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

นเศรษฐกิจพอเพียงคนไทยรอยละ 80 เชื่อถารวมมือจะฝงรากปรัชญาเศรษฐกิจ
สังคมไทยพัฒนาอยางยั่งยืน ม่ันคงได “จิรายุ” ย้ํา 3 หลัก พอประมาณ มีเหตุผล และ
 กับ 2 เง่ือนไขคอืมีความรูคูคณุธรรม ประชาชนชายแดนใตสวนใหญเห็นดวยกับ
อเพียง  

ี.ค.- นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
าฐกถาพิเศษ ในการสัมมนา “เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสูการปฏบิัต”ิ ซ่ึง
ฑติพัฒนบริหารศาสตรจัดขึ้น โดยไดย้ําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลัก คือ 
ณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ 2 เง่ือนไข คือ ความรู กับคุณธรรม ซ่ึงจะ
พฒันาทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อยางสมดุล ยั่งยืน 
รับตอการเปลีย่นแปลง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจําใหไดเทานี้และสามารถนําไป
กบัธุรกิจ ครอบครัว และชวีิตประจําวัน รวมทั้งหากตองการใหแผนพฒันาเศรษฐกจิ
หงชาติ ฉบบัที่ 9 นําประเทศไปสูความสําเร็จ จะตองเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียง
างที่สุด  

กลาวอีกวา จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมา มีการสํารวจความเห็น
ลายจังหวัด กับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา รอยละ 94 ของประชาชน
างทั่วประเทศ เชื่อวาสามารถนํามาใชในชวีติได มีเพียงรอยละ 5.6 ที่บอกวา ใชได
มไดเลย โดยอุปสรรคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมา คือ รอยละ 52 ยงั
ยดึเศรษฐกิจพอเพียงไมควรกูเงิน หรือรอยละ 40.7 ที่ระบุวาหากเปนธุรกิจที่เนนกําไร
ศรษฐกิจพอเพียงหรือรอยละ 62 ที่คิดวาถายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองไมใชบตัร
สํารวจตาง ๆ เหลานี ้แสดงใหเห็นวา ยังมีอีกหลายสวนทีเ่ขาใจเศรษฐกจิพอเพียงผิด
ารกูเงิน ใชบตัรเครดิต หรือภาคธุรกิจยึดเศรษฐกิจพอเพียงไดทั้งหมด เพียงแตตอง

 3 หลัก 2 เง่ือนไข คือพอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุมกัน และมีความรูคูคุณธรรม  
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“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาเพื่อเปนเข็มเทศิในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยนื การขับ
เคลื่อนที่ผานมาผานหลายชองทาง ทั้งผูนําความคิด กลุมวิชาการ การสัมมนา โรงเรียน ภาค
ธุรกิจ องคกรภาครัฐ สื่อมวลชน ประชาสงัคม และกลุมการเมือง ซ่ึงผลสํารวจไดขอยุติวา คน
ไทยรอยละ 80 เชื่อวา ถามีความรวมมืออยางดีของคนไทย เศรษฐกิจพอเพียงจะฝงรากใน
สังคมไทยไดและจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนม่ันคง” นายจิรายุ กลาว  

ประชาชนชายแดนใตสวนใหญเห็นดวยกับเศรษฐกิจพอเพียง  

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสวนดุสติโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จ.ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตลู จํานวน 2,039 
ตัวอยาง เกี่ยวกับการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตผานนโยบายการศึกษา 
เม่ือวันที่ 1-14 มี.ค.2550  

พบวา ประชาชนในพื้นทีใ่หคะแนนความจริงจังของรัฐบาลในการแกปญหา 3.35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ขณะที่ใหคะแนนความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของทหารและ
ความเปนที่พ่ึงของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) 3.33 กับ 3.29 
ตามลําดับ  

ทั้งน้ี ประชาชนสวนใหญรอยละ 40.36 คาดวาการแกปญหาจะใชเวลา 6-10 ป โดยรอยละ 24.19 
คาดวาไมเกิน 5 ป รอยละ 16.07 มากกวา 20 ป อยางไรก็ตาม ประชาชนในพื้นทีร่อยละ 43.03 
ไมแนใจวาการแกปญหามาถูกทาง เพราะยังเห็นสถานการณไมเปลีย่นไป ขณะทีร่อยละ 42.38 
เชื่อวาดําเนินการถกูทางแลว และรอยละ 14.59 เห็นวายังไมถูกทาง  

นอกจากนี้ ประชาชนรอยละ 79.99 เห็นวามีความเหมาะสมที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกเปนไทยพุทธรอยละ 75.03 และไทยมุสลิมรอยละ 
84.52 ขณะทีร่อยละ 15.25 เห็นวาไมเหมาะสม เพราะสถานการณยังไมสงบ และรอยละ 78.55 
เห็นดวยกับการใชกลยุทธ “คุณธรรมนําความรู” ของกระทรวงศึกษาธกิาร และประชาชนทั้งไทย
พุทธและไทยมุสลิม ภาพรวมรอยละ 81.80 เห็นวารฐัควรใหความชวยเหลือบุคคลทั้งสองกลุม
ศาสนาอยางเทาเทียมกัน  

สําหรับความคิดเห็นตอโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอยูน้ัน ประชาชนรอยละ 
91.91 เห็นวาโครงการสวนใหญมีประโยชนและไมควรยกเลิก แตมีบางโครงการที่ควรยกเลิก 
เชน การไปอบรมดูงานตางประเทศ การจัดกิจกรรมพาเด็กเยาวชนไปทัศนศึกษาเพราะเห็นวาไม
ปลอดภัย ขณะที่รอยละ 15.65 ตองการใหเพ่ิมเติมโครงการ เชน จัดหางานและฝกอบรมอาชีพ
เยาวชน การสรางความสัมพันธระหวางราชการกับชุมชน โครงการเรียนดีมีทุนให โครงการสราง
ศูนยความรู  
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