณุภาพ มงัคดุผิวมนัสวย ทเุรียนเป็นท่ีต้องการของท้องตลาด 

- เช่ือมโยงองค์ความรู้ร่วมกบักลุม่ภายนอก (เครือขา่ย) เช่นการสง่กล้วยหอมทองให้สหกรณ์กล้วยหอมปลอดสารเคมี จํากดั เพื่อสง่ออกประเทศญ่ีปุ่ น 

เงื่อนไขคุณธรรม  

- การคดัเลือกคณะกรรมการกลุม่ฯ คณะกรรมการกลุม่ จํานวน 13 คน มาจากตวัแทนสมาชิกทัง้หมด 65 ราย มีการคดัสรรจากผู้ นํากลุ่มท่ีกระจายอย่าง

เหมาะสมเป็นผู้ นําที่คิดในเชิงบวก ไม่เอาเปรียบสมาชิกเน้นความเสยีสละและความโปร่งใส คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุม่ฯ จะไม่สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ

ธุรกิจ 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จ 

 1. สภาพภมิูประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหลง่นํา้ เหมาะแก่การประกอบอาชีพ  

 2. ความเอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ในพืน้ท่ี   

 3. ผู้ นํากลุม่ (ประธานกลุม่) มีความรู้และเสยีสละ มีความรับผิดชอบสงู และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล 

 4. สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุม่เป็นอยา่งดี เช่น การเข้าร่วมประชุมกลุม่อยา่งสม่ําเสมอ ร่วมทําธุรกิจมากขึน้ผลจากการทํากิจกรรมตา่งๆ ทําให้

เป็นการลดต้นทนุ เพิ่มรายได้ สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึน้ มีสขุภาพดีขึน้ องค์กรมีความมัน่คงมากขึน้ ไม่มีผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลง  

5. ประชาชนในพืน้ท่ี (ชุมชน) มีความร่วมมือร่วมใจ ใสใ่จชุมชน ไม่ตดัไม้ ทําลายป่า และรักษาสภาพแวดล้อม 

6. มีการจดัเวทีแลกเปลีย่นความคิดเห็น และเรียนรู้ซึง่กนัและกนั ตลอดจนมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้การอบรม และแนวทางการบริหารงานของ

กลุม่ 
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 7. ได้รับการสง่เสริมและสนบัสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิกในการ

ดําเนินกิจกรรม 

 8. สมาชิกกลุม่มีการจดัทําบญัชีครัวเรือนอยา่งงา่ย เพื่อให้รู้รายรับ รายจ่ายในครัวเรือน 

 9. มีการศกึษาดงูาน ตลอดจนเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งกลุม่กบัสหกรณ์หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ในจังหวดัชุมพร เพื่อร่วมบูรณาการในการบริหารจัดการกลุม่ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 10. คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่มีความศรัทธา เสยีสละ และอุทิศเวลาให้กบัการบริหารจดัการกลุม่อยา่งเต็มท่ี 

 11. กลุม่ได้น้อมนําแนวทางตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการกลุม่ เป็นผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึน้ รายจ่ายลดลง และมีการ

รักษาสภาพแวดล้อม 

 12. มีการจดัจ้างเจ้าหน้าที่ทําให้การลงบญัชีเป็นปัจจุบนั    

 13. จดัทําทะเบียนคมุรายช่ือสมาชิก และฐานข้อมลูการประกอบอาชีพของสมาชิกแตล่ะราย 

 14. มีการสาํรวจความต้องการของผู้บริโภค  

 15. มีการวางระบบการรับฝากเงิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงาน (อยูร่ะหวา่งดําเนินการ) 

 

 

  



58 
 

    แผนการสอนรายวชิา  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทร02029     จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี  
 

แบบประเมนิหลังการเรียนรู้ 
เร่ือง ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้จากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง่เรียนรู้  ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูผู้สอน 
หรือสือ่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ให้นกัศกึษาอธิบายถึงเจตคติท่ีดีตอ่การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันที่ .......................................................... 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................................................................... 
ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................................................................................ ................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 
       (                                            )                                    (                                             )      
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แผนการจัดการเรียนการสอน 

รายวชิา คดิเป็นกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ทร02029   
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แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ทร02029 
สาระทักษะการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

หัวเร่ือง ตัวชีว้ัด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

คิดเป็นกบัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สามารถบูรณาการ
ทกัษะการคิดกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไป
ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3. คิดเป็นแบบพอเพียงจาก
กรณีตวัอยา่งผู้ประสบ
ความสาํเร็จด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง   

1. ขัน้การก าหนดสภาพปัญหา  
- ครูผู้สอนและนกัศกึษาอภิปรายความสมัพนัธ์
ระหวา่งทกัษะการคิดกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้   
- ครูผู้สอนแบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน 
- นกัศกึษาสบืค้นข้อมลูหวัข้อการคิดเป็นแบบ
พอเพียงจากกรณีตวัอยา่งผู้ประสบความสาํเร็จ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ขัน้การปฏิบัติและการน าไปประยุกต์ใช้  
- นกัศกึษาสรุปแนวทางการบูรณาการทกัษะคิด
เป็นแบบพอเพียงเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
4. ขัน้การประเมนิผล  
- ครูผู้สอนประเมินผลการนําความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวนั และจากการมีสว่นร่วมโดยใช้
กระบวนการกลุม่นกัศกึษา 

1. เอกสาร/คูมื่อ
ประกอบการเรียนรู้  
2. สือ่มลัติมีเดีย 
3. อินเทอร์เน็ต 
4. คอมพิวเตอร์ 
5. ใบความรู้ 

 



62 
 

    แผนการสอนรายวชิา  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทร02029     จัดท าโดย : อาคม  จันตะนี  
 

ใบความรู้มัลตมีิเดียที่  4 
เร่ือง  คิดเป็นแบบพอเพียง 

ค าแนะน า  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มัลติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการ

เรียนการสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน  (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลกิท่ีภาพหรือลงิค์ เพื่อรับชมวีดีโอ) 

  

แหล่งที่มา  :  https://www.youtube.com/watch?v=fc5VkqT4B1Y  

https://www.youtube.com/watch?v=fc5VkqT4B1Y
https://www.youtube.com/watch?v=fc5VkqT4B1Y
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ใบความรู้ที่  4 
เร่ือง  คิดเป็นแบบพอเพียง 

ทักษะการคิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทัง้ในการ

พฒันาและบริหารประเทศ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  
ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอ กและภายใน ทัง้นี ้
จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวงัอย่างยิ่งในการนําวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฏี และนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีสาํนกึในคณุธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติและให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมตอ่การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จึงประกอบหลกัการหกวิชาและหลกัธรรมหลายประการ อาทิ 
1.  เป็นปรัชญาแนวทางการดํารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 
2.  เป็นปรัชญาในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
3.  จะช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้ก้าวทนัโลกยคุโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้ างขวาง ทัง้ด้านวตัถุ สงัคม 

สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี 
4.  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตัวที่ดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิด

จากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 
5.  จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนําวิชาการตา่ง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทกุขัน้ตอน 
6. จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่ อสตัย์สจุริต 

และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นิยามของความพอเพียง  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คณุลกัษณะพร้อมกนั ดงันี ้
„ ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดบั

พอประมาณ 
„ ความมีเหตุผล หมายถึง  การตดัสนิใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนัน้  จะต้องเป็นไปอยา่งมีเหตผุล  โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจน

คํานงึถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการกระทํานัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 
„ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ

สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล 

เงื่อนไข การตดัสนิใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัความพอเพียงนัน้  ต้องอาศยัทัง้ความรู้และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน กลา่วถือ 
„ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบด้าน  ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหลา่นัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยง

กนั  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบติั 
„ เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนกัในคุณธรรม  เช่น  มีความซื่อสตัย์สจุริต  ความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาใน

การดําเนินชีวิตไม่โลภ  และไม่ตระหน่ี 

ประชานิยมสู่ศรัทธามหาชน 
จากทฤษฎีใหม่สูเ่ศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาที่ยัง่ยืน ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทย  การท่ีจะทําให้คนไทย

ทกุคนประสบความสาํเร็จเป็นเร่ืองท่ียากแตจ่ะทําอยา่งไรในการท่ีพวกเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  เป็นไปตามพืน้ฐานของแตล่ะบุคคล  ปัจจัยสําคญั
ท่ีจะต้องกลบัมาพิจารณาปรับวิธีคิด  วิธีการทํางาน  ความสาํคญัของแนวทางการดําเนินชีวิตของแตล่ะบุคคลควรมี  ได้แก่ 

1. ความอดทนต่อการด าเนินชีวติ ปัญหาทกุอยา่งสามารถแก้ไขได้ถ้าใจมัน่คง แม้จะต้องใช้เวลาและมาตรการตา่งๆ เพื่อให้ความสาํเร็จเกิดขึน้ 
2. ความมีน า้ใจต่อกัน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ให้แนวทางในการร่วมมือกัน  มีนํา้ใจแก่กันเช่น  การลงแขกเก่ียวข้าว การทําขนมกระยาสารทแล้ว

แบง่ปันเพื่อนบ้าน 
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3. ความมีวินัยในตนเอง จะต้องรู้จกักิน รู้จกัใช้ วางแผนการใช้จา่ย  
4. รู้จักการบริหารและการจัดการชีวิต รู้จกัการวางแผนครอบครัว  การเตรียมการในการประกอบอาชีพการหาสถานศึกษาใกล้บ้านให้กับลกูได้ศึกษาเลา่

เรียน  การสร้างที่อยู ่ อาศยั สร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว 
5. มีมาตรฐานทางใจ ลดละเลกิในสิง่ท่ีไม่จําเป็นตอ่การดําเนินชีวิต  สรุา  ยาเสพติด  การเท่ียวกลางคืนการรู้จกัฉลาดใช้  ตวัอยา่งเช่น  การใช้โทรศพัท์มือถือ

มีความจําเป็นหรือไม่ หรือถ้าจําเป็นต้องใช้เคร่ืองเดียวสามารถใช้ได้นานๆ  แตถ้่ามีไว้อวดเพื่อความโก้เป็นเคร่ืองประดบัท่ีคิดวา่เป็นคนทนัสมัยจะมีก่ีเคร่ืองก็ไม่พอทุก
ครัง้ท่ีมีเคร่ืองรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องเปลีย่นทกุครัง้  ทําให้เป็นภาระหนีส้นิท่ีเกินความจําเป็น 

6. อย่าอายท ากิน อยา่หม่ินเงินน้อย อยา่คอยวาสนา  งานบางอยา่งอาจได้คา่ตอบแทนน้อย  ไม่ตรงกบัความต้องการ  แตก่ารทํางานนอกจากได้คา่ตอบแทน
เป็นเงินตราแล้วสิง่ท่ีมีคา่มากท่ีสดุ  คือประสบการณ์ 

7. จงมองในส่ิงที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่มองในส่ิงที่เราอยากให้เขาเป็น การเข้าใจผู้ อ่ืนท่ีอาจมีความคิดเห็นมีการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างจากเรา  เขาอาจมี
มาตรฐานทางใจตา่งจากเรา  เช่น  การใสเ่สือ้ผ้าราคาถกูการประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนท่ีด้อยพฒันา  คนเรามีความแตกตา่งกนั  ความสขุของ
แตล่ะบุคคลจึงแตกตา่งกนั  การเปลีย่นแปลงอะไรก็ตาม  ต้องให้เขาเปลีย่นแปลงตวัของเขาเอง ในสิง่ท่ีเขาต้องการจะเป็น 

8. ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง  ครอบครัวเป็นรากฐานท่ีสาํคญัของสงัคม ในการถ่ายทอดแบบอยา่งวิถีชีวิต 
9. ภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย วิถีไทย  เศรษฐกิจพอเพียง  มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย  วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยใน

สงัคมชนบทท่ียงัพึง่พาภมิูปัญญาไทย  ปราชญ์ชาวบ้านตวัอยา่งของสนิค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์  ท่ีประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับสูม่ าตรฐานสากล ปวงชนสขุ
ล้นสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคนทกุคน  ไม่ใช่เป็นเร่ืองของเกษตรกร  ไม่ใช่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้า แต่เป็นเร่ืองของการ
ดําเนินชีวิตตามปกติของคนในสงัคม  คนไทยโชคดีท่ีมีสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป่ียมล้นด้วยทศพิธราชธรรม  การพฒันาประเทศไม่ใช่ เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
รัฐบาลเพียงอยา่งเดียว  คนไทยทกุคนต้องมีสว่นร่วมในวิกฤติการณ์นํา้มันท่ีมีราคาแพง  สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสงู ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มมากขึน้  มาตรการหลายๆ  
อย่างท่ีภาครัฐได้ดําเนินการ  แต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการปรับวิธีคิด  วิธีการดําเนินชีวิตใหม่ ให้คนไทยได้ตระหนักและ
ภาคภมิูใจในภมิูปัญญาไทย 
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การท่ีเราคิดได้  ทําได้  เข้าใจปัญหาท่ีแท้จริง  เช่น  นํา้มันแพง  ถ้าใช้มาตรการประหยดัอย่างเดียวจะประสบความสําเร็จน้อย  แต่ถ้าใช้แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอมี  พอกิน  เราจะใช้รถยนต์ให้คุ้มค่ากับความจําเป็นให้มากท่ีสดุ  ขณะเดียวกันก็คิดหาพลงังานทดแทนท่ีมีต้นทุ นราคาถูกมาทดแทน
ประชาชนคนไทยทกุคนมีหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  การเกิดบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เราพูดเสมอว่ า  เรารักใน
หลวง  ดงันัน้  ควรที่จะทําในสิง่ท่ีพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เศรษฐกิจพอเพียง .. เลีย้งคนไทยให้ยัง่ยืน 

เราจะทําหน้าท่ีกนัอยา่งไรบ้าง ข้อเสนอแนะตอ่ไปนีเ้ป็นแนวทางที่จะบอกวา่ เราเป็นข้าของแผน่ดินเราจะทดแทนคณุแผน่ดินและสาํนกึในพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทา่นทรงเมตตาตอ่พสกนิกรชาวไทย ดงันี ้

1. นักเรียน สามารถดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้  เช่น  มีความขยนั  ประหยดั  ซื่อสตัย์  มีความรับผิดชอบ  ขยนัหมั่นเพียรในการเรียน  เพื่อให้สามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตอยา่งรู้เทา่ทนัโลกท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  เธอทัง้หลายเป็นพลงัของแผน่ดิน  ต้องมีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนไม่เอาเปรียบ
สงัคม  ไม่เห็นแก่ตวั  สร้างความเดือดร้อนให้กบัสงัคม  มีความรับผิดชอบในสถานภาพและบทบาทของตนเอง  การเป็นลกูท่ีดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์  
เป็นเพื่อนท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม  การให้ความร่วมมือเป็นสิง่ท่ีจําเป็น  เพราะปัญหาของสงัคมรอการแก้ไขมากมายหลายเร่ืองจึงเป็นหน้าที่ของทกุคน 

2. ข้าราชการ เป็นกลไกที่สาํคญัท่ีขบัเคลือ่นการพฒันาไปสูป่ระชาชน  ข้าราชการ  หมายถึง  ผู้ รับใช้พระราชา ทําอย่างไรให้ประชาชนอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน  ความซื่อสตัย์สุจิต  ความเสียสละและความรับผิดชอบ  เป็นสิ่งท่ีประชาชนปรารถนามากท่ีสดุ  การฉ้ อราษฎร์บังหลวงประเทศชาติต้องสูญเสียเงิน
งบประมาณซึง่เป็นภาษีอากรของประชาชนเป็นจํานวนมาก  ทําให้การพฒันาประเทศไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น  การดําเนินชีวิตพอมีพอกิ นตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ทา่นทรงเป็นแบบอยา่งที่ชดัเจนท่ีสดุ  พระองค์ทา่นทรงงานหนกัมากในพระราชกรณียกิจแตล่ะวนัเป็นท่ีประจกัษ์ 

3. นักธุรกิจ  จะต้องดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมและมีจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ  ไม่เอารัดเปรียบไม่ดําเนินธุรกิจในทางที่ไม่ถกูต้อง ไม่มีการละเมิดลขิสทิธ์ิ ไม่
มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจท่ีต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ นกัธุรกิจไทยต้องเอาใจใสต่อ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

4.  เกษตรกร  จะต้องปรับวิธีการดําเนินชีวิต  มีวินยัในการใช้จ่าย  รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง  พฒันาตนเอง  พึ่งพาตนเองให้มากท่ีสดุ  ภูมิปัญญาไทย เป็น
มรดกท่ีตกทอดมาถึงลกูหลานไทย  ต้องใสใ่จที่จะดแูล และสานต่อ  แนวพระราชดําริทฤษฏีใหม่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงให้แนวทางในการบริหารและ
จดัการทรัพยากรที่มีประสทิธิภาพ  สามารถเลีย้งตวัเองและครอบครัว  ตามปรัชญาชีวิตท่ีวา่ “กินอ่ิม นอนอุ่น  อดออม  เอือ้อาทรแก่กัน”  เม่ือนัน้  สงัคมจะมีแต่ความ
ผาสกุ  เป็นสงัคมท่ีเข้มแข็งตามแนวพระราชดําริ ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง... เลีย้งคนไทยให้ยัง่ยืน”  …  

ที่มา : การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวนั (จากข้อความของ ดร. วรัญํ ูสจิุวรพนัธ์พงศ์) 
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กฎเบือ้งต้นของเศรษฐศาสตร์ก็คือ เราเช่ือวา่ทรัพยากรที่มีอยูใ่นโลกมีอยูจํ่ากดั แตม่นษุย์เรามีความต้องการท่ีไม่จํากัด ดงันัน้เศรษฐศาสตร์ ก็คือศาสตร์ ท่ีว่า
ด้วยการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจํากดัให้คุ้มคา่ และสอดคล้องตามความต้องการของมนษุย์ให้มากท่ีสดุ แตปั่จจุบนั โลกมนัวุน่วาย เพราะมีบางกลุม่บางประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา มีประชากรแค ่200 ล้านคน แตใ่ช้ทรัพยากรของโลก ไปเกิน 95% เป็นต้น  

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
อธิบายสัน้ๆ ก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งพอดี ไม่น้อย หรือไม่มากเกินไป ไม่เกินตวั ทรัพยากรที่พดูถึงคือ ยกตวัอย่างง่ายๆ และ ใกล้ตวัเราท่ีสดุก็คือ เงิน   

คือให้ใช้เงินให้เป็น และรู้จกัออม ถ้านําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุต์ใช้กบัการใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลอืชาติแบบงา่ยๆ ก็จะทําได้ดงันี ้

แนวทางปฏิบัต ิ
„  รู้จกัใช้เงินในการเลือกรับประทานอาหารในราคาท่ีควรจะเป็น เช่น ไก่ทอด KFC กับไก่ทอดของไทยตามร้านทัว่ๆ ไป จริงอยู่ว่ามันเป็นไก่ทอดเหมือนกัน 

ขนาดก็เทา่กนั แตร่าคามนัหา่งกนัลบิ ทานไก่ KFC แล้วทําให้เงินมนัเหลอืน้อยกวา่ทานไก่ทอดธรรมดา ทําให้เหลอืเงินไปซือ้ของใช้จําเป็นอ่ืนๆ น้อยลงไปอีก เหลือเงิน
ออมน้อยลง เวลาเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้มาชีวิตก็ลาํบาก และเป็นทกุข์ ในและมีผลกระทบในภาพรวมคือถ้าทุกคนกินแต่ไก่ KFC เงินออมของทัง้ระบบก็จะน้อยลง ทําให้
การขยายการลงทนุในประเทศก็จะทําได้ยาก    เน่ืองจากเงินออมในธนาคารมีน้อยไม่พอให้ระดมทนุ ต้องไปกู้ยืมเงินจากตา่งประเทศเข้ามาอีก ประเทศก็ขาดดุลบญัชี
เดินสะพดั เงินบาทก็จะอ่อนคา่ลงตามทฤษฎี อีกอย่างกินไก่ KFC 100 บาท เงินเข้าคนไทย 30 บาท เข้ากระเป๋าฝร่ังไป 70 บาท ซึ่งเป็นค่าลิขสิทธ์ิ เงินไหลออกนอก
ประเทศอีก  

„  เลอืกใช้ของท่ีต้องการในราคาพอเหมาะ เช่น รถยนต์ เป็นตวัอยา่งที่ใกล้ตวัที่สดุ ระหวา่งรถเบนซ์ กบัรถญ่ีปุ่ นท่ีผลติในประเทศไทยซึ่งเป็นรถยนต์เหมือนกัน 
วิ่งได้เหมือนกนั แตค่นสว่นใหญ่อยากจะเลอืกรถเบนซ์ เพราะแสดงสถานะทางสงัคมวา่เรามีเงิน แตห่ลายคนคงจะทราบว่ารถยนต์เป็นสินทรัพย์ท่ีเสื่อมมูลค่าลงทุกวนั
ตามสดัสว่นเวลา และมีอายกุารใช้งาน ดงันัน้ ณ วนัท่ีเราขายรถยนต์ ราคาของรถยนต์ราคาแพงก็จะมีมลูคา่ลดลงมากกวา่ ทัง้นีย้งัไม่รวมคา่บํารุงรักษาและค่าซ่อม ท่ี
หลายคนใช้รถแพงๆ ตระกูลยุโรปก็โดนศูนย์บริการปล้นแบบไม่ปราณี เพราะช่างซ่อมชาวบ้านทั่วไปก็ซ่อมไม่ได้ ต้องเข้าศูนย์เฉพาะเพื่อเปลี่ ยนอุปกรณ์ท่ีผลิตใน
ตา่งประเทศเทา่นัน้ หลายคนยงัคงไม่ทราบวา่ประชาชนในประเทศท่ีเราเหอ่รถแพงๆ ของเขา เขากลบัไม่เห็นความสําคญัของการแสดงสถานะทางสงัคมด้วยรถยนต์
เทา่กบับ้านเรา แตเ่ลอืกใช้รถยนต์ท่ีคุ้มคา่ในราคาเหมาะสม ผลกระทบอ่ืนๆ ก็จะคล้ายๆ กบัข้อ 1 เราก็ลองคิดนะวา่ซือ้รถเบนซ์มาขบักบัซือ้รถผลติในประเทศแล้ว โดย
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ภาพรวมคนไทยจะได้ประโยชน์จากเงินท่ีเราจ่ายมากน้อยต่างกันเพียงใด สินค้าหลายอย่างมันแพงเกินราคาก็เพราะเราจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญ า หรือค่าลิขสิทธ์ิ
มากกวา่ต้นทนุของสนิค้าเองซะอีก 

„ บริโภคสนิค้าด้วยเงินออม เราจะเห็นวา่คนในบ้านเรากลบัไปบริโภคสนิค้าด้วยเงินกู้  เช่น กู้ เงินไปซือ้โทรทศัน์ มือถือ กระเป๋าหลยุส์ ฯลฯ แล้วสิน้เดือนก็ต้อง
มาเป็นทกุข์ผอ่นชําระกนัศีรษะโตเป็นแถบ ลกัษณะนิสยัแบบนีเ้รียกวา่ใช้เงินกันเกินตวั ซึ่งกําลงัเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นมะเร็ งร้าย ท่ีกําลงัจะลามทําให้
เศรษฐกิจอเมริกา ระเบิดในอีกไม่ช้านี ้หลกัการคือเราต้องเข้าใจก่อนวา่ การบริโภคกบัการลงทนุนัน้ตา่งกนั เช่น ถ้าทา่นซือ้มือถือมา เพื่อมาใช้ในวิชาชีพแล้ว มันจะทํา
เงินกลบัมาให้ทา่น นัน่เรียกวา่เป็นการลงทนุ แตถ้่าทา่นไม่มีกิจอันใดท่ีจะใช้ แต่ซือ้มาเพราะว่าคนอ่ืนเขาก็มีกัน อันนัน้ก็เรียกว่าการบริโภค อะไรท่ีเป็นการลงทุน มัน
ย่อมมีผลตอบแทนคืนมา (แม้ว่าจะสินค้านัน้จะมีมูลค่าเสื่อมถอยทุกวัน) แต่การบริโภคนัน้ สินค้าท่ีท่านซือ้มาบริโภคมันก็จะมีค่าเสื่อ มถอยลงทุกวัน โดยไม่มี
ผลตอบแทนคืนมา ถ้าทา่นบริโภคสนิค้าด้วยเงินกู้กนัเยอะๆ  ทัง้ประเทศมนัก็จะมีผลกระทบ ทําให้ทา่นไม่สามารถจะมีเงินไปลงทุนได้ เพราะเงินกู้ ของท่าน ท่ีสามารถ
จะกู้ ไปลงทนุ ได้ถกูจดัลงในโควต้าของเงิน ท่ีทา่นกู้ ออกมาบริโภคไปแล้ว ท้ายสดุ ก็ต้องไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เข้ามาอีก ประเทศก็ ขาดดุลบญัชีเดินสะพดั เงิน
บาทก็จะอ่อนคา่ลงตามทฤษฎี  

„  ใช้เงนิในสิง่ท่ีมีประโยชน์เป็นรูปธรรมเทา่นัน้ ตวัอยา่งที่จะยกได้งา่ยๆ คือ การสง่ SMS เข้ารายการโทรทศัน์ตา่งๆ เทา่ที่ทราบ มีแตป่ระเทศกําลงัพฒันา และ
ประชาชนไม่มีความคิดเท่านัน้ ท่ีจะนิยมสง่ SMS เข้ารายการโทรทศัน์ มากมายแบบประเทศไทย อย่างเรานัง่ดูโทรทศัน์ เราก็สงสยัว่าคนท่ีสง่ SMS เข้าไปจะได้
ประโยชน์อะไรบ้าง สรุปก็คือได้แตค่วามสะใจ ไม่มีประโยชน์ในทางรูปธรรมอะไรเลย บางคนสง่ SMS เดือนนงึหลายหม่ืนบาท แตไ่ม่รู้วา่สง่ไปทําไม ซึ่งเป็นการใช้เงินท่ี
ควรจะออมอยา่งไม่ถกูเร่ืองเทา่ไหร่นกั ซึง่จริงๆ เราคิดวา่ คณะกรรมการ กสช. ควรจะเข้ามากํากบัดแูลในสว่นนีอ้ยา่งจริงจงั เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ 

„ สง่เสริมการซือ้สนิค้าที่ผลติในประเทศ ซึง่คนไทยเราอาจจะมีจิตสาํนกึ ในเร่ืองนีค้อ่นข้างน้อยไปบ้าง หากทา่นสงัเกตวุา่ทําไมหลายๆ ชาติท่ีเจริญ มักจะเป็น
ชาติท่ีมีความเป็นชาตินิยมสงูมาก เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั จีน ทัง้นี ้เน่ืองมาจากสินค้าแบบเดียวกัน คนในชาตินัน้จะเลือกซือ้สินค้า ท่ีผลิตในประเทศของเขาก่อน 
ทําให้สนิค้าที่ผลติในประเทศ ได้มีโอกาสทดลองตลาด ปรับปรุงสนิค้า และสะสมเงินทุน ไปทําเร่ือง R&D ตอ่ยอดไปได้ แตถ้่าคนไทย เรานิยมซือ้ของต่างชาติ มากกว่า
ของท่ีผลติในประเทศ เงินก็จะไหลออกนอกประเทศเป็นจํานวนมาก เหมือนนํา้ท่ีแห้งเหือดไปจากสระนํา้ แทนท่ีคนไทยจะได้ประโยชน์จาก Multiplier Effect หรือตวั
คณูของการใช้เงินตอ่ไปเป็นทอดๆ ในระบบเศรษฐกิจของเราเอง แตเ่งินกลบัไหลออกนอกประเทศ คนไทยก็ได้แตค่า่แรงในการขายของเทา่นัน้ สนิค้ายี่ห้อดงัๆ ของโลก 
เช่น LG, Samsung, Haier, TCL, Huawei ก็โตมาจากตลาดในประเทศก่อนทัง้นัน้ไม่มีใครกระโดดออกไปนอกประเทศแล้วโตเลย อย่างของไทยสมัยก่อนก็มีโทรทศัน์
ยี่ห้อธานินทร์ แตต่อนนีก็้หายไปจากตลาดแล้ว เพราะคนไทยไม่สนบัสนนุ 
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„  งดอบายมุข อันนีง้่ายท่ีสดุ แต่เป็นปัญหาท่ีฝังลงรากลกึสดุของสงัคมไทย เพราะหวยทัง้บนดิน ใต้ดิน มันโผลอ่อกม ายุบยบัมาก ขนาดจะดูฟุตบอลโลก 
หนงัสอืพิมพ์บ้านเราก็ยงัมีราคาตอ่รองให้อีก คือไม่วา่จะเป็นอบายมขุประเภทไหน ก็ทําให้เราไม่มีเงินออมทัง้นัน้ พอไม่มีเงินออม ท้ายสดุก็ต้องพึ่งเงินกู้มาบริโภคกัน
อีก 

„  รู้จักลงทุนในสิ่งท่ีมีประโยชน์ และได้ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้ามให้เราไม่ใช้เงิน เพียงแต่ว่าใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับตั วเรา เช่น การลงทุนใน
สนิทรัพย์ท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม การลงทนุเพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มขึน้ จากการซือ้หนงัสอืท่ีมีประโยชน์มาอ่าน ไปฟังสมัมนา ไปทศันาจร ไปดูงาน ฯลฯ กลา่วโดยสรุป การนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจําวนัของเรา จะทําให้เราสามารถใช้เงินอยา่งคุ้มคา่ มีเงินออม เหลือเก็บไว้ใช้ในการบริโภคสิ่งท่ีจําเป็น ไม่มีภาระหนีส้ินท่ี
ไม่จําเป็น เงินออมทัง้ระบบ ก็จะเพียงพอตอ่การระดมทนุ เพื่อการลงทนุในประเทศ ไม่ต้องพึ่งพิงเงินตราต่างประเทศ ท่ีเข้าเร็วออกเร็ว แบบท่ีเราเรียกว่า Hot Money 
ประเทศก็จะมีเงิน ไม่ต้องขาดดลุบญัชีเดินสะพดักนัแบบสมยัฟองสบู ่คา่เงินบาทก็จะไม่อ่อน เศรษฐกิจในประเทศก็จะแข็งแกร่ง ไม่ต้องมาปวดหวัเถียงกันเร่ืองจะขึน้
หรือไม่ขึน้ดอกเบีย้ เพราะอเมริกาจะขึน้ดอกเบีย้ และกลวัเงินจะเฟ้อคําวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน้หมายถึงความพอดีด้วยนะ ไม่ได้ห้ามกู้หนีม้าลงทนุแตอ่ยา่งใด ตราบใด
ท่ีกู้หนีย้ืมสนิแล้วมาลงทนุ แตก่ารลงทนุนัน้ยงัสามารถให้ผลตอบแทนท่ีมีความเป็นไปได้วา่จะชําระหนีไ้ด้ก็ถือวา่พอเพียง  แตถ้่าสมมติวา่เราไปกู้ธนาคารมาทําโปรเจ็ก
แบบสมยัก่อนประเทศไทยเกิดวิกฤติปี 2540 แล้วมีการจ่ายเงินปากถงุให้กับทีมวิเคราะห์ของธนาคาร (สมมติ) เพื่อให้ตีมูลค่าโปรเจคมากๆ แล้วให้ปลอ่ยกู้ เงินมากๆ 
เกินกว่าท่ีผลตอบแทนการลงทุนจะได้ ท้ายสดุถ้าในความเป็นจริงมันไม่เวิร์ค โปรเจคก็ลม่ ธนาคารก็มี NPL คนฝากเงินก็รับเคราะห์ รัฐบาลต้องเข้ามากู้ เรือลม่ ก็
เดือดร้อนเงินภาษีของเราอีก  ซึ่งจากข้างต้นคําว่าพอเพียงกับความต้องการประสบความสําเร็จมันคงเป็นคนละเร่ืองกัน สมมติว่าเราต้องการประสบความสําเร็จ
ในทางธุรกิจ และมีความทะเยอทะยาน เราก็ต้องดําเนินการแบบพอเพียง คือไม่ใช้วิธีแบบทําธุรกิจเกินตวั แล้วเราไม่สามารถใช้หนีไ้ด้ ซึ่งโ ดยสรุปเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงนัน้จะหมายถึงวิธีการ และแนวคิดอนัท่ีจะได้มาซึง่สิง่ท่ีต้องการ วา่มนัเกินตวั และถกูต้องตามครรลองหรือไม่ ไม่ได้เก่ียวข้องกับ Incentive ท่ีจะลงทุนแต่อย่าง
ใด จะลงทนุมากน้อยก็อยูท่ี่วิธีการวา่เป็นการดําเนินการท่ีเกินตวัหรือไม่   ประเทศไทยเราโชคดีจริงๆท่ีมีพระเจ้าแผน่ดินท่ีทรงอจัฉริยะภาพ พระราชทานแนวคิด การใช้
ชีวิต ท่ีเป็นทางสายกลางให้กบัพวกเราทกุคน และเป็นกญุแจ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งรัฐบาล ควรจะขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี ้เข้าสู่
หลกัคิดของคนในชาติ ให้มากท่ีสดุ  ยิ่งถ้าทกุคนในโลกยดึตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะไม่มีการเบียดเบียนทรัพยากรที่มีอยูจํ่ากดั เอารัดเอาเปรียบ คนหรือประเทศ
ท่ีด้อยกวา่แบบทกุวนันี ้ 

แหล่งที่มา :  http://krusuranart.com/index.php/2011-11-24-13-43-57/2011-12-01-17-46-59  
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แบบประเมนิหลังการเรียนรู้ 
เร่ือง  ทักษะการคิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าแนะน า  ครูผู้สอนกําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมูลจากหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้มัลติมีเดีย  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง่เรียนรู้ ฯลฯ  
และทําแบบประเมินหลงัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1.  นกัศกึษาสามารถบูรณาการทกัษะการคิดกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไร
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือ...................................................................................................................... ระดับชัน้  ................................วันที่ .......................................................... 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... .................................................. 
ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. .......................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................... ...................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... .................................................................. 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
......................................................................................................................................................................... .................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                    (                                            )                                    (                                             )      
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