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. . . วธิทีีจ่ะทำใหคนเปนคนดนีัน้ กม็เีชน การศกึษา เมือ่กอนนี้
ดานการศึกษาคนในเมืองไทยนี่ มีความรู การอานหนังสือ
เขยีนหนงัสอืเปน มมีาก เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่คอนขาง
จะสงู คอืมกีารอานเขยีนไดเปอรเซน็ตสงู แตมาปจจบุนันีน้อย
ลง เพราะวาคนเพิม่ โรงเรยีน หรอืผทูีม่หีนาทีส่อนนอยลง
เปรียบเทียบกัน อาจจะแยงวาสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ทำให

สามารถทีจ่ะทำกจิการโรงเรยีน กจิการสัง่สอนแพรออกไปไดมากกวา แตไมมอีะไร
แทนการอบรม ไมมอีะไรแทนการบมนสิยั คอืการสอนนีม่แีบงเปนอบรม แลวก็
บมนสิยั แตถาไมมผีทูีอ่บรม ไมมผีทูีบ่มนสิยั หรอืผทูีอ่บรม หรอืผทูีบ่มนสิยั เปน
คนทีค่ณุภาพต่ำ ผทูีไ่ดรบัอบรมบมนสิยัยอมคณุภาพต่ำเหมอืนกนั อาจจะยิง่รายกวา
แมจะมเีทคโนโลยชีัน้สงู

เทคโนโลยชีัน้สงูนี ้คนสวนมาก เดีย๋วนีก้เ็ขาใจ วามโีทรทศัน มดีาวเทยีม
มเีครือ่งคอมพวิเตอร แตวาเครือ่งเหลานี ้หรอืสิง่เหลานีเ้ปนสิง่ทีไ่มมชีวีติ ดรูปูราง
ทาทางเหมอืนมชีวีติ แตอาจจะไมมชีวีติ มสีกีม็สีไีด แตวาไมมสีนั. คอืสสีนันัน่รวม
แลวมนัครบถวน และยงัไมครบ ยงัไมมจีติใจ. อาจจะทำใหคนทีม่จีติใจออนเปลีย่น
เปนคนละคนกไ็ด แตวาทีจ่ะอบรมโดยใชสือ่ทีก่าวหนาทีม่เีทคโนโลยสีงูนีย่ากทีส่ดุ
ทีจ่ะอบรมบมนสิยัดวยเครือ่งเหลานี้
. . .  ฉะนัน้ไมมอีะไรแทนคนสอนคน . . .

พระราชดำรสั
พระราชทานแกคณะบคุคลตาง ๆ ทีเ่ขาเฝาฯ ถวายชยัมงคล

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
วนัที ่4 ธนัวาคม 2539

พระบรมราโชวาทดานการศกึษา
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การสอนใหคนเกงนี ้ถาดเูฉพาะบางแงบางมมุ อาจเหน็วาดี
วาสอดคลองตองกบัสมยัเรงรดัพฒันา. แตถามองใหถีถ่วน
รอบดานแลว จะเห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ
อาจทำใหเกิดจุดบกพรองตางๆ ขึ้นในตัวบุคคลไดไมนอย.
ทีส่ำคญักม็ี
     ขอหนึง่ บกพรองในความคดิพจิารณาทีร่อบคอบและ
กวางไกล เพราะใจรอนเรงจะทำการใหเสรจ็โดยเรว็ เปนเหตุ

ใหการงานผดิพลาด ขดัของ และลมเหลว
ขอสอง บกพรองในความนบัถอืและเกรงใจผอูืน่ เพราะถอืวาตนเปนเลศิ เปนเหตุ
ใหเยอหยิ่ง มองขามความสำคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยงทำลาย
ไมตรจีติมติรภาพตลอดจนความสามคัครีะหวางกนั  
ขอสาม บกพรองในความมธัยสัถพอเหมาะพอดใีนการกระทำทัง้ปวง เพราะมงุหนา
แตจะทำตวัใหเดน ใหกาวหนา เปนเหตใุหเหน็แกตวั เอารดัเอาเปรยีบ 
ขอสี่ บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบชั่วดี เพราะมุงแตจะแสวงหา
ประโยชนเฉพาะตวัใหเพิม่พนูขึน้ เปนเหตใุหทำความผดิและความชัว่ทจุรติได โดย
ไมรสูกึสะดงุสะเทอืน 

ผทูีม่จีดุบกพรองดงักลาวนี ้เหน็กนัอยวูามกัจบัเหตจุบัผล จบัหลกัการไมถกู
สวนใหญจงึประสบปญหาและความผดิพลาด ไมอาจสรางความเจรญิกาวหนาที่
มัน่คงแทจรงิใหแกตนแกบานเมอืงไดตามเปาหมาย. ดงันัน้ นอกจากจะสอนคนให
เกงแลว จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองอบรมใหดพีรอมกนัไปดวย ประเทศของเราจงึจะได
คนทีม่คีณุภาพพรอม คอืทัง้เกงทัง้ด ีมาเปนกำลงัของบานเมอืง กลาวคอื ใหความ
เกงเปนปจจยัและพลงัสำหรบัการสรางสรรค ใหความดเีปนปจจยัและพลงัประคบั
ประคองหนนุนำความเกง ใหเปนไปในทางทีถ่กู ทีค่วร ทีอ่ำนวยผลเปนประโยชน
อนัพงึประสงคแตฝายเดยีว

พระราชดำรสั
ในพธิทีลูเกลาฯ ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิข์อง 5 สถาบนั

วนัที ่3 ตลุาคม 2532
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. . . การทีเ่ดก็สมยันี ้ทีเ่รยีกวาเดก็ ๆ มคีวามเปนผใูหญ
มากกวาผใูหญบางคน กม็าจากการทีม่โีอกาสไดเลาไดเรยีน
ในวิชาการมากขึ้น ถาเรียนในทางวิชาการมาก คือทาง
วทิยาศาสตรหรอืทางวทิยาการตาง ๆ ยอมมคีวามคดิเกดิ
ปญญาขึ้นมา สามารถที่จะคิดในทางธรรมะมากขึ้น เมื่อ

คิดในทางธรรมะมากขึ้น คือมีความเขมงวดมากขึ้นกวาผูใหญที่ผานชีวิตมาแต
กอนนี ้ยอมเปนผใูหญมาก . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะผแูทนองคการศาสนา คณะครแูละนกัเรยีน

วนัที ่4 ธนัวาคม 2513

. . . วชิาการตาง ๆ และความเปนพลเมอืงด ีทีส่ัง่สอนอบรม
ในโรงเรียนนั้น เปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับนักเรียน
ถาโรงเรยีนฝกหดัสัง่สอนวชิาการไดด ีฝกหดัใหรจูกัหนาทีแ่ละ
ความเปนพลเมอืงดใีหไดผลจรงิ ๆ พรอมทัง้อบรมใหเลือ่มใส
เขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยาง
ครบถวน ซึง่จะไดผลดแีกเยาวชนของเราอยางมาก ความรู

วชิาการนัน้ จะทำใหศกึษาศาสนาไดเขาใจชดัเจนและกวางขวาง และสนบัสนนุการ
ประพฤตปิฏบิตัติามศาสนาใหแนนแฟน มัน่คง สามารถทำใหอนชุนเปนพลเมอืงที่
ดแีละ ศาสนกิชนทีด่ไีดโดยสมบรูณ . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกครโูรงเรยีนราษฎรสอนศาสนาอสิลามภาคใต

ในโอกาสทีไ่ดเขาเฝาฯ รบัพระราชทานเงนิรางวลั ประจำปการศกึษา 2517
วนัที ่6 กนัยายน 2518
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. . . การจะเลาเรยีนหรอืทำการใด ๆ ใหสำเรจ็ไดดวยดโีดย
ตลอดนัน้ ขึน้อยกูบัความตัง้ใจจรงิเปนใหญ เพราะความตัง้ใจ
จรงินี ้ เปนเครือ่งมอืสำคญัทีจ่ะชวยกำจดัความเกยีจคราน
ความออนแอ และความทอถอย ไดอยางดยีิง่ จะปลกูฝง
ความเอาใจใส ความขยนัหมัน่เพยีร และความเขมแขง็ ใหเกดิ
เปนนสิยั และนสิยัทีด่ทีีป่ลกูไวแตเยาววยั จะเปนคณุสมบตัิ
ติดตัวไปในวันขางหนา จะชวยพาตัวใหองอาจสามารถ

เอาชนะอปุสรรคและปญหาตาง ๆ  ไดโดยตลอด และประสบความสำเรจ็ความเจรญิ
รงุเรอืงตอไปในชวีติ . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะอาจารย คร ูและนกัเรยีนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล

วนัที ่31 พฤษภาคม 2517

. . . ธรรมดาครกูป็รารถนาความกาวหนาและความดขีองลกู
ศษิย กต็องมคีวามเขาใจในลกูศษิยทีด่ ีในเวลาเดยีวกนัลกูศษิย
ก็จะตองพยายามที่จะเขาใจวาครูมีความปรารถนาอยางไร
ครกูเ็ปนคนเหมอืนกนั ถาสามารถทีจ่ะทำใหครมูคีวามรสูกึวา
ลกูศษิยมคีวามนบัถอืและปรารถนาดตีออาจารยและครดูวย
ก็ทำใหสามารถที่จะใหความรูทุกสิ่งทุกอยาง ยอมสละเวลา
กำลังทุกประการ ที่จะใหลูกศิษยกาวหนา และเมื่อลูกศิษย

กาวหนา คอืไดรบัความรดู ีทัง้ในวชิาการ ทัง้ในความรรูอบตวัในชวีติ กป็ลืม้ใจ . . .
พระราชดำรสั

พระราชทานแกคณะครทูีป่รกึษาและคณะกรรมการจดังาน “ธารน้ำใจ”
วนัที ่27 ตลุาคม 2515
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. . . วชิาการตาง ๆ ทีเ่รยีนทีส่อบไลกนัไดนัน้ โดยลำพงั ไมใช
สิ่งที่จะชวยใหนักเรียนเอาตัวรอดได และไมใชสิ่งที่จะชวย
สรางสรรคสิง่ใดใหเปนประโยชนแกตวั แกผอูืน่ แกบานเมอืง
ได. ผูมีวิชาการแลวจำเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเอง
นอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนำตนนำชาติใหรอดและ
เจรญิได. คณุสมบตัทิีจ่ำเปนสำหรบัทกุคนนัน้ ไดแก ความ

ละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความ
กตญัรูคูณุชาตบิานเมอืง และผทูีอ่ปุการะตวัมา ความไมเหน็แกตวั ไมเอารดั
เอาเปรยีบผอูืน่ หากแตมคีวามจรงิใจ มคีวามปรารถนาดตีอกนั เอือ้เฟอกนัตามฐานะ
และหนาที่. และที่สำคัญอยางมากก็คือ ความขยันหมั่นเพียรพยายามฝกหัด
ประกอบการงานทัง้เลก็ ใหญ งาย ยาก ดวยตนเอง ดวยความตัง้ใจ ไมทอด
ธุระ เพื่อหาความสะดวกสบายจากการเกียจคราน ไมมักงาย หยาบคาย
สะเพรา . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะอาจารย คร ูและนกัเรยีนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล

วนัที ่8 มถินุายน 2522

. . . ความรนูัน้สำคญัยิง่ใหญ เพราะเปนปจจยัใหเกดิความฉลาด
สามารถ และความเจรญิกาวหนา มนษุยจงึใฝศกึษากนัอยาง
ไมรจูบสิน้ แตเมือ่พเิคราะหดแูลว การเรยีนความร ูแมมากมาย
เพยีงใด บางทกีไ็มชวยใหฉลาดหรอืเจรญิไดเทาไรนกั ถาหาก
เรยีนไมถกูถวน ไมรจูรงิแท การศกึษาหาความรจูงึสำคญัตรง
ทีว่า ตองศกึษาเพือ่ใหเกดิ “ความฉลาดร”ู คอืรแูลว สามารถ

นำมาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู
มขีอปฏบิตัทิีน่าจะยดึเปนหลกัอยางนอยสองประการ ประการแรก เมือ่จะศกึษา
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สิง่ใดเรือ่งใดใหรจูรงิ ควรจะไดศกึษาใหตลอดครบถวนทกุแงทกุมมุ ไมใชเรยีนรแูต
เพยีงบางสวนบางตอน หรอืเพงเลง็เฉพาะแตเพยีงบางแงบางมมุ อกีประการหนึง่
ซึง่จะตองปฏบิตัปิระกอบพรอมกนัไปดวยเสมอ คอืตองพจิารณาศกึษาเรือ่งนัน้ ๆ
ดวยความคดิจติใจทีต่ัง้มัน่เปนปรกต ิและเทีย่งตรงเปนกลาง ไมยอมใหรเูหน็และ
เขาใจตามอำนาจความเหนีย่วนำของอคต ิ ไมวาจะเปนอคตฝิายชอบหรอืฝายชงั
มฉิะนัน้ความรทูีเ่กดิขึน้จะไมเปนความรแูท หากแตเปนความรทูีถ่กูอำพรางไว หรอื
ทีค่ลาดเคลือ่นวปิรติไปตาง ๆ  จะนำไปใชใหเปนประโยชนจรงิ ๆ  โดยปราศจากโทษ
ไมได . . .

พระบรมราโชวาท
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัที ่22 มถินุายน 2524

. . . วชิาความรอูนัพงึประสงคนัน้ ไดแกวชิาและความรทูี่
ถกูตอง จดัเจน แมนยำ ชำนาญ นำไปใชการเปนประโยชน
ไดพอเหมาะพอควร ทนัตอเหตกุารณ อยางมปีระสทิธภิาพ
เราจะสรางเสรมิวชิาความรอูยางนีข้ึน้ไดอยางไร เบือ้งตน
จะตองเลกิคดิวา เรยีนวชิาไวเพือ่สอบไล เพราะในชวีติของ
เรา เราไมไดอยกูบัการกาผดิกาถกูในขอสอบ หากแตอยกูบั

การทำงานและการวนิจิฉยัปญหาสารพดั ทางทีถ่กู เราจะตองขวนขวายเปดตาเปด
ใจใหเรียนรูอยูเสมอ ทั้งโดยทางกวางและทางลึก คือเมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให
พยายามจบัเคาโครงของเรือ่งนัน้ใหไดกอน แลวจงึพยายามมองลงไปในสวนละเอยีด
ทลีะสวน ใหเหน็ชดัโดยถวนถี ่เมือ่รแูลว กน็ำมาคดิพจิารณาใหเหน็ประเดน็ ใหเหน็
สวนทีเ่ปนเหต ุ สวนทีเ่ปนผล ใหเหน็ลำดบัความเกาะเกีย่วตอเนือ่งแหงเหตแุละ
ผลนัน้ ๆ  ไปจนตลอด ใหเขาใจโดยชดัเจนแนนอน เพือ่ใหสามารถสำเหนยีกกำหนด
และจดจำไวได ทั้งสวนที่เปนหลักเปนทฤษฎี ทั้งสวนเรื่องราวหรือรายละเอียด
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จกัไดสามารถนำไปสัง่สอนผอูืน่ และนำไปเทยีบเคยีงใชใหเปนประโยชนในการงาน
หรอืการคดิอานแกปญหาตาง ๆ ในชวีติตอไป . . .

พระบรมราโชวาท
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัที ่26 มถินุายน 2523

. . . การศกึษานี ้ถาดกูวาง ๆ กม็คีวามสำคญัอยางยอดยิง่
ทำใหรูวาผูที่เกี่ยวของโดยตรงในทางการศึกษาเปนผูที่มี
ความสำคญัมากแกชวีติของมนษุยทัว่ ๆ  ไปและถาโดยเฉพาะ
สำหรบับานเมอืง กเ็ปนผทูีส่รางความมัน่คงของบานเมอืงได
ดวยความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานหนาทีข่องตน ความสำคญันี้
ก็มีมากและก็คงตระหนักอยูแลว ขอใหตระหนักดวยวา

จะตองพยายามทีจ่ะหาวธิทีีจ่ะสัง่สอนอนชุนทัง้ในดานวชิาการทัง้ในดานความรเูบือ้ง
ตน เพือ่ใหสามารถทีจ่ะมชีวีติตอไปได จงึขอรองใหสนใจเกีย่วของกบัเรือ่งความรู
ตัง้แตความรเูบือ้งตนขัน้กอนอนบุาล จนกระทัง่เปนความรขูัน้ประถม ขัน้มธัยม ขัน้
อุดมศึกษา และขั้นคนควาอยางสูง และทุกความรูมีความสำคัญทั้งนั้น ไมยิ่ง
หยอนกนั . . .

พระบรมราโชวาท
เนือ่งในโอกาสเสดจ็ฯ ทรงดนตร ีณ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร

วนัที ่18 มนีาคม 2515

. . . การทีบ่คุคลจะพฒันาไดกด็วยปจจยัประการเดยีวคอื
การศกึษา การศกึษานัน้แบงเปนสองสวน คอืการศกึษา
ดานวชิาการสวนหนึง่ กบัการอบรมบมนสิยั ใหเปนผมูี
จติใจใฝดใีฝเจรญิ มปีรกตลิะอายชัว่กลวับาป สวนหนึง่
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การพฒันาบคุคลจะตองพฒันาใหครบถวนทัง้สองสวน เพือ่ใหบคุคลไดมคีวามรไูว
ใชประกอบการ และมคีวามดไีวเกือ้หนนุการประพฤตปิฏบิตัทิกุอยาง ใหเปนไปใน
ทางทีถ่กู ทีค่วร และอำนวยผลเปนประโยชนทีพ่งึประสงค . . .

พระบรมราโชวาท
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม

วนัที ่24 มกราคม 2540

. . . การทีจ่ะหาความสขุหรอืหาความเรยีบรอยประจำวนันี้
สำคญัอยหูลายทางและกม็อียหูลายอยาง เชนเรือ่งการศกึษา
ของเยาวชน เรือ่งการศกึษาวทิยาการทางโลก เพือ่ใหมคีวาม
รูความสามารถ มีความกาวหนาและสามารถที่จะมีชีวิตอยู
ความรนูีห้มายถงึทางวตัถ ุ เพราะวาคนเรากต็องการทีจ่ะมี
วชิาความรเูพือ่ทีจ่ะทำมาหากนิเลีย้งชพีตวัเองเปนสำคญั ใน

เวลาเดียวกันความรูทางวัตถุนั้นก็ตองประสานดวยความรูทางจิตใจ หมายถึง
วิธีที่จะคุมกันปองกันรางกายของตัวคือวัตถุตอสิ่งที่ไมเปนวัตถุ ตอนามธรรมที่
เปนจติใจ คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกระหายอำนาจอนัเปนสิง่ที่
ยากทีจ่ะควบคมุ เราตองสอนทัง้สองอยาง สอนวทิยาการเพือ่ใหทำมาหาเลีย้งชพี
นีห่มายความวามอีาชพี มคีวามรทูางวตัถ ุและตองรจูกัควบคมุจติใจ ควบคมุสติ
ของตัวใหสามารถใชความรูทางวัตถุนี้เพื่อประโยชนของตัวเอง ประโยชนของ
ตวัเองนีก้อ็ยทูีป่ระโยชนของสงัคมดวย . . .

พระบรมราโชวาท
ในโอกาสทีส่ถาบนัและองคการทีเ่กีย่วกบัศาสนา

เขาเฝาฯ ถวายพระพรชยัมงคล และทลูเกลาฯ ถวายสิง่ของ
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

วนัที ่4 ธนัวาคม 2511
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. . . การทีจ่ะอบรมสนบัสนนุอนชุน ใหไดผลตามความมงุหมายของ
การศกึษานัน้ ขาพเจาเหน็วาการฝกฝน และปลกูฝงความรจูกัเหตผุล
ความรจูกัผดิชอบชัว่ดเีปนสิง่จำเปนไมนอยกวาการใชวชิาการ เพราะ
การรจูกัพจิารณาใหเหน็เหตเุหน็ผล ใหรจูกัจำแนกสิง่ผดิชอบชัว่ดไีด
โดยกระจางแจง ยอมทำใหมองบคุคล มองสิง่ตาง ๆ ไดลกึลงไป
จนเหน็ความจรงิในบคุคลและในสิง่นัน้ ๆ  เมือ่ไดมองเหน็ความจรงิ
แลวกจ็ะสามารถใชความรแูละวชิาการ ปฏบิตังิานทกุอยางไดดแีละ

ถกูตองยิง่ขึน้ เปนประโยชนแกตนแกผอูืน่ไดมากขึน้ . . .
พระบรมราโชวาท

 ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของวทิยาลยัวชิาการศกึษา
วนัที ่26 พฤศจกิายน 2516

. . . วชิานัน้ เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงมาเปนลำดบั ตามภาวะ
และความจำเปนของโลก กต็องแตกสาขากวางขวางมากหลาย
เปนธรรมดา จนบางททีำใหแลไมเหน็วา วชิาสาขาตางๆ มาจาก
ตนตออันเดียวกัน และลืมไปวา วิชาแตละสาขานั้นมีความ
สมัพนัธกนัสอดคลองกนัอย ูเมือ่เปนดงันี ้ทีส่ดุวชิากข็าดตอน
จากกนั คนทีเ่รยีนและทีใ่ชวชิานัน้ๆ กไ็มสมัพนัธเกีย่วของกนั
ไมปรองดองกัน ยังผลใหการงานติดขัดบกพรอง และเสีย
ประโยชนทีพ่งึไดไปดวยประการตางๆ  ดงันัน้ ผฉูลาดจงึควร

ตองพยายามศกึษาใหเหน็จรงิ และใหเขาใจแจมแจงวา วชิาทัง้หลายเกีย่วโยงถงึกนั
เปนสวนประกอบของกนัและกนั เปนปจจยัอดุหนนุกนัและกนัอยางแนนแฟนแลว
พยายามดงึเอาวชิาการ บคุคล กบัทัง้กจิการทีเ่กีย่วของกนั มารวมกนั สงเสรมิกนั
เพือ่ผลและประโยชนอนัเลศิรวมกนัของเรา . . .

พระบรมราโชวาท
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

วนัที ่3 ตลุาคม 2518



บรูณาการผสานความพอเพยีง
Integrated Approaches to Sufficiency

10 สาคร  มหาหงิค

. . . การศกึษาเปนปจจยัสำคญัในการสรางและพฒันาความรู
ความคดิ ความประพฤต ิและคณุธรรมของบคุคล สงัคมและ
บานเมอืงใดใหการศกึษาทีด่แีกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวน
พอเหมาะกนัทกุ ๆ  ดาน สงัคมและบานเมอืงนัน้กจ็ะมพีลเมอืง
ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาตไิว และพฒันาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด . . .

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะครแูละนกัเรยีนทีไ่ดรบัพระราชทานรางวลัฯ

วนัที ่27 กรกฎาคม 2524

. . . การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยางนั้นตอง
เริม่ตนทีก่ารศกึษาพืน้ฐานเดมิกอน. เมือ่ไดศกึษาทราบชดัถงึ
สวนดีสวนเสียแลว จึงรักษาสวนที่ดีที่มีอยูแลวใหคงไว
แลวพยายามปรบัปรงุสรางเสรมิดวยหลกัวชิา ดวยความคดิ
พิจารณา อันประกอบดวยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ
ใหคอยเจรญิงอกงามมัน่คงบรบิรูณยิง่ ๆ ขึน้ไป ตามความ

เหมาะสม ตามกำลงัความสามารถ และตามกำลงัเศรษฐกจิทีม่อีย ู การงานทกุสิง่
ทกุอยางในบานเมอืงจงึจะเจรญิกาวหนายิง่ ๆ ขึน้ไดอยางตอเนือ่ง ไมหยดุชะงกั.
หาไม ความขดัของลาชาตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ จะทำใหตองสิน้เปลอืงกำลงังาน กำลงั
สมอง กำลงัเงนิทองไปอยางนาเสยีดายโดยไมมโีอกาสจะกกูลบัคนืมาได . . .

พระบรมราโชวาท
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2428



บรูณาการผสานความพอเพยีง
Integrated Approaches to Sufficiency

11สาคร  มหาหงิค

สามหวงสองเงือ่นไขปจจยัการจดัการศกึษา

ความหมายและขอบเขตของการศกึษา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัพระราชทานแนวพระราชดำรเิกีย่วกบัความ

หมายของการศกึษา เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2520 ไวดงันี้
“การศกึษาเปนเครือ่งมอือนัสำคญัในการพฒันาความร ูความคดิ ความ

ประพฤต ิทศันคต ิคานยิม และคณุธรรมของบคุคล เพือ่ใหเปนพลเมอืงดมีคีณุภาพ
และประสทิธภิาพ การพฒันาประเทศกย็อมทำไดสะดวกราบรืน่ ไดผลทีแ่นนอน
และรวดเรว็”

ทางสายกลาง
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จะเหน็วาการศกึษามคีวามหมายใน 2 มติ ิคอืมติแิรกเปนการพฒันาองค
ความรใูนเรือ่งตางๆ และมติทิีส่องเปนการพฒันาบคุคลผศูกึษาเองใหมคีวามคดิ
ความประพฤต ิทศันคต ิคานยิม และคณุธรรม ซึง่ทัง้สองมติแิหงความหมายนี้
แยกกนัไมได ตรงกนัขามจะตองควบคกูนัไปเพราะเมือ่บคุคลหนึง่มคีวามร ูแตมคีวาม
ประพฤต ิ ทศันคต ิคานยิมและคณุธรรม ทีไ่มถกูตองเหมาะสม ยอมจะนำไปสู
การใชความรใูนทางทีไ่มกอประโยชนตอทัง้ตนเองและสวนรวมได ดงัทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวัมพีระราชกระแสรบัสัง่ในเรือ่งนีม้คีวามหมายตอนหนึง่วา

“ความรกูบัดวงประทปีเปรยีบกนัไดหลายทาง ดวงประทปีเปนไฟทีส่อง
แสงเพือ่นำทางไป ถาใชไฟนีส้องไปในทางทีถ่กู กจ็ะไปถงึจดุหมายปลายทางได
โดยสะดวกเรยีบรอย แตถาไมระวงัไฟนัน้ อาจเผาผลาญใหบานชองพนิาศลงได
ความรเูปนแสงสวางทีจ่ะนำเราไปสคูวามเจรญิ ถาไมระมดัระวงัในการใชความ
รูก็จะเปนอันตรายเชนเดียวกัน จะทำลายเผาผลาญบานเมืองใหลมจมได”
(28 มกราคม 2505)

การศึกษาในความหมายนี้สะทอนใหเห็นวา การศึกษาไมใชสิ่งที่จบหรือ
สิน้สดุในตวัเอง แตการศกึษาจะตองนำไปสนองตอเปาหมาย หรอืจดุมงุหมายบาง
ประการ โดยเฉพาะตอสงัคมสวนรวม นัน่หมายความวาการศกึษาเปนเครือ่งมอื
ที่จะชวยนำพาใหบุคคลและสังคมไปสูจุดมุงหมายที่พึงประสงคได การศึกษาที่
สมบรูณจะตองรวมไปถงึการใชความรใูหเกดิประโยชนแกสงัคมสวนรวมไดจงึจะถอื
ไดวาเปนการศกึษาในความหมายทีค่รบถวน สมดงัทีพ่ระราชกระแสทีว่า

“การทีม่กีารศกึษาสมบรูณแลวนี ้ทำใหแตละคนหลกีเลีย่งไมไดจากความ
รบัผดิชอบทีจ่ะตองใชความร ู สตปิญญาของตนใหเปนประโยชนและเปนความ
เจรญิวฒันาแกบานเมอืงและสวนรวม” (12 กรกฎาคม 2516)

พระองคทรงชีถ้งึปรชัญาการศกึษาทีน่าสนใจยิง่คอื เมือ่บคุคลหนึง่มกีาร
ศกึษาทีส่มบรูณ ผลแหงการมกีารศกึษาสมบรูณนีจ้ะกำหนดใหบคุคลนัน้มหีนาทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีจ่ะตองใชความรแูละสตปิญญาของตนเพือ่ใหเกดิประโยชนตอ



บรูณาการผสานความพอเพยีง
Integrated Approaches to Sufficiency

13สาคร  มหาหงิค

บุคคลอื่นและสังคมสวนรวมโดยไมตองมีบุคคลใดมารองขอหรือเรียกรองให
ปฏบิตัหินาทีเ่พือ่สวนรวมหรอืประเทศชาตแิตการปฏบิตัหินาทีเ่พือ่สงัคมหรอืประเทศ
ชาตขิองผมูกีารศกึษาทีส่มบรูณเกดิขึน้แตภายในจากจติสำนกึแหงสภาวะของการ
มีความรูและสติปญญาสมบูรณ โดยไมตองมีสิ่งจูงใจหรือขอแลกเปลี่ยน เชน
ประโยชนสวนบคุคลหรอืรางวลัใดๆมาเปนแรงผลกัดนัใหผทูีม่กีารศกึษาสมบรูณ
ปฏบิตัหินาทีอ่นัควรจะกระทำ ดงันัน้การศกึษาสมบรูณจงึมคีวามครบถวนในตวัเอง
ทัง้องคความรแูละการใชความรเูพือ่ประโยชนตอสวนรวม ในความหมายเชนทีก่ลาว
นีก้ารศกึษาจงึมคีวามหมายในเชงิสรางสรรคและเปนผลดเีทานัน้ ถาจะกลาวในเชงิ
กลบักนัอาจกลาวไดวาการศกึษาทีจ่ะทำใหเกดิความเสยีหายแกตวับคุคลหรอืสวนรวม
นัน้ไมใชการศกึษาทีส่มบรูณ และการศกึษาทีส่มบรูณนีเ้ปนการศกึษาทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวัทรงมงุหวงัใหเกดิขึน้ในพสกนกิรและประเทศชาตขิองพระองค

การศกึษาทีจ่ะนำไปสกูารศกึษาสมบรูณนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ทรงชีว้าตองประกอบดวย การศกึษาทางวชิาการและการศกึษาทางธรรม ทัง้นีเ้พือ่
การศกึษาทางธรรมคอยกำกบัการศกึษาทางวชิาการใหดำเนนิไปในทศิทางทีถ่กูตอง
และสนองตอบตอเปาหมายทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวม ดงัพระราชดำรสัมคีวาม
ตอนหนึง่เกีย่วกบัเรือ่งนีว้า

“การแบงการศึกษาเปนสองอยาง คือการศึกษาวิชาการอยางหนึ่ง
วชิาการนัน้จะเปนประโยชนแกตวัเองและแกบานเมอืง ถามาใชตอไปเมือ่สำเรจ็
การศกึษาแลว อกีอยางหนึง่ ขัน้ทีส่องกค็อื ความรทูีจ่ะเรยีกไดวาธรรม คอืรใูน
การวางตวั ประพฤตแิละคดิ วธิคีดิ วธิทีีจ่ะใชสมองมาทำเปนประโยชนแกตวั สิง่
ทีเ่ปนธรรมหมายถงึวธิปีระพฤตปิฏบิตั ิคนทีศ่กึษาในทางวชิาการและศกึษาในทาง
ธรรมกต็องมปีญญา แตผใูชความรใูนทางวชิาการทางเดยีวและไมใชความรใูนทาง
ธรรม จะนบัวาเปนปญญาชนมไิด” (18 ธนัวาคม 2513)

นัน่หมายความวาการศกึษาเปนเครือ่งมอืทีก่อใหเกดิความร ูทัง้ความรใูน
ทางวชิาการและความรใูนทางธรรม ดวยความรทูัง้สองดานนีจ้ะกอใหเกดิ “ปญญา”
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ขึน้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงอธบิายความหมายของปญญาวา
“ปญญาแปลอยางหนึ่งคือ ความรูทุกอยางทั้งที่เลาเรียนจดจำมา ที่

พจิารณาใครครวญคดิเหน็ขึน้มา และทีไ่ดฝกฝนอบรมใหคลองแคลวชำนาญขึน้
มา เมือ่มคีวามรคูวามชดัเจนชำนาญในวชิาตางๆดงัวา จะยงัผลใหเกดิความเฉลยีว
ฉลาดแตประการสำคญันัน้คอืความรทูีผ่นวกกบัความเฉลยีวฉลาดนัน้จะรวมกนั
เปนความสามรถพเิศษขึน้ คอืความรจูรงิ รแูจงชดั รตูลอด ซึง่จะเปนผลตอไป
เปนความรเูทาทนั เมือ่รเูทาทนัแลวกจ็ะเหน็แนวทางและวธิกีารทีจ่ะหลกีเลีย่งให
พนอปุสรรคปญหา และความเสือ่ม ความลมเหลวทัง้ปวงได แลวดำเนนิไปตาม
ทางทีถ่กูตองเหมาะสมจนบรรลคุวามสำเรจ็” (14 กรกฎาคม 2521)

ปญญาในความหมายนี ้ทรงชีว้าเปนสภาวะแหงการรจูรงิ การรแูจงชดัและ
การรตูลอด ซึง่สภาวะแหงการรทูัง้สามนีจ้ะนำไปสกูารรเูทาทนัและปญญาในความ
หมายดงักลาวนีจ้ะชวยใหสามารถแกไขปญหาหรอือปุสรรคและนำไปสคูวามสำเรจ็
ไดในทีส่ดุ

จากทีก่ลาวมานีจ้ะเหน็วาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงแสดง ถงึความ
หมายของการศกึษาทีเ่ปนปจจยั กอใหเกดิความรแูละสภาวะแหงการรจูรงิและรู
ทกุอยาง เปนปจจยัทีก่อใหเกดิปญญาและดวยปญญาจะนำไปสคูวามสำเรจ็ กลาว
ใหชดัเจนคอื การศกึษา ความรแูละปญญาเปนเรือ่งทีม่คีวามสมัพนัธทีแ่ยกออกจาก
กนัไมได การจะเขาใจเรือ่งหนึง่เรือ่งใดใหสมบรูณจะตองเขาใจทัง้สามเรือ่งอยาง
เชือ่มโยงกนั

การศกึษาในความหมายนีพ้ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงอธบิายวาเปน
เรือ่งของทกุคนตัง้แตเกดิและไมมีทีีส่ิน้สดุตลอดชวีติของคน ทรงแสดงขอบเขต
การศกึษาในชวีติคนกบับรรดา นกัศกึษามหาวทิยาลยัไวดงันี้

“การศกึษานัน้เปนเรือ่งของทกุคน และไมใชวาเฉพาะในระยะหนึง่ เปน
หนาทีโ่ดยตรงในระยะเดยีวไมใชอยางนัน้ ตัง้แตเกดิมากต็องศกึษาเตบิโตขึน้มา
กต็องศกึษา จนกระทัง่ถงึขัน้ทีเ่รยีกวาอดุมศกึษา อยางทีท่านทัง้หลายกำลงัศกึษา
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อย ูหมายความวาการศกึษาทีค่รบถวน ทีอ่ดุม ทีบ่รบิรูณ แตตอไปเมือ่ออกไป
ทำหนาที่การงานก็ตองศึกษาตอไปเหมือนกัน มิฉะนั้นคนเราก็อยูไมได แม
จบปรญิญาเอกแลวกต็องศกึษาตอไปตลอด หมายความวา การศกึษาไมมสีิน้สดุ”
(20 เมษายน 2521)

พระราชดำรัสองคนี้ชี้ถึงขอบเขตการศึกษาที่ครอบคลุมตลอดชีวิตของ
บคุคล ตัง้แตเกดิตอเนือ่งกนัจนถงึวาระสดุทายของชวีติ เสมอืนการศกึษากบัชวีติ
เปนของคกูนั นัน่หมายความวาขอบเขตของการศกึษาครอบคลมุถงึทกุเรือ่งและ
ทกุเวลาทีเ่กีย่วของกบัชวีติมนษุยอาจกลาวอกีนบัหนึง่ไดวาการศกึษามไิดมขีอบเขต
เฉพาะเพยีงเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ในระยะเวลาใดเวลาหนึง่

ดวยความหมายและขอบเขตของการศกึษาตามแนวพระราชดำรนิี ้จะเหน็
วาการศกึษาเปนหวัใจของชวีติมนษุย และการศกึษาเปนเครือ่งนำทางทีส่ำคญัของ
มนุษยใหไปสูการพัฒนาคุณภาพตนเอง และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาตโิดยรวม กลาวใหชดัเจนโดยสรปุคอืความหมายของการศกึษาจะตอง
กำกบัดวยจดุหมายของการศกึษาดวย กลาวคอืเปนการศกึษาทีส่รางสรรคและเปน
ผลดแีกบคุคลและสวนรวมเทานัน้

หลกัการและวธิกีารของการศกึษา
การศกึษาในความหมายของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวันำไปสคูำถามตอ

ไปคอื พระองคพระราชทานหลกัการและวธิกีารศกึษาไวอยางไรเพือ่ใหไดมาซึง่ความ
รตูามความหมายของการศกึษาดงักลาวในหวัขอขางตน ทรงกลาวถงึหลกัการศกึษา
ทีใ่หความรคูวามสามารถและนำไปสกูารทำให “ตวัเองครบเปนคน” วา

“..หลกัอยางหนึง่ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื หลกัของเหตผุล และจะตองขดัเกลา
ตลอดเวลา มฉิะนัน้จะมวีชิาความรเูทาไรกต็ามกไ็มสามารถนำไปเปนประโยชนแก
ตวัแกสวนรวมได…หลกัของเหตผุลมหีลกัการวา ถามสีิง่ใดทีเ่ราตองเผชญิ ตอง
พบ ตองมเีหตผุลทัง้สิน้ คำนีม้สีองคำ เหตคุอืตนของสิง่ทีเ่ราเผชญิและผลเปน
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สิง่ทีต่อเนือ่งจากสิง่ทีเ่กดิขึน้แกเรา ถาเราเผชญิสิง่ใดและเราพจิารณาดวยเหตผุล
ตอไปเรากจ็ะเผชญิสิง่ทีถ่กูตอง” (26 มถินุายน 2519)

นัน่หมายความวาการศกึษาเปนเรือ่งของการคนหาเหตแุละผลของสิง่ตางๆ
หรอืปรากฎการณตางๆเมือ่สามารถคนหาเหตยุอมจะเขาใจผลทีเ่กดิตามมา ความ
สมัพนัธเชงิเหตแุละผลจงึเปนหลกัการสำคญั ของการศกึษา ในทางกลบักนัสิง่ใด
ทีไ่มสามารถแสดงความสมัพนัธเชงิเหตแุละผลได จงึถอืวาเรามคีวามรใูนสิง่นัน้ยงั
ไมได ฉะนั้นการศึกษาจึงเปนกระบวนการของการคนหาเหตุและผลของสิ่ง
ตางๆนัน่เอง

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงแสดงวธิกีารศกึษาหรอืการเรยีนรไูว
ดงันี้

“ลกัษณะของการศกึษาหรอืการเรยีนรนูัน้มอียสูามลกัษณะไดแก เรยีน
รตูามความคดิของผอูืน่อยางหนึง่ เรยีนรดูวยการขบคดิพจิารณาของตนเองใหเหน็
เหตผุลอยางหนึง่ กบัเรยีนรจูากการปฏบิตัฝิกฝนจนประจกัษผลและเกดิความ
คลองแคลวชำนาญอกีอยางหนึง่ การเรยีนรทูัง้สามลกัษณะนี ้จำเปนตองกระทำ
ไปดวยกนัใหสอดคลอง และอดุหนนุสงเสรมิกนัจงึจะชวยใหเกดิความรจูรงิพรอม
ทัง้ความสามารถทีจ่ะนำมาใชทำการตางๆอยางมปีระสทิธภิาพได” (25 มถินุายน
2524)

การเรยีนรทูัง้สามลกัษณะคอืการเรยีนรตูามความคดิของผอูืน่ การเรยีน
รดูวยการขบคดิพจิารณาดวยตนเองและการเรยีนรจูากการปฏบิตัฝิกฝน เปนวธิกีาร
เรยีนรทูีจ่ะทำใหเกดิความเขาใจในเหตแุละผลของเรือ่งทีศ่กึษา เริม่จากการเรยีนรู
จากผทูีม่คีวามร ูจากนัน้จงึนำความรนูัน้มาขบคดิพจิารณาดวยตนเองตอไป ซึง่จะชวย
ใหเพิม่พนูความรทูีม่ากขึน้หรอือาจกลาวไดวาเปนการเพิม่พนูความรดูวยตนเอง ซึง่
จดัวาเปนคณุภาพของการเรยีนรอูกีระดบัหนึง่ การเรยีนรถูงึขัน้นีย้งัไมถอืวาครบถวน
เพราะยงัเปนความรทูีย่งัไมสามารถชวยใหบคุคลนัน้สามารถนำไปสกูารปฏบิตัไิด
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จงึจำเปนตองมกีารเรยีนรเูชงิปฏบิตัจินกอใหเกดิความเชีย่วชาญทีจ่ะนำความรไูป
ปฏบิตัไิด

วธิกีารเรยีนรตูามนยัขางตนเปนการเรยีนรใูนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัซิึง่
จะตองครบบรบิรูณ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงเปรยีบการเรยีนรภูาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตัไิวดงันี้

“ผไูมมทีฤษฎเีปนผไูมมหีลกัความร ูสผูมูทีฤษฎไีมไดเพราะไมมคีวามรเูปน
ทนุรอนสำหรบัทำงาน แตผมูทีฤษฎทีีไ่มหดัปฏบิตัหิรอืไมยอมปฏบิตันิัน้กส็นูกัทฤษฎี
ทีป่ฏบิตัดิวยไมได เพราะนกัทฤษฎทีีไ่มยอมปฏบิตัทิำใหตวัเองพรอมทัง้วชิาความ
รทูัง้หมดเปนหมนัไป ไมไดประโยชน ไมเปนทีต่องการของใคร ผมูคีวามรดูวย ใช
ความรทูำงานไดจรงิๆจงึจะเปนประโยชนและเปนทีต่องการ” (22 มถินุายน 2520)

พระราชดำรสันีส้ะทอนใหเหน็ชดัวา ทฤษฎเีปนสิง่จำเปนเพราะเปนกรอบ
หรอืแนวทางของการคดิและการปฏบิตั ิแตวาความรเูชงิทฤษฎไีมสามารถเปนหลกั
ประกันของความสำเร็จในการปฏิบัติได เพราความรูเชิงทฤษฎีและความรูเชิง
ปฏบิตัเิปนความรคูนละสวนกนั (ถงึแมจะสมัพนัธกนักต็าม) ฉะนัน้ผทูีม่คีวามร ูเชงิ
ทฤษฎีจะตองนำทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจนใหเกิดความคลองแคลวชำนาญ การ
ฝกฝนปฏบิตัจินเชีย่วชาญนีช้วยใหเกดิความรอูกีสวนหนึง่ทีเ่สรมิความรเูชงิทฤษฎใีห
เกดิความสมบรูณขึน้

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงใหความสำคญัอยางยิง่แกการปฏบิตังิาน
ดวยตนเอง ดงัทีไ่ดอญัเชญิพระราชดำรสัมาแสดงกอนหนานีแ้ลว ทรงอธบิายถงึ
ความสำคญัของการปฏบิตัวิา

“การมีความรูถนัดทฤษฎีประการเดียว ไมเพียงพอที่จะทำใหบุคคล
สามารถปฏบิตังิานไดเตม็ทีผ่ทูีฉ่ลาดสามารถในหลกัวชิาโดยปกตวิสิยัจะไดแตเพยีง
ชีน้ิว้ใหผอูืน่ทำซึง่เปนการไมศกัดิส์ทิธิ ์ไมอาจทำใหผใูดเชือ่ถอืหรอืเชือ่ฟงอยางสนทิ
ใจได เหตดุวยไมแนใจวาผชูีน้ิว้เองจะรจูรงิ ทำไดจรงิหรอื ความสำเรจ็ทัง้สิน้ทำได
เพราะลงมอืกระทำ” (18 ตลุาคม 2517)
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จะเหน็วาความรทูีจ่ะกอใหเกดิประโยชนจรงิ จะตองเปนความรทูีส่ามารถปฏบิตัไิด
และทีส่ำคญัความรทูีส่ามารถปฏบิตัไิดนี ้ตองเกดิขึน้จาก “ลงมอืกระทำ” ดวยตนเอง
เทานัน้ ถาจะกลาวใหชดัเจนอาจกลาวไดวา ผทูีม่คีวามรใูนเรือ่งหนึง่จะตองมคีวาม
รถูงึขัน้ทีต่นเองสามารถปฏบิตัดิวยตนเองใหปรากฏผลสำเรจ็เพือ่เปนการพสิจูนถงึ
การมคีวามรจูรงิในเรือ่งนัน้แกบคุคลอืน่ เมือ่มคีวามรถูงึขัน้นีพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา
อยหูวัทรงมพีระราชกระแสวาบคุคลนัน้จะไดรบัการยอมรบัอยางแทจรงิจากผอูืน่วา
มคีวามรจูรงิอกีทัง้จะยงัเปนความรทูีบ่คุคลอืน่จะเรยีนรแูละปฏบิตัติามอยางมศีรทัธา
ความรตูามความหมายนีต้างจากความรเูชงิทฤษฎทีีก่ลาวถงึกนัโดยทัว่ไปตามแนว
พระราชดำรนิีไ้มไดหมายความวาความรเูชงิทฤษฎไีมมคีวามสำคญั แตพระองคทรง
ชีว้าทฤษฎเีพยีงประการเดยีวไมเพยีงพอตอการศกึษา แตการศกึษาจะตองมงุสกูาร
นำทฤษฎ ีไปสกูารปฏบิตัใิหสำเรจ็ดวย จงึจะถอืไดวาเปนการศกึษาทีค่รบสมบรูณ

นอกจากนี้ทรงแสดงใหเขาใจตอไปอีกวา การใชทฤษฎีใหเกิดผลในทาง
ปฏบิตันิัน้อาจจะตองใชทฤษฎขีองหลายสาขาวชิาประกอบเขาดวยกนั เพราะปญหา
ของการปฏบิตัทิีต่องการจะแกไขมขีอบเขตทีก่วางขวางกวาขอบเขตของทฤษฎใีด
ทฤษฎหีนึง่ ดงันัน้การนำทฤษฎตีางๆ มาประยกุตเขาดวยกนัเพือ่นำไปใชปฏบิตัจิงึ
เปนสิง่จำเปนพระองคทรงอธบิายเรือ่งนีว้า

“วชิาการทัง้ปวงนัน้ถงึจะมปีระเภทมากมายเพยีงใดกต็าม แตเมือ่นำมา
ใชสรางสรรคสิ่งใดก็ตองใชดวยกัน หรือตองนำมาประยุกตเขาดวยกันเสมอ
อยางกบัอาหารทีเ่รารบัประทาน กวาจะสำเรจ็ขึน้มาใหรบัประทานได ตองอาศยั
วชิาประสมประสานกนัหลายอยางและตองผานการปฏบิตัมิากมายหลายอยาง
หลายตอน ดังนั้นวิชาตางๆมีความสัมพันธถึงกันและมีอุปการะแกกันทั้งฝาย
วทิยาศาสตรและฝายศลิปศาสตร ไมมวีชิาใดทีน่ำมาใชไดโดยลำพงั หรอืเฉพาะ
อยางไดเลย” (3 สงิหาคม 2521)

นั่นหมายความวาการนำวิชาการสาขาตางๆเขามาประกอบกันเพื่อให
สามารถใชประโยชนตอการปฏบิตังิานไดสำเรจ็เปนสิง่ทีจ่ำเปน ดงัทีก่ลาวกนัวาเปน
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การเรยีนและการใชวชิาการในลกัษณะ “สหวทิยาการ”(multidiscipline) “เพราะ
วชิาทัง้หลายเกีย่วโยงถงึกนัเปนสวนประกอบของกนัและกนั เปนปจจยัอดุหนนุกนั
และกนัอยางแนนแฟน” (3 ตลุาคม 2518) ยิง่ไปกวานี ้ทรงแสดงพระอจัฉรยิภาพ
ดวยการแยกแยะมติขิองสหวทิยาการ วายงัเกีย่วของระหวาง “ความรรูะหวาง
บุคคล” อีกดวยไมใชเพียงเฉพาะ “ความรูระหวางวิชา” ดังที่กลาวแลวเทานั้น
พระองคทรงชีถ้งึการใชความรเูพือ่การปฏบิตัวิา

“ทกุคนมคีวามรตูองใชความรใูหเปนประโยชนตอสวนรวม เพราะวาถา
ความรนูัน้รวมมอืใชในทางทีถ่กูกจ็ะเกดิคณุอยางมหาศาลทัง้แกตนเอง ทัง้แกสวน
รวม ฉะนัน้แตละคนทีไ่ดเรยีนในแขนงของตนกย็อมตองปฏบิตังิานเพือ่ตนเองและ
เพือ่สวนรวมนัน้กต็องมคีวามเขาใจระหวางบคุคล ระหวางวชิา (ดงันัน้) ในการ
ปฏิบัติงานทุกดาน การเตรียมตัวพรอมการรวมมือเปนอันสำคัญอยูเสมอ”
(25 มถินุายน 2515)

ความรรูะหวางวชิาและความรรูะหวางบคุคลเปนแนวพระราชดำรทิีค่วรแก
การศกึษาใหเขาใจอยางถองแทเพือ่จะชวยใหสามารถนำความรไูปใชใหเกดิประโยชน
จรงิ ประการแรกความรรูะหวางวชิา เปนความรทูีส่ามารถจะนำวชิาการแขนงตางๆ
มาประยกุตใชเขาดวยกนัเพือ่ใหมกีรอบหรอืแนวทางทีจ่ะปฏบิตังิานหรอืแกไขปญหา
ในความเปนจรงิไดสำเรจ็ ซึง่ความรนูีม้ไิดปรากฏในสาขาวชิาใด หากแตเปนความ
รทูีเ่กดิจากการนำความรจูากหลายสาขาวชิาเขามาสงัเคราะหใหเกดิเปนความรใูหม
ทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัการใชประโยชนในความเปนจรงิ ประการทีส่องความ
รรูะหวางบคุคล เปนความรทูีเ่กีย่วของกบับคุคลซึง่แยกแยะไดเปนสองดาน กลาว
คอืในดานแรกเปนความรเูกีย่วกบัความสมัพนัธของบคุคลทีเ่กีย่วของกนัในเรือ่งทีเ่รา
ตองแกไขปญหา ฉะนัน้การแกไขปญหาใหสำเรจ็จงึจำเปนทีจ่ะตองอาศยัความรเูกีย่ว
กบัความสมัพนัธของบคุคลเหลานัน้ ดวยความรนูีจ้ะชวยใหเราสามารถจดัการกบั
บคุคลเหลานัน้ใหเอือ้ประโยชนตอการแกไขปญหาทีต่องการได ในอกีดานหนึง่เปน
ความรขูองบคุคลตางๆทีจ่ะตองนำมาใชรวมกนัเพือ่การแกไขปญหา เพราะลำพงั
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ความรขูองบคุคลเดยีวไมเพยีงพอทีจ่ะแกไขปญหาไดครบถวน จงึตองอาศยัความ
รหูลายสาขาวชิาทีม่อียใูนบคุคลหลายคน กรณเีชนนีจ้ำเปนทีจ่ะตองจดัใหบคุคลทีม่ี
ความรแูตละสาขาวชิาทีจ่ำเปนตอการปฏบิตังิานเขามารวมงานตัง้แตตน เชนการวิ
เคราะหปญหารวมกนั จนถงึการกำหนดแนวทางแกไขปญหาและการรวมมอืกนัแกไข
ปญหา การจะนำสาขาวชิาตางๆทีป่รากฏในหลายบคุคลเขามารวมในกระบวนการ
แกไขปญหารวมกนัจงึตองอาศยั “ความรรูะหวางบคุคล” ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยหูวัมพีระราชกระแสรบัสัง่

การเลอืกใชทฤษฎตีางๆ หรอืการนำทฤษฎสีกูารปฏบิตัใินลกัษณะสหวทิยา
การขางตน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัพระราชทานแนวทางไววา

“ในการปฏบิตังิานใดๆผปูฏบิตัจิะตองทราบ ตองเขาใจแจมแจงถงึปญหา
และความรทูัง้ปวงอนัเกีย่วของกบัชวีติมนษุยอยางทัว่ถงึ จงึจะสามารถนำทฤษฎี
มาดัดแปลงใชใหไดเหมาะกับ สภาพการณและสามารถจะเลือกแนวทางการ
ปฏบิตัใิหเกดิผลมากทีส่ดุได” (22 มกราคม 2517)

นัน่หมายความวาการใชสหวทิยาการใหเกดิผลจรงิ ผใูชจะตองมคีวามรู
“แจมแจง” ทัง้ในเรือ่งของวชิาการและบคุคลทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งนัน้การรจูรงิแจม
แจงนีจ้ะชวยใหเราสามารถนำความรทูางวชิาการและบคุคลเขามาประสมประสาน
กนัไดอยางเหมาะสมกบัสภาพการณของปญหาทีต่องการแกไขได ตลอดจนสามารถ
เลอืกแนวทางปฏบิตัเิพือ่การแกไขปญหาใหสำเรจ็ไดอยางเหมาะสม ฉะนัน้ “การรู
จรงิแจมแจง” ในสิง่ทีศ่กึษาจงึเปนสิง่สำคญัอยางยิง่ตอการนำความรไูปใชประโยชน
ตอไปตามแนวพระราชดำริ

การรจูรงิแจมแจงชวยใหผศูกึษาสามารถเขาใจเรือ่งทีป่ฏบิตัไิดอยางถกูตอง
ปราศจากอคต ิและเขาใจถงึแกนของเหตแุละผลของเรือ่งนัน้ สภาวะแหงความเขา
ใจทีก่ระจางชดันีส้งผลใหสามารถปฏบิตัใินเรือ่งนัน้ไดดแีละถกูตอง พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวัทรงอธบิายเรือ่งนีว้า

“การฝกฝนและปลูกฝงความรูจักเหตุผลความรูจักผิดชอบชั่วดี เปน
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สิง่จำเปนไมนอยกวาการใชวชิาการ เพราะการรจูกัพจิารณาใหเหน็เหตเุหน็ผลให
รจูกัจำแนกสิง่ผดิชอบชัว่ดไีดโดยกระจางยอมทำใหมองบคุคล มองสิง่ตางๆไดลกึ
ลงไปจนเหน็ความจรงิ เมือ่ไดมองเหน็ความจรงิแลวกจ็ะสามารถใชความรแูละ
วชิาการ ปฏบิตังิานทกุอยางไดดแีละถกูตองยิง่ขึน้ เปนประโยชนแกตนและแก
ผอูืน่ไดมากขึน้” (26 พฤศจกิายน 2516)

การสามารถเขาใจถึงความจริงของเรื่องที่ศึกษาเปนเงื่อนไขของการ
ปฏบิตังิานไดสำเรจ็ และการเขาใจถงึความเปนจรงินีจ้ะตองอาศยัความรทูัง้ในสาขา
วชิาตางๆและ “ความรรูะหวางวชิา” ตลอดจน “ความรรูะหวางบคุคล” ดงัทีก่ลาว
แลว ตลอดจนความรทูางธรรมทีค่อยกำกบัความประพฤตขิองคน ฉะนัน้จะเหน็วา
การรจูรงิตามแนวพระราชดำรนิีจ้งึมคีวามหมายทีล่กึซึง้

จากทีก่ลาวมานีจ้ะเหน็วาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงใหความสำคญั
อยางยิ่งกับการใชความรูลงสูการปฏิบัติใหเกิดผล ฉะนั้นการปรับทฤษฎี
(ทีร่อูยางกระจางแลว) กบัการปฏบิตัจิะตองเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง พระองคทรง
อธบิายเรือ่งนีอ้ยางละเอยีดวา

“การเรยีนรวูทิยาการชัน้สงูตางๆ เปนประโยชนเชดิชตูวั แตทัง้นีบ้คุคล
จะตองพยายาม ควบคมุตวัมใิหตดิอยใูนตำราหรอืทฤษฎมีากเกนิไป เพราะมฉิะนัน้
เมือ่ไปพบขอเทจ็จรงิในการปฏบิตังิานซึง่ไมตรงหรอืไมสอดคลองกบัตำราเขา อาจ
กอใหเกดิการสนเทหลงัเลใจ ทำใหทำงานไมไดหรอือาจทำใหเกดิอคต ิเกดิความ
คดิทีไ่มใชทัง้ทฤษฎทีัง้ไมใชวธิกีารปฏบิตัทิีถ่กูตองขึน้มากดดนัชกันำใหทำการไปอยาง
ผดิๆ.. ดงันัน้เมือ่ตองเผชญิปญหาความขดัแยงระหวางทฤษฎกีบัการปฏบิตั ิทาง
ทีด่ทีีส่ดุจะตองดำเนนิงานในสวนทีเ่หน็วาถกูตองดแีลวตอไป ไมปลอยใหหยดุชะงกั
พรอมกนัไปนัน้ควรจะไดรบัพจิารณาปญหาโดยเรงดวน หาทางปรบัหลกัวชิาใหเขา
กบัปญหาและประสานเขากบัวชิาอืน่ๆอนัเกีย่วของดวย ใหเหน็ ใหเขาใจปญหา
โดยกระจางแจง เมือ่ไดวธิทีีถ่กูตองแลวกน็ำไปใชปฏบิตัใิหไดผลดวยความแนวแน
และมัน่ใจ” (17 กรกฎาคม 2518)



บรูณาการผสานความพอเพยีง
Integrated Approaches to Sufficiency

22 สาคร  มหาหงิค

พระองคทรงแนะนำวธิกีารไวสองประการสำหรบัการประยกุตทฤษฎสีกูารปฏบิตัิ
ประการแรก การปรบัทฤษฎใีหเขากบัการปฏบิตัโิดยจะตองวเิคราะหปญหาการ
ปฏบิตัใิหเขาใจอยางถองแทกอน นัน่หมายความวาการเปนจรงิของการปฏบิตัเิปน
หลกัทีจ่ะตองยดึไวและปรบัทฤษฎเีขาสกูารปฏบิตั ิไมใชปรบัการปฏบิตัเิขาสทูฤษฎี
อกีประการหนึง่คอืการประสานกบัทฤษฎขีองวชิาอืน่ๆ เขาดวยกนัเพือ่ชวยใหสามารถ
วเิคราะหปญหาหรอืความจรงิทีเ่ผชญิไดอยางถกูตองเหมาะสมมากขึน้ และนำไปสู
การไดหนทางหรอืวธิกีารแกไขปญหาไดอยางถกูตองเปนผลสำเรจ็ เมือ่การปรบั
ทฤษฎจีะโดยวธิใีดกต็ามเกดิผลตอการปฏบิตัจิรงิ ผลแหงการปรบัทฤษฎนีัน้กจ็ะนำมา
ซึง่ความรใูหมเพิม่เตมิขึน้จากความรเูดมิทีม่อียใูหพฒันาสงูขึน้ ซึง่จดัไดวาเปนการ
พฒันาทฤษฎหีรอืวชิาการอยางเปนขัน้เปนตอน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรง
อธบิายการสะสมความรนูีว้า

“วทิยาการทกุอยางมใิชมขีึน้ในคราวหนึง่คราวเดยีวได หากแตคอยๆสะสม
กนัมาทลีะเลก็ละนอยจนมากมายกวางขวาง การเรยีนวทิยาการกเ็ชนกนั บคุคล
จำจะตองคอยๆเรยีนรใูหเพิม่พนูขึน้นัน้เกดิเปนรากฐานรองรบัความรทูีส่งูขึน้ ลกึ
ซึง้ กวางขวางขึน้ตอๆไป” (30 มถินุายน 2519)

การพฒันาองคความรตูามแนวพระราชดำรนิี ้แสดงใหเหน็วาความรมูใิชสิง่
ทีเ่กดิขึน้เอง แตหากเปนการคนพบของมนษุย และสะสมความรเูหลานัน้ตามลำดบั
จนเกิดการเติบโตขององคความรู เมื่อวิเคราะหแนวพระราชดำรินี้ประการแรก
จะเหน็วา ความรเูปนสิง่ทีม่อียแูลวในธรรมชาตแิละมนษุยทีศ่กึษาเรือ่งนัน้ในธรรมชาติ
ไดคนพบหลกัเกณฑหรอืแบบแผนบางประการของสิง่นัน้ จงึไดพฒันาความรขูอง
เรือ่งนัน้ขึน้มาใหสามารถเรยีนรไูดแกบคุคลทัว่ไป เชนความรวูาดวยการรกัษาตนน้ำ
ลำธาร ความจรงิแลววธิกีารรกัษาตนน้ำลำธารในธรรมชาตนิัน้มอียแูลวและมนษุย
ไปคนพบวธิกีารของธรรมชาตขิึน้ จงึทำใหไดความรขูองเรือ่งดงักลาวมา เปนตน
ประการทีส่องจะเหน็วา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงใชคำวา “สะสม” ความ
รใูหเพิม่พนูขึน้และ “เกดิเปนรากฐานรองรบัความรทูีส่งูขึน้” แสดงใหเหน็วาความ
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รทูีม่อียเูดมิเปนรากฐานใหแกการพฒันาความรทูีส่งูขึน้ตอไป การพฒันาความร ูใน
ลกัษณะเชนนีย้อมทำใหเขาใจไดวาระบบแหงความรทูีส่ะสมกนัมานัน้จะตองเปน
ระบบเดยีวกนั กลาวคอืระบบหรอืแบบแผนของความรเูดมิกบัความรใูหมจะตอง
สอดคลองสมัพนัธกนั ไมเชนนัน้จะพฒันาสะสมเพิม่เตมิขึน้บนรากฐานเดมิไมได ถา
จะเปรยีบเสมอืนการสรางบาน การวางรากฐานของบาน เชนเสาเขม็ คานพืน้บาน
เปนตน จะทำหนาทีเ่ปนรากฐานใหสามารถกอฝาผนงับานขึน้ไปจนถงึหลงัคาไดฉนั
ใด ความรเูดมิกเ็ปรยีบเสมอืนฐานรากใหแกความรใูหมทีจ่ะพฒันาขึน้ไปฉนันัน้ เพราะ
การศกึษาพืน้ฐานของแตละเรือ่งจงึมคีวามสำคญัอยางยิง่ยวดตอการศกึษาในระดบั
สงูขึน้ไป ถาความรพูืน้ฐานด ีกจ็ะชวยใหสามารถศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ไปไดมากใน
ทางกลบักนัถาความรพูืน้ฐานไมดหีรอืไมแขง็แรงการศกึษาทีร่ะดบัสงูขึน้ไปกจ็ะทำไม
ไดหรอืไดนอย การศกึษาทีจ่ะชวยใหเกดิพฒันาองคความรนูี ้พระราชกระแสตอน
หนึง่มวีา “….หากไมเรยีนรกูลไกของวชิาการโดยตลอดอยางคลองแคลวเจนจดั
แลว กย็ากนกัทีจ่ะใชวชิาการปฏบิตัใิหไดผล” (2 ตลุาคม 2518) คำวา “กลไกของ
วชิาการ” ทีท่รงกลาวถงึนีค้อืระเบยีบวธิขีองการศกึษาทีใ่ชเปนเครือ่งมอืของการคน
หาความรจูากความเปนจรงิ ฉะนัน้การจะพฒันาองคความรอูยางเปนระบบดวยการ
สะสมความรูอยางเปนขั้นเปนตอนตามที่กลาวแลวจึงตองอาศัยความรูเกี่ยวกับ
“กลไกของวชิาการ” ชวยเปนเครือ่งมอืในการสะสมความรใูหเจรญิงอกงาม กระบวน
การพฒันาองคความรตูามแนวพระราชดำรนิี ้เปนสิง่สำคญัยิง่ทีน่กัศกึษาควรจะตอง
เขาใจใหถงึแกนแทเพือ่จะไดนอมนำมาใชเปนวธิกีารศกึษาของตนโดนเฉพาะการ
ศกึษาเพือ่พฒันาความรใูหสงูขึน้ตอไป

จากทีก่ลาวมานี ้จะเหน็วาหลกัการและวธิกีารศกึษาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยหูวัทรงแสดงนัน้ เริม่ตนตัง้แตหลกัการพืน้ฐานของการศกึษา กลาวคอืการ
ศกึษาทีต่ัง้อยบูนหลกัของเหตแุละผล และการใชหลกัของเหตแุละผลนีศ้กึษาความ
เปนจรงิ การศกึษานีอ้าจเริม่ตนไดจากการเรยีนรตูามความคดิของผอูืน่ จากนัน้
จะตองเรยีนรดูวยการคดิพจิารณาดวยตนเอง จนถงึการเรยีนรทูีจ่ะปฏบิตัใิหได
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ผลสำเรจ็ดวยตนเอง การศกึษาตามแนวพระราชดำรนิีจ้ะตองมวีธิกีารทีเ่ปนระบบ
และอาศยัการสะสมความรทูลีะเลก็ละนอยเพิม่พนูขึน้ จนพฒันาองคความรใูหสงู
ขึน้ไปตามลำดบั ฉะนัน้การศกึษาทีส่รางสรรคและเปนประโยชนจะตองมหีลกัการ
และวธิกีารทีถ่กูตองและเปนระบบดวยจงึจะนำพาความรไูปสจูดุหมายทีพ่งึประสงค
ได โดยจะขออญัเชญิพระราชดำรสัตอนหนึง่มาเปนสวนสรปุของเรือ่งนีด้งันี้

“วชิาความรอูนัพงึประสงคนัน้ไดแกวชิาความรทูีถ่กูตอง ชดัเจน แมนยำ
ชำนาญ นำไปใชการเปนประโยชนไดพอเหมาะพอควร ทนัตอเหตกุารณอยางมี
ประสทิธภิาพ” (25 มถินุายน2523)

จดุหมายของการศกึษา
จากความหมายของการศกึษาทีก่ลาวมาแลวในหวัขอขางตนพอจะชวยให

เขาใจจดุหมายของการศกึษาตามแนวพระราชดำรไิดวาการศกึษามจีดุหมายทัง้เพือ่
ประโยชนแกผศูกึษาเองและแกสวนรวมอนัไดแกสงัคมและประเทศชาต ิพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงสรปุวตัถปุระสงคของการศกึษาวา

“วตัถปุระสงคของการศกึษานัน้คอือยางไรกลาวโดยรวบยอดคอืการทำให
บคุคลมปีจจยัหรอือปุกรณสำหรบัชวีติอยางครบถวนเพยีงพอทัง้ในสวนวชิาความ
ร ูสวนความคดิ วนิจิฉยั สวนจติใจและคณุธรรมความประพฤต ิสวนความขยนั
อดทน และความสามารถในการทีจ่ะนำความรคูวามคดิไปใชปฏบิตังิานดวยตนเอง
ใหไดจรงิๆเพือ่สามารถดำรงชพีอยไูดดวยความสขุความเจรญิมัน่คง และสราง
สรรคประโยชนใหแกสงัคมและบานเมอืงไดตามควรแกฐานะดวย” (25 มถินุายน
2523)

การศกึษาเพือ่ใหบรรลจุดุหมายอนัไดแกประโยชนของผศูกึษาเอง (ตนเอง)
และสวนรวม (สงัคมและบานเมอืง) นัน้ การศกึษาทำหนาทีเ่ปนปจจยัหรอืเครือ่ง
มือที่จะนำไปสูจุดหมายดังกลาว การศึกษาในความหมายนี้จะตองประกอบดวย
๔ สวนคอื
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1) สวนวชิาความร ูไดแกวชิาการทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งตางๆทีศ่กึษาอยางถกู
ตองครบถวน

2) สวนความคดิวนิจิฉยั ไดแกความสามารถของการขบคดิพจิารณาและ
วนิจิฉยัในเรือ่งทีศ่กึษาและความเปนจรงิทีป่รากฏ ซึง่จดัเปนสวนหนึง่ของวธิกีารหรอื
กระบวนการคดิอยางเปนเหตเุปนผลของผศูกึษา

3) สวนจติใจและคณุธรรม ไดแกการพฒันาจติใจใหมคีวามสจุรติและบรสิทุธิ์
ใจทีจ่ะใชวชิาความรเูพือ่ประโยชนในทาง ทีด่ตีอตนเองและสวนรวม ซึง่เปนการกำกบั
ความประพฤตขิองคนใหดำเนนิไปอยางถกูตองโดยเฉพาะเพือ่ประโยชนของสวน
รวม และ

4) สวนความขยนัอดทน ไดแกการฝกฝนใหปฏบิตัหินาทีด่วยความขยนัและ
มคีวามอดทนตอปญหาหรอือปุสรรคทีข่ดัขวางไมใหบรรลจุดุหมายทีก่ำหนดไว
องคประกอบทัง้ 4 ประการเพือ่ชวยใหสามารถบรรลจุดุหมายของการศกึษานี ้ยอน
กลบัไปยนืยนัความหมายของการศกึษาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงแสดงไว
ดงัทีก่ลาวมาแลวในหวัขอขางตน

การศกึษาเพือ่ใหบรรลจุดุหมายดงักลาวโดยเฉพาะประโยชนของประเทศ
ชาต ิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงอธบิายวา

“งานของชาตนิีจ้ะตองอาศยัวชิาการทัว่ทกุแขนง ตองสมัพนัธกนัแลว
ดำเนนิพรอมกนัไปโดยสอดคลอง จงึเปนความจำเปนทีแ่ตละฝายแตละคนจะตอง
ศกึษาเรยีนรถูงึโครงการ และความประสานสมัพนัธของงานสวนรวมใหกระจาง
ชดั เพือ่สามารถมองเหน็จดุรวมของงานทัง้หมดและสามารถประสานงานและสง
เสรมิกนัไดอยางถกูตองตรงจดุ งานของชาตจิกัไดสมัฤทธิผ์ล” (31 ตลุาคม 2520)

นัน่หมายความวาการบรรลถุงึจดุหมายของการศกึษาอนัไดแกประโยชน
ของประเทศชาตจิะตองอาศยัวชิาการหลายแขนงและยงัจะตองประสานวชิาการ
แขนงตางๆนัน้ใหสมัพนัธกนัอยางเหมาะสมทัง้ในเชงิทฤษฎแีละเชงิปฏบิตั ิกลาวคอื
จะตองดำเนนิการใหสอดคลองกบังานของประเทศชาตอินัถอืไดวาเปนงานทีร่วบ
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ยอดของงานอืน่ๆทัง้หมดทีป่รากฏในระดบัตางๆหรอืพืน้ทีต่างๆหรอืดานตางๆของ
ประเทศชาตจิงึอาจกลาวไดวาการใชความรเูพือ่บรรลจุดุหมายลกัษณะเชนนีเ้ปนการ
มองจดุหมาย การศกึษาในเชงิยทุธศาสตรของชาต ิซึง่ครอบคลมุทกุสวนทกุดานของ
ประเทศชาต ิไมใชจดุหมายเฉพาะเรือ่งหรอืเฉพาะดานเทานัน้ กลาวอกีนยัหนึง่คอื
จุดหมายของการศึกษาตามพระราชดำรินี้เปนจุดหมายในเชิงยุทธศาสตรที่
สงผลกระทบตอประเทศชาตโิดยสวนรวม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ
การศกึษาทีจ่ะชวยใหบรรลถุงึจดุหมายดงักลาวในอกีมติหินึง่วา
ผทูีม่งุหวงัความดแีละความเจรญิมัน่คงในชวีติจะตองไมละเลยการศกึษา ความ
รทูีจ่ะศกึษาม ี๓ สวนคอื ความรวูชิาการ ความรปูฏบิตักิารและความรคูดิอาน
ตามเหตผุลความเปนจรงิ อกีประการหนึง่จะตองมคีวามจรงิใจและบรสิทุธิใ์จไม
วาในงาน ในผรูวมงานหรอืในการรกัษาระเบยีบแบบแผน ความดงีาม ความถกู
ตองทกุอยางประการทีส่ามตองฝกฝนใหมคีวามหนกัแนนทัง้ภายในใจ ในคำพดู”
(24 มกราคม 2530)

กลาวคอืความรจูะตองศกึษานัน้จะตองประกอบดวย 1) ความรใูนวชิาการ
และการปฏบิตัทิีม่คีวามถกูตองและแจมแจงทัว่ถงึ 2) ความรใูนงานทีป่ฏบิตัติัง้แต
วตัถปุระสงค ขอบเขตจนถงึแนวทางปฏบิตัขิองงาน ซึง่รวมถงึการฝกฝนใหมคีวาม
จรงิใจและบรสิทุธิต์องานและผรูวมงาน และ 3) ความรใูนตนเองทีจ่ะชวยใหเกดิ
ความอดทน หนกัแนนและมงุมัน่ทีป่ฏบิตังิานตามหลกัแหงวชิาจนบรรลผุลสำเรจ็ ดงั
มพีระราชกระแสรบัสัง่วา “นอกจากวชิาความรกูจ็ะตองฝกฝนในสิง่ทีต่วัจะตอง
ปฏบิตัใิหสอดคลองกบัสงัคม สอดคลองกบัสมยั และสอดคลองกบัศลีธรรมที่
ดงีาม ถาไดทัง้วชิาการทัง้ความรรูอบตวัและความรใูนชวีติ กจ็ะทำใหเปนคนที่
ครบคน” (25 มนีาคม 2515)

นอกจากจดุหมายการศกึษาทีม่งุใหเกดิประโยชนตอตนเองและประเทศชาติ
แลว ในจดุหมายดานวชิาการของการศกึษาทีไ่มควรมองขามไปดวย คอืการพฒันา
ความรใูหเจรญิกาวหนายิง่ขึน้ไปอกี ดงัทีก่ลาวในหวัขอกอนหนานีแ้ลววา พระบาท
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สมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงอธบิายถงึกระบวนการสะสมและพฒันาความรใูหมอยาง
ตอเนือ่งและเปนระบบ ดงัทีม่พีระราชกระแสวา “บคุคลจำจะตองคอยๆเรยีนรใูห
เพิม่พนูขึน้มาตามลำดบั ใหความรทูีเ่พิม่พนูขึน้นัน้เปนรากฐานรองรบัความรทูีส่งู
ขึน้ ลกึซึง้กวางขวางขึน้ตอๆไป” (30 มถินุายน 2519) นัน่หมายความวาจดุหมาย
ของการศกึษาอกีประการหนึง่ทีพ่ระองคทรงแสดงใหปรากฏคอื การพฒันาองค
ความรใูหกวางขวางและลกึซึง้มากขึน้ เมือ่มอีงคความรทูีก่วางขวางและลกึซึง้มาก
ขึน้ ยอมจะทำใหอำนาจหรอืขดีความสามารถของบคุคลทีจ่ะใชความรมูาปฏบิตัหินา
ทีก่ารงานใหเกดิประโยชนสขุแกตนเองและประเทศชาตมิากขึน้ดวยตามลำดบั ฉะนัน้
จงึอาจกลาวไดวาจดุหมายของการศกึษาอกีประการหนึง่คอืการพฒันาองคความรู
ใหสงูขึน้

จดุหมายประการทีส่ามของการศกึษาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรง
แสดงไวคือ การพัฒนาศักยภาพของคนใหปรากฏออกมาเพื่อจะนำไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป พระองคทรงอธบิายจดุหมายของการศกึษาในเรือ่งนีด้งันี้

“การใหการศกึษาคอื การใหคำแนะนำและสงเสรมิบคุคลใหมคีวามเจรญิ
งอกงามในการเรยีนรคูดิอานและการทำตามอตัภาพของแตละคนโดยจดุประสงค
ในทีส่ดุคอื ใหบคุคลนำเอาความสามารถทีม่อียใูนตวัออกมาใชใหเปนประโยชน
เกือ้กลูตน เกือ้กลูผอูืน่อยางสอดคลอง และไมขดัแยงเบยีดเบยีนแกงแยงกนั เพือ่
สามารถอยรูวมกนัเปนสงัคม เปนประเทศได” (13 พฤศจกิายน 2516)

แนวพระราชดำริที่ปรากฏใหเห็นคือ บุคคลแตละคนมี “ศักยภาพตาม
อตัภาพของแตละคน” ซึง่ศกัยภาพของแตละคนนีย้งัไมปรากฏออกมาใหเหน็ หรอื
ยงัไมสามารถนำออกมาใชใหเกดิประโยชนแกตนเองและสวนรวมได ดงันัน้การศกึษา
จึงมีจุดหมายที่จะพัฒนา “ศักยภาพของบุคคล” ใหปรากฏออกมาเพื่อใชใหเปน
ประโยชนตอไปเปรยีบเสมอืนกอนหนิออนมศีกัยภาพ (คณุภาพ) ทีจ่ะแกะสลกัออก
มาใหเปนประตมิากรรมชิน้เอกทีม่คีณุคาและประโยชน กอนหนิออนนัน้จะไมมคีณุ
คาหรอืประโยชนถายงัคงอยใูนสภาพเปนกอนหนิออนตาม “อตัภาพ” (ธรรมชาต)ิ
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จนกวาจะมีนักประติมากรรมมองเห็นศักยภาพของหินออนกอนนั้นและลงมือ
แกะสลกัใหหนิออนกอนนัน้ออกมาเปนรปูตามศกัยภาพของมนัฉนัใด การศกึษากท็ำ
หนาทีค่ลายเชนนกัประตมิากรรมทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของบคุคลตามอตัภาพของ
คนนัน้ใหปรากฏออกมาเปนความรคูวามสามารถและจติใจทีจ่ะนำไปทำประโยชนแก
ตนเองและประเทศชาตฉินันัน้

จากที่กลาวมานี้จะเห็นวาจุดหมายของการศึกษาตามแนวพระราชดำริ
พอจะสรปุไดเปนสามประการทีส่ำคญัคอื

1) การศึกษามุงสรางคุณประโยชนใหแกบุคคลและสังคมสวนรวมโดย
เฉพาะประเทศชาต ิซึง่ถอืวาเปนจดุหมายสงูสดุของการศกึษา

2) การศกึษามงุพฒันาองคความรใูหกาวสงูขึน้เพือ่จะชวยพฒันาขดีความ
สามารถของคนใหสงูขึน้ทีจ่ะไดปฏบิตัหินาทีใ่หบรรลจุดุหมายในขอแรกไดมากขึน้ และ

3) การศกึษามงุพฒันาศกัยภาพของแตละบคุคลทีม่ใีหปรากฏออกมาเปน
ความสามารถทีจ่ะกอประโยชนใหแกตนเองและสงัคมสวนรวมตามจดุหมายในขอ
แรกเชนกนั

จนถงึขณะนีค้งจะเปนเครือ่งยนืยนัอกีครัง้หนึง่วา การศกึษาตามแนวพระ
ราชดำรไิมใชสิง่ทีส่ิน้สดุในตวัเอง แตเปนเครือ่งมอืทีจ่ะนำพาบคุคลและประเทศชาติ
ไปสจูดุหมายทีด่งีามเทานัน้

การใชความรทูีไ่ดรบัจากการศกึษาเพือ่นำไปสจูดุหมายของตนเองและสวน
รวมทีด่งีามดงักลาวนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงเนนความสำคญัของความ
รเูชงิความประพฤตจิะกำกบัการใชวชิาความรใูหเกดิประโยชนตอสวนรวมอยางแท
จรงิเปนอยางมาก ดงันัน้การศกึษาเพือ่ปลกูฝงคณุสมบตัสิำคญัใหแกผมูวีชิาความ
รจูะตองกระทำควบคไูปกบัการเรยีนรเูชงิวชิาการดวย ทรงอธบิายคณุสมบตัทิีก่ลาว
ดงันี้

“ผทูีม่วีชิาการแลวจำเปนจะตองมคีณุสมบตัใินตวัเอง นอกจากวชิาความ
รดูวย จงึจะนำตนนำชาตใิหรอดและเจรญิได คณุสมบตัทิีจ่ำเปนสำหรบัทกุคนนัน้
ไดแก ความละอายชัว่กลวับาปความซือ่สตัยสจุรติ ทัง้ในความคดิและการกระทำ
ความกตญัรูคูณุชาตบิานเมอืงและผมูอีปุการะตวัมา ความไมเหน็แกตวั ไมเอา
รดัเอาเปรยีบผอูืน่หากแตมคีวามจรงิใจ มคีวามปรารถนาดตีอกนัเอือ้เฟอกนัตาม
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ฐานะและหนาที ่และทีส่ำคญัอยางมาก กค็อื ความขยนัหมัน่เพยีรพยายามฝกหดั
ประกอบการงานทัง้เลก็ ใหญ งาย ยาก ดวยตนเอง ดวยความตัง้ใจ ไมทอดทิง้
ไมทอดธรุะ เพือ่หาความสะดวกสบายจากการเกยีจคราน ไมมกังาย หยาบคาย
สะเพรา” (8 มถินุายน 2522)     ถาจะกลาวใหชดัเจนคอืบคุคลทีจ่ะใชวชิาความรู
เพือ่ปฏบิตังิานใหบรรลผุลสำเรจ็ตามจดุหมายของการศกึษา จะตองมคีณุสมบตัิ
สำคญัอนัไดแก 1) ความละอายชัว่กลวับาป 2) ความซือ่สตัยสจุรติ 3) ความกตญั
รูคูณุ 4) ความไมเหน็แกตวั ไมเอารดัเอาเปรยีบผอูืน่ 5) ความจรงิใจ 6) ความ
ปรารถนาดีและเอื้อเฟอตอกัน และ 7) ความขยันหมั่นเพียรซึ่งอาจสรุปไดวา
คณุสมบตัทิัง้ 7 ประการนี ้จะชวยกำกบัใหผมูคีวามรใูชวชิาความรเูพือ่จดุหมายของ
การศกึษาในความหมายทีก่ลาวนี้

บทสรปุ
แนวพระราชดำรทิีเ่กีย่วกบัการศกึษาทีอ่นัเชญิมากลาวในทีน่ีผ้เูขยีนเหน็วา

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงชีถ้งึความสมัพนัธระหวางการศกึษา วชิาความรู
และผลแหงการใชวชิาความรใูนเชงิปฏบิตักิลาวคอืการศกึษาเปนเครือ่งมอืของการ
พฒันาความร ูความคดิ ความประพฤต ิทศันคต ิคานยิม และคณุธรรมของบคุคล
ฉะนัน้การศกึษาจงึไมใชการกระทำหรอืกจิกรรมทีส่ิน้สดุในตวัเอง แตเปนเครือ่งมอื
ทีน่ำไปสจูดุหมายบางประการ การศกึษาในความหมายนีเ้กีย่วของกบัการพฒันาวชิา
ความรทูัง้ในทางวชิาการ (ทฤษฎ)ี และในทางธรรม (ปฏบิตั)ิ หมายความวาการศกึษา
จะตองใหหลกัแหงวชิาการทีจ่ะชวยใหแนวทางการปฏบิตับิรรลผุล และใหความรแูหง
การปฏิบัติอันไดแกการฝกฝนปฏิบัติวิชาการในความเปนจริงเพื่อใหเกิดความ
เชีย่วชาญและชำนาญ นอกจากนี ้ทรงเนนความหมายของการศกึษาในอกีดานหนึง่
ซึง่มคีวามสำคญัไมนอยไปกวาความรเูชงิวชิาการและการปฏบิตัเิชงิวชิาการนัน่คอื
การศกึษาทางธรรมเพือ่ปลกูฝงคณุธรรม ศลีธรรม ตลอดจนคณุสมบตัติางๆเพือ่
เปนเครือ่งกำกบัความคดิและความประพฤตใิหการใชวชิาความรเูพือ่ประโยชนในทาง
ทีด่ตีอทัง้ตนเองและสวนรวมคอืประเทศชาต ิ เพราะฉะนัน้การเขาใจแนวพระราช
ดำรดิานการศกึษาจงึจะตองเขาใจความหมายของการศกึษาควบคกูบัจดุหมายของ
การศกึษาถาจะกลาวใหชดัเจน การศกึษาจะมคีวามหมายทีไ่มถกูตองตามแนวพระ
ราชดำร ิถาการศกึษานัน้ไมนำไปสจูดุหมายทีด่งีามตอตนเองและประเทศชาตโิดย
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สวนรวม ซึง่ทำใหเขาใจตอไปวา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงใหความสำคญั
กับผลประโยชนของสวนบุคคลและสวนรวม จะตองสอดคลองและสัมพันธกัน
จะแยกออกจากกนัหรอืขดัแยงกนัไมได เพราะฉะนัน้การศกึษาตามแนวพระราชดำริ
จงึถอืวาเปนสิง่ทีด่งีาม ถกูตอง ครบถวน และสมบรูณในตวัเอง

ความพยายามทีจ่ะเขาใจแนวพระราชดำรทิีเ่กีย่วกบัการศกึษาดงัทีแ่สดงให
ปรากฏขางตนนี ้เปนเพยีงสวนหนึง่ของแนวพระราชดำรดิานการศกึษา ซึง่มคีวาม
สำคญั สมควรทีจ่ะอนัเชญิมาแสดงเพือ่เปนประโยชนตอการศกึษาในระดบัตางๆใน
เรือ่งตางๆตลอดจนในวาระตางๆเพราะแนวพระราชดำรทิีอ่ญัเชญิมานีส้ะทอนถงึ
ปรชัญาสำคญัของการศกึษาทีจ่ะชวยชีน้ำใหการศกึษาทัง้ปวงมคีวามถกูตอง ครบ
ถวนและสมบูรณ อีกทั้งสามารถนำไปสูผลสำเร็จของการใชวิชาความรูเพื่อการ
ปฏบิตัติางๆ และนำไปสจูดุหมายทีด่งีาม และเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
ดวยคณุคาแหงแนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเชนกลาวนีจ้งึ
เปนสิง่ทีถ่กูตองสมควรทีป่วงประชาชนชาวไทยทกุหมเูหลาจะนอมนำปรชัญาแหงการ
ศกึษาของพระองค มาใชเพือ่เปนหลกัประกนัทีจ่ะชวยกนัธำรงรกัษาไวซึง่ความเจรญิ
กาวหนาและความมัน่คงของประเทศชาตติลอดไป อนัเปนเปาหมายสงูสดุของแนว
พระราชดำรทิีท่รงเพยีรพระราชทานแกพสกนกิรของพระองคทีจ่ะไดเขาใจ และ
ปฏบิตัติาม ตลอดรชัสมยัของพระองค



บรูณาการผสานความพอเพยีง
Integrated Approaches to Sufficiency

31สาคร  มหาหงิค

การขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา

นโยบายการจดัการศกึษาในปจจบุนัไดนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชในการขบัเคลือ่นสถานศกึษาใหพอเพยีง ผเูขยีนมคีำถามในใจวาจะสำเรจ็หรอื
ไมคงตองถามตอวา สถานศกึษาไมพอเพยีงตรงไหน  จงึตองทำใหพอเพยีง ใชอะไร
มาวดัความพอเพยีงหรอืความไมพอเพยีง คงปวดหวันาดแูตกน็บัวาสถานศกึษามี
ความโชคด ีทีก่ระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายและยทุธศาสตร/แนวทางขบัเคลือ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ออกมาเปนแนวใหสถานศึกษาได
ปฏบิตั ิโดยมยีทุธศาสตรการขบัเคลือ่น  และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ดงันี้

1.ยทุธศาสตรและแนวทางการขบัเคลือ่น(พ.ศ.2550-2554)
ยทุธศาสตรที ่1 การพฒันาแนวทางการจดัการศกึษาตามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง
ยทุธศาสตรที ่2 การพฒันาบคุลากร
ยทุธศาสตรที ่3 การขยายผลและพฒันาเครอืขาย
ยทุธศาสตรที ่4 การเผยแพรประชาสมัพนัธ
ยทุธศาสตรที ่5 การพฒันากระบวนการตดิตามและประเมนิผล

2.ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของสถานศกึษาพอเพยีง
1. ดานการบรหิารจดัการสถานศกึษา  ประกอบดวย

1)นโยบายการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
2)วชิาการ
3)อาคารสถานที่
4)งบประมาณ
5)ความสมัพนัธกบัชมุชน

2.ดานหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดวย
1)การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียน
การสอน
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2)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

3)สือ่และแหลงการเรยีนรเูกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

4)ผเูรยีนมคีวามรแูละปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

5)การวดัและประเมนิผล
3. ดานการจดักจิกรรมพฒันาผเูรยีน  ประกอบดวย

1)การแนะแนวและระบบดแูลนกัเรยีน
2)กจิกรรมนกัเรยีน ลกูเสอื นกัศกึษาวชิาทหาร
3)โครงงาน โครงการเสรมิทกัษะอาชพี  สิง่ประดษิฐ
4)ชมุนมุ ชมรม องคการ
5)การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม หรือหลัก
คำสอนทางศาสนา

4. ดานการพฒันาบคุลากร  ประกอบดวย
1)การสรางความตระหนักและเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2)สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

3)การดำเนนิและปรบัเปลีย่นวถิชีวีติตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

4)การตดิตามประเมนิผลการพฒันาบคุลากร
5)การเผยแพรแนวคดิและผลการดำเนนิชวีติตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

5. ดานผลลพัธและภาพความสำเรจ็   ประกอบดวย
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1) คณุลกัษณะของสถานศกึษาพอเพยีง
- สถานศกึษาสะอาด เปนระเบยีบรมรืน่  ปลอดภยั

เอือ้ตอการเรยีนรใูนการดำเนนิชวีติตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

- บคุลากรมกีารแบงปนสามคัค ีชวยเหลอืเอือ้เฟอเผือ่
แผกนั

- มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม/
ภมูปิญญาทองถิน่

- มสีวนรวมในการดำเนนิกจิกรรมอนัเปนประโยชนตอ
ชมุชน/สงัคม/ประเทศชาต ิอยางตอเนือ่ง

2) คณุลกัษณะผบูรหิารของสถานศกึษาพอเพยีง
- มคีวามรคูวามเขาใจอยางถกูตองเกีย่วกบัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง
- นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ตนอยางเปนเหตุเปนผลและพอประมาณกับ
ศกัยภาพของตนและภมูสิงัคม

- สรางภมูคิมุกนัทีด่ตีอการเปลีย่นแปลงตางๆ ใหกบั
ตนเองและสถานศกึษา

- เปนแบบอยางทีด่ใีนการใชความรคูวบคคูณุธรรมใน
การดำเนนิชวีติ

3) คณุลกัษณะบคุลากรของสถานศกึษาพอเพยีง
- บคุลากรของสถานศกึษาเกนิกวาครึง่หนึง่มคีวาม

เขาใจเกีย่วกบัความหมายทีถ่กูตองของปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและมคีวามเขาใจทีถ่กูตองเกีย่ว
กับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญา
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ของเศรษฐกจิพอเพยีง
4) คณุลกัษณะนกัเรยีน-นกัศกึษา ของสถานศกึษาพอเพยีง

- มนีกัเรยีน-นกัศกึษาทีเ่ปนแบบอยางในการวางแผน
การใชจาย ใชจายทรพัยอยางพอประมาณ ไมเกนิ
ตวั และมกีารออมทรพัยตามศกัยภาพ/ใชทรพัยากร
อยางประหยัดและคุมคา รวมทั้ง ดูแลการใช
ประโยชนจากสาธารณะสมบตัอิยางคมุคา จำนวน
มากกวา รอยละ 25

ในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในดานการศกึษานัน้ จะตอง
มงุพฒันาทีต่วัครกูอนเปนอนัดบัแรก เพราะครถูอืวาเปนทรพัยากรทีส่ำคญัในการถาย
ทอดความร ูและปลกูฝงสิง่ตางๆ ใหแกเดก็ ดงันัน้จงึควรสงเสรมิครใูหมคีวามร ูความ
เขาใจเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงอยางถองแทกอน เพราะเมือ่ครเูขาใจ ครกูจ็ะ
ไดเปนแบบอยางทดีใีหแกเดก็ได ครจูะสอนใหเดก็รจูกัพอ ครจูะตองรจูกัพอกอน
โดยอยอูยางพอเพยีงและเรยีนรไูปพรอมๆ กบัเดก็ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองมสีติ
ในการเลอืกรบัขอมลูตางๆ ทีเ่ขามา รจูกัเลอืกรบัและรจูกัตอยอดองคความรทูีม่อียู
หมัน่ศกึษา เพิม่พนูความร ูอยางเปนขัน้เปนตอน ไมกาวกระโดด ในการเลอืกรบั
ขอมลูนัน้ ตองรจูกัพจิารณารบัอยางเปนขัน้เปนตอน รจูกัแกไขปญหาอยางเปนขัน้
เปนตอน ประเมนิความรแูละสถานการณอยตูลอดเวลา   จะไดรจูกั และเตรยีม
พรอมทีจ่ะรบัมอืกบัสภาพ และผลจากการเปลีย่นแปลงในมตติางๆ ไดอยางรอบคอบ
และระมดัระวงั

เปาหมายสำคญัของการขบัเคลือ่น คอื การทำใหเดก็รจูกัความพอเพยีง ปลกู
ฝง อบรม บมเพาะใหเดก็มคีวามสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม และ
วฒันธรรม โดยสอดแทรกแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหเขาเปนสวนหนึง่
ของหลกัสตูร สาระเรยีนรตูางๆ เพือ่สอนใหเดก็รจูกัการใชชวีติไดอยางสมดลุตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คณุคาของทรพัยากรตางๆ รจูกัอยรูวมกบัผอูืน่ รจูกั
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เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของ
วฒันธรรมคานยิม ความเปนไทย ทามกลางการเปลีย่นแปลงตางๆ รวูาตนเองเปน
องคประกอบหนึง่ในสิง่แวดลอมและวฒันธรรมของโลก การกระทำของตนยอมมี
ผลและเชือ่มโยงกบัสภาพแวดลอมในโลกทีต่นเองเปนสมาชกิอยดูวย ซึง่การจะบรรลุ
เปาหมายดงักลาวขางตน สำคญัคอืครจูะตองรจูกับรูณาการการเรยีนการสอนให
เดก็และเยาวชนเหน็ถงึความเชือ่มโยงในมติติางๆ ทัง้ดานสิง่แวดลอม วฒันธรรม
สงัคม และเศรษฐกจิ ซึง่ความเปนองครวมนีจ้ะเกดิขึน้ได ครตูองโดยใชความรแูละ
คณุธรรมเปนปจจยัในการขบัเคลือ่น

นอกจากนี ้ในการสงเสรมิใหนำหลกัปรชัญาฯไปใชในสถานศกึษาตางๆ นัน้
อาจจะใชวธิ ี“เขาใจ เขาถงึ และพฒันา” ตามหลกัการของพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยหูวัวา สำคญัทีส่ดุครตูองเขาใจเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกอน โดย
เขาใจวาแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้เปนแนวคดิทีส่ามารถเริม่ตนและ
ปลกูฝงไดผานการทำกจิกรรมตางๆ ในโรงเรยีน เชน กจิกรรมการรกัษาสิง่แวดลอม
ในโรงเรยีน การกำจดัขยะในโรงเรยีน การสำรวจทรพัยากรของชมุชนฯลฯ

กอนอื่น ครูตองเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำตัวเปนแบบอยางที่ดี
โดยกลบัมาพจิารณาและวเิคราะหดวูา ในตวัครนูัน้มคีวามไมพอเพยีงในดานใดบาง
เพราะการวเิคราะหปญหาจะทำใหรแูละเขาใจปญหา ทีเ่กดิจากความไมพอเพยีง รวม
ทัง้ควรใหเดก็มสีวนรวมในการวเิคราะหปญหาดวย โดยการวเิคราะหนีต้องดำเนนิ
ไปบนพืน้ฐานของความรแูละคณุธรรม โดยเฉพาะคณุธรรมนัน้ เปนสิง่ทีค่วรปลกู
ฝงใหเกดิขึน้ในใจเดก็ใหไดกอน ผานกจิกรรมทีค่รเูปนผคูดิขึน้มา โดยครใูนแตละ
โรงเรียนจะตองมานั่งพิจารณากอนวา จะเริ่มตนปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงจากจดุไหน    ทกุคนควรมารวมกนัคดิ รวมกนัทำ สามคัคกีนัใน
กระบวนการหารอื

หลังจากที่ครูไดคนหากิจกรรมที่จะปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงแลว ครคูวรจะตองตัง้เปาหมายการสอนกอนวาครจูะสอนเดก็ใหรจูกัพฒันา
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ตนเองไดอยางไร โดยอาจเริม่ตนสอนจากกจิกรรมเลก็ๆ นอยๆ ทีส่ามารถเริม่ตน
จากตวัเดก็แตละคนใหไดกอน เชน การเกบ็ขยะ  การประหยดัพลงังาน ฯลฯ เพือ่
ใหเดก็ไดเรยีนรถูงึความเชือ่มโยงระหวางปจจยั ทีต่นเองมตีอสิง่แวดลอมภายนอก
ในดานตางๆ 4 มติิ

ในสวนของการเขาถงึนัน้ เมือ่ครเูขาใจแลว ครตูองคดิหาวธิทีีจ่ะเขาถงึเดก็
พจิารณาดกูอนวาจะสอดแทรกกจิกรรมการเรยีนรเูศรษฐกจิพอเพยีง เขาไปในวธิคีดิ
และในวชิาการตางๆ ไดอยางไร ทัง้นี ้อาจจดักจิกรรมกลมุใหนกัเรยีนไดรวมกนัคดิ
รวมกันทำ รูจักแบงหนาที่กันตามความสามารถของเด็กในแตละชวงชั้น เชน
ในกจิกรรมการเกบ็ขยะเพือ่รกัษาความสะอาดของโรงเรยีนนัน้ ครอูาจจดักจิกรรม
สำหรบัเดก็ในแตละชวงชัน้ คอื ชวงชัน้ที ่1 สรางกจิกรรมทีส่นบัสนนุใหเดก็ชวยกนั
เกบ็ขยะ (ใหเดก็รหูนาทีข่องตน ในระดบับคุคล)/ ชวงชัน้ที ่2 สรางกจิกรรมทีส่นบั
สนนุใหเดก็ชวยกนัเกบ็ขยะและนบัขยะ (ใหรจูกัการวเิคราะหและรถูงึความเชือ่มโยง
ของตนเองกบัสมาชกิคนอืน่ๆ ในโรงเรยีน) / ชวงชัน้ที ่3 สรางกจิกรรมทีส่อนให
เดก็รจูกัเชือ่มโยงกบัชมุชนภายนอกรอบๆ โรงเรยีน เชน สรางกจิกรรมทีส่อนใหเดก็
รจูกัแบงแยกขยะ รวมมอืกบัชมุชนในการรกัษาสิง่แวดลอม ในพืน้ทีท่ีโ่รงเรยีนและ
ชมุชนของเขาตัง้อยดูวย กจิกรรมทัง้หมดนีส้ำคญัคอืตองเนนกระบวนการมสีวนรวม
ของทกุฝาย โดยสถานศกึษาควรตัง้เปาใหเกดิการจดัการศกึษาตามแนวทางของ
เศรษฐกจิพอเพยีง สอดแทรกเขาไปในกระบวนการเรยีนร ูสอนใหเดก็พึง่ตนเองให
ไดกอน จนสามารถเปนทีพ่ึง่ของคนอืน่ๆ ในสงัคมไดตอไป

การจดัการศกึษาพอเพยีงจงึเปนการจดัการศกึษาสมบรูณทีม่งุในการพฒันา
คนใหเปนมนษุยทีส่มบรูณ  มคีวามรคูคูณุธรรม  สามารถแกปญหาและพฒันา
คณุภาพชวีอิยใูนสงัคมไดอยางมคีวามสขุ  เกดิความสมดลุ  มคีวามพอเพยีง พึง่
พงิองิกนัในการสรางสงัคมและเศรษฐกจิฐานความร ู เปนสงัคมทีม่คีวามพอเพยีง
ในดานคณุธรรม  จรยิธรรม เปนหลกัเพือ่ความมัน่คงของมนษุย และพรอมกาว
ทันโลกเปนไปตามพระราชปณิธานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวที่สะทอนผานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมซึ่งไดมี
ผูวิเคราะหพระราชดำริที่เปนหลักหรือวิธีการที่แฝงอยูในพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรสั และแนวคดิการพฒันาสงัคมฐานความรมูากำหนดเปนแนวทางการ
จดัการศกึษาพอเพยีงตอไป
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บทสงทาย

หนังสือบูรณาการผสานความพอเพียงเลมนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของ
ผเูขยีนเมือ่วนัพธุที ่ 24  มนีาคม 2553  เวลา  09.30 – 15.45 น. ณ. หองประชมุ
สปิปนนท  เกตทุตั   สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาต ิ ซึง่ผเูขยีนรวมกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูรครศุาสตรดษุฎี
บณัฑติ  สาขาวชิาการบรหิารจดัการการศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
ในการฟงบรรยายของ  นางสุวรรณี  คำมั่น  รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ  เรือ่งการนอมนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยกุตใชในการบรหิารจดัการการศกึษา

การพฒันาประเทศ : อดตี  ปจจบุนั  อนาคต  โดย  ดร. ปรเมธ ี วมิลศริิ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ แนะนำ และ
นำชมพพิธิภณัฑ สรุยิานวุตัร  เพือ่การพฒันาประเทศ  โดย นางสาวกญัญารกัษ
ศรทีองรงุ หวัหนากลมุประชาสมัพนัธ  โดยไดรบัความรทูีเ่ปนประโยชนทีจ่ะนำมา
พฒันาและประยกุตใชใหเปนรปูแบบในสถานศกึษาทีผ่เูขยีนปฏบิตังิานอย ู ซึง่เปน
เรือ่งทีท่าทาย  ทีท่กุฝาย ทกุหนวยงาน  ทางการศกึษา  ตัง้แตระดบัเหนอืสดุ
ลงมาจนถงึระดบัปฏบิตั ิ  คอื ระดบัสถานศกึษา  และชมุชน  จะตองชวยกนั
ขบัเคลือ่นสถานศกึษาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
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โดยเฉพาะการบรหิารจดัการสถานศกึษา  ผบูรหิารเปนตวัจกัรสำคญัในการ
บรหิารงานและยงัไมมรีปูแบบการบรหิารในดานนี ้ซึง่เปนการจดุประกายใหผเูขยีน
มคีวามสนใจทีจ่ะหารปูแบบทีจ่ะพฒันาเปนดษุฎนีพินธ  ในเรือ่งการพฒันารปูแบบ
การบรหิารจดัการสถานศกึษาพอเพยีง  สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน
เขต 4  เพือ่พฒันาทองถิน่ และประเทศชาตใิหเกดิความสมดลุ พฒันา และยัง่ยนื
ตอไป
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คำนยิม

เศรษฐกจิพอเพยีงเปนเรือ่งใหญทีพ่ดูงาย  แตทำยากเพราะกระแสโลกวนันี้
เนนทนุนยิม  ซึง่ตองการใหคนใชจายมากๆ และกระตนุทกุวถิทีาง  มกีารโฆษณา
ลดแลกแจกแถมสารพดัรปูแบบ  สรางกระแสสรางคานยิมใหกบัสงัคม ทำใหคนรสูกึ
วา  “ความตองการม”ี  มคีวามสำคญักวา “ความจำเปน”  แตความจรงิเหลานีม้า
กบัธรรมชาตมินษุย เกดิขึน้ในทกุยคุทกุสมยั  คานยิมเหลานีร้ะบาดไปทัว่ทกุวงการ
อยางรวดเร็ว เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในบรรยากาศสังคมและสิ่งแวดลอม
เชนนีไ้ดอยางไร  ทานผรูทูัง้หลายกลาววา  เศรษฐกจิพอเพยีงเกดิไดตองอาศยัความ
ร ู วชิาการ การวางแผน  เปนขัน้เปนตอน  มหีลกัการทีด่ ี ไมใชคดิจะทำอะไรกท็ำ
กลาทวนกระแสบริโภคนิยมสุดขั้ว  ถาอยากอยูแบบพอเพียงจึงตองปรับวิธีคิด
จดัระเบยีบชวีติ  สรางความสมดลุใหไดเสยีกอน  ตองใช  “สมัมาทฐิ”ิ  ตามดวย
สมัมาอาชวีะ ปรบัใหไดวาเปาหมายชวีติคอือะไร  เราตองการอะไรจรงิๆ ในชวีติ
ตองการเอาความสขุเปนเปาหมาย  เงนิเทานัน้หรอืเปนเครือ่งมอืทีพ่ึง่เพือ่บรรลุ
เปาหมายนัน้

ขอชืน่ชมทานผอูำนวยการสาคร มหาหงิค  ทีไ่ดใหความสำคญัในเรือ่ง
ดังกลาว โดยไดรวบรวมกระบวนทัศน (Paradigm shift)  วิธีคิด  วิธีปฏิบัติ
วธิใีหคณุคา  ซึง่ตองอยบูนฐานการมองโลกความเปนจรงิของนายมารตนิ  วลีเลอร
ชาวอังกฤษที่ไดอัญเชิญ “ทฤษฎี  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั  มาเปนแนวทางในการดำเนนิชวีติ และเปนแบบอยางทีด่ี
ของสงัคมไทย

ธรีะศกัดิ ์  บงึมมุ
รองผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 4



คำนำ

หนงัสอืบรูณาการผสานความพอเพยีง  เปนการรวบรวมและวเิคราะห
พระบรมราโชวาทดานการศกึษา  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบรหิารจดัการ
การศกึษาตลอดจนการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใชในสถานศกึษา
ซึง่เปนนโยบายหลกัของกระทรวงศกึษาธกิาร  ซึง่จะทำใหครอบคลมุสถานศกึษา
ทัว่ประเทศ

ผเูขยีนขอขอบพระคณุเลขาธกิาร , รองเลขาธกิาร  ตลอดจนเจาหนา
ทีบ่รรณารกัษหองสมดุสรุยิานวุตัร  สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาต ิ  ทีใ่หคำปรกึษา แนะนำ และชวยเหลอืในการคนควาเอกสาร
ระหวางวนัที ่ 22  - 26 มนีาคม 2553  ในขณะทีผ่เูขยีนและเพือ่นรวมรนุ รนุที ่3
หลกัสตูรครศุาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารจดัการการศกึษา  มหาวทิยา
ลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปศึกษาดูงาน  ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ   สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ  และ
ตลาดสามชกุ  จงัหวดัสพุรรณบรุี

ขอขอบพระคณุ คณาจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภฏัมหาสารคามทกุๆทาน ทีใ่หคำแนะนำในการเขยีน รวมทัง้เพือ่นนกัศกึษา
สาขาวชิาการบรหิารจดัการการศกึษา รนุที ่3 ทกุคนทีช่วยกนัวพิากษ ขอขอบคณุ
นางสาคร มหาหิงค  ครู  คศ.3  สาขาภาษาไทย ภรรยา ไดชวยตรวจและ
พสิจูนอกัษร  นางสาวณฐัสดุา  มหาหงิค  บตุรสาว และนายปณณวฒัน  มหาหงิค
บตุรชาย  ทีเ่ปนกำลงัใจและชวยเหลอืผเูขยีนดวยดมีาตลอด

หวงัวาหนงัสอืบรูณาการผสานความพอเพยีง  ถาผอูานไดศกึษาแลวใชวา
จะเปนประโยชนตอสถานศกึษา  ผบูรหิาร  คร ูและนกัเรยีนเทานัน้  แตยงัจะเปน
แนวคดิและแนวปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรมแกผสูนใจทีจ่ะนำไปปฏบิตัใินชวีติประจำวนั
จนเกดิความสมดลุ  พฒันา และยัง่ยนื  ในการดำรงชวีติไดเปนอยางดี

สาคร  มหาหงิค
19 เมษายน  2553
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