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เศรษฐกิจพอเพียง : จากสถานศึกษาสู่ชุมชนยั่งยืน
ดร.สุเมธ งามกนก*

ความหมาย

“...Self-Sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิต
อะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วย
ตนเอง ... เป็นไปตามทีเ่ ขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง...”
แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่า
นี้อีก คือ ค�ำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้า
พอใจในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อย
ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท�ำ
อะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซือ่ ตรง ไม่
โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้ อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหรา
ก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ
พูดจาก็พอเพียง ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติงานก็พอ
เพียง ...”
“ ... ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอ
ประมาณและความมีเหตุผล ...”
ได้มพี ระราชกระแสเพิม่ เติมอีกว่า “เศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้าน
เรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะอยู่มั่นคงได้ก็อยู่
ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสา
เข็มเสียด้วย ซ�้ำไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ด�ำรัส เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2540 ซึ่งได้มีการขานรับน�ำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียงไปปฏิบัติกันหลายหน่วยงาน แต่คนส่วนมากมัก
เข้ าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรใน
ชนบทเท่านัน้ แต่แท้ทจี่ ริงผูป้ ระกอบอาชีพอืน่ เช่น พ่อค้า
ข้าราชการ และพนักงานบริษทั ต่างๆ สามารถน�ำแนวพระ
ราชด�ำรัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2553)
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี พ.ศ. 2540 ทรง
ได้มีมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมว่า
“ ... ความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ท�ำได้เศษหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นจะพอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษ
หนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระ
ท�ำ ...”
จากนัน้ ได้ทรงขยายความ ค�ำว่า “พอเพียง” เพิม่
เติมต่อไปว่า หมายถึง “พอมีพอกิน”
“ ... พอมีพอกิน ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง
นั่ น เอง ถ้ า แต่ ล ะคนมีพ อมีพ อกินพอใช้ได้ ยิ่ง ถ้าทั้ง
ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ...”
“ ... ประเทศไทยสมั ย ก่ อ นนี้ พอมี พ อกิ น
มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบาย
ที่จะท�ำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ หลักการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่
พระราชด�ำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เริ่มงาน
หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ ...”
ทรงเปรียบเทียบค�ำว่า พอเพียง กับค�ำว่า Self- พัฒนาเมื่อ 50 ปี ที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มา
โดยตลอด โดยเฉพาะด้านการเกษตรเราเน้นการผลิต
Sufficiency ว่า
*อาจารย์ประจำ�ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
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สินค้า เพื่อส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ คือ เมื่อปลูกข้าวก็
น�ำไปขาย และก็น�ำเงินไปซื้อข้าวเมื่อเงินหมดก็จะไปกู้
เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่ง ชาวนาไทยตกอยู่ใน
ภาวะหนี้สิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก
ถึงปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชด�ำริให้จัดตั้ง
ธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือราษฎร
นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” นับ
ตั้งแต่อดีตกาล แม้กระทั่งโครงการแรกๆ แถวจังหวัด
เพชรบุรี ก็ทรงก�ำชับหน่วยราชการ มิให้น�ำเครื่องจักรกล
หนักเข้าไปท�ำงาน รับสัง่ ว่า หากเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะ
ละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็
เป็นจริงในปัจจุบัน
จากนั้ น ได้ ท รงคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
ราษฎรด้านการเกษตร จึงได้ทรงคิด “ทฤษฎีใหม่” ขึ้น
เมื่อปี 2535 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัย
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดสระบุรี เพื่อ
เป็น ตัวอย่างส�ำหรับการท�ำการเกษตรให้แก่ราษฎร ในการ
จัดการด้านทีด่ นิ และแหล่งนีใ้ นลักษณะ 30: 30 : 30: 10
คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา 30 ส่วนปลูกข้าว 30 ส่วนปลูก
พืชไร่พชื สวน 30 ส่วนและส�ำหรับเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ปลูกพืช
สวน และเลี้ยงสัตว์ใน 10 ส่วนสุดท้าย
ต่อมาได้พระราชทานพระราชด�ำริเพิม่ เติมมาโดย
ตลอด เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
มีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพื่อการค้าหรือเชิง
พาณิชย์ โดยยึดหลักการ “ทฤษฎีใหม่”3 ขั้น คือ
ขัน้ ที่ 1 มีความพอเพียง เลีย้ งตัวเองได้บนพืน้
ฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย
ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อการผลิต
การตลาด การจัดการ รวมทัง้ ด้านสวัสดิการ การศึกษา
การพัฒนาสังคม
ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยประสาน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน
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และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
การจัดการและข่าวสารข้อมูล
ส� ำ หรั บ ในภาคอุ ต สาหกรรม ก็ ส ามารถน� ำ
“เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิต
ด้านการเกษตรอย่างต่อเนือ่ ง และไม่ควรท�ำอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากท�ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ก็ จ ะต้ อ งพึ่ ง พิ ง สิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ และเทคโนโลยี จ ากต่ า ง
ประเทศ เพื่อน�ำมาผลิตสินค้า เราต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่
ในประเทศก่อน จึงจะท�ำให้ประเทศไม่ตอ้ งพึง่ พิงต่างชาติ
อย่างเช่นปัจจุบัน ดังนั้น เราจะต้องช่วยเหลือประเทศให้
มีความเข้มแข็ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็น
ผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการน�ำเข้าวัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่เราน�ำมา
ใช้ในการผลิตให้เป็นลักษณะพึ่งพา ซึ่งมีมาแล้วเกือบ
20 ปี แต่ทุกคนมองข้ามประเด็นนี้ไป ตลอดจนได้รับผล
จากภายนอกประเทศท�ำให้ประชาชนหลงลืม และมึนเมา
อยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยม รับเอาของต่างชาติเข้ามา
อย่างไม่รตู้ วั และรวดเร็วจนท�ำให้เศรษฐกิจของไทยตกต�ำ่
ส� ำ หรั บ รู ป แบบของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
แนวพระราชด�ำริสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2553) คือ
1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป
2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เป็นความ
สามารถในการด�ำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็น
อยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและที่
ส�ำคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพในการ
ประกอบอาชีพเดินทางสายกลาง ท�ำกิจกรรมที่เหมาะสม
กับตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ เกษตรกร เป็ น
เศรษฐกิจเพือ่ การเกษตรทีเ่ น้นการพึง่ พาตนเอง เกษตรกร
จะใช้ความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการทีด่ นิ โดย
เฉพาะแหล่งน�้ำ และกิจกรรมมการเกษตร ได้อย่างเหมาะ
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สมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของ
เกษตรกรเองด้วยการน�ำเรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง : ฐาน
การผลิตความพอเพียง มาใช้ในไร่นาของตนเอง โดยเริ่ม
จากการผลิต จะต้องท�ำในลักษณะพึ่งพาอาศัยทรัพยากร
ในไร่นาและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ให้มีความ
หลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา มีกิจกรรม
เกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริมรายได้ ใช้แรงงานในครอบครัว
ท�ำงานอย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการผสม
ผสานกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ในไร่นาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

2. สุ่มถามผู้เรียนให้บอกความหมายของค�ำว่า
จรรยาบรรณ
3. ถามผู้เรียนว่าเหตุใดองค์กรธุรกิจจะต้องมี
จรรยาบรรณ
4. ผู้เรียนอยากให้นักธุรกิจ มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ว่าควรมีอะไรบ้าง
5. ผูเ้ รียนคิดว่าหากน�ำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้จะก่อให้เกิดผลดีในด้านใดบ้าง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
การจัดให้มจี รรยาบรรณทุกระดับในองค์กรธุรกิจ
ตั้งแต่ระดับองค์การ ระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
นับว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำรงอยูข่ องธุรกิจในระยะยาว
ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณย่อมช่วยให้องค์กรธุรกิจ ด�ำเนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติส่งผลให้องค์การได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจ จน
กระทั่งเติบโตในธุรกิจในอนาคต
ส�ำหรับประเทศไทย เป็นที่น่ายินดียิ่งในปัจจุบัน
ภาครัฐบาลและเอกชน ได้เริม่ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การมีจรรยาบรรณ ได้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ เพือ่ ให้ประเทศชาติกา้ วหน้า
ไปอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
ขั้นที่ 4 ขั้นน�ำไปใช้
หลังจากผู้เรียนได้ศึกษาและมีความเข้าใจจรรยา
บรรณ และคุณสมบัตขิ องนักธุรกิจแล้วนักเรียนได้คน้ พบ
ตนเอง มีคณ
ุ สมบัตนิ หี้ รือไม่ และพยายามสร้างคุณสมบัติ
ทีด่ เี พิม่ ขึน้ นับว่าเป็นการปลุกจิตส�ำนึกเบือ้ งต้นแก่ผเู้ รียน
ที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักธุรกิจในอนาคต โดยจะต้องยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ

ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553)
ได้ จั ด ท� ำ แผนการสอนบู ร ณาการแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
นับตั้งแต่ได้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
การเงินอย่างรุนแรง พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคของโลกต้องประสบกับการล่ม
สลายของธุรกิจ ทัง้ นีส้ าเหตุเนือ่ งมาจากการบริหารจัดการ
ขาดความโปร่งใสและปิดบังข้อเท็จจริง ดังนั้นทุกฝ่าย
ได้หันมาตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการทีด่ ี มีความยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
น�ำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพือ่ สร้างความ
มั่นใจแก่การลงทุน และผู้ค้าในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรใดก็ตาม จะมีการ
บริหาร และการจัดการทีด่ จี ะต้องมีพนื้ ฐานทีม่ นั่ คงรองรับ
นั่นคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นคุณธรรม
จริยธรรม เป็นส�ำคัญ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม
จากโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพชุมชน
1. ให้ผเู้ รียนช่วยกันตอบค�ำถามเกีย่ วกับปรัชญา ในการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการ พอเพียง” (พะนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2553) มี
ทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการ
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สร้าง พัฒนา และเข้าถึงองค์ความรู้ในชุมชนด้วยตนเอง
และส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญและการสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ของตน กลุ่มตัวอย่างในการท�ำวิจัยนี้ได้แก่ ประชาชนผู้
สนใจเข้าร่วมโครงการใน หมู่ 5 ต�ำบลเบิกไพร อ�ำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 200 คน ผลการศึกษา
พบว่า จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม องค์ความรู้
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความต้องการในการพัฒนา
มากที่สุด ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (ร้อยละ 62) และองค์ความรู้ดังกล่าวถูก
น�ำไปพัฒนาตามโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์ความรูพ้ บว่า กลุม่
ตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
การพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมผลผลิต
ในหนังสือนานาค�ำถามเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ
เพียง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สมพร เทพสิทธา, 2551) ได้ตอบค�ำถามว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชือ่ มโยงกับความ
เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร มีข้อความดังนี้
ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
มีความเอื้ออารี มีผู้น�ำที่ดี มีคุณธรรม เมตตาธรรม รู้จัก
วิเคราะห์ ข้อมูลของตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
กิจกรรมบนพื้นฐานของศักยภาพชุมชนเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาอย่างสมดุลและมีกระบวนการพัฒนาและติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นชุมชนที่มีความเข้ม
แข็งด้านความคิด ที่อยู่บนพื้นฐานของการคิดที่จะพึ่ง
ตนเองให้ได้ก่อนในเบื้องต้น คิดที่จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่กันและกัน ตลอดจน ตั้งอยู่บนเหตุผล และความ
สมดุลของแต่ละชุมชน
จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่า
แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
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ในระดับครอบครัวและชุมชนนัน้ ส่งเสริมการด�ำเนินชีวติ
ของครอบครัวและชุมชนทีพ่ อกิน พอใช้เป็นพืน้ ฐาน โดย
ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ขณะเดียวกันผูท้ ฐี่ านะเพียงพอทีจ่ ะพึง่
ตนเองได้แล้วนั้น ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับชุมชนและสังคมได้ บนพื้นฐานของการแบ่งปัน
ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็
จะน�ำไปสูก่ ารเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและการพัฒนาทีส่ มดุล
และยั่งยืน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแก่นของ
แนวความคิด ในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และความเข้ม
แข็งของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 คือ การรวมกลุ่มและ
ขั้นที่ 3 ที่มีการขยายผลเป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นในสังคม
นอกจากนี้แล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังเน้นการสร้างฐานรากของประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งและมีความสมดุล ซึ่ง
ท�ำได้ด้วยการพัฒนาคน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ชุ ม ชน สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ภ ายในเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นา
ระบบ ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ทั้งหมดนี้
ก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งทั้งสิ้น
หลักการปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจ ้ า อ ยู ่ หั ว ฯ ไ ด ้
ท ร ง มี พ ร ะ ร า ช ด� ำ รั ส ใ น พ ร ะ ร า ช พิ ธี บ ว ง ส ร ว ง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
พุทธศักราช 2525 (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2551) โดย
ได้พระราชทานหลัก “คุณธรรม 4 ประการ ชุดแรก” ที่
มีความส�ำคัญยิ่งคือ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ
ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่ม
ใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความ
สัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น
และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่า
ด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความ
ชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
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เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ในการปฏิบัติจึง
สามารถขยายหลักคุณธรรมสีป่ ระการนีไ้ ด้เป็น 7 ขัน้ ตอน
คือ 1) การจับประเด็นปัญหา 2) การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา3) การก�ำหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ปัญหา
4) การเขียนค�ำปณิธาน 5) การด�ำรงความมุ่งหมาย 6)
การอดทน อดกลัน้ และอดออม และ 7) การละวางความ
ชั่ว ความทุจริต
หลักการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริมี 5 ประการ คือ (สุเมธ ตันติ
เวชกุล, 2542)
1. ยึดหลักการประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายใน
ทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด�ำรงชีพอย่างจริงจัง
2. ยึ ด หลั ก การประกอบอาชี พ ด้ ว ยความถู ก
ต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด�ำรง
ชีพก็ตาม
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขัน
กันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่าง
รุนแรงดังอดีต
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมี
รายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส�ำคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให้หมด
สิ้นไป
สุเมธ ตันติเวชกุล (อ้างถึงในกระทรวงมหาดไทย,
2541) กล่าวถึง การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจะต้องยึดหลักการ
ส�ำคัญที่อาจจะแยกได้ส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ด้ า นจิ ต ใจ ท� ำ ตนให้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ตนเอง มี
จิตส�ำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม
2. ด้านสังคม แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เชื่อมโยงกันเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้และจัดการ
อย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า

4. ด้านเทคโนโลยี (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) จาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามาใหม่
ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี แยกแยะยาก แต่ก็ต้องมีพอควรเพื่อ
การด�ำรงชีวิตในพื้นบ้าน การพัฒนาจะต้องสอดคล้อง
กับภูมิสังคม
5. ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่นักพัฒนามักมุ่งที่
การเพิ่มรายได้แต่ไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายกล่าวคือ
ต้องปรับทิศทางในเบื้องต้นมุ่งลดรายจ่ายก่อน ยึดถือ
การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริตแม้จะตกอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนในการด�ำรงชีพก็ตาม และละเลิกการแก่งแย่ง
ผลประโยชน์ในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กันอย่างรุนแรง
สรุปได้วา่ หลักการปฏิบตั ติ ามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ส�ำคัญ คือ ประหยัด พึ่งพาตนเอง ประกอบ
อาชีพสุจริต หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรง
ปฏิบตั ติ นในแนวทางทีด่ ชี ว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน แสวงหา
ความรู้เพื่อให้มีรายได้พอเพียง เลือกใช้เทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับสังคม และมุ่งลดรายจ่าย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
วางแผนของประเทศ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพระ
ราชด�ำริดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
มาร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองพระราชด�ำรัสที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ สรุปออกมาเป็นค�ำนิยาม
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม มีความ
เข้าใจในหลักปรัชญา และน�ำไปเป็นพื้นฐานและแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิตด้านต่างๆ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคม
มีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคงในที่สุด โดยหลัก
แนวคิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การ
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
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การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสิน
ใจและการกระท�ำ และมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง
การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้น
ฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัยวิกฤติ เพือ่ ความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบตั บิ นทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ ตอน
3. ค�ำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย
3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ
อย่างรอบคอบ
3.3 การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว หมายถึง การเต
รียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงือ่ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
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กัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ
ปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จาก
การน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้
คื อ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง
แวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
ส� ำ หรั บ รู ป แบบของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เมื่ อ
พิจารณาจากแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
การพัฒนามาโดยล�ำดับนั้น อาจสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอ
เพียงมี 2 รูปแบบ คือ
1. เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภมากและไม่
เบียดเบียนคนอื่น
2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลก
เปลีย่ นร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ท�ำให้สว่ นรวม
ได้รบั ประโยชน์และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เจริญอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การด�ำรงชีวิตไม่
สามารถด�ำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงแบบใดแบบ
หนึง่ ได้เพียงแบบเดียว ต้องด�ำเนินไปในลักษณะทีเ่ กือ้ กูล
กันอย่างสมดุล กล่าวคือ คนในสังคมไม่สามารถด�ำเนิน
ชีวิตที่เน้นการพึ่งตนเองได้เพียงอย่างเดียว ต้องน�ำหลัก
การด�ำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ทีม่ งุ่ เน้นเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกัน และร่วมมือกัน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกันด้วย
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนให้
สมดุล ไม่มากไปไม่น้อยไป และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ
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สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขเบื้องต้นก่อน น�ำเอาปรัชญาไปใช้ คือ ต้องมีการ
เสริมสร้างพืน้ ฐานของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ซึ่ง
หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง
และความมีเหตุผล มีหลักวิชาที่เกื้อหนุนความมีเหตุผล
คือ ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ด�ำเนินการทุกขั้นตอน

การนำ�ไปใช้
การนำ�ไปใช้ในสถานศึกษา
จากงานวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น (สิ ริ ว รรณ ศรี
พหล, 2550) ได้ระบุว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะ
เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับสามารถใช้เป็นวิถีการด�ำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า
ด้วยความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน การน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาและหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถยึดมัน่ เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ นับว่าเป็น
สิ่งจ�ำเป็นยิ่ง แนวการจัดการเรียนการสอนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรเน้นในเรื่องการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการจัดหลักสูตรสามารถจัดได้ใน 3 รูปแบบ
คือ การสอดแทรกหรือบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มที่ปรากฏในหลักสูตร

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 การบูรณาการไว้
ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และการจัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรายวิชาหนึง่
ต่างหาก ทั้งนี้การจัดหลักสูตรต้องก�ำหนดขอบข่ายของ
เนือ้ หาสาระทีม่ งุ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเจตคติและคุณธรรมที่ได้
จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะและความ
สามารถเพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผู้สอนควรเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนท� ำความ
กระจ่างในค่านิยม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
อภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลอง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการแก้ปญ
ั หา และกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการ
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น จากโครงการวิ จั ย
“แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (ชีพสุมน รังสยาธร และ
คณะ, 2553) โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ จ�ำนวน 20
คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้ า นการด� ำ เนิ น การเรี ย น
การสอนซึ่งสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา จัดท�ำเป็นตาราง
สังเคราะห์ และผังมโนทัศน์ พบว่า อาจารย์คาดหวังให้
นิสิตเข้าใจหลักการและแนวคิด ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต
ประจ�ำวันได้ การสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมีทั้งที่ปรากฏในประมวลการสอนและไม่ปรากฏใน
ประมวลการสอน ตลอดจนบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา
ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน อาจารย์ใช้วิธี
การสอน สื่อการสอน และการประเมินผลที่เหมาะสม
และหลากหลาย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
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สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขเบื้องต้นก่อน น�ำเอาปรัชญาไปใช้ คือ ต้องมีการ
เสริมสร้างพืน้ ฐานของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ซึ่ง
หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง
และความมีเหตุผล มีหลักวิชาที่เกื้อหนุนความมีเหตุผล
คือ ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ด�ำเนินการทุกขั้นตอน

การนำ�ไปใช้
การนำ�ไปใช้ในสถานศึกษา
จากงานวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น (สิ ริ ว รรณ ศรี
พหล, 2550) ได้ระบุว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะ
เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับสามารถใช้เป็นวิถีการด�ำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า
ด้วยความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน การน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาและหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถยึดมัน่ เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ นับว่าเป็น
สิ่งจ�ำเป็นยิ่ง แนวการจัดการเรียนการสอนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรเน้นในเรื่องการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการจัดหลักสูตรสามารถจัดได้ใน 3 รูปแบบ
คือ การสอดแทรกหรือบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มที่ปรากฏในหลักสูตร

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 การบูรณาการไว้
ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และการจัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรายวิชาหนึง่
ต่างหาก ทั้งนี้การจัดหลักสูตรต้องก�ำหนดขอบข่ายของ
เนือ้ หาสาระทีม่ งุ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเจตคติและคุณธรรมที่ได้
จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะและความ
สามารถเพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผู้สอนควรเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนท� ำความ
กระจ่างในค่านิยม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
อภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลอง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการแก้ปญ
ั หา และกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการ
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น จากโครงการวิ จั ย
“แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (ชีพสุมน รังสยาธร และ
คณะ, 2553) โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ จ�ำนวน 20
คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้ า นการด� ำ เนิ น การเรี ย น
การสอนซึ่งสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา จัดท�ำเป็นตาราง
สังเคราะห์ และผังมโนทัศน์ พบว่า อาจารย์คาดหวังให้
นิสิตเข้าใจหลักการและแนวคิด ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต
ประจ�ำวันได้ การสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมีทั้งที่ปรากฏในประมวลการสอนและไม่ปรากฏใน
ประมวลการสอน ตลอดจนบูรณาการกับเนื้อหารายวิชา
ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน อาจารย์ใช้วิธี
การสอน สื่อการสอน และการประเมินผลที่เหมาะสม
และหลากหลาย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
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ไว้ ทั้งนี้อาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์ความ
รู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเผยแพร่และ
สนับสนุนเชิงนโยบายอย่างชัดเจนไปสูบ่ คุ ลากรและหน่วย
งานทุกระดับ สนับสนุนการวิจัยและเน้นให้มีการปฏิบัติ
จริงอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการเรียนการสอนควร
กระตุ้นให้มีการสอดแทรกในทุกรายวิชาหรือปรับเนื้อหา
ของรายวิชาให้มุ่งสู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยไม่จ�ำเป็นต้องสร้างรายวิชาใหม่ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิต
บัณฑิตที่มีจิตส�ำนึกเพื่อชุมชนและสังคม
การเริ่มต้นขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของสถานศึกษา
มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน (ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 2552)
ดังนี้
ขั้นตอนแรก คือ การส�ำรวจวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก�ำหนดจุดเน้นและรวมพลังความร่วมมือทั้งที่มีอยู่แล้ว
ในโรงเรียนและสิ่งที่โรงเรียนจะต้องแสวงหาเพิ่มเติม เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ
ความพอเพียงสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ในการเริ่ม
ต้นที่ส�ำคัญนี้จ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีความชัดเจนและยืดหยุ่น เพราะ
เป็นการบูรณาการหลักปรัชญา ซึ่งเป็นแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้ น ตอนที่ ส อง คื อ การสนทนาแลกเปลี่ ย น
ความคิดโดยการสานต่อข้อมูลเพื่อการด�ำเนินงานอย่าง
มีระบบ ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โรงเรียนได้ให้ความส�ำคัญ
กับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดของครูและบุคลากร
ของโรงเรียนก่อน โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “ระเบิดจากข้างใน โรงเรียน
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรซึ่ง
เป็นผู้ที่จะพัฒนาคนคือผู้เรียน จึงต้องสร้างความเข้ม
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แข็งให้แก่บคุ ลากรให้มสี ภาพความพร้อมก่อนเพือ่ ทีจ่ ะได้
พัฒนาถ่ายทอดผู้เรียนและสังคมต่อไป”
ขั้ น ตอนที่ ส าม การวางแผนขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก าร
ปฏิบัติ เมื่อโรงเรียนด�ำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว สิ่ง
ที่ค้นพบ คือ ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความ
ยินดี และพร้อมใจแล้วที่จะพูดภาษาเดียวกัน คือ “การ
ท�ำงานทีม่ งุ่ สูค่ ณ
ุ ภาพคูค่ วามพอเพียง” การระเบิดจากข้าง
ในเริม่ เข้มข้นขึน้ และพร้อมแล้วทีจ่ ะระเบิดสูภ่ ายนอก ด้วย
การวางแผนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ด้วย
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เครือข่ายการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่
การศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียน
การด� ำ เนิ น การในขั้ น ตอนต่ อ ไปจึ ง เป็ น การ
ด�ำเนินการที่ผู้บริหารจะต้องเน้นการบริหารที่อยู่บนพื้น
ฐานของระบบคุณภาพสู่ความพอเพียง ซึ่งจะประสบ
ความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักส�ำคัญ
อย่างน้อย 2 ประการคือ 1. ภาวะผู้น�ำ (Leadership)
2. ระบบที่ดี (Quality System) หมายถึงความส�ำเร็จ
ขึ้นอยู่กับหลักส�ำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ประกอบด้วย
หลักของระบบวิถีปฏิบัติงานหรือเรียกว่าระบบเอกสาร
กับหลักของระบบการท�ำงานเป็นทีมหรือการมีส่วนร่วม
ดังนั้น หากผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าวได้เท่ากับผู้บริหารได้ใช้หลักการบริหาร
คุณภาพคู่ความพอเพียง ซึ่งนั่นหมายถึงความพยายาม
ในการสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความพอเพียงที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืน

การนำ�ไปใช้ในชุมชน
จากวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาฉบับเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2540 ได้กล่าวถึง การด�ำเนินการตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านทฤษฎีใหม่ทั้งสามขั้นตอน รวม
ทั้งความเกี่ยวพันกันระหว่างทฤษฎีแต่ละขั้น ซึ่งต่อมา
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บริษัทบางจากปิโตรเลียมได้น�ำมาย่อความและพิมพ์แจก
(ม้ามังกร, 2553) ดังนี้
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 : ผลิตอาหารบริโภคเอง
เหลือขาย ท�ำให้มีกินอิ่ม ไม่ติดหนี้ มีเงินออม
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 : รวมตัวกันเป็นองค์กร
ชุ ม ชน ท� ำ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
เกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ท�ำ
ธุรกิจปั๊มน�้ำมัน ขายอาหาร ขายสมุนไพร ตั้งศูนย์การ
แพทย์แผนไทย จัดการท่องเที่ยวชุมชน มีกองทุนชุมชน
หรือธนาคารหมู่บ้าน
ทฤษฎีใหม่ขนั้ ที่ 3 : เชือ่ มโยงกับบริษทั ท�ำธุรกิจ
ขนาดใหญ่ รวมทั้งการส่งออก
ทฤษฎีใหม่ทั้งสามขั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยว
โยงกันอย่างไร เราสามารถพิจารณาได้จากหลักส�ำคัญที่
พระองค์ท่านทรงระบุเองในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 คือ “ให้
เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้” สามารถสรุป
ได้ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 น�ำไปสู่ตัวเองหรือครอบครัวพอ
เพียง
ในทฤษฎีขั้นที่สอง พระองค์ทรงระบุว่าให้รวม
กลุ่มกันเพื่อด�ำเนินการ 6 ด้าน (การผลิต การตลาด การ
เป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา) แสดง
ถึงกรอบคิดระดับการจัดการกลุ่มหรือชุมชน ให้เกิดการ
ช่วยเหลือกันจนสามารถจัดการคุณภาพชีวติ ของกลุม่ หรือ
ชุมชน และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของกลุม่ หรือชุมชน
ได้อย่างพอเพียง
ในทฤษฎีขั้นที่สาม พระองค์ท่านได้กล่าวถึง
“ความร่วมมือ” จากภายนอกกลุ่มหรือชุมชนทั้งจาก
ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาคราชการ ในลักษณะที่ได้
ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย โดยความร่วมมือดังกล่าวนั้น
จะต้องสอดคล้องกลมกลืนกับ วัตถุประสงค์ 6 ด้านของ
การรวมกลุ่มกันตามทฤษฎีขั้นที่สอง ทั้งนี้เราจะเห็นได้
ว่าในขั้นตอนนี้ สามารถน�ำทฤษฎีใหม่และแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงเข้าสู่กลไกการผลิตและการ
ตลาดในปัจจุบนั หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื การเชือ่ มโยง

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมระดับสากล หรือระดับ
ภาพรวมในประเทศ
จะเห็ น ได้ ว ่ า ทั้ ง สามขั้ น ตอนเป็ น รู ป ธรรมที่
สามารถเชื่อมโยงกับนามธรรมแนวคิด “เศรษฐกิจพอ
เพียง” ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน คือ ครอบครัวพอ
เพียง (ขั้นที่ 1) ชุมชนพอเพียง (ขั้นที่ 2) และเศรษฐกิจ
ของชาติพอเพียง (ขั้นที่ 3)
จากการศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
สังคมไทย: กรณีศึกษาหมู่บ้านนาสักและหมู่บ้านสบจาง
(สงัด หมื่นตาบุตร, 2549) เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ (knowledge outcome) เกี่ยวกับวิถีการด�ำรง
ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนโลกทัศน์
ทัศนคติ ของประชาชนต่อวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ เพื่อน�ำไปสู่
การเชื่อมโยงกับวิถีการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทีอ่ าจก่อให้เกิดการขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ขิ องประชาชน
ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ขณะเดียวกันจะก่อให้เกิด
ความรู้ด้านปฏิบัติ (action outcome) ที่เป็นประโยชน์
ต่อการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การศึกษาใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research,
PAR) ระหว่างนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กบั นักวิจยั ชาวบ้าน 2 หมูบ่ า้ น จ�ำนวน 26 คน
และวิธีการศึกษาเชิงชาติพันธ์ (Ethnomethodology)
ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน ที่
มุง่ เน้นการเรียนรูว้ า่ สมาชิกในกลุม่ ท�ำอย่างไรในกิจกรรม
ที่ท�ำอยู่ ในด้านการผลิต การบริโภค การจัดสรรผลผลิต
และการแลกเปลีย่ น ในหมูบ่ า้ นสองแห่งทีม่ วี ถิ กี ารด�ำเนิน
ชีวติ แตกต่างกัน คือ หมูบ่ า้ นสบจาง ซึง่ วิถชี วี ติ มีลกั ษณะ
พึ่งตนเองสูง และหมู่บ้านนาสักที่มีการปรับตัวโน้มเอียง
ไปสู่การพึ่งพิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันเป็นตัวอย่าง
ของวิถีชีวิตที่ปรากฏในหมู่บ้านของชนบทไทยทั่วๆ ไป
ในปัจจุบัน เพื่อศึกษาว่ามีลักษณะของวิถีชีวิตที่แตกต่าง

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ไปอย่างไร จะท�ำให้เห็นภาพวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีส่ ะท้อน
การด�ำรงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตที่เป็นจริง
ของประชาชน การปรับตัวเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจพอ
เพียงในบริบทที่แตกต่างกันของชุมชน
ผลการศึกษาของทีมวิจัยหมู่บ้าน ในช่วงที่ 1
และช่วงที่ 2 พบว่าวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านนา
สักส่วนใหญ่มีวิถีการผลิตในสองลักษณะ คือการผลิต
ทางการเกษตรแบบยังชีพ เพื่อบริโภคในครัวเรือน เมื่อ
เหลือจากการบริโภคก็ขาย และการรับจ้าง มีลักษณะ
การบริโภคที่มุ่งให้เกิดความสุข ความสะดวกสบายใน
เวลาปัจจุบัน มากกว่าการประหยัดอดออมเพื่ออนาคต
ท�ำให้ครัวเรือนผู้กู้เงินถึงร้อยละ 60 ไม่สามารถคืนเงิน
กู้ได้ สร้างปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินในชุมชน แต่หมู่บ้านก็
ยังคงลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนอยู่
ส่วนบ้านสบจาง วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ มีวิถี
การผลิตทางการเกษตรแบบยังชีพ ที่มุ่งให้สามารถพึ่ง
ตนเองให้ได้ จึงมีการผลิตอย่างขยันขันแข็ง ผลิตแทบ
ทุกอย่างที่ตนเองต้องกินและใช้ ส่วนวิถีการบริโภคก็มี
ลักษณะของการประหยัดและอดออม เห็นคุณค่าของเงิน
ไม่นิยมดื่มสุราหรือเล่นการพนัน เมื่อน�ำไปเชื่อมโยงกับ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะพบว่าวิถีชีวิต
ของคนส่วนใหญ่ในหมูบ่ า้ นนาสัก มีวถิ แี ห่งความพอเพียง
ที่ค่อนข้างต�่ำ เนื่องจากมีการเปิดตัวรับเอาวิถีทุนนิยม
เข้าไปในนชีวิตประจ�ำวันมาก ท�ำให้มีการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ความสุขตามยุคสมัยจ�ำนวนมาก โดยไม่คำ� นึงถึงการเก็บ
ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต จนก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน
ขณะที่วิถีการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านสบจางมีความพอ
เพียงค่อนข้างสูง ประชาชนมีการผลิตที่มุ่งพึ่งตนเอง มี
ความขยันขันแข็ง มีการบริโภคที่ประหยัด เรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ใช้หลักเหตุผลในการด�ำเนินชีวิต มีความพอดี
และพอใจในตัวเองว่ามีความขยันขันแข็ง แม้ไม่รวยแต่
ก็ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งเมื่อนักวิจัยได้ศึกษาวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านของตนเองอย่างลึก
ซึ้ง เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน
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ได้เกิดความตระหนักในสิง่ ดีของวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีค่ งอยูใ่ น
ชุมชน และสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง จึง
มีแนวคิดทีจ่ ะร่วมกันก�ำหนดวิธกี ารรักษาสิง่ ดีทไี่ ด้ปฏิบตั ิ
และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมของตนเองขึน้ มาหลาย
กิจกรรม/โครงการ การวิจัยนี้จึงเป็นวิธีการหนึ่งของการ
พัฒนาชุมชน ที่ก่อตัวมาจากภายในชุมชน จากความ
ต้องการของชุมชนเอง ขณะเดียวกันก็เกิดการขับเคลือ่ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของชุมชนที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เป็นการยัดเยียด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อ
ไปในอนาคต
นอกจากนี้ จากการศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอ
เพียงทั้งสี่ภาค (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552) แสดง
ให้เห็นว่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชวี ติ แบบพอ
เพียงนั้นเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทยและสามารถท�ำได้ในชุมชนทุกพืน้ ที่ ไม่วา่ จะ
เป็นชุมชนในเมืองหรือในชนบท โดยเน้นการปฏิบัติบน
ทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ปัจจัยพื้น
ฐานของการเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่
คือ การมีฐานทรัพยากรทีส่ ามารถเป็นทีพ่ งึ่ พาในการด�ำรง
ชีวิต มีฐานวัฒนธรรมแบบเกื้อหนุนพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และมีวิถีการผลิตแบบผสมผสาน ซึ่งนอกจากจะท�ำให้
ไม่ต้องลงทุนมากแต่มีผลผลิตตลอดปี มีรายได้อย่าง
สม�ำ่ เสมอและไม่เป็นหนีส้ นิ แล้ว ยังเป็นปัจจัยเกือ้ กูลท�ำให้
มีสขุ ภาพแข็งแรง มีสงิ่ แวดล้อมดี มีวถิ ชี วี ติ สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและท�ำให้ชวี ติ ด�ำเนินไปอย่างมีความสงบสุขบน
ฐานของความพอเพียง
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาของ “โครงการวิจัยประเมินผล
โครงการ พ.ศ. พอเพียง” ในปี 2551 (วรวิทย์ อวิรุทธ์ว
รกุล, 2552) ชี้ว่า คนในครอบครัวจะมีอิทธิพลสูงต่อการ
ชักชวนให้ปฏิบัติตามปรัชญา ถึงร้อยละ 86.0 ของกลุ่ม
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1) ความพอเพียง ประหยัดและขจัดการใช้จ่าย 2) รวม
พลังในรูปกลุ่ม และ 3) สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย ในการน�ำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ สามารถกระท�ำได้ 4 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นน�ำ 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นสรุป และ 4)
ขั้นน�ำไปใช้ โดยผู้สอนควรเน้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียน
ท�ำความกระจ่างในค่านิยม กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลอง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการแก้ปญ
ั หา และกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงาน โดยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ใช้วิธีการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยสร้างความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร และ “ระเบิดสู่ภายนอก”
ด้วยการวางแผนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ด้วยการจัดท�ำแผนกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จ โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการปลูกฝังใน
ระดับครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการชักชวนให้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะน�ำไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติของประชาชนได้อย่างแพร่หลายเรียกว่าการเรียน
รู้ สานข่าย ขยายผล จนกลายเป็นการพัฒนาชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทวิเคราะห์
ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแก่
จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความ ประชาชนอย่างยั่งยืน
พอประมาณและความมีเหตุผล และหลักการ 3 ขั้นคือ
ตัวอย่าง รองลงมาเป็นการชักชวนของเพือ่ น ร้อยละ 56.0
ประชาชนเห็นว่าการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปประยุกต์ใช้ ควรเริ่มต้นจากตนเองก่อนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือรัฐบาล ร้อยละ 21.4
และองค์กรภาคประชาชน ร้อยละ 9.8 ส่วนแกนน�ำการ
ผลักดันให้ประสบผลส�ำเร็จมากที่สุด คือรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 52.2 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือตัวเอง ร้อย
ละ 21.2 องค์กรภาคประชาชน ร้อยละ 10.6 ส่วนวิธีการ
ที่ช่วยให้การด�ำเนินงานมีความส�ำเร็จสูงขึ้นมากที่สุดคือ
ภาครัฐต้องลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างตัวอย่างให้
เป็นรูปธรรม เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อเนื่อง ใช้
กลไกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เผยแพร่ความรู้และใช้สถาบันการ
ศึกษาในการฝึกอบรม
อย่างไรก็ตาม การจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้
ไปในทิศทางที่สร้างความพอเพียงในทุก ๆ ด้านทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2550)จ�ำเป็นต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างขนานใหญ่กับคนทุกกลุ่ม ทุก
ระดับ ทุกวงการ และสานกันเข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละหนุนเสริมซึง่ กันและกัน จึงจะขยาย
ปฏิบัติการของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ออกไปในวงกว้างได้ “การเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล” จึง
เป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
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