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เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ความหมายของ

ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาของ

ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

หลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกตใ์ช้

ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ความส าคญั คุณคา่ 

และประโยชน์ของ

ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อสงัคมไทย
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แบบทดสอบก่อนเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง
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เลือกค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงค ำตอบเดียว

1. เศรษฐกิจพอเพียงหมำยควำมว่ำอยำ่งไร

ก การด ารงชีวติอยา่งหรหูราและฟุ่มเฟือย

ข การด ารงชีวติโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่

ค การด ารงชีวติโดยสนัโดษไมยุ่ง่เกี่ยวกบัผูอ่ื้น

ง การด ารงชีวติอยา่งประหยดัและเล้ียงตนเองได้
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2. บุคคลใดน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวปฏิบตัไิด้

อยำ่งเหมำะสม

ก วทิยซ้ื์อเส้ือผา้มือสองมาใส่เพือ่ประหยดัรายจา่ย

ข แกว้ท างานหนักโดยไมไ่ดพ้กัผ่อนเพื่อเก็บเงินไวซ้ื้อรถยนต์

ค นอ้ยใชจ้า่ยอยา่งประหยดัโดยตดัทอนค่าใชจ้า่ยท่ีไมจ่ าเป็นออก

ง จอมใชจ้า่ยอยา่งตระหน่ีถ่ีเหนียวจนท าใหเ้ป็นโรคขาดสารอาหาร
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3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตรงกบัส ำนวนไทยในขอ้ใด

ก น ้าขึ้ นใหรี้บตกั

ข ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน

ค ชา้ ๆ ไดพ้รา้สองเล่มงาม

ง งานหลวงไมใ่หข้าด งานราษฎรไ์มใ่หเ้สีย
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4. ขอ้ใดไม่ใชคุ่ณลกัษณะของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ก ความรู ้

ข ความมีเหตุผล

ค ความพอประมาณ 

ง การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
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5. “ป้อมด ำรงชีพดว้ยกำรไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื่น” วิธกีำรดงักล่ำว
ตรงกบัหลกักำรของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใด

ก ความรู ้

ข ความมีเหตุผล

ค ความพอประมาณ 

ง การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
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6. ขอ้ใดคือหลกักำรส ำคญัของทฤษฎีใหม่

ก การสรา้งความชุม่ชื้ นเป็นก าแพงกั้นไฟ

ข การเพาะเล้ียงและขยายพนัธุพ์ืชสมุนไพร

ค การปลูกหญา้แฝกทั้งในท่ีราบและท่ีลาดชนั

ง การจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแหล่งน ้าในท่ีดินขนาดเล็ก
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7. กำรเกษตรตำมแนวคิดทฤษฎีใหม่มีกำรจดัสรรพ้ืนท่ีในสดัสว่นเท่ำใด

ก 20:30:40:10

ข 30:30:30:10

ค 40:30:20:10

ง 40:40:10:10
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8. ในกำรจดัสรรพ้ืนท่ีตำมแนวคิดทฤษฎีใหม่ สว่นท่ีแบ่งรอ้ยละ 10 

มีไวส้  ำหรบัท ำอะไร

ก ปลูกขา้ว

ข ท่ีอยูอ่าศยั

ค ขุดสระน ้า

ง ปลูกพืชสวน
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9. กำรท ำเกษตรกรรมวิธีใดที่สนบัสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มำกท่ีสุด

ก การปลูกพืชคลุมดิน

ข การปลูกพืชหมุนเวยีน

ค การปลูกพืชแบบขั้นบนัได

ง การปลูกพืชแบบผสมผสาน
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10. โครงกำรใดถือเป็นตน้แบบของทฤษฎีใหม่

ก โครงการทบัทิมสยาม

ข โครงการศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์

ค โครงการพฒันาพื้ นท่ีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันา

ง โครงการพฒันาพื้ นท่ีเกษตรน ้าฝนบา้นแดนสามคัคี
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ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ค ำถำม?

ควำมพอเพียงหมำยถึงอะไร

การใชจ้า่ยอยา่งพอดี ใชจ้า่ยเท่าท่ีมี ใชจ้า่ยเท่าท่ีหามาได ้

การเลือกซ้ือเลือกใชแ้ต่ส่ิงท่ีจ าเป็น ไมฟุ่่มเฟือย

การใชจ้า่ยอยา่งประหยดั
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ค ำถำม?

ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมเป็นมำอยำ่งไร

เกิดจากพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นแนวทางการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นค าแนะน าในการประกอบอาชีพและด ารงชีพของประชาชน



614

1. ควำมหมำยของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง”

เป็นปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีพระราชด ารสัช้ีแนะแนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกร

ชาวไทยมาอยา่งยาวนาน
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน

ของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั

ทั้งในการพฒันาและบริหาร

ประเทศใหด้ าเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการ

พฒันาเศรษฐกิจเพื่อกา้วทนั

ต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์

ควำมหมำยของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง



616

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี

การอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และ

ความระมดัระวงัในการด าเนินการทุกขั้นตอน

การเสริมสรา้งพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหม้ีส านึก

ในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความรอบรู ้

ท่ีเหมาะสม

ควำมพอเพียง

ควำมหมำยของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต

และวิถีปฏิบติัท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มีพระราชด ารสัช้ีแนะ

แก่พสกนิกรชาวไทย

มาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี

2. ควำมเป็นมำของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอใหริ้เร่ิมการสร้าง

ขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

• เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลท่ีเกิด  

จากการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

• เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

• เพื่อน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

ทุกภาคส่วนของสงัคมอยา่งจริงจงั

ควำมเป็นมำของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ควำมเป็นมำของปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผลส าคญัในการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

• สงัคมออ่นแอจากการพฒันาประเทศในชว่งท่ีผ่านมา

• ไมไ่ดส้รา้งกระบวนการเรียนรูใ้หก้บัคนส่วนใหญ่

• ขาดปัญญาไมส่ามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง

• ผูมี้โอกาสทางสงัคมไมมี่คุณธรรม จริยธรรม

• ผูด้อ้ยโอกาสถูกเอารดัเอาเปรียบ
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สรุปควำมรู ้

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย โดยเน้นความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใชค้วามรูแ้ละคุณธรรม 

เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต


