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 ในปจจุบนัประเทศไทยกําลังเจอวิกฤตหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องสภาพเศรษฐกิจหรือ
สภาพสังคมที่นับวันจะมีปญหาไมหมดสิ้น กําลังสําคัญของชาติคือนิสิต นักศึกษาก็เจอวกิฤตใน
เร่ืองดังกลาวไปดวย เพราะอาชีพนักศึกษาสวนใหญยังไมมีรายได ตองไดรับจากผูปกครองทั้งหลาย 
ดังนั้นเมื่อผูปกครองเจอวกิฤต ตนก็พบเจอไปดวย นอกจากนัน้วัฒนธรรมมากมายที่ถ่ังโถมเขามาสู
ประเทศไทย คานิยมใหม ๆ  และการกระหายเทคโนโลยีก็ทําให นสิิต นักศึกษาตางรับมือกันไม
ไหว หลายคนตกเปนเครื่องมือทางการตลาดที่โฆษณาขายสินคาฟุมเฟอย  เชน  รถยนต  โทรศัพท 
มือถือ เสื้อผา กระเปา รองเทา ทั้งที่ไมมีรายไดกลับตองการอุปกรณดงักลาว โดยบางครั้งก็ใชวิธีที่
ไมถูกตอง เชน การเลนการพนัน ทําใหสังคมไทยเจอนิสิต นักศึกษาที่เปนเพียงผูที่สวมชุดนิสิต  
นักศึกษา (ที่บางครั้งไมแนใจวาเครื่องแบบนิสิต นักศึกษาจริง ๆหรือไม) มีอาชีพเปนนิสิต นักศึกษา 

แตขาดความเปนนิสิต นักศึกษามืออาชีพ “นิสิต นักศึกษามืออาชีพ   หมายถึง  เรามีอาชีพนิสิต 

นักศึกษาอยางสมบูรณแบบ   ไมวาการตั้งใจศึกษาหาความรูเพื่อเพิ่มพูนสติปญญา    อันจะเปน 
ขุมทรัพยที่สําคัญในการดํารงชีพในอนาคต และประพฤติตนที่ถูกตองตามระเบียบของสถาบัน 
สังคม กฎหมายและประเทศชาติ การเปนนิสิต นักศกึษาอาชีพนั้นสาํคัญที่สุดคือการที่เราไมทําให
เสียภาพพจนของนิสิต นักศกึษา” การรับมือกับปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสังคมเปนเรื่องหนกัใจ

ของหลายฝาย แตประเทศไทยของเราก็มอีงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ที่ไมเคย
ทอดทิ้งพสกนกิร กลับหาวธีิการที่จะชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่กําลังรุมเราคนไทย ดวยการเสนอ 
“แนวคิดทฤษฎีพอเพียง” ซ่ึงถือวาเปนยาวิเศษใหกับคนไทย  

จากพระราชดาํรัสของพระองคที่กลาวกับผูที่เขาเฝาเพื่อถวายพระพรเนือ่งในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 มีขอความบางประการ ดังนี้ “เศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝรั่ง

เขาเรียกวา Trade Economy ไมใชแบบพอเพียง ซ่ึงฝรั่งเรียกวา Self – Sufficient Economy ถาเราทํา

แบบที่ไทยทําได คือ เศรษฐกิจพอเพยีงกับตัวเราเองเราก็อยูไดไมตองเดือดรอน”…”ถาสามารถจะ

เปลี่ยนแปลงกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพยีงไมตองทั้งหมด แมไมถึงครึ่งอาจจะเศษหนึ่งสวนสี่ ก็
สามารถที่อยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยบางคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน แตวาถา
ทําตั้งแตบัดนีก้็จะสามารถที่จะแกไขได”…”การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ ก็สําคัญอยูที่เราพออยู

พอกินและมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมพีอกิน แบบพอมีพอกนิหมายความวาอุมชูตัวเองให



 

พอเพียงกับตนเอง” (สมพร  เทพสิทธา,เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ,หนา 3-4) จาก

ขอความดังกลาวขางตน จะมคีนไทยสักกี่คนที่ใชยาวิเศษนี้รักษาโรคทางกายและทางใจบาง 
 ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดกลาวถึงการปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริไวดังนี้ 1. ยึดความประหยัด ตัดตอนคาใชจายในทุก
ดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีพอยางจริงจงั ดังพระราชดํารัสที่วา “ความเปนอยูที่ตองไม

ฟุงเฟอ ตองประหยดัไปในทางถูกตอง” 2. ยึดการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตก

อยูในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดาํรัสที่วา “ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอม

เกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ” 3. ละเลิกการแกงแยง

ผลประโยชนและการแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดงัอดตี 
ซ่ึงมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา “ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่

บุคคลแสวงหาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือ
ดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน” 4. ไมหยุดนิง่ท่ีจะหาทางใหชวีิตหลุดพนจากความทุกขยาก

คร้ังนี้ โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิม่พูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพยีงเปนเปาหมาย
สําคัญ พระราชดํารัสตอนหนึ่งทีใหความชัดเจนวา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู

และสรางตนเองใหมั่นคงนีเ้พื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตวัเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข
พอมีพอกินเปนขอหนึ่ง และขั้นตอไปก็คอืใหมีเกยีรติวายืนไดดวยตนเอง”  5. ปฏิบตัิตนในแนวทาง

ท่ีดี ลดละสิ่งชัว่ใหหมดสิ้นไป ทั้งนีด้วยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครั้งนี้เพราะยังมีบคุคลมิใชนอยที่
ดําเนินการโดยปราศจากความละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทานพระ
บรมราโชวาทวา “พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทาํลายตัวทําลายผูอ่ืน พยายามลดพยายามละ

ความชั่วที่ตวัเองมีอยู พยายามกอความดใีหแกตวัเองอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิม่พูนความดีทีม่ี
อยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น” (สมพร  เทพสิทธา,เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ,หนา 5-7) 

 จากการปฏิบัตตินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริดงักลาว 
ขางตนสอดคลองกับแนวทางพุทธศาสนาคือ อริยมรรค อันหมายถึง หนทางแหงความพนทกุข ซ่ึง
ถือเปนทางอันประเสริฐ ถือวาเปนมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ประกอบดวยองค 8 คือ  
1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ   2. สัมมาสังกัปปะ การดําริชอบ    3. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ 
4. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ ความเพยีรชอบ 
7. สัมมาสติ การระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ การมีจิตตั้งมั่นชอบ    ดังนั้นจึงถือวาแนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง จึงเปนยาวเิศษในการแกปญหาใหคนไทยและสรางเสริมการเปนนิสิต นักศึกษามืออาชพี
อยางแทจริง 
 การประยกุตใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อเสริมสรางการเปนนิสิต นักศกึษามอือาชีพ
นั้น ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ยึดความประหยัด ตัดตอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการ



 

ดํารงชีพอยางจริงจัง  นิสิต นักศึกษามืออาชีพควรใชจายเงินที่ผูปกครองสงเสียอยางผูมีปญญาเงินคา
หนวยกิตทกุบาททุกสตางตเปนหยาดเหงื่อแรงกาย สติปญญาของคุณพอคุณแมและแฝงไปดวย
ความรัก ความหวงใยที่สงใหลูกทุกคนดวย ดังนั้นควรตั้งใจศึกษาเลาเรียน และคาใชจายสวนตัวท่ี
ฟุมเฟอยก็ควรตัดทิ้งไปเสีย อยาฟุงเฟอตามกระแสโฆษณาหรือความตองการในใจ อดออมเสีย
ตั้งแตวนันี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันขางหนา 2. ยึดการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตก
อยูในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม  สําหรับนิสิต นักศึกษาทีย่ังไมมีอาชีพหารายไดเอง ก็
ขอใหเปนนิสติ นักศึกษามอือาชีพที่ไมกระทําการใดใดที่ไมสุจริต เชน ไมแตงกายผิดระเบยีบของ
สถาบัน ไมทุจริตในการสอบ ไมดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถาบัน หรือสูบบุหร่ีถึงแมจะไมผิด
กฎหมาย แตก็ทําลายรางกายและเสยีเงินโดยเปลาประโยชน  3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน
และการแขงขนักันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดตี   ขอนี้ก็
ประยุกตเปนนสิิต นักศึกษามืออาชีพไดวา การเรียนมิใชการเหยยีบคนอื่นเพื่อใหไดผลการเรียนที่ดี
ที่สุดคนเดียว แตเปนการแขงกับตัวเอง โดยการปรับวธีิการเรียนใหเหมาะสมกับตนและชวยเหลือ
ผูอ่ืนโดยเฉพาะเพื่อน  การแนะนาํวิธีการเรียน การทาํงานเปนทีมรวมกัน เชน การทํารายงาน 
แบบฝกหัดและงานที่อาจารยมอบหมาย การเปนผูมีความเมตตา กรุณาตอผูอ่ืนเปนกัลยาณมิตรที่ดี
ตอกันและกัน  ถือเปนกระทําที่ถูกตองของผูที่กําลังจะเปนบัณฑิต 4. ไมหยุดนิ่งทีจ่ะหาทางใหชีวิต
หลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี้ โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพนูขึ้น จนถึงขั้น
พอเพียงเปนเปาหมายสําคญั เชนเดยีวกนัในขอนีน้ิสิต นักศึกษามืออาชีพควรใชหลักอริยมรรค มา
ประยุกตกลาวคือเปนผูมีปญญาโดยความเห็นชอบ และการดําริชอบ มีศีลโดยการงานชอบ การเลี้ยง
ชีพชอบ และมสีมาธิโดยความเพียรชอบ การระลึกชอบและการตั้งมั่นชอบ ซ่ึงการเปนผูมีปญญา ศีล
และสมาธิจะเปนทางใหชีวติหลุดพนจากความไมรู ถานิสิต นักศกึษาสามารถปฏิบัติไดจะเกิดมี
รายไดเพิ่มพูนในอนาคต จนถึงขั้นพอเพยีงเปนเปาหมายสําคัญ 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละ
ส่ิงชั่วใหหมดสิ้นไป ขอสุดทายนี้ถือเปนหัวใจของทั้งหมด การเปนนสิิต นักศึกษาอาชีพมาจากการ
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป กจ็ะเปนมีอาชพีนิสิต นักศึกษาอยางสมบูรณ
แบบและไมทาํใหเสียภาพพจนของนักศกึษา สมกับคาํวา “บัณฑิต” อยางแทจริง 

 ขอยกตัวอยางของนักเรียนคนหนึ่งชื่อ นายนพรัตน หวานณรงค อาย ุ 16 ป นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ซ่ึงไดรับคัดเลือกจากสมาคมสงเสริมเอกลักษณของ
ชาติเปนเยาวชนดีเดนปพ.ศ. 2546 ไดเขียนเรียงความเรื่อง “ดิ้นรนอยางพอเพียง” ไดอธิบาย

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หมายถึงพอเพียงอยางนอย 7 ประการ คือ การพอเพียงสําหรับ
ทุกคน ทุกครอบครัว จิตใจพอเพียง ส่ิงแวดลอมพอเพยีง ชุมชนเขมแข็งพอเพียง ปญญาพอเพียง อยู
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมพอเพียง และมคีวามสุขมั่นคงพอเพียง นายนพรัตน ไดเขียนเกีย่วกับการ
ดิ้นรนอยางพอเพียงวา “การดิ้นรนเปรียบเสมือนดาบสองคม เปนทั้งคุณและโทษ เราสามารถดิ้นรน



 

ใหชีวติของเรามีความสุขใหชีวิตเราดีขึ้น เด็กยากจน ผูดอยโอกาส คนขอทาน ผูยากไรก็สามารถใช
ความดิ้นรนนัน้เปนประตเูปดแสงสวางนําทางใหชีวิตเจริญรุงโรจนเจริญกาวหนาและกาวไกล  
มีอนาคตที่สดใสได ในทางกลับกันการดิ้นรนที่เกนิขอบเขตก็สงผลกระทบกระเทือนมากมาย 
ภายหลังซ่ึงส่ิงนั้นก็คือ ความทุกขโดยที่เราสามารถทําใหหมดสิ้นไปดวยคําวา “พอเพียง” (สมพร  

เทพสิทธา,เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ,หนา 87-88) 
นี่เปนเพยีงขอความของเด็กมัธยมแลวนิสิต นักศึกษาทีเ่ปนพี่และเปนตัวอยางของเขา จะไม

ยึดแนวทางทฤษฎีพอเพยีง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาเปนแนวทางในการเปน นิสิต นักศกึษา
มืออาชีพหรือ… 
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