48

วิทยาจารย์

ครูวันวาน...ครูวันนี้
โดย : พุธทรัพย์ มณีศรี
กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A.

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
“........ในการด�ำรงตนในภายหน้านัน้ ท่านต้องประพฤติให้ดใี ห้เหมาะสมแก่ฐานะ รูจ้ กั ผิดและชอบประกอบอาชีพ
โดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพลและไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนีแ้ ล้ว ท่านก็จะสามารถเป็นทีพ่ งึ่ แก่ตนเอง
และครอบครัวของท่าน และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น....”
		
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 มิถุนายน 2496
“……...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ารและใช้อปุ กรณ์ทปี่ ระหยัด แต่ถกู ต้องตามหลักวิชา เมือ่ ได้พนื้ ฐานมัน่ คง
พร้อมพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยล� ำดับต่อไป...........”
		
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ธันวาคม 2516
“........การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นอันพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับ
ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...........”
		
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
“……...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ทีถ่ กู ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นนั่ เอง สิง่ ก่อสร้างจะมัน่ คงได้กอ็ ยูท่ เี่ สาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและ
ลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้ำไป....”
			
พระราชด�ำรัส จากวารสารชัยพัฒนา : 4 ธันวาคม 2542
“....เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย�ำ้ ว่า เป็นทัง้ เศรษฐกิจหรือความประพฤติทที่ ำ� อะไรเพือ่ ให้เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ
เกิดผลนั้นมาจากเหตุ ถ้าท�ำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุ การกระท�ำ ก็จะเป็นการกระท�ำที่ดี
และผลของการกระท�ำนัน้ ก็จะเป็นการกระท�ำทีด่ แี ปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าท�ำให้มคี วามสุข....”
พระราชด�ำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 5 ธันวาคม 2543
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ส่ ว นหนึ่ ง ของพระราชด� ำ รั ส และพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ข้างบน
นัน้ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยทีพ
่ ระองค์ทา่ นทรง
มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน
พระองค์ทรงย�้ำเตือนและให้สติแก่ประชาชน
ของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนน�ำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒใิ นทางเศรษฐกิจ
และสาขาอื่นๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรอง
พระราชด�ำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และได้จัดท�ำ
เป็นบทความเรือ่ ง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึน้
ทั้ ง นี้ ได้ น� ำ ความกราบบั ง คลทู ล พระกรุ ณ า
ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22
ตุ ล าคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุ ณ าปรั บ ปรุ ง
แก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำ� บทความทีท่ รง
แก้ไขแล้วไปเผยแพร่
เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข องส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ไ ด้ รั บ การ
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เชิดชูจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ท รง
ปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง
2 เงื่อนไข” ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ”
“มีเหตุผล” “มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้”
และ “คุณธรรม”
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มาก
และไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
รอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว
ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องอาศัยความรู้
และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน คือ
เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการด�ำเนินชีวิตและ
การประกอบการงาน และ
เงือ่ นไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ
อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร
การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ
ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา
แม้ ว ่ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจะ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่าง
ประเทศ
แต่ เ ป็ น ที่ น ่ า เสี ย ดายที่ รั ฐ บาลไทยบางยุ ค
บางสมัยไม่ได้น้อมรับมาใช้ในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจัง
บางรัฐบาลนอกจากไม่ท�ำแล้ว ยังสร้างนิสัยให้
คนไทยฟุ้งเฟ้อหลงไหลไปกับวัตถุนิยมต่างๆ
เป็นที่น่าดีใจที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้เน้นย�้ำ
ให้ทกุ ภาคส่วนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้
ผู้เขี ยนและเพื่ อ นฝู ง จ� ำ นวนหนึ่ งก็ได้ ร ่วมกัน
จัดตั้ง “มูลนิธิครอบครัวพอเพียง” ขึ้น
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วัตถุประสงค์หลักก็เพือ่ เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะแก่เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้นอ้ มน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ซึ่งอาจดูรายละเอียดได้จาก www.fosef.or.th
แม้สิ่งที่ท�ำอยู่จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเพื่อ
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือที่
พระองค์ท่านได้ให้แก่ประชาชนและประเทศไทย
แต่ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำ
โดยที่ครูเป็นตัวคูณที่มากที่สุด จึงอยากเห็นครู
วันนี้.....ทุกๆ ท่าน ได้ช่วยกันเผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่รับรู้รับทราบอย่าง
กว้ า งขวาง ทั้ ง ลู ก ศิ ษ ย์ แ ละชุ ม ชน และหากจะได้
ท� ำ ความเข้ า ใจและน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปปฏิ บั ติด ้ ว ยตนเองก่ อน ก็ จ ะท� ำ ให้ ก าร
เผยแพร่ได้ผลมากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินการดังกล่าว นอกจากครูวันนี้....
จะได้ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้
พสกนิกรของพระองค์ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ไปด้วย ถือเป็นการร่วมท�ำดีเพือ่ พ่อและเป็นการถวาย
พระพรชัยแด่พระองค์ท่านเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ขอให้พระองค์ทา่ นทรงหายจากพระประชวร
ทรงพระเกษมส� ำ ราญ เป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่
พสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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