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ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ คือ 
การยึดหลักทางสายกลางและความ

ไม่ประมาท ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การ 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
การใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็น 
พื้นฐานในการตัดสินใจและการ

กระท า

ก



ข

1. อธิบายความหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. บอกประโยชน์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้

3. อธิบายการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิต



1. เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึอะไร

ก. การท าเกษตรกรรม

ข. การด ารงชวีติอยู่อย่างพออยู่พอกนิ

ค. การคา้ขายใหไ้ดเ้งนิเพยีงพอส าหรบัครอบครวั

ง. การปลูกพชืและเลี้ยงสตัวเ์พือ่ใหค้รอบครวัพอ

อยู่พอกนิ
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2. เป้าหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงคอืขอ้ใด

ก. มุง่แกไ้ขปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิชาติ

ข. เพือ่ใหส้ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างม ัน่คง

ค. เพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกในยุคโลกภวิฒัน์

ง. มุง่ใหเ้กิดความสมดุลพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง
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3. แนวพระราชด ารเิรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงเริ่มตน้เมือ่ใด
ก. พ.ศ. 2507 ข. พ.ศ. 2517

ค. พ.ศ. 2527 ง. พ.ศ. 2537
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4. หลกัคดิในการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการ

ด าเนินชวีติ ยกเวน้ขอ้ใด

ก. ความมเีหตผุล

ข. การมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั

ค. ความขยนัหม ัน่เพยีร

ง. ใชคุ้ณธรรมน าความรู ้
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5. ขอ้ใดเป็นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ปลูกฝงัแนวคดิหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีงต่อตนเอง

ก. การน าน า้ลา้งจานไปรดตน้ไม ้

ข. เปลีย่นหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยดัไฟฟ้า

ค. ไมท่ิ้งขยะในทีส่าธารณะและแหลง่น า้ในชมุชน

ง. ใชถ้งุผา้แทนถงุกระดาษแทนและถงุพลาสตกิในการซื้อของ
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ความรู้เบื้องต้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดย มีพื้นฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต
ใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพ้น
จากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยิ่งยืน
ของการพัฒนา



ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็น
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช

ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คํานึงถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
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การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ “พอเพียง”

การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึง
สภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนว
พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรง
คํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้ง
ในทางปฏิบัติได้ แนวการปฏิบัติตามพระราชดําริในการ
ดําเนินชิวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางดังนี้ 1. ยึด
ความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความ
ฟุมเฟือยในการใช้ชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทาง
การค้าแบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิติหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 
ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึง
ขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตาม
หลักศาสนา
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1. เป้าหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงคอืขอ้ใด
ก. มุง่แกไ้ขปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิชาติ

ข. เพือ่ใหส้ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างม ัน่คง

ค. เพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกในยุคโลกภวิฒัน์

ง. มุง่ใหเ้กดิความสมดุลพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง

แบบทดสอบหลังเรียน
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2. การปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจะก่อใหเ้กดิผลดี
ต่อตนเองและครอบครวั ยกเวน้ ขอ้ใด

ก. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

ข. มคีวามพอประมาณในการใชจ่้าย

ค. มกีารวางแผนการบรหิารจดัการประเทศ

ง. ท าใหรู้จ้กัใชเ้หตผุลในการวางแผนและการปฏบิตัติน

แบบทดสอบหลังเรียน
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3. ทีด่นิเป็นกรดควรแกไ้ขอย่างไร
ก. ใชปู้นขาวหว่าน

ข. ระบายน า้เขา้ทีด่นิ

ค. การใส่ปุ๋ยพชืสด

ง. การปลูกพชืหมนุเวยีน

แบบทดสอบหลังเรียน

12



4. แนวทฤษฎใีหมใ่หค้วามส าคญักบัการจดัทรพัยากรใหม้ากทีสุ่ด

ก. มนุษย์ ข. ทรพัยากรน า้

ค. ทรพัยากรดนิ ง. ทรพัยากรป่าไม ้

แบบทดสอบหลังเรียน
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5. ขอ้ใดเป็นการปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ก. รูจ้กัประหยดั

ข. ยมืเงนิเพือ่นและผ่อนใชท้หีลงั

ค. อดอาหารกลางวนัเพือ่เก็บเงนิใส่ออมสนิ

ง. ท างานหลงัเลกิเรยีนเพือ่เก็บเงนิไวซ้ื้อสิง่ของทีอ่ยากได ้

แบบทดสอบหลังเรียน
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อ้างอิงเอกสาร

- หนังสือเรียนสาระทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 
(ทช21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ฉบับปรับปรุง 2554) หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- ชุดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- https://sites.google.com/site/sufficiencyeconomyweb/kar-

danein-chiwit-tam-hlak-sersthkic-phx-pheiyng
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ที่มา : https://www.forest.go.th/reforest

ความรูเ้บื้องตน้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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ที่มา :  https://www.forest.go.th/reforest

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
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การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
“พอเพียง”

20

ที่มา: https://sites.google.com/site/sufficiencyeconomyweb/kar-
danein-chiwit-tam-hlak-sersthkic-phx-pheiyng
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