บทบรรณาธิการ
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่
ได้ดำเนินโครงกำรเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ เพื่อเยี่ยมเยียน
และเป็นกำลังใจให้ครูภูมิปัญญำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “เพชรรำชภัฏ –
เพชรล้ำ นนำ” ของมหำวิ ท ยำลัยรำชภั ฏ เชีย งใหม่ ได้ มี พ ลั ง กำยและ
ก ำลัง ใจในกำรสร้ำงสรรค์ผ ลงำน เพื่ อ ให้เ กิ ดกำรอนุรัก ษ์และสืบ สำน
ไว้ซึ่งมรดกชองชุมชน เพรำะชุมชนเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ ในกำร
พัฒ นำจะต้องเป็นกำรพั ฒ นำควบคู่อ ย่ำงสมดุล ทั้ ง ทำงเศรษฐกิ จ และ
สังคม อันจะนำพำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โดยฉบับ นี้ ส ำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร วบรวมและบันทึก
องค์ควำมรู้ของเพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ ในสำขำกำรพัฒนำสังคม
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้เกิดกำรสืบทอดและสืบสำนมรดกทำง
วัฒ นธรรมของบรรพชนไปยังเยำวชน จำกรุ่นสู่รุ่นอย่ำงต่อเนื่อง จึง ได้
จั ด ท ำหนั ง สื อ ชุ ด เยื อ นถิ่ น เพชรรำชภั ฏ – เพชรล้ ำ นนำ เล่ ม ๒
ด้วยกำรรวบรวมและสกัดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำกเพชรรำชภั ฏ – เพชรล้ ำ นนำ ซึ่ ง เป็ น พ่ อ ครู แม่ ค รู ที่ มี ผ ลงำน
เชิงประจักษ์แก่สังคม
ปนัดดำ โตคำนุช
นักวิชำกำรศึกษำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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สำรบัญ

ข

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑

ควำมหมำยของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๒

กรอบแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๓

หลักกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๙

ควำมสำคัญของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔

กำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑๕

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยง

๑๖

เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ

๑๘

เอกสำรอ้ำงอิง

๒๖

ข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มสี ิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทกุ คนมีความปรารถนาทีจ่ ะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และ
ทางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางที่จะให้เมืองไทยอยูแ่ บบพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่ว่าจะรุง่ เรืองอย่างยอด
แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิง่ ยวดได้..."
"...ฉะนั้น ถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผูท้ ี่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทาให้ผู้อื่นซึง่ มีความคิด
เหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้า พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้
คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล..."
"...ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันทา แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผล
และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิง่ ทีส่ ูงสุด ที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู่ ปลอดภัย
ของประเทศชาติ..."
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
(www.kapook.com เข้าถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑

ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง เป็น แนวคิด ที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทรงชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี นับตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๔๐
“...คาว่า พอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ ได้หมายถึง การมีพอสาหรับใช้ของ
ตัวเอง มี ความหมายว่า “พอมีพ อกิน”...วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี นี้ ก็แปลว่า
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงนั้นเอง ถ้าแต่ล ะคนมี พอมี พอกิ น ก็ ใช้ได้ ยิ่ง ถ้าประเทศมี พอมี พอกิ นก็ ยิ่งดี พอเพียง
หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือ ย ไม่หรูห ราก็ได้ แต่ว่า พอเพียง ก็คือ พอเท่านั้นเอง คนเราถ้าพอใน
ความต้องการมั นก็จ ะมี ความโลภน้อ ย ก็ จะเบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงนี้อาจจะมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติ
ตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
พระราชดารัส ของรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวัน เฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธัน วาคม ๒๕๔๑ ณ
พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน จากกระแสพระราชดาริเศรษฐกิ จพอเพียงดัง กล่าว ก่ อให้เกิ ดการระดม
ความคิด ในวงกว้างจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ด้วยการน้อม
นาเอากระแสพระราชดาริมาปฏิบัติและหาวิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลสาเร็จ (บุษยา มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖
: ๗)
ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (อ้างใน บุษยา มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๘) ให้ความหมาย
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒ นา
และบริห ารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่อให้ก้ าวทั นต่อยุค
โลกาภิวัฒน์ ดังนั้น ความพอเพียง จึงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่ต้อง
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดาเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

๒

ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (อ้างใน บุษยา มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ :๘) ที่ กล่าวว่า ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงเป็นหลัก ที่ป ระชาชน หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนาไป
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนได้ โดยมีสาระสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมี เหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกั นที่ ดี รวมไปถึงการมี ความรู้ และการมีคุณธรรม
ประกอบกั น ด้ ว ย ซึ่ ง องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถด ารงชี พ ในสภาวะสั ง คมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่มาจากประสบการณ์จริงของ
รัชกาลที่ ๙ ในการพัฒ นา และมีพื้ นฐานจากพระราชกรณี ยกิจ โครงการหลวง โครงการในพระราชดาริ
ต่าง ๆ ซึ่งพระองค์มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่คน พัฒนาความเป็นอยู่ของปัจเจกในครอบครัวและชุมชน ทรงให้
เกษตรกรก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง เช่น ลดการพึ่งพิงเฉพาะน้าฝน ลดผลผลิตทางการเกษตรที่ม าจาก
การปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว เน้ น ความพออยู่ พ อกิ น ซึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ ทฤษฎี ใ หม่
ที่เป็นการพัฒนาการเกษตรที่พึ่งตนเอง
กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี แ นวคิ ด ภายใต้ ก รอบ “๓ ห่ ว ง ๒ เงื่ อ นไข” กล่ า วคื อ ๓ ห่ ว ง
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้
๒ เงื่อนไข คือ การมีความรู้และคุณธรรม

กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

๓

สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ้างใน นิภาพร กลิ่นเกตุ, ๒๕๕๗ : ๒๗ –
๒๘) ได้กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ๕ ส่วน ดังนี้
๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม ของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา
๒. คุณ ลั ก ษณะ เศรษฐกิ จ พอเพียงสามารถน ามาประยุ ก ต์ใช้ในการปฏิบั ติตนได้ในทุ ก ระดั บ
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
๓. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไม่ น้ อ ยเกิ น ไป และไม่ ม ากเกิ น ไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๑.๒ ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความพอเพี ย งนั้ น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
๑.๓ การมี ภู มิ คุ้ม กั น ที่ ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้ อมรับ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ จ ะเกิ ดขึ้น โดยคานึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ให้อยู่บ นระดับ ความพอเพียงนั้น ต้อง
อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
ก) เงื่อ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เ กี่ ยวกั บ วิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้ าน
ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจ ารณาให้เชื่ อมโยง เพื่ อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
ข) เงื่อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้องเสริม สร้าง ประกอบด้วย มี ความตระหนัก ในคุณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่
๕. แนวทางปฏิบัติหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
คือ การพัฒ นาที่ส มดุล และยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ด้าน ทั้งด้านความรู้ สังคม เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๔

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ความพอประมาณ (Moderation) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความหมายว่า ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
จากพระราชด ารั ส เกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “การประหยั ด ต้ อ งให้
พอประมาณ” พบว่า การพอประมาณนั้น จะเป็นการประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไป และสิ่งใดควรรักษา
ไว้ โดยการประมาณตนและประมาณสถานการณ์ คือ ให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความจาเป็นสาหรับตน
มากเพียงใด และในสถานการณ์ที่กาลังเผชิญ อยู่ต้องท าอย่างไรถึงจะพอเพียงแก่ตนเอง ซึ่งการประมาณ
ตนเองและสถานการณ์ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ว่า ความพอดีของตนนั้น ที่ว่าไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
อยู่ที่ระดับใด หลายครั้งจากพระราชดารัส จะกล่าวถึงสถานการณ์รอบด้านในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การตัดสิ นใจถึง ระดับ ความพอดีของบุคคล องค์ก ร หรือสัง คม ดัง นั้น ความพอประมาณ จึง หมายถึ ง
การพอประมาณขนาดไหน ต้อ งใช้ก ารประมาณปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน ทั้ง ปัจ จัยส่วนบุคคลและปัจ จัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
๒. ความมี เ หตุ ผ ล (Reasonableness) คื อ การมี เ หตุ ผ ลสมควรหรื อ ไม่ ส มควรใน
การกระทา และการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้ น อย่างรอบคอบ ดั งพระบรมราโชวาทของรัฐกาลที่ ๙ ที่ ท รงพระราชทานแก่ นิ สิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้
“...ทุ ก สิ่ง ทุ ก อย่ างที่ เกิ ดขึ้ นแก่ เราในทุ ก วัน นี้ ย่ อมมี ต้น เรื่อ งมาก่ อ น ต้ นเรื่อ งนั้น คื อเหตุ
สิ่งที่ ได้รับ คือผล และผลที่เกิ ดจะเป็นเหตุ ให้เกิ ดผลอื่น ๆ เนื่องกั นไปอีก ไม่ ห ยุดยั้ง ดังนั้นที่ พูดกั นว่า ให้
พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยก็คือ ให้พิจารณาการกระทาหรือกรรมของตนเองให้ดีนั้นเอง คนเรา
โดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะ
อนาคตคือ ผลของการกระทาในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทาดี อนาคตก็ไม่ควรตกต่า ฉะนั้นเมื่อกระทาการใด ๆ
ควรจะได้ นึก ว่า การกระท านั้น จะมี ผ ลสืบ ไปในอนาคต จัก ได้ส ติ ก ระท าสิ่ งต่ าง ๆ ด้วยความรู้ตัวและ
ระมัดระวัง ทั้งควรจะสานึกตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทาของตนเองในปัจจุบันนั้น นับว่าสาคัญ
ที่สุด จะต้องพิจารณาให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครั้ง มิฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจทาให้ต้องผิดหวังอย่างมาก
ที่สุดก็เป็นไปได้...”

๕

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุก สิ่งทุกอย่างย่อมเกิดจากการะท า
หรือเหตุเบื้อ งต้น และมี ผลของเหตุซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ย่อมส่งผลถึงการปฏิบัติของตนเองในปัจจุบันและ
อนาคต แต่ผลที่ได้รับที่ชัดเจนมากที่สุดคือ ในปัจจุบัน ถ้าทาปัจจุบันให้ดี อนาคตก็จะดีไปด้วย
“...เหตุและผลนี้เป็นสิ่งที่ละเอียด เป็นขั้น เป็นตอน และบางที ก็ซับ ซ้อนมาก ยากที่ จะมอง
เห็นได้ถ้าไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบจริง ๆ เพราะฉะนั้นจึงใคร่จะปรารถนาถึงหลักความสาคัญสาหรับ
การคิดพิจารณาหาเหตุและผลไว้สักสองประการ ประการแรก ขอให้เข้าใจว่าผลทุกอย่างต้องมาจากเหตุ
เมื่อมีเหตุแล้วต้องเกิดผลและผลที่สาคัญ ๆ ที่เป็นผลรวบยอด...ยอมเป็นผลที่เกิดจากเหตุและผลอื่น ๆ ที่มี
ต่อเนื่องกันมาเป็นลาดับหลายขั้นตอน จึงจาเป็นที่ จะต้องระวังจับเหตุจับผลให้ได้โดยถูกต้องทุกขั้นตอน
ไม่ ให้สับสน อีกประการหนึ่ง เหตุที่จะให้ผ ลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั้น ปรกติจ ะเห็นว่ามีห ลายสาเหตุ
...เหตุทั้ งหลายนี้จาแนกได้เป็นสองประเภท คือ เหตุต่าง ๆ ที่ อยู่นอกตัว ประเภทหนึ่งกั บเหตุที่ จัดเป็น
เหตุภายในอี กประเภทหนึ่ง ขอให้พิ จ ารณาทบทวนดูให้ดี จะเห็นว่า เหตุภายนอกทั้ง หมดนั้นเป็นเพียง
ส่วนประกอบ เหตุแท้จริงอยู่ที่ภายใน คือ การกระทาของตนเองเป็นสาคัญ แล้วเร่งกระทาเหตุที่สาคัญนั้น
ให้ถูก... ข้าพเจ้าอยากให้ทุก คนคานึงถึงกฎแหล่งเหตุผลว่า ผลที่ เกิดขึ้นเพราะเหตุ คือ การกระทา และ
ผลนั้ น จะเป็ น ผลดี ห รือ ผลเสี ย ก็ เ พราะกระท าให้ ดี ห รื อ ให้ เ สี ย ดั ง นั้ น การที่ จ ะท างานใดให้ บ รรลุ ผ ล
ที่พึงประสงค์จะต้องพิ จารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมก่ อนเป็นเบื้องต้น แล้วลงมือกระทาตามหลักเหตุผ ล
ด้วยความตั้งใจจริง และด้วยความสุจริตงานของแต่ละคนจึงจะเป็นผลดี และเชื่อได้ว่า ผลงานของแต่ละคน
จะประมวลกันเป็นความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองได้ดั่งปรารถนา...”
กล่าวได้ว่า “กฎแห่งเหตุผล” ในความหมายตามแนวคิดที่รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้
มีความหมายมากกว่าผลงานและผลรับ ของแต่ล ะบุคคล แต่ยังให้ความหมายที่ ลุ่มลึก ผูก พันสอดคล้อง
ประสานถึงหลักปรัชญาและแนวคิดของการกระทา พระองค์ได้ทรงย้าอย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเศรษฐกิจที่ใช้เหตุผล เพื่อนาไปสูก่ ารกระทาที่ดี จะเห็นได้ว่า ทรงเน้นที่การกระทาของตนเองเป็นสาคัญ
คือ ท าให้ เหตุ ภ ายในให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน ผลที่ อ อกมาจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ป ระโยชน์ และมี ค วามสุ ข
ดังพระราชดารัส เนื่อ งในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ (อ้างในบุษยา
มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๒) ว่า
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้าว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทาอะไร เพื่อให้เกิดผล
โดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าทาเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุ การ
กระทาก็จะเป็นการกระทาที่ดีและผลของการกระทานั้น ก็จะเป็นการกระทาที่ดี ดี แปลว่า มีประสิทธิผล ดี
แปลว่า มีประโยชน์ ดี แปลว่า ทาให้มีความสุข...”

๖

จะเห็นได้ว่า ความมีเหตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงอย่างมี
ความละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิ ด ขึ้น จากการกระท านั้ น ๆ อย่า งรอบคอบ รู้จั ก ประมาณตน และประมาณสถานการณ์
ประการส าคั ญ คื อ ต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งมี เห ตุ มี ผ ล โดยใช้ ค วามเป็ น กลาง เที่ ย งตรง ปราศจากอคติ
โดยพิจารณาอย่างรอบด้าน และมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด
๓. การมี ภู มิ คุ้ม กั นในตั ว ที่ ดี (Self - immunity) ณั ฏ ฐพงศ์ ทองภั ก ดี (อ้ างในบุ ษ ยา
มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๓ – ๑๔) กล่าวว่า พลวัตในมิติต่าง ๆ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว จึงต้องมีก ารเตรียมตัวพร้อ มรับ ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
เป็นการกระทาที่เรียกได้ว่า พอเพียงไม่เพียงคานึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จาเป็นต้องคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูล ที่มี อยู่และสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง ดั ง นั้ น การมี ภู มิ คุ้ ม กั น จะท าให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
จะเห็นได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง เป็นการเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้นในอนาคตทั้ งใกล้และไกล สามารถประมาณได้อย่าง
เหมาะสม เพราะไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่นเดียวกับการ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี เช่น ความมีสติรู้ และความสงบภายในใจอยู่เสมอ
นอกจากคุณลักษณะทั้งสาม คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี แล้วในปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ยังมีเงื่อนไขส าคัญ ๒ ประการ ๒ ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง หากบุคคลมีความรู้
เพียงพอในเรื่อ งนั้น ๆ จะช่วยให้การตัดสินใจมี ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยการศึก ษาค้นคว้า
เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อนามาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
๒. เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ประกอบด้ ว ยความตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มี ค วามอดทน มี ค วามเพี ย ร ใช้ส ติ ปัญ ญาในการดาเนิน ชี วิต การไม่ เบี ยดเบี ย นตนเองและผู้ อื่น และ
คุณธรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกากับการดาเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสม
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ทั้งนี้ พิ พัฒ น์ ยอดพฤติการณ์ ((อ้างในบุษยา มั่ นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๔) ได้นาความสัม พันธ์ของ
คุณ ลัก ษณะ เงื่อ นไข และจุดหมายในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาแสดงในเชิงเหตุและผล
(Cause and effect) ดังปรากฏเป็นแผนผังความสัมพันธ์แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

แผนผังความสัมพันธ์แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : http://3.bp.blogspot.com
ซึ่งสอดคล้องกั บการศึก ษาของ เกษม วัฒ นชัย (อ้างในบุษยา มั่ นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๕) กล่าวว่า
แนวคิดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คือ แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุ กระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทั นต่อโลกยุคโลกาภิวั ฒน์ ซึ่งมีห ลักการ คือ
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ ดี พอสมควรต่อ การมี ผ ลกระทบใด ๆ อั นเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน และ
มีเป้าประสงค์ให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคม
สิ่งแวดล้อมล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างมี มีเงื่อนไขพื้นฐาน ๓ ประการ ดังนี้
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๑. จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
๒. ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ
๓. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอน
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“บางคนพูดบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ถูก ทาไม่ได้ ไม่ดี ได้ยินคนเค้าพูด แต่ว่าส่วนใหญ่บอกว่า
ดี แต่ พวกส่ วนใหญ่ ที่ บ อกว่าดีนี้ เข้าใจแค่ไหนก็ ไม่ ท ราบ แต่ ยัง ไงก็ ตาม เศรษฐกิ จ พอเพีย งนี้ ขอย้ าว่า
เป็นการทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติที่ทาอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมี เหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจาก
เหตุ ถ้าทาเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุการณ์กระทาก็จะเป็นการกระทาที่ดี และ
ผลของการกระทานั้นก็จะเป็นการกระทาที่ดี ดี แปลว่า มีประสิทธิผล ดี แปลว่า มีประโยชน์ ดี แปลว่า
ทาให้มีความสุข”
จากพระราชดารัสข้างต้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า หลักสาคัญแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ (ศิรนิ นั ท์
กิตติสุขสถิต, ๒๕๕๑ : ๑๐) ดังนี้
๑. การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนในสังคมรู้จักวิธีคิดและ “มีวัฒนธรรมในการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล” กล่าวคือ เมื่ออยากได้ “ผล” อะไร ต้องรู้จักวิเคราะห์วิจัยเพื่อทา “เหตุ” ให้ตรงกับผลที่
มุ่งหวังนั้น ๆ
๒. เมื่อรู้แล้ว สักแต่รู้ ยัง “ไม่เพียงพอ” จะต้องลงมือทดลองประพฤติปฏิบัติให้ “พอประมาณ”
กับ ศักยภาพและเงื่อ นไขข้อจ ากั ดที่ มีอ ยู่ แล้วพัฒ นาให้เจริญ งอกงามขึ้นอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน จนถึง
จุดมวลวิกฤติของความเปลี่ยนแปลง (critical mass point) ที่ทาให้ “เกิดผล” ตามที่มุ่งหวังดังกล่าว
๓. เมื่อประสบผลในระดับหนึ่งแล้ว จะต้องสรุปทบทวนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติ
ให้มีความ “เที่ยงตรงและมัน่ คงในเหตุในผล” ยิ่ง ๆ ขึ้น ให้ตกลึกเป็น “หลักคิด” หรือ “ปัญญา” ที่สามารถ
จะนาไปใช้แก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง จนกลายเป็น “ระบบภูมิคุ้มกัน” ของชีวิต
๔. การเรียนรู้ว่าต้องทา “เหตุ” อะไรจึงจักก่อให้เกิด “ผล” ตามที่ต้องการ คือ การอาศัยเงื่อนไข
ของ “ความรู้” ที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือเป็นปัญญาแบบ “ปฏิฐาน” (Positive)
ส่ ว นการก าหนดเป้ า หมายของ “ผล” ที่ ต้ อ งการให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของ “สิ่ ง ที่ ดี ” ซึ่ ง หมายถึ ง
“มีป ระสิทธิผล มี ประโยชน์ และท าให้มีความสุข ” ต้องอาศัยเงื่อนไขของ “คุณธรรม” ที่มี ลักษณะเป็น
ภูมิปัญญาในเชิงจริยศาสตร์หรือเป็นปัญญาแบบ “ปทัฎฐาน” (Normal)
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สมบัติ กุสุมาวลี (อ้างในอ้างในบุษยา มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๖ – ๑๘) กล่าวถึงหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑. เน้นให้คนเข้าใจหลักพื้ นฐานทางสังคมว่า “ความเปลี่ยนแปลง” คือ ความจริง แท้ท างสังคม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจะลักษณะของสังคม ดังนั้น คนในสังคม
จึงต้องรู้จักมองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้อย่างเป็นระบบ ต้องไม่มองโลกอย่างหยุดนิ่งตายตัว
ต้องเข้าใจว่าทุ ก อย่างล้วนอยู่ภายใต้พ ลังพลวัตการเปลี่ยนแปลงซึ่ง มี ต รรกะของเหตุและผลที่ สัม พัน ธ์
เชื่อมโยงกัน
๒. เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อมองโลกในเชิงพลวัตแล้ว
คนก็จะต้องหันกลับมาถามทบทวนตนเองว่า เตรียมพร้อมตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และประเทศ
ให้สามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร หากพิจารณาจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็นแนวคิดที่ ไม่ ได้ป ฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ป ระเด็นส าคัญ คือ
สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสเหล่านั้นอย่างไร
๓. เน้นการสร้างความสมดุล มั่ นคง และความยั่ง ยืนระยะยาว กล่าวคือ ในการที่ จ ะปรับ ตัวให้
พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ หลักสาคัญในการเตรียมความพร้อมนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะไม่มองเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดในระยะสั้น ๆ หรือการแก้ปัญหาให้แต่ ตัวเอง
เอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความเสีย หายให้กับภาคส่วนอื่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการมอง
การณ์ไกล การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และการมีชีวิตร่วมกันในระยะยาว
๔. เน้ น ความพอดี พอประมาณ รู้ จั ก ตนเอง รู้ จั ก บริ บ ท การที่ สั ง คม ชุ ม ชน และองค์ ก ร
จะมี ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว คนในสังคมจะต้อง “รู้เรา รู้เขา” คือ รู้จัก ตนเอง รู้จัก รากเหง้า
ประวั ติ ศ าสตร์ รู้ ศั ก ยภาพ ความสามารถ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของตนเอง และรู้ จั ก วิ เ คราะห์ บ ริ บ ท /
สภาพแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน รวมทั้งรู้จักทาความเช้าใจสังคม / ชุมชน / องค์กรอื่น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง และเมื่ อ พิ จ ารณาตั วเรา และสภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ยวข้อ งอย่างรอบด้ านแล้ว หลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงจะเน้นให้รู้จัก “ความพอประมาณ” และ “ความพอดี ” กล่าวคือ รู้จักประมาณและ
ประเมินตนเองว่า ความพอดี พอเหมาะพอควร สาหรับสังคม ชุมชน และองค์กรของเราควรจะอยู่ ณ จุดใด
สิ่งที่ควรหลีกเลีย่ ง คือ การทาอะไรที่สุดโต่ง ทั้งในทางบวกและทางลบ เช่น การทาอะไรที่เกินความสามารถ
เกิ น ศั ก ยภาพ และขั ด รากเหง้า ทางสั ง คมหรื อ การท าอะไรที่ ต่ ากว่ า ความสามารถ ศั ก ยภาพ และ
ความเป็นจริงของตนเอง เป็นต้น

๑๐

๕. เน้ นการมี ความรู้ และความมี คุณ ธรรม คนที่ จ ะรู้จัก ตนเอง รู้จัก สภาพแวดล้อม และรู้จั ก
การประมาณตนเองนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และมีธรรมะอยู่ในจิตใจ เงื่อนไขสาคัญที่หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงยึดถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ คือ การที่คนในสังคม ชุม ชน และองค์ก รจะต้องใช้ชีวิตและ
ท างานอยู่ บ นพื้ นฐานของความรู้ การมี ส ติปัญ ญา และการหมั่ นเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อ ง
มากกว่าการใช้อารมณ์ ความรู้สึก และอคติเดิม ๆ ในการตัดสินใจ รวมทั้งคนในสังคม ชุมชน และองค์กร
จะต้องมี คุณ ธรรมเป็นพื้ นฐานของจิตใจ เช่น มี ความพากเพียร อุ ตสาหะ มีร ะเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
มีสัมมาอาชีวะ เป็นต้น
๖. เน้นการพึ่ งตนเอง การพึ่ งพิ งกั นและความรับ ผิดชอบต่อสัง คม เป้าประสงค์สาคัญ ของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง คือ ทาให้คน ครองครัว ชุมชน องค์กรสังคม สามารถที่จะยืนหยัดบนขาของ
ตนเอง แม้การพึ่งตนเองได้ คือ หัวใจสาคัญ แต่การพึ่งตนเองได้ ไม่ได้หมายความว่า จะใช้ชีวิตแบบปัจเจกชนนิยม ตัวใครตัวมัน ตัดขาดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะส่งเสริมการ
พึ่งตนเองแบบยั่งยืน ด้วยการสร้างสัมพันธ์ ร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับผู้อื่ นที่เกี่ยวข้อง
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจะไม่ส่งเสริมให้คนเห็นแก่ป ระโยชน์ส่วนตน (Self – interest) เป็นที่ตั้ง
แต่ให้คุณค่าอย่างยิ่งกั บการสร้างวิสัยทัศน์ และค่านิยมของคนให้รู้จักรับผิดชอบ และเห็นแก่ ประโยชน์
ส่วนรวม (Collective – interest) เพราะประโยชน์ส่ วนรวม คือ สิ่งที่จะสร้างความสงบ สันติ และความ
ผาสุกให้กับสังคมในระยะยาว
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ จะครอบคลุมในมิติต่าง ๆ จานวน ๔ ด้าน คือ มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม (กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, ๒๕๕๓ : ๙ – ๑๒)
ดังนี้
๑. มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร
ประกอบสัม มาอาชีพ เพื่ อ ให้พึ่ งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชดาริ เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยให้เกษตรกรจานวนมีรายได้
เพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นนี้ และความยากจน สามารถพึ่งตนเองได้
๒. มิ ติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่ จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจใน
สิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง ด้วยการสร้างรากฐานทางจิตใจที่
มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่ รู้จักพอ เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา สุเมธ ตันติเวชกุล
กล่าวถึงการยึดทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดารงชีวิต โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการ ดังนี้
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๒.๑ การพึ่ ง ตนเองทางจิตใจ คนที่ ส มบู รณ์ พ ร้อม ต้องมี จิใจที่ เข้ม แข็ง มี จิตส านึก ว่า
ตนเองสามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีจิตใจที่ฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต
แม้ จ ะไม่ ป ระสบความส าเร็จ บ้ างก็ ตาม จึง ไม่ ควรท้ อถอย ท้ อแท้ ให้ พ ยายามต่ อไป ดั งพระร าชด ารัส
“การพัฒนาตน” ที่ว่า
“บุ ค คลต้ อ งมี ร ากฐานทางจิ ต ใจที่ ดี คื อ ความหนั ก แน่ น มั่ น คงในสุ จ ริ ต ธรรม และ
ความมุ่ งมั่ นที่ จะปฏิ บัติห น้าที่ ให้จ นส าเร็จ ทั้ งต้องมี กุศโลบายหรือวิธีก ารอันแยบยลในการปฏิบัติง าน
ประกอบพร้อมกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลดีแน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน”
๒.๒ การพึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน นาความรู้ที่รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับ ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังพระบรมราโชวาท
ดังนี้
“เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกันไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทางานใน
ท้องถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดี คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
๒.๓ การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มกี ารนาเอาศักยภาพของ
คนในชุมชนที่สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุในท้ องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
ซึ่ง ส่ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่า งดี ยิ่ง สิ่ ง ดี คื อ การประยุ ก ต์ใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น (Local
Wisdom)
๒.๔ การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทอสอบ เพื่อให้
ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย สิ่งสาคัญ คือ สามารถนาไปใช้
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดารัสที่ว่า
“จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ คือ เป็นสถานที่สาหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละ
ท้องที่ สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างกันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน”
๒.๕ พึ่ ง ตนเองในทางเศรษฐกิ จ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับ เบื้ องต้ น
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในระดับมหภาคต่อไป
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๓. มิ ติด้า นสังคม เศรษฐกิจ พอเพียงมุ่ ง ให้เกิ ดสัง คมที่ มี ความสุขสงบ ประชาชนมี ความเมตตา
เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายทาลายกัน ดังพระบรมราโชวาท ดังนี้
“การสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง หรือการช่วยตัวเองในปัจจุบันนี้ เห็นว่าจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องทาความสงบให้เกิดขึ้นก่อนโดยเร็ว เพราะถ้าความสงบยังไม่เกิด เราจะคิด อ่านแก้ปัญหา
หรือจะรวมกาลังกันทางานช่วยตัวเองไม่ได้ ความสงบนั้นภายนอก ได้แก่ สถานการณ์อันเรียบร้อยเป็นปกติ
ไม่มีวุ่นวายขัดแย้ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายทาลายกัน ภายใน ได้แก่ ความคิดจิตใจที่
ไม่ฟุ้งซ่านหวั่นไหวหรือเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอานาจ ความมักได้เห็นแก่ตัว ความร้ายกาจเพ่งโทษ
ความหลงใหลเห่อเหิม อันเป็นต้นเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมด การทาความสงบต้องเริ่มที่ภายในตัว ในใจ
ก่อน”
๔. มิ ติด้า นวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ พอเพี ยงมุ่ ง ให้ เกิ ดวัฒ นธรรมหรือวิถีชีวิตที่ ป ระหยัด อดออม
มีชีวิตที่ เรียบง่ายไม่ ฟุ้ง เฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ไม่ ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิ ดการเป็น
หนี้สิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งที่บ่อนทาลายความมั่นคงของ
ชาติ สาเหตุป ระการหนึ่ง ของความยากจน คื อ การขาดการประหยั ดและอดออม ใช้จ่ายเกิ นรายรับ
ด้วยการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกินจาเป็น ใช้จ่ายเงินเพื่อการเที่ยวเตร่และความสนุกสนานที่เกินขอบเขต
คนไทยมักจะชอบแข่งขันกันในการใช้สินค้าที่มียี่ห้อ ราคาแพง ทาให้ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือยเกิน
ฐานะตามคากล่าวที่ ว่า “มี รายได้น้อ ย แต่มี รสนิยมสูง ” เมื่ อรายได้ไม่ พอใช้ ก็ กู้ห นี้ยืม สินหรือซื้อสินค้า
เงินผ่อน ทาให้ต้องเป็นหนี้สิน และจานวนหนี้สินเพิ่มขึ้น เมื่อไม่มีเงินชาระหนี้ ก็ต้องหาทางออกด้วยการ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือฆ่าตัวตาย
ทั้งนี้ ในทางเศรษฐกิจถือว่า เงินออม (Saving) ของประชาชน ถือเป็นปัจจัยสาคัญ ในการพัฒนา
ประเทศ ประเทศที่ มีเงินออมสูง ไม่จาเป็นต้องไปกู้ ยืมเงิน ส่วนประเทศที่มี เงินออมต่าหรือไม่ มีเงินออม
ก็จะต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ หากกู้ และเป็นหนี้มากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ เป็นเหตุทาให้ประเทศต้องประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิ จและการเงิน ดังจะเห็น
ได้จากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่กาลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว
ดัง นั้ น คนที่ มี เงิ น ออมมาก จะต้ อ งเป็ น คนประหยัด ใช้จ่ า ยน้ อยกว่ ารายได้ คนที่ ไม่ ค วบคุ ม
การใช้ จ่า ย มี นิ สั ย ฟุ้ ง เฟ้ อ ฟุ่ ม เฟื อ ย เห็ น คนอื่น มี ก็ อ ยากมี บ้ าง ทั้ ง ที่ ฐ านะทางการเงิน ไม่ เอื้ อ อ านวย
แต่ก็จะพยายามหาเงินมา ไม่ว่าจะโดยทางสุจริต หรือทุจริต ดังพระบรมราโชวาท ที่ว่า
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“ความฟุ้งเฟ้อ ทาให้เกิดความไม่พอ คนเราฟุ้งเฟ้อก็ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้
ความฟุ้งเฟ้อเป็นปากที่หิวไม่หยุด เป็นปากที่หิวตลอดเวลา กินเท่าไรไม่พอ หาเท่าไร ไม่พอ ฉะนั้นจะต้อง
หาทางป้องกันวิธีที่จะนาป้อนความฟุ้งเฟ้อ ซึ่งก็คือ การทุจริต”
สรุปได้ว่า การมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑. มีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
๒. ให้ยึดถือทางสายกลาง รู้จักพอ พอดี พอประมาณ และพอใจ
๓. มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ไม่มุ่งร้ายทาร้ายกัน
๔. ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาคามรู้ เพื่อนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์
๕. ให้สามารถพึ่งตนเอง ให้พ้นจากความยากจน ให้สามารถพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข วัตถุนิยม และบริโภคนิยม
ความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดารัส ของรัชกาลที่ ๙ เกี่ ยวกับ ความส าคัญ ของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (กรรณิ การ์
ภิรมย์รัตน์, ๒๕๕๓ : ๑๒ – ๑๓) ที่ว่า
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรอบรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไป”
จากพระราชดารัสดังกล่าว สรุปถึงความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ว่า
๑. เป็นรากฐานที่สาคัญของชีวิตของแต่ละคน ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตั้งตนได้ในทาง
เศรษฐกิจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์
๒. เป็นรากฐานที่ สาคัญ ของสังคม ท าให้สังคมมีความปกติสุข ไม่ เบียนเบียนกั น มีความเมตตา
เอื้ออาทรต่อกัน ไม่มีความขัดแย้ง แตกความสามัคคี
๓. เป็นรากฐานที่สาคัญของประเทศ ทาให้การบริหารประเทศมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น มีการใช้อานาจที่เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุล
และยั่งยืน

๑๔

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษา
ความสมดุลของทุ นและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัว พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรู้เท่ าทั นและนาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นการขับ เคลื่อนในลัก ษณะ
เครือข่ายและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน (นิภาพร กลิ่นเกตุ, ๒๕๕๗ : ๓๐ – ๓๑) ได้แก่
๑) เครือข่ายด้านผู้นาความคิด
๒) เครือข่ายด้านประชาสังคม
๓) เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน
๔) เครือข่ายด้านสถาบันการศึกษาและเยาวชน
๕) เครือข่ายด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
๖) เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ
๗) เครือข่ายด้านวิชาการ
๘) เครือข่ายด้านสถาบันการเมือง
การพัฒ นาบุคคลตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คือ การพัฒ นาให้แต่ล ะคนมี หลัก คิดและ
หลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ ให้สามารถพึ่งตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ตลอดจนการพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านอื่ น ๆ แนวทางการพัฒ นาเป็ นการฝึกให้คิด พูด และทาอย่างพอดี พอเหมาะพอควรบน
หลักเหตุผล ไม่ประมาท โดยใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของ
แต่ละคนให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน มีค่านิยมที่ดี ซึ่งการขับเคลื่อน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวัฒนธรรมหลักในการใช้ชีวิตของคนในสังคมต้องมีกระบวนการหล่อหลอม ให้
ทุกคนมีความเชื่อมั่ น และสามารถนาหลัก การนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ จริงในชีวิตประจาวัน การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญ ที่ทาให้เกิดกระบวนการดังกล่าว เป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิต
ที่ พ อเพี ยง เห็ น คุณ ค่าของทรัพ ยากรต่าง ๆ ฝึก การอยู่ร่วมกั บ ผู้อื่น อย่างเอื้อ เฟื้ อเผื่ อแผ่ และแบ่ง ปั น
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ไทย

๑๕

ถวัลย์ มาศจรัส (อ้างใน นิภาพร กลิ่นเกตุ, ๒๕๕๗ : ๓๑) กล่าวว่า ได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาและสู่การจัดการเรียนการสอน โดยคณะทางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ก ารเรี ย น การสอน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใน การท างาน โดยในส่ ว น ของ
กระทรวงศึกษาธิก ารจะนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึก ษานั้น จะอยู่ในแผนงานการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
สุวัฒ น์ วิวัฒ นานนท์ (อ้ างใน นิภ าพร กลิ่ นเกตุ, ๒๕๕๗ : ๓๒) กล่ าวว่า การจัดการศึก ษา
ขับเคลื่อนหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราชดาริ โดยมีเป้าหมายการดาเนินการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา และสังคม ดังนี้
๑) การส่ง เสริม ให้บุ คคลมี ความรู้ ความคิด สติปั ญ ญา มี วิธีคิ ด รู้แจ้ง รู้จ ริง รู้เท่ าทั น
ตามเหตุผลความเป็นจริง รู้จักการคิดวิเคราะห์ บู รณาการองค์ความรู้ ค้นพบทางออกเพื่อประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ เกิดทักษะนาไปสู่การดารงชีวิตที่เหมาะสม
๒) การส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดี มี เจตคติที่ ดี มี ทั ก ษะในการคิดอย่างมี เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์
ดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ มีวินัย มีความอดทน มีการออม มีความขยันหมั่นเพียร
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่อส่วนรวม
๓) ส่งเสริมให้บคุ คลมีความรู้ ความเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พึ่งตนเองได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สัมพันธ์กับสภาพสังคม ยุคสมัย และศีลธรรมที่ดี
๔) รู ป แบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ ส อดคล้ อ ง และเหมาะสมกั บ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมาย
ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (อ้างในบุษบา มั่นฤกษ์, ๒๕๕๖ : ๑๘ – ๑๙) กล่าวว่า สามารถนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และระดับรัฐ ดังนี้
๑) ระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จัก
ตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และดาเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ โดยไม่เบียนเบียนผู้อื่น ทาให้เกิดความพอใจ
ในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง พยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่อย่างพอเพยงได้
ในทุกสถานการณ์

๑๖

๒) ความพึ งพอใจนะดับ ชุมชน เกิ ดขึ้นเมื่อสมาชิก มีระดับความเพียงพอในระดับครอบครัวเป็น
พื้นฐานแล้ว สมาชิกสามารถนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทาปฏิบัติไปสู่ระดับชุมชนได้
รวมกลุ่มเพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านและความสามารถที่ตนมีอยู่ เป็นพื้นฐานประกอบการ
ดาเนินชีวิตที่ความช่วยเหลือ แบ่งปันกั น จนเป็นพื้นฐานให้เกิ ดการรวมกลุ่มในสังคมสร้างเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างกันต่อไป ซึ่งจะนาสู่ความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชุมชนโดยรวมในการดาเนินชีวิตที่สมดุล
อย่างแท้จริง
๓) ความพอเพียงในระดับรัฐหรือระดับประเทศมาเป็นเศรษฐกิจ แบบก้าวหน้า เกิ ดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่งที่มีความพอเพียง มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ด้วยหลักการแบ่งปัน
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
จะเห็นได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นาไปสู่การพึ่งตนเอง โดยอาศัย
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้ม กันที่ดี บนหลักความรู้ และหลักคุณธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาที่สมดุล
อย่างยัง่ ยืน

๑๗

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เชิดชูเกียรติพ่อครู แม่ครู ครูภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น และบุคลากร
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้วยการเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
แก่ตัวศิลปินและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น ดังนี้
๑. แม่ครูประทุม สุริยา “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาพัฒนาสังคม : ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ตามแนวพระราชดาริ ” ประจ าปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ เกิ ดวันที่ ๒๗ ตุล าคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ณ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ศูนย์เครือ ข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ส วนครูป ระทุน เลขที่
๒๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านสันป่ายาง ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๒๖๔๔๑๘๙
คุณ ครูป ระทุ ม สุริยา มี ความภาคภูมิ ใจในรางวัล “เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา” ที่ ได้รับ เป็ น
อย่างยิ่ง และขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ เห็นความสาคัญของการที่คุณครูได้น้อมนาเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ โดยคุณครูได้ผันตัวจากการเป็นข้าราชการมาทาการเกษตร ทั้งนี้เพราะ
คุณครูเห็นว่า การทาเกษตรถือเป็นการทาเพื่อส่วนรวม เพราะเป็นอาหารของโลก เหมือนดังที่ผู้นาฟินแลนด์
ได้ยกย่องเกษตรกรว่า เป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นผู้ผลิตอาหาร อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
แต่ไม่ ให้ ความส าคั ญ เกษตรกร ซึ่ง ต่างจากประเทศฟิน แลนด์ ประกอบกั บ คุ ณครูซึ่ง เป็ นคนสัน ป่ายาง
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร จากจุดนี้เองที่จุดประกายให้กับคุณครู ประกอบกับแนวพระราชดาริ
ของรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า แม้จะไม่มีเงิน แต่มีความเพียร จะทาให้อาชีพเกษตรยั่งยืน โดยคุณครูคิดว่า ประเทศ
ฟินแลนด์ และประเทศไทย ไม่น่าจะแตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้คุณครูผันตัวจากข้าราชการมาเป็นเกษตรกร
จากการที่ คุณ ครูได้ล งมื อ ทดลองท าการเกษตรเหมื อ นเช่นเกษตรกรคนอื่น ๆ แต่ก็ ไม่ ป ระสบ
ความส าเร็จ คุณครูจึง ได้พิ จ ารณาหาข้อผิดพลาด และเห็นว่า เรามี องค์ความรู้ที่ ได้รับ จากวิท ยาลัยครู
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนาเอาความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้
กั บ ภูมิ ปัญ ญาพื้ นบ้าน เพราะมองว่าทุ ก คนมี ความรู้เหมื อนกั น แต่มี พ ฤติก รรมที่ แตกต่างกั น จึง ท าให้
เกษตรกรจน ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่
ผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ การที่คุณครูนาความรู้ที่มีมาปรับใช้กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงทาให้คุณครูสามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คุณครูได้เขียนหนังสือ “ชีวิต
จะเป็นสุข ถ้าบ าบั ดทุ ก ข์ด้วยเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” แต่ทั้ งนี้ก ารจะเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรรุ่น เก่ า
เป็นสิ่งที่ ทาได้ยาก ประกอบกับ ประเทศไทยเป็นประเทศทาการเกษตร และในอนาคตอาจจะทาให้เกิ ด

๑๘

การเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น บริษั ท เพื่ อ การผลิ ต ซึ่ ง จะท าเกิ ด ความเดื อ ดร้อ นกั บ ผู้ บ ริโ ภคที่ ต้ อ งใช้ จ่ า ย
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวสาหรับบริโ ภค อีกทั้ง พระราชดาริของรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การรู้เขา รู้เรา จึงทาให้คุณครู
เห็นว่า เยาวชนเป็นก าลังส าคัญ ในการรัก ษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ของชุมชน และเป็นกาลังหลักในการผลิต
อาหารของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้จัดทาหลักสูตร องค์ความรู้เกษตรยุคใหม่ เข้าสู่เยาวชน
ด้วยการอบรมให้ ความรู้ ในจ านวน ๓ คืน ๔ วัน ทั้ ง นี้ คุ ณ ครูถื อว่ าตนเองเป็ นหนึ่ ง องคุลี ที่ ห ลุด จาก
รองพระบาทของรัชกาลที่ ๙ จึงมุ่งหวังเผยแพร่ความรู้ด้วยการบรรยายให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
และใช้พื้นที่บริเวณบ้านตนเอง จานวน ๒๒ ไร่ ซึ่งร่วมกับปราชญ์ในชุมชนอีก ๓ ท่าน รวมคุณครูแล้วเป็น
๔ คน เป็นพื้ นที่ เรียนรู้ และให้ความรู้ นอกจากนี้ คุณครูยัง เป็นวิท ยากรให้ความรู้ในศูนย์ก ารเรียนรู้ใน
พระราชดาริ ๖ ศูนย์ และมีศูนย์การเรียนรู้ทงั้ ๖ ศูนย์ เป็นต้นแบบของการดาเนินศูนย์การเรียนรู้ของคุณครู
คุณครูประทุม มองว่า เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน จึงทาให้มีผลการดาเนินงาน
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะมีการบริหารจัดการตนเองที่แตกต่างกัน การที่ จะประสบความสาเร็จได้ต้องรู้จัก
วางแผน และดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ โดยสิ่งที่คุณครูให้ความสาคัญคือ การจัดทาบัญชีครัวเรือน เพราะ
ทาให้ตนเองได้ทราบถึงรายรับ รายจ่าย ตลอดจนการลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น ซึ่งคุณครูเป็นข้าราชการ
เป็นมนุษย์เงินเดือน ถามว่า มีเงินเก็บไหม แต่จากการที่คุณครูทาบัญชี จึงทาให้ทราบว่า ตัวเองมีเงินเก็บ
จานวนเท่าไร ทั้งนี้คุณครูเห็นว่า การมีแผน จะทาให้เราดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่ตั้งไว้ ดังนั้น
ในการท างานจึ ง ต้อ งมี ก ารวางแผน เพื่ อ ให้ รู้ วิธีก ารด าเนิ น งาน การแก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ าง ๆ
สุดท้ายทาให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การที่คุณครูผันตัวจากข้าราชการมาเป็นเกษตรกร โดยมีหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลัก
ในการดาเนินงาน ทาให้คุณครูเป็นเศรษฐี ซึ่งเศรษฐีในความหมายของคุณครู ไม่ได้เป็นการร่ารวยเงินทอง
แต่การเป็นเศรษฐีในความหมายของคุณครู ดังนี้
๑. เศรษฐีอาหาร แม้คุณครูจะไม่ออกจากบ้านเลย คุณครูก็ไม่อด เพราะคุณครูมี อาหารอยู่รอบบ้าน
และอาหารนั้น เป็นอาหารสุขภาพ ปราศจากยาฆ่าแมลง
๒. เศรษฐีเพื่ อนฝูง ทาให้คุณครูได้พบปะผู้คนที่หลากหลายอาชีพที่สนใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ตลอดจนการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
๓. เศรษฐีความรู้ ที่ มีทั้งความรู้เ ชิงทฤษฎี และความรู้ภาคปฏิบัติ จึงท าให้มีนักวิชาการมาถอด
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

๑๙

๔. เศรษฐีเงินออม ชีวิตเกษตรกรเป็นชีวิตที่มีศักยภาพ ด้วยเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชุมชน จากการที่
คุณครูทาบัญชีครัวเรือน ทาให้คุณครูทราบถึงรายรับ รายจ่าย และทาให้มีเงินเหลือเป็ นเงินออม สาหรับ
ใช้จ่ายโดยไม่ลาบาก

๒๐

๒๑

๒. พ่อครูอินสอน สุริยงค์ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาสังคมศาสตร์ : การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต” ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๒ ณ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติแม่ออน ๑๓๕ หมูที่ ๖ ตาบลออนเหนือ อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๕๙๓๕๓ , ๐๘๑ – ๘๘๔๒๐๙๒
พ่ อ ครูอิ น สอน สุริยงค์ รู้สึก ภาคภูมิ ใจที่ ได้ท างานกั บ ท้ องถิ่น และดีใจที่ ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ เห็นคุณค่าของชุมชน แล้วมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ซึ่งรางวัลนี้ เป็นจุดเริ่มต้น
และนาไปสู่การสร้างผลงานต่อยอดที่ทาให้พ่อครูได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ ทั้งนี้
พ่อครู ซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญ ได้รับเงินเดือน ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน จึงมุ่งหวังที่ จะตอบแทนคุณ
แผ่ นดิน ด้วยการคืน ความรูสู่ชุม ชน และน้ อมนาศาสตร์พ ระราชามาใช้ โดยสอนเกษตรอินทรีย์ให้กั บ
ชาวบ้ านในชุ ม ชน และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ กษตรธรรมชาติ แม่ อ อน เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ เ กษตรทฤษฎี ใหม่
เกษตรตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอินทรีย์ชีวภาพ เพราะอาหารเป็นสิง่ จาเป็นในสาหรับทุกคน โดยเริ่มต้นด้วย
การถอดบทเรียน และประสบการณ์ของพ่อครูในการปลูกพืชที่ใช้ทั้งปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง หันกลับคืนสู่
ธรรมชาติ ทาให้พ่อครูพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หลังจากที่เปิดใจรับอินทรีย์ชีวิตภาพ ทาให้พ่อครู
สามารถปลดหนี้สินที่เกิ ดจากการทาเกษตรพึ่งพาสารเคมี ซึ่งพ่อครูพบว่า การเป็นเกษตรอินทร์ชีวภาพ
นอกจากจะเกิดผลดีกับตนเองแล้ว ยังเกิดผลดีกับธรรมชาติ เพราะไม่ทาลายดิน น้า นอกจากนี้ ผู้บริโภค
ยังปลอดภัยจากการบริโภคผลิตผลของพ่อครู จึง ท าให้พ่อครูตัดสินใจบุกเบิก ผืนดินผืนสุดท้ ายที่ เหลือ
ด้วยการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พร้อมศึกษา และลงมือปฏิบัติเกษตรอินทร์อย่างลึกซึ้ง รวมถึง
การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทาให้พ่อครูป ระสบความสาเร็จในอาชีพเกษตรกร สามารถ
สร้างอาชีพให้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดี กินดี บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายสมาชิก จากการที่พ่อครูไปเป็นวิทยากรให้ความรูท้ ั่วประเทศ ทั้งในระบบ และ
นอกระบบการศึกษา จนทาให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ คน โดยรวมแล้ว องค์ความรู้ของครูอินสอน
คือ การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ โดยนามาประยุกต์ใช้กับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และของใช้ทุกประเภท
เช่น น้ายาล้างจาน น้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น

๒๒

พ่อครูอินสอน สุริยงค์ มีหลักในการทางาน คือ ททท. (ทาทันที) จึงทาให้พ่อครูประสบความสาเร็จ
ทั้งนี้ โดยได้ผลอย่างไร ก็จดบันทึก และเพิ่มเติม ความคิดเห็นของตนเข้าไปด้วย อันเป็นการประยุกต์หลัก
วิชาการ และหลักปฏิบัติเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพราะการจะทาอะไรต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้
ข้อมูลรอบด้าน เมื่อประสบความสาเร็จ ก็ไม่ได้เก็บไว้ใช้เฉพาะตน แต่พ่อครูได้เผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้นา
ความรู้ไปใช้ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของภูมิปัญญา
ดั้งเดิม โดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลัก

๒๓

๒๔

๓. แม่ครูอิ่นแก้ว ชัยศรี “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาพัฒนาสังคม” ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เกิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ ณ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ๒๓๔ / ๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๔๗๐๑๕๗๙
แม่ ค รูอิ่ น แก้ ว ชั ย ศรี มี ค วามสนใจในรางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ “เพชรราชภั ฏ – เพชรล้ า นนา”
ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ านล้ านนา จึ ง ได้ เสนอประวั ติแ ละผลงานของตนเอง ส่ ง เข้ าร่ว ม
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก “เพชรราชภั ฏ – เพชรล้ านนา ประจ าปี พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๙” และเมื่ อ ได้รั บ
การคัดเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาพัฒนาสังคม ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙” จึงทาให้
รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะรางวัลที่ได้มานี้ ได้มาด้วยการทาคุณประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น เมื่อแม่ครู
ได้รับรางวัล ดังกล่าวแล้ว จึงได้ตั้งใจและพยายามทาตนให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับ ด้วยการช่วยเห ลือ
สังคม ด้วยความเต็มใจ เต็มกาลังและความสามารถ อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
หลังจากที่ แม่ ครูอิ่ นแก้ ว ลาออกก่อนเกษียณอายุร าชการ (Early Retire) แต่ก็ยังไปช่วยสอนที่
โรงเรียน ประมาณ ๒ – ๓ เดือ น จากนั้นได้ไปช่วยงานชมรมผู้สูงอายุอาเภอดอยสะเก็ ด และร่วมเป็ น
คณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ในอาเภอดอยสะเก็ด และทามาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) เพราะ
ทาแล้วสนุก ได้พบปะผู้คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบกับแม่ครูอิ่นแก้ว เป็นข้าราชการบานาญ ดังนั้น
จึง ต้องท างานตอบแทนหลวง ด้วยการท างานช่วยเหลือสังคม โดยแม่ ครูอิ่นแก้ ว มี ห ลัก ในการท างาน
“เกิดมาครั้งหนึ่ง ควรทาประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชน ต้องมีความเสียสละ และจิตอาสา”
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