ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ถวายถ้อยร้อยอาลัยใจภักดี

พระคือพ่อแห่งแผ่นดินถิ่นสยาม
พระเตือนให้รู้รักสามัคคี
เจ็ดสิบปีที่ทรงงานเจือจานสุข
ทรงงานหนักมากล้นพระทนไย
ครั้นพระทรงพระประชวรราษฎร์หวนห่วง
ร่วมกันสร้างกุศลบุญสุนทรดล
ยามพระเสด็จสวรรค์นิรันดร์แคล้ว
น้อมสำ�นึกตรึกพระคุณอุ่นอนันต์
ข้าบาทขอนอบสนองรองพระบาท
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชาวไทย

พระคือความร่มเย็นเป็นสุขศรี
รู้ปรานีอารีเอื้อเมื่อมีภัย
เฝ้าดับทุกข์ราษฎร์จรัสพัฒน์พิสัย
ทนเพื่อใครใจราษฎร์รู้ทุกผู้คน
สะท้านทรวงไร้สุขทุกแห่งหน
ร่วมสวดมนต์ถวายนาถมาศราชัน
ใจข้าบาทแทบขาดแล้วพระแก้วขวัญ
ทุกสิ่งสรรพ์พระราชทานตระการไกร
สิ่งเรืองราชพระตรัสผองสนองไข
น้อมนำ�ให้ประสิทธิ์หมายถวายพระองค์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ประพันธ์ โดย นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล)

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economic and Social Development Board

บทบรรณาธิการ
เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ
มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่
ได้ ท รงอุ ทิ ศ พระวรกาย ทุ ่ ม เทพระสติ ป ั ญ ญาในการบ� ำ เพ็ ญ
พระราชกรณียกิจหลากหลายนานัปการด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ
ทั้งพระราชทานค�ำสอนและพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม ซึ่งล้วนแต่น�ำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ
รวมถึงพระราชทานแนวพระราชด�ำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้น
การพั ฒ นาให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น และ
สามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ได้อย่างแท้จริง วารสารเศรษฐกิจและสังคมปี 2559 ฉบับที่ 4
(ต.ค - ธ.ค. 2559) จึงขอน�ำเสนอสาระเกี่ยวกับ “หลักการทรงงาน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ”
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
เผยแพร่ ห ลั ก การอั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น ประดุ จ แสงสว่ า งน� ำ ทาง
ให้กับคนไทยทั้งประเทศ
ทัง้ นี้ สาระทีน่ า่ สนใจของวารสารฉบับนี้ จะน�ำเสนอสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการน้อมน�ำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ผ่านบทสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.พารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ขณะทีเ่ รือ่ งเด่นประจ�ำฉบับ น�ำเสนอสาระหลัก
การทรงงานกับการพัฒนาประเทศในมิตติ า่ งๆ บทความประจ�ำฉบับ
อาทิ เรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
เรือ่ งการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคีการพัฒนา
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้กับชาวไทยทุกคน
น้อมน�ำพระวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประพฤติปฏิบัติและก้าวตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท น�ำไปสูก่ ารร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศให้มรี ากฐาน
ที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ขณะเดียวกันให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และความอยู ่ ดี มี สุ ข ของคนไทย
สืบไป

สารบัญ
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หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศภายใต้หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดย  ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
น้อมน�ำ "เศรษฐกิจพอเพียง สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน”
โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีการพัฒนา
พระมหากษัตริยไ์ ทยกับการพัฒนาประเทศ
ปกหลังใน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ
บรรณาธิการบริหาร
นายปรเมธี วิมลศิริ
นางสาวมารยาท สมุทรสาคร
รองเลขาธิการฯ
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
นายธานินทร์ ผะเอม
กองบรรณาธิการ
นางสาวลดาวัลย์ ค�ำภา
นางสาววีณา เตชะพนาดร
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายตฤตณัย นพคุณ
นายดนุชา พิชยนันท์
นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล
นายวิทยา ปิ่นทอง
ฝ่ายจัดการ
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
ออกแบบและพิมพ์ที่
นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน)
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
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หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ
นับจากวันที่ 9 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้น เถลิงถวัลยราชสมบัติ
และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการไว้วา่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลา
ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกร บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ
เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างเต็มก�ำ ลัง และด้วยหลักการทรงงานอันทรงคุณค่าและหลักปรัชญาอัน ลึกซึ้ง
ที่พระองค์ท่านทรงยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้สร้างความผาสุกและร่มเย็นให้เกิดกับพวกเราชาวไทยอย่างชัดเจน สมควร
เป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะน้อมน�ำมาปฏิบัติเพื่อก้าวตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน อันจะน�ำพาความเจริญให้กับประเทศไทย
ได้มากขึ้นต่อไป

หลักการทรงงาน
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะทางสายกลางทีส่ อดคล้อง
กับสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยทรงยึดหลักการในการพัฒนาตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตลอดเวลา
หกทศวรรษที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ประการแรก : การพัฒนาต้องเอา “คน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชน์ของประชาชน” และ “การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของประชาชน” โดยในการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทุกโครงการ ทรงให้ยึดหลักประชาชนทุกคน
ต้องได้รับประโยชน์จากโครงการและคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย ยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน
หรือ “ขาดทุนคือก�ำไร” คือการให้และการเสียสละอันมีผลเป็นก�ำไรคือ “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชน และต้องให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออก
ของตนเอง แล้วจึงให้ผู้น�ำท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการร่วมกันต่อไป
ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น โดยการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริจะต้องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนทีส่ อดคล้องกับภูมหิ รือลักษณะภูมปิ ระเทศทางภูมศิ าสตร์ คือสภาพธรรมชาติ
แวดล้อมรอบๆ ตัวคน และต้องอยู่บนพื้นฐานเดิมของสังคม หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา ที่ค�ำนึงถึงการด�ำเนินวิถีชีวิต
ของ “คน” ในสังคมหนึง่ ๆ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ่ และศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ในสังคมนั้นๆ  ทรงให้ความส�ำคัญต่อการใช้หลักวิชาในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” และ “พัฒนาคน” โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจของคนในพื้นที่ต่อหลักการและประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้งข้าราชการก็ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือ  
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นที่นั้นๆ
ว่ามีปัญหาเช่นไรและมีความต้องการอะไร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การ
วางแผนและการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สามารถแก้ปัญหาและสอดรับกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่มากที่สุด

ทรงวางรากฐานการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกโครงการ ทรงพิจารณาถึง
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั ก่อนตัดสินใจ ทรงใช้งบประมาณ
อย่างประหยัด และวางแผนการใช้อย่างไม่ซ�้ำซ้อน รวมทั้ง
ทรงแนะน�ำให้หน่วยงานราชการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุม้ ค่า
บางกรณีทรงใช้พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ในการแก้ปญ
ั หาและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทรงยึดหลัก “ขาดทุน
คือก�ำไร” การลงทุนในโครงการเช่นนี  ้ นกั วิชาการคาดว่าไม่คมุ้ ทุน
แต่ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่ส�ำคัญ
ไปกว่าการที่ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข

ประการที่สาม : การพัฒนาต้องเริ่มต้นจาก “การพึ่ง
ตนเอง” ให้ ไ ด้ ก ่ อ น โดยรู ้ จั ก ประมาณตนและด� ำ เนิ น การ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ท�ำตามล�ำดับขั้น” ต้อง
สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและครอบครัวให้พอมี
พอกิน พอใช้ก่อน โดยใช้วิธีการที่ประหยัดและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว
ในด้านการบริหารจัดการคน ทรงใช้คนให้เหมาะสม
จึงค่อยพัฒนาขึน้ มาเป็นการแลกเปลีย่ น การรวมกลุม่ ช่วยเหลือ
พึ่งพากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง กับงาน มุง่ การท�ำงานเป็นทีม ดังเช่นทีท่ รงก�ำหนดให้มหี น่วยงาน
ได้แล้ว จึงพัฒนาเครือข่ายเชือ่ มสูส่ งั คมภายนอกเพือ่ ความเจริญ หลักบริหารการด�ำเนินงานศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจาก
ก้าวหน้าในล�ำดับต่อไป ดังที่ทรงใช้ค�ำว่า “ระเบิดจากข้างใน” พระราชด�ำริ ทรงย�้ำการร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมแก้ปัญหาเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทรงใช้วธิ กี ารทีเ่ รียบง่าย ประหยัด
สู่...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน โดยเรียนรู้จากธรรมชาติ เข้าใจและ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม โดยแสดงให้เห็นจริงจาก
ตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า 60 ปี พระบาทสมเด็จ
ตัวอย่างผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่มีมากกว่า
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติพระราช4,000 โครงการ
กรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญทีพ่ งึ ด�ำรง
มั่นในคุณธรรม มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเสียสละ
นอกจากนี้ พระองค์ทรงยึดหลักการบริหารแบบเรียบง่าย
ประโยชน์สว่ นพระองค์เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนชาวไทย แต่ลึกซึ้ง โดยให้ประชาชนพยายามพึ่งตนเอง มีความเป็น
ทรงพระวิริยอุตสาหะทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประชาธิปไตยในความเป็นไทย รู้ รัก สามัคคี และทรงน�ำสิ่งที่
ให้ ถู ก ต้ อ งตลอดเวลา ทรงยึ ด การด� ำ เนิ น งานในลั ก ษณะ ทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์และโครงการต่างๆ
ทางสายกลางทีส่ อดคล้องกับสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวและสามารถปฏิบตั ิ ที่ได้ทรงริเริ่ม สรุปเป็นข้อคิดบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม
ได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทาง เพื่อเตือนสติประชาชนของพระองค์ ผ่านพระบรมราโชวาท
พัฒนาเพือ่ มุง่ สูป่ ระโยชน์ตอ่ ประชาชนสูงสุด ดังเช่น ทรงบูรณาการ และพระราชด�ำรัสในโอกาสต่างๆ หรือทรงแสดงทางอ้อมผ่าน
แผนงานอย่างมีระบบ ให้หน่วยงานร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ
พระราชกรณียกิจ แนวทางการด�ำเนินชีวิต และโครงการใน
พระราชด�ำริต่างๆ และเป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

แก่นแท้และความหมายของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง
การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย รากเหง้าของสังคมไทย
เป็นสังคมเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิมและยึดมั่นในพระพุทธ

ตุลาคม - ธันวาคม 2559

ศาสนา ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ท างพุ ท ธศาสนามี
บทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ นับตัง้ แต่เกิดจนตาย จึงท�ำให้
คนไทยรักอิสระ อยู่อย่างเรียบง่าย พอมีพอกิน พึ่งพาตนเอง
มีความสุขตามอัตภาพ มีจิตใจอ่อนโยน รักความสงบ เอื้อเฟื้อ
เผื่ อ แผ่ เกื้ อ กู ล กั น และกั น เป็ น ครอบครั ว ใหญ่ ที่ มี พ ่ อ แม่
ลูกหลาน ปู่ย่า ตายาย หรือญาติอยู่รวมกัน มีสายสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ เกิดความผูกพัน ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขกัน ให้ความ
ส�ำคัญในอาวุโส ให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า
นอกจากนี้ สังคมไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ จากการปกครอง
ในระบอบกษัตริย์มาแต่โบราณ
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การเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความเป็ น อยู ่ ข องคนไทยอย่ า งมาก จึ ง ได้ พ ระราชทาน
พระราชด�ำรัสให้ข้อคิดแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า
“...วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน มีพอมี
พอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง ถ้าแต่ละคนมี
พอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก
บางคนไม่มีเลย แต่สมัยก่อนนี้มีพอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่มี
พอมีพอกิน จึงต้องเป็นนโยบายที่จะท�ำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดู
ทรงตระหนักดีว่า หลักคิด หลักปฏิบัติ และหลักการด�ำรง
ฟุม่ เฟือย แต่ถา้ ท�ำให้มคี วามสุข ถ้าท�ำได้กส็ มควรทีจ่ ะท�ำสมควร
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด
ที่จะปฏิบัติ...”
จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกีย่ วกับ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ส�ำหรับเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่ นิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พสกนิกรชาวไทย ดังเช่น
“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวทาง
พระบรมราโชวาท วันที่ 18 กรกฎาคม 2517  ความว่า การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
“...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้าง ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
พืน้ ฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็น ให้ด�ำเนินไปบนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ารและใช้อปุ กรณ์ทปี่ ระหยัด แต่ถกู ต้อง เพื่ อ ให้ ก ้ า วทั น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ความพอเพี ย ง หมายถึ ง
ตามหลักวิชา เมือ่ ได้พนื้ ฐานมัน่ คงพร้อมพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้อง
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้น มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โดยล�ำดับต่อไป หากมุง่ แต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ ทั้งภายนอกและภายใน อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์ ความระมัดระวังในการน�ำวิชาการมาใช้ในการวางแผนและ
กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย การด�ำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน จะเสริมสร้างพื้นฐาน
ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ งต่างๆ ขึน้ อาจกลายเป็นความยุง่ ยาก จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ นักธุรกิจ ให้มีจิตส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ก�ำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงในเวลานี้...”
รอบรู้ ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบเพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักคิดอยู่ 5 ส่วน
ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง
การด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น มีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา มุง่ การรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพือ่ ความมัน่ คง
และความยั่งยืนของการพัฒนา 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ติ นได้ในทุกระดับ
หลั ก การประยุ ก ต์ ใช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเน้ น การปฏิ บั ติ บ น
ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน 3) ค�ำนิยาม
ความพอเพียงจะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ ความพอ
ประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ เช่น การผลิตและการบริโภค
ทีอ่ ยูใ่ นระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกีย่ วกับระดับความพอเพียงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณา
จากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนค�ำนึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระท�ำนั้นอย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต 4) เงื่อนไข การตัดสินใจ และการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยความรอบรู้
เกีย่ วกับวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ทีจ่ ะน�ำความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชือ่ มโยงกัน เพือ่ ประกอบ

การวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และคุณธรรม
หมายถึงการมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญ
ั ญาในการด�ำเนินชีวติ ไม่โลภ
และไม่ตระหนี่ และ 5) แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จากการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
มุง่ สูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ในทุกด้าน ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความรูแ้ ละเทคโนโลยี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาพื้นฐานของแผนพัฒนาประเทศ
ในการจัดท�ำแผนระดับชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็ได้ปรับแนวคิด
ที่เคยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการ
พัฒนาที่ให้ความส�ำคัญกับมิติทางสังคมไปพร้อมกัน ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544) จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น แนวคิ ด ที่ มุ ่ ง “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การพั ฒ นา” สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกั บ การพั ฒ นาคน รวมทั้ ง ได้ เชิ ญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประมวลและกลั่นกรองเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชด�ำรัส
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่
พระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด�ำรัสที่เกี่ยวข้อง
สรุ ป เป็ น นิ ย ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น� ำไปเผยแพร่เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย
และประชาชน และ สศช. ได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน�ำทาง
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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ต่อเนือ่ งมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่
ความยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนือ่ ง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการน�ำทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน
ส�ำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จัดท�ำขึ้นโดยเชื่อมโยงกับ“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ” ได้ แ ก่ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ�ำชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสยั ทัศน์ กล่าวได้วา่ ยังคงยึด “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคิ มุ้ กันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคม
ได้ด�ำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ในขณะทีร่ ะบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
มีคณ
ุ ภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมัง่ คัง่ อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี
และวัฒนธรรม
รวมทัง้ ยังคงยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุง่ สร้าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ข ภาวะที่ ดี ส� ำ หรั บ คนไทย พั ฒ นาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความ
คิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติทดี่ ี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยูก่ บั สิง่ แวดล้อมอย่างเกือ้ กูล อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุง่ เน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อ
เพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก�ำหนด
เป้าหมายในการเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น
นอกจากนี้ การเพิม่ ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
และพั ฒ นานวั ต กรรมนั บ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาในระยะต่อไปส�ำหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

บทสรุป
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของวิถี
การด�ำเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรมก�ำกับความรู้ เป็นการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติให้ก้าวหน้าพร้อมกับ
สร้างสมดุลและมั่นคง เป็นหลักปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี ระหว่างคนกับคน
ในสังคม และคนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู ้ ที่ น� ำ หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ไ ด้ ผ ลมั ก มี
คุณสมบัตทิ เี่ หมือนกันหลายอย่าง ได้แก่ ยินดีทจี่ ะท�ำงานหนัก
มีความซือ่ สัตย์ สนุกสนานกับการเรียนรู้ และการสร้างปัญญา
ให้กับตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม และ
การอยู ่ ร ่ ว มกั บ ระบบนิ เวศอย่ า งสมดุ ล มี ค วามเคารพ
ธรรมชาติและความเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์ เป็นผูท้ มี่ จี ติ ส�ำนึก
และวิธีคิดในแบบฉบับเฉพาะ และ “ความส�ำเร็จระยะยาว
ของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับการ
ปลูกฝังแนวคิดนี้ให้เป็นส่วนส�ำคัญในวัฒนธรรมการพัฒนา
ของประเทศ”

อ้างอิง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปฐมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), ตุลาคม 2554
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), ตุลาคม 2559
ส�ำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ, การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ, วารสารเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554

สัมภาษณ์พิเศษ

การพัฒนาประเทศ
ภายใต้หลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รบั เกียรติจาก อาจารย์พารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เข้าพบและสัมภาษณ์ในประเด็น
การพัฒนาประเทศภายใต้หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นหลักการสำ�คัญระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาว โดยมีสาระ
สำ�คัญสรุปได้ดังนี้

ความส�ำคัญของการน้อมน�ำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ตลอดจนสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้เกิดขึ้น
อาจารย์พารณฯ ได้กล่าวว่า คนไทยเริม่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับสาระส�ำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2517
จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มคี วามระมัดระวังเกีย่ วกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นล�ำดับขัน้ ” ซึง่ เป็นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทีป่ ระกอบด้วย 23 ขัน้ ตอน คือ
“(1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ (2) ระเบิดจากข้างใน (3) แก้ปญ
ั หาทีจ่ ดุ เล็ก (4) ท�ำตามล�ำดับขัน้ (5) ภูมสิ งั คม
(6) องค์รวม (7) ไม่ตดิ ต�ำรา (8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงู สุด (9) ท�ำให้งา่ ย (10) การมีสว่ นร่วม (11) ประโยชน์สว่ นรวม
(12) บริการรวมทีจ่ ดุ เดียว (13) ใช้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ (14) ใช้ธรรมปราบอธรรม (15) ปลูกป่าในใจคน (16) ขาดทุนคือก�ำไร
(17) การพึง่ ตนเอง (18) พออยูพ่ อกิน (19) เศรษฐกิจพอเพียง (20) ความซือ่ สัตย์สจุ ริตจริงใจต่อกัน (21) ท�ำงานอย่างมีความสุข
(22) ความเพียร พระมหาชนก และ (23) รูร้ กั สามัคคี”
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อาจารย์พารณฯ กล่าวต่อว่า “ส�ำหรับการตระหนัก
อย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้เริม่ เกิดขึน้ ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงย�้ำให้ความส�ำคัญที่มี
เศรษฐกิจแบบ “พอมีพอกิน” พัฒนาคนให้สามารถ “อุม้ ชูตนเองได้”
โดย สศช. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ
จ�ำนวนหนึ่งมาร่วมกันประมวลพระราชด�ำรัสเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระราชด�ำรัสที่เกี่ยวข้อง และต่อมาเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2542 สศช. ได้นำ� ความขึน้ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ทีจ่ ะเผยแพร่บทความทีอ่ ธิบาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ส�ำนักราชเลขาธิการได้แจ้งว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้น�ำบทความไปเผยแพร่ได้ เพื่อเป็น
หลักคิดและแนวทางปฏิบตั แิ ก่ สศช. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี
นักธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป”

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงเริ่มต้น

(พ.ศ. 2542 - 2547)

เป็นช่วงเวลาทีม่ งุ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในความหมาย
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุ่มผู้น�ำทางความคิด
ได้สรุปสาระส�ำคัญของหลักปรัชญาฯ และท�ำให้เข้าใจง่าย
เป็นภาพ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข ซึง่ ได้นำ� ไปเผยแพร่ควบคูก่ บั บทความ
ที่ได้รับพระราชทานฯ ท�ำให้ประชาชนทั่วไปจดจ�ำและเข้าใจ
ได้ชัดเจนมากขึ้น

ช่วงที่ 2

(พ.ศ. 2547 - 2551)

สศช. ได้ตงั้ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เป็นกลไกหลักในการประสานเครือข่ายทัง้ ในระดับนโยบาย
และปฏิบัติให้น�ำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครอบคลุม 8
ภาคส่วน คือ 1) ผูน้ ำ� ทางความคิด 2) นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา
3) สถาบันการศึกษา 4) สถาบันการเมือง 5) องค์กรภาครัฐ
6) สือ่ มวลชนและประชาชน 7) ภาคธุรกิจ และ 8) ชุมชนและ
ประชาสังคม

ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
เป็ น การขั บ เคลื่ อ นตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและ
ทุกภาคส่วน มีผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติอย่างหลากหลายในทุกระดับ ทั้งภาคชุมชนและ
ประชาสังคม ภาคธุรกิจ สือ่ สารมวลชน สถาบันการเมือง องค์กร
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่เพียงสามารถประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรและชนบท
ที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังอยู่ใน
ฐานะยากจนและมีความเสี่ยงสูง แต่ยังมีความก้าวหน้าใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอีกด้วย
และสุ ด ท้ า ย อาจารย์ พ ารณฯ ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
และมีบทเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จให้เห็น แต่การเปลีย่ นแปลง
ในอนาคตเป็นความไม่แน่นอน อันเนือ่ งมาจากความผันผวนของ
วิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีแห่งธรรมชาติ และอื่น ๆ
ของโลก ผลกระทบอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว รุนแรงและกว้างขวาง ภูมคิ มุ้ ของประเทศและประชาชน
ที่ มี อ ยู ่ อ าจไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะบรรเทาความรุ น แรงหรื อ พร้ อ ม
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ประเทศทั่วโลกเผชิญกับ
วิกฤตหลายด้าน ทัง้ การแย่งชิงทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัด การบริโภค
มีมากเกินไป ก�ำลังจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร
พลังงาน ความมีคุณธรรมความดีมีน้อยเกินไป สร้างความ
แตกแยก และประชาชนขาดสันติสุข รูปธรรมจากการน้อมน�ำ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึง การน้ อ มน� ำ หลั ก การทรงงานและหลั ก ปรั ช ญา
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากสถานการณ์ที่ ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�ำรงชีวต
ิ
เปลีย่ นแปลงไป การเกิดภูมคิ มุ้ กันทีท่ ำ� ให้ปรับตัวได้ภายหลังวิกฤต การท�ำงาน รวมถึงการเข้ามามีสว่ นร่วมขับเคลือ่ น
ต่าง ๆ ท�ำให้ประชาชนเข้มแข็งขึน้ ดังนัน้ การเตรียมความพร้อม การพัฒนาประเทศของประชาชนชาวไทย
ของประเทศและประชาชนต้องด�ำเนินการให้เป็นวิถีชีวิตที่
ส�ำหรับการน้อมน�ำหลักการทรงงานและหลักปรัชญา
พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ของประชาชนชาวไทยนั้น
แผ่นดิน
อาจารย์พารณฯ กล่าวว่าควรมีการประมาณตน เพือ่ ให้รจู้ ดุ อ่อน
ปัจจัยความส�ำเร็จของการพัฒนาประเทศตาม จุดแข็ง โอกาส และข้อจ�ำกัดของตนเอง การมีแผนก�ำหนด
การปฏิบัติของตนเอง และการติดตาม ประเมินผลการท�ำงาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์พารณฯ ได้อธิบายว่าปัจจัยส�ำเร็จของการพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การต่อยอดขยายผล และการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ดังนี้

“ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ได้แก่
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชน”
“การต่ อ ยอดขยายผลจากการด� ำ เนิ น การเพื่ อ พึ่ ง ตนเอง
ไปสู่การช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น”
“การจัดการองค์ความรู้ ทีเ่ กิดจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้มีการ
ต่อยอดขยายผล โดยมีศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ จนเกิดการ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน”

“การน้อมน�ำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้ทั้งในการด�ำรงชีวิต การท�ำงาน
ทั้งของตนเอง และร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายการพัฒนากับ
องค์กรต่าง ๆ อาทิ การประมาณตน เพื่อให้รู้จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และข้ อ จ� ำ กั ด ของตนเอง
โดยใช้ข้อมูล ความรู้เพื่อการวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนด
ประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาที่
สมเหตุสมผล สามารถด�ำเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นี้ อาจใช้เครือ่ งมือ
ในการประเมินตนเอง อาทิ การท�ำบัญชีรายรับ - จ่าย การรวบรวม
ข้อมูลทุนทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทีอ่ าจน�ำมาใช้เพือ่ การพัฒนา การมีแผนก�ำหนดการปฏิบตั ขิ อง
ตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการด�ำเนินงานที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย สามารถปรับแผนได้ทัน และการติดตาม ประเมินผล
การท�ำงานเพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไป

การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อ
สร้างความสุข ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในระยะยาว
อาจารย์พารณฯ ได้กล่าวต่อด้วยว่ารัฐบาลได้วางแนวทาง
การพัฒนาทัง้ ในระยะยาว ปานกลาง และระยะหนึง่ ปี โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในประเทศโดยได้ดำ� เนินการดังนี้
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นประเทศทีม่ คี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีแนวทางการพัฒนาใน 6 ด้าน คือ (1) ประเทศมีความมัน่ คง
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ใ น เ อ ก ร า ช แ ล ะ อ ธิ ป ไ ต ย
สังคมปลอดภัย และสามั ค คี
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
และแข่ ง ขั น ได้ (3) คนไทย
ในอนาคตมี ศั ก ยภาพในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถ
ปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคต (4) สั ง คมไทย
มี ค วามเป็ น ธรรม ลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า นรายได้
และความยากจนลดลง (5) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (6) ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Sustainable
Development Goals (SCGs) (ระยะ พ.ศ. 2558 - 2573)
ก�ำหนดแนวทางการบรรลุสเู่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยได้
น�ำเป้าหมายภายใต้ SCGs 17 เป้าหมายบูรณาการไว้ในการ
จัดท�ำแผนทั้งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และจะยังต่อเนื่อง
ไปในแผนฯ 13 - 14 และได้ก�ำหนดกลไกการขับเคลื่อน โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึง่ เป็นแผนทีร่ บั แนวทางยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย
SCGs เพื่ อน� ำ ไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติในช่วง 5 ปี มุ่งสู่
การเปลี่ ย นผ่ า นจาก
ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้
ปานกลางไปสูป่ ระเทศที่
มีรายได้สงู มีการกระจาย

รายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่เสริมหนุน
การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศเป็น 10 ยุทธศาสตร์
• การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” เป็นแนวทาง
การพัฒนาประเทศสูอ่ นาคตโดยปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value-Base Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” หมายถึง การขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างน้อยใน 3 มิติส�ำคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสูก่ ารเน้นภาคบริการมากขึน้
ขณะเดียวกัน “ประเทศไทย 4.0” ต้องน�ำสู่การสร้างสังคม
คุณภาพใน 4 มิติ ได้แก่ (1) สร้างโอกาสที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง
(2) สร้างหลักประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสังคม (3) เติมเต็ม
ศักยภาพของผู้คนในสังคม และ (4) ฟื้นฟูสมานฉันท์ความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมไทย

การที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด เราต้องให้ความส�ำคัญกับ “คน” เป็นหัวใจ
หลัก โดยเฉพาะการสร้าง “คนดีและเก่ง” ขึ้นมาพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาคนคงต้องให้ความส�ำคัญกับ
“การพัฒนาคนในทุกช่วงวัย”โดยส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการ
บูรณาการเทคโนโลยีกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ฝึกทักษะ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบตั้ ง แต่
วัยเด็ก รวมทั้งต้องปลูกฝังให้เด็กเป็น Active Learning ซึ่งต้อง
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วางรากฐานให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา และเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต้องปรับเปลีย่ นแรงงาน
จาก Unskilled Labor เป็น Skilled Labor และ Knowledge
Worker เปลี่ยนจาก Passive Aging เป็น Active Aging
เพื่อตอบโจทย์การเป็นประเทศไทย 4.0

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

“คนไทย 4.0” ต้องมีการเรียนรู้ 4 เรือ่ งส�ำคัญ คือ
1) การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มชี วี ติ อยูอ่ ย่างมี
ความหมาย  2) การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการรังสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ  3) การเรียนรูเ้ พือ่ ปลูกฝัง
จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  4) การเรียนรู้
เพื่อมุ่งสร้างการท�ำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมไทย 4.0 เป็นสังคมที่มีความหวัง เป็น
สังคมทีส่ งบสุขและมีความสมานฉันท์ ซึง่ เป็นการพัฒนาคน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคนให้
มีคณ
ุ ธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม
ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยพัฒนาคน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยที่มีความเหมาะสม
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม
และความเป็นไทย รวมทั้งทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์
การสร้ า งสรรค์ ภาษา
ต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม และ
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น คนดี
และเก่ ง เป็ น มนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์

บทบาทของภาคีการพัฒนาในการพัฒนาคน
1. สถาบั น ครอบครั ว ครอบครั ว บ่ ม เพาะให้ บุ ต รมี
ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็ก
ให้รู้จักการพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจ�ำวัน และพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก
สามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด�ำเนินชีวิต
2. สถาบั น ศาสนา ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการเผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์คา่ นิยมและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการด�ำเนินชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน และการเฝ้าระวังภัยจาก
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งความเป็นไทย
ส่งเสริมให้พระมีบทบาทในการเผยแผ่หลักศาสนาในสถานศึกษา
3. ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม
และก�ำหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ในสังคม
4. สถาบันสื่อ ส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็น
พลเมืองที่ดี
5. ภาคเอกชน สร้างมาตรการจูงใจในภาคเอกชนให้มี
ส่ว นร่ว มในการพัฒนาคนและสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมทางสังคม

บทสัมภาษณ์

“น้อมนำ� "เศรษฐกิจพอเพียง"
สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน”
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ด้

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  19 ธันวาคม 2559

วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ได้พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 40 ปี และทรงเน้นย�้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานแห่ง “ทางสายกลางและความไม่ประมาท”
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนา
ประเทศ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสาขาต่างๆ มาร่วมกันน้อมน�ำพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ำรัสที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเป็นนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ก่อนน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินจิ ฉัย ซึง่ พระองค์ทา่ นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปรับปรุง
แก้ไขและพระราชทานพระบรมราชานุญาตลงมาให้ สศช.
น� ำ ไปเผยแพร่ แ ก่ ป วงชนชาวไทยทุก ระดับ ทุก สาขาอาชีพ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ทุกฝ่าย นับเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้วที่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานลงมาได้รับการถ่ายทอด
และสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้หลักปรัชญาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ “การพัฒนาคน”
ด�ำเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ขับเคลื่อน - ขยายผล “เศรษฐกิจพอเพียง”
ความพอมี พอกิน การรู้จักพอประมาณ ค�ำนึงถึงความมีเหตุผล
ดร.ปรเมธี เริม่ บทสนทนากับเราว่า หลังจากทีพ่ ระบาท
การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี ไม่ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้อง
ในหลักวิชา มีคุณธรรม และด�ำเนินชีวิตด้วยความเพียร เพื่อ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน
เป็นเกราะป้องกันตนให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถด�ำรงอยู่ได้ พระบรมราชานุญาตให้ สศช. น�ำ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ทั่วไป
แก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีว่ า่ นัน้ เป็น
สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อย่างไร ท�ำไมผู้คนทั่วโลกและองค์การสหประชาชาติ หรือ UN
ยังเทิดทูนพระองค์ท่านให้เป็น “กษัตริย์นักพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) จนถึงฉบับที่ 12
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวผ่าน (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อน�ำสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
“ทีมเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ดังนี้ :
เห็นคุณค่า และน้อมน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิถชี วี ติ อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
“ตั้งแต่ปลายปี 2546 สศช. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
(ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการประสานเครือข่ายทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้น�ำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ครอบคลุม 8 ภาคส่วน ได้แก่ ผู้น�ำทางความคิด นัก
วิชาการในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
องค์กรภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชน ภาคธุรกิจ และชุมชน
และประชาสังคม มีการเผยแพร่ตวั อย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนอย่างหลากหลาย”
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จากนั้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้มุ่งขยายเครือข่าย
สร้ า งคนและสื่ อ สารแบบผสมผสานสู ่
สาธารณชน โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
เสริมสร้างองค์ความรูค้ วามเข้าใจ สร้างเครือข่าย
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ประชาสั ง คม ชุ ม ชน จนถึ ง ระดั บ ครั ว เรื อ น ผ่ า น
ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต่างร่วมน้อมน�ำ  “ปรัชญา
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ แผนชุมชน รวมถึงการศึกษา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ อาทิ
แนวทางการพัฒนาชุมชนพอเพียงจากกรณีศกึ ษา 40 หมูบ่ า้ น”
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาจัดท�ำ  มอก.
นอกจากนี้ สศช. ได้จดั ตัง้ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนา 9999 เล่ม 1-2556 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ขึน้ เพือ่ เป็น ภาคอุ ต สาหกรรม สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทยจั ด ตั้ ง
กลไกหลักในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรูใ้ ห้เป็นบรรทัดฐาน คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งหอการค้ า ไทย
ทีพ่ ฒ
ั นาไปสูม่ าตรฐานการปฏิบตั ขิ องทุกระดับ ส่งเสริมการสร้าง ได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งผ่ า น
เครือข่ายในทุกภาคส่วนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศในการ โครงการต่างๆ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งการเผยแพร่
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน
สู่สาธารณะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา
ส�ำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และ
มุ่งสู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประเทศตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พอเพียง จัดประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สศช. มุ่งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานรูปแบบต่างๆ ที่มีหลากหลาย
ให้กว้างขวางมากขึน้ ครอบคลุมทัง้ มิตเิ ชิงพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ ภาคส่วน ในภาคธุรกิจที่มีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาใน
การขับเคลือ่ น โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มีบทบาทน�ำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคม
โดยยึดหลัก “บรรษัทภิบาล” เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคมโดยรวม
ปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถท�ำงานร่วมกับชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และ
สร้างเครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ
น�ำไปสู่การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และองค์กรธุรกิจ
เอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการยกย่องให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะ

“บทบาทของ สศช. ในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงนี้ เป็นการขยายผลโดยมี 3 กิจกรรม
หลักคือ การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ภาคีการพัฒนาต่างๆ การถอดบทเรียน/แนวทาง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผล
การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ทุนทางสังคม รวมถึง
การจัดการความรูภ้ ายใต้กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
การพัฒนาในมิติต่างๆ รวมทั้งการจัดท�ำแผนที่การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท�ำสื่อสาธารณะ
ขยายผลการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยัง่ ยืน

แผนฯ 12 : ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. ได้กำ� หนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ น และการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้าใจและ
ประเมิน เป็นการขับเคลือ่ นทีส่ อดรับกับวาระการพัฒนาระดับโลก
ในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) ซึ่ ง รวมถึง การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ขยายผลสู ่ ก ารพั ฒ นา
ระดับโลก สนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาของประเทศอื่นๆ
การขยายผลการใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก/ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้ง
ขยายผลการใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น โดยการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าการ พั ฒ นาผู้น�ำ
การเปลี่ ย นแปลงปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย ชุมชน และ
ครอบครั ว ต้ น แบบภายในต� ำ บล และ
จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่
กลุ่มต�ำบลเครือข่ายที่สนใจ

ทัง้ นี้ สศช.จะมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการเป็น “ศูนย์กลาง
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” การเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ การพัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นส่ว นหนึ่ ง ของ
การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเป็นศูนย์กลางของการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน
การจัดท�ำสารสนเทศ เพือ่ การสือ่ สารกับ
สาธารณะในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ
มีภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดท�ำ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละขั บ เคลื่ อ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานรากชุ ม ชน
เข้ ม แข็ ง และเชื่ อ มโยง
ขับเคลื่อนทุนทางสังคม
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นานาประเทศร่วมเทิดพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงยึ ด หลั ก การทรงงานในลั ก ษณะเน้ น การพั ฒ นา “คน”
ด้ ว ยปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยไม่ ท รงเลื อ กว่ า
เขาเหล่านั้นเป็นใคร จึงมิได้มีแต่เพียงปวงชนชาวไทยเท่านั้น
ที่ ซ าบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้ แต่ ยั ง
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก ต่างยกย่องสรรเสริญ
พระเกียรติคุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัล
เกียรติคุณมากมาย
“เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นายโคฟี อันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ “Lifetime
Achievement Award on Human Development” ซึ่งเป็น
รางวั ล ความส� ำ เร็ จ สู ง สุ ด ด้ า นการพั ฒ นามนุ ษ ย์ และกราบ
บังคมทูลว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน์
เฉพาะกั บ ประเทศไทย แต่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ทุ ก ประเทศ
ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ความเข้าใจ และเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
หลักการทรงงาน และแนวพระราชด�ำริการพัฒนาประเทศ
ดังกล่าว เช่น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุข
สู่ปวงประชา” “สัจธรรมแห่งแนวพระราชด�ำริ สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” “การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
นอกจากนี้ ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�ำประเทศไทย (UNDP) ยังได้จัดท�ำรายงานการพัฒนาคน และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น
ของประเทศไทย ปี 2550 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
“ประชาชนคนไทยทุ ก คนสามารถร่ ว มน้ อ มน� ำ
(Thailand Human Development Report : Sufficiency แนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน
and Human Development) และเผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อ รวมทั้งเผยแพร่แก่เครือข่าย เพื่อเป็นการร่วมสานต่อพระราชเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติ ปณิธานให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและประเทศชาติ โดยสามารถ
ครบ 60 ปี”
ดาวน์โหลดหนังสือ 28 เล่มได้ทางเว็บไซต์ http://social.
สศช. จึงได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง nesdb.go.th/social/sep/”

และได้อญ
ั เชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสในวาระโอกาส
เป็น “ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ต่างๆ ตลอดจนแนวพระราชด�ำริการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่จะแผ่ไพศาลสู่มวลมนุษยชาติไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอย่าง
มาจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น หนั ง สื อ เผยแพร่ เ พื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความรู ้ แท้จริง

บทความประจำ�ฉบับ

การติดตามประเมินผลการประยุกต์ ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด�ำรัสไว้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบเสมือน “ทางรอด” ของเศรษฐกิจในขณะนั้น ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัว
ในการน้อมน�ำมาศึกษาและประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและจริงจัง ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อมา ประกอบกับได้มีการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นทางการตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ที่ส�ำคัญ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด โดย สศช.
ได้ท�ำการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไว้ ซึ่งมี
ผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้
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ภาพรวมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงสี่ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ในระดับภาพรวมนั้น จากการติดตามประเมินผล พบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
แต่ยังมีความเข้าใจอยู่ในระดับที่ต่างกันมาก ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ชว่ งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบนั ท�ำให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
โดยผลจากการส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของส�ำนักงาน
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 : เปรียบเทียบการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประเมินตนเอง และ
ด้วยการตอบแบบทดสอบในภาพรวม

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1

2

การสำ�รวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในปี 2559 โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำ�นวน 2,000 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจำ�นวน 673 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
33.65 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน 3) ภาคสถาบันการศึกษา และ 4) ภาคประชาสังคม
การประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสำ�รวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ของ สศช. เป็นการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการตอบแบบทดสอบระบุว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทั้งในภาพรวมและในทุกภาคี มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับรับรู้
และเข้ า ใจมาก โดยมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 47.51 รองลงมาร้ อ ยละ 29.85 กลั บ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจอยู ่ ใ นระดั บ รั บ รู ้ แ ละ
เข้าใจน้อย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ประเมินว่าตนเองเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางนั้น
ในความเป็นจริง ระดับความเข้าใจมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยมีทั้งกลุ่มที่เข้าใจมากกว่าที่ตนเองคิด และกลุ่มที่เข้าใจผิด
แผนภูมิที่ 2 : เปรียบเทียบการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประเมินตนเอง และ
ด้วยการตอบแบบทดสอบ ใน 4 ภาคี

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

แหล่งการเรียนรู้และวิธีประชาสัมพันธ์ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับคนไทย
ผลการส�ำรวจเรือ่ งแหล่งการเรียนรูใ้ นเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยในปี 2559 พบว่า สือ่ ต่างๆ สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้มากขึน้ ในการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะทีก่ ารยกตัวอย่างให้เห็น
3

แบบสอบถามสำ�หรับการสำ�รวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปี 2559 นอกเหนือจากการประเมินความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองแล้ว ยังมีชุดคำ�ถาม 10 ข้อ สำ�หรับการประเมินว่า
แท้จริงแล้วผู้ตอบมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับใด โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบทดสอบดังกล่าว จำ�นวน 402 ตัวอย่าง ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินตนเองและข้อมูลที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบ 10 ข้อ จะเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 402 ตัวอย่าง ที่ทั้งประเมินตนเองและ
ตอบแบบทดสอบเท่านั้น
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เป็นรูปธรรมยังคงเป็นวิธที เี่ รียนรูท้ ไี่ ด้ผลมากทีส่ ดุ โดยผลจากการส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า ขณะทีก่ ารเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเรียนรูจ้ ากสือ่ ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ซึง่ ต่างจากผลการส�ำรวจในปี 2554 - 25574 ซึง่ เป็นการเรียนรูจ้ ากหน่วยงานราชการ
มากที่สุด แต่ในการส�ำรวจปี 2559 ตกลงไปอยู่ในล�ำดับที่สอง แสดงถึงอิทธิพลของสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากขึ้นในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 1: แหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ
(รวม)

แหล่งเรียนรู้

ภาครัฐ

หน่วย : ร้อยละ

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�ำชุมชน / ปราชญ์
ชาวบ้าน / ผู้น�ำทางศาสนา

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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส�ำหรับวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลมากที่สุด ผู้ที่ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นเช่นเดียวกับผลส�ำรวจในปี 2557 และ 2558 กล่าวคือ เห็นว่าควรใช้วิธีการยกตัวอย่าง
จากกรณีที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรมากที่สุด ถึงร้อยละ 30.72 รองลงมาได้แก่ การให้
ความรู้ผ่านสื่อทั่วไปมากขึ้น อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 12.53 และผู้น�ำประเทศหรือบุคคลส�ำคัญต้องท�ำเป็น
ตัวอย่าง ร้อยละ 12.35 ส�ำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น อาทิ Facebook Youtube Instagram Twitter Line
อยู่ในล�ำดับที่สี่ ร้อยละ 10.68

4

ผลจากโครงการติดตามประเมินผลการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนในระดับองค์กร/กลุ่ม/ศูนย์/สถานศึกษา  โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำ�เนินการในปี 2554 และ 2555 และการสำ�รวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรก และปีที่สอง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำ�เนินการในปี 2556 และ 2557
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ตารางที่ 2 : วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ
(รวม)

แหล่งเรียนรู้

ภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

หน่วย : ร้อยละ

ภาคสถาบัน
การศึกษา

รวม

1

ยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริง
ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�ำไปใช้ใน
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�ำประเทศหรือบุคคลส�ำคัญต้อง
ท�ำตัวเป็นตัวอย่าง

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�ำเป็นตัวอย่างให้คน
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�ำรา แผ่นพับ เผยแพร่
ให้มากขึ้น

1.56

-

2.35

1.47

1.50

11

ใช้ดาราเป็นสื่อเพื่อสร้างกระแส
ความนิยม

1.30

-

-

-

0.83

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม
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ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน หากพิจารณาเฉพาะเรื่องของการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ให้สาระได้มาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเรียนรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�ำนวน 1 - 5 ครั้ง มีสัดส่วนมากที่สุดเช่นเดียวกับ
การส�ำรวจในปี 2558 โดยคิดเป็นร้อยละ 50.74 แต่ผทู้ ไี่ ม่เคยได้รบั การอบรมหรือศึกษาดูงานเลยก็มสี ดั ส่วนสูงเช่นกัน โดยมีสดั ส่วน
เป็นอันดับที่ 2 เช่นเดียวกับการส�ำรวจในปี 2558 โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 34.37 สูงกว่าร้อยละ 29.60 ในการส�ำรวจในปี 2558
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิที่ 3 : การฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นระดับ “เข้าถึง” โดยใช้กับวิธีปฏิบัติในการท�ำงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากที่สุด โดยผลการส�ำรวจระบุได้ว่า ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 90.20 น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มีเพียงร้อยละ 8.73 เท่านั้นที่ไม่ประยุกต์ใช้ และ
ร้อยละ 1.07 เคยประยุกต์ใช้แล้วเลิก ซึ่งสาเหตุส�ำคัญของการไม่ประยุกต์ใช้  ได้แก่ การไม่รู้วิธีน�ำไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 27.87
ส�ำหรับผู้ที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น โดยส่วนใหญ่เริ่มประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตั้งแต่ต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555) ร้อยละ 30.78 รองลงมาเริ่มประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540) ร้อยละ 23.81 ซึ่งผู้ที่ประยุกต์ใช้เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.52 ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�ำ
จนเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นการประยุกต์ใช้ในระดับ “เข้าถึง” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง6 และรองลงมาร้อยละ
40.86 ประยุกต์ใช้บ่อยแต่ไม่สม�่ำเสมอ มีเพียงร้อยละ 3.46 เท่านัน้ ที่ประยุกต์ใช้นานๆ ครั้ง กลุม่ ตัวอย่างที่สำ� รวจมีการประยุกต์ใช้
กับวิธีปฏิบัติในการท�ำงานมากที่สุดถึงร้อยละ 25.93 รองลงมาได้แก่ การจัดการชีวิตประจ�ำวัน และการบริหารองค์กรในฐานะ
เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 22.05 และ 11.29 ตามล�ำดับ

6

ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน แบ่งระดับความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) “เข้าข่าย” เป็นขั้นเริ่มต้น มีวิธีการที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ตนเองได้ 2) “เข้าใจ” เป็นขั้นที่เข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว และเริ่มประยุกต์ใช้หลักการของความพอประมาณ และ 3) “เข้าถึง” เป็นขั้นที่เข้าใจเหตุผล
และนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน, “เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในทศวรรษหน้า (2556-2565)”

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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ตารางที่ 3 : เรื่องที่ประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วย : ร้อยละ

ล�ำดับ
(รวม)

แหล่งเรียนรู้

ภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ภาคสถาบัน
การศึกษา

รวม

1

วิธีปฏิบัติในการท�ำงาน

27.90

25.00

20.99

21.87

25.93

2

การจัดการชีวิตประจ�ำวัน

22.10

20.00

22.22

23.44

20.05

3

การบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริการ

8.01

20.00

22.22

7.81

11.29

4

การท�ำงานทั่วไปในฐานะข้าราชการ/
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�ำการเกษตร

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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส�ำหรับวัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้ พบว่า เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 31.85 รองลงมา
ได้แก่ การด�ำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.36 และ 19.47
ตามล�ำดับ และเมือ่ ประยุกต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักทีต่ งั้ ไว้ในระดับปานกลางร้อยละ 57.98 และระดับมาก
ร้อยละ 36.48 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนถึงร้อยละ 92.09
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ตารางที่ 4 : วัตถุประสงค์หลักในการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ
(รวม)

วัตถุประสงค์หลัก

ภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

หน่วย : ร้อยละ

ภาคสถาบัน
การศึกษา

รวม

1

สร้างความมั่นคงในชีวิต

30.67

35.48

24.42

44.39

31.85

2

ด�ำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม

ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า ปัญหา/
อุปสรรคส�ำคัญของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเรื่องของทัศนคติและค่านิยมของคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วย
กับการประยุกต์ใช้ เป็นอุปสรรคส�ำคัญของการน�ำมาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ ได้แก่ เรื่องทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้
ร้อยละ 23.75 รองลงมาได้แก่ การขาดความรูใ้ นการประยุกต์ใช้ และการขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 18.77 และ 17.11 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ สาเหตุจากการไม่เห็นด้วยในการประยุกต์ใช้ของคนรอบข้าง อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่มีต่อปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้จากการที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.30 ระบุว่า ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การมีความจ�ำเป็นต้องแข่งขัน อาทิ ท�ำยอดขาย เพิ่มก�ำไรให้ถึงเป้าหมาย และการมีความจ�ำเป็นต้องหารายได้
เลี้ยงตนเองและ/หรือครอบครัว ซึ่งในความเป็นจริง เหตุผลสองประการนี้ไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การระบุว่าสาเหตุดังกล่าวเป็นปัญหาส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงแสดงให้เห็นว่า
ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
นอกจากนี้ ปัญหาเรือ่ งค่านิยมของคนในสังคมทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ส่วนหนึง่
ยังสะท้อนให้เห็นได้จากสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้คงเหลือของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จาก 23.1 เท่าในปี 2554 เป็น 26.6 และ 27.3
เท่าในปี 2556 และ 2558 ตามล�ำดับ7 รวมทั้งหนี้สินครัวเรือนที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 71.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 76.3 79.9 และ 81.5 ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ8
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ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 5 : ปัญหา/อุปสรรคที่ส�ำคัญในการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ
(รวม)

ปัญหา/อุปสรรค

ภาครัฐ

1

ทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์กร/คน
รอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้

27.90

25.00

2

ขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้

22.10

3

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาฯ

4

หน่วย : ร้อยละ

ภาคสถาบัน
การศึกษา

รวม

20.99

21.87

25.93

20.00

22.22

23.44

20.05

8.01

20.00

22.22

7.81

11.29

ขาดแรงจูงใจ อาทิ ตัวอย่างที่ประสบ
ความส�ำเร็จ

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�ำเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตนเอง
และ/หรือครอบครัว

3.32

-

13.58

4.69

4.59

8

ต้องท�ำตามกฎ/ข้อบังคับที่ขัดกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.31

-

2.47

14.06

5.64

9

มีความจ�ำเป็นต้องแข่งขัน อาทิ ท�ำยอด
ขาย เพิ่มก�ำไรให้ถึงเป้าหมาย

1.10

8.33

3.70

1.56

2.29

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

รวม

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
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ที่มา : การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยสนับสนุนให้คนไทยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ผลจากการส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ว่า ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.11 รองลงมา ได้แก่ การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง และผู้ประยุกต์ใช้มีความ
ตั้งใจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 25.57 และ 22.31 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 6 : ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ
(รวม)

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

หน่วย : ร้อยละ

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�ำเข้มแข็ง

9.18

19.05

12.50

12.68

11.07

5

มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ส�ำเร็จ

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�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันผลักดันให้ประชาชนเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องซึ่งเป็นแต่แนวคิด
ที่ยากต่อการปฏิบัติ แต่เป็นเรื่องที่ท�ำได้จริง โดยมีผู้ที่น�ำไปปรับใช้แล้วน�ำมาซึ่งความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิต
จึงจะช่วยเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น และพร้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวิตต่อไปนั้น

บทความประจำ�ฉบับ

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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ถอดบทเรียนการประยุกตใ์ ช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีการพัฒนา

ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ภาครัฐเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาครัฐด้วยกันมากกว่าภาคีอื่นๆ
ผลส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า บุคลากร/องค์กร
ภาครัฐในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.17 ประเมินตนเองว่า มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ปานกลาง และมีความรูค้ วามเข้าใจในระดับมากถึงร้อยละ 25.28 สูงเป็นทีส่ องรองจากภาคประชาสังคม ขณะทีผ่ ลการประเมิน
จากการตอบแบบทดสอบระบุวา่ ภาครัฐมีความรูค้ วามเข้าใจในระดับมากถึงร้อยละ 48.13 สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับภาคีอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 32.18 เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับภาคีอนื่ ๆ แต่ภาครัฐเป็นภาคีเดียวทีม่ กี ารเรียนรูจ้ ากหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันมากเป็นอันดับสอง โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30.57 ใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
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ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างภาครัฐมีสัดส่วนผู้ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 91.55 สูงกว่าทุกภาคี โดยประยุกต์ใช้กบั วิธปี ฏิบตั ใิ นการ
ท�ำงานมากที่สุดถึงร้อยละ 27.90 รองลงมาเป็นการจัดการชีวิต
ประจ�ำวัน และการท�ำงานทั่วไปในฐานะข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.10 และ 13.81 ตามล�ำดับ ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ด�ำเนินชีวติ ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมมากที่สุดถึงร้อยละ 32.99 รองลงมาได้แก่ การสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต และพึ่งตนเองได้มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.67 และ 18.04 ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่ประยุกต์
ใช้ ใ นระดั บ เป็ น ประจ� ำ จนเป็ น วิ ถี ชี วิ ต (ระดั บ เข้ า ถึ ง ) และ
เมื่อประยุกต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หลัก
ที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง และมีความยั่งยืน เช่นเดียวกับภาคี
อื่นๆ

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ และโครงการขยายผล
กิจกรรมสร้างเกษตรทางรอดต้นแบบ

ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด�ำเนิน
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และโครงการส่งเสริม
การพั ฒ นาตามแนวทางพระราชด� ำ ริ “ปวงประชาเป็ น สุ ข
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กระทรวง
วัฒนธรรม ด�ำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเศรษฐกิจ
ส�ำหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ พอเพียงในมิติทางวัฒนธรรม
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ ที่ส�ำคัญที่สุดได้แก่ เรื่อง
ด้านกระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินโครงการปัตตานี
ทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับ สุขภาวะดี รายได้ดี ชุมชนพึ่งตนเอง โดยใช้หลักการปรัชญา
การประยุกต์ใช้ ร้อยละ 24.35 รองลงมา ได้แก่ เรื่องการขาด ของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินโครงการ
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ และการขาดแรงจูงใจ อาทิ ตัวอย่าง ขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา กระทรวง
ที่ประสบความส�ำเร็จ ร้อยละ 19.11 และ 13.09 ตามล�ำดับ อุตสาหกรรมด�ำเนินโครงการส่งเสริมการน�ำมาตรฐานแนวทาง
ส�ำหรับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุดของการประยุกต์ เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมและเกิดการ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง คิดเป็นร้อยละ 33.42 รองลง น�ำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในวงกว้าง
มาได้แก่ การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง และ
ผู้ประยุกต์ใช้มีความตั้งใจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ
25.00 และ 21.17 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ การผลักดันของรัฐบาลถือเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าครั ฐ น้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส�ำคัญกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ท�ำให้ในปี 2558 ภาครัฐยังคง
ด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปในหัวข้อการฝึกอบรมข้าราชการระดับต่างๆ กระทรวง
กลาโหม ด�ำเนินโครงการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 10 กองบิน และโครงการประกวด

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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กรณีตัวอย่างภาครัฐ : ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ. 5)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เกิดความสมดุล เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน โดยในปี 2555 ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษเลย
(สพพ. 5) ภายใต้ อพท. ได้รว่ มกับส�ำนักท่องเทีย่ วโดยชุมชน (สทช.) พิจารณาคัดเลือกชุมชนน�ำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพี้นที่จังหวัดเลย จ�ำนวน 2 พืน้ ที่ ประกอบด้วย 1) ต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอด่านซ้าย
และ 2) ต�ำบลปลาบ่า อ�ำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม
ความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชน
สพพ. 5 ได้รว่ มมือกับก�ำนันเชิด สิงห์คำ� ป้อง ผูน้ ำ� ชุมชนซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการคืนพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติกว่า 5,000 ไร่
ที่ชาวบ้านได้ครอบครองท�ำกินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่เข้ามาตั้งรกรากก่อนพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ด�ำเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลปลาบ่า ด้วยการเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน ผ่านชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลปลาบ่า โดยได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน/หมูบ่ า้ นในลักษณะบูรณาการ จนชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในด้านองค์ความรูก้ ารบริหารพืน้ ทีแ่ ละบุคลากร มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้ ส่งเสริมทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว สามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่สมาชิก
และเยาวชนรุ่นต่อไปให้สามารถเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งการท่องเที่ยวชุมชนของคณะท�ำงานรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ อพท.
ทั้งนี้ สพพ.5 ด�ำเนินการโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง และร่วมกับผู้น�ำชุมชนในการสนับสนุนให้ชาวบ้านด�ำเนินกิจกรรม
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน การลดค่าใช้จ่าย และการออมอีกด้วย
ปัจจุบันชุมชนปลาบ่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศเกษตร
รองรับการเข้ามาศึกษาดูงานให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป มีกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาปลูกป่าบนดอยที่เคยถูกท�ำลาย
มีการรวมกลุม่ แม่บา้ นเพือ่ ผลิตของใช้ในชุมชน ท�ำการเกษตร และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้
แก่ชุมชนและลดการพึ่งพาการซื้อสินค้าจากภายนอก อาทิ ผลิตเครื่องจักสาน ไม้กวาด ทอผ้าขาวม้า ผลิตขิงดอง ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ มะคาเดเมีย สตรอว์เบอร์รี่ และเห็ดหอม  
ปัจจัยความส�ำเร็จของ สพพ.5 ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ ได้แก่ 1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกของชุมชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน มีการสะสมองค์ความรู้ และสามารถน�ำไปพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง 3) ส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินงานแบบบูรณาการเพือ่ เน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้
4) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ และ
5) ให้ความส�ำคัญกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

กั บ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เป็ น อั น ดั บ สอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.19
ภาคเอกชนให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่
ความรูค้ วามเข้าใจทางสือ่ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย โดยเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์โดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์ให้มากขึน้
อาทิ Facebook Youtube Instagram Twitter Line

ผลส� ำ รวจการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 บ่งชีว้ า่ บุคลากร/
องค์กรในกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.04
ประเมินตนเองว่ามีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง โดยมีสัดส่วนผู้ประเมิน
ตนเองว่ามีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับรับรู้และเข้าใจมากร้อยละ 14.29 ต�่ำที่สุด
เมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ และผลการประเมินจากการตอบแบบ
ทดสอบระบุว่า ภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
ร้อยละ 45.24 ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ เช่นกัน รวมทัง้
ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีสดั ส่วนผูท้ ไี่ ม่รจู้ กั เศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าทุกภาคีดว้ ย
ภาคเอกชนมี สั ด ส่ ว นการไม่ ป ระยุ ก ต์ ใช้ สู ง และมี สั ด ส่ ว น
ทั้งนี้ ภาคเอกชนมีสัดส่วนการไม่เคยศึกษาดูงานด้าน การประยุกต์ใช้จนถึงปัจจุบนั ต�ำ่ ทีส่ ดุ โดยสาเหตุทไี่ ม่ประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเลยสูงกว่าทุกภาคี โดยการเรียนรูเ้ รือ่ งปรัชญา ที่ส�ำคัญที่สุด ได้แก่ การไม่รู้วิธีการน�ำไปประยุกต์ใช้ ส�ำหรับผู้ที่
ของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ ประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้ในเรื่องวิธีปฏิบัติในการท�ำงานมากที่สุด
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/อินเทอร์เน็ต ถึงร้อยละ 25.00 รองลงมาเป็นเรื่องการจัดการชีวิตประจ�ำวัน
มากที่สุด เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ แต่มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น และการบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 49.15 และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากเป็นอันดับสอง 20.00 เท่ากัน การประยุกต์ใช้ของภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.56 และเรี ย นรู ้ จ ากหน่ ว ยงานราชการ ที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 35.48 รองลงมาได้แก่ การด�ำเนินชีวติ ตามหลักคุณธรรม
เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 11.87
จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 25.81 และอันดับสาม ได้แก่ การลด
รายจ่าย/เพิ่มรายได้ และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 17.74 เท่ากัน
นอกจากนี้ ยังพบว่า ภาคเอกชนประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ�ำจนเป็นวิถีชีวิต (ระดับเข้าถึง)
มากที่สุด แต่มีสัดส่วนของการใช้ในระดับนานๆ ครั้งสูงกว่า
ทุกภาคี และเมื่อประยุกต์ใช้แล้ว แม้ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.38
จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง แต่ภาคเอกชน
มีสัดส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมากถึงร้อยละ 44.44
สู ง เป็ น อั น ดั บ สองรองจากภาคประชาสั ง คม และผลที่ ไ ด้
มีความยั่งยืน

โดยภาคเอกชนเห็ น ว่ า วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
ส�ำหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผล พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนส่วนใหญ่ ได้แก่ เรื่อง
มากที่สุดส�ำหรับภาคเอกชน ได้แก่ การยกตัวอย่างจากกรณี ทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วย
ที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าน�ำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร กับการประยุกต์ใช้ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28.57 รองลงมา
เหมือนกับภาคีอนื่ ๆ แต่ภาคเอกชนเป็นภาคีเดียวทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
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ได้ แ ก่ การขาดความรู ้ ใ นการประยุ ก ต์ ใช้ และขาดความรู้ พอเพียง แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนยังมีความเข้าใจในปรัชญา
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคลาดเคลื่ อ นอยู ่ ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย แห่ ง
ร้อยละ 17.46 และ 15.87 ตามล�ำดับ
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.52 ระบุว่า ได้แก่ การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ อย่างแท้จริงคิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาได้แก่ การรู้วิธี
พอเพียง ได้แก่ การมีความจ�ำเป็นต้องแข่งขัน อาทิ ท�ำยอดขาย ประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง และผู้ประยุกต์ใช้
เพิ่มก�ำไรให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาดังกล่าว มีความตั้งใจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 26.98 และ
ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 20.64 ตามล�ำดับ
กรณีตัวอย่างภาคเอกชน : บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายของเล่นที่ท�ำจากไม้ยางพาราเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ภายใต้แบรนด์ แปลนทอยส์ (PlanToys) ก่อตั้งเมื่อปี 2524 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง บริษัทฯ ด�ำเนิน
กิจการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันด้วยนโยบายการใช้วัตถุดิบต่างๆ ในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีของเหลือทิ้ง
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมไปกับการป้องกันการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ในสมัยก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มก่อตั้งไม้ยางพาราที่หมดอายุของการให้น�้ำยางแล้ว เจ้าของมักจะตัดทิ้งเพื่อน�ำไป
เผาเป็นถ่านราคาถูก บริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่น�ำไม้ยางพาราดังกล่าวมาผลิตของเล่นเสริมพัฒนาการ
ทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคทัว่ โลกเป็นอย่างดี รวมทัง้ ได้รบั มาตรฐานการผลิตมากมาย อาทิ
ISO 2600, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ SA 8000  ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้น บริษัทฯ
ยังได้คิดค้นการน�ำเอาขี้เลื่อยที่ได้จากการผลิตของเล่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นได้อีกด้วย ส�ำหรับเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการท�ำของเล่น จ�ำพวกรากไม้ กิ่งไม้ หรือเศษไม้ บริษัทฯ ได้น�ำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอัดเม็ด
(Wood Pallet) และประเภทไม้สับ (Wood Chip) เพื่อจ�ำหน่าย รวมทั้งใช้ในโรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล (Biomass
Gasification & Power Generation) ที่บริษัทฯ ได้สร้างขึ้น โดยพลังงานที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งน�ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ส�ำหรับใช้เองภายในบริษัท
บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุดต่อเด็ก
อาทิ การใช้กาว E-Zero ซึ่งไม่มีสารฟอร์มาลีนที่เป็นพิษ และการใช้สีที่มีตัวท�ำละลายเป็นน�้ำ  ใช้คลื่นไมโครเวฟ
ในการฆ่าแมลงในไม้แทนการใช้สารเคมี ท�ำให้วัตถุดิบไม่ปนเปื้อนสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักต่างๆ ที่เป็นอันตราย
รวมไปถึงการใช้หมึกที่ท�ำจากถั่วเหลืองในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือการใช้กระดาษรีไซเคิลในการบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่รวบรวม
ของเล่นต่างๆ ส�ำหรับเด็ก และเปิดให้โรงเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี โครงการของเล่นเดินทางพบชุมชน
ซึ่งเป็นการน�ำเอาของเล่นเด็กขึ้นรถเข้าไปหาชุมชนต่างๆ ตามค�ำขอ โครงการของเล่นเพื่อเด็กพิเศษซึ่งเป็นการออกแบบ
ของเล่นส�ำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ โดยเฉพาะ อาทิ เด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก สมองพิการ หรือมี
ความบกพร่องทางสายตา และโครงการแปลนรักษ์ป่า ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าของพนักงานบริษัทฯ เป็นต้น
ในด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดตรังในปี 2534   ซึ่งนอกจาก
เพื่อให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่ ไม้ยางพาราแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นด้วย ดังนั้น
พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงเป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข อาทิ การจัดให้มีข้าวสวยฟรีส�ำหรับพนักงานในมื้อกลางวัน  การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ร้านค้า การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี
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จะเห็นได้วา่ บริษทั แปลนครีเอชัน่ ส์ จ�ำกัด ได้ยดึ ถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะ
เป็นการริเริ่มผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ และใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เป็นการเพิ่มก�ำไรด้วยการลดต้นทุน
โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค นับเป็นการขยายธุรกิจอย่างพอประมาณ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งการใช้วัตถุดิบและจ้างงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นับเป็น
ภูมิคุ้มกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศ และการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและเน้นความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นับเป็นการด�ำเนินการที่มีเหตุผล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
และคุณธรรม สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภาคประชาสังคมมีความแตกต่างด้านความรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูงกว่าทุกภาคี แต่มีการประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางและบรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับมาก
ผลส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระบุว่า บุคลากร/
องค์กรในกลุม่ ตัวอย่างภาคประชาสังคมส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70.73
ประเมินตนเองว่ามีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ ปานกลาง โดยมี สั ด ส่ ว นผู ้ รั บ รู ้
และเข้าใจในระดับมากสูงกว่าทุกภาคี ขณะที่ผลการประเมิน
จากการตอบแบบทดสอบระบุว่า ภาคประชาสังคมมีสัดส่วน
ผูร้ บั รูแ้ ละเข้าใจในระดับมากถึงร้อยละ 47.62 สูงเป็นทีส่ องรอง
จากภาครัฐ แต่กลับมีสัดส่วนผู้มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
น้อยถึงร้อยละ 35.71 สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับภาคีอนื่ ๆ นอกจากนี้
ภาคประชาสังคมมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยสูงที่สุดถึงร้อยละ 35.96 ขณะที่มี
สัดส่วนของผูท้ เี่ คยฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่า 20 ครั้งถึงร้อยละ 14.61 สูงกว่าภาคีอื่นๆ

ข้อมูล เหล่านี้แ สดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเที ย มกั น
ในเรื่องการกระจายโอกาสการศึกษาดูงาน ท�ำให้เกิดความ
แตกต่างในเรื่องความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคีสงู ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคประชาสังคมมีสัดส่วนการไม่ประยุกต์ใช้เพียง
ร้อยละ 4.40 ต�ำ่ กว่าภาคอืน่ ๆ โดยประยุกต์ใช้ในเรือ่ งการจัดการ
ชีวิตประจ�ำวัน และการบริหารองค์กรในฐานะเป็นผู้บริหาร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 เท่ากัน รองลงมาคือเรื่องวิธี
ปฏิบัติในการท�ำงาน และการท�ำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ
20.99 และ 13.58 ตามล�ำดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ให้พงึ่ ตนเองได้มากขึน้ มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 29.07 รองลงมาได้แก่
การด�ำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการสร้าง
ความมัน่ คงในชีวติ คิดเป็นร้อยละ 25.58 และ 24.42 ตามล�ำดับ
ขณะเดียวกัน ยังพบว่าภาคประชาสังคมประยุกต์ใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ประจ� ำ จนเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
(ระดับเข้าถึง) มากที่สุด และมีสัดส่วนสูงกว่าทุกภาคี และเมื่อ
ประยุกต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ถึงเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 49.43
ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ในระดับมาก ต่างกับ
ภาคีอื่นที่ส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับปานกลาง และ
มีความยั่งยืน

ตุลาคม - ธันวาคม 2559

35

ส่วนปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคประชาสังคมที่ส�ำคัญที่สุด ได้แก่
เรื่ อ งการขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 19.54 ต่างกับภาคีอนื่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หา
เรือ่ งทัศนคติ ค่านิยมของคนในองค์กร/คนรอบข้างทีไ่ ม่เห็นด้วย
กับการประยุกต์ใช้มากทีส่ ดุ แต่ภาคประชาสังคมให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาดังกล่าวเป็นล�ำดับรองลงมา ร้อยละ 17.24 แสดง
ให้เห็นว่า คนในภาคีประชาสังคมมีความตื่นตัวในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าภาคอื่นๆ
ส�ำหรับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุดของการ มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 26.14 เท่ากัน รองลงมา
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การรู้วิธีประยุกต์ใช้กับ ได้แก่ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง และผู้ประยุกต์ใช้มีความตั้งใจจริง แท้จริง และผู้น�ำเข้มแข็ง ร้อยละ 23.86 และ 12.50 ตามล�ำดับ
กรณีตัวอย่างภาคประชาสังคม : กลุ่มรักษ์เชียงของ
คุณนิวฒ
ั น์ ร้อยแก้ว หรือครูตี๋ อดีตครูสอนนักเรียนชาติพนั ธุบ์ นดอยสูงในจังหวัดเชียงรายมาตัง้ แต่ปี 2525 ได้ลาออก
จากการเป็นครูใหญ่ในปี 2538 เนื่องจากมองเห็นข้อจ�ำกัดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ระบบราชการ ประกอบกับ
เห็นว่า การพัฒนาประเทศยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความต้องการของคนในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง ซึง่ ท�ำให้
เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะในเรือ่ งปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ ได้แก่ ดิน น�ำ 
้ ป่า และวัฒนธรรม
ซึง่ เมือ่ ถูกท�ำลายไปแล้วยากทีจ่ ะสร้างใหม่ได้ ครูตจี๋ งึ ผันตัวเองสูก่ ารท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์อย่างเต็มตัว โดยการเข้าร่วมกับ
กลุม่ ชาวบ้าน นักธุรกิจ ข้าราชการ ครู ต�ำรวจ และแพทย์ ก่อตัง้ “กลุม่ รักษ์เชียงของ” ขึน้ ในช่วงปี 2538 - 2539 เพือ่ เป็น
กลไกในการท�ำงาน
ครูตี๋เชื่อว่า งานด้านอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนด�ำเนินชีวิตตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกล่าวว่า คนเราจะด�ำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จ�ำเป็นต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจพื้นฐานในการด�ำรงชีวติ ได้แก่ ดิน น�้ำ ป่า เพือ่ ให้สามารถพึง่ ตนเองได้อย่างพอประมาณ และ 2) ความรูใ้ นเรือ่ ง
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและเหตุผลของการด�ำรงอยู่ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
กับตนเอง จนเกิดเป็นความเคารพและรักสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
กลุ่มรักษ์เชียงของจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ดิน น�้ำ ป่า และวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งเป็นปัจจัย
พื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ โดยได้ด�ำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจนิเวศวัฒนธรรมของ
พื้นที่ ผ่านกระบวนการวิจัยโดยนักวิจัยในท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “แม่น�้ำโขง แม่น�้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ซึ่งใช้เวลา
ด�ำเนินการ 2 ปี กระบวนการท�ำงานวิจัยชิ้นนี้ท�ำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส�ำคัญขององค์ความรู้ท้องถิ่นที่แทรกอยู่ใน
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับแม่น�้ำโขงมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ กลุ่มรักษ์เชียงของยังได้ด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญอีก
หลายประการ เช่น โครงการอนุรักษ์ป่าดอยหลวง โครงการอนุรักษ์ปลาบึก โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เชียงของ
เวียงแก่น การตั้งสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงเพื่อศึกษาและจัดการแม่น�้ำอิงตั้งแต่ต้นถึงปลายน�้ำอย่างยั่งยืน การผลักดันให้เกิด
สภาประชาชนลุ่มแม่น�้ำโขง การจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง - ล้านนา การจัดตั้ง
โฮงเฮียน (โรงเรียน) แม่น�้ำของ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของ “หนึ่งเมืองสองแบบ” เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมกับหน่วยงานราชการระดับอ�ำเภอเชียงของ เป็นต้น
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

การด�ำเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มรักษ์เชียงของ เป็นการประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมในทุกระดับ ซึ่งทางกลุ่มเชื่อว่า
การเปิดใจเข้าหากัน จะช่วยลดความขัดแย้ง และท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นได้อย่างแท้จริง

ภาคการศึกษายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระบุวา่ บุคลากร/องค์กร
ในกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ประเมิน
ตนเองว่ามีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในระดั บ ปานกลาง ขณะที่ ผ ลการประเมิ น จาก
การตอบแบบทดสอบระบุว่า มีผู้มีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
รับรู้แต่ไม่เข้าใจถึงร้อยละ 10 สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาคี
นอกจากนี้ ภาคการศึกษามีสัดส่วนการไม่ประยุกต์ใช้สูงและ
มีสดั ส่วนการประยุกต์ใช้จนถึงปัจจุบนั ต�ำ่ เป็นอันดับสองรองจาก
ภาคเอกชน ผู้ที่ประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาส่วนใหญ่ประยุกต์
ใช้ในเรื่องการจัดการชีวิตประจ�ำวันมากที่สุดถึงร้อยละ 23.44
รองลงมาได้ แ ก่ เรื่ อ งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการท� ำ งานและการออม
ร้อยละ 21.87 และ 14.06 ตามล�ำดับ กลุม่ ตัวอย่างภาคการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ ป ระยุ กต์ ใช้เ ศรษฐกิจ พอเพียงเป็นประจ�ำจนเป็น
วิถชี วี ติ (ระดับเข้าถึง) แต่มสี ดั ส่วนต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับภาคีอนื่ ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากที่สุดถึง
ร้อยละ 44.29 รองลงมา ได้แก่ ด�ำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และการพึ่งตนเองได้มากขึ้น ร้อยละ 25.71 และ
17.14 ตามล�ำดับ และเมือ่ ประยุกต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง และผลที่ได้มี
ความยั่งยืน แต่มีสัดส่วนต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาคีอื่นๆ

ส�ำหรับปัญหา/อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษาที่ส�ำคัญที่สุด ได้แก่
เรื่ อ งการขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มของคนในองค์ ก ร/
คนรอบข้างทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการประยุกต์ใช้ ร้อยละ 24.29 เท่ากัน
เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความมัน่ คงในชีวติ รองลงมา
ได้แก่ การขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้ ร้อยละ 22.86 และ
อันดับที่ สาม ได้แก่ การมีความจ�ำเป็นต้องหารายได้เลีย้ งตนเอง
และ/หรือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ในความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรค
ต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงให้เห็นว่า
ภาคการศึกษายังมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คลาดเคลื่อนอยู่ ส�ำหรับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุด
ของการประยุกต์ใช้ของกลุ่มตัวอย่างภาคการศึกษา ได้แก่

ตุลาคม - ธันวาคม 2559

การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมาได้แก่ การรู้วิธีประยุกต์
ใช้กบั เรือ่ งต่างๆ อย่างถูกต้อง และผูป้ ระยุกต์ใช้มคี วามตัง้ ใจจริง
มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 26.76 และ 25.35 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ ส ถานศึ ก ษา
เพือ่ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางทุกระดับ และพัฒนาให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถ
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ผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี 2558 มีสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 16,576 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศทุกระดับ และ
มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 68 แห่ง
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กรณีตัวอย่างภาคการศึกษา : โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอด ตั้งอยู่ที่ตำ�บลห้วยยอด อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 แรกเริ่มเป็น
โรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็ก และมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 มีจำ�นวนนักเรียน 2,668 คน โรงเรียนห้วยยอดได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2548 และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวทาง “ห้วยยอดโมเดล” เพื่อให้ครูและนักเรียนมีหลักคิดและนำ�ไปใช้ในทิศทางเดียวกัน
ครูทกุ คนต้องทำ�ความเข้าใจแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ เพือ่ สามารถถ่ายทอดลงสูเ่ ด็กนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเน้นการทำ�ความเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเกษตร แต่เป็นทุกเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตประจำ�วัน ตั้งแต่ที่บ้านจนถึงที่โรงเรียน จึงได้จัดตั้งทีมแกนนำ�
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ทำ�ให้ในปี 2550 โรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง หลังจากนั้น ผู้บริหารและครูแกนนำ�ได้ร่วมกันจัดทำ�กรอบแนวคิดในการนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา โดยมีมูลนิธิสยามกัมมาจลและสถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขเข้ามาให้ความรู้ โดยได้เริ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทำ� 
“โครงงาน” ทีใ่ ห้นกั เรียนใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดตัง้ แต่เริม่ วางแผนทำ�งาน ครูทำ�หน้าทีค่ อยกระตุน้ ให้เด็ก
คิดด้วยการตั้งคำ�ถาม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงนำ�เสนอข้อค้นพบ
ของตนเองต่อเพื่อนๆ และครู กระบวนการนี้ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจ
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และเห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนหลังการทำ�งาน ส่งผล
ให้ในปี 2554 โรงเรียนห้วยยอดได้เป็นโรงเรียนแรกในภาคใต้ที่ผ่านการประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ต่อมา โรงเรียนห้วยยอดได้เริ่มดำ�เนินการขยายผล โดยครูแกนนำ�ได้ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในเครือข่ายภาคใต้ จัดหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เป็นวิทยากร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องนี้ จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาต่างๆ
ยกระดับตัวเองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษามากขึ้น
ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ โรงเรียนห้วยยอดยังได้ดำ�เนินการให้ความรู้กับสถานประกอบการหรือ
ชุมชน โดยมีแหล่งเรียนรูแ้ ละสถานศึกษาต่างๆ เข้ามาดูงาน เพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้และดำ�เนินการในองค์กรของตน จนกระทัง่
ในปัจจุบันสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดตรังจำ�นวน 28 โรงเรียน ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือสถานศึกษา
แบบอย่างในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกโรงเรียนแล้ว
ความสำ�เร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดเกิดจากปัจจัยสำ�คัญ ได้แก่  
1) การกำ�หนดให้เป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายจะต้องนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการบริหารงาน ทำ�ให้
การทำ�งานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 2) การใช้กลวิธีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทำ�ให้เกิด
“การระเบิดจากข้างใน” สอดแทรกการพึง่ พาตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็นการแบ่งปันความรูแ้ ละฝึกให้มจี ติ อาสา
ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง ส่งผลให้เกิด “ภูมิคุ้มกัน” ที่สามารถนำ�ความรู้ไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
ประจำ�วันของตนเอง ทำ�ให้นักเรียนของโรงเรียนห้วยยอดสามารถคิดเป็น ทำ�เป็น และดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคีน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการ ดังนี้
1) เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่คน
ทั่วไปมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นอันดับแรก การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แสดงให้เห็นว่า
ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ คนรอบข้างมีทัศนคติหรือค่านิยมที่ไม่เห็นด้วย
กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดขึ้น
จากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะเห็นได้จากผลการส�ำรวจฯ ทีม่ ผี รู้ ะบุปญ
ั หาของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทีแ่ สดงถึงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นจากความ
เป็นจริง อาทิ เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถแข่งขันหรือท�ำก�ำไรได้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอุปสรรคต่อการหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ดังนัน้ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรเน้นการแก้ไขประเด็นทีค่ นทัว่ ไปมักเข้าใจผิดเป็นอันดับแรก
เพื่อให้คนส่วนใหญ่เห็นถึงความส�ำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกสภาวะ ทุกระดับ และเป็นการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การจั ด การฝึ ก อบรมหรื อ ศึ ก ษาดู ง านให้ กั บ ภาคเอกชนที่ มี
สัดส่วนการไม่เคยไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/เรียนรู้จากที่ใดเลย
สูงกว่าทุกภาคี ในส่วนของภาคเอกชนเองนั้น ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรูค้ วามเข้าใจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ให้
มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ภาคเอกชนเข้าถึงได้ง่ายและใช้
2) เน้นการเผยแพร่การยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ อยูโ่ ดยตลอด อาทิ Facebook Youtube
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นจริง ผลการส�ำรวจ
Instagram Twitter Line โดยเน้นในประเด็นทีม่ กั เข้าใจผิดบ่อย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 4 ปี
ในภาคเอกชน
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระบุว่า สาเหตุที่ส�ำคัญที่สุด
ขณะที่ภาคประชาสังคมซึ่งมีความเข้มแข็งในเรื่อง
ของการไม่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
การไม่รวู้ ธิ กี ารน�ำไปประยุกต์ใช้ และวิธกี ารส่งเสริมการประยุกต์ ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ไ ด้ ผ ลมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ มาก แต่กลับมีความแตกต่างของความเข้าใจและการประยุกต์
การยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงมากด้วย จึงควรเน้นการ
น�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้เศรษฐกิจ สร้าง/ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในภาคีประชาสังคมให้
พอเพียงจากสื่อต่างๆ มากที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการ ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้/ฝึก
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเผยแพร่ อบรม/ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นจริง โดยเลือกกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้ความเข้าใจ และโอกาสในการ
ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึง ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับ เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในเครือข่ายประชาสังคมเดียวกัน
กลุม่ เป้าหมายนัน้ ๆ เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายเห็นว่าเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถเรียนรู้ถึงประโยชน์ ของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนใน
ที่จะได้รับ วิธีปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ และสิ่งที่ควรระวัง เครือข่าย ซึ่งจะท�ำให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้ง่าย เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จาก
เพื่อไม่ให้ประสบความล้มเหลว
ตัวอย่างใกล้ตวั ทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ เป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
3) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในแต่ละภาคี ควร
ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด�ำเนินการโดยมีจดุ เน้นต่างกัน โดยภาครัฐควรเน้นการจัดการ
ส�ำหรับในภาคการศึกษา ที่มีบางส่ว นเข้าใจผิ ด ว่ า
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้แก่ภาคีอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอุปสรรค
ต่อการหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัวเพื่อ
ความมั่ น คงในชี วิ ต นั้ น ต้ อ งเน้ น การสร้ า ง
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นผ่านการเผยแพร่
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องการประยุกต์ใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผู้ประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคง
ในชีวิต เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษา และเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการปลู ก ฝั ง แนวคิ ด ในเรื่ อ งปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป

บทความประจำ�ฉบับ

พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาประเทศ

ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ประเทศไทยมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ก ารสร้ า งบ้ า นแปงเมื อ งมายาวนาน บรรพบุ รุ ษ ของชาวไทยได้ ทุ ่ ม เทเลื อ ดเนื้ อ และความอุ ต สาหะสร้ า ง
ความเป็นปึกแผ่นและความร่มเย็นสงบสุขให้กับแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ทุ่มเทก�ำลัง
พระวรกายในการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และวางรากฐานการพัฒนาให้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วารสารเศรษฐกิจและสังคมจึงขอน�ำเสนอพระราชกรณียกิจส�ำคัญของทุกพระองค์
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือ
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อ พ.ศ. 2325 ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยา และทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ใน พ.ศ. 2327 พระราชกรณียกิจ
ส่วนใหญ่ในรัชกาล ได้แก่ การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ครั้งส�ำคัญ
ที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2327 แต่พระองค์ก็ทรงวางรากฐานการท�ำนุ
บ�ำรุงบ้านเมืองไว้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปกครองประเทศ ทรงจัด
แบ่งตามแบบกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้ช�ำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารึก
ลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้านศาสนา   โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารึกฉบับ
ทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้
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ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูป
ต่ า งๆ เป็ น อั น มาก ขณะที่ ใ นด้ า นวรรณคดี แ ละศิ ล ปกรรม
ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตก
ให้กลับคืนดีอกี วาระหนึง่ ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชส�ำนัก
บทพระราชนิ พ นธ์ ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น บทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์
เป็นต้น งานทางด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่
ทรงบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ แ ละสร้ า งพระอารามเป็ น จ� ำ นวนมาก
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เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ มีงานท�ำและได้ผลิต
งานฝีมือชิ้นเอกไว้
ปั จ จุ บั น มี วั น ที่ ร ะลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก คื อ วั น ที่ ร ะลึ ก
มหาจักรี ได้แก่ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี จะมีพิธีถวายบังคม
พระบรมรูป ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งพระราชวงศ์จักรี เมื่อ พ.ศ. 2352 พระราชกรณียกิจ
ส�ำคัญที่ทรงเริ่มท�ำเร่งด่วนครั้งแรกคือ การรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายกันอยู่ตั้งแต่
ครัง้ กรุงแตกให้อยูต่ งั้ มัน่ เพือ่ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ โดยออกพระราชก�ำหนดสักเลข
และท�ำทะเบียนราษฎรอย่างจริงจัง และได้ทรงผ่อนผันการเข้าเดือนเหลือเพียงปีละ 3 เดือน
คือ เข้าเดือนออกสามเดือน นอกจากนี้ยังได้ทรงออกกฎหมายฉบับส�ำคัญอีกฉบับหนึ่ง
เรียกว่า พระราชก�ำหนดเรื่องห้ามสูบฝิ่น ขายฝิ่น
ในการท�ำนุบ�ำรุงความเจริญของบ้านเมืองก็มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ
และได้มีการแต่งส�ำเภาไปค้าขายยังเมืองต่างๆ และเมืองจีนมากขึ้น ท�ำให้การเศรษฐกิจ
ของชาติดีขึ้นมาก และเหตุที่มีการแต่งเรือส�ำเภาไปค้าขายต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก
เป็นผลให้เกิดการใช้ธงประจ�ำชาติ
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ยั ง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�ำสัญลักษณ์ช้างเผือกส�ำคัญที่ได้
มาสูพ่ ระบารมี 3 เชือก ประทับลงบนธงสีแดง ธงประจ�ำชาติไทย
จึ ง มี ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก ส่ ว นในด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
วัฒนธรรม ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรมพระราชวั ง บวรสถานมงคล ทรงเป็ น ที่ ไว้ ว าง
พระราชหฤทั ย ให้ ป ฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งพระเนตร
พระกรรณสมเด็ จ พระบรมชนกนาถหลายประการ โดย
พระราชกรณียกิจส�ำคัญที่ทรงบ�ำเพ็ญในรัชกาลที่ 2 ได้แก่
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ราชการในกรมท่าซึง่ มีหน้าทีด่ า้ นการค้าและสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศ เงินผลประโยชน์
จากการค้าส�ำเภาของพระองค์ครั้งนี้ ต่อมาได้น�ำมาใช้ในภาวะคับขันของบ้านเมือง
ด้านการป้องกันพระนคร ได้ทรงเป็นแม่กองอ�ำนวยการสร้างป้อมปราการด้านชายทะเล
ตะวันออก และเป็นแม่ทัพยกไปตีขัดตาทัพพม่าที่ต�ำบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
เป็นเวลา 1 ปี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติใน พ.ศ. 2367
ทรงท�ำนุบ�ำรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ โปรดให้ปรับปรุง
การค้าขายกับต่างประเทศ และระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรต่างๆ ด้านความมั่นคง
โปรดให้สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองส�ำคัญและตามชายฝั่งทะเล ตลอดจนต่อเรือรบ
เรือก�ำปั่นไว้ใช้ในราชการเป็นจ�ำนวนมาก โปรดให้มีการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบต่อ
แผ่นดินอย่างเด็ดขาด เป็นต้นว่า การปราบปรามเวียงจันทน์ ญวน และหัวเมืองปักษ์ใต้
ทัง้ ยังทรงยกฐานะหมูบ่ า้ นต่างๆ ขึน้ เป็นเมืองเพือ่ ขยายความเจริญในการปกครอง ด้านศาสนา
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นนิจ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ โปรดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ และโปรดให้จารึก
สรรพต�ำราต่างๆ 8 หมวดบนแผ่นศิลาประดับไว้ ณ ศาลาภายในวัดพระเชตุพนฯ
เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชน เสมื อ นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรกของประเทศ
ด้านวรรณกรรมนัน้ ทรงเป็นกวีดว้ ยพระองค์เอง และทรงส่งเสริมผูม้ คี วามรูด้ า้ นนี้ ส่วนงาน
ด้านศิลปกรรม นับเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการสร้างบูรณปฏิสงั ขรณ์พระอาราม จนมีผกู้ ล่าวว่า
ลักษณะศิลปกรรมในรัชกาลที่ 3 เป็นแบบที่งดงามยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาวิชาส�ำหรับกษัตริย์ทั่วไป เช่น
การฝึกหัดอาวุธ วิชาคชกรรม พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาภาษาต่างประเทศ
อย่ า งมาก เมื่ อ พระชนม์ ค รบอุ ป สมบททรงผนวชอี ก ครั้ ง และการทรงผนวชครั้ ง นี้
ต้องทรงผนวชอยู่นานตลอดรัชกาลที่ 3 ระหว่างทรงผนวช จ�ำพรรษา ณ วัดราชาธิวาส
ได้ทรงศึกษาวิชาการต่างๆ อย่างช�ำนิช�ำนาญ เช่น วิชาการ โหราศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทรงแตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก ขณะทรงผนวชทรงพิจารณาเห็น
การปฏิบัติสงฆ์หย่อนยาน จึงทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สงฆ์
ที่เคร่งครัดการปฏิบัติต่อไป
ใน พ.ศ. 2344 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต บรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งปวง ได้พร้อมกันอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่ง
บรมราชจักรีวงศ์
หลังจากเสด็จขึน้ ครองราชย์แล้วก็ทรงท�ำนุบำ� รุงประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เริ่มศักราช
การติดต่อกับนานาอารยประเทศทัง้ ปวงอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จาก
การที่ประเทศต่างๆ ส่งคณะทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี และติดต่อ
ค้าขาย และพระองค์ได้ทรงแต่งตัง้ คณะทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรี
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ตอบแทนหลายครั้ง เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส
เดนมาร์ ก ฯลฯ ทรงสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาศิ ล ปวิ ท ยาการใหม่ ๆ
เช่น วิชาการต่อเรือใบ เรือกลไฟ เรือรบ การฝึกทหารอย่างยุโรป
นอกจากนี้ พระองค์ทรงยกเลิกธรรมเนียมทีล่ า้ สมัยบางประการ
เช่ น ประเพณี ก ารเข้ า เฝ้ า ให้ ใ ส่ เ สื้ อ เข้ า เฝ้ า การให้ ป ระชาชน
เฝ้าแหนรับเสด็จตลอดระยะรายทางเสด็จได้ ฯลฯ พระปรีชาสามารถ
ส่วนพระองค์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ วิชาการด้านโหราศาสตร์ และ
ดาราศาสตร์ ทรงสามารถค�ำนวณระยะเวลาการเกิดสุริยุปราคาได้อย่าง
แม่นย�ำ  ดังได้เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมพระราชอาคันตุกะทั้งปวง
ไปชมสุริยุปราคาที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2411

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูป
เปลีย่ นแปลงประเทศจากแบบเก่ามาสูแ่ บบใหม่ ทรงเป็นผูน้ ำ� ในการปรับปรุงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระบบสังคม และระบอบการปกครองของไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ
เช่น ทรงยกเลิกประเพณีการเฝ้าแหนแบบโบราณ มาเป็นการยืนถวายบังคมแบบตะวันตก
ทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลมาเป็นการไต่สวนพิจารณาคดีในศาล
แบบปัจจุบัน ที่ส�ำคัญทรงยกเลิกระบบทาสได้อย่างละมุนละม่อม เพื่อลดกระแสกดดัน
จากมหาอ�ำนาจตะวันตกที่มุ่งขยายอิทธิพลเข้าครอบง�ำประเทศไทยให้ลดน้อยลง
ในด้ า นเศรษฐกิ จ นั้ น ทรงปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ อาทิ ด้ า นการคลั ง โดยจั ด ตั้ ง
หอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อจัดระบบภาษีให้ทันสมัย ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ
ปฏิรูปเงินตราใหม่ ผลิตธนบัตรรุ่นแรก ก�ำหนดหน่วยเงินตรา ให้หน่วยทศนิยมเรียกว่า
สตางค์ ก�ำหนดให้ 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท พร้อมกับผลิตเหรียญสตางค์ขึ้นมาใช้
เป็นครั้งแรก ยกเลิกการใช้เงินพดด้วง และทรงออกพระราชบัญญัติมาตราทองค�ำ 
ร.ศ. 127 ว่าด้วยเรื่องให้ใช้แร่ทองค�ำเป็นมาตรฐานเงินตราแทนแร่เงิน เพื่อให้
เสถียรภาพเงินตราของไทยสอดคล้องกับหลักสากล ทั้งยังโปรดให้ปรับปรุงการ
สาธารณูปโภค โดยริเริม่ กิจการด้านการคมนาคม ได้แก่ สร้างทางรถไฟหลวงสายแรก
ระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ในปี 2434 และตัดถนนหลายสาย เช่น ถนน
ราชด�ำเนิน ถนนเยาวราช ถนนสี่พระยา และถนนสุรวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี้
ทรงพัฒนากิจการด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะกิจการด้านไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์
โทรเลข และโทรศัพท์
ขณะที่ด้านสังคม ทรงจัดการศึกษาแผนใหม่ ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น
ทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่างๆ แล้วขยายออกสู่ประชาชน โดยมี
โรงเรียนส�ำหรับราษฎรแห่งแรกคือที่วัดมหรรณพารามในปี 2427 และมีการก่อตั้ง
โรงพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2431 พระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล
เพื่อเปิดท�ำการรักษาแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้
ทรงปฏิรูปกฎหมายไทยให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ เช่น กฎหมายลักษณะ
อาญา ประกาศใช้ในปี 2451 เป็นกฎหมายทันสมัยที่สุดฉบับแรกของไทย
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ที่ส�ำคัญ ทรงปรับปรุงการปกครองของไทยให้ทันสมัย โดยทรงแบ่งส่วน
ราชการการบริหารราชการส่วนกลางเป็น 12 กระทรวง และแบ่งส่วนราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นมณฑล พระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญยิ่ง ก็คือ ทรงด�ำเนินวิเทโศบาย
อย่างสุขุม คัมภีรภาพ ทรงผ่อนปรน ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศ
มหาอ�ำนาจที่แสวงหาอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น เพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงด�ำเนินนโยบาย
การปกครองสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาของชาติ
เจริญก้าวหน้ามาก ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพระศาสนาเจริญสูงขึ้น
ทรงท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด วาอาราม และขยายการศึ ก ษาของสงฆ์ ใ ห้ ก ว้ า งขวาง
การคมนาคม เช่น การรถไฟ สะดวกสบายขึ้นมาก
พระองค์ทรงด�ำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เห็นการณ์ไกล โดยทรง
น�ำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งทหารเข้าช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรรบในสมรภูมิยุโรป
ท�ำให้นานาชาติรจู้ กั ประเทศไทยมากขึน้ และยังท�ำให้ประเทศได้รบั ผลประโยชน์ดา้ นต่างๆ
ในฐานะประเทศชนะสงคราม พระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญยิ่งก็คือ ทรงบ�ำรุงก�ำลังรบ
และปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ ทรงวางระเบียบแบบแผนการทหารแบบยุโรป ทรงจัดตั้ง
กองทัพอากาศเพิ่มขึ้นอีกกองทัพหนึ่ง ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อปลุกใจ
พลเมืองให้รักชาติ นอกจากจะทรงเป็นนักการปกครองที่เล็งเห็นการณ์ไกลแล้ว ยังทรง
พระปรีชาสามารถอย่างยิง่ ในเชิงอักษรศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์คำ� ประพันธ์
ทุกชนิดในทุกด้าน เช่น ปลุกใจเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร โคลงสยามานุสติ เป็นต้น
รวมเป็นพระราชนิพนธ์เกินกว่า 200 เรื่อง
ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง  “คลังออมสิน” เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการออมทรัพย์ และเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ทรงริ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย เป็ น กิ จ การอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ แ ห่ ง แรก
ของประเทศ นอกจากนั้นได้ตั้ง “สภาเผยแพร่พาณิชย์” ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและ
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ทีม่ หี น้าทีอ่ ดุ หนุนและส่งเสริมการพาณิชย์ของประเทศ
ตลอดจนให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจและเสนอช่องทางในการลงทุนกิจการใหม่ ๆ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการจ�ำหน่ายสินค้า
หัตถกรรมไทย กล่าวได้วา่ เป็นช่วงทีม่ กี ารขยายการปรับปรุงประเทศให้ทนั สมัยแบบตะวันตกเพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
หลายด้าน มีการตัดถนน ขุดคลอง พัฒนาการขนส่งสือ่ สารและคมนาคมทีข่ ยายกิจการไปทัว่ ประเทศให้สามารถสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อาทิ สร้างเส้นทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เดินรถด่วนระหว่าง
ประเทศ สายใต้ติดต่อกับรถไฟมลายู (มาเลเซีย)
ปีนัง และสิงคโปร์

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนั้นผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ท�ำให้หลายประเทศ
ทัว่ โลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ 
่ และกระทบกระเทือนมาสูป่ ระเทศไทย พระองค์
ได้ทรงพยายามแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้งบดุลอย่างดีที่สุด โดยทรงเสียสละ
ตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ โดยมิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อน
ในด้านการศึกษา   ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติทั้งส่วนรวมและส่วนพระองค์
โปรดให้สร้างหอพระสมุดส�ำหรับพระนคร เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาได้อย่างเสรี
ทรงตัง้ ราชบัณฑิตยสภา เพือ่ มีหน้าทีบ่ ริหารและเผยแพร่วชิ าการด้านวรรณคดี โบราณคดี
และศิลปกรรม ในด้านวรรณกรรม โปรดตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมใน พ.ศ. 2475 พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือ
ยอดเยี่ยม และให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ การศาสนา
ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มคี ณ
ุ ธรรมดีงาม โดยยึดหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา โปรดให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
ส�ำหรับเด็ก ซึ่งนับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงสร้างหนังสือส�ำหรับเด็ก

ขณะที่ด้านสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค   โปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยประเทศ
ขยายการสือ่ สารและการคมนาคม โปรดให้สร้างสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทย ในส่วนกิจการรถไฟ ขยายเส้นทาง
รถทางทิศตะวันออกจากทางจังหวัดปราจีนบุรี จนกระทั่งถึงต่อเขตแดนเขมร และในปี พ.ศ. 2475 เป็นระยะเวลาที่กรุงเทพฯ
มีอายุครบ 150 ปี ทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยท�ำนุบ�ำรุงบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งส�ำคัญอันเป็นหลักของกรุงเทพฯ หลายประการ
คือ บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อเชื่อมกรุงเทพฯ และธนบุรี
เป็นการขยายเขตเมืองให้กว้างขวาง และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ในด้านการปกครอง มีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสกรุงเทพฯ มีอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475
แต่ก็มีเหตุที่ยังไม่อาจท�ำได้ในระยะนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีคณะบุคคลคณะหนึ่งถือโอกาสยึดอ�ำนาจการปกครอง ขอเปลี่ยนแปลง
การปกครองในวันที่ 24 มิถนุ ายน การกระท�ำดังกล่าวเป็นพระราชประสงค์ทพี่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตัง้ พระราชหฤทัย
ไว้แต่แรกแล้ว จึงพระราชทานอ�ำนาจให้ประเทศก้าวเข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
ถึ ง แม้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว อานั น ทมหิ ด ลจะทรงเป็ น ยุ ว กษั ต ริ ย ์
แต่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยได้อย่างดียิ่ง พระองค์
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 9
พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และเปิดประชุมสภาผูแ้ ทนในวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 นอกจากนี้
ยังเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ และทรงเยีย่ มชาวไทยเชือ้ สายจีน
เป็นครัง้ แรก ณ ส�ำเพ็ง พระนคร พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทย
และชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่อง
มีพระราชด�ำริวา่ หากปล่อยความขุน่ ข้องบาดหมางไว้เช่นนี้ จะเป็นผลร้ายตลอดไปจึงทรง
ตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จพระราชด�ำเนินไปส�ำเพ็ง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
และพระองค์ทรงพระราชด�ำเนินด้วยพระบาทเป็นระยะประมาณ 3 กิโลเมตร การเสด็จ
พระราชด�ำเนินส�ำเพ็งในครั้งนี้จึงเป็นการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไป
พระองค์ ท รงได้ ป ระกอบพระราชกรณี ย กิ จ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาของประเทศ โดยเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ รวมทัง้
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์
ซึง่ เป็นโรงเรียนทีท่ รงศึกษาขณะทรงพระเยาว์ นอกจากนี้
พระองค์ ยั ง ได้ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 และ
อีกครั้งที่หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้
มี พ ระราชปรารภให้ มี ก ารผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น
เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันคือ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงทุม่ เทพระวรกาย
ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณียกิจ เพื่ออาณาประชาราษฎร์อย่างเต็มที่มาตลอดระยะเวลา
ของการครองราชย์ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาค
ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และ
ด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน
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อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง
ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก น�ำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วย
พระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์
ตลอดระยะเวลา 70 ปีของการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มโครงการในพระราชด�ำริเพื่อการพัฒนาประเทศไว้มากมาย
ทรงใช้เวลาศึกษาแผ่นดินไทย และรายละเอียดของพื้นดิน ภูมิประเทศหลักๆ ของแหล่งน�้ำ
การเกษตร ความต้องการของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพว่าถิ่นไหนเหมาะแก่
การครองชีพอย่างไร โดยทรงทราบถึงความทุกข์ของประชาชนผ่านการถ่ายทอดจากปาก
สู่พระกรรณ และจากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นด้วยพระองค์เอง
ตั้ ง แต่ เริ่ ม แรกเสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น
มีพระราชด�ำริให้จัดตั้งมูลนิธิ 7 มูลนิธิ และโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด� ำ ริอีกกว่า 4,000 โครงการ โดยล้ว นแต่
เกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และพัฒนาน�ำ้ เป็นอันดับแรก รองลงมา
ก็คือดิน ธรณีวิทยา การเกษตรทั้งหลาย ตลอดจนการจัดสรร
ที่ดิน รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาป่า โครงการที่มีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับทั่วโลก อาทิ “โครงการหลวง” ก�ำเนิดขึ้นจาก
ปัญหาการปลูกฝิน่ และท�ำไร่เลือ่ นลอยของชาวเขา จึงมีรบั สัง่ ให้
ทดลองหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่น, “โครงการ
ฝนหลวง” ก�ำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยใน
ความทุกข์ยากของประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร ต้องประสบปัญหา
ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ทรงศึกษาค้นคว้า
แนวทางการท�ำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง ก่อนจะโปรดเกล้าฯ
ให้ด�ำเนินการทดลองในท้องฟ้าจริงเป็นครั้งแรกที่วนอุทยาน
แห่ ง ชาติ เขาใหญ่ เมื่อปี 2512 ซึ่ง ส�ำนัก สิท ธิบัต รยุโรปได้
ออกสิทธิบัตรถวาย
ที่ ส� ำ คั ญ พระองค์ ท ่ า นทรงตระหนั ก ดี ว ่ า หลั ก คิ ด
หลักปฏิบัติ และหลักการด�ำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับ“เศรษฐกิจพอเพียง” ส�ำหรับ
เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตัง้ แต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ� เนินไปบนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังในการน�ำวิชาการมาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน จะเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ให้มีจิตส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและรอบรู้
ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพือ่ ให้เกิดสมดุลและพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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จะเห็นได้ว่า ตลอด 7 ทศวรรษการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ไม่เพียงแต่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนาน
ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก พระองค์ทรงเปรียบประดุจแสงที่คอยส่องน�ำทางการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานนี้ ด้วยมีพระราชปณิธานอันแกร่งกล้าทีจ่ ะทรงเสียสละประโยชน์
ส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ซึ่งล้วนแต่น�ำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ
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