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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

(Augmented Reality : AR) 

                                    เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                   

ชุดที่  3       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์ 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  อ าเภอแม่อาย   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่



 
 

 

 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR)          
วิชาหน้าที่พลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
ข้าพเจ้าได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 
เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม)   
ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ท่ีสนใจทุกท่าน ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ 
รวมถึงท่านผู้อ านวยการและท่านรองผู้อ าเนวยการ คณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ
และแนะน า ให้ค าปรึกษาด้วยดีตลอดมาท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เล่มน้ีส าเร็จและสามามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                                                        อรวรรณ์    กันทะนนท์ 
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เรือ่ง              หน้ำ  

 

ค าชี้แจงส าหรับชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้

ค าชี้แจงส าหรับคร ู

ค าชี้แจงวธิีการใช้งานชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

หน่วยการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 

สาระการเรยีนรู ้

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระดาบค าตอบทดสอบก่อนเรียน  ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบความรู้ท่ี 3.1  ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตอน ความเป็นมา ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ใบงานท่ี 3.1.1   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง ความเป็นมา ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ใบงานท่ี 3.1.2   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง ความเป็นมา ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ใบความรู้ท่ี 3.2  ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอน หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบงานท่ี 3.2.1   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื่อง              หน้ำ  

ใบงานท่ี 3.2.2   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบงานท่ี 3.2.3   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบความรู้ท่ี 3.3   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตอน การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

ใบงานท่ี 3.3.1   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

ใบงานท่ี 3.3.2   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

ใบงานท่ี 3.3.3   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

ใบความรู้ท่ี 3.4   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตอน รูปแบบของการเกษตรตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบงานท่ี 3.4.1   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง รูปแบบของการเกษตรตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ใบงานท่ี 3.4.2   ชุดท่ี 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง รูปแบบของการเกษตรตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระดาบค าตอบทดสอบหลังเรียน  ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื่อง                      หน้ำ 
เฉลยใบงานที่ 3.1.1   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง ความเป็นมา ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เฉลยใบงานที่ 3.1.2   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง ความเป็นมา ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เฉลยใบงานที่ 3.2.1   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยใบงานที่ 3.2.2   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยใบงานที่ 3.2.3   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยใบงานที่ 3.3.1   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

เฉลยใบงานที่ 3.3.2   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

เฉลยใบงานที่ 3.3.3   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง การน าความรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

เฉลยใบงานที่ 3.4.1   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง รูปแบบของการเกษตรตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยใบงานที่ 3.4.2   ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื่อง รูปแบบของการเกษตรตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

สำรบัญ(ต่อ) 

44 

  

45 
  

46 
  

47 
  

48 
  

49 

 

50 
  

51 
   

52 
   

53 
  

55 

 



ห น ้ า  | 1 
 

 

 

 

 

 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ( Augmented Reality : AR)          
วิ ช าหน้ า ท่ี พ ล เ มื อ ง 3  ( เ พิ่ ม เ ติ ม )  ส 30203  เ รื่ อ ง  “ค า สอนขอ งพ่ อ ” ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาปี ท่ี  5                              
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ชุดนี้เป็น ชุดท่ี 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 
(เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมท้ังหมด                           
มี จ านวนท้ังสิ้น 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 พระบรมราโชวาท  ชุดท่ี 2 หลักการทรงงาน ชุดท่ี 3 หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เวลาเรียนชุดละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ซึ่งภายในแต่ละชุดกิจกรรม การเรียนรู้
ประกอบด้วย 

1. ค าชี้แจงส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 5  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

2. ค าชี้แจงส าหรับครู 
3. ค าชี้แจงวิธีการใช้งานชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริง 

(Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

4. ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
5. หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้วัดความรู้พื้นฐานนักเรียน 
7. เนื้อหาสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น จ านวน 4 ตอนเป็นเนื้อหาท่ีใช้อธิบายความรู้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้ หรือใช้อธิบายในใบงาน 
8. แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากศึกษาชุดกกิจกรรม

การเรียนรู้เล่มนี้ 
9. ภาคผนวก ประกอบด้วยเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ค ำช้ีแจงส ำหรับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสำนโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) วิชำหน้ำที่พลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203  

เรื่อง “ค ำสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5                               
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ( Augmented Reality : AR)          
วิ ช าหน้ า ท่ี พล เ มื อ ง 3  ( เ พิ่ ม เ ติ ม )  ส 30203  เ รื่ อ ง  “ค า สอนขอ งพ่ อ ” ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาปี ท่ี  5                              
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ชุดนี้เป็น ชุดท่ี 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  ซึ่งครูควร
ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1. ครูควรศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
: AR)  วิ ชาหน้า ท่ีพลเมือง3 ( เพิ่ ม เติม )  ส30203 เรื่ อ ง  “ค าสอนของพ่อ” ชั้ นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  5                              
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ 

2. ใช้ประกอบการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. ครูให้ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 

4. ครูควรให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหา 

5. หลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ผลการปฏิบัติกิจกรรม สามารถน าไปประเมินผลเป็นคะแนนระหว่างเรียนโดยครูเป็นผู้ประเมิน       

  

ค ำชี้แจงส ำหรับคร ู
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1. น าอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยมาเปิดเบราว์เซอร์ 
2. ป้อน pw.mae-ai.ac.th/index.php/th/news ในช่อง URL จากน้ันให้กดตรงช่องค าว่าไป 

หรือกดท่ีสัญลักษณ์        และอีกวิธีสามารถใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยโดยแสกนคิวอาร์โค้ดท่ีปรากฏ   
 
 
 
 
 

2. เลือกดาวโหลดแอพได้ท่ีชื่อ “แอพพลิเคชั่นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง (Augmented Reality : AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม"ชุดท่ี 1,2,3” เพื่อดาวโหลดแอพ            ส าหรับอุปกรณ์
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยเท่านั้น 

3.เมื่อกดติดตั้งในอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยของท่านในครั้งแรกจะมีการถาม “ปิดก้ันการ
ติดตั้งไว้” ให้ท่านเลือกท่ี “การตั้งค่า” ในช่อง “ไม่ทราบท่ีมา” ให้ท่านเลือกท่ีปุ่มด้านขวา เมื่อท่านกดเลื่อน
แล้วจะทีข้อความเตือนขึ้นมาให้ท่านกดตกลง เมื่อกดตกลงให้ท่านไปท่ีไฟล์ท่ีดาวโหลดอีกครั้งแล้วกดติดตั้ง จะ
มีข้อความข้ึนมาให้กด “ติดต้ัง” เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีข้อความข้ึนมาให้ท่านกด “เปิด” 

4.เมื่อกดเปิดแอพฯแล้วจะมีการขออนุญาตให้เข้าถึงกล้องและไฟล์ในอุปกรณ์ให้ท่านเลือก “อนุญาต” 
ท้ังสองค าขอ 

5.เตรียมแบบฝึกข้ึนมาแล้วน าอุปกรณ์ไปดูท่ีหนังสือ อุปกรณ์จะจับรูปทาร์เก็ตได้เฉพาะรูปท่ีมี
สัญลักษณ์ การ์ตูนครูอรวรรณ์เท่านั้น เมื่อจับได้แล้วจะมีสัญลักษณ์         ให้ท่านกดท่ีสัญลักษณ์เพื่อเล่นวิดีโอ 
  

ค ำชี้แจงวิธกีำรใช้งำนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสำนโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) วิชำหน้ำที่พลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203  

เรื่อง “ค ำสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5                               
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

สญัลกัษณ์การ์ตนูครูอรวรรณ์ 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) วิชา
หน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
จัดท าข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองจากเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน า
ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

1. ท าความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
2. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 

: AR) วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนไว้  ห้ำม ดูเฉลย 

3. ศึกษาเนื้อหาตามข้ันตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ให้เข้าใจแล้วท าใบงาน 
4. เมื่อท าใบงานแล้ว จึงตรวจดูเฉลยท่ีอยู่ในภาคผนวก ถ้าตอบผิดให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหา

แล้วตอบค าถามอีกครั้ง เมื่อตอบถูกต้องแล้วจึงศึกษาเนื้อหาเรื่องถัดไป 
5. นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนท าใบงานหรือแบบทดสอบ ต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
6. นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนนี้ด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยให้นักเรียนปรึกษาครูทันที 
7. ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงบนกระดาษค าตอบท่ีครูแจกให้และห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆลงในชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
8. นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมเล่มนี้ฝึกการท าใบงานนอกเวลาและค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
9. เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท่ีอยู่ใน

ภาคผนวก จากน้ันน าผลคะแนนท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน 
10. ส่งคืนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) 

วิชาหน้าท่ีพลเมือง3 (เพิ่มเติม) ส30203 เรื่อง “ค าสอนของพ่อ” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม ตามก าหนดเวลา และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี  ไม่สูญหาย 

 

  

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “ค ำสอนของพ่อ" 

ชุดที่ 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สำระส ำคัญ 

 พระบรมราโชวาทเป็นค าสั่งสอนของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรง
เป็นประมุขของประเทศ พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆแก่พสกนิกรชาวไทยใน
หลายเรื่อง เช่น การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง หลักการทรงงานของพระองค์เป็นการด าเนินงานในลักษณะของ
ทางสายกลาง ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง คนไทยทุกคนควรน้อมน าเอาหลักการทรงงานของพระองค์
ไปปฏิบัติในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ 
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีหลักการทรงงานในเรื่องอื่น ๆท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากเช่น ระเบิดจากข้างใน  ไม่ติดต ารา  บริการรวมท่ีจุดเดียว การใช้อธรรมปราบอธรรม  
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สำระกำรเรียนรู้ 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง
เข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาท
ในด้านต่าง ๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวติ สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิด ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ 

แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการต้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
4. ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้

ให้มีรายได้เพิ่มพูนข้ึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
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ให้นักเรียนเลือกค ำตอบ ก,ข,ค, หรอื ง ที่ถูกต้องที่สุดเพยีงค ำเดียวโดยท ำเครื่องหมำย X       
ลงในช่อง  บนกระดำษค ำตอบ 

1. ข้อใดคือความหมายของค าวา่ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ก. ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระราชทานให้ชาวไทย 
ข. ปรัชญาท่ีนักเศรษฐศาสตรช์าวไทยน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย 
ค. ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานให้ชาวไทย 
ง. ปรัชญาท่ีเป็นภูมิปญัญาชาวบา้น มีคุณค่าในการน ามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 

ประเทศไทย 
2. หลักการของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง หมายถึงข้อใด 

ก. พอประมาณ   พอดี   มีภูมิคุ้มกัน 
ข. พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภมูิคุ้มกัน 
ค. พอประมาณ  พอเพยีง  สมเหตุสมผล 
ง. พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน  มีจิตสาธารณะ 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด 
ก. การด าเนินชวีิตอย่างสันโดษ 
ข. การด าเนินชวีิตแบบพอเพียง 
ค. การด าเนินชวีิตอย่างประหยดั 
ง. การด าเนินชวีิตดว้ยความไม่ประมาท 

4. การปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งยึดหลักในข้อใด 
ก. การพึ่งพาตนเอง 
ข. สิทธิและเสรีภาพ 
ค. การเสียสละและอดทน 
ง. ความเป็นประชาธิปไตย 

5. ข้อใดคือหัวใจส าคญัของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. หลักปรัชญา 3 เงื่อนไข  3  ห่วง 
ข. หลักปรัชญา 3 ห่วง   3  เงื่อนไข 
ค. หลักปรัชญา  3 เงื่อนไข  2  ห่วง 
ง. หลักปรัชญา  3  ห่วง  2  เงื่อนไข 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ค ำชี้แจง 
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6. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ความมีเหตุผล 
ข. ความพอประมาณ 
ค. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ง. ความมุ่งมั่นในการท างาน 

7. องค์ประกอบของเงื่อนไขความรู้ ตรงกับข้อใด 
ก. ไม่โลภ  ไม่ตระหนี่   แบ่งปัน 
ข. อดทน  แบ่งปัน  ระมัดระวัง 
ค. รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวงั 
ง. ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน   แบ่งปัน 

8. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้ส าเรจ็ ผู้ท่ีน าไปปฏิบัติต้องมีจิตส านึกข้อใด
เป็นล าดับแรก 

ก. ความเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 
ข. การพึ่งตนเองเป็นหลัก 
ค. การร่วมมือกับหนว่ยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. ความรอบรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

9. บุคคลใดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชวีิต 
ก. ญาญา่กู้เงินนอกระบบมาใช ้
ข. ณเดชนช์อบเสี่ยงโชคโดยการซื้อลอตเตอรี่ 
ค. ใบเตยสวมใสเ่สื้อผ้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ง. กระแตปลูกพืชผักสวนครัวไวร้อบ ๆ บริเวณบ้าน 

10. นักเรียนสามารถน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชวีิตได้อย่างไร 
ก. ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
ข. ตามเทรนด์แฟชั่นให้ทันกระแส 
ค. มีเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
ง. วางเฉยกับทุกสิ่งไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรอืกระแสสังคม 

11. บุคคลต่อไปนี้ ใครท่ีน าหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชวีิต 
ก. อัครเดชเป็นเด็กดี ชอบเรียนหนังสือ 
ข. คนองเดช  ชอบออกก าลังกายทุกเช้าก่อนไปท างาน 
ค. จักรพงษช์อบใช้จา่ยฟุ่มเฟือย ไปเที่ยวทุกวันหยุด 
ง. อรวรรณ์รู้หลักในการด าเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกิน  ไม่เบียดเบียนใคร 
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12. ข้อใดสัมพันธ์กับการบริหารจดัการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก. เกษตรทฤษฎีใหม ่
ข. เกษตรแบบยังชีพ 
ค. เกษตรแบบผสมผสาน 
ง. เกษตรกรวิถีชวีิตแนวใหม่ 

13. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่ความหมายของทฤษฎีใหม ่
ก. การท าไร่นาสวนผสม 
ข. การปลูกพืชหมุนเวียน 
ค. การปลูกพืชแบบข้ันบันได 
ง. การปลูกพืชหลากหลายชนิด 

14. แนวคิดทฤษฎีใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. มนุษย ์
ข. แหล่งน้ า 
ค. ดินและน้ า 
ง. น้ าและป่าไม้ 

15. “ทฤษฎีใหม่เป็นหลักการที่เปน็แนวทางปฏิบัติส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ท ากินขนาดเล็ก” พื้นที่ท า
กินขนาดเล็กหมายถึงข้อใด 

ก. ท่ีดินประมาณ  3 ไร่ 
ข. ท่ีดินประมาณ  15 ไร่ 
ค. ท่ีดินประมาณ  30 ไร่ 
ง. ท่ีดินประมาณ  50 ไร่ 

16. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินการตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ตรงกับข้อใด 
ก. ลดความเสีย่งจากราคาผลผลติตกต่ า 
ข. มีรายได้เฉพาะผลผลิตเชิงเดี่ยวตลอดปี 
ค. มีแหล่งน้ าไว้ใช้ในชว่งฤดูน้ าหลากเท่าน้ัน 
ง. มีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีกับเครือข่ายเกษตรกร 

17. ข้ันตอนของทฤษฎใีหม่มีก่ีข้ัน 
ก. 2 ข้ัน 
ข. 3 ข้ัน 
ค. 4 ข้ัน 
ง. 5 ข้ัน 
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18. การจัดสรรพื้นที่ท ากินและทีอ่ยู่อาศัยเป็นการด าเนินงานของเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันใด 
ก. ข้ันต้น 
ข. ข้ันกลาง 
ค. ข้ันก้าวหน้า 
ง. ข้ันสุดท้าย 

19. การด าเนินชวีิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎใีหม่มุ่งแก้ปัญหาใด 
ก. ความขัดแย้งทางสังคม 
ข. ความแตกแยกของประชาชน 
ค. การขาดแคลนท่ีดินและแหล่งน้ าท าการเกษตร 
ง. การกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทยีมกันของคนในสังคม 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตรง
กับข้อใด 

ก. ชีวิตอยู่เย็น   สังคมเป็นสุข 
ข. ความม่ันคงในชีวิตและการงาน 
ค. การพัฒนาท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศ 
ง. การมีส านึกด้านคุณธรรมของคนในชาต ิ
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ข้อที ่ ก ข ค ง ข้อที ่ ก ข ค ง 

1.     11.     

2.     12.     

3.     13.     

4.     14.     

5.     15.     

6.     16.     

7.     17.     

8.     18.     

9.     19.     

10.     20.     

 

 

  

กระดำษค ำตอบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบควำมรู้ที่ 3.1  

ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอน  ควำมเป็นมำ ควำมหมำยของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 
 

 

 

ควำมเป็นมำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมี        
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เพื่อน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในยามท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 ภายหลังเมื่อได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส    
โลกาภิวัตน์ จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า 

“ในโอกาสนี ้ขอกล่าวเสริมแก่ท่านท้ังหลายว่า การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชพี
และตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะ
เพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน” 

ที่มา: หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตพีิมพ์ พ.ศ. 2542) 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PH2V7D4rlCs 
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ใน พ.ศ. 2540 เกิดปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน         
พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย          
สวนจิตรลดา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อแนวทางแก้ปัญหาให้กับประเทศ 

“การเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความ
ว่าอุ้มชูตนเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่
ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก” 

ค าว่า “พอเพียง” จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเต้าอยูห่ัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  พระ
ชนมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานความหมายของค าว่า 
“พอเพียง” ไว้ว่า 

“ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับ
ใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แผลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง” 

“ให้เพียงพอนี้หมายความว่ามีกินมีอยู่  ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดู
ฟุ่มเฟือยแต่ก็ท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรจะท า สมควรที่จะปฏิบัติ” 
      “Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเอง” 
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ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะ

แนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และ นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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ใบงำนที ่3.1.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ตอน  ควำมหมำย และควำมเป็นมำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
                                      ให้นักเรียนตอบค ำถำมตอ่ไปนี้ 

1. ความพอเพียงหมายถึงอะไร 

2. ถ้าหากว่านักเรียนมีความพอประมาณในการใชจ้่าย ผลที่ได้รับจะเป็นอยา่งไร 

 3.   เมื่อนักเรียนอยู่โรงเรียนไม่มีผู้ปกครองมาคอยควบคุม นักเรียนมีหลักและเหตผุลในการใช้จ่าย
      อย่างไร 

 4.  นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวันอย่างไร จงอธิบาย 

 5. เป้าหมายของการด าเนินชวีิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

 
 
 
 
 
 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบงำนที ่3.1.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ตอน  ควำมหมำย และควำมเป็นมำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
 

                                        ให้นักเรียนกำเครือ่งหมำย ✓หน้ำข้อที่ตรงกบัควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง          
                            และกำเครือ่งหมำย  ถำ้ไม่ตรงกับควำมหมำยของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เครื่องหมำย ข้อควำม 
 
 
 
 
 
 
 

1.“การเป็นเสอืนั้นไม่ส าคญั ส าคัญอยู่ท่ีเรามเีศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่าอุ้มชูตนเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงไม่ได้
หมายความว่า ทุกครอบครวัจะต้องผลิตอาหารของตวั จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมัน
เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรอืในอ าเภอจะตอ้งมีความพอเพยีงพอสมควร บางสิง่บางอย่างท่ี
ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก
นัก” 

 
 
 
 

2.“ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการ
มีพอส าหรับใชเ้องเท่าน้ัน แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แผลว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเอง” 

 
 

3.เศรษฐกิจท่ีผลิตมาเพื่อกินเองใชเ้องในครัวเรอืนเท่านั้น 

 
 

4.เศรษฐกิจท่ีเน้นใช้ชวีิตแบบล าบาก ขัดสนหรือการปลูกพชืไว้กินเองเพียงอย่างเดียว 

 
 
 

5.“Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยูไ่ด้
ด้วยตนเอง” 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 

 



ห น ้ า  | 17 
 

ใบควำมรู้ที่ 3.2 

ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอน  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
 
 
 
  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพยีง 
     การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

มีหลักพิจำรณำดังนี ้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความ
มั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา 

      2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 
      3.  ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบดว้ย คุณลักษณะ พรอ้ม ๆ กัน ดังนี้ 
             •  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
              •  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ  
              •  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และ
ไกล  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pezSfeARnmw 
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 เงื่อนไข กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอำศัยทั้งควำมรู้ และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐำน กล่ำวคือ 
• เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้านความ

รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ข้ันปฏิบัติ 
           • เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Cm6MCYCzfFw 
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ใบงำนที ่3.2.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
                                    ใหน้ักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี ้

1. วิกฤติใดบ้างท่ีแสดงถึงความไม่พอเพียงในสังคมไทย 

2. พระบรมราโชวาทในพธิีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมือ่วันท่ี 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไว้ว่าอยา่งไร  

3.  จงบอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

 4. การสร้างองค์ความรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบงำนที ่3.2.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

  
                               ให้นักเรียนเขียนแผนภูมคิ ำหลกัขององคป์ระกอบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้ำน............................ ด้ำน......................................... ด้ำน.......................... 
และด้ำน................................... 

สมดุล / พร้อมรบัตอ่กำรเปลี่ยนแปลง 
                      

 

 

พอเพียง 
ทำงสำยกลำง 

  
          
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขควำมรู ้
................................................................... 
................................................................... 
.................................................................. 

เง่ือนไขคุณธรรม 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 

  

น ำ
สู ่

 

…………… 

…..……… 

 

…….…… 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบงำนที ่3.2.3 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

                           ให้นักเรียนเขียนแผนกำรด ำเนินชวีิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  หัวเรื่องท่ีวางแผน................................................................................................................................................... 

2.  วิธีการ.................................................................................................................................................................... 

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

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

 3.  ผลท่ีได้จากการวางแผน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

4.  บุคคลทีม่ีส่วนร่วมในการวางแผน 

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

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

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

5.  ปัญหาอุปสรรค 

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

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

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

6.  แนวทางแก้ไข 

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

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

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

 

 

  

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบควำมรู้ที่ 3.3  

ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอน  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

 
 
 
 

 
 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น ข้ันแรก ต้องยึดหลัก "พึ่งตนเอง"  คือ พยายามพึ่งตนเองให้ได้

ก่อน ในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้อง
รู้จักตนเอง  เช่น  ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ในครอบครัวของตนเอง สามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้
เป็นหนี้ และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเองในเรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ในระดับหนึ่ง 
     การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง" คือ ด าเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลางให้อยู่ได้
อย่างสมดุล คือ มีความสุขท่ีแท้ ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน จนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือด าเนินชีวิตอย่างเกินพอดี   
จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมโดย 

- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ 
- ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพ 
- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 
- ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย  
- มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง 
- ท ามาหากินก่อนท ามาค้าขาย 
- ภูมิปัญญาชาวบ้านและท่ีดินท ากิน คือ ทุนทางสังคม 
- ตั้งสติท่ีมั่นคง ร่างกายท่ีแข็งแรง ปัญญาท่ีเฉียบแหลม น าความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับวิถี

ชีวิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
    - เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
          - ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช้ – ลิสต์รายการของที่จ าเป็นต้องซื้อ และเลือกซื้อสินค้าท่ีคุ้มค่าและมีประโยชน์ 
      - จดบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
           - มีเป้าหมายในการออม จากนั้นจึงก าหนดรายจ่ายในแต่ละวัน แล้วจึงประหยัดรายจ่ายด้วยการจ่าย
น้อยกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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กำรน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิด

และวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยง
เกินไป เช่น ท าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อ ท่ีจะ
จัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ 

ด้ำนจิตใจ  
มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส านึกท่ีดี เอื้ออาทร 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์
ส่วนตวั 
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  

ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รู้ รัก สามัคคี สร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน รักษา
เอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่             
ชั่วลูกหลาน เช่น การใช้น้ าอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ข้ึนลงชั้นเดียวใช้บันไดแทนลิฟต์ 
ด้ำนเทคโนโลยี  

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะ
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไป อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
ท้ังด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู“่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย” 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=G1arbHJVuEw 

https://youtu.be/cVirwuhCIes 
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ใบงำนที ่3.3.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

  

 

 

 

                      ให้นักเรียนสัมภำษณ์บคุคลในชุมชนของนักเรียนที่น ำปรัชญำของเศรษฐกจิ                                                 
   พอเพียงมำประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตวำ่มแีนวคิดและวิธีกำร ข้ันตอนอย่ำงไร
   บ้ำง แล้วบันทึกลงในแบบสมัภำษณ์พร้อมรปูภำพประกอบ 

  

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 

 

            
            
            
            
            
            
            
             

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

ภำพประกอบกำรสัมภำษณ ์
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ใบงำนที ่3.3.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

 

 

 

 

• ให้นักเรียนเขียนแนวทำงกำรปฏบิัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในช่องที่ก ำหนด 

• ให้นักเรียนเลือกแนวทำงกำรปฏบิัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วน ำไปปฏิบัต ิ

• ให้นักเรียนบนัทึกผลของกำรปฏบิัติตนในชอ่งที่ก ำหนด 
 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง
ปฏิบัติตนตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลของกำรปฏบิัต ิ

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบงำนที ่3.3.3 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

 

 

   
                           ให้นกัเรียนส ำรวจกิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง                   
         ของตนเองและครอบตัวใน 1 วันแลว้บันทึกลงในตำรำง 

  

                         ใหน้ักเรียนน ำข้อมูลที่ส ำรวจกิจกรรมกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงของตนเองและครอบครัวในดำ้นบนมำวิเครำะห์แลว้บันทึกลงในตำรำง 

  

กิจกรรมของตนเอง กิจกรรมของครอบครวั 
  
  
  
  
  
  
  

กิจกรรมของตนเอง กิจกรรมของครอบครวั 
1. ความพอประมาณ 

กิจกรรม............................................. 
1. ความพอประมาณ 

กิจกรรม............................................. 

2. ความมีเหตุผล 
กิจกรรม............................................. 

2. ความมีเหตุผล 
กิจกรรม............................................. 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
กิจกรรม............................................. 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
กิจกรรม............................................. 

4. ความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
กิจกรรม............................................. 

4. ความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
กิจกรรม............................................. 

5. คุณธรรม 
กิจกรรม............................................. 

5. คุณธรรม 
กิจกรรม............................................. 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบควำมรู้ที่ 3.4  

ชุดที่ 3 เรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอน     รูปแบบของกำรเกษตรตำมวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative 
Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมถาวร (Permanent Agriculture หรือ Permaculture) ล้วนเป็นระบบ
เกษตรกรรมท่ีมีหลักการใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน มีผู้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของแนวทางเกษตรกรรม
ทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืนไว้มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน โดยให้ความส าคัญกับสมดุลของระบบ
นิเวศ ผลผลิต คุณภาพท่ีดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมท้ังการให้ความส าคัญ
กับชุมชนท้องถ่ิน หลักการส าคัญท่ีสุดท่ีมีร่วมกันของเกษตรกรรมทางเลือก -เกษตรกรรมยั่งยืน คือ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก (เกษตรกรจึง
ไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินมีความสมดุล อาหารท่ีผลิตได้เป็น
อาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ท าให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ด าเนิน
ต่อเนื่องไปได้นานท่ีสุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาท้ังด้านสุขภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจ 

 
ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน 

องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบเกษตรกรรมท่ีเกี่ยวข้อกับ
การผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกระบบท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้น
การใช้เทคนิคท่ีเป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถ่ินนัน้ ๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 
3 ประการคือ 

1. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชท่ีช่วยเพิ่ม
ผลผลิต ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ท้ังปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

2. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตบ
อดจนน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ท่ีดิน (ดิน) น้ า และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานท่ีมีอยู่ให้มากข้ึน อย่างน้อยส าหรับเทคนิคการเกษตรบาง
ประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม 
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รูปแบบการท าเกษตรกรรมยั่งยืนได้แก่ 
1. ระบบไร่หมุนเวียน 
2. ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming) 
3. ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming) 
4. ระบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร (Agro Forestry) 
5. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) 
6. เกษตรทฤษฎีใหม ่
7. เกษตรกรรมประณีต 
8. เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) 
9. เกษตรกรรมท่ีเป็นมากกว่าเกษตรอินทรีย์ (Beyond Organic farming) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/rJedTtbt4Uo 
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เศรษฐกิจพอเพยีงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
            เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ 
โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีชี้บอกหลักการ
และแนวทา งปฏิ บั ติ ข อ งทฤษฎี ใหม่ ใ นขณะ ท่ีแนว
พระราชด าริเก่ียวกับทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นข้ันตอนนั้น เป็น
ตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเป็น
รูปธรรม เฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า ได้ดังนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะ
เกษตรกรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กับ      

            ทฤษฎีใหม่ 
 

ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลฯ ได้พระราชทานให้เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทยก าลังได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นวิธีท าการเกษตรท่ีท าได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียนการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน ปัจจัยการผลิต หรือเศษเหลือใช้จาก
พื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารท่ีผลิตเองไว้
บริโภคอย่างพอเพียงตามอัตภาพ พอมีพอกิน ไม่อดอยาก เหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีขนาดเล็กประมาณ 10-20 ไร่ เน้นให้เกษตรกร
สามารถท าการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
ก าลัง ท ากิจกรรมการเกษตรหลายอย่างเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มท่ี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ สามารถปรับใช้กับพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ได้  
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โดยจะเน้นการจัดการแหล่งน้ าและจัดสรร
แบ่งส่วนพื้นท่ีท าการเกษตรอย่างเหมาะสม มีการแบ่ง
พื้นท่ีระหว่าง แหล่งน้ า/นาข้าว/พืชผสมผสาน/
โครงสร้ างพื้ นฐานและ ท่ีพักอา ศัย  ในสัดส่ วน 
30/30/30/10วิธีการของเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ เป็น
วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นฐานรากของหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน การปลูก
ป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าไม้ใช้สอยท่ี
เป็นไม้โตเร็วส าหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ 
และเป็นพลังงานหรือไม้ฟืน ป่าไม้กินได้พวกไม้ผลและ
พืชผักต่าง ๆ ท่ีเป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค ป่า
ไม้เศรษฐกิจหรือไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เพื่อขายเมื่อโต ซึ่งให้
ประโยชน์ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น หรือ

เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศและช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าการปลูกพืชท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ าฝน และค่อยๆ ปลดปล่อย
ความชื้นให้กับพืชและบริเวณโดยรอบ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพภายใน
บริเวณพื้นที่ป่าปลูก 

 และหากท าท้ังหมดนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความเป็นอยู่ท่ี
ยากจนของเกษตรกร ท่ีจะส่งผลเป็นความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม หากสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาตนเองได้แม้เพียงหนึ่งใน
สี่ของระบบเศรษฐกิจท้ังหมด ก็จะสามารถท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคง
มากกว่าระบบเศรษฐกิจท่ีต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกอย่าง
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
         
            ทฤษฎีใหม่ข้ันต้น ให้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 

30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
              พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพื่อใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่าง ๆ 
               พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับ
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ 
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   พื้นที่ส่วนที่สำม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็น
อาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 
             พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นท่ีอยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่น ๆ 
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            ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 
 เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในท่ีดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มข้ันท่ีสอง คือให้

เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้าน  
                 1. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                 2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การ
  จ าหน่าย) 
                 3. การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
  ฯลฯ)   
                 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
                 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                 6. สังคมและศาสนา  
            ทฤษฎีใหม่ข้ันที่สำม เมื่อด าเนินการผ่านพ้นข้ันท่ีสองแล้ว 
เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นท่ีสามตอ่ไป 
คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการ
ลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท้ังนี้ ท้ังฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์
ร่วมกัน กล่าวคือ  

                  - เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
                  - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภค
ในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)  
                  - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า 
เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)  
                  - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจาย
บุคลากร เพื่อไปด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งข้ึน  
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ใบงำนที ่3.4.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  รูปแบบของกำรเกษตรตำมวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

  
 
   ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 
1. ทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

2. ท่ีบ้านของนักเรียนปลูกพืชผกัสวนครัวและผลไม้หรอืไม่ ถ้าปลูกมีอะไรบา้ง 

3. นักเรียนคิดว่าการปลูกผักสวนครัวในบรเิวณบ้านมีผลดหีรอืไม่ อย่างไร 

 4.  นักเรียนคิดว่าความรูเ้กี่ยวกับทฤษฎีใหม่จะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้หรอืไม่ อย่างไร 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ใบงำนที ่3.4.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  รูปแบบของกำรเกษตรตำมวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
 

   อ่ำนบทควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทฤษฎีใหม่ให้มุมมองกับนักเรยีนอย่างไรบ้าง 
           
           
            

2. นักเรียนคิดว่าทฤษฎีใหม่มีประโยชนอ์ย่างไร 
           
           
            

3. เป้าหมายส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร 
           
           
            

เกษตรทฤษฎีใหม ่

 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการท่ีดินและน้ าเพื่อ
การเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดแบ่งพื้นท่ีตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
คือ การแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง 
 พื้นท่ีส่วนหนึ่ง ประมาณ 30% ใช้ขุดสระน้ า เพื่อใช้เก็บกักน้ าในฤดูฝนและใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ปลา และพืชน้ าต่าง ๆ 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้บริโภคส าหรับครัวเรือนให้
เพียงพอตลอดปี 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้
บริโภค หากเหลือก็น าไปจ าหน่าย 
 พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นท่ีอยู่อาศัย เลี้ยงสัดว์ ถนน โรงเรือน และอื่น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่ กับสภาพของพื้นท่ีดิน ปริมาณน้ าฝน และ
สภาพแวดล้อม 
ที่มา: กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง, 2542. 
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4. จากภาพการจัดแบ่งพื้นท่ีตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าถ้าหาก
นักเรียนเป็นเจ้าของพื้นท่ีนักเรียนจะปลูกพืชชนิดใดและเลี้ยงสัตว์ประเภทใดพร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 
 

 

 

  

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ให้นักเรียนเลือกค ำตอบ ก,ข,ค, หรอื ง ที่ถูกต้องที่สุดเพยีงค ำเดียวโดยท ำเครื่องหมำย X       
ลงในช่อง  บนกระดำษค ำตอบ 

1. บุคคลต่อไปนี้ ใครท่ีน าหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชวีิต 
ก. อัครเดชเป็นเด็กดี ชอบเรียนหนังสือ 
ข. คนองเดช  ชอบออกก าลังกายทุกเช้าก่อนไปท างาน 
ค. จักรพงษช์อบใช้จา่ยฟุ่มเฟือย ไปเที่ยวทุกวันหยุด 
ง. อรวรรณ์รู้หลักในการด าเนินชีวิตอย่างพออยู่พอกิน  ไม่เบียดเบียนใคร 

2. ข้อใดสัมพันธ์กับการบริหารจดัการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก. เกษตรทฤษฎีใหม ่
ข. เกษตรแบบยังชีพ 
ค. เกษตรแบบผสมผสาน 
ง. เกษตรกรวิถีชวีิตแนวใหม่ 

3. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่ความหมายของทฤษฎีใหม ่
ก. การท าไร่นาสวนผสม 
ข. การปลูกพืชหมุนเวียน 
ค. การปลูกพืชแบบข้ันบันได 
ง. การปลูกพืชหลากหลายชนิด 

4. แนวคิดทฤษฎีใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. มนุษย ์
ข. แหล่งน้ า 
ค. ดินและน้ า 
ง. น้ าและป่าไม้ 

5. “ทฤษฎีใหม่เป็นหลักการที่เปน็แนวทางปฏิบัติส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ท ากินขนาดเล็ก” พื้นที่ท า
กินขนาดเล็กหมายถึงข้อใด 

ก. ท่ีดินประมาณ  3 ไร่ 
ข. ท่ีดินประมาณ  15 ไร่ 
ค. ท่ีดินประมาณ  30 ไร่ 
ง. ท่ีดินประมาณ  50 ไร่ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ค ำช้ีแจง 



ห น ้ า  | 37 
 

6. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินการตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ตรงกับข้อใด 
ก. ลดความเสีย่งจากราคาผลผลติตกต่ า 
ข. มีรายได้เฉพาะผลผลิตเชิงเดี่ยวตลอดปี 
ค. มีแหล่งน้ าไว้ใช้ในชว่งฤดูน้ าหลากเท่าน้ัน 
ง. มีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีกับเครือข่ายเกษตรกร 

7. ข้ันตอนของทฤษฎใีหม่มีก่ีข้ัน 
ก. 2 ข้ัน 
ข. 3 ข้ัน 
ค. 4 ข้ัน 
ง. 5 ข้ัน 

8. การจัดสรรพื้นที่ท ากินและทีอ่ยู่อาศัยเป็นการด าเนินงานของเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันใด 
ก. ข้ันต้น 
ข. ข้ันกลาง 
ค. ข้ันก้าวหน้า 
ง. ข้ันสุดท้าย 

9. การด าเนินชวีิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎใีหม่มุ่งแก้ปัญหาใด 
ก. ความขัดแย้งทางสังคม 
ข. ความแตกแยกของประชาชน 
ค. การขาดแคลนท่ีดินและแหล่งน้ าท าการเกษตร 
ง. การกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทยีมกันของคนในสังคม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตรง
กับข้อใด 

ก. ชีวิตอยู่เย็น   สังคมเป็นสุข 
ข. ความม่ันคงในชีวิตและการงาน 
ค. การพัฒนาท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศ 
ง. การมีส านึกด้านคุณธรรมของคนในชาต ิ

11. ข้อใดคือความหมายของค าวา่ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ก. ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระราชทานให้ชาวไทย 
ข. ปรัชญาท่ีนักเศรษฐศาสตรช์าวไทยน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย 
ค. ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานให้ชาวไทย 
ง. ปรัชญาท่ีเป็นภูมิปญัญาชาวบา้น มีคุณค่าในการน ามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 

ประเทศไทย 
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12. หลักการของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง หมายถึงข้อใด 
ก. พอประมาณ   พอดี   มีภูมิคุ้มกัน 
ข. พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภมูิคุ้มกัน 
ค. พอประมาณ  พอเพยีง  สมเหตุสมผล 
ง. พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน  มีจิตสาธารณะ 

13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด 
ก. การด าเนินชวีิตอย่างสันโดษ 
ข. การด าเนินชวีิตแบบพอเพียง 
ค. การด าเนินชวีิตอย่างประหยดั 
ง. การด าเนินชวีิตดว้ยความไม่ประมาท 

14. การปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งยึดหลักในข้อใด 
ก. การพึ่งพาตนเอง 
ข. สิทธิและเสรีภาพ 
ค. การเสียสละและอดทน 
ง. ความเป็นประชาธิปไตย 

15. ข้อใดคือหัวใจส าคญัของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. หลักปรัชญา 3 เงื่อนไข  3  ห่วง 
ข. หลักปรัชญา 3 ห่วง   3  เงื่อนไข 
ค. หลักปรัชญา 3 เงื่อนไข  2  ห่วง 
ง. หลักปรัชญา 3  ห่วง  2  เงื่อนไข 

16. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ความมีเหตุผล 
ข. ความพอประมาณ 
ค. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ง. ความมุ่งมั่นในการท างาน 

17. องค์ประกอบของเงื่อนไขความรู้ ตรงกับข้อใด 
ก. ไม่โลภ  ไม่ตระหนี่   แบ่งปัน 
ข. อดทน  แบ่งปัน  ระมัดระวัง 
ค. รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวงั 
ง. ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน   แบ่งปัน 

18. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้ส าเรจ็ ผู้ท่ีน าไปปฏิบัติต้องมีจิตส านึกข้อใด
เป็นล าดับแรก 

ก. ความเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 
ข. การพึ่งตนเองเป็นหลัก 
ค. การร่วมมือกับหนว่ยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ง. ความรอบรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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19. บุคคลใดน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชวีิต 
ก. ญาญา่กู้เงินนอกระบบมาใช ้
ข. ณเดชนช์อบเสี่ยงโชคโดยการซื้อลอตเตอรี่ 
ค. ใบเตยสวมใสเ่สื้อผ้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ง. กระแตปลูกพืชผักสวนครัวไวร้อบ บริเวณบา้น 

20. นักเรียนสามารถน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชวีิตได้อย่างไร 
ก. ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
ข. ตามเทรนด์แฟชั่นให้ทันกระแส 
ค. มีเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
ง. วางเฉยกับทุกสิ่งไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรอืกระแสสังคม 
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ข้อที ่ ก ข ค ง ข้อที ่ ก ข ค ง 

1.     11.     

2.     12.     

3.     13.     

4.     14.     

5.     15.     

6.     16.     

7.     17.     

8.     18.     

9.     19.     

10.     20.     

 

 

 

  

กระดำษค ำตอบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 ช่ือ - สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขที่............... 
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ภำคผนวก 
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ข้อที ่ ก ข ค ง ข้อที ่ ก ข ค ง 

1. X 
   11.    X 

2.  X 
  12. X 

   

3.  X 
  13.   X 

 

4. X 
   14.   X 

 

5.    X 
15.  X 

  

6.    X 
16. X 

   

7.   X 
 17.  X 

  

8.  X 
  18. X 

   

9.    X 
19.   X 

 

10. X 
   20. X 

   

 
  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
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เฉลยใบงำนที่ 3.1.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  ควำมหมำย และควำมเป็นมำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
                                      ให้นักเรียนตอบค ำถำมตอ่ไปนี้ 

1. ความพอเพียงหมายถึงอะไร 

2. ถ้าหากว่านักเรียนมีความพอประมาณในการใชจ้่าย ผลที่ได้รับจะเป็นอยา่งไร 

 3.   เมื่อนักเรียนอยู่โรงเรียนไม่มีผู้ปกครองมาคอยควบคุม นักเรียนมีหลักและเหตผุลในการใช้จ่าย
      อย่างไร 

 4.  นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวันอย่างไร จงอธิบาย 

 5. เป้าหมายของการด าเนินชวีิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

 
  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก   
          
          
          
    

 

ช่วยให้เรามีเงินเหลือส าหรับเก็บออมและช่วยให้เราและครอบครัวมีความสุข ไม่ทุกข์ใจ
จากการใช้จ่ายท่ีเกินตัวจนมีหนี้สิน       
          
          
          

 เลือกซื้อโดยค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของสิ่งของหรือสินค้าท่ีจะซื้อโดย 
พิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ถ้าไม่ซื้อจะส่งผลอย่างไรและค านึงถึง
จ านวนเงินที่มีว่าเพียงพอหรือหากจ าเป็นถ้าเงินไม่พอค่อยเก็บเงินแล้วค่อยซื้อทีหลัง 
          
          
          
      

 

น ามาใช้แล้ว โดยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งฝากธนาคารเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น ใช้จ่าย
อย่างประหยัดไม่ซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือย       
          
          
          

 

มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่งรวดเร็วและกว้างขวางท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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เฉลยใบงำนที่ 3.1.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  ควำมหมำย และควำมเป็นมำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

  

                                        ให้นักเรียนกำเครือ่งหมำย ✓หน้ำข้อที่ตรงกบัควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง          
                            และกำเครือ่งหมำย  ถำ้ไม่ตรงกับควำมหมำยของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

  

เครื่องหมำย ข้อควำม 
 
 
✓ 

 
 
 
 

1.“การเป็นเสอืนั้นไม่ส าคญั ส าคัญอยู่ท่ีเรามเีศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่าอุ้มชูตนเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงไม่ได้
หมายความว่า ทุกครอบครวัจะต้องผลิตอาหารของตวั จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมัน
เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรอืในอ าเภอจะตอ้งมีความพอเพยีงพอสมควร บางสิง่บางอย่างท่ี
ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก
นัก” 

 
 
✓ 

 

2.“ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการ
มีพอส าหรับใชเ้องเท่าน้ัน แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แผลว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเอง” 

 
 

3.เศรษฐกิจท่ีผลิตมาเพื่อกินเองใชเ้องในครัวเรอืนเท่านั้น 

 
 

4.เศรษฐกิจท่ีเน้นใช้ชวีิตแบบล าบาก ขัดสนหรือการปลูกพชืไว้กินเองเพียงอย่างเดียว 

 
✓ 

 

5.“Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยูไ่ด้
ด้วยตนเอง” 
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เฉลยใบงำนที่ 3.2.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

  
                               ให้นักเรียนตอบค ำถำมตอ่ไปนี้ 

1. วิกฤติใดบ้างท่ีแสดงถึงความไม่พอเพียงในสังคมไทย 

2. พระบรมราโชวาทในพธิีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมือ่วันท่ี 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไว้ว่าอยา่งไร  

3. จงบอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การสร้างองค์ความรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
 การเรียนรู้โดยใช้วิธีการรู้ การคิดเป็นระบบ การสังเคราะห์  การวางแผน การจัดการ การประเมินผล 
 และการมีความคิดท่ีวิพากษ์และสร้างสรรค์ และยังต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับมิติทาง วัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน   
 ภาคธุรกิจ 
  
 
 

ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540      
       

 

“ในโอกาสนี้  ขอกล่าวเสริมแก่ท่านท้ังหลายว่า การช่วยเหลือสนับสนุน
ประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น 
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน” 

 

 ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ ห่วงที่ 3 คือ มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้
และไกล เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขควำมรู้ คือ มีความรอบรู้เก่ียวกับ วิชาการต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ชือ่มโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และ
ความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไข
คุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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เฉลยใบงำนที่ 3.2.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

  
                               ให้นักเรียนเขียนแผนภูมคิ ำหลกัขององคป์ระกอบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้ำน.........เศรษฐกิจ................... ด้ำน..........สังคม.................... ด้ำน.....สิ่งแวดล้อม........ 
และด้ำน........วัฒนธรรม................. 

สมดุล / พร้อมรบัตอ่กำรเปลี่ยนแปลง 
                      

 

 

พอเพียง 
ทำงสำยกลำง 

  
          
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขควำมรู ้
.................................................................. 
...........รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง............  
................................................................... 
.................................................................. 

เง่ือนไขคุณธรรม 
...................................................................... 
..............ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน...............  
...............สติปัญญำ แบ่งปนั.......................... 
......................................................................  

 

  

น ำ
สู ่

    มีภมูิคุม้กัน 

ในตวัที่ด ี

พอประมำณ 

 

มีเหตุผล 
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เฉลยใบงำนที่ 3.2.3 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  หลักกำร และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

                           ให้นักเรียนเขียนแผนกำรด ำเนินชวีิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1.  หัวเรื่องท่ีวางแผน..........................................แลว้แต่ดุลยพินิจครูผูส้อน................................................................. 

2.  วิธีการ.................................................................................................................................................................... 

............................................................................แลว้แต่ดุลยพินิจครูผูส้อน............................................................... 

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

 3.  ผลท่ีได้จากการวางแผน
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................แลว้แต่ดุลยพนิิจครูผู้สอน..................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

4.  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการวางแผน 

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

........................................................................แลว้แต่ดุลยพินิจครูผู้สอน..................................................................  

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

5.  ปัญหาอุปสรรค 

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

.........................................................................แลว้แต่ดุลยพินิจครูผู้สอน.......................................................... . 

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

6.  แนวทางแก้ไข 

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

.......................................................................แลว้แต่ดุลยพนิิจครูผู้สอน.............................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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เฉลยใบงำนที่ 3.3.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

 

 

 

 

                      ให้นักเรียนสัมภำษณ์บคุคลในชุมชนของนักเรียนที่น ำปรัชญำของเศรษฐกจิ                                                 
   พอเพียงมำประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตวำ่มแีนวคิดและวิธีกำร ข้ันตอนอย่ำงไร
   บ้ำง แล้วบันทึกลงในแบบสมัภำษณ์พร้อมรปูภำพประกอบ 

              
            
            
            
            
            
            
             

            
            
            
            
     แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

ภำพประกอบกำรสัมภำษณ ์
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เฉลยใบงำนที่ 3.3.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

  

 

 

 

• ให้นักเรียนเขียนแนวทำงกำรปฏบิัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในช่องที่ก ำหนด 

• ให้นักเรียนเลือกแนวทำงกำรปฏบิัติตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วน ำไปปฏิบัต ิ

• ให้นักเรียนบนัทึกผลของกำรปฏบิัติตนในชอ่งที่ก ำหนด 
ล ำดับ

ที ่
แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง
ปฏิบัติตนตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลของกำรปฏบิัต ิ

 
 

   

 
 

   

 
 

แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน  แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน  แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน 
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เฉลยใบงำนที่ 3.3.3 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  กำรน ำควำมรู้เรื่องปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวัน 

 

 

   
                           ให้นกัเรียนส ำรวจกิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง                   
         ของตนเองและครอบตัวใน 1 วันแลว้บันทึกลงในตำรำง 

  

                         ใหน้ักเรียนน ำข้อมูลที่ส ำรวจกิจกรรมกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงของตนเองและครอบครัวในดำ้นบนมำวิเครำะห์แลว้บันทึกลงในตำรำง 

  

กิจกรรมของตนเอง กิจกรรมของครอบครวั 
  
  
  

แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน  แล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน  
  
  
  

กิจกรรมของตนเอง กิจกรรมของครอบครวั 
6. ความพอประมาณ 

กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน ...... 
4. ความพอประมาณ 

กิจกรรมแล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน 

7. ความมีเหตุผล 
กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน ....... 

5. ความมีเหตุผล 
กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน 

8. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน ........ 

6. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
กิจกรรม..แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน. 

9. ความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน ... 

4. ความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
กิจกรรม.แล้วแต่ดุลยพินิจครผูู้สอน ..... 

10. คุณธรรม 
กิจกรรมแล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน ...... 

5. คุณธรรม 
กิจกรรมแล้วแต่ดุลยพินิจครูผูส้อน. 
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เฉลยใบงำนที่ 3.4.1 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  รูปแบบของกำรเกษตรตำมวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
   ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

 
1. ทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

2. ท่ีบ้านของนักเรียนปลูกพืชผกัสวนครัวและผลไม้หรอืไม่ ถ้าปลูกมีอะไรบา้ง 

3. นักเรียนคิดว่าการปลูกผักสวนครัวในบรเิวณบ้านมีผลดหีรอืไม่ อย่างไร 

 4.  นักเรียนคิดว่าความรูเ้กี่ยวกับทฤษฎีใหม่จะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้หรอืไม่ อย่างไร 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

          
    แล้วแต่ดุลยพินิจครูผู้สอน    
          
         

 มีผลดี คือ ช่วยให้เรามีผักไว้รับประทานโดยไม่ต้องหาซื้อ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
อีกท้ัง หากมีเหลือก็สามารถน าไปขาย เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง   
          
          
          
    

 

           
    แล้วแต่ดุลยพินิจครูผู้สอน    
          
          

 

แนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
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เฉลยใบงำนที่ 3.4.2 

ชุดที่ 3 เรือ่งหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เรื่อง  รูปแบบของกำรเกษตรตำมวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

   อ่ำนบทควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำม 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ทฤษฎีใหม่ให้มุมมองกับนักเรยีนอย่างไรบ้าง 

           
                   แล้วแต่ดุลยพินิจครูผู้สอน    
            

6. นักเรียนคิดว่าทฤษฎีใหม่มีประโยชนอ์ย่างไร 
 ประโยชน์ของทฤษฎใีหม่ คือ       
 1) ท าให้เกษตรกรเลี้ยงตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    
 2) ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการท านา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์    
 3) ในฤดูแล้งหรือฝนท้ิงชว่งสามารถน าน้ าท่ีเก็บไว้ในสระมาใช้ได ้    

7. เป้าหมายส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร 
 เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง ประหยัดและมัธยัสถ์ สร้างรายได้ รวมถึงเพือ่ให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจและชว่ยเหลอืกันของคนชุมชน       
            

เกษตรทฤษฎใีหม ่

 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการท่ีดินและน้ าเพื่อ
การเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดแบ่งพื้นท่ีตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
คือ การแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง 
 พื้นท่ีส่วนหนึ่ง ประมาณ 30% ใช้ขุดสระน้ า เพื่อใช้เก็บกักน้ าในฤดูฝนและใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ปลา และพืชน้ าต่าง ๆ 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้บริโภคส าหรับครัวเรือนให้
เพียงพอตลอดปี 
 พื้นท่ีส่วนท่ีสาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้
บริโภค หากเหลือก็น าไปจ าหน่าย 
 พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นท่ีอยู่อาศัย เลี้ยงสัดว์ ถนน โรงเรือน และอื่น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่ กับสภาพของพื้นท่ีดิน ปริมาณน้ าฝน และ
สภาพแวดล้อม 
ที่มา: กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง, 2542. 
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8. จากภาพการจัดแบ่งพื้นท่ีตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าถ้าหาก
นักเรียนเป็นเจ้าของพื้นท่ีนักเรียนจะปลูกพืชชนิดใดและเลี้ยงสัตว์ประเภทใดพร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 

 

 

  

         
         
         
    แล้วแต่ดุลยพินจิครูผู้สอน    
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ข้อที ่ ก ข ค ง ข้อที ่ ก ข ค ง 

1.    X 
11. X 

   

2. X 
   12.  X 

  

3.   X 
 13.  X 

  

4.   X 
 14. X 

   

5.  X 
  15.    X 

6. X 
   16.    X 

7.  X 
  17.   X 

 

8. X 
   18.  X 

  

9.   X 
 19.    X 

10. X 
   20. X 

   

 
  

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 3 เรื่องหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประวัติผู้จัดท ำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


