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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
งคมนตรีแนะผูบริหารการศึกษายึดเศรษฐกิจพอเพียง 

นะผูบริหารการศึกษาใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานพัฒนาโรงเรียน 
ฝงคุณธรรม-วัฒนธรรมไทยใหเด็กไทย ชี้แกปญหาหนี้ครูหากองทุนใหมใหกูไมใชทาง
ลี่ยนวิธีคิด-วิถีชีวิต ดานปลัดศธ.ชี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสําเร็จได
ั้งผูบริหาร คร ูนักเรียนรวมมือกัน  

8 มนีาคม 2550 ศ.นพ.เกษม วัฒนชยั องคมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษเรือ่ง" ปรัชญา
อเพียงและหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ : คุณคาและการประยุกตใชกับผูนํา"
มสัมมนา"พัฒนาผูนํา ตามรอยพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ที่หอประชุมคุรุ
รวงศึกษาธิการโดยมีผูบริหารและขาราชการศธ.เขารวมฟงกวา 450 คนวา 
มเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแตป 2521 
วา 20 ปแลว ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุมกันที่
าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยโดยยึดทางสายกลางเพื่อสรางความเขมแข็งและกาว
ยุคโลกาภิวัฒน หากทุกองคกร ทุกชุมชนและทุกครอบครัวนําไปใชจะอยูไดอยาง

รงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสภาพัฒนาการสังคมและ
หงชาติตั้งแตป 2542 จะมีการนําไปใสในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
เสียดายรัฐบาลชุดที่แลวไมไดนําไปใชพัฒนาประเทศ เวลานี้ประเทศในอาเซียน 10 
ยมีเงินออมนอยที่สุดเพราะประชาชนสวนใหญเปนหนี้ ผลสํารวจจากสํานักงานสถิติ
บป 2549 คนไทยเปนหนี้รอยละ 64.7 ตอครัวเรือน คิดเปนเงินครัวเรือนละ 117,000 
ากกอนป 2549 ไปอีก 4-5 ปที่มีสัดสวนรอยละต่ํากวารอยละ 50 และเปนหนี้ 8 หมื่น
ัวเรอืน ถาเปนแบบนี้หากผลิตสินคาออกมาใครจะซื้อ และบอกกันวาความเชื่อมั่นตอ
ยลดลง ก็ตองบอกวาเรานําเงินพรุงนี้มาใชวันนี้ รัฐบาลชุดที่แลวขนาดเงินเผาศพยังให
ย องคมนตรี กลาว  

ม กลาวอีกวา วัฒนธรรมวัตถนุิยม บริโภคนิยมเปนเรื่องไมดีอยางตางประเทศเชน 
าตองลมสลายเพราะใชเวลาเปน 10 ปถึงฟนฟูได ไมใชปฏิวัติ 1 ปแลวจะดีขึ้นเพราะ
ารคิดของคนระดับรากหญา ซึ่งมีอาจารยมาเลาใหฟงวา ไปบรรยายเรื่องการปลูก
ผกัใหแกเกษตรกรแลว เกษตรกรบอกไมอยากฟงแตกลับถามวามีกองทุนใหมใหกู
ะชาวบานไมปลูกผักสวนครัวกินเหมือนเดิม แตรอรถมาขายแลวซื้อกิน รวมถึงเรื่องการ
กับประเทศตางๆ ตองถามวาบานเราเขมแข็งพอหรือไม ถาไมเขมแข็งก็จะเสียหายได  

ริหารการศึกษาชวยกันใชการเรียนการสอนแกปญหาบริโภคนิยม และทุกฝายตอง
าะเปนโจทยที่ใหญมากๆ อาจจะนาํงานวิจัยตางๆมาใชใหเปนประโยชน เชน มีงานวิจัย
ยมีโอกาสเสียตัวในชวงเรียนม.2 วัฒนธรรมบริโภคนิยมเปนสิ่งที่ไมดี รวมถึงโฆษณา
เต็มไปหมดทําใหเด็กอยากหนาขาวกันไปหมด สังคมไทยนิยมเลนการพนันและมัว
สตร เชน จาตุคาม ก็เปนตัวอยางหนึ่ง ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย” องคมนตรี 
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กลาว  

 ศ.นพ.เกษม กลาวตอไปวา รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนํา
ความรู โดยไดนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่10 ระหวางป 2550-2554 ทําใหหนวยงานราชการและองคกรตางๆตื่นตัวในเรื่องนี้ และหวังวา
รัฐบาลชุดหนาจะมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเชนกันเพราะปจจุบันคนไทยมีความแตกตางกัน
มากขึ้น คิดวาระบบการศึกษาและคุณธรรม จะชวยใหคนไทยคิดและทําแบบเดียวกันบาง เราโชค
ดีที่มีสถาบันพระมหากษัตรยิ ทุกคนใสเส้ือเหลือง และมีศาสนาเดียวกัน ทําใหมีความรูสึกเปน
พวกเดียวกัน  

 ”กอนหนานี้มีบางคนบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง คนรวยไมได จะทําใหประเทศไทยถอยหลังเขา
คลอง แตจริงๆแลวรวยได แตตองไมโลภ ไมเบียดเบียนคนอื่น รูจักพอเพียง พอประมาณตาม
อัตภาพและมีเหตุมีผล ” องคมนตร ีกลาว  

 ศ.นพ.เกษม กลาวดวยวา สถานศึกษาสามารถนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดเชนกัน 
ซึ่งการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงของทุกองคกรมีเง่ือนไขตองรอบรู รอบคอบ ระมดัระวังในการนํา
วิชาการมาวางแผนและปฏิบัติ เสริมสรางคุณธรรมเขาไปในจิตใจของเจาหนาที่รัฐและประชาชน
ในชาติโดยเฉพาะความซื่อสัตย สุจริต  

 องคมนตรี กลาวตอไปวา ขณะเดียวกันสถานศึกษาจะตองสรางภูมิคุมกัน 4 ดานไดแก 1.ดาน
วัตถุ สถานศึกษามีเงินกองทุนปองกันวิกฤติ มีการประกันความเสี่ยง ลดหนี้สินเชน หนี้ครู ซึ่ง
ไมใชหากองทุนใหมใหกู แตตองเปลี่ยนใจ การคิดและวิถีชีวิตใหม ซึ่งในเรื่องการกูเงินนั้น หลัง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการกูเงิน 
โดยสรุปไดวา ถากูมาแลวควรทํารายได แตกูมาแลวไมมีรายไดไมด ี2.ดานสังคม จะตองใหเกิด
ความรูรักสามคัคี มีคุณธรรม พัฒนาเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อยูดีมีสุข และพอแมควร
พาลูกเขาวัด สอนลูกใหรูจักคุณคาของเงิน อยางลูกคนรวยทุกวันนี้หยิบโหยง พอแมเลี้ยงลูกดวย
เงิน ไมไดเลี้ยงดวยเหตุผล เปนเรื่องนากลัวมาก ซึ่งครู อาจารยตองสอนเด็กใหรูจักคุณคาของ
เงินเชน ใหทําบัญชีรายรับ-รายจาย รวมถึงวัคซีนวัฒนธรรมใหแกลูกศิษยเพราะเดก็รับวัฒนธรรม
ตางชาติจากสื่อตางๆ จะทําใหไมรูจักวัฒนธรรมของตัวเอง  

 3.ดานสิ่งแวดลอม สถานศึกษาตองสะอาด มีระเบียบ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพสอน
วา ผูบริหารตองคิด ส่ังและตรวจสอบ ถาเปนผูบริหารตองใหสนรองเทาสึก ไมใชกนกางเกงสึก 
และ4.วัฒนธรรมสถานศึกษา ตองใหเด็กภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เหน็คุณคาวัฒนธรรมทองถิ่นและ
เขาใจวัฒนธรรมอื่น  

 ”ปนี้ในหลวงครบรอบ 80 พรรษา ขอใหครูและผูบริหารออกแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหงาย
และออกเปนนโยบายดานสังคมและวัฒนธรรมโดยรวมมือกัน 3 ฝายทั้งผูบริหาร ครูและนักเรียน 
หลังจากนั้นก็ดําเนินการ วัดและประเมิน รวมถึงพัฒนานักเรียน นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงแลว 
ขอใหผูบริหารปลูกฝงคุณธรรมเด็กควบคูไปดวย หลายโรงเรียนเปลี่ยนปายจากความรูคูคุณธรรม
เปนคุณธรรมนําความรู ขอใหอยาติดที่คาํพูด แตยึดการกระทํา อยางไรก็ตาม การสรางสงัคม
คุณธรรมทุกฝายตองรวมมือกันทั้งฝายการศึกษา ศาสนา ครอบครัว ชุมชนและสื่อมวลชนทุก
ประเภท ขณะเดียวกันศธ.ตองปรับหลักสูตรวิชาตางๆใหทันสมัย ตองคลองตัวมากๆ ไมใชมอบ
ศิลาจารึกไวให ตอนทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปก็ทําใหยืดหยุนใหโรงเรียนไปพัฒนา
หลักสูตรไดเอง แตเราไปเนนมาตรฐานชวงชั้น ” ศ.นพ.เกษม กลาว  

 องคมนตรี กลาวอีกวา ขอใหผูบริหารการศึกษายึดหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่งทรงสั่งสอนผูถวายงานโดยสรุปไดวา 1.ยึดคนเปนศูนยกลางเสมอ ทรงรับสั่งวาชวย
เขาชวยตนเอง จึงขอใหครูยึดหลักขอนี้พัฒนาเด็กใหเกงจากภายใน และใหทุกคนมีสวนรวม 2.
ประหยัด เรียบงาย ใหประโยชนสูงสุด มองภาพใหญและเริ่มจากจุดเล็ก อยาไปแจกโค 1 ลานตัว 
แจกคอมพิวเตอร 10 ลานเครื่อง 3.อยาขามขั้น ทรงรับสั่งเมื่อปวดหัวตองแกที่ปวดหัว จึงเห็นวา
อะไรเรงดวนผูบริหารการศึกษาก็ตองทํากอน 4.บริการที่จุดเดียว มีการประสานงานและบูรณาการ 
5.เปาหมายอยูที่ประโยชนสวนรวม 6.รูรกัสามัคคี 7.รูจักงานและรักในงาน รวมถึงอยากใหผูบริหาร
ยึดคุณธรรม 4 ขอที่ทรงมีพระราชดํารัสเมือ่เดือนมิ.ย.2549 ซึ่งโดยสวนตัวนํามาสรุปวาคือ เมตตา
ธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรมและเที่ยงธรรม  

 ดานดร.จรวยพร ธรณินทร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กลาววา ขอใหผูบริหารการศึกษามุง
พัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆเชน สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
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และการดําเนินการจะประสบความสําเร็จไดก็โดยความรวมมือของ 3 ฝายคือ ผูบริหาร ครูและ
นักเรียน ซึ่งขณะนี้ศธ.มีสถานศึกษาตนแบบ 80 แหงทั่วประเทศ ขณะเดียวกันศธ.ไดจัดทํา
หลักสูตรเศรฐกิจพอเพียงและนําไปบรรจุไวในเวบไซตของศธ.แลว โดยหลักสูตรนี้อยูในวิชา
เศรษฐศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมตั้งแตป.1-ม.6 เชน ป.1 สอนการ
ออมเงิน ป.2 รับผิดชอบตอครอบครัว ทํางานบาน และระดับอนุบาล  

 ”จะขยายโครงการไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
3,000 แหง สถาบันอาชีวศึกษา 404 แหง โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน(สช.) 1 ,000 แหงและมหาวิทยาลัยทุกแหง ซึ่งบางแหงเชน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร(นิดา)เปดสอนเปนวิชาเลือกระดับปริญญาโท และยังไดเตรียมคัดเลือกนิทานเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เชน พอประมาณมีผูเสนอเรื่องหมากับเงา , มีเหตุมีผลเรื่องสังขทอง” 
ปลัดศธ. กลาว  

 ทั้งนี้ งานอบรมสัมมนา"พัฒนาผูนํา ตามรอยพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 28-29 มี.ค.นี้ที่หอประชุมคุรุสภา ภายในงานนอกจากการสัมมนาแลว ยังมีการจดั
แสดงนิทรรศการของโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีง เชน ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแกน ร.ร.
กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย วิทยาการ
อาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาร  
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