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กำ�หนดเผยแพร่ :

	 ปีละ	2	ฉบับ	คือ	ฉบับที่	1	(มกราคม	-	มิถุนายน)		/		ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม)

วัตถุประสงค์ : 

	 เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้ณาจารย	์นกัวชิาการ	นสิติ	นกัศกึษา	และผูส้นใจทัว่ไปไดม้โีอกาสเผยแพรผ่ลงาน

ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่	 รัฐศาสตร์	

รัฐประศาสนศาสตร์	นิติศาสตร์	การจัดการ	สังคมวิทยา	เศรษฐศาสตร์	พัฒนาสังคมและการศึกษา	ตลอดจนบทวิเคราะห์

ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม	

เงื่อนไขก�รตีพิมพ์ : 

	 ทุกบทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน	ทัศนะและข้อคิดเห็นของ

บทความในวารสารฉบับนี้	เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ� :

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	สุขทอง	 							มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไพฑูรย์	มีกุศล	 							ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์	รัตนรวมการ	 							มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สารภี	วรรณตรง	 							มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คนึงนิตย์	ไสยโสภณ							มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.อัชราพร	สุขทอง	 	 							มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บรรณ�ธิก�ร :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	ทรัพย์สิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ	:	อาจารย์	ดร.วันชัย	สุขตาม

กองบรรณ�ธิก�ร :

 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	

	 อาจารย์	ดร.อภิชาติ	แสงอัมพร			 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	วิโรจน์	ทองปลิว	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 นางนุตสรา	มิ่งมงคล			 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 นางปิยนุช	ผมพันธ์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 นางสาวอุษนีย์	จะมัวดี			 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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 หน่วยง�นภ�ยนอก

	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิณณวัตร	ปะโคทัง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมมาตร์	ผลเกิด	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สัญญา	เคณาภูมิ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	สมหมาย	ชินนาค	 	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กานต์	เนตรกลาง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	ปัญญาแก้ว	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุวัต	กระสังข์	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัญวรัตน์	แจ่มใส		 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

	 อาจารย์	ดร.จักรพันธ์	ขัดชุ่มแสง	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อาจารย์	สุรศักดิ์	ชะมารัมย์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะกรรมก�รกลั่นกรองบทคว�ม (Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจ�รณ�กลั่นกรองภ�ยใน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สารภี	วรรณตรง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 รองศาสตราจารย์	ธงชัย	วงศ์เสนา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	สุขทอง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คนึงนิตย์	ไสยโสภณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิเศษ	ชิณวงษ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวรรณา	รัตนธรรมเมธี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	ทรัพย์สิน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทนา	กูลรัตน์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประทีป	แขรัมย์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษฏา	พิณศรี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุไร	จันทมัตตุการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรวัตร์	ภูระธีรานรัชต์ 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรัณยพัชร์	ศรีเพ็ญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุทัศน์	กองทรัพย์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.อัชราพร	สุขทอง		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.อภิชาติ	แสงอัมพร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.ดำาเกิง	โถทอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.อิทธิวัตร	ศรีสมบัติ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.ชาตรี	เกษโพนทอง	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.จิราวรรณ	อยู่เกษม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.วสันต์ชัย	กากแก้ว	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.เบญจวรรณ	วงษาวดี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 อาจารย์	ดร.พนา	จินดาศรี	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจ�รณ�กลั่นกรองภ�ยนอก

	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิณณวัตร	ปะโคทัง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมมาตร์	ผลเกิด	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สัญญา	เคณาภูมิ		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภักดี	โพธิ์สิงห์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 รองศาสตราจารย์	สมหมาย	ชินนาค	 	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 รองศาสตราจารย์	บุญหยั่ง	หมั่นดี	 	 นักวิชาการอิสระ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิ่งแก้ว	ปะติตังโข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัญวรัตน์	แจ่มใส		 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมปอง	สุวรรณภูมา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุณย์เสนอ	ตรีวิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กานต์	เนตรกลาง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอมอร	แสนภูวา		 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เพลินพิศ	ธรรมรัตน์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุขุมวิทย์	ไสยโสภณ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริเพ็ญ	อัตไพบูลย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พีระศักดิ์	วรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	ปัญญาแก้ว	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุวัต	กระสังข์	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุษกร	วัฒนบุตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปราโมทย์	ด่านประดิษฐ์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีระชัย	ยศโสธร		 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิตติ	กิตติเลิศไพศาล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิลบูสงคราม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีระชัย	ยศโสธร		 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิลบูสงคราม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โชติ	บดีรัฐ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 อาจารย์	ดร.จักรพันธ์	ขัดชุ่มแสง	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อาจารย์	ดร.ปรารถนา	แซ่อึ๊ง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

	 อาจารย์	สุรศักดิ์	ชะมารัมย์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จัดรูปเล่ม :	นายพัทธ์	สุทธิประภา

ศิลปกรรม :	นายอนันต์	แสวงมี	/	นายณัฐนันท์	แสงสว่าง

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ :	นางสาวศศิธร	จันครา	/นางสาวภตพร	ศรีโกตะเพชร

สำ�นักง�น :	ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้	สำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์	อาคาร	38	ชั้น	3	ที่อยู่เลขที่	186	หมู่ที่	1	ถนนสุรินทร์	-	ปราสาท	ตำาบลนอกเมือง	อำาเภอเมือง	

จังหวัดสุรินทร์	รหัสไปรษณีย์	32000	โทรศัพท์/โทรสาร	044-513369	E-Mail.	Human_journal@hotmail.com

จัดพิมพ์โดย :	ร้านพีดีไซน์	172/1	ถนนเทศบาล	4	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	32000



	 “มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร”์	เปน็มงคลนามทีไ่ด้รบัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปร

มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มคีวามหมายลกึซึง้	“ราชภฏั”	แปลความวา่	ขา้ราชการ	หรอืคนของพระเจา้

แผน่ดนิ	และตอ่มาทรงไดพ้ระราชทาน	“พระราชลญัจกร”	อนัเปน็ตราประจำาพระองคส์ำาหรบัใชป้ระทบั

ในเอกสารสำาคัญส่วนพระองค์มาเป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง	ด้วยเหตุนี้	มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุรินทร์จึงมุ่งเน้นการบริหารงานที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา	1	ใน	5	ของภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื	มผีลงานเปน็ทีย่อมรบั	ยกระดบัการพฒันาของทอ้งถิน่สูส่ากล	เพือ่เจรญิรายตามพระราชจรยิวตัร

และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 การจัดทำาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ฉบับพิเศษ	ที่

คณบดีได้ปรารภเนื่องในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	ครั้งที่	23	ภายใต้หัวข้อ	“ศาสตร์

แห่งพระราชา	สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื”	นี	้ถอืเปน็ผลงานทางวชิาการทีม่คีวามสำาคญัยิง่ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ

สนบัสนนุการพฒันาคุณภาพการศึกษา	งานวจิยั	ตลอดจนพฒันาองคค์วามรูจ้ากการวจิยัทีม่คีณุภาพไป

สู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อองค์กร	สังคมและประเทศชาติ

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	การจัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	ครั้งที่	23	ในครั้งนี้จะ

เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับอาจารย์	นักวิจัย	นิสิต	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ	ตลอดจนผู้

สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ

สามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงสืบไป	  

   

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กนก	โตสุรัตน์

	 	 	 	 	 								อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 เป็น	1	ใน	5	คณะของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร	์ซึง่มุง่เนน้ใหเ้ปน็องคก์ารทีใ่ชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน	ควบคูก่บั

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	มีวัฒนธรรมการประเมิน	ตรวจ

สอบ	มีความโปร่งใส	รับผิดชอบ	ชอบธรรม	และยุติธรรม	บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม	มีทักษะและความ

สามารถในการอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน	ภายใต้พันธกิจหลัก	5	ด้าน	คือ	การผลิตบัณฑิต	การวิจัย

และงานสร้างสรรค์	การบริการวิชาการแก่สังคม	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	และการพัฒนา

องค์กร	ทั้งนี้	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศไทย	4.0	ที่เน้นความ

มัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	โดยการนอ้มนำากระแสพระราชดำาร	ิ“ศาสตรพ์ระราชา	สู่การพฒันาอย่างย่ังยืน”

	 งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	ครั้งที่	23	ในครั้งนี้	ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทางคณะ

ได้จัดทำาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ฉบับพิเศษ	ขึ้นเป็นครั้งแรก	เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน	รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป	ภายใต้หัวข้อ	“ศาสตร์

แห่งพระราชา	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์

ใช้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อองค์กร	สังคม	และประเทศชาติ

	 ในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ขอขอบคุณคณะกองบรรณาธิการ	เจ้าของผลงาน

บทความทกุทา่นทีไ่ดม้สีว่นร่วมทำาใหว้ารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร	์ฉบบัพเิศษ	ไดเ้ผยแพรค่วาม

รู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของคณะ	และมหาวิทยาลัย	ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่น

กรองทกุทา่นทีไ่ดก้รณุาช้ีแนะใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขงานของแตล่ะทา่นใหอ้อกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้งนา่อา่น

เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ	และท้ายสุดขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำาให้มีวารสาร

ฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

     

            

	 	 	 	 	 	อาจารย์	ดร.อัชราพร	สุขทอง

	 	 	 	 		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

	 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เป็นวารสารทางวิชาการ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ได้ดำาเนินการมาถึง	ปีที่	19	โดย

มวีตัถปุระสงคห์ลกั	คอื		เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้ณาจารย์	นกัวชิาการ	นสิติ	นกัศกึษา	และผูส้นใจ

ทัว่ไปไดม้โีอกาสเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการและผลงานวจิยัทางมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ในแขนง

วชิาทีเ่กีย่วขอ้งอนัไดแ้ก่	รฐัศาสตร	์รฐัประศาสนศาสตร์	นติศิาสตร	์การจดัการ	สงัคมวทิยา	เศรษฐศาสตร	์

พัฒนาสังคมและการศึกษา	ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม	เป็นต้น

	 สำาหรับ	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ปีที่	19	นี้	ได้จัด

ทำาเป็นฉบับพิเศษ	เนื่องในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	ครั้งที่	23	ภายใต้หัวข้อ	“ศาสตร์

แห่งพระราชา	สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื”	ทีจ่ดัขึน้ระหวา่งวนัที	่26-27	กรกฎาคม	2560	นี	้โดยการปรารภ

ของอาจารย์	ดร.อัชราพร	สุขทอง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ที่ประสงค์ให้	คณาจารย์

ของมหาวทิยาลยัจากสถาบนัภายนอกและคณาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยั	รวมถงึผูส้นใจทัว่ไปไดน้ำาเสนอ

ผลงานทางวชิาการ	ซึง่ผลงานทางวชิาการเหลา่นีท้างกองบรรณาธกิารไดจ้ดัสง่ไปใหค้ณะกรรมการกลัน่

กรองบทความทางวิชาการของแต่ละสาขาเป็นผู้อ่านและมอบให้ผู้นิพนธ์บทความนำาไปปรับปรุงแก้ไข

ก่อนการตีพิมพ์

	 ความตั้งใจของกองบรรณาธิการจัดทำาวารสารในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะจัดทำาวารสารให้

สมบรูณต์ามเกณฑม์าตรฐานของศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย	(TCI	:	Thai	Journal	Citation	Index	

Centre)	โดยมีจำานวนบทความรวม	12	บทความ	ได้แก่	1)	นิพนธ์โดย		ประดิษฐ์	ชื่นบาน	2)	นิพนธ์โดย

โชติ	บดีรัฐ	3)	นิพนธ์โดย	อนุวัต	กระสังข์	4)	นิพนธ์โดย	เสกสรรค์	สนวา	สุพัฒนา	ศรีบุตรดี	5)	นิพนธ์

โดย	สุรศักดิ์	ชะมารัมย์	6)	นิพนธ์โดย	ฉัตรณรงค์ศักด์ิ	สุธรรมดี		จินตกานด์	สุธรรมดี		7)	นิพนธ์โดย	 

พีรวัส		อินทวี	8)	นิพนธ์โดย	อัญญา		บูชายันต์	9)	นิพนธ์โดย	จิรายุ	ทรัพย์สิน	วันชัย	สุขตาม	10)	นิพนธ์

โดย	ชัย		สมรภูมิ	11)	นิพนธ์โดย	สันทนา		กูลรัตน์	และ	12)	นิพนธ์โดย	พัชรินทร์		โชคอำานวย	ทั้งนี้ขอ

ขอบคณุคณาจารย	์นกัศกึษา	และผูส้นใจทัว่ไปทกุทา่นทีใ่หค้วามสนใจรว่มสง่บทความเผยแพรใ่นวารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	และขอขอบคุณกองบรรณาธิการ	ผู้ทรง

คุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

     

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	ทรัพย์สิน

	 	 	 	 	 	 	 		บรรณาธิการ



กองบรรณ�ธิก�ร

คณะกรรมก�รกลั่นกรองบทคว�ม

ส�รจ�กอธิก�รบดี

ส�รจ�กคณบดี

บทบรรณ�ธิก�ร

บทคว�มวิจัย

การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	โดย	ประดิษฐ์	ชื่นบาน

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	โดย	โชติ	บดีรัฐ

บทคว�มวิช�ก�ร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	:	หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม
อย่างยั่งยืน	โดย	อนุวัต	กระสังข์

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่	21
โดย	เสกสรรค์	สนวา	และสุพัฒนา	ศรีบุตรดี

การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดย	สุรศักดิ์	ชะมารัมย์
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ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักศึกษ�ครูโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้

ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประช�คมอ�เซียน

Life skills development of pre-service teachers training 

learning process by using the sufficiency economy 

philosophy for Asean 

ประดิษฐ์ ชื่นบ�น¹

Pradit Chuenban

บทคัดย่อ 

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการจัดการและแกป้ญัหาต่าง	ๆ 	ในการจัดการเรียน

รู้ของนักศึกษาครแูละเพือ่พฒันาทกัษะชวีติของนกัศกึษาครโูดยใชก้ระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัของ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน	เปน็การวจิยัเชงิผสานวธิ	ี(Mixed	Methods	

Research)ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	และการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักศึกษาครูชั้นปีที่	2	ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน	สาขาวิชาประถมศึกษา	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	และสาขา

วชิาเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร	์ท่ีกำาลังศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี	1	ปกีารศกึษา2559โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จำานวน	100	คน	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม	และ

แบบสัมภาษณ์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	นกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถามจำานวน	98	คน	พบวา่	สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิจำานวน	79	คน 

คิดเป็นร้อยละ	80.61	เปอร์เซ็นต์	เพศชายจำานวน	19	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.39	ส่วนใหญ่สังกัด

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจำานวน	48	คน	คดิเปน็ร้อยละ	48.98	สังกดัคณะครุศาสตร์	จำานวน	

24	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.49	สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังกัดคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร	จำานวนคณะละ	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.27	

1	คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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	 2.	ทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูชั้นปีที่	2	

โดยภาพรวม	พบวา่มทีกัษะการจดัการและแกป้ญัหาตา่ง	ๆ 	ไดเ้กอืบทกุครัง้เมือ่จำาแนกเปน็รายดา้น

พบวา่	มทีกัษะการจดัการและแกป้ญัหาตา่ง	ๆ 	ได้เกอืบทุกคร้ังทุกด้าน	เรียงตามลำาดับคา่เฉล่ียทักษะ

การจัดการปัญหาต่าง	ๆ	จากมากที่สุดไปหาน้อยน้อยที่สุด	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่	

ด้านสังคม	รองลงมาคือ	ด้านความคิด	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านอารมณ์

	 3.	การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนพบว่า	นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า	ครอบครัวที่รู้จักอยู่อย่าง

พอเพียงนั้นทำาให้ครอบครัวไม่ลำาบาก	มีชีวิตอยู่ดีกินดี	และมีความสุข	ไม่เดือดร้อนในภายหลัง	ถือได้

วา่การนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัและภายในครอบครวัของ

ตน	ทำาใหต้นเองและครอบครวัใชช้วีติไดอ้ยา่งสงบสขุ	และนกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรม

พัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก	

คำ�สำ�คัญ	ทักษะชีวิต	นักศึกษาครู	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

บทนำ� 

	 ทกัษะชวีติเป็นทักษะหนึง่ท่ีมคีวามจำาเปน็สำาหรบัการดำารงชวีติในสงัคมทีซ่บัซอ้นในปจัจบุนั	

และเป็นทักษะที่ช่วยสนับสนุนและลดประเด็นปัญหาสำาคัญที่เข้ามาคุกคามชีวิตแต่ละบุคคล	อีกทั้ง

ยังเป็นทักษะท่ีช่วยบุคคลสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล	ตลอดจน

ช่วยเสริมสร้างการดำาเนินชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	องค์การอนามัยโลก	 (World	Health	

Organization	(WHO).	2013	:	Online)	ได้ให้ความหมายของทักษะชีวิตไว้ว่า	เป็นความสามารถ

ในการปรบัเปลีย่นใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมในทางท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถจัดการกบัความต้องการและ

ปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีก่ระตุน้ใหใ้นชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	โดยบคุคลเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเอง

ในด้านต่าง	ๆ	ทั้งด้านชีวิต	ส่วนตัว	ชีวิตครอบครัว	กลุ่มเพื่อน	โรงเรียน	ชุมชน	เป็นต้น

	 สำานกังานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสขุภาพ	(2548	:	30)	ไดส้ำารวจปญัหาของเยาวชน

ไทยในปัจจุบัน	โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ถึงระดับปริญญา

ตรี	จำานวน	4,645	คน	จาก	25	จังหวัด	ผลการศึกษา	พบว่า	ปัญหาอันดับ	1	ของเยาวชนไทย	คือ	

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	อันดับ	2	คือ	ปัญหาการทะเลาะวิวาท	อันดับ	3	คือ	ปัญหา

การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	ซึ่งสอดคล้องกับ	สไปเกลอร์และ	จูอเวมูนท์	(Spiegler	;	Guevremont.	1998	

:	269)	ไดก้ล่าววา่	เดก็และวยัรุน่ทีข่าดทกัษะสงัคม	และทกัษะในการดำาเนนิชวีติจะกอ่ใหเ้กดิปญัหา

ตา่งๆ	ในการดำาเนนิชวีติ	เชน่	ปญัหาการปรบัตวัไมเ่หมาะสม	ปญัหาการแยกตัวออกจากสังคม	ปญัหา

ผลการเรียนตกต่ำา	ปัญหาการฆ่าตัวตาย	เป็นต้น	ปัจจุบันทักษะชีวิตเป็นที่สำาคัญและมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน	ท่ีจะช่วยให้สามารถเผชิญหน้าและรับมือกับปัญหาต่าง	ๆ	ในสังคม
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ปัจจุบันได้	แต่ประเด็นสำาคัญ	คือ	เด็กและเยาวชนไทยยังขาดทักษะชีวิตในการดำารงชีวิต	ซึ่งอาจจะ

นำาไปสู่ปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	

	 การทีป่ระเทศไทยของเรานัน้จะกา้วเขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งสมบรูณพ์รอ้ม

มลูนัน้	ยอ่มจะตอ้งอาศยัเหตปุจัจยัหลายๆอยา่งมาประกอบเข้าด้วยกนั	เพ่ือเสถียรภาพท่ีมัน่คงถาวร

อยา่งแทจ้รงิแนวทางสำาคญัอยา่งหนึง่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	รชักาลที	่9	ทรงมอบไวแ้กช่าว

ไทยทกุๆคนนัน้	คอื	หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่มคีวามเกีย่วข้องและสอดคล้องกบั	ความพอประมาณ	

การมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกัน	โดยต้องอาศัยหลักความรู้คู่คุณธรรมประกอบกันด้วย	หลักการ

เหล่าน้ีสามารถที่จะนำามาประยุกต์ใช้ได้กับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน	สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดเ้สนอใหม้กีารปฏรูิปการศกึษาใหม้คีณุภาพโดยการยดึประชาชนเปน็

ศูนย์กลาง	จัดการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาต่าง	ๆ 	อย่างบูรณาการและสมดุล	พัฒนาครูให้มีจิต

วญิญาณของครมูอือาชีพ	สง่เสรมิวทิยาลยัชุมชนใหม้บีทบาทพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง	ใหม้หีลกัสตูร

อาเซียนศึกษาในทุกระดับการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน	(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2555)

	 การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการศกึษานัน้	จะตอ้งมุง่พฒันาทีต่วัครู

ก่อนเป็นอนัดบัแรก	เพราะครถูอืวา่เปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญัในการถา่ยทอดความรู	้และปลกูฝงัสิง่ตา่ง	ๆ  

ใหแ้กเ่ดก็	ดงันัน้จงึควรสง่เสรมิครใูหม้คีวามรู	้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งถอ่งแท้

ก่อน	เพราะเมื่อครูเข้าใจ	ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างทีดีให้แก่เด็กได้	ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ	ครูจะ

ต้องรู้จักพอก่อน	โดยอยู่อย่างพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อม	ๆ	กับเด็ก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ต้องมีสติ

ในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ	ที่เข้ามา	รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่	หมั่นศึกษา	

เพิม่พนูความรู้	อยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน	ไมก่า้วกระโดด	ในการเลือกรับขอ้มลูนัน้	ต้องรู้จักพิจารณารับ

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่

ตลอดเวลาจะไดรู้จ้กั	และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัสภาพ	และผลจากการเปลีย่นแปลงในมตติา่งๆ

ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง	(ปรัชญา	พลพุฒินันท์.	2556	:	ออนไลน์)	จากการนิเทศติดตาม

นักศึกษาครู	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	พบว่า	นักศึกษาครูประสบปัญหาการปกครองในชั้นเรียน

และการปรับตัวในสถานศึกษา	ซึ่งหากมีการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องกับความ

พอประมาณ	การมเีหตผุล	และการมภีมูคิุม้กนั	โดยอาศยัหลกัความรูคู้ค่ณุธรรมประกอบกนัดว้ยนำา

มาประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการศึกษาจะสามารถพัฒนาคนในประเทศให้มีความพร้อมและรองรับ

ความเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได้	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทักษะชีวิตเกี่ยวกับการ

จัดการปัญหาต่าง	ๆ	ของนักศึกษาครู	พัฒนาทักษะชีวิตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	อนัจะชว่ยใหน้กัศกึษาครมูทีกัษะชวีติและรูว้ธิปีอ้งกนัปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิ
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ขึ้นและนำาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

	 1.	เพื่อศึกษาการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

	 2.	เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสานวธิรีะหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ	

โดยการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	นักศึกษาครูชั้นปีที่	2	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน	ปีการศึกษา	2559	ชั้นปี

ที่	2	จำานวน	4	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาประถมศึกษา	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	และสาขาวิชา

เกษตรศาสตร	์รวมท้ังหมด	จำานวน	100	คน	โดยการสุม่แบบเจาะจง	เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ปน็แบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วน

การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาครูชั้นปีที่	2	จำานวน	8	คน	

โดยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	วเิคราะหข์อ้มลูการสัมภาษณโ์ดยการวเิคราะห์

เนื้อหาและนำาเสนอเชิงพรรณนา	

ผลก�รวิจัย 

	 1.	นักศึกษาครูชั้นปีที่	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	

ๆ	ในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมได้เกือบทุกครั้งเมื่อจำาแนกเป็นรายด้านพบว่า	นักศึกษามีทักษะ

การจดัการและแกป้ญัหาตา่งๆ	ทกุดา้น	คอื	ดา้นสงัคมดา้นความคดิและดา้นอารมณ์	ไดเ้กอืบทกุคร้ัง	

	 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามเพศ	พบว่า	

	 	 1)	ดา้นสงัคม	พบวา่	เพศหญงิมทีกัษะการจดัการและแกป้ญัหาต่าง	ๆ 	( X =	2.37)	

เพศชายมีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ	( X =	2.36)

	 	 2)	ด้านความคิด	พบว่า	เพศชายและเพศหญิงมีทักษะการจัดการและแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ	( X =	2.36)	

	 	 3)	ด้านอารมณ์	พบว่า	เพศหญิงมีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X = 

2.34)	เพศชายมีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.30)

	 เมื่อพิจารณาตามสังกัดคณะ	พบว่า	

	 	 1)	ด้านสังคม	จำาแนกตามสังกัดคณะ	พบว่า	คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	
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มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.43)	รองลงมา	คือ	คณะครุศาสตร์	มีทักษะการ

จัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	( X =	2.37)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีทักษะการจัดการและ

แก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.36)	และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มีทักษะการจัดการและแก้

ปัญหาต่าง	ๆ	ได้	( X =	2.34)

	 	 2)	ดา้นความคดิ	พบวา่	นกัศกึษาคณะเกษตรและอตุสาหกรรมมทีกัษะการจดัการ

และแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.42)	รองลงมา	คือ	คณะครุศาสตร์	มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ	( X =	2.39)	รองลงมา	คือ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีทักษะการจัดการและแก้

ปญัหาตา่ง	ๆ 	( X =	2.35)และคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มทีกัษะการจดัการและแกป้ญัหา

ต่าง	ๆ	( X =	2.26)

	 	 3)	ด้านอารมณ์	พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะเกษตรและอุตสาหกรรม

มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	( X =	2.36)	รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.34)และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มี

ทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	( X =	2.21)

	 2.	การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนพบว่า	นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า	ครอบครัวที่รู้จักอยู่อย่าง

พอเพียงนั้นทำาให้ครอบครัวไม่ลำาบาก	มีชีวิตอยู่ดีกินดี	และมีความสุข	ไม่เดือดร้อนในภายหลัง	ถือได้

วา่การนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัและภายในครอบครวัของ

ตน	ทำาใหต้นเองและครอบครวัใชช้วีติไดอ้ยา่งสงบสขุ	และนกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรม

พัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก	

อภิปร�ยผลก�รวิจัย 

	 1.	นักศึกษาครูชั้นปีที่	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	มีทักษะการจัดการและแก้ปัญหาต่าง	ๆ 

ในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมได้เกือบทุกคร้ังเมื่อจำาแนกเป็นรายด้านพบว่า	นักศึกษามีทักษะ

การจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ	ทุกด้าน	คือ	ด้านสังคมด้านความคิดและด้านอารมณ์	ได้เกือบทุก

ครั้ง	สืบเนื่องจากการฝึกทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน	ต้องมีการระบุปัญหาและวางเป้าหมายท่ี

จะแก้ไข	การหาแนวทางสำารองหลาย	ๆ 	วธิ	ีเพือ่ดำาเนนิสูเ่ปา้หมาย	การประเมนิและตดัสนิทางเลอืก

ทางทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุ	การดำาเนนิวธิแีกปั้ญหาตามทางเลอืกทีเ่ลอืกไว	้และสดุทา้ยคอืการตดิตาม

ผลตามวิธีการที่ปฏิบัติ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธีระ	ชัยยุทธยรรยง	(2545:	61-67)	ได้กล่าวถึง

วิธีการต่าง	ๆ	ในการฝึกทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน	การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เป็นเทคนิค

ที่บุคคลหาวิธีการจัดการกับปัญหาในชีวิตประจำาวัน	เพื่อให้สามารถปรับตัวและดำาเนินชีวิตให้เข้า
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กับสังคมได้ด้วยการจัดประสบการณ์ในแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหา	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

จตรุวฒัน์	ผนึกรมัย(์2557	:	บทคดัยอ่)	การมสีว่นรว่มในกจิกรรมนกัศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ปีการศึกษา	2556	การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษา	พบ

ว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก	และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกันย์สินี	ปัญญาอภิวงศ์	(2558	:	130)	ได้ทำางานวิจัยเรื่อง	ทักษะชีวิตเพื่อ

การจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร	พบว่า	

ระดบัทกัษะชวีติเพือ่การจดัการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของกลุ่มตัวอยา่งโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	การเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตเพื่อการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงพบว่า	เพศ	ระดับชั้นปี	กลุ่มการเรียน	และเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน	ไม่มีผลต่อระดับทักษะ

ชีวติเพ่ือการจัดการตนเองตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ทกัษะชวีติโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายดา้นโดยเรยีงลำาดบัตามจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี้	ดา้นการมสีว่นรว่ม

ทางสังคม	ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง	ด้านการเชื่ออำานาจควบคุมตนเอง	และด้านการสนับสนุน

ทางสังคม	และแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงพบว่า	นักศึกษา	ควรมีการเรียน	รู้	อย่างสมำ่าเสมอครอบครัวต้องหมั่นดูแลและเอาใจใส่ในตัว

นักศึกษา	สถาบันการศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆ	และชุมชนควรจัด

โครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความสามัคคีภายในชุมชน

	 2.	การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณว์า่	ครอบครวัรูจ้กัอยูอ่ยา่ง

พอเพียงน้ัน	ทำาให้ครอบครัวของตนไม่ลำาบาก	มีชีวิตอยู่ดีกินดี	และมีความสุข	ไม่ต้องเดือดร้อน

ภายในครอบครวัอกีดว้ย	ถอืไดว้า่การนำาหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัของ

ตนและภายในครอบครวัของตน	ทำาใหต้นเองและครอบครวัใชช้วีติได้อยา่งสงบสขุสบืเนือ่งจากหลกั

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก	พออยู่	พอกิน	พอใช้ยึดความประหยัด	ตัด

ทอนคา่ใชจ้า่ย	ลดความฟุม่เฟอืย	ในการดำารงชีพความเปน็อยูท่ี่ต้องไมฟุ้่งเฟ้อต้องประหยดัไปในทาง

ทีถ่กูตอ้ง	ยดึถอืการประกอบอาชพีดว้ยความถกูตอ้งและสจุรติความเจรญิของคนทัง้หลายยอ่มเกดิ

มาจากการประพฤตชิอบ	และการหาเลีย้งชพีชอบเปน็สำาคญัและเลิกการแกง่แยง่ผลประโยชนแ์ละ

แขง่ขนัในการคา้ขาย	ประกอบอาชพีแบบตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรงความสุขความเจริญอนัแทจ้ริง	หมาย

ถงึ	ความสขุ	ความเจรญิ	ทีบ่คุคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเปน็ธรรมทัง้ในเจตนาและการกระทำา	ไมใ่ช่

ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น	มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา	ก่อนมุ่งเน้น

หาเงินหาทองทำามาหากินก่อนทำามาค้าขายภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำากิน	คือทุนทางสังคมตั้ง

สติที่มั่นคง	ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลมจึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาครูมีความเข้าใจ
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ในการนำาหลักการปฏิบัติเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้อย่างจริง	ๆ	สอดคล้องกับแนวคิดของชาญชัย	เพ็ชร

ประพันธ์กุล	(2550	:	50)	“ความพอเพียง”	เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทกุระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวัระดบัชมุชนจนถงึระดบัรฐั	ทัง้ในการพฒันาและบรหิาร

ประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำาเป็นท่ีต้องมีภูมิคุ้มกันในตัว

ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด	ๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้

จะต้องอาศัยความรอบรูค้วามรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการนำาวชิาการต่าง	ๆ 	มาใช้ใน

การวางแผนและการดำาเนินงานทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะก�รวิจัย 

	 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

	 1)	นกัศกึษาผูห้ญงิเป็นสว่นมากมทัีกษะการจดัการและแกป้ญัหาต่าง	ๆ 	ในการจดัการเรยีน

รู้ของนักศึกษาครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับแก้ปัญหาได้เกือบทุกครั้ง	ทำาให้ไม่มั่นใจในการดำารงชีวิต	

เสมือนว่ายังมีความลังเลสงสัยในคำาถามหรือสถานการณ์จริงในชีวิตอาจเกิดขึ้นหลากหลาย

วฒันธรรมทำาใหม้คีวามคดิสบัสน	ควรมคีำาถามทีง่่ายต่อการตอบของผู้ตอบแบบสอบถามและไมค่วร

มากเกิน

	 2)	ในกระบวนการพฒันาทกัษะชวีตินกัศกึษาควรเลือกประเด็นการพัฒนาเพียงด้านใดด้าน

หนึ่ง	จะทำาให้สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างชัดเจน

	 3)	นำาปัญหาที่เกิดจากการตอบประเด็นที่ไม่ค่อยผ่าน	ได้ในระดับเกือบทุกครั้ง	ทำาให้ยังมี

ประเด็นที่สามารถขยายความเป็นงานวิจัยในลักษณะเชิงอื่น	ๆ ที่จะสามารถตอบคำาถามได้ลุ่มลึกต่อไป

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
	 1)	ควรมกีารศกึษาทกัษะการใชช้วีติของนกัศกึษาสายอืน่	ๆ 	เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง

ในการนำาข้อมูลไปพัฒนานักศึกษา

	 2)	ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำาให้นักศึกษามีทักษะชีวิตด้านต่าง	ๆ	แตกต่างกัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ชุมชนต�มแนวท�ง

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในเขตหมู่บ้�นผ�รังหมี อำ�เภอเนินมะปร�ง 

จังหวัดพิษณุโลก

Factors affecting the success of community development 

according to the Sufficiency Economy Philosophy in Pha Rang 

Mee Village, Noenmapreag District, Phitsanulok Province

โชติ บดีรัฐ1

Chot Bodeerat

บทคัดย่อ
		 งานวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึระดับความสำาเรจ็ในการพฒันาชมุชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีงของบา้นผารงัหม	ีอำาเภอเนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่

ความสำาเรจ็ในการพฒันาเป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นผารงัหม	ีอำาเภอเนนิมะปราง	จงัหวดั

พษิณุโลก	และเพือ่ศกึษาถงึแนวทางในการพฒันาชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นผารงัหม	ีอำาเภอ

เนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	เปน็การวจิยัเชงิปริมาณ	เคร่ืองมอืทีใ่ชส้ำาหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ได้แก่	แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเชิงปริมาณ	จำานวน	254	คน	วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาและสถติอินมุาน	นำามาแจกแจงความถี	่หาคา่ร้อยละ	คา่เฉล่ีย	และคา่

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	รวมถึงการทดสอบค่าสถิติ	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

(One-Way	ANOVA)		

 ผลก�รวิจัยพบว่�
	 1)	ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	

อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ด้านความมีเหตุมีผล	มีเฉลีย่สูงสุด	รองลงมาตามลำาดับ	คือ	ด้านความพอประมาณ	ด้านความรู้	ด้าน

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	และด้านคุณธรรม	

1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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	 2)	การเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำาเร็จในการพัฒนาเปน็หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียง

ของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	จำาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล	พบว่า	

เพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้	

	 ระยะการอยูอ่าศยัในพืน้ท่ี	มผีลตอ่ความสำาเรจ็ในการพฒันาเปน็หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง

ของบ้านผารังหมี	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านอื่นไม่มีผลต่าง

	 3)	แนวทางในการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	

จังหวัดพิษณุโลก	พบว่า	หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ความรู้กับคนในชุมชนผา

รังหมีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง	ควรมีทีมวิทยากรจาก

ภาครัฐไปให้ความรู้กับชุมชนผารังหมี	เกี่ยวกับการทำาการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี	
คำ�สำ�คัญ : ความสำาเร็จ,	การพัฒนา,	เศรษฐกิจพอเพียง,	บ้านผารังหมี	

Abstract
	 This	research	aimed	to	study	the	success	level	of	community	development	

in	accordance	with	Sufficiency	Economy	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	Maprang	District,	

Phitsanulok	Province,	to	study	the	factors	affecting	the	success	level	of	community	

development	in	accordance	with	Sufficiency	Economy	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	

Maprang	District,	Phitsanulok	Province	as	classified	by	personal attributes,	and	to	

study	the	recommendations	for	the	development	of	sufficiency	economy	community	

of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	Maprang	District,	Phitsanulok	Province.	The	research	was	a	

quantitative	research.	Tools	used	for	data	collection	consisted	of	questionnaires	and	

interviews.	The	samples	were	254	people	used	for	quantitative	analysis.	Statistics	

used	in	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	standard	deviation,	

t-test,	and	one-way	ANOVA.

		 The	results	revealed	that;

	 1.	The	success	level	of	community	development	 in	accordance	with	

Sufficiency	Economy	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	Maprang	District,	Phitsanulok	Province,	

as	a	whole,	was	in	a	high	level.	When	considering	each	aspect,	it	was	found	that	

reasonableness	was	in	the	highest	level,	followed	by	moderation,	knowledge,	self-

immunity,	and	ethics	respectively.

	 2.	Comparison	of	factors	affecting	the	success	of	community	development	
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in	accordance	with	Sufficiency	Economy	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	Maprang	District,	

Phitsanulok	Province	as	classified	by	personal attributes	found	that	gender,	age,	

occupation,	income,	length	of	stay	in	the	area	affected	the	success	of	community	

development	in	accordance	with	Sufficiency	Economy	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	

Maprang	District,	Phitsanulok	Province	with	the statistical	significance	at the 0.05	

level	and	other	personal attributes	were	not	affected.	

	 3.	The	recommendations	for	the	development	of	sufficiency	economy	

community	of	Ban Pha	Rang	Mi,	Noen	Maprang	District,	Phitsanulok	Province	are	

government	agencies	should	thoroughly	encourage	the	knowledge	of	the	people	

living	in	the	community	of	Ban Pha	Rang	Mi	about	community	development	in	

accordance	with	Sufficiency	Economy	and	provide	a	team	of	public	speakers	to	

educate	the	community	about	non-reliance	agriculture.
Keywords :	Success,	Development,	Sufficiency	Economy,	Ban Pha	Rang	Mi

บทนำ�
	 ในปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับวิกฤติต่างๆ	มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม	หรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ที่ไม่อาจปฏิเสธความวุ่นวายของสังคมโลกได้	ทุกประเทศต่าง

ต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ซ่ึงการพัฒนาประเทศมีทั้งผลดีและผลเสีย	

ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำาลังก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว	ทำาให้คนในประเทศเริ่มที่จะ

ละทิ้งความเป็นอยู่ที่เป็นไทยของเราไป	หันไปเน้นภาคอุตสาหกรรม	ติดวัตถุนิยม	ชอบความฟุ้งเฟ้อ	

ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในแทบจะทกุดา้น	ไมว่า่จะเปน็ดา้นเศรษฐกจิ	การเมอืง	วฒันธรรม	สงัคม

และสิ่งแวดล้อม	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีท้ังทางบวกและทางลบ	ทางบวกทำาให้มีการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ	เช่น	การศึกษา	สาธารณสุข	สาธารณูปโภค	เป็นต้น	แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นยัง

ไดส้ง่ผลทางลบตามมาดว้ย	เชน่	การขยายตวัของรฐัเขา้ไปในชนบท	สง่ผลใหช้นบทออ่นแอใน	หลาย

ดา้น	ทัง้การตอ้งพึง่พงิตลาด	ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต	ิภมูปิญัญา	ความรูท้ีเ่คยใชแ้ก้

ปัญหาและสั่งสมกันมาถูกปรับเปลี่ยน	ถูกลืมเลือนหายไป	ซึ่งส่งสำาคัญที่สุด	คือ	ความพอเพียงในกา

รดำาเนินชีวิต	ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำาให้คนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองและดำาเนินชีวิตไปได้อย่าง

มีศักดิ์ศรีภายใต้อำานาจและความอิสระในการกำาหนดชะตาชีวิตของตนเอง	ความสามารถในการ

ควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ	รวมท้ังความสามารถ

ในการจดัการปญัหาตา่งๆ	ไดด้ว้ยตนเอง	ซึง่ทัง้หมดนีถ้อืวา่เปน็ศกัยภาพพืน้ฐานทีค่นไทยและสงัคม

ไทยเคยมอียูแ่ตเ่ดมิ	ตอ้งถูกกระทบกระเทือน	ซ่ึงวกิฤตเศรษฐกจิจากปญัหาฟองสบูแ่ละปญัหาความ
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อ่อนแอของชนบท	รวมทั้งกับปัญหาอื่นๆ	ที่เกิดขึ้น	ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้

ได้เป็นอย่างดี	(มูลนิธิชัยพัฒนา,	2550)	

	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ราชดำารัสชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	ทรงช้ีถึงการปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำา

เนินไปใน“ทางสายกลาง”	โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ครัง้แรกในป	ีพ.ศ.2517	ในพธิพีระราชทาน

ปรญิญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร	์ใจความสำาคญัวา่	“…ในการพฒันาประเทศนัน้จำาเปน็ต้อง

ทำาตามลำาดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน	คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน	ด้วยวิธีการที่ประหยัด	

ระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จได้แน่นอน

บริบูรณ์…”(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)

	 จากภาพรวมของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	ฉบบั

ที่1-7	สรุปได้ว่า	“เศรษฐกิจดี	สังคมมีปัญหา	การพัฒนาไม่ยั่งยืน”	ทำาให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	8	ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่	มาเป็นการให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาคนและสงัคมไปพรอ้มกนั	จงึเปน็จดุเริม่ตน้ของแนวคดิการพฒันาทีม่	ี“คนเปน็ศนูยก์ลางการ

พัฒนา”	โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และเปลี่ยนวิธีการ

พัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล	ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	ฉบับที่	9	ได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มาเป็นปรัชญาในการ

พฒันาและบรหิารประเทศ	หลงัจากนัน้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่10	ยงัคง

นอ้มนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็ปรชัญานำาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ	ใจความ

สำาคัญ	คือ	การพัฒนาอย่างสมดุลการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ในสังคมและการอยู่ร่วมกันระหว่าง

คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของ

ระบบเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และการบริหารจัดการประเทศที่ยัง

คงขาดความสมดุลการพัฒนาดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงเท่าที่ควร	ดังนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่	11	(พ.ศ.2555-2559)	ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ	ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง	เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน

และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเมาะสม	เพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวสู่ความสมดุลและ

ยั่งยืน	(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2554)

	 ในการสร้างประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง	สิ่งหนึ่งที่มีความจำาเป็นคือ	ต้องส่งเสริมตั้งแต่

ระดบัฐานรากของสงัคม	ซึง่กค็อืในระดบัทอ้งถิน่	ซ่ึงได้แกห่มูบ่า้นทีก่ระจายอยูท่กุส่วนของประเทศ	
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การส่งเสริมให้หมู่บ้านท้องถิ่นเหล่านั้นเข้มแข็ง	ให้สามารถบริหารจัดการ	มีความสามารถพึ่งพา

ตนเองได้และมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทาง	และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ่ินของตนเอง	ผ่าน

กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัและแกไ้ขปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ภายในหมูบ่า้น	และจากความเขม้แขง็ของ

หมูบ่า้นทีเ่ปน็รากฐานของสงัคม	กจ็ะนำาไปสูก่ารรวมตัวเปน็เครือขา่ยในระดับตำาบล	อำาเภอ	จังหวดั	

และประเทศชาติที่เข้มแข็งได้	ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

	 อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มา

เป็น	กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน	ให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน	สอดคล้องกับสภาพ

ภูมิสังคม	สร้างภูมิคุ้มกันแห่งการดำาเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทย	โดยกำาหนดยุทธศาสตร์

ในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนา	โดยดำาเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในอำาเภอ

เนินมะปราง	เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและดำารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง	ซึ่งหมู่บ้านผารังหมี	หมู่ที่	

3	ตำาบลไทรย้อย	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีทางอำาเภอเนินมะปราง	

จงัหวดัพษิณโุลกไดส้ง่เสรมิใหด้ำาเนนิการพฒันาหมูบ่า้นตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

สมาชิกในหมู่บ้านผารังหมี	หมู่ที่	3	ตำาบลไทรย้อย	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ยึดหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการวางแผนพฒันาและมสีว่นรว่มในการพฒันาหมูบ่า้น	ซึง่สมาชกิของ

หมู่บ้าได้มีการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม	เช่น	กลุ่มธนาคารขยะ	กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มทอผ้า-ทอเสื่อ	กลุ่มทำานำ้าหมักชีวภาพกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มไก่ชนกลุ่มข้าวกล้องและกลุ่ม	อสม.	

เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของหมู่บ้าน	เช่น	ประเพณีบุญข้าวสาก	การ

จัดงานวัดเด็ก	การจัดงานวันสงกรานต์	การรดนำ้าขอพรผู้สูงอายุ	และงานกีฬาพื้นบ้าน	เพื่ออนุรักษ์

และรักษาวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

	 จากเหตผุลดงักลา่ว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีเ่อือ้ต่อความสำาเรจ็ในการพฒันา

ชมุชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นผารงัหม	ีอำาเภอเนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	

อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	

ขยายการพัฒนาไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ	เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาถึงระดับความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

	 2.	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

	 3.	เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอ

เนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 			ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	ได้แก่	ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอ

เนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลกจำานวน	700	คน	

	 			กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัด

พิษณุโลกคำานวณโดยตารางทาโรยามาเน่	(Taro	Yamane)	จำานวน	254	คน	

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 			ตอนที	่1	ขอ้มลูสว่นตวัของประชาชนในพืน้ชมุชนบา้นผารังหม	ีอำาเภอเนนิมะปราง	จังหวดั

พิษณุโลก	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้	ระยะในการอยู่อาศัยในพื้นที ่

     ตอนท่ี	2	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิต

ชุมชนหมู่บ้านห้วยนำ้าไซตำาบลเนินเพิ่มอำาเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ตามประเด็น	1)	ด้านความ

พอประมาณ	2)	ด้านความมีเหตุผล	3)	ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	4)	ด้านความรู้	5)	ด้านคุณธรรม

       ตอนที่	3	แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอ

เพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 			การวิจัยครั้งน้ี	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ด้วยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลหลายวิธีเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน	ครอบคลุม	และสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้	มีวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้	

	 			ผู้วิจัยดำาเนินการโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการสังเกตในเร่ือง	

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำาเรจ็ในการพฒันาชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตหมูบ่า้น

ผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

	 			1.	ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการจัดตั้งคณะ

สงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม	เพือ่ขออนญุาตเขา้ทำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูชมุชน

หมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

	 			2.	เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองซ่ึงได้รับคืนจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชุม

ชนตำาบลเนิ่นเพิ่ม	อำาเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ที่ตอบแบบสอบถามครบตามจำานวนที่ให้

แบบสอบถามทั้งหมด	254	ชุด

      3.	นำาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องขอ้มลูแลว้ใหค้ะแนน

ตามค่านำ้าหนักของคะแนนสำาหรับแบบสอบถามที่กำาหนดไว้และนำาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วย

มือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำานวณหาค่าเฉลี่ย	(Mean)
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	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 สำาหรับการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้

ทำาการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล	โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไปนี้	คือ	

	 1.	การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ	ไดใ้ชส้ถติิเชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	และสถติิ

อนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง	(Inferential	Statistics)	รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปสำาห

รับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ดังนี้

	 -	วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก	่ตวัแปรอสิระ	ดา้นลกัษณะสว่นบคุคลของผูใ้ห้

ข้อมูล	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้	ระยะในการอยู่อาศัยในพื้นที่	โดย

ผูว้จิยัใชส้ถติเิชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	นำามาแจกแจงความถี	่และหาคา่รอ้ยละ	(Percentage)	

	 -	วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อระดับความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอ

เนินมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	5	ดา้น	โดยผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณ	(Descriptive	Statistics)	นำามา

แจกแจงความถีห่าคา่รอ้ยละ	(Percentage)	หาคา่เฉลีย่	(Mean)	และหาคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)

	 -	วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพยีงของบา้นผารงัหม	ีอำาเภอเนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	จำาแนกตามตวัแปร	เพศ	อาย	ุสถานภาพ	

ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้	ระยะในการอยู่อาศัยในพื้นที่	โดยใช้สถิติทดสอบค่า	t–	test	แบบ	

Two	-Independent	Sample	Test	และสถติทิดสอบคา่	F-test	โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดียว	(One-Way	ANOVA)	ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	Method)

	 -	ข้อมูลที่เป็นคำาถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

ผลก�รวิจัย
	 จากผลการวิจัยเรื่อง	ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ผลการวิจัยมีดังนี้

	 ตารางท่ี	1	การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่ง	ระดบัความสำาเรจ็ในการพฒันาชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตหมูบ่า้น

ผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

25
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue



	 จากตารางที่	1	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

( X =3.62,	S.D	=	1.16	)	เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น	พบวา่	ดา้นความมเีหตผุล	( X =4.64,	S.D=1.14)	

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	รองลงมาตามลำาดับ	คือ	ด้านความพอประมาณ	( X =3.43,	S.D	=1.13	)	ด้าน

ความรู้	( X =3.40,	S.D	=1.21	)	ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	( X =3.33,	S.D	=1.13	)	ด้านคุณธรรม	 

( X =3.32,	S.D	=1.19	)	

อภิปร�ยผล
	 จากผลการวิจัยเรื่อง	ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	มีประเด็นสำาคัญที่

นำามาอภิปรายดังนี้

	 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พจิารณาเปน็รายดา้น	พบวา่	ดา้นความมเีหตผุล	มคีา่เฉลีย่สงูสดุ	รองลงมาตามลำาดบั	คอื	ดา้นความ

พอประมาณด้านความรู้	ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	และด้านคุณธรรม	ชุมชนมีความเห็นว่าโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้	ชุมชนมีความ
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เปน็อสิระในการจดัการโครงการจากภาครฐัโดยองคก์ารบริหารส่วนตำาบลหรือภาครัฐได้นำานโยบาย

มาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโดยใช้ชุมชนเป็นผู้คิด	ผู้ทำาเองผลสำาเร็จของผลงานจึงเกิดจากชุมชน	

นอกจากน้ีปัจจัยส่วนบุคคลทำาให้เกิดความแตกต่างกันในความเป็นอิสระในการจัดการโครงการ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	คือ	เพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้	ระยะการอยู่อาศัยในพื้นที่	ซึ่งสอดคลองกับงาน

วจิยัของสมเศยีร	จนัทรห์ลา้	(2551)	และงานวจิยัของคณติศกัด์ิ	เฮง้ตระกลู	(2551)	พบวา่	ประชาชน

สว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั	แตโ่ครงสรา้งทางเศรษฐกจิ	ยงัมอีตุสาหกรรมครวัเรอืน	

การทอ่งเทีย่ว	รา้นคา้ตา่งๆ	นอกจากนีย้งัมกีารรวมกลุม่ของประชาชนในทอ้งถิน่นัน้การสรา้งรายได	้

หลังจากที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก	ซ่ึงส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันแปรรูปอาหาร	การรวม

กลุ่มจะเป็นโอกาสในการสร้างงานและอำานาจต่อรองอีกด้วย	ถ้ากลุ่มนั้นมีการดำาเนินงานที่ต่อเนื่อง

และมีผลการดำาเนินงานท่ีดียังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย	พร้อมกันนี้งานวิจัยของ

ชาติชาย	เขียวงามดี	(2553)	พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	และมีการรวม

กลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึนจากอาชีพหลัก	แต่การรวมกลุ่มมีการกระจุกตัวในชุมชน	

ปัญหา	คือ	ประชาชนขาดความรู้ทางด้านบัญชี	ด้านการวางแผนทางการเงิน	จึงทำาให้การรวมกลุ่ม

ขาดสภาพคล่องตัว	แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	และหน่วยงานต่างๆเช่นเดียวกัน

สรุปผลก�รวิจัย
	 1.	ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหม	ี

อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า 

ด้านความมีเหตุมีผล	มีเฉลีย่สูงสุด	รองลงมาตามลำาดับ	คือ	ด้านความพอประมาณ	ด้านความรู้	ด้าน

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	และด้านคุณธรรม	

	 2.	การเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำาเร็จในการพัฒนาเปน็หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียง

ของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	จำาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล	พบว่า	

เพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้	ระยะการอยู่อาศัยในพื้นที่	มีผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นผารงัหมี	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	สว่นดา้นอืน่ไมม่ผีลตา่ง

	 3.	แนวทางในการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านผารังหมี	อำาเภอเนินมะปราง	

จังหวัดพิษณุโลก	พบว่า	หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ความรู้กับคนในชุมชนผา

รังหมีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง	ควรมีทีมวิทยากรจาก

ภาครัฐไปให้ความรู้กับชุมชนผารังหมี	เกี่ยวกับการทำาการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี	
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ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง : หลักก�รและวิธีก�รพัฒน�ชุมชน

ต�มหลักพุทธธรรมอย่�งยั่งยืน

COMMUNIT : PRINCIPLES AND METHODS

FOR SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT

ACCORDING TO BUDDHADHAMMA

อนุวัต กระสังข์ 1

Anuwat Krasang

บทคัดย่อ
	 หลกัการและวธิกีารพฒันาชมุชนตามหลักพุทธธรรมอยา่งยัง่ยนืนัน้นบัเปน็ส่ิงท่ีใหมส่ำาหรับ

ชาวบ้านทั่วไป	แต่สำาหรับพระสงฆ์นั้น	ถือปฏิบัติกันมานาน	เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น	เป็นท่ี

ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนในชาตินับตั้งแต่หน่วยเล็กๆ	จนถึงหน่วย

ใหญ่	คือตั้งแต่ระดับบุคคล	ครอบครัว	สังคม	ไปจนถึงระดับองค์กร	และระดับชาติ	ต้องเข้ามามีส่วน

รว่ม	จดุนีเ้องทำาใหพ้ระสงฆค์อืผูท้ีม่บีทบาทโดยวธิผีสมผสานหรือท่ีเรียกวา่บรูณาการหลักพุทธธรรม

เข้าไปด้วยทำาให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ	
คำ�สำ�คัญ :	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,	หลักการและวิธีการ,	หลักพุทธธรรม

ABSTRACT
	 The	principles	and	methods	of	sustainable	community	development	are	

new	to	ordinary	people.	But	for	the	monks	it	has	been	practiced	for	a	long	time.	

But	not	only	concrete,	it	is	well	known	that	these	problems	are	a	national	problem.	

Everybody	in	the	nation,	from	small	units	to	large	ones,	is	from	individual,	family,	

society	to	corporate	and	national	level.	to	engage	in	this	point	of	view,	the	monk	

is	a	person	who	plays	a	harmonious	role,	also	known	as	integrating	Buddhist	principles,	

into	a	new	interesting	concept.
Keywords : Community,	Principles	and	Methods,	Buddhadhamma

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.,	ภาควิชารัฐศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทนำ�
	 เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาแห่งการกำาหนดแนวทางของการดำารงชีวิต	ซึ่งพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ไดท้รงใชเ้ปน็หลกัในการดำาเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิเพือ่ชว่ย

เหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ในแผ่นดินให้	พออยู่พอกิน	ตลอดมานานนับหลายทศวรรษและในคราวที่

ประเทศไทยประสบกับปัญหา	วิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อเกือบห้าปีที่ผ่านมา	เนื่องจากตกอยู่ภายใต้

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม	และลัทธิบริโภคนิยมที่เกินพอดี	พระองค์ก็ได้ทรงชี้แนะปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหแ้กพ่สกนกิร	เพือ่เตอืนสตใิหม้คีวามพอดี	ในการดำารงอยูข่องชวีติ	และสังคมทีย่ัง่ยนืของ

ประเทศไทย	อีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ตั้งสติโดยมีสัมมาทิฐิให้ประชาชนได้รู้เท่าทันความเป็นจริง

และสภาพลวงตาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศชาติ	ทรงชี้แนะแนวทาง	ทางสายกลางในการ

ดำารงชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมหลายประการรวมทั้ง	ลดกิเลส	คือ	ความโลภทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตสงบ

สุข	ร่มเย็นและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนและถาวรขึ้นในแผ่นดิน	โดยเสนอให้เป็น	ทางเลือก	

(Alternative)	แก่การดำารงชีวิต	ปรัชญา	เศรษฐกิจพอเพียง	นั้น	แม้จะมีคำาว่า	เศรษฐกิจ	แต่ก็เป็น	

แนวทางการดำาเนนิชวีติ	ทีท่รงมพีระประสงคใ์หพ้สกนกิรชาวไทย	ทัง้ปวง	ยดึถอืเอาเปน็หลกัในการ

ดำารงชีพ	ทั้งในภาวะวิกฤติและต่อไปในอนาคต	

	 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ดป้ระมวลและกลัน่กรองจากพระราชดำารสั	

ซึง่ไดท้รงมีพระราชวนิจิฉยัตามทีร่อ้งขอและทรงพระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ขพระราชทานลงมาเมือ่วนั

ที่	29	พฤศจิกายน	2542	ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ(สำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	,	2543:	205)ปรัชญาดังกล่าวจะเห็นได้ชัด	ถึง

หลักสำาคัญของการดำารงชีวิตและการตั้งตนอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง	และความไม่ประมาท	

โดยที่จะต้องคำานึงถึงความพอเพียง	ความพอประมาณ	และความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ

ยังต้องมีปัญญาความรอบรู้	รอบคอบ	และความมีคุณธรรม	ประกอบการตัดสินใจและการกระทำา

ด้วย	หลักสำาคัญข้างต้นอาจจำาแนกได้โดยสังเขป	ดังนี้	

	 1)	ความพอประมาณ	(ความพอเพียง)	คือ	ความสมดุลและความพอดี	ไม่มากไม่น้อยเกิน

ไป	ตามแต่อัตภาพของบุคคลเป็นไปตามหลักพุทธธรรม	มัชฌิมาปฏิปทา	

	 2)	ความมีเหตุผล	เป็นเหตุผลที่สมควรในการกระทำาและการตัดสินใจ	โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	และคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้นอย่างรอบคอบ	

	 3)	ภูมิคุ้มกันที่ดี	คือ	มีความมั่นคงในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ	 เป็นการลดความเปราะบางต่อความเสี่ยงในการดำารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพหากมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น	

	 ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม	เป็นหลักสำาคัญที่ต้องมีทั้งความซื่อสัตย์	สุจริต	ไม่โลภ	ไม่เบียดเบียน	
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มีความอดทน	ความเพียร	และมีปัญญาในการดำารงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม

	 แนวความคดิหลกัของปรชัญานี	้คอื	การชีแ้นะแนวทางการดำารงอยูแ่ละปฏบิตัตินเพือ่ความ

มั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง	ๆ	เป็นการดำาเนินตามทางสายกลางก้าวทันต่อโลก	โดยปรัชญาใช้ได้ทั้ง

ระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	ประเทศ	เป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต	มีการเปลี่ยนแปลง	

มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	เป็นการปฏิบัติที่มุ่งผล

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

	 ผู้เขียนสรุปโครงสร้างของปรัชญาช้ีว่า	ความพอเพียงเป็นทั้งผลและวิธีการ	(End	and	

mean)	จากการกระทำาโดยผลท่ีคาดวา่จะไดร้บัคอื	การพฒันาทีส่มดุล	และพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	

โดยมีความสมดุลในทุกด้าน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม	ในขณะเดียวกันวิธี

การตามความพอเพยีงเป็นความสมดลุของการกระทำา	ทัง้เหตแุละผลจะนำาไปสูค่วามยัง่ยนืของการ

พัฒนา	ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ซึ่งในด้านการปฏิบัติ	ความพอเพียงตามหลัก

ปรชัญานี	้ประกอบดว้ยสามองคป์ระกอบ	(สามหว่ง)	คอื	ความพอประมาณ	ความมเีหตุมผีล	มรีะบบ

ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง	หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงท่ี

สมบูรณ์	

	 ความพอประมาณ	คือ	มีสองนัยยะ	ในด้านหนึ่งคือ	ความพอดีไม่สุดโต่ง	โดยมีการกระทำา

ไม่มากเกินไป	ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง	ๆ	เช่น	การบริโภค	การผลิตอยู่ในระดับสมดุล	การใช้จ่าย	

การออมอยูใ่นระดบัท่ีไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหต้นเอง	อกีด้านหนึง่หมายถงึการทีส่ามารถพึง่ตัวเอง

ได้ยืนได้บนขาของตนเอง

	 ความมีเหตุมีผล	หมายความว่า	การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่างๆ	

นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล	มีการพิจารณาจากเหตุ	ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ต้องเป็นการ

มองระยะยาว	คำานึงถึงความเสี่ยง	ตลอดจนคำานึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการตัดสินใจนี้	

	 การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร	หมายความถึง	การกระทำาที่ไม่คำานึงถึงเฉพาะเหตุการณ์

และผลในปจัจบุนั	แตภ่ายใตข้อ้จำากดัของขอ้มลูทีม่อียู	่ต้องคำานงึถงึความเปน็ไปได้ของสถานการณ์

ตา่ง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย	และสามารถสร้างภมูคิุม้กนัพร้อมรับการเปล่ียนแปลง	ท้ังนี	้เพราะ

พลวัตในมิติต่าง	ๆ 	ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง	ๆ 	อย่างรวดเร็วขึ้น	จึงต้องมีการเตรียมตัว

พร้อมรับผลกระทบเหล่านี้ด้วย	

	 นอกจากนีก้ารจะกระทำาใหม้คีวามพอเพียงตามหลักปรัชญาได้นัน้	จะต้องมเีง่ือนไขพ้ืนฐาน	

คือ	การมีความรอบรู้	และคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต	ในส่วนของคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	มี

สองดา้นคอื	ดา้นจติใจ	ปัญญา	และดา้นการกระทำา	ในด้านแรกเปน็การตระหนกัในคณุธรรม	มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริต	และมีความรอบรู้	ที่เหมาะสม	ส่วนด้านการกระทำาหรือแนวทางการดำาเนินชีวิต	เน้น
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ความอดทน	ความเพียร	สติ	ปัญญา	และความรอบคอบ	เงื่อนไขทั้งสองนี้จะทำาให้การปฏิบัติตาม

เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้	

หลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 ผูเ้ขยีนไดว้เิคราะหถ์งึหลกัการวา่ดว้ยความพอเพยีง	ความพอประมาณ	และความมเีหตผุล	

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	ซึ่งมีประเด็นรายละเอียดน่าสนใจดังนี้

	 (1)	ความพอประมาณ	

	 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	รวมตลอดถงึการพฒันาในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

เกือบทุกโครงการ	ล้วนมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความ	พออยู่พอกิน	ความเหมาะสม	ความพอ

เพียง	และความพอดี	ท้ังสิ้นและในความเป็นจริงแล้วได้ทรงดำาเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่ง

สะท้อนออกมาในเรื่องการสร้าง	ความพอเพียงให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ	มา

ตั้งแต่เริ่มทรงงานช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้	มานานนับหลายทศวรรษก่อนหน้าท่ีจะเกิดปัญหา

วกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ	และกอ่นท่ีคำาวา่	เศรษฐกจิพอเพยีงจะเปน็คำาทีพ่ดูอา้งองิกนัหนาหู

ในบรรดานักคิด	นักวิชาการ	และนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเสียอีก	เกือบทุกครั้งและทุกแห่งหน	ที่

ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงงานเพือ่ชว่ยเหลอื	สงเคราะหแ์ละยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	

ผู้อยู่ห่างไกลและทุรกันดารในภูมิภาคและในชนบท	พระองค์ทรงส่ังสอนและแนะนำาให้ประชาชน	

รู้จักเพียงพอในการบริโภค	การดำารงชีวิตและการใช้ชีวิต	โดยทรงแนะนำาให้สันโดษ	ลด	ละเลิก

อบายมขุและความโลภอยา่งไรเ้หตผุล	ทรงแนะใหล้ะเวน้วฒันธรรมการบรโิภคตามกระแสเศรษฐกจิ

ทุนนิยมที่ไร้สาระ	ฟุ่มเฟือย	มอมเมา	และไม่รู้จักพอ	ทรงเน้นเรื่องการสันโดษ	ให้พึงพอใจในชีวิตที่

เพียงพอกับอัตภาพและสภาพแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและเกื้อกูลกันในชุมชน

พร้อม	ๆ	กัน	(อภิชัย	พันธุเสน,	2539:207-208)	กับการสร้างความเข้มแข็งและการมีธรรมะและ

คุณธรรมในจิตใจ	ไม่คดโกง	เอารัดเอาเปรียบ	รู้จักเสียสละและการให้	การแบ่งปันและให้ประสาน

ประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่น	(คูณ	โทขันธ์,	2525:109)	ตลอดจนสังคมและสภาพแวดล้อมทั้งทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม

	 อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนมองว่าขณะนี้ก็มีผู้ที่มีความเข้าใจ	และเห็นความสำาคัญของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง	ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักนัมากยิง่ขึน้	โดยมทีัง้นกัวจิารณแ์ละนกัพฒันา

หลายสาขาไดท้ำาความเขา้ใจ	และแลกเปลีย่นความเหน็และทศันะกนัดงัปรากฏในการสมัมนาตา่งๆ	

และแมก้ระทัง่ไดข้อพระราชทานความหมายลงมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเพ่ือนอ้มเกล้าฯ	

รับไปปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว	

	 จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็พอจะ

เห็นนัยสำาคัญที่ว่า	ทรงให้นำาหลักของการพออยู่	–	พอกิน	กับความพอเพียงและพอดีเป็นฐานเบื้อง
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ตน้กอ่นทีจ่ะขยายไปสูก่ารพฒันาท่ีเป็นสมัมาพฒันาทีย่ัง่ยนืสบืไป	ความพออยู-่พอกนิของประชากร

ผูย้ากไรส้ว่นใหญข่องประเทศ	จะเปน็จดุเริม่ตน้ของการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตามลำาดับขัน้ตอนโดยไมเ่ร่งรัด

สรา้งความเจรญิทางเศรษฐกจิ	โดยปราศจากรากฐานทีม่ัน่คงชดัเจน	ผลจากเศรษฐกจิฟองสบูท่ำาให้

หลายฝา่ยเริม่ตระหนกัวา่	ความจำาเรญิ	รุง่เรอืงจากภาพลวงตา	โดยคำานงึถงึตัวเลขแสดงความเจริญ

เตบิโตทีมิ่ใช่ความจรงิแท	้และมไิดก้อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กค่นสว่นรวมเนือ่งจากมคีวามโลภและกเิลส

เปน็ตวัชีน้ำานัน้ไดส้รา้งความหายนะแกป่ระเทศชาติมาแล้วเพียงใด(นธิ	ิเอยีวศรีวงศ,์	2537:118-119)

ดงันัน้จงึอาจสรปุความหมายและบรบิทของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

ได้ว่า	ความพออยู่	–	พอกิน	และความ	พอเพียง	ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้

พระราชทานไวน้ัน้	มคีวามหมายและมบีรบิทกวา้งขวางกนิความมากกวา่เพยีงแคม่ขีา้วอยูใ่นยุง้ฉาง	

ผักและปลาอยู่ในไร่เพียงพอสำาหรับการบริโภคในครัวเรือนไปได้ตลอดปีเท่านั้น	หากแต่เศรษฐกิจ

พอเพียงน้ียังกินความหมายกว้างขวางลุ่มลึกและผูกพันสอดประสานกับหลักธรรมในพระพุทธ

ศาสนา	ในเรื่องการเดินทางสายกลางและข้อธรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับ	ปรัชญา	และแนวคิด	ในการ

ดำารงชีวิตของผู้คน	ชุมชน	และสังคมไทยในอุดมการณ์	คือ	พุทธวิถีแห่งความมีชีวิตอันประเสริฐอีก

ด้วย	

	 ดว้ยเหตนุีค้วามหมายและบรบิทของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ	

จึงเป็นที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น	และเป็นที่ยอมรับกันด้วยว่า	เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือหลักในการดำารง

ชีวิต	ที่พึงปรารถนาของคนไทย	ซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดกับเรื่องของจิตใจ	จริยธรรมและหลักธรรม

ในพระพุทธศาสนา

	 นอกเหนือไปจากการทำาทุกอย่าง	ให้ง่ายและไม่สลับซับซ้อนจนชาวบ้านทำาตามไม่ได้อัน

เป็นหลักและหัวใจสำาคัญของการดำาเนินงานแล้ว	การนำาความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติ

และกฏเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา	และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้

เขา้สูร่ะบบทีป่กตนิัน้	กน็บัวา่เป็นหลกัการและแนวปฏบิติัทีส่ำาคญัยิง่อกีสว่นหนึง่ในการทรงงานของ

พระองค์	เช่น	แนวความคิด	ใช้อธรรมปราบอธรรม	และ	ธรรมปราบอธรรม	หรือ	นำ้าดีไล่นำ้าเสีย	ใน

งานการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	แนวคิดและปรัชญาการทำางานในลักษณะนี้จะเห็น

ได้ว่าเป็นการใช้	สติ	และ	ปัญญา	ผสมผสานกับความรู้เข้าดำาเนินการกับเหตุและปัจจัยไม่ว่าจะเป็น	

บวก	หรือ	ลบ	ที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ตามธรรมชาติให้ก่อประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นการใช้	ปัญญา	แก้

ปัญหาตามหลักพระพุทธธรรมนั้นเอง(สมศักดิ์	ศรีสันติสุข,	2529:240)

	 ในพระพุทธศาสนานั้น	สรรเสริญ	ยกย่อง	คนที่พัฒนาตนแล้วว่าควรแก่การยกย่อง	ดังพระ

บาลทีีว่า่	ทนฺโต	เสฏโฺฐมนสุ.เสส	ุแปลความไดว้า่	ในหมูม่นษุยผ์ูท้ีฝ่กึตนแลว้ประเสรฐิทีส่ดุ	ผูท้ีพ่ฒันา

ตนแล้วคือ	ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญในพระพุทธศาสนา	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	หลัก
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แม่บทของการพัฒนาตน,	2547:18)	ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	การพัฒนาตน	คือ	ธรรมอันประเสริฐ

และมีความสำาคัญยิ่ง	ส่วนปรัชญา	แนวคิดและทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ	ซึ่งมีความมุ่งหมายหลักประการสำาคัญท่ีสุด	คือ	การให้โอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มี

โอกาสฝึกตนทั้งทางด้านจิตและทางกายควบคู่กันไป	โดยผสมผสาน	อยู่ในเรื่องการทำามาหากิน	คือ	

การมีสัมมาอาชีวะท่ีไม่เพียงแต่จะเน้นเรื่องความพออยู่	พอกิน	และความพอเพียงแก่ชีวิต	เท่านั้น	

แตห่ากวเิคราะหล์กึลงไปแลว้ยงัเหน็ลกัษณะของการทำาใหเ้จรญิ	คอื	ภาวนา	ในทกุด้านของชวีติของ

ตนและชุมชนที่ตนเอง	ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักของทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย(วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร,	2546:7)

	 (2)	ความมีเหตุผล	

	 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวเป็นการปรับพื้นฐานมาในส่วนก่อนหน้านี้แล้วว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นชัดแจ้งในโครงการพัฒนาอันเนื่องมา

จากพระราชดำาร	ิตา่ง	ๆ 	หลากหลาย	ทีม่ขีึน้เพ่ือสงเคราะหช์ว่ยเหลือและยกระดับคณุภาพชวีติของ

ประชาชนให้ดีขึ้นนั้น	ประการแรก	คือ	ความพออยู่	–	พอกิน	และพอเพียงในการดำารงชีวิต	ซึ่งเป็น

พืน้ฐานหลกัของชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	และสอดคล้องสัมพันธก์บัหลักพุทธธรรมในข้อต่าง	

ๆ	อันมีหลักแห่งการเดินทางสายกลาง	คือ	มัชฌิมาปฏิปทา	เป็นปฐม	(สนธยา	พลศรี,	2545:	9)	

นอกไปจากน้ันก็ยังมีเรื่องของการพอเพียงเป็นการประมาณในการบริโภคซึ่งอยู่ในหลักธรรมเรื่อง	

มัตตัญญุตา	ยังเรื่องการสันโดษ	ประมาณตน	มีวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพและการไม่โลภ	

ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ไม่เบียดเบียน	ฯลฯ	อันเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	มาเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง	

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง	หลักของการ	พออยู่	พอกิน	พอดีและพอเพียงตลอดจนไม่โลภไม่

เบียดเบียนทั้งผู้อื่น	(ประสาท	หลักศิลา,	2545:2)	และทรัพยากร	ธรรมชาตินั้น	คือ	แนวความคิด

หลกั	และเปน็พืน้ฐานหลกั	ท่ีทรงมพีระราชประสงคใ์ห	้ประชากรสว่นใหญข่องประเทศวางแนวชวีติ

ตามหลักแห่งพระพทุธศาสนาไวใ้หม้ัน่	เพือ่เปน็ภมูคิุม้กนั	มใิหเ้กดิความทกุข	์และสามารถดำารงชวีติ	

อยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ	มีความงดงาม	และมีสันติสุข	ไปพร้อม	ๆ	กันด้วย

	 รากฐานสำาคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิโดยแท	้ไมว่า่จะพจิารณา

ในแง่ใด	ความพออยู่	–	พอกิน	พอเพียงและพอดี	นั้นเป็นปรัชญาการดำาเนินชีวิตที่มีความหมายลึก

ซึ้ง	เป็นพระ	ปัญญา	อันเฉียบคมที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข	และบรรเทา	ปัญหา	อัน

เนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ	โดย	มัชฌิมาปฏิปทา	ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว	

ก็คือหลักธรรมสำาคัญแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นหลักแห่งการดำารงอยู่ของชีวิตทั้งของฆราวาส

และคฤหัสถ์ใน	พรหมจรรย์	แห่งพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศถูกบ่มเพาะ

มานานพร้อมกับการเป็นชาติไทยนั่นเอง



35
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

	 (3)	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	

	 การมีภูมิคุ้มกันในการดำาเนินชีวิตโดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวข้องอย่างสำาคัญ

กับหลักธรรม	มัชฌิมาปฏิปทาเป็นลำาดับแรกและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	ในบทย่อยนี้

จึงเห็นควรพูดถึงในรายละเอียดเป็นการเฉพาะก่อนดังต่อไปนี้	

	 พระพุทธศาสนา	(พุทธธรรม)	คือ	ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติอีกทั้งพุทธธรรมนั้นก็

มใิชเ่ปน็เพยีงปรชัญาของนกัปรชัญาหรอืเรือ่งของนกัคดิทีก่ำาลงัคดิคน้หาความจรงิ	โดยใชเ้หตุผลเชงิ

ตรรกวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่	หากแต่พุทธธรรมเป็นเรื่องของ	การปฏิบัติ	หรือเป็นการ

ปฏิบัติของผู้ทรงปัญญา	ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตและความเป็นอยู่จริงของ

มนุษย์	พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนความจริงท่ีเป็นประโยชน์	และส่ังสอนเฉพาะส่ิงท่ีจะนำามา

ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้ด้วยเหตุนี้	พระพุทธองค์	จึงไม่ทรงสนับสนุน	การพยามเข้าถึง	

สัจจธรรม	ด้วยวิธีครุ่นคิด	และถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญา	ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์	และด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนา	เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของมนุษย์นี้เอง	ความเป็น

พุทธธรรมจึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย

	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต)	กล่าวไว้ว่า	มัชฌิมาปฏิปทา	เป็นประมวลคำาสอนภาคปฏิบัติ	

คือ	ระบบ	จริยธรรม	ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา	มีรายละเอียด	ขอบเขต	กว้างขวาง	มากเกินกว่า

ที่จะพูดถึงให้ครบถ้วนกระบวนความได้	แต่สามารถที่จะอธิบาย	ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ	8	

อย่าง	อันเป็นหัวข้อสำาคัญของ	อริยอัฏฐังคิกมัคค์	หรือ	อารยอัษฎางคิกมรรค	(มรรคาอันประเสริฐ	

มีองค์ประกอบ	8	อย่าง)	ดังนี้	คือ	

	 1)	สัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	(Right	View)	

	 2)	สัมมาสังกัปปะ	ความดำาริชอบ	(Right	Thought)	

	 3)	สัมมาวาจา	วาจาชอบ	(Right	Speceh)	

	 4)	สัมมากัมมันตะ	การกระทำาชอบ	(Right	Action)	

	 5)	สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีพชอบ	(Right	Livelihood)	

	 6)	สัมมาวายามะ	ความพยายามชอบ	(Right	Efford)	

	 7)	สัมมาสติ	ระลึกชอบ	(Right	Mindfulness)	

	 8)	สัมมาสมาธิ	จิตมั่นชอบ(Right	Concentration)

	 องค์ประกอบท้ัง	8	น้ี	มิใช่ทางแปดทาง	หรือต้องกระทำาให้สำาเร็จเสร็จสิ้นไปทีละข้อ	หาก

แตเ่ปน็สว่นประกอบของทางสายเดยีวกนั	ทีต่อ้งอาศยัพึง่พงิกนั	เหมอืนเกลยีวเชอืก	8	เกลยีว	ทีร่วม

กันเข้าเป็นเส้นเชือกเดียว	ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันไปโดยตลอด
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	 พระธรรมปฎิก	(ปจัจบุนั	พระพรหมคณุาภรณ)์	ใหอ้รรถาธบิายในเร่ืองนีว้า่การศกึษาพัฒนา

องค์ธรรมภายใน	มัชฌิมาปฏิปทานี้	ก็คือ	การพัฒนาของชีวิต	หรือพัฒนาการของชีวิตภายใต้กรอบ

กระบวนการของธรรมชาติ	ที่ดำาเนินไปตามวิถีแห่งมรรค	และเมื่อพูดโดยผลรวมแล้ว	สามารถแบ่ง

แยกออกเป็นหลักสามส่วน	คือ

	 1)	อธิศีลสิกขา	คือ	การฝึกศึกษาอบรมในด้านความประพฤติ	ทางกาย	วาจา	และอาชีพ	ให้

มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล	(Training	in	Higher	Morality)	

	 2)	อธิจิตตสิกขา	การฝึกศึกษาอบรม	ด้านสมาธิ	คือการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว

ง่าย	(Training	in	Higher	Mentality	หรือ	Concentration)	

	 3)	อธปิญัญาสกิขา	การฝกึฝนศกึษาพัฒนาในด้านปญัญาใหสู้งขึน้ไปและใหรู้้คดิ	เขา้ใจมอง

เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง	(Training	in	Higher	Wisdom)

วิธีก�รพัฒน�
	 สำาหรับขั้นตอนและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้	มีดังนี้	คือ	1.	การพึ่งตนเอง	2.	พอ

อยู่พอกิน	3.	พอเพียง	4.	การไม่เบียดเบียน

 1) ก�รพึ่งตนเอง

	 การพึง่ตนเอง	ดงักลา่วแลว้วา่พระพทุธศาสนาคอื	ศาสนาแหง่ปญัญาและการปฏบิตั	ิดงันัน้

จึงให้ความสำาคญัและเพง่เลง็การปฏบิตัทิัง้ทางกาย	และใจเพือ่การพึง่ตนเองทกุระดบัเปน็อยา่งมาก	

(พระอาจารย	์ชา	สภุทโฺท,	2541:29)	เชน่เดยีวกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีเนน้การสงเคราะห์

ช่วยเหลือ	เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่บนขาของตนเองได้	เพื่อให้มีความแข็ง

แรงมั่นคงเพียงพอที่จะ	พัฒนาตน	ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป	การพัฒนาตนนี้ย่อมหมายถึงการพัฒนา

ตนทั้งภายนอกและภายใน	คือ	พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ	ท่ีจะ

สามารถฝกึตนใหพ้น้จากหว่งโซข่องกระแสบรโิภคนยิมโดยยดึถอืและปฏบิตัติามาหลกัศลีธรรมและ

จริยธรรมตามพื้นฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำาชาติ

ไทยอยู่แล้ว(ยุวัฒน์	วุฒิเมธี,	2525:8)

	 หลักธรรมว่าด้วยการพึ่งพาตนเอง	หรือ	พึ่งตนเองในพระพุทธศาสนานั้น	มีอยู่หลายประการ	

เปน็การเฉพาะเชน่	นาถกรณธรรม	ซ่ึงประกอบด้วยองคธ์รรมสำาคญั	10	ขอ้	วา่ดว้ยธรรมอนัเป็นการสรา้ง

ที่พึ่งคุณธรรมอันทำาให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ประกอบด้วย(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),2545:324)

	 หลกัธรรมวา่ดว้ยการพึง่พาตนเอง	หรอื	พึง่ตนเองในพระพทุธศาสนานัน้	มอียูห่ลายประการ	

เปน็การเฉพาะเชน่	นาถกรณธรรม	ซึง่ประกอบด้วยองคธ์รรมสำาคญั	10	ขอ้	วา่ด้วยธรรมอนัเปน็การ

สร้างที่พึ่งคุณธรรมอันทำาให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ประกอบด้วย
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	 1)	ศีล	(ความประพฤติดีงาม,	ระเบียบวินัย,	อาชีวบริสุทธิ)	

	 2)	พาหุสัจจะ	(การศึกษา	–	การใฝ่หาความรู้)	

	 3)	กัลยาณมิตตตา	(คบคนดี	มีกัลยาณมิตร,	ปรึกษา)	

	 4)	โสวจัสตา	(เป็นคนง่าย	รับฟังเหตุผล)	

	 5)	กิงกรณีเยสุ	ทุกขตา	(ขวนขวายกิจการ,	ทำาได้สำาเร็จ	ฯลฯ)	

	 6)	ธัมมกามตา	(รู้รัก,	ใคร่ธรรม,	รับรู้	–	รับฟัง)	

	 7)	วิริยารัมภะ	(ขยันหมั่นเพียร,	ละชั่ว	ทำาดี,	เข้มแข็ง)	

	 8)	สันตุฏฐิ	(สันโดษ,	พอใจกับสิ่งที่หามาได้โดยชอบ)	

	 9)	สติ	(ความมีสติ,	ไม่ประมาท)	

	 10)	ปัญญา	(รู้คิด,	พิจารณา,	เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)

	 องค์ธรรมอันเป็นการ	สร้างที่พึ่ง	นี้	เป็นธรรมมีอุปการะมาก	เป็นคุณธรรมอันทำาให้ตนเป็น

ที่พึ่งแห่งตนยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำาเร็จและเป็นกำาลังหนุนในการบำาเพ็ญคุณงาม

ความดีทั้งหลายด้วย(อรสา	เตติวัฒน์,	และคณะ,	2552:1-3)

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	

ขอ้นีแ้ลว้	จะเหน็ความประสานสอดคลอ้งเปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	โดยทีเ่ศรษฐกจิพอเพยีงไมเ่พยีง

แต่มุ่งประสงค์ให้เกษตรกรและในวงที่กว้างขวางออกไป	คือ	ประชาชนทั้งชาติได้พึ่งพาตนเองได้ใน

ทางเศรษฐกิจเท่านั้น	แต่ยังหมายความคลุมถึงการมีความมั่นคงในการท่ีจะเป็น	อิสรภาพจากการ

ครอบงำาของกระแสโลกในเชงิวตัถนุยิมและบรโิภคนยิมต่าง	ๆ 	ท้ังประชาชนยงัสามารถกำาหนดความ

เปน็อยูข่องตนเองดว้ย	สตปิญัญา	ความพากเพียร	ความสันโดษ	โดยมอีงคธ์รรมทางพระพุทธศาสนา

เกื้อหนุนอยู่ด้วย	(สัญญา	สัญญาวิวัฒน์,	2541:21-22)	ดังจะเห็นได้จากความในพระราชดำารัส	ตอน

หน่ึงทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเรือ่งนีว้า่...คนเราถา้พอในความตอ้งการมนักม็คีวามโลภนอ้ยกเ็บยีดเบยีนคนอืน่

น้อยถา้ประเทศใดมคีวามคดิอนันีม้คีวามคดิวา่	ถา้ทำาอะไรตอ้ง	พอเพยีง	หมายความวา่พอประมาณ	

ซื่อตรง	ไม่โลภอย่างมากเราก็อยู่เป็นสุข

	 การพึ่งตนเองได้ในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกินความหมาย	ถึงการพัฒนา

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ด้วย	(อภิชัย	สมบูรณ์ปกรณ์,	และคณะ,	2552:18)	การพ่ึง

ตนเองไดจ้งึไมไ่ดม้คีวามหมายเฉพาะ	การพึง่ตนเองได้ทางด้านวตัถุเท่านัน้	แต่หมายความกวา้งขวาง

ถงึการควบคุมตนเองใหเ้ป็นอสิระปลอดโปรง่จากอำานาจของกเิลส	และสามารถขม่ตน	ขม่ใจ	ใหเ้กดิ

ปัญญาในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ารู้จักทุกข์	รู้เท่าทันทุกข์และมีความสุขตามอัตภาพได้ด้วย(พระ

ธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2539:78)
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	 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอนัมเีรือ่งการพึง่ตนเองเปน็หลกั	ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ได้พระราชทานไว้นั้น	คือ	หลักของการกระทำาหรือปฏิบัติ	เพื่อสร้างเหตุและผล	ตามหลักของพุทธ

ธรรมนั่นเอง

	 ในหลักการพึ่งตนเองและการทำาความดี	เพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั้น	พระไพศาล		วิ

สาโล	ไดอ้รรถาธบิายไวใ้นพทุธธรรมกบัการพฒันาสงัคมวา่	การพึง่ตนเองในระดบัของบคุคลนัน้มใิช่

เป็นสภาวะที่ต่างคนต่างอยู่หรือตัวใครตัวมันแบบที่เรียกว่าปัจเจกนิยม	(Individualism)	โดยสร้าง

ความแปลกแยกจากสังคมแม้จะอยู่ในสังคม	ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามองว่า(พระไพศาล	วิสาโล,	

พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม,	2533:23)

	 ปัจจุบันเป็นท่ีตระหนักและทราบกันอยู่ดีแล้วว่า	แนวทางและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย	นับแต่ได้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบเป็นต้นมา	เกือบ	5	ทศวรรษแล้วนั้น	

ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต	การบริโภค	การลงทุน	และการ

ใชท้รพัยากรขนาดใหญ	่เพือ่เพิม่ผลผลติและกระตุ้นการบริโภคอยา่งไมม่ขีอบเขตจำากดั	ผลจากการ

พัฒนาตามแนวคิดตะวันตกที่ผ่านมานั้น	ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ทางด้านสังคม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแง่ของผลดีจากการพัฒนาตามแนวความคิดนี้	ปรากฏ

ว่า	คนจำานวนน้อย(มาก)	คือ	กลุ่มทุนผูกขาด	ซึ่งมีอำานาจและอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ	การพาณิชย์	

และการเมอืง	ไดร้บัสว่นแบ่งจากผลประโยชนม์ากกวา่ครึง่หนึง่	ซ่ึงเปน็จำานวนมหาศาล	คนสว่นใหญ่

ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรทีย่ากจนทีส่ดุของประเทศ	20	%	ไดร้บัผลจากการพฒันาไปไมถ่งึ	10	% 

(ดูตารางแสดงความไม่เท่าเทียมกันของรายได้หน้า	32	)	ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัซึง่ไดพ้ระราชทานใหไ้วเ้ปน็แนวทางเลือกจึงใหค้วามสำาคญัแกก่ารพ่ึง

ตนเองและพอเพียงเป็นอย่างมาก

	 เก่ียวกับแนวความคิด	เรื่องที่เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด	และปรัชญาการพัฒนา

เศรษฐกิจของโลกตะวันตก	ที่ถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่นับแต่ศตวรรษท่ีแล้วมาว่าแท้จริงมิใช่ส่ิงท่ี

ทันสมัยและก่อประโยชน์	อันแท้จริงให้กับโลกมนุษย์เลย	หากแต่เป็นการทำาลายทั้งมนุษย์และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียมากกว่าต่างหาก	(เฉลียว	บุรีภักดีและคณะ,	2545:44-45)	

ส่วนแนวคิดและปรัชญาตะวันออกที่วางไว้สำาหรับชีวิตและโลกนั้น	กลับเป็นปรัชญาท่ีทันสมัยและ

ทรงคุณค่ามากกว่า	เช่น	ความคิดในเรื่อง	พุทธเศรษฐศาสตร์	(Small	is	beautiful)	ของ	อี.เอฟ.ชู

มารคเกอร	์ซึง่มนียัทีส่มัพนัธอ์ยา่งยิง่กบัปรชัญาและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง	ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง	(ประเวศ	วะสี,	2541:35-36)

 2) พออยู่พอกิน 

	 คำาวา่	พออยูพ่อกนิ	จะตรงกบัคำาว่าสนัโดษ	ตามหลกัพทุธธรมในเรือ่งสนัโดษ	ดจูะเปน็หวัขอ้
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ธรรมทีถ่กูนำาไปตคีวามและอธบิายความหมายใหผ้ดิพลาดคลาดเคลือ่นไปจากความหมายทีถ่กูตอ้ง

สมบูรณ์	ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำาไปเทียบกับความหมายของการเฉื่อยชา	มักน้อย	ขาดความกระตือ

รือล้นและขาดวิริยะในการประกอบการท้ังปวง	ประเทศไทยเราเองแม้ว่ารากฐานสำาคัญทาง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	คือ	พระพุทธศาสนา	แต่มีบางครั้งที่รัฐบาลและผู้นำาประเทศซึ่งศรัทธาเชื่อ

ม่ันในแนวคิดและปรัชญาตามแนวตะวันตก	จะตามกระแสไปโดยมองข้ามสิ่งดีมีคุณค่าของพุทธ

ศาสนาและวฒันธรรม	ตลอดจนวถิชีวีติของคนไทยไป	และเขา้ใจความหมายของคำาวา่สนัโดษคลาด

เคลือ่นจนถงึกบัมมีจิฉาทฐิ	ิวา่สนัโดษเปน็การทำาลายความเจริญกา้วหนา้ของประเทศไปเสียอกี	ตาม

ที่ครั้งหนึ่งเคยมีสาส์นเป็นทางการ	จากหัวหน้ารัฐบาล	ขอให้ที่ประชุมสงฆ์(ที่ประชุมสัมมันตนา	

(สัมมนา)	พระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2503	)	เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง	

สันโดษ	เนื่องจากคำาสอนเรื่อง	สันโดษ	ทำาใหค้นมักน้อย	ไม่อยากทำาอะไร	ไม่อยากได้อะไร	ไม่จำาเป็น

ต้องขวนขวาย	เนื่องจากตายแล้วก็เอาไปไม่ได้	คำาสอนเหล่านี้	ไม่เหมาะสมกับกาลของสมัยปฏิวัติ	

ซึ่งต้องการการพัฒนาและความขวนขวายหาทางก้าวหน้า	(ดังคำามุ่งหมายท่ีสะท้อนให้เห็นความ

สำาคัญของการพัฒนาว่า	การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ผลสำาเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจนี้

เอง)	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไม่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ	ซึ่งก็น่าเห็นใจ

และต้องยอมรับกันว่า	ปัญหาอยู่ที่ฐานความคิด	ความรู้	ความเข้าใจ	โดยเฉพาะ	ทิฏฐิ	ที่เป็นฐาน

ความคิดทั้งปวงแนวคิดนี้ไม่น่าจะเกิดข้ึนได้กับพุทธศาสนิกชนไทยได้มากกว่าผลดีอยู่ตลอดมาโดย

ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยากจน	และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ต้องถูกผลกระทบ

และต้องตกเป็นทุนทางสังคมท่ีสูญเปล่ามาโดยตลอด	(อุทัย	ดุลยเกษม	และอรศรี	งามวิทยาพงศ์,	

2540:11)

	 เรื่องความสันโดษหรือความพอเพียง	ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาร	ิกเ็ปน็เช่นเดยีวกบัหลกัพระพทุธธรรมนัน่เอง	ความพอเพยีง	เปน็เรือ่งสำาคญัของทัง้ตวับคุคล

และของประเทศ	ไดท้รงยำา้ไว้ตามท่ียกมากลา่วอยูเ่นอืง	ๆ 	วา่	คนเราตอ้งพอเพยีงนัน้ยอ่มหมายความ

ถึงคนเราต้องมีความสันโดษ	ความพอเพียงเช่นใด	ขนาดไหน	จึงจะเป็นความเหมาะสมและสมควร

แก่แต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับอัตภาพ	และฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ

	 สำาหรบัองคธ์รรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัความสนัโดษ	และการดำารงชวีติทีง่ดงามอกีขอ้หนึง่นัน้	คอื	

ธรรมอันอำานวยประโยชน์สุขขั้นต้น	หรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันคือ	ทิฏฐธัมมิกัตถสัง

วัตตนิกธรรม	หรือ	ที่รู้จักกันดีว่า	ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	ซึ่งมีหัวข้อสำาคัญดังนี้	

	 1)	อุฏฐานสัมปทา	การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการงาน	

	 2)	อารักขสัมปทา	การถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาโภคทรัพย์	อันตน	ขวนขวายหามาได้	

	 				ด้วยความชอบธรรม	
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	 3)	กัลยาณมิตตตา	คบคนดีเป็นมิตรและรู้จักกำาหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย	

	 4)	สมชีวิตา	ประมาณความเป็นอยู่	รู้จักกำาหนดรายได้	รายจ่าย	เลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้

	 				ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย	

	 ซึง่หลกัธรรมในหวัขอ้	ทิฎฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรมนี	้กไ็ดม้อียูใ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบทั้งหมด	และถือได้ว่า	เป็นพื้นฐานของการดำารงชีวิต

ของบุคคล	ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้	(ที.ปา.	(ไทย)	11/197/202)	อย่างไรก็ดีสำาหรับความ

เข้าใจเรื่อง	สันโดษ	และความหมายที่แท้จริงในทางพุทธธรรมและในทางโลกนั้น	ยังมีความเข้าใจ

ไขว้เขวอยู่มากดังกล่าวไว้บ้างแล้วในเบื้องต้น	และแม้กระท่ังในกระบวนวิธีการพัฒนาสมัยใหม่	ซ่ึง

ยงัเช่ือกันอยูถ่งึ	ณ	บัดนีว้า่	การเรง่เรา้ใหค้นบรโิภคมากเพือ่ใหเ้กดิการผลติมากจะชว่ยใหก้ารพฒันา

ได้

	 สำาหรับองค์ธรรมที่เรียกว่าสันโดษ	ตามศัพท์ในพระบาลีซึ่งขอยกมากล่าวไว้ในที่นี้	มีดังนี้	

สันโดษ	3	และ	12

	 สนัโดษคอืความยนิด	ีความพอใจ	ความยนิดดีว้ยของของตนซึง่ไดม้าดว้ยเรีย่วแรงและความ

เพียรโดยชอบธรรม	ความยินดีด้วยปัจจัย	4	ตามมีตามได้ความรู้จักอิ่ม	รู้จักพอ	1)	ยถาลาภสันโดษ	

(ยนิดตีามทีไ่ด,้	ตามทีพ่งึได	้ตามทีต่นเองเพยีรหามาได	้ไมก่ระวนกระวายเพราะสิง่ทีต่นไมไ่ดฯ้ลฯ)2)	

ยถาพลสันโดษ	(ยินดีตามกำาลัง,	เพียงพอแก่ร่างกาย	สุขภาพ	และวิสัยแห่งการใช้สอยของตน	ไม่

ยินดีอยากได้เกินกำาลัง	ฯลฯ)	3)	ยถาสารุปปสันโดษ	(ยินดีตามสมควรแก่ภาวะ	ฐานะ	แนวทางชีวิต	

และจุดหมายแห่งตน	ฯลฯ)	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2545:106)สันโดษ	3	นี้	เป็นไปในปัจจัย	

4	แต่ละอย่างจึงรวมเรียกว่า	สันโดษ	12	ซึ่งแม้จะมุ่งเน้นเฉพาะบรรพชิตแต่คฤหัสถ์ก็พึงพิจารณาได้

ตามสมควร(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2537:77)

	 อย่างไรก็ตาม	แม้จะพยามวิเคราะห์ว่า	สันโดษ	อาจมีความหมายถึง	ความเป็นปัจเจกนิยม	

(Individualism)	ซึ่งความสันโดษในความหมายหนึ่งอาจหมายถึงการแยกตัวโดดเดี่ยว	เห็นแต่

ประโยชนส์ว่นตน	และไมน่ำาพาตอ่ประโยชนส์ว่นรวมชมุชนและสังคมแต่ในความหมายท่ีแท้จริงทาง

พุทธธรรมแล้ว	สันโดษ	ห่างไกลจากความเป็น	ปัจเจกนิยม	ในระบบทุนนิยมโดยส้ินเชิง	เนื่องด้วย

โดยทีล่ทัธปิจัเจกนยิมในระบบทนุนยิมเสรนีัน้	ความสำาเรจ็ในการผลติและการบรโิภคทีไ่ดม้าเฉพาะ

ตน	อาจเสริมให้เกิด	อหังการ	และ	มมังการ	ซ่ึงจะต่อยอดเชื้อแห่งความโลภ	และการเบียดเบียน

ไมม่ทีีส่ิน้สดุ	และจะเกดิการแขง่ขนัเพือ่เอาชนะ	คูแ่ขง่และจะเร่งเร้าเบยีดเบยีนทรัพยากรธรรมชาติ

ให้หมดสิ้นเปลืองไปอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด	ตามทฤษฎีการแข่งขัน	(Competitiveness)	ซึ่งกำาลังเป็นที่

นิยมกันในสังคมผู้บริหารประเทศ	และปัญญาชนบางส่วนอยู่ในขณะนี้(ลีลาภรณ์	นาครทรรพ	และ

คณะ,	2548:16)



41
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

 3) คว�มพอเพียง 

	 คำาวา่	พอเพยีง	หมายถึงคำาวา่	มตัตญัญตุาเปน็อกีองคธ์รรมหนึง่ทีส่ำาคญัยิง่ต่อการดำารงชวีติ	

ของมนุษยอ์ยา่งมศีานตสิขุและยัง่ยนื	มตัตญัญตุา	โดยสรปุมคีวามหมายถงึความเปน็ผูรู้จ้กัประมาณ	

คือ	ความพอเหมาะพอดี	เช่น	รู้จักประมาณในการแสวงหา	รู้จักประมาณในการใช้จ่ายให้พอเหมาะ

พอควรเป็นต้น(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2546:193)

	 นอกจากนัน้	หลกัแหง่พระพทุธธรรม	ยงัสอนใหบ้คุคลจดัแบง่ทรพัยท์ีห่ามาไดไ้วเ้ปน็สดัสว่น	

เพือ่ความเหมาะสมในการจบัจา่ยและดำารงชีวิตโดยหลกัในการรูจ้กัการใชจ้า่ยและการบรโิภคทรพัย์

ที่หามาได้นั้น	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2543:53-59)	เป็นหลักการท่ีสำาคัญ	เช่นกันในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ด้วยว่าทรงแนะนำาและสั่งสอนเกษตรกรให้รู้จัก

ประมาณในการจบัจา่ยและการบรโิภค	ดว้ยการทีท่รงหว่งใยในเรือ่งการใชจ้า่ยเกนิตวัของเกษตรกร	

จึงได้แนะให้เกษตรกรทำาบัญชีรับ	–	จ่าย	ส่วนครัวเรือนไว้อย่างง่าย	ๆ	ทำาเพียงเพื่อให้ทราบว่า	หา

มาได้เท่าใดและจ่ายเกินไปเท่าใด	มีเหลือเท่าใด	เพื่อจะได้มีแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า	บัญชีนี้ใช้

ขีดเอาข้างฝาก็ได้	หากเขียนหนังสือไม่ได้

	 ในเรื่องพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนี้เมื่อวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว	จะ

เห็นได้ว่าทุกเรื่องมีจุดอยู่ที่ตัวของมนุษย์เองก่อน	ไม่ว่าจะเป็นการผลิต	การบริโภคหรือการวิภาคแบ่ง

ปนักระจายรายไดก้ต็าม	จะเร่ิมทีต่วับคุคลว่าจะตอ้งรูจ้กัประมาณตนกอ่น	การรูจ้กัประมาณ	หรอืการ

รู้จักพอดี	(หรือในเศรษฐกิจพอเพียง	เรียกว่า	ความพอเพียง	ความพอประมาณ)	นั้น	ทางพุทธศาสนา

เรียกว่า	มัตตัญญุตา	หรือ	หากเป็นการพอเพียงในการบริโภคอาหาร	ก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา	เป็นต้น

	 ในองคธ์รรมทีก่ลา่วถงึธรรมอนัทำาใหเ้ปน็สตับรุษุ	หรอืคณุสมบตัขิองคนด	ีคอื	สปัปรุสิธรรม	

7	ได้กล่าวไว้มีดังนี้	

	 1)	ธัมมัญญุตา	ความรู้หลัก	รู้จักเหตุ	รู้กฎเกณฑ์เหตุผล	

	 2)	อตัถญัญตุา	ความรูจ้กัอรรถ,รูค้วามหมาย,	รูจ้กัผลรูป้ระโยชนอ์นัพงึประสงค,์	รูเ้หตุรูผ้ลฯลฯ	

	 3)	อัตตัญญุตา	รู้จักตน,	รู้จักฐานะ,	ความรู้	–	ความสามารถความถนัด	เป็นต้น	ฯลฯ	

	 4)	มัตตัญญุตา	ความรู้จักประมาณ,	ความพอดี,	รู้จักบริโภคปัจจัย4,	รู้จักเหตุผลการ

	 				บริโภคทรัพย์ฯลฯ	

	 5)	กาลัญญุตา	การรู้จักกาล	รู้จักเวลา	อันเหมาะสม,รู้จักเวลาที่จะ	ต้องใช้ในกาล	

	 				ทำางานตรงเวลา,เป็นเวลา	ฯลฯ	

	 6)	ปรสิญัญตุา	รูจ้กับรษิทั,	รูจ้กัชมุชน,	รูก้ริยิาทีจ่ะประพฤต	ิรูจ้กัทีป่ระชมุทีต่นรว่มอยูฯ่ลฯ	

	 7)	บุคคลัญญุตา	ความรู้จักบุคคล,	ความแตกต่างระหว่างบุคคล	อัธยาศัย,	ความสามารถ

	 				ของบุคคล	ฯลฯ(ที.ม.	(บาลี)	10/165/96)
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	 สปัปรุสิธรรม	ท้ัง	7	ดงักลา่วข้างตน้นีถื้อเปน็องคธ์รรมสำาคญั	สำาหรบัทัง้บรรพชติและฆราวาส	

ในการดำารงชวีติอยูใ่นความดี	หรอืเป็นคณุเครือ่งเกือ้หนนุความดีทีเ่ดียว	กลา่วเฉพาะในขอ้	มตัตัญญุ

ตา	ความพอดแีละความพอประมาณในการบรโิภคนัน้	มไิดห้มายความถงึแตเ่ฉพาะในเรือ่งของวตัถุ

หรือปริมาณเท่านั้น	หากยังจะต้องมองลึกลงไปให้ถึงคุณค่าของสิ่งบริโภคนั้นด้วยว่าเป็น	คุณค่าแท้	

หรอื	คณุคา่เทยีม	วา่บรโิภคไปเพือ่อะไร	เพือ่ความอยูร่อดของชวีติ	หรอืเพราะเหตแุหง่	ความฟุม่เฟอืย	

หรือแม้แต่กับของใช้สอยก็ดีจะต้องคำานึงถึงว่า	ใช้เพื่อความจำาเป็นอะไร	ตามที่พระภิกษุสงฆ์จะได้

รับการสอนในเบื้องแรกให้ปฏิสังขา-โยนิโส	ฯเปฯ	(ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วจึงเสพปัจจัย)	โดยพิจารณา

ใหเ้หน็คณุคา่แทใ้นการบรโิภค	เชน่	เสพอาหารเพือ่หล่อเล้ียงชีวิต	เพ่ือสุขภาพ	ดังนีเ้ปน็ต้นการพิจารณา

อย่างนี้จะเป็นเหตุให้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต	และทรัพยากรธรรมชาติต่าง	ๆ	น้อยลง	เป็นการมองเห็น

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ	ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและไม่ทำาลายธรรมชาติอีกด้วย

	 มัตตัญญุตา	ความรู้จักพอดีและพอประมาณในการบริโภคปัญหามีว่า	ความพอดี	จะมีอยู่

แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคน	แต่ในกรณีของพระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต)	

ได้กล่าวว่า	ความพอดี	หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ	ดังข้อ

ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์จะมีสูตรที่ว่า	ปฏิสง.ขา	โยนิโส	ปิณ.ฑปาตำเนว	ทวาย	

น	มทาย	น	มณฺฑนาย	(มิใช่เพื่อสนุกสนาน	ลุ่มหลง	ฟุ่มเฟือย)	ยาเทวอิมสฺสกายสฺส	แต่บริโภคเพื่อ

ความสถิตย์ดำารงอยู่	ความพอดีที่หมายถึง	คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจนั้นเป็น

สัมพันธภาพของบุคคลต่อสถานภาพที่ตนเป็นอยู่	 เป็นการใช้ปัญญาให้ทราบถึงจุดดุลยภาพว่าอยู่

ตรงไหน	มีปัญญาทราบว่าการบริโภคปัจจัย	4	นั้น	เป็นไปเพื่อดำารงชีวิตและดำารงธรรมชาติโดยไม่

เบียดเบียนกันหรือเพราะคุณค่าเทียม	คือ	ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม	เป็นต้น	(ขุ.ธ.	(บาลี)	25/270/63)	

อันได้แก่การไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง	ซึ่งรวมอยู่ในระบบนิเวศด้วย

 4) คว�มไม่เบียดเบียน 

	 อหึงสาการไม่ทำาลายและไม่เบียดเบียน	บางแห่งใช้คำาว่า	อพฺยาปชฺฌา	การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลให้มุ่งสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม	ทั้งทางกายและทางจิต	มีความพอดี	–	พอเพียง	ตลอดจนการ

ใหค้วามสำาคญัและเคารพตอ่คณุภาพของระบบนเิวศ	ซ่ึงเอือ้ประโยชนแ์กช่วีติมนษุยอ์นัเปน็หลักใน

พระพทุธธรรมนัน้สอดคลอ้งกบัแนวทางของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

อย่างเห็นได้ชัด	คุณค่าทางจริยธรรมและคุณค่าทางนามธรรมนี้	จะไม่เคยเห็นปรากฏในหลักทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกั	นบัแต	่Adam	Smith	เปน็ตน้มา	สิง่ทีน่า่จะเปน็ขอ้พจิารณาวเิคราะห	์

สำาหรับหลักพระพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในแนวเดียวกันก็คือ	การมุ่งเน้นที่

คุณภาพชีวิตและคุณค่าของมนุษย์เป็นเบื้องต้น	และการนั้นต้องเป็นไปเพ่ือการท้ังตนเองและผู้อื่น	

เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายระดับสูงขึ้นไป	คือ	สัมปรายิกัตถะ	อันเป็นประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจ	
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จนถึงปรมัตถ์	คือ	จุดหมายสูงสุด	แต่การไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่สำาคัญทุกวงโคจรของชีวิต(อง.	ปญฺ

จก.	(ไทย),	225/43/68–69)

	 นอกไปจากนี้	การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมเสรีด้วยการเร่งรัดการผลิตและ

การส่งออกนั้น	มีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	แรงงานและสภาพแวดล้อมดังได้กล่าว

แลว้เปน็จำานวนมาก	ในชนบท	ซึง่เสีย่งตอ่การเบียดเบยีน	การปลูกพืชเชงิเดียวทำาใหม้กีารเร่งผลผลิต

ด้วยการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้โครงสร้างของทรัพยากรดินและนำ้าเสื่อมโทรม	และ

เมื่อดินเสื่อมคุณภาพใช้ทำาการเพาะปลูกไม่ได้อีกต่อไป	ก็ถูกทิ้งร้างและมีการเปิดพื้นที่ใหม่ด้วยการ

บกุรกุปา่ทีอุ่ดมสมบูรณเ์พือ่ทำากนิตอ่ไป	อนัเป็นการเบยีดเบยีน	และทำาลายสภาพแวดลอ้มและระบบ

นิเวศของธรรมชาตอิยา่งรนุแรง	ซึง่ตรงกนัขา้มกบัเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีเ่กษตรกร

ทำากินเพื่อตนเองและเพื่อขายในชุมชนนั้น	กลับมีการอนุรักษ์มากและเบียดเบียนธรรมชาติน้อย	

เพราะผลติ	พอเพยีง	ไมโ่ลภมาก	ไมท่ำาลายมากและกจิกรรมทีท่ำาในระดบัทีไ่มก่วา้งขวางใหญโ่ตมาก

นัก	กลับเป็นการหมุนเวียนให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยธรรมชาติ	และมีการปรับฟื้นฟูปรับตัว

เองได้โดยธรรมชาติอีกด้วย	การผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ	และไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนักในระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง	จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้	โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน	เพ่ือลงทุนมาก

ทางด้านกิจกรรมการเกษตร	การผลิตและการบริโภคก็จะมีแนวทางที่ไม่เป็นการทำาลายทรัพยากร	

และก่อให้เกิดของเสียมากเกินไป	เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ	ท่ีจะเกื้อกูลต่อ

กันและอยู่ร่วมกันด้วยความศานติ

	 ตามท่ีได้วิเคราะห์	เทียบเคียงปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	อันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาโดยลำาดับโดยได้กล่าวถึงทั้งองค์รวม	ในหลักพุทธธรรม	

และแยกอธบิายในแตล่ะสว่นของข้อธรรมหลกัในแต่ละหวัขอ้สำาคญัตลอดจนหลกัธรรมโดยทัว่ไปวา่	

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องต้องกันอย่างไร	โดยผู้วิเคราะห์ได้พยามชี้ให้เห็นว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นได้	น้อมนำาเอาหลักพุทธธรรมในเรื่อง	มัชฌิมาปฎิปทา	หรือ	การเดินสายกลาง	มาเป็น

หลกัพืน้ฐานโดยมุง่เนน้ใหป้ระชาชนในชาต	ิ(ศนูยฝ์กึอบรมวนศาสตรช์มุชนแหง่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2545:36)	ดำารงอยู่ในความพอเพียงทั้งในการบริโภค	และการดำาเนิน

ชีวิต	อีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์มีความอดทน	ขยันหมั่นเพียร	มีความเป็นอิสระ	และมีความมั่นคงใน

จิตใจ	ไม่ตกไปสู่กระแสวัตถุนิยม	และบริโภคนิยมได้โดยง่าย	ให้ลด	ละ	เลิก	ความโลภและการ

เบยีดเบยีน	ใหรู้จ้กัมธัยสัถ	์อดออม	ไมเ่อารดั	เอาเปรียบรู้จักเมตตาและการให	้ตลอดจนใหป้ระสาน

ประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นและสังคม	ธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	โดยไม่เป็นการทำาลายอีกด้วย	หลัก

การเหล่านี้	มีปรากฏอยู่ในพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและสังคม

ไทยมานานนับเป็นพันปีทั้งสิ้น	
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เป้�หม�ยก�รพัฒน�
	 สำาหรับเป้าหมายของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สรุปได้ดังนี้	1.	มีการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืน	2.	มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	3.	ระดับตน	ครอบครัว	ชุมชน	

รัฐ ดำารงอยู่	อย่างผาสุก	และปฏิบัติตนเหมาะสม	4.สำานึกในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต	อดทน	

มีความเพียร	มีสติปัญญาและความรอบคอบ

	 การช่วยตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นการทาให้บรรลุประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคม	มีการขยายความการช่วยตนเองว่าหมายถึงการเป็นคนขยัน	ประหยัด	พัฒนาตน	หลีก

พ้นอบายมุข	การช่วยเหลือกันคือการร่วมแรงกาย	แรงใจ	กาลังความคิด	กาลังทรัพย์การช่วยเหลือ

กนันีต้อ้งมคีณุธรรม	4	ประการ	เป็นท่ีตัง้คอื	ความซือ่สตัย	์ความเสยีสละ	ความสามคัค	ีการมรีะเบยีบ

วินัยการบรรลุเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาตามแนวพระราชดาริระบุ

เงื่อนไขการปฏิบัติคือ	การมีความรอบรู้	ความรอบคอบระมัดระวัง	มีคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต	

(พิสิฎฐ์	บุญไชย	และทรงคุณ	จันทจร,	2540:139-140)	ทั้งนี้	ตามพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่	4	

ธันวาคม	2541	ความตอนหนึ่งว่า	…เศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกาให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง	100	

เปอร์เซน็ต	์เปน็สิง่ทีท่าไมไ่ด	้จะตอ้งมกีารแลกเปลีย่น	ตอ้งมกีารชว่ยกนั	ถา้มกีารชว่ยกนัแลกเปลีย่น

ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว	แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือสามารถท่ีจะดาเนินงานได้	...ดังนั้น	

วิธีการบรรลุเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน	โดยมองที่คนและสิ่ง

แวดล้อม	และกำาหนดบุคลิกภาพของคนที่เหมาะสม	มองการพัฒนาที่มั่นคง	ยั่งยืน

	 คนแต่ละคนมีชีวิตแตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน	เปลี่ยนแปลงและ

พฒันาตลอดเวลา	แตท่กุคนกย็งัมคีวามตอ้งการทีป่ระสบความสำาเร็จในชวีติโดยเฉพาะคนไทยทีอ่ยู่

ในประเทศไทยน้ัน	ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ที่ทรงชี้แนะและมอบแนวทางในการดารง

ชวีติในทางสายกลางท่ีสมดลุ	คอื	มคีวามพอประมาณ	มเีหตมุผีล	มภีมูคิุม้กนัภายใตเ้งือ่นไขของความ

รู้และคุณธรรม	ท่ีเรียกว่า	เศรษฐกิจพอเพียงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	

การเมืองการปกครอง	และอื่น	ๆ	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	ซึ่งเป็นความจาเป็นพื้นฐานที่แต่ละคน

มีระดับความต้องการไม่เท่ากัน	เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการพัฒนาการที่แตกต่างออกไป	

เช่น	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	การสร้างรายได้	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	เป็นต้น	

ในขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่มต้นจากการดารงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง	ความ

ร่วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง	สมาชิกในสังคมยอมรับ	มีความมั่นคงในการดารงชีวิต	

เป็นต้น	ดังนั้น	การพัฒนาชีวิตควรดำาเนินการ	ดังนี้

	 1.	ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า	มีความต้องการอะไร	มีเป้าหมายในการดำาเนิน

ชีวิตอย่างไร	เช่น	ต้องการมีชีวิตท่ีมีอนาคตก้าวหน้า	มีความเป็นอิสระ	มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
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สังคม	มีทรัพย์สินเพียงพอ	มีความสุข	หลุดพ้นจากความยากลาบาก	

	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว	ซึ่งจะทาให้รู้สถานภาพ	รู้สาเหตุของปัญหา	รู้

ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รู้ผลกระทบต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยี	และ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	

	 			2.1	ศักยภาพของตนเอง	เช่น	ความรู้	ความสามารถ	ความชำานาญ	(ทักษะ)	ชื่อเสียง	

ประสบการณ์	ความมั่นคง	ความก้าวหน้า	สภาพทางการเงิน	การสร้างรายได้การใช้จ่าย	การออม	

คุณธรรมและศีลธรรม	

	 						2.2	ศกัยภาพของครอบครวั	เชน่	วถิกีารดำารงชวีติ	ภาวะเศรษฐกจิของครอบครัว	ความ

เชื่อ	ทัศนคติ	ค่านิยม	วัฒนธรรม	ประเพณี	คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว	ฐานะทางสังคม	ฐานะ

ทางการเงิน	ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน	รายได้	รายจ่าย	ของครัวเรือน	

	 3.	วางแผนการดาเนินชีวิต	

	 			3.1	พัฒนาตนเอง	ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง	(ใฝ่เรียนรู้)	สร้างวินัยกับตนเอง	โดยเฉพาะ

วินัยทางการเงิน	

	 				3.2	สรา้งนสิยัท่ีมคีวามคดิกา้วหนา้มุง่มัน่ในเปา้หมายชวีติ	หมัน่พจิารณาความคดิ	ตัดสนิ

ใจแก้ปัญหา	เป็นระบบโดยใช้ความรู้	(ท่ีรอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง)	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	

สังคม	และครอบครัว	

     3.3	หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์	สุจริต	รักชาติ	เสียสละ	สามัคคี	เที่ยงธรรม	ศีลธรรม 

	 			3.4	ควบคุมจิตใจให้ตนเอง	ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม	สร้างสรรค์	ความเจริญรุ่งเรือง	

	 			3.5	พัฒนาจิตใจ	ให้ลด	ละ	เลิก	อบายมุข	กิเลส	ตัณหา	ความโกรธ	ความหลง	

	 			3.6	เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว	เช่น	เข้ารับการ

ฝึกอบรม	ฝึกทักษะ	ในวิชาการต่าง	ๆ	หรือวิชาชีพ	หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง 

สมำ่าเสมอ	

	 			3.7	ปรับทัศนคติในเชิงบวก	และมีความเป็นไปได้	

	 4.	จดบันทึกและทำาบัญชีรับ	–	จ่าย	

	 5.	สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว	โดยพิจารณาจาก

	 				5.1	ร่างกายมีสุขภาพ	สมบูรณ์	แข็งแรง

	 			5.2	อารมณ์ต้องไม่เครียด	มีเหตุมีผล	มีความเชื่อมั่น	มีระบบคิดเป็นระบบเป็นข้ันเป็น

ตอน	มีแรงจูงใจ	กล้าคิดกล้าทา	ไม่ท้อถอย	หรือหมดกาลังใจ	เมื่อประสบปัญหาในชีวิต	

	 				5.3	สิ่งเหล่านี้ได้ลด	ละ	เลิก	ได้แก่	รถป้ายแดง	เงินพลาสติก	โทรศัพท์มือถือ	สถานเริง

รมย์	เหล้า	บุหรี่	การพนัน(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,	2549:32-33)
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	 เปา้หมายหรอืผลลพัธข์องเศรษฐกจิพอเพียงนีเ้ปน็ส่ิงทีสั่งคมไทยยงัต้องการใหเ้กดิขึน้หรือ

สามารถนำาไปปรบัใชใ้นประเทศกำาลงัพฒันาทัง้หลายอืน่	ๆ 	ไดอ้ยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะในอาเซยีน

ทีป่น้ีี	2559	เปน็ปทีีม่กีารเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	และไทยกเ็ปน็หนึง่ในกลุม่ประเทศ

เหลา่นีด้ว้ย	จงึเป็นการดท่ีีจะไดน้ำาตน้แบบของการพฒันาเหลา่นีข้ยายสือ่และสบืทอดไปสูป่ระชาคม

ได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป

สรุป
	 ปรัชญาและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นไปท่ี	พออยู่พอกิน	พอเพียงและพอประมาณ	ทั้งร่างกายและจิตใจ	อันเป็น

ดุลยภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	สำาหรับวิถีชีวิตคนไทย	พร้อมกับการสร้างสรรค์คุณธรรมที่ดี

ของชีวิตและสิ่งอันเกี่ยวเนื่องแก่ชีวิตรอบตัวคือการให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ชุมชน	สังคม	

ประเทศชาติสิ่งแวดล้อมและต่อโลกนี้โดยรวม	ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำาของชาวพุทธไทยมาช้านาน

นั่นเอง

	 หลกัการและวธิกีารพฒันาชมุชนตามหลักพุทธธรรมอยา่งยัง่ยนืนัน้นบัเปน็ส่ิงท่ีใหมส่ำาหรับ

ชาวบ้านทั่วไป	แต่สำาหรับพระสงฆ์นั้น	ถือปฏิบัติกันมานาน	เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น	เป็นท่ี

ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนในชาตินับตั้งแต่หน่วยเล็กๆ	จนถึงหน่วย

ใหญ่	คือตั้งแต่ระดับบุคคล	ครอบครัว	สังคม	ไปจนถึงระดับองค์กร	และระดับชาติ	ต้องเข้ามามีส่วน

รว่ม	จดุนีเ้องทำาใหพ้ระสงฆค์อืผูท้ีม่บีทบาทโดยวธิผีสมผสานหรือท่ีเรียกวา่บรูณาการหลักพุทธธรรม

เข้าไปด้วยทำาให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ	
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ก�รประยุกต์ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

กับก�รพัฒน�ชุมชนในศตวรรษที่ 21

Applying Sufficiency Economy Philosophy 

to Human Development in Community

เสกสรรค์ สนว�1 สุพัฒน� ศรีบุตรดี2

Seksan Sonwa, Supattana Seebutdee

บทคัดย่อ
	 แนวทางการประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็และ

ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่	21	ซ่ึงเป็นศตวรรษที่แวดล้อมไปด้วยความ

ทา้ทายในหลายมติ	ิเชน่	การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ	การไหลบา่ของกระแสวฒันธรรม	การนำาเทคโนโลยี

มาปรบัใชใ้นการดำาเนนิชวีติและการประกอบธรุกจิ	ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจึงเปน็หลักสำาคญัเพ่ือ

การพัฒนาทุถูกวางกรอบไว้บนทางสายกลาง	อันประกอบด้วย	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	

การสร้างภูมิคุ้มกัน	รวมถึงการนำาเอาองค์ความรู้และความเป็นธรรมมาประกอบการวางแผน	การ

ตัดสินใจและเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	บริบทของชุมชนในศตวรรษที่	21	นี้	จึง

เป็นบริบทชุมชนที่เต็มไปด้วยการแข่นขันและความท้าทาย	ชุมชนยังเป็นศูนย์รวมของความหลาก

หลายทางศาสนา	ภาษา	และวฒันธรรม	ซึง่หากชมุชนไมส่ามารถปรับตัวและมหีลักยดึเพ่ือการพัฒนา

ทีด่ยีอ่มไมส่ามารถเสรมิสรา้งใหช้มุชนดำารงอยูไ่ด	้การกา้วทนัพรอ้มกบัการปรบัตวัของชมุชนแนวทาง

เลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในศตวรรษนี้คือ	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	บทความนี้จึง

ต้องการนำาเสนอ	4	ประเด็น	ได้แก่	ความท้าทายของชุมชนในศตวรรษที่	21	หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	หลักการพัฒนาชุมชน	และแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาชุมชนในศตวรรษที่	21	
คำ�สำ�คัญ :	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ศตวรรษที่	21,ชุมชน

1	นิสิตปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
2	คณะนิติรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
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Abstract
	 The	guidelines	for	an	application	of	sufficiency	economy	philosophy	for	a	

strongly	and	sustainably	community	development	under	social	changes	in	the	21st	

century	is	surrounded	by	many	challenges	such	as	economic	competition,	cultural	

flows,	adaption	of	technology	to	life	and	business.	Sufficiency	Economy	philosophy	

is	the	principles	of	the	development	as	framed	on	the	middle	way	which	consists	

of	moderation,	reasonableness,	self-immunity,	knowledge,	and	ethics.	The	principles	

are	used	to	plan	for	decision	making	and	community	development	to	be	increasingly	

potential.	Thus,	this	21st	century	community	context	is	filled	with	competition	and	

challenges	for	the	community	in	where	is	also	a	center	of	diversity	in	religions,	

languages	and	culture.	If	the	community	does	not	adapt	and	has	a	good	foundation	

for	development,	it	can	not	sustain	the	community.	The	readiness	for	adjustment	

of	the	community	 is	the	most	appropriate	alternative	of	this	century	that	 is	

“Sufficiency	Economy	Philosophy”.	This	article	is	to	present	four	issues:	the	challenge	

of	Community	in	21st	century,	the	principles	of	Sufficiency	Economy	Philosophy,	

the	principles	of	community	development	and	guidelines	for	an	application	of	

sufficiency	economy	philosophy	for	community	development	in	the	21st	century.
Keywords :	Sufficiency	Economy	Philosophy,	the	21st	Century,	Community

บทนำ�
	 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต	รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน	เปรียบ

เสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง	สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่	ที่เสาเข็ม	

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป”	พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	จากวารสารชัยพัฒนาประจำาเดือนสิงหาคม	2542

	 ภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์หรือโลกยุคศตวรรษที่	21	เป็นปฐมเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	รวมถึงการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีสูงขึ้น	

เป็นเหตุทำาให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ	ต้องมีการปรับแผนงาน	ปรับกลยุทธ์	ปรับการบริหารงาน

บุคคล	และปรับแผนงบประมาณ	ฯลฯ	ให้มีความชัดเจน	รอบคอบ	รัดกุมและมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้	เพราะในศตวรรษที	่21	นี	้ถอืเปน็ความทา้ทายแนวใหมส่ำาหรับสังคมท่ัวโลกและสังคมไทย	ความ

ท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผลทำาให้เกิดกระแสการพัฒนาทางเลือกหรือแนวคิดยุคหลังความทันสมัย
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เข้ามาแทนที่แนวคิดความทันสมัย	(สุมิตร	สุวรรณ,	2554)	ภายหลังการพัฒนาประเทศตามแนวคิด

ทันสมัย	(Modernization	Theory)	ได้เข้ามาช่วยในการกระตุ้นระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

โลกใหป้รบัตวัดขีึน้	แตผ่ลพวงของความทนัสมยักไ็มส่ามารถตอบโจทยก์ารพฒันาของระบบอืน่ๆได	้

สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ	การแข่งขัน	การสร้างความได้เปรียบของกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน	การแย่งชิง

ทรัพยากรทางการบริหาร	ฯลฯ	แต่ในทางจิตใจและศีลธรรมในมนุษย์กลับลดลง	เหตุนี้เองจึงนำาไป

สู่การพัฒนาแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่	หรือเรียกว่า	“การพัฒนาทางเลือก”	แนวคิดนี้ส่งผลต่อการนำา

มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติสูงขึ้น	(สุมิตร	สุวรรณ,	2554	:	90)	เช่น	เศรษฐศาสตร์

แนวพุทธ	เศรษฐศาสตร์สีเขียว	องค์การแห่งการเรียนรู้	การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	การพัฒนาที่

ยั่งยืน	ประชาสังคม	การรวมพลังอำานาจ	สตรีนิยม	ชายขอบ	ท้องถ่ินนิยม	ปละการจัดการความรู้	

เป็นต้น	

	 การปรับใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

(Sufficiency	Economy	Philosophy)	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ที่ทรง

พระราชทาน	ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับ

บรบิทของสงัคมไทยเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในชว่งทีเ่กดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิ	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2540	เรือ่ย

มาจนถงึปจัจุบัน	แกน่สำาคญัของแนวคดิคอื	การดำาเนนิชวีติของคน	ชมุชน	สงัคม	ตอ้งตัง้อยูใ่นความ

ไมป่ระมาท	รูจ้กัประมาณตนเอง	รูจ้กัความพอเพยีง	โดยอาศยัเหตุและผลเปน็กรอบในการพจิารณา

และตัดสินใจ	บนฐานฐานของความรู้กับคุณธรรม	อันจะนำาไปสู่การแก้ไข	ปรับปรุง	และพัฒนา

รากฐานของสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างสมดุลจนสามารถพึ่งพาตนเองได้	

คว�มท้�ท�ยของชุมชนในศตวรรษที่ 21

	 ชุมชนในความท้าทายสมัยใหม่ของสังคมไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็น	4	ระยะ	(ฉัตรทิพย์	

นาถสุภา,2557	:	150	-	163)	ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	ดังนี้

	 1.	แนวคิดชุมชนแบบลัทธิศรีอาริย์ในช่วงสมัยศักดินา	(โบราณ	–	พ.ศ.2475)	เป็นช่วงที่

ชุมชนเข้าไปเก่ียวพันธ์กับศาสนาพุทธแบบชาวบ้านโดยเฉพาะลัทธิพระศรีอาริยะเมตไตรยหรือตน

บญุและปะทเุปน็ชว่งๆ	มทีัง้ในสมยัอยธุยาและสมยัรัตนโกสนิทร์	เรียกในประวติัศาสตร์วา่	“ขบวนการ

ผู้มีบุญ”	ปะทุขึ้นและถูกปราบปรามทำาลาย	ขบวนการผู้มีบุญเป็นขบวนการที่ต่อต้านการการขูดเอา

สว่ยและการเกณฑแ์รงงานจากชาวบา้นจากรฐั	ขบวนการผูม้บีญุสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปกครองแบบ

อนาธิปไตยที่ชุมชนต้องการดูแลและจัดการหมู่บ้านและเครือข่ายที่เป็นอิสระจากรัฐ

	 2.	แนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยมในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง(	พ.ศ.

2475	-	2490)	ในช่วงนี้แนวคิดชุมชนปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นข้อเสนอรูปธรรมสหกรณ์ครบ

รูปของนายปรีดี	พนมยงค์	และแนวคิดประชาชาตินิยมของคณะราษฎร์	ทั้งนี้	ซึ่งมุ่งหวังให้ชาติมี
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ความทนัสมยัเปน็ประชาธปิไตยภายหลงัการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงการปกครอง	พ.ศ.2475	จุด

เปลีย่นของระบอบไดทั้กทอความสมัพนัธ์เชิงอำานาจระหวา่งสถาบนักษตัรยิล์ดลง	แตใ่นขณะทีค่วาม

สัมพันธ์เชิงอำานาจของชาติในฐานะชุมชนมีมากขึ้น

	 3.	การก่อรูปแบบวัฒนธรรมชุมชน	(ทศวรรษ	2520	-	2540)	เป็นช่วงระยะเวลาที่กระแส

ทนุนยิมไหลบา่เขา้แทรกซมึกระบวนการทางสงัคมอยา่งมหาศาล	ผนวกกบัรัฐบาลรับเอาแนวคิดความ

ทันสมยัเขา้มาปรบัใชอ้ยา่งเตม็ที	่ความศวิไิลน	์จงึอยูภ่ายใตอ้ำานาจของกลุม่บคุคลเพยีงไมก่ีก่ลุม่และ

กระจกุตวัเฉพาะเมอืง	ในชว่งระยะเวลาดงักลา่วยงัได้เกดิพรรคคอมมวินสิต์แหง่ประเทศไทยซึง่ขยาย

อทิธพิลลงสูเ่ขตชนบท	เกดิอดุมการณแ์บบชนชัน้และการตอ่สูท้างชนชัน้ภายใตก้ารนำาของพรรค	ใน

ระยะเริม่ตน้นี	้แนวคดิชมุชนจงึไมไ่ดถ้กูกลา่วถงึมากนกั	ต่อมาชว่งต้น	พ.ศ.2520	ได้มกีลุม่นกัวชิาการ

ได้ทำาการศกึษาไดท้ำาการศกึษาชมุชนโดยการเข้าไปฝงัตัวในพืน้ทีอ่ยา่งจริงจัง	นำามาซึง่การได้ชดุขอ้มลู

ใหม่ที่เกี่ยวกับชุมชนทั้งทางประวัติศาสตร์ชุมชน	วัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนมีแต่เดิม	สิ่งสะท้อนใน

ช่วงต้น	พ.ศ.2520	นีค้อื	“วฒันธรรมชมุชน”	เปน็รากฐานของการพฒันาชมุชนทีเ่ขม้แขง็	ในชว่งปลาย	

พ.ศ.2520	–	2540	ถือเป็นช่วงที่กระแสของวัฒนธรรมชุมชนมีความรุ่งเรืองเพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจจะเป็น

เพราะ	การตืน่ตวัหลงัจากเหตกุารณ	์14	ตลุาคม	2516	ผนวกกบัความผดิหวงักบัระบอบประชาธปิไตย	

จะเห็นได้ว่า	กลุ่มปัญญาชนและผู้นำาต่างออกมาเรียกร้องและรวมพลังเสนอแนวคิดสนับสนุนความ

เป็นวัฒนธรรมชุมชนหลายคน	การก่อตัวจึงสามารถสรุปได้ว่า	ภายในสังคมมีระบบชุมชนและระบบ

วัฒนธรรมชุมชนเป็นแกนกลางที่มีอยู่จริงในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตจะต้องมีต่อไป

	 4.	แนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดทางเลือกคู่ขนานของการทำาให้

ทันสมัยแบบจารีต	(พ.ศ.2540	–	ปัจจุบัน)	ในช่วงระยะ	พ.ศ.2540	ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความ

ทะเยอทะยานอยากภายใต้กระแสทุนนิยมของความทันสมัยอย่างเต็มที่	ผลที่ตามมาคือ	ความล้ม

เหลวของระบบเศรษฐกิจโลก	ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพิษของระบบเศรษฐกิจดัง

กล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	จุดเปลี่ยนที่สำาคัญคือ	กลุ่มคนชั้นกลางและนักวิชาการได้หันมา	

ทบทวนแนวคิดความทันสมยัใหมท่ีก่อ่ตวัขึน้วา่มคีวามเหมาะสมกบับรบิทในสงัคมไทยมากนอ้ยเพยีง

ใด	ซึ่งก็ได้ได้รับคำาตอบว่า	การพัฒนาตามแนวคิดความทันสมัยใหม่นั้น	ไม่สามารถตอบโจทย์ของ

สังคมได้อย่างเต็มที่แต่กลับพบปัญหาต่างๆ	มากมาย	เกิดการละเลยภาคเกษตรกรรม	เพราะ	รัฐมุ่ง

ส่งเสริมแต่ภาคอุสาหกรรม	ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำาลายและถูกยื้อแย่งเพื่อแสวงหาผล

ประโยชน์มากขึ้น	ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของชาวบ้านยังถูกครอบงำาดึงเข้าไปเป็นเชิง

ธุรกิจมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้เอง	แนวคิดของการพัฒนาทางเลือกจึงเป็นแนวคิดที่เข้ามาแทนที่แนวคิด

ความทันสมัยและช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทย	

	 ความท้าทายของชุมชนภายใต้พัฒนาการทั้ง	4	ระยะข้างต้น	เป็นเหตุให้ชุมชนจึงต้องปรับ
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ตัวในหลายด้าน	อาทิ	ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภายในชุมชน	ระบบเศรษฐกิจชุมชน	วัฒนธรรม

ชมุชนในการปรบัตวัจำาเป็นตอ้งอาศยัหลกัการพฒันาทางเลอืก	โดยเฉพาะหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพียงเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเฉกเช่นเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี	พ.ศ.	

2540	แนวทางการพัฒนาชุมชนในอดีตเป็นการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงพารัฐส่วนกลางเป็นแบบรัฐตี

กรอบและจดัวางใหป้ราศจากการมสีว่นรว่มของชมุชน	อำานาจในการบริหารจัดการตนเองของชมุชน

ไม่มี	ชุมชนไม่สามารถดแูลทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชนได้	ผนวกกบัการพฒันาในรปูแบบทนุนยิมอยา่ง

เตม็ที	่เนน้การพฒันาชมุชนใหก้ลายเปน็สงัคมเมอืง	เนน้การพัฒนาสังคมอตุสาหกรรม	ส่งเสริมภาค

การเกษตรแบบพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น	วิถีความเป็นชุมชนเลยถูกละเลยไป	คนในวัยแรงงานต่าง

ดิ้นรนและแสวงหาช่องทางเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดี	จนทำาให้หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายถิ่น	ทิ้ง

บ้าน	ทิ้งเรือนของตนเองเพื่อไปหางานทำาในต่างจังหวัด	เมื่อเป็นเช่นนี้	หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง

หันกลับมาทบทวนและให้ความสำาคัญจะทำาอย่างไร	จึงจะสามารถปลุกต่ืนชุมชนให้สามารถการ

จัดการตนเองให้มีความผาสุก	ความอยู่ดีกินดี	มีวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง	ตลอดจนการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน	(เสกสรรค์	สนวา,	2559)	ดังนั้น	การประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำาให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพของชุมชนอันจะนำาไปสู่

การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
 

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

	 การก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

ไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรมชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ผลพวงที่ตามมาคือ	การ

พัฒนาสามารถช่วยในการยกระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ความเจริญทางวัตถุ	และ

สาธารณูปโภคตา่ง	ๆ 	ระบบสือ่สารทีท่นัสมยั	หรือการขยายปริมาณและกระจายการศกึษาอยา่งทัว่

ถงึมากขึน้	แตใ่นขณะทีช่มุชนและพืน้ทีห่า่งไกลการเปล่ียนแปลงเหล่านีย้งัไมส่ามารถเข้าไปยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นตามความทันสมัยนั้นได้	พร้อมท้ังผลพวงท่ีตามอย่างกระชั้นชิดของความทัน

สมัยได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำาลายระบบความสัมพันธ์ของชุมชน	ระบบทรัพยากรธรรมชาติ	ระบบ

ความสมัพันธ์แบบเครอืญาตแิละการรวมกลุม่กนัตามประเพณทีีเ่คยมอียูแ่ตเ่ดมิพรอ้มทัง้ภมูปิญัญา

ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้	สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของชุมชนได้เป็นอย่างดี

ยิ่ง	(มูลนิธิชัยพัฒนา,ออนไลน์)

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช้ีถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	

ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนิน

ไปในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	และเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่กำาลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้านวัตถุ	สังคม	สิ่ง
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แวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	(มูลนิธิชัยพัฒนา,ออนไลน์)	ดังนั้น	ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	โดยเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	9	(พ.ศ.2545	-	2549)	ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นปรัชญานำาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ	ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(2550-2554)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ยุทธศาสตร์	คือ	

	 1.	ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลติ	การบรกิาร	และการรกัษาทรพัยากร	สิง่แวดลอ้ม	

ให้สมดุล	มีภูมิคุ้มกัน	และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม

	 2.	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

	 3.	ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสงัคมใหเ้ปน็รากฐานทีม่ัน่คงของ

ประเทศ

	 4.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน

	 5.	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(2555	-	2559)	และ	แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	(2560	-	2564)	ก็ยังคงยึดเอาแนวทางตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8-10	กล่าวคือ	หลักการและเนื้อหายังคงนำาเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง	การเนน้การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	การพัฒนาคนเปน็ศนูยก์ลาง	และการสร้างสมดุล

การพัฒนามาบรรจุไว้ในแผนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 จากที่กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สะท้อนให้เห็นว่า	เป็น

ปรัชญาในกลุ่มกระแสการพัฒนาทางเลือกที่ถูกหยิบยกนำามาปรับใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ได้เป็นอย่างดี	ทั้งนี้เพราะ	หลักปรัชญาเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาใน

มติติา่งๆ	โดยยดึทางสายกลาง	ซึง่ประกอบดว้ย	ความพอเพยีงหรอืพอประมาณ	ความมเีหตผุล	และ

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้	โดยต้องพึ่งพาความรู้และคุณธรรมในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่าง

คอ่ยเปน็คอ่ยไป	เมือ่ชมุชน	สงัคม	และตวับคุคลสามารถนำาเอาหลักปรัชญามาใชไ้ด้อยา่งถูกต้องและ

เหมาะสมย่อมนำาไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้มีความสมดุล

และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
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ภาพที่	1	องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งที่มา	:	https://beammanthana.wordpress.com/

องค์ประกอบของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจำาแนกองค์ประกอบออกได้	2	ส่วน	ประกอบด้วย	ส่วน

ที่เป็นห่วงและส่วนที่เป็นเงื่อนไข	ดังนี้

	 1.	ความพอประมาณ	หมายถึง	ความสามารถในการพิจารณาความพอดี	พอเหมาะกับวิถี

การดำาเนินชีวิตของตนเองซึ่งไม่มีมากหรือมีน้อยเกินไป	ในความพอประมาณของแต่ละบุคคลย่อม

มคีวามแตกตา่งกนั	ท้ังนีข้ึ้นอยูก่บัความพอใจเปน็สำาคญั	เชน่	ความพอใจในความสวยงามของตนเอง	

ความพอใจในฐานะตนเอง	ความพอใจในครอบครัว	ดังนั้น	ความพอประมาณจึงควรพิจารณาอย่าง

พอดีและดูความพอใจของจิตตนเอง	สอดคล้องกับสุมิตร	สุวรรณ	(2554)	ที่กล่าวว่า	ความพอ

ประมาณเป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	

	 2.	ความมีเหตุผล	หมายถึง	การคิดวิเคราะห์	การใคร่ครวญ	ทบทวนมูลเหตุของความจริง

อย่างมีสติและใช้ปัญญาในการตรึกตรองสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างรอบคอบรอบด้านให้เข้าใจว่าสาเหตุและ

ปัจจัยคืออะไร	ในทางพุทธศาสนาตรงกับหลักธรรมในข้อ	“สมุทัย”

	 3.	ภูมคิุม้กนั	หมายถงึ	การเตรยีมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ	

ที่จะเกิดขึ้น	โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนเงื่อนไขของความพอเพียงที่ควรยึดมี	2	ประการ	ดังนี้	



56
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

	 1.	ความรู้	กล่าวคือ	ความรอบรู้ในวิชาการ	ความรอบคอบที่จะนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้

	 2.	คุณธรรม	กล่าวคือ	คนและชุมชนต้องมีความตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต

และมีความอดทน	มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต

แนวคิดและปรัชญ�สำ�หรับก�รพัฒน�ชุมชน

	 การพัฒนาชุมชน	(Community	Development)	เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้ม

แขง็ใหกั้บสงัคมในทกุระดบั	รฐัและหนว่ยงานทกุภาคสว่นจงึตอ้งหาแนวทางในการกระตุน้และชว่ย

ให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีที่ขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้าน

การเมือง	รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาชุมชน	เพื่อให้ชุมชนสามารถให้ดำารงอยู่สืบไปสู่ชน

รุ่นหลัง	การพัฒนาชุมชนโดยความหมายเป็นการนำาเอาคำาว่า	“พัฒนา”	กับ	“ชุมชน”	มารวมกัน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2542	ได้ให้คำานิยามการพัฒนาไว้ว่า	น.	เป็นความเจริญ	

การทำาให้เจริญ	ส่วน	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	ได้ให้นิยามของชุมชนว่า	น.	

หมูช่น,	กลุม่คนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็	อาศยัอยูใ่นอาณาบรเิวณเดยีวกนัและมผีลประโยชน์

รว่มกนั,	ทีท่ีม่คีนอาศยัอยูม่าก	ดงันัน้	การพฒันาชมุชนจึงเปน็การทำาใหห้มูค่น	กลุ่มคนท่ีมท่ีีอยูอ่าศยั

บรเิวณเดยีวกันมคีวามเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้หรอืเจรญิขึน้	การทำาใชช้มุชนดขีึน้หรอืเจรญิขึน้

ย่อมส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม	สอดคล้องกับโกวิทย์	พวงงาม	(2553	:	132)	ที่กล่าวว่า	การ

พัฒนาชุมชน	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลง	การสร้างสรรค์อย่างเป็นกระบวนการ	(Process)	เป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและมีแบบแผน	(Planed	and	Structured	Change)	หรือมีการ

กำาหนดทิศทางเป้าหมายท่ีแน่นอน	(Ultimate	Goal)	ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระทำาของภาครัฐและ

ภาคเอกชนหรอืเปน็ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชนทัง้นีเ้พือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติตา่งๆ

ใหด้ขีึน้	เชน่	เศรษฐกจิ	การศกึษาเรยีนรู	้สขุภาพ	อนามยัวฒันธรรมละการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน

เพื่อให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในขณะเดียวกันก็ยังอาจหมายถึง	การเรียนรู้และการ

ธำารงไว้ซึ่งทุนทางสังคม	(Social	Capital)	ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม	คือ	ภูมิปัญญา	ระบบนิเวศ	ความ

เช่ือ	ค่านิยม	วัฒนธรรมประเพณ	ีขนบธรรมเนยีม	ชาตพินัธุ	์ศาสนาและภาษา	นอกจากนี	้การพฒันา

ชุมชนยงัเปน็การชว่ยในการพฒันาความรูข้องคนใหม้คีวามเชือ่มัน่ในตนเองสามารถพึง่พาตนเองได	้

การสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น(กรมการพัฒนาชุมชน,	2527)	

แนวคิดพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ชุมชน

	 การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของงานพัฒนาชุมชน	เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เจ้าหน้าที่หรือนัก

พฒันาไดล้งไปทำางานกบัประชาชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	และทำาใหง้านมปีระสทิธภิาพ	ซึง่แนวคดิพืน้ฐาน
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งานพัฒนาชุมชน	โกวิทย์	พวงงาม	(2553	:	126	-	129)	โดยเชื่อว่า	คนมีความสำาคัญมากที่สุด	(Man	

is	a	Important)	เนื่องจาก	การดำารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับตัวคนในชุมชน

เป็นสำาคัญ	หากคนในชุมชนมีคุณภาพย่อมสามารถช่วยพัฒนาตนและชุมชนให้มีศักยภาพได้	การมี

ส่วนร่วมของประชาชน	(People	Participation)	เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน	ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจ	วางแผน	การปฏิบัติการ	ติดตามและประเมินผล	และมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน	การช่วยเหลือตนเอง	(Aide	Self-Help)	เป็นแนวทางในการพัฒนาที่

ยดึเปน็ชว่ยใหป้ระชาชนพึง่ตนเองไดม้ากขึน้	การพ่ึงพาตนเอง	(Self	-Reliance)	เปน็การมส่ีวนร่วม

ของประชาชนที่ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้	ความคิดริเริ่มของประชาชน	

(Initiative)	ซึง่เกดิจากใชว้ถิแีหง่ประชาธปิไตย	และหาโอกาสกระตุน้ใหก้ารศกึษา	ใหป้ระชาชนเกดิ

ความคดิ	และแสดงออกซึง่ความคดิเห็นอันเป็นประโยชนต์อ่หมูบ่า้น	ตำาบล	ความตอ้งการของชมุชน	

(Felt-Needs)	ในการพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชน	และองค์กรประชาชนคิด	และตัดสินใจบนพื้น

ฐานความตอ้งการของชมุชนเอง	เพือ่ใหเ้กดิความคดิทีว่า่งานเปน็ของประชาชน	และจะชว่ยกนัดูแล

รกัษาตอ่ไป	การใชท้รพัยากรในชมุชน	(Community	Natural	Resource	Utilize)	การใชท้รัพยากร

ของชุมชนร่วมกันท้ังคน	 เงิน	วัสดุอุปกรณ์	ทุนทางสังคม	ขีดความสามารถของชุมชนและ

รฐับาล(Community	and	Government	Capacity)	เปน็การประเมนิขดีความสามารถของชมุชน

และของรัฐในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาชมุชน	การรว่มมอืกนัระหวา่งรฐักบัประชาชน	(Co-

Operation	Between	Government	with	People)	ชุมชนจะพัฒนาได้อย่างสำาเร็จจำาต้องอาศัย

ความรว่มมอืระหวา่งคนในชมุชนกบัรฐับาลท้ังด้านงบประมาณ	คน	และการจดัการ	การพฒันาแบบ

บูรณาการ	(Integrated	Development)	การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยทั้งความรู้จากชุมชน	จากรัฐ	

จากภูมิปัญญาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ	ความสมดุลในการพัฒนา	

(Development	as	Equality)	การทำากิจกรรมต้องเกิดความสมดุลจึงจะนำาไปสู่การพัฒนาชุมชน

ที่มีความเป็นรูปธรรม	เช่น	สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ	สมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

ภูมิปัญญาสากล	สมดุลระหว่างวัตถุกับจิต	เป็นต้น	การศึกษาภาคชีวิต	(Life-Long	Education)	ใน

การทำางานพัฒนาชุมชน	ถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน	เพ่ือนำาไปสู่การ

พัฒนาคนให้ดำารงชีวิตอยู่ในชุมชน	และการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ	วิธีการ	โครงการและ

ขบวนการ

ปรัชญ�ก�รพัฒน�ชุมชน

	 เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า	ปรัชญาการพัฒนาชุมชนเกิดจากภาวะทางธรรมชาติและ

พฤติกรรมของมนุษย์	เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีนักวิชาการได้นำาเสนอเกี่ยวกับปรัชญาการพัฒนาชุมชนไว้
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หลายท่าน	เช่น	พัฒน์	บุณยรัตพันธ์	(2517)	กล่าวว่า	ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมีหลักสำาคัญดังนี้	

1.	บคุคลแตล่ะคนยอ่มมคีวามสำาคญัและมคีวามเปน็เอกลกัษณท์ีไ่มเ่หมอืนกนั	จงึมสีทิธอินัพงึไดร้บั

การปฏิบัติด้วยความยุติธรรม	และอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนผู้หนึ่ง	2.บุคคล

แต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถท่ีจะกำาหนดวิธีการดำารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ	

3.บคุคลแตล่ะคนถา้หากมโีอกาสแลว้	ยอ่มมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรู	้เปลีย่นแปลงทศันะ	ประพฤติ

ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้	4.มนุษย์ทุกคนมีพลังใน

เรื่องความคิดริเริ่ม	ความเป็นผู้นำา	และความคิดใหม่ๆ	ซึ่งซ่อนเร้นอยู่	และพลังความสามารถเหล่านี้

สามารถเจรญิเตบิโต	และนำาออกมาใชไ้ด	้ถา้พลงัทีซ่อ่นเรน้เหลา่นีไ้ดร้บัการพฒันา	และ	5.การพฒันา

พลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา	และมีความสำาคัญยิ่งต่อชีวิต

ของบุคคล	ชุมชนและรัฐ	นอกจากนี้	ปรัชญาการพัฒนาชุมชนยังสะท้อนให้เห็นลักษณะ	3	ประการ

ที่ชุมชนมีอยู่	 ได้แก่	ชุมชนมีรากฐานของการตั้งอยู่บนความมั่นคงและศรัทธาในตัวคนว่าเป็น

ทรัพยากรที่มีความหมายและสำาคัญ	ประการที่สอง	ความศรัทธาในความยุติธรรมในสังคม	มุ่งขจัด

ความเหลื่อมลำ้าตำ่าสูง	และประการท่ีสาม	ความไม่รู้	ความดื้อดึงล้วนเป็นอุปสรรคสำาคัญของการ

พัฒนา	(โกวิทย์	พวงงาม,2553)	ส่วนยุวัฒน์	วุฒิเมธี	(2534)	กล่าวว่า	ปรัชญาการพัฒนาชุมชนควร

ประกอบด้วย	ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวบุคคล	เพราะ	เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	และ

ต้องการความยุติธรรม	ปรารถนาความสุข	และความยกย่องจากสังคมหรือการถูกยอมรับจากสังคม	

ดังนั้น	บุคคลจึงมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่มและความซ่อนเร้นอยู่ในตัวพลังเหล่านี้สามารถเติบโตได้

และสามารถดงึออกมาใช้ไดห้ากไดรั้บการพฒันาทีดี่และเหมาะสม	(ทนงศกัด์ิ	คุม้ไขน่ำา้และคณะ,	2534)

	 จากแนวคิดและปรัชญาที่กล่าวมาในข้างต้น	หากนำามาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนให้

ประสบผลสำาเรจ็ตามมุง่หวงัในอนาคต	ดงันัน้	ในศตวรรษที	่21	นกัพฒันาชมุชนจงึต้องมคีณุลกัษณะ

ที่เหมาะสม	12	ประการ	ดังนี้	

	 1.	ควรมีจิตอาสา	หมายถึง	ต้องสามารถเข้าใจ	เข้าถึงคนและชุมชนที่จะทำาการพัฒนาให้

ถ่องแท้	และแสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้นชุมชนและสนับสนุนชุมชน

	 2.	การเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	เช่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	พ่อจำ้า	หมอยา

พื้นบ้าน	ฯลฯ	เชื่อมั่นว่ามนุษย์หรือคนในชุมชนทุกคนมีศักยภาพ	พร้อมทั้งความรู้ของการพัฒนา

ชุมชนเกิดจากประชาชนในพื้นที่	

	 3.	การคำานึงถึงศักยภาพภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	ท่ีมีอยู่ในชุมชน	ให้เชื่อว่าส่ิงเหล่านั้นคือ

ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ	

	 4.	หลักการพึ่งตนเองของประชาชน	ต้องสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้	โดยการสร้าง

พลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน	
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	 6.	นักพัฒนาต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการร่วมคิด	ตัดสินใจ	

วางแผน	ปฏิบตัิตามแผน	และติดตามประเมนิผลในกิจกรรม	หรือโครงการใดๆ	ทีจ่ะทำาในชมุชน	ซึง่

เป็นการปลูกฝังจิตสำานึกและการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย

	 7.	ต้องมีบทบาทการเป็นนักวิจัย	เพราะ	จะช่วยในการศึกษาและได้แนวทางการพัฒนาที่

เหมาะสมและถูกต้องอันเป็นไปตามความจริงในภาคสนามมากที่สุด

	 8.	นักพัฒนาชุมชนต้องสามารถคิดและตัดสินใจสำาหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน

ไดอ้ยา่งมอีสิระ	ปราศจากการแทรกแซงของรฐั	รฐัจะทำาหนา้ทีเ่พยีงใหก้ารสนบัสนนุการทำางานภาค

สนามของนักพัฒนาชุมชน

	 9.	นกัพฒันาชมุชนตอ้งเป็นผูน้ำาแหง่การเปลีย่นแปลงเพือ่ใหง้านพฒันาสามารถเดินหนา้ได้

อยา่งสร้างสรรค์	แนวการพฒันาและการสง่เสรมิชมุชนมาโอกาสและทางเลอืกทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้

	 10.	นักพัฒนาต้องมีความเป็นนักการตลาด	สามารถนำาสินค้าท่ีมีอยู่ในชุมชนออกสู่ตลาด

ภายนอกได	้ซึง่หากเปน็เชน่นี	้ยอ่มนำามาสูก่ารสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในชมุชน	เศรษฐกจิชมุชน

ก็จะเติบโตสูงขึ้นอันเป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนา

	 11.	ต้องมีความเป็นนักประชาธิปไตย	สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำาไป

สู่การพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

	 ดังนั้น	ภายใต้การพัฒนาชุมชนของศตวรรษท่ี	21	ส่ิงท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนคือ	นัก

พฒันาชมุชนซึง่เปน็เสมอืนฟนัเฟอืงสำาคญัของการพัฒนาในทกุกระบวนการ	นกัพัฒนาชมุชนทีดี่จึง

ความมีคุณลักษณะ	12	ประการ	ตามท่ีนำาเสนอข้างต้น	เพื่อที่จะนำาพาการพัฒนาชุมชนไปสู่ความ

สำาเร็จได้ตามมุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพที่	2	คุณลักษณะของนักพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่	21	
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แนวท�งก�รประยุกต์หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงกับก�รพัฒน�ชุมชนในศตวรรษที่ 21

	 ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึง

การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย	พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถนำาเอาปรชัญานีไ้ปปรับใชส้ำาหรับการดำาเนนิชวีติใหม้คีวามสุข	ภาย

ใต	้3	หว่ง	2	เงือ่นไข	คอื	ความพอประมาณ	ความมเีหตุผล	ภมูคิุม้กนัและความรูก้บัคณุธรรม	อยา่งไร

ก็ตาม	การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆ	ต้อง

ให้ความรู้	และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ	โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วน

ราชการ	และทกุภาคสว่นของประเทศ	ผลสำาฤทธิข์องการประยกุต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

จึงจะบังเกิดขึ้น	คือ	ยึดความประหยัด	ตดัทอนคา่ใชจ้่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟอืยในการดำารง

ชีพอย่างจริงจัง	(สุเมธ	ตันติเวชกุล,	2552)	

	 นอกจากนี	้เมือ่นำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัใชก้บัการพฒันาชมุชนยอ่มนำาไปสูก่าร

เป็นชุมชนพึ่งตนเองหรือชุมชนจัดการตนเองได้	เสกสรรค์	สนวา	(2559	:	)	เพราะ	ประการที่หนึ่ง	

ชมุชนคน้หาปญัหาและความตอ้งการของชมุชนทีแ่ทจ้รงิวา่ชมุชนมปีญัหาอะไร	ชมุชนตอ้งการพฒันา

คนของชมุชนในรปูแบบใด	ลกัษณะใดบา้ง	วธิกีารคน้หาอาจจะทำาใหรู้ปแบบของประชาคมหมูบ่า้น	

การทำาการสนทนากลุม่	(Focus	Group)	แลว้หาขอ้สรปุรว่มกนั	ประการทีส่องหาแนวทางแกไ้ขเมือ่

สมาชิกในชุมชนทราบและเขา้ใจในประเดน็ปัญหาและความตอ้งการรว่มกนั	ประการทีส่ามสง่เสรมิ

และสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมที่ดี	โดยชุมชนมีรางวัลให้เริ่มตั้งแต่การกล่าวยกย่อง	

การมอบประกาศนียบัตร	หรือการกล่าวชื่นชมผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	เป็นต้น	เพ่ือให้ผู้ท่ี

ทำาความดีมีกำาลังใจและเป็นแบบอย่างสำาหรับคนในชุมชน	ประการที่ส่ีจัดกลุ่มอาชีพและส่งเสริม

ทักษะอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	ประการที่ห้าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้

มีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต	โดยอาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

มาทำากิจกรรมรว่มกนัแลว้คอ่ยขยายวงกวา้งเพิม่ขึน้ตามความเหมาะสม	ในขณะเดยีวกนัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	ได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น	3	ระดับ	คือ	ครัวเรือน	ได้แก่	ปลูกข้าว

ให้พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน	ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้	กลุ่มหรือเครือข่ายเศรษฐกิจ	

ไดแ้ก	่การผลติสนิคา้หรอืมาตรฐานผลติภัณฑ์ของกลุม่	การจดัสวสัดกิารใหส้มาชกิภายในชมุชน	การ

พฒันาหรอืถา่ยทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่	และระดบัหมูบ่า้น/ชมุชน	ควรมกีารดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือการ

พึ่งตนเอง	ได้แก่	มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง	มีกิจกรรมการสะสมทุนเพื่อการประกอบอาชีพ	การพัฒนา

วสิาหกจิชมุชนเพือ่การพึง่ตนเอง	การพฒันากลุม่อาชพี	มกีจิกรรมเพ่ือการดูแลส่ิงแวดล้อมของชมุชน	

การแขง่ขนักฬีาตอ่ตา้นยาเสพตดิมกีจิกรรมเพือ่สง่เสรมิประชาธปิไตย	(กรมการพฒันาชมุชน,	2551)	

	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
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ขึ้น	ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา	เจตคติ	ความเอื้ออาทร	มีคุณธรรมและศีลธรรม	ฯลฯ	หากทุก

คนในสังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้	ย่อมช่วยยกระดับคุณภาพของตนเองและสังคมให้มีความเจริญ

งอกงามจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ	(กรมการพัฒนาชุมชน,	2551)	จากงานวิจัยเรื่อง	

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน:	กรณศีกึษาบา้นพคุำาจาน	จงัหวดัสระบรุ	ี

ของอุไรวรรณ	ธนสถิต	(2555)	ชี้ให้เห็นว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกหยิบยกมาใช้เป็นแนวทาง

ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย	โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	2550	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	1)	และ(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2554	ได้ระบุไว้ในมาตรา	

83	ไวว้า่	“รฐัต้องสง่เสรมิและสนับสนุนให้มกีารดำาเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”	สว่น

เกษม	วัฒนชัย(2552)	ระบุว่า	คนไทยเรากำาลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยม	วัตถุนิยม	ธนนิยม	หรือการ

ที่นิยมแต่เงินตรา	เราต้องเปลี่ยนสถานการณ์ให้คนหันมาสร้างความเข้มแข็งกับตัวเอง	ครอบครัว

และชุมชน	โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมีบันได	3	ขั้น	ได้แก่	1.	เรียนรู้ศรัทธา	2.ประยุกต์ใช้กิจกรรมจะแตกต่างกันไปใน“ภูมิสังคม”	

ของแต่ละแห่ง	3.	กลายเป็นวัฒนธรรม	“วิธีคิด”	ของทุกคนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต	ประเวศ	วะสี(2542)	การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีงเปน็การเสรมิสรา้งพลงัใหป้ระเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อยา่งมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืได้โดย

เฉพาะในกระแสโลกาภวิตัน์	เพราะ	ปรชัญานีเ้ป็นการใหค้วามสำาคญักบัการสร้างรากฐานเศรษฐกจิ

ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง	รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ	ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ได้อย่างรู้เท่าทัน	และนำาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของ

ประชาชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน	ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า	“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	มีเป้าประสงค์

สำาคัญในการกระตุ้นสังคมให้หวนคิดและคำานึงถึงหลักการดำาเนินชีวิตหรือให้หวนกลับมายึดหลัก

ทางสายกลางเพื่อให้ทานกับกระแสและแรงดหวี่ยงของสังคม	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น 

พื้นฐานของความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตที่ส่งผลให้พ่ึงพาตนเองได้	 ซ่ึงแยกเป็น	5	ประการ	ดังนี้	 

(โกวิทย์	พวงงาม,2553	:	142	-	143)	1.ด้านจิตใจทำาตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง	มีจิตสำานึกที่ดี	และ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	2.ด้านสังคม	แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่องโยงการ

ทำางานแบบเครือข่าย	เป็นอิสระและตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม	3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มใหใ้ชแ้ละจดัการอยา่งชาญฉลาดพร้อมทัง้หาทางเพ่ิมมลูคา่โดยยดึหลักการของความ

ยัง่ยนื	4.ดา้นเทคโนโลย	ีเนือ่งจาก	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มคีวามรวดเรว็การนำาเอาเทคโนโลยมีา

ใช้จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ	และ	5.เศรษฐกิจควรยึดหลัก

การลดรายง่ายเพื่อเพิ่มรายได้	บนฐานคิดของความพออยู่	พอกิน	พอใช้	เพียงเท่านี้	ชุมชนก็จะ

สามารถคงอยู่ได้ภายใต้ยุคศตวรรษที่	21	อย่างมั่นคงยั่งยืน
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สรุป

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่สามารถนำามาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถึงความมศีกัยภาพของชมุชนนำาไปสู่การเปน็ชมุชน

ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้	สำาหรับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นศตวรรษที่

มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	และเทคโนโลยี	การพัฒนาจึงจำาเป็น

ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง	ชุมชนต้องรู้จักประมาณตนเอง	รู้จักการใช้เหตุและผล	เพ่ือ

สร้างถูมิคุ้มกันให้กับตนเอง	ทั้งนี้	การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำาต้อง

อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องนำาพาสู่ความสำาเร็จ	ดังนั้น	ผู้เขียนจึงขอนำาเสนอตัวแบบของ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่	21	ไว้	ดังนี้	

ภาพที่	3	สรุปตัวแบบของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่	21

	 จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า	ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่21	ที่แวดล้อม

ไปด้านสภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	เทคโนโลยี	และการแย่งชิงทรัพยากร

ทางธรรมชาติ	ชุมชนจึงจำาเป็นต้องปรับตัวเองภายใต้การนำาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	
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ประการ	ได้แก่	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	การสร้างภูมิคุ้มกัน	และความรู้กับคุณธรรมมา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว	ผนวกกับการนำาเอาแนวคิด	L-PIRN	เพื่อความอยู่รอด	กล่าวคือ	L	มาจาก	

Learning	Community	ชมุชนตอ้งเป็นแหลง่เรยีนรูส้ำาคญัเพือ่การพฒันาคนในชมุชน	พฒันาระบบ

งานด้านอื่นๆทุกมิติ	P	มาจาก	People	Participant	การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำางาน

ในกิจกรรมต่างๆ	โดยเชื่อมั่นว่าคนมีศักยภาพทางปัญญา	ทักษะ	ความสามารถ	ในการที่จะเข้าร่วม

ในกิจกรรมชุมชนได้นับตั้งแต่การเสนอความเห็น	การตัดสินใจ	ตลอดจนการประเมินผลและตรวจ

สอบการทำางานในรูปแบบอื่นๆ	I	มาจาก	Integrate	คือ	การบูรณาการองค์ความรู้	คน	วัสดุ	และ

การจัดการเพือ่ใชใ้นการพฒันาชมุชนใหเ้กดิประสทิธภิาพประสทิธผิล	R	มาจาก	Resource	Utilize	

การใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด	เนื่องจาก	

ทรพัยากรมอียา่งจำากดัการใชท้รพัยากรรว่มกนัต้องอยูบ่นพ้ืนฐานของคณุธรรมและความเอือ้อาทร	

สว่น	N	มาจาก	Networking	การสรา้งความรว่มมอืหรอืประสานความรว่มมอืแบบเครอืขา่ย	เพราะ	

ในศตวรรษที่	21	ชมุชนไมส่ามารถอยูโ่ดดเดีย่วได้	จึงจำาเปน็ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน

ร่วมกัน	จาก	L-PIRN	ก็จะนำาไปสู่	EMS	ดังนี้	E	มาจาก	Empowerment	คือ	การเสริมพลังอำานาจ

ให้กับชุมชนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ชุมชนจะมีความเข้มแข็ง	M	มา

จาก	Self-Management	เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้	ลด

การพึ่งพารัฐมากขึ้น	ภายใต้ความพอประมาณของแต่ละชุมชน	สุดท้าย	S	มาจาก	Sustainable	คือ	

การนำาไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ	 เช่น	สังคม	การเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรมชุมชน	

ทรัพยากรธรรมชาติ	สุขภาพชุมชน	และเทคโนโลยี	เป็นต้น	
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ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของสถ�บันอุดมศึกษ�

บนพื้นฐ�นหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

The Management of University Social Responsibility Based on 

Sufficiency Economy Philosophy 

สุรศักดิ์ ชะม�รัมย์1

Surasak Chamaram

บทคัดย่อ
		 ในปัจจุบัน	องค์การทุกองค์การจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญต่อการแสดงออกถึงความรับผิด

ชอบตอ่สงัคมเพือ่ความยัง่ยนืขององคก์าร	ซึง่หมายรวมสถาบนัอดุมศกึษาดว้ย	โดยมหาวทิยาลยัจะ

ต้องเข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้คนในสังคม	โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมความคิดให้แก่สังคม	รวมทั้งมีการดำาเนินกิจกรรมภายใน

และภายนอกองคก์าร	ซึง่คำานงึถงึผลประโยชนต่์อสังคมทัง้ในระดับใกล้	และไกลทีจ่ะเกดิขึน้อนัเกดิ

จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันท่ีจะทำาให้อยู่ร่วม

กันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข	ขณะเดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องคำานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง	ซึ่ง

นอกจากจะมีพื้นฐานของความไม่เบียดเบียน	และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความ

สมดลุและยัง่ยนืแลว้	ยงัเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่นองคก์ารหรอืทรพัยากรจาก

ภายนอกองค์การอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ	อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคง	สมดุล	และยั่งยืนต่อไป	
คำ�สำ�คญั :	การบริหารจัดการ,	ความรับผิดชอบตอ่สังคมของสถาบนัอดุมศกึษา,	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Abstract
		 Nowadays,	all	organizations	need	to	be	awareness	on	the	expression	of	

corporate	social	responsibility	for	the	organizational	sustainability	that	also	includes	

¹ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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higher	education	institutions.	The	university	must	plays	a	role	in	social	responsibility	

by	responding	to	the	needs	of	the	people	in	society	and	by	acting	as	a	think	tank	

for	the	society	as	well	as	conducting	internal	and	external	activities.	Taking	into	

account	the	social	benefits	at	close	and	far	levels	to	arise	from	the	use	of	existing	

resources	in	the	organization	or	resources	outside	the	organization	in	order	to	coexist	

in	a	normal	society.	At	the	same	time,	the	social	responsibility	management	of	

higher	education	institutions	must	take	into	account	the	philosophy	of	sufficiency	

economy.	In	addition	to	the	basis	of	non-persecution	and	not	to	exploit	society	

beyond	balance	and	sustainability.	It	also	promotes	the	use	of	valuable	resources	

in	the	organization	or	resources	outside	the	organization	in	a	valuable	and	quality	

manner	that	will	contribute	to	the	development	of	society,	economy	and	

environment	in	order	to	ensure	stability,	balance	and	sustainability.
Keywords:	Management,	University	Social	Responsibility,	Sufficiency	Economy	Philosophy	

บทนำ� 

		 เนือ่งดว้ยสภาพสงัคมโลกในยคุโลกาภวิตันท์ีม่ลัีกษณะพลวตันบัวา่มพีลังทีเ่ชือ่มคนทัง้โลก

เข้าด้วยกัน	โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(Information and	Communication	

Technologies:	ICTs)	เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนก่อให้เกิดแรงผลักดันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศกำาลงัพฒันา	โดยมุง่หวงัผลในเชงิบวกในการนำาพาชวีติผูค้น

ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้	แตใ่นขณะเดยีวกนักอ็าจกอ่ใหเ้กดิผลในเชงิลบไดเ้ชน่กนั	เพราะเปน็โอกาส

ในการสร้างความเหลื่อมล้ำาทางสังคมจากเรื่องรายได้และผลประโยชนด้านส่ิงแวดล้อม	โดยบริษัท

ขนาดใหญท่ีม่ทีนุมากยอ่มมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูกวา่บรษิทัรายเลก็และรายยอ่ย	รวมถงึโอกาส

จากการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป้าหมายของการสร้างรายได้ให้มากที่สุด	

เมือ่องคก์ารระดบัประเทศไดแ้สดงถึงเจตจำานงและความมุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหเ้กดิแรงผลกัดันต่อแนวคดิ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility (CSR))	ในอันท่ีจะทำาให้ประเทศ

สมาชกิตา่งๆ	ทัง้ในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้และกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาสามารถนำาไปใชป้ฏบิติัให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง	(กัญญารัตน์	หงส์วรนันท์,	2555:	87-88)	การปฏิบัติตามหลักความรับ

ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	จึงได้รับความสนใจและเกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมใน

ปัจจุบัน	อันทำาให้กระแสสำานึกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปในทุกๆ	ภาคส่วนทั้งในองค์การภาครัฐ	

องค์การภาคเอกชน	และองค์การภาคประชาสังคมต่างก็ให้ความสำาคัญและมีการดำาเนินการเพื่อ
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ให้การช่วยเหลอื	และการแกไ้ขประเดน็ปญัหาทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่

ให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์การ

		 การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์การจึงถือเป็นหน้าที่ที่

องค์การทุกแห่งจำาเป็นจะต้องสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญในเร่ืองดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก	

เช่นเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากล่าว

คือ	มหาวิทยาลัยในฐานะองค์การระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทำาหน้าที่แต่เพียงการผลิตบัณฑิต	การ

วจิยั	การบรกิารวชิาการตอ่สงัคม	และการทำานบุำารุงศลิปวฒันธรรมแต่เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้	หาก

แต่มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ	ด้วย	โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง

เขา้มามบีทบาทในการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม	

โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมทางความคิด	(Think	Tank)	ให้แก่สังคม	(กังสดาล	เชาว์วัฒนกุล,	2558:	

31	และวัลลภา	เฉลิมวงศาเวช,	2555:	121)	ทำาหน้าท่ีสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	(knowledge	

societies)	ตลอดจนการดำาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การที่มีการคำานึงถึงผลประโยชน์

ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้	และไกลที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือ

ทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำาให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข	แต่ในขณะ

เดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องคำานึงถึง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง	ซึ่งนอกจากจะมีพื้นฐานของความไม่

เบียดเบียน	และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความสมดุลและยั่งยืนแล้ว	ยังเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การอย่างมีคุณค่า

และมคีณุภาพ	อนัจะกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่การพฒันาสงัคม	เศรษฐกจิ	และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความมัน่คง	

สมดุลและยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย	

		 ดังนั้น	บทความฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ	เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิด

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา	

และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมตลอดท้ังการสังเคราะห์ให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบันอดุมศึกษาอย่างมัน่คง	สมดลุและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง

ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	

ของไทยที่อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างประสบผลสำาเร็จต่อไป

	 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมใน

สถาบันอุดมศึกษา
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	 1.	ที่มาและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	

	 นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นที่ยอมรับในระดับโลก	ซึ่งเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนจากการประชุมสหประชาชาติ	ณ	กรุงริโอเด

จาเนโรที่ประกาศเจตจำานงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อ	The	Ten	Principles	United	

Nations	Global	Compact	ทำาให้ประเทศต่างๆ	ส่งเสริมแนวคิด	CSR	อย่างชัดเจน	ท้ังประเทศ

พัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนา	ส่งผลให้ประเทศกำาลังพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะตอบรับ

กระบวนการบริหารองค์การตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม	เพ่ือยกระดับสังคมไปพร้อมกับ

การเตบิโตดา้นเศรษฐกจิ	โดยใช้เป็นทางเลือกทั้งด้านกลยทุธแ์ละกลวธิีรวมถึงโอกาสการสรา้งเครือ

ขา่ยทางธรุกิจโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันาทัง้ในประเทศอนิเดยีและประเทศไทยทีห่วงัให้

องค์การธุรกิจในประเทศของตนให้ความสำาคัญกับแนวคิดนี้เป็นสำาคัญ	(กัญญารัตน์	หงส์วรนันท์,	

2555:	87-88)	ทั้งนี้	แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	

Corporate	Social	Responsibility (CSR)	นั้น	ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายทั้งที่มี

ส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป	ดังจะได้นำามาประมวลในที่นี้โดยสังเขปดังนี้

	 Bowen	(1953,	อ้างถึงใน	ชุติมา	วุ่นเจริญ,	2556:	145)	ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกิจในหนังสือ	Social	Responsibilities	of	the	Businessman	ทำาให้มีนักวิชาการให้

ความสนใจในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจส่งผลให้	Carrol	(1999)	ยกย่อง	

Howard	Bowen	ว่าเป็นบิดาแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม	แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่

เรยีกวา่	CSR	นัน้คอือะไร	สง่ผลอยา่งไรในธรุกจิโรงแรม	ซ่ึงเปน็ธรุกจิการใหบ้ริการ	และมคีวามสำาคญั

เปน็อยา่งมากในในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย	โรงแรมเปน็ธรุกจิทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผู้บริโภค	ดังนั้น	ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการย่อมมาจากหลายเหตุผล	และความรับผิดชอบต่อ

สงัคมนัน้เปน็เหตผุลหนึง่ในการเลอืกใชบ้รกิารซึง่มผีลต่อผลการดำาเนนิงานของกจิการ	ต่อมา	Good	

(1973:	20)	ไดก้ำาหนดความหมายของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมไวว้า่	หมายถงึ	คณุธรรมทีเ่ปน็ความ

คดิรวบยอดในความรูส้กึรบัผดิชอบชัว่ดี	อนัเปน็เครือ่งเหนีย่วรัง้	ควบคมุพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเพือ่

สนองความปรารถนา	และสามารถมองเหน็วา่อะไรเปน็สิง่ทีพ่งึปรารถนาของคนกลุม่ใหญ	่และพรอ้ม

ที่จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น	สอดคล้องกับที่องค์การระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Organization	for	Standardization	(ISO))	(ISO,	อ้างถึง

ใน	สุทธิศักดิ์	ไกรสรสุทธาสินี,	2550	และกัญญรัตน์	หงส์วรนันท์,	2555:	89)	ได้ให้นิยามของความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิ	(CSR)	วา่หมายถงึ	การทีอ่งคก์ารตอบสนองตอ่ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลักแก่คน	ชุมชน	และสังคม	นอกจากนั้น	ยังเป็น

เรื่องของบทบาทขององค์การธุรกิจในสังคม	และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์การธุรกิจ	โดย
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จะต้องทำาด้วยความสมัครใจและผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ	โดยสามารถ

วัดผลได้ใน	3	มิติ	คือ	การวัดผลทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ในทำานองเดียวกันกับ	The	Green	Paper	of	the	European	Commission	(July	2001,	อ้างถึง

ใน	R.	Seminur	Topal,	2009:	2)	ที่เห็นว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการที่บริษัทดำาเนินการบูรณาการ

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ไว้ในการดำาเนินธุรกิจและในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยความ

สมัครใจ

	 ในสว่นของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ารตามมมุมองของนกัวชิาการในประเทศไทย	

เช่น	จิรประภา	อัครบวร	และประยูร	อัครบวร	(2552:	26)	ได้สรุปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การไว้ในหนังสือชื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า	CSR	คือ	แนวคิดขององค์การในการดำาเนิน

กิจกรรม	การวางแผน	การตัดสินใจ	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	การบริหารจัดการ	และการดำาเนิน

การที่คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการ

ประกอบธุรกิจ	เช่น	กระบวนการผลิตหรือการบริการ	การดูแลบุคลากรในองค์การและครอบครัว	

รวมไปถงึการดแูลชมุชนและสงัคมโดยรอบ	นอกจากนี	้CSR	ในหลายองคก์ารอาจเปน็การต้ังเง่ือนไข

ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	อันหมายถึงลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ลงทุน	รัฐบาล	และองค์การพัฒนาชุมชน	ร่วมกันดูแล

รับผิดชอบสังคมด้วย	การพัฒนาในรูปแบบ	CSR	นี้ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มๆกนั	ซึง่เปน็แนวทางการพัฒนาทีย่ัง่ยนืในปจัจุบนัทีไ่ด้รับความนยิม

จากทั่วทุกมุมโลก

ภาพที่	1	แสดงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ		 		 	

กันกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

	ที่มา:	จิรประภา	อัครบวร	และประยูร	อัครบวร	(2552:	26)
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	 ในเวลาต่อมา	วัลลภา	เฉลิมวงศาเวช	(2555:	117)	ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์การว่าถือว่าเป็นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ากิจกรรมหลักที่องค์การจัดทำาขึ้นเพื่อ

ตอบสนองตอ่ประเดน็ในการใหบ้รกิารดา้นสงัคมหรือดำาเนนิพันธกจิขององคก์ารในการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder)	องค์การจะต้องกระทำาอย่างต่อ

เนือ่ง	เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาของเศรษฐกจิ	สงัคมและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนืควบคูก่นัไป	เชน่เดียวกนั

กับดุษฎี	วรธรรมดุษฎี	(2556:	226)	ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	

วา่การดำาเนนิกจิกรรมภายในและภายนอกองคก์ารทีค่ำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมทัง้ในองคก์ารและ

ในระดบัใกลแ้ละไกลด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ในองคก์ารหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การใน

อันที่จะทำาให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

	 จากที่ได้หยิบยกแนวคิดและมุมมองของนักวิชาการท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การนั้น	สามารถสรุปได้ว่า	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (Corporate	Social	

Responsibility:	CSR))	หมายถึง	การที่องค์การมีการดำาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ	

ซึง่คำานงึถงึผลประโยชนต์อ่สงัคมทัง้ในระดบัใกล้	และไกลทีจ่ะเกดิขึน้อนัเกดิจากการใชท้รัพยากรที่

มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำาให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น

ปกติสุข	

	 2.	ความสำาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

		 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้	และทั้งภายในและภายนอกองค์การ	ดังนี้คือ	1)	

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสรา้งความไวว้างใจแกผู่ม้สีว่นได้สว่นเสยี	ความไวว้างใจเปน็รากฐานสำาคญั

ในการทำาธุรกิจ	ถ้าลูกค้าไว้ใจบริษัท	ลูกค้าก็จะใช้สินค้าและบริการด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจ	มี

ความจงรกัภักดตีอ่แบรนด	์องคก์ารสามารถวางตำาแหนง่ทางการตลาดของแบรนด์ได้อยา่งทีต้่องการ	

โดยมีกิจกรรม	CSR	เป็นตัวสนับสนุนความน่าเชื่อถือมากขึ้น	นอกจากนั้น	ภาพพจน์ขององค์การที่

มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะมีความแข็งแกร่ง	ซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนได้ยาก	เพราะต้องใช้เวลาใน

การพฒันาขึน้มา	2)	องคก์ารทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมจะทำาใหพ้นกังานทีท่ำางานอยูเ่หน็ถงึความ

จรงิใจขององคก์ารทีม่ตีอ่สงัคม	ไมห่นา้ไหวหลงัหลอก	พนกังานกม็คีวามสบายใจในการทีจ่ะทำาหนา้ที่

อย่างเต็มความสามารถ	และมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การ	ทำาให้องค์การ

สามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น	และทำาให้ต้นทุนของ

องคก์ารลดลง	3)	ในแงข่องผูถื้อหุน้	นกัลงทุนหรอืเจา้ของกจิการ	CSR	จะทำาใหร้าคาหุน้มเีสถยีรภาพ

และมีส่วนล้ำามูลค่าหุ้นในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย	เนื่องจากเป็นท่ีต้องการของนักลงทุน	ปัจจุบัน

เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี	CSR	ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า	SRI	(Socially	Responsible	Investment)	
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นั้น	มีมูลค่าเกินสองล้านเหรียญ	และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	เป็นโอกาสที่องค์การสามารถเข้า

ถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่ำากว่าเกณฑ์ปกติของตลาด	

และ	4)	ในภาพรวมแล้ว	องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีส่วนช่วยเหลือเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้	องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมไม่ทำาให้เกิดความเสีย

หายในเรื่องต่างๆ	เช่น	การใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษภัย	ไม่ปนเปื้อนอย่างในกรณีของเมลามีนที่มีการ

ปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร	ทำาให้ภาพรวมทางด้านอาหารของประเทศจีนเสียหายมหาศาล	(พิพัฒน์	

นนทนาธรณ์,	2553:	15-16)

	 3.	แนวทางและระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

	 Koler	(2005,	อ้างถึงในทิพวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์	(2551:	121-122)	ได้แบ่งแนวทาง

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น	2	แนวทางหลักที่สำาคัญคือ	1)	แนวทางแบบดั้งเดิม	(Traditional	

Approach)	เกิดขึ้นก่อนทศวรรษ	1990	โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากกระแสการ

กดดันจากภายนอก	ดังนั้น	องค์การจึงต้องทำาดีเพื่อให้ดูดี	(doing	good	to	look	good)	จึงมีการ

บริจาคเงินหรือช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ	แต่พันธะผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระยะสั้น	และตามความ

ต้องการของผู้บริหาร	และทิศทางของคณะกรรมการบริหารมากกว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ขององคก์าร	เมือ่ประเมนิผลการดำาเนนิการในแนวทางแบบด้ังเดิม	จึงพบวา่ผลท่ีมต่ีอสังคมจึงมนีอ้ย

มาก	และไม่เป็นระบบ	และ	2)	แนวทางแบบใหม่	(The	New	Approach)	ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความ

ปรารถนาในการทำาให้ดีและทำาดี	(doing	well	and	doing	good)	โดยเลือกประเด็นที่สอดคล้อง

กับค่านิยมของบริษัท	หรือการดำาเนินการที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท	หรือเลือกเรื่องที่สัมพันธ์

กบัผลติภณัฑห์ลกัและตลาดหลกัทรพัยข์องบรษิทั	เพือ่เพิม่โอกาสในการเพิม่สว่นแบง่ตลาด	การเขา้

ถึงตลาด	และการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

		 ส่วนในประเด็นระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในมุมมองของ	Carroll	นั้นจะ

ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การใน	4	ขั้น	กล่าวคือ	1)	ความรับผิดชอบทาง

เศรษฐศาสตร์	(Economic	responsibility)	เป็นการรบัผดิชอบพื้นฐานในการสรา้งกำาไรให้กบัผูถ้ือ

หุ้น	และเพื่อให้องค์การเติบโต	โดยการผลิตสินค้าและบริการตามท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของ

ตลาด	และราคาท่ีสมเหตสุมผล	ตลอดจนการจา้งพนกังานด้วยคา่จา้งทีเ่หมาะสม	เพือ่นำามาขายเพือ่

ใหเ้กดิกำาไรแก่เจา้ของกจิการ	2)	ความรบัผดิชอบทางดา้นกฎหมาย	(Legal	responsibility)	เปน็การ

ดำาเนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ	ซึง่การกระทำาบางอยา่งอาจไมผ่ดิ

กฎหมายแต่องค์การควรกระทำาหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การนั้นๆ	ใน

ขณะเดียวกันองค์การเองยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	หรือข้อกำาหนดท่ีออกโดยภาครัฐ	

ตลอดจนเคารพกฎและกติกาในการดำาเนินธุรกิจ	3)	ความรับผิดชอบทางจริยธรรม	(Ethical	
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responsibility)	เป็นความรบัผดิชอบทีน่อกเหนอืไปจากการปฏบิตัติามกฎหมาย	โดยคำานงึถงึเกีย่ว

กบัมาตรฐาน	บรรทัดฐาน	และความคาดหวงัท่ีสะทอ้นถงึความเอาใจใสใ่นลกูคา้	พนกังาน	และสงัคม	

ด้วยการทำาสิ่งที่ถูกต้อง	ยุติธรรม	และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน	และธรรมชาติ	ตลอดจน

เคารถและปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	และ	4)	ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ	(Philanthropic	

responsibility)	เป็นการแสดงออกขององค์การในการ	ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมที่จะ

ให้องค์การที่เป็นพลเมืองดี	ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่องค์การจะตอบแทนต่อสังคมในรูปแบบของ

เงินและเวลา	และปรบัปรงุคณุภาพชวีติใหด้ขีึน้ดว้ยความสมคัรใจ	เชน่	การสนบัสนนุดา้น	การศกึษา	

และการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคม	(Carroll,	1991,	อ้างถึงใน	กังสดาล	เชาว์วัฒนกุล,	2558:	32-

33	และสิริภักตร์	ศิริโท	และวรางคณา	นิลสุวรรณ	(2557:	22-23))	

4	แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา

	 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	

(CSR)	เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่องค์การต่างๆ	ทั่วโลกให้ความสำาคัญ	ในส่วนสถาบันอุดมศึกษา

หรือมหาวิทยาลัยนั้น	กล่าวได้ว่าแนวคิด	CSR	ปรากฏในการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา	

(World	Conference	on	Higher	Education:	WCHE)	เมื่อวันที่	5-8	กรกฎาคม	ค.ศ.	2009	ณ	

สำานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน

การแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(The	New	Dynamics	of	Higher	Education	and	Research	

for	Societal	Change	and	Development)	ทั้งนี้	เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษากลา่วคอื	มหาวทิยาลยัในฐานะองคก์ารระดับอดุมศกึษาจงึไมค่วรทำาหนา้ทีแ่ต่เพยีง

การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	และการบริการวิชาการต่อสังคมแต่เพียงเท่านั้น	หากแต่มหาวิทยาลัยจะ

ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ	ด้วย	(กังสดาล	เชาว์วัฒนกุล,	2558:	31)	ซึ่งความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคมของมหาวทิยาลยัเป็นความสามารถของมหาวทิยาลยัในการเผยแพรแ่ละดำาเนนิ

การตามหลักเกณฑ์และค่านิยมทั่วไปโดยใช้	4	ขั้นตอนหลักคือ	การจัดการ	การเรียนการสอน	การ

วิจัย	และการให้บริการด้านการศึกษา	การถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทางจริยธรรมและธรรมาภิ

บาล	การเคารพสิ่งแวดล้อม	การมีส่วนร่วมทางสังคม	และการส่งเสริมคุณค่า	ซึ่งการดำาเนินงานของ

มหาวทิยาลยัจะมผีลกระทบโดยตรงตอ่อนาคตในโลกแหง่การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความมวีชิาชพีและ

ผูน้ำา	แตย่งัเปน็ตวัแสดงทางสงัคมท่ีคอยสง่เสรมิการศกึษาของนกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ

เปน็จรงิทางสงัคมภายนอก	ตลอดจนทำาใหค้วามรู้สามารถเขา้ถงึได้ทัง้หมด	(Giuffré	and	E.	Ratto,	

2014:	233)

	 สำาหรบัผลกระทบดา้นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัมอียูอ่ยา่งนอ้ย	

4	ลักษณะคือ	1)	ผลกระทบขององค์กร	(organizational	impacts)	เป็นผลกระทบภายในองค์กร
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ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย	ได้แก่	คนงาน	สภาพแวดล้อมต่างๆ	

เป็นต้น	2)	ผลกระทบด้านการศึกษา	(educational	impacts)	เป็นผลกระทบทางวิชาการซ่ึงจะ

เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่ประชาชน	ได้แก่	การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ	เป็นต้น	3)	

ผลกระทบด้านความรู้ความเข้าใจ	(cognitive	impacts)	เป็นผลกระทบทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างองค์ความรู้	ได้แก่	การวิจัย	ญาณวิทยา	เป็นต้น	และ	4)	ผลกระทบทางสังคม	(social	

impacts)	เป็นผลกระทบจากภายนอกองค์กรที่กระทบต่อสังคมโดยทั่วไป	ได้แก่	ความเป็นน้ำาหนึ่ง

ใจเดียวกัน	การโยกย้ายถ่ายโอน	ความเป็นหุ้นส่วน	เป็นต้น	ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพที่	2

 

ภาพที่	2	แสดงลักษณะผลกระทบด้านต่างๆ	ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

	ที่มา:	François	Vallaeys	(2013:	91-92)

	 อนัเนือ่งมาจากผลกระทบดา้นตา่งๆ	ทีม่ต่ีอมหาวทิยาลัยดังกล่าว	จึงทำาใหม้หาวทิยาลัยจะ

ต้องมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	ตอบสนองความต้องการของสังคม	ทำาหน้าท่ี

เป็นศูนย์รวมความคิด	(Think	Tank)	ให้แก่สังคม	ทำาการสื่อสารกับสังคมในประเด็นต่างๆ	ที่ไม่ใช่

เปน็เพยีงแคน่กัวชิาการทีส่งัคมจบัตอ้งไมไ่ดแ้ละเปน็ผูเ้ชีย่วชาญในสงักดัขององคก์ารธรุกจิแตเ่พยีง

เทา่นัน้	นอกจากนี	้ควรมกีารจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและมกีารใหร้างวลั

กับมหาวทิยาลยัท่ีมกีารดำาเนนิงานดเีดน่ในการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ทัง้นี	้ควรมกีารจดัการ

เรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	มหาวิทยาลัยจะต้องให้
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ความใส่ใจกับประเด็นในเรื่องความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการเสีย

เปรียบทาง	สังคมด้วย	โดยการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ	

(CSR)	กับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย	(University	Social	Responsibility:	USR)	

จะแตกตา่งกันในรายละเอยีดของการดำาเนนิกจิการ	สำาหรบัรายละเอยีดของความแตกตา่งดงัทีแ่สดง

ในตารางต่อไปนี้	(วัลลภา	เฉลิมวงศาเวช,	2555:	121)

ตารางที่	1	แสดงการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ	(CSR)	กับ

	 	ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย	(University	Social	Responsibility:	USR)

Corporate Social Responsibility - CSR University Social Responsibility - USR

-	การกำากับดูแลกิจการที่ด	ี	 	 	 -	ตอบสนองความต้องการของสังคม

-	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 	 -	สื่อสารกับสังคมและรับใช้สังคม

-	รับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 	 	 	 -	ความเสมอภาคในโอกาสการเขา้ถงึอดุมศกึษา

-	พัฒนาชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม	 	 	 -	ลดปัญหาความเสียเปรียบในสังคม

ทีม่า:	สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552,	อา้งถงึใน	วลัลภา	เฉลมิวงศาเวช,	2555:	121)

	 อย่างไรก็ตาม	แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา	(USR)	ที่มีการวิจัย

ในการศกึษาทีผ่า่นมากอ่นหนา้นีม้มีมุมองทีแ่ตกต่างกนัออกไป	แต่มมุมองทีน่า่สนใจและสอดคล้อง

กับเงื่อนไขของบริบทมหาวิทยาลัยของไทยของเราเป็นอย่างดี	สะท้อนให้เห็นได้จากงานศึกษาของ

จอย	ทองกล่อมสี	(2557)	ซึ่งได้ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบนัอดุมศกึษาไทยตามหลกัธรรมาภบิาล	ซ่ึงผลการวจัิยพบวา่	แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล	ประกอบด้วย	4	ด้าน	คือ	ชุมชน	พันธกิจ	สังคม	

และธรรมาภิบาล	ลกัษณะและขอบขา่ยตวับง่ชีป้ระกอบด้วย	4	ด้าน	คอื	Input	–	Process	–	Output	

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบัน	พันธกิจ	และความต้องการของสังคม	ในแง่ของตัวบ่งชี้ความรับผิด

ชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย	ประกอบด้วย	7	ได้แก่	1)	การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและ

สังคม	2)	การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	3)	การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	4)	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม	5)	การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	6)	การบริหารแบบมีส่วน

ร่วม	และ7)	จริยธรรมทางวิชาการ	ทั้งนี้	โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำาตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไป
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ประยกุตใ์ชส้ำาหรบัการวางแผนเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณข์องแตล่ะสถาบนั	

โดยการจดัตัง้คณะกรรมการดำาเนินโครงการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของสถาบนัอดุมศกึษา	พฒันา

ร่างยุทธศาสตร์การดำาเนินการบนพื้นฐาน	7	องค์ประกอบ	63	ตัวบ่งชี้	กำาหนดค่านำ้าหนักตามความ

เหมาะสม	ตรวจตดิตามภายใน	และจดัทำารายงานการดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของ

สถาบัน	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

		 การส่งเสริมเพื่อที่จะนำาไปสู่การบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษานั้น	

วัลลภา	เฉลิมวงศาเวช	(2555:	121)	ได้ทำาการสรุปตอกยำ้าให้เห็นว่า	เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา	(USR)	มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สำาคัญในการสร้างทุนให้แก่สังคม

และประเทศชาติใน	2	ประการคือ	1)	ทุนทางปัญญา	(Knowledge	Capital)	หมายถึง	การสร้าง

องคค์วามรูท้ีม่าจากการรวบรวม	คน้คว้า	วิจยั	หาความจรงิจากธรรมชาติ	และ2)	ทนุมนษุย	์(Human	

Capital)	หมายถึง	การผลิตผู้รู้ที่มีคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะใน

การทีจ่ะชว่ยเหลอืและพฒันาสงัคมและประเทศชาต	ิดงันัน้	หากมหาวทิยาลยัในฐานะทีเ่ปน็องคก์าร

หนึ่งของประเทศสามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้	และเป็นเสาหลักในการที่จะนำาพา

ประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วนั้น	มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งการสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคลไปสู่สถาบัน	องค์การ	หากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

ให้มีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบต่อสังคมและรวมกันเป็นกลุ่มจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงได้	ประเทศไทยจะมีทุนทางปัญญาที่สามารถสร้างทุนมนุษย์

ที่มีคุณภาพและนำาพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	และจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก�ร

กับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

		 ในการบริหารจัดการองค์การใด	ๆ	ก็ตามเพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เกิดความพอเพียง	ความสมดุล	และความยั่งยืน	รวม

ตลอดทัง้เกดิประโยชนส์ขุ	ความสขุของสงัคมและส่ิงแวดล้อมอยา่งเหน็ผลเปน็จริงได้นัน้	จำาเปน็ทีผู้่

บริหารขององค์การท้ังหลายควรท่ีจะต้องน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	9)	อันเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นบนภูมิสังคมของ

ประเทศไทย	ซึง่ทรงมพีระราชดำารสัชีแ้นะแนวทางการดำาเนนิชวีติแก่พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอด

ระยะเวลายาวนานกวา่	30	ปี	มาปรบัใช้เป็นกรอบในการดำาเนนิงานดงักลา่ว	เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพ	

ความเขม็แขง็	ความสมดลุ	ความมัน่คงและความยัง่ยนืใหเ้กดิข้ึนแกอ่งคก์าร	ตลอดจนผู้มส่ีวนได้ส่วน

เสียกับองค์การ	
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		 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	ถือเป็นปรัชญาที่ชี้แนะ

แนวทางทางสายกลางในการดำาเนินชีวิต	ตลอดจนการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	ทุก

สาขา ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยไม่จำาเป็นจะต้องจำากัดเฉพาะแต่ภาคเกษตร	หรือภาคชนบท

เท่านั้น	แต่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้น	และสามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้

เป็นอย่างดี	ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความหมายกว้างขวาง	ซึ่งประกอบด้วย

คุณลักษณะ	3	ห่วง	2	เงื่อนไขกล่าวคือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีระบบภูมิคุ้มกัน

ทีด่ใีนตวัทีก่ำากบัดว้ยเงือ่นไขของความรูแ้ละคณุธรรม	มรีายละเอยีดโดยสงัเขปดงันี	้(สำานกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2554:	7-8)

	 ประการแรกคือ	ความพอประมาณ	หมายถึง	ความพอดีต่อความจำาเป็นและเหมาะสมกับ

ฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ไม่มากเกินไป	ไม่น้อยเกินไป	

และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	ขณะที่ประการที่สองคือ	ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตัดสิน

ใจดำาเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ	หลักกฎหมาย	หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม

โดยคำานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่	“รู้จุดอ่อนจุดแข็ง	โอกาสอุปสรรค”	และคาดการณ์ผลที่

จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ	“รู้เขา	รู้เรา	รู้จักเลือกนำาสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”	ส่วนอีก

ประการต่อมาคือ	ภูมิคุ้มกันที่ดี	หมายถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อให้สามารถบริหาร

ความเสี่ยง	ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที	การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้นจะต้องเสริม

สร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน	ดังนี้คือ	ความรู้	ทั้งนี้บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	

และชมุชนทีจ่ะนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช	้ต้องนำาระบบคณุธรรม	และความซ่ือสัตยสุ์จริต

มาประพฤติปฏิบัติก่อน	โดยเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว	การศึกษาอบรมในโรงเรียน	การ

ส่ังสอน	ศีลธรรมจากศาสนา	ตลอดจนการฝกึจติขม่ใจของตนเอง	และคณุธรรม	โดยนำาหลกัวชิาและ

ความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ท้ังในข้ันการวางแผนและปฏิบัติด้วยความรอบรู	้รอบคอบ	และ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง

	 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปรียบเสมอืนเปน็ร่มใหญท่ีค่รอบคลุมกจิกรรมทัง้หมด

ของบรรดาองค์การทั้งหลาย	ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลดีต่อการดำาเนินกิจการขององค์การต่างๆ	มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น	กล่าวคือ	หลักความพอประมาณคือ	ช่วยทำาให้องค์การต่างๆ	

ดำาเนินกิจกรรมอยา่งเกดิความพอดตีอ่ความจำาเปน็และเหมาะสมกบัฐานะของตน	มกีารดำาเนนิงาน

อย่างเป็นลำาดับขั้นตอน	เป็นระบบ	และไม่รีบร้อนโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว	และไม่ก่อให้

เกิดการเบียดเบียนสังคม	นอกจากนี้	ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและการบริหารสินค้าของชุมชนที่
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กจิการใหค้วามช่วยเหลอืให้มคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการตลาด	รวมตลอดทัง้มกีารคำานงึถงึการ

ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและไมฟุ่ม่เฟอืย	ขณะทีห่ลกัความมเีหตผุลคอื	ทำาใหอ้งคก์ารมกีาร

ดำาเนนิกจิกรรมดว้ยความสมคัรใจและเขา้ใจถงึผลลัพธท่ี์จะเกดิข้ึนในทางบวกตามมา	มใิชเ่พราะการ

เรียกร้องจากสังคม	ตลอดจนมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	และสามารถตรวจสอบได้	ส่วน

หลักภูมิคุ้มกันที่ดีคือ	การที่องค์การให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง	ความมั่นคง	ความ

สมดุล	และความยั่งยืนให้ท้ังกิจการ	ชุมชน	และสังคม	เช่น	ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของพนักงาน	

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผนึกกำาลังทำางานเพื่อส่วนรวม	เป็นต้น	

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นตามมา

	 และนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว	ในส่วนที่เกี่ยงข้องกับเงื่อนไขของความรู้คือ	องค์การจะ

ต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	เช่น	การถ่ายทอด

องคค์วามรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	ตลอดจนความเชีย่วชาญใหก้บับคุลากร	การสง่เสรมิและสนบัสนนุ

ให้บคุลากรของหนว่ยงานมคีวามมุง่มัน่ในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ 	ทีท่นัตอ่สภาพการเปลีย่นแปลง

เพือ่นำามาใชใ้หเ้ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิานอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ	ส่งเสริมใหบ้คุลากรมกีระบวนการ

คิด	วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ	บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง	มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์

ของหนว่ยงาน	และการเปดิโอกาสใหบ้คุลากรไดต้ดัสนิใจแกป้ญัหาการปฏบิตังิานรว่มกนั	การกำาหนด

เป้าหมายและทิศทางการทำางานท่ีชัดเจน	สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	รวมตลอดทั้ง

การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้	เป็นต้น	ซ่ึงจะทำาให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ขยายออกไปในวงกว้าง	และอยา่งตอ่เน่ืองโดยไมรู่จ้กัจบสิน้	สำาหรบัเงือ่นไขของคณุธรรมคอื	องคก์าร

จะต้องคำานึงถึงการส่งเสริมบุคลากรและสังคมที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้พัฒนาคุณธรรมเพื่อให้เป็น

บคุลากรทีม่คีณุภาพขององคก์าร	และสงัคม	การดำาเนนิกจิการดว้ยความซือ่สตัย	์สง่เสรมิใหบ้คุลากร

มุ่งมั่นทำางานด้วยความขยันหมั่นเพียร	ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างสังคมแห่งการแบ่ง

ปันและสังคมแห่งความรัก	ความสามัคคี	เพื่อจะทำาให้องค์การสามารถดำาเนินกิจการอย่างความ

รอบรู้	รอบคอบ	และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง	จนกระทั่งประสบผลสำาเร็จในที่สุด

	 ดงันัน้	จะเหน็ไดว้า่หากผูบ้รหิารองคก์ารไดม้กีารยดึถอืการปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิ

ชอบต่อสังคมขององค์การท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ย่อมจะทำาให้เกิด

ความสมดุล	ความมั่นคง	และความยั่งยืนทั้งต่อกิจการ	ชุมชน	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมอย่างสูงสุดด้วย	ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถแสดงได้ดังภาพที่	3
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ภาพที่	3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา	:	คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน

และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย	(2555:	27)

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของสถ�บันอุดมศึกษ�บนพื้นฐ�น

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่า	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กันกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก	โดยที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น

เครื่องมือที่คอยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่าง	ๆ	มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เกิดความพอเพียง	ความสมดุล	และความยั่งยืน	แต่อย่างไรก็ตาม	

ประเด็นการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันยังคงมีองค์ความรู้ที่มีข้อจำากัดเป็นอย่างมาก	เพราะฉะนั้น	

เพื่อเป็นแนวทางท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับ

ผดิชอบตอ่สงัคมของสถาบันอดุมศกึษาตา่ง	ๆ 	ของไทยทีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงอยา่งประสบผลสำาเรจ็นัน้	ผูเ้ขยีนจงึมขีอ้เสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการดา้นความรบั

ผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้

	 1.	ด้านปัจจัยนำาเข้า	ประกอบด้วยปัจจัยด้านสถาบันอุดมศึกษา	และปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับสถาบันอุดมศึกษา	โดยผู้บริหารระดับอุดมศึกษาจะต้องคำานึงและให้ความสำาคัญกับ
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ปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมด	อีกทั้งจะต้องคอยทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วม

มอืในรปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืจากทัว่ทัง้หนว่ยงานอกีด้วย	เพ่ือสร้างความพร้อมใหเ้กดิขึน้กบั

หน่วยงาน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานทุกกลุ่ม	ซึ่งจะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

สว่นอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	มคีวามเป็นธรรม	และเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมเปน็สำาคญั	การสรา้ง

ความพร้อมดังกล่าวผู้บริหารควรมีการเริ่มดำาเนินการนับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการ

ดำาเนินงาน	นั่นหมายความว่ามีการกำาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และ

นโยบาย	และแผนกลยุทธ์	พร้อมทั้งกำาหนดโครงสร้างการบริหาร	โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	นอกจากนี้	ก็ควรมีการดำาเนินงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	

เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ	รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนและสังคมใน

ฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน	

	 2.	ด้านกระบวนการ	ประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน	7	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้าน

การดแูลแกป้ญัหาชมุชนและสงัคม	ไดแ้ก	่สรา้งการมส่ีวนร่วมระหวา่งสถาบนักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	

การแสดงออกถึงความใส่ใจดูแลชุมชนรอบๆสถาบัน	ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	โดยการบูรณาการด้าน

สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	2)	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	ได้แก่	การ

ดำาเนินการวิจัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม	การนำาปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการทำางานวิจัย	การ

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองชุมชนตามความจำาเป็นของชุมชน	เป็นต้น	3)	ด้านการใช้นวัตกรรม

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	ได้แก่	มีการนำาเทคโนโลยีด้านต่างๆ	ไปให้ความรู้แก่ชุมชน	มีการจัด

โครงการฝึกอบรม	เพื่อให้ความรู้กับสังคมภายนอกสถาบัน	มีการนำาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับ

ชุมชน	เป็นต้น	4)	ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม	ได้แก่	มีแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	มีระบบตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการ	และมีระบบบำาบัดสิ่งแวดล้อม

ที่ได้มาตรฐานสากล	เป็นต้น	5)	ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ได้แก่	มีการดำาเนินกิจกรรมหรือ

โครงการเพือ่สบืทอดความเปน็วฒันธรรมของชาติ	มโีครงการหรือกจิกรรมทีแ่สดงถงึการทำานบุำารุง

และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ	รวมทั้งมีความเสมอภาคในการดำาเนินงานด้านการทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	ได้แก่	การกำาหนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนที่สถาบัน

จะดูแลรับผิดชอบอย่างเหมาะสม	มีแผนการสนับสนุนการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศ	และมีการ

กำาหนดแผนความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	เปน็ตน้	และ7)	จรยิธรรมทางวชิาการ	

ไดแ้ก	่มกีระบวนการวดัประเมนิผลการศกึษาในระดับรายวชิาทีโ่ปร่งใส	มกีารจัดหลักสูตรการเรียน

การสอนเปน็ไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษา	และมกีารเปดิโอกาสใหน้สิิตนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม

ทีจั่ดขึน้ดว้ยความสมคัรใจ	เป็นตน้	(จอย	ทองกลอ่มส,ี	2555)	ทัง้นี	้การประยกุตห์รอืปรบัใชใ้หค้ำานงึ
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ถึงเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยแต่ละแห่งด้วย

	 3.	ดา้นปจัจยันำาออกหรอืผลลพัธท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการบรหิารจดัการดา้นความรบัผดิ

ชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กล่าวคือก่อให้

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษา	เกิดความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เกิดความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ชว่ยการเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัปรงุและ

คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	และก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล	มั่นคง	และยั่งยืนของ

สถาบันอุดมศึกษา	

	 เมื่อกล่าวโดยสรุป	แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน

อุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแสดงได้ตามภาพที่	4

ภาพที่	4	แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษา	บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทสรุป
	 การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนบัเปน็เรือ่งทีผู่บ้รหิารระดบัอดุมศกึษาจะตอ้งใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่ง

มากในปัจจุบัน	เนื่องจากผู้คนในสังคมจำานวนมากได้ต้ังความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาเพิ่มสูงมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหารจึงจำาเป็นต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีกบัหนว่ยงานเข้ามามสีว่นรว่มตดัสนิใจในเบือ้งต้นในการสรา้งความตระหนกัในความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมจนเกิดการเรียนรู้และเกิดความยินยอมร่วมกัน	นอกจากนั้น	ผู้บริหารจะต้องบริหารงาน

อยา่งมืออาชีพโดยอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศลิปใ์นการบรหิารงานดา้นตา่งๆ	อยา่งบรูณาการบนพืน้ฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม	การวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม	การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา

สังคม	การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	และจริยธรรมทางวิชาการ	รวมทั้งจะ

ต้องมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร	เพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มขีดความ

สามารถในการปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งกลายเป็นทุนมนุษย์ที่ทรง

คุณค่า	เป็นบุคคลผู้มีความรู้และทักษะในการที่จะช่วยเหลือและพัฒนามหาวิทยาลัยให้กลายเป็น

หน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี	ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน

จนสามารถสรา้งความไวว้างใจหรอืนา่เชือ่ถอืสำาหรับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้จริง	และเกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล	

มั่นคง	และยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี	9	ทรง

พระราชทานพระราชดำาริเพื่อชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน

นบัตัง้แตก่อ่นเกดิวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ	โดยมหีลักแนวคดิพ่ึงตนเองเพ่ือใหเ้กดิความพอมพีอกนิ	

พอใช้	ของคนส่วนใหญ่	โดยใช้หลักความพอประมาณ	การคำานึงถึงการมีเหตุผล	การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทีด่ใีนตวัเพือ่ใหร้อดพน้	และสามารถดำารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิตันแ์ละ

ความเปลี่ยนแปลง	ดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันได้นำาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาเปน็แนวคดิเพือ่การปฏริปูประเทศเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง	โดยนำาไปใชว้ากรากฐาน

ในตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งมั่นคงของประเทศไทยภายใต้รูปแบบ	“ประเทศไทย	4.0”หรือ	

“Thailand	4.0”	ทีเ่นน้การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยพัฒนา	“โดยทีภ่าคการเกษตรยงั

คงเปน็แกนหลกั	แตจ่ะเปลีย่นการเกษตรแบบดัง้เดมิไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม”่	สรา้งเกษตรกรปราด

เปรื่อง	(Smart	Farmer)	และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น	พร้อมๆ	กับการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ	ไปสู่	SMEs	ที่มีศักยภาพ

สูง	การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างตำ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง	และการพัฒนา

แรงงานทักษะตำ่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูงโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน

ระดบัฐานรากกอ่น	ดงันัน้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจงึมบีทบาทสำาคญัตอ่การปฏริปูประเทศไทยใน

ปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ :	บทบาท,เศรษฐกิจพอเพียง,การปฏิรูป,ประเทศไทย
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Abstract
	 “Sufficiency	Economy”	is	the	philosophy	that	His	Majesty	King	Bhumibol	

Adulyadej	has	given	his	royal	initiative	to	guide	the	way	of	life	for	Thai	people	for	

a	long	time	since	the	economic	crisis.	The	self-reliant	concept	is	to	ensure	the	

sufficiency	of	the	majority	of	people.	By	the	modesty	principle.	Consideration	of	

reason	To	build	a	good	immunity	in	orde	to	survive.	And	be	able	to	live	sustainably	

and	sustainably	under	globalization	and	change.

	 Therefore,	the	current	development	strategy	of	Thailand	has	adopted	the	

philosophy	of	sufficiency	economy	as	a	concept	for	the	reform	of	the	country	to	

support	change.	By	using	the	foundation	of	Thailand’s	wealth-driving	model	under	

the	theme	“Thailand	4.0”	or	“Thailand	4.0”,	focusing	on	the	use	of	innovation	and	

technology	to	help	develop.	“The	agricultural	sector	is	still	the	main	axis.	Instead,	

it	will	transform	traditional	agriculture	into	modern	agriculture.	“Create	a	Smart	

Farmer	and	encourage	more	entrepreneurs	as	well	as	the	development	of	small	

and	medium	enterprises	(SMEs)	where	the	state	provides	assistance	to	SMEs.	High	

potential	Development	of	relatively	low	value-added	services	to	high	value-added	

services.	And	the	development	of	low-skilled	workers	to	highly	skilled	workers,	

focusing	on	enough	to	eat	to	strengthen	the	foundations	first.	Sufficiency	philosophy	

therefore	plays	an	important	role	in	Thailand’s	current	reforms	that	will	lead	to	

sustainable	and	balanced	growth.
Keyword :	Role,	Sufficiency	Economy,	Reform,	Thailand

บทนำ�
	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชัการที	่9	ทรงมพีระราชดำารัสในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียงแก่

คณะบคุคล	ตา่งๆ	ทีเ่ขา้เฝา้ถวาย	พระพรชยัมงคลเนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลา

ดุสิดาลัย	สวน	จิตรลดา	พระราชวังดุสิต	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	พ.ศ.2540	มีสาระสำาคัญตอนหนึ่งว่า	

“การจะเปน็เสอื	นัน้ไมส่ำาคญั	สำาคญัท่ีเรามเีศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ	แบบพอมพีอกนินัน้หมายความ

ว่าอุ้มชูตัวเองได้	ให้	มีความพอเพียงกับตนเอง	อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความ

ว่าทุกครอบครัวจะผลิต	อาหารของตัวเอง	จะต้องทอผ้าใส่เอง	อย่างนั้นมันเกินไป	แต่ว่าในหมู่บ้าน

หรือในอำาเภอจะต้องมีความ	พอเพียงพอสมควร	บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็

ขายได้	แต่ขายในที่ไม่ห่างไกล	เท่าไหร่	ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักจึงอาจล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการ
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เศรษฐกจิทีต่อ้งมกีารแลกเปลีย่น	เรยีกวา่	เศรษฐกจิการคา้	ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิความพอเพียง	“จากพระ

ราชดำารัสดังกล่าวพอสรุปความหมาย	ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่า	เศรษฐกิจพอเพียง	เป็น

ปรัชญาที่ชี้ให้เห็นแนวทางการดำารงชีวิตและ	การปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ	ต้ังแต่ระดับบุคคล	

ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐบาล	เพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศให้ดำาเนินไป

ในทางสายกลาง	ความพอเพียงหมายถึงความ	พอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจำาเป็นต้อง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ	ใดๆอันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในด้วยความรอบรู้	รอบคอบ	และความระมัดระวัง	อย่างมีคุณธรรม	(สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2551)

	 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ปี	พ.ศ.2571	มีสาระสำาคัญ	คือ	การกลับ

เข้าสู่ทิศทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาประเทศท่ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยง	สร้างภูมิคุ้มกัน	นำาไปสู่การพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับ

ปัจเจกชน	ระดับครัวเรือน	ระดับชุมชน	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	ด้วยการพัฒนาในทุกมิติ

จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการของความพอประมาณมเีหตผุล	และมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ีคน	ชมุชน	สงัคม	

ต้องมีความรู้	(รอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง)	และมีคุณธรรม	(ซื่อสัตย์สุจริต	ขยันอดทน	สติปัญญา	

แบ่งปัน)	ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	และมี

การกำาหนดพนัธกจิทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาประเทศ	ใหส้อดคล้องกบัวสัิยทศันบ์นหลักการของการนา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา	เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์

การพัฒนาประเทศไทย	วิสัยทัศน์การวิจัย	ผลจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์

ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่าแนวโน้มการกำาหนดยุทธศาสตร์ที่

เกีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในอนาคต	ประกอบด้วย	1)	การปรบับทบาทของภาค

ราชการ	องค์กรส่วนท้องถ่ิน	การศึกษาระดับอุดมศึกษา	และภาคธุรกิจ	2)	การพัฒนากระบวน

ยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม	และ	3)	การสร้างและพัฒนาภาคีร่วมเป็นเครือข่าย	สำาหรับประเด็น

การวิจัยในอนาคต	คอื	การวจิยัดา้นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคองคก์รสว่นทอ้งถิน่	การ

วิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ	การวิจัยด้านการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอ

เพียงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา	การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ	

การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียง	

รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งประเทศทีใ่หค้วามสนใจในเร่ืองความสุขท่ีมพ้ืีนฐานมาจากแนวคดิ

ความสุขมวลรวมประชาชาติ	(Gross	National	Happiness	:	GNH)	การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนา	และการวิจัยเพื่อสร้างแนวทางความสุขและประโยชน์
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สุขร่วมกันของประชาชนไทย	

	 การปฏิรูปประเทศปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย	4.0	

โดยมีปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญานำาทาง	(Guiding	Philosophy)	ดงักลา่วขา้งตน้	จะ

เห็นไดว่้าเปน็กระบวนทศันข์องการพฒันาประเทศทีด่ำาเนนิมาในทศิทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม	สอดรบั

กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	แห่งสหประชาชาติ	อย่างลงตัว	สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้กบัหลายประเทศทั่วโลก	เฉพาะอย่างยิง่ประเทศกำาลงัพฒันา	เนื่องจากปรชัญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงสามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบั	ต้ังแต่ระดับบคุคล	จนถงึระดับประเทศ	หรอืแมก้ระทัง่

ในระดับโลก	เพราะความเชื่อที่ว่าการน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาประเทศยอ่มจะทำาใหก้ารพฒันาเกดิความสมดลุ	มคีวามเขม้แขง็จากภายใน	แมว้า่การพฒันา

ตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน	ความเพียร	และระยะเวลาพอสมควร	จึงจะเห็นผลสำาเร็จได้	

เปรยีบเสมอืนการปลกูตน้ไมท้ีเ่พาะจากเมลด็ยอ่มจะมรีากแกว้ทีห่ยัง่ลงลกึ	แมจ้ะเตบิโตชา้กวา่ตน้ไม้

ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง	แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับพายุลมแรง	หรือภาวะที่แห้งแล้งแล้ว	

ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมท่ีจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า	สอดคล้องกับที่ว่า

ความพอเพียงเป็นท้ังวิธีการและผล	(Means	and	Ends)จากการกระทำา	โดยจะทำาให้เกิดวิถีการ

พัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล	และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความสมดุลและความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลง	หมายถึง	ความสมดุลในทุกด้าน	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และ

วฒันธรรม	ในขณะเดยีวกนัความสมดลุของการกระทำาทัง้เหตุและผลจะนำาไปสู่ความยัง่ยนืของการ

พัฒนา	ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ	(ณัฏฐพงศ์	ทองภักดี,	2550)

	 ดังนั้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป	คงไม่สามารถ

ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเก่าที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตการบริโภคเป็นจำานวน

มากอีกต่อไปไม่ได้แล้ว	หากแต่จะต้องเน้นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด	คุ้มค่าที่สุด	

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้โดยไม่ต้อง

ใชท้รพัยากรตา่งๆ	เป็นจำานวนมาก	ซึง่เป็นการยนืยนัได้วา่แนวทางการพฒันาดังกลา่วอยูบ่นพืน้ฐาน

และสอดคล้องกับกระแสพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	(เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2541)	ณ	ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	ความสำาคัญตอนหนึ่งว่าคนเราถ้าพอในความต้องการ	ก็มีความโลภ

น้อย	เมื่อมีความโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมี

ความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง	หมายความว่า	พอประมาณ	ไม่สุดโต่ง	ไม่โลภอย่างมาก	คนเราก็

อยูเ่ปน็สขุ	ทศิทางการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือประยกุต์หลักดังกล่าวเข้ามาปรับ

ใช้กับการแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆจึงมีความน่าสนใจเพราะเบื้องต้นจะช่วยชี้ให้เรา



87
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

สำารวจว่าสภาพทางเศรษฐกิจของเราจะพัฒนาได้อย่างสมดุล	ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ

ไม	่โดยใหค้ำานงึถึงความเป็นองคร์วมของสงัคม	ทัง้ยงัชีแ้นวทางการพฒันาอยา่งพอเพยีงในยคุปฏริปู

ประเทศด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงให้กรอบให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป	ซ่ึง

จะทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

คว�มหม�ยของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
	 สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2550)	ได้ให้ความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงว่า	เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั	ระดบัชมุชน	ถงึระดบัรฐัทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ	ใหด้ำาเนนิไปใน

ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียงหมาย

ถึง	ความพอประมาณความมีเหตุผล	รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ

สมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	ทั้งนี้จะต้อง

อาศัยความรอบรู	้ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอยา่งยิง่	ในการนำาวชิาการตา่งๆ	มาใชใ้นการ

วางแผนและการดำาเนินการทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน

ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำานึกในคุณธรรม	ความ

ซือ่สตัยส์จุรติ	และใหม้คีวามรูท้ีเ่หมาะสม	ดำาเนนิชวีติด้วยความอดทน	ความเพียร	มสีติ	ปญัญาและ

ความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุล	และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	และกว้างขวางทั้งด้าน

วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

	 กาญจนา	บุญยงั	และคณะ	(2552)	ไดส้รปุแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไวว้า่	เศรษฐกจิ	

พอเพยีงเปน็แนวคดิทีย่ดึหลกัทางสายกลางเปน็หวัใจสำาคญัของกรอบแนวคดิ	โดยความพอเพยีงจะ

ต้อง	ประกอบด้วย	3	ลักษณะ	คือ	ความพอประมาณความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	เพื่อ

เตรียมพร้อมท่ี	จะจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน	เงื่อนไขในการดาเนิน

กิจกรรมใดๆ	ให้อยู่ใน	ความพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง	ความรู้	(รอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง)	ผนวก

กับคุณธรรม	(จิตใจมีคุณธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	และเพียร	อดทน	ปัญญา)	เพ่ือนาไปสู่แนวทางการ

ปฏิบตัแิละผลทีค่าดวา่จะไดร้บัคอื	การ	พฒันาทีส่มดลุ	และพรอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลงในทกุดา้น	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ	ความรู้/เทคโนโลยี

	 กล่าวโดยสรุป	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาชี้นำาแนวทางการดำารงชีวิตที่

เหมาะสม	ใหค้นในทกุระดบั	ตัง้แตต่นเอง	ระดบัครอบครัว	ระดับชมุชน	จนถงึระดับชาติ	เพ่ือปฏบิติั

ตนให้ดำาเนิน	ชีวิตไปได้โดยทางสายกลาง	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท	สอนให้รู้จักความ

พอดี	พออยู่	พอกิน	พอใช้	และมีเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้	พึ่งพาตัวเองได้	คือ	ให้มีความพอ
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เพียงในตัวเอง	ให้มีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	สามารถปรับตัวตำอการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ได้	

ทัง้เปน็หลกัปรชัญาทีม่คีวาม	สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมท่ีทุกๆ	คนได้รับการส่ังสมอบรมมาอยูแ่ล้ว	

เช่น	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความ	ขยันหมั่นเพียร	เป็นต้น	ซึ่งเป็นการนำาหลักพุทธรรมมาใช้ให้เห็นเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน	สามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ทั้งในระดับนโยบาย	ระดับองค์กร	และระดับ

บุคคล	โดยการปลูกจิตสำานึกของตนให้	เกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัว

และพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด	ภายใต้มิติทางเลือกในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	และแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ	พอเพียงในประเด็นเร่ืองความเท่าเทียม

กันของคนในสังคมมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาชนในระดับฐานรากของสังคมคือครอบครัวหรือชุมชน	มีการกำาหนด	เป้าหมายที่มุ่งสู่ความ

พอเพียงด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน	ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท	มีความพอดี	มี

เศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

บทบ�ทของหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงกับทิศท�งท�งก�รปฏิรูปประเทศ

	 คำาว่า	“ปฏิรูป”	ทำาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	สภาพท่ีสมควร	ถ้าภาษาอังกฤษ	ก็ตรงกับ

คำาว่า	Reform	ซึ่งความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้ว	ว่ามันมีเรื่องมีองค์ประกอบสำาคัญ	ที่อยู่ในสภาพที่ไม่

เหมาะสม	บิดเบือนไปจากที่ควรเป็น	เลยต้องมา	Reform	คือมาจัดใหม่	ดังนั้นต้องเข้าใจในเรื่องต่อ

ไปนีก้อ่น	(บรรยง	พงษพ์านชิ,2557)	ดงันัน้เหตผุลความจำาเปน็ทีร่ฐับาลปจัจบุนักำาหนดเปน็นโยบาย

และเหตุผลสำาคัญในการปฏิรูปคือเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และทางโอกาสมากขึ้น	การ

ขยายตวัไมย่ัง่ยนื	ความสามารถในการแขง่ขนัลดลงและสังคม	คนเหน็แกตั่วเกดิความขดัแยง้ในสังคม

สูงขึ้น	การดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจและการทำาธุรกิจไม่ราบลื่น	ภาระการคลังจากการก่อหนี้และ

นโยบายประชานิยมความผันผวนจากโลกาภิวัตน์มากข้ึน	เป็นต้น	จากเหตุผลดังกล่าวแนวคิดการ

สรา้งภมูคิุม้กนัจากการเปลีย่นแปลง	ความสำาคญัของพืน้ฐานความรูคู้ค่ณุธรรมตามแนวพระราชดำาริ

จึงถูกให้ความสำาคัญและถูกกำาหนดเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต	2575	โดยสภา

ปฏิรูปแห่งชาติมีการวางกรอบการทำางานและต้ังเป้าหมายเอาไว้คือ	จะปฏิรูปอะไร	ปฏิรูปอย่างไร	

และปฏิรูปโดยใคร	โดยมุ่งเน้นไปที่	นำาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาความ

สมดลุและเขม้แข็งจากฐานราก	และความสำาเรจ็ในการพฒันาอยา่งแทจ้รงิ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง

การพฒันาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	“การพฒันาประเทศจำาเปน็ต้องทำา	ตามลำาดับขัน้	ต้อง

สร้างพื้นฐานคือ	ความพอมี	พอกิน	พอใช้	ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อได้พื้นฐาน

มั่นคงพอควร	และปฏิบัติได้แล้ว	จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น

ตามลำาดับต่อไป”	เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต	รากฐานของความมั่นคงของชีวิต	

ของแผ่นดิน	เปรียบเสมือนเขาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง	สิ่งก่อนสร้างจะอยู่
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ม่ันคงก็อยู่ที่เสาเข็ม	แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป	การน้อมนำา

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้ในการพฒันาประเทศยอ่มจะทำาใหก้ารพฒันาเกดิความ

สมดุล	มีความเข้มแข็งจากภายใน	แม้ว่าการพัฒนาตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน	ความเพียร	

และระยะเวลาพอสมควร	จึงจะเห็นผลสำาเร็จได้	เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดย่อม

จะมีรากแก้วที่หยั่งลงลึก	แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง	แต่เมื่อถึงเวลาที่

ต้องเผชิญกับพายุลมแรง	หรือภาวะท่ีแห้งแล้งแล้ว	ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมที่จะสามารถ

ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า	

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	จึงได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศใน

โลกทีห่นึง่	(ประเทศทีพ่ฒันาแลว้)	ภายในป	ีพ.ศ.	2575	และได้มกีารจัดทำาวาระพัฒนาท่ี	7	:	แนวทาง

ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี	พ.ศ.	2575	เสนอรัฐบาล	พร้อมๆ	กับ

รายงานวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ	ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกที่สอง	ไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง	

คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำาวิสัยและออกแบบอนาคตประเทศไทย	(ซึ่งมี	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	

เป็นประธานฯ)	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (2558)	ได้นำาเสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของ

ประเทศไทย	ภายใตต้วัแบบ	“ประเทศไทย	4.0”หรอื	“Thailand	4.0”	ซึง่จะเปน็การพฒันาประเทศ

ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง	ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง	เป็นประเทศราย

ได้สูง	ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ	เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม	ตามรายงานแนวคิดวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยน

กลไกภาครฐั	เสนอตอ่นายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่13	สงิหาคม	2558	และมกีารนำาเสนอเรือ่งนีใ้นหลาย

โอกาส	นำามาสู่การประกาศเป็นนโยบาย	“ประเทศไทย	4.0”	ต่อมาจึงมีผู้นำาแนวคิดประเทศไทย	

4.0	นี	้ไปขยายความ	เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นขอบเขตงานของตนเองเองอยา่งกวา้งขวาง	เชน่	อตุสาหกรรม	

4.0	เกษตร	4.0	ท่องเที่ยว/บริการ	4.0	แรงงาน	4.0	คนไทย	4.0	จังหวัด	4.0	เป็นต้น	รวมทั้งการนำา

ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)

	 ทั้งนี้	ทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย	4.0	ที่เน้นการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยพฒันา	“โดยทีภ่าคการเกษตรยงัคงเปน็แกนหลกั	แตจ่ะเปลีย่นการเกษตร

แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่”	สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	และสนับสนุน

ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น	พร้อมๆ	กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ	ไปสู่	SMEs	ที่มีศักยภาพสูง	การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อน

ข้างตำ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง	และการพัฒนาแรงงานทักษะตำ่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูง	

(จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน,ปีที่	2	ฉบับที่	30,	15	กรกฎาคม	2559)
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	 ซึ่งแนวทางการปฏิรูปโดยให้ความสำาคัญกับบทบาทของปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงนั้น

สอดคลอ้งกบัแนวทางการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เปน็แนวทางการปฏริปูประเทศ

ในด้านต่างๆ	ตามที่	สุรินทร์	พิศสุวรรณม	(2559)	ได้กล่าวเอาไว้	คือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ

และสงัคม	เพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ทางรายไดแ้ละโอกาสใหค้นไทยหลดุพน้จากความยากจน	จะตอ้ง

อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทั่วถึง	และเป็นธรรม	มีเป้าหมาย

ขจัดความเหลื่อมลำ้าที่ชัดเจน	มีดัชนีบอกวัดความเหลื่อมลำ้าที่แม่นยำา	ไม่ให้เกิดสภาพการ	“รวย

กระจุก	จนกระจาย”	อีกต่อไป	โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว	แก้ปัญหาการถือ

ครองที่ดิน	ให้มีที่ดินทำากินอย่างทั่วถึง	ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ปรับ

โครงสร้างกระบวนการผลิต	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	การแปรรูป	การตลาด	และการขนส่ง	

สำาหรับภาคเกษตร	ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรอินทรีย์	และเกษตรผสมผสาน	และลงทุน

ระบบชลประทาน	ทุกชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งน้ำาได้	เป็นต้น

บทสรุป
	 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	 (Economic	

Wealth)	เปน็สำาคญั	โดยขาดการพฒันาในมติอิืน่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั	จงึทำาใหเ้กดิผลกระทบเชงิ

ลบในด้านต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ความเหลื่อมลำ้าของรายได้และโอกาสที่เพิ่มขึ้น	ทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อมถูกทำาลายมากขึ้น	พูดง่ายๆ	ก็คือ	การพัฒนาดังกล่าว	มิเพียงแต่ก่อให้เกิดความ

ไม่สมดุลระหว่าง	“มนุษย์”	กับ	“มนุษย์”	ยังก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง	“มนุษย์”	กับ	

“ธรรมชาติ”

	 บทบาทของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่การปฏริปูประเทศไทยเขา้มามบีทบาทสำาคญัตอ่

การปฏิรปูประเทศไทย	เหน็ไดจ้ากการปฏริปูโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอ

เพียง	ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาทางรายได้และโอกาส	ให้คนไทยหลุดพ้นจากความ

ยากจน	บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบท่ัวถึง	และเป็นธรรม	มีเป้า

หมายขจดัความเหลือ่มล้ำาทีช่ดัเจน	มดีชันบีอกวดัความเหลือ่มลำา้ทีแ่มน่ยำา	ไมใ่หเ้กดิสภาพการ	“รวย

กระจุก	จนกระจาย”	อีกต่อไป	โดยสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว	เกิดการแก้

ปัญหาการถือครองที่ดิน	ให้มีที่ดินทำากินอย่างทั่วถึง	ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์	สามารถปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	การแปรรูป	การ

ตลาด	และการขนส่ง	สำาหรับภาคเกษตร	ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรอินทรีย์	และเกษตร

ผสมผสาน	และ	กอ่ใหเ้กดิลงทนุระบบชลประทาน	ทกุชมุชนตอ้งเขา้ถงึแหลง่นำา้ได	้ดงันัน้หากตอ้งการ

ก้าวสู่ประเทศที่มีความมั่งคั่ง	ความมั่นคง	และความยั่งยืน	จะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลใน	4	มิติ	อัน
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ประกอบด้วย	(1)	มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	(2)	มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม	(3)	มิติการมีสังคมที่อยู่ดี

มสีขุ	และ	(4)	มิตกิารเสรมิสรา้งภูมปัิญญามนุษย	์การพฒันาทีส่มดลุนัน้	ตัง้อยูบ่นฐานคดิของปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง	หลกัการสำาคญัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมอียูว่า่	เมือ่พรอ่ง	ตอ้งรูจ้กัเตมิ	

(Fulfilled)	เมื่อพอต้องรู้จักหยุด	(Enough)	เมื่อเกิน	ต้องรู้จักปัน	(Sharing)	ในระดับจุลภาค	“การ

รู้จักเติม	รู้จักพอ	รู้จักปัน”	จะทำาให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม	

สร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน	ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม	และการสร้างความเป็นปึก

แผ่นของคนในสังคมตามมา

	 จากลักษณะดังกล่าวทำาให้“เศรษฐกิจพอเพียง”	กลายเป็นปรัชญาสำาคัญที่ชี้แนะแนวทาง

การดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า	30	ปี	 ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ	และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยำ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น	และสามารถดำารงอยู่ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงจึงเปน็แนวทางการดำาเนนิชวีติและวถีปีฏบิตัทิีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราช

ดำารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า	30	ปี	ที่พระองค์ทรงเน้นยำ้าแนวทางการพัฒนา	บน

หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน	พอใช้	ของคนส่วนใหญ่	โดยใช้หลักความพอ

ประมาณ	การคำานงึถงึการมเีหตผุล	การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	และทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทย

ไมใ่หป้ระมาท	ตระหนกัถงึการพฒันาอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอนทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิา	และการมคีณุธรรม

เป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำารงชีวิต	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่

มบีทบาทสำาคญัตอ่การปฏริปูประเทศไทยทีจ่ะทำาใหก้ารพฒันาประเทศจะเตบิโตไดอ้ยา่งสมดลุยัง่ยนื

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	โดยให้คำานึงถึงความเป็นองค์รวมของสังคม	ทั้งยังชี้แนวทางการพัฒนา

และให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป	ซึ่งจะทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการพัฒนา

อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
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พระร�ช�ผู้ทรงธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม

A Virtuous King for the Benefits and Happiness of 

Siamese People

พีรวัส อินทวี1

Peerawas Intawee

บทคัดย่อ

	 ตามพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ได้พระราชทาน

ไว้ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	ในวันที่ทรงประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ดังนั้น	หากพิจารณาแล้วจะพบว่า	

พระองค์ทรงใช้คำาว่า	“ครอง”แทนคำาว่า“ปกครอง”	เปรียบเช่นเดียวกับการครองชีวิตของทุกคน	

และตลอดระยะเวลา	๗๐	ปี	แห่งการครองราชย์	พระองค์ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่หัวใจของ

ชาวไทยทกุดวงแลว้วา่	พระองคท์รงยดึหลกัทศพิธราชธรรม	ทรงมคีวามรัก	ความเมตตา	และมคีวาม

รับผิดชอบ	ในฐานะประมุขของประเทศ	มีรับสั่งมาโดยตลอดว่า	การเป็นประมุขไม่ใช่เกียรติยศ	แต่

เปน็หนา้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ	และทีส่ำาคญัพระองคเ์ปน็นกัปฏบิตัธิรรมทีย่ดึแนวปฏบิตัติามหลกัธรรม

คำาสอนของพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่ครองแผ่นดิน	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกร

ทุกหมู่เหล่า
คำ�สำ�คัญ :	พระราชาผู้ทรงธรรม	มหาชนชาวสยาม

Abstract

		 His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	King	Rama	IX,	was	crowned	King	of	

Thailand	on	5th	May,	B.E.	2493	and	during	his	coronation	he	pledged	“I	shall	reign	

in	righteousness	for	the	benefits	and	happiness	of	Siamese	people”.	Thus,	if	we	

considered	his	pledge,	we	will	find	that	His	Majesty	used	the	word	“Dominate”	

instead	of	the	word	“rule”,	as	well	as	the	dominance	of	everyone’s	life.	For 70 years	

of His	Majesty’s reign,	it	has	been	clear	in	every	Thai	people’s	hearts	that	His	Majesty	

1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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has	fulfilled	his	pledge	by	practicing	the	Tenfold	Virtues,	having	love,	compassion	

and	responsibility.	As	the	head	of	country,	His	Majesty	has	always	said	that	being	a	

prince	is	not	an	honor,	but	it	is	a	responsibility.	And	importantly,	His	Majesty	e	is	a	

practitioner	who	adheres	to	the	doctrines	of	Buddhism	throughout	the	time	of	his	

reign	for	the	benefits	of	all	these	people.
Keywords	:	Virtuous King,	Siamese	people

บทนำ�

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ	

เมือวันที่	9	มิถุนายน	พุทธศักราชการ	2489	ถึงปัจจุบันครบ	70	ปี	ยั้งยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์

ของชาติไทย	พระองค์ดำารงไว้ซึ่ง	“ธรรม”	ท้ังปวงและทรงเปรียบประดุจประทีปส่องนำาทางการ

พัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานนี้	 ด้วยมีพระปณิธานอัน

แกรง่กลา้ทีจ่ะทรงเสยีสละประโยชนส์ว่นพระองคเ์พือ่พสกนกิรชาวไทยทัง้มวล	โดยไมท่รงแบง่แยก

สถานะศาสนา	ชาตพินัธุ	์หรอืหมูเ่หลา่	ทรงถอืวา่ทกุขพ์สกนกิรหลากหลายนานปัการดว้ยพระวริยิะ

อุตสาหะ	ทัง้พระราชทานคำาสอนพระจรยิวตัรอนัเปน็แบบอยา่งทีด่งีาม	ซึง่ลว้นแตน่ำาประโยชนส์ว่น

สุขมาสู่พสกนิกร	สมดังที่ได้	พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐาน	เนื่อง

ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	ที่ว่า	“เราจะครอง

แผ่นโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

	 ทศพธิราชธรรม	แตโ่บราณมาไดม้ขีอ้กำาหนดตา่งๆ	ทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจา้พึง่ประฏบิตั	ิ

ในพระราชจริยาวัตรจัดเป็นพระคุณสมบัติที่สำาคัญยิ่งด้วย	เรียกว่า	ทศราชธรรม	หรือคุณธรรม	10	

ประการ

	 ธรรมะข้อ	1	ทาน

	 	 หมายถึง	พระราชทานพัสดุสิ่งของ	หรือปัจจัยที่จำาเป็นในการดำารงค์ชีวิต	แก่ผู้

สมควรไดรั้บ	ไดแ้ก	่พระภกิษสุงฆ	์และราษฎรผูย้ากไร	้เปน็ตน้	นอกจากนีย้งัรวมถงึการพระราชทาน

พระบรมราชูปถัมภ์	แก่พระราชวงศานุวงค์	และข้าทูลละอองธุลีพระบาท	ตามสมควรแก่ฐานะ

	 ธรรมะข้อ	2	ศีล

	 	 หมายถึง	การทรงศลี	หรอืการทีท่รงตัง้สงัวรรกัษาพระอาการ	กาย	วาจา	ใหส้ะอาด

ปราศจากโทษอันควรครหา	พระองค์ทรงมีพระราชศัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง	ได้เสด็จ

ออกทรงผนวช	เพื่อทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย	อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชน

ชาวไทย
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	 ธรรมะข้อ	3	บริจาค

	 	 หมายถงึ	การพระองคพ์ระราชบรจิาคไทยธรรม	หรอืสิง่ของทีพ่ระราชทานใหเ้ปน็

ประโยชน์ทั้งแก่พระราชวงศานุวงค์	และทูลข้าละอองธุลีพระบาท	ตามฐานะที่ราชการฉลองพระ

เดชพระคุณ	รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต

	 ธรรมะข้อ	4	อาชวะ

	 	 หมายถงึ	ความซือ่ตรง	ทรงมพีระราชอฌัชาสยั	อนัประกอบดว้ยความซือ่ตรง	ดำารง

ในสัตย์สุจริต	ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ์	ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง	ไม่

ทรงคิดลวง	ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม

	 ธรรมะข้อ	5	มัททวะ

	 	 หมายถึง	ความอ่อนโยน	ทรงมีพระราชอัฌชาสัยอ่อนโยน	ไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้

มีผู้ตักเตือนในบางอย่าง	ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน	ถ้าถูกต้องดีชอบก็ทรง

อนโุมทนา	และปฎบัิตติาม	ทรงสมัมาคารวะอ่อนนอ้มแกท่า่นผูเ้จริญโดยวยัและโดยคณุ	ไมท่รงดูหมิน่

	 ธรรมะข้อ	6	ตบะ

	 	 หมายถึง	ความเพียร	ทรงสมาทานกุศลวัตร	ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่	ในการ

ปกครองพระราชอาณาเขต	และประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย	ตลอดถึงการท่ีทรงมี

พระอตุสาหะอนัแรงกลา้ในกศุลสมาทาน	ระวงับาปทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้	และเพือ่จะกำาจดับาปกศุล

ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ	ไม่ตั้งอยู่ในพระสันดาน

	 ธรรมะข้อ	7	อักโกธะ

	 	 หมายถึง	ความไม่โกรธ	ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัย	มิใช่เหตุที่ควรโกรธ	แม้

มีเหตุที่ให้ทรงพระพิโรธ	แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระงับไป	ด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอ	ไม่

ทรงปรารถนาจะก่อภัย	ก่อเวรแก่ผู้ใด

	 ธรรมะข้อ	8	อวิหิงสา

	 	 หมายถงึ	ความไมเ่บยีดบยีน	ด้วยทรงมพีระราชอฌัชาสัยกอปรด้วยพระราชกรุณา	

ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใดแม้กระทั้งสัตว์	ไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ์	ข้าทูลละอองธุลี

พระบาท	และอาณาประชาราษฎร์	ให้ลำาบากด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำา

	 ธรรมะข้อ	9	ขันติ

	 	 หมายถึง	ความอดทน	ทรงมีพระราชหฤทัยดำารงมั่นในขันติ	มีความอดทนต่อสิ่งที่

ควรอดทน	เช่น	อดทนต่อทุกข์	อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกาย	และทรงมีพระขันติเมตตา

กรุณาธิคุณ	งดโทษผู้มีความประมาท	กระทำาผิดล่วงพระอาญา	และควรจะลงราชทัณฑ์	แต่ก็ทรง

ระงับด้วยความอดทนไว้ได้
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	 ธรรมะข้อ	10	อวิโรธนะ

	 	 หมายถงึ	ความเทีย่งธรรม	ทรงรกัษาความยตุธิรรมไมใ่หแ้ปรผนัจากสิง่ทีต่รง	และ

ดำารงพระอาการไม่ยินดี	ยินร้าย	ต่ออำานาจคติทั้งปวง	หรืออีกนัยหนึ่ง	คือความไม่ประพฤติผิดใน

ขัตติยราชประเพณี	ทรงดำารงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

	 คำาว่า	ราชาผู้ทรงธรรม	ก็คือ	ธรรมราชา:	ที่ปราฏกในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	อธิบายได้

ว่าเมื่อกล่าวถึงคำาว่า	“ธรรมราชา”	ได้ปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงประเด็นนี้ในจักกวัตติสูตร	และ

ธรรมราชาสูตร	และในมหาปทานสูตรซึ่งทั้ง	3	สูตรนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่า

	 “พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่“ทัฬหเนม	ิผูท้รงธรรม	ทรงเปน็พระราชาโดยธรรม	ทรงเปน็

ใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต	ทรงไดรับชัยชนะ	มีราชอาณาจักรมั่นคง	สมบูรณ์ด้วย

แก้ว	7ประการ	ได้แก้	(1)	จักรแก้ว	(2)	ช้างแก้ว	(3)	ม้าแก้ว	(4)	มณีแก้ว	(5)	นางแก้ว	(6)	คหบดี

แก้ว	(7)	ปริณายกแก้ว	มีพระราชโอรสมากกว่า	1,000	องค์	ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ	มีรูปทรงสม

เป็นวีรกษัตริย์	สามารถยำ่ายีศัตรูได้	พระองค์ทรงชนะโดยธรรม	ไม่ต้องใช้อาชญา	ไม่ต้องใช้ศัสตรา	

ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต”

	 ในขณะท่ีหลกัฐานทางคมัภีรอ์กีแหง่ปรากฏคำาวา่	“ธรรมราชา”	ในธมัมราชาสตูร	ดังประโยค

ที่ว่า“	พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม	เป็นธรรมราชาในโลกนี้	ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น	สักการะธรรม	

เคารพธรรม	นอบน้อมธรรม	เชิดชูธรรม	ยกย่องธรรม	มีธรรมเป็นใหญ่	ทรงจัดการรักษา	ป้องกัน	

และคุ้มครองชนภายในโดยธรรม…”

	 นอกจากนี	้ในมหาปทานสตูรไดก้ลา่วถงึ	“ธรรมราชา”	วา่“ถา้ครองเรือนจะได้เปน็พระเจ้า

จักรพรรดิผู้ทรงธรรม	เป็นพระราชาโดยธรรม	เป็นใหญ่ในแผ่นดิน	มีมหาสมุทรทั้ง	4	เป็นขอบเขต	

ทรงชนะแล้ว	มีราชอาณาจักรมั่นคง…	มีพระราชโอรสมากกว่า	1,000	องค์	ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ	

มรีปูทรงสมเปน็วรีกษตัรยิ	์สามารถยำา่ยศีตัรไูด้	พระองคท์รงชนะโดยธรรม	ไมต้่องใชอ้าชญา	ไมต้่อง

ใช้ศัสตรา	ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต”

	 สิ่งที่น่าสนใจคือ	ทั้งหลักฐานอย่างน้อย	3	แห่งนี้	สามารถอธิบายได้ถึงคำาว่า	“ธรรมราชา”	

ที่แสดงถึงคุณลักษณะสำาคัญประการหนึ่งของบุคคลท่ีได้ชื่อว่าเป็น	“พระเจ้าจักรพรรดิ”	ท่ีจะต้อง

ได้รับการเรียกขานว่า	“ทรงธรรม”	และ	“พระราชาโดยธรรม”

	 คำาว่า	“ทรงธรรม”	(ธรรมิกะ)	ในบางบริบทหมายถึงการเป็นผู้บำาเพ็ญคุณประโยชน์แก่

บคุคล	ดงัคำาทีพ่ระอรรถกถาจารยอ์ธบิายวา่	“ผูช้ือ่วา่	ทรงธรรม	(ธรรมกิะ)	เพราะกระทำาความดีอนั

เปน็ประโยชนเ์กือ้กลูแกผู่อ้ืน่[4]	ในขณะทีค่ำาวา่	“ธรรมราชา”	นัน้	ประกอบดว้ยคำา	2	คำา	คอื	“ธรรมะ	

กับ	ราชา”	คำาว่า	“ราชา”	ถอดเป็นรูปวิเคราะห์ตามบาลีว่า	“จตูหิสงฺคหวตฺถูหิชนำรญฺเชตีติ	ราชา”	

แปลว่า	“บุคคลใดยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังคหวัตถุ	4	ประการ	เหตุนั้น	บุคคลนั้น	ชื่อว่า	ราชา”	
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ซึ่งสอดรับกับหลักฐานบางแห่งที่อธิบายตามนัยที่คล้ายคลึงกันว่า	“ราชา”	หมายถึง	“ผู้ที่ทำาให้ชาว

โลกพอใจหรือยินดีด้วย	สังคหวัตถุ	4	ประการ”	ดังรูปวิเคราะห์ว่า	“สงฺคหวตฺถูหิ	จ	โลกำรญฺชนฺโต	

ราชา”	แปลว่า	“บุคคลผู้ที่ทำาให้ชาวโลกพอใจด้วยสังคหวัตถุ	๔	อย่าง	ชื่อว่า	ราชา”

	 ในบริบทเดียวกันนี้	เมื่อกล่าวถึงคำาว่า	“ธรรมราชา”	คัมภีร์ได้แสดงรูปวิเคราะห์ว่า	“ธมฺ

เมวทสวิเธนจกฺกวตฺเตน	ราชา	ชาโตติ	ธมฺมราชา”	แปลว่า	“บุคคลใด	เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ยินดีโดย

ธรรม	คือ	จักรวัตติวัตร	10	ประการ	เหตุนั้น	บุคคลนั้น	ชื่อว่า	ธรรมราชา

	 ถงึกระนัน้	คำาวา่	“ธรรมราชา”	มไิดม้นียัทีส่ะทอ้นแงม่มุของพระราชา	หรอืพระเจา้จกัรพรรดิ	

แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น	หากแต่สะท้อนนัยเกี่ยวกับพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน	ดัง

หลักฐานในคัมภีร์ที่ว่า

	 “พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	เป็นผู้ทรงธรรม	เป็นธรรมราชาในโลกนี้	ทรงอาศัย

ธรรมเท่านั้น	สักการะธรรม	เคารพธรรม	นอบน้อมธรรม	เชิดชูธรรม	ยกย่องธรรม	มีธรรมเป็นใหญ่	

ทรงจัดการรักษา	ป้องกัน	และคุ้มครองภิกษุ…	ภิกษุณี…	อุบาสก…	อุบาสิกาท้ังหลายโดยธรรมว่า	

กายกรรม…	วจีกรรม…	มโนกรรม…	อาชีพ…	บ้านและนิคม…	เช่นนี้ควรอยู่อาศัย	เช่นนี้ไม่ควรอยู่

อาศัย”

	 คำาว่า	“ธรรมราชา”	ในบริบทนี้จึงหมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน	ดังรูป

วเิคราะหต์ามบาลีวา่	“นวหโิลกตฺุตรธมเฺมหมิหาชนำรญเฺชตตีิ	ธมมฺราชา”	แปลวา่	“พระตถาคตชือ่วา่	

ธรรมราชา	เพราะยงัมหาชนใหย้นิดดีว้ยโลกตุรธรรม	9	นัน่แล”	สิง่ทีน่า่สนใจคอืคำาวา่	“ธรรมราชา”	

ในประเด็นนี้เป็นการสะท้อนภาวะของการกระทำาความดีอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน

	 ในอภิธานวรรณนาได้อธิบายถึงประเด็นนี้เดียวกันนี้เอาไว้น่าสนใจเช่นกันว่า	“ผู้ทรงเป็น

พระธรรมราชา	เพราะทรงยินดีซึ่งธรรม	ทรงเป็นพระราชาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกโดยธรรม	ทรง

ยังปวงชนให้ยินดีด้วยธรรม	ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเป็นธรรม	ผู้เที่ยงธรรม	จึงพระนามว่า	

ธรรมราชา	ดังตัวอย่างว่า	“”	ซึ่งแปลว่า	“พระพุทธเจ้า	ผู้ไม่มีใครประเสริฐว่า	ตรัสว่า	เสละ	เราเป็น

พระธรรมราชา”

	 จากความหมายดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในเบือ้งตน้	คำาวา่	“ธรรมราชา”	มนียัทีส่ะทอ้นถงึความ

หมายที่สำาคัญอย่างน้อยใน	2	ประเด็น	กล่าวคือ

	 (1)	หมายถึง	พระราชา	หรือผู้ปกครองที่ทรงธรรม	ชนะโดยธรรม	ไม่ต้องใช้อาชญา	ไม่ต้อง

ใช้ศัสตรา	และทำาให้ชาวโลก	มหาชน	หรือประชาชนพึงพอใจ	หรือยินดีโดยธรรม	ซึ่งความยินดีนั้น

อาจจะมาจากการที่พระราชาหรือผู้ปกครองสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ	4	ประการ	และสงเคราะห์

ตามหลักจักรวรรดิวัตร	10	ประการ	ซึ่งความหมายในลักษณะนี้เป็นการทำาหน้าที่เพื่อบำาเพ็ญ

ประโยชน์สุขให้แก่บุคคลอื่นๆ
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	 (2)	หมายถงึพระนามของพระพทุธเจา้	ตวัแปรสำาคญัทีท่ำาใหพ้ระองคพ์ยายามจะอธบิายวา่

พระองค์ทรงเป็น	“ธรรมราชา”	เพราะพระองค์ได้ทรงทำาให้มหาชนเกิดความยินดี	และพอใจโดย

โลกุตรธรรม	9	ประการ	ซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา	ซึ่งสภาวะเช่นนี้	แม้บุคคลที่ได้ชื่อ

ว่าพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีสถานะที่เป็นรอง	เพราะพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าเป็นสมบัติภายนอก	แต่

ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติภายในที่ประเสริฐกว่า

	 จากความหมายทั้ง	2	ประการนี้	ความเป็นธรรมราชาของพระราชาหรือพระเจ้จักรพรรดิ

สามารถเลือนหายไปได้ตามตัวแปร	แต่ความเป็นธรรมราชาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวแปรใดที่จะ

เข้ามากำาหนด	กำากับ	และควบคุมให้เลือนหายไปได้	ดังจะเห็นได้จากการเลือนหายไปของตัวแปร

ภายนอกที่พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า	“ทัฬหเนมิ”	ประสบ	จนทำาให้พระองค์ตัดสินใจสละราช

บัลลังก์	และบำาเพ็ญตนเป็นฤๅษีเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดในบั้นปลายของชีวิต

	 ข.	หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของพระราชาหรือผู้ปกครองตามนัยอัคคัญญสูตร	และ

มหาหังสชาดก	

	 (1)	สังคหวัตถุ	4

	 ความเปน็ธรรมราชา	หากจะตคีวามวา่	“บคุคล	หรือผู้ปกครองทีท่ำาใหม้หาชนเกดิความพึง

พอใจ	หรือยินดีโดยธรรม”	แล้ว	สามารถอธิบายเทียบเคียงได้กับหลักการที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร	

ที่พยายามจะนำาเสนอว่า	“บุคคลใดยังผู้อื่นให้พึงพอใจโดยธรรม	บุคคลนั้น	เรียกว่า	ราชา”	แม้ใน

บริบทนี้จะปรากฏเพียงคำาว่า	“ราชา”	คำาเดียว	แต่ถึงกระนั้นก็สะท้อนความเป็น	“ธรรมราชา”	ได้

อย่างชัดแจ้ง

	 คำาถามมีว่า	“คำาว่า	โดยธรรม”	นั้น	สะท้อนหลักธรรมในประเด็นใด?	ในคัมภีร์อรรถกถา

แหลง่อืน่ๆ	ไดพ้ยายามตอบคำาถามนีท้ัง้ในแงข่องพยญัชนะ	และอรรถะ	ในแง่ของพยญัชนะได้ปรากฏ

ชัดว่า	“คำาว่า	ธรรม	นั้นสะท้อนหลักการสังคหวัตถุธรรมเอาไว้ในหลายบริบท	เพราะการแบ่ง

ทรัพยากร	หรือข้าวสามารถนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักทาน	ปิยวาจา	อัตถจริยา	และสมานัตตตา

	 คัมภีร์ชั้นอรรถกถาได้กำาหนดตัวแปรสำาคัญของการเป็น	“ราชา”	เอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่

ทำาใหป้ระชาชนเกดิความยนิดพีอใจดว้ยสงัคหวตัถ	ุ4	ประการ	ดังบาลวีา่	“จตูหสิงคฺหวตฺถหูชินำรญเฺช

ตีติ	ราชา”	แปลว่า	“บุคคลใดยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังคหวัตถุ	4	ประการ	เหตุนั้น	บุคคลนั้น	ชื่อ

วา่	ราชา”	ซึง่สอดรรบักบัหลกัฐานบางแหง่ทีอ่ธบิายตามนยัทีค่ล้ายคลึงกนัวา่	“ราชา”	หมายถงึ	“ผู้

ที่ทำาให้ชาวโลกพอใจหรือยินดีด้วยสังคหวัตถุ	4	ประการ”	ดังรูปวิเคราะห์ว่า	“สงฺคหวตฺถูหิ	จ	โลกำ

รญฺชนฺโต	ราชา”	แปลว่า	“บุคคลผู้ที่ทำาให้ชาวโลกพอใจด้วยสังคหวัตถุ	4	อย่าง	ชื่อว่า	ราชา”

	 “สงัคหวตัถธุรรม”	หมายถงึ	“คณุเปน็เครือ่งยดึเหนีย่วใจของผูอ้ืน่ไวไ้ด”้	หรอื	“หลกัในการ

ครองใจคนโดยการยึดใจให้คนอื่นรัก”	ซึ่งประกอบไปด้วย	(1)	การให้	การเสียสละ	การแบ่งปันเพื่อ
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ประโยชนแ์ก่คนอืน่	ชว่ยปลกูฝงัใหเ้ป็นคนทีไ่มเ่หน็แกต่วั	แบง่ปนัซึง่กนัและกนั	(ทาน)	(2)	การพดูจา

ด้วยถ้อยคำาไพเราะอ่อนหวาน	จริงใจ	ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว	พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์	เหมาะสม

กับกาลเทศะ	(ปิยวาจา)[21]	(3)	การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยการขวนขวายช่วยเหลือ

กิจการต่างๆ	แก่เพื่อนมนุษย์	(อัตถจริยา)	(4)	การประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย	โดยการปฏิบัติ

ทีส่ม่ำาเสมอแกก่ลุม่คนตา่งๆ	อกีท้ังพรอ้มท่ีจะรว่มสขุรว่มทกุข์	ตลอดจนวางตนใหเ้หมาะสมกบัฐานะ	

ภาวะ	บุคคล	เหตุการณ์	และสิ่งแวดล้อมต่างๆ	(สมานัตตตา)

	 (2)	ราชสังคหวัตถุ	4

	 ราชสังคหวัตถุ	เป็นหลักธรรมของผู้ครองแผ่นดิน	หลักธรรมข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมใน

การวางนโยบายในการปกครองและบรหิารงานของรฐัทีมุ่ง่เพือ่เกือ้กลูตอ่การเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี	มีคุณประโยชน์มากข้ึน	ราชสังคหวัตถุนี้	พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อ

ครั้งประทับอยู่	ณ	พระวิหารเชตวันใกล้พระนครสาวัตถี	ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ว่า	“พระราชา

ผู้ทรงธรรมเช่นกับฤๅษี	ทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมทรงบูชายัญ	คือคือ	สัสสเมธะ	ปุ

ริสเมธะ	สัมมาปาสะ	วาชเปยยะ	เสด็จเที่ยวไป…	ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่า	จะไม่ฆ่าเอง	ไม่ใช้ให้

ผู้อื่นฆ่า	ไม่ชนะเอง	ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ	ย่อมไม่มีเวร[28]กับใครๆ”

	 เมื่อพระราชาหรือผู้ปกครอง	ประกอบด้วยธรรม	4	ข้อนี้	ถือได้ว่า	เป็นความฉลาดของผู้

ปกครองที่เข้าใจการบริหารประชาชนในประเทศ	ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเอาใจใส่ต่อผู้ใต้

ปกครอง	ด้วยการช่วยเหลือ	อนุเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก	แสดงตัวเป็นผู้ปกครองที่องอาจ	เมื่อเรื่อง

ใดเกิดขึ้นในสังคมของตัวเอง	ต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการตัดสินปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นธรรม	

ไม่เอนเอยีงขา้งใดขา้งหนึง่	ใชจ้ติวทิยาผกูประสานรอยรา้วตา่งๆใหเ้ขา้ใจกนัไดด้ว้ยการใชค้ำาพดูทีไ่ม่

กระทบกระทัง่ทัง้	2	ฝา่ย	จงึจดัไดว้า่เปน็นกัปกครองทีฉ่ลาด	เขา้ใจปญัหารู้วธิแีกป้ญัหา	นกัปกครอง

ลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นที่เคารพ	ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือของบุคคลทั่วไป

	 นายสมพร	เทพสิทธา	ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา	และประธานสภายุว

พุทธิกสมาคมแห่งชาติ	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้กล่าวว่า	คนไทยนั้นโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่

ประเสริฐที่สุดในโลก	พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ดุจแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาล	และดุจ

ดวงตะวันที่ส่องสว่างไปทั่วทุกหนทุกแห่ง	 ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทย	ควรปฏิบัติตาม	

ได้แก่		 1)	ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท	โดยการปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม	2)	ปฏิบัติตามพ

ระบรมราโชวาทเกีย่วกบัคณุธรรม	4	ประการ	ได้แกก่ารรักษาความสัจ	(สัจจะ)	การรู้จักขม่ใจตนเอง	

(ทมะ)	ความอดทน	(ขันติ)	และความเสียสละ	(จาคะ)	และ	3)	ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและ

พระราชดำารัสในโอกาสต่าง	ๆ	ท้ังน้ี	ได้จัดทำาข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำาเนินการจัดทำาโครงการ

ถวายราชสกัการะแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ในมหามงคลสมยัทรงเจรญิพระชนมพรรษา	90	
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พรรษา	ในวันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	โดยขอให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและส่ง

เสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมจำานวน	3	โครงการ	ประกอบด้วย

	 นายวรีะศกัดิ	์ฟตูระกลู	สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิละผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวง

การต่างประเทศ	ได้กล่าวถึงหลักทศพิธราชธรรมว่า	ไม่ใช่เป็นเพียงธรรมะสำาหรับพระเจ้าแผ่นดิน

เทา่นัน้แตเ่ปน็ธรรมะสำาหรบัผูน้ำาดว้ย	ซึง่พวกเราเองกม็บีทบาทความเปน็ผู้นำาในหลาย	ๆ 	วาระ	เชน่	

ผู้นำาครอบครวั	ผูบ้รหิาร	และผูน้ำาชมุชน	เปน็ตน้	ดงันัน้	ควรสง่เสรมิใหทุ้กคนมธีรรมะหรอืธรรมาภบิาล 

เพือ่นำามาปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั	ซึง่ในตา่งประเทศนัน้	มกีารนำาหลกัทศพธิราชธรรมหรอืธรรมาภบิาล 

มาใช้ในหลายองคก์ร	อาทิ	ธนาคารโลก	กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	(IMF)	หรอืแมก้ระทัง่องคก์าร

สหประชาชาติ	(UN)	ก็ได้นำาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นปัจจัยสำาคัญในการขจัดความยากจน	และส่ง

เสริมในการพัฒนาประเทศ	ภายใต้หลักการ	8	ประการ	คือ	หลักการมีส่วนร่วม	หลักนิติธรรม	หลัก

ความโปร่งใส	หลักการตอบสนอง/ความสมประโยชน์	หลักมุ่งเน้นฉันทามติ	หลักความเสมอภาค	

หลกัความคุม้คา่	และหลกัพนัธะตอ่สงัคม	นอกจากนี	้เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ยังเป็นเรื่องที่ต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	รัฐบาลไทยได้เผยแพร่

และสง่เสรมิใหก้ลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา	เพือ่นำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาประเทศ	และเชือ่วา่

แนวทางนี้จะสามารถสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้

	 ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา	และประธานมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด	

บรรยายพเิศษเรือ่ง	“พระราชกรณยีกจิและพระมหากรุณาธคิณุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั”	โดย

ได้กล่าวถึงพระปฐมบรมราชโองการ	ความว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม…”	ซึ่งได้พระราชทาน

ไว้	ในวันที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2493	ว่า	หาก

พิจารณาแลว้จะพบวา่ทรงใชค้ำาวา่	“ครอง”แทนคำาวา่“ปกครอง”	เปรยีบเชน่เดยีวกบัการครองชวีติ

ของทุกคน	และตลอดระยะเวลา	70	ปี	แห่งการครองราชย์	พระองค์ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม	

ทรงมคีวามรกั	ความเมตตา	และมคีวามรบัผดิชอบ	ในฐานะประมขุของประเทศ	มรีบัสัง่มาโดยตลอด

ว่า	การเป็นประมุขไม่ใช่เกียรติยศ	แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	ทรงห่วงใยคนไทยทั้ง	65	ล้านคน	

ซึ่งสะท้อนได้จากพระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชดำาริต่าง	ๆ	ที่ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชน

ทุกหมู่เหล่าได้รับประโยชน์สุข	ด้วยเหตุนี้	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	จึงขอให้ทุกคนยึดประเทศชาติเป็น

หลกั	ไม่ทจุรติ	ไมท่ะเลาะเบาะแวง้กนั	และขอใหช้ว่ยกนัรกัษาผนืแผน่ดนิทีด่งีามแหง่นีใ้หค้งอยู	่เพือ่

ส่งต่อให้แก่ลูกหลานในอนาคตสืบไป

สรุป

	 การเป็น	“ธรรมราชา”	ในพระพุทธศาสนานั้น	เริ่มต้นจากการพัฒนาปัจจัยภายนอกเพื่อ

ให้เกิดความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจ	เพื่อให้พลเมืองในรัฐมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ	ดังจะเห็น
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ได้จากกรณีวิธีการปราบโจรของพระเจ้ามหาวชิตราชที่เข้าใจความจริงว่า	“การปราบโจรที่แท้จริง

ไม่ใช่กลุ่มคนทีไ่ปลกัขโมยหรอืปลน้	หากแตห่มายถงึความยากจน	เมือ่ปราบความยากจนไดโ้จรกจ็ะ

หายไปจากแผ่นดิน”	หลังจากนั้น	จึงเข้าไปสู่การพัฒนา	ศีล	และภาวนาในระดับที่สูงต่อไป

	 การเป็น	“พระราชา”	หรือ	“พระเจ้าจักรพรรดิ”	บนฐานของคำาว่า	“ธรรมราชา”	ใน

พระพุทธศาสนา	“ไม่ใช่เป้าหมายท่ีแท้จริงของนักปกครอง”	หากแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา	

“สมบตั	ิหรอืทรพัยภ์ายนอกไปสูส่มบตัหิรอืทรพัยภ์ายในท่ียัง้ยนืกวา่”	เพราะประเด็นท่ีพระพุทธเจ้า

ตอ้งการจะอธบิายคอื	“ความสงูสง่	และความวเิศษของสถานะทีพ่ระราชาหรอืพระเจา้จกัรพรรดไิด้

ประสบนั้น	ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับสถานะของความเป็นธรรมราชาที่พระองค์มีและเป็นอยู่”	

เพราะสมบัติของของพระราชาและพระเจ้าจักรพรรดิ	เช่น	จักรแก้ว	ม้าแก้ว	และนางแก้วนั้นตกอยู่

ภายใต้กฎไตรลักษณ์	ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามปัจจัยและตัวแปรต่างๆ	ทรัพย์สมบัติภายนอกที่

ไดร้บัมาจากความเพยีรพยายามในลกัษณะตา่งๆ	นัน้จงึไมย่ัง้ยนื	แตค่วามเปน็เจา้แหง่ธรรมทีพ่ระองค์

ได้รับนั้นอยู่เหนือตัวแปรและเงื่อนไขต่าง	ๆ

	 ตลอดระยะเวลา	70	ป	ีแหง่การครองราชย	์พระองคท์รงยดึหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

โดยเฉพาะหลกัทศพธิราชธรรม	ทรงมคีวามรกั	ความเมตตา	และมคีวามรับผิดชอบ	ในฐานะประมขุ

ของประเทศ	มีรับสั่งมาโดยตลอดว่า	การเป็นประมุขไม่ใช่เกียรติยศ	แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	

ทรงห่วงใยคนไทยทั้ง	65	ล้านคน	ซึ่งสะท้อนได้จากพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่และโครงการตามพ

ระราชดำาริต่าง	ๆ	ที่ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับประโยชน์สุข
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กษัตริย์นักภูมิศ�สตร์: พระอัจฉริยภ�พด้�นภูมิศ�สตร์ของพระบ�ทสมเด็จ-

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช 

(King of Geographer: The Geographic Genius of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej)

อัญญ� บูช�ยันต์1

Anya Boochayan

บทคัดย่อ
	 ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับทาง

สังคมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่าง	ๆ 	เนื้อหาของศาสตร์นี้ครอบคลุมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่	

ปญัหาทีเ่กดิขึน้	สามารถอธบิายไดด้ว้ยสาเหตแุละปจัจยัทางภมูศิาสตร	์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	(รัชกาลที่	9)	ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้าน

ภูมิศาสตร์ผ่านโครงการตามพระราชดำาริท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ทั้งโครงการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรนำ้า	ดิน	และป่าไม้	เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน	บทความนี้ต้องการนำาเสนอให้

เห็นถึง	พระปรีชาสามารถของพระองค์ในการนำาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นทางพื้นที่	ได้แก่	การจัดการนำ้า	การจัดการดิน	และการจัดการป่าไม้	แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ในแต่ละด้านช่วยให้การดำารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	ของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คำ�สำ�คัญ : กษัตริย์นักภูมิศาสตร์

Abstract
	 Geography	is	a	science	which	studies	the	relationship	between	natural	

and	social	environments.	Area	change	is	included	in	the	content	of	this	science.	

Problems	can	be	explained	by	the	causes	and	geographic	factors.	His	Majesty	the	

King	Bhumibol	Adulyadej	(Rama	IX)	has	shown	his	genius	in	the	field	of	geography	

through	royal	projects	such	as	the	development	of	water,	soil	and	forest	resources	

which	distribute	in	all	regions	of	Thailand	for	wellbeing	of	the	people.	The	objective	

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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of	this	article	is	to	present	his	ability	who	can	apply	geographical	knowledge	for	

solving	the	problems	such	as	water,	soil	and	forest	management.	The	ways	of	

solution	can	improve	the	living	of	people	in	different	areas	of	the	country.
Keywords : King	Geographer.

บทนำ�
	 ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่มีมาก่อนยุคกรีก-โรมัน	 เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลก	

ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว	และการดำารงชีวิตของมนุษย์	ภูมิศาสตร์ในสมัยโบราณเริ่มจากการศึกษา

ปรากฏการณ์ในระบบสุริยะก่อน	ต่อมาจึงศึกษาเกี่ยวกับโลก	ทั้งรูปร่าง	ขนาด	ความยาวของเส้น	

รอบวงโลกและอืน่	ๆ 	เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะของโลก	จากนัน้จงึมุง่ศกึษาภมูศิาสตรเ์พือ่ประโยชนด์า้น

อื่น	เช่น	การสำารวจทรัพยากรและการล่าอาณานิคม	ในยุคกรีก-โรมันหรือยุคคลาสสิก	(Classical	

Period)	ชาวกรีกศึกษาเกี่ยวกับโลกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์	ศึกษาระบบสุริยะ	รูปร่างของโลก	

รวมถงึสถานทีต่า่ง	ๆ 	ซึง่มมีนษุยอ์าศยัอยู	่ภมูศิาสตรช์ว่งนีจ้งึเปน็การบรรยายปรากฏการณแ์ละสถาน

ที	่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม	เพือ่คน้หาคำาตอบแบบวทิยาศาสตร	์หลงัจากนัน้องค์

ความรู้ทางภูมิศาสตร์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	มีการสร้างแผนที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเดินทางและ

สำารวจ	มีการศึกษาท้ังด้านกายภาพ	ลักษณะภูมิประเทศ	และวัฒนธรรมของดินแดนที่อยู่ห่างไกล	

จนนำาไปสู่การครอบครองอาณานิคมต่าง	ๆ	และภูมิศาสตร์สมัยใหม่เร่ิมข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี	18	

มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ	อันเป็นรากฐานของการพัฒนาภูมิศาสตร์ร่วมสมัยซ่ึงมีแนวคิด	

ทฤษฏี	และเครื่องมือหลากหลายที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์และแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างกว้าง

ขวาง	(โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ	สอวน..	2557.)

	 นักภูมิศาสตร์ศึกษาพื้นโลกและสภาพแวดล้อมในแง่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์	มีอิทธิพล

ตอ่การดำารงชีวติ	แตม่นษุยไ์ดพ้ยายามจดัการตวัเองและสภาพแวดลอ้มใหเ้ปน็ไปตามทีส่งัคมตอ้งการ	

โดยแนวคิดภูมิศาสตร์ได้แบ่งเป็นโครงสร้าง	ได้แก่	แนวคิดเชิงปรัชญา	ที่เป็นจุดยืนของศาสตร์	ที่จะ

ทำาให้ทราบว่าสภาพปัจจุบันว่ากำาลังทำาอะไรอยู่และจะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร	แนวความ

คิดเชิงทฤษฎี	สามารถศึกษาและวางกฎเกณฑ์จากการสังเกตโดยตรง	ในสภาพแวดล้อมว่ามีปัญหา

หรอืเหตกุารณแ์บบใดทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีบ้่าง	แลว้สรปุและหากฎเกณฑเ์กีย่วกบัปรากฏการณน์ัน้	เชน่	

ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับดิน	นำ้า	แร่	ป่าไม้	และทรัพยากรธรรมชาติอื่น	ๆ	แนวความคิดเชิงวิธีการหรือ

เทคนิค	เป็นวิธีการที่จะจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่	โดยมีเครื่องมือที่สำาคัญ	นั่นคือ	แผนที่	ที่ทำาให้ทราบ

ถึงขอบเขตด้านพื้นที่	สัดส่วน	ขนาดรูปร่าง	และที่ตั้ง	ทำาให้เกิดเทคนิคการสำารวจ	การทำาเส้นโครง

แผนที่	ตลอดจนการอ่านและการใช้แผนที่	และแนวความคิดเชิงภูมิศาสตร์ประยุกต์	สังคมจะได้ใช้

ประโยชน์จากศาสตรน์ีม้ากขึน้	โดยการประยกุตก์บัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ทางสงัคมและการเขา้ใจสภาพ
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แวดล้อม	เช่น	การใช้ที่ดิน	การจัดการทรัพยากร	การพัฒนาลุ่มนำ้า	การพัฒนาเมือง	การประเมินภัย

ธรรมชาติ	และการจัดการพื้นที่อื่น	ๆ 	ในปัจจุบันภูมิศาสตร์เน้นการวิเคราะห์พื้นที่	เพื่อหามาตรการ

ที่เหมาะสมในการเข้าใจพื้นที่	ในการจัดการและวางแผนพื้นที่ในอนาคตด้วย	(ฉัตรชัย	พงศ์ประยูร.	

2532.	:	2558.)	

	 นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ	1960	เป็นต้นมา	นักภูมิศาสตร์ได้ใช้เทคนิค	วิธีการ	และเคร่ือง

มือใหม่	ๆ	เช่น	วิธีการเชิงปริมาณ	คณิตศาสตร์	สถิติ	คอมพิวเตอร์	แผนที่คอมพิวเตอร์	รีโมตเซน

ซิง	(Remote	Sensing)	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	System-GIS)	

เครื่องมือบอกตำาแหน่งพิกัดโลก	(Global	Positioning	System-GPS)	ฯลฯ	ในการศึกษาประเด็น

ปัญหาทางภูมิศาสตร์	และประสบผลสำาเร็จแตกต่างกันออกไป	การประยุกต์ใช้วิธีการใหม่	ๆ	เหล่า

นี้	ทำาให้วิชาภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ทันสมัย	มีความสำาคัญต่อการวางแผน	กำาหนดนโยบาย	ตลอด

จนแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม	เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองของพื้นที่ต่าง	ๆ	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	

จนถึงระดับโลก	(เสน่ห์	ญาณสาร.	2551)	ภูมิศาสตร์มีส่วนเสริมสร้างทางตรงต่อการปรับปรุงและ

ทำาให้สังคมดีขึ้น	ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	เป็นศาสตร์ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี	

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ของสังคม	และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสภาพแวดล้อม	

ในปัจจุบันนักภูมิศาสตร์ได้นำาเทคนิค	วิธีการ	และเครื่องมือใหม่	ๆ	ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการ

วางแผน	แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้	เชน่	ปัญหานำา้ทว่ม	โดยการใชข้อ้มลูภาพถา่ยจากดาวเทยีม	(Satellite	

Imagery)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรีโมตเซนซิง	ได้ถูกนำามาบูรณาการร่วมกับความรู้ในศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่

เก่ียวขอ้งกับพืน้ทีแ่ละภยัพบัิต	ิกลายเป็นเครือ่งมอืสรา้งความเขา้ใจสถานการณน์ำา้ทว่มไดเ้ปน็อยา่ง

ดี	นำาไปสู่การออกมาตรการรับมือก่อนเกิดภัยธรรมชาติและเยียวยาหลังสถานการณ์คล่ีคลายได้

ตรงประเด็น	หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่า	ทั้งการตัดไม้

ทำาลายป่าและการทำาไร่เลื่อนลอย	ทำาให้พื้นที่ป่าลดลง	โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	ติดตาม

และวางแผนการแกป้ญัหารว่มกนัของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีำาให้

สามารถวางแผนการพัฒนา	เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ที่ม� แนวคิด และบทบ�ทของวิช�ภูมิศ�สตร์ต่อก�รพัฒน�ประเทศ

	 ภูมิศาสตรเ์ปน็ศาสตรท์ีศ่กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีท่างภมูศิาสตร	์ระบบธรรมชาต	ิ

สังคมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ในพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง	จะเห็นได้ว่าภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ี

ศกึษาเกีย่วกบัพืน้ที	่(spatial)	ซึง่คำาวา่	เกีย่วกบัพ้ืนที	่หมายถงึ	ธรรมชาติ	และลักษณะของพ้ืนทีท่าง

กายภาพ	ขนาด	ความสัมพันธ์	ทำาเลที่ตั้ง	และการกระจายของสิ่งต่าง	ๆ	มนุษย์เป็นตัวการที่สำาคัญ

ทางพืน้ทีใ่นแงท่ี่สง่ผลกระทบและไดร้บัผลกระทบจากพืน้ที	่มนษุยม์อีทิธพิลตอ่พืน้ที	่เนือ่งจากมนษุย์
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มีเทคโนโลยี	มีการเคลื่อนย้าย	และจากจำานวนมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น	(พวงเพชร์	ธนสิน.	2555.	อ้างถึงใน	

Christopherson.	2003.)	

	 ภูมิศาสตร์มีการพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น	โดยที่	The	Association	of	America	

Geographers	(AAG)	และ	The	National	Council	for	Geographic	Education	(NCGE)	ได้

สรุปว่า	การศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่นั้น	จะเกี่ยวข้องกับประเด็นสำาคัญ	5	ประการ	คือ	ทำาเลที่ตั้ง	

(location)	ตำาแหน่งของพื้นที่นั้น	ๆ	บนโลก	ซึ่งบอกได้โดยตำาแหน่งของละติจูดและลองจิจูด	หรือ

อาณาเขตติดตอ่	สถานที	่(place)	เปน็ลกัษณะทีเ่ปน็รูปธรรมหรือนามธรรม	ของสิง่มชีวีติหรือไมม่ชีวีติ

ของพื้นที่นั้น	ซึ่งทำาให้พื้นที่นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์	Christopherson	ได้กล่าวไว้ว่า	ไม่มีพื้นที่ใดใน

โลกที่เหมือนกัน	พื้นที่ทุกแห่งย่อมมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น	ๆ	ในโลก	(Each	place	is	

unique,	no	two	places	are	identical)	การเคลือ่นที	่(movement)	การคมนาคม	การเคลือ่นยา้ย	

หรือการกระจายของสิ่งต่าง	ๆ 	บนพื้นผิวโลก	ภูมิภาค	(region)	พื้นที่ต่าง	ๆ 	ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

มีการเกิดและการเปลี่ยนแปลงคล้าย	ๆ 	กัน	รวมไปถึงความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่น	ๆ 	ด้วย	และความ

สมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละโลก	(human-earth	relationships)	เปน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บั

สิ่งแวดล้อม	เช่น	การใช้ทรัพยากร	ภัยธรรมชาติ	และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

	 ในระยะแรกของการศกึษาภมูศิาสตร ์ นกัภมูศิาสตร์ศกึษาลกัษณะเฉพาะของสถานทีต่า่ง	ๆ 	

อย่างครา่ว	ๆ 	ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดอ้าจจะไมม่คีวามชดัเจนมากนกั แต่ในปจัจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี

ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวกรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น ทำาให้นักภูมิศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูป

แบบและวิธีการศึกษา จากการศึกษาลักษณะพื้นที่อย่างคร่าว	ๆ	มาสู่การศึกษาเฉพาะ	ลึกลงไปใน

รายละเอียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น	ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน

เชิงพื้นที่ การนำาหลักการทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	จะพบว่าภูมิศาสตร์ถูกนำามาใช้

ทั้งในกระบวนการทางด้านสังคมศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์ การนำามาใช้แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ที่

เกิดขึ้น	ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้	เช่น	การแก้ไขปัญหา

นำ้าท่วม	การป้องกันปัญหาไฟป่า	การจัดการที่ดิน	ฯลฯ

พระปรีช�ญ�ณของในหลวง ร.9 กับก�รใช้เครื่องมือท�งภูมิศ�สตร์เพื่อว�งแผนจัดทำ�โครงก�ร

พัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยทำาให้องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์มีการพัฒนาและก้าวหน้า

มากขึ้น	ทำาให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	รวมถึงการคาดการณ์ในสิ่งที่

อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต	เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูศิาสตร์มด้ีวยกนั	3	เทคโนโลยหีลัก	คอื	การรับ

รู้ระยะไกล	(Remote	Sensing-RS)	ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	
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System-GIS)	ระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก	(Global	Positioning	System-GPS)	หรือเรียกรวม

กันว่า	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	(3S)	ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	ทำาให้การ

วเิคราะหข์อ้มลูมคีวามถกูตอ้งมากขึน้	จากเทคโนโลยทีัง้	3	ดา้นทีก่ลา่วมา	สามารถนำามาใชป้ระโยชน์

การศึกษาขอ้มลูในพืน้ทีต่า่ง	ๆ 	บนโลก	โดยการเกบ็ขอ้มลู	วเิคราะหข์อ้มลู	แลว้นำาขอ้มลูมาใชใ้นการ

พัฒนาพื้นที่และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้

	 โครงการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิมมีากมายหลากหลายประเภท	แตกตา่งกนัไป

ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการ	ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการ

ทำามาหากินของประชาชนเป็นสำาคัญ	และเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย

ยังชีพอยู่ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ดังนั้น	โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนา	ปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ	เช่น	ดิน	นำ้า	ที่ทำากิน	ทุน	และความรู้ด้าน

เกษตรกรรม	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เป็นต้น	โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้

พระราชทานพระราชดำาริเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา	ซึ่งหลักสำาคัญของทุกเรื่องก็คือความ

เรียบง่ายดังที่ได้ทรงใช้คำาว่า “Simplify”	หรือ	“Simplicity”	จะต้องเรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับ

ซ้อน	ทั้งในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล	ทำาได้รวดเร็ว	และสามารถ

แก้ไขปัญหาได้จริง	ตลอดจนมุ่งไปสู่	การพัฒนายั่งยืน	(Sustainability)	อีกด้วย 

	 ภาพทีป่ระชาชนคุน้ชินตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา	คอื	ภาพพระองคท์รงงานโดยใช	้“แผนที”่	

ทรงถอืแผนทีต่ดิพระวรกาย	ทรงศกึษาภมูปิระเทศจากแผนทีอ่ยา่งละเอยีด	เพือ่ประกอบการวางแผน

โครงการตามพระราชดำารดิา้นตา่ง	ๆ 	ทัง้ดา้นการพฒันาแหลง่นำา้	การเกษตร	และทรพัยากรธรรมชาติ

ต่าง	ๆ 	(เดลินิวส์ออนไลน์.	2560.)	แผนที่เป็นเครื่องมือสำาคัญในการศึกษาภูมิศาสตร์	ที่แสดงให้เห็น

ถึงลักษณะภูมิประเทศ	ระบบการระบายนำ้า	พืชพรรณธรรมชาติ	รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน	การใช้ที่ดิน	

ลักษณะภูมิอากาศ	การกัดเซาะพังทลายของดิน	การกระจายของประชากร	เป็นต้น	ซึ่งแผนที่ช่วย

ให้เราเข้าใจในสาเหตุของปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	และสามารถนำามาใช้วางแผน	กำาหนดนโยบายใน

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

	 ครัง้หนึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ีทรงเลา่ถงึ “แผนทีข่องรชักาล

ที่	9” ไว้ในรายการวิทยุ	“พูดจาภาษาช่าง”	ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ	“ทุกครั้งก่อนที่จะเสด็จฯไปไหน	

พระองค์ทา่นจะทรงเตรยีมทำาแผนทีแ่ละศกึษาแผนทีน่ัน้โดยละเอยีด	แลว้เมือ่เสดจ็ฯไปถงึ	พระองค์

ท่านจะทรงสอบถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหน	ทิศเหนือมีอะไร	ทิศใต้มีอะไร	ถามหลาย	ๆ 	คน	

แล้วตรวจสอบไปมา	ระหว่างที่ถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่	นำ้าไหลจากไหน

ไปที่ไหน”	(ภาพที่	1)	(วัลย์ลดา	หาญยุทธ.	2559.)
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ภาพที่	1	พระองค์เสด็จฯไปที่ใด	จะต้องมีแผนที่ติดไปด้วยเสมอ

ซึ่งเป็น “แผนที่มาตราส่วน	1	:	50,000”

(ที่มา:	http://www.praew.com/60581/luxury/personal-belongings-king-bhumibol/)

	 “แผนท่ีของพระองคท่์าน”	ถือเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัเปน็อยา่งมาก	และกลายมาเปน็ต้นแบบ

สำาคัญ	ที	่สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องคก์ารมหาชน)	(Geo-Informatics	

and	Space	Technology	Development	Agency (Public	Organization)	- GISTDA)	ได้นำา

แนวปฏิบัติของพระองค์มากำาหนดเป็นภารกิจหลักขององค์กร	ในด้านการนำาข้อมูลจากภาพถ่าย

ดาวเทยีมมาวเิคราะหแ์ละจดัทำาเป็นแผนทีพ่รอ้มใช้	เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาประเทศในดา้นตา่ง	

ๆ	เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	และหาก

ย้อนไปเมื่อ	8	ปีที่ผ่านมาจีสด้า	(GISTDA)	ได้ส่งดาวเทียมสำารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยขึ้นสู่วง

โคจร	โดยเรียกว่า	ดาวเทียมธีออส	(Thailand	Earth	Observation	System	:	THEOS) ต่อมาพร

ะบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานชือ่ใหมใ่ห้

ดาวเทียมดวงดังกล่าวว่า	“ดาวเทียมไทยโชต”	ซึ่งมีความหมายว่า	“ดาวเทียมที่ทำาให้ประเทศไทย

รุ่งเรือง”	(เดลินิวส์ออนไลน์.	2560.)	



109
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

ภาพที่	2	พระองค์ทรงใช้แผนที่	และทรงปรับปรุงแผนท่ีด้วยพระองค์เอง	รวมถึงทรงใช้เทคโนโลยี

ภาพถ่ายทางอากาศ	ในการสำารวจพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

(ที่มา:	https://www.dailynews.co.th/article/533307)

	 การใช้ประโยชน์ของพระองค์จากเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์	ได้แก่	การรับรู้ระยะไกล	ซึ่งก็

คอืการใชง้านภาพถ่ายจากดาวเทียม	เพือ่ศกึษาพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ในการวางแผน	บรหิารจดัการ	และแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ในการช่วยเหลือราษฎร	เพราะการจะเข้าใจปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	การรับ

รู้ข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่จะทำาให้เข้าใจปัญหา	และสามารถวางแผนจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้	ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการ	วางแผน	นำาเข้า	แสดงผลข้อมูลในเชิง

พ้ืนที	่ซึง่ปรากฏในรปูแผนที	่ทีน่ำามาใชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ที	่ซึง่เปน็ระบบสารสนเทศทีส่ามารถ

นำามาใช้ในการวเิคราะห	์ประมวลผลขอ้มลู	เชน่	การเปลีย่นแปลงทางพืน้ที	่ความเสีย่งในการเกดิภยั

พิบัติ	เช่น	ปัญหานำ้าท่วม	ไฟป่า	แผ่นดินถล่ม	ฯลฯ	และระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก	เป็นเครื่อง

มือที่ใช้ในการระบุตำาแหน่งทางพื้นที่	ทำาให้ทราบตำาแหน่งที่ตั้ง	ซึ่งปรากฏในแผนที่	โดยระบบพิกัด

ภูมิศาสตร์	จะมีค่าเป็นละติจูดและลองจิจูด	โดยมีหน่วยเป็นองศา	ลิปดา	และฟิลิปดา	เช่น	ทำาให้

ทราบว่าหมู่บ้านนี้	ตำาบลนี้ตั้งอยู่ที่ใด	โดยในแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ	(Topography	Map)	

จะบอกความสงูทางพืน้ท่ี	สามารถคำานวณความลาดชนัในพืน้ที	่จะเหน็ไดว้า่เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร์

มีความสำาคัญในการนำามาใช้วางแผนในการศึกษาเชิงพื้นที่

คว�มเป็นกษัตริย์นักภูมิศ�สตร์ของในหลวง ร.9 ผ่�นโครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

	 1.	การจัดการนำ้า:	พระปรีชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับอุทกวิทยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	(รัชกาลท่ี	9)	เล็งเห็นว่า	นำ้า

คือปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสำาคัญในการดำารงชีพของราษฎรในทุกอาชีพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร

ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	ด้วยเหตุนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริส่วนใหญ่

จึงเน้นที่การพัฒนาแหล่งนำ้าเป็นสำาคัญ	เพื่อเป็นการแก้ปัญหานำ้าในด้านต่าง	ๆ 	โดยโครงการที่แก้ไข
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ปัญหาการขาดแคลนนำ้าที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้น	คือ	วิธีการในการทำาฝนเทียม	หรือที่เรียกว่า	“ฝน

หลวง”	ทีแ่กป้ญัหาการจากการฝนตกลา่ชา้ในฤดเูพาะปลกู	และภาวะฝนทิง้ชว่ง	ทรงพบเหน็วา่ภาวะ

แห้งแล้งได้ทวีความถ่ีและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำาดับนั้น	น่าจะมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการ

ผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ	อีกทั้งการตัดไม้ทำาลายป่าอาจจะเป็นอีกสาเหตุ

หนึง่ทีท่ำาใหส้ภาพแวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงไป	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทำาใหส้ภาพอากาศจากพืน้ดนิถงึ

ระดับฐานเมฆไม่เอื้ออำานวยต่อการกลั่นตัวของไอนำ้าที่จะก่อตัวเกิดเป็นเมฆ	และทำาให้ยากต่อการ

เหนี่ยวนำาใหฝ้นตกลงสู่พื้นดิน	จงึมีฝนตกน้อยกว่าเปน็ปกติหรือไมต่กเลย	โครงการฝนหลวงประสบ

ความสำาเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในแถบเอเชีย	กล่าวคือ	ประเทศไทยได้รับเลือกให้

เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแหล่งนำ้าในบรรยากาศ	และมี

ประเทศที่นำาความคิดฝนหลวงไปใช้	เช่น	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ศรีลังกา	และบังคลาเทศ	

(ผ่องศรี	จั่นห้าว.	2559.)	

	 จากภาพที่	3	ตำาราฝนหลวงพระราชทาน	ที่เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช	ที่ทรงประดิษฐ์ด้วยคอมพิวเตอร์	พระราชทานแก่นักวิชาการฝนหลวงเพื่อนำา

ไปปฏิบัติ	โดยสามารถอธิบาย	ได้ดังนี้

	 ช่องที่	1	“นางมณีเมฆขลา”	เป็นเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ของโครงการ	เป็นหัวหน้า

สำานักงานอุตุนิยมวิทยา	แห่งเขาไกรลาศ	หรือเขาพระสุเมรุ	วิเทศะสันนิษฐานว่าอยู่ในทะเล	

	 ช่องที่	2	“พระอินทร์ทรงเกวียน”	พระอินทร์เป็นพระสักกะเทวราช	เป็นราชาของเทวดา	

ที่ทรงมาช่วยทำาฝน

	 ชอ่งที	่3	“21	มกราคม	2542”	เป็นวนัทีท่รงประทบับนเครือ่งบนิพระทีน่ัง่	เสดจ็ไปประกอบ

พระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างเส้นทางพระราชดำาเนินกลับ	ทรงสังเกตเห็นกลุ่มเมฆ

ปกคลมุพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลา่งทีน่า่จะทำาฝนได้ทรงบนัทึกภาพเมฆเหล่านัน้พระราชทานลงมา	และ

มพีระราชกระแสรบัสัง่ใหส้ง่คณะปฏิบัตกิารฝนหลวงพเิศษออกไปปฏบิติัการกูภ้ยัแลง้ในพืน้ทีลุ่ม่นำา้

เจ้าพระยา	และภาคเหนือตอนล่าง	โดยเร่งด่วน

	 ช่องที่	4	“เครื่องบิน	3	เครื่อง”	เป็นตัวอย่างเคร่ืองบินท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติการตาม

ตำาราฝนหลวงพระราชทานเครือ่งบนิเมฆเยน็	(BEECHCRAFT	KING	AIR)	เคร่ืองบนิเมฆอุน่	(CASA)	

เครื่องบินเมฆอุ่น	(CARAVAN)

	 ในการทำาฝนหลวงพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์	และภูมิอากาศของ

ประเทศไทย	ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน	และอยู่ในอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	ซึ่งเป็นฤดู

ฝนของประเทศนานถึง	6	เดือน	ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม	พัดพามวลอากาศอุ่นและชื้น

จาก	มหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย	และเป็นฤดูเพาะปลูกประจำาปี	และมีมรสุมตะวันออก
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เฉียงเหนือ	ซึ่งเป็นฤดูหนาวพัดพามวลอากาศเย็นและแห้ง	จากจีนนาน	3	เดือน	ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์	แต่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของประเทศ	และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งเป็นฤดู

ร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน	นาน	2	เดือน	พัดพามวลอากาศอุ่นและชื้น	จากทะเลจีนใต้เข้า

สู่ประเทศไทยแต่ปริมาณฝนไม่สูงนัก	อิทธิพลของมรสุมดังกล่าวนี้	จะทำาให้สามารถดัดแปรสภาพ

อากาศให้เกิดฝนได้เป็นผลสำาเร็จ	(สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ.	2560).

	 การวางแผนปฏบิตักิารฝนหลวง	จะต้องทำาการศกึษาขอ้มลูสภาพอากาศและกำาหนดพ้ืนที่

เป้าหมายโดยใช้ทิศทางและความเร็วของลมเป็นตัวกำาหนดบริเวณหรือแนวพิกัดที่จะโปรยสารเคมี  	

อณุหภมูแิละความช้ืนของบรรยากาศ	แตล่ะระดบัจะถกูนำามาคำานวณและวเิคราะหต์ามวชิาการทาง

อุตุนิยมวิทยา	(มูลนิธิชัยพัฒนา.	2560.)	ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนของการทำาฝนหลวง	ต้องรู้

และเข้าใจข้อมูลทางภูมิศาสตร์	อย่างเรื่องบรรยากาศ	เช่น	ระดับเมฆ	อุณหภูมิ	ความชื้น	ความเร็ว

ลม	เป็นต้น	ลักษณะภูมิประเทศ	เช่น	แนวเขา	ป่าไม้	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังรวมถึงแผนที่ทางอากาศ	

ที่จะทำาให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีส่วนในการเกิดฝนหลวงร่วมกัน

ภาพที่	3	ตำาราฝนหลวงพระราชทาน

(ที่มา:	http://www.tsdf.or.th/th/royally-initiated-projects/10167	-ฝนหลวง-พศ-2498/)
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ภาพที่	4	แผนที่แสดงพื้นที่การจัดทำาแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ประจำาปี	2558

(ที่มา:	http://www.realist.co.th/blog/ฝนหลวง/)

	 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ประจำาปี	2558	

(ภาพที่	4)	เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชประจำาปี	โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำาภาคทั้ง	

5	ศูนย์	ดำาเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ	จำานวน	17	หน่วยปฏิบัติการ	ได้แก่	เชียงใหม่	พิษณุโลก/

แพร่	ตาก	นครราชสีมา	ขอนแก่น	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	นครสวรรค์	กาญจนบุรี	ลพบุรี	ระยอง	

จันทบุรี	สระแก้ว	ประจวบคีรีขันธ์	สงขลา	นครศรีธรรมราช	และสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติการฝนหลวง

ช่วยเหลือให้ครอบคลุม	25	ลุ่มนำ้าหลัก	ในพื้นที่	77	จังหวัด	เพื่อเพิ่มจำานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

จากการปฏิบัติการฝนหลวงให้สูงขึ้น	และให้มีจำานวนวันฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากเรือ่งฝนหลวงแลว้	การจดัการทรพัยากรนำา้	ยงัมกีารพฒันาแหลง่นำา้อนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำารินั้น	มีหลักและวิธีการที่สำาคัญ	ๆ	คือ	การพัฒนาแหล่งนำ้าจะเป็นรูปแบบใด	ต้องเหมาะ

สมกับรายละเอยีดสภาพภมูปิระเทศแตล่ะทอ้งทีเ่สมอ	และการพัฒนาแหล่งนำา้ต้องพิจารณาถงึความ

เหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ	และสังคมของท้องถิ่น	หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อน

ใหก้บัคนกลุม่หนึง่	โดยสรา้งประโยชนใ์หก้บัคนอกีกลุ่มหนึง่	ไมว่า่ประโยชนท์างด้านเศรษฐกจิเกีย่ว

กับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม	

	 ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องนำ้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทำาให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยใน

เรือ่งธรรมชาตขิองนำา้เป็นอยา่งด	ีไมว่า่จะเป็นเรือ่งทศิทางนำา้	พลงัลมทีพ่ดักระแสนำา้	จากพระปรชีา

สามารถของพระองค์ในเรื่องนำ้า	เมื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือเกษตรกรด้านการ

พัฒนาแหล่งนำ้า	จนเป็นท่ียอมรับในหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิและนายช่างชลประทานว่า	ทรงเพียบพร้อม



113
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

ด้วยพระอัจฉริยภาพในเรื่องนำ้า	(ปราโมทย์	ไม้กลัด.	2531.)	

	 	2.	การจัดการดิน:	พระปรีชาด้านภูมิศาสตร์กับธรณีวิทยา	

	 ดินเป็นปัจจัยสำาคัญอีกอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ในบางพื้นที่ประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของดินซึ่งเกิดจากผิวหน้าดินถูกกัดเซาะ	ก่อให้เกิดปัญหาดินพัง

ทลายและการสูญเสียหน้าดิน	ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง	โดยพระองค์ทรงพระราชทาน

แนวพระราชดำาริในเรื่องการจัดการดินหลายประการ	ได้แก่

	 		2.1	การแก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย	โดยการใช้หญ้าแฝก	ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตาม

ธรรมชาติและขึ้นในดินได้เกือบทุกชนิด	มาปลูกต่อกันเป็นแนวยาวขวางแนวลาดเทของพ้ืนท่ีหญ้า

แฝกจะแตกกอติดกันอย่างแน่นหนา	ทำาให้สามารถกรองเศษพืชและตะกอนดิน	ซ่ึงถูกนำ้าชะล้าง

พัดพามาตกทับถมติดอยู่กับกอหญ้า	เกิดเป็นคันดินตามธรรมชาติ	ส่วนรากก็จะหยั่งลึกลงไปในดิน

ถึง	3	เมตร	และแผ่ขยายกว้างทำาให้สามารถยึดดินไว้ได้	ไม่ทำาให้ดินถูกชะล้างพังทลาย	ทำาให้ดินมี

ความชุ่มชื้น	(ภาพที่	5)

ภาพที่	5	การปลูกหญ้าแฝก	ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

(ที่มา:	http://www.vcharkarn.com/varticle/44257)

	 2.2	การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการ	“แกล้งดิน”	ภาคใต้มีสภาพดินเป็นดินเปร้ียวจัด	ไม่

สามารถใช้ทำาการเพาะปลูกได้	เน่ืองจากมีกรดกำามะถันอยู่มาก	พระองค์จึงทรงมีพระราชดำาริให้
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ปรบัปรงุและแกไ้ขดว้ยการ	“แกลง้ดนิใหเ้ปรีย้ว”	โดยการเปล่ียนแปลงสภาพความเปน็กรดกำามะถัน

ดว้ยการทำาใหดิ้นแหง้และเปียกสลบักนัไป	เพือ่เรง่ปฏกิริยิาทางเคมขีองดินใหม้กีรดจดัมากขึน้จนถงึ

ที่สุด	หลังจากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินให้ลดความเปรี้ยวลง	เช่น	การควบคุมระบบนำ้าใต้ดินเพื่อ

ป้องกันการเกิดกรดกำามะถัน	การใช้ปูนผสมประมาณ	1-4	ตันต่อไร่	การใช้นำ้าชะล้าง	ตลอดจนการ

เลือกใช้พืชทีจ่ะเพาะปลกูในบรเิวณนัน้ทำาใหด้นิกลบัฟืน้คนืสภาพ	สามารถใชท้ำาการเพาะปลกูไดอ้กี

ครั้ง

	 2.3	การแก้ไขปรับปรุงที่ดินที่เสื่อมโทรมให้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	เช่น	การ

ปรับปรุงบำารุงดิน	การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า	การปลูกพืชไม้ยืนต้น	

	 แนวคดิเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาเรือ่งดินดังทีไ่ด้กล่าวมา	มจุีดมุง่หมายเพ่ือการอนรัุกษแ์ละ

ปรบัปรงุบำารงุดนิตามแนวพระราชดำารท่ีิไดพ้ระราชทานไวว้า่	“การปรบัปรงุพฒันาทีส่ำาคญั	คอื	ต้อง

อนุรักษ์ผิวดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ได้	ไม่ลอกหน้าดินทิ้งไป	ต้องสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินไว้”

	 แนวพระราชดำาริในการจัดการทรัพยากรดินดังได้กล่าวไป	ได้มีการดำาเนินงานในหลาย	ๆ	

พื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารินั้น	แทบทุกโครงการ

มักจะมีเรื่องการพัฒนาจัดสรรปรับปรุงบำารุงดิน	และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม	ส่งผลให้

เกษตรกรทัว่ไปมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นการจดัการและพฒันาทรพัยากรทีด่นิดว้ยการปรบัปรงุ

บำารุงดินและอนุรักษ์ดินและนำ้า	จนทำาให้พื้นที่ในหลาย	ๆ	แห่งเกิดความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์	

ทำาให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	หมายถึงรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรเหล่านี้ย่อมดีขึ้นด้วย การแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ประสบผลสำาเร็จ	เพราะพระองค์ทรงมีพระ

ปรีชาสามารถเกี่ยวกับเรื่องดินเป็นอย่างดี

	 3.	การจัดการป่าไม้:	พระปรีชาด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้

	 นอกเหนือจากพระอัจฉรยิภาพในการพฒันาเรือ่งนำา้และดนิแลว้	พระองคท์รงเลง็เหน็ความ

สำาคัญของปา่ไม	้โดยทรงมพีระราชดำารวิา่	“ปา่ไมเ้ปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ำานวยประโยชนท์ัง้ทาง

ตรงและทางออ้มแกม่นษุยเ์ป็นอยา่งยิง่	เพราะปา่ไมเ้ปน็ตวัแปรสำาคญัยิง่ในการควบคมุสภาพดนิฟา้

อากาศให้อยู่ในสภาพปกติ	ช่วยรักษาต้นนำ้าลำาธารเป็นแหล่งเกื้อกูลชีวิตสัตว์และเป็นแหล่งพักผ่อน

ของมนุษย์”	ดังนั้นพระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำาริในการอนุรักษ์ป่าไม้	ดังนี้

	 3.1	การปลกูปา่ทดแทน	แนวทางการปลูกปา่ทดแทน	มเีปา้หมายเพ่ือทดแทนพ้ืนทีป่า่ไมท้ี่

ถกูบกุรุกแผว้ถางและพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม	โดยการดำาเนนิปลกูไม	้3	อยา่ง	คอื	1)	ไมท้ีน่ำาไปใชเ้พือ่เปน็

เชื้อเพลิงได้	เช่น	กระถินยักษ์	กระถินเทพา	2)	ไม้ที่ใช้เป็นอาหารได้	เช่น	แค	ขี้เหล็ก	สะเดา	มะม่วง

ป่า	และ	3)	ไม้สำาหรับใช้สอย	เช่น	ไม้สัก	มะค่า	ยางนา	การปลูกป่าทดแทนยังเพื่อรักษาความชุ่ม
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ช้ืนของดนิ	เพือ่พฒันาลุม่นำา้และแหลง่นำา้ใหม้นีำา้ไวใ้ชส้ำาหรบับรโิภค	เพือ่ใหร้าษฎรมรีายไดเ้พิม่และ

เห็นความสำาคัญของป่า	และเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่า	

3.2	การพัฒนาวิจัยป่าไม้	การพัฒนาวิจัยป่าไม้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของป่าไม้กับสิ่งแวดล้อม

อื่น	ๆ	เช่น	ป่าไม้กับการประมงในพื้นที่ป่าชายเลน	การพัฒนาด้านชลประทานเกี่ยวกับป่าไม้โดย

การจ่ายนำ้าตามแหล่งนำ้าในช่วงฤดูร้อน	เพื่อให้ป่าไม้มีความชุ่มชื้น	และปลูกไม้ชั้นล่างเสริมเพื่อช่วย

ลดความรนุแรงของกระแสนำา้ในฤดนูำา้หลาก	ตลอดจนศกึษาเกีย่วกบัการปอ้งกนัไฟปา่โดยใชร้ะบบ

ความชื้น

ภาพที่	6	พระองค์ทรงเสด็จไปยังพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่า

(ทีม่า:http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id

=304&Itemid=407&lang=th)

	 3.3	การอนรุกัษส์ตัวป์า่และอทุยานแหง่ชาติ	พระองคท์รงเหน็ความสำาคญัของการอนรัุกษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เน่ืองจากปญัหาสิง่แวดลอ้มไมเ่พยีงสง่ผลกระทบเฉพาะเรือ่งดนิ	

นำ้า	และป่าไม้เท่านั้น	แต่ยังส่งผลถึงปัญหาสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	ตลอดจนระบบนิเวศอีกด้วย	

จงึทรงมพีระประสงคใ์หม้กีารสงวนพนัธุส์ตัวป่์าบางชนดิทีห่ายากและกำาลงัจะสญูพนัธุม์าเพาะเลีย้ง

ขยายพนัธุใ์หแ้พรห่ลาย	เชน่	การอนรุกัษเ์นือ้ทรายทีศ่นูยก์ารพัฒนาหว้ยทราย	อำาเภอชะอำา	จังหวดั

เพชรบรุ	ีซึง่แตเ่ดมิเปน็แหลง่ทีม่เีนือ้ทรายชกุชมุ	และการอนรุกัษช์า้งตามโครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู

สภาพปา่บรเิวณปา่สงวนแหง่ชาตปิา่กยุบรุ	ีอำาเภอกยุบรีุ	จังหวดัประจวบครีีขนัธ	์โดยมพีระราชดำาริ

ใหค้นกับชา้งสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิขุ	โดยกระจายการปลูกพืชเพ่ือเปน็อาหารชา้งในปา่ลึก
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เพื่อลำาปัญหาการที่ช้างมารบกวนไร่สับปะรดของชาวบ้าน	ส่วนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำารทิีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศสวยงาม	ใหด้ำาเนนิการจัดต้ังเปน็วนอทุยานหรืออทุยานแหง่ชาติขึน้	

เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

	 พระองคท์รงเหน็ความสำาคญัของปา่ไม	้ทรงมพีระราชหฤทัยท่ีจะแกไ้ข	ปรับปรุงและพัฒนา

ปา่ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ	์กอ่ใหเ้กดิโครงการพฒันาและบำารงุปา่ไมท้ัว่ประเทศ	โดยเฉพาะปา่ตน้นำา้

ลำาธารให้คงสภาพอยู่เช่นเดิม	เพื่อป้องกันปัญหาต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	

สรุปผล
	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	(รัชกาลที	่9)	ไดแ้สดง

ใหเ้หน็ถงึพระปรชีาสามารถของพระองคถ์งึความเปน็นกัภมูศิาสตร์ผา่นการปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ	

และการจัดการโครงการต่าง	ๆ	ตามแนวพระราชดำาริของพระองค์	ได้แก่	การจัดการนำ้า	การจัดการ

ดนิ	และการจดัการป่าไม	้ท่ีแตล่ะโครงการไดช้ว่ยบำาบดัทกุขบ์ำารุงสขุใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่คีวามเปน็

อยู่ที่ดีขึ้น	สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดำารงชีพจากความช่วยเหลือจากโครงการพระ

ราชดำาริท่ีเกิดขึ้น	โดยนำาศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการวางแผน	และแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง	ๆ	ในวันที่	28	ตุลาคม	2559	มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

นดัพเิศษ	เพือ่ถวายสดดุแีละเทดิพระเกยีรตแิดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ณ	

สำานกังานใหญ	่องคก์ารสหประชาชาต	ินครนวิยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	มตีวัแทนจากภมูภิาคตา่ง	ๆ 	ของ

โลกขึ้นกล่าวสดุดีในหลวงรัชกาลที่	9	ว่าทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา	ทรงสร้างสรรค์	สร้างนวัตกรรม

ตา่ง	ๆ 	ใหไ้ทยและโลก	ทุกคนจะจดจำาพระองคว์า่เปน็พระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ	่แนวพระราชดำาริของ

พระองค	์ทำาใหโ้ลกเกดิการเปลีย่นแปลง	เกดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	พระองค์ทรงมโีครงการอนัเนือ่งมา

จากพระราชดำารหิลายโครงการทีเ่กดิขึน้	นำามาซึง่ความเปลีย่นแปลงทีด่ี	ทัง้ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ	

(ไทยพับลิก้า.	2559.)	จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่าง

ย่ิง	โดยเฉพาะในทางพืน้ทีแ่ละการใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร์ไดอ้ยา่งเชีย่วชาญ	ซึง่กค็อื	แผนที	่ทีเ่ปน็

เครื่องมือที่สำาคัญที่ช่วยให้พระองค์ทรงเข้าใจในพื้นที่ต่าง	ๆ	อย่างลึกซึ้งจากการศึกษาจากแผนที่	ใน

ด้านนำ้า	พระองค์ทรงมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกระแสนำ้า	การไหลของนำ้า	คุณสมบัติของนำ้า	

ซึ่งทำาให้พระองค์สามารถนำามาใช้ในการคาดการณ์	วางแผนการจัดการนำ้าในพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้	ในด้าน

ดิน	พระองค์ทรงเข้าใจและรู้ถึงลักษณะ	คุณสมบัติของดินในพื้นที่ต่าง	ๆ	และทรงมีแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด	และช่วยลดปัญหาผลกระทบในเรื่องที่ดินทำากิน	แหล่งเพาะปลูก	เป็นต้น	และ

ดา้นปา่ไม	้พระองคท์รงมคีวามห่วงใยในพืน้ทีป่า่ไมท้ีถ่กูบกุรุก	เนือ่งจากการทำากนิของประชาชนโดย

มีส่วนทำาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	และยั่งยืน	
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อภิปร�ยผล
	 การเป็นนักภูมิศาสตร์ของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ด้าน

ภูมศิาสตร	์ทีท่รงมคีวามเขา้ใจและสามารถใชป้ระโยชนใ์นเคร่ืองมอืทีส่ำาคญัทางภมูศิาสตร์	คอื	แผนที	่

ซึง่ปจัจบุนักม็รีะบบภมูสิารสนเทศภมูศิาสตรท์ีท่ำาใหก้ารศกึษา	วเิคราะหข้์อมลูเชงิพ้ืนท่ีทำาได้สะดวก

และรวดเร็วขึ้น	ท้ังน้ีแผนท่ีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศ	ความสูงของพื้นที่	พืช

พรรณธรรมชาติ	ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน	การใช้ที่ดิน	ลักษณะภูมิอากาศ	เส้นทางการคมนาคม	ฯลฯ	

ช่วยให้พระองค์เข้าใจและมีความรู้พื้นฐานของข้อมูลในเชิงพื้นที่	โดยก่อนการเสด็จพระราชดำาเนิน

ไปยังพื้นที่ใด	ๆ	นั้น	พระองค์จะศึกษาข้อมูลในแผนที่ของพื้นที่	ๆ	ก่อนเสมอ	ทำาให้รู้ว่าพื้นที่นั้นตั้ง

อยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด	ลักษณะทางธรณีเป็นอย่างไร	มีแม่นำ้าไหลผ่านหรือ

ไม่	และมีการปลูกพืชชนิดใด	นอกจากนี้พระองค์ยังรู้ทิศต่าง	ๆ	ที่เสด็จพระราชดำาเนินไปเป็นอย่าง

ดี	ว่าสิ่งใดตั้งอยู่ตรงทิศไหน	ทั้งนี้ในเรื่องดิน	นำ้า	และป่าไม้	ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความ

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับมนุษย์	ซึ่งเมื่อมนุษย์เข้าไปจัดการ	เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใด	ๆ	แล้ว	ย่อมส่ง

ผลให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	แต่พระองค์ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการทรงงานและ

ปรากฏผลการดำาเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม	เชน่	โครงการฝนหลวง	ทีแ่กป้ญัหาการขาดแคลนนำา้ในชว่ง

หน้าแล้ง	ทำาให้ราษฎรมีนำ้ากินนำ้าใช้	รวมทั้งด้านการเกษตร	โครงการแกล้งดิน	ที่ดินมีสภาพเป็นดิน

เปรีย้วจดั	ไมส่ามารถใชท้ำาการเพาะปลกูได	้พระองคจ์งึทรงมพีระราชดำารใิหป้รบัปรงุและแกไ้ขดว้ย

การ	“แกลง้ดนิใหเ้ปรีย้ว”	โดยการเปลีย่นแปลงสภาพความเปน็กรดด้วยการทำาใหดิ้นแหง้และเปยีก

สลับกันไป	โครงการปลูกป่าทดแทน	เพื่อทดแทนป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง	และการเผา	การปลูก

ป่าทดแทนส่งผลให้เกิดความชุ่มช้ืนยังผืนป่า	การคงอยู่ของป่าต้นนำ้าลำาธาร	สิ่งนี้จะช่วยให้สภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์	มนุษย์สามารถพ่ึงพาอาศัยและดำารงชีวิตอยู่บนโลกนี้

ได้อย่างมีความสุข	จึงไม่แปลกใจหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชจะได้รับสมญานามว่าเป็น	“กษัตริย์นักภูมิศาสตร์”

ข้อเสนอแนะ 
	 ควรมีการยกตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการผ่านศาสตร์ทาง

ภูมิศาสตร์	เพื่อแสดงให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม	ไม่ว่าจะเป็นด้านดิน	ด้านนำ้า	และด้านป่าไม้	ซึ่งเป็น

พืน้ทีท่ีส่ามารถนำามาใชเ้ปน็พืน้ทีต่น้แบบ	(model)	ในการเปน็วางแผนและแกไ้ขปญัหาทีม่ลัีกษณะ

คล้ายกันในพื้นที่อื่น	ๆ	ได้	



118
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

เอกส�รอ้�งอิง
โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ	สอวน..	(2557).	ภูมิศ�สตร์เทคนิค.	กรุงเทพฯ	:

	 ด่านสุทธาการพิมพ์

ฉตัรชยั	พงศป์ระยรู.	(2558).	สภ�พและทศิท�งในอน�คตของส�ข�ภมูศิ�สตร.์	ใน	ภมูศิาสตรร์ำาลกึ	

	 พ.ศ.	2558	รวมบทความวิชาการ	เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

	 สยามบรมราชกุมารี	มีพระชนมายุครบ	60	พรรษา	(2	เมษายน	2558).	กรุงเทพฯ	:	

	 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฉัตรชัย	พงศ์ประยูร.	(2532).	ศ�สตร์ท�งพื้นที่ บทอ่�นท�งภูมิศ�สตร์.	กรุงเทพฯ	:		 	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เดลินิวส์ออนไลน์.	(2559,	1	พฤศจิกายน).	พระอัจฉริยภาพด้านแผนที่. [ออนไลน์]. 

	 เข้าถึงได้จาก	https://www.dailynews.co.th/article/533307.	สืบค้น	

	 10	มิถุนายน	2560.

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์.	(2557,	5	ธันวาคม).	กษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก.	ไทยรัฐ.	

 [ออนไลน์].	เข้าถึงไดจ้าก	https://www.thairath.co.th/content/467239	

	 สืบค้น	10	มิถุนายน	2560.

ไทยพับลิก้า.	(2559,	31	ตุลาคม).	โลกสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่	9	“กษัตริย์นักพัฒนา	

	 (อย่างยั่งยืน)”.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก	http://thaipublica.org/2016/10/

	 in-remembrance-of-king-bhumibol-adulyadej10.	สืบค้นเมื่อ	10	มิถุนายน	2560.

บุญสม	สังข์สาย.	(2529).	ภูมิศ�สตร์ก�ยภ�พ.	สุรินทร์.	ภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ

	 สังคมศาสตร์	สหวิทยาลัยอีสานใต้	สุรินทร์

ปราโมทย์	ไม้กลัด.	(2531).	พระมห�กษัตริย์ไทยกับง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์-เทคโนโลยี. 

	 ในเย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผ่องศรี	จั่นห้าว.	(2559).	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวกับพระปรีช�ด้�นภูมิศ�สตร์และสิ่ง

 แวดล้อม.	ใน	เอกสารประกอบการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ	ประจำาปี	2559	

	 (น.	1-75).	นครราชสีมา:	สมาคมภูมิศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พวงเพชร์	ธนสิน.	(2555).	ภูมิศ�สตร์ก�ยภ�พแนวบูรณ�ก�ร.	เชียงใหม่	:	ภาควิชาภูมิศาสตร์	

	 คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



119
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

มูลนิธชัิยพฒันา.	(2560).	ทฤษฎกีารพฒันาทรพัยากรแหลง่นำา้ในบรรยากาศ	“ฝนหลวง”.	[ออนไลน]์.

	 เข้าถึงได้จาก	http://www.chaipat.or.th/site_content/65--qq6/230-

 theory-of-water-resource-development-in-the-atmosphere.html.

	 สืบค้นเมื่อ	14	มิถุนายน	2560.

วัลย์ลดา	หาญยุทธ.	(2559).	9	ของใช้ส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่	9	ดูแล้วรู้ซึ้ง	

	 “พอ่ทรงงานหนกัเพยีงใด”.	[ออนไลน]์.	เขา้ถงึไดจ้าก		http://www.praew.com/60581/

 luxury/personal-belongings-king-bhumibol/.	สืบค้น	19	ตุลาคม	2559.

เรารักพระเจ้าอยู่หัว.	(2555).	โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก	

 http://www.vcharkarn.com/varticle/44257.	สืบค้น	15	มิถุนายน	2560.

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.	(2559).	เอกส�รประกอบก�รประชุมวิช�ก�รภูมิศ�สตร์

 แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2559 เรื่องปฏิรูปก�รเรียนก�รสอนภูมิศ�สตร์ต�มรอยพระบ�ท

 องค์ภูมิพล.	นครราชสีมา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

สารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ.	(2560).	ตน้กำาเนดิฝนหลวงและมลูเหตุ.	[ออนไลน]์.	เขา้ถงึได้จาก	

 http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book. php?book=12&chap 

 =5&page=t12-5-infodetail11.html	สืบค้น	15	มิถุนายน	2560.

เสน่ห์	ญาณสาร.	(2551).	ประวัติแนวคว�มคิดภูมิศ�สตร์ร่วมสมัย.	เชียงใหม่	:	

	 ภาควิชาภูมิศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ.	(2560).	

 กษัตริย์นักพัฒนา.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก	http://www.rdpb.go.th/King/

 KingPage/3	สืบค้น	10	มิถุนายน	2560.

สำานักโครงการพระราชดำาริและกิจการพิเศษ	กรมป่าไม้.	(2559).	พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

 พระเจา้อยูห่วั (ดา้นปา่ไม)้.	[ออนไลน]์.	เขา้ถงึไดจ้าก	http://www.forest.go.th/orip/index.

 php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=407&lang=th.

 สืบค้น	15	มิถุนายน	2560.

Realist	Blog.	(2560).	เปิดตำาราฝนหลวง.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก	http://www.realist.co.th/

 blog/ฝนหลวง/.	สืบค้น	15	มิถุนายน	2560.



120
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue



121
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 Special Issue

สถ�นภ�พก�รศึกษ�รัฐประศ�สนศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์

(ระหว่�งพ.ศ.2541-ปัจจุบัน)
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Jirayu Supsin 
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บทคัดย่อ
	 บทความนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่นำาเสนอแนวคดิและทิศทางของการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์โดยชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและพัฒนาการของการศึกษา

รฐัประศาสนศาสตรใ์นแตล่ะชว่งการเปดิการสอนระหวา่งพ.ศ.2541-ปจัจบุนั	(2560)และเพือ่สะทอ้น

หลกัปรชัญาการสอนของสาขารฐัประศาสนศาสตรท์ีไ่ดม้กีารนอ้มนำาตามศาสตรแ์หง่พระราชาสูก่าร

พัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยการนำาเสนอบทความผู้เขียนมุ่งหวังให้เห็นถึงการพัฒนาการขององค์ความรู้

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีจุดเริ่มจากสถานภาพการจัดการเรียนการสอน	การผลิตบัณฑิตที่ส่งผล

ตอ่การพฒันาและการบรหิารประเทศ	โดยแนวทางการนำาเสนอครัง้นี	้ผูเ้ขยีนตอ้งการทีจ่ะถา่ยทอด

และนำาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่

มีวัตถุประสงค์ที่จะคงรักษาอัตลักษณ์ที่มีการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อบรรลุเป้าหมาย	คือ

การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมโดยให้ความสำาคัญในการสร้างองค์ความรู้ผลิตบุคลากรที่มีจิต

สาธารณะรบัใชส้งัคมสง่เสรมิธรรมาภบิาลและสร้างผู้นำาการเปล่ียนแปลงมุง่ประโยชนส์าธารณะและ

ตอบสนองคุณค่าของสังคมในการบริหารการพัฒนาประเทศ	ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาล	

รวมถงึการเสรมิสรา้งพลงัประชาชนและชุมชนในการสรา้งองคค์วามรูโ้ดยการบรูณาการตามศาสตร์

¹	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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แหง่พระราชา	เพือ่รองรบัเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์อง

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างแท้จริง

คำ�สำ�คัญ :	รัฐประศาสนศาสตร์	ศาสตร์แห่งพระราชาการบริหารการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนสิงห์อินทนิล

Abstract
	 This	article	aimed	at	presenting	the	concepts	and	directions	of	public	

administration	education	at	Surin	Rajabhat	University	by	pointing	out	the	goals	and	

the	development	of	public	administration	education	at	each	stage	of	teaching	

between	 1998	 up	 to	 the	 present	 and	 reflecting	 on	 the	 principles	 of	

educational philosophy	of	the	public	administration	that	has	been	guided	by	the	

King’s	science	to	sustainable	development.	The	authors	aim	to	see	the	development	

of	the	public	administration	knowledge	starting	from	the	status	of	teaching	and	

learning	management	and	production	of	graduates	that	affect	the	development	

administration	of	the	country.In	this	article,	the	authors	want	to	convey	and	present	

the	model	of	public	administration	teaching	and	learning	in	Surin	Rajabhat	University	

which	aims	to	preserve	the	identity	that	integrates	both	science	and	art	to	achieve	

the	goal	of	creating	prosperity	and	happiness	to	the	society	with	emphasis	on	the	

creation	of	knowledge,	producing	personnel	with	public	mind	in	serving	the	society,	

promoting	good	governance,	and	creating	transformational	leaders	that	dedicate	

themselves	for	the	benefit	the	public	and	serving	the	values	of	society	in	the	

development	administration	of	the	nation	under	the	framework	of	good	governance,	

including	empowering	the	people	and	the	community	to	build	knowledge	by	

integrating	the	king’s	science	to	meet	the	goal	of	sustainable	development	which	

corresponds	to	the	desirable	results	of	the	study	of	public	administration.

Keywords :	Public	Administration,	King’s	Science,	Development	Administration,	Sustainable	

Development,	SINGA	INTHANIN
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	 กระแสโลกาภิวัตน์และความเคลื่อนไหวของสังคมโลกรวมทั้งพัฒนาการทางการเมือง

เศรษฐกิจ	สังคมส่งผลให้ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปการพัฒนาที่มีความหลากหลาย	รวมถึง

สถาบนัอดุมศกึษาทีม่บีทบาทสำาคญัในการพฒันาและส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือเปน็อกีแนวทาง

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของสภาวะ

สงัคมอยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะในชว่งประมาณ	20	ปทีีผ่า่นมามหาวทิยาลยัราชภฏัซ่ึงได้มกีารพฒันา

จากวิทยาลัยครู	ก้าวสู่ความเป็นสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพือ่การพฒันาท้องถ่ิน	ไดต้ระหนกัถึงการเปลีย่นแปลงสงัคมในเชงิบรบิทและได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบ

การเรียนการสอน	โดยเน้นพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการและความหลากหลาย

ทางวิชาการ

พัฒน�ก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์เปน็สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทรต์ามประวตัเิดมิคอื

วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2516	ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู	

กระทรวงศกึษาธิการ	ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	

พระราชทาน	นาม	“สถาบันราชภัฏ”	แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ	36	แห่ง	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	2535	และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์	แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์	ตามพระราชบัญญัติ

สถาบนัราชภฏั	พ.ศ.	2538	ตัง้แตว่นัที	่25	มกราคม	พ.ศ.	2538	และได้รบัการยกฐานะเปน็มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ตั้งแต่วันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.	

2547	ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้กำาหนดปรัชญา	(Philosophy)	คือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาท้องถ่ิน	มีปณิธาณ(Commitment)ว่า	“แหล่งวิทยาการ	มาตรฐานการศึกษา	งานวิจัย

ก้าวหน้า	ศูนย์รวมภูมิปัญญา	พัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม”	มีวิสัยทัศน์(Vision)	ที่มุ่งเป็น	

“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค”	โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการมีส่วน

รว่มของชมุชน	ใหม้กีารแลกเปลีย่นเรียนรู้และผนกึกำาลงัเพือ่การใชท้รพัยากรรว่มกนัทัง้ระบบทอ้งถิน่	

ภูมิภาคและต่างประเทศ	มีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(Uniqueness)	คือ	“ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สู่สากล”	มีอัตลักษณ์ที่สำาคัญ(Identity)	คือ“คุณธรรม	นำาความรู้	สู่สัมมาชีพ”และได้มีการกำาหนด

พันธกิจของมหาวิทยาลัย	(Mission)	5	ด้านหลักคือ1)จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้หลากหลาย

สาขาวิชา	2.)วิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	3.)ให้บริการวิชาการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	4)ส่งเสริม	ศึกษา	อนุรักษ์แลกเปลี่ยนความรู้	

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่สู้สากล	5)ผลิตครูและส่งเสริม	พัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำาทุก

สาขาวิชา	(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	พ.ศ.	2560-2564.	2559	:	1-3)
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	 จากหลักแนวปณิธาณดังกล่าว	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพือ่การพฒันาท้องถ่ินและมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาหลกัสตูรและสง่เสรมิกระบวนการเรยีนการสอน

ให้มีความหลากหลาย	เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	ด้วยมาตรฐานที่มีความสากลโดย

ได้มีการแบ่งรูปแบบการจัดการสอนออกเป็นคณะต่างๆประกอบด้วย	คณะครุศาสตร์	คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิทยาการจัดการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตรโดยในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ถือได้ว่าเป็นคณะหน่ึงตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่มีความสำาคัญหลักในการ

จัดการเรียนการสอนโดยได้มีการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดย

มจีำานวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรท้ัีงสิน้	5	หลกัสตูร	11	สาขาวชิา	คอื	1)	หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ	

(ค.บ.	5	ปี)	มีจำานวน	6	สาขาวิชา	ได้แก่	1.1)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1.2)	สาขาวิชาภาษาไทย	1.3)	

สาขาวิชาสังคมศึกษา	1.4)	สาขาวิชานาฏศิลป์	1.5)	สาขาวิชาดนตรี	และ	1.6)	สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2)	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.	4	ปี)	มีจำานวน	2	

สาขาวิชา	ได้แก่	2.1)	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	และ	2.2)	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม3)	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 (รป.บ.	 4	ปี)	 มีจำานวน	1	สาขาวิชา	 ได้แก่	 3.1)	สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์4)	หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต	(ศป.บ.	4	ปี)	มีจำานวน	1	สาขาวิชา	ได้แก่	4.1)	

สาขาวิชาศิลปกรรม	และ	5)	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.	4	ปี)	มีจำานนวน	1	สาขาวิชา	ได้แก่	

5.1)	สาขาวิชานิติศาสตร์	และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำานวน	4	หลักสูตร	คือ	1)	หลักสูตรครุ

ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา	2)	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการวิจัย

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	3)	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	และ	

4)	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

	 ซึ่งสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	โดยได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา	2541	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมุง่หวงัทีจ่ะผลติบณัฑติทีส่ามารถขบัเคลือ่น

และตอบสนองการทำางานในระบบราชการและงานในภาคเอกชน	อย่างไรก็ตามการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	(ระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบัน)	เกือบห้วงสอง

ทศวรรษพบว่าเป้าหมายประการสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร	คือ

การนอ้มนำาศาสตรแ์หง่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช	มาเปน็หลกัสำาคญัในการ

พฒันาและยกระดบัการสอนเพือ่สะท้อนความรูจ้รงิทางรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรท์ีว่า่ตนเอง

ควรจะอยูต่รงไหน	การสอนรฐัประศาสนศาสตรท์ีไ่ดม้าตรฐานของมหาวทิยาลยัทีส่ง่ผลใหน้กัศกึษา

มีความรู	้ความสามารถท้ังในทางดา้นวชิาการและทางดา้นการปฏบิตัคิวรมลีกัษณะอยา่งไรเพือ่ความ
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เชือ่มโยงระหวา่งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัแิละเพือ่ตอบคำาถามวา่การศกึษาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

รวมถึงหลักสูตรที่พัฒนามานั้นตอบโจทย์ให้กับสังคมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

พัฒน�ก�รของรัฐประศ�สนศ�สตร์
	 ทัง้น้ีกอ่นทีจ่ะไดน้ำาเสนอถงึสถานภาพการศกึษารฐัประศาสนศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั

สุรินทร์	(ระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบัน)	ตามศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ผู้เขียน	ขอ

นำาเสนอถึงสถานภาพองค์รวมของรัฐประศาสนศาสตร์	เพ่ือสร้างความตระหนักรู้รวมกันเป็นเบื้อง

ต้นดังนี้	รัฐประศานศาสตร์	หรืออาจเรียกได้ว่า	การบริหารรัฐกิจ	(Public	administration)	เป็น

ศาสตร์ที่สะท้อนถึงการดำาเนินงานทั้งหมดของฝ่ายบริหาร	โดยไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติและ

ฝา่ยตลุาการ	ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการจดัการและบรหิารภาครฐัเพือ่ใหบ้รกิารประชาชนทกุคนอยา่ง

เป็นธรรม	โดยไม่หวังกำาไรตอบแทนซึ่งมีลักษณะต่างจากการบริหารธุรกิจ	ทั้งนี้จุดกำาเนิดแห่งวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์นั้นถูกก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้นำาของประเทศสหรัฐอเมริกา	คือ	วูดโรว์	วิลสัน	

(Woodrow	Wilson)	ประธานาธิบดีคนที่	28	ของสหรัฐอเมริกา	โดยมองว่า	รัฐประศาสนศาสตร์

เปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ของรฐัศาสตรท์ีเ่ปน็การศึกษาความรู้เชงิสหวทิยบรูณาการ	โดยการนำาศาสตร์

หลายศาสตร์ด้วยกันมาหลอมรวมไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	บริหารธุรกิจ	จิตวิทยาสังคม	

เศรษฐศาสตร์	ตรรกวิทยา	และสังคมวิทยา	แต่จะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของ

ภาครัฐโดยเฉพาะ	ซึ่งจะทำาการศึกษาในเรื่องของนโยบายสาธารณะ	การปฏิรูประบบราชการ	

องค์การกับการบริการสาธารณะ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การคลังและงบประมาณ	รวมถึง 

ธรรมาภิบาลดังนั้น	รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมด้านการบริหารและจัดการที่

เน้นในส่วนของราชการและคิดถึง	“ประชาชน”	เป็นหลัก	มุ่งเน้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่าง

เท่าเทียมกัน	และช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้	โดยยึดหลักการจัดการที่ดี	มีประสิทธิภาพ	

ประหยดั	และมคีวามเปน็ธรรมในสงัคมหรอือาจกล่าวได้วา่	รัฐประศาสนศาสตร์คอืศาสตร์ทีว่า่ด้วย

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร	ในเร่ืองของการบริหารและการ

จัดการภาครัฐ	เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรม	(อัมพร	ธำารงลักษณ์.	2559	

:	46-48)

	 อนึ่งหากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาถึงสถานภาพของวิชาที่

สำาคัญเรื่องหนึ่งคือการศึกษาในความเป็นศาสตร์(Science)ของสาขาวิชา	ประเด็นข้อคำาถามที่มัก

ปรากฏเสมอคือ	ความเคลือบแคลงในความเป็นศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์	ทั้งนี้เพราะความ

เปน็ศาสตรข์องสาขาวชิาหมายถึง	การเป็นท่ียอมรบัในแวดวงวชิาการโดยถอืวา่เปน็สิง่ทีม่กีารศกึษา

อยา่งเปน็ระบบ	มกีารใชว้ธิกีารศกึษาในเชงิวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถอา้งองิพสิจูนไ์ด	้ดว้ยเหตนุีว้ชิาใด
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ที่เป็นศาสตร์จึงได้รับการยอมรับและเชิดชูโดยเฉพาะในยุคของความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการใน

ศตวรรษที่ 	 19	 เป็นต้นมาซึ่งหากจะพิจารณาโดยเกณฑ์ดังกล่าว	 สามารถอธิบายได้ว่า

รฐัประศาสนศาสตร	์กม็ลีกัษณะแหง่ความเป็นศาสตรท์ีว่า่เชน่เดยีวกนั	โดยมหีลกัเนน้ยำา้วา่ดว้ยการ

บริหารการพัฒนาและการบริหารราชการแผ่นดิน	โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์สุขส่วนรวมหรือ

ประโยชน์สาธารณะ	(Public	Interest)	คือ	ความผาสุกคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดมั่นใน

หลักการพื้นฐานหลายด้าน	ทั้งหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล	หลักธรรมาภิบาล	หลักความเสมอ

ภาคและความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิการท่ีเหมาะสมต่อสังคม	(Optimized	

SocialWelfares)	(ไพโรจน์ภัทรนรากุล.	2551)	ทั้งนี้ในด้านความเป็นศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น	ยัง

ปรากฏงานของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์อีกหลายท่าน	เช่น	อุทัย	เลาหวิเชียร	ปฐมมณี

โรจน์ชุบกาญจนปกรณ	์เปน็ตน้	โดยไดก้ลา่วถงึการตัง้ประเดน็อตัลกัษณข์องรฐัประศาสนศาสตร	์ซึง่

ได้ข้อสรุปว่ารัฐประศาสนศาสตร์มีสถานะความเป็นศาสตร์และเชื่อมโยงกับหลักการ

บริหาร(Administrative	Science)	และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะ	(as	an	

activity)	ที่สามารถนำามาบูรณาการเชื่อมโยงและแสดงความชัดเจนแห่งองค์ความรู้ที่นำาไปสู่สังคม

ที่ดีงามและยึดมั่นประโยชน์สุขส่วนรวมถือเป็นแกนหลักของรัฐประศาสนศาสตร์

	 	อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์	การเปลี่ยนแปลงเชิงวิกฤติที่เกิดขึ้น

ในภูมิภาคและสังคมประเทศการปฏิรูประบบราชการวิกฤติเศรษฐกิจวิกฤติทางด้านการเมืองและ

สิ่งแวดล้อมประกอบกับเหตุการณ์ท่ีสำาคัญหลายเหตุการณ์เรื่อยมาจนกระทั่งการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับปี	2560	และการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	ของประเทศไทย

ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา	2	ทศวรรษ	ส่งผลให้การเรียนการสอนวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบาทรวมถึงต้องวิเคราะห์สถานภาพการ

เรียนการสอนในปัจจุบันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรวดเร็วของพลวัตโลก	ทั้งนี้หากย้อน

กลับไปพิจารณาถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยแสดงให้เห็นถึงความ

เป็นมาจากต่างประเทศและเชื่อมโยงเข้าสู่การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยโดยมีการ

จำาแนกการศึกษาโดยแบ่งเป็นยุคสมัยแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ให้ถ่องแท้ยิ่งข้ึนจะพบว่าความเป็นมาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เริ่มต้นใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแบ่งเป็น	3	ยุคคือ

	 1.	ยคุแรก	(พ.ศ.	2430	-	2472)	สถานะของรฐัประศาสนศาสตรใ์นถอืเปน็ลกัษณะวชิายอ่ย

อยู่ในสาขารัฐศาสตร์ที่มีจุดมุ่งเน้นที่โครงสร้างของระบบบริหาร

	 2.	ยุคที่สองหลังสงครามโลกครั้ง	(พ.ศ.	2473	-	2510)	รัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัวออก

ไป	 โดยเริ่มศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การส่ิงแวดล้อมของการบริหารและองค์การ	
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(Organization)	ขอบเขตและแนวทางในการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัวเจริญกา้วหนา้และ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

	 3.	ยคุท่ีสามไดม้กีารเปลีย่นแปลงการศกึษารฐัประศาสนศาสตรใ์หม	่(พ.ศ.	2510	-	ปจัจบุนั)	

เป็นยุคที่เกิดทัศนคติเชิงลบอย่างยิ่ง	ต่อการบริหารงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันได้มี

มติยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ออกจากการเป็นสาขาย่อยของรัฐศาสตร์จากการประชุม

ของสมาคมรฐัศาสตรแ์หง่สหรฐัฯ	(American	PoliticalScience	Association)	ในพ.ศ.	2510	ส่วน

การศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้าสู่ประเทศไทยนั้นอาจ

แบ่งได้เป็น	4	ช่วงคือ

	 1.	สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดการเรียนการสอนทางด้าน

รัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในปีพ.ศ.	2442	เป็นคร้ังแรกด้วยการสถาปนโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการ

พลเรือนและมีการตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งแรกในปีพ.ศ.	2459	โดยได้โปรดเกล้าฯสถาปนา

โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2.	สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ.	2476	ได้โปรดเกล้าฯให้โอนโรงเรียน

กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมมารวมกับแผนกรัฐประศาสนศาสตร์โดยให้ชื่อใหม่ว่า	“คณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”	ซึ่งต่อมาได้ถูกโอนไปให้อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองใน

ปเีดยีวกันและตอ่มาถกูโอนยา้ยกลบัไวท้ีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัในปพี.ศ.	2491	และในปถีดัมาได้

มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพ.ศ.	2492

	 3.	สมัยพ.ศ.	2500	-	2530	โดยช่วงต้นปี	2500	เป็นยุคสมัยความช่วยเหลือทางด้าน

รัฐประศาสนศาสตรข์องสหรฐัอเมรกิาตอ่ประเทศไทยทางดา้นทนุการศกึษาและการแลกเปลีย่นจน

กอ่เกดิมหาวทิยาลยัหลายแหง่อาทสิถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตรแ์ละหลงัป	ี2516	กระแสความ

ตืน่ตวัทางประชาธปิไตยรนุแรงจงึนำาไปสูก่ารเพิม่หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรใ์นมหาวทิยาลัยของ

รัฐหลายแห่ง

	 4.	สมยัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.	2540	ไดม้แีนวโนม้ของการกระจายอำานาจ

ไปสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดขึ้น

	 ดังน้ันเพื่อเป็นการดำาเนินตามนโยบายและเพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคมอย่างแท้จริงจึงได้เกิดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยของ

รัฐและในกำากับของรัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง	ๆ	 ท่ัวประเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้จัดให้มีการสอนในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้โครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จึงขอนำาเสนอประวัติ

ความเปน็มาของการศึกษารฐัประศาสนศาสตร	์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทรใ์หเ้ขา้ใจโดยทัว่กนัตอ่ไป
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สถ�นภ�พก�รศึกษ�รัฐประศ�สนศ�สตร์ในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์
	 สาขารฐัประศาสนศาสตร	์เปน็สาขาทีไ่ด้มกีารริเร่ิมและพัฒนาหลักสูตรมาต้ังแต่พุทธศกัราช	

2536	และไดร้บัการอนมุตัหิลกัสตูรจากสภาการฝึกหดัครูในขณะนัน้และคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือน	ได้รับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	4	ปี	ตามระเบียบเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2537	คือ	

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑติ	(รฐัประศาสนศาสตร)์	ซึง่มผีลใหม้หาวทิยาลยัสามารถเปดิการเรยีนการ

สอนนักศึกษาได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	

	 ต่อมาในวันที่	4-7	สิงหาคม	พ.ศ.	2541	ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	4	ปี	เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสม	ทันสมัย	และ

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	ต่อมาในวันที่	3-6	สิงหาคม	2554	ได้มีการสัมมนาแก้ไข

ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง	และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2543	จึงมีผลให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	ที่เปิดสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร์มานับแต่ปีการศึกษา	2541	เรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา	

2550	จงึไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหมอ่กีครัง้	โดยใชห้ลักสูตรปรับปรุง	พุทธศกัราช	2551	หลักสูตร

รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต	สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร	์ซึง่สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2551เรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา	2554	

จนกระทัง่ป	ี2555	ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหมอ่กีคร้ัง	โดยจัดการเรียนการสอน	4	ป	ีเปน็หลักสูตร

ปรับปรุง	พุทธศักราช	2555	ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็น

ชอบหลักสูตร	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2555	จนกระทั่งปัจจุบัน	2560	ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง	พุทธศักราช	2559	ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ

ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรเมือ่วนัที	่12	ตลุาคม	2559	โดยคณาจารยป์ระจำาสาขารัฐประศาสนศาสตร์	

มีทั้งหมด	10	ท่าน	ได้แก่	

	 1.	อาจารย์ประภาส	นิยมทอง	

	 ค.บ.	(ดนตรีศึกษา),	รป.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 2.	อาจารย์สำาเริง	วันทอง	

	 กศ.บ.	(ภาษาไทย),	รป.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 3.	อาจารย์	ดร.โชติพงษ์พันธ์	สุขศิริมหาไพศาล

	 ศศ.บ.	(รัฐศาสตร์),	รป.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์),	Ph.D.	(Public	Administration)

	 4.	อาจารย์	ดร.นพฤทธิ์	จิตรสายธาร

	 ศศ.บ.	(รัฐศาสตร์),	น.บ.	(นิติศาสตร์),	ศศ.ม.	(รัฐศาสตร์),	รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 5.	อาจารย์	ดร.อภิชาติ	แสงอัมพร

	 ศ.บ.	(เศรษฐศาสตร์),	พบ.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์),	รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)
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	 6.	อาจารย์	ดร.ศศิธร	ศูนย์กลาง

	 ค.บ.	(คอมพิวเตอร์),	ศศ.ม.	(รัฐศาสตร์),	รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	ทรัพย์สิน

	 ร.บ.	(รัฐศาสตร์),	ศศ.ม.	(รัฐศาสตร์),	รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 8.	อาจารย์ตรีชฎา	สุขเกษม

	 ค.บ.	(คอมพิวเตอร์),	ศศ.ม.	(รัฐศาสตร์)

	 9.	อาจารย์	ดร.ภูริส	ภูมิประเทศ

	 วท.บ.	(วิทยาการคอมพิวเตอร์),	ศศ.ม.	(รัฐศาสตร์),	ปร.ด.	(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

	 10.	อาจารย์	ดร.วันชัย	สุขตาม

	 ศศ.บ.	(รัฐศาสตร์),	พธ.บ.	(รัฐศาสตร์),	รป.ม.	(การจัดการทุนมนุษย์),	

	 รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

	 ด้วยศักยภาพของสาขารัฐประศาสตร์ดังกล่าว	ที่มีคณาจารย์สำาเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก	จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา	เป็นหลักสูตรใหม่	พุทธศักราช	2557	

คือ	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ซึ่งสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่	11	กันยายน	2558

	 สำาหรับการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์นั้น	มีการบริหารงานแบบหัวหน้าสาขาตั้งแต่	

ปี	พ.ศ.	2536	จนทั่งปี	2559	นโยบายทางคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ได้มี

การปรบัรปูแบบการบรหิารสาขาเป็นการบรหิารหลกัสตูร	โดยมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเปน็

ผู้ดำาเนินการ	ซึ่งมีผู้บริหารในระดับสาขาดังนี้

	 1.	อาจารย์มานิตย์	กงสพุกส์	พ.ศ.	2536–2541	หัวหน้าสาขา

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรายุ	ทรัพย์สิน	พ.ศ.	2542–2554	หัวหน้าสาขา	

	 3.	อาจารย์	ดร.โชติพงษ์พันธุ์	สุขศิริมหาไพศาล	พ.ศ.2555–2558	หัวหน้าสาขา

	 4.	อาจารย์	ดร.ศศิธร	ศูนย์กลาง	พ.ศ.2559–ปัจจุบัน	(2560)	ประธานหลักสูตร

ศ�สตร์แห่งพระร�ช�กับก�รศึกษ�รัฐประศ�สนศ�สตร์
	 นบัแตป่กีารศกึษา2541	ซึง่การจดัการเรียนการสอนในระยะเร่ิมต้นได้มกีารจัดทำาโครงสร้าง

หลักสูตร	เนื้อหาวิชามีมาตรการด้านพัฒนารวมถึงการประกันคุณภาพรัฐประศาสนศาสตร์โดย

นอ้มนำาศาสตรแ์หง่พระราชามาเปน็ศาสตรห์ลกัในโครงสรา้งเนือ้หา	โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการ

บริหารราชการแผ่นดิน	การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ขอบข่ายของ

รัฐประศาสนศาสตร์ในมิติของสหวิทยาการและมุมมองในระดับมหภาคซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐ
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รัฐบาลองค์การภาครัฐนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงประเด็น

สาธารณะ	ซึง่สะท้อนปัญหาในบรบิทของเศรษฐกจิสงัคมการเมอืง	และทีส่ำาคญัคอืการเลง็เหน็ความ

สำาคัญและความเชื่อมโยงในมิติของปรัชญาจริยธรรมและค่านิยมโดยเป้าหมายของสาขาวิชา

รฐัประศาสนศาสตรค์อืประโยชนส์าธารณะ	หรอืประโยชนส์ขุสว่นรวมซึง่การบรรลเุปา้หมายดงักลา่ว

จำาเป็นต้องมีปรัชญาการจัดการและการยึดมั่นในหลักการพื้นฐานหลายด้านทั้งหลักประสิทธิภาพ

ประสทิธผิลความเสมอภาคความเปน็ธรรมในสังคมและท่ีสำาคญัคอืหลักธรรมาภบิาลและระบบภาคี

ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมส่วนขอบขา่ยในมมุมองระดับจุลภาค	

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรไ์ดใ้หค้วามสำาคญักบัการเปลีย่นแปลงและหนทางในการบรรลเุปา้หมาย

ทั้งในเชิงโครงสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์การ	กระบวนการทำางานการแสวงหาวิธีการและ

ตวัแบบการจดัการ	ตลอดจนการพฒันาเครือ่งมอืและเทคนคิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่ขดีความ

สามารถในการตอบสนองประชาชนในการบริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆทั้งนี้สถานการณ์ทาง

ด้านการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปัจจุบันได้ขยายตัว

และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง	และรัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรที่อยู่ในความนิยมใน

ระดบัสงูทัง้นีก้ารขยายตวัของการเปิดการเรยีนการสอนสง่ผลบวกคอืกอ่ใหเ้กดิการขยายตวัขององค์

ความรูแ้ละการขยายโอกาสทางการศกึษาและใหผู้เ้รยีนมทีางเลอืกเพิม่ขึน้บคุลากรมคีวามรูท้างการ

บริหารและเก้ือหนนุตอ่การบรหิารการพฒันาประเทศและชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

จากโอกาสความก้าวหน้าทางการศึกษาท้ังนี้ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในหน้าที่รับผิดชอบ	โดยเฉพาะหน้าที่ทาง

ด้านการจัดการศึกษา	ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท	ความว่า

	 “...ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ	คนจึงต้องถือว่า	ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้าน

เมอืงอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี	ในอนัท่ีจะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ทีย่งตรง	ถกูต้อง	สมบรูณโ์ตเต็มกำาลงัจะประมาท

หรอืละเลยมไิด	้เพราะถา้ปฏบิตัใิหผ้ดิพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ	ผลร้ายอาจเกดิขึน้แกส่่วน

รวมและประเทศชาติได้มากมาย...”

	 “...การศกึษาเปน็ปจัจยัสำาคญัในการสรา้งและพฒันาความรู	้ความคดิ	ความประพฤต	ิและ

คุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน	ล้วนพอ

เหมาะกันทุกๆ	ด้าน	สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้	และพัฒนาให้

ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” 

	ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

	พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล	

	วันจันทร์ที่	27	กรกฎาคม	2524
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	 ดงันัน้เพือ่เสนอใหเ้หน็ทศิทางและสถานภาพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์	ผู้เขียน	จะได้นำาเสนอในประเด็นที่สำาคัญรายด้าน	ดังนี้

	 ด้านบริบทแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบอยู่ในการศึกษาสถานภาพการเรียน

การสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพการณ์แวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก	ทีม่ีอิทธิพลโดยเฉพาะตอ่ปจัจยันำาเข้าในส่วนของการกำาหนดปรชัญาและเนื้อหาหลกัสตูร

การพัฒนาความรู้ของผู้สอนรวมถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยสอน	เอกสารตำาราและข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาได้มีการพัฒนาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและได้มีการจัดทำา

หลักสูตรให้ครอบคลุมต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ทั้งนี้สาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้ทำาการ

ศึกษาบริบทแวดล้อมท้ังบริบทแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศโดยเฉพาะประเด็นความเป็น

พลวตัโลกในยคุโลกาภวิตัน	์ทีส่าขารฐัประศาสนศาสตร์ได้มคีวามเชือ่มโยงของประเด็นปญัหาสำาคญั

อาทิการก่อการร้ายวิกฤตเศรษฐกิจ	การเลือกตั้งในต่างประเทศสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม	

แรงงานข้ามชาติแนวโน้มสถานการณ์โลก	แนวคิดของสหรัฐอเมริกาและยุโรปประเด็นการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	ในขณะเดียวสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ไดม้กีารนำาศาสตรแ์หง่พระราชา	แนวพระราชกรณยีกจิและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริที่

สำาคัญ	รวมถึงประเด็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลัก	ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความ

เกีย่วขอ้ง	และเชือ่มโยงตอ่ปจัจยันำาเขา้ในสว่นของการกำาหนดขอบเขตปรัชญาและเนือ้หาหลักสูตร

รวมถึงมีความเชื่อมโยงต่อกระบวนการผลิตในส่วนของกระบวนการเรียนการสอน	ผู้สอนตลอดจน

เครือ่งมือและอปุกรณช์ว่ยสอนตา่งๆซึง่ทัง้มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุนิทรไ์ดจ้ดัเตรยีมเพือ่ใหเ้กดิความ

พร้อมในกระบวนการเรียนการสอน

	 ด้านเอกสารตำาราสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการค้นคว้า	

กระบวนการสบืค้น	โดยจัดใหม้เีอกสารตำาราทีจ่ะไดน้ำามาใชเ้พื่อประกอบการเรยีนการสอนอยา่งไร

ก็ตามจากการดำาเนินการที่ผ่านมายังคงพบว่าจำานวนเอกสารตำาราวิชาการ	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการสบืค้นยงัคงมไีมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของนกัศกึษา	ทัง้นีเ้บือ้งตน้สาขาวชิาไดพ้ยายามจดั

เอกสารตำาราใหค้รอบคลมุในทุกดา้นของการบรหิารงานภาครฐัและสอดคลอ้งกบัหลกัในแต่ละด้าน

ที่มีการเรียนการสอนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อครอบคลุมทั้งกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เบื้องต้น	กลุ่มวิชาการคลัง	กลุ่มวิชาองค์การก	ลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ	กลุ่มวิชาการปกครองส่วน

ท้องถิ่น	กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์	และกลุ่มวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	นอกจากนี้

สาขาวิชายังได้จัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	

เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้น	ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่ดีงาม	ขณะเดียวกันในการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จะได้มีการแทรกข้อมูล	หรือ
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สถานการณ์ปัจจุบัน	รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่สำาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็น

แบบอย่างในทุกรายวิชา	เนื่องจากสามารถเห็นได้เป็นเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์

	 ดา้นบรบิทแวดลอ้มภายในประเทศสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรม์กีารกลา่วถงึความเชือ่ม

โยงของสภาพการณ์ภายในประเทศ	โดยการจดัการเรยีนการสอน	การจดัทำาหลกัสตูร	ใหเ้ปน็ไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	จึงได้มีการปรับปรุง	และพัฒนาหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	

และสง่เสรมิใหค้ณาจารยภ์ายในสาขาวชิาไดม้กีารพฒันาตนเอง	ทางด้านวชิาการอยา่งต่อเนือ่ง	รวม

ถงึการใหค้วามสำาคญัตอ่ปัจจยันำาเขา้ในดา้นปรชัญาเนือ้หาหลกัสตูร	การคดัเลอืกผูเ้รยีนทีม่อีทิธพิล

ตอ่กระบวนการผลติในสว่นของกระบวนการเรยีนการสอนผู้สอน	ตลอดจนตำารารูปเล่มและทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการสืบค้น	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้

นักศึกษาที่สามารถค้นคว้า	และสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ประเด็นการขยายและเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ	โดยบริบทแวดล้อมภายในประเทศที่ว่านี้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นำาสถานการณ์ท่ีสำาคัญ	อาทิการปฏิรูประบบราชการการออก

กฎหมายสำาที่สำาคัญ	กระบวนการจัดทำากฎหมายรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	พระ

ราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการพ.ศ.	2546	–	2550	พระราชกำาหนดว่าด้วยหลัก

เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.	2546	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	รวมถึงนโยบายของ

รัฐบาล	โดยเฉพาะประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดการศึกษานั้น	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการจัดการสอนโดยมีกระบวนการทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ

เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้	และสัมผัสสถานการณ์ที่จริงและตรงตามศาสตร์	รวมถึง

เปน็การสรา้งอตัลกัษณ์เชงิประเพณี	วฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ใหส้อดคลอ้งกบัความเปน็สถาบนั

อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

	 ด้านบริบทแวดล้อมภายนอกประเทศ	การเปลี่ยนแปลงภายนอกจากผลของโลกาภิวัตน์

และความเคลือ่นไหวในการรวมกลุม่ประเทศความร่วมมอืของประเทศเพ่ือนบา้นในภมูภิาคอาเซียน

และความสำาคัญทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	ในสถานการณ์ดังกล่าว	ส่งผลต่อแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	แต่อาจจะไม่มากนัก	ซึ่ง

จากประเด็นเหตุการณ์สำาคัญทำาให้มหาวิทยาลัยและสาขารัฐประศาสนศาสตร์มีการปรับตัวตอบ

สนองตอ่ความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว	อยา่งไรกต็ามสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรไ์ดม้กีารดำาเนนิการ

ปรบัปรงุหลกัสตูรตามสกอ./หน่วยงานคณุภาพอืน่และไดม้กีารจดัทำาแบบประเมนิเพือ่สอบถามและ

ตดิตามกลุม่ผูใ้ชบั้ณฑิตและทศิทางความตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งตอ่เนือ่งความตอ้งการของ

ตลาด	นอกจากนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่จังหวัด	จึง
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จำาเปน็ตอ้งมกีารจดัทำาและพฒันาแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนโดยคำานงึถงึแผนแมบ่ทปฏริปู

ระบบราชการพ.ศ.	2540	-	2544	และพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.	2542	และนโยบายรัฐบาล	4.0	(Thailand	4.0)	ประกอบดว้ย

	 ดังนั้น	จึงอาจกล่าวได้ว่า	ปรัชญาและเนื้อหาหลักสูตรการคัดเลือกผู้เรียนสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ได้ยึดหลักเกณฑ์ภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นราชภัฏ	หรือคนของ

พระราชา	ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความชัดเจนแห่งรัฐประศาสนศาสตร์	ซึ่งจากการ

ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบระยะเวลา	2	ทศวรรษ	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ไดเ้ชือ่มโยงปรากฏการณแ์ละบรบิทแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกประเทศดังทีไ่ด้กล่าวไวข้า้งต้น

โดยการวเิคราะหใ์นความเหมอืน	และความตา่งของการศกึษารฐัประศาสนศาสตร	์เพือ่นำามากำาหนด

ปรัชญาและเนื้อหาหลักสูตรและด้านการคัดเลือกผู้เรียน	โดยทั้งสองส่วนนี้จะมีระดับการวิเคราะห์

เพื่อหาอัตลักษณ์แห่งศาสตร์	เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนของพระราชาสามารถทำางานสนองคุณให้

แก่ชุมชน	บ้านเมือง	และชาติต่อไปอย่างไรจาการนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าสถานภาพการ

จัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในรอบ	2	ทศวรรษก็ยังคงพบปัญหา	และประเด็นที่จะ

ต้องการร่วมพัฒนาอีกหลายประการซึ่งสิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านีล้้วนเป็นสภาพปญัหาที่สามารถแก้ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพและกอ่ให้เกดิประสทิธิผลอยา่งแทจ้รงิ	ทัง้นีใ้นการแกไ้ขและพฒันาการเรยีนการสอน

ดังกล่าว	ภายใต้กรอบแห่งรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องประกอบด้วยความร่วมมือทั้ง3	ฝ่ายคือ

คณาจารย์ภายในสาขา	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

หลายในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการผลติบณัฑติเหลา่นีค้วรหาทางออกรว่มกนัในการสรร

สรา้งบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร	์ใหเ้ป็นคนของพระราชาโดยแท	้โดยมปีระเดน็ในการรว่มพจิารณา

ดังนี้

	 ประการแรกแนวทางการพัฒนาหลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์	ควรจะมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรและสร้างความสมัยให้กับหลักสูตร	เพื่อให้รายวิชาที่ปรากฏสามารถ

ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน	และเป็นไปตามการกำากับ

มาตรฐานการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา	ทัง้นีก้ารกำากบัมาตรฐานควรจะเริม่จากหนว่ย

งานราชการทีร่บัผดิชอบในการอนมุตัหิลกัสตูรและกำากบัดูแลคณุภาพของการบรหิารหลกัสตูร	ต้อง

พิจารณาให้มีความถูกต้องและนำาข้อมูลเสนอตามลำาดับจนกระทั้งกระบวนการรับทราบโดย	สกอ.	

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลของทุกหลักสูตรต่างๆในประเทศควรจะได้จัดทำาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบ	นับแต่ความชัดเจนเกี่ยวชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาที่ควรจะเป็นสากลและ

เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้สาขาวิชาควรมีการทบทวนถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน	
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กระบวนการเรียนการสอนและรวมถึงผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประโยชน์ในการประกาศสรรหาบุคลากรเข้า

ทำางานในองค์การต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

	 ประการทีส่องคอืการพฒันางานวชิาการของคณาจารยป์ระจำาสาขา	และการฝกึอบรมเพือ่

นำาความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตแ์ละบรูณาการรว่มกนัเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน	ซึง่

นบัวา่เปน็ปจัจยัท่ีสำาคญัในปัจจบัุนท่ีบุคลลากรทางการศกึษาตอ้งมกีารพฒันาตนเองเพือ่เปน็ไปตาม

เกณฑ์ที่กำาหนด	ทั้งนี้	จึงถือว่าเป็นหน้าที่หลักนอกเหนือไปจากการสอนแล้วคณาจารย์ต้องมุ่งเน้น

และเร่งในการผลิตผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ	เอกสาร	ตำารา	หนังสือ	หรือ

งานวิจัย	ทั้งนี้	การดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่คณาจารย์

	 ประการท่ีสามการสง่เสรมิให้คณาจารยป์ระจำาสาขารว่มกนัผลติงานวจิยั	โดยนำาความรูท้าง

ทฤษฎี	มาปรบัใชก้บัปรากฏการณจ์รงิทางปฏบิติัได้ใหรั้ฐบาลใหก้ารสนบัสนนุในการศกึษาวจัิยมาก

ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	รวมถึงเปิดโอกาสหรือหาช่องทางให้ผู้สอนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างสถาบันการศึกษา	รวมถึงการให้โอกาสกับนักศึกษาในการฝึกงานในรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์	และในรายวิชาที่สามารถฝึกปฏิบัติการได้ในหน่วยงาน

ราชการของรัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น	เพื่อให้ได้โอกาสแสวงหาประสบการณ์ในเชิงปฏิบัตินอก

ชั้นเรียน	ทั้งนี้ในกระบวนการบริหารจัดการดังกล่าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้

บริหารหลักสูตรจะต้องพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางการแสร้างแรงจูงใจจะให้บุคลากรใส่ใจในเรื่อง

ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การผลิตผลงานทางวิชาการตามศาสตร์โดยอาศัยพื้นฐานความสนใจ

ของแต่ละบุคคลเป็นหลักรวมถึงมหาวิทยาลัยและสาขาควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง

สถาบัน	ในรูปแบบของการประชุมวิชาการเครือข่ายเพื่อแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือที่เป็น

รูปธรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น	ๆ 	ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นวิธีการดังกล่าว

ไม่เพียงจะช่วยให้เกิดการนำาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ยังช่วย

เสรมิสรา้งใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละความร่วมมอืทีด่ำาเนินการได้จริง	ทัง้ในระดับของคณาจารย์

ผูส้อนและระดบันกัศกึษาซึง่ความรว่มมอืทางดา้นการจัดการแกป้ญัหาขา้งต้น	สามารถนำามาประยกุต์

ใช้และต่อยอดในการแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้เช่นกัน

	 ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาสถานภาพการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ข้างต้นจึง

เป็นการนำาเสนอให้เห็นภาพกว้าง	และประเด็นความเป็นจริงในบางประการ	เพื่อหาแนวทางร่วม

คิด	รว่มพฒันา	ทัง้นีผ้ลจากการศกึษาและสิง่ทีค่น้พบตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้กอ่ใหเ้กดิประเดน็สบื

เนือ่งตอ่ยอดอกีหลายประการเชน่	การสรา้งรฐัประศาสนศาสตร์ภายใต้อตัลักษณข์องความเปน็ท้อง

ถิน่ประเดน็การปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของกระแส

การรวมกลุม่ในอาเซยีนซึง่เป็นเรือ่งท่ีนา่ท้าทายต่อการเรยีนการสอนในปจัจบุนัและอนาคตของและ
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รัฐประศาสนศาสตร์	นอกจากนี้	ปัจจุบันยังต้องร่วมพิจารณาการสะท้อนถึงความเป็นวิชาชีพของ

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อสำาคัญเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ต้องขบคิด

	 สำาหรับอนาคตการเรียนการสอนในแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	

Development	Concepts)การพัฒนาท่ียั่งยืน	(Sustainable	Development)	เป็นแนวคิดการ

พฒันาทีใ่หค้วามสำาคญักบัการพฒันาทีม่ดีลุยภาพ	ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมการเมอืงและสิง่แวดลอ้ม

โดยเฉพาะการสรา้งความเสมอภาคและความเปน็ธรรมในการจดัสรรสิง่ทีม่คีณุคา่ใหก้บัสงัคมดังนัน้

การพฒันาทีย่ัง่ยนืจงึไมใ่ช่เพยีงการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแตเ่ปน็กรอบแนวคดิ

ในการบรูณาการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทศิทางการผลติการบรโิภคและการลงทนุเพือ่

ตอบสนองความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต	(WCED,	1987)	โดยการพัฒนาที่ยั่งยืน	จึง

ให้ความสำาคัญในมิติของความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมทั้งในด้านความเสมอภาคทาง

เพศโอกาสทางการศึกษาการตั้งถ่ินฐานมนุษย์การได้รับความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่สะท้อนถึง

ความเป็นธรรมในสังคม

	 เปา้หมายของการพฒันาท่ียัง่ยนือยูท่ี่ความเปน็อยูท่ีด่ขีองประชาชน	การจะบรรลเุปา้หมาย

ดงักลา่วจำาเปน็ตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่นบัสนนุเกือ้กลูกนั	ไดแ้ก	่ความเปน็ธรรมในสงัคมการกระจาย

ผลตอบแทนจากการพฒันาใหก้บัทกุกลุม่โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้สยีเปรยีบในสงัคมความอยู่

รอดดา้นเศรษฐกจิเสถียรภาพและความสมดลุของระบบนเิวศนก์ารอนรุกัษฐ์านทรพัยากรธรรมชาติ	

(Natural	Resource	Conservation)	เพื่อให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ

ยาวการยอมรบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมการเสรมิเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นสถาบนัในการวางแผนการ

จัดการการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต	(ไพโรจน์ภัทรนรากุล.	2546)

ดังน้ันภายใต้กรอบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รัฐประศาสนศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

หลกัการดงักลา่วและไดม้กีารนำาแนวทางและปรชัญาในการครองบา้นเมอืงขององคพ์ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา	ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระองค์ทรง

ประกอบพระราชจริยาวัตรเอประโยชน์สุขแห่งมหาชนโดยแท้	ความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิ ได้นี้ 	 นับเป็นพลังที่ สำ าคัญและส่งต่อความที่ท้ าทายต่อการจัดการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์	ปรากฎการณ์ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายโดยเฉพาะ

วิกฤตการณ์และการขาดเสถียรภาพของระบบการเมืองไทยปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหา

ช่องว่างความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจสังคมซ่ึงเป็นผลจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความซับซ้อนและพลวัตการเปล่ียนแปลงในบริบทของ

โลกาภิวตันส์ิง่ผลใหท้ศิทางการศกึษาของรฐัประศาสนศาสตร์ของไทยในอนาคตจะมุง่สู่ประเด็นตอบ

โจทยก์ารบรหิารราชการแผน่ดนิและการเปลีย่นแปลงในบรบิททัง้ภายในและตา่งประเทศเพือ่ตอบ
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โจทย์การพัฒนาท่ียั่งยืน	ทิศทางรัฐประศาสนศาสตร์ต้องมุ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการ

ปฏิรูปภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ส่งผลให้แนวคิดทาง

รัฐประศาสนศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารภาครัฐแบบด้ังเดิม	 (Traditional	

Bureaucratic	Administration)	มาสู่การจัดการสมัยใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่	 (New	

Management	Paradigm)	อาศัยฐานความรู้ที่หลากหลายและเน้นมิติที่สำาคัญหลายด้านเช่น	การ

มุ่งผลลัพธ์คุณภาพการบริการความเสมอภาค	ความทั่วถึงความเป็นธรรมความพึงพอใจของ

ประชาชน	และท่ีสำาคัญการให้หลักประกันผลลัพธ์ภาครัฐที่เป็นมาตรฐานการกระจายอำานาจ	การ

จัดการการส่งเสริมการกระจายอำานาจและกลไกย้อนกลับที่ช่วยให้การจัดการเกิดผลสัมฤทธิ์	การ

ให้ความสำาคัญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนระบบการจัดการต้องมี

กระบวนการปรบัตวัทา่มกลางพลวตัการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม	การประเมนิผลในระบบ

เปดิโดยใหห้นว่ยงานภายนอกและประชาชนเขา้ร่วมประเมนิผลการดำาเนนิงานเพ่ือนำามาสู่การสร้าง

สังคมธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

	 รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ได้ให้ความสำาคัญกับแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ	ความเชื่อมโยงแห่งศาสตร์การพัฒนาที่ได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สะท้อนให้เห็นทั้งภาวะแห่งความปรารถนา	และสภาพปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข	ภายใต้พลังแห่งการ

ปรับเปลี่ยนที่ต้องการตอบโจทย์สังคมรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ได้พยายามสร้าง

พลังแห่งความศรัทธาเพื่อส่งต่อแนวทางการพัฒนา	รัฐประศาสนศาสตร์	ในนามของสิงห์อินทนิล

สิงห์อินทนิล : เกียรติภูมิแห่งสิงห์

	 “สิงห์อินทนิล”	เป็นชื่อเรียกแทนสัญลักษณ์ของนักศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร	์ทีส่รา้งความภาคภมูใิจใหก้บันอ้งๆ	นกัศกึษาทีเ่ขา้มาสู่ร้ัวมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์แห่งนี้ได้เกิดความภาคภูมิใจ	และรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของสาขา/สถาบันที่ตนเอง

ได้ศึกษา	จึงขอนำาเสนอความเป็นมา	สัญลักษณ์	และความหมายดังต่อไปนี้

คว�มเป็นม�ของสิงห์

	 สงิห์หรอืราชสหี	์เปน็ศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชเ้รยีกสตัวท์ีม่คีวามดรุา้ยทีบ่ง่บอกถงึความมพีละกำาลงั

และอำานาจหรือความน่าเกรงขามการท่ีศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์	นำาสิงห์

หรือราชสีห์	มาเป็นสัญลักษณ์เพราะเหตุผลที่ว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ป่า	เป็นสัญลักษณ์แห่งอำานาจ

และกำาลัง	จึงนำาไปเปรียบเทียบกับนักปกครองนักบริหารแบบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่

เปน็ศาสตรท์างดา้นการปกครองและการบรหิาร	อกีทัง้ยงัเปน็สัญลักษณข์องกระทรวงมหาดไทย	ที่
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ที่มีพันธกิจในการบำาบัดทุกข์	บำารุงสุขให้กับชาวประชา	ฉะนั้น	ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์และ

รฐัประศาสนศาสตร	์จงึไดน้ำาสญัลกัษณด์งักลา่วมาเปน็สญัลกัษณป์ระจำาศาสตร	์ซึง่ในแตล่ะสถาบนั

นั้นต่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป

สัญลักษณ์ของสิงห์อินทนิล

รูปที่	1	ตราสัญลักษณ์สิงห์อินทนิล

คว�มหม�ยของสิงห์อินทนิล

	 สำาหรับตราประจำาสาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั้นมีความเป็น

มาและความหมายของสัญลักษณ์ที่อยู่ในตรา	ดังนี้

	 สิงห์	หมายถึง	สัญลักษณ์แห่งการเป็นนักปกครองและนักบริหาร

	 อินทนิล	หมายถึง	ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุรินทร์

	 สีเขียว	หมายถึง	แหล่งที่ตั้งของสถาบันภายใต้แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

	 สีม่วง	หมายถึงสีดอกอินทนิล	บ่งบอกถึงความมีอิทธิพลเกียรติยศ	และความภาคภูมิ

	 สีส้ม	หมายถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่น

	 สีขาว	หมายถึง	ความบริสุทธิ์และสันติภาพ

	 วงกลม	หมายถงึ	ความกลมเกลยีวและความเปน็หนึง่เดยีวของสงิหอ์นิทนลิทีห่ลอมรวมความ

หลายหลายทางพหุวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียว	กล่าวคือ	เป็นวงที่อยู่ล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะ

เปน็	สงิหท์ีเ่ปน็สญัลกัษณข์องนกัปกครองนกับรหิาร	สเีขยีว	ทีเ่ปน็แหลง่ทีต่ัง้ของสถาบนัภายใตแ้หลง่

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่วยงามสมีว่ง	ทีเ่ปน็สขีองดอกอนิทนลิ	บง่บอกถงึความมีอทิธิพล	เกียรติยศ	

และความภาคภมู	ิสงิหถ์อืวา่เปน็ราชาแหง่สตัวป์า่	สิง่ทีอ่ยูล่อ้มรอบคอืปา่และดอกไม	้คอืสสีม้	ทีแ่สดง

ถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่นสีขาว	แสดงถึงความบริสุทธิ์และสันติภาพ	
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สรุป
	 บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและทิศทางของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยชี้ ให้ เห็นถึงจุดมุ่ งหมายและพัฒนาการของการศึกษา

รฐัประศาสนศาสตรใ์นแตล่ะชว่งการเปดิการสอนระหวา่งพ.ศ.2541-ปจัจบุนั	(2560)และเพือ่สะทอ้น

หลกัปรชัญาการสอนของสาขารฐัประศาสนศาสตรท์ีไ่ดม้กีารนอ้มนำาตามศาสตรแ์หง่พระราชาสูก่าร

พัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยการนำาเสนอบทความผู้เขียนมุ่งหวังให้เห็นถึงการพัฒนาการขององค์ความรู้

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีจุดเริ่มจากสถานภาพการจัดการเรียนการสอน	การผลิตบัณฑิตที่ส่งผล

ตอ่การพฒันาและการบรหิารประเทศ	โดยแนวทางการนำาเสนอครัง้นี	้ผูเ้ขยีนตอ้งการทีจ่ะถา่ยทอด

และนำาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่

มีวัตถุประสงค์ที่จะคงรักษาอัตลักษณ์ที่มีการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อบรรลุเป้าหมายคือ

การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมโดยให้ความสำาคัญในการสร้างองค์ความรู้ผลิตบุคลากรที่มีจิต

สาธารณะรบัใชส้งัคมสง่เสรมิธรรมาภบิาลและสร้างผู้นำาการเปล่ียนแปลงมุง่ประโยชนส์าธารณะและ

ตอบสนองคณุคา่ของสงัคมในการบรหิารการพฒันาประเทศภายใต้กรอบของหลกัธรรมาภบิาลรวม

ถงึการเสรมิสรา้งพลงัประชาชนและชุมชนในการสรา้งองคค์วามรูโ้ดยการบรูณาการตามศาสตรแ์หง่

พระราชาเพือ่รองรบัเปา้หมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืซ่ึงสอดคล้องกบัผลลัพธท์ีพึ่งประสงคข์องการ

ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างแท้จริง
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ข้�ว...จ�กศ�สตร์พระร�ช�สู่วิถีวัฒนธรรมข้�วสุรินทร์

ชัย สมรภูมิ¹

CHai Samoraphum

บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม	ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมข้าว

ของชาวสุรินทร์กับพระมหากษัตริย์ไทย	ผ่านการศึกษาจากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลท่ี	9	เกี่ยวกับข้าว	สู่โครงการพระราชดำาริการเกษตรภายใน

สวนจติรลดาพระราชวงัดสุติซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ใหจั้ดทำานาข้าวทดลองเพ่ือปลูกข้าวพันธุ์

ต่าง	ๆ	โดยทรงขับรถไถนาควายเหล็กทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว	และทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์

เอง	นอกจากนี้แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงสีนาข้าวทดลองธนาคารข้าวขึ้น	เพื่อ

เป็นโครงการทดลองและโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรนำาไปใช้ในการเพาะปลูก

ต่อไปจากพระราชกรณียกิจและพระราชดำาริต่างๆที่พระองค์ท่านทำาเพื่อชาวนา	เช่น	ทรงฟื้นฟู 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี	พ.ศ.	2503	ยังมีพระราชดำารัสของในหลวงที่

ตรัสไว้เพื่อชาวนา

	 จากสภาพภมูศิาสตรท์ีท่ำาใหจ้งัหวดัสรุนิทร์เปน็แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิท่ีหอมท่ีสุด	พระเจ้า

หลานเธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	ได้ประทานชื่อแก่โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	ว่า	 

“ซแรย์อทิตยา”	เป็นโครงการในพระดำาริภายใต้การดูแลของ	“โครงการเกษตรอทิตยาทร”	จาก

ฐานการเรยีนรูช้าวนา	เพือ่พฒันาอาชพีของชาวนาในยคุปจัจุบนั	โดยมุง่เนน้การจัดการ	วธิกีาร	การ

ดำาเนินการ	การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	ให้ยึดหลักของเกษตรอินทรีย์	ลดการใช้สารเคมีในการ

ทำาการเกษตร	สูก่ารลดตน้ทนุและเพิม่ผลผลติใหช้าวนา	โดยเนน้การใหค้วามรู้ควบคูก่ารลงมอืปฏบิติั

	 กลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัสรุนิทรน์อกจากกลุ่มคนไทยและกลุ่มคนจีนทีย่า้ยถิน่ฐานเขา้มาแล้ว	

ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมอาศัยอยู่อีกอย่างน้อย	3	กลุ่มด้วยกันคือ	กลุ่มชาติพันธุ์กูย	กลุ่มชาติพันธุ์

เขมร	และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว	ซึ่งจากการศึกษาบุญประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวกูย	พบว่าผลดี

ของการลงแขกเกี่ยวข้าว	คือ	ทำาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความมีนำ้าใจ

¹	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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กับเพ่ือนฝูง	ยังทำาให้การเกี่ยวข้าวเสร็จเร็วกว่าเดิม	การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นการอนุรักษ์ของ 

ชาวกูยที่มีมาต้ังแต่โบราณเอาไว้และการทำาบุญข้าวประดับดินของชาวลาวอีสานในสุรินทร์	ซึ่ง

เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในหมู่เครือญาติ	และได้ปลูกฝังไว้ว่า	เมื่อพ่อ

แม่ญาติพี่น้องตายไปต้องปฏิบัติตามประเพณีบุญเดือน	9	เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที	

เป็นการสร้างจิตสำานึกแฝงความเป็นปึกแผ่นให้บรรดาญาติได้เกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์

ทางสายเลือด	ที่ก่อให้เกิดแน่นแฟ้นในครอบครัวซึ่งเป็นโครงสร้างสำาคัญทางสังคม

คำ�สำ�คัญ :	ข้าว,	ศาสตร์พระราชา,	วิถีวัฒนธรรมข้าวสุรินทร์

Abstract
	 This	article	aims	to	study	social	reflection	and	Surin	rice wisdom	and	culture	

and	Thai	kings	through	the	study	of	the	words	of	His	Majesty King Bhumibol	Adulyadej,	

Rama	IX	to	the	Royal	Project	of	Agriculture	in	Chitralada	Garden,	Dusit	Palace	which	

graciously	provide	rice	fields	to	grow	many	types	of	rice.	By	doing	so,	the	king	himself	

drove	a	tractor	and	sowed	rice	seeds.	In	addition,	he	was	graciously	pleased	to	

establish	a	trial	rice	mill	and	rice	bank	for	trial	and	sample	projects	on	agriculture	

for	farmers	to	be	used	for	cultivation.	From	His	Majesty’s	Royal	Initiatives	and	His	

Majesty	the	King	for	the	peasants	such	as	the	revival	of	the	Royal	Plowing	Ceremony	

in	1953,	the	King’s	speech	to	the	farmers.

	 Due	to	the	geography,	Surin	is	the	most	fragrant	production source	of	rice.	

Her	Royal	Highness	Princess	Adityadhornkitikhun	has	given	the	name	of	Surin	Special	

Project	as	“Sarae	Aditya”	which	is	the	project	under	the	supervision	of	“Adityadhorn	

Agricultural Project”	from	the	farmer	learning	base.	The	project	helps	to	develop	

the	career	of	the	peasants	in	modern	times	by	focusing	on	how	to	handle	systematic	

analytical	thinking,	keeping	the	principles	of	organic	farming,	and	reducing	the	use	

of	chemicals	in	agriculture.	To	reduce	costs	and	increase	productivity	for	farmers	in	

which	the	emphasis	is	on	knowledge	and	action.

	 Ethnic	groups	in	Surin,	in	addition	to	the	Thais	and	Chinese	immigrants,	there	

are	also	at	least	three	ethnic	groups	living	in	the	same	ethnic	group	such	as	Kui ethnic	

group,	Khmer	ethnic	group,	and	Laos	ethnic	group.	From	the	study	of	merit	tradition	
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in	rice	harvest	of	Kui,	It	was	found	that	the	benefit	of	harvesting	was	to	bring	harmony	

among	the	group,	generosity,	kindness	with	friends,	and	to	makes	harvesting	faster	

than	ever.	The	rice	harvest	is	a	conservation	of	the	Kui	people	to	have	since	ancient	

times	and	the	meritocracy	of	Lao	PDR	in	Surin	are	the	relationship	between	family	

members	in	the	family.	And	it	is	cultivated	that	when	the	relatives	die,	the	tradition	

must	follow	the	9th	month	to	express	gratitude	and	to	create	a	consciousness	

latent	solidarity	to	relatives	to	be	awareness	of	the	pedigree	and	a	strong	family	

within	a	social	structure.
Keywords :	Rice,	Science	of King	Bhumibol,	Surin	Rice Culture 

 

บทนำ�
	 ประเทศไทยเปน็แหลง่ผลติขา้วทีส่ำาคญัแหลง่หนึง่ของโลก	ซึง่มพีืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว	ประมาณ	

77.98	ล้านไร่	โดยแยกเป็นนาปี	61.07	ล้านไร่	และนาปรัง	16.91	ล้านไร่	มีเกษตรกรที่ประกอบ

อาชพีการทำานาจำานวน	3.7	ลา้นครวัเรอืน	สามารถผลติขา้วนาปแีละนาปรงั	ไดผ้ลผลติปลีะกวา่	30	

ล้านตันข้าวเปลือก	เป็นสินค้าที่สามารถทำารายได้สู่ประเทศปีละประมาณ	200,00	ล้านบาทซึ่งข้าว

มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า	Oryza	sativa	L	หมายถึง	ข้าวจ้าวและข้าวเหนียว	จัดเป็นอาหารที่มี

คาร์โบไฮเดรตสูง	เนื่องจากมีแป้งเป็นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ	80	จึงเป็นแหล่งใหญ่ของอาหารที่

ให้พลังงานแก่ร่างกาย	นอกจากมีคาร์โบไฮเดรตแล้ว	ข้าวยังมีโปรตีนประกอบอยู่ร้อยละ	7	แต่เป็น

โปรตนีทีมี่กรดอะมโินไมค่รบทกุตวั	ทีข่าดคอื	ไลซนีมกีรดไขมนัชนดิไมอ่ิม่ตวัรอ้ยละ	2	มวีติามนิและ

แร่ธาตุต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อร่างกาย	อีกทั้งยังมีเส้นใยอาหารด้วย(กรมการข้าว,	2555)

	 ขา้วนอกจากจะเปน็อาหารหลกัของคนไทยทัง้ชาติแล้วยังเปน็จดุเริม่ต้นของประเพณคีวามเชือ่ 

และวัฒนธรรมหลากหลายท่ีสั่งสมสืบทอดต่อกันมาโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชรัชกาลที่	9	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟ้ืนฟูพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนาขวญัในปีพ.ศ.2503	เพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีมโบราณราชประเพณแีละเปน็การ

บำารงุขวญักำาลงัใจแกเ่กษตรกรซึง่ถอืเปน็ประเพณปีฏบิติัสืบต่อมาจนถึงปจัจุบนั	(สำานกังานโครงการ

โรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เนต,	2556)

	 ในการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในหลวงรัชกาลที่	9	ทรง

มีพระราชกระแสรับสัง่ใหห้มอ่มเจา้จกัรพนัธ์ุ	(พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จกัรพนัธุเ์พญ็ศริจิกัรพนัธุ)์ 

อดีตอธิบดีกรมการข้าวและทรงเป็นพระยาแรกนาในปีนั้นนำาพันธุ์ข้าวต่าง	ๆ	มาปลูกทดลองใน

บรเิวณสวนจติรลดาโดยพนัธุข์า้วทีป่ลกูเปน็พนัธุแ์รกคอืขา้วหอมนางนวลซ่ึงในปแีรกพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว	ในหลวงรัชกาลที่	9	ทรงขับรถไถนาควายเหล็ก	เพ่ือเตรียมแปลงปลูกข้าวตลอดท้ัง

หว่านข้าวและทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

	 นบัตัง้แตปี่พ.ศ.2504	เป็นตน้มากรมการขา้วไดน้ำาขา้วพนัธุค์ดัและพนัธุห์ลกัมาปลกูทีแ่ปลง

นาทดลองภายในสวนจติรลดาเพือ่จดัทำาเป็นพนัธุข์า้วพระราชทานสำาหรบัใชใ้นพระราชพธิจีรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร	เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพ	

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	ซึ่งข้าวถือเป็นผลิตผลหลักที่มีชื่อเสียง	ทั้งยังเป็นสินค้าส่ง

ออกไปทั่วโลก	ถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ของข้าว	ชาวนา	และพระมหากษัตริย์ไทยแล้ว	แน่นอนว่า

ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง	สังเกตได้จากพระราชกรณียกิจและพระราชดำาริต่างๆของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลท่ี	9 ท่ีพระองค์ท่านได้ทำาเพ่ือ

ชาวนา	เช่น	ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	นาข้าวทดลอง	โรงสีข้าว

ตัวอย่าง	ธนาคารข้าวเป็นต้นและก็ยังมีพระราชดำารัสของพระองค์ท่านที่ตรัสเพื่อชาวนาไทย	เช่น

        “...ในสมัยปัจจุบัน	อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำาคัญมาก	เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ของชีวิตมนุษย์	ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูก	ก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร	หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม	

หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง	ฉะนั้นต้องทำาการกสิกรรม...”	(พระราชดำารัส	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานแก่ผู้นำาสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	เมื่อพฤหัสบดีท่ี	11	

พฤษภาคม	2521	จากหนังสือ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย	:	หน้า	2)

	 “ขา้พเจา้มโีอกาสไดศ้กึษาการทดลองและทำานามาบา้ง	และทราบดีวา่การทำานานัน้ม	ีความ

ยากลำาบากอยู่มิใช่น้อย	จำาเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี	และต้องใช้วิชาการต่างๆด้วยจึงจะได้ผล

เปน็ลำา่เปน็สนั	อกีประการหนึง่ทีน่านัน้	เมือ่สิน้ฤดทูำานาแลว้ควรปลกูพชือืน่ๆบา้ง	เพราะจะเพิม่ราย

ไดใ้หอ้กีไมใ่ชน่อ้ย	ทัง้จะชว่ยใหด้นิรว่น	ชว่ยเพิม่ปุย๋กากพืช	ทำาใหลั้กษณะเนือ้ดินดีข้ึน	เหมาะสำาหรับ

จะทำานาในฤดูต่อไป”	(พระราชดำารัส	พระราชทานแก่ผู้นำากลุ่มชาวนา	เมื่อ	พฤษภาคม	2504	จาก

หนังสือ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย	:	หน้า	2)

	 “...ไมม่พีระราชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำาหนกัจติรลดาและบรเิวณสวนจติรลดาทีเ่ต็มไป

ด้วยบ่อเลี้ยงปลาและไร่นาทดลอง	อีกทั้งผองโคนมผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลายหลาก	จึงพูดได้

เตม็ปากวา่ในประเทศไทยไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งเกษตรกรกบัพระมหากษตัรยิผ์ูท้รงทำางานอยา่งหลงั

สูฟ้า้หนา้สูด้นิดว้ยพระองคเ์อง...”	(คำากราบบังคมทลูถวายพระพรชยัมงคลของพลอากาศเอกหะรนิ

หงสกุล	ประธานรัฐสภาในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2523)

ก�รเกษตร ณ จิตรลด�

	 พระราชวังอันเป็นที่ประทับแห่งพระมหากษัตริย์ทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันจะเต็มไป
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ด้วยสิ่งที่สวยงามแต่ภายในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันเป็นที่ประทับแห่งพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลท่ี	9	กลบัเต็มไปด้วยบอ่ปลานาขา้ว	ฝงูโคโรงสแีละโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ท่ีเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงสนพระราชหฤทยัและทรงใหค้วามสำาคญัในการเกษตรเปน็อยา่งมาก	เพราะประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศเป็นเกษตรกร	จึงทรงมีพระราชดำาริให้จัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดา

ขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณพระราชวังดุสิตเป็นที่ตั้งของโครงการ	เพื่อเป็นการทดลองและเป็นตัวอย่าง

สำาหรับนำาไปปฏิบัติ

	 ในสว่นของขา้วทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	ใหจ้ดัทำานาขา้วทดลองเพือ่ปลกูขา้วพนัธุต์า่ง	ๆ

โดยทรงขับควายเหล็กและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพระองค์เอง	รวมทั้งได้กรุณาโปรดเกล้าฯ	

ใหท้ดลองปลกูขา้วไรช่นดิหยอดหลมุอกีดว้ยนอกจากนีแ้ลว้ไดท้รงพระกรณุราโปรดเกลา้ฯ	ใหจ้ดัตัง้

โรงสีขา้วทดลอง	โรงบดและอดัแกลบขึน้เพือ่เปน็ตวัอยา่งแกเ่กษตรกรการเลีย้งโคนม	การตัง้โรงงาน

ผลิตนมผงอัดเม็ด	โรงผลิตนำ้าผลไม้	โรงหล่อเทียนหลวง	โรงกลั่นแอลกอฮอล์การจัดทำาป่าไม้สาธิต

และอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการทดลองและโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและเมื่อได้

บรรลุผลอันเป็นประโยชน์รวมทั้งอยู่ในวิสัยท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่จะสามารถนำาไปปฏิบัติได้จะ

พระราชทานผลที่ได้รับจากการทดลองให้แก่เกษตรกรนำาไปใช้ในการเพาะปลูกต่อไป	(สำานักงาน

โครงการโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เนต,	2556)

จ�กพระตำ�หนักจิตรลด�สู่แปลงน�ส�ธิตเกษตรกร

	 กระทรวงวัฒนธรรม	(2553)	สำาหรับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาอันเกิดจากพระ

ราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชฯภายหลังจากเสด็จพระราชดำาเนนิ

ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่

อตัภาพโดยเฉพาะอาชพีดา้นเกษตรกรรมซึง่ถอืวา่เปน็อาชพีหลักของประเทศจึงทำาใหเ้กดิ	“โครงการ

ส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดา”	ภายในบริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็น

พระราชฐานที่ประทับในปีพ.ศ.2504	โดยเริ่มต้นจาก	“นาข้าวทดลอง”	และ	“ป่าไม้สาธิต”	ต่อมา

กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ	ก็ค่อยๆ	ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่มเงาวังสวนจิตรลดา

	 สำาหรบัพนัธ์ุข้าวท่ีนำามาปลกูท่ีแปลงนาทดลองสวนจติรลดานัน้	เปน็เทคนคิการคงไวซ้ึง่สาย

พนัธุด์ัง้เดมิทีบ่รสิทุธิท์างกรมการขา้วจะนำาเมล็ดพันธุค์ดักล่าวคอืเกบ็เฉพาะรวงขา้วของแต่ละพันธุ์

มาปลูกหลังจากนั้นจะนำาเมล็ดพันธุ์คัดมาปลูกเป็นพันธุ์หลักเพื่อขยายปริมาณให้มากขึ้นโดยในฤดู

ดำานาประจำาป	ีพ.ศ.2553	กรมการขา้วไดท้ำาการปลูกขา้วไร่จำานวน	3	พันธุ	์ได้แก	่พันธุข์า้วซิวแมจั่น

พันธุ์ข้าวดอกพะยอมและพันธุ์ข้าวเหนียวลืมผัว	ส่วนข้าวนาสวนทำาการปลูกท้ังหมด	7	พันธุ์ได้แก่
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พนัธุข์า้วขาวดอกมะล	ิ105	พนัธุข์า้วปทมุธาน1ี	พนัธุข์า้วสพุรรณบรุ1ี	พนัธุข์า้วพษิณโุลก2	พนัธุข์า้ว

หอมปราจนีบรุพีนัธุข์า้ว	กข	31	และพนัธุข์า้ว	กข	6	โดยขา้วสายพันธุต่์างๆทีน่ำามาปลูกนัน้มทีัง้พันธุ์

พืน้เมืองและพนัธุท์ีไ่ดร้บัการพฒันามาจากพนัธุพ์ืน้เมอืงเพือ่นำามาปลกูใหไ้ดผ้ลผลติสงูตา้นทานโรค

และแมลงคุณภาพการหุงต้มดีและผลจากการพัฒนาไม่หยุดนิ่งนี้เองทำาให้ปัจจุบันพันธุ์ข้าวไทย

สามารถพัฒนาไปสู่ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

	 สว่นพนัธุข้์าวท่ีขอพระราชทานไปหวา่นทีท่อ้งสนามหลวงคอืขา้วพนัธุข์าวดอกมะล1ิ05	ซ่ึง

เปน็ผลผลติจากแปลงนาทดลองสวนจติรลดา	สว่นพนัธุห์ลกัอืน่ๆกรมการขา้วไดข้อพระราชทานนำา

ไปบรรจุถุงเล็กๆเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานและเกษตรกรโดยปีหนึ่งๆสามารถบรรจุได้

ประมาณ๓แสนซองทัง้นีก้ารดำาเนนิโครงการนาทดลองแบง่เปน็	3	แผนดำาเนนิงานคอืแปลงปลูกข้าว

นาสวนและขา้วไรพ่นัธุด์เีพือ่เกบ็เกีย่วเปน็	“พนัธุข์า้วทรงปลกูพระราชทาน”	พืน้ที	่4.6	ไรใ่นฤดนูาปี

แปลงปลกูพชืหมนุเวยีนในนาข้าวมกีารปลกูพชืตระกลูถัว่ชนดิต่างๆและพชืเศรษฐกจิทนแลง้และใช้

นำา้นอ้ยการจดันิทรรศการเกีย่วกบัข้าวและพชืหมนุเวยีนในนาขา้วนอกจากจะไดรู้ถ้งึทีม่ากวา่จะเปน็

พนัธุข์า้วทรงปลกูพระราชทานแลว้	พระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเดจ็	พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ 

ทีท่รงเลง็เหน็คณุคา่ท่ีแฝงอยูใ่นทุกสรรพสิง่	แมก้ระทัง่เศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรเชน่แกลบโดย

ภายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดาจะมีโรงสีขา้วตัวอยา่งซ่ึงขา้วทีน่ำามาสีจะเปน็ขา้วทีรั่บซ้ือ

จากเกษตรกรเศษวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากโรงสีข้าวตัวอย่างคือแกลบที่มีกว่า	20	เปอร์เซ็นต์ของ

ขา้วทัง้หมดพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดำารใิหน้ำาแกลบมาใชใ้นการปรบัปรงุดนิและ

นำามาเปน็เชือ้เพลงิแท่งเพือ่ลดการใช้ไมล้งโดยกระบวนการคอืนำาไปอดัใหเ้ปน็แทง่คลา้ยฟนืจำาหนา่ย

ในราคากิโลกรัมละ	3	บาทหรือนำาไปเผาเป็นถ่านจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นกิโลกรัมละ	20	บาท

นอกจากนีแ้กลบมคีณุสมบัตเิป็นเชือ้เพลงิชวีมวลโดยนำามาใชป้ระโยชนใ์นรปูของพลงังานความรอ้น

และนำาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องทำาความเย็นแบบดูดซึมชนิดใช้นำ้าร้อนเพ่ือผลิตนำ้าเย็น

สำาหรบัใช้กับเครือ่งปรบัอากาศในศาลามหามงคลอกีดว้ยซึง่เรยีกระบบนีว้า่ระบบผลตินำา้เยน็โดยใช้

พลังงานความร้อนจากแกลบ

	 ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเป็นห่วง

คอืหากคนของเรามากขึน้แตข่า้วเราผลติไดเ้ทา่เดิมหรือนอ้ยลงกจ็ะเปน็ปญัหาพระองคท่์านไมอ่ยาก

เห็นคนไทยไม่มีข้าวกินดังนั้น	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ซึ่งสมัยก่อนท่านบอกว่าให้ลดปริมาณการปลูก

ข้าวลงมาสมัยนี้ท่านพยายามที่จะขยายพื้นที่ปลูกข้าวและเพ่ิมผลผลิตข้าวซ่ึงภารกิจนี้กรมการข้าว

เองก็กำาลังดำาเนินการอยู่	ดังพระราชดำารัส	ความว่า	“..	ข้าวต้องปลูก	เพราะอีก	20	ปีประชากรอาจ

จะ	80	ล้านคน	ข้าวจะไม่พอ	ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ	ข้าวจะไม่พอ	เราจะต้องซื้อข้าวจากต่าง

ประเทศ	เรื่องอะไร	ประชาชนคนไทยไม่ยอม	คนไทยนี้ต้องมีข้าว	แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าว
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ที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้	เราก็ต้องปลูก..”	(พระราชดำารัส	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้ง

เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำาริ	ที่บ้านโคกกูแว	

จ.นราธิวาส	วันที่	28	กันยายน	2536)

	 สุกัญญา	สุจฉายา(2547)	โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการ

ดำาเนนิงานโดยยดึแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเกีย่วกบั	“เศรษฐกจิพอเพยีง”	

ซึ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา

ตนเองได้	ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อลดการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ	และการนำาวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพประหยัด

เวลาและค่าใช้จ่าย	โดยดำาเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาทดลองเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและผลการศกึษาเพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หแ้กเ่กษตรกรและประชาชนผูส้นใจทัว่ไป

พระอัจฉริยภ�พก�รปลูกข้�ว วิถีเกษตรอย่�งยั่งยืน กับธน�ค�รข้�ว

(สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ,	2553)

ก�รปลูกข้�ว

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็น

อย่างมาก	เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าออกที่สำาคัญของประเทศได้มี

การทำานาเพือ่ปลกูขา้วมาแตโ่บราณ	รวมทัง้ปจัจุบนัยงัมกีารปลูกขา้วเปน็อาชพีจึงได้ทรงหาวธิทีีจ่ะ

นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำานา	เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้สูงขึ้นโดยได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จัดทำาแปลงนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดาตั้งแต่ปี	2504	เมื่อได้พันธุ์ข้าว

ทีด่มีีผลผลติสูงจะพระราชทานใหเ้กษตรกรนำาไปปลกูเพือ่ขยายพนัธุต์อ่ไปรวมทัง้ใชเ้ปน็พนัธุข์า้วใน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญด้วย

	 นอกจากนาข้าวในพื้นที่ราบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำาริให้ศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกบนภูเขาและหุบ	ตลอดจนท่ีดอนเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีความแห้ง

แลง้ตอ้งอาศัยนำา้ฝนในการปลกู	ขา้วทีป่ลกูจงึตอ้งมสีภาพทีแ่ตกตา่งจากนาขา้วในพืน้ทีร่าบปจัจบุนั

ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวตามพระราชดำาริล้วนแล้วแต่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีและเหมาะสมกับ

สภาพดินฟ้าอากาศส่วนนาที่ร้าง	เนื่องจากประสบปัญหาฝนแล้งนำ้าท่วมศัตรูพืชรบกวนได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำาริเพื่อ

แก้ไขปญัหาใหแ้กร่าษฎรสำาหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทำานาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงคดิคน้

หาวิธีในการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างเช่น	 เคร่ืองสูบนำ้าแต่เดิมใช้ระหัดไม้ซ่ึงช้าและล้าสมัยได้
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พระราชทานพระราชดำารใิหใ้ชเ้ครือ่งเรอืตดิท้ายแทน	รวมทัง้การนำาเครือ่งทุน่แรงในการปลกูขา้วมา

ใช้ได้แก่ควายเหล็กที่ใช้ในการพรวนดินเตรียมดินและปลูกข้าวเครื่องนวดข้าวสีข้าวและอื่น	ๆ	จาก

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระราชดำาริในการปรับปรุงพันธุ์

ขา้วใหม้คีณุภาพและผลผลติท่ีสงูข้ึน	ตลอดจนเหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศรวมทัง้พฒันาการปลกู

ในด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่าง	ๆ	ให้ทันสมัยทำาให้ข้าวไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ	

เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

ก�รเกษตรแบบยั่งยืน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงให้ความสำาคัญในเร่ืองการเกษตร

กรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยมานานแล้ว	ทรงใช้หลักการพัฒนาการเกษตรที่ส่งเสริมให้

เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองไดแ้ละทรงเนน้มใิหเ้กษตรกรพึง่พาพชืเกษตรแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	วธิกีาร

พัฒนาการเกษตรของพระองค์	คือการที่ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากท่ีสุดและใช้

อย่างประหยัดด้วย	ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำากินของเกษตรกรให้เหลือน้อยที่สุดโดยอาศัย

การพึ่งพาธรรมชาติเป็นปัจจัยสำาคัญ

	 สำาหรับวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำา	ให้ปฏิบัติมีต้ังแต่การสนับสนุน

ให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนประเภทตระกูลถั่ว	เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงและมี

ผลกระทบต่อคุณภาพของดินในระยะยาว	นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการค้นคว้าทดลองเพื่อหาพันธุ์

พืชใหม่ๆ	มาปลูกรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชตลอดจนทั้งพันธุ์สัตว์ต่างๆ	ที่เหมาะสมแก่

การเลี้ยงและแนะนำาให้เกษตรกรนำาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	จะมีผล

โดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตรเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา	เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว	จึงทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมาก

ที่สุดและยาวนานที่สุด	โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้พระราชทานพระราชดำาริใน

การทำาเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกร

ธน�ค�รข้�ว

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ	สู่ภูมิภาคต่าง	ๆ	ในท้องถิ่น

ชนบทของประเทศไทยเป็นจำานวนเกือบ	50	ปี	 จึงทรงเห็นสภาพความยากจนเดือดร้อนของ 

พสกนิกรและเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดถึงสาเหตุแห่งปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ขาดแคลนข้าวของชาวนาทั้ง	ๆ	ที่ปลูกข้าวเองแต่ไม่มีข้าวท่ีจะบริโภคและทำาพันธุ์จึงแก้ปัญหาโดย
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การกู้ยืมจากพ่อคา้คนกลาง	ซึ่งอาจกู้ยืมเป็นข้าวหรือเป็นเงนิและตอ้งเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สงูมาก

ในบางกรณีต้องกู้ยืมโดยวิธีการขายข้าวเขียวซึ่งเป็นผลให้ผู้กู้เสียเปรียบอย่างมากทำาให้ผลผลิตข้าว

ที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและชำาระหนี้ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่มีหนี้สินพอกพูนตกอยู่ในสภาพ

ยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึทรงพยายามทำาทกุวถิทีางเพือ่ใหเ้กษตรกรพน้จากการเปน็

หนี้สินและมีข้าวบริโภคโดยไม่ขาดแคลนและทรงพระราชดำาริว่าธนาคารข้าวจะเป็นวิธีหนึ่งท่ีแก้

ปัญหาดังกล่าวนี้ได้จึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.2519	ที่

หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงอำาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้พระราชทานข้าวเปลือก

จำานวนหนึง่ใหแ้กผู่ใ้หญบ่า้นเพือ่เปน็ทนุเริม่ดำาเนนิกจิการธนาคารขา้วและได้พระราชทานแนวทาง

การดำาเนนิงานไว้ดว้ยการให้มคีณะกรรมการคดัเลอืกจากราษฎรในหมูบ่า้นเปน็ผูเ้กบ็รกัษาพจิารณา

จำานวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืนเมื่อราษฎรยืมข้าวไปใช้บริโภคเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วจะต้องนำา

มาคืนธนาคารพร้อมกับดอกเบี้ยซึ่งข้าวที่เป็นดอกเบี้ยจะเป็นของส่วนรวม

	 ธนาคารขา้วเปน็โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริในเชงิการใหส้วสัดิการสังคมและชว่ย

เหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยราษฎรมีแหล่งข้าวกลางของหมู่บ้านที่สามารถกู้ยืมไปบริโภคหรือทำาพันธุ์ซึ่ง

เสยีดอกเบีย้ในอตัราตำา่กวา่การกูจ้ากพอ่คา้คนกลาง	รฐับาลไดส้นองพระบรมราโชบายขยายขอบเขต

การดำาเนนิงานธนาคารขา้วออกไปทัว่ประเทศ	ธนาคารขา้วทีป่ระสบความสำาเร็จมไิด้บรรลุเพียงจุด

หมายพ้ืนฐานในการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าวบริโภคเท่านั้น	แต่ยังได้สร้าง

กจิกรรมตอ่เนือ่งอืน่ๆ	ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพสรา้งการมสีว่นรว่มภาวะผูน้ำาความสมคัรสมาน

สามัคคีและความร่วมมือในระดับชุมชนอีกด้วย

จ�กแปลงน�ส�ธิตสวนจิตรลด� สู่วิถีวัฒนธรรมข้�วช�วสุรินทร์ (ศูนย์เรียนรู้ก�รเกษตรอทิตย�ทร, 

2560)

 ใต้ร่มพระบ�รมีปกเกล้�ปกกระหม่อมช�วสุรินทร์กับโครงก�ร “ซแรย์อทิตย�”

	 จังหวัดสุรินทร์มีอาณาเขตบริเวณด้านทิศใต้  ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาตามแนว

เทือกเขาพนมดงรัก  เป็นระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร  พื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นเขตพื้นที่

ราบเชิงเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนกระจายอยู่ทั่วไป  และเป็นเขตต้น

นำ้าสาขาของแม่นำ้ามูลที่สำาคัญหลายสาย  คือ	ลำานำ้าชีน้อย ลำาห้วยทับทัน  ลำาห้วยสำาราญ  ซึ่งลุ่มนำ้า

สาขาเหล่านี้ได้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร	ท่ีอาศัยอยู่ฝ่ังขวาของลำานำ้ามูลในเขตจังหวัด

สรุนิทรท์ัง้หมดสภาพดนิโดยท่ัวไปในจงัหวดัสรุนิทรเ์ปน็ดินรว่นปนทรายและดินเหนยีว	มคีวามอดุม

สมบูรณ์ตำ่าและไม่อุ้มนำ้า	ทำาให้เกิดการถ่ายเทนำ้าได้ดี	เหมาะสำาหรับปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์	จาก
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สภาพทางภูมิศาสตรจ์งัหวดัสรุนิทรเ์ป็นแอง่กระทะขนาดใหญด่นิเปน็ดนิรว่นปนทราย	พืน้ทีม่คีวาม

อุดมสมบูรณ์ตำ่า	การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่มีทั้งความแห้งแล้งของพื้นที่	และความเค็มในดินส่ง

ผลใหข้า้วเกิดความเครยีดและหลัง่สารหอมสง่ผลใหข้า้วมคีวามหอมมากกวา่ขา้วหอมจากแหลง่อืน่

และเป็นความพิเศษที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์โดยแท้

	 จากสภาพภมูศิาสตรท์ีท่ำาให้จงัหวดัสริุนทร์เปน็แหลง่ผลติขา้วทีห่อมทีส่ดุ	พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	ได้ประทานชื่อแก่โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	ว่า	“ซแรย์อทิตยา”	

ซแรย์	ภาษาเขมรแปลว่า	นา	(นา	อทิตยา)	ทั้ง	ซแรย์อทิตยา	และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

นัน้เปน็โครงการในพระดำารภิายใตก้ารดแูลของ	“โครงการเกษตรอทติยาทร”	พร้อมกนันี	้ประทาน

สัญลักษณ์แก่โครงการเกษตรอทิตยาทร	ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร	อ	สีม่วง	เป็นส่ิงแทนพระองค์	

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกร	ล้อมรอบด้วย

ลายกนก	ทีเ่ลน่ลวดลายใหเ้ปรยีบเสมอืนพลงัแหง่อาทติย	์และรวงขา้วสทีองเปน็รปูหยดนำา้แสดงถงึ

ความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาการเกษตรใหรุ้ง่เรอืง	หยดนำา้แสดงถงึความรม่เยน็	อดุมสมบรูณเ์ปรยีบเสมอื

นนำ้าพระทัยของพระองค์ที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม

	 โครงการพเิศษจงัหวดัสรุนิทรก์ำาลงัจดัสรา้งฐานการเรยีนรูช้าวนา	ซ่ึงจะแลว้เสรจ็ภายในวนั

ที่	9	เมษายน	2560	และจะเปิดการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่	10	เมษายน	2560	นี้มีฐานการ

เรียนรู้ชาวนา	(KMFF	:	knowledge	management	for	farmer)	เพื่อพัฒนาอาชีพของชาวนาใน

ยุคปัจจุบัน	โดยมุ่งเน้นการจัดการ	วิธีการ	การดำาเนินการ	การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	ให้ยึด

หลักของเกษตรอินทรีย์	ลดการใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร	สู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้

ชาวนา	โดยเน้นการให้ความรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติ

	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	ได้เสด็จไปยังอ่างเก็บนำ้าอำาปึล	ตำาบลเท

นมีย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	ทรงติดตามผลการดำาเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	ใน

การนีเ้สดจ็ไปยงัโรงสขีา้ว	เพือ่ทอดพระเนตรเคร่ืองสีขา้ว	ซ่ึงกลุ่มวสิาหกจิชมุชนตำาบลเทนมยีน์ำาทลู

เกล้าถวายเพื่อใช้ในโครงการฯ	ตั้งแต่วันที่	17	กุมภาพันธ์	2560	โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	เปิด

ให้เกษตรกรนำาข้าวเปลือกมาสีข้าวในโรงสีข้าวได้	ซึ่งเกษตรกรจะได้ข้าวสาร	ส่วนรำาข้าวปลายข้าว	

และแกลบ	จะใช้ในกิจกรรมของโครงการฯ	ต่อไป

สุรินทร์ถิ่นภูมิปัญญ�วัฒนธรรมข้�ว

	 งามพศิ	สตัยส์งวน	(2545)	กลา่ววา่	องคป์ระกอบของวฒันธรรมขา้ว	คอืการดำาเนนิวถิชีวีติ

ของชาวนา	และเพือ่สรา้งกรอบแนวคดิในการทำาความเขา้ใจในการศกึษาวฒันธรรมขา้วผา่นพธิกีรรม

และความเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำามาหากินที่เกี่ยวกับข้าว	หรือการเพาะปลูกของชาวนาเพื่อให้
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เกิดความอุดมสมบูรณ์	โดยจดุประสงคห์ลกัของพธิกีรรมเกีย่วกบัขา้วเปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีาร

แก้ไขปัญหาของชาวนา	ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวนาในการเผชิญปัญหาเรื่องปากเรื่อง

ท้องเรื่องความอยู่รอดโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อทางหลักศาสนา	ทั้งฮินดู	พุทธ	หรือความเชื่อเรื่องผี

ความเช่ือเรื่องขวัญ	โดยผ่านวิธีกรรมการปลูกข้าวตั้งแต่	ขั้นตอนก่อนการเพาะปลูกเพื่อเป็นการ

บวงสรวงบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืบรรพบรุษุใหค้วามคุม้ครองปอ้งกนัอนัตรายแกช่วีติและทรพัยส์นิ	เชน่

พิธีแห่นางแมว	สวดคาถาปลาช่อน	ข้ันตอนการเพาะปลูกเพื่อบวงสรวงบอกกล่าวแก่เทพเจ้า	หรือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	เพื่อให้การเพาะปลูกเป็นไปด้วยดี	เช่น	พิธีแรกไถนาตกกล้า	พิธีแรกดำานา	พิธีบุญบั้งไฟ

ขัน้ตอนการบำารงุรกัษาเพือ่ใหข้า้วปลอดภยัจากสัตวต่์าง	ๆ 	เชน่	พิธรัีบขวญัแมโ่พสพ	พิธไีล่หนไูล่นก

ไลแ่มลงและอืน่ๆ	พธิสีวดสงัคหะและขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วข้าวฉลองผลผลิตเปน็พิธกีรรมท่ีจัดทำาข้ึน

ในชว่งการเกบ็เกีย่ว	เชน่	พธิรีวบข้าว	พธิแีรกเกีย่วกบัการนวดขา้ว	พธิทีำาขวญัขา้ว	พธิปีดิยุง้นอกจาก

นั้นเมื่อได้เก็บเกี่ยวข้าวเป็นผลผลิตแล้วข้าวที่ผ่านขั้นตอนจนกระทั้งเก็บเกี่ยวกับจนสำาเร็จจะมีทั้ง

ข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกข้าวตอกเมล็ดข้าวเปลือกที่คั่วจนแตกจะนำามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ

	 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท	(2551)	กล่าววา่	วฒันธรรมขา้วนัน้เปน็

วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวนาและเกีย่วขอ้งกบัขา้ว	วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวนาเปน็แบบแผน

ของการประพฤตปิฏิบัต	ิวธิดีำาเนนิชวีติการแสดงออกซ่ึงความรูส้กึนกึคดิในสถานการณต่์าง	ๆ 	ทีเ่ปน็

เอกลกัษณเ์ปน็ความเขา้ใจซาบซึง้รว่มกนั	ทีม่กีารเลอืกสรรแกไ้ขปรบัปรงุอยา่งเหมาะสมตามสภาพ

แวดล้อมและได้นำามาใช้เป็นแนวทาง	เครื่องมือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุตามจุดมุ่ง

หมายของชาวนา	หรือสังคมชาวนาส่วนวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวมีลักษณะทางกายภาพรูปแบบวิธี

การกระบวนการเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเพณพีธิกีรรม	ความเชือ่	ความรู้ภมูปิญัญาสภาพแวดล้อมเปน็การ

เปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบในอดตี	และตอ่มาได้กลายเปน็เอกลักษณท์างสังคมของชาวนาท่ีมคีวาม

สมัพนัธท์างดา้นรา่งกายท่ีช่วยในการหลอ่เลีย้งใหม้คีวามเจรญิเตบิโตและดา้นจติใจทีช่ว่ยสรา้งความ

สัมพันธ์และสร้างสายใยร้อยรัดอย่างลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดินฟ้าอากาศและทรัพยากรธรรม

ชาตอิืน่ๆทีม่นษุยม์อีำานาจในการตดัสนิใจในการเพาะปลกูอยา่งเตม็ที	่เกีย่วกบัการเพาะปลกูซึง่การ

เพาะปลกูน้ีอาจจะทำากจิกรรมอืน่ๆรว่มไปกบัการทำานาอยูด่ว้ยเชน่มกีารเลีย้งปลาหรอืเลีย้งเปด็โดย

การทำานานัน้จะตอ้งอาศยัอยูต่ามธรรมชาต	ิและมกีารเจริญเติบโตไปพร้อม	ๆ 	กบัต้นกล้าในนาหรือ

มตีน้หมากรากไมพ้ชืผลอยูบ่รเิวณรมิคนันาเป็นสว่นประกอบของพืน้ทีท่ำานาโดยทัว่ไปการทำานาของ

ชาวนามีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อการบริโภคภายในครัว

เรือนหรือเป็นไปเพื่อการค้าขายหรืออาจจะเป็นทั้งเพื่อการค้าขายและบริโภคก็เป็นได้

	 ประคอง	นมิมานเหมนิทรแ์ละสกุญัญา	สจุฉายา	(2547)	กลา่วถงึความคดิทีว่า่	“วฒันธรรม

ข้าวคือรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย”	หรือ	“วัฒนธรรมข้าวคือวัฒนธรรมไทย”	ได้รับการ
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เน้นยำา้มาอยา่งตอ่เนือ่งโดยหนว่ยงานและสถาบนัวชิาการทางดา้นวฒันธรรมหรอืไทยศกึษาและถกู

ผลติซำา้อยา่งกวา้งขวางโดยหนว่ยงานราชการ	ส่ือมวลชน	โรงเรียนและสถาบนัการศกึษาในทุกระดับ

ความคิดน้ีสมัพนัธแ์นบแนน่กบัความเป็นไทยหรอืความเปน็ชาต	ิทำาใหว้ฒันธรรมขา้วเปน็มรดกความ

ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นสมบัติลำ้าค่าของชาติท่ีจะต้องหวงแหนและรักษาไว้	นอกจากนั้น

วัฒนธรรมข้าวยังนับว่าเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตก

ต่างไปจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มิได้กินข้าวหรือปลูกข้าวเป็นหลัก

	 ประชากรในจงัหวดัสรุนิทรป์ระกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุท์ีห่ลากหลาย	นอกจากกลุ่มคนไทย

และกลุม่คนจนีทีย่า้ยถิน่ฐานเขา้มามากขึน้	เมือ่ประมาณ	พ.ศ.2465	ภายหลังจากท่ีมกีารตัดเส้นทาง

รถไฟสายกรงุเทพฯ-อุบลราชธานี	ผา่นจงัหวัดสรุนิทรแ์ลว้	ยงัมกีลุม่ชาตพินัธุด์ัง่เดมิอาศยัอยูอ่กีอยา่ง

น้อย	3	กลุ่มด้วยกันคือ	กลุ่มชาติพันธุ์กูย	กลุ่มชาติพันธุ์เขมร	และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้�วของช�วกูย

	 ประเพณกีารลงแขก	เปน็ประเพณทีีแ่สดงถึงความมนีำา้ใจเอือ้เฟ้ือต่อกนัของชาวชนบท	การ

ลงแขกในภาษากยู	ตรงกบัคำาวา่	“เหวยีน”	หมายถงึการขอแรงใหไ้ปชว่ยเกีย่วขา้ว	ซ่ึงส่วนใหญ	่เปน็

งานที่เหลือบ่ากว่าแรงมีการบอกให้พี่น้องไปช่วยเหลือ

	 การลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นสิ่งที่ชาวนาต้องทำา	เนื่องจากคนสมัยก่อนมีนาของตนเองเป็น

จำานวนมากจึงหาวิธีท่ีจะทำาให้การเกี่ยวข้าวน้ันเสร็จรวดเร็ว	เมื่อลงแขกในที่นาของตนเองแล้วก็จะ

ลงแขกในที่นาของคนอื่นตอบแทนกันไป	การแสดงนำ้าใจต่อกันเช่นนี้	ย่อมชี้ให้เห็นชัดเจนว่า	นำ้าใจมี

ค่ายิ่งกว่าเงินสำาหรับชาวชนบท	ตามปกติแล้วเมื่อถึงเวลาทำานาชาวบ้านจะไม่มีเวลาลงแขกเพราะ

ต่างคนต่างรีบทำาให้ทันกับนำ้า	ถ้านำ้าแห้งจะปักดำาไม่ได้	แต่เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็จะมีเวลาลงแขก	

การทีช่าวบา้นมารว่มทำางานนีก้จ็ะทำาใหง้านเสร็จเร็วขึน้และยงัทำาใหเ้กดิความสนกุสนาน	ชายหนุม่

หญิงสาวมีโอกาสได้พบกัน	ได้สังเกตอุปนิสัยซึ่งกันและกันและได้พูดคุยกัน

	 การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น	เจ้าของนาเรียกว่าเจ้าภาพ	จะต้องเตรียมบุหรี่	 ซ่ึงสมัยก่อนจะใช้

ยาเส้นมวนกับใบตอง	แต่ปัจจุบันนิยมใช้บุหรี่ซองเพราะไม่ต้องเสียเวลามวน	จากนั้นก็นำาบุหรี่ไป

บอกญาติสนิทหรือเพื่อนบ้าน	ส่วนมากจะบอกประมาณ	40-60	คน	นิยมบอกในตอนเย็นหรือตอน

ทานขา้วเยน็เสรจ็	เพราะตอนเทีย่งหรอืตอนเชา้	เจ้าภาพต้องเตรียมอาหารเพ่ือทีจ่ะนำามาทำาอาหาร

ให้คนที่มาลงแขก	เมื่อถึงวันลงแขกเกี่ยวข้าว	ผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืน

หรือตืน่ขึน้มาทำาอาหารแตเ่ชา้	เพือ่ทีจ่ะนำาไปทีน่า	หากวา่หมูบ่า้นมคีนนอ้ยกบ็อกแตพ่วกญาติๆ ขา้ง

บ้านให้ไปช่วยทำากับข้าว	เครื่องดื่มก็จะมีเหล้าโท	นำ้าอัดลม	เมื่อเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็จะเตรียม

ที่จะไปนา	ก่อนออกไป	จะมีการเซ่นไหว้ผีเรือน	โดยมีเหล้า	หมากพลู	๑คำา	ธูป	๒ดอก	และนำ้า	เพื่อ
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บอกว่าจะไปลงแขกเกี่ยวข้าว	จากนั้นจึงขนของต่างๆไปที่นา	เมื่อขนของไปที่นาแล้ว	ก่อนกินข้าวก็

จะมีการเซ่นบอกเจ้าปู่เจ้าย่าที่นา	บอกว่าจะลงแขกเกี่ยวข้าว	พอพี่น้องมาแล้วก็เรียกกินข้าวเช้ากิน

เสรจ็ก็เริม่เก่ียว	เกีย่วไดส้กัพกักเ็ริม่ตะโกนขอเหลา้เจา้ภาพ	ถา้เจา้ภาพไมน่ำามากใ็หต้ะโกนไปเรือ่ยๆ

จนกวา่จะนำามาให	้ปัจจบัุนมกัมกีารแจกขนม	ลกูอม	ยาทำาใจและนำา้อดัลมดว้ย	เมือ่ถงึเวลาทานขา้ว

กลางวนั	โดยเจา้ภาพจะเรยีกทานข้าวกลางวนัตอนบา่ยสองโมง	อาหารกลางวนัของชาวกยูสว่นมาก

จะเป็นขนมจีนนำ้ายาและส้มตำา	กินเสร็จก็จะนั่งพักเพื่อรออาหารย่อย	ขณะเดียวกันเจ้าภาพก็จะนำา

บุหรี่	ลูกอม	ขนม	นำ้าอัดลมไปแจกจ่าย	หลังจากนั่งพักก็จะลงไปเกี่ยวข้าวต่อ	ช่วงบ่ายจะมีการดื่ม

เหล้าโทและนำ้าอัดลมบ่อยขึ้น	ประมาณ	๔โมงเย็น	เจ้าภาพก็จะเรียกกินข้าวเย็น	อาหารเย็นจะเป็น

อาหารหนัก	มีข้าวสวย	ต้มยำา	นำ้าพริก	หรือท่ีเรียกว่า	“ป่น”	และกับข้าวอีกสองสามอย่าง	ขณะที่

กนิขา้วอยูน่ัน้กจ็ะมกีารรนิเหลา้โทใหอ้กีเปน็การปดิทา้ย	ชาวบา้นกเ็ริม่ทยอยกลบับา้น	สว่นทีเ่หลอื

ก็เป็นเจ้าภาพ	พ่อครัว	แม่ครัวจะเก็บของเตรียมตัวกลับบ้าน	ก่อนกลับบ้านก็จะแซนผะหงู	แล้ว

ทำาลายผะหงู	(ผะหงูนี้ขุดคันนาเพื่อทำาเป็นเตาไฟประกอบอาหาร)	เมื่อกลับถึงบ้านก็จะทำากับข้าว

เลี้ยงพ่อครัวแม่ครัวอีกครั้งเป็นอันเสร็จงานเกี่ยวข้าวการลงแขกเกี่ยวข้าวนี้ทำาให้คนในหมู่บ้านได้มี

โอกาสพบปะพูดคุยกัน	แลกเปลี่ยนความคิกเห็นจากที่ไม่เคยเจอหน้ากัน	หนุ่มสาวก็มีโอกาสพบปะ

พูดคุยกัน	บางรายอาจพอใจถึงกับตกลงแต่งงานกัน	

	 การกระทำาอย่างหนึ่งที่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งมักจะมีพบกันบ่อย	ๆ	คือ	การมัดข้าวแล้ว

โยนไปบนต้นไม้เพื่อเป็นตัวแทนของคน	เป็นหุ่นยืนอยู่บนต้นไม้	เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าที่นี่มีการ

ลงแขกเกี่ยวข้าว	การกระทำาดังกล่าวเป็นความเชื่อของแต่ละคน	บางคนก็บอกว่าเพ่ือหยอกล้อกัน	

การทำาของเล่นเด็ก	ๆ 	บ้างเป็นการแกล้งเจ้าของนา	บ้างเพื่อความสนุกสนาน	การมัดข้าวแล้วโยนไว้

บนต้นไม้นั้น	ตามคำาบอกเล่าของคนแก่บอกว่าเป็นการกรทำาเพ่ือป้องกันส่ิงชั่วร้ายต่างๆที่มาแพ่ว

พานกับเจ้าของนา	

	 ปจัจุบันการลงแขกเกีย่วขา้วเริม่หายไปเรือ่ย	ๆ 	เนือ่งจากทกุวนันีท้คีนจำานวนนอ้ยมากทีจ่ะ

ลงแขกเก่ียวขา้ว	สมาชกิในครอบครวัมมีากขึน้	ไมว่า่ดว้ยเหตใุดกต็ามทำาใหก้ารเกีย่วขา้วเสรจ็เรว็ขึน้	

การลงแขกเก่ียวข้าวจึงไม่จำาเป็นอีกต่อไป	ในบางรายที่มีเงินมากหน่อยก็จะจ้างคนมาเกี่ยวข้าวให้	

วิธีนี้นิยมกันมากเพราะจะทำาให้การเดี่ยวข้าวเสร็จเร็วขึ้น	ผลดีของการลงแขกเกี่ยวข้าว	คือ	ทำาให้

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความมีนำ้าใจกับเพื่อนฝูง	ยังทำาให้การเกี่ยวข้าว

เสร็จเร็วกว่าเดิม	การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นการอนุรักษ์ของชาวกูยที่มีมาตั้งแต่โบราณเอาไว้

การทำาบุญข้าวประดับดินของชาวลาวอีสานในสุรินทร์

	 ขันเตียน	นามเกตุ	(2556)	พบว่า	การทำาบุญข้าวประดับดินของชาวลาวอีสาน	ก็เพื่ออุทิศ

สว่นกุศลใหกั้บญาตทิีต่าย	ถอืเป็นประเพณทีีจ่ะตอ้งทำากนัทกุๆ	ป	ีมไิดข้าดโดยไดก้ำาหนดเอาวนัแรม	
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14	คำ่า	เดือน	9	เป็นเกณฑ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“บุญเดือนเก้าดับ”	โดยการเตรียมอาหารใน

วันแรม	13	คำ่า	ชาวบ้านจัดเตรียมอาหารคาวหวาน	มี	เนื้อ	ปลา	ขนม	ข้าวต้ม	อ้อย	นำ้าตาล	ผลไม้	

ตลอดจนหมากพลู	บุหรี่	โดยการแบ่งอาหารออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนที่หนึ่งเลี้ยงดูคนในครอบครัว	

ส่วนที่สองให้ญาติพี่น้อง	ส่วนที่สามอุทิศให้ญาติที่ตายไป	ส่วนที่สี่นำาไปถวายพระสงฆ์	สำาหรับส่วน

ที่อุทิศให้ญาติที่ตายไปแล้วประกอบด้วยอาหารห่อด้วยใบตองกล้วย	คาวห่อหนึ่ง	หวานห่อหนึ่ง	

หมากพลูห่อหนึ่งเย็บติดกันเป็นห่อใหญ่	พอถึงเวลาเช้ามืดของวันแรม	14	คำ่า	เดือน	9	ชาวบ้านจะ

นำาหอ่อาหารทีเ่ตรยีมไวไ้ปแขวนตามตน้ไม	้หรอืวางตามพ้ืนดินใต้โคนต้นไม	้เหตุท่ีชาวบา้นนำาอาหาร

วางที่พื้นเพื่อให้ชาวเปรตมารับเอาของอุทิศให้ได้ง่ายๆ	โดยไม่มีพีรีตอง	ไม่ต้องถวายทานกรวดนำ้า	

เพราะว่ามีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์เพียง	2	ชั่วโมงเท่านั้น	คือ	ตั้งแต่	เวลาตี	4	ถึง	6	โมงเช้า	พร้อมทั้ง

จุดธูปเทียนบอกกล่าวให้บรรดาญาติผู้ล่วงลับได้มารับอาหารและส่วนบุญ	รุ่งเช้าชาวบ้านจะนำา

อาหารอกีสว่นหนึง่มาทำาบุญตกับาตร	และถวายทานแด่พระสงฆ์อกีครัง้	เสรจ็แลว้กรวดนำา้อทุศิสว่น

กุศลเป็นอันเสร็จพิธี	การทำาบุญข้าวประดับดินในคติทางพระพุทธศาสนา	มีความหมาย	2	ประการ	

คือ	1.	อุทิศส่วนบุญไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว	และ	2.	ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา	เชื่อใน

กฎแห่งกรรม	บาปบญุคณุโทษ	ซึง่กรรมในทางพระพทุธศาสนา	หมายถงึ	การกระทำาดว้ยเจตนาหรอื

กระทำาด้วยความจงใจ

	 นกัปราชญล์าวชาวอสีานอาศยัเหตนุี	้จงึไดม้กีารทำาบญุเดอืน	9	บญุขา้วประดบัดนิ	คอื	การ

ห่อข้าวปลาอาหารและของขบเคี้ยวต่างๆ	เป็นห่อๆ	แล้วนำาไปถวายทานบ้าง	แขวนต้นไม้บ้าง	ตาม

บริเวณกำาแพงวัดบ้าง	เรียกว่าข้าวประดับดิน	การทำาบุญด้วยการให้ทานรักษาศีล	ด้วยอาศัยข้าว

ประดับดินเป็นมูลเหตุเรียกว่า	“บุญข้าวประดับดิน”	สาเหตุที่เรียกบุญเดือน	9	เพราะมีการกำาหนด

กันทำากันจนเป็นประเพณีในเดือน	9	คติความเชื่อท่ีปรากฏในประเพณีบุญเดือน	9	ของชาวลาว

อีสาน	สบืเนือ่งมาจากความเชือ่ในบุญบาป	การเวยีนวา่ยตายเกดิทีม่าจากนทิานธรรมบท	ทีช่าวลาว

อีสานยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนเป็นแนวจารีตประเพณี	ที่มีความเชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากผล

แหง่กรรม	ทีพ่บเหน็การยดึถอืเปน็แนวปฏบิตัทิัว่ไปในภาคอสีาน	สาเหตุสำาคญัทีเ่รียกวา่บญุเดือน	9	

นี้	เพราะกำาหนดขึ้นในเดือน	9	และเมื่อเดือน	9	ต้องทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไป	

เทือ่ไดท้ำาแลว้กอ่ใหเ้กดิความสขุดา้นจติใจ	ความเชือ่นีส่้งผลต่อประเพณบีญุเดือน	๙	ซ่ึงอทิธพิลของ

บุญเดือน	9	นี้	ชาวลาวอีสานให้ความสำาคัญใน	3	ด้าน

	 1.	อิทธิพลท่ีมีต่อครอบครัว	เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในหมู่เครือ

ญาติ	และได้ปลูกฝังไว้ว่าเม่ือพ่อแม่ญาติพ่ีน้องตายไปต้องปฏิบัติตามประเพณีบุญเดือน	9	เพ่ือเป็นการแสดง

ถึงความกตัญญูกตเวที	เป็นการสร้างจิตสำานึกแฝงความเป็นปึกแผ่นให้บรรดาญาติได้เกิดความตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด	ท่ีก่อให้เกิดแน่นแฟ้นในครอบครัวซ่ึงเป็นโครงสร้างสำาคัญทางสังคม
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	 2.	อทิธพิลทีม่ตีอ่วถิชีวีติ	วถิชีวีติของชาวลาวอสีานเกีย่วขอ้งกบัศาสนา	ไมว่า่ด้านความเชือ่	

วิถีชีวิต	และประเพณีท่ีชาวลาวอีสานปฏิบัติสืบกันมา	บ่งบอกถึงความศรัทธา	ความเชื่อมั่นใน

พระพุทธศาสนา	และวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทิตา	ความสามัคคี	โดยมีพื้นฐานมาจาก

พระพุทธศาสนา	โดยชาวบ้านได้มีโอกาสทำาบุญกันตามประเพณีเดือนฮีตสิบสองคองสิบสี่	และที่

สำาคัญก็คือ	บุญเดือน	๙	ที่บ่งบอกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น	ไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีบรรพบุรุษ

ที่ล่วงลับไปแล้ว	แสดงให้เห็นถึงความงดงามด้านจิตใจ	ท่ีควรอนุรักษ์ให้สืบเนื่องอยู่คู่กับชาวลาว

อีสานสืบไป	

	 3.	อทิธพิลทีม่ตีอ่สงัคม	ในการปฏบิตัตินตามความเชือ่ประเพณบีญุข้าวประดับดินนัน้	สร้าง

ความรูส้กึเปน็ญาตเิปน็พีเ่ปน็นอ้งกบัชาวบา้นและชมุชน	สง่ผลใหว้ถิปีฏบิตัติอ่กนัมลีกัษณะของการ

ชว่ยเหลอืเกือ้กลแบง่ปนัซึง่กนัและกนั	ทำาใหช้าวบา้นมคีวามใกล้ชดิสนทิสนมกนั	ระบบความสัมพันธ์

ทางสังคมดงักลา่วนบัวา่เปน็ทนุทางสงัคมและชมุชน	ทีม่สีว่นสำาคญัในการยดึโยงชาวบา้นเขา้ไวด้ว้ย

กัน	สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ	ให้เกิดขึ้นโดยพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา	ทำาให้

ชุมชนพึ่งตนเองได้	และมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

บทส่งท้�ย

	 ความคดิทีว่า่	“วฒันธรรมขา้วคอืรากฐานของสังคมและวฒันธรรมไทย”	หรือ	“วฒันธรรม

ข้าวคือวัฒนธรรมไทย”	ได้รับการเน้นยำ้ามาอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาพสะท้อนของคำาว่า	“ชาวนาคือ

กระดูกสันหลังของชาติ”	จากประวัติศาสตร์ความเป็นไทยหรือความเป็นชาติทำาให้วัฒนธรรมข้าว

เป็นมรดกความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นสมบัติลำ้าค่าของชาติที่จะต้องหวงแหนและรักษาไว้

นอกจากนัน้วฒันธรรมขา้วยงันบัวา่เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึอตัลกัษณข์องกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเปน็สิง่ทีแ่สดง

ถึงความแตกต่างไปจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มิได้กินข้าวหรือปลูกข้าวเป็นหลัก

	 พระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ที่ทรงให้ทั้งพระราชดำารัส	โครงการพระราชดำาริเกี่ยวกับข้าว	ที่ทรงลงมือ

ปฏบิตัแิละทดลองเอง	ในพระราชวงัดสุติ	สวนจติรลดาทรงสนพระราชหฤทยัและทรงใหค้วามสำาคญั

ในการเกษตรเป็นอย่างมาก	 เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรจึงทรงมี 

พระราชดำาริให้จัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดาขึ้น	โดยใช้พื้นที่บริเวณพระราชวัง

ดุสิตเป็นที่ตั้งของโครงการเพื่อเป็นการทดลองและเป็นตัวอย่างสำาหรับนำาไปปฏิบัติ

	 ซึ่งการทำานาหรือวัฒนธรรมข้าวท่ีพึงปรารถนา	ผ่านโครงการพระราชดำาริในหลวงรัชกาล	

ที	่9	และโครงการพเิศษจงัหวดัสรุนิทร“์ซแรยอ์ทติยา”	เปน็โครงการในพระดำารภิายใตก้ารดแูลของ	

“โครงการเกษตรอทติยาทร”	นัน้	การทำานาควรเปน็ระบบการผลติแบบพึง่ตนเองหรอืการปลกูเพือ่
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กินเป็นหลัก	เน้นการทำานาโดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้านไม่ใช้สารเคมี	และมีการจัดการแรงงานแบบการ

ลงแขกเป็นแนวทางนี้ให้ความสำาคัญกับองค์ความรู้พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรและการผลิตทางเกษตรภายใต้ระบบนิเวศของท้องถ่ิน	เป็นแนวคิดท่ีเชื่อมโยงการทำานา

หรอืวฒันธรรมขา้วกบัรากฐานของสงัคมวฒันธรรมไทย	และความเปน็ชาตไิทยทีส่ง่เสรมิเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน

	 กลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัสรุนิทรน์อกจากกลุ่มคนไทยและกลุ่มคนจีนทีย่า้ยถิน่ฐานเขา้มาแล้ว	

ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ดั่งเดิมอาศัยอยู่อีกอย่างน้อย	3	กลุ่มด้วยกันคือ	กลุ่มชาติพันธุ์กูย	กลุ่มชาติพันธุ์

เขมร	และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว	ซึ่งจากการศึกษาบุญประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวกูย	พบว่าผลดี

ของการลงแขกเกี่ยวข้าว	คือ	ทำาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความมีนำ้าใจ

กับเพื่อนฝูง	ยังทำาให้การเกี่ยวข้าวเสร็จเร็วกว่าเดิม	การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นการอนุรักษ์ของชา

วกยูทีม่มีาตัง้แตโ่บราณเอาไวแ้ละการทำาบุญข้าวประดับดินของชาวลาวอสีานในสรุนิทร	์ซ่ึงเปน็การ

สานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในหมู่เครือญาติ	และได้ปลูกฝังไว้ว่าเมื่อพ่อแม่ญาติ

พ่ีน้องตายไปตอ้งปฏบิตัติามประเพณบีญุเดอืน	๙	เพือ่เปน็การแสดงถงึความกตญัญกูตเวท	ีเปน็การ

สร้างจิตสำานึกแฝงความเป็นปึกแผ่นให้บรรดาญาติได้เกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางสาย

เลือด	ที่ก่อให้เกิดแน่นแฟ้นในครอบครัวซึ่งเป็นโครงสร้างสำาคัญทางสังคม
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บทบ�ทของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์ต่อก�รสืบส�น

พระร�ชปณิธ�ณพระร�ชดำ�ริ และพระร�ชดำ�รัสในรูปแบบต่�ง ๆ 

ต�มพันธกิจ ในฐ�นะเป็นสถ�บันอุดมศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

พัชรินทร์ โชคอำ�นวย1

Patcharin Chokumnuay

	 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร	์เดมิคอืวทิยาลยัครสูรุนิทรไ์ดร้บัสถาปนาเมือ่วนัที	่29	กนัยายน	

2516	ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู	กระทรวงศึกษาธิการ	ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานนาม	“สถาบนัราชภฏั”	แกว่ทิยาลยัครทูัว่ประเทศ	

36	แห่ง	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2535	วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	2538	ต้ังแต่วันที่	25	มกราคม	2538	และจัดต้ังเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	ซ่ึงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2547

	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”	เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งมีความหมายลึกซึ้ง“ราชภัฏ”แปลความว่า	ข้าราชการ	หรือคนของพระเจ้าแผ่น

ดินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน	“พระราชลัญจกร”อันเป็นตราประจำา

พระองค์	สำาหรับใช้ประทับในเอกสารสำาคัญส่วนพระองค์	มาให้เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทุกแห่ง	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ทุก

ส่วนจักสนองพระคุณ	ด้วยการมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ	เจริญรอยตามพระราชจริยวัตรและ

พฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั	ใหเ้ปน็สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่	สร้างสรรคม์หาวทิยาลัย

ให้เป็น	“ประทีปธรรมของท้องถิ่น	ประเทืองค่าประชาชน”

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	โดยการ	มีส่วนร่วม

ของชุมชนจัดการศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการต่าง	ๆ	อย่างมีมาตรฐานมีอิสระ	ในการบริหาร

จัดการ	เน้นการวิจัย	และสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากลเป็น		แหล่ง	วิทยบริการและสร้างมูลค่า

เพิ่มแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต	ซึ่งมหาวิทยาลัยพันธกิจหลัก	คือ	จัดการศึกษาระดับ

1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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อดุมศกึษา	ใหห้ลากหลายสาขา	วชิาวจิยั	เพือ่สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหมแ่ละวจัิยเพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่

ให้บริการวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ส่งเสริม	ศึกษา	อนุรักษ์

แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล	และผลิตครูและส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพบุคลากรประจำาการทุกสาขาวิชาชีพ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	มีการจัดโครงการ	กิจกรรม	และมีงานวิจัยที่สืบสานพระราช

ปณิธาณพระราชดำาริ	และพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	อย่าง

แพรห่ลาย	หนึง่ในงานดงักลา่วนัน้มผีลงานวจิยัทีม่กีารประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การดำารงชีวิต	ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ว่าด้วย	

“เศรษฐกจิพอเพยีง”	ซึง่เปน็แนวคดิทีท่ีต่ัง้อยูบ่นรากฐานของวฒันธรรมไทย	เปน็แนวทางการพฒันา

ขัน้พืน้ฐานทีต่ัง้อยูบ่นทางสายกลาง	ความไมป่ระมาทและคำานงึถงึความพอประมาณ	มภีมูคิุม้กนัใน

ตนเอง	ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต

	 งานวจิยั	เรือ่ง	“แนวทางการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการแกไ้ขปญัหาภาวะ

หน้ีสนิครวัเรอืนของนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร”์	ผูว้จิยัคอื	อาจารยพ์ชัรนิทร	์โชคอำานวย	

อาจารยค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์	มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา

สาเหตกุารเกดิภาวะหนีส้นิครวัเรอืนของนกัศกึษา	รวมถงึศกึษาแนวทางการนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา	งานวิจัยนี้ได้ใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการนสอน

รายวิชาวิถไีทย	สูง่านวจิยั	และการบรกิารวชิาการ	เปน็ฐานขอ้มลูของทอ้งถิน่ซึง่สามารถใชป้ระกอบ

การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	จากการรวบรวมข้อมูล	พบว่า	ปัญหาหนี้สินครัวเรือนยังกระจุกตัวอยู่

ในกลุม่คนทีม่รีายไดต้ำา่	โดยกลุม่ครวัเรอืนทีม่อีาชพีเกษตรกรเปน็กลุ่มทีม่ปีญัหาหนีสิ้นมากกวา่ครัว

เรือนทั่วไป	ส่วนใหญ่พึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ	ทำาให้มีความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำาระ

หนี้	ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปน็สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บุตรหลาน

ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ส่วนหนึ่งได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ภารกิจของ

มหาวทิยาลยัจงึจำาเปน็ตอ้งมขีอ้มลูพืน้ฐานครอบครัวของนกัศกึษา	เพ่ือสามารถนำาขอ้มลูมาวเิคราะห์

สถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	และบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น	โดยเฉพาะภารกิจที่ต้อง

นำามาเป็นประเด็นในการพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของนักศึกษา

ที่ส่งผลต่อการศึกษา	จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำา

องคค์วามรูจ้ากตน้แบบภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีน่อ้มนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ชใ้น

การเรียนการสอนรายวิชาวิถีไทย	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของ

นักศึกษาให้สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละครัวเรือน	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

มหาวิทยาลัย	ท้องถิ่น	และครอบครัวของนักศึกษา
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	 วิธีดำาเนินการวิจัย	ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทครอบครัวของนักศึกษา	รวมถึงศึกษาภาวะหนี้สิน

ครัวเรือนของนักศึกษา	จากนั้นผู้วิจัย	นักศึกษา	และครอบครัวของนักศึกษา	ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรยีนรู	้แนวความคิดในการแกป้ญัหาภาวะหนีส้นิครวัเรอืน	ซึง่นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากภมูปิญัญาท้องถิน่	

ทำาให้พบว่า	การประยุกต์ใช้จะต้องเริ่มจากตนเอง	ครอบครัว	ขยายผลสู่ชุมชน	สังคม	การเรียนรู้ให้

เท่าทันสื่อ	การประมาณตนเอง	มีความขยัน	อดออม	และที่สำาคัญต้องพึ่งตนเองได้	จากการสำารวจ

ครอบครัวนักศึกษา	71	ครัวเรือน	ได้แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวของ

ตนเอง	ดังนี้

	 1.	ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองบ้าง	ปลูกผลไม้ไว้หลังบ้าน	พอที่จะมีไว้กินเองแบ่งให้เพื่อน

บ้านบ้าง	เหลือจึงนำาไปขาย

	 2.	ยึดความประหยัด	ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น	ลดละความฟุ่มเฟือยและอดออม	เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาการกู้หนี้ยืมสินผู้อื่น

	 3.	ลดใช้สารเคมีและหันกลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน

	 4.	ขยันทำางานและช่วยครอบครัวประหยัด	พอมีพอกิน

	 5.	พออยู่พอใช้	ใช้ของที่เป็นธรรมชาติ	รายจ่ายลดลง	สุขภาพจะดีขึ้น

	 6.	พออด	พอออม	รู้จักพอประมาณ	รู้จักประมาณตน	ไม่ใคร่มีเช่นผู้อื่นเพราะ	จะหลงติด

กับวัตถุ

	 7.	รายรับรายจ่ายในครัวเรือน	ถือเป็นส่วนสำาคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยยึดหลัก	3	ข้อ	คือ	การประมาณ	ถ้ารู้รายรับ	ก็จะใช้แบบพอประมาณ	และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

	 8.	การช่วยหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	

	 จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสว่า	“...ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุก

ครอบครวัจะตอ้งผลติอาหารของตวั	จะตอ้งทอผา้ใสเ่อง	อยา่งนัน้มนัเกนิไป	แตว่า่ในหมูบ่า้นหรอืใน

อำาเภอ	จะต้องมีความเพียงพอสมควร	บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้	แต่

ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่	ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก	อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง	ๆ 	ก็มาบอกว่า

ล้าสมัยจริง	อาจจะลา้สมยั	คนอืน่เขาตอ้งมเีศรษฐกจิทีต่อ้งมกีารแลกเปลีย่น	เรยีกเปน็เศรษฐกจิการ

คา้	ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิความพอเพยีง	เลยรูส้กึวา่ไมห่รหูรา	แต่เมอืงไทยเปน็ทีม่บีญุอยูว่า่	ผลติใหพ้อเพยีง

ได้...”	(พระราชดำารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	วันพฤหัสบดี	ที่	

4	ธันวาคม	2540)	และสอดคล้องกับพระราชดำารัสที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย	ว่า	“...

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น	จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและ
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ครอบครวั	ช่วยป้องกนัความขาดแคลนในวนัขา้งหนา้	การประหยดัดงักลา่วนี	้จะมผีลดไีมเ่ฉพาะแก่

ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น	ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...”	(พระราชดำารัส	พระราชทานแก่

ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสขึ้นปีใหม่	2530	วันพฤหัสบดี	ที่	31	ธันวาคม	2502)

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จะขอน้อมนำาพระราชดำาริ	และพระราชดำารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	มาใช้ในการจัดการศึกษา	การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

มหาวทิยาลยั	และการบรหิารมหาวทิยาลยั	มใิชเ่พียงนำาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชเ้ทา่นัน้	

แต่จะขอน้อมนำาพระราชดำารัส	และพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อสืบสานพระ

ราชปณิธานต่อไป	
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ต�มรอยเบื้องพระยุคลบ�ทต�มแนวพระร�ชดำ�ริ : โครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน

ส�ข�วิช�บรรณ�รักษศ�สตร์และส�รสนเทศศ�สตร์

1สันทน� กูลรัตน, 2ส�รภี วรรณตรง, 
3ชลิต� คำ�หอม, 4สังว�ลย์ ตุกพิม�ย, 5กิติศักดิ์ จันฤาไชย, 6ทรงศักดิ์ ประสิทธิ์ 

บทคัดย่อ
	 บทความเรือ่งตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทตามแนวพระราชดำาร	ิ:	โครงการหอ้งสมดุสูช่มุชน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร	์เรยีบเรยีงขึน้เพือ่นำาเสนอในงานมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ป	ีสาระ

สำาคัญของบทความนำาเสนอเกี่ยวกับ	พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหนังสือ	ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้คนไทยรักการอ่าน	การนำาเสนอผลการดำาเนินงานของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ตามรอยเบ้ือพระยุคลบาท	ด้านการดำาเนินโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนภายใต้

กจิกรรมการพฒันาหอ้งสมดุ	ในโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	และหอ้งสมดุโรงเรียนตามโครงการ

กองทุนการศึกษาของพระบาท	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	

และห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	ได้แก่	ความเป็นมาของโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	

วัตถุประสงค์ของโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	กิจกรรมโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	การดำาเนินกิจกรรม

ของโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	และผลลัพธ์จากการดำาเนินโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน
คำ�สำ�คัญ :	โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	ผลการดำาเนินโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2	รองศาสตราจารย์	ประจำาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3-6	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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	ที่มา	(คณะกรรมการจัดทำาหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสเกี่ยวกับ

	การศึกษา.	(2540	:	135)

		 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เกี่ยว

กับหนังสือที่คนไทยทุกคนควรน้อมนำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตและการทำางานดังนี้	

“หนงัสอืนัน้เปน็สิง่ทีส่ำาคญัยิง่ในการทีจ่ะทำาใหค้นเรามคีวามกา้วหนา้	เพราะวา่มนษุยท์กุคนเกดิมา

แล้วต้องหัดต้องเรียน	ทั้งในทางกาย	ทั้งในทางใจ	เพื่อที่จะมีความสามารถ	และมีความรู้ที่จะดำารง

ชีพได้มนุษย์นี้ต่างกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง	ก็โดยท่ีได้ใช้ปัญญาใช้ความคิด	ใช้สมองมาทำาให้ความ

ก้าวหน้าไกลมากไปกวา่สภาพทีเ่กดิมาเปน็กายคน	หนงัสอืนีถ้า้ดใูนทางพฒันาในทางความกา้วหนา้

ของมนุษย์	เพื่อให้ชีวิตของตนสามารถที่จะมีความมั่นคงนั้น	จึงมีความสำาคัญไม่ใช่น้อย	เพราะว่า

เปน็แหลง่ของความรูท่ี้จะคำา้จนุเราใหม้ชีวีติได	้ใหม้คีวามสขุได”้	(กรมวชิาการ.	2540	:	135)	“หนงัสอื

เป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว	ความรู้	ความคิด	วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง	ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้	

ได้คิดอ่าน	และเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร	หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด	ความรู้

ความคิดก็ไปถึงท่ีน้ัน	หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์	อันประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่เกิดแห่ง

การเรียนรู้ของมนุษย์”	พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแกค่ณะสมาชกิหอ้งสมดุทัว่ประเทศในโอกาสทีเ่ขา้เฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท	ณ	ศาลา

ดุสิดาลัย	สวนจิตลดา	วันที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2514	(กรมวิชาการ.	2540	:	136)	

	 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ดังกล่าวข้างต้น	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	ขอน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมนำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	

และพระราชดำารัสเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของราชภัฏของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	10	แห่งราชวงศ์จักรี	มาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต	และดำาเนิน

งานของสาขาวิชา	ได้แก่	การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หมายถึง	เศรษฐกิจที่

สามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้หม้คีวามพอเพยีงกบัตวัเอง	(Self	Sufficiency)	อยูไ่ดโ้ดยไมส่รา้งความเดอืด

ร้อนให้ตนเอง	และผู้อื่น	สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้มีความพอกินพอใช้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้า	และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้	(ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง.	2560)	นอกจากนี้	การตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามตามหลักธรรมะ	และต้ังใจทำางานด้วยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ	เพือ่ใหห้นว่ยงานทีค่นเองทำางานอยูม่คีวามมัน่คงวฒันาถาวร	และถา่ยทอดคณุลักษณะ

ที่ดีงามแก่นักศึกษา	นอกจากนี้สาขาวิชาฯ	มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการผลิตครู

บรรณารักษ์ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความรู้ความสามารถด้านวิชาเอกและเป็นครูวิชาชีพ	เป็นนัก

วชิาการ	นกัวจิยั	มทีกัษะการปฏบิตังิาน	มจีรรยาบรรณแหง่วชิาชพีครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียน

รู้	 เนื้อหาสาระทางบรรณารักษ	ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตครูที่มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมในการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์	มีความรู้	ความเข้าใจตามมาตรฐานการ

เรียนรู้	โดยเน้นเนื้อหาสาระทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความสามารถในการ

พัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	การวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน	ตลอด

จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี	มีความชำานาญในการสอน	การจัดกิจกรรมการเรียน

รู	้สาระการเรยีนรูโ้ดยใชส้ารสนเทศในโรงเรยีนทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัชมุชน	สงัคมและทอ้งถิน่ได้

อย่างดี	มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการจัดการ	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์	คิด

อย่างมีวิจารณญาณ	มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดีการจัดการ

เรียนการสอนของคณาจารย์นาสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการ	

ทฤษฎี	และการปฏิบัติการท้ังในและนอกสถานศึกษาที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี	

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ที่เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา	ตลอดจน	เนื้อหาสาระของรายวิชา

น้ันๆ	จดัใหมี้การเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิไดแ้ก	่การเรยีนรูโ้ดยการสาธติ	การเรยีนรูจ้ากการลงมอื

ปฏิบัติจริง	การจัดโครงการพานักศึกษาไปดูงาน	และการจัดโครงการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริงภาคสนาม	ของการเรียนรู้	ภายใต้โครงการหลายๆ	โครงการ	อาทิเช่น	โครงการพัฒนา

บุคลากรและศึกษาแหล่งเรียนรู้	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	และโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	

	 	การจัดโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มีลักษณะ	กิจกรรมของโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	คือ	

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”	และสอดคล้องกับภารกิจหนึ่งท่ีสำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	โดยการจัดโครงการดำาเนินการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่

ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน	สงัคม	ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัสรุนิทรแ์ละจงัหวดัใกลเ้คยีง

มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งให้บริการ	วิชาการด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	โดย

เน้นการดำาเนินงานห้องสมุดเป็นหลัก	สนับสนุนให้บุคลากรที่ให้บริการได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริม

สร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของตนเอง
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คว�มเป็นม�ของโครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน 
	 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	เป็นโครงการที่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี	2543	เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการจัด

ระบบ	ห้องสมุดโรงเรียน	การพัฒนาครูบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบงานห้องสมุดให้มีทักษะการดำาเนิน

งานห้องสมุดในช่วงปี	2543-2558	มีการจัดกิจกรรมของโครงการ	ได้แก่	การจัดระบบห้องสมุด

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร์	เช่น	ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสะกาด	

ตำาบลสะกาด	โรงเรียนบ้านตาพราม	ตำาบลเทพรักษา	อำาเภอสังขะ	โรงเรียนบ้านโคกเกาะ	ตำาบลอู่

โลก	โรงเรียนวัดทักษิณวารี	อำาเภอลำาดวน	โรงเรียนบ้านกระดาด	อำาเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	ซึ่ง

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูบรรณารักษ์	ซึ่งส่วน

ใหญเ่ปน็ครผููร้บัผดิชอบงานหอ้งสมดุโรงเรยีน	แต่ไมไ่ด้มวีฒุสิาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรโ์ดยตรง	จงึ

มคีวามตอ้งการใหส้าขาวชิาจดัอบรมใหค้วามรูใ้นการดำาเนนิงานหอ้งสมดุโรงเรียน	ได้แก	่การบริหาร

จัดการห้องสมดุ	การวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ	(การจดัหมูห่นงัสอืระบบทศนยิมของดวิอี)้	การ

ประทับตราและการลงทะเบียนหนังสือ	วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน	เป็นต้น	และปี	2559	สาขาวิชาร่วมมือกับสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ	

จดัระบบหอ้งสมดุโรงเรยีน	และอบรมแกบ่รรณารักษป์ระเทศเพ่ือนบา้น	ได้แก	่บรรณารักษห์อ้งสมดุ

วิทยาลัยครูปากเซ	ห้องสมุดประชาชนแขวงจำาปาสัก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

มหาวิทยาลัยพระตะบอง	(Battambang	University)	มหาวิทยาลัยเมียนจีย	 (Mean	Chey	

University)	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

การอบรมการจัดการห้องสมุดและการจัดระบบห้องสมุดแก่บรรณารักษ์จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกัมพูชา	ณ	สำานักวิทยบริการฯ	เมื่อวันที่	15-20	

พฤษภาคม	2559
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		 	ปี	2560	สาขาวิชาฯ	ร่วมมือกับสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสรุนิทร	์ในการจดัโครงการสูช่มุชนภายใต้กจิกรรมการอบรมโครงการหอ้งสมดุสูช่มุชน	:	การ

อบรมเชิงปฏิบัติการการดำาเนินงานเทคนิคห้องสมุดแก่บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดน	ได้สำารวจความต้องการในการสัมมนาความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในเขต

พื้นที่จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดใกล้เคียง	พบว่า	มีความสนใจในการอบรมเกี่ยวกับงานเทคนิคห้องสมุด

มากที่สุด	ดังนั้น	สาขาวิชาฯจึงได้จัดทำา	“โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน	:	การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ดำาเนินงานเทคนิคแก่ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนจำานวน	7	โรงเรียน	

ได้แก่	1)	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน	ต.	อาโพน	อ.	บัวเชด	2)	โรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนบ้านชำาปะโต	ตำาบล	อาโพน	อำาเภอบัวเชด	3)	โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชการที่	9	ในจังหวัดสุรินทร์มี	5	

โรงเรียน	ได้แก่	1)	โรงเรียนบ้านโอทะลัน	อำาเภอบัวเชด	2)	โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม	3)	โรงเรียน

บา้นโจรก	อำาเภอสงัขะ	4)	โรงเรยีนบ้านหนองคนันา	5)	โรงเรยีนบา้นอำาปลึ	อำาเภอพนมดงรกั	จงัหวดั

สุรินทร์	เพื่อจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานห้องสมุดในเรื่องต่างๆ	การดำาเนินงานเทคนิคห้องสมุด	

สำาหรับบรรณารักษ์	ครูบรรณารักษ์	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตรแ์กบุ่คลากรของหอ้งสมดุ	รวมทัง้	สรา้งเครอืขา่ยด้านหอ้งสมดุและแหลง่การเรยีน

รู้ในโรงเรียน	และโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์	เขต	3	ซึ่งเป็น

โรงเรียนพ้ืนที่ข้างเคียงในอำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	ได้แก่	ครูบรรณารักษ์โรงเรียนบ้านด่าน	

โรงเรยีนบา้นโนนสวรรค	์โรงเรยีนกาบเชงิมติรภาพที	่190	โรงเรยีนบา้นตะเคยีน	ระหวา่งวนัที	่15-16	

กรกฎาคม	2560	โดยจดั	ณ	โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนทา่นผูห้ญงิสปุระภาดา	เกษมสนัต	์ตำาบล

ตะเคียน	อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	สาระสำาคัญในการจัดอบรม	ได้แก่	การวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ	การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ	การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน
	 วตัถปุระสงคข์องการจดัโครงการ	เพือ่จดัอบรมหลกัสตูร	“การดำาเนนิงานเทคนคิหอ้งสมดุ”	

สำาหรับบรรณารักษ์	ครูบรรณารักษ์	ผู้ที่ทำางานรับผิดชอบในห้องสมุดของโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนและโรงเรยีนในเขตจงัหวดัสรุนิทร	์เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูท้างด้านบรรณารกัษศาสตรแ์ละ

สารสนเทศศาสตร์	และสร้างเครือข่ายด้านห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนและโรงเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์	รวมทั้ง	นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ได้ฝึกทักษะในการพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียน
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นักศึกษาจัดระบบและบรรยากาศหอ้งสมดุโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นตาตมุ	อำาเภอสงัขะ

จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมของโครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน

	 การจัดโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนมีกิจกรรม	ได้แก่	การจัดระบบห้องสมุด	การวิเคราะห์

หมวดหมู่หนังสอื	การลงทะเบยีนหนงัสอื	การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น	การอบรมครบูรรณารกัษ์

เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุด	การจัดนิทรรศการ	การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ	การลงทะเบียน

หนังสือ	การจัดนิทรรศการ	เป็นต้น

นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน้าห้องสมุดโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตาตุม	ตำาบลตาตุม	อำาเภอสังขะ	จังหวัดสุรินทร์
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กิจกรรมการอบรมครูบรรณารักษ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน	วันที่	2–3	กรกฎาคม	

2558

	 นอกจากนี้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	ยังขยายเครือข่ายบริการ

เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านไปยังประเทศเพื่อบ้าน	คือ	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกัมพูชา	โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาด้านเทคนิคการบริหาร

จัดการห้องสมุด	ท้ังนี้	การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนเพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และการปฏิรูปการศึกษา	จำาเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร

จัดการและการดำาเนินงานรวมทั้งการปรับเปล่ียนบทบาทและภาพลักษณ์ของบรรณารักษ์	เพ่ือ

สามารถนำาห้องสมุดโรงเรียนสู่การเป็นแหล่งวิทยาการหรือศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริง	ดังพระบรม

ราโชวาท	“...งานด้านการศึกษาเป็นงานสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ	เพราะความเจริญและความ

เสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่	จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่ง

ขึ้น...”	พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ณ	วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	

12	ธันวาคม	2512	ซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการศึกษาและการค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ของ

นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	

ก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน
	 การดำาเนินงานด้านเทคนิคของห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนครอบคลุม

กระบวนการ	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	จัดหมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ	และ

การเตรียมทรัพยากร	สารสนเทศ	การบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน	

โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน	ดังนี้



	 1.	สนบัสนนุการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ	กจิกรรมโครงการสนบัสนนุสือ่และวสัดุอปุรณ์

ห้องสมุด	และดำาเนินการให้สอดคล้อง	โดยมีองค์ประกอบการพิจารณา	คือ	หลักสูตรการเรียนการ

สอน	นโยบาย	แผนงาน	โครงการ	และกิจกรรมของโรงเรียน	การส่งเสริมวัฒนธรรม	ความต้องการ

ของครู	นักเรียน	และชุมชน	โดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

	 			1.1	วัสดุสารสนเทศ	สื่อ	การศึกษา	หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	มีความหลากหลาย

แต่ละประเภทมีคุณค่า	ดึงดูดความสนใจแตกต่างกัน	ห้องสมุดจึงควรจัดหาวัสดุสารสนเทศหรือสื่อ

การศึกษา	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโสตทัศนวัสดุ	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความ

หลากหลายและมีระดับความยากง่ายต่างๆ	เช่น	เกม	บทเรียนสำาเร็จรูป	ของเล่น	ของจริง	ของ

ตัวอย่าง	วีดิทัศน์	เทปบันทึกเสียง	คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	เป็นต้น

	 			1.2	ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตวัสดุสารสนเทศจำานวนมาก	จึงควรมีการประเมินคุณค่า

และเลือกวัสดุสารนิเทศที่เหมาะสม	ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

	 			1.3	การสำารวจความต้องการ		เพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น		ความ

สนใจของผู้ใช้ในเรื่องรูปแบบ	ประเภทของวัสดุสารนิเทศ	เนื้อหาสาระ	วัตถุประสงค์ในการใช้	และ

เสนอแนะรายชื่อวัสดุสารสนเทศโดยเฉพาะกับผู้สอน

	 2.	การจัดหมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ	ห้องสมุดโรงเรียนควรมีการจัด

หมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ	ตามระบบสากลและสามารถประยุกต์ให้เหมาะสม

กบักลุม่ผูใ้ช	้เชน่	หอ้งสมดุโรงเรยีนจดัหมวดหมูห่นงัสอืระบบทศนยิมของดิวอี	้และอาจใชร้ะบบแถบ

สีเป็นสัญลักษณ์ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	(สันทนา	กูลรัตน์.	2557	:	59-64)	

เครือ่งมอืชว่ยคน้คนืสารสนเทศรปูแบบดัง้เดมิ	คอื	บตัรรายการ	แต่ในปจัจุบนัมกีารนำาคอมพิวเตอร์

เข้ามาใช้กับงาน	ห้องสมุดการค้นคืนวัสดุสารนิเทศในห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่ง	จึงสามารถค้นได้

ด้วยรายการออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์

	 3.	การบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน	ปณิธานของการบริการ

ของหอ้งสมดุโรงเรยีน	คอื	การบรกิารอยา่งครบถว้น	ถกูตอ้งรวดเรว็	โดยคำานงึถงึผูใ้ชเ้ปน็สำาคญั	งาน

บรกิารถอืเปน็หวัใจของหอ้งสมดุ	เพราะแมว้า่หอ้งสมดุจะมวีสัดสุารนเิทศทีส่มบรูณเ์พยีบพรอ้มเพยีง

ใด	แต่ถ้าปราศจากการบริการที่ดีแล้ว	ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า	บริการของ

ห้องสมุด	อันเป็นพื้นฐานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน	ประกอบด้วย	บริการการอ่าน	บริการยืม	

–	คืน	บรกิารโสตทศันวสัด	ุบรกิารตอบคำาถาม	ชว่ยการคน้ควา้	และบรกิารสารนเิทศ	บรกิารแนะนำา

การใช้ห้องสมุด	บริการจัดทำาคู่มือช่วยค้นคว้า	บริการแนะแนวการอ่าน	ริการชุมชน	และบริการอื่น	ๆ  

(สังวาลย์	ตุกพิมาย.	2557	:	12-13)	นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการของห้องสมุด	

ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน	ได้แก่	การเล่านิทาน	
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การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่น	การอ่านหนังสือให้ฟัง	การเล่าเรื่องหนังสือ	การจัดนิทรรศการ

การสนทนาเรื่องหนังสือ	การอภิปราย	การโต้วาที	การทายปัญหาจากสารานุกรม	การค้นคว้า	และ

กิจกรรมอื่นๆ	(สันทนา	กูลรัตน์.	2557	:	95-97)	จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันบรรณารักษ์

พึงตระหนักว่าพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีความสนใจและความต้องการที่หลากหลาย	มี

การเรียนรู้ขยายพรมแดนความรู้กว้างขวางข้ึน	และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น	

ดงัน้ัน	งานบรกิารจะตอ้งเนน้ครแูละนกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางการบรกิารเชงิรกุ	บรกิารรวดเรว็	บรกิาร

ถึงตัวซึ่งเป็นแนวคิดการบริการยุคใหม่	รวมท้ังนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	

นอกจากน้ีการบรกิารจะมุง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารตนเองมากขึน้	โดยเฉพาะเมือ่มกีารนำาระบบอตัโนมตัมิาใช้

การพัฒนาบุคลกรห้องสมุด

	 การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนนั้น	มีการจัดอบรม

พฒันาทกัษะการบรหิารจดัการหอ้งสมดุสูช่มุชน	การพฒันาครบูรรณารกัษจ์งึจำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันา

ตนเองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางวิชาการ	วิชาชีพ	เพ่ือจัดทำาหน้าท่ีได้โดยสมบูรณ์ตามความคาด

หวังของผู้บริหาร	ครู	อาจารย์และนักเรียน	เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าของงานการพัฒนา

บรรณารักษ์	

ผลลัพธ์จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รห้องสมุดสู่ชุมชน
	 จากการจัดโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนมีผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์โดยองค์รวมทั้งต่อห้องสมุด

โรงเรียน	ประโยชน์ต่ออาจารย์	ครูผู้สอน	นักศึกษา	และนักเรียนดังนี้	

	 1.	การจัดดำาเนินโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนเป็นการปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	การ

จดั	ระบบหนงัสอืทีเ่อือ้ตอ่การอา่นและการคน้ควา้	ทีเ่กดิประโยชนส์ำาหรับนกัเรียนและครูในการใช้

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับการเรียนการสอน	ซ่ึงโครงการห้องสมุดสู่ชมชนดำาเนิน

โครงการตอ่เนือ่งมารว่ม	18	ป	ีทีด่ำาเนนิโครงการพระราชดำาริ	และตอบสนองต่อสาระสำาคญัในพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หน่วยงาน	สถาบันที่สังกัด	รวมทั้งของห้องสมุดเอง	โดย

ทัว่ไปหอ้งสมดุโรงเรยีน	มหีนา้ทีส่ง่เสรมิการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามจุดหมายของหลักสูตร	มุง่ให้

นักเรยีนรูจั้กใชป้ระโยชนจ์ากหอ้งสมดุ	และแหลง่วทิยาการตา่ง	ๆ 	และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง	เพือ่

บริการแก่นักเรียน	ครู	อาจารย์	และชุมชน	เป็นแหล่งวิทยาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน	ปลูก

ฝังนิสัยรักการอ่าน

	 2.	นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มีโอกาสในการออกไปจดัหอ้งสมดุโรงเรยีน	ท้ังหอ้งสมดุโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	และโรงเรยีน

ในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลท่ี	9	ซ่ึงนักศึกษาได้ฝึก
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ทักษะการจัดระบบห้องสมุด	การจัดบรรยากาศห้องสมุด	ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติใน

สถานทีจ่รงิของหอ้งสมดุโรงเรยีน	นอกจากนีย้งัเกดิผลดใีนการฝกึทกัษะการวางแผนการจดัหอ้งสมดุ	

ทัง้นีจ้ะเปน็แนวทางสำาหรบัการจดัการหอ้งสมดุ	เพ่ือนำาไปสู่การเตรียมการเปน็บรรณารักษห์อ้งสมดุ

โรงเรียนต่อไป

 

การอบรมการดำาเนินงานห้องสมุดแก่ครูบรรณารักษ์	ณ	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง

สุประภาดา	เกษมสนัต	์ตำาบลตะเคียน	อำาเภอกาบเชิง	จงัหวดัสรุนิทร	์เมือ่วนัท่ี	15-16	กรกฎาคม	2560

นักศึกษาจัดห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา	 เกษมสันต์	ตำาบล

ตะเคียน	อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	เมื่อวันที่	15-16	กรกฎาคม	2560

	 3.	การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย	เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียน	ทั้งนี้

ตั้งแต่	2	แห่งขึ้นไป	เพื่อรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ	บริการสารสนเทศร่วมกัน	ทั้งนี้เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง	ๆ	ร่วมกันโดยเชื่อมโยงกับการใช้ระบบ

โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาตดิตอ่สือ่สารและอำานวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร

สารสนเทศ	(สังวาลย์	ตุกพิมาย.	2557	:	160)	โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชาในการจัด

กิจกรรมบริการสู่ชุมชนร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	สำานักวิทยาบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ	เครือข่ายในชุมชน	ได้แก่	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	7	โรง	โรงเรียนใน

โครงการกองทนุการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลยุเดช	รชักาล

ที่	9	จำานวน	5	โรงเรียน	โรงเรียน

	 ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจังหวดัสุรินทร์	และเครือขา่ยระหวา่งประเทศเพ่ือน

บา้น	ไดแ้ก	่เครอืข่ายภายใตโ้ครงการความรว่มมอืของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์	โดยสาขา

วิชาฯ	มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้	จัดอบรมความรู้ในการบริหารงานและการดำาเนินงาน

ห้องสมุดโรงเรียนแก่บรรณารักษ์	รวมถึงการเผยแพร่ผลการวิจัยของ	รองศาสตราจารย์	ดร.	สารภี	

วรรณตรง	และอาจารยส์งัวาลย	์ตกุพมิาย	เรือ่งการพฒันาเครอืขา่ยแหลง่การเรยีนรูผ้า้ทอมอืจงัหวดั

สรุนิทร	์จงัหวดัอดุรมชียัและแขวงจำาปาสกั	(สารภ	ีวรรณตรง	และสวัาลย	์ตกุพมิาย.	2559	:	บทคดัยอ่)	

ณ	ห้องสมุดวิทยาลัยครูปากเซ	ห้องสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑ์แขวงจำาปาสัก	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเมียนจีย	(Mean	Chey	University)	ราช

อาณาจักรกัมพูชา	

ห้องสมุดที่	Mean	Chey	University	ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

เครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยครูปากเซ	แขวงจำาปาสัก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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	 	4.	สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดโรงเรียน	ห้องสมุดเครือข่ายในวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย	และแหล่งเรียนรู้อื่นในประเทศเพ่ือนบ้าน	ได้แก่	ห้องสมุดประชาชนในสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	ทีป่ระสบปญัหาดา้นขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรูด้า้นบรรณารกัษศาสตร ์

และสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรง	รวมทัง้บรรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรยีนมภีาระงานหลายหนา้ที	่แนวทาง

แก้ไขปญัหา	คอื	การจดัหอ้งสมดุจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการใหม้นีกัเรยีนชว่ยงาน

หอ้งสมดุ	การจดัชมุนมุหรอืชมรมหอ้งสมดุ	ซึง่นอกจากจะไดผู้ม้าชว่ยงานทัว่	ๆ 	ไปของหอ้งสมดุแลว้	

ยังได้สอนงานให้นักเรียนด้วย	ซึ่งสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยว

กับการดำาเนินงานเทคนิคของห้องสมุด	เพื่อพัฒนาความรู้แก่ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

บรรณารกัษ์จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวมาอบรมการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ	ณ	สำานกั

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	 5.	ส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด	เพ่ือให้ครูมีส่ือจัดการเรียนการสอน

อย่างกว้างขวาง	เช่น	สนับสนุนการนำาโปรแกรม	ห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้ในการลงทะเบียนหนังสือ	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร	จัดการและการบริการของห้องสมุด			

	 6.	การจัดบรรยากาศห้องสมุดโรงเรียน	ซ่ึงหลักการจัดห้องสมุดโรงเรียนนั้น	ควรต้ังอยู่ใน

สถานทีอ่นัเปน็ศนูยก์ลางของโรงเรยีน	ไมว่า่จะเปน็อาคารเอกเทศ	หรือเปน็ส่วนหนึง่ของอาคารเรียน	

และควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม	ถ้าอยู่ในอาคารเรียน	ควรอยู่ในชั้นล่างหรือไม่เกินชั้นที่

สองของอาคาร	และมทีางออกเพยีงทางเดยีว	นอกจากนีค้วรคำานงึถงึความสะดวก	สะอาด	สวยงาม	

แสงสว่าง	เหมาะสม	มีการจัดพื้นที่บริการ	ครุภัณฑ์	เหมาะสม	อำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้

บริการสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ	จากกิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ	ได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุด

โรงเรียนให้สะอาดสดใส	มีสีสันสวยงาม	และปลอดภัยน่าเข้าใช้บริการ
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	 7.	โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการได้รับการพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรสารสนเทศ	

บรรยากาศของห้องสมุด	ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญของโรงเรียนให้เป็นระบบและสะอาดสวยงาม

8.	นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน	และสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน	และ

ชุมชนใกล้เคียง

	 ดังน้ัน	โครงการห้องสมุดสู่ชุมชนจึงเป็นโครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	การ

จดัระบบทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุโรงเรยีน	การพฒันาบคุลากรทีป่ฏบิติังานหอ้งสมดุทัง้งาน

เทคนิคของห้องสมุด	งานบริการ	งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและทำารายการทรัพยากร

สารสนเทศ	และการบรหิารจดัการหอ้งสมดุโรงเรียน	และเปน็การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการ

จัดการศึกษา	ทั้งนี้	ผู้เขียนซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ไดร้บัประสบการณต์รง	จากการดำาเนนิโครงการด้วยความภาคภมูใิจ	ปลาบปล้ืมปติิด้วยความจงรัก

ภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และพระบรมวงศานุวงศ์	ในโอกาสของการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการพฒันาโรงเรยีนตามโครงการพระราชดำาร	ิรวมทัง้	ไดร้บัผลลพัธจ์าการดำาเนนิโครงการ

ดังกล่าวนำา	มาบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาหลายๆ	วิชา	ได้แก่	วิชาการวิเคราะห์และ

ทำารายการทรพัยากรสารสนเทศเบือ้งตน้	วชิางานเทคนคิของหอ้งสมดุ	วชิาหอ้งสมดุโรงเรยีน	วชิาการ

เตรียมฝึกและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	วิชาการ

อ่านและการสง่เสรมิการอา่น	วชิาบรกิารของหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ	เปน็ตน้	อกีทัง้	นกัศกึษา

ในสาขาวิชาฯ	ได้รับประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมของโครงการสามารถนำาความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ	และได้รับประสบการณ์ตรงจากโครงการนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการทำางานในอนาคตเช่นกัน

เอกส�รอ้�งอิง
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1  คน 

 

 

 

   แจ้งผู้นิพนธ์ 

   กองบรรณาธิการ 
     สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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     กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน                 
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   ออกแบบตอบรับ 

 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
ชน 

 

   กองบรรณาธิการตรวจเน้ือหา 

 

    เสนอสง่ผู้ทรงคุณวุฒิ                
เพ่ือพิจารณาอ่านบทความ 

    ส่งกองบรรณาธิการ               
ตรวจบทความครั้งสุดท้าย 

 ส่งคืนผู้นิพนธ์ปรับแก้ไข 
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หลักเกณฑ์ก�รเสนอบทคว�มและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์

เพื่อตีพิมพ์ในว�รส�รมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์

สถ�นที่ติดต่อ

	 สำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ชั้น	3	อาคาร	38	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เลขที่	186	หมู่ที่	1	ถนนสุรินทร์-ปราสาท	ตำาบลนอกเมือง	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดสุรินทร์	รหัสไปรษณีย์	32000	โทรศัพท์/โทรสาร	044-513369	

ส่วนประเภทของบทคว�มที่ลงตีพิมพ์ในว�รส�ร

	 วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ตีพิมพ์ประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

  1. บทคว�มวิจัย 

	 	 รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์	เป็นเรื่องที่อยู่ความสนใจทันต่อ

เหตุการณ์และยุคสมัย	ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ	มาก่อน	ควรมีองค์ประกอบดังนี้

	 	 1.1	ชื่อเรื่อง	(Title)	ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย

และตามด้วยภาษาอังกฤษ	

	 	 1.2	ผู้แต่ง	(Author)	ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

	 	 1.3	บทคัดย่อ	(Abstract)	ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อ		

	 	 1.4	คำาสำาคัญ	(Keywords)	ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ระบุคำาเป็นคำาสำาคัญของ

เนื้อหา	ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา	เหมาะสำาหรับนำาไปใช้เป็นคำาค้น	

	 	 1.5	บทนำา	(Introduction)	เป็นส่วนของเนื้อหาที่อธิบายถึงความเป็นมาและความสำาคัญ

ของปัญหา	และเหตุผลนำาไปสู่การศึกษาวิจัย	และควรอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มีน้ำา

หนักและเกิดความน่าเชื่อถือ

	 	 1.6	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	(Research	Objectives)	ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของ	การวิจัย

	 	 1.7	วิธีดำาเนินการวิจัย	(Research	Methods)	อธิบายถึงกระบวนการดำาเนินการวิจัยอย่าง

ละเอียด	และชัดเจน	กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	และวิธีการ

ศึกษา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1.8	ผลการวิจัย	(Research	Results)	เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำาดับขั้นของการ

วิจัย	ควรจำาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา	โดยการบรรยายในเนื้อเรื่อง	

และแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ	ตาราง	กราฟ	หรือแผนภูมิ	ตามความเหมาะสม

	 	 1.9	อภิปรายผลการวิจัย	(Research	Discussion)	ผสมผลานเปรียบเทียบและความผลการ

วิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฏี	แนวคิด	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น

ปัญหาการวิจัย	เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น	รวมทั้งข้อดี	ข้อเสียของวิธี
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การศึกษา	เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ	ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	เพื่อเป็นแนวทางที่

จะนำาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

	 	 1.10	ข้อเสนอแนะการวิจัย	(Research	Suggestions)	ระบุข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัย

ไปใช้	และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 11.	เอกสารอ้างอิง	(References)	เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ	APA	

(American	Psychological	Association	citation	style	)	

  2. บทคว�มวิช�ก�ร 

	 	 หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำาเสนอให้ชัดเจนและมีลำาดับเนื้อหาที่เหมาะสม	

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน	รวมถึงใช้ทฤษฏีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์	ควรมีองค์

ประกอบดังนี้

	 	 2.1	ชื่อเรื่อง	(Title)	ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย

และตามด้วยภาษาอังกฤษบรรถัดต่อมา	

	 	 2.2	ผู้แต่ง	(Author)	ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ

	 	 2.3	บทคัดย่อ	(Abstract)	บทคัดย่อฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

	 	 2.4	คำาสำาคัญ	(Keywords)	ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ระบุคำาเป็นคำาสำาคัญของ

เนื้อหา	ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา	เหมาะสำาหรับนำาไปใช้เป็นคำาค้น	

	 	 2.5	บทนำา	(Introduction)	เป็นส่วนแนะนำาและปูพื้นเรื่อง	เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้อง

ต้นของเนื้อหา	

	 	 2.6	เนื้อหา	(Content)	เนื้อหาบทความ	มีการแบ่งประเด็นเรื่องย่อยๆ	และการจัดเรียง

ลำาดับเป็นไปตามรายละเอียดของเนื้อหา

	 	 2.7	บทสรุป	(Conclusion)	การสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน	กระชับ	

โดยมีการสรุปปิดท้ายเนื้อหาที่นำาเสนอ

	 	 2.8	เอกสารอ้างอิง	(References)	เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ	APA	

(American	Psychological	Association	citation	style	)	

 3. บทคว�มปริทัศน์ และบทวิจ�รณ์หนังสือ 

	 บทความที่ทบทวนและรวบรวมความรู้จากตำารา	หนังสือใหม่	วารสารใหม่	และการแนะนำาเครื่องมือ

ใหม่ที่น่าสนใจหรือจากผลงานประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น	โดยมีการวิเคราะห์	สังเคราะห์	วิจารณ์

เปรียบเทียบในบทความ

	 	 3.1	บทนำา	(Introduction)	เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาที่จะนำาไปสู่การนำาเสนอเนื้อหา

สาระของบทความ

	 	 3.2	เนื้อหา	(Content)	แยกตามประเด็นที่ต้องการนำาเสนอให้ครอบคลุม	พร้อมการอ้างอิง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.3	บทสรุป	(Conclusion)	เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดอย่างชัดเจนและกระชับ
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	 	 3.4	เอกสารอ้างอิง	(References)	เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ	APA	

(American	Psychological	Association	citation	style)	

ก�รส่งบทคว�ม

	 บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ส่งด้วย

ตนเองทางไปรษณีย์ทางอีเมลล์	Human_Journal@hotmail.com	หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์	https://

human.srru.ac.th/journal	ต้องประกอบด้วยแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์	พร้อมบทความ

ต้นฉบับแบบพิมพ์	3	ชุด	ส่งมาที่	สำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ชั้น	3	อาคาร	38	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เลขที่	186	หมู่ที่	1	ถนนสุรินทร์-ปราสาท	ตำาบลนอกเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัด

สุรินทร์	รหัสไปรษณีย์	32000	โทรศัพท์/โทรสาร	044-513369	กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์	

จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย	พร้อมซีดีรอม	(CD	ROM)	1	แผ่น	ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี

สำาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง

ก�รตรวจสอบบทคว�มและพิสูจน์อักษร

	 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่

วารสารกำาหนด	ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน	พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับทาง

สำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำาหนดขอ

วารสาร	จะทำาให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร

รูปแบบบทคว�มและก�รพิมพ์เนื้อห�บทคว�ม 

	 1.	การเตรียมต้นฉบับบทความ	มีรายละเอียดดังนี้

	 				1.1	ขนาดต้นฉบับ	ขนาดหน้ากระดาษ	A4	โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษความกว้าง	19	เซนติเมตร	

และความสูง	26.50	เซนติเมตร	โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและล่าง	3.00	เซนติเมตร	ด้าน

ซ้ายและขวามือ	2.50	เซนติเมตร

		 				1.2	รูปแบบการพิมพ์	เนื้อหาในบทความส่วนแรก	จัดเป็นแบบ	1	คอลัมน์	คือ	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	

บทคัดย่อ	คำาสำาคัญ	และเชิงอรรถ	อยู่ส่วนหน้าแรก	ส่วนที่สอง	จัดเป็นแบบ	1	คอลัมน์	คือเนื้อหาบทความที่อยู่

ส่วนหน้าที่สองเป็นต้นไป	

		 				1.3	ใช้รูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

		 				1.4	ท้ายกระดาษ	ประกอบด้วยเลขหน้า	ขนาดตัวอักษร	14	ตัวธรรมดา	ตำาแหน่งชิดขอบกระดาษ

ด้านขวาบน

		 				1.5	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความไทย/อังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	20	ตัวหนา	ตำาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

		 				1.6	ชื่อผู้นิพนธ์ไทย/อังกฤษ	ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล	ไม่ต้องมีคำานำาหน้า	เว้น	2	เคาะระหว่าง

ชื่อและนามสกุล	ขนาดตัวอักษร	16	ชนิดตัวหนา	ตำาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง	

	 				1.7	เครื่องหมายเลข1	เขียนไว้บนนามสกุลผู้นิพนธ์	เพื่อระบุตำาแหน่ง	สังกัดคณะ	หน่วยงาน	เพื่อ

ระบุเชิงอรรถไว้ด้านล่างกระดาษ
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		 				1.8	เชิงอรรถ	ให้เขียนไว้ด้านล่างของส่วนหน้าแรก	ที่มีเครื่องหมายเลข1	กำากับไว้บนนามสกุล	ผู้

นิพนธ์	ให้ระบุตำาแหน่งคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค	(,)	ตามด้วยสังกัดคณะ	หน่วยงาน	ขนาดตัวอักษร	14	ชนิด	

ตัวธรรมดา	

		 				1.9	หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	ตัวหนา	ตำาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

		 				1.10	เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	ตัวธรรมดา	ให้จัดเป็นแบบ	1	คอลัมน์	

บรรทัดแรกเว้น	7	ตัวอักษรจากขอบกระดาษด้านซ้ายและพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน	ส่วนเนื้อหาบทความที่อยู่

หน้าที่สองเป็นต้นไปให้จัดเป็นแบบ	1	คอลัมน์เช่นกัน

	 				1.11	หัวข้อคำาสำาคัญ/อังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	14	ตัวหนา	ตำาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย	ระบุ

คำาสำาคัญที่นำาไปใช้เป็นคำาค้น	คำาสำาคัญแต่ละคำาคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค	(,)	

	 				1.12	หัวข้อเรื่อง	ขนาดตัวอักษร	16	ตัวหนา	ตำาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

		 				1.13	หัวข้อย่อย	ขนาดตัวอักษร	16	ตัวธรรมดา	ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำาดับ

หมายเลข	

		 				1.14	จำานวนต้นฉบับ	ควรมีความยาวไม่เกิน	15	หน้า

	 				1.15	ตาราง	รูปภาพ	และแผนภูมิ	กรณีเป็นตารางให้คำาอธิบายอยู่ด้านบน	กรณีที่เป็นรูปภาพหรือ

แผนภูมิ	คำาอธิบายให้อยู่ด้านล่าง

 2. ก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง

	 				ใช้ตามรูปแบบของ	APA	(American	Psychological	Association	citation	style)	ให้เริ่มต้น

ด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน	แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ	หากผู้เขียนมีมากกว่า	3	คน	ให้ใส่ชื่อ

คนที่	1	แล้วตามด้วยคำาว่า	และคนอื่น	ๆ	หรือ	et	al.	(and	others)	โดยจัดเรียงตามพยัญชนะ	สระ	ตามรูป

แบบการอ้างอิงตามลำาดับก่อนหลังให้ถูกต้อง

  2.1 หนังสือ 

		 	 ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/	 	

	 	 สำานักพิมพ์.

	 	 ตัวอย่าง

		 	 กฤษณา	วงษาสันต์.	(2542).	วิถีไทย.	กรุงเทพฯ	:	เธิร์ดเวฟ	เอ็ดดูเคชั่น.

		 	 Cook,	Robert	D.	(1995).	Finite	Element	Modeling	for	Stress	Analysis.	

	 	 	 New	york	:	John	wiley	&	sons.

  2.2 ร�ยง�นท�งวิช�ก�ร

		 	 ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//เมืองที่พิมพ์/:/หน่วยงานที่เผยแพร่.

  ตัวอย่�ง

	 	 อัชราพร	สุขทอง.	(2558).	ก�รพัฒน�เทคนิคก�รสอน “เรือมอันเร” จ�กภูมิปัญญ�  

   ช�วบ้�นสุรินทร์.	สุรินทร์	:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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	 	 Hickman,	George	A.	(2010).	The Management of Teaching for Quality  

   Improvement Chiang Mai Thailand.	Chiang	Mai	:	Chiang	Mai	University.

  2.3 วิทย�นิพนธ์

	 		 ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทย�นิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ระดับ(บัณฑิต,		 	

	 	 	 มหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิตให้ระบุลงให้ชัดเจน)//ชื่อสถานศึกษา.

  ตัวอย่�ง

	 	 คนึงนิตย์	ไสยโสภณ.	(2554).	คุณค่�และคว�มเชื่อตำ�น�นน�คที่มีอิทธิพลต่อวิถ ี  

   ประช�กลุ่มชนลุ่มนำ�้แม่โขงในเขตวัฒนธรรมศรีโคตรบูร.	วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา	

	 	 	 ดุษฎีบัณฑิต	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง)	

	 	 	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

	 	 Napaporn	Kaewnimitchai.	(1996).	An Analysis of College Student    

   Culture in Thai Higher Education Institutions.	Doctoral	Dissertation  

	 	 	 Graduate	School	Chulalongkorn	University.

  2.4 ร�ยง�นก�รประชุม

		 	 ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//”ชื่อบทคว�ม.”//ในชื่อรายงานการประชุม.//

	 	 	 วันเดือนปีที่จัด.//เลขหน้า.//สถานที่/:/สำานักพิมพ์.

  ตัวอย่�ง

	 	 วิสูตร	อยู่คง	(2537).	“การฟื้นตัวของป่าชุมชนดงใหญ่.”	ในก�รบรรย�ยเรื่องก�ร  

   ฟื้นฟูป่�โดยช่วยต้นไม้ให้สืบพันธุ์ต�มธรรมช�ติ. วันที่	11	เมษายน	2537.	

	 	 	 หน้า	10-11.	กรุงเทพฯ	:	ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน.

	 	 Paitoon	Sinlarat.	(1995).	“Success	and	Failure	of	Faculty	Development		 	

	 	 	 in	Thai	University.”	In	Preparing Teachers for all the World’s   

   Children : An Era of Transformation Proceedings of International  

   Conference, Bangkok. pp. 217-233.  Bangkok	:	UNICEF.	

  2.5 ว�รส�ร

		 	 ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//”ชื่อบทความ.”//ชื่อว�รส�ร.//ปีที่พิมพ์

	 	 	 (ฉบับที่พิมพ์)/:/เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.

  ตัวอย่�ง
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