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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใหประสบ
ความสําเร็จนั้น นอกจากผูบริหารและครูจะตองมีความรูความเขาใจ
ในหลักปรัชญาฯ ที่ถูกตองและชัดเจนแลว การนํามาใชในชีวิตและงาน
เปนสิ่งสําคัญยิ่ง และจากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจลไดมีสวนในการ
สนับสนุนใหโรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
จดัการศกึษาเพือ่บมเพาะอปุนิสยั “พอเพยีง” ใหกบันักเรยีนมาระยะหนึง่  
พบวาโรงเรียนตางๆ มักมีปญหาในการนําหลักปรัชญาฯ ลงสูการปฏิบัติ 
จึงตองการตัวอยางที่เปนรูปธรรม

หนงัสอื “ปลกูคน ปลกูความคดิ ประสบการณความสาํเร็จของการ
ประยุกตใชนวัตกรรม” โดย ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ผูอํานวยการโรงเรียน
จฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรุ ีนี ้สวนหนึง่มาจากงานวจิยัเชิงปฏบิตักิาร 
และการถอดบทเรียนจากประสบการณทํางานของทานผูบริหาร ครูและ
นักเรียนของโรงเรียนฯ หนังสือเลมน้ีจะทําใหผูอานเขาใจถึงความสําคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหน็ขัน้ตอนการสรางและพัฒนาสังคม
แหงความพอเพียงของโรงเรียนที่เริ่มจากตนเองกอน แลวจึงขยายสูครู

คํานํา
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ดวยการกาํหนดใหครทูกุกลุมสาระการเรยีนรูบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีง
สูการเรียนการสอน พรอมๆ กบัการปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูนักเรียนดวยการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่หลากหลาย โดย
ครูและนักเรียนตองวิเคราะหแผนการทํางาน การพัฒนาแหลงเรียนรู 
และการจัดกิจกรรมกอนลงมือทํา จนในที่สุดเกิดการระเบิดจากภายใน 
นกัเรยีนมหีลกัคิด หลกัในการดาํเนนิชวีติ สามารถเผชญิโลกกวางไดอยาง
มั่นใจ และมีความสุข การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชจึงเปนดั่งเข็มทิศนําทางไมเพียงเฉพาะกับตนเอง แตยังชี้นําและ
รวมสรางสังคมไทยที่ยั่งยืนสืบไป สมกับพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก
พสกนิกรไทย 

มูลนิธิสยามกัมมาจลหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะสามารถ
จุดประกาย สรางความเขาใจ หรือเปนแนวทางใหกับผูสนใจไดนําไป
ประยุกตใชใหเกิดผลกับโรงเรียนสืบตอไป

มูลนิธิสยามกัมมาจล
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ขาพเจาไดทําการวิจัย “รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ซึ่งใชเวลาไมนอยกวา ๕ ป 
ในการทํางานชิ้นนี้ออกมาไดสําเร็จ และไดรับคําแนะนําจาก ดร.ปรียานุช 
ธรรมปยา ใหสังเคราะหงานวิจัย แลวเขียนเปนเร่ืองเลา ขาพเจาจึงมีความ
คิดวา กอนที่จะเกษียณอายุราชการไป ควรนําความรูและประสบการณ
ในการทํางานท่ีไดสะสมมายาวนาน บันทึกเรื่องราวและถอดองคความรูไว
ใหเปนขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับการจัดการศึกษาตอไป ดังนั้น
เรื่องราวตางๆ ในเอกสารเลมนี้สวนหนึ่งมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ
ขาพเจา และบางสวนมาจากการถอดบทเรียนตนเอง บางสวนมาจากเร่ืองเลา
ของครูและนักเรียน ซึ่งเม่ือรวบรวมเร่ืองราวตางๆ จากประสบการณของ
ตนเอง ของคุณครูและนักเรียนเรียบรอยแลว ไดขอใหบุคคลหลายๆ ทาน
ไดอาน วจิารณ และใหคาํชีแ้นะ ซึง่ลวนแลวแตเปนประโยชนทีท่าํใหเอกสาร
เลมนี้มีคุณคาและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

บอกกลาว
กอนเลาเรื่ อง
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ขาพเจาขอขอบคุณ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ดร.สุมาลี 
พงศติยะไพบูลย ผอ.ประทีป เมืองงาม และครูวัฒนา เมืองงาม ที่ได
ชี้แนะ ปรับแกใหงานเขียนนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ครูพรไพรสน คนมี 
ครูสายใจ ประเสริฐสุข ครูศรัณย แสงนิลาวิวัฒน ครูคณิตา สุขเจริญ 
ครูศาสตรา พรมอารักษ ครูพิสิษฐสรรค ศรีปรีชาพัฒนะ ครูเนตรณรงค 
ขวัญสุย ครูนุชจรินทร ปนทอง และครูกรวรรณ ลาพิมพ ผูบันทึกเรื่องราว
ของตนเองประกอบในหนงัสอื ยิง่ทาํใหเหน็ภาพความสําเรจ็ในการ “ปลกูคน 
ปลูกความคิด” ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี และศิษยรักทุกคนที่ทําใหขาพเจามีเรื่องราวมาเลา
ไวในหนังสือเลมนี้ ขอขอบคุณครอบครัวท้ังสามีและบุตรท้ังสองที่เปน
กาํลงัใจในการทาํงานเสมอมา และสดุทายท่ีขาพเจาตองขอบคุณเปนอยางยิง่
คือ คุณศศินี ลิ้มพงษ คุณสุจินดา งามวุฒิพร และมูลนิธิสยามกัมมาจล
ที่ทําใหความฝนของขาพเจาไดตีพิมพ

คุณงามความดีของหนังสือเลมนี้ ขาพเจาขอมอบบูชาพระคุณของ
พอและแม ครูอาจารย และผูมีคุณทุกทาน

 นางกัญพิมา เชื่อมชิต 
 ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
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“
และความเชื่อในเรื่องเพศที่ไมพึงประสงค สิ่งเหลานี้ไดกอ
ใหเกดิพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และมีการเลียนแบบกันอยาง
กวางขวาง สงผลใหเกดิปญหามากมายในสงัคมปจจบุนั ไมวา
จะเปนการใชสารเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การใชจายเกินตัว ตลอดจนการขาดความรับผิดชอบตอ
ตนเอง เปนตน ดังคํากลาวของศาสตราจารย ดร. ระพี 
สาคริก (๒๕๔๙) ทีก่ลาวไววา “ยคุนีเ้ดก็และเยาวชนไดสะทอน
พฤติกรรมออกมาในลักษณะทําลายศีลธรรมและจริยธรรม
อยางรนุแรง นบัตัง้แตการคาและการเสพยาเสพติดตลอดจน
ถึงสิ่งมอมเมาทั้งหลาย ตามมาดวยการกออาชญากรรม
แทบจะทั่วไปหมด แมแตการมั่วสุมเสพกามารมณ ซึ่งสิ่ง

เกริ่นนํา

ในฐานะที่เปนทั้งครูและผูบริหารโรงเรียน 
ขาพเจามองวาการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ
การติดอาวุธทางปญญาใหกับลูกศิษยของตนเอง 
อาวุธทางปญญาคือ “หลักคิด” 
และหลักคิดที่ขาพเจาไดนอมนํามาปฏิบัติ คือ 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สังคมโลกทุกวันนี้เปนสังคมแหงการบริโภค สังคมไทย
ก็กลายเปนสังคมแหงการบริโภคเต็มตัว ประกอบกับการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนที่กอใหเกิด
กระแสวัตถุนิยมท่ีไรภูมิตานทานท่ีดีพอ ทําใหสังคมไทยมี
คานิยมบริโภคเกินความจําเปน นอกจากนี้ เทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัตนยังไดสงผลใหความเปนโลกไรพรมแดนและ
เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม สิ่งเหลาน้ีสงผลโดยตรง
ตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิถีชีวิตของกลุมวัยรุน ซึ่ง
มักจะชื่นชมและศรัทธาในวัฒนธรรมตางชาติที่สงผลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของวัยรุนไทย เชน การวางตัว การ
แตงกาย การนิยมสินคาแบรนดเนม ตลอดจนการมีทัศนคติ

กัญพิมา เชื่อมชิต 

”
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เหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางท่ีเห็นกันไดในแตละวัน” จากส่ิงที่
ไดพบเห็นหรือขาวสารขอมูลจากส่ือตางๆ สะทอนใหเห็น
ไดวาเด็กและเยาวชนบางสวนยังคิดไมเปน คงถึงเวลาแลว
ที่จะตองเรงระดมพละกําลังในการสรางเด็กใหรูจักคิด 
คิดเปน คิดได และคิดดี ซึ่งหนาที่ในการสรางเด็กคงเปน
หนาที่ของ “ครู” 

แลวครูจะสรางหลักคิดใหเด็กไดอยางไร คงจะตอง
เริ่มมองการจัดการศึกษาของแตละสถานศึกษา

ในฐานะที่เปนทั้งครูและผูบริหารโรงเรียน ขาพเจา
มองวาการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การติดอาวุธทาง
ปญญาใหกับลูกศิษยของตนเอง อาวุธทางปญญาคือ 
“หลักคิด” และหลักคิดที่ขาพเจาไดนอมนํามาปฏิบัติ คือ 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับคนไทยทั้งประเทศ ซึ่ง
ขาพเจาไดนอมนํามาเปนหลักคิด ใชในการตัดสินใจ ใชใน
การดําเนินงาน และใชในการสรางลูกศิษยของตนเอง 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปนหลกัคดิในการ
ตัดสินใจ การทํางานและการดํารงชีวติ ซึ่งมีกรอบในการคิด
อยู ๕ องคประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 

หนังสือเลมนี้ เปนบันทึกประสบการณความสําเร็จ
ของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนนวตักรรมสาํคญัแหงยคุสมยัของประเทศไทย ซึง่โรงเรยีน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นําไปประยุกตใชอยางไดผล 
เนื้อหาของประสบการณที่นําเสนอน้ีไดจากผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของเรื่องนี้นั่นเอง

การตัดสินใจในการทํางานแตละคร้ัง ขาพเจาจะคิด
เสมอวา จะทําอะไรตองทําอยางพอประมาณกับศักยภาพ
ของตนเอง รูศักยภาพตนวา ทําอะไรไดแคไหน เพียงใด จะ
ทาํอะไรตองคาํนงึถงึบรบิทภมูสิงัคม และในการทํางานแตละ
ครั้งตองคิดวาจะตองใชทรัพยากร เชน วัสดุอุปกรณหรือ
งบประมาณเทาไร สวนเหตุผลในการกระทําแตละครั้งนั้น

ตองสามารถบอกตนเองหรอืบคุคลอืน่ๆ ไดวา ทาํไมจงึทาํงาน
ชิ้นนี้ และงานที่ทํานี้จะมีขนาดไหน จะทําเวลาไหน ใชเวลา
ในการทํานานแคไหน ตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง เหตุใด
จึงตองใชวัสดุอุปกรณเหลานั้น เปนตน นอกจากนี้ ในการ
ทํางานแตละครั้ง ตองคํานึงเสมอวาทําอยางไรงานจึงจะ
สําเร็จ มีปจจัยเส่ียงใดบางท่ีอาจทําใหงานลมเหลว ซึ่งตอง
หาวิธีปองกันไวเสียกอน หรือถาลงมือทํางานแลวปรากฏวา
งานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด ตองมีแผนสํารองหรือแผน
สองรองรับไว ซึ่งสิ่งเหลานี้คือ การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นัน่เอง และในการทาํงานแตละครัง้ จะตองมคีวามรู พรอมทัง้
รอบรูในเร่ืองท่ีจะทําและตองทําอยางรอบคอบระมัดระวัง 
และที่สําคัญตองมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ
โดยท่ีไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน ซึ่งเปนคุณธรรม
ประจําใจในการทํางานของขาพเจา ดังนั้น “เศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนหลักคิดที่แสนวิเศษ” สําหรับขาพเจา

ขาพเจาและคณะครูในโรงเรียนไดตั้งเปาหมายใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไววา “ติดอาวุธทางปญญา 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีชีวิตงามในความพอเพียง 
บนฐานไทยท่ีสามารถกาวไกลไปในเวทีโลก” ผานการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ขาพเจาและคณะครูจะ
สามารถทําตามเปาหมายที่กําหนดไวไดมากนอยเพียงใด 
แตละหนากระดาษท่ีทานกําลังพลิกผานไป จะเปนเคร่ือง
ยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ขาพเจาใครจะนําเสนอ
ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวา ประสบการณของ
พวกเราชาวจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จะเปนขอมูล 
และหนึ่งในแรงบันดาลใจที่จะทําใหผูบริหารสถานศึกษา
ไดนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใช
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ทานดูแล
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จากหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนาํลงสูการปฏบิตัิ
จนกลายเปนวิถีชีวิต สงผลใหเกิดคุณภาพของเด็กนักเรียน
ที่เปนผูรูจักคิด คิดเปน คิดได และคิดดี การที่จะกลาว
เชนนี้ได ตองมีขอมูลมายืนยันเพื่อใหผูอานเกิดความเชื่อถือ 
และขอมูลที่จะยืนยันเพื่อใหเกิดความเช่ือถือไดก็ตองเปน
ขอมูลที่เกิดจากกระบวนการวิจัย ดังนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จึงเปนผลที่
ไดจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของขาพเจา ดังที่กลาวมา
ตั้งแตตน ผลที่ไดมาจากทั้งการตอบขอมูลแบบสอบถาม 
การสนทนากลุม การสังเกต การสัมภาษณและการศึกษา
เอกสารรายงาน ผลการประเมินพบวานักเรียนสามารถนํา
หลักปรัชญาฯ มาประยุกตใชได ทั้งนักเรียนปจจุบันที่ยัง
คงศึกษาอยูและศิษยเกาที่จบการศึกษาไปแลว ซึ่งสามารถ
สรุปผลจากขอมูลตางๆ และประมวลผลคุณภาพนักเรียน
ไดดังนี้ 

จากหลักคิด 
สูวิถีชีวิต 
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“
“

“ผมไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการอานหนังสือ 
เรียนหนังสือ การทํากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่หลากหลายและมากมาย แบงเวลาออกเปนสวนๆ 
คิดทบทวนวางานไหนตองทํากอนทําหลัง เรียงลําดับความสําคัญ เวลาเรียนในหองก็ตั้งใจเรียน 
ไมหลับ คุยและเลนใหนอยที่สุด พอกลับถึงหอพักในเวลากลางคืน ก็จัดสรรเวลาสําหรับทําการบาน 
อานทบทวนเน้ือหาท่ีไดเรยีนมา การเตรียมตัวเรียนในวันตอไป และท่ีสาํคญัคอืการนอนหลับพักผอน 
ควรนอนหลับใหเพียงพอ”

(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

“การบริหารเวลาเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะจะทําใหเราแยกแยะไดวา เรา
ควรใชเวลาไหน และใชเวลานานเทาไร เพือ่ไมใหเกดิผลกระทบตอเร่ืองอืน่ๆ 
โดยบริหารเวลาใหอยูบนพื้นฐานความพอเพียง”

(นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การเรียน การวางแผนการเรียนและการทํางาน

การบริหารเวลา

““
“ใชในการควบคุมตนเองใหมีสติ ไมโมโหงาย รูจักอดทน มีเหตุผล”

 (นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การควบคุมตนเอง      

“ผมนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผมไดศึกษาและดูตัวอยางที่รุนพี่ทํา ทั้งการใชเงินในราน
สวัสดิการ การจดบันทึกงาน การจัดเวลา และอีกมากมายที่รุนพี่ทํา ซึ่งผมก็เริ่มนํามาใชกับตนเอง
เพื่อปรับตัวใหพอเพียง โดยในระยะแรกๆ นั้น ควบคุมตัวเองไดยากมาก ที่จะทําตัวใหพอเพียง แต
ก็ไมใชเรื่องยากที่จะทําได ผมไดเรียนรูและปรับความเขาใจในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวัน และเม่ือทําครั้งแรกแลวผลลัพธออกมาดี ผมจึงเริ่มกระบวนการคิดที่จะทํา
ความพอเพยีงในเรือ่งอืน่เปนลาํดบัตอไป และเริม่เรยีนรูไปเรือ่ยๆ เนือ่งจากงานของเรามคีวามแตกตาง
กันไป ทําใหดานของความพอเพียงแตกตางกันออกไปดวย จึงทําใหผมรูสึกประทับใจเล็กๆ ในความ
พยายามของตน ที่กระทําสิ่งๆ หน่ึงอยางตั้งใจ เหมือนเปนเชื้อเพลิงที่ทําใหเราอยากศึกษาตอมาก
ยิ่งขึ้น” 

(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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“
“
“การตัดสินใจ       

“นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยนํามาใชรวมกับการตัดสินใจ ไมวาจะ
เปนตอนท่ีจัดกิจกรรมคายตางๆ ก็ไดใชในการวางแผนอยางรอบคอบวา ผลจะเกิดข้ึนในระยะส้ันและ
ระยะยาว จะประสบความสําเร็จขนาดไหน หรือแมแตการวางแผนงานภายในชุมชน จนรวมไปถึง
การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เมื่อกอนอยากไดอะไรก็จะซื้อ โดยไมคํานึงถึงรายจายของผูปกครอง แต
ปจจุบันมีการวางแผนใชเงินเสียใหม โดยมีการระบุยอดทั้งหมดในหนึ่งเดือนวาจะมีการใชจายเทาไร 
เพื่อเปนฐานในการตัดสินใจ”

(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การใชจายและการเก็บออม   
“การซือ้ของตางๆ จะเลอืกซือ้สิง่ของทีจ่าํเปน และคาํนวณวาเรามงีบประมาณ
อยูเทาไร มีนอยใชนอย ถามีมากก็อาจจะใชมากได แตจะตองไมลืมที่จะ
เก็บออมไวสวนหนึ่ง เพื่อกรณีฉุกเฉิน และเพื่อเก็บเงินไวในวันขางหนา ซึ่ง
ถือเปนภูมิคุมกันใหกับตนเองดวย”

(นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

“ตัง้แตทีไ่ดใชหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทาํใหชวีติราบรืน่และเรยีบงาย รูจกัตดัสิง่ทีไ่มจาํเปน
และฟุมเฟอยออก”

(นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การประหยัด

บทสรุป
จากคาํใหสมัภาษณจะเหน็ไดวา หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสงผลให
นักเรียนมีความพอเพียงอยูในความคิดและการกระทํา อาทิ
ความพอประมาณ เชน การใชเวลาอยางเหมาะสม การประเมินศักยภาพ
ตนเองโดยไมทําอะไรเกินกําลังความสามารถท่ีตนมีอยู การนําทรัพยากร
มาใชอยางคุมคา เปนตน
ความมีเหตุผล เชน การแบงเวลา และเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง การ
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การไดฝกคิดอยางมีเหตุผล ตลอดจนการ
เชื่อมโยงความคิดกับการกระทํา เปนตน   
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การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เชน การทบทวนตํารา การไมหลับและไมคุยในขณะเรียน หรือการ
วางแผนดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ การวางแผนสํารองถางานท่ีทําไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
เปนตน
ความรู เชน การมีความรูในเรื่องที่จะทํา รอบรูและรอบคอบ ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
ใหผูอื่นได เปนตน
คุณธรรม เชน การฝกทํางานและอยูรวมกับผูอื่น การสงเสริมความสามัคคี การมีสติและมีสมาธิ
ในสิ่งที่ทํา การกระทําที่ไมทําใหตนเองหรือผูอื่นเดือนรอน เปนตน

จะเห็นไดวา การอยูทามกลางบรรยากาศแหงการเรียนรูในเรื่องปรัชญาฯ สามารถทําให
เด็กนอมนําหลักปรัชญาฯ มาใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว ยังคงสามารถนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันอยู

จากหนงัสอื พพ.๘๒๙ เลม ๒ ไดสมัภาษณนายอธิวฒัน พงษพานชิ นกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ศิษยเกาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ถึงการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิด ผมนํามาใชในเรื่องของการแบงเวลา รูวาจะ
แบงอยางไร จะใหเวลาเรื่องใดมากกวากัน คือเรามีเหตุมีผล รูจักความพอประมาณถาเรารูจัก
ตนเอง คนสวนใหญมองวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องการเกษตรกับการออม แตจริงๆ แลว
เปนเร่ืองหลักคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชกบัชีวิต ใชพัฒนาตัวเองไดอยางแทจริงกับทุกๆ เรื่อง 
ทุกวันนี้ยังใช เหมือนใชโดยเราไมรูตัว ยกตัวอยางเรื่องเรียนดีกวา เพราะผมคิดวาเปนเรื่องใหญ
สาํหรับนกัเรียนทุกคน ตอนน้ีผมเรียนมหาวิทยาลัยไมเหมือนมัธยม จะเขาเรียนหรือไม ไมมใีครวา 
ดังนั้น เราตองรูจักบทบาทหนาที่ของเรา ตองควบคุมตัวเองใหอยู แบงเวลาใหถูก ตองรูจัก
คบเพื่อน ไมใชเราจะเที่ยวเลนไมได หรือตั้งหนาตั้งตาเรียนอยางเดียวเทาน้ัน แตเราตองรูวา
แคไหนถึงจะพอดี”

นายอยูยง เชาวนปรีชา ศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปจจุบันเปน
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ความตอนหน่ึงวา “เพื่อนวัยเดียวกัน ยังมี
ปญหาอยูเยอะมากทั้งเรื่องยาเสพติด ปญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ปญหาในครอบครัว 
กระท่ังคานิยมผิดๆ การแสดงออกท่ีผิดๆ ซึ่งมีมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนํามาแกปญหาเหลานี้ได เพียงแตเด็กรุนใหมเขาใจ เมื่อเด็กรุนใหมเขาใจ มีหลักคิดที่ดี 
ก็จะไมเลือกทําสิ่งที่ผิด”
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“
“

“
นอกจากนี้ ขาพเจายังไดสัมภาษณศิษยเกาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

ที่ไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ถึงการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในชีวิต

“เมื่อมาอยูในมหาวิทยาลัย หนูนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการวางแผนการใชเงินของตนเอง หนูตองใชจายอยางประหยัดเพราะ
คิดอยูเสมอวา ครอบครัวหนูไมไดรํ่ารวย ถารูจักใชจายอยางประหยัดจะได
ชวยแบงเบาภาระผูปกครอง เพราะครอบครัวหนูไมไดมีลูกคนเดียว หนูจะ
ตองคิดถึงนองๆ ดวย”

(ชมพูนุช พวงทรัพยสิน, ๒๕๕๒, มหาวิทยาลัยศิลปากร)

“มาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มาอยูในสังคมใหม ซึ่งใหญกวาสังคมของ
นกัเรยีนมธัยม เปนสงัคมทีเ่พือ่นมคีวามหรหูรา แตผมรูตวัตนของตนเอง ผม
สามารถอยูทามกลางเพื่อนที่หรูหราได ผมใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการวางแผน แบงเวลา ในการศึกษาและการดูแลตนเอง ผมดําเนินชีวิต
ของผมดวยการใชเหตุผลในการคิดและทํา”

(ธนาธร หนูนอย, ๒๕๕๒, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง)

“ผมใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดและวิเคราะหสถานการณตางๆ รอบตัว ใช
วิเคราะหเรื่องเรียน ใชในการวางแผนคาใชจายในแตละเดือน ผมไมเคยมีปญหาในดานคาใชจาย 
ผมเห็นเพื่อนบางคนใชเงินในชวงตนสัปดาหเยอะมากๆ พอทายสัปดาหตองยืมเงินจากคนอื่น 
เห็นแลวทําใหเรียนรูและจดจําวา เรื่องแบบนี้ตองไมเกิดกับผม”

(ฐิติพันธ พาเรือง, ๒๕๕๒, มหาวิทยาลัยมหิดล)
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“
“

“ผมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผนชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย ผมอาน
หนังสือทุกวัน วันละนิดละหนอย สะสมไปเรื่อยๆ เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีในการเรียนของผม 
ตอนใกลสอบผมไมตองหักโหมอานมากเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ผมมีสมุดโนตจดบันทึกเรื่องราว
ที่ไดเรียนมา ผมทบทวนความรู และติวใหเพื่อนๆ ผมมีความรูแนนขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมไดมาจาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี”

(ณัฐพงษ หุนงาม, ๒๕๕๒, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

“หนูไดใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากมายในรั้วมหาวิทยาลัย โดย
ใชในการแบงเวลา (บริหารเวลา) บริหารงบประมาณ เนื่องดวยหนูไดรับ
คดัเลอืกเปนประธานนกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร และ
รองหัวหนาฝายวิชาการขององคการบริหารองคการนักศึกษาแมฟาหลวง 
หนูตองบริหารงบประมาณของสาขา และตองจัดสรรเวลาของตนเองโดย
อาศัยหลักปรัชญาฯ เนื่องดวยตนเองตองทํากิจกรรมมากมายและตอง
เรียนดวย ซึ่งผลการเรียนอยูในระดับใชไดและงานกิจกรรมในหนาที่ก็ไม
เสียหาย ไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ เมื่อจบออกมาแลว ได
อะไรติดตัวมามากมาย ทําใหหนูมีความมั่นคงเมื่อมาอยูในมหาวิทยาลัย”

(กรรณิการ ทวีกาญจน, ๒๕๕๒, มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง)

สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา เมื่อนักเรียนคนหนึ่งไดเขาใจ และนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักคิดในการดําเนินชีวิต จะสงผล
ใหนักเรียนผูนั้น เปนผูที่มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตของตนเอง แมวาจะ
ไมมสีิง่แวดลอมทีค่อยสงเสรมิแลวกต็าม แตเม่ือนกัเรยีนไดหลกัคดิตดิตวัไป
แลว นักเรียนจะใชชีวิตแบบมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง
และเกราะในการปองกันตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนไดติดอาวุธทาง
ปญญาใหกับนักเรียน และสงผลใหนักเรียนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติ
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บทสงทาย 

คาํโบราณกลาววา “กรงุโรมไมสามารถสรางใหสาํเร็จ
ไดภายในวันเดียว” ฉันใดก็ฉันนั้น “การปลูกคน ปลูก
ความคดิ” กไ็มสามารถจะทาํใหสาํเรจ็ภายในระยะเวลา
อันสั้นได โดยเฉพาะการปลูกความคิดที่ถูกตองและ
มีคุณคาในใจคน ใหคนปรับเปล่ียนความคิดหรือ
กระบวนทัศนตางๆ ได ตองใชเวลา ไมตางกับการปลูก
ตนไมที่จะใหดอกออกผลไดก็ตองใชเวลาพอสมควร
เชนกนั แตเมือ่ออกผลคราใดก็นาํมาซ่ึงความสุขใจย่ิงนกั
ดังนั้น ผูบริหารที่คิดจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสรางใหเกิดกับผูเรียนไดนั้น ตองใชเวลา
พอสมควร ตองใจเย็นๆ แตเมื่อไดเห็นผลที่ปรากฏก็จะ
ชื่นใจ ภาคภูมิใจและสุขใจ หาใดเปรียบมิได 
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ขาพเจาใชเวลาในการสรางเด็กใหมีหลักคิด
นี้ประมาณ ๓ ป จึงเริ่มปรากฏผลใหเห็นอยาง
ชัดเจน เห็นคุณภาพของลูกศิษย คุณภาพของ
คุณครูผูใตบังคับบัญชา และตอมาอีก ๒ ป
ก็เห็นผลที่ทําใหยิ่งมั่นใจในการเดินทางสราง
หลักคิดดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับครูและศิษย 

ในการทํางานใดๆ ก็ตาม ยอมมีปญหา
อุปสรรคกอนจะพบความสําเร็จ แตปญหา
อุปสรรคนั้นยอมหมดไปไดถาผูทํางานนั้นมี
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะไปสูเปาหมายและใชสติ
ในการคิดและแกปญหาอุปสรรค

งานปลูกคน ปลูกความคิดก็เชนกัน มี
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน แตไมเปน
ปญหาใหญที่เกินความสามารถในการจัดการ
ได ดวยเม่ือเจอปญหาอุปสรรคในการดําเนิน
การ ขาพเจาไดตั้งสติและดูเหตุของปญหา
แลวนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
เปนหลักคิด นํามาคิดวิเคราะหปญหาและคิด
วธิแีกไข ซึง่การแกไขน้ันไดยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเปนหลกัคดิในการแกปญหา 
อุปสรรคปญหานั้นก็จะคลี่คลายไป

ปญหาที่พบมากในการสรางศิษยใหมี
หลักคิด คือ การสราง “ครู” ใหมีหลักคิดกอน
นั่นเอง ในการเริ่มตนครั้งแรกๆ ขาพเจาใชวิธี
การพูดบอยๆ พูดทุกครั้งท่ีมีโอกาส เชน ใน
ที่ประชุมครู กอนจะนําสูวาระการประชุม 

ขาพเจาจะพูดถึงหลักคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเสมอๆ จนมีเสียงพูดใน
หมูครูกันวา “กอนประชุมเดี๋ยว ผอ. ก็จะพูด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกอนแนๆ” ซึ่งก็เปน
จริงตามท่ีครูพูดกัน การท่ีขาพเจาพูดบอยๆ 
พูดเร่ือยๆ โดยหวังใหหลักคิดนี้ซึมซับในตัว
ครู และถามีโอกาสก็จะเจาะคุยกับคุณครู
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล หรือถาครู
คนใดมีปญหาไมเขาใจ หรือเขาใจไมถูกตอง
ก็จะคอยอธิบายใหฟงโดยไมเกี่ยงงอน ไม
กาํหนดเวลา ซึง่การทีจ่ะใหครเูขาใจในหลักคดิ
นีไ้ด ผูบรหิารตองเขาใจชดัเจนสามารถอธบิาย
ใหครูหรือนักเรียนเขาใจได และส่ิงที่ผูบริหาร
จะตองพบแนๆ  คอื ครเูขาใจไดไมพรอมกนั ท้ังๆ 
ที่เราใหความรูครูไปพรอมๆ กัน เชน จัดอบรม
ใหความรูโดยตรง หรืออบรมเชิงปฏิบัติการก็ดี 
โดยอบรมพรอมๆ กันทั้งโรงเรียน จะพบวาครู
เขาใจไดไมเทากัน ซึ่งเปนเร่ืองธรรมดา 

เม่ือเปนเชนนี้ทําใหขาพเจานึกถึงเรื่อง
กลวยน้ําวาของทาน ผอ. สมจริง อินทรักเดช 
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนหวยยอด อําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง ทานพูดวา “กลวยนํ้าวา 
๑ เครือ จะสุกไมพรอมกัน แตสุดทายก็จะ
สุกทุกลูก สามารถใชรับประทานไดทั้งหมด 
เหมือนการสรางครูใหรู ใหเขาใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนําลงสูการปฏิบัติ
จนเปนวิถีชีวิตน้ัน ครูจะรู เขาใจ นําไปใชได 
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ไมพรอมกัน แตสุดทายครูทุกคนก็จะสามารถ
รู เขาใจ และนําไปใชไดทุกคน เชน กลวยนํ้าวา
ทั้งเครือนั่นเอง ดังนั้น ผูบริหารตองใจเย็น 
อดทน ผลสุดทายก็สามารถรับประทาน
กลวยน้ําวาสุกทั้งเครือได เมื่อเปนเชนนี้ 
“งานปลูกคน ปลูกความคิด” ตองคอยๆ 
ดําเนินการไปเรื่อยๆ เชนเดียวกับการรอคอย
ใหกลวยนํ้าวาสุกทั้งเครือ

สมมตุวิาถากลวยนํา้วาเกดิสกุพรอมกนั
ทั้งเครือ คงรับประทานไมทัน สุดทายก็จะเกิด
เนาเสียหายได ดังเชนการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการแลวบูม ดัง
สุดขีดในระยะหน่ึง สุดทายดับสูญไปเพราะ
ไมมีการสืบเนื่อง 

ดงัน้ัน การท่ีครใูนโรงเรียนคอยๆ รู เขาใจ 
นําไปใช แลวเมื่อมีครูเขามาใหม ก็จะเกิดการ
คอยๆ ทยอยทาํความเขาใจ นาํไปใช กอใหเกดิ
ความตอเนื่องตอไป

เม่ือมีครูใหมเขามา ยังไมมีความรู 
ผูบริหารตองสรางความรูใหกับครูใหม ดวย
วิธีการที่หลากหลาย เชน อาจใหเรียนรูกับ
ครูเกาๆ จัดปฐมนิเทศ แนะนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนรายบุคคล หรือจัด
อบรมใหความรู แลวใหครูนําเอาไปใชกับ
ตนเอง นําไปทดลองใชกับนักเรียน แลว
ผูบริหารก็ตองติดตามผลงานนี้ดวย การ
ติดตามงานมีหลากหลายวิธี แตวิธีที่ขาพเจา
ชอบใช คือ “ใชงานตามงาน” เชน อบรมใหครู
มีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง แลวใหครูนําไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน หลังจากน้ัน
ขาพเจาจะจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของครู 
อาจจัดในรูปการประกวดการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการนําเสนอการสอน 
การวิพากษ การแนะนําหรือเสนอแนะซ่ึงกัน
และกัน ทําใหครูเกิดมุมมองมากข้ึน เกิดการ
สังเคราะหองคความรู เกิดการดึงความรูฝงลึก
ในตัวครูออกมา (Tacit Knowledge)

งานปลูกคน ปลูกความคิดดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนงานท่ีทาทาย
ความรู ความสามารถของครูและผูบริหาร 
งานนี้จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของ
ครูและผูบริหาร แตตองทําอยางตอเน่ือง 
ขาพเจาดําเนินงานนี้มาตั้งแตป ๒๕๔๘ จนถึง
ปจจุบัน เห็นผลที่ปรากฏทั้งครูและศิษย เปน
ผูที่มีคุณภาพ มีความคิด ดังตัวอยางบทความ
ที่ครูและศิษยไดถายทอดหลักคิดท่ีตนเอง
นําไปปฏิบัติ และเห็นผล เห็นคุณคา จนนําไป
ใชเปนวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งจะปรากฏไวใน
ภาคผนวก

การปลูกคน ปลกูความคดิ ไมสามารถ
สาํเร็จไดในระยะเวลาอันสัน้ หากแตระยะเวลา
ที่เพิ่มข้ึนคือฟนเฟองที่สําคัญ ที่ทําใหกาว
เลก็ๆ กลายเปนกาวทีม่ัน่คง และสามารถสงตอ
ใหเกดิกาวตอไปบนเสนทางแหงความพอเพียง
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ภาคผนวก
การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในชีวิต
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ผมนายประทีป เมืองงาม ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานตนเกด ผมเคยเปนผูใตบังคับ
บัญชาของ ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ทั้งที่โรงเรียน
ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี และท่ีโรงเรียนจุฬา-
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ไดเรียนรู และ
รวมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มากับทานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนเกิด
เปนมโนทัศนในเรื่องนี้ของตนเองในการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชวา
เราจะ “สอนคนดวยใจ สอนใจดวยหลัก
ปรัชญา”

ทีว่าสอนคนดวยใจ กค็อื ตองเขาใจวาคน
แตกตางกัน การเขามาเรียนรูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของแตละคนก็มีเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ตางกันดวย จึงตองคํานึงถึง
ใหมาก ไมใหเขาทุกขเพราะการเรียนรูเรื่องนี้ 
เริ่มจากเรื่องใกลตัว ใหเขาวิเคราะหไดและ
นําไปใชไดจริง 
 สวนสอนใจดวยหลกัปรชัญาฯ คอื เรือ่ง
ของตนเอง ตองมีสติ ระลึกได มีความสุขกับ

สอนคนดวยใจ สอนใจดวยหลักปรัชญา
โดย ผอ.ประทีป เมืองงาม
อดีตหัวหนาฝายวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การทําเรื่องน้ี ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวนําไปสู
วิธีการทํางานในสถานศึกษา ๒ เร่ือง

๑. นโยบายโรงเรียน ๔ มิติ โดยตั้ง
เปาหมายการบริหารงานทุกงานตองลงไปสู
เปาหมาย ๔ ดานคือ 
มติสิงัคม สรางนักเรียนใหเปนเปนคนเกง และ
อยูในสังคมอยางมีความสุข สรางความสัมพนัธ
ทีด่ใีนองคกรระหวางผูบรหิาร คร ูนกัเรยีน และ
ชุมชนประกอบดวยบาน วัด โรงเรียน 
มิติเศรษฐกิจ (วัตถุ) โรงเรียนพึ่งพาตนเองมาก
ที่สุด ใชวัสดุ อุปกรณ ปจจัยตางๆอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด นักเรียนมีพื้นฐาน
อาชีพ รูจักประหยัดและออม 
มิติวัฒนธรรม นักเรียนเปนคนดี ยึดม่ันและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาติ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
มิติสิ่งแวดลอม รวมรักษาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนและชุมชนอยางจริงจัง 
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สอนจากรูปธรรม

สอนใหวิเคราะหได

ใหนําไปสูวิถีชีวิต

รูจักตนเอง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พัฒนาอุดมการณ

สอนคนดวยใจ

สอนใจดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

๒. รูปแบบการพัฒนาอุปนิสัยอยูอยาง
พอเพียง “อบ-รม-บม-เพาะ” ตองการ
ใหนักเรียนรูจักตนเอง คิด พูด ทําโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกํากับและ
มีสวนรวมในนโยบาย ๔ มิติ
อบ (สรางความหอม) ใหนักเรียนเห็นคุณคา

ในสิ่งที่กําลังทําหรือกําลังเรียนรู
รม (ถนอมรักษา) ใหทําบอยๆ
บม (ทาํใหสกุ) พฒันาจนเปนทกัษะ และเกิด

ความคิดรวบยอดของตนเอง
เพาะ (ปลกูใหขึน้) ภมูใิจในตนเองและขยายผล

สูคนอื่น

ผลท่ีเกิดใน ๒ ปกวาที่ทําเร่ืองนี้กําลัง
เก็บเก่ียว นักเรียนดีขึ้นท้ังเรื่องการเรียนและ
ความประพฤต ิ คร ูผูบรหิาร โรงเรียน เร่ิมไดรบั
รางวลัตางๆ อยางตอเนือ่ง ชมุชนใหการยอมรบั
และรวมกันพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น
เปนผลพลอยได เปาหมายท่ีอยากใหเกิดคือ 
ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุขในทุกๆ เรื่อง
ตามสมควรแกอัตภาพ และนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสูตนเองในฐานะ
สวนหนึ่งของชีวิตใหได
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มแีนวทางในการจัดการเรียนรูใหอยูบนพ้ืนฐาน
หลักคิดของพอ ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได
ชัดเจนที่เกิดขึ้นในตัวขาพเจา คือ ขาพเจาได
เรียนรูวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนหลักคิด
ที่คนเราควรนํามาเปนพื้นฐานในการคิดหรือ
วางแผนในการทํางานใดๆ ก็ตาม ใหมีความ
เหมาะสมกับตวัเอง เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีม ี
เพือ่ใหบรรลวุตัถุประสงคทีว่างไว เชนเดยีวกบั
การจัดการเรียนรูของครู ซึ่งหากมีการนํา
หลักคิดมาใชจัดการเรียนรูจริงในหองเรียนก็
จะเกิดผลดีทั้งกับตัวครูเอง และที่สําคัญก็จะ
สงผลใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาได สําหรับตัวขาพเจาเองแลวนั้น 
หลังจากผานการเรียนรูมาแลว ขาพเจาเอง
กไ็ดนาํความรูทีไ่ดรบัเขาสูกระบวนการจดัการ
เรียนรู โดยเริ่มจากการนําหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสูแผนการจัดการเรียนรู 
ขาพเจาเร่ิมคิดอยางเปนระบบ วางแผนอยาง
รอบคอบ วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดเวลาที่
จะใชสอนนักเรียนไดอยางเหมาะสม คํานึงถึง
ทรพัยากรท่ีม ีงบประมาณท่ีตองใชใหเหมาะสม
กับที่ไดรับ รวมถึงใชวิธีจัดการเรียนรูโดยการ

ครูใหม...ไดอะไรจากเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ครูเนตรณรงค ขวัญสุย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ขาพเจา นายเนตรณรงค ขวัญสุย ตําแหนง
ครูผูชวย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี หนึ่งในครูซึ่งไดรับโอกาสดีจากทาน
ผูอํานวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต ใหเขาสูการ
เปนแกนนําบูรณาการหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหแกผูเรียน และดวยเหตุที่โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปนโรงเรียนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา จึงทําใหขาพเจาใชเปนเหตุผล
หนึ่งในการเลือกลงบรรจุครั้งแรกที่นี่ เมื่อวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา

จากครูเกษตรตัวเล็กๆ คนหนึ่งซึ่ง
ทราบดีวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นกลาวถึง 
๓ หวง ๒ เงื่อนไข ซึ่งประกอบไปดวย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี บนเง่ือนไขความรู และเง่ือนไข
คุณธรรม แตยังไมลึกซึ้ ง ยังไมสามารถ
วิเคราะหหลักคิดนี้ได เมื่อขาพเจามีโอกาส
เขามาอยูที่นี่ ขาพเจาไดรับโอกาสใหเขารวม
อบรมอยางจริงจังกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
อยางตอเนื่อง ทําใหมีความรูเกิดข้ึนมากมาย 
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ชีวิตเราอยูตลอดเวลา เศรษฐกิจพอเพียงไมใช
ภาระ แตเปนสิง่ท่ีจะทําใหทกุคน “มคีวามพอดี 
คิดอยางมีระบบ จบการทํางานอยางมีความสุข”

บนรากฐานของความม่ันคงท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว พอหลวงของเราไดมี
พระราชดํารัสไว ขาพเจาจะขอยึดเอาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต จะขอนอมนําหลักคิด
ท่ีพระองคพระราชทานมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ทั้งแกตนเองและแกลูกศิษยที่ขาพเจา
รักทุกคน รวมถึงองคกรท่ีขาพเจาทํางานอยูนี้
ดวย แมในวันนี้ขาพเจาจะไมใชคนที่ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด แตถาบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงแลว ขาพเจาคงจะเปนอีกคนหน่ึงที่
มีความสุขที่สุดกับหลักคําสอนของพอหลวง 
ชวีติตอไปในภายภาคหนาจะเปนเชนไร หากเรา
มีความพอเพียง เช่ือวาทุกทานก็จะสุขไดเชน
ขาพเจาในทุกวันนี้

ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิดตาม และมุงเนน
ใหผูเรียนคิดอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง 
เมื่อขาพเจาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาโครงงานอาชีพเสร็จเรียบรอยแลว
นั้น ก็นําแผนดังกลาวมาใชจัดการเรียนรูใน
หองเรียน ผลที่เกิดขึ้นจากการใชแผนการ
จัดการเรียนรูจึงสงผลใหทั้งตัวขาพเจาประสบ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน และ
ผูเรยีนเองกป็ระสบความสาํเรจ็ในงานทีป่ฏบิตัิ

ในระยะเวลาหน่ึงปเศษท่ีขาพเจามี
โอกาสไดเรียนรูหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดนํามาปรับใชทั้งในดานการ
ทาํงาน และนาํมาประยุกตใชในการดําเนนิชีวติ
ประจําวัน มันเปนประสบการณที่ยิ่งใหญและ
คุมคามาก เศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งที่ทําให
ขาพเจาไดเรียนรูวา การรูจักท่ีจะคิดและวางแผน
กอนลงมือทาํส่ิงใดกต็าม ยอมจะนํามาซึง่ความ
สําเร็จอยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของหลักคิด 
๓ หวง ๒ เง่ือนไข ที่ขาพเจาไดเรียนรูมานั้น 
เปรยีบเสมอืนเสนทางทีจ่ะนาํเราไปสูเปาหมาย
แหงความสําเรจ็ หากคนเราไมหยดุคดิ ไมหยดุ
การเรียนรู ก็จะมีสิ่งใหมๆ คอยมาเติมเต็ม
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ประโยชน แตอีกคมหนึ่งคือการไดรับความรู
มากมายโดยท่ีไมเขาใจมันจริงๆ กก็ลายเปนวา 
มีอะไรมากมายอัดในหัวจนไมเขาใจอะไรเลย 
ซึง่ในชวงแรกขาพเจาคงเปนแบบหลังมากกวา  
แตขาพเจาคิดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงหวังดีตอพสกนิกรของพระองคอยางแทจริง 
เพราะฉะน้ันคําสอนของพระองคยอมเปน
สิ่งท่ีดีตอพวกเราทุกคนจริงๆ ขาพเจาจึงเกิด
ศรัทธาและพรอมที่จะเรียนรูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง

ขาพเจาเร่ิมทําความเขาใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําเรื่องงายๆ 
ในชีวิตประจําวันมาวิเคราะหตามหลักการที่
ไดรับการอบรมจากคณะกรรมการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
ไมวาจะเปน ผอ.กญัพมิา อ.ประทปี อ.พรไพรสน 
และจากครูอีกหลายทานที่มีความเขาใจใน
เรื่องน้ี แตก็เหมือนกับการทําการบานบอยๆ 
ซึง่ขาพเจากม็กัจะหยบิยกกจิกรรมมาวเิคราะห
เลนๆ ในใจ เชน การทาํงาน การซือ้ของ การกนิ 
การนอนและอืน่ๆ อกีมากมาย ขาพเจาทาํเชนนี้
อยูเปนป แตในความรูสึกของตนเองจริงๆ 
ก็ยังมีคําถามหน่ึงที่มักจะมีขึ้นเสมอเวลาท่ี

การนอมนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
โดย ครูศรัณย แสงนิลาวิวัฒน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ขาพเจาไดรูจักกับคําวาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ที่ไมใชเกษตรทฤษฎีใหม) 
ครั้งแรกเมื่อหกปที่แลว คือเมื่อตอนบรรจุเปน
ขาราชการครูทีโ่รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี แหงน้ีน่ันเอง คําถามแรกท่ีถูกถามก็คือ 
“เขามาอยูโรงเรียนน้ี รูจักสามหวง สองเง่ือน
หรือไม” บอกตามความเปนจริงคือ ขาพเจา
คิดวาเปนเรื่องอํากัน หรือไมก็นาจะเก่ียวกับ
ลกูเสือ เพราะชวงท่ีขาพเจายงัเรียนอยูในระดับ
อดุมศึกษานัน้ ยงัไมมเีรือ่งเกีย่วกับหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเขามามากนัก จึงไมได
สนใจท่ีจะเรียนรู แตขาพเจาโชคดีทีไ่ดมาทํางาน
ในสวนของงานวิชาการที่มีอาจารยประทีป 
เมืองงาม เปนหัวหนา ทานจึงเปนคนท่ีสอน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ขาพเจา นอกเหนือจากการอบรมความรูเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับครู
ทั้งโรงเรียน (ซึ่งมีคอนขางบอย)

ความรู เกี่ ยว กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจาไดรับและซึมซับ
มาจากผูที่เกี่ยวของท้ังหลายน้ัน มีคอนขาง
มาก แตก็เหมือนดาบสองคม ที่คมหนึ่งคือ
ถาเราเขาใจไดจริงความรูเหลานั้นก็จะเปน
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ขาพเจาวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง กค็อื “สิง่ทีเ่ราคดิหรอืวเิคราะหนัน้ มนั
ถกูหรอืผดิ” เพราะเวลาวเิคราะหผานกจิกรรม
หรอืบรูณาการกบัแผนการจดัการเรยีนรูกต็าม 
ขาพเจาเห็นวาการวิเคราะหของคุณครูแตละ
ทานน้ัน ไมเหมอืนกันเลย บางคนเขียนออกมา
เปนขอๆ บางคนเขียนเปนขอความอธิบาย
ตอกันไป ซึ่งบางคร้ังขาพเจาเองก็เกิดความ
สับสนวาเราควรเลือกใชแบบไหน ความสับสน
นั้นหมดลงไปเพราะขอคิดที่ขาพเจาไดรับ
จากทาน ผอ.กัญพิมา (ซึ่งในตอนนั้นขาพเจา
คิดวาทานนี้ละ ที่นาจะมีความชัดเจนในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด) 
ขาพเจามีโอกาสไดถามทานตรงๆ วาสิ่งที่
ขาพเจาคิดวิเคราะหออกมานั้นเปนอยางไร 
ถูกหรือผิด หรือตองแกไขตรงไหน คําตอบท่ี
ไดรับมานั้นทําใหขาพเจาเขาใจในทันทีทันใด 
(ภาษาสมยันีค้งหมายถงึ “ปง” กระมงั) ทานตอบ
ในลักษณะท่ีวา “การวิเคราะหหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เปนการวิเคราะห
โดยคํานงึถงึบรบิทของตนเอง ดงันัน้พี ่(หมายถึง 
ผอ.) คงบอกไมไดวาสิ่งที่เธอคิดนั้นผิดหรือถูก 
เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

ของใครของมัน เราจะไปบอกวาสิ่งที่คนอื่น
คิดนั้นพอเพียงหรือไมพอเพียงไมได เพราะเรา
ไมรูวาบริบทของเขาเปนอยางไร” แลวทานก็
ยกตัวอยางการคิดวิเคราะหของทานเอง จน
ทําใหขาพเจาเขาใจมากขึ้น

หลังจากที่ขาพเจาเกิดความเขาใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรียก
ไดวาเปนความเขาใจจริงๆ ของตัวขาพเจา
เองแลว สิ่งที่เหลือก็ไมยาก คือการลองนําไป
ปฏิบัติจริง หรือที่วิทยากรอบรมมักใชคําวา 
“จากความรูสูการปฏิบตั”ิ นัน่เอง แตการปฏิบตัิ
ของขาพเจาก็ใชแนวคิดจากหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือเราคงไมสามารถ
ใชไดกับทุกเรื่องในชีวิตของเราพรอมๆ กัน 
ขาพเจาจึงพยายามใชในเรื่องที่จําเปนกอน 
ฝกจนเกิดความเคยชิน จากนั้นก็ลองใชกับ
เรื่องอื่นๆ ตามมาทีหลัง

จากการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงรวมกนัภายในองคกร ทัง้นีค้งหมายถงึ
การเรียนรูรวมกับนักเรียนดวย ซึ่งการไดสอน 
การจัดกิจกรรม การพูดคุย การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับนักเรียนนี่เองท่ีเปนการฝกฝนการใช
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขาพเจา
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ใหดีมากยิ่งขึ้น ขาพเจาไดเห็นนักเรียนที่จบ
จากโรงเรียนไปแลวมาเลาใหฟงวา เขานําไป
ใชในมหาวิทยาลัยอยางไร หรือไดฟงนักเรียน
วิเคราะหจากกิจกรรมที่พวกเขาทํา ขาพเจา
ก็ไดรับความรูหรือแนวคิด ตลอดจนคําสําคัญ
อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ “เรารูวาเราคือใคร” 
“คิดและทํา โดยท่ีไมทําใหตัวเราเองและ
ผูอื่นเดือดรอน” เปนตน ซึ่งขาพเจาคิดวา
การท่ีขาพเจาสามารถเขาใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่แทจริงแลว ความเชื่อ
และศรัทธาอยางเดียวไมพอ หรือการไดรับ
ความรูจากการอานหนังสือ การอบรม ก็ยัง
ไมพอ ตองอาศัยความเขาใจ ซึ่งตองเปนการ
เขาใจอยางแทจริง ตองเขาใจมาจากสวนลึกๆ 
ของตนเอง ตัวของเราเองเทานั้นที่บอกไดวา
เขาใจหรือไมเขาใจ และแตละคนคงใชเวลา
เรียนรูไมเทากัน สิ่งหนึ่งจากการเรียนรูเรื่องนี้
คือ “การเรียนรูรวมกัน” เปนสิ่งสําคัญที่สุด 
บางครั้งเราอาจยึดบริบทของเราเองมากไป 
จนเกิดความเดือดรอนกับผูอ่ืนได เพราะฉะน้ัน
การไดรูวาผูอืน่คดิอยางไรหรอืเปนอยางไร กจ็ะ
ชวยใหเราอยูรวมกับผูอื่นได

สุดทายแลวขาพเจาไดขอคิดอยางหนึ่ง
วา ขาพเจาไดเรียนรูอะไรมามากมาย ในเวลา
เกือบสามสิบปแลว แตการเรียนรูและไดใช
ชีวิตอยางที่มีคุณคานั้นสําคัญท่ีสุด โดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่ีแหละสอนให
ขาพเจาเรียนรูและใชชีวิตอยูอยางมีคุณคาใน
สังคมจวบจนทุกวันนี้
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เรือ่งการดาํรงชวีติอยางระมดัระวงั ไมประมาท
กับการใชชีวิต และนํามาใชในการบริหาร
จัดการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน
ฐานะหัวหนากลุมสาระฯ ตลอดจนนํามาใชกบั
งานอ่ืนๆ ทีไ่ดรบัมอบหมาย ขาพเจาประสบผล
สาํเร็จในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในหลายๆ เรื่อง ทั้งเร่ืองความ
กาวหนาทางวิชาการของตนเอง และความ
สาํเร็จในงานท่ีไดรบัมอบหมาย ขาพเจาพฒันา
ตนเองดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขาพเจาไดจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักคิดในการวางแผนการดําเนินงาน 
ตั้งแตดู เงื่อนไขความรูในการจะขอเล่ือน
วิทยฐานะมีอะไรบางท่ีตองทราบและจะตอง
ดําเนินการ หลังจากนั้นจึงวางแผนการทํางาน 
โดยดูในเร่ืองของระยะเวลาท่ีมกีบังานท่ีตองทํา 
และภาระงานอืน่ๆ ทีต่องรบัผดิชอบ ขาพเจาจดั
เก็บแฟมงานไวอยางเปนระเบียบเพื่อสะดวก
ในการประเมิน และทํางานเปนปจจุบัน ซึ่ง
ขาพเจาไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองทุกภาคเรียน ไมวาจะเปนแผนการ
จัดการเรียนรูที่ตองมีการบันทึกหลังแผน การ
รายงานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังตางๆ 
การรายงานการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...นําความสําเร็จสูชีวิต
โดย ครูสายใจ ประเสริฐสุข
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คืออะไร เปนคําถามที่ถามตัวเองเมื่อหลายป
กอน ผูอํานวยการโรงเรียนไดนําความรูมาให
กับครูทุกคน และท่ีสําคัญไดมอบหมายใหนํา
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับ
วิชาที่สอน เพื่อบมเพาะนักเรียน 

แลวจะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
กับวิชาคณิตศาสตรไดอยางไร มองไมเห็น
แสงสวางเลย พยายามท่ีจะทําความเขาใจ 
พยายามจะบูรณาการกับวิชาท่ีตนเองสอน
แตสุดทายก็ทําไมได จึงเกิดการตอตานเล็กๆ 

อยูในใจ ไดสารภาพกับผูอํานวยการตรงๆ วา 
“ไมเขาใจ ไมอยากยอมรับ” ผูอํานวยการ
ทานคงใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาทําใหขาพเจายอมรับและเกิดความเขาใจ 
ดวยการพูดคุยกับขาพเจาเปนประจํา ทําให
ขาพเจาคอยๆ ซึมซับไปทีละนอยๆ สงขาพเจา
ไปอบรมหลายครัง้ ใหโอกาสเปนผูชวยวทิยากร
เวลาผูอาํนวยการเปนวทิยากร มอบเวทีเลก็ๆ ให
ขาพเจาเปนวิทยากร โดยฝกซอมขาพเจากอน
ออกไปบรรยายโดยการบรรยายใหผูอํานวยการ
ฟงกอนทีจ่ะไปบรรยายใหกบัคณะศกึษาดงูาน 

จากการพูดใหฟง บอกเลาเรื่องราว
ตางๆ และสอน พรอมท้ังใหโอกาส ใหกําลัง
ใจ วันแลววันเลา จนในท่ีสุดขาพเจาก็เขาใจ 
ยอมรับและเห็นคุณคาของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แลวนํามาใชกับตัวเองใน
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การรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
ตลอดจนงานวจิยั/นวตักรรมทีจ่ะขอเสนอเปน
ผลงานวิชาการ ทุกงานขาพเจาจะทยอยทําไป
เร่ือยๆ ไมหมกงานไวแลวหักโหมทําในนาที
สดุทาย การวางแผนท่ีด ีรอบคอบรัดกมุเปนการ
สรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับตนเอง สวนเหตุผล
ในการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ มาจากการ
ท่ีขาพเจาตองการที่จะพัฒนานวัตกรรมดาน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน สุดทายไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองดวย การทํางานคร้ังนี้ ขาพเจามี
ความมุงมัน่ตัง้ใจท่ีจะใหงานสาํเรจ็โดยไมยอทอ
ตออุปสรรคใดๆ เพราะขาพเจาเชื่อวา เมื่อเรา
มคีวามมุงมัน่และพยายาม สดุทายเราจะไปถงึ
เปาหมายที่ตองการได จากความอดทนเพียร
พยายาม ในที่สุดขาพเจาก็ประสบผลสําเร็จ 
ขาพเจาสามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนายก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได
สาํเร็จ ทาํใหขาพเจาเกิดความม่ันใจในวิชาการ
ของตนเองยิ่งขึ้น

นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําพาชีวิต
ของขาพเจาใหกาวหนาทางวิชาการ สวนการ
ทํางานในหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย เชน 
งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ขาพเจาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่เปนเจาหนาที่งานประกันคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน ซึ่งครั้งแรกที่ไดรับมอบ
หมายไมไดมีความรูหรือความเขาใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา แตดวยวิธีการ
ทีผู่อาํนวยการนําหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชในโรงเรยีน ทาํใหขาพเจาไดนาํมา
วิเคราะหตนเองแลวพบวาตนเองมีความรู
ไมเพียงพอ ดังนั้น อันดับแรกขาพเจาจึงตอง

ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
โดยผูอํานวยการใหการสนับสนุน นําเอกสาร
มาใหศึกษา สอน ใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
ตลอดจนสงไปอบรมความรู พรอมทั้งแนะนํา
ใหขาพเจานําหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะหและวางแผนในการทํางาน
ประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดการพรอมรับการ
ประเมินภายนอกในรอบท่ีสองโดย สมศ. ซึ่ง
ผลการประเมนิผานเกณฑอยใูนระดบัคณุภาพ
ดีมาก จากผลงานท่ีปรากฏ ขาพเจาไดเลื่อน
ตาํแหนงหนาท่ีเปนหวัหนางานประกันคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โรงเรยีนถกูกาํหนดใหรบัการประเมนิภายนอก
รอบสาม โดย สมศ. อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ตัวชี้วัด
ปรับเปลี่ยนไป แตเรามีภูมิคุมกันที่เขมแข็ง 
ถึงแมตัวชี้วัดจะปรับเปลี่ยนไป แตเมื่อเรา
เตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลง จึงทําใหผล
การประเมินภายนอกรอบสามผานเกณฑอยู
ในระดับคุณภาพดีมากเชนเดิม

จากงานท่ีไดรบัมอบหมาย ไมวาจะเปน
งานสอน หรืองานพิเศษ แมกระทั่งการพัฒนา
ตนเอง ตางก็ประสบความสําเร็จในทุกๆ งาน
ได ดวยการนําหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการวางแผนการทํางาน และ
ดวยเหตุที่ผูอํานวยการไดมีความพยายาม
เปนอยางมากที่จะปลูกหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับครูทุกๆ คนไดเขาใจ
และนําไปประยุกตใชในทุกๆ เรื่อง สงผลให
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจําปการ
ศึกษา ๒๕๕๕ นี่แหละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่นําความสําเร็จมาสูชีวิต
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เมือ่เริม่แรกทีข่าพเจาไดยนิคาํวา “ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ขาพเจาเขาใจวา 
เปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแกเกษตรกรไทย 
ตามหลักการของทฤษฎีใหม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดของขาพเจา
ขณะน้ันเปนเร่ืองของการเกษตร เศรษฐศาสตร 
และคงไมเกี่ยวของกับครูสอนวิชาชีววิทยา
อยางขาพเจามากนัก จนตอมาโรงเรียนจุฬา-
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ไดเขาเปนโรงเรียน
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา และครูทุกคนตองนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชบูรณาการ
ในการเรียนการสอน 

ขาพเจารูสึกกังวลมาก เพราะไมรูจะ
เอาไปใชอยางไรกับนักเรียน ขาพเจาไดนึกถึง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่วา “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” จึงไดลอง
นํามาใชกับตนเอง โดยตองพยายามทําความ
เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหถองแทกอน และเขาถึงโดยการนํามาใช
จริงกับตนเอง ขาพเจาเริ่มพิจารณาเห็นวา 
ในชีวติทีผ่านมาของขาพเจามทีัง้ความพอเพียง
และความไมพอเพียง ทํางานสําเร็จดีบาง 
ผิดพลาดบาง และไมคอยจะมีสติในการแก
ปญหา เมือ่พบปญหามกัจะบนโวยวาย จนไมได

ความพอเพียง...หลักคิดสูความสําเร็จ
โดย ครููคณิตา สุขเจริญ
หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ     

คิดที่จะแกปญหาอยางรอบคอบ เมื่อวิเคราะห
ตนเองไดเชนนี้ ขาพเจาจึงไดพยายามที่จะ
พฒันาตนเองใหมคีวามพอเพยีงในชวีติมากขึน้ 
จะคิดทําสิ่งใดตองวางแผนใหรอบคอบ คํานึง
ถึงความพอประมาณในทุกดาน มีความพอดี 
ที่ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไป ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ใชเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ี
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ รวมท้ัง
มีการเตรียมพรอมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน นอกจากน้ี
การจะทํางานหรือสิ่งใดก็ตาม ตองใชคุณธรรม 
สตปิญญา มีความรอบรูอยางรอบดาน มคีวาม
รอบคอบ และระมัดระวังตนอยูเสมอดวย 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ขาพเจา
ไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งขาพเจาตองเดินทางไปเรียน
ทุกวันเสารและอาทิตย หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนํามาประยุกตใชกับ
ตวัขาพเจาเองอยางเปนรปูธรรมจริงๆ ในฐานะ
หัวหนางานของโรงเรียน ขาพเจาตองรูจักการ
วางแผนแบงเวลาในการทํางานและการเรียน
อยางเหมาะสม การเรียนของตนเองและงาน
โรงเรียนจึงสามารถทําไดไปพรอมกันโดยไมมี
สวนใดเสียหาย และยังเกิดผลสําเร็จไดดีทั้ง
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ความพอเพียงและไมพอเพียงในชีวิตของ
ตนเองไดในระดับหนึ่งแลว ขาพเจาไดแนะนํา
ใหนักเรียนลองนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต โดยคอยๆ ปรับ
ความไมพอเพียงในตนเองไปสูความพอเพียง
ทีละเล็กทีละนอยอยางคอยเปนคอยไป โดย
ทําจากเรื่องใกลตัว เรื่องที่งายๆ กอน อยางไร
ก็ตาม คงเปนไปไมไดที่นักเรียนจะมีความ
พอเพียงเกดิข้ึนครบทกุคน หรอืเกดิข้ึนในทุกๆ
เรื่องของชีวิต แตก็ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ี
ทําใหนักเรียนเร่ิมวิเคราะหตนเองไดและเร่ิม
รูจักชีวิตที่พอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทําใหขาพเจารูจักตนเองมากขึ้น รูจักวางแผน
ชวีติอยางเหมาะสมบนหลกัของเหตผุล รูจกัคดิ
กอนทํา เม่ือมขีอผดิพลาดและการเปล่ียนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้น ก็มีสติที่จะคิดทบทวนแกปญหา
อยางรอบคอบ ซึ่งจะชวยนําทางสูความสําเร็จ 
ดงันัน้ แคเพยีง “รู” คงไมเกดิประโยชนเทากบั 
“การไดนอมนําไปปฏิบัติจริง” 

สองงาน หลายครั้งที่ขาพเจาตองรับผิดชอบ
งานโรงเรียนหลายอยางจนไมมีเวลาพอที่จะ
ทบทวนทฤษฎีบริหารการศึกษาตางๆ ไปใช
ในการสอบ แตขาพเจาไดนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
วิเคราะหสถานการณบริหาร และสามารถ
ผานการทดสอบท้ังขอเขียนและการนําเสนอ
ไดดวยคะแนนระดับดีเยี่ยม ขาพเจาจะรูสึก
ภาคภมูใิจเปนอยางยิง่ทีค่ณาจารยและเพือ่นๆ
นิสิตใหการยอมรับขาพเจาในดานความรู 
ความเขาใจ และการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงานดานการศึกษา 
ขาพเจาจึงมีโอกาสไดนําเสนอและอภิปรายใน
เรื่องนี้อยูเสมอ 

 เมื่อขาพเจาเขาใจและพัฒนาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดใน
ระดบัหนึง่แลว ขาพเจาเหน็วาหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนประโยชนตอขาพเจา
จริง จงึอยากใหเกิดกบัตวันกัเรยีนดวย ขาพเจา
จึงทดลองใหนักเรียนไดวิเคราะหหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจําวันของ
นกัเรยีนทีเ่ปนเรือ่งใกลตวันกัเรยีนกอน เหมอืน
กับที่ขาพเจาเคยวิเคราะหความพอเพียงและ
ไมพอเพียงของตนเองในชวงแรกๆ ที่ขาพเจา
กําลังทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่นกัเรยีนสามารถสะทอน
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เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง ที่
รวมกันสรางไวใหอยูกับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี ของพวกเราตลอดกาล

หลังจากน้ันมา ผมไดรับเชิญเขารวม
ประชุมสัมมนาและฝกปฏิบัติดานเขียนแผน
การสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกหลายๆ คร้ัง รวมถึงศึกษาคนควาจาก
ส่ือตางๆ ทําใหผมเกิดความม่ันใจท่ีจะบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน
ท้ังวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยการบอกถึง
สวนท่ีนักเรียนไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในขณะท่ีนักเรียนไดเรียนและไดฝกปฏิบัติ
ทักษะ นักเรียนก็จะไดพบความจริงวา ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองก็มีการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยูแลว
ถาหากตนเองไดพิจารณาดู มันเปนเร่ืองใกล
ตัวเรานี่เอง

การใชชีวิตที่พอเพียง ผมลองพิจารณา
ตัวผมเองเหมือนกัน ภารกิจตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ของผมน้ันมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเสมอๆ ไมวาจะเปนในเวลาการ
ทํางานท่ีโรงเรียน ขณะท่ีสอนนักเรียน เนื้อหา
สาระของวิชาสุขศึกษา หรือการเลนกีฬา การ
ออกกําลังกายของวิชาพลศึกษา รวมถึงการใช
ชีวิตของผมท่ีอยูกับครอบครัว สามหวง สอง
เงื่อนไข และสี่มิติมีอยูในตัวผมอยางยั่งยืน 

“ผมมคีวามสขุ ทีใ่นชวีติและจิตวญิญาณ
ของผมมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทุกครั้งที่ผมไดเห็นภาพน้ี ภาพแหงความ
ประทับใจ ความภาคภูมิใจ ทําใหผมตองคิดเรียง
ลําดับและนึกถึงระยะเวลาท่ีไดรวมขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อระลึกถึงความเปนมา
ของรางวัลนี้

ผมเปนครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เม่ือกอนเคยไดยินเร่ืองการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนและ
ตอมาถูกคัดเลือกใหเขารับการอบรมในเร่ืองการ
เขียนแผนบูรณาการฯ แรกๆ ก็คิดอยูวาวิชาท่ี
เราสอนจะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางไร แลวเวลาสอน เราสอนแลว
นกัเรยีนจะเขาใจไหม นกัเรยีนจะทาํไดหรอืเปลา 
เราจะรูไดอยางไรวานักเรียนเขาใจถึงการใชสาม
หวง สองเงื่อนไข เริ่มแรก ผมมีความกังวลมาก 
กลวัไปเสยีทกุอยาง กลวัทาํไมไดดตีามความตัง้ใจ
ของผูบริหาร ทําไดไมถูกตองตามหลักการ 

แตพอนกึถงึขอความ “เศรษฐกจิพอเพยีง 
เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี
พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตัง้แตกอน
เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลัง
ไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน 
และสามารถดาํรงชวีติอยูไดอยางมัน่คงและยัง่ยนื
ภายใตกระแสโลกาภวิตันและความเปลีย่นแปลง
ตางๆ” ผมก็เริ่มมีกําลังใจและเกิดความคิด 
ผมตองพยายามทําใหได เดินตามรอยเทาพอ
และจะตองยืนหยัดรักษาปายศูนยการเรียนรู

โลเกียรติยศ จิตอาสาขับเคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
โดย ครูพิสิษฐสรรค ศรีปรีชาพัฒนะ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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จะผลักดัน สงเสริมใหนักเรียนไดทําโครงงาน
ดวยความเบิกบานใจ ไดเห็นถึงความงาม 
ตระหนักถึงความสําคัญของโครงงานที่จะ
ตอยอดไปสูการพัฒนาประเทศได สิ่งสําคัญ
ที่ครูผูสอนจะตองมีและลืมไมไดก็คือ ความรู
อันถองแทในการทําโครงงานและคุณธรรม
พื้นฐานอันสําคัญ ไมวาจะเปนความรัก ความ
เอาใจใสตองาน ความตรงตอเวลา ความซ่ือสตัย 
ความรับผิดชอบ ที่จะสอดแทรกและควบคูไป
ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และจะคอยๆ ถายทอดไปสูตัวนักเรียน แตใน
การสอนโครงงานครูผูสอนตองสรางภูมิคุมกัน
ใหกับตนเองดวย นั่นก็คือสรางทีมงานข้ึนมา
ชวยท้ังแบบทางตรงและทางออม ทางตรงก็คอื 
การไปชักชวนครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขา
วชิาตางๆ เชน คณติศาสตร ฟสกิส เคม ีชวีวทิยา 
คอมพวิเตอร มาเปนทมีชวยสอนโครงงานแบบ
ที่เรียกวา team teaching โดยมอบหมาย
ใหสอนเปนครั้งๆ ก็ได ซึ่งก็จะทําใหนักเรียน
ไดเขาใจถึงโครงงานในแตละสาขาไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน หรือทางออมก็คือ เชิญใหชวยเปนที่
ปรึกษาโครงงานแลวใหครูที่ปรึกษาน่ีแหละ
ชวยประเมินผล ติดตามการทําโครงงานและ
รายงานความกาวหนาของโครงงานนกัเรยีนมา

เมื่อเอยถึงโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียน
สวนใหญมกัมองเปนเรือ่งยาก จงึเปนภาระของ
ครูที่จะตองเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของ
นักเรียน ใหนักเรียนเรียนรูโครงงานดวยความ
สนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู

ครูผูสอนตองพยายามที่จะทําใหการ
ทําโครงงานเปนเร่ืองงายๆ ใหได ดังนั้น การ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักคิดที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะ
ทําใหผูสอนกาวไปสูผลสําเร็จได เพราะการ
ดําเนินกิจกรรมจะมีเปาหมายที่ชัดเจน และ
มีการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง โดยการจัด
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียน
รูทั้งในและนอกโรงเรียน เครื่องมือการวัดผล
ประเมินผล รวมไปถึงการออกแบบ คัดเลือก
หรือสรรหากิจกรรมการเรียนการสอนที่เราใจ 
จะเปนแรงกระตุนและจุดประกายความคิด
นักเรียนใหไดมาซ่ึงหัวขอโครงงานท่ีนาสนใจ 
และส่ิงที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงเพ่ิมเติม
ไดแก เรื่องของเวลา งบประมาณ จํานวนสื่อ
ที่เพียงพอ ความเหมาะสมของส่ือและแหลง
เรียนรู ขณะเดียวกันตัวครูผูสอนเองก็จะตอง
เขาใจ เขาถึงและเห็นความสําคัญของการทํา
โครงงาน ตองทุมเททั้งแรงกายแรงใจในการที่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสอนโครงงาน
โดย ครูศาสตรา พรหมอารักษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ใหครผููสอนโครงงานโดยตรง ซึง่จะชวยแบงเบา
ภาระของครูผูสอนไปไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้
ยงัเปนการสรางการมสีวนรวม ใหเกยีรตแิละให
ความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา
โครงงานดวย 

เมื่อครูผูสอนไดใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลกัคดิในการดําเนนิ
งานแลว ควรอยางย่ิงท่ีจะสงเสรมิใหนกัเรียนได
นําหลักปรัชญาฯ ไปใชในการทําโครงงานดวย 
เพราะในการทําโครงงานนี้เม่ือไดใชหลักคิด
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเปนเครือ่งมอื
ในการทาํงานหรอืตดัสนิใจในการทาํงาน จะนาํ
พาไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี 

ในการทําโครงงานสวนใหญแลวนักเรียน
จะทํากันเปนกลุม โดยแตละกลุมก็จะเลือกกัน
เองตามความสมัครใจ ซึ่งจะไดกลุมท่ีมีความ
แตกตางกันหลายแบบ เชน บางกลุมมีคนเกง
อยูดวยกัน บางกลุมคนไมคอยเกงอยูดวยกัน 
บางกลุมมเีดก็เกงแตไมคอยรบัผดิชอบ เปนตน 
และในการทํางานโครงงานก็จะเกิดปญหา
ตางๆ กันไป เชน มีหัวขอโครงงานหลายหัวขอ
ไมรูจะเลือกทําอันไหนดี หรือยังหาหัวขอ
โครงงานไมได หรือบางทีหัวขอท่ีคิดได ที่
สนใจ ที่อยากทํา ก็มีคนทําไปแลว ครูผูสอน

จึงจําเปนจะตองมีกลยุทธอันแยบยลในการ
ใหลูกศิษยของตน ไดรูจักศักยภาพของตนเอง 
(ความพอประมาณ) และสรางภมูคิุมกนัใหเกดิ
ในตนเอง โดยใชกิจกรรมการทดลองเล็กๆ 
ใหนักเรียนไดทดลองทําเพื่อพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร จากน้ันก็ฝกใหนักเรียนลอง
ออกแบบการทดลองหรือใหลองทํา mini-
project (การทดลองเล็กๆ ในเรื่องที่นักเรียน
สนใจ ที่ใชเวลาในการเก็บผลการทดลองไม
เกิน ๑ เดือน) เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจและเห็น
แนวทางในการทําโครงงานท่ีชัดเจนข้ึน และ
สุดทายคือ สืบคนขอมูลในเรื่องที่กลุมสนใจ
มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหัวขอ
โครงงานที่เหมาะสมและดีท่ีสุด (โดยมีครู
ท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนําดวย) แตถาเร่ืองที่
นักเรียนสนใจแตผูสอนไมชํานาญ ก็ตองหาผู
เช่ียวชาญมาชวยนักเรียน นัน่กค็อือาจารยจาก
มหาวทิยาลยัมาคอยใหคาํแนะนําเพิม่เตมิกจ็ะ
อุนใจไดวาโครงงานนี้ตองสําเร็จแนๆ 

เม่ือนกัเรยีนไดหวัขอโครงงานทีต่รงกบั
ความสนใจของกลุมแลว ขั้นตอนตอไปก็ตอง
ใหนักเรียนไดเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจ
กระบวนการทําโครงงานที่ถูกตอง มีลําดับ
ขั้นตอนการทดลองท่ีสมบูรณ เลือกวิธีการ
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การทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนคุณธรรมที่ครู
ปลูกฝงใหผานกระบวนการทํางาน สุดทาย
ทั้งครูและนักเรียนก็กาวไปสูความสําเร็จอัน
สวยงามพรอมกัน นั่นคือ โครงงานที่เสร็จ
สมบรูณพรอมจะออกสูสายตาประชาชนอยาง
เต็มภาคภูมิ 

แมวาโครงงานของนักเรียนบางกลุม
อาจจะไมไดรับการคัดเลือกที่จะไปแขงขันใน
ระดับประเทศหรือนานาชาติได แตนั่นไมใช
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนโครงงาน
ที่แทจริง เพราะหัวใจของการเรียนการสอน
โครงงานคือนักเรยีนไดลงมอืปฏบิตั ิไดใชทกัษะ
และความรูความสามารถท่ีมีในการแกปญหา
หรือหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย โดยมีครู
เปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวก แนะนํา
และประคับประคองใหนักเรียนไดเดินตาม
เสนทางที่ตนเองไดออกแบบไวจนสําเร็จ เพียง
เทานีก้ถ็อืวาการจัดการเรียนการสอนโครงงาน
ประสบผลสําเร็จแลว ขอเปนกําลังใจใหกับ
ครูผูสอนโครงงานทุกคนนะครับ

เก็บขอมูลการทดลองท่ีชัดเจน ถาจําเปนจะ
ตองนําความรูดานสถิติเขามาใชก็ตองศึกษา
ใหถองแท มีการเตรียมวัสดุอุปกรณและเลือก
ใชเครื่องมือที่เหมาะสม (ความมีเหตุผล) ซึ่ง
ในชวงนี้ครูก็ตองใหนักเรียนแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบในกลุมใหชัดเจนเพื่อใหทุกคนใน
กลุมรูสึกวาทุกคนมีความสําคัญกับทีมและมี
สวนรวมในการทาํงาน วางแผนการทาํงานโดย
ใหแตละกลุมกาํหนดปฏิทนิปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
สามารถติดตามตรวจสอบการทํางานไดอยาง
ตอเน่ือง และพยายามกระตุนใหนักเรียนรูจัก
จัดสรรเวลาสําหรับการทําโครงงานโดยไมให
สงผลกระทบตอภาระงานอื่นๆ หรือการเรียน
ตามปกติของนักเรียน เพื่อไมใหนักเรียนรูสึก
อดึอดั เบือ่หนายในการทําโครงงาน หรอืคดิวา
การทําโครงงานเปนงานที่ยากจนรูสึกทอแท 
เม่ือนักเรียนมีปญหาขณะทําโครงงาน เชน
สมาชกิในกลุมมคีวามเหน็ไมตรงกนั ไมทาํงาน
ตามหนาที ่หาวสัดอุปุกรณสารเคมีไมได ผูสอน
และครทูีป่รกึษากต็องอยูเคยีงขางนกัเรยีนเพือ่
คอยใหคาํปรกึษา แนะนาํ แกไขปญหาเหลานัน้
ใหผานพนไป ไมใหนักเรียนที่ทําโครงงานรูสึก
ถกูทอดทิง้ นกัเรยีนกจ็ะคอยๆ เกดิความสามคัค ี
ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นใน
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เมื่อจบชั้นประถมศึกษา จึงไดเขาเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใกลบานมากที่สุด ถึง
แมตองถีบจักรยานระยะทางไป-กลับ วันละ
ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร จนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนกต็าม ดวยความพยามยามมุงมัน่ตัง้ใจ 
และวางแผนการเรียนที่ดีทําใหมีคะแนนเฉลี่ย
สงูพอทีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกใหเขาศกึษาตอใน
ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนประจาํ
จังหวัด ขาพเจาเลือกที่จะเรียนแผนการเรียน
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร เนื่องจากมีความ
ชอบสวนตัว มีความสามารถที่จะเรียนได และ
มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทีห่ลาก
หลาย เชน หมอ พยาบาล นักวิทยาศาสตร ครู 
เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ขาพเจาเลือกที่
จะเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรในสถาบัน
การศึกษาใกลบานคือ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
(ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
เพราะสะดวกในการเดินทางและไมสิ้นเปลือง
คาใชจายมากเกินฐานะทางครอบครัว และใน
ระหวางปดภาคเรียน ขาพเจาก็ไดเขาทํางาน
ในโรงงานผลิตอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่อง
พริน้เตอรแหงหนึง่ในจงัหวดัเพชรบรุ ีไดเงนิมา
เปนคาเทอม และคาใชจายบางสวน ไดซือ้ขนม
เล็กๆ นอยๆ ที่พอกับแมชอบมาฝาก ขาพเจา
มีความสุขมาก ที่ไดเห็นรอยย้ิมของพอกับแม 

เรอืลํานอยทีม่องเห็นไกลๆ กาํลงัเคล่ือนตัว
เขาสูชายฝง สรางความยนิดใีหกบัผูรอคอยการ
กลับมาของพอกับแมซึ่งมีอาชีพประมง ที่ตอง
ออกเรือสูกลางทะเลทุกคืนวัน วันหนึ่งพอเลา
ใหฟงวา เจอพายุฝน คลื่นลมแรงกลางทะเล 
พอกบัแมแทบเอาชวีติไมรอดกลบัมา หลงัจาก
วันน้ันขาพเจาและนองจะเฝารอคอยการกลับมา
ของพอกับแมดวยความเปนหวง เพราะความ
กลวัวาจะไมเหน็พอกบัแมและเรือประมงคูชพี
ลํานอยกลับเขาสูชายฝงอีก 

ขาพเจาเคยถามวา ทําไมพอกับแมจะ
ตองทาํอาชพีประมงท่ีเสีย่งอนัตรายแบบน้ี พอ
บอกวาทีพ่อทาํเพ่ือความอยูรอดของครอบครัว 
พอแมทํางานทุกอยางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
ใหมีความเปนอยูที่ดี กลางวันทํานาทําสวน 
กลางคนืออกเรอืหาปลา หรอือาหารทะเลตาม
ฤดูกาล ใครจางวานใหทําสิ่งใด เปนกรรมกร
แบกหาม พอกบัแมไมเคยเก่ียง พอพดูเสมอวา 
“ถาลูกไมอยากลําบากเหมือนพอกับแม ก็
ตองตั้งใจเรียน” คําพูดของพอประโยคน้ีคอย
ยํ้าเตือนใหขาพเจาคิดถึงความลําบากของพอ
กับแมเสมอมา ขาพเจาจึงมีความตั้งใจและมุง
มัน่ทีจ่ะเรยีนใหจบการศกึษาในระดบัทีส่งูทีส่ดุ
ตามความสามารถที่จะทําได เน่ืองจากฐานะ
ทางครอบครัวที่ยากจน

ความลําบากสรางความสําเร็จ
โดย ครูนุชจรินทร ปนทอง
หัวหนางานสารสนเทศ     
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เปนความสุขที่ไมตองใชเงินมากมายในการ
ซื้อหา 

เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ความสําเร็จนี้สรางความภูมิใจใหพอ แม และ
ญาติพี่นองเปนอยางมาก และตอจากน้ีไป 
ขาพเจาจะตองทํางานเปนนักวิทยาศาสตร ใช
ความรูความสามารถในสาขาวิชาท่ีรํ่าเรียน
มาใหได ขาพเจาหวังไวอยางนั้น และในท่ีสุด
ขาพเจาก็ไดใชความรูความสามารถในสาขา
วิชาที่รํ่าเรียนมาในฐานะครูวิทยาศาสตร

ขาพเจาเริ่มเขาสูอาชีพครู จากการเปน
ครอูตัราจาง จนเลือ่นตาํแหนงมาเปนพนกังาน
ราชการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี ณ โรงเรียนนี้เอง ขาพเจาไดรับการ
เสริมศักยภาพการเปนครูมืออาชีพ โรงเรียน
สงเสริมใหครูไดพัฒนาศักยภาพดานความรู 
ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมถึงทักษะดาน
การคิด หลักคิดของพอ “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริหารงานของโรงเรียน ครูรับนโยบายนํามา
ใชในการจัดการเรียนการสอน และขาพเจา
กไ็ดนาํมาใชในการจดัการเรยีนการสอนเชนกนั 
แตถามวาเขาใจลึกซึ้งไหม ขาพเจาตอบไดเลย
วาในตอนนั้นยังไมเขาใจลึกซึ้งเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และแลวความกาวหนาในหนาที่การ
งานก็มาถึง มกีารเปดสอบบรรจุเปนขาราชการ
ครู ขาพเจาเตรียมตัวอานหนังสือเขาสอบ
แขงขนักบัเขาดวย ผลกค็อืสอบไมผานในครัง้ที ่
๑ ตอมาอีก ๑ ป ก็มีการเปดสอบคร้ังที่ ๒ 
ขาพเจาก็ยังสอบไมผาน ขาพเจาหันกลับมา
คิดวาเปนเพราะเหตุใดขาพเจาถึงสอบไมผาน 
และพบวาขาพเจามีหลักคิดดีๆ อยูกับตัว แต
ไมนํามาใชใหเกิดประโยชน หลักคิดน้ันคือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น
ขาพเจาเร่ิมวางแผนในการเตรียมตัวเขาสอบ
บรรจุแขงขันใหม เริ่มตนดวยการเตรียมอาน
หนังสือ ขาพเจาตองมีความรูใหเพียงพอกอน
สอบแขงขัน ทั้งความรูดานเนื้อหาวิชา ความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
รวมไปถึงความรูทั่วไป ขาพเจาจัดตารางการ
อานหนังสือซึ่งตองไมกระทบตอการทํางานใน
หนาที ่การเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน และ
พยายามอานหนังสอืตามตารางอยางสม่ําเสมอ 
มันไมใชเรื่องงายที่เราจะตองทําหลาย ๆ สิ่ง
ในเวลาเดียวกัน เมื่อเกิดความทอ ภาพความ
ลําบากในวัยเยาวก็ยอนกลับมาในความคิดวา 
ตองสู การทํางานของเราไมหนักหนาเทากับ
พอกับแมดวยซํ้า เรื่องแคนี้เราตองทําได 
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ในการสอบครั้งที่ ๓ ขาพเจาไดรับ
การบรรจุแตงตั้งใหเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ การสอบบรรจุเปน
ขาราชการครูในครั้งน้ีขาพเจาใชความอดทน 
พยายาม มีการวางแผนเตรียมพรอมเพื่อสอบ
แขงขัน ขาพเจาไมไดหวังวาจะแขงขันใหชนะ
ผูอื่น เพียงหวังวาตองชนะความออนแอ ชนะ
ความไมรูของตัวเองใหได แลวขาพเจาก็ทํา
สําเร็จ และหลังจากการบรรจุเปนขาราชการ
ครู ๒ ป ขาพเจาไดยายกลับมาที่โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีอีกครั้ง 

ขาพเจามีความรักและศรัทธาในอาชีพ
ครู ความสุขของครูอยางขาพเจาเกิดขึ้นเม่ือ
มองเห็นรอยยิ้มของนักเรียนและแววตาที่เปน
สุข มีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ 
และคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค จะเกิดสิง่เหลานี้
ไดก็ตอเมื่อครูมีการเตรียมพรอมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หาเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาและความแตกตางระหวางผูเรียน จัด
กิจกรรมใหนักเรียนเกิดประสบการณตรง มี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เม่ือ
นักเรียนมีความสุข ประสบความสําเร็จ ครู

ก็มีความสุข นี่คงเปนความปรารถนาสูงสุด
ของครู และตองขอขอบพระคุณความยากจน 
ความลําบาก พอ แม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
ผูอํานวยการโรงเรียน และผูคนทั้งหลายอีก
มากมายทีผ่านเขามาสรางประสบการณในชวีติ 
หลอหลอมใหขาพเจาเปนบุคคลที่มีความรู 
มีเหตุผล รูจักพิจารณาศักยภาพของตน และ
พัฒนาศักยภาพดวยความอดทน ความมุงมั่น 
พยายามเปนที่ตั้ง รูจักวางแผนอยางรอบคอบ 
และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของชีวิต



108

ยอนรําลึกถึงเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปน
หวงเวลาที่กระผมเริ่มใหความสนใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ครัง้นัน้สาํนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (สศช.) ไดจัดกิจกรรมประกวดความเรียง 
“ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขาพเจารูจัก” 
ซึ่งผลงานของนักเรียนที่กระผมสนับสนุนให
เขารวมกิจกรรมไดรับรางวัลในระดับประเทศ 
และในปถดัมากระผมมโีอกาสไดรบัรางวลัจาก
การสงผลงานสือ่การเรยีนการสอนรากฐานการ
เรียนรู “เศรษฐกิจพอเพียง” เขารวมประกวด
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) จากท้ังสองกิจกรรมน้ี
เปนจุดเร่ิมตนใหตนเองไดเขามาทํางานดานการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการศึกษาถึง ณ ปจจุบัน อันเปนภาระ
ความรับผิดชอบที่ทําดวยความรูสึกภาคภูมิใจ 
อ่ิมใจกับการมองเห็นภาพความสําเร็จอันงดงาม

ตลอดระยะเวลาเกอืบ ๘ ปทีไ่ดพยายาม
เรียนรู ทําความเขาใจ และออกแบบแนวทาง
การนอมนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สูตนเองและนักเรียนอยางตอเนื่อง อดทนทํา
ในสิ่งที่เปนนามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรม ทั้งนี้

ภาพความสําเร็จในการขับเคลื่ อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ครูพรไพรสน คนมี
ตําแหนงครู คศ.๓ หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวัคอืแบบอยางท่ีดทีีส่ดุ “เขาใจ เขาถงึ และ
พัฒนา” ดังนั้น สิ่งแรกคือ ตนเองตองเขาใจ
กอนวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปน “หลักคิด” ดังนั้น จึงสามารถประยุกตใช
ในทุกบริบทแหงวิถีชีวิต ดวยเหตุนี้ภาพความ
สาํเร็จของตนเองจึงปรากฏอยูในภาพแนวการ
ทาํงานในชีวติประจําทัง้ดานงานสอน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
จากการทํางานแตเดิมที่เปนแบบเหวี่ยงแห ไม
เห็นเปาหมายชัดเจนวาคืออะไร และผลที่จะ
ไดตามมาจะมากนอยแคไหน เมื่อเขาใจกรอบ
หลักคิด ทําใหไดเครื่องมือที่จะชวยกระตุก
ความคดิวา เปาหมายของการทาํงาน โครงการ 
กิจกรรมตางๆ คืออะไร ทําไปเพื่ออะไร มี
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอหรือไม มีแนว
การดําเนินการอยางไรเพื่อไปใหถึงเปาหมาย 
ถาพบอปุสรรคจะมวีธิกีารแกไขอยางไร จะตอง
ใชภูมิรูอยางไรในการทํางานและคุณธรรมที่
จําเปนในงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ตองมีอยางไร
บาง เปนตน จากกรอบหลักคิดดังกลาว ทําให
ภาระงานที่เคยรุมเรา หนักหนวงจนเหนื่อยลา 
ทอถอย แปรเปลีย่นเปนทาทาย มรีะบบบรหิาร
จัดการที่งายขึ้น ลําดับความสําคัญและจําเปน 
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อยางได สามารถนําเสนอผลงานการเรียนรูใน
กิจกรรมระดับชาติ ทั้งการบอกเลาเร่ืองราว
ตางๆ และการนําเสนอจากตัวอยางกิจกรรม
การประกวดสือ่หรอืกจิกรรมเชงิจติอาสาตางๆ 
อันมีผลงานเปนที่ประจักษชัดตลอดมา

ถึงวันนี้ กระผมสามารถกลาวอยาง
ภาคภูมิวา รูสึกสุขใจที่ไดเรียนรู ไดฝกปฏิบัติ 
ไดถายทอดแนวทางการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคคลอื่นๆ และจะ
ยังยืนหยัดตั้งมั่นที่จะเปนฟนเฟองเล็กๆ ของ
สังคมเพ่ือการขับเคล่ือนหลักคิดอันทรงคุณคาน้ี
ตลอดไป

แมจํานวนงานไมลดลง แตทุกงานสําเร็จลุลวง
ดวยดีและเปยมดวยประสิทธิผล

ในสวนของการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง
ใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญในการนอมนํา
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบตัิ
จริงในชีวิตประจําวัน กระผมไดออกแบบ
กิจกรรมอยางหลากหลายและตอเน่ือง ทั้ง
ผานกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษา
ไทยและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ ตาม
วาระโอกาสตางๆ อาทิ การวิจารณพฤติกรรม
ตัวละครโดยใชกรอบหลักคิดเปนเครื่องมือ
วจิารณ การสาํรวจบคุคลตนแบบตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา
งานเขยีนและฝกตอบคาํถามดวยชดุคาํถามฝก
กระบวนการคดิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง การถอดบทเรยีนยอนกลบัเพือ่สาํรวจ
กระบวนการทํางานจากภาระงาน กิจกรรมท่ี
ไดรบัมอบหมายตามกรอบหลกัคดิปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน กิจกรรมที่ดําเนิน
การเหลานีล้วนเปนเรือ่งใกลตวันักเรยีน จงึชวย
ใหเขาใจ เห็นความสําคัญ เกิดความตระหนัก 
และเหน็แนวทางในการนาํสูการปฏบิตัใินชวีติ
จรงิ ทัง้นี ้นกัเรยีนทีผ่านการเรยีนรูหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ลวนแลวแตเปนแบบ
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
เปนสถานที่ที่ฝกปรือใหขาพเจาไดรูและเขาใจ
ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับ
แตครั้งที่ขาพเจาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูและการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รวม
เปนหนวยงานหนึ่งในการขับเคลื่อน ขาพเจา
มีโอกาสไดเรียนรูหลักปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทาง
การดํารงอยูและปฏิบัติตนที่ดีนี้จนเขาใจ และ
ยํ้าเตือนตัวเองอยูเสมอวา การปฏิบัติตนตาม
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชที่เหมาะสมจะทําใหประสบความ
สําเร็จในงานหรือหนาที่ที่รับผิดชอบไดเปน
อยางดี 

ชวีติทีด่าํเนนิไปในแตละวนัของขาพเจา
อาจดูเรียบงายแตมีแบบแผน เพราะขาพเจา
ตระหนกัอยูเสมอวา “ชวีติจรงิไมเหมอืนละคร
ที่ตอนจบจะ Happy Ending เสมอ ชีวิตคน
เรายังตองดําเนินไปเร่ือยๆ จนตาย อยูที่ใคร
จะฝากความทรงจาํทีด่ีๆ  ไวใหคนท่ีอยูขางหลงั
ไดระลึกถึงอยางชื่นชมหรือดูแคลนตามแตผล
แหงการกระทํา” ในทกุวนัขาพเจาจงึตองมีการ
วางแผนการดาํเนนิชวิีตใหเหมาะสม เน่ืองจาก

การเดินทางของชีวิต...ดวยหลักคิด “ความพอเพียง”
ครูกรวรรณ ลาพิมพ
อดีตครูเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบท่ีหลากหลาย เชน 
หนาทีผู่ปกครองในการดูแลหลานสาว หนาทีค่รู
ผูสอน หนาทีห่วัหนางาน หรอืผูใตบงัคบับญัชา 
เปนตน ขาพเจาม่ันใจวาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ไมไดบกพรองแตอยางใด เพราะขาพเจาได
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักคิดในการดําเนินชีวิตนั่นเอง

การเปนผูปกครองใหกับหลานสาวที่
พอแม (พี่ชายและพี่สะใภ) ไววางใจใหขาพเจา
ทาํหนาทีแ่ทนนัน้ เปนภาระรบัผดิชอบทีย่ิง่ใหญ
มาก จงึตองมีการวางแผนเพ่ือดแูลคุณภาพชีวติ
ของหลานใหดี ขาพเจาเลือกที่จะติดตั้งระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่บาน นําคอมพิวเตอร
และพร้ินเตอรเคร่ืองเกาที่มีอยูไปซอมบํารุง
ใหสมบูรณพรอมตอการใชงาน ตั้งกฎระเบียบ
ในบานไวใหชัดเจน ระยะทางจากบานถึง
โรงเรียนที่หลานเรียนนั้นคอนขางไกล จึงตอง
เดนิทางโดยรถรบั-สงนกัเรยีน ขาพเจาเลอืกให
หลานนั่งรถตูเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ฝกใหหลานรูจักวางแผนการ
ดาํเนนิชีวติโดยใชหลกัคดิปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ซึ่งเริ่มตนตั้งแตตื่นนอน จนกระทั่ง
เขานอน ทําใหหลานของขาพเจาสามารถทํา
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การเรียนการสอนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร (โครงการ Inspiring Science ) 
และไดขยายผลสูครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนทั้งประเทศ ซึ่ง
ไดรบัการชืน่ชมจากครทูีท่ดลองใชในระดบัทีด่ ี
จากการรวมงานกบัคณะทาํงานของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ 
ทําใหขาพเจาไดรับโอกาสใหเปนหนึ่งในคณะ
ทํางานวิจัยโครงการฟสิกสสัประยุทธ ซึ่งเปน
เรื่องท่ีไมไดคาดหวังมากอนจึงทําใหรูสึกภูมิใจ
กับการทําหนาที่ครูนี้มาก 

การเปนหัวหนางานตองมีความรับผิดชอบ
สูง จึงตองมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการ
ทํางานอยางมาก ขาพเจาไดรับหนาที่เปน
หวัหนากลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร และ
เปนหัวหนางานธุรการ ซึ่งถือวาไดรับความ
ไววางใจจากคณะครูในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 
เพราะการทุมเทใหกับการทํางานที่เต็มความ
สามารถ และการวางแผนการทํางานที่ดี โดย
มีการแบงหนาที่รับผิดชอบใหเหมาะสมกับตัว
บุคคล ทําใหงานท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลลัพธที่ดีตอหนวยงาน เชน นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

คะแนนสอบไดเปนอันดับที่ ๑ ถึงสองรายวิชา 
และสอบผานทกุรายวชิา ทัง้ทีไ่มไดเรยีนพเิศษ 

การเปนครูผูสอนที่ดีของศษิย ขาพเจา
เปนครูโรงเรียนขนาดเล็กประจําตําบลที่มี
จํานวนนักเรียนไมมากนัก ภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบจึงมีมาก เพราะจํานวนครูที่มีนอย
แตภาระงานไมตางจากโรงเรียนขนาดใหญที่
มีครูจํานวนมาก ขาพเจาจึงไดรับหนาที่เปน
ครูผูสอนในหลายวิชา หลายระดับช้ัน การ
จะทําหนาที่ครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพน้ัน
ตองมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางดี มีการเขียนแผนการสอนที่ใชไดจริง
ทุกรายวิชา บูรณาการการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย โดยคํานึงถึงศักยภาพผูเรียน และ
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการทบทวน
เนื้อหากอนการเขาสอนทุกครั้ง จากการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ทําให
นักเรียนมีความสุข สนุกไปกับเนื้อหาที่ได
เรยีนรูทีแ่ปลกใหม ทาทายความสามารถ ทาํให
ลดปญหาในการจัดการเรียนการสอนได หรือ
หากมีปญหาก็สามารถหาวิธแีกไขปญหาน้ันได 
จนทําใหไดรับโอกาสรวมเปนหนึ่งในหาสิบคน
ของครวูทิยาศาสตรทัว่ประเทศในการสรางสือ่
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และผานเกณฑการประเมนิระดบัชาต ิ(O-net) 
เปนตน จากผลการทํางานที่ประจักษทําให
ขาพเจาไดรับการคัดเลือกจากเพื่อนรวมงาน
และผูบริหารสงเสริมใหไดรับรางวัลหน่ึงแสน
ครูดี ซึ่งเปนอีกหนึ่งรางวัลที่ทําใหขาพเจา
ภาคภูมิใจ

การศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนความรับผิดชอบตอตนเองท่ีทาทายอยาง
หนึ่ง เพราะการเรียนไปดวย ทํางานไปดวยนั้น 
จะตองแบงเวลาไมใหกระทบกับงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบ ทั้งยังตองศึกษาเน้ือหาความรู 
บทเรยีน และทาํงานวจิยัเพือ่พฒันางาน นาํไป
สูความสําเร็จนั้น ตองใชความพยายาม ความ
อดทน และความมุงมั่น วางแผนการใชจาย
อยางคุมคา ไมใหกระทบตอเศรษฐกิจของ
ครอบครัว สรางความสัมพันธที่ดีกับรุนพี่
รุนนอง และเพ่ือนรวมรุน มีการแลกเปล่ียน
เรยีนรู และเผยแพรความรูตางๆ ซึง่กนัและกนั 
ณ วันนี้จากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนหลักคิดในการศึกษาตอทําให
ขาพเจามีผลการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับดีโดยที่
ไมกระทบกับภาระงาน 

การเดินทางของชีวิตยังไมสิ้นสุด ยัง
ตองเจอกับเร่ืองราวอีกมากมายท่ีจะทาทาย
ความสามารถ แตดวยการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิดในการ
วางแผนการดําเนินชีวิต ขาพเจาจึงไมกลัว
หรือหวั่นไหวตออุปสรรคที่จะตองเผชิญใน
วันขางหนา เพราะม่ันใจวาจะกาวผานไปได
ดวยดี
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ตอไปก็จะไมมีบัญชีใช ซึ่งการท่ีโรงเรียนออก
ระเบียบมาเชนน้ีก็สงผลดีตอตัวนักเรียนเอง
ดวย เพราะนักเรียนจะไดไมใชบัญชีเกินจาก
ที่กําหนดทําใหไดรูจักการประมาณตนเอง
ในการใชจาย ตัวหนูเองเม่ือกอนก็จะใชบัญชี
เกือบ ๓๐๐ บาทตอสัปดาห

แตหลังจากที่หนูไดคุยรุนพ่ีคนหนึ่งที่
เขาไดใชหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหหนู
ไดยอนกลับมามองตัวเองวา การที่เราเขาราน
สวัสดิการทุกๆ ชวงพักกลางวันและทุกๆ เย็น
นั้นเปนเพราะวารางกายเราหิวหรือวาเราแค
ตองการกินเพ่ือรวมกลุมคุยกับเพื่อนๆ ซึ่งสิ่ง
นั้นทําใหหนูคิดไดวา จริงๆ แลวหนูเพียงแค
อยากกินเพราะตองการรวมกลุมคยุกบัเพ่ือนๆ
เทานั้น เพราะหนูไดกินอาหารที่โรงเรียนจัด
ใหจนอ่ิมแลว หลังจากน้ันเวลาท่ีหนูเขาไปใน
รานสวัสดิการแลวจะหยิบขนมหนูก็จะถาม
ตัวเองวาเราหิวหรือเปลา หรือวาเราแคอยาก
กินเฉยๆ หลายๆ ครั้งคําตอบที่ไดมาก็คือ 
“อยากกิน ตองการกินเฉยๆ” หนูก็คิดตอไป
วาขนมที่เราจะกินนั้นใหคุณประโยชนอะไร
กับรางกายบาง นอกจาก “ไขมันกับนํ้าหนักที่
เพิ่มขึ้น” พอถามตนเองแลวไดคําตอบ หนูได
คิดกอนที่จะซื้อ ทําใหในสัปดาหนั้นๆ ยอดเงิน
ที่ใชลดลง บางสัปดาหหนูก็ไมไดใชเงินเลย

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต
นางสาวปรีชญา ขวัญเกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

กอนที่หนูจะเขามาเรียนที่โรงเรียนจุฬา-
ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี หนูทราบเพียงวา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ใชไดกับเรื่องเงินและการเกษตร (เกษตร
ทฤษฎีใหม ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐) เทานั้น แต
เมื่อหนูไดเขามาเรียนที่โรงเรียนแหงนี้ หนูก็ได
เขาใจมากขึ้นวาเกษตรทฤษฎีใหมและการ
ใชเงินตามหลักความพอเพียงเปนแคเพียง
ตวัอยางของการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชเทาน้ัน แทจริงแลว
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปนหลกัคดิ
ทีส่ามารถนํามาประยุกตใชไดกบัทกุเรือ่ง ในท่ีนี้
หนูจะขอยกตัวอยางการประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการดําเนนิชวีติประจาํวนั
และเรื่องการเรียนควบคูกับการทํากิจกรรม

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
หนูขอยกตัวอยางเกี่ยวกับ “การเขาราน
สวัสดิการ” ที่โรงเรียนของหนูเวลาเขาราน
สวัสดิการนั้นจะใชเปนบัญชีไมใชเงินสด โดยที่
ทางโรงเรียนจะใหผูปกครองนําเงินเขาบัญชี
สวนตัวของนักเรียนคนละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ในแตละสัปดาหนักเรียนจะใชบัญชีไดไมเกิน 
๓๐๐ บาท หากนักเรียนคนใดที่ใชบัญชีเกิน
จากที่กําหนดก็จะถูกยึดบัญชีและในสัปดาห
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การที่หนูทําเชนนี้ไมใชวาหนูจะไมซื้อ
ไมกินอะไรเลยในรานสวัสดิการ เพียงแตหนู
ตองรูจักการประมาณตนเอง มีเหตุผลในการ
กิน ไมกินพรํ่าเพรื่อ แตก็ไมใชวาอดจนสุดโตง 
เวลาจะซือ้อะไรกค็ดิถงึประโยชนและโทษของ
สิง่เหลาน้ัน ไมตามใจตวัเองในสิง่ทีไ่มเหมาะสม 
จากที่ซื้อแตขนมกรุบกรอบ ลูกชิ้นทอดทาน 
หนูก็จะซื้อเปนพวกน้ําเปลา ไอศกรีมหรือ
ผลไมแทน แตขนมกรุบกรอบอาจจะมีบาง
เปนบางครั้ง หรือนานๆ ครั้ง

การท่ีหนูไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนหลักคิดในการตัดสินใจใน
เร่ืองนี้ ผลที่เกิดขึ้นกับตัวของหนูคือ เงินใน
บัญชีสวนตัวของหนูเหลือมากขึ้น ทําใหหนู
ไดนําเงินจากสวนน้ีไปใชประโยชนไดมากมาย 
อาทิ นําเงินไปเปนคาเรียนพิเศษโดยไมตอง
รบกวนพอแมเพิ่มขึ้นหรือนําไปฝากเปนเงิน
เก็บไวในธนาคาร เปนตน 

แนวคิดและแรงบันดาลใจในเร่ืองการ
ใชบัญชีและการเขารานสวัสดิการนี้ หนูไดรับ
มาจาก “พี่ลูกปลา นางสาวชลธิชา สัตถาพร” 
นักเรียนรุนท่ี ๑๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี พี่ลูกปลาเปนผูที่ไดรับรางวัลสุดยอด
คนประหยัดของโรงเรียนดวย

เรื่องตอมาที่หนูอยากกลาวถึงคือ เรื่อง
ที่หนูเรียนหนังสือและหนูก็ทํากิจกรรมของ
โรงเรียนควบคูกันไป

บางคนอาจมองวาการเรียนและทํา
กิจกรรมจะไมไปดวยกัน ผูใหญหลายๆ ทาน
อาจจะแบงเด็กนักเรียนออกเปน ๒ กลุม โดย
คิดวา ๑. นักเรียนกลุมที่เรียน (จะไมสนใจทํา
กิจกรรม) และ ๒. นักเรียนกลุมที่ทํากิจกรรม 
(จะไมสนใจการเรียน) แตตวัหนเูองสามารถทํา
ทั้งการเรียนและกิจกรรมควบคูกันไปได ไมมี
อะไรบกพรอง เพราะเพียงแคหนรููถงึศกัยภาพ
และหนาที่ของตนเอง โดยที่หนูไดใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิด
ในการทํากิจกรรมและการเรียน อาทิ การรูจัก
ศักยภาพของตน การแบงเวลา การวางแผน
การทํางาน ความมีเหตุผล เปนตน

เวลาท่ีเรียนหนูก็จะต้ังใจเรียนอยาง
เต็มท่ี ไมหลับในคาบเรียน พยายามไมทํา
กิจกรรมอื่นๆ ในระหวางเวลาเรียน เมื่อสงสัย
ก็ถามคุณครูผูสอนใหเขาใจ เม่ือมีการบานก็
พยายามทําและสงใหตรงเวลา ไมเก็บสะสมไว
เปนดินพอกหางหมู และถาตองขาดเรียนเพื่อ
ทํากิจกรรม หนูก็จะไปหาคุณครูเพื่อขอเรียน
กอน ของานที่คุณครูจะใหทํากอน หรือถาไป
หากอนไมไดก็จะไปตามงานทีหลัง

เมือ่ทํากจิกรรมก็ตองดวูา ศกัยภาพของ
เราเหมาะสมกับกิจกรรมใด กิจกรรมใดที่เรา
สามารถเปนผูนําไดหรือกิจกรรมใดเราสมควร
เปนผูตาม เราก็ควรที่จะเลือกกิจกรรมให
เหมาะสมกับเรา เพราะเราคงไมสามารถทําได
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ทุกกิจกรรม กอนที่หนูจะทํากิจกรรมอะไรก็
แลวแต หนูจะมีการวางแผนกอนทุกครั้ง อาทิ 
การที่หนูจะไปประกวดกลาวสุนทรพจน หนู
ก็ดูวาไปแขงวันที่เทาไหร เหลือเวลาอีกกี่วัน 
แลวก็วางแผนวาตองใชเวลาในการแตงบท
กี่วัน ทองจําบทอีกกี่วัน และเมื่อซอมทองบท
กต็องแบงเวลาใหเปน ไมซอมหกัโหมจนเกนิไป
เพราะเราตองถนอมเสยีงไวดวย หรอืไมซอมเลย
ก็ไมได ดังนั้น การวางแผนและการแบงเวลา
จึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก

หนูเคยไดยินคํากลาววา “เกงเรียนมี
งานทํา เกงกจิกรรมจะทํางานเปน” แตหนคูดิวา
ถาเรามีทั้งงานทําและทํางานเปน มันคงเปน
สิง่ทีด่กีวา ซึง่สามารถทาํใหเราประสบผลสาํเรจ็
และมีความสุขไดมากกวา ดังนั้น หนูคิดวา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทําใหหนู
ทั้งเกงวิชาการและทํางานเปน ดวยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดนั่นเอง

เรื่องน้ีหนูไดแนวคิดและแรงบันดาลใจ
มาจาก “ทานผูอํานวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต” 
ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี ทานเคยไดใหคําแนะนํากับหนูวา 
“เวลาที่เราจะทําอะไรสักอยาง เราควรมีการ
วางแผนที่ดีเปนระบบ แบงเวลา และเรียง
ลําดับความสําคัญใหเหมาะสม” และอีกสิ่งที่
ทานผูอํานวยการไดใหแงคิดกับหนูคือ “การ
เรยีนดีจะมีงานทํา แตการทํากจิกรรมจะทํางาน

เปน” พรอมกับเนนยํ้าพวกหนูเสมอวา จะทํา
อะไรก็ไดที่ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน

จากส่ิงท่ีคณุครูและผูอาํนวยการไดสอน
หนูมา หนูนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ที่ไดจัดทํา 
เชน กจิกรรมวนัจุฬาภรณฯ กจิกรรมชาวหอพกั 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม การเปนวิทยากร
เผยแพรความรูเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและ
นอกโรงเรียน เปนตน

จากการนําหลักคิดน้ีมาใช ทําใหผล
การเรียนของหนูขณะนี้เกรดเฉลี่ย ๓.๘ และ
หนูก็เปนกรรมการนักเรียนที่ตองรับผิดชอบ
กิจกรรมของโรงเรียน

“หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เปนหลักในการดําเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกพสกนิกร
ชาวไทยมาเปนเวลานานแลว โดยยึดหลัก  
“ทางสายกลาง” ซึ่งผูที่สามารถประพฤติ
ปฏิบั ติตามไดจะสามารถใชชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุขและผูคนรอบขางก็ไม
เดือดรอนกับการกระทําของเรา ทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมั่นคง สมดุล
ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในชีวิตประจําวันของผม และไดนํามาใชใน
การชวยเหลืองานสวนรวมดวย เชน การเปน
วิทยากรเวลามีผูมาศึกษาดูงาน การที่ผมเปน
วิทยากรถายทอดความรูและประสบการณของ
ตนเองจนไดผลดีนั้น ผมตองรูจักการวางแผน
และการแบงเวลา เพราะถาผมไมรูจักแบงเวลา
ใหดี เอาแตการเปนวิทยากรอยางเดียวก็จะ
ทําใหสงผลเสียตอการเรียน อาจจะเรียนรู
ไมทันเพื่อนๆ ทําใหเกิดความเครียดซึ่งมีผล
ตอสุขภาพของผมได แตถาผมรูจักการแบง
เวลาอยางเปนระบบ เมื่อถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจ
เรียน พอมาเปนวิทยากรก็ทําหนาท่ีอยางเต็ม
ศักยภาพ พรอมท้ังติดตามงานหรือติดตาม
ความรูที่ครูสอนในชวงที่ผมมาเปนวิทยากร 
ผมก็สามารถเรียนรู ไดทันเ พ่ือนพรอมท้ัง
สามารถชวยเหลืองานสวนรวมไดดวย และ
เมื่อมีเวลาวางก็พักผอนสมองโดยวิธีการตางๆ 
เชน ออกกําลังกาย เลนกีฬา เปนตน

ผมนํ าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเปนหลักคิดที่ติดตัวตนเอง โดย
ใชกรอบหลักคิด ๓ หวง ๒ เงื่อนไข เปนกรอบ
ในการคิดวิเคราะหตลอดมา ตั้งแตผมเขาใจใน
ปรัชญาฯ และสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ชวีติ ชวีติผมดขีึน้ ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
ผมพบแสงสวางที่จะพัฒนาตนเองแลว

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตของผม
นายรวิสุต นิลสังข
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

แตกอนเม่ือไดยินคําวา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผมจะคิดเสมอวา  มันคงเหมือน
กับหลักเกษตรทฤษฏีใหมที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัมพีระราชดําริไว และหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงน้ีคงเหมาะกับประชาชน
ทีม่ฐีานะยากจนและประกอบอาชพีเกษตรกรรม
เทานั้น ไมสามารถนําไปปรับใชในเรื่องอื่นๆ ได
เลย โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะรํ่ารวย

ตอมาเม่ือผมไดเขามาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรีแหงนี้ ทําใหผมไดเรียนรูเรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเขาใจ และ
ทาํใหผมรูจกัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
วา ไมใชแคหลักคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวัทรงพระราชทานใหแกประชาชนท่ีมฐีานะ
ยากจนเทานั้น เพราะสามารถนําไปปรับใชได
กับทุกคน ทุกอาชีพ ดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดที่ประกอบดวย 
๓ หวง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ ๒ เงื่อนไข ไดแก 
เงื่อนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งมี
เปาหมายทีน่าํไปสูความสมดลุ มัน่คง และยัง่ยนื
ใน ๔ มติ ิไดแก วตัถ/ุเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และสิ่งแวดลอม

เยาวชนคนหน่ึงที่ไดรูจักกับคําวาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้งแลว 
และเขาถึงสิ่งที่พระองคทานทรงพระราชทาน
ใหแกประชาชนของพระองคทาน เพื่อให
ประชาชนทุกคนนําไปใชในชีวิต ซึ่งผมไดนํา
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การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางานของผม
นายจักรกฤษณ เหลืองละมัย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

แตกอนนี้ หากถามผมวา “หลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง” คือสิ่งใด ผมคงตอบไดเพียงแค “การ
พออยู พอกิน พอใช แลวนําไปประยุกตกับ
เกษตรกรรม (๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐)” จากนัน้ก็ตอง
นัง่ครุนคิดอยูนานวา จะมีสิง่ใดบางท่ีสามารถเปน
เศรษฐกิจพอเพียงได ทวาผมก็ไมสามารถตอบ
คําถามไดนอกเหนือจากนี้

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
ทําใหผมไดซึมซับกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีผมมิทนัไดรูตวัเลย ตัง้แต
กาวแรกท่ีผมไดเขามาท่ีนี ่นกัเรยีนทุกคน บคุลากร
ทุกทานก็ไดหลอหลอมความคิดในเชิงเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใหผม เร่ิมตนจาก “คายเศรษฐกิจ
พอเพยีง” ทีน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และ ๔ 
จะตองผานเพ่ือไดรับการปลูกฝงหลักคิดนี้ใน
เบื้องตน

กจิกรรมทําใหคนเปนคนท่ีสมบูรณ เพราะ
กิจกรรมมิไดใหเพียงการเขาสังคม แตกิจกรรม
ทําใหผมรูจักวางแผนการทํางาน รูวาทําทําไม 
ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ทําเพื่อใคร และทําแลวได
อะไร กิจกรรมตางๆ ของที่นี่สอนใหผมรูจักการ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการทํางาน
ตางๆ บูรณาการกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ทั้งการใชชีวิตในหอพัก ใชที่โรงเรียน หรือแม
กระทั่งนํากลับไปใชที่บาน ทําใหผมรูและเขาใจ
แลววาจริงๆ แลว “เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ 
หลกัคดิในการดําเนินชวีติประจําวนัท่ีเรามองขาม
มาโดยตลอด”

นักวิชาการตางๆ ใหนิยามของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพียงเพื่อใหประชาชนเขาใจไดงาย คือ 

“๓ หวง ๒ เงื่อนไข” ไดแก การพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน และความรูกับคุณธรรม ซึ่ง
ในการปฏิบัติงานหน่ึงๆ ของผมน้ันก็ไดนําเอา
หลักการน้ีมาใช กลาวคือ ในการทํางานหน่ึงๆ น้ัน
เราตองพอประมาณในความสามารถของตนเอง
และผูรวมงาน เราสามารถเปนผูนําในงานนั้นๆ
ไดหรือไม หรือผูรวมงานของเรามีความสามารถ
ในงานท่ีเราไดมอบหมายไปใหหรือไม เราตองมี
เหตุผลในการตัดสินใจวา ที่เราทํางานรูปแบบนี้
เพื่อสิ่ ง ใด  เพราะผลลัพธที่ออกมาจะไดมี
ประสิทธิภาพ และการมีภูมิคุมกันในตนเอง ตอง
วางแผนลวงหนาตั้งแตกอนเริ่มปฏิบัติงานจน
งานสําเร็จลุลวง เพื่อหาขอผิดพลาดในขั้นตอน
ตางๆ และจะไดปองกันขอผิดพลาดนั้นๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได แตทั้งนี้ตองตั้งอยูบนเงื่อนไขของความ
รู เพราะหากเราไมรู เราก็ไมสามารถทํางานนั้นๆ 
ไดสําเร็จ และที่สําคัญการทํางานใดๆ ก็ตามตอง
ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน ผลสุดทาย
กิจกรรมหรืองานนั้นๆ ก็จะออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในที่สุด

จากเด็กนอยท่ีรูจักกับ “แนวคิดหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” เพยีงเปลือกนอก 
แตวันเวลาที่ผานมาในรั้วจุฬาภรณฯ ผมไดสัมผัส
และรูจักกับหลักคิดนี้ ไดใชหลักคิดนี้อยางจริงจัง 
ไดซึมซับหลักคิดนี้มาโดยตลอด ทําให ณ วันนี้ 
ผมสามารถตอบคําถามนั้นไดอยางเต็มภาคภูมิ
วา “เศรษฐกิจพอเพียง คอื ชีวิตที่มีการวางแผน
อยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติโดยท่ีตนเองไม
เดือดรอนและคนรอบขางก็ไมเดือดรอน”
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ชีวิตเราจะมีความสุขมากข้ึน เพียงเรารูจัก 
“พอ” ปรัชญาชีวิตบทแรกที่ผมไดยินหลังจาก
ทีผ่มกาวเขามาใชชวีติอยูดานหลังกาํแพงสีขาว
สูงยาวตระหงานที่โอบลอมใหผมอยูในบาน
หลังที่สองนี้อยางปลอดภัยและมีความสุข 
สามถึงสี่วันตอมาหลังจากเขาคายเศรษฐกิจ
พอเพียง ผมจึงไดรูนิยามที่สําคัญอีกหน่ึง
อยางของท่ีนี่คือ เมื่อพูดถึงโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ก็จะตองวงเล็บตอ
ทายภายในใจวา โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ในตอนนั้นผมก็เขาใจนะครับวา เศรษฐกิจ
พอเพียง ก็คือหลักคิดที่ใชในการวางแผนการ
ใชชีวิตอยางมีเหตุผล พอประมาณ และมี
ภูมิคุมกัน ซึ่งผมคิดวา หลักคิดที่อาจารยและ
รุนพี่ที่นี่สอนใหผม มันจะใชไดหรือไม มันจะ
เปนเพียงทฤษฎีหรือเปลา ผมเปนเด็กท่ีอยากรู
อยากลองและไมเชื่อในสิ่งท่ีคนอื่นพูดงายๆ 
ซึ่งเปนนิสัยของผม แตในขณะเดียวกันเกิด
ความคิดแยงในใจ คิดวา “ถาหลักคิดไมดจีริง 
ทําไมรุนพี่ที่เคาเรียนและทํางานเกง ทั้งยังอยู
ในสังคมอยางมีความสุข เคาถึงยังยืนยันวา 
หลักคิดนี้แหละที่ทําใหชีวิตเคาเปลี่ยนไป” 

ผมเปนคนหนึ่งครับท่ีอยากใชชีวิต
อยางมีความสุขและประสบความสําเร็จเพ่ือ

ใหตัวเองเปนประโยชนแกสังคม และพอแม
จะไดมีความสุขในสิ่งที่ผมทํา หากจะรอฟงแต
ทฤษฎขีองเศรษฐกิจพอเพียงอยางเดยีวเหมอืน
ที่ผานมา ก็เหมือนกับการทบทวนบทเรียน
โดยปราศจากการทําแบบฝกหัด ดังนั้น ผม
จึงเลือกท่ีจะเร่ิมทําและลองพิสูจนหลักนี้ดวย
ตัวเอง ผมขอยกตัวอยางของผมเมื่อผมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทําให
ผมสามารถแกปญหาชีวิตในการเรียนของผม
สําเร็จและผมมีความสุข ดังนี้ครับ

ผมเปนคนชอบทํากิจกรรมควบคูกับ
การเรียนนะครับ เทอมแรกที่มาที่นี่ผมไดเกรด
เฉลี่ย ๓.๖๖ แตในเทอมตอมากิจกรรมมีมาก
เพิ่มขึ้นขณะท่ีเวลาไมไดเพิ่มตาม ผมทําทั้ง
กิจกรรมและเรียน แตไมไดวางแผนในการ
บริหารจัดการตนเอง ทําใหผลการเรียนใน
เทอมนั้นไดเกรดเฉล่ีย ๒.๙๘ ในตอนนั้นผม
รูสึกเสียใจมากครับ เสียใจจนขนาดจะคิดสั้น 
แตเม่ือคิดถึงครอบครัวของผม ทําใหผมหยุด
ที่จะคิดสั้น สิ่งเดียวที่ผมคิดไดในตอนนั้นคือ
ตองทําอะไรสักอยางใหชวีติผมสามารถจัดการ
กับกิจกรรมและการเรียนได และตอนนี้แหละ
ครับที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามา
ในความคิดของผม “หลักคิดน้ีจริงๆ แลวมี

เศรษฐกิจพอเพียง: ความสุขที่คนพบ
นายโชติวัฒน จันทรเกษม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
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สามารถใชไดจรงิ ผมรูสกึไดอยางชัดเจนครบัวา 
ชีวิตของผมทุกวันนี้ผมยังสามารถทํากิจกรรม
ที่ผมรักได ไดเรียนอยางที่ผมชอบ ชีวิตผมเปน
ระบบระเบียบมากขึ้น และที่สําคัญมีความสุข
มากขึ้นดวย และหากจะถามเหตุผลที่ผมยังคง
ใชหลักคิดน้ีอยู คําตอบงายมากครับ “หาก
คุณเคยทําอะไรสักอยางแลวทําใหชีวิตคุณมี
ความสุข คนรอบขางคุณก็มีความสุข คุณยัง
จะทํามันตอไปใชไหมครับ” นั่นแหละครับคือ
คําตอบของผม และผมเชื่อวา ทุกคนสามารถ
ทําไดและชีวิตทุกคนจะมีความสุขเหมือนผม 
หากแคลองเปลี่ยนความคิด เริ่มตนที่เลือก
ทําอะไรก็ได เรามีความสุข และไมทําใหผูอื่น
เดือนรอน นั่นแหละครับคือที่สุดของชีวิต

หลักอยูแคนิดเดียวเอง เพียงแคเร่ิมตนคิดวา 
เราสามารถเลือกทําอะไรก็ได ที่สําคัญคือ 

จะตองไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน” 
ปรัชญาฯ ที่พลิกชีวิตของผมใหเปลี่ยน

ไปจากเดิม หลังจากนั้นผมเริ่มมีการวางแผน
การใชชวีติ กอนจะคดิและตดัสนิใจ ผมจะตัง้สต ิ
ประมวลความรูทีม่ทีัง้หมดเพ่ือใชเปนเหตุผลใน
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกอนที่ผมจะตัดสินใจโดย
ประเมินสถานการณของตัวเองและคนรอบขาง 
เพื่อใหการตัดสินในแตละอยางมีความพรอม
และสมบูรณมากที่สุดเพื่อเปนภูมิคุมกันให
ชีวิตของผม ผมจะไดมีความปลอดภัยในการ
ใชชีวิตมากยิ่งขึ้น และสุดทายสิ่งท่ีสําคัญที่สุด
คือ เมื่อทําแลวเรามีความสุข คนรอบขางเรา
จะตองไมเดือดรอน หลักคิดท่ีผมไดเรียนรู 
เขาใจ ผมนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนผมสามารถจัดการบริหารเวลา
ในการทํากิจกรรมและเรียนไปพรอมๆ กันได 
โดยผมยังคงทํากิจกรรมและเรียนเหมือนเดิม 
แตตางที่มีหลักคิดในการบริหารจัดการเวลา
และตารางชีวิต ทั้งยังมีหลักคิดชวยตัดสินใจ 

ทายท่ีสุดเกรดเฉล่ียเทอมตอมาก็เปนท่ี
ประจกัษครบั ผมไดเกรดเฉลีย่ ๓.๖๘ นัน่แสดง
ใหเห็นแลววา หลักคิดแหงทางสายกลางนี้
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เปนหลักคิดที่ทําใหคนที่ไดซึมซับ คิดเปน คิด
ดวยความรอบคอบ คิดอยางมีเหตุผล และ
เมื่อเรามีหลักคิดนี้เราก็จะทําอะไรดวยเหตุผล 
ซึ่งมักจะเปนที่มาของส่ิงที่ดีๆ หลายคนอาจ
จะรูจักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเร่ืองท่ีไดยินบอยๆ จากส่ือตางๆ เชน การ
ประหยัด อดออม เกษตรทฤษฎีใหม แตผม
คิดวา สิ่งเหลานี้เปนเพียงตัวอยางสวนหน่ึงท่ี
เกิดมาจากการที่เรามีหลักคิดนั่นเอง 

สําหรับผมหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา 
ก็ไดมาเรียนตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
มาเจอเพ่ือนใหม อาจารยใหม การท่ีผมไดเรยีนรู
หลักคิดนี้มา ทําใหผมรูจักการวางตัวในสังคม 
หรือบางคร้ังผมตองเปนหัวหนากลุมทํางาน 
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ีทําให
ผมรูจักฟงความคิดเห็นของคนอื่น 

ในอนาคตท่ีผมตองออกไปทํางาน ผม
คิดวา การที่ผมมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีติดตัวไป จะทําใหผมแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางแนนอนครับ เพราะผม
คิดวาการท่ีผมมีหลักคิดนี้ เปนเหมือนการมี
ภูมิคุมที่ดีตลอดเลยครับ

หลักคิดพอเพียงในชีวิตของผม
นายอยูยง เชาวนปรีชา
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป ๒๕๕๕
ศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
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มาไหนในกรุงเทพฯ ผมเลือกที่จะใชจักรยาน
แทนรถยนต เพ่ือลดคาใชจายในเร่ืองของน้ํามัน
ท่ีนับวันจะข้ึนราคามากข้ึนทุกที แถมประหยัด
เวลากวาการใชรถยนตอยางท่ีหลายๆ คนคาด
ไมถึงเลยทีเดียว ทั้งเรื่องการแบงเวลาในการ
เรียนใหเหมาะสม ในเวลาวางผมก็หาเวลา
ไปเที่ยวเหมือนวัยรุนทั่วไป แตเราตองรูจัก
รับผิดชอบงานท่ีไดรับ ไมใหเดือนรอนกับการ
เรยีนซึง่เปนหนาทีห่ลกัของตัวผมเอง อกีสิง่หน่ึง
ที่ทําใหผมสนุกและมีความสุขมากๆ คือ การ
เดนิทาง ครอบครัวผมรวมท้ังคุณพอคุณแมเปน
คนชอบการทองเท่ียวมาแตไหนแตไรรวมท้ัง
ตัวผมดวยเชนกัน ในชวงปดเทอมผมจะปน
จักรยานออกเดินทางไปตางจังหวัด บางคร้ัง
ก็ไปเปนกลุม บางครั้งก็ไปตัวคนเดียว หลายๆ 
ครัง้ทาํใหผมไดพบความประทับใจระหวางการ
เดินทาง ซึ่งสิ่งเหลานี้เองลวนเปนสิ่งที่ทําให
ผมมีความสุขในการใชชีวิตในทุกๆ วันซ่ึงหา
ไมไดจากเงินทองและวัตถุราคาแพง

สําหรับตัวผมแลวเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเปนเหมือนหลักคิดใหเราไดปรับใชใหเขา
กับตัวเราเอง เปนภูมิคุมกันทามกลางกระแส
วตัถุนยิมในปจจบุนั และไดใหความสขุทีย่ัง่ยนื
ภายในจิตใจกับตัวเราเอง

เปนเรื่องธรรมดาที่วัยรุนในสังคมสวนใหญ
มองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองไมนาสนใจ
และนาเบื่อ อาจเปนเพราะกระแสวัตถุนิยมใน
ปจจุบันทําใหคนหลงไปวาวัตถุเทานั้นที่สนอง
ตอความตองการความสุขแกตนเอง การกระตุน
ใหคนเกิดกิเลสบริโภคมากเกินความจําเปน 
ทามกลางกระแสวัตถุนิยมเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเปนหลักคิดที่เปรียบเสมือนภูมิคุมกันเพ่ือ
เปนรากฐานใหกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน

ในปจจบุนัมหีลายองคกรทีไ่ดใหความรู
มากมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แตวัยรุน
สวนใหญยังคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่อง
การเกษตร เรื่องของการออมเงิน ซึ่งอาจเปน
เรื่องไกลตัวสําหรับคนในสังคมเมือง แตจริงๆ 
แลว ผมคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิด
ซึง่เราทกุๆ คนสามารถนาํไปใชใหเขากบับรบิท
ของตัวเองได การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจํานั้นไมใชเรื่องยาก แตหลายคน
อาจยังไมเขาใจ เพราะไมรูจักความพอดีของ
ตนเอง เราสามารถซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนหรือ
แท็บเล็ตพีซีใชได ถาเราซื้อแลวไมเดือดรอน 
และมีเหตุผลในการใชงาน ไมไดซื้อเพื่อตาม
กระแสแฟชั่น หรืออยากไดตามอยางคนอื่นๆ

ผลพวงที่ไดจากการนําหลักคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตคือ ความสุข
ที่เราไดรับ ทุกวันนี้ไมวาจะเดินทางไปไหน

หลักคิดพอเพียงในชีวิตปจจุบัน
นายอธิวัฒน พงษพานิช
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ป ๒๕๕๕  
ศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
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บานเกิดของฉันอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ฉนัเกิดและเติบโตท่ีนี ่ไดเรยีนหนังสอืจนกระท่ัง
อายุ ๑๕ ป ในชวงอายุที่ผานมาน้ี ฉันอยูใน
ครอบครัวที่สามารถเลี้ยงดูลูกๆ ทั้ง ๔ คน ให
เติบโต มีพรอมทุกอยางท่ีอยากได และได
ศกึษาในโรงเรยีนทีค่นทัว่ไปคดิวาเปนโรงเรยีน
ที่มีคุณภาพท่ีดี สิ่งเหลาน้ีสรางใหฉันเปน
คนหนึ่งที่ไมเคยคิดถึงอนาคตมากนัก เพราะ
ทุกวันฉันก็มีชีวิตที่สุขสบายอยูแลว ไมจําเปน
ตองดิ้นรนใดๆ อยากไดอะไร ฉันก็จะไดเสมอ 
มนัสรางนสิยัทีไ่มดหีลายอยางใหฉนั โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชเงินเพื่อแลกมาซึ่งความสุขของ
ฉนั ตอนน้ันฉันรูสกึวาสิง่ทีเ่รยีกวาเงินเน่ียแหละ 
มันจะสรางความสุขใหฉันไดทุกวัน แตวันหนึ่ง
ฉันมีโอกาสที่ฉันยอมรับเลยวา ฉันรูสึกถึง
ความลําบาก ชีวิตฉันคงไมเปนเชนเดิมเหมือน
ทกุวันแนนอน มนัจะตองบัน่ทอนความสุขของ
ฉันแนนอน นั่นคือการไดรับเลือกใหเขาศึกษา
ตอในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
ซึ่งไมตองเสียคาใชจายใดๆ เปนทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยจะตองไป
เรียน กินอยูหลับนอนที่โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งไมใชบานของฉัน ฉันไมอยากไป
เลย แตสุดทายฉันก็ตองจากบานไป

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรุ ี
เปนโรงเรียนท่ีสงเสริมความสามารถทางดาน
วิทยาศาสตร ซึ่งฉันรูสึกถึงความเขมแข็งของ
ที่นี่ที่จะทําใหเด็กคนหนึ่งๆ มีความสามารถ
ทางดานนี้ไดเปนอยางดี แตนอกเหนือจาก
สิ่งเหลานั้น โรงเรียนแหงนี้มีความพิเศษที่
ตางจากโรงเรยีนอืน่ๆ นัน่คอื การเรยีนการสอน
ที่มีการบูรณาการหลักคิดที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานใหคนไทยทุกคน
เสมอมา จากนั้นก็ไดมีการถอดแนวความคิด
จากพระราชดํารัส จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติ
งายชัดเจน ทาํใหคนไทยสามารถเขาใจ และได
รูจักในช่ือวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชวงแรกฉันยอมรับวา ฉันเปนคนหน่ึงท่ีไม
คอยเขาใจวาคอือะไร แลวทําไมจะตองคดิเชนนี ้
มันสรางความสุขไดจริงหรือไม จนบางครั้ง
ทําใหฉันรูสึกเบ่ือ ทําไมจะตองเพ่ิมงานใหฉัน 
ปกติก็มีงานเยอะอยูแลว เพราะทุกครั้งตอง
บูรณาการกับงานตางๆ ออกมาเปนอีกหน่ึง
หัวขอในงานของรายวิชาปกติของนักเรียน
ทุกคน

ดวยการฝกฝนอยูเสมอทําใหนักเรียน
ในโรงเรียนสามารถเขาใจและสามารถอธิบาย
หลกัคดินีไ้ด นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถโดดเดน
สามารถอธิบายไดดกีจ็ะมีโอกาสไดนาํเสนอให

หลักคิด...เพื่ อความสุขที่แทจริง
นายปฐมพงษ เปามีพันธ
นักศึกษาทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ ๑
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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กับผูที่มาศึกษาดูงานดานน้ีในโรงเรียนของเรา 
ซึง่ฉนักเ็ปนคนหนึง่ท่ีไดทาํหนาทีเ่หลานี ้การได
เขามาทําหนาที่นี้นอกจากจะเขาใจในหลักคิด
เปนอยางดีแลว เพราะตองนําเสนอใหผูฟง
สามารถเขาใจได แตที่พิเศษไปกวานั้นคือ
ประสบการณตางๆ ที่ผูฟงไดตั้งคําถามถาม
ความสงสัยตางๆ ซึ่งเขาเหลานั้นพูดดวยความ
ไมเขาใจ และนําประสบการณสวนตัวมาถาม
ขอสงสัยตางๆ สิ่งเหลานี้แหละทําใหฉันได
เขาใจหลักคิดนี้มากข้ึนและม่ันใจวา ถาไดนํา
หลักคิดนี้ไปใชไปปฏิบัติจะนํามาซึ่งความสุข
ที่แทจริงอยางแนนอน 

ฉันเห็นประโยชนของการใชหลักคิดนี้ 
ที่จะสามารถสรางความสุขใหฉันอยางแทจริง 
ฉันจึงลองนํามาปฏิบัติกับการใชชีวิตของฉัน
ในทุกๆ ขั้นตอน ไมวาจะเปนการเรียนหนังสือ 
วางแผนเพือ่อานหนังสอืสอบตางๆ การบรหิาร
จดัการเวลาเรยีนกบัการทาํกจิกรรม การเริม่ตน
วนัใหม การนอน ชวีติประจาํวนั ไดใชหลกัคดินี้
คิดกอน แลวจึงจะทําในสิ่งตางๆ นอกจากนี้
ฉันไดนํามาปรับปรุงนิสัยการใชจายของฉัน
ดวยหลักคิดนี้ ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ
อยางยิ่งของชีวิต เมื่อไดใชไปสักพัก มันสราง
ความสุขใหฉันไดจริงๆ นั่นคือความสามารถ
ในการอานหนงัสอืเพือ่เตรยีมสอบเขาในระดบั

มหาวิทยาลัย ซึ่งมันทําใหฉันสามารถสอบติด
ไดในหลายๆ ที่ การใชจายที่ฟุมเฟอยนั้นไดลด
ลงจากเดมิ ฉนัสามารถควบคมุตนเองในการใช
จายตางๆ ไดมากขึน้ แตทีท่าํใหฉนัรูสกึดมีากๆ 
นั่นคือ การไดรับคัดเลือกใหรับทุนการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และท่ีสําคัญ
ไปกวานัน้คอื การท่ีจะเปนตวัแทนวัยรุนในการ
ชวยเผยแพรหลักคิดนี้ใหกับคนในสังคมไทย 
ซึ่งเปนความต้ังใจของฉันอยูแลว ทุกอยางท่ี
เกิดขึ้นกับฉันทั้งหมดนี้ ลวนแลวแตเปนความ
สุขที่มาจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชกบัชวีติประจาํวัน ทําใหเกดิ
ความสุขที่แทจริงของชีวิต

หลังจากท่ีฉันไดจบการศึกษาจาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ฉัน
ไดศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเขามา
ศกึษาในกรงุเทพฯ เปนการไดเขามาใชชวีติจรงิ
ในสังคมจริงๆ ทาํใหฉนัตองนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชอยางมากในทกุขัน้ตอน 
ไมวาจะเปนการเรียนทีแ่ตกตางอยางสิน้เชิงกบั
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ียากลําบาก
มากขึ้นในทุกๆ อยาง และที่สําคัญมันเปนส่ิง
สําคัญกับอนาคตขางหนาดวย จําเปนมากๆ 
ที่จะตองรูจักคิดวางแผนชีวิตดีๆ ทั้งในการใช
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ชีวิตประจําวันที่มีคาใชจายมากขึ้นทั้งคาที่พัก 
คาอาหาร คาเดินทางตางๆ และหลังจากได
ทุนการศึกษาแลว ฉันจึงคิดแบงเบาภาระ
ผูปกครองใหไดมากที่สุด โดยคาใชจาย
ทุกอยาง ฉันจะบริหารจัดการดวยเงินทุนที่
เปนคาครองชีพประจําเดือนนี้ใหได โดยตอง
เหลือเก็บตามเปาหมายที่ตั้งไวดวย ซึ่งการได
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สามารถนํามาปรับใชไดเปนอยางดี และทําให
ทกุเดอืนฉนัมเีงนิเกบ็ตามเปาหมาย โดยไมเปน
ภาระใหกับพอแมเลย การบริหารเวลาในการทํา
กิจกรรมกบัทนุการศกึษาและการเรยีนกเ็ชนกนั 
ก็ตองนํามาปรับใช ซึ่งผลที่ไดคือ ผลการเรียน
ที่สามารถรักษาระดับไดไม เปลี่ยนแปลง 
พรอมกับมีเวลาในการรวมทํากิจกรรมตางๆ 
สิ่งเหลานี้มันก็คือความสุขของฉันที่ไดรับ 
แมอาจจะมีปญหาในบางอยางอยูบาง แตเราก็
สามารถรับมือไดเพราะเราไดคิดถึงความเสี่ยง 
มีภูมิคุมกันที่ดีอยูแลว 

การไดรับทุนการศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ี ฉันมีโอกาสที่ดีมากอยางหนึ่ง 
มันเปนประสบการณชีวิตที่ทําใหฉันมีแนวคิด
ใหมๆ  ทีด่ ีเพือ่สงัคมไทยในอนาคต ซึง่ขึน้อยูกบั
คนในรุนของฉันที่จะชวยพัฒนาสังคมไทยได 

น่ันคือการไดสัมผัสชีวิตจริงของคนในสังคมไทย
ที่เปนสังคมชนบทไกลจากเมืองหลวง ดวย
ขั้นตอนการทํางานในการเขาถึงชุมชนทําให
ฉันไดคุย ไดฟงปญหา จึงทําใหฉันไดแนะนํา
และอธิบายหลักคิดท่ีฉันรูที่ฉันเขาใจน้ีใหกับ
ชาวบานเหลานัน้ ซึง่สิง่ทีฉ่นัไดรบัคอืความรูสกึ
ของชาวบานเหลาน้ันท่ีเห็นคุณคา เห็นประโยชน
ของหลักคิดของพระองคทาน และอยากจะ
นําไปปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาของตน รอยยิ้ม
ที่สื่อถึงความขอบคุณ มันทําใหฉันรูสึกถึง
ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้น และยิ่งทําใหฉัน
เห็นถึงคุณคาของหลักคิดน้ีที่หาใดเปรียบไม
ได เปนแรงใหฉันอยากจะทําเชนนี้เพื่อคน
ในสังคมไทยใหไดเรียนรู รับรู และเห็นอยาง
ที่ฉันเห็น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในมุมมองของฉันไมใชเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข
แตมันคือหลักคิดเพื่อสรางสรรคความสุขท่ีแท
จริงและย่ังยืนใหกับชีวิตมนุษยคนหน่ึงๆ ได
อยางแนนอน    
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จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมนั้นมีอยูหลายชวง
หลายตอนดวยกัน จากประถมศึกษาสูมัธยม-
ศกึษาในโรงเรยีนประจาํหรอืโรงเรยีนกนินอนที่
หลายคนเรียกกัน ความไกลบานไกลจากคน
ที่คุนเคยดูเหมือนจะเปนจุดเปล่ียนท่ียิ่งใหญ
ของผมในตอนนั้น  ๖ ปกับชีวิตมัธยมก็ผานไป
พรอมๆ กับการนําผมไปสูจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ
อีกครั้งหนึ่ง การเขาสูรั้วของมหาวิทยาลัย ผม
ลองยอนเวลากลับไปในชวงเวลาน้ันของชีวิต 
จดุเปล่ียนน้ีดเูหมือนจะเปนจดุเปล่ียนท่ียิง่ใหญ
ท่ีสุดแลวในชีวิตของผมและเพ่ือนรวมชะตา-
กรรมก็ดูเหมือนจะคิดตรงกัน และแลว ๔ ป
ใหหลัง จุดเปลี่ยนใหมที่เกิดขึ้นก็ทําใหรูวา ผม
และเพื่อนคิดผิดไปถนัด เหตุการณนี้ไมมีครั้ง
ไหนทีจ่ะเสมอเหมอืน ไมมกีาํหนดเวลาตายตวั
เหมอืนครัง้ทีผ่านๆ มา ไมมจีดุเปลีย่นใดในอดีต
ที่จะยิ่งใหญไดเทาจุดเปลี่ยนในครั้งนี้ ไมมีอีก
แลวหรืออยางนอยก็เปนจริง ณ ขณะเวลาท่ี
กําลังดําเนนิอยูในตอนนี้

ชีวิตมัธยม ๖ ปในโรงเรียนประจําเปน
ชวงชีวิตที่พิเศษของผมแมถึงขณะนี้มันจะ
ทําใหผมเกิดความสงสัยอยูบางวา ชีวิตของ
เพื่อนๆ ที่เรียนโรงเรียนไปกลับมันเปนอยางไร 
แตความสงสัยนั้นก็มิไดทําใหความพิเศษของ
ชวงชีวิตในโรงเรียนประจําลดลงแมแตนอย 

คนท่ัวไปอาจเฝาฝนถึงชีวิตอิสระในมหาวิทยาลัย 
สําหรับผมและเพื่อนๆ ก็แคมันเกิดขึ้นกับ
พวกเราเร็วกวาคนอ่ืนๆ ถงึ ๖ ปหรอือกีนัยหน่ึง
กค็อื เรามสีนามและเวลาซอมมากกวาคนอืน่ๆ 
เทาน้ันเอง ที่แหงน้ีเราไดเรียนรูธรรมชาติของ
ชีวิตหลายๆ เรื่องซึ่งบอยครั้งท่ีมันนําเราไปสู
ความเขมแข็งและสูชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พวกเราไดรับการปลูกฝงและชี้แนะหลักคิด
พิเศษในการดําเนินชีวิต หลักคิดที่ความจริง
เราและคนทั้งประเทศไดรับมันมาพรอมกัน 
หลักคิดที่นําพาชีวิตของหลายๆ คนไปสูชีวิต
ที่พิเศษ

ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั ๔ ปของผมเปน
ชวงเวลาแหงการเดินทาง ๓ วิทยาเขต ในชวง
เวลา ๔ ปมันนําผมไปพบปะกับผูคน สถานที่
และชีวิตที่แตกตางกัน ถือเปนชวงเวลาที่ชีวิต
ไดเก็บเกี่ยวประสบการณอยางเต็มที่ ผมมอง
ผูคนและเหตุการณที่ผานเขามาผานหลักคิด 
เรียนรูที่จะเขาใจพวกเขาและยอนมามองดู
ตัวเองดวยในขณะเดียวกัน ชีวิต ๔ ปกับเพื่อน
รวมทางมีหลายสิ่งที่ผมและเพื่อนพลาดพลั้ง 
แตก็มีไมก่ีคนท่ีจะเรียนรูส่ิงท่ีผิดพลาดและสราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง ไมมีอะไรสมบูรณแบบ
คือ สิ่งที่ผมไดเรียนรู ชีวิตท่ีมีสุขคือ ชีวิตที่มี
ความสมดุลแตก็เปนตัวของเราเอง การไมรูจักพอ 

จุดเปลี่ยนของชีวิตและหลักคิดนําทาง
นายฐิติพันธ พาเรือง
Raw Material Procurement Team
Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
ศิษยเกาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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ความขวนขวายไขวควาทําใหสมดุลของ
สมการชีวิตเอนเอียง ยิ่งชีวิตดําเนินไปตาม
เสนทางนี้มากเพียงใดความสมดุลของชีวิต
ก็ยิ่งเหินหางไปมากเทานั้น และนั่นก็คือชีวิต
ของผูคนสวนใหญในปจจุบัน

ชวีติการเริม่ทาํงานคอืจุดเปลีย่นลาสดุที่
ยิง่ใหญของผม จากนกัศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยั
มาเปนคนทํางาน สถานะท่ีถูกเปล่ียนเพียงช่ัว
ขามคืนของคนๆ หนึ่ง ภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้นเพียงช่ัวขามคืนทําใหผม
ตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก แมการฝกฝน
เปนเวลา ๔ ปตามสายงานที่เรียนจะทําใหผม
มีประสบการณมาบาง แตนั่นก็ดูเหมือนจะ
ไมเพียงพอที่จะรองรับความทาทายอันแสน
หนกัอึง้ไปได เพือ่นผมหลายคนบอกลาสถานท่ี
ทาํงานท่ีแรกท่ีใหโอกาสเขาและออกไปหางาน
ที่ใหมภายในเดือนเดียวเพียงเพราะเหตุผล
เร่ืองชือ่เสยีงของบริษทันัน้เปรียบเทียบกบัของ
เพื่อนไมได หรือบางครั้งก็เปนเร่ืองของสิ่งของ
เงินทองที่ทําใหหลายคนที่ผมรูจักเปลี่ยนที่
ทาํงานทัง้ๆ ทีย่งัไมทนัเรยีนรูสิง่ใดจากงานทีทํ่า 
ความอดทนอดกลั้นที่นอยลง การเอาใจใสกับ
ภาระท่ีไดรับมอบหมายถูกละเลยและความ
เห็นแกประโยชนสวนตนทําใหองคกรและ
ผูรวมงานเดือดรอน ผมเฝามองผูคนรอบตัว

ที่มองชีวิตการทํางานเปนเร่ืองของการแขงขัน 
คนทํางานหนาใหมกับใจท่ีไรหลักยึดเหนี่ยว 
ผูคนมองการทํางานเปนเร่ืองของการแกงแยง
แขงขนั สถานทีท่าํงานถกูเปลีย่นเปนสนามแขง 
ทุกลูวิ่งเต็มไปดวยนักว่ิงที่มองเพียงเปาหมาย
ชัยชนะของตนเองเปนท่ีตั้ง จนไมกลาแมแต
จะหันกลับมามองผูรวมทาง ราวกับวาสิ่งนั้น
จะทําใหชัยชนะที่วาดฝนไวหลุดลอยไป จะมี
สักก่ีคนท่ีจะหันกลับมาพิจารณาเสนทางท่ีตนเอง
กําลังกาวเดินอยู เสนทางท่ีกําลังนําพาเขาให
หางไกลจากความสุขในทุกยางกาว

ผมขอขอบคุณหลักคิดที่ผมไดนอมนํา
มาใชและไดชีแ้นะแนวทางการดาํเนนิชวีติของ
ผมจากอดีตจนถึงปจจุบัน หลักคิดที่ชวยใหผม
ยัง้คดิพจิารณาถงึสิง่ทีผ่มคดิรวมถงึการกระทาํ 
แมอาจจะไมเตม็รอยในเสนทางการเดนิทาง แต
มันก็มากพอที่จะตานกระแสตางๆ ในปจจุบัน
และประคับประคองชีวิตหนึ่งใหยังคงดํารงอยู
ในวันนี้ ไมวาพรุงน้ีและในอนาคต ชีวิตนี้จะ
ตองเผชิญกับอีกกี่จุดเปลี่ยนกี่อุปสรรคก็ตาม 
ผมยังมั่นใจและพรอมนอมนําหลักคิดนี้รวม
ฟนฝาไปดวยกัน หลักคิดที่พอของเราทุกคน
มอบให หลกัคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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