




ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ถวายถ้อยร้อยอาลัยใจภักดี

พระคือพ่อแห่งแผ่นดินถิ่นสยาม	 พระคือความร่มเย็นเป็นสุขศรี

พระเตือนให้รู้รักสามัคคี	 รู้ปรานีอารีเอื้อเมื่อมีภัย

เจ็ดสิบปีที่ทรงงานเจือจานสุข	 เฝ้าดับทุกข์ราษฎร์จรัสพัฒน์พิสัย

ทรงงานหนักมากล้นพระทนไย	 ทนเพื่อใครใจราษฎร์รู้ทุกผู้คน

ครั้นพระทรงพระประชวรราษฎร์หวนห่วง	 สะท้านทรวงไร้สุขทุกแห่งหน

ร่วมกันสร้างกุศลบุญสุนทรดล	 ร่วมสวดมนต์ถวายนาถมาศราชัน

ยามพระเสด็จสวรรค์นิรันดร์แคล้ว	 ใจข้าบาทแทบขาดแล้วพระแก้วขวัญ

น้อมสำานึกตรึกพระคุณอุ่นอนันต์	 ทุกสิ่งสรรพ์พระราชทานตระการไกร

ข้าบาทขอนอบสนองรองพระบาท	 สิ่งเรืองราชพระตรัสผองสนองไข

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชาวไทย	 น้อมนำาให้ประสิทธิ์หมายถวายพระองค์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ประพันธ์ โดย นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล)



หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 กับการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศภายใต้หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
	 พอเพียง		โดย		ดร.พารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา

น้อมน�า	"เศรษฐกิจพอเพียง	สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน”
	 โดย	ดร.ปรเมธี	วิมลศิริ

การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 ในช่วง	4	ปี	ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11

ถอดบทเรยีนการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของภาคกีารพฒันา
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บทบรรณาธิการ

เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุ 

มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ 

ได้ทรงอุทิศพระวรกาย	 ทุ ่มเทพระสติปัญญาในการบ�าเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจหลากหลายนานัปการด้วยพระวิริยะ	 อุตสาหะ	 

ทั้งพระราชทานค�าสอนและพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีงาม	 ซึ่งล้วนแต่น�าประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งชาต	ิ 

รวมถึงพระราชทานแนวพระราชด�าริ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ที่เน้น 

การพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นและ 

สามารถพ่ึงตนเองได้	 อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ได้อย่างแท้จริง	 วารสารเศรษฐกิจและสังคมปี	 2559	 ฉบับที่	 4	 

(ต.ค	-	ธ.ค.	2559)	จึงขอน�าเสนอสาระเกี่ยวกับ	“หลักการทรงงาน 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ”	

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน	และเป็นส่วนหนึ่งในการ 

เผยแพร่หลักการอันทรงคุณค่าที่เป็นประดุจแสงสว่างน�าทาง 

ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ทัง้นี	้สาระทีน่่าสนใจของวารสารฉบบันี	้จะน�าเสนอสาระ 

ส�าคัญเกี่ยวกับการน้อมน�าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ	 ผ่านบทสัมภาษณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 ดร.พารณ	 อิสรเสนา	 ณ	 อยุธยา	

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และ	 

ดร.ปรเมธี	 วิมลศิริ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต	ิ	ขณะทีเ่รือ่งเด่นประจ�าฉบบั	น�าเสนอสาระหลกั 

การทรงงานกบัการพฒันาประเทศในมติต่ิางๆ	บทความประจ�าฉบบั	 

อาทิ	 เรื่องการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 และ 

เรือ่งการถอดบทเรยีนการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของภาคีการพัฒนา

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิง่ว่า	สาระต่างๆ	ของวารสารฯ	 

จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้กับชาวไทยทุกคน 

น้อมน�าพระวิสัยทัศน์อนักว้างไกลของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 มาประพฤติปฏิบัติและก้าวตามรอยเบื้อง 

พระยคุลบาท	น�าไปสูก่ารร่วมแรงร่วมใจพฒันาประเทศให้มรีากฐาน 

ที่เข้มแข็ง	 มีภูมิคุ ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น	 ขณะเดียวกันให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู ่ดีมีสุขของคนไทย 

สืบไป 

คณะที่ปรึกษา

สารบัญ



ตุลาคม - ธันวาคม 2559 3 เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

 นับจากวันที่ 9 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ  
และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลา 
ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกร บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ  
เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างเต็มก�าลัง และด้วยหลักการทรงงานอันทรงคุณค่าและหลักปรัชญาอันลึกซึ้ง 
ที่พระองค์ท่านทรงยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้สร้างความผาสุกและร่มเย็นให้เกิดกับพวกเราชาวไทยอย่างชัดเจน สมควร
เป็นอย่างยิ่งท่ีทุกคนจะน้อมน�ามาปฏิบัติเพื่อก้าวตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน อันจะน�าพาความเจริญให้กับประเทศไทย 
ได้มากข้ึนต่อไป  

หลักการทรงงาน

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชเป็นการด�าเนนิงานในลกัษณะทางสายกลางท่ีสอดคล้อง 
กบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัและสามารถปฏบิติัได้จรงิ	โดยทรงยดึหลกัการในการพฒันาตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารติลอดเวลา 
หกทศวรรษที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

ประการแรก :	การพัฒนาต้องเอา	“คน” เป็นตัวตั้ง	และยึดหลัก	“ผลประโยชน์ของประชาชน” และ	“การมีส่วนร่วม 
ตัดสินใจของประชาชน” โดยในการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกโครงการ	 ทรงให้ยึดหลักประชาชนทุกคน 
ต้องได้รับประโยชน์จากโครงการและคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย	 ยึดหลักคุ ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน 
หรือ	“ขาดทุนคือก�าไร”	คือการให้และการเสียสละอันมีผลเป็นก�าไรคือ	“ความอยู่ดีมีสุข”	ของประชาชน	และต้องให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ	เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออก
ของตนเอง	แล้วจึงให้ผู้น�าท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการร่วมกันต่อไป

ประการที่สอง :	 ยึดหลัก “ภูมิสังคม”	 ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถ่ิน	 โดยการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริจะต้องมกีระบวนการศกึษาและวางแผนทีส่อดคล้องกบัภมูหิรอืลกัษณะภมูปิระเทศทางภมูศิาสตร์	คอืสภาพธรรมชาติ 
แวดล้อมรอบๆ	 ตัวคน	 และต้องอยู่บนพื้นฐานเดิมของสังคม	 หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา	 ท่ีค�านึงถึงการด�าเนินวิถีชีวิต 
ของ	“คน”	ในสงัคมหนึง่ๆ	ซึง่มลีกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม	ค่านยิม	ความเชือ่และศาสนา	ประเพณ	ีเศรษฐกจิ	และสภาพแวดล้อม 
ในสังคมนั้นๆ	 	ทรงให้ความส�าคัญต่อการใช้หลักวิชาในการ	“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”	และ	“พัฒนาคน”	 โดยสร้างความรู้ 
ความเข้าใจของคนในพื้นที่ต่อหลักการและประโยชน์ของการพัฒนา	รวมทั้งข้าราชการก็ยึดหลัก	“เข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา”	คือ		

หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการพัฒนาประเทศ

หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการพัฒนาประเทศ
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ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นท่ีนั้นๆ	 
ว่ามีปัญหาเช่นไรและมีความต้องการอะไร	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อให้การ 
วางแผนและการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
สามารถแก้ปัญหาและสอดรับกับความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่มากที่สุด

ประการที่สาม : การพัฒนาต้องเริ่มต้นจาก	“การพึ่ง 
ตนเอง”	 ให้ได้ก่อน	 โดยรู ้จักประมาณตนและด�าเนินการ 
ด้วยความรอบคอบ	ระมัดระวัง	และ	“ท�าตามล�าดับขั้น”	ต้อง 
สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและครอบครัวให้พอมี	 
พอกิน	 พอใช้ก่อน	 โดยใช้วิธีการที่ประหยัดและถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ	 เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว	 
จงึค่อยพัฒนาขึน้มาเป็นการแลกเปลีย่น	การรวมกลุม่ช่วยเหลอื 
พึ่งพากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง 
ได้แล้ว	จงึพัฒนาเครอืข่ายเชือ่มสูส่งัคมภายนอกเพือ่ความเจรญิ
ก้าวหน้าในล�าดับต่อไป	ดังที่ทรงใช้ค�าว่า	“ระเบิดจากข้างใน”

สู่...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า	60	ปี	พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้ทรงปฏิบัติพระราช- 
กรณยีกจิในฐานะพระมหากษตัรย์ิภายใต้รฐัธรรมนญูทีพ่งึด�ารง 
มั่นในคุณธรรม	 มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเสียสละ 
ประโยชน์ส่วนพระองค์เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนชาวไทย	 
ทรงพระวิริยอุตสาหะทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ให้ถูกต้องตลอดเวลา	 ทรงยึดการด�าเนินงานในลักษณะ 
ทางสายกลางทีส่อดคล้องกบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตัวและสามารถปฏบัิติ 
ได้จริง	ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทาง 
พัฒนาเพือ่มุง่สูป่ระโยชน์ต่อประชาชนสงูสดุ	ดงัเช่น	ทรงบูรณาการ 
แผนงานอย่างมีระบบ	ให้หน่วยงานร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า

ทรงวางรากฐานการบรหิารจดัการงบประมาณโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกโครงการ	 ทรงพิจารณาถึง 
ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบัก่อนตดัสนิใจ	ทรงใช้งบประมาณ 
อย่างประหยัด	 และวางแผนการใช้อย่างไม่ซ�้าซ้อน	 รวมทั้ง 
ทรงแนะน�าให้หน่วยงานราชการใช้งบประมาณแผ่นดนิอย่างคุม้ค่า	 
บางกรณทีรงใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ในการแก้ปัญหาและ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	 ทรงยึดหลัก	“ขาดทุน 
คือก�าไร”	การลงทนุในโครงการเช่นนี	้	นกัวชิาการคาดว่าไม่คุ้มทุน 
แต่ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า	 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่ส�าคัญ 
ไปกว่าการที่ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข	

ในด้านการบริหารจัดการคน	ทรงใช้คนให้เหมาะสม 
กบังาน มุง่การท�างานเป็นทีม	ดงัเช่นท่ีทรงก�าหนดให้มหีน่วยงาน 
หลกับรหิารการด�าเนนิงานศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ	 ทรงย�้าการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ปัญหาเพื่อ 
ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทรงใช้วธิกีารทีเ่รยีบง่าย ประหยดั  
ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน	 โดยเรียนรู ้จากธรรมชาติ	 เข้าใจและ 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยแสดงให้เห็นจริงจาก 
ตัวอย่างผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีมีมากกว่า	
4,000	โครงการ

นอกจากนี	้พระองค์ทรงยดึหลกัการบรหิารแบบเรยีบง่าย 
แต่ลึกซ้ึง	 โดยให้ประชาชนพยายามพึ่งตนเอง	 มีความเป็น 
ประชาธิปไตยในความเป็นไทย	รู้	รัก	สามัคคี	และทรงน�าสิ่งที่ 
ทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์และโครงการต่างๆ	 
ท่ีได้ทรงริเริ่ม	 สรุปเป็นข้อคิดบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม	 
เพื่อเตือนสติประชาชนของพระองค์	 ผ่านพระบรมราโชวาท 
และพระราชด�ารัสในโอกาสต่างๆ	 หรือทรงแสดงทางอ้อมผ่าน 
พระราชกรณียกิจ	 แนวทางการด�าเนินชีวิต	 และโครงการใน 
พระราชด�าริต่างๆ	 และเป็นท่ีรู้จักกันดีภายใต้	 “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”

แก่นแท้และความหมายของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง 
การด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น	 โดยมีพื้นฐาน 
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย	 รากเหง้าของสังคมไทย 
เป็นสังคมเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิมและยึดมั่นในพระพุทธ
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ศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางพุทธศาสนามี
บทบาทส�าคญัในการด�าเนนิชีวตินบัตัง้แต่เกิดจนตาย จงึท�าให้
คนไทยรักอิสระ	 อยู่อย่างเรียบง่าย	 พอมีพอกิน	 พึ่งพาตนเอง	 
มีความสุขตามอัตภาพ	มีจิตใจอ่อนโยน	รักความสงบ	 เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่	 เกื้อกูลกันและกัน	 เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพ่อแม	่ 
ลูกหลาน	ปู่ย่า	ตายาย	หรือญาติอยู่รวมกัน	มีสายสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ	 เกิดความผูกพัน	 ห่วงใย	 ดูแลทุกข์สุขกัน	 ให้ความ
ส�าคัญในอาวุโส	 ให้เกียรติยกย่องผู ้ใหญ่หรือผู ้ที่อาวุโสกว่า	
นอกจากนี้	 สังคมไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์	 จากการปกครอง
ในระบอบกษัตริย์มาแต่โบราณ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ทรงตระหนักดีว่า	 หลักคิด	 หลักปฏิบัติ	 และหลักการด�ารง
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด	 
จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัเกีย่วกบั 
“เศรษฐกิจพอเพียง”	 ส�าหรับเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย	ดังเช่น

พระบรมราโชวาท	วันที่	18	กรกฎาคม	2517		ความว่า	 
“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น	 ต้องสร้าง 
พ้ืนฐานคอื	ความพอมพีอกนิ	พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่	เป็น
เบือ้งต้นก่อน	โดยใช้วธิกีารและใช้อปุกรณ์ทีป่ระหยดั	แต่ถูกต้อง 
ตามหลกัวชิา	เมือ่ได้พืน้ฐานมัน่คงพร้อมพอควรและปฏบัิตไิด้แล้ว	 
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันสูงข้ึน
โดยล�าดบัต่อไป	หากมุง่แต่จะทุม่เทสร้างความเจริญ	ยกเศรษฐกจิ 
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์ 
กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย	 
กจ็ะเกดิความไม่สมดลุในเรือ่งต่างๆ	ขึน้	อาจกลายเป็นความยุง่ยาก 
ล้มเหลวได้ในที่สุด	 ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ 
ก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงในเวลานี้...”	

การเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี	 2540	 ส่งผลกระทบ 
ต่อความเป็นอยู ่ของคนไทยอย่างมาก	 จึงได้พระราชทาน 
พระราชด�ารัสให้ข้อคิดแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างชัดเจน	 เมื่อวันท่ี	 4	 ธันวาคม	 2541	 ความว่า	 
“...วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน	 มีพอม ี
พอกินนี้ก็แปลว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง	 นั่นเอง	 ถ้าแต่ละคนมี 
พอมีพอกินก็ใช้ได้	 ยิ่งถ้าท้ังประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี	 และ 
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน	บางคนก็มีมาก	
บางคนไม่มีเลย	แต่สมัยก่อนนี้มีพอมีพอกิน	มาสมัยนี้ชักจะไม่ม ี
พอมีพอกิน	 จึงต้องเป็นนโยบายที่จะท�าเศรษฐกิจพอเพียง	 
เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้	ให้พอเพียงก็หมายความว่า	มีกิน 
มีอยู่	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหราก็ได้	แต่ว่าพอ	แม้บางอย่างอาจจะดู 
ฟุม่เฟือย	แต่ถ้าท�าให้มคีวามสขุ	ถ้าท�าได้กส็มควรทีจ่ะท�าสมควร 
ที่จะปฏิบัติ...”

นิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทาง 
การด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ 
ครอบครัว	 ชุมชน	 จนถึงรัฐ	 ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด�าเนินไปบนทางสายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให ้ก ้าวทันยุคโลกาภิวัตน ์ 	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 
ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน	อาศัยความรอบรู้	ความรอบคอบ	และ 
ความระมัดระวังในการน�าวิชาการมาใช้ในการวางแผนและ 
การด�าเนินการทุกขั้นตอน	ขณะเดียวกัน	จะเสริมสร้างพื้นฐาน 
จิตใจของคนในชาติ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎีและ 
นักธุรกิจ	 ให้มีจิตส�านึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และ 
รอบรู	้ด�าเนนิชีวติด้วยความอดทน	ความเพยีร	มสีต	ิปัญญา	และ 
ความรอบคอบเพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วท้ังด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักคิดอยู่	 5	 ส่วน	 
ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง 
การด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น มีพื้นฐานมา 
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได ้
ตลอดเวลา	และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ลอดเวลา	มุง่การรอดพ้นจากภยัและวกิฤติ	เพือ่ความมัน่คง 
และความยั่งยืนของการพัฒนา 2) คุณลักษณะ	 เศรษฐกิจ 
พอเพยีงสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการปฏบิตัตินได้ในทกุระดบั  
หลักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติบน 
ทางสายกลาง	และการพัฒนาอย่างเป็นขัน้เป็นตอน	3) ค�ำนยิำม  
ความพอเพียงจะประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	ดังนี้	ควำมพอ
ประมำณ	 หมายถึง	 ความพอดี	 ที่ไม่น้อยไปและไม่มากเกินไป	 
โดยไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่	เช่น	การผลติและการบรโิภค 
ท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ ควำมมีเหตผุล	หมายถงึ	การตดัสนิใจ 
เกีย่วกบัระดบัความพอเพยีงต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผล	พจิารณา
จากเหตปัุจจยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนค�านึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน 
จากการกระท�านั้นอย่างรอบคอบ	 และกำรมีภูมิคุ ้มกันที่ด ี 
หมายถงึการเตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลง 
ท่ีจะเกดิขึน้โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นในอนาคต	4)	 เงื่อนไข	การตัดสินใจ	และการด�าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับพอเพียง	 ต้องอาศัยความรอบรู ้
เกีย่วกับวิชาการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องอย่างรอบด้าน	ความรอบคอบ  
ทีจ่ะน�าความรู้เหล่านัน้มาพจิารณาให้เชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบ 

การวางแผน	และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ	 และคุณธรรม	
หมายถึงการมีความตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	 
มคีวามอดทน	มคีวามเพยีร	ใช้สตปัิญญาในการด�าเนนิชวีติ	ไม่โลภ 
และไม่ตระหนี่	 และ	5) แนวทำงกำรปฏิบัติ/ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ	 จากการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช	้ 
มุง่สูก่ารพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนื	พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง
ในทุกด้าน	ท้ังเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	ความรูแ้ละเทคโนโลยี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญาพื้นฐานของแผนพัฒนาประเทศ

ในการจัดท�าแผนระดับชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	กไ็ด้ปรบัแนวคดิ 
ที่เคยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการ 
พัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับมิติทางสังคมไปพร้อมกัน	 ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 (พ.ศ.	 2540	- 
2544)	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดที่มุ ่ง	 “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา”	 สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ ให  ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาคน	 รวมทั้งได้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ
ประมวลและกลั่นกรองเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชด�ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่
พระราชทานในโอกาสต่างๆ	 รวมท้ังพระราชด�ารัสท่ีเก่ียวข้อง	
สรุปเป็นนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น�าไปเผยแพร่เมื่อวันที่	 
29	 พฤศจิกายน	 2542	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย 
และประชาชน	 และ	 สศช.	 ได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน�าทาง 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	 (พ.ศ.	 2545	-	2549)	 
และฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550	-	2554)	
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ต่อเนือ่งมาถงึแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555	- 
	2559)	 ที่มีการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ	 ซึ่งการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในมิติต่างๆ	 ให้แก่	 ปัจเจก	 ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 และ
ประเทศ	 โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ 
ความยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต่อเนือ่ง 
จากแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	พร้อมทั้งขยายการน�าทุนของ 
ประเทศที่มีศักยภาพจาก	3	ทุน	ทั้งทุนสังคม	ทุนเศรษฐกิจ	
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็น	 6	 ทุน	
ได้แก่	 ทุนมนุษย์	 ทุนสังคม	 ทุนกายภาพ	 ทุนทางการเงิน	 
ทนุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และทนุทางวฒันธรรม 
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน

ส�าหรับแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	
จัดท�าขึ้นโดยเชื่อมโยงกับ“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิ 
20	 ปี”	 ได้แก่	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”	 หรือเป็นคติพจน์ประจ�าชาติว่า	 “มั่นคง	 
มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผน
พัฒนาฯ	ฉบบัที	่12	วสิยัทศัน์	กล่าวได้ว่ายงัคงยดึ	“หลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง”	ต่อเนือ่งมาต้ังแต่แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่9	 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล	 
มคีวามพอประมาณ	และมรีะบบภมูคิุม้กนัและการบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยงที่ดี	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ	สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคม 
ได้ด�าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	 
ในขณะทีร่ะบบเศรษฐกจิของประเทศกเ็จรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	 
มคีณุภาพ	และมเีสถยีรภาพ	การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถงึ 
และเป็นธรรม	 เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	ชุมชนวิถีชีวิต	ค่านิยม	ประเพณี	 
และวัฒนธรรม

รวมทัง้ยงัคงยดึ	“คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา”	มุง่สร้าง 
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส�าหรับคนไทย	 พัฒนาคนให ้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	มีวินัย	ใฝ่รู้	มีความรู้	มีทักษะ	มีความ
คดิสร้างสรรค์	มทีศันคตทิีด่	ีรบัผดิชอบต่อสงัคม	มจีรยิธรรมและ 
คณุธรรม	พฒันาคนทกุช่วงวยัและเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคม 
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	 รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยูก่บัสิง่แวดล้อมอย่างเกือ้กลู	 อนรุกัษ์	 ฟ้ืนฟ	ู ใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม	

ขณะเดยีวกนั	แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	มุง่เน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือ
เพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้กว้างข้ึน	 โดยก�าหนด 
เป้าหมายในการเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิ	โอกาสทางสงัคม	และ 
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ	 40	 ให้สูงขึ้น	 
นอกจากนี	้การเพิม่ผลติภาพการผลติบนฐานของการใช้ภมูปัิญญา 
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในระยะต่อไปส�าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย
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บทสรุป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของวิถ ี
การด�าเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรมก�ากับความรู้	 เป็นการพัฒนา
ตนเอง	 ครอบครัว	 และประเทศชาติให้ก้าวหน้าพร้อมกับ
สร้างสมดุลและมั่นคง	 เป็นหลักปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข	 บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี	 ระหว่างคนกับคน 
ในสังคม	และคนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

ผู ้ที่น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ผลมักม ี
คณุสมบตัทิีเ่หมอืนกนัหลายอย่าง	ได้แก่	ยนิดทีีจ่ะท�างานหนกั	 
มคีวามซือ่สตัย์	สนุกสนานกบัการเรยีนรู	้และการสร้างปัญญา 
ให้กับตนเอง	 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม	 และ 
การอยู ่ร ่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล	 มีความเคารพ
ธรรมชาตแิละความเมตตาต่อเพือ่นมนุษย์	เป็นผูท้ีม่จิีตส�านกึ 
และวิธีคิดในแบบฉบับเฉพาะ	และ	“ความส�าเร็จระยะยาว 
ของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับการ 
ปลูกฝังแนวคิดนี้ให้เป็นส่วนส�าคัญในวัฒนธรรมการพัฒนา 
ของประเทศ”	

อ้างอิง

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 ปฐมบท	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559),	ตุลาคม	2554

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 ส่วนที่	 1	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564),	ตุลาคม	2559

ส�านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ,	 การน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ,	 วารสารเศรษฐกิจ 
และสังคม	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มีนาคม	2554



ความส�าคัญของการน้อมน�าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน  
ตลอดจนสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้เกิดขึ้น

อาจารย์พารณฯ	ได้กล่าวว่า	คนไทยเริม่เรยีนรูเ้กีย่วกบัสำระส�ำคัญของหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง	ตัง้แต่	พ.ศ.	2517	 
จากการทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 รชักาลที	่ 9	 ได้ทรงเตอืนล่วงหน้าให้มคีวามระมดัระวงัเกีย่วกบัความสมดลุด้านเศรษฐกจิ 
และสังคมของประเทศ	และทรงแนะแนวทางการพฒันาประเทศอย่าง	“เป็นล�าดับขัน้”	 ซ่ึงเป็นหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด�าร	ิ 
“เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา” ทีป่ระกอบด้วย	23	ขัน้ตอน	คอื

“(1) ศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ  (2) ระเบิดจากข้างใน  (3) แก้ปัญหาท่ีจดุเลก็  (4) ท�าตามล�าดบัข้ัน  (5) ภมูสิงัคม   
(6) องค์รวม  (7) ไม่ตดิต�ารา  (8) ประหยดั เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ  (9) ท�าให้ง่าย  (10) การมส่ีวนร่วม  (11) ประโยชน์ส่วนรวม   
(12) บริการรวมทีจ่ดุเดยีว  (13) ใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิ (14) ใช้ธรรมปราบอธรรม  (15) ปลกูป่าในใจคน  (16) ขาดทุนคอืก�าไร   
(17) การพ่ึงตนเอง  (18) พออยูพ่อกนิ  (19) เศรษฐกิจพอเพยีง  (20) ความซ่ือสตัย์สจุรติจรงิใจต่อกัน  (21) ท�างานอย่างมคีวามสขุ   
(22) ความเพียร พระมหาชนก และ (23) รูร้กัสามคัค”ี

การพัฒนาประเทศ 
ภายใต้หลักการทรงงานและ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัมภาษณ์พิเศษ

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต	ิ(สศช.)	ไดร้บัเกยีรตจิ�ก	อาจารยพ์ารณ 
อศิรเสนา ณ อยธุยา ประธานกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต	ิใหเ้ข�้พบและสมัภ�ษณ์ในประเดน็ 
ก�รพัฒน�ประเทศภ�ยใต้หลักก�รทรงง�นและหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง		ซึ่งเป็นหลักก�รสำ�คัญระยะ 
แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	-	2564)	 ที่จะช่วยสร้�งคว�มย่ังยืนให้กับประเทศในระยะย�ว	 โดยมีส�ระ
สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
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อาจารย์พารณฯ	 กล่าวต่อว่า	 “ส�าหรับการตระหนัก 
อย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้เร่ิมเกดิขึน้ภายหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ	 พ.ศ.	 2540	 ซึง่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้ทรงย�้าให้ความส�าคัญที่มี 
เศรษฐกจิแบบ	“พอมพีอกนิ”	พฒันาคนให้สามารถ	“อุม้ชตูนเองได้”	 
โดย	 สศช.	 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ	 
จ�านวนหน่ึงมาร่วมกันประมวลพระราชด�ารัสเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียงและพระราชด�ารัสที่เกี่ยวข้อง	 และต่อมาเมื่อวันท่ี	 21	 
ตลุาคม	2542	สศช.	ได้น�าความขึน้กราบบงัคมทลูขอพระราชทาน 
พระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ทีจ่ะเผยแพร่บทความทีอ่ธบิาย	“ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	 
และเมือ่วนัที	่29	พฤศจกิายน	2542	ส�านกัราชเลขาธกิารได้แจ้งว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้น�าบทความไปเผยแพร่ได้	 เพื่อเป็น	 
หลกัคดิและแนวทางปฏบิติัแก่	สศช.	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	นกัทฤษฎี	 
นกัธุรกิจ	ตลอดจนประชาชนทัว่ไป”

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วงเริ่มต้น (พ.ศ. 2542 - 2547) 

เป็นช่วงเวลาทีมุ่ง่สร้างความรู	้ความเข้าใจ	ในความหมาย 
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุ่มผู้น�าทางความคิด 
ได้สรุปสาระส�าคัญของหลักปรัชญาฯ	 และท�าให้เข้าใจง่าย 
เป็นภาพ	3	ห่วง	2	เง่ือนไข	ซึง่ได้น�าไปเผยแพร่ควบคู่กบับทความ 
ที่ได้รับพระราชทานฯ	 ท�าให้ประชาชนทั่วไปจดจ�าและเข้าใจ 
ได้ชัดเจนมากขึ้น	

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - 2551)

สศช.	ได้ตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง	
เพือ่เป็นกลไกหลกัในการประสานเครอืข่ายทัง้ในระดับนโยบาย 
และปฏิบัติให้น�าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครอบคลุม	 8	 
ภาคส่วน	คอื	1)	ผูน้�าทางความคดิ	2)	นกัวชิาการในระดบัอดุมศกึษา	
3)	 สถาบันการศึกษา	 4)	 สถาบันการเมือง	 5)	 องค์กรภาครัฐ	 
6)	 สือ่มวลชนและประชาชน	 7)	ภาคธรุกจิ	 และ	 8)	 ชมุชนและ
ประชาสังคม	

ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)

เป็นการขับเคลื่อนตามภารกิจของหน่วยงานและ 
ทุกภาคส่วน	 มีผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติอย่างหลากหลายในทุกระดับ	 ทั้งภาคชุมชนและ
ประชาสงัคม	ภาคธรุกจิ	สือ่สารมวลชน	สถาบนัการเมอืง	องค์กร 
ภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่เพียงสามารถประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรและชนบท
ที่มุ ่งแก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังอยู่ใน
ฐานะยากจนและมีความเสี่ยงสูง	 แต่ยังมีความก้าวหน้าใน 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอีกด้วย

และสุดท ้าย	 อาจารย ์พารณฯ	 ได ้ชี้ ให ้ เ ห็นว ่า 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และมบีทเรยีนทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ให้เหน็	แต่การเปลีย่นแปลง
ในอนาคตเป็นความไม่แน่นอน	อนัเนือ่งมาจากความผนัผวนของ
วิถีแห่งเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วิถีแห่งธรรมชาติ	และอื่น	ๆ	
ของโลก	ผลกระทบอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงจะเป็นไปอย่าง
รวดเรว็	รนุแรงและกว้างขวาง	ภมูคิุม้ของประเทศและประชาชน 
ท่ีมีอยู ่อาจไม่เพียงพอท่ีจะบรรเทาความรุนแรงหรือพร้อม 
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี	 ประเทศท่ัวโลกเผชิญกับ 
วกิฤตหลายด้าน	ทัง้การแย่งชงิทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดั	การบริโภค 
มีมากเกินไป	 ก�าลังจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร	 
พลังงาน	 ความมีคุณธรรมความดีมีน้อยเกินไป	 สร้างความ 
แตกแยก	และประชาชนขาดสันติสุข	 รูปธรรมจากการน้อมน�า
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	 แสดงให้เห็นถึง 
ความสามารถในการบรหิารจัดการความเสีย่งจากสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป	การเกดิภมูคิุม้กนัทีท่�าให้ปรบัตวัได้ภายหลงัวกิฤต
ต่าง	ๆ 	ท�าให้ประชาชนเข้มแขง็ขึน้	ดงันัน้การเตรยีมความพร้อม 
ของประเทศและประชาชนต้องด�าเนินการให้เป็นวิถีชีวิตที ่
พอเพียงเพ่ือเป็นรากฐานของชีวิต	 รากฐานความมั่นคงของ
แผ่นดิน	

ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์พารณฯ	ได้อธบิายว่าปัจจยัส�าเรจ็ของการพฒันา 
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วย	 
ความรู ้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
การต่อยอดขยายผล	 และการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และการเผยแพร ่
ต่อสาธารณะ	ดังนี้

การน้อมน�าหลักการทรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใช้ในการด�ารงชวีติ  
การท�างาน รวมถงึการเข้ามามส่ีวนร่วมขับเคล่ือน 
การพฒันาประเทศของประชาชนชาวไทย

ส�าหรับการน้อมน�าหลักการทรงงานและหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ของประชาชนชาวไทยนั้น	 
อาจารย์พารณฯ	กล่าวว่าควรมกีารประมาณตน	เพือ่ให้รูจ้ดุอ่อน	 
จุดแข็ง	 โอกาส	 และข้อจ�ากัดของตนเอง	 การมีแผนก�าหนด 
การปฏิบัติของตนเอง	และกำรติดตำม ประเมินผลกำรท�ำงำน

“การน้อมน�าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้ทั้งในการด�ารงชีวิต	การท�างาน
ทั้งของตนเอง	 และร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายการพัฒนากับ 
องค์กรต่าง	ๆ	อาท ิกำรประมำณตน เพื่อให้รู้จุดอ่อน	จุดแข็ง	 
โอกาส	 และข ้อจ�ากัดของตนเอง	 
โดยใช้ข้อมูล	ความรู้เพื่อการวิเคราะห์	 
สังเคราะห์	 เพื่อน�าไปสู่การก�าหนด
ประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาที่ 
สมเหตุสมผล	 สามารถด�าเนินการได้
อย่างเป็นรปูธรรม	ท้ังนี	้อาจใช้เครือ่งมอื
ในการประเมนิตนเอง	อาท	ิการท�าบญัชรีายรบั	-	จ่าย	การรวบรวม 
ข้อมูลทุนทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ทีอ่าจน�ามาใช้เพือ่การพฒันา	กำรมแีผนก�าหนดการปฏบิตัขิอง 
ตนเอง	เพื่อลดความเสี่ยงของการด�าเนินงานที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย	สามารถปรับแผนได้ทัน	และการติดตาม	ประเมินผล
การท�างานเพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไป

การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อ
สร้างความสุข ความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึน
ในระยะยาว

อาจารย์พารณฯ	ได้กล่าวต่อด้วยว่ารฐับาลได้วางแนวทาง 
การพฒันาทัง้ในระยะยาว	ปานกลาง	และระยะหนึง่ปี	โดยค�านงึ
ถึงปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังจากปัจจัย
ภายนอกและภายในประเทศโดยได้ด�าเนนิการดงันี้

 จดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เพือ่มุง่สูก่ารเป็นประเทศทีม่คีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	เป็นประเทศ 
พฒันาแล้ว	ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	 
มแีนวทางการพฒันาใน	6	 ด้าน	คอื	 (1)	ประเทศมคีวามมัน่คง 

“ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างแท้จริง และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ได้แก่ 
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  
เอกชน และภาคประชาชน”

“การต่อยอดขยายผลจากการด�าเนินการเพื่อพึ่งตนเอง  
ไปสู่การช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น”

“การจดัการองค์ความรู ้ทีเ่กดิจากการประยกุต์ใช้ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้มีการ 
ต่อยอดขยายผล โดยมีศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ จนเกิดการ 
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน”
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ใ น เ อ ก ร า ช แ ล ะ อธิ ป ไ ตย	
สังคมปลอดภัย	 และสามัคค	ี 
(2)	ระบบเศรษฐกจิมคีวามเข้มแขง็ 
และแข่งขันได้	 (3)	 คนไทย 
ในอนาคตมีศักยภาพในการ 
ร่วมกนัพฒันาประเทศ	สามารถ
ปรับตัวรองรับบริบทการพฒันา
ในอนาคต	 (4)	 สั งคมไทย 
มีความเป็นธรรม	 ลดความ
เหลื่ อมล�้ าทางด ้ านรายได  ้

และความยากจนลดลง	 (5)	 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
และ	 (6)	 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ	 ทันสมัย 
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน : Sustainable 
Development Goals (SCGs) (ระยะ พ.ศ. 2558 - 2573) 
ก�าหนดแนวทางการบรรลสุูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยได้ 
น�าเป้าหมายภายใต้	 SCGs	 17	 เป้าหมายบูรณาการไว้ในการ 
จัดท�าแผนทั้งในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 และจะยังต่อเนื่อง 
ไปในแผนฯ	13	-	14	และได้ก�าหนดกลไกการขับเคลื่อน	 โดยม ี
คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	
มีหน้าที่ส�าคัญในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร  ์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน	
โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564)	ซึง่เป็นแผนทีร่บัแนวทางยทุธศาสตร์ 
ชาต	ิ20	ปี	และเป้าหมาย	
SCGs	 เพื่อน�าไปสู ่การ
ปฏิบัติในช่วง	5	ปี	มุ่งสู ่
การเปลี่ ยนผ ่ านจาก
ป ร ะ เ ท ศที่ มี ร า ย ไ ด ้ 
ปานกลางไปสูป่ระเทศที่
มรีายได้สงู	มกีารกระจาย 

รายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม	มีระบบนิเวศน์ที่ดี	 สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	น�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว	
“มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ซ่ึงยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง	 โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เสริมหนุน 
การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศเป็น	10	ยุทธศาสตร์

• กำรขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0”	 เป็นแนวทาง
การพฒันาประเทศสูอ่นาคตโดยปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิ 
ไปสู่	“Value-Base	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม”	หมายถึง	การขับเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
อย่างน้อยใน	 3	 มิติส�าคัญ	 คือ	 (1)	 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	
“โภคภัณฑ์”	 ไปสู่สินค้าเชิง	 “นวัตกรรม”	 (2)	 เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 (3)	 เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลติสนิค้า	ไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากขึน้	 
ขณะเดียวกัน	 “ประเทศไทย	 4.0”	 ต้องน�าสู่การสร้างสังคม
คุณภาพใน	4	มิติ	ได้แก่	(1)	สร้างโอกาสที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง	 
(2)	สร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกจิสงัคม	(3)	เตมิเตม็ 
ศักยภาพของผู้คนในสังคม	และ	(4)	ฟื้นฟูสมานฉันท์ความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมไทย	

	การที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาต่าง	ๆ 	ให้เกิด 
ประสิทธิผลสูงสุด	เราต้องให้ความส�าคัญกับ	“คน” เป็นหัวใจ 
หลัก โดยเฉพำะกำรสร้ำง “คนดีและเก่ง” ขึ้นมำพัฒนำ
ประเทศ ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาคนคงต้องให้ความส�าคัญกับ  
“กำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย”โดยส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง	 เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 ฝึกทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์	 การสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบตั้งแต  ่
วัยเด็ก	รวมทั้งต้องปลูกฝังให้เด็กเป็น	Active	Learning	ซึ่งต้อง 
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วางรากฐานให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองและสามารถ
เรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา	และเรือ่งทีส่�าคัญต้องปรับเปลีย่นแรงงาน
จาก	Unskilled	Labor	เป็น	Skilled	Labor	และ	Knowledge	 
Worker	 เปลี่ยนจาก	 Passive	 Aging	 เป็น	 Active	 Aging	 
เพื่อตอบโจทย์การเป็นประเทศไทย	4.0	

 บทบำทของภำคีกำรพัฒนำในกำรพัฒนำคน

1. สถาบันครอบครัว ครอบครัวบ่มเพาะให้บุตรม ี
ค่านิยมท่ีดีงาม	 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเน้นการฝึกเด็ก
ให้รู้จักการพึ่งตนเอง	มีความซื่อสัตย์	มีวินัย	มีศีลธรรม	คุณธรรม	
จริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจ�าวัน	 และพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก
สามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิต

2. สถาบันศาสนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบวร	 
(บ้าน	วดั	โรงเรยีน)	ในการเผยแพร่	สบืสาน	สร้างสรรค์ค่านยิมและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม	 รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการด�าเนินชีวิต	 การสร้างภูมิคุ้มกัน	 และการเฝ้าระวังภัยจาก
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์	 รวมทั้งความเป็นไทย	 
ส่งเสริมให้พระมีบทบาทในการเผยแผ่หลักศาสนาในสถานศึกษา

3. ชุมชน	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ 
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 จัดระเบียบทางสังคม	 
และก�าหนดบทลงโทษแก่ผู ้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน 
ในสังคม

4. สถาบันสื่อ	 ส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	
สร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาท	 สิทธิ	 และหน้าที่การเป็น
พลเมืองที่ดี

5. ภาคเอกชน	 สร้างมาตรการจูงใจในภาคเอกชนให้ม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคนและสังคมในรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เป็น
นวัตกรรมทางสังคม	  

http://smile-of-siam.blogspot.com

 “คนไทย 4.0”	ต้องมกีารเรยีนรู	้4	เรือ่งส�าคญั	คอื	 
1)	การเรยีนรูเ้พือ่สร้างเสรมิแรงบนัดาลใจให้มชีวีติอยูอ่ย่างมี
ความหมาย		2)	การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์	 
ความสามารถในการรงัสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 		3)	การเรยีนรูเ้พือ่ปลกูฝัง 
จิตสาธารณะ	ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง		4)	การเรียนรู้ 
เพื่อมุ่งสร้างการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 ซึ่งกระบวนการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมไทย 4.0 เป็นสังคมที่มีความหวัง เป็น
สังคมทีส่งบสขุและมีความสมานฉนัท์ ซึง่เป็นการพฒันาคน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคนให้ 
มคีณุธรรม	ความซ่ือสตัย์สจุรติ	และให้มคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม	 
ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติปัญญาและ 
ความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุล	 และพร้อมต่อการรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก	 โดยพัฒนาคน 
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยที่มีความเหมาะสม 
ทั้งร่างกาย	 สติปัญญา	อารมณ์	 จิตใจ	 สังคมและวัฒนธรรม	
และความเป็นไทย	 รวมทั้งทักษะความรู้	 การคิดวิเคราะห์	 
การสร้างสรรค์	 ภาษา
ต่างประเทศ	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ทักษะชีวิต	
คุณธรรม	จริยธรรม	และ
การเรียนรู ้ตลอดชีวิต	
เพื่อพัฒนาให้เป็นคนดี
และเก่ง	 เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์



ดร.ปรเมธี วิมลศิริ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ฉบับวันที่		19	ธันวาคม	2559

“น้อมนำ� "เศรษฐกิจพอเพียง"  
สู่แผนพัฒน�ช�ติแบบยั่งยืน”

ด้วยพระปรีชำสำมำรถและพระวิสัยทัศน์อันกว้ำงไกลของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
ที่ได้พระราชทาน	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสกนิกร 

ชาวไทยมาโดยตลอดกว่า	40	ปี	และทรงเน้นย�้าแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานแห่ง	“ทางสายกลางและความไม่ประมาท”

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนา 
ประเทศ	ได้ตระหนักถงึความส�าคญัของแนวคดิดังกล่าว	จงึได้เชญิผูท้รงคณุวฒุจิากสาขาต่างๆ	มาร่วมกนัน้อมน�าพระบรมราโชวาท 
และพระราชด�ารัสที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สรุปเป็นนิยามความหมาย	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 

บทสัมภาษณ์
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ก่อนน�าความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราช- 
วนิิจฉยั	ซึง่พระองค์ท่านได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ปรบัปรงุ
แก้ไขและพระราชทานพระบรมราชานุญาตลงมาให้	 สศช.
น�าไปเผยแพร่แก่ปวงชนชาวไทยทุกระดับ	 ทุกสาขาอาชีพ 
เมื่อวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2542	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ 
ทุกฝ่าย	นับเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า	17	ปีแล้วที่ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานลงมาได้รับการถ่ายทอด
และสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้หลกัปรชัญาทีใ่ห้ความส�าคญักบั	“การพฒันาคน”	 
ด�าเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคง	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง	 
ความพอมี	พอกิน	การรู้จักพอประมาณ	ค�านึงถึงความมีเหตุผล	 
การสร้างภมูคิุม้กนัในตัวทีดี่	ไม่ประมาท	ตระหนักถงึความถูกต้อง 
ในหลักวิชา	 มีคุณธรรม	 และด�าเนินชีวิตด้วยความเพียร	 เพื่อ 
เป็นเกราะป้องกันตนให้รอดพ้นจากวิกฤติ	 สามารถด�ารงอยู่ได้ 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

แก่นแท้ของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีว่่านัน้เป็น
อย่างไร	ท�าไมผู้คนทั่วโลกและองค์การสหประชาชาติ	หรือ	UN	 
ยังเทิดทูนพระองค์ท่านให้เป็น	“กษัตริย์นักพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ดร.ปรเมธ	ีวมิลศริ	ิเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวผ่าน	
“ทีมเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”	ดังนี้	:

ขับเคลื่อน - ขยายผล “เศรษฐกิจพอเพียง”

ดร.ปรเมธ	ีเริม่บทสนทนากบัเราว่า	หลงัจากทีพ่ระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้พระราชทาน 
พระบรมราชานญุาตให้	สศช.	น�า“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	 
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน 
ทั่วไป	

สศช.	 ได้อัญเชิญ	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 
มาเป็นปรัชญาน�าทางในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545	-	2549)	จนถึงฉบับที่	12	
(พ.ศ.	 2560	-	2564)	 เพื่อน�าสู่	 “การพัฒนาท่ียั่งยืน”	 รวมทั้ง
เสรมิสร้างความเข้าใจไปยงัภาคส่วนต่างๆ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ	 
เหน็คณุค่า	และน้อมน�าไปประยกุต์ใช้ในวถีิชีวติอย่างเป็นรปูธรรม 
และต่อเนื่อง

“ตั้งแต่ปลายปี 2546 สศช. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร  
ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ 
(ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการประสานเครือข่ายทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้น�าเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ครอบคลุม 8 ภาคส่วน ได้แก่ ผู้น�าทางความคิด นัก
วชิาการในระดบัอดุมศกึษา สถาบนัการศกึษา สถาบนัการเมอืง 
องค์กรภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชน ภาคธุรกิจ และชุมชน
และประชาสงัคม มกีารเผยแพร่ตวัอย่างการประยกุต์ใช้ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนอย่างหลากหลาย”
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จากนั้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้มุ่งขยายเครือข่าย 
สร ้ า งคนและสื่ อ ส า รแบบผสมผสานสู ่
สาธารณชน โดยให ้ความส�าคัญกับการ 
เสรมิสร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจ สร้างเครือข่าย 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ่
การปฏิบัติกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) ประชาสังคม ชุมชน จนถึงระดับครัวเรือน ผ่าน 
กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาฯ แผนชุมชน รวมถึงการศึกษา
แนวทางการพฒันาชมุชนพอเพยีงจากกรณศีกึษา 40 หมูบ้่าน”

นอกจากน้ี	สศช.	ได้จดัต้ังมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันา 
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(มพพ.)	ขึน้	เพือ่เป็น 
กลไกหลักในการพฒันาและต่อยอดองค์ความรูใ้ห้เป็นบรรทดัฐาน 
ท่ีพัฒนาไปสูม่าตรฐานการปฏบิติัของทกุระดับ	ส่งเสรมิการสร้าง 
เครอืข่ายในทกุภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอกประเทศในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งการเผยแพร ่
สู่สาธารณะ

มุ่งสู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง

ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	- 2559)	
สศช.	 มุ่งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ให้กว้างขวางมากขึน้	ครอบคลมุทัง้มติิเชงิพืน้ทีแ่ละกลุม่ภาคส่วน 
ต่างๆ	 โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาใน
การขบัเคลือ่น	โดยให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้ภาคเอกชน 
มีบทบาทน�าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคม	
โดยยึดหลัก	 “บรรษัทภิบาล”	 เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การพัฒนาประเทศ	 ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	 ชุมชน	 และสังคมโดยรวม	 
ปรบัแนวคดิภาคเอกชนให้สามารถท�างานร่วมกบัชมุชน	องค์กร
พฒันาเอกชน	และสถาบนัการศกึษาได้อย่างเป็นพนัธมติร	และ 
สร้างเครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ	 
น�าไปสู่การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน	 และองค์กรธุรกิจ
เอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการยกย่องให้เป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะ

ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต่างร่วมน้อมน�า	 “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 สู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาจัดท�า	 มอก.
9999	 เล่ม	 1-2556	 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดตั้ง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหอการค้าไทย	 
ได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
โครงการต่างๆ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา	
ส�านักงบประมาณ	 กระทรวงมหาดไทย	 กองทัพไทย	 และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	จัดประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานรูปแบบต่างๆ	 ที่มีหลากหลาย 
ในภาคธุรกิจที่มีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

“บทบาทของ	 สศช.	 ในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	ในช่วงนี้	เป็นการขยายผลโดยมี	3	กิจกรรม
หลักคือ	 การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ภาคีการพัฒนาต่างๆ	 การถอดบทเรียน/แนวทาง 
การประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และการขยายผล
การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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แผนฯ 12 : ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�าหรับในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	สศช.	ได้ก�าหนด 
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน	 และการประยุกต์ใช ้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้าใจและ
ประเมนิ	เป็นการขบัเคลือ่นทีส่อดรบักบัวาระการพฒันาระดบัโลก
ในเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 (Sustainable	Development	 
Goals–SDGs)	 ซึ่งรวมถึงการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือขยายผลสู ่การพัฒนา 
ระดับโลก	 สนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่การพัฒนาของประเทศอื่นๆ	

การขยายผลการใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก/ชุมชนเข้มแข็ง	 รวมทั้ง 
ขยายผลการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงให ้ เ กิดความยั่ งยืน	 โดยการ
สร้างเครือข่ายนักวิชาการ	 พัฒนาผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย	 ชุมชน	 และ
ครอบครัวต ้นแบบภายในต�าบล	 และ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ให ้แก  ่
กลุ่มต�าบลเครือข่ายที่สนใจ

การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ทุนทางสังคม	 รวมถึง 
การจดัการความรูภ้ายใต้กระบวนการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสงัคมในการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงส�าหรับ 
การพัฒนาในมิติต่างๆ	 รวมท้ังการจัดท�าแผนท่ีการประยุกต ์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท�าสื่อสาธารณะ	
ขยายผลการใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เกดิความยัง่ยนื

ทัง้นี	้สศช.จะมบีทบาททีส่�าคญัในการเป็น	“ศนูย์กลาง 
การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง”	การเป็นศนูย์กลางในการส่งเสรมิสนบัสนนุ
การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู ่การปฏิบัติ	 การพัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
และการเป็นศนูย์กลางของการจดัการความรู	้การถอดบทเรยีน	

การจดัท�าสารสนเทศ	เพือ่การสือ่สารกบั
สาธารณะในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ	 
มีภารกิจหลัก	 ได้แก่	 การจัดท�า 
ยุทธศาสตร ์ และขับ เคลื่ อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่การปฏิบัติ	 การพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
เข ้มแข็ ง 	 และเชื่ อมโยง 
ขับเคลื่อนทุนทางสังคม
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นานาประเทศร่วมเทิดพระเกียรติคุณ

ความเข้าใจ	 และเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมถึง 
หลักการทรงงาน	 และแนวพระราชด�าริการพัฒนาประเทศ 
ดังกล่าว	 เช่น	 “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา	 เพื่อประโยชน์สุข
สู่ปวงประชา”	 “สัจธรรมแห่งแนวพระราชด�าริ	 สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”	 “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”	 “การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง”	“จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่
การปฏิบัติ...กว่า	1	ทศวรรษ”	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน	เป็นต้น

“ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถร ่วมน ้อมน�า 
แนวพระราชด�าริมาปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	
รวมท้ังเผยแพร่แก่เครือข่าย	 เพื่อเป็นการร่วมสานต่อพระราช- 
ปณธิานให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ	โดยสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือ	 28	 เล่มได้ทางเว็บไซต์	 http://social.
nesdb.go.th/social/sep/”	

เป็น	 “ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	
ที่จะแผ่ไพศาลสู่มวลมนุษยชาติไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอย่าง
แท้จริง	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ทรงยึดหลักการทรงงานในลักษณะเน้นการพัฒนา	 “คน”	 
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยไม่ทรงเลือกว ่า 
เขาเหล่านั้นเป็นใคร	 จึงมิได้มีแต่เพียงปวงชนชาวไทยเท่านั้น 
ที่ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้	 แต่ยัง
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก	 ต่างยกย่องสรรเสริญ
พระเกียรติคุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัล 
เกียรติคุณมากมาย

“เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2549	 นายโคฟี	 อันนัน	 
เลขาธกิารองค์การสหประชาชาต	ิ(UN)	ได้ขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ	 และทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญ	 “Lifetime	 
Achievement	Award	on	Human	Development”	ซึ่งเป็น 
รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	 และกราบ
บังคมทูลว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน ์
เฉพาะกับประเทศไทย	 แต่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศ 
ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี	ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าประเทศไทย	(UNDP)	ยังได้จัดท�ารายงานการพัฒนาคน 
ของประเทศไทย	ปี	2550	:	เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน	 
(Thailand	Human	Development	Report	 :	Sufficiency	 
and	 Human	 Development)	 และเผยแพร่ไปทั่วโลก	 เพื่อ 
เทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ	60	ปี”

สศช.	จึงได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และได้อัญเชญิพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัในวาระโอกาส 
ต่างๆ	 ตลอดจนแนวพระราชด�าริการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ	
มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู	้ 



ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด�ารัสไว ้
ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2517	 และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2540	 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	 8	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบเสมือน	 “ทางรอด”	ของเศรษฐกิจในขณะนั้น	 ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัว 
ในการน้อมน�ามาศึกษาและประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและจริงจัง	 ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อมา	 ประกอบกับได้มีการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ 
อย่างเป็นทางการตั้งแต่แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	9	ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	

ที่ส�าคัญ	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	
2560	-	2579)	ว่า	ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด	 โดย	 สศช.	 
ได้ท�าการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 ไว้	 ซึ่งม ี
ผลการศึกษาที่น่าสนใจ	ดังนี้

บทความประจำาฉบับ
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ภาพรวมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงสี่ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ในระดับภาพรวมนั้น	 จากการติดตามประเมินผล	 พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
แต่ยังมีความเข้าใจอยู่ในระดับที่ต่างกันมาก	 ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่8	จนถึงปัจจบัุน	ท�าให้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นท่ีรูจ้กัอย่างกว้างขวาง	

โดยผลจากการส�ารวจการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในช่วง	4	ปีของแผนพฒันาฯ	ฉบับที	่11	ของส�านกังาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)1	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ	1.49	เท่านั้นที่ประเมินตนเองว่า 
ไม่รู้จักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และมีเพียงร้อยละ	0.25	ที่รับรู้แต่ไม่เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ขณะที่ส่วนใหญ่
ร้อยละ	 7.41	 ประเมินตนเองว่า	 มีการรับรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง2	 และรองลงมา 
ร้อยละ	24.38	มีความรู้ความเข้าใจในระดับรับรู้และเข้าใจมาก	

แผนภูมิที่ 1 :  เปรียบเทียบกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจในปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรประเมินตนเอง และ 

 ด้วยกำรตอบแบบทดสอบในภำพรวม

ที่มา :	 การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ	

1 การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ในปี 2559 โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จ�านวน 2,000 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจ�านวน 673 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  

 33.65 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน 3) ภาคสถาบันการศึกษา และ 4) ภาคประชาสังคม
2  การประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

 ของ สศช. เป็นการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม
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อย่างไรก็ตาม	 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการตอบแบบทดสอบระบุว่า	 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 ทั้งในภาพรวมและในทุกภาคี	 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับรับรู้ 
และเข้าใจมาก	 โดยมีสัดส่วนร้อยละ	 47.51	 รองลงมาร้อยละ	 29.85	 กลับมีความรู ้ความเข้าใจอยู ่ในระดับรับรู ้และ 
เข้าใจน้อย	 แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ประเมินว่าตนเองเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางนั้น	
ในความเป็นจริง	ระดับความเข้าใจมีความแตกต่างกันอย่างมาก	โดยมีทั้งกลุ่มที่เข้าใจมากกว่าที่ตนเองคิด	และกลุ่มที่เข้าใจผิด	

แผนภูมิที่ 2 : เปรียบเทียบกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจในปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกำรประเมินตนเอง และ 

 ด้วยกำรตอบแบบทดสอบ ใน 4 ภำคี

3 แบบสอบถามส�าหรับการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแห่งชาติ ในปี 2559 นอกเหนือจากการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองแล้ว ยังมีชุดค�าถาม 10 ข้อ ส�าหรับการประเมินว่า  

 แท้จริงแล้วผู้ตอบมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับใด โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบทดสอบดังกล่าว จ�านวน 402 ตัวอย่าง ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูล 

 ที่ได้จากการประเมินตนเองและข้อมูลที่ได้จากการท�าแบบทดสอบ 10 ข้อ จะเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 402 ตัวอย่าง ที่ทั้งประเมินตนเองและ 

 ตอบแบบทดสอบเท่านั้น

แหล่งการเรียนรู้และวิธีประชาสัมพันธ์ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับคนไทย

ผลการส�ารวจเรือ่งแหล่งการเรยีนรูใ้นเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของคนไทยในปี	2559	พบว่า	สือ่ต่างๆ สามารถ 
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้มากข้ึนในการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ขณะทีก่ารยกตวัอย่างให้เหน็ 

ที่มา :	 การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ		
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เป็นรปูธรรมยงัคงเป็นวธิท่ีีเรยีนรูท่ี้ได้ผลมากทีส่ดุ	โดยผลจากการส�ารวจการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในช่วง	4	ปี 
ของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	พบว่า	ขณะทีก่ารเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการเรยีนรูจ้ากสือ่ต่างๆ	อาท	ิโทรทศัน์	วทิย	ุ
หนงัสอืพมิพ์	นิตยสาร	อนิเทอร์เนต็มากทีส่ดุ	ซึง่ต่างจากผลการส�ารวจในปี	2554	-	25574	ซึง่เป็นการเรยีนรูจ้ากหน่วยงานราชการ 
มากที่สุด	 แต่ในการส�ารวจปี	 2559	 ตกลงไปอยู่ในล�าดับที่สอง	 แสดงถึงอิทธิพลของสื่อต่างๆ	 ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้มากขึ้นในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรำงที่ 1:  แหล่งเรียนรู้ด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 เรียนรู้จากสื่อต่างๆ	อาทิ	โทรทัศน์/

วิทยุ/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/

อินเทอร์เน็ต

32.18 49.15 25.00 39.06 33.68

2 หน่วยงานราชการ 30.57 11.87 17.50 17.19 14.06

3 ฝึกอบรม	/	ศึกษาดูงานด้วยตนเอง 13.40 13.56 15.00 17.19 14.06

4 เรียนรู้จากผู้น�าชุมชน	/	ปราชญ ์

ชาวบ้าน	/	ผู้น�าทางศาสนา

12.60 6.78 20.00 21.88 14.05

5 อื่นๆ 5.09 3.39 8.75 1.56 5.04

6 องค์กรพัฒนาที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ	

/	เอ็นจีโอ

3.75 6.78 10.00 3.13 4.86

7 หน่วยงานธุรกิจเอกชน 2.14 8.47 2.50 - 2.61

8 เรียนรู้จากเพื่อนบ้านด้วยกัน 0.27 - 1.25 - 0.35

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ

ส�าหรับวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ผลมากท่ีสุด	ผู้ท่ีประยุกต์ใช ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นเช่นเดียวกับผลส�ารวจในปี	2557	และ	2558	กล่าวคือ	เห็นว่าควรใช้วิธีการยกตัวอย่าง 
จากกรณีที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรมากที่สุด	 ถึงร้อยละ	 30.72	 รองลงมาได้แก่	 การให ้
ความรู้ผ่านสื่อทั่วไปมากขึ้น	 อาทิ	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 ร้อยละ	 12.53	 และผู้น�าประเทศหรือบุคคลส�าคัญต้องท�าเป็น 
ตัวอย่าง	 ร้อยละ	 12.35	 ส�าหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น	 อาทิ	 Facebook	 Youtube	 Instagram	 Twitter	 Line	 
อยู่ในล�าดับที่สี่	ร้อยละ	10.68	

4 ผลจากโครงการติดตามประเมินผลการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และขับเคล่ือนในระดับองค์กร/กลุ่ม/ศูนย์/สถานศึกษา  โดยส�านักงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด�าเนินการในปี 2554 และ 2555 และการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรก และปีที่สอง  

 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด�าเนินการในปี 2556 และ 2557
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ตำรำงที่ 2 :  วิธีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 ยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริง 

ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�าไปใช้ใน 

ชีวิตจริงได้อย่างไร

31.51 29.03 30.59 27.94 30.72

2 ให้ความรู้ผ่านสื่อทั่วไปมากขึ้น	อาทิ	

วิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์

13.28 16.13 10.59 7.35 12.53

3 ผู้น�าประเทศหรือบุคคลส�าคัญต้อง

ท�าตัวเป็นตัวอย่าง

14.06 14.52 7.06 0.35 12.35

4 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น	อาทิ	

Facebook	Youtube	Instagram	

Twitter	Line	

10.16 24.19 8.24 4.41 10.68

5 ปลูกฝังให้แก่เยาวชนผ่านระบบ 

การเรียนการสอนในโรงเรียน

7.81 8.06 11.77 25.00 10.35

6 ผู้ปกครองท�าเป็นตัวอย่างให้คน 

ในครอบครัว

6.25 4.84 15.29 8.83 7.69

7 สอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสื่อต่างๆ	อาทิ	ละคร

โทรทัศน์	สารคดีต่างๆ

7.29 3.23 2.35 10.30 6.51

8 อื่นๆ 3.13 - 9.41 2.94 3.65

9 จัดกิจกรรม/ประกวดการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.65 - 2.35 4.41 3.17

10 แจกหนังสือ	ต�ารา	แผ่นพับ	เผยแพร ่

ให้มากขึ้น

1.56 - 2.35 1.47 1.50

11 ใช้ดาราเป็นสื่อเพื่อสร้างกระแส 

ความนิยม

1.30 - - - 0.83

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ	

ขณะเดียวกัน	 หากพิจารณาเฉพาะเรื่องของการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ให้สาระได้มาก	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเรียนรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 หรือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน	 1	-	5	 ครั้ง	 มีสัดส่วนมากที่สุดเช่นเดียวกับ 
การส�ารวจในปี	2558	โดยคดิเป็นร้อยละ	50.74	แต่ผูท้ีไ่ม่เคยได้รบัการอบรมหรอืศกึษาดงูานเลยกม็สีดัส่วนสงูเช่นกนั	โดยมสีดัส่วน 
เป็นอันดับที่	2	เช่นเดียวกับการส�ารวจในปี	2558	โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ	34.37	สูงกว่าร้อยละ	29.60	ในการส�ารวจในปี	2558
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แผนภูมิที่ 3 :   กำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 พบว่า	 ส่วนใหญ ่
เป็นระดับ	“เข้าถึง”	โดยใช้กับวิธีปฏิบัติในการท�างานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากที่สุด	โดยผลการส�ารวจระบุได้ว่า	ประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ	 90.20	น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มีเพียงร้อยละ	 8.73	 เท่านั้นที่ไม่ประยุกต์ใช้	 และ 
ร้อยละ	1.07	เคยประยุกต์ใช้แล้วเลิก	ซึ่งสาเหตุส�าคัญของการไม่ประยุกต์ใช้		ได้แก่	การไม่รู้วิธีน�าไปประยุกต์ใช้ร้อยละ	27.87	

ส�าหรับผู้ที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น	 โดยส่วนใหญ่เริ่มประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงตั้งแต่ต้นแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555)	ร้อยละ	30.78	รองลงมาเริ่มประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	
(พ.ศ.	 2540)	 ร้อยละ	23.81	ซึ่งผู้ที่ประยุกต์ใช้เกินครึ่งหรือร้อยละ	55.52	ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�า 
จนเป็นวิถีชีวิต	 หรือเป็นการประยุกต์ใช้ในระดับ	 “เข้าถึง”	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง6	 และรองลงมาร้อยละ	
40.86	ประยุกตใ์ช้บ่อยแตไ่ม่สม�่าเสมอ	มเีพยีงรอ้ยละ	3.46	เท่านัน้ที่ประยุกต์ใชน้านๆ	ครั้ง	กลุม่ตวัอยา่งที่ส�ารวจมีการประยกุต์ใช้ 
กับวิธีปฏิบัติในการท�างานมากที่สุดถึงร้อยละ	 25.93	 รองลงมาได้แก่	 การจัดการชีวิตประจ�าวัน	 และการบริหารองค์กรในฐานะ 
เป็นผู้บริหาร	คิดเป็นร้อยละ	22.05	และ	11.29	ตามล�าดับ

6 ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน แบ่งระดับความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) “เข้าข่าย” เป็นขั้นเริ่มต้น มีวิธีการที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน 

 ให้แก่ตนเองได้ 2) “เข้าใจ” เป็นขั้นที่เข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว และเริ่มประยุกต์ใช้หลักการของความพอประมาณ และ 3) “เข้าถึง” เป็นขั้นที่เข้าใจเหตุผล  

 และน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน, “เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 พอเพียงในทศวรรษหน้า (2556-2565)”
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ตำรำงที่ 3 :   เรื่องที่ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

แหล่งเรียนรู้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 วิธีปฏิบัติในการท�างาน 27.90 25.00 20.99 21.87 25.93

2 การจัดการชีวิตประจ�าวัน 22.10 20.00 22.22 23.44 20.05

3 การบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริการ 8.01 20.00 22.22 7.81 11.29

4 การท�างานทั่วไปในฐานะข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้าง

13.81 1.67 - 10.94 10.23

5 ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ 10.50 13.33 9.88 4.69 10.05

6 การออม 3.87 11.67 2.47 14.06 5.64

7 การท�าการเกษตร 3.32 - 13.58 4.69 4.59

8 อื่นๆ 3.31 - 2.47 14.06 5.64

9 การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 1.10 8.33 3.70 1.56 2.29

10 การดูแลครอบครัว 2.49 - 1.24 4.69 2.29

11 การลดปัญหาหนี้สิน 1.93 - 1.23 - 1.41

12 การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 1.66 - - - 1.06

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา :	 การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ

ส�าหรับวัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้	 พบว่า	 เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากท่ีสุดถึงร้อยละ	 31.85	 รองลงมา 
ได้แก่	 การด�าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 30.36	 และ	 19.47	 
ตามล�าดบั	และเมือ่ประยกุต์ใช้แล้ว	ส่วนใหญ่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์หลกัทีต่ัง้ไว้ในระดบัปานกลางร้อยละ	57.98	และระดบัมาก 
ร้อยละ	36.48	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนถึงร้อยละ	92.09
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ตำรำงที่ 4 :   วัตถุประสงค์หลักในกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

วัตถุประสงค์หลัก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 สร้างความมั่นคงในชีวิต 30.67 35.48 24.42 44.39 31.85

2 ด�าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 32.99 25.81 25.58 25.71 30.36

3 พึ่งตนเองได้มากขึ้น 18.04 17.74 29.07 17.14 19.47

4 ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ 13.66 17.74 10.46 10.00 13.20

5 อื่นๆ 2.06 - 8.14 2.86 2.80

6 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาทิ	ปัญหาหนี้สิน 2.58 3.23 2.33 - 2.31

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	4	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ	

ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	4	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	พบว่า	ปัญหา/ 
อุปสรรคส�าคัญของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือเรื่องของทัศนคติและค่านิยมของคนรอบข้างท่ีไม่เห็นด้วย 
กับการประยุกต์ใช้	เป็นอุปสรรคส�าคัญของการน�ามาประยุกต์ใช้	กล่าวคือ	ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่	 ได้แก่	 เรื่องทัศนคติ	 ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างท่ีไม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช	้ 
ร้อยละ	23.75	รองลงมาได้แก่	การขาดความรูใ้นการประยกุต์ใช้	และการขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง	ร้อยละ	18.77	และ	17.11	ตามล�าดับ	

ทั้งนี้	 สาเหตุจากการไม่เห็นด้วยในการประยุกต์ใช้ของคนรอบข้าง	 อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนท่ีมีต่อปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 จะเห็นได้จากการที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 9.30	 ระบุว่า	 ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ได้แก่	 การมีความจ�าเป็นต้องแข่งขัน	 อาทิ	 ท�ายอดขาย	 เพิ่มก�าไรให้ถึงเป้าหมาย	 และการมีความจ�าเป็นต้องหารายได้ 
เลี้ยงตนเองและ/หรือครอบครัว	 ซึ่งในความเป็นจริง	 เหตุผลสองประการนี้ไม่ใช่ปัญหาส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 การระบุว่าสาเหตุดังกล่าวเป็นปัญหาส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงแสดงให้เห็นว่า	 
ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่	

นอกจากน้ี	ปัญหาเรือ่งค่านยิมของคนในสงัคมทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้	ส่วนหนึง่ 
ยังสะท้อนให้เห็นได้จากสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้คงเหลือของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น	จาก	23.1	เท่าในปี	2554	เป็น	26.6	และ	27.3	 
เท่าในปี	2556	และ	2558	ตามล�าดับ7	รวมทั้งหนี้สินครัวเรือนที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	71.5	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	76.3	79.9	และ	81.5	ในปี	2556	2557	และ	2558	ตามล�าดับ8

7 ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
8 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตำรำงที่ 5 :   ปัญหำ/อุปสรรคที่ส�ำคัญในกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

ปัญหา/อุปสรรค ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 ทัศนคติ	ค่านิยมของคนในองค์กร/คน

รอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้

27.90 25.00 20.99 21.87 25.93

2 ขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้ 22.10 20.00 22.22 23.44 20.05

3 ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาฯ

8.01 20.00 22.22 7.81 11.29

4 ขาดแรงจูงใจ	อาทิ	ตัวอย่างที่ประสบ

ความส�าเร็จ

13.81 1.67 - 10.94 10.23

5 เห็นผลช้าเกินไป	ใช้แล้วไม่ได้ผลทัน

เวลา

10.50 13.33 9.88 4.69 10.05

6 อื่นๆ 3.87 11.67 2.47 14.06 5.64

7 มีความจ�าเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตนเอง

และ/หรือครอบครัว

3.32 - 13.58 4.69 4.59

8 ต้องท�าตามกฎ/ข้อบังคับที่ขัดกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.31 - 2.47 14.06 5.64

9 มีความจ�าเป็นต้องแข่งขัน	อาทิ	ท�ายอด

ขาย	เพิ่มก�าไรให้ถึงเป้าหมาย

1.10 8.33 3.70 1.56 2.29

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ	ปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งนี้	ผลจากการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	4	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ชี้ว่า	ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	31.11	รองลงมา	ได้แก่	การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ	อย่างถูกต้อง	และผู้ประยุกต์ใช้มีความ 
ตั้งใจจริง	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ร้อยละ	25.57	และ	22.31	ตามล�าดับ
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ตำรำงที่ 6 : ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญในกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย	:	ร้อยละ

ล�ำดับ 

(รวม)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบัน 

การศึกษา

รวม

1 มีความเข้าใจในหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

33.42 28.57 23.86 29.58 31.11

2 รู้วิธีประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ	 

อย่างถูกต้อง

25.00 26.98 26.14 26.76 25.57

3 ผู้ประยุกต์ใช้มีความตั้งใจจริง	 

มีคุณธรรม	จริยธรรม

21.17 20.64 26.14 25.35 22.31

4 ผู้น�าเข้มแข็ง 9.18 19.05 12.50 12.68 11.07

5 มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ส�าเร็จ 7.91 4.76 6.82 5.63 7.17

6 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	อาทิ	

เงินทุน	การศึกษาดูงาน	ความรู้ในหลัก

ปรัชญาฯ	และการประยุกต์ใช้

2.04 - 1.13 - 1.47

7 อื่นๆ 1.28 - 3.41 - 1.30

รวม 100.00 100.00 2100.00 100.00 100.00

ที่มา : การส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

	 และสังคมแห่งชาติ	

ดังนั้น	 ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันผลักดันให้ประชาชนเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องซึ่งเป็นแต่แนวคิด
ที่ยากต่อการปฏิบัติ	 แต่เป็นเร่ืองที่ท�าได้จริง	 โดยมีผู้ท่ีน�าไปปรับใช้แล้วน�ามาซ่ึงความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิต	 
จึงจะช่วยเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความศรัทธา	 เชื่อมั่น	 และพร้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการท�างานและ
การด�าเนินชีวิตต่อไปนั้น	
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ถอดบทเรียนการประยุกตใ์ช้  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีการพัฒนา

ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ภาครัฐเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาครัฐด้วยกันมากกว่าภาคีอื่นๆ 

ผลส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	4	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	พบว่า	บุคลากร/องค์กร 
ภาครัฐในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	66.17	ประเมินตนเองว่า	มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ 
ปานกลาง	และมคีวามรู้ความเข้าใจในระดับมากถึงร้อยละ	25.28	สงูเป็นท่ีสองรองจากภาคประชาสงัคม	ขณะท่ีผลการประเมนิ 

จากการตอบแบบทดสอบระบวุ่า	ภาครฐัมคีวามรูค้วามเข้าใจในระดบัมากถงึร้อยละ	48.13	สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบ
กับภาคีอื่นๆ	โดยส่วนใหญ่ร้อยละ	32.18	เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่างๆ	อาทิ	โทรทัศน์	 

วทิย	ุหนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	อนิเทอร์เนต็	เช่นเดยีวกับภาคอีืน่ๆ	แต่ภาครฐัเป็นภาคเีดยีวท่ีมกีารเรยีนรูจ้ากหน่วยงาน 
ภาครัฐด้วยกันมากเป็นอันดับสอง	โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	30.57	ใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ	
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ส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
กลุ่มตัวอย่างภาครัฐมีสัดส่วนผู้ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ	91.55	สงูกว่าทกุภาคี	โดยประยกุต์ใช้กบัวธิปีฏบิตัใินการ 
ท�างานมากที่สุดถึงร้อยละ	27.90	รองลงมาเป็นการจัดการชีวิต 
ประจ�าวัน	และการท�างานทั่วไปในฐานะข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้าง	คิดเป็นร้อยละ	22.10	และ	13.81	ตามล�าดับ	ซึ่งการ 
ประยกุต์ใช้มวีตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือด�าเนินชวีติตามหลกัคณุธรรม	
จริยธรรมมากที่สุดถึงร้อยละ	32.99	รองลงมาได้แก่	การสร้าง 
ความมั่นคงในชีวิต	 และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น	 คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	30.67	และ	18.04	ตามล�าดับ	 โดยส่วนใหญ่ประยุกต์
ใช้ในระดับเป็นประจ�าจนเป็นวิถีชีวิต	 (ระดับเข้าถึง)	 และ 
เมื่อประยุกต์ใช้แล้ว	ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หลัก 
ท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง	 และมีความยั่งยืน	 เช่นเดียวกับภาคี
อื่นๆ

ส�าหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ 
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ	 ที่ส�าคัญที่สุดได้แก่	 เรื่อง 
ทัศนคติ	 ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับ 
การประยุกต์ใช้	ร้อยละ	24.35	รองลงมา	ได้แก่	 เรื่องการขาด
ความรู้ในการประยุกต์ใช้	และการขาดแรงจูงใจ	อาทิ	ตัวอย่าง 
ที่ประสบความส�าเร็จ	 ร้อยละ	 19.11	 และ	 13.09	 ตามล�าดับ	
ส�าหรับปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของการประยุกต ์
ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงได้แก่	การมคีวามเข้าใจในหลกัปรชัญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง	 คิดเป็นร้อยละ	 33.42	 รองลง
มาได้แก่	 การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	 และ	 
ผู้ประยุกต์ใช้มีความตั้งใจจริง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ร้อยละ	
25.00	และ	21.17	ตามล�าดับ

ทั้งนี้	 การผลักดันของรัฐบาลถือเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส�าคัญของการส่งเสริมให้ภาครัฐน้อมน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	 โดยรัฐบาลภายใต้การน�าของ
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้ให้ความส�าคัญกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด	ท�าให้ในปี	2558	ภาครัฐยังคง 
ด�าเนินโครงการต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมการประยุกต์
ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	อาท	ิส�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน	ได้สอดแทรกปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เข้าไปในหัวข้อการฝึกอบรมข้าราชการระดับต่างๆ	 กระทรวง
กลาโหม	ด�าเนนิโครงการจัดต้ังแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	10	กองบิน	 และโครงการประกวด 

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินโครงการ
ประชาคมเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ท่ีป่าไม้	และโครงการขยายผล 
กิจกรรมสร้างเกษตรทางรอดต้นแบบ	

ในส่วนของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 ด�าเนิน 
โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน	 กระทรวงมหาดไทย	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและ
พฒันาหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ	และโครงการส่งเสรมิ 
การพัฒนาตามแนวทางพระราชด�าริ	 “ปวงประชาเป็นสุข	 
ด้วยพระบารม	ีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	กระทรวง
วฒันธรรม	ด�าเนนิโครงการชมุชนต้นแบบสบืสานมรดกภมูปัิญญา 
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมีกิจกรรมเศรษฐกิจ 
พอเพียงในมิติทางวัฒนธรรม

ด้านกระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินโครงการปัตตาน ี
สุขภาวะดี	 รายได้ดี	 ชุมชนพึ่งตนเอง	 โดยใช้หลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินโครงการ 
ขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษา	กระทรวง
อุตสาหกรรมด�าเนินโครงการส่งเสริมการน�ามาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ	 (มอก.9999)	
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมและเกิดการ 
น�ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในวงกว้าง	
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กรณีตัวอย่างภาครัฐ : ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ. 5)  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(องค์การมหาชน)	หรอื	อพท.	เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการในเรื่องการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนาทรัพยากร 
การท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เกิดความสมดุล	 เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน	 โดยในปี	 2555	 ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย	 
(สพพ.	5)	ภายใต้	อพท.	ได้ร่วมกบัส�านกัท่องเทีย่วโดยชุมชน	(สทช.)	พจิารณาคดัเลอืกชุมชนน�าร่องในการส่งเสรมิการพฒันาการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพี้นที่จังหวัดเลย	จ�านวน	 2	พืน้ที	่ ประกอบด้วย	 1)	 ต�าบลกกสะทอน	 อ�าเภอด่านซ้าย	
และ	 2)	 ต�าบลปลาบ่า	 อ�าเภอภูเรือ	 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	 ประเพณีวัฒนธรรม	 
ความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชน

สพพ.	5	ได้ร่วมมอืกบัก�านนัเชดิ	สงิห์ค�าป้อง	ผูน้�าชมุชนซึง่มบีทบาทส�าคญัในการคนืพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตกิว่า	5,000	ไร่	 
ที่ชาวบ้านได้ครอบครองท�ากินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่เข้ามาตั้งรกรากก่อนพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	
ด�าเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต�าบลปลาบ่า	 ด้วยการเตรียมความพร้อมและสร้าง 
ความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน	ผ่านชมรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลปลาบ่า	โดยได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการขบัเคลือ่นและพฒันาเศรษฐกจิระดบัชมุชน/หมูบ้่านในลกัษณะบรูณาการ	จนชมุชนมคีวามเข้มแขง็ 
ในด้านองค์ความรูก้ารบรหิารพืน้ทีแ่ละบคุลากร	มคีวามเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	พร้อมทัง้ส่งเสรมิทกัษะ 
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในระยะยาว	สามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่สมาชิก 
และเยาวชนรุ่นต่อไปให้สามารถเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งการท่องเที่ยวชุมชนของคณะท�างานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	และ	อพท.	 
ทั้งนี้	 สพพ.5	 ด�าเนินการโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง	 และร่วมกับผู้น�าชุมชนในการสนับสนุนให้ชาวบ้านด�าเนินกิจกรรม	
การจัดท�าบัญชีครัวเรือน	การลดค่าใช้จ่าย	และการออมอีกด้วย

ปัจจุบันชุมชนปลาบ่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง	 ด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศเกษตร
รองรับการเข้ามาศึกษาดูงานให้แก่ผู้ที่สนใจท่ัวไป	 มีกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเท่ียวมาปลูกป่าบนดอยท่ีเคยถูกท�าลาย	 
มกีารรวมกลุม่แม่บ้านเพือ่ผลติของใช้ในชมุชน	ท�าการเกษตร	และแปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	สามารถสร้างรายได้ให้
แก่ชุมชนและลดการพึ่งพาการซื้อสินค้าจากภายนอก	อาทิ	ผลิตเครื่องจักสาน	ไม้กวาด	ทอผ้าขาวม้า	ผลิตขิงดอง	ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ	มะคาเดเมีย	สตรอว์เบอร์รี่	และเห็ดหอม		

ปัจจัยความส�าเร็จของ	 สพพ.5	 ในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือน
และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ	 ได้แก่	 1)	 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกของชุมชน	 2)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิกในชุมชน	 มีการสะสมองค์ความรู้	 และสามารถน�าไปพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและแก้ไขปัญหาได้ 
ด้วยตนเอง	3)	ส่งเสรมิให้เกดิการด�าเนนิงานแบบบรูณาการเพือ่เน้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้	
4)	 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ	 และ	 
5)	 ให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชน	



วารสารเศรษฐกิจและสังคม32

ภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการเผยแพร ่
ความรูค้วามเข้าใจทางสือ่ โดยเฉพาะโซเชยีลมีเดีย

ผลส�ารวจการประยุกต ์ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในช่วง	4	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่11	บ่งชีว่้า	บคุลากร/ 
องค์กรในกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนส่วนใหญ่ร้อยละ	 69.04	 
ประเมินตนเองว่ามีความรู้	 ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง	 โดยมีสัดส่วนผู้ประเมิน
ตนเองว่ามีความรู้	 ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในระดับรับรู้และเข้าใจมากร้อยละ	 14.29	 ต�่าท่ีสุด 
เมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ	 และผลการประเมินจากการตอบแบบ 
ทดสอบระบุว่า	 ภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
ร้อยละ	 45.24	 ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ	 เช่นกนั	 รวมทัง้ 
มสีดัส่วนผูท้ีไ่ม่รูจ้กัเศรษฐกจิพอเพียงสงูกว่าทกุภาคีด้วย

ทั้งนี้	 ภาคเอกชนมีสัดส่วนการไม่เคยศึกษาดูงานด้าน 
เศรษฐกจิพอเพยีงเลยสงูกว่าทกุภาคี	โดยการเรยีนรูเ้รือ่งปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ	 
อาทิ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร/อินเทอร์เน็ต	 
มากที่สุด	 เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ	 แต่มีสัดส่วนสูงที่สุด	 คิดเป็น 
ร้อยละ	49.15	และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากเป็นอันดับสอง	 
คิดเป็นร้อยละ	 13.56	 และเรียนรู ้จากหน่วยงานราชการ 
เป็นอันดับสาม	คิดเป็นร้อยละ	11.87	

โดยภาคเอกชนเห็นว่า	 วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อ 
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ผล
มากที่สุดส�าหรับภาคเอกชน	 ได้แก่	 การยกตัวอย่างจากกรณี 
ที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�าไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร	
เหมือนกบัภาคอีืน่ๆ	แต่ภาคเอกชนเป็นภาคเีดยีวทีใ่ห้ความส�าคญั 

กับสื่อโซเชียลมีเดียเป็นอันดับสอง	 คิดเป็นร้อยละ	 24.19	 
โดยเหน็ว่าควรประชาสมัพนัธ์โดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์ให้มากขึน้	 
อาทิ	Facebook	Youtube	Instagram	Twitter	Line	

ส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ภาคเอกชนมีสัดส่วนการไม่ประยุกต์ใช ้สูงและมีสัดส่วน 
การประยกุต์ใช้จนถึงปัจจบัุนต�า่ทีส่ดุ	โดยสาเหตทุีไ่ม่ประยกุต์ใช้ 
ที่ส�าคัญที่สุด	ได้แก่	การไม่รู้วิธีการน�าไปประยุกต์ใช้	ส�าหรับผู้ที ่
ประยุกต์ใช้	ประยุกต์ใช้ในเรื่องวิธีปฏิบัติในการท�างานมากที่สุด
ถึงร้อยละ	 25.00	 รองลงมาเป็นเรื่องการจัดการชีวิตประจ�าวัน	
และการบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริหาร	 คิดเป็นร้อยละ	 
20.00	 เท่ากัน	 การประยุกต์ใช้ของภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์
ท่ีส�าคัญท่ีสุดเพื่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากท่ีสุด	 คิดเป็น 
ร้อยละ	35.48	รองลงมาได้แก่	การด�าเนนิชวีติตามหลกัคณุธรรม	 
จริยธรรม	คิดเป็นร้อยละ	25.81	และอันดับสาม	ได้แก่	การลด 
รายจ่าย/เพิ่มรายได้	 และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น	 คิดเป็น 
ร้อยละ	17.74	เท่ากัน

นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 ภาคเอกชนประยุกต์ใช้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�าจนเป็นวิถีชีวิต	(ระดับเข้าถึง)	
มากท่ีสุด	 แต่มีสัดส่วนของการใช้ในระดับนานๆ	 ครั้งสูงกว่า 
ทุกภาคี	 และเมื่อประยุกต์ใช้แล้ว	 แม้ส่วนใหญ่ร้อยละ	 52.38	
จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง	 แต่ภาคเอกชน 
มีสัดส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมากถึงร้อยละ	 44.44	
สูงเป็นอันดับสองรองจากภาคประชาสังคม และผลที่ได ้ 
มีความยั่งยืน	

ส�าหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนส่วนใหญ่	 ได้แก่	 เรื่อง
ทัศนคติ	 ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วย
กับการประยุกต์ใช้	คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	28.57	รองลงมา 
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ได้แก่	 การขาดความรู ้ในการประยุกต์ใช้	 และขาดความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คิดเป็น 
ร้อยละ	17.46	และ	15.87	ตามล�าดับ	

อย่างไรก็ตาม	 มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 9.52	 ระบุว่า	 
ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	ได้แก่	การมีความจ�าเป็นต้องแข่งขัน	อาทิ	ท�ายอดขาย	
เพิ่มก�าไรให้ถึงเป้าหมาย	 ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาดังกล่าว 
ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนยังมีความเข้าใจในปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนอยู ่	 ส�าหรับปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จท่ีส�าคัญท่ีสุดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่	 การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างแท้จริงคิดเป็นร้อยละ	 28.57	 รองลงมาได้แก่	 การรู้วิธี 
ประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	 และผู ้ประยุกต์ใช ้
มีความตั้งใจจริง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ร้อยละ	 26.98	 และ	
20.64	ตามล�าดับ

กรณีตัวอย่างภาคเอกชน : บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด 

บริษัท	 แปลนครีเอชั่นส์	 จ�ากัด	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายของเล่นที่ท�าจากไม้ยางพาราเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก	 
ภายใต้แบรนด์	แปลนทอยส์	(PlanToys)	ก่อตั้งเมื่อปี	2524	ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อ�าเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง	บริษัทฯ	ด�าเนิน
กิจการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันด้วยนโยบายการใช้วัตถุดิบต่างๆ	 ในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ไม่มีของเหลือทิ้ง	 
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมไปกับการป้องกันการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	

ในสมัยก่อนที่บริษัทฯ	 จะเริ่มก่อตั้งไม้ยางพาราที่หมดอายุของการให้น�้ายางแล้ว	 เจ้าของมักจะตัดทิ้งเพื่อน�าไป 
เผาเป็นถ่านราคาถูก	 บริษัทฯ	 นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกท่ีน�าไม้ยางพาราดังกล่าวมาผลิตของเล่นเสริมพัฒนาการ 
ทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อเดก็	และได้รบัการตอบรบัจากผูบ้รโิภคทัว่โลกเป็นอย่างด	ีรวมทัง้ได้รบัมาตรฐานการผลติมากมาย	อาทิ	
ISO	2600,	ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	18001	และ	SA	8000		ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้น	บริษัทฯ	 
ยังได้คิดค้นการน�าเอาขี้เลื่อยที่ได้จากการผลิตของเล่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นได้อีกด้วย	 ส�าหรับเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการท�าของเล่น	 จ�าพวกรากไม้	 กิ่งไม้	 หรือเศษไม้	 บริษัทฯ	 ได้น�ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอัดเม็ด	
(Wood	Pallet)	และประเภทไม้สับ	(Wood	Chip)	เพื่อจ�าหน่าย	รวมทั้งใช้ในโรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล	(Biomass	 
Gasification	&	Power	Generation)	ที่บริษัทฯ	ได้สร้างขึ้น	โดยพลังงานที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งน�าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ส�าหรับใช้เองภายในบริษัท	

บริษัทฯ	 เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้า	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุดต่อเด็ก	 
อาทิ	 การใช้กาว	 E-Zero	 ซึ่งไม่มีสารฟอร์มาลีนท่ีเป็นพิษ	 และการใช้สีท่ีมีตัวท�าละลายเป็นน�้า	 ใช้คลื่นไมโครเวฟ 
ในการฆ่าแมลงในไม้แทนการใช้สารเคมี	 ท�าให้วัตถุดิบไม่ปนเปื้อนสารปรอท	 ตะก่ัว	 และโลหะหนักต่างๆ	 ท่ีเป็นอันตราย	
รวมไปถึงการใช้หมึกที่ท�าจากถั่วเหลืองในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ	หรือการใช้กระดาษรีไซเคิลในการบรรจุหีบห่อ	นอกจากนี้	 
บริษัทฯ	 ยังได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กที่จังหวัดตรัง	 ซึ่งเป็นที่รวบรวม
ของเล่นต่างๆ	ส�าหรับเด็ก	และเปิดให้โรงเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี	โครงการของเล่นเดินทางพบชุมชน	 
ซึ่งเป็นการน�าเอาของเล่นเด็กขึ้นรถเข้าไปหาชุมชนต่างๆ	 ตามค�าขอ	 โครงการของเล่นเพื่อเด็กพิเศษซึ่งเป็นการออกแบบ
ของเล่นส�าหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะ	 อาทิ	 เด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก	 สมองพิการ	 หรือม ี
ความบกพร่องทางสายตา	และโครงการแปลนรักษ์ป่า	ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าของพนักงานบริษัทฯ	เป็นต้น	

ในด้านทรัพยากรบุคคล	 บริษัทฯ	 ได้ย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพฯ	 มายังจังหวัดตรังในปี	 2534	 	 ซ่ึงนอกจาก 
เพื่อให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก	 ซึ่งได้แก่	 ไม้ยางพาราแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังต้องการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นด้วย	 ดังนั้น	 
พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จึงเป็นคนในท้องถิ่น	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้จัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการต่างๆ	 ให้พนักงาน
สามารถท�างานได้อย่างมีความสุข	อาทิ	การจัดให้มีข้าวสวยฟรีส�าหรับพนักงานในมื้อกลางวัน		การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์
และสหกรณ์ร้านค้า	การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี	
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ภาคประชาสังคมมีความแตกต่างด้านความรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูงกว่าทุกภาคี แต่มีการประยุกต์ใช้ 
อย่างกว้างขวางและบรรลุวัตถุประสงค ์
ในระดับมาก 

ผลส�ารวจการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในช่วง	 4	 ปีของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ระบุว่า	 บุคลากร/ 
องค์กรในกลุ่มตวัอย่างภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่ร้อยละ	70.73	
ประเมินตนเองว่ามีความรู้	 ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง	 โดยมีสัดส่วนผู ้รับรู ้ 
และเข้าใจในระดับมากสูงกว่าทุกภาคี	 ขณะที่ผลการประเมิน
จากการตอบแบบทดสอบระบุว่า	 ภาคประชาสังคมมีสัดส่วน
ผูรั้บรูแ้ละเข้าใจในระดบัมากถงึร้อยละ	47.62	สงูเป็นทีส่องรอง 
จากภาครัฐ	 แต่กลับมีสัดส่วนผู้มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
น้อยถงึร้อยละ	35.71	สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภาคอีืน่ๆ	นอกจากนี	้ 
ภาคประชาสังคมมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยสูงที่สุดถึงร้อยละ	 35.96	 ขณะท่ีมี
สดัส่วนของผู้ทีเ่คยฝึกอบรม/ศกึษาดูงานด้านเศรษฐกจิพอเพยีง
มากกว่า	20	ครั้งถึงร้อยละ	14.61	สูงกว่าภาคีอื่นๆ	

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน 
ในเรื่องการกระจายโอกาสการศึกษาดูงาน	 ท�าให้เกิดความ 
แตกต่างในเรื่องความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในภาคสีงู	ส�าหรบัการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง	 ภาคประชาสังคมมีสัดส่วนการไม่ประยุกต์ใช้เพียง 
ร้อยละ	4.40	ต�า่กว่าภาคอืน่ๆ	โดยประยกุต์ใช้ในเรือ่งการจดัการ
ชีวิตประจ�าวัน	 และการบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริหาร	 
มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 22.22	 เท่ากัน	 รองลงมาคือเร่ืองวิธี
ปฏิบัติในการท�างาน	 และการท�าการเกษตร	 คิดเป็นร้อยละ	
20.99	 และ	 13.58	 ตามล�าดับ	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 
ให้พึง่ตนเองได้มากข้ึนมากท่ีสดุถึงร้อยละ	29.07	รองลงมาได้แก่	
การด�าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการสร้าง 
ความมัน่คงในชวีติ	คดิเป็นร้อยละ	25.58	และ	24.42	ตามล�าดบั	

ขณะเดียวกัน	 ยังพบว่าภาคประชาสังคมประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�าจนเป็นวิถีชีวิต	 
(ระดับเข้าถึง)	มากที่สุด	และมีสัดส่วนสูงกว่าทุกภาคี	 และเมื่อ
ประยุกต์ใช้แล้ว	 ส่วนใหญ่ถึงเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ	 49.43	
ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักท่ีตั้งไว้ในระดับมาก	 ต่างกับ
ภาคีอื่นที่ส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับปานกลาง	 และ
มีความยั่งยืน	

	จะเหน็ได้ว่า	บรษัิท	แปลนครเีอชัน่ส์	จ�ากดั	ได้ยดึถอืหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิธรุกจิ	ไม่ว่าจะ 
เป็นการริเริ่มผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่เป็นวัสดุเหลือใช้	 และใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า	 เป็นการเพิ่มก�าไรด้วยการลดต้นทุน 
โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค	นับเป็นการขยายธุรกิจอย่างพอประมาณ	กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลด 
ความเส่ียงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดความยั่งยืน	 รวมท้ังการใช้วัตถุดิบและจ้างงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่	 นับเป็น
ภูมิคุ้มกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศ	 และการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานและเน้นความปลอดภัย 
ต่อผู้ใช้	จนกระทั่งประสบความส�าเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	นับเป็นการด�าเนินการที่มีเหตุผล	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
และคุณธรรม	สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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ส่วนปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ 
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคประชาสังคมที่ส�าคัญที่สุด	 ได้แก่	 
เรื่องการขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ร้อยละ	 19.54	 ต่างกบัภาคีอืน่ๆ	 ท่ีมปัีญหา 
เรือ่งทศันคต	ิค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างทีไ่ม่เหน็ด้วย
กบัการประยกุต์ใช้มากทีส่ดุ	แต่ภาคประชาสงัคมให้ความส�าคญั
กับปัญหาดังกล่าวเป็นล�าดับรองลงมา	 ร้อยละ	 17.24	 แสดง 
ให้เห็นว่า	 คนในภาคีประชาสังคมมีความตื่นตัวในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าภาคอื่นๆ	

ส�าหรับปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับ
เร่ืองต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	 และผู้ประยุกต์ใช้มีความตั้งใจจริง	 

มีคุณธรรม	จริยธรรม	คิดเป็นร้อยละ	26.14	เท่ากัน	รองลงมา
ได้แก่	มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง	และผู้น�าเข้มแข็ง	ร้อยละ	23.86	และ	12.50	ตามล�าดับ	

กรณีตัวอย่างภาคประชาสังคม : กลุ่มรักษ์เชียงของ

คณุนวิฒัน์	 ร้อยแก้ว	หรอืครตูี	๋ อดตีครสูอนนกัเรยีนชาตพินัธุบ์นดอยสงูในจงัหวดัเชยีงรายมาตัง้แต่ปี	2525	 ได้ลาออก 
จากการเป็นครูใหญ่ในปี	 2538	 เนื่องจากมองเห็นข้อจ�ากัดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ระบบราชการ	ประกอบกับ 
เหน็ว่า	 การพฒันาประเทศยงัมปัีญหาในเรือ่งความเข้าใจถงึสภาพปัญหาและความต้องการของคนในพืน้ทีอ่ย่างแท้จรงิ	 ซึง่ท�าให้ 
เกดิผลกระทบตามมาอกีมากมาย	โดยเฉพาะในเรือ่งปัจจยัพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ได้แก่	ดนิ	น�า้	ป่า	และวฒันธรรม	 
ซึง่เมือ่ถกูท�าลายไปแล้วยากทีจ่ะสร้างใหม่ได้	 ครตูีจ๋งึผนัตวัเองสูก่ารท�างานด้านการอนรุกัษ์อย่างเตม็ตวั	 โดยการเข้าร่วมกบั 
กลุม่ชาวบ้าน	นกัธรุกจิ	 ข้าราชการ	 คร	ู ต�ารวจ	 และแพทย์	 ก่อตัง้	 “กลุม่รกัษ์เชยีงของ”	ขึน้ในช่วงปี	 2538	-	2539	 เพ่ือเป็น 
กลไกในการท�างาน

ครูตี๋เชื่อว่า	งานด้านอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนด�าเนินชีวิตตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
โดยกล่าวว่า	 คนเราจะด�าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้	 จ�าเป็นต้องมี	 2	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 ปัจจัย 
ทางเศรษฐกจิพื้นฐานในการด�ารงชวีติ	ได้แก่	ดนิ	น�้า	ป่า	เพือ่ให้สามารถพึง่ตนเองได้อย่างพอประมาณ	และ	2)	ความรูใ้นเรือ่ง 
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง	 เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและเหตุผลของการด�ารงอยู่	 รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	 
กับตนเอง	จนเกิดเป็นความเคารพและรักสิ่งต่างๆ	เหล่านั้น	ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

กลุ่มรักษ์เชียงของจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ดิน	น�้า	ป่า	และวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้าโขง	ซึ่งเป็นปัจจัย 
พื้นฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 โดยได้ด�าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจนิเวศวัฒนธรรมของ
พื้นที่	 ผ่านกระบวนการวิจัยโดยนักวิจัยในท้องถิ่น	 ภายใต้หัวข้อ	 “แม่น�้าโขง	 แม่น�้าแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม”	 ซึ่งใช้เวลา 
ด�าเนินการ	 2	 ปี	 กระบวนการท�างานวิจัยชิ้นน้ีท�าให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส�าคัญขององค์ความรู้ท้องถ่ินท่ีแทรกอยู่ใน 
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับแม่น�้าโขงมาอย่างยาวนาน	 นอกจากนี้	 กลุ่มรักษ์เชียงของยังได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญอีก
หลายประการ	 เช่น	 โครงการอนุรักษ์ป่าดอยหลวง	 โครงการอนุรักษ์ปลาบึก	 โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เชียงของ	 
เวียงแก่น	 การตั้งสภาประชาชนลุ่มน�้าอิงเพื่อศึกษาและจัดการแม่น�้าอิงตั้งแต่ต้นถึงปลายน�้าอย่างยั่งยืน	 การผลักดันให้เกิด
สภาประชาชนลุ่มแม่น�้าโขง	 การจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง	-	ล้านนา	 การจัดตั้ง 
โฮงเฮียน	 (โรงเรียน)	 แม่น�้าของ	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	 รวมท้ังการ 
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของ	 “หนึ่งเมืองสองแบบ”	 เพื่อรองรับการเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ร่วมกับหน่วยงานราชการระดับอ�าเภอเชียงของ	เป็นต้น
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ภาคการศึกษายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลส�ารวจการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในช่วง	4	ปีของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	ระบวุ่า	บคุลากร/องค์กร 
ในกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	70.00	ประเมิน 
ตนเองว่ามีความรู้	 ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในระดับปานกลาง	 ขณะที่ผลการประเมินจาก 
การตอบแบบทดสอบระบุว่า	มีผู้มีความรู้	ความเข้าใจในระดับ	
รับรู้แต่ไม่เข้าใจถึงร้อยละ	 10	 สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาค	ี 
นอกจากน้ี	 ภาคการศึกษามีสัดส่วนการไม่ประยุกต์ใช้สูงและ 
มสีดัส่วนการประยกุต์ใช้จนถงึปัจจุบนัต�า่เป็นอนัดับสองรองจาก 
ภาคเอกชน	ผู้ที่ประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาส่วนใหญ่ประยุกต์
ใช้ในเรื่องการจัดการชีวิตประจ�าวันมากที่สุดถึงร้อยละ	 23.44	
รองลงมาได้แก่	 เรื่องวิธีปฏิบัติในการท�างานและการออม	 
ร้อยละ	21.87	และ	14.06	ตามล�าดับ	กลุม่ตัวอย่างภาคการศกึษา 
ส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�าจนเป็น 
วถิชีวิีต	(ระดบัเข้าถงึ)	แต่มสีดัส่วนต�า่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภาคอีืน่ๆ	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากท่ีสุดถึง
ร้อยละ	44.29	รองลงมา	ได้แก่	ด�าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม	
จริยธรรม	 และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น	 ร้อยละ	 25.71	 และ	 
17.14	ตามล�าดบั	และเมือ่ประยกุต์ใช้แล้ว	ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง	 และผลท่ีได้มี
ความยั่งยืน	แต่มีสัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ	

ส�าหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษาที่ส�าคัญที่สุด	 ได้แก	่ 
เรื่องการขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทัศนคติ	 ค่านิยมของคนในองค์กร/ 
คนรอบข้างท่ีไม่เหน็ด้วยกับการประยกุต์ใช้	ร้อยละ	24.29	เท่ากนั	
เหน็ว่าจะเป็นอปุสรรคในการสร้างความมัน่คงในชวีติ	รองลงมา 
ได้แก่	 การขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้	 ร้อยละ	 22.86	 และ
อนัดบัที	่สาม	ได้แก่	การมคีวามจ�าเป็นต้องหารายได้เลีย้งตนเอง
และ/หรือครอบครัว	คิดเป็นร้อยละ	10.00	ตามล�าดับ	

ทัง้นี	้ในความเป็นจรงิปัญหาดงักล่าวไม่ได้เป็นอปุสรรค
ต่อการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	แสดงให้เห็นว่า 
ภาคการศกึษายงัมคีวามเข้าใจในปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
คลาดเคลื่อนอยู่	 ส�าหรับปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคัญที่สุด 
ของการประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษา	 ได้แก่	 

การด�าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มรักษ์เชียงของ	เป็นการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน	 บนพ้ืนฐานของความรู้	 ความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมในทุกระดับ	 ซึ่งทางกลุ่มเชื่อว่า	 
การเปิดใจเข้าหากัน	จะช่วยลดความขัดแย้ง	และท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นได้อย่างแท้จริง
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การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง	คิดเป็นร้อยละ	29.58	รองลงมาได้แก่	การรู้วิธีประยุกต์
ใช้กบัเรือ่งต่างๆ	อย่างถกูต้อง	และผูป้ระยกุต์ใช้มคีวามตัง้ใจจรงิ	
มีคุณธรรม	จริยธรรม	ร้อยละ	26.76	และ	25.35	ตามล�าดับ

นอกจากน้ี	 กระทรวงศึกษาธิการได้ด�าเนินโครงการ
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษา	 
เพือ่น้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารจัดการเรยีน
การสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางทกุระดบั	และพฒันาให้สถานศกึษาทกุระดบัสามารถ

ผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยในปี	2558	มีสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (สถานศึกษาพอเพียง)	 จ�านวน
ทั้งสิ้น	 16,576	 แห่ง	 ครอบคลุมทั่วประเทศทุกระดับ	 และ 
มีศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวนทัง้สิน้	68	แห่ง	 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กรณีตัวอย่างภาคการศึกษา : โรงเรียนห้วยยอด

โรงเรียนห้วยยอด	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลห้วยยอด	 อ�าเภอห้วยยอด	 จังหวัดตรัง	 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 2512	 แรกเริ่มเป็น
โรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็ก	 และมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น	 ม.1	-	ม.6	 มีจ�านวนนักเรียน	 2,668	 คน	 โรงเรียนห้วยยอดได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนตั้งแต่ปี	 2548	 และขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวทาง	 “ห้วยยอดโมเดล”	 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีหลักคิดและน�าไปใช้ในทิศทางเดียวกัน	 
ครูทกุคนตอ้งท�าความเขา้ใจแนวคดิและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งลกึซึง้	เพือ่สามารถถา่ยทอดลงสูเ่ดก็นกัเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน	

ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จะเน้นการท�าความเข้าใจว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเกษตร	 แต่เป็นทุกเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตประจ�าวัน	 ตั้งแต่ที่บ้านจนถึงที่โรงเรียน	 จึงได้จัดตั้งทีมแกนน�า 
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้ในโรงเรียน	 ท�าให้ในปี	 2550	 โรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง	 หลังจากน้ัน	 ผู้บริหารและครูแกนน�าได้ร่วมกันจัดท�ากรอบแนวคิดในการน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา	 โดยมีมูลนิธิสยามกัมมาจลและสถาบันเสริมสร้างการ 
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขเข้ามาให้ความรู้	 โดยได้เริ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง	 ผ่านการท�า	 
“โครงงาน”	ทีใ่ห้นกัเรยีนใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ฐานคดิตัง้แตเ่ริม่วางแผนท�างาน	ครทู�าหนา้ทีค่อยกระตุน้ให้เดก็ 
คิดด้วยการตั้งค�าถาม	เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	จากนั้นจึงน�าเสนอข้อค้นพบ 
ของตนเองต่อเพื่อนๆ	 และครู	 กระบวนการนี้ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม	 ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจ
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ข้อเสนอแนะ

เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคีน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการ	ดังนี้

และเห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนหลังการท�างาน	 ส่งผล 
ให้ในปี	 2554	 โรงเรียนห้วยยอดได้เป็นโรงเรียนแรกในภาคใต้ที่ผ่านการประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา	

ต่อมา	 โรงเรียนห้วยยอดได้เริ่มด�าเนินการขยายผล	 โดยครูแกนน�าได้ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในเครือข่ายภาคใต้	 จัดหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	 เป็นวิทยากร 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้	 จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาต่างๆ	 
ยกระดับตัวเองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และมี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษามากขึ้น	 
ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง	 นอกจากนี้	 โรงเรียนห้วยยอดยังได้ด�าเนินการให้ความรู้กับสถานประกอบการหรือ
ชมุชน	โดยมแีหลง่เรยีนรูแ้ละสถานศกึษาตา่งๆ	เขา้มาดงูาน	เพือ่น�าไปประยกุตใ์ชแ้ละด�าเนนิการในองคก์รของตน	จนกระทัง่
ในปัจจุบันสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดตรังจ�านวน	28	โรงเรียน	ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือสถานศึกษา
แบบอย่างในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกโรงเรียนแล้ว	

ความส�าเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดเกิดจากปัจจัยส�าคัญ	 ได้แก่		 
1)	 การก�าหนดให้เป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายจะต้องน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการบริหารงาน	 ท�าให้
การท�างานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และ	2)	การใช้กลวิธีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ	ท�าให้เกิด	
“การระเบดิจากขา้งใน”	สอดแทรกการพึง่พาตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	เปน็การแบง่ปนัความรูแ้ละฝกึใหม้จีติอาสา	
ท�าให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง	 ส่งผลให้เกิด	 “ภูมิคุ้มกัน”	 ที่สามารถน�าความรู้ไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต 
ประจ�าวันของตนเอง	ท�าให้นักเรียนของโรงเรียนห้วยยอดสามารถคิดเป็น	ท�าเป็น	และด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน	

1) เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่คน 
ทั่วไปมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นอนัดบัแรก การส�ารวจการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงในช่วง	4	ปีของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	แสดงให้เหน็ว่า	 
ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุดของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ได้แก่	 คนรอบข้างมีทัศนคติหรือค่านิยมที่ไม่เห็นด้วย 
กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเกิดขึ้น
จากความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

จะเหน็ได้จากผลการส�ารวจฯ	ทีม่ผีูร้ะบปัุญหาของการประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่สดงถงึความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นจากความ
เป็นจริง	อาทิ	เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถแข่งขันหรือท�าก�าไรได้	เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอุปสรรคต่อการหารายได้เลี้ยงครอบครัว	
ดงันัน้	การส่งเสริมการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจงึควรเน้นการแก้ไขประเดน็ทีค่นทัว่ไปมกัเข้าใจผดิเป็นอนัดบัแรก	
เพื่อให้คนส่วนใหญ่เห็นถึงความส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกสภาวะ	ทุกระดับ	และเป็นการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2) เน้นการเผยแพร่การยกตัวอย่างการประยุกต์ใช ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดข้ึนจริง ผลการส�ารวจ 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง	 4	 ป ี
ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ระบุว่า	 สาเหตุที่ส�าคัญท่ีสุด
ของการไม่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 
การไม่รู้วิธีการน�าไปประยกุต์ใช้	และวธิกีารส่งเสรมิการประยกุต์ 
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได ้ผลมากที่สุด	 ได้แก	่ 
การยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า 
น�าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงจากส่ือต่างๆ	 มากที่สุด	 ดังนั้น	 จึงควรส่งเสริมการ 
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเผยแพร่ 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นจริง	 โดยเลือกกรณีศึกษา 
ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึง	 ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับ 
กลุม่เป้าหมายน้ันๆ	เพือ่ให้กลุม่เป้าหมายเหน็ว่าเป็นเรือ่งใกล้ตวั	 
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 และสามารถเรียนรู้ถึงประโยชน ์
ที่จะได้รับ	วิธีปฏิบัติที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ	และสิ่งที่ควรระวัง 
เพื่อไม่ให้ประสบความล้มเหลว	

3) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในแต่ละภาคี ควร
ด�าเนินการโดยมจีดุเน้นต่างกัน	โดยภาครฐัควรเน้นการจดัการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้แก่ภาคีอื่นๆ	 มากขึ้น	 โดยเฉพาะ

การจัดการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับภาคเอกชนท่ีมี
สัดส่วนการไม่เคยไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/เรียนรู้จากท่ีใดเลย
สูงกว่าทุกภาคี	 ในส่วนของภาคเอกชนเองนั้น	 ควรจัดให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ให้
มากขึ้น	เนื่องจากเป็นช่องทางที่ภาคเอกชนเข้าถึงได้ง่ายและใช้
ในการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ	อยูโ่ดยตลอด	อาท	ิFacebook	Youtube	
Instagram	Twitter	Line	โดยเน้นในประเดน็ท่ีมกัเข้าใจผดิบ่อย
ในภาคเอกชน	

ขณะที่ภาคประชาสังคมซึ่งมีความเข้มแข็งในเร่ือง
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาก	 แต่กลับมีความแตกต่างของความเข้าใจและการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงมากด้วย	 จึงควรเน้นการ
สร้าง/ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในภาคีประชาสังคมให้
ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง	 โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่มีโอกาสได้เรียนรู้/ฝึก
อบรม/ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน	
เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้ความเข้าใจ	 และโอกาสในการ
เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในเครือข่ายประชาสังคมเดียวกัน	
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับคนใน
เครือข่าย	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้และสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้กับตนเองได้ง่าย	เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จาก
ตวัอย่างใกล้ตวัทีเ่กดิขึน้จรงิ	ซึง่เป็นปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคัญท่ีสุด
ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			

ส�าหรับในภาคการศึกษา	 ท่ีมีบางส่วนเข้าใจผิดว่า 
การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นอปุสรรค 
ต่อการหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัวเพ่ือ
ความมั่นคงในชีวิตนั้น	 ต้องเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและความเช่ือมั่นผ่านการเผยแพร่
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องการประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ท�าให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคง 
ในชีวิต	 เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ
ส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในภาคการศกึษา	และเป็นก�าลงัส�าคญั 
ในการปลูกฝังแนวคิดในเรื่องปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป	



พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองมายาวนาน  บรรพบุรุษของชาวไทยได้ทุ ่มเทเลือดเนื้อและความอุตสาหะสร้าง 

ความเป็นปึกแผ่นและความร่มเย็นสงบสุขให้กับแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์  ได้ทุ่มเทก�าลัง 
พระวรกายในการสร้างความม่ันคงเป็นปึกแผ่น  และวางรากฐานการพัฒนาให้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเน่ือง  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วารสารเศรษฐกิจและสังคมจึงขอน�าเสนอพระราชกรณียกิจส�าคัญของทุกพระองค ์

เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือ 
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อ	พ.ศ.	 2325	 ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้า 
เจ้าพระยา	 และทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ใน	 พ.ศ.	 2327	 พระราชกรณียกิจ 
ส่วนใหญ่ในรัชกาล	 ได้แก่	 การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง	 ครั้งส�าคัญ 
ที่สุด	 คือ	 สงครามเก้าทัพ	 ในปี	 พ.ศ.	 2327	 แต่พระองค์ก็ทรงวางรากฐานการท�านุ 
บ�ารุงบ้านเมืองไว้หลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปกครองประเทศ	 ทรงจัด
แบ่งตามแบบกรุงศรีอยุธยา	 และโปรดให้ช�าระกฎหมายบทต่างๆ	 ให้ถูกต้องและจารึก 
ลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน	

ทางด้านศาสนา	 	 โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก	 พ.ศ.	 2331	 และจารึกฉบับ
ทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 นอกจากนี้ 

บทความประจำาฉบับ

ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูป 
ต่างๆ	 เป็นอันมาก	 ขณะที่ในด้านวรรณคดีและศิลปกรรม	 
ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาแตก 
ให้กลบัคนืดอีกีวาระหนึง่	ทรงส่งเสรมิและอปุถมัภ์กวใีนราชส�านกั	 
บทพระราชนิพนธ์ที่ส�าคัญ	 เช่น	 บทละครเรื่องรามเกียรติ	์
เป็นต้น	 งานทางด้านศิลปกรรมน้ันเป็นผลเน่ืองมาจากการที ่
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างพระอารามเป็นจ�านวนมาก	 

เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ	 มีงานท�าและได้ผลิต
งานฝีมือชิ้นเอกไว้	

ป ัจจุบันมีวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 คือ	 วันที่ระลึก 
มหาจักรี	ได้แก่	วันที่	6	เมษายนของทุกปี	จะมีพิธีถวายบังคม 
พระบรมรูป	ณ	เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น 
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่	 2	 แห่งพระราชวงศ์จักรี	 เมื่อ	พ.ศ.	 2352	พระราชกรณียกิจ 
ส�าคัญที่ทรงเริ่มท�าเร่งด่วนคร้ังแรกคือ	 การรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายกันอยู่ตั้งแต ่
ครัง้กรงุแตกให้อยูต้ั่งมัน่เพือ่ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ	โดยออกพระราชก�าหนดสกัเลข	 
และท�าทะเบยีนราษฎรอย่างจรงิจัง	และได้ทรงผ่อนผนัการเข้าเดอืนเหลอืเพยีงปีละ	3	เดอืน	 
คือ	 เข้าเดือนออกสามเดือน	 นอกจากนี้ยังได้ทรงออกกฎหมายฉบับส�าคัญอีกฉบับหนึ่ง 
เรียกว่า	พระราชก�าหนดเรื่องห้ามสูบฝิ่น	ขายฝิ่น	

ในการท�านุบ�ารุงความเจริญของบ้านเมืองก็มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ	 
และได้มีการแต่งส�าเภาไปค้าขายยังเมืองต่างๆ	 และเมืองจีนมากข้ึน	 ท�าให้การเศรษฐกิจ
ของชาติดีขึ้นมาก	 และเหตุที่มีการแต่งเรือส�าเภาไปค้าขายต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	
เป็นผลให้เกิดการใช้ธงประจ�าชาติ

 	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยังทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้น�าสัญลักษณ์ช้างเผือกส�าคัญที่ได้ 
มาสูพ่ระบารม	ี3	เชือก	ประทับลงบนธงสแีดง	ธงประจ�าชาตไิทย 
จึงมีขึ้นเป็นครั้งแรก	 ส่วนในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาต	ิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงท�านุบ�ารุงศิลปะ
วัฒนธรรม	ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง		

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ครั้งยังด�ารง 
ต�าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ทรงเป็นที่ไว้วาง 
พระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างพระเนตร 
พระกรรณสมเด็จพระบรมชนกนาถหลายประการ	 โดย 
พระราชกรณียกิจส�าคัญที่ทรงบ�าเพ็ญในรัชกาลที่	 2	 ได้แก	่ 
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ราชการในกรมท่าซึง่มหีน้าทีด้่านการค้าและสมัพนัธไมตรกีบัต่างประเทศ	เงนิผลประโยชน์	 
จากการค้าส�าเภาของพระองค์ครั้งนี้	 ต่อมาได้น�ามาใช้ในภาวะคับขันของบ้านเมือง	 
ด้านการป้องกันพระนคร	 ได้ทรงเป็นแม่กองอ�านวยการสร้างป้อมปราการด้านชายทะเล
ตะวันออก	 และเป็นแม่ทัพยกไปตีขัดตาทัพพม่าที่ต�าบลปากแพรก	 เมืองกาญจนบุร	ี 
เป็นเวลา	1	ปี	

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติใน	พ.ศ.	 2367	
ทรงท�านุบ�ารุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน	 เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ	 โปรดให้ปรับปรุง 
การค้าขายกับต่างประเทศ	 และระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรต่างๆ	 ด้านความมั่นคง	 
โปรดให้สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองส�าคัญและตามชายฝั่งทะเล	 ตลอดจนต่อเรือรบ 
เรือก�าปั่นไว้ใช้ในราชการเป็นจ�านวนมาก	 โปรดให้มีการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบต่อ 
แผ่นดินอย่างเด็ดขาด	 เป็นต้นว่า	 การปราบปรามเวียงจันทน์	ญวน	 และหัวเมืองปักษ์ใต	้ 
ทัง้ยงัทรงยกฐานะหมูบ้่านต่างๆ	ข้ึนเป็นเมอืงเพือ่ขยายความเจรญิในการปกครอง	ด้านศาสนา	 
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเป็นนิจ	ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจ�านวนมาก	

นอกจากนี้	 โปรดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ	 และโปรดให้จารึก 
สรรพต�าราต่างๆ	 8	 หมวดบนแผ่นศิลาประดับไว้	 ณ	 ศาลาภายในวัดพระเชตุพนฯ	 
เพ่ือเผยแพร่ความรู ้แก่ประชาชน	 เสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ	 
ด้านวรรณกรรมนัน้ทรงเป็นกวด้ีวยพระองค์เอง	และทรงส่งเสรมิผูม้คีวามรูด้้านนี	้ส่วนงาน	 
ด้านศลิปกรรม	นบัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการสร้างบรูณปฏสิงัขรณ์พระอาราม	 จนมผีูก้ล่าวว่า	 
ลักษณะศิลปกรรมในรัชกาลที่	3	เป็นแบบที่งดงามยิ่ง	

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงศึกษาวิชาส�าหรับกษัตริย์ทั่วไป	เช่น	 
การฝึกหดัอาวธุ	วชิาคชกรรม	พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศกึษาภาษาต่างประเทศ 
อย่างมาก	 เมื่อพระชนม์ครบอุปสมบททรงผนวชอีกครั้ง	 และการทรงผนวชครั้งนี	้ 
ต้องทรงผนวชอยู่นานตลอดรัชกาลที่	 3	 ระหว่างทรงผนวช	 จ�าพรรษา	ณ	 วัดราชาธิวาส	 
ได้ทรงศึกษาวิชาการต่างๆ	 อย่างช�านิช�านาญ	 เช่น	 วิชาการ	 โหราศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	
ตลอดจนทรงแตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก	 ขณะทรงผนวชทรงพิจารณาเห็น 
การปฏิบัติสงฆ์หย่อนยาน	 จึงทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นใหม่	 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สงฆ ์
ที่เคร่งครัดการปฏิบัติต่อไป	

ใน	 พ.ศ.	 2344	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต	 บรรดา 
พระบรมวงศานุวงศ์	 เสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งปวง	 ได้พร้อมกันอัญเชิญพระบาท-
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์	 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่	 4	 แห่ง 
บรมราชจักรีวงศ์	

หลงัจากเสดจ็ขึน้ครองราชย์แล้วกท็รงท�านุบ�ารงุประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ	 ด้าน	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เริ่มศักราช 
การตดิต่อกับนานาอารยประเทศทัง้ปวงอย่างจรงิจงั	ดังจะเหน็ได้จาก 
การที่ประเทศต่างๆ	ส่งคณะทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี	และติดต่อ 
ค้าขาย	และพระองค์ได้ทรงแต่งตัง้คณะทตูออกไปเจรญิสมัพนัธไมตรี
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ตอบแทนหลายครั้ง	 เช่น	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 สหรัฐอเมริกา	 โปรตุเกส	
เดนมาร์ก	 ฯลฯ	 ทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาศิลปวิทยาการใหม่ๆ	 
เช่น	วิชาการต่อเรือใบ	เรือกลไฟ	เรือรบ	การฝึกทหารอย่างยุโรป	

นอกจากนี	้พระองค์ทรงยกเลกิธรรมเนยีมทีล้่าสมยับางประการ	 
เช ่น	 ประเพณีการเข ้าเฝ ้าให ้ใส ่ เสื้อเข ้าเฝ ้า	 การให ้ประชาชน 
เฝ้าแหนรับเสด็จตลอดระยะรายทางเสด็จได้	 ฯลฯ	 พระปรีชาสามารถ
ส่วนพระองค์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	วิชาการด้านโหราศาสตร์	และ
ดาราศาสตร์	 ทรงสามารถค�านวณระยะเวลาการเกิดสุริยุปราคาได้อย่าง
แม่นย�า	 ดังได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมพระราชอาคันตุกะทั้งปวง	 
ไปชมสุริยุปราคาที่หว้ากอ	ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อ	พ.ศ.	2411

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูป 
เปลีย่นแปลงประเทศจากแบบเก่ามาสูแ่บบใหม่	ทรงเป็นผูน้�าในการปรบัปรงุขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี	ระบบสังคม	และระบอบการปกครองของไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ	
เช่น	ทรงยกเลกิประเพณกีารเฝ้าแหนแบบโบราณ	มาเป็นการยนืถวายบงัคมแบบตะวนัตก	 
ทรงยกเลกิการไต่สวนพจิารณาคดีแบบจารตีนครบาลมาเป็นการไต่สวนพจิารณาคดใีนศาล 
แบบปัจจุบัน	 ที่ส�าคัญทรงยกเลิกระบบทาสได้อย่างละมุนละม่อม	 เพื่อลดกระแสกดดัน 
จากมหาอ�านาจตะวันตกที่มุ่งขยายอิทธิพลเข้าครอบง�าประเทศไทยให้ลดน้อยลง

ในด้านเศรษฐกิจนั้น	 ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ	 อาทิ	 ด้านการคลัง	 โดยจัดตั้ง 
หอรัษฎากรพิพัฒน์	เพื่อจัดระบบภาษีให้ทันสมัย	ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ	 
ปฏิรูปเงินตราใหม่	 ผลิตธนบัตรรุ่นแรก	 ก�าหนดหน่วยเงินตรา	 ให้หน่วยทศนิยมเรียกว่า	 
สตางค์	 ก�าหนดให้	 100	 สตางค์	 เท่ากับ	 1	 บาท	 พร้อมกับผลิตเหรียญสตางค์ขึ้นมาใช้ 

เป็นคร้ังแรก	 ยกเลิกการใช้เงินพดด้วง	 และทรงออกพระราชบัญญัติมาตราทองค�า	 
ร.ศ.	 127	 ว่าด้วยเรื่องให้ใช้แร่ทองค�าเป็นมาตรฐานเงินตราแทนแร่เงิน	 เพ่ือให ้
เสถียรภาพเงินตราของไทยสอดคล้องกับหลักสากล	 ท้ังยังโปรดให้ปรับปรุงการ 
สาธารณปูโภค	โดยรเิริม่กจิการด้านการคมนาคม	ได้แก่	สร้างทางรถไฟหลวงสายแรก 
ระหว่างกรุงเทพฯ	-	นครราชสีมา	 ในปี	 2434	 และตัดถนนหลายสาย	 เช่น	 ถนน
ราชด�าเนิน	 ถนนเยาวราช	 ถนนสี่พระยา	 และถนนสุรวงศ์	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 
ทรงพัฒนากิจการด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะกิจการด้านไฟฟ้า	ประปา	ไปรษณีย์	
โทรเลข	และโทรศัพท์	

ขณะที่ด้านสังคม	 ทรงจัดการศึกษาแผนใหม่	 ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น 
ทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่างๆ	 แล้วขยายออกสู่ประชาชน	 โดยม ี
โรงเรียนส�าหรับราษฎรแห่งแรกคือท่ีวัดมหรรณพารามในปี	 2427	 และมีการก่อตั้ง 
โรงพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรก	 ในปี	 2431	 พระราชทานนามว่า	 โรงศิริราชพยาบาล	 
เพื่อเปิดท�าการรักษาแก่ประชาชนทั่วไป	ปัจจุบันคือ	โรงพยาบาลศิริราช	นอกจากนี้	
ทรงปฏิรูปกฎหมายไทยให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ	เช่น	กฎหมายลักษณะ
อาญา	ประกาศใช้ในปี	2451	เป็นกฎหมายทันสมัยที่สุดฉบับแรกของไทย



วารสารเศรษฐกิจและสังคม44

ตลอดจนใหค้วามรูเ้รือ่งเศรษฐกจิและเสนอช่องทางในการลงทนุกจิการใหม่	ๆ 	รวมถงึการส่งเสรมิการผลติและการจ�าหน่ายสนิค้า 
หตัถกรรมไทย	กล่าวได้ว่าเป็นช่วงทีม่กีารขยายการปรบัปรงุประเทศให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
หลายด้าน	มกีารตดัถนน	ขดุคลอง	พฒันาการขนส่งสือ่สารและคมนาคมทีข่ยายกจิการไปทัว่ประเทศให้สามารถสนองความต้องการ

ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	 อาทิ	 สร้างเส้นทาง
รถไฟสายกรงุเทพฯ	-	เชยีงใหม่	เดนิรถด่วนระหว่าง
ประเทศ	 สายใต้ติดต่อกับรถไฟมลายู	 (มาเลเซีย)	
ปีนัง	และสิงคโปร์	

ที่ส�าคัญ	 ทรงปรับปรุงการปกครองของไทยให้ทันสมัย	 โดยทรงแบ่งส่วน 
ราชการการบริหารราชการส่วนกลางเป็น	12	กระทรวง	และแบ่งส่วนราชการบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นเป็นมณฑล	 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญยิ่ง	 ก็คือ	 ทรงด�าเนินวิเทโศบาย 
อย่างสุขุม	 คัมภีรภาพ	 ทรงผ่อนปรน	 ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศ 
มหาอ�านาจที่แสวงหาอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น	เพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 ทรงด�าเนินนโยบาย 
การปกครองสบืต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ	ในรชัสมยัของพระองค์	การศกึษาของชาติ 
เจริญก้าวหน้ามาก	 ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 การพระศาสนาเจริญสูงขึ้น	 
ทรงท�านุบ�ารุงปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม	 และขยายการศึกษาของสงฆ์ให้กว้างขวาง	 
การคมนาคม	เช่น	การรถไฟ	สะดวกสบายขึ้นมาก	

พระองค์ทรงด�าเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง	เห็นการณ์ไกล	โดยทรง 
น�าประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่	1	ส่งทหารเข้าช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรรบในสมรภูมิยุโรป	 
ท�าให้นานาชาตรู้ิจกัประเทศไทยมากขึน้	และยงัท�าให้ประเทศได้รบัผลประโยชน์ด้านต่างๆ	 
ในฐานะประเทศชนะสงคราม	 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญยิ่งก็คือ	 ทรงบ�ารุงก�าลังรบ 
และปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ	 ทรงวางระเบียบแบบแผนการทหารแบบยุโรป	 ทรงจัดตั้ง 
กองทัพอากาศเพิ่มขึ้นอีกกองทัพหนึ่ง	 ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อปลุกใจ 
พลเมืองให้รักชาติ	 นอกจากจะทรงเป็นนักการปกครองที่เล็งเห็นการณ์ไกลแล้ว	 ยังทรง 
พระปรีชาสามารถอย่างยิง่ในเชงิอกัษรศาสตร์	ดงัจะเหน็ได้จากพระราชนพินธ์ค�าประพนัธ์ 
ทุกชนิดในทุกด้าน	เช่น	ปลุกใจเสือป่า	พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร	โคลงสยามานุสติ	เป็นต้น	 
รวมเป็นพระราชนิพนธ์เกินกว่า	200	เรื่อง

ในรัชสมัยของพระองค์	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้ง	 	“คลังออมสิน”	 เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการออมทรัพย์	 และเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ	 
ทรงริเริ่มก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 เป็นกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งแรก 
ของประเทศ	 นอกจากนั้นได้ต้ัง	 “สภาเผยแพร่พาณิชย์”	 ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาและ 
ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานต่างๆ	ทีม่หีน้าทีอ่ดุหนนุและส่งเสรมิการพาณชิย์ของประเทศ	
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ทรงปลกูฝังเยาวชนให้มคุีณธรรมดีงาม	โดยยดึหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนา	โปรดให้ราชบณัฑติสร้างหนงัสอืสอนพระพทุธศาสนา 
ส�าหรับเด็ก	ซึ่งนับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงสร้างหนังสือส�าหรับเด็ก	

ขณะที่ด้านสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค	 	 โปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลท่ัวราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยประเทศ	 
ขยายการสือ่สารและการคมนาคม	โปรดให้สร้างสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งแรกในประเทศไทย	ในส่วนกจิการรถไฟ	ขยายเส้นทาง 
รถทางทิศตะวันออกจากทางจังหวัดปราจีนบุรี	 จนกระท่ังถึงต่อเขตแดนเขมร	 และในปี	 พ.ศ.	 2475	 เป็นระยะเวลาท่ีกรุงเทพฯ	
มีอายุครบ	 150	 ปี	 ทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยท�านุบ�ารุงบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งส�าคัญอันเป็นหลักของกรุงเทพฯ	 หลายประการ	 
คือ	 บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 พระบรมมหาราชวัง	 สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์	 เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯ	 และธนบุรี	 
เป็นการขยายเขตเมืองให้กว้างขวาง	และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	

ในด้านการปกครอง	มีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสกรุงเทพฯ	มีอายุครบ	150	ปี	ในปี	พ.ศ.	2475	 
แต่ก็มีเหตุที่ยังไม่อาจท�าได้ในระยะนั้น	 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีคณะบุคคลคณะหนึ่งถือโอกาสยึดอ�านาจการปกครอง	 ขอเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในวนัที	่24	มถินุายน	การกระท�าดังกล่าวเป็นพระราชประสงค์ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	ตัง้พระราชหฤทยั 
ไว้แต่แรกแล้ว	จึงพระราชทานอ�านาจให้ประเทศก้าวเข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญในหลายด้าน	 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งขณะนั้นผลของสงครามโลกครั้งที่	 1	 ท�าให้หลายประเทศ 
ท่ัวโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต�า่	และกระทบกระเทอืนมาสูป่ระเทศไทย	พระองค์ 
ได้ทรงพยายามแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้งบดุลอย่างดีท่ีสุด	 โดยทรงเสียสละ 
ตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์	โดยมิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อน	

ในด้านการศึกษา	 	 ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติทั้งส่วนรวมและส่วนพระองค์	 
โปรดให้สร้างหอพระสมดุส�าหรับพระนคร	เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศกึษาได้อย่างเสรี	 
ทรงตัง้ราชบณัฑติยสภา	เพือ่มหีน้าทีบ่รหิารและเผยแพร่วชิาการด้านวรรณคด	ีโบราณคด	ี
และศิลปกรรม	 ในด้านวรรณกรรม	 โปรดตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมใน	 พ.ศ.	 2475	 พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือ 
ยอดเยี่ยม	 และให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ	 การศาสนา	 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 

ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอานันทมหิดลจะทรงเป็นยุวกษัตริย ์	 
แต่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยได้อย่างดียิ่ง	 พระองค์ 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่	 9	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2489	และเปิดประชมุสภาผูแ้ทนในวนัท่ี	1	มถุินายน	พ.ศ.	2489	นอกจากนี	้ 
ยงัเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในจงัหวดัต่าง	ๆ 	และทรงเยีย่มชาวไทยเชือ้สายจนี 
เป็นครัง้แรก	ณ	ส�าเพง็	พระนคร	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าภมูพิลอดลุยเดช	 
เมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2489	 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทย 
และชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง	 เมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่อง	 
มพีระราชด�ารว่ิา	หากปล่อยความขุน่ข้องบาดหมางไว้เช่นนี	้จะเป็นผลร้ายตลอดไปจงึทรง 
ตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จพระราชด�าเนินไปส�าเพ็ง	 ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ	 4	 ชั่วโมง	 
และพระองค์ทรงพระราชด�าเนินด้วยพระบาทเป็นระยะประมาณ	3	 กิโลเมตร	 การเสด็จ 
พระราชด�าเนินส�าเพ็งในครั้งนี้จึงเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไป

พระองค์ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาของประเทศ	โดยเสดจ็พระราช- 
ด�าเนนิทอดพระเนตรกจิการของหอสมดุแห่งชาติ	รวมทัง้	
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง	 
เช่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โรงเรียนเทพศิรินทร	์ 
ซ่ึงเป็นโรงเรยีนท่ีทรงศกึษาขณะทรงพระเยาว์	นอกจากนี	้ 
พระองค์ยังได้เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทาน 
ปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก	 ณ	 หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 13	 เมษายน	พ.ศ.	2489	และ 
อีกครั้งที่หอประชุมราชแพทยาลัย	 ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 เมื่อวันท่ี	 23	 เมษายน	 
พ.ศ.	 2489	 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้	 
มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น	 

เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน	 โรงเรียนแพทย์แห่งที่	 2	 จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ซึ่งในปัจจุบันคือ	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

ตั้งแต่พุทธศักราช	2502	เป็นต้นมา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดช	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงทุม่เทพระวรกาย 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์อย่างเต็มท่ีมาตลอดระยะเวลา 
ของการครองราชย์	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคต่างๆ	ทกุภาค	 
ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ด�ารงชีวิตด้วยความยากจน	 ล�าเค็ญ	 และ
ด้อยโอกาส	ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน	
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อาจกล่าวได้ว่า	 ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง	 
ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก	 น�าความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วย
พระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง	 พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล	 
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร	 และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติ 
ตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค�านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์

ตลอดระยะเวลา	 70	 ปีของการครองสิริราชสมบัติ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงริเริ่มโครงการในพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาประเทศไว้มากมาย	 
ทรงใช้เวลาศึกษาแผ่นดินไทย	และรายละเอียดของพื้นดิน	ภูมิประเทศหลักๆ	ของแหล่งน�้า
การเกษตร	 ความต้องการของประชาชน	 ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพว่าถ่ินไหนเหมาะแก่ 
การครองชีพอย่างไร	 โดยทรงทราบถึงความทุกข์ของประชาชนผ่านการถ่ายทอดจากปาก 
สู่พระกรรณ	และจากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นด้วยพระองค์เอง

ตั้งแต่เริ่มแรกเสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงป ัจจุบัน	 
มีพระราชด�าริให้จัดตั้งมูลนิธิ	 7	 มูลนิธิ	 และโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริอีกกว่า	 4,000	 โครงการ	 โดยล้วนแต่
เกีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์และพฒันาน�า้เป็นอนัดับแรก	รองลงมา 
ก็คือดิน	 ธรณีวิทยา	 การเกษตรทั้งหลาย	 ตลอดจนการจัดสรร 
ที่ดิน	 รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาป่า	 โครงการท่ีมีช่ือเสียง 
ได้รับการยอมรับทั่วโลก	อาทิ	“โครงการหลวง”	ก�าเนิดขึ้นจาก 
ปัญหาการปลกูฝ่ินและท�าไร่เลือ่นลอยของชาวเขา	จงึมรีบัสัง่ให้ 
ทดลองหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่น,	 “โครงการ 
ฝนหลวง”	 ก�าเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่ทรงห่วงใยใน 
ความทกุข์ยากของประชาชนในถิน่ทรุกนัดาร	ต้องประสบปัญหา 
ขาดแคลนน�้าอปุโภคบรโิภคและเกษตรกรรม	ทรงศกึษาค้นคว้า 
แนวทางการท�าฝนหลวงด้วยพระองค์เอง	 ก่อนจะโปรดเกล้าฯ	
ให้ด�าเนินการทดลองในท้องฟ้าจริงเป็นครั้งแรกที่วนอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่	 เมื่อปี	 2512	 ซึ่งส�านักสิทธิบัตรยุโรปได ้
ออกสิทธิบัตรถวาย	

ที่ส�าคัญ	 พระองค์ท่านทรงตระหนักดีว่า	 หลักคิด	 
หลักปฏิบัติ	 และหลักการด�ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด	 จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ“เศรษฐกิจพอเพียง”	 ส�าหรับ 
เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	 โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทกุระดบัตัง้แต่ครอบครวั	ชมุชน	จนถงึรฐั	ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปบนทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพฒันา 
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องม ี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน	 อาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และ 
ความระมัดระวังในการน�าวิชาการมาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกข้ันตอน	 ขณะเดียวกัน	 จะเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ 
ของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจ	 ให้มีจิตส�านึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์สุจริตและรอบรู้	 
ด�าเนนิชวีติด้วยความอดทน	ความเพยีร	มสีติ	ปัญญา	และความรอบคอบเพือ่ให้เกดิสมดลุและพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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จะเห็นได้ว่า	ตลอด	7	ทศวรรษการครองสิริราชสมบัติ	พระองค์ไม่เพียงแต่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนาน 
ที่สุดในโลก	 แต่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักท่ีสุดในโลก	 พระองค์ทรงเปรียบประดุจแสงท่ีคอยส่องน�าทางการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยนืมาโดยตลอดเวลาอนัยาวนานนี	้ด้วยมพีระราชปณธิานอนัแกร่งกล้าท่ีจะทรงเสยีสละประโยชน์
ส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล	ซึ่งล้วนแต่น�าประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ	
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