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หัวข้อเรื่อง 
1.1  ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3  ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สาระสาํคญั  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย 
โดยที่ทรงช้ีให้เห็นถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งน้ีด้วยพระอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและพระปรีชาสามารถในวิชาการแขนงต่างๆ 
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกําหนด “ยุทธศาสตร์” ในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจําลอง 
และอุทรศาสตร์แบบโครงการ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดําริ ที่ปรากฏอยู่อย่างมากมาย อันนํามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของสกนิกรชาวไทย 
 
สมรรถนะผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 1.  ผู้เรียนบอกความเป็นมา  พร้อมทั้งอธิบายความหมายและความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 2.  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 3.  รูส้ิทธิ  หน้าที่  มีวินัย  ใฝคุ่ณธรรม  ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 จุดประสงคท์ัว่ไป  (จุดประสงค์ปลายทาง) 
 1. มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา  พร้อมทั้งอธิบายความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
 2.  ตระหนักในความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม (จดุประสงค์นําทาง) 
 1.  บอกความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  บอกความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ยกตัวอย่างกิจกรรมทีส่อดคล้องกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
5.  มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่  การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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เนื้อหาสาระ 
พระบรมราโชวาท… สู่พ้ืนฐานแห่งความพอเพียงได้แก่ 

1. ความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พระบรมราโชวาทเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส 

 ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจําลอง   

2. ยุทธศาสตร์แบบโครงการ   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 
1.  ขั้นเตรียมการ 

1.1  ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 
1.2  กระตุ้นเตือนเรื่องความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมอืกับกลุ่ม  
1.3  เสนอเน้ือหาและจุดประสงค์ในการเรียนเร่ืองความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
1.4  สร้างบรรยากาศความสนใจโดยการเปิดเพลงของขวัญจากก้อนดิน 
1.5  สํารวจความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อฟังเพลงของขวัญจากก้อนดิน  โดยสนทนาพูดคุยในเร่ืองพระ

ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร 
 

2.  ขั้นเสนอตวัอย่าง 
  2.1  นําเสนอวิดิทัศน์ พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   
 2.2  นําเสนอวิดิทัศน์  ด้วยพระบารมีทําดีเพ่ือแผ่นดิน เร่ือง จากลูกชาวนามาเป็นเถ้าแก่โรงสี 
 2.3  นําเสนอวิดิทัศน์  ดอกไม้งามส่ือสารความดี  เรื่องชีวิตพอเพียง 
 2.4  นําเสนอวิดิทัศน์  เรื่อง รูจ้ักเศรษฐกิจพอเพียง  จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.5  นําเสนอมิวสิควิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน 
  2.6  นําตัวอย่างที่ได้จากการดูวิซีดีมาสู่การอภิปราย 
 

3.  ขั้นเปรียบเทียบ 
  3.1 แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุม่มี
ความสามารถคละกัน และเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม 
  3.2 ผู้สอนแจกใบงานที่ 1.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ คือ 
         1) ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับช่วยกันศึกษา
หาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม 
                2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอ (กลุ่มละประมาณ 3 นาที) 
                 3) นําเอกสารที่นําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 

3.3 ผู้สอนนําตัวอย่างที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเปรียบเทียบความสัมพันธ์และสาเหตุ
ของการเกิดพฤติกรรม 
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4.  ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ 
4.1  ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป สาระสําคัญเกี่ยวกับความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  

          4.2  ให้ผู้เรียนเสนอแนวทางในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง และสังคม 
4.3  ผู้สอนแจกใบความรู้ที่ 1.1, 1.2 และ 1.3  ให้ผู้เรียนได้ศกึษาทําความเข้าใจเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง 
 

5.  ขั้นนาํไปใช้ 
  5.1  ประเมินผลโดยใช้คําถามอัตนัย 3 ข้อ  
 

6. สื่อการเรียนรู ้
 6.1  วิดิทัศน์ พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   
 6.2  วิดิทัศน์  ด้วยพระบารมีทําดีเพ่ือแผ่นดิน เร่ือง จากลกูชาวนามาเป็นเถ้าแก่โรงสี 
 6.3  วิดิทัศน์  ดอกไม้งามส่ือสารความดี  เร่ืองชีวิตพอเพียง 
 6.4  วิดิทัศน์  เร่ือง รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง  จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 6.5  มิวสิควิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน 
     6.6   ใบความรู้ 
     6.7  แผนภูมสิรุป องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. แหล่งการเรียนรู ้
     7.1 ห้องสมุด 
     7.2 INTERNET  www.sufficiencyeconomy.org, http://www.northeducation.ac.th 
     7.3 ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นของนักเรียน 
 

8. การวัดผลและประเมินผล 
8.1 เร่ืองที่จะการประเมิน 

         1) ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2) ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 

      3) ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 
         4) ยกตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ถูกต้อง 
                5) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

8.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
                 1) แบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ 

8.3 เกณฑ์การประเมิน 
                1) การตอบคําถามในแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ สามารถตอบถูกต้อง 100% 
                 2) การส่งงานทันตามกําหนดเวลาทุกครั้ง 
                 3) การทํางานกลุ่มร่วมกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความร่วมมือทุกคร้ัง 
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แบบประเมินผลก่อนเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง  ความเป็นมาของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา  5 นาท)ี 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  (ทําในกระดาษคําตอบ) 
 
1.  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงข้อใด 

ก.  ปรัชญาเศรษฐกิจทีค่ณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดขึ้นเพ่ือเป็น   
           แนวทางในการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-9 

ข.  ปรัชญาเศรษฐกิจที่เน้นการพอใจและภูมิใจในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยได้รับ 
           แนวคิดจากภูมิปัญญาไทยและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

ค.  ปรัชญาเศรษฐกิจ เป็นพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้าน ความ 
           พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมนําความรู้ 
  ง.  ปรัชญาเศรษฐกิจทีมุ่่งเน้นการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตาม 
            กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
2.  หลักการและเง่ือนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 

ก.  พอกิน  พอใช้   พอเพียง   ความรู้คู่คุณธรรม 
          ข.  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กัน และคุณธรรมนําความรู้ 

ค.  พอเพียง พอประมาณ  รูจ้ักให้ และมีจรรยาบรรณ มวิีสัยทัศน์ 
ง.  อยู่เย็น เป็นสุข  มีกินมใีช้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 
3.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน มีฐานคิดที่สําคัญเรื่องใดมากที่สุด 
            ก.  การพัฒนารักษาวัฒนธรรมพร้อมความมั่นคงของประเทศ 
            ข.  การพัฒนาความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว 
            ค.  การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับพัฒนาสังคม 
       ง.  การพัฒนาคนในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กบัคุณธรรม 
4.  “การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  การพ่ึงพาตนเอง” พระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงเน้นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานในข้อใด 
      ก.  ความพอม ี พอกิน  พอใช้   
          ข.  การอยู่อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรขีองตนเองไม่พ่ึงพาใคร 

ค.  การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยประยุกต์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ง.  วางรากฐานด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง 

 
5.  วัตถุประสงค์ที่สําคัญของแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม่” คือข้อใด 
            ก.  เพ่ือปฏิรูปการเกษตรแผนใหม ่
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            ข.  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักช่วยเหลือกัน 
            ค.  เพ่ือการผลิตการค้าและการเลีย้งชีพ 

  ง.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถดําเนินธุรกิจอย่างพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
 

6.  การสร้างความร่วมมือกับแหล่งเงินทุนและพลังงานภายนอกเป็นการพัฒนาของการพัฒนาทฤษฎีใหม่ขัน้ตอนใด 
            ก.  ขั้นตอนที่  1 
            ข.  ขั้นตอนที่  2 
            ค.  ขั้นตอนที่  3 
            ง.  มีในทุกข้ันตอน 
 

7.  ทําไมภาคเกษตรกรรมได้รับความสนใจในเรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน 
ก.  เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนสาขาอ่ืนน้ัน  

             นําไปปฏิบัติได้ยาก 
ข.  เพราะนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาจะให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมากว่า  

                  สาขาอ่ืน 
ค.  เน่ืองจากเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติจึงมีความสําคัญมากว่า 
ง.  เน่ืองจากเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและประชากรส่วน 

                 ใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
 

8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นกําไรหรือไม่ 
            ก.  ขัดแย้งกันเพราะถ้าพอเพียงจะได้กําไรน้อยในขณะที่คูแ่ข่งได้กําไรมาก 
            ข.  ขัดแย้งกันเพราะคนจะมีความสันโดษมักน้อย ไม่พยายามพัฒนาตนเองและเทคโนโลยี 
            ค.  ไม่ขัดแย้งกันเพราะเศรษฐกิจพอเพียงยอมรับการมีกําไรระดับพอประมาณ มีเหตุผล และ 
                 มีคุณธรรม 
            ง.  ไม่ขัดแย้งกันเพราะเศรษฐกิจพอเพียงจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้ธุรกิจไม่ขาดทุน 
 

9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างไร 
            ก.  ทําให้เกิดการพัฒนา  พ่ึงพาตนเอง  และพึ่งพาประเทศอ่ืน 
            ข.  ทําให้เกิดการพัฒนา  ก้าวหน้าตามยุคโลกาภิวัตน์ 
            ค.  ทําให้เกิดการพัฒนาการเกษตรเพียงอย่างเดียว  เพ่ือก้าวสู่การพอเพียง 

 ง.  ทําให้เกิดการพัฒนาพัฒนาพาครอบครัวอบอุ่น  สังคมสันติสุข  สิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
 

10.  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลควรเริ่มที่ใด 
            ก.  การพัฒนาทางด้านจิตใจให้เขา้ใจและยอมรับ 
            ข.  เริ่มที่ตนเอง โดยการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
            ค.  เริ่มที่การประกอบอาชีพในได้ทุกอาชีพ 
            ง.  ถูกทุกข้อ 
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กระดาษคาํตอบ 

เรื่อง  ความเป็นมาของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(จํานวนข้อสอบ 10   ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรยีน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

  1.        1.     

  2.        2.     

  3.        3.     

  4.        4.     

  5.        5.     

  6.        6.     

  7.        7.     

  8.        8.     

  9.        9.     

10.      10.     

 

    ก่อนเรียนได้……………..คะแนน                        หลังเรียนได้……………คะแนน 

 

ผู้ตรวจ…………………………………………..…….. 

(…………………………………….....) 
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ใบความรู้ที่  1.1 
 
คําชี้แจง 
             1. ประธานกลุ่มอ่านสาระในใบงานให้สมาชิกกลุ่มฟัง 
             2. สมาชิกกลุ่มพิจารณาและทําความเข้าใจในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากใบงานโดย
แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม  และช่วยกันสรุป 
             3. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน  โดยให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมสี่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน (ให้
เวลากลุ่มละ  5  นาท)ี 
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เรื่อง  พระบรมราโชวาท…สูพ่ื้นฐานแห่งความพอเพียง 
 
  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร..? มีที่มาอย่างไร ? เด็กยุคใหม่อย่างพวกเราหลายคนก็เขา้ใจและตอบ
คําถามได้  อธบิายได้ แต่อีกหลายคนก็ยังไม่รู้และไม่เขา้ใจ 
         
คราวนี้เรามาทบทวนความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะ   
 
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเน้นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานคือ 
“ความพอมี พอกิน พอใช้” ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และในวันที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ทรงมีพระราชดํารัสเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั ทรงเน้น “พอมีพอกินอีกครั้ง” 
  เหตุผลสําคญัทีท่รงมีพระบรมราโชวาทเช่นน้ันเน่ืองจากประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ผ่านมา เน้นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสูอุ่ตสาหกรรมเป็นหลัก  
โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากต่างประเทศ  ซึ่งจําเป็นต้องชําระหน้ีด้วยการส่งสินค้าออกทางการเกษตร  
เป็นผลให้มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก  พ้ืนทีป่่าไม้ถูกทําลายลงผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไป
อย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างการกระจายรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยที่ภาคอุตสาหกรรม
มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าภาคเกษตรขณะที่การจ้างงานไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการขยายตัว
ของผลผลิต ทาํให้ประชากรส่วนใหญท่ี่ยังคงมีอาชีพการเกษตรได้รับผลกระทบ 
ในการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในการสร้าง “ความพออยู่พอกิน” ให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ยากไร้ในชนบท จากพระราชดํารัสในปีต่อ ๆ มา โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ได้ทรง
ดําเนินพระราชกรณียกิจ ดังน้ี 
  1. ปรับแก้สภาพทางกายภาพของพ้ืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  2. เน้นความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นความประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 
        3. ส่งเสริมการผลิตที่หลากหลาย  เพ่ือลดความเสี่ยง  และช่วยให้เกิดกระแสรายได้ที่เหมาะสม 
  4. ส่งเสริมสถาบันหรือองค์กรของเกษตรกรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา 
  5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 
  หลังจากน้ันได้ทรงค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.  2537 ได้ทรงเผยแพร่ 
“ทฤษฎีใหม”่  ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ. 2539 ทรงเตือนผู้ที่เก่ียวข้องในขณะน้ัน ให้ 
“มีความรอบคอบ” และอย่า “ตาโต”   จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 จึงเป็นที่มาของพระราช
ดํารัสที่ว่า 
  “การเป็นเสือน้ันไม่สําคัญ  สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ันหมายความ
ว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”  พร้อมกันน้ันทรงอธิบายต่อว่า “คําว่า พอเพียง      มีความหมาย
กว้างขวางกว่าความสามารถในการพ่ึงตนเองหรือความสามารถในการยืนบนขาของตนเอง  เพราะความ
พอเพียง   หมายถึง  การที่มคีวามพอ  คือมีความโลภน้อย เมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย   ถ้าประเทศ
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  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในทุกอาชีพ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะภาคเกษตรกรรม
เท่าน้ัน แต่เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  และตัวอย่างในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ การมีเหตุผลในการตัดสินใจ รู้ว่า
ทําไมถึงทํา ทําอย่างไร ทําแล้วจะได้อะไร การมีภูมิคุ้มกัน คือความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤต 
และที่สําคัญคุณธรรมนําความรู้ คือความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และการยอมรับเทคโนโลยีรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมดุล เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชีวิตที่ขับเคลื่อน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน   
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ใบงานที่ 1.1 
เรื่อง  พระบรมราโชวาท…สูพ่ื้นฐานแห่งความพอเพียง 

 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………………….. 
จงแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุม่รับผิดชอบทุกคน โดยเฉล่ียตามภาระงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่า เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร มีหลักการท่ีสําคญัอย่างไรจงช่วยกันสรุปสาระสําคัญให้
เพ่ือนฟัง (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
2. ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชดํารัสที่ว่า “การเป็นเสือน้ันไม่สําคญั  สําคัญอยู่
ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมพีอกินน้ัน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้  ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” 
เหตุการณ์ดังกล่าว  มีสาเหตุมาจากอะไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
3. พอมีพอกิน กับเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ : 1 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เรื่อง ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจรติและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึงประกอบหลักการหักวิชา และหลักธรรมหลาย
ประการ อาทิ 
  1. เป็นปรัชญาแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
  2.  เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 

3.  จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 

4.  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

5.  จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอยและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 

6.  จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

(ที่มา : หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ) 
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ใบความรู้ที่ 1.3 
ความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ด้วยพระอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหา และพระปรีชญาสามารถในวิชาการแขนงต่าง ๆ ทั้งใน

ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกําหนด “ยุทธศาสตร์” ในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึง่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะทีส่ําคัญดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งแบบจําลอง 
ยุทธศาสตร์ในลักษณะแรกเป็นการสร้าง “แบบจําลอง” ของเศรษฐกิจไทย ที่มีความสอดคล้องกับ

ศักยภาพและสภาพความเป็นจริงเพ่ือจะนําไปสู่นโยบาย และมาตรการที่จําเป็นในการแก้ไขปัญหา 
2. ยุทธศาสตรแ์บบโครงการ 
ยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ 2 สะท้อนออกมาในรูปของ “โครงการ“ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งโครงการวิจัยและ

ค้นคว้าทดลอง มีจํานวนรวมนับพันโครงการ ทางราชการได้น้อมเกล้า ฯ รับโครงการตามพระราชดําริ เพ่ือไป
พิจารณาดําเนินการให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

ในยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ลักษณะน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญแก่         ยุทธศาสตร์
แบบจําลองเป็นพิเศษ 

ยุทธศาสตร์แบบจําลอง ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์แบบจําลอง ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น

ยุทธศาสตร์ที่มลีักษณะโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันทั่วเมืองไทยแล้วตอนน้ี 
“ในด้านโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอันเป็นส่วนรวม ทรงดําเนินการพัฒนาโดยการสร้างพ้ืนฐาน คือ 

“ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน” แลว้ “จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานเศรษฐกิจขั้นทีสู่งขึ้นไปโดยลําดับต่อไป” 

แนวพระราชดําริในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจน้ีต่อมาได้รู้จักกันในมโนทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งขยายความว่า แนวทางการพัฒนาที่จะนําความม่ันคงและย่ังยืนมาสู่สงัคมไทยน้ัน จาํเป็นจะต้องต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของ “ความพอเพียง” ซึ่งหมายถึง “การพอมีพอกิน” ที่เกิดจากการพ่ึงตนเองเป็นสําคัญ ทัง้ในระดับ
บุคคล ชุมชนและระดับประเทศเป็นเบ้ืองต้นก่อน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริว่า เศรษฐกิจธุรกิจแต่อย่างเดียวน้ัน 
ไม่สามารถทําให้คนไทยพ่ึงตนเองได้ และทรงเห็นว่า ถ้าหาก “เศรษฐกิจพอเพียง” มีสดัส่วนเพียงร้อยละ ๒๕ 
ของระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว” 

การกําหนดฐานรากของโครงการสร้างเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยด้วยมโนทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตาม
นัยข้างต้นน้ี เป็นการอภิวัฒน์แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรท์ีม่ีความสําคัญ สามารถนําไปใช้ในกลุ่มประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีในระดับตํ่าได้โดยทั่วไปที่แสวงหา “ความพอมีพอกิน” ของราษฎรส่วน
ใหญ ่และ “ความสงบสุข” ของสังคมเป็นส่วนรวม 

กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ใน “แบบจําลองทางเศรษฐกิจ” ตามพระราชดําริสําหรับประเทศที่กาํลังพัฒนา หรือ
ประเทศที่พ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีได้น้อย ฐานรากของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว ควรจะต้อง
ประกอบด้วยความพอมีพอกินที่เกิดจากการพ่ึงตนเองเป็นหลักสําหรับราษฎรส่วนใหญ ่ขณะที่มโนทัศน์ดังกล่าวน้ีก็
ควรจะได้ประยุกต์ใช้ในกรณีของประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
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นอกจากเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงให้ความสําคัญด้านอ่ืนๆ 
อีกหลายด้าน เช่นการเพาะปลูก, การประมง, การเลี้ยงสัตว์ และสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเกษตร ตลอดจน
โครงการที่มุ่งการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 

ในยุทธศาสตร์แบบจําลองน้ี ถ้าสามารถทําให้มั่นคงเจริญกา้วหน้าได้ ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชนบทได้อย่างดีทีเดียว แต่ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้น ต้องแก้ไขจุดอ่อนของการเกษตรไปด้วย 
ไม่ว่าจะในเร่ืองดิน เร่ืองนํ้า เร่ืองกรรมวิธีการผลิต เร่ืองศัตรูพืช และค้นคว้าทดลอง อาศัยเทคโนโลยีชาวบ้าน
ช่วยในการผลติ 

ใน “แบบจําลอง” ตามพระราชดําริน้ัน บทบาทของ “เทคโนโลยีมีความโดดเด่น กล่าวคือ การใช้ความรู้
และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ความ
จริงความรู้ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรมีอยู่มากพอสมควร เพียงแต่ต้องคัดเลือก ความรู้ทีม่ีความ
เหมาะสมมาใช้ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการใช้เท่าน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทว่า “เทคโนโลยีน้ัน โดยหลักการคือการทําสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ัน เทคโนโลยี
ที่ดีสมบูรณ์แบบจึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่า หรือความเสียหายเกิดขึ้น
น้อยที่สุด” 

“เทคโนโลยี” ใน “แบบจําลอง” ทางเศรษฐกิจ ตามพระราชดําริน้ันรวมไปถึง เทคโนโลยีในการ
บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดินและนํ้า ซึ่งตัวอย่างน้ีก็คือ “ทฤษฎีใหม”่ อันเป็นแนวทางการ
บริการจัดการที่ดินและน้ําเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก 
 

ที่มา : สมพร เทพสิทธา ในหนังสือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
             : อุดมพร อมรธรรม ในหนังสือเรื่องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว 
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวคิดหลัก 

เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 
เป้าหมาย 

มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 
หลักการ 
  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
 
เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรูคู้่คณุธรรม) 
  - จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใน
การวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน 
  - การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
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เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง/ยั่งยืน 

 

ทางสายกลาง >> พอเพียง 

15 

 

 

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน  รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง มีสติปัญญา แบ่งปัน 

www.sufficiencyeconomy.org 
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ใบงานที่ 1.1 
 

คําชี้แจง 
1. จงใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ดําเนินกิจกรรมตามข้อ 2-3 
2.  ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับช่วยกันศึกษาหา

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม 
3.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอ (กลุม่ละประมาณ 3 นาที) 
4.  นําเอกสารที่นําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 
5.  ร่วมกันอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางการนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล 
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แบบประเมินผลก่อนเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง  ความเป็นมาของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน   เวลา  5 นาท)ี 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  (ทําในกระดาษคําตอบ) 
 
1.  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงข้อใด 

ก.  ปรัชญาเศรษฐกิจทีค่ณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดขึ้นเพ่ือเป็น   
           แนวทางในการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-9 

ข.  ปรัชญาเศรษฐกิจที่เน้นการพอใจและภูมิใจในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยได้รับ 
           แนวคิดจากภูมิปัญญาไทยและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

ค.  ปรัชญาเศรษฐกิจ เป็นพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้าน ความ 
           พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมนําความรู้ 
  ง.  ปรัชญาเศรษฐกิจทีมุ่่งเน้นการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตาม 
            กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
2.  หลักการและเง่ือนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 

ก.  พอกิน  พอใช้   พอเพียง   ความรู้คู่คุณธรรม 
              ข.  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน และคณุธรรมนําความรู้ 

ค.  พอเพียง พอประมาณ  รูจ้ักให้ และมีจรรยาบรรณ มวิีสัยทัศน์ 
ง.  อยู่เย็น เป็นสุข  มีกินมใีช้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 
3.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน มีฐานคิดที่สําคัญเรื่องใดมากที่สุด 
            ก.  การพัฒนารักษาวัฒนธรรมพร้อมความมั่นคงของประเทศ 
            ข.  การพัฒนาความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว 
            ค.  การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับพัฒนาสังคม 
      ง.  การพัฒนาคนในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคณุธรรม 
4.  “การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  การพ่ึงพาตนเอง” พระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงเน้นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งจะต้องสร้างพ้ืนฐานในข้อใด 
      ก.  ความพอม ี พอกิน  พอใช้   
            ข.  การอยู่อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีของตนเองไม่พ่ึงพาใคร 

ค.  การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยประยุกต์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ง.  วางรากฐานด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง 

 
5.  วัตถุประสงค์ที่สําคัญของแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม่” คือข้อใด 
            ก.  เพ่ือปฏิรูปการเกษตรแผนใหม ่
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            ข.  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักช่วยเหลือกัน 
            ค.  เพ่ือการผลิตการค้าและการเลีย้งชีพ 

  ง.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถดําเนินธุรกิจอย่างพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
 
6.  การสร้างความร่วมมือกับแหล่งเงินทุนและพลังงานภายนอกเป็นการพัฒนาของการพัฒนาทฤษฎีใหม่ขัน้ตอนใด 
            ก.  ขั้นตอนที่  1 
            ข.  ขั้นตอนที่  2 
            ค.  ขั้นตอนที่  3 
            ง.  มีในทุกข้ันตอน 
 
7.  ทําไมภาคเกษตรกรรมได้รับความสนใจในเรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน 

ก.  เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนสาขาอ่ืนน้ัน  
             นําไปปฏิบัติได้ยาก 

ข.  เพราะนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาจะให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมากว่า  
                  สาขาอ่ืน 

ค.  เน่ืองจากเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติจึงมีความสําคัญมากว่า 
ง.  เน่ืองจากเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและประชากรส่วน 

                 ใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
 
8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นกําไรหรือไม่ 
            ก.  ขัดแย้งกันเพราะถ้าพอเพียงจะได้กําไรน้อยในขณะที่คูแ่ข่งได้กําไรมาก 
            ข.  ขัดแย้งกันเพราะคนจะมีความสันโดษมักน้อย ไม่พยายามพัฒนาตนเองและเทคโนโลยี 
            ค.  ไม่ขัดแย้งกันเพราะเศรษฐกิจพอเพียงยอมรับการมีกําไรระดับพอประมาณ มีเหตุผล และ 
                 มีคุณธรรม 
            ง.  ไม่ขัดแย้งกันเพราะเศรษฐกิจพอเพียงจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้ธุรกิจไม่ขาดทุน 
 

9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างไร 
            ก.  ทําให้เกิดการพัฒนา  พ่ึงพาตนเอง  และพึ่งพาประเทศอ่ืน 
            ข.  ทําให้เกิดการพัฒนา  ก้าวหน้าตามยุคโลกาภิวัตน์ 
            ค.  ทําให้เกิดการพัฒนาการเกษตรเพียงอย่างเดียว  เพ่ือก้าวสู่การพอเพียง 

  ง.  ทําให้เกิดการพัฒนาพัฒนาพาครอบครัวอบอุ่น  สังคมสันติสุข  สิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
 

10.  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลควรเริ่มที่ใด 
            ก.  การพัฒนาทางด้านจิตใจให้เขา้ใจและยอมรับ 
            ข.  เริ่มที่ตนเอง โดยการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
            ค.  เริ่มที่การประกอบอาชีพในได้ทุกอาชีพ 
            ง.  ถูกทุกข้อ 
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แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรยีน 
เรื่องความเปน็มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

  

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

  1.   X     1.   X  

  2.  X      2.  X   

  3.    X    3.    X 

  4. X       4. X    

  5.    X    5.    X 

  6.   X     6.   X  

  7.    X    7.    X 

  8.   X     8.   X  

  9.    X    9.    X 

10.    X  10.    X 

 

 

ผู้ตรวจ……………………………….. 

       (………………….…………….) 
 


