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วิชาที่ ๓
จิตพอเพียงต้านทุจริต

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำารวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ : 	จิตพอเพียงต้�นทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓	ชั่วโมง	

เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 ศึกษ�เกี่ยวกับก�รประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตเพื่อสร้�ง

ฐ�นคิดจิตพอเพียงต่อต้�นก�รทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐ�นคว�มคิดของปัจเจกบุคคล	 ทั้งนี้	 นำ�แนวคิดในก�ร	

บูรณ�ก�รที่หล�กหล�ย	ได้แก่	หลักบูรณ�ก�ร	“STRONG”	เป็นต้น	เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรม

หน่วยง�น

วัตถุประสงค์
	 เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรม

	 ๑.		มีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจก�รประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

	 ๒.		ส�ม�รถสังเคร�ะห์แนวคิดจิตพอเพียงต่อต้�นก�รทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐ�นคว�มคิดได้

	 ๓.		ส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริตให้แก่หน่วยง�นได้

	 ๔.		มีคว�มตระหนักรู้ถึงแนวคิดจิตพอเพียงต่อต้�นก�รทุจริต	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ก�รประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต	 สร้�งฐ�นคิดจิตพอเพียง	

ต่อต้�นก�รทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐ�นคว�มคิดของปัจเจกบุคคล	 นำ�แนวคิดในก�รบูรณ�ก�รที่หล�กหล�ย		

ได้แก่	หลักบูรณ�ก�ร	“STRONG”	เป็นต้น	เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		วิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้

	 ๒.		แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำ�เสนอ	

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		เอกส�รประกอบก�รอบรม

	 ๒.		สื่อเทคโนโลยี	/	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	/	สื่อวีดีทัศน์	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.

	 ๓.		โจทย์สัมมน�	/	บ่งก�ร

การวัดและประเมินผล
	 ๑.		ประเมินจ�กพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

	 ๒.		ประเมินผลง�นจ�กโจทย์สัมมน�	/	บ่งก�ร
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เนื้อหาโดยสังเขป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ :  จิตพอเพียงต้านทุจริต

จำานวนชั่วโมง   :  ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา
	 เมื่อวันที่	 ๙	 มิถุน�ยน	 ๒๔๘๙	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้น	

เถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	และเมื่อวันที่	๕	พฤษภ�คม	๒๔๙๓	ณ	พระที่นั่งไพศ�ลทักษิณ	พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	

ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 นับเป็นเวล�	 ๗๐	 ปี	 ที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร	

มห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงครองร�ชย์	ทรงมพีระร�ชปณธิ�ณทีจ่ะให้ประช�ชนช�วไทยได้ประโยชน์และคว�มสขุ	

ของอย่�งทั่วถึง	 กันทั้งประเทศ	 โดย	 “คน”	 เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�	 และทรงพระวิริยะอุตส�หะที่จะ	

ขจัดปัญห�ต่�งๆ	ทั้งอ�ทิ	ปัญห�ด้�นเศรษฐกิจ	เกษตรกรรม	สังคม	ก�รศึกษ�	เป็นต้น	เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต

ของประช�ชน	ช�วไทยส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองอย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป	

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์		

วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 กรกฎ�คม	 ๒๕๑๗	 โดยมีใจคว�มตอนหนึ่งว่�	 “...ก�รพัฒน�ประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ต�ม

ลำ�ดับขั้นต้องสร้�งพื้นฐ�น	คือ	คว�มพอมีพอกิน	พอใช้ของประช�ชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีก�ร

และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 เมื่อได้พื้นฐ�นมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อย

สร้�งค่อยเสริม	 คว�มเจริญและฐ�นะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป	 ห�กมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้�งคว�มเจริญ

ยกเศรษฐกิจขึ้น	 ให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�รสัมพันธ์กับสภ�วะของประเทศและของ

ประช�ชน	 โดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดคว�มไม่สมดุลในเรื่องต่�งๆ	 ขึ้นซึ่งอ�จกล�ยเป็นคว�มยุ่งย�กล้มเหลวได้

ในที่สุด	 ดังเห็นได้ที่อ�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลังประสบปัญห�ท�งเศรษฐกิจอย่�งรุนแรงอยู่ในเวล�นี้...”		

ซึง่เป็นแนวพระร�ชดำ�รทิีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�		

๔๐	ปี	เพื่อให้ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วยก�รพึ่งพ�ตนเอง	มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุข

อย่�งมั่นคงและยั่งยืน	

	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๔๙	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:	UN)	โดยน�ยโคฟี	อันนัน	

เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ทูลเกล้�ทูลกระหม่อม	ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์	

ของโครงก�รพัฒน�แหง่สหประช�ช�ติ	(The	Human	Development	Lifetime	Achievement	Award)	เพือ่

เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษในวโรก�สที่ทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ	๖๐	ปี	โดยน�ยโคฟี	อันนัน	ได้กล่�วสุดดี	

พระเกยีรตคิณุพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	และกล่�วถงึปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงว่�เป็น

หลักก�รที่มุ่งเน้นก�รกลั่นกรองในก�รบริโภคเน้นคว�มพอประม�ณและก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต�้นท�น

ผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	 “ท�งส�ยกล�ง”	 จึงเป็นก�รตอกยำ้�แนวท�งที่สหประช�ช�ติที่มุ่งเน้นคน	

เป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อม�ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่ง
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สหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	 (United	 Nations	 Development	 Programme	 :	 UNDP)	 ได้กล่�วถึง

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยจัดพิมพ์ในร�ยง�นประจำ�ปี	๒๐๐๗	เพื่อเผยแพร่ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงไปยัง

ประเทศสม�ชิกกว่�	๑๕๐	ประเทศทั่วโลก	

พระราชดำารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

	 “...คำ�ว่�พอเพียง	 มีคว�มหม�ยกว้�งออกไปอีก	 ไม่ได้หม�ยถึงก�รมีพอสำ�หรับใช้ของตัวเอง	 มีคว�ม

หม�ยว่�พอมี	พอกิน	พอมีพอกินนี้	ถ้�ใครได้ม�อยู่ที่นี่	ในศ�ล�นี้เมื่อ	๒๔	ปี	๒๕๑๗	ถึง	๒๕๔๑	ก็	๒๔	ปีใช่ไหม		

วันนั้นได้พูดถึงว่�	เร�ควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน	พอมี	พอกินนี้ก็แปลว่�เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง	ถ้�แต่ละคน

พอมี	 พอกินก็ใช้ได้	 ยิ่งถ้�ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวล�นั้น	 ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี	 พอกิน		

บ�งคนก็มีม�ก	บ�งคนก็ไม่มีเลย	สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน	ม�สมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน	จึงต้องมีนโยบ�ยที่จะทำ�

เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”	

	 “...คำ�ว่�พอก็เพียง	 พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง	 คนเร�ถ้�พอในคว�มต้องก�ร	 ก็มีคว�มโลภน้อย	 เมื่อมี		

คว�มโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	ถ้�ทุกประเทศใดมีคว�มคิด	อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	มีคว�มคิดว่�ทำ�อะไร	

ต้องพอเพียง	 หม�ยคว�มว่�	 พอประม�ณ	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภอย่�งม�ก	 คนเร�ก็อยู่เป็นสุข	 พอเพียงนี้อ�จจะมี

ม�ก	อ�จจะมีของหรูหร�ก็ได้	แต่ว่�ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น	ต้องให้พอประม�ณ	พูดจ�ก็พอเพียง	ทำ�อะไร	

ก็พอเพียง	ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”

	 “...อย่�งเคยพูดเหมือนกันว่�	 ท่�นทั้งหล�ยที่นั่งอยู่ตรงนี้	 ถ้�ไม่พอเพียงคืออย�กจะไปนั่งบนเก้�อี้ของ	

ผูท้ีอ่ยูข้่�งๆ	อนันัน้ไม่พอเพยีงและทำ�ไม่ได้	ถ้�อย�กนัง่อย่�งนัน้กเ็ดอืดร้อนกนัแน่เพร�ะว่�อดึอดั	จะทำ�ให้ทะเล�ะ

กัน	และเมื่อมีก�รทะเล�ะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นควรที่จะคิดว่�ทำ�อะไรพอเพียง...”

	 “...ถ้�ใครมีคว�มคิดอย่�งหนึ่งและต้องก�รให้คนอื่นมีคว�มคิดอย่�งเดียวกับตัวซึ่งอ�จจะไม่ถูก	 อันนี้		

ก็ไม่พอเพียง	 ก�รพอเพียงในคว�มคิดก็คือแสดงคว�มคิด	 คว�มเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้�งและม�

พิจ�รณ�ว่�ที่เข�พูดกับที่เร�พูด	อันไหนพอเพียงอันไหนเข้�เรื่อง	ถ้�ไม่เข้�เรื่องก็แก้ไขเพร�ะว่�ถ้�พูดกัน	โดยที่

ไม่รู้เรื่องกันก็จะกล�ยเป็นก�รทะเล�ะ	 จ�กก�รทะเล�ะด้วยว�จ�ก็กล�ยเป็นก�รทะเล�ะด้วยก�ย	 ซึ่งในที่สุด		

ก็นำ�ม�สู่คว�มเสียห�ย	เสียห�ยแก่คนสองคนที่เป็นตัวก�ร	เป็นตัวละครทั้งสองคน	ถ้�เป็นหมู่ก็เลยเป็นก�รตีกัน

อย่�งรุนแรง	ซึ่งจะทำ�ให้คนอื่นอีกม�กเดือดร้อน	ฉะนั้น	คว�มพอเพียงนี้ก็แปลว่�	คว�มพอประม�ณและคว�ม

มีเหตุผล...”

 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรอง	 จ�ก	

พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 และขอพระร�ชท�น	

พระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร่	 ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณ�ปรับปรุง

แก้ไขและทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตต�มที่ขอพระมห�กรุณ�	

โดยมีใจคว�มว่�	

	 “เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญ�ชี้ถึงแนวก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประช�ชนในทุกระดับ	 ตั้งแต่

ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในท�งส�ยกล�ง	

โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพื่อให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	คว�มพอเพียง	หม�ยถึง	คว�มพอประม�ณ	

คว�มมเีหตผุล	รวมถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร	ต่อก�รมผีลกระทบใดๆ	อนัเกดิ		
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จ�กก�รเปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน	 ทั้งนี้	 จะต้องอ�ศัยคว�มรอบรู้	 คว�มรอบคอบ	 และคว�มระมัด	

ระวังอย่�งยิ่งในก�รนำ�วิช�ก�รต่�งๆ	 ม�ใช้ในก�รว�งแผนและก�รดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกัน	

จะต้องเสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ		

ให้มีสำ�นึก	 ในคุณธรรมคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 และให้มีคว�มรอบรู้ที่เหม�ะสม	 ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน		

คว�มเพยีร	มสีต	ิปัญญ�	และคว�มรอบคอบ	เพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อก�รรองรบัก�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็

และกว้�งขว�งทั้งด้�นวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”

	 คุณลักษณะที่สำาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข	 คือ	 แนวท�ง	

ก�รดำ�เนนิชวีติให้อยูบ่นท�งส�ยกล�งต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่พ้นจ�กภยัและวกิฤตกิ�รณ์ต่�งๆ		

ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	

	 	 คว�มพอประม�ณ	 หม�ยถึง	 คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็นไม่ม�กเกินไป	 ไม่น้อยเกินไป	 และต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

	 	 คว�มมีเหตุผล	 หม�ยถึง	 ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�งๆ	 อย่�งมีเหตุผลต�มหลักวิช�ก�ร		

หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรม	 จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	 คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�งถี่ถ้วน	 โดยคำ�นึงถึง	

ผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้นๆ	อย่�งรอบคอบ

	 	 มีภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัวเอง	 หม�ยถึง	 ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ	 และก�รเปลี่ยนแปลง	

ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�งทันท่วงที

 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๑.		เงื่อนไขคว�มรู้	ประกอบด้วย	คว�มรอบรู้เกี่ยวกับวิช�ก�รต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องรอบด้�น	คว�มรอบคอบ

ที่จะนำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม�พิจ�รณ�ให้เชื่อมโยงกัน	เพื่อประกอบก�รว�งแผนและคว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	

	 ๒.		เงื่อนไขคุณธรรม	 ที่จะต้องเสริมสร้�ง	 ประกอบด้วย	 มีคว�มตระหนักในคุณธรรม	 มีคว�มซื่อสัตย์	

สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	
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	 ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิตท�งส�ยกล�ง	 ก�รพึ่งตนเอง	 รู้จักประม�ณตนอย่�ง

มีเหตุผล	 อยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้และคุณธรรมในก�รพิจ�รณ�	 ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงดำ�เนินก�รไม่ได้เฉพ�ะ

เจ�ะจง	 ในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่�งเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงก�รดำ�เนินชีวิตด้�นอื่นๆ	 ของมนุษย์ให้

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย�่งปกติสุข	 อย่�งเช่น	 ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	 เร�จะไม่ทุจริต	 คดโกง	 ไม่ลักขโมยของ	

เบียดเบียนผู้อื่น	ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข	

๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง

	 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

	 น�ยสุนทร	 ชนะศรีโยธิน	 เจ้�ของร้�นสูท	 “วินสัน	 เทเลอร์”	 ได้บอกเล่�พระร�ชจริยวัตรในด้�น		

“คว�มพอเพยีง”	ทีพ่ระองค์ท่�นทรงปฏบิตัมิ�อย่�งต่อเนือ่ง	ว่�	“น�ยตำ�รวจนำ�ม�ให้ผมซ่อม	เป็นผ้�รดัอกสำ�หรบั

เล่นเรอืใบสภ�พเก่�ม�กแล้ว	น�ยตำ�รวจท่�นนัน้บอกว่�ไม่มร้ี�นไหนยอมซ่อมให้เลย	ผมเหน็ว่�ยงัแก้ไขได้กร็บัม�

ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	แต่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เข�เป็นเจ้�หน้�ที่		

ในพระร�ชสำ�นัก	ตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่�ตัดบอกเข�ว่�ไม่รับเงิน	แก้ไขแค่นี้ผมมีนำ้�ใจ	ผมเปิดร้�นเสื้อเพร�ะต้องก�ร	

ให้มีชื่อเสียงด้�นคุณภ�พและบริก�รลูกค้�ม�กกว่�	 แก้ไขนิดเดียวก็อย�กทำ�ให้เข�ดีๆ	 ไม่ต้องเสียเงิน	 ตอนนั้น	

เข�ถ�มผมอกีว่�	แล้วจะเอ�ม�ให้ทำ�อกีได้ไหม	เร�กบ็อกได้เลยผมบรกิ�รให้	จ�กนัน้เร�กร็บัแก้ชดุให้น�ยตำ�รวจ	

ท่�นนีเ้รือ่ยๆ	เข�ขอให้คดิเงนิกไ็ม่คดิให้	พอครัง้ที	่๕	นีส่	ิท่�นเอ�ผ้�ม�	๔	-	๕	ผนืจะให้ตดั	ถ�มผมว่�เท่�ไหร่ๆ	แล้ว

กร็บีควกัน�มบตัรม�ให้ผม	ท่�นชือ่พลตำ�รวจตร	ีจรสั	สดุเสถยีร	ตำ�แหน่งเขยีนว่�เป็นน�ยตำ�รวจประจำ�ร�ชสำ�นกั		

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ท่�นบอกว่�	 “สิ่งที่เถ้�แก่ทำ�ให้เป็นของพระเจ้�อยู่หัวนะ”	 ผมอึ้งม�กรีบยกมือท่วมหัว	 ดีใจที่ได้รับใช้เบื้อง	

พระยุคลบ�ทแล้ว	น�ยสุนทรเล่�ด้วยนำ้�เสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับม�ให้ซ่อมแซม	ถ้�เป็นคนอื่น	

ผ้�เก่�ขน�ดนัน้เข�ไม่ซ่อมกนัแล้ว	เอ�ไปทิง้หรอืให้คนอืน่ๆ	ได้แล้ว	แต่พระเจ้�อยูห่วัรชัก�ลที	่๙	ทรงมคีว�มมธัยสัถ์	

ฉลองพระองค์แต่ละองค์ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	 เช่น	 เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	 ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	 ตรงตร�ชัยพัฒน�	

มวัหมอง	ตรงดิน้ทองกห็ลดุเกอืบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยให้โรงง�นปักใหม่ให้เหมอืนแบบเดมิ	เพร�ะเข้�ใจว่�	

ท่�นอย�กได้	 ฉลองพระองค์องค์เดิมแต่เปลี่ยนตร�ให้ดูใหม่	 ถ้�สมมุติวันนี้มีเจ้�หน้�ที่ม�ส่งซ่อม	 พรุ่งนี้เย็นๆ		

ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้�ไป	 เจ้�หน้�ที่ที่ม�รับฉลองพระองค์ชอบถ�มว่�	 ทำ�ไมทำ�ไว	 ผมตอบเลยว่�	 เพร�ะตั้งใจ	

ถว�ยง�นครับ	ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบ�รมีของพระองค์	ผมก็อย�กได้รับใช้เบื้องพระยุคลบ�ทสักเรื่อง		

ผมเป็นแค่ช่�งตัดเสื้อ	ได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปิติที่สุดแล้ว

	 “ผมถอืโอก�สนำ�หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของพระองค์ท่�นม�ใช้ตลอด	เสือ้ผ้�เก่�ๆ	ทีไ่ด้รบัม�วนัแรกทำ�ให้	

รูว่้�พระองค์ทรงอยูอ่ย่�งประหยดั	มธัยสัถ์	ทรงเป็นแบบอย่�งคว�มพอเพยีงให้แก่ประช�ชน	และเมือ่ได้ถว�ยง�น	

บ่อยครั้ง	 ทำ�ให้ผมตระหนักว่�คนเร�วันหนึ่งต้องคิดพิจ�รณ�ตัวเองว่�สิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น	 ทุกคน

ต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน	 ง�นถึงจะบรรลุเป้�หม�ยและเมื่อประสบคว�มสำ�เร็จแล้วอย่�ลืมตั้งใจทำ�สิ่งดีๆ		

ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร

 ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความพอเพียง

	 น�ยศรไกร	แน่นศรนีลิ	หรอืช่�งไก่	ช่�งนอกร�ชสำ�นกัผูถ้ว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ท	ในหลวงรชัก�ลที	่๙	

ม�น�นกว่�	๑๐	ปี	ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	ก.เปรมศิลป์	บริเวณสี่แยกพิชัย	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	

ประม�ณปี	 ๒๕๔๖	 มีลูกค้�สวมชุดพระร�ชสำ�นักม�	 ๒	 คน	 เดินประคองถุงผ�้ล�ยสก๊อต	 ด้�นในเป็นรองเท�้	

เข้�ม�ในร้�น	 พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	 เลยถ�มว่�	 เอ�อะไรม�ให้	 ลูกค้�ร�ยนั้นตอบว่�	 ฉลองพระบ�ท	

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ยินเท่�นั้น	ทำ�ตัวไม่ถูก	ขนลุก	พูดอะไรไม่ถูก	ในใจคิดแต่เพียงว่�โชคดีแล้ว	

ไม่นึกไม่ฝันว่�จะมีโอก�สได้ซ่อมรองเท้�ของเจ้�ฟ้�เจ้�แผ่นดินช่�งไก่	 เล่�ว่�	 รองเท้�คู่แรกที่ในหลวง	 ร.	 ๙		

ทรงนำ�ม�ซ่อม	 เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	แบรนด์ไทย	 เป็นฉลองพระบ�ทคู่โปรดของพระองค์	 เบอร์	๔๓	

เท่�ที่สังเกตสภ�พชำ�รุดทรุดโทรม	ร�วกับใส่ใช้ง�นม�แล้วหล�ยสิบปี	ภ�ยในรองเท้�ผุกร่อนหลุดลอกหล�ยแห่ง	

ถ้�เป็นคนทั่วไปจะแนะนำ�ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่

	 “จริงๆ	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คู่นั้นไม่ถึง	๑	ชั่วโมงก็เสร็จ	แต่ด้วยคว�มที่อย�กให้รองเท้�คู่นั้นอยู่ในบ้�น

ให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”

	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช่�งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	 ซึ่งคู่ที่	 ๒	 และคู่ที่	 ๓	

เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟมักใส่ในง�นร�ชพิธี	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	

มีรอยพระบ�ทติดม�กับแผ่นรองเท้�	ช่�งไก่เก็บแผ่นรองเท้�ไว้ที่ร้�นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล	ส่วนฉลองพระบ�ท

คู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้ว	

ทั้งหมด	 ๖	 คู่	 “ผมซ่อมฉลองพระบ�ททุกคู่อย่�งสุดคว�มส�ม�รถ	 ซึ่งรองเท้�ของพระองค์จะนำ�ไปว�งปนกับ	

ของลกูค้�คนอืน่ไม่ได้	เลยซือ้พ�นม�ใส่พร้อมกบัผ้�สเีหลอืงม�รอง	แล้วนำ�ไปว�งไว้ทีส่งูทีส่ดุในร้�น	เพร�ะท่�นคง	

ทรงโปรดม�ก	สภ�พรองเท้�ชำ�รุดม�ก	ซับในรองเท้�หลุดออกม�หมด	ถ้�เป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นำ�ม�ใช้แล้ว	

แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
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	 ประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ให้ช�ยผูน้ีไ้ด้เรยีนรูจ้�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	คอื	“คว�ม

พอเพยีง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก่�ยงัส่งม�ซ่อม	ห�กคนไทยเดนิต�มรอยของพระองค์ท่�น	ชวีติไม่ฟุง้เฟ้อ

จะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

	 “...พระองค์ท่�น	ทรงเป็นผูน้ำ�อย่�งแท้จรงิดแูค่ฉลองพระบ�ทเป็นต้น	พวกต�มเสดจ็ฯ	ทัง้หล�ย	ใส่รองเท้�

นอกและยิง่ม�จ�กต่�งประเทศใส่แล้วนุม่เท้�ด	ีพระองค์กลบัทรงรองเท้�ทีผ่ลติในเมอืงไทยคูล่ะร้อยกว่�บ�ทสดีำ�

เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”

	 “ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

 นาฬิกาบนข้อพระกร

	 วันง�นเปิดตัวร�ยก�รทีวี	“ธรรมดีที่พ่อทำ�”	และง�นสัมมน�	“ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อทำ�พอเริ่มบรรย�ย	

ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ถ�มผูฟั้งว่�	พวกเร�มเีสือ้ผ้�คนละกีช่ดุ	ใส่น�ฬิก�เรอืนละเท่�ไหร่	หล�ยคนแย่กนัตอบและ

พ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	พระองค์ท่�นใส่น�ฬิก�ยี่ห้ออะไร	

จนพระองค์ท่�นรูส้กึได้ว่�ผมพย�ย�มอย�กจะดยูีห้่อ	ท่�นจงึยืน่ข้อพระหตัถ์ม�ให้ดตูรงหน้�	จงึทร�บว่�พระองค์

ท่�นใส่น�ฬิก�ร�ค�เพยีงเรอืนละ	๗๕๐	บ�ทเท่�นัน้	ซึง่กเ็ดนิตรงเหมอืนกนักบัน�ฬิก�เรอืนแพง	แม้กระทัง่ฉลอง

พระองค์กท็รงมไีม่กีช่ดุ	ทรงใช้จนเป่ือยซดี	แต่พวกเร�มกัคดิว่�ก�รมแีบบเหลอืกนิเหลอืใช้จงึจะด	ีเพร�ะคนสมยั

นี้เริ่มไม่เอ�เกษตรกรรมแต่เลือกที่จะทำ�อุตส่�ห�กรรม	“เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง	สุดท้�ยอน�คตก็จะอดกิน”

	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ถ�มอีกว่�	 คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�	 ร้อยกว่�คู่		

ดร.สเุมธ	จงึถ�มต่อว่�	วนันีใ้ส่ม�กีคู่	่ถ้�จะใช้ให้คุม้	ทำ�ไมไม่เอ�ม�แขวนคอด้วย	(ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในห้องเงยีบสงดั

เพร�ะโดนใจกันเต็มๆ)	ก่อนจะบอกว่�	พระองค์ทรงฉลองพระบ�ทคู่ละ	๓๐๐	-	๔๐๐	บ�ท	ขณะที่ข้�ร�ชบริพ�ร	

ใส่รองเท้�คู่ละ	 ๓	 -	 ๔	 พัน	 แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่ห่�งไกล	 ที่สุดแล้วข้�ร�ชบริพ�ร	

กเ็ดนิต�มพระองค์ไม่ทนัอยูด่	ีเวล�เดนิคนเร�ใส่รองเท้�ได้คูเ่ดยีว	อกีทัง้ฉลองพระบ�ทของพระองค์ยงัถกูนำ�ส่งไป	

ซ่อมแล้วซ่อมอีก

 ดินสอทรงงาน

 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ หมวด พระบารมีบันดาลตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว 

	 ดินสอธรรมด�ซึ่งคนทั่วไปอ�จห�ซื้อได้ด้วยร�ค�เพียงไม่กี่บ�ทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปร�กฏ	 อยู่บน

พระหัตถ์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ขณะทรงง�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�งๆ	

	 พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	ทรงดนิสอไม้ธรรมด�ๆ	โดยมบีนัทกึว่�ในปีหนึง่ๆ	ทรงเบกิ	

ดนิสอใช้เพยีง	๑๒	แท่ง	โดยทรงใช้ดนิสอเดอืนละ	๑	แท่งเท่�นัน้	เมือ่ดนิสอสัน้จะทรงใช้กระด�ษม�ม้วนต่อปล�ยดนิสอ	

ให้ย�วเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจ�ก	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร	

มห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงมีแนวพระร�ชดำ�ริที่เป็นเหตุ	เป็นผล	ดินสอ	๑	แท่ง	ท่�นไม่ได้มองว่�	เร�ต้องประหยัด

เงินในกระเป๋�แต่ท่�นมองว่�ดินสอ	๑	แท่ง	ต้องใช้ทรัพย�กรหรือพลังง�นเท่�ไหร่	ต้องใช้ทรัพย�กร	ธรรมช�ติ

คือไม้	 แร่ธ�ตุที่ทำ�ไส้ดินสอ	 ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	 พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและขนส่ง		

ดังนั้น	 ก�รผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อร�ยรับร�ยจ่�ยของประเทศ	 เป็นส่วนหนึ่งมูลค่�สินค้�นำ�เข้�ด้�นวัตถุดิบ	
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และเป็นก�รนำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีจำ�กัดม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 คว�มประหยัดไม่ใช่หม�ยถึงก�รไม่ใช้	

แต่ยังรวมถึงก�รใช้สิ่งต่�งๆ	อย่�งมีสติและมีเหตุผล	อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

	 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	 บอกผมม�ว่�	 ปีหนึ่งท่�นทรงเบิกดินสอ	 ๑๒	 แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จนกระทั่งกุด		

ใครอย่�ได้ไปทิ้งของพระองค์ท่�นนะ	จะทรงกริ้ว	ทรงประหยัดทุกอย่�ง	ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่�ง	ของทุกอย่�ง

มีค่�สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	 ทุกบ�ท	 ทุกสต�งค์	 จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	 ทรงสั่งให้เร�ปฏิบัติง�นด้วย

คว�มรอบคอบ...	

 หลอดยาสีพระทนต์ 

	 หลอดย�สีพระทนต์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 มีลักษณะแบนร�บเรียบ		

คล้�ยแผ่นกระด�ษ	โดยเฉพ�ะบรเิวณคอหลอดยิง่ปร�กฏรอยบุม๋ลกึลงไปจนถงึเกลยีวคอหลอด	ส�เหตทุีเ่ป็นเช่นนี้	

เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสพีระทนต์ช่วยรดีและกดจนเป็นรอยบุม๋	ศ�สตร�จ�รย์พเิศษ	ทนัตแพทย์หญงิ		

ท่�นผู้หญิงเพ็ชร�	 เตชะกัมพุช	 ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	 อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 ได้เล่�ว่�	 “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	 กร�บถว�ยบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์

จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั	บ�งคนมค่ี�นยิมในก�รใช้ของต่�งประเทศและมรี�ค�แพง	ร�ยทีไ่ม่มทีรพัย์พอซือ้ห�ก็

ยงัขวนขว�ยเช่�ม�ใช้เป็นก�รชัว่ครัง้ชัว่คร�ว	ซึง่เท่�ทีท่ร�บม�มคีว�มแตกต่�งจ�กสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ		

ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋�ที่ผลิตภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้�ม	แม้ย�สีพระทนต์

ของพระองค์ท่�น	 ก็ทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์รีดหลอดย�จนแบนจนแน่ใจว่�ไม่มีย�สีพระทนต์หลงเหลืออยู่

ในหลอดจริง	ๆ”

		 “เมื่อกร�บบังคมทูลเสร็จ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่งว่�	ของพระองค์ท่�นก็เหมือนกัน	และ

ยงัทรงรบัสัง่ต่อไปอกีด้วยว่�	เมือ่ไม่น�นม�นีเ้องมห�ดเลก็ห้องสรงเหน็ว่�ย�สพีระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว

จงึได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลีย่นให้แทน	เมือ่พระองค์ได้ทรงทร�บกไ็ด้ขอให้เข�นำ�ย�สพีระทนต์หลอดเก่�	ม�คนืและ

พระองค์ท่�นยังทรงส�ม�รถใช้ต่อไปได้อีกถึง	๕	วัน	จะเห็นได้ว่�ในส่วนของพระองค์ท่�นเองนั้น	ทรงประหยัด

อย่�งยิ่ง	ซึ่งตรงกันข้�มกับพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระร�ชท�นเพื่อร�ษฎรผู้ย�กไร้อยู่เป็นนิจ”

		 “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดถึงพระวิริยะ	 อุตส�หะ	 ตลอดจนคว�มประหยัด	

ในก�รใช้ของอย่�งคุ้มค่�	 หลังจ�กนั้นทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ได้กร�บพระบ�ททูลขอพระร�ชท�นหลอดย�

สพีระทนต์หลอดนัน้	เพือ่นำ�ไปให้ศษิย์ได้เหน็และรบัใส่เกล้�เป็นตวัอย่�งเพือ่ประพฤตปิฏบิตัใินโอก�สต่อๆ	ไป”

	 “ประม�ณหนึง่สปัด�ห์หลงัจ�กนัน้	พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัได้พระร�ชท�นส่งหลอดย�สพีระทนต์	

เปล่�หลอดนั้นม�ให้ถึงบ้�น	 ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นเกล้�ยิ่ง		

เมือ่ได้พจิ�รณ�ถงึลกัษณะของหลอดย�สพีระทนต์เปล่�หลอดนัน้แล้วทำ�ให้เกดิคว�มสงสยัว่�	เหตใุดหลอดย�สี

พระทนต์หลอดนี้จึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	คล้�ยแผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋ม	

ลกึลงไปเกอืบถงึเกลยีวคอหลอด	เมือ่ได้มโีอก�สเข้�เฝ้�ฯ	อกีครัง้ในเวล�ต่อม�	จงึได้รบัคำ�อธบิ�ยจ�กพระองค์ว่�		

หลอดย�สีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจ�กก�รใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม

ที่เห็นนั่นเอง	 และเพื่อที่จะขอนำ�ไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุท�หรณ์	 จึงได้ขอพระร�ช�นุญ�ต		

ซึ่งพระองค์ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วยคว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”
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 รถยนต์พระที่นั่ง 

	 น�ยอนนัต์	ร่มรืน่ว�ณชิกจิ	ช่�งดแูลรถยนต์พระทีน่ัง่	ได้ให้สมัภ�ษณ์ร�ยก�รตสีบิ	เมือ่วนัที	่๒๗	พฤศจกิ�ยน	

๒๕๕๒	 โดยมีใจคว�มว่�	 “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	 ซึ่งเป็นรถที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พระร�ชท�นแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	 สมัยท่�นเรียนจบที่จุฬ�ฯ	 และเป็นคันโปรดของท่�นด้วย	 ก่อนซ่อม	

ข้�งประตดู้�นทีท่่�นประทบัเวล�ฝนตกจะมนีำ้�หยด	แต่หลงัจ�กทีซ่่อมแล้ว	วนัหนึง่ท่�นกร็บัสัง่กบัส�รถี	ว่�วนันี้	

รถดูแปลกไป	นำ้�ไม่หยด	อย่�งนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ	แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอ�กระป๋องม�รอง”	น�ยอนันต์เปิดเผยว่�		

ภ�ยในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น	 เรียบง่�ยม�กไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	 มีแต่	

ถังขยะเล็กๆ	 กับที่ทรงง�นเท่�นั้น	 ส่วนก�รได้มีโอก�สดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	 ทำ�ให้ได้เห็นถึงพระร�ชกรณียกิจ		

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวด้วยนั้น	 น�ยอนันต์กล่�วว่�	 ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ใน	

พระร�ชกรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว่�พรมใต้รถมนีำ้�แฉะขงัอยูแ่ละมกีลิน่เหมน็ด้วย	แสดงว่�พระองค์ท่�นทรงนำ�รถไป	

ทรงพระร�ชกรณียกิจในที่ที่นำ้�ท่วม	 แถมนำ้�ยังซึมเข้�ไปในรถพระที่นั่งด้วย	 แสดงว่�นำ้�ก็ต้องเปียกพระบ�ท	

ม�ตลอดท�ง	 จึงถ�มส�รถี	 ว่�ทำ�ไมไม่รีบเอ�รถม�ซ่อม	 ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน		

เมื่อพิธีกรถ�มว่�	จ�กก�รที่ได้	มีโอก�สรับใช้เบื้องพระยุคลบ�ท	ได้เห็นถึงคว�มพอเพียงของพระองค์อย่�งไร	

	 น�ยอนันต์	 ตอบว่�	 “ปกติถ้�ทรงง�นส่วนพระองค์	 ท่�นก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนำ้�มัน	 และเมื่อเร�

สังเกตสีรถพระที่นั่ง	 จะเห็นว่�มีรอยสีถลอกรอบคันรถ	 กว่�ที่ท่�นจะนำ�ม�ทำ�สีใหม่ก็รอบคันแล้ว	 แต่คนใช้รถ

อย่�งเร�แค่รอยนิดเดียวก็รีบเอ�ม�ทำ�สีแล้ว	และครั้งหนึ่งระหว่�งที่ผมกำ�ลังประส�นง�นไปรับรถพระที่นั่งของ

สมเดจ็พระเทพรตันฯ์	กม็ีวิทยขุองข้�ร�ชบรพิ�รบอกกนัว่�รถติดม�ก	สมเดจ็พระเทพรตันฯ์	เสด็จฯ	ขึน้รถไฟฟ้�

ไปแล้ว”

 ห้องทรงงาน 

	 ห้องทรงง�นพระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�นไม่ได้หรหูร�ประดบัด้วยของแพงแต่อย่�งใด	เวล�ทรงง�น	จะประทบั	

บนพื้นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	 มิได้ประทับพระเก้�อี้เวล�ทรงง�น	 เพร�ะทรงว�งสิ่งของต่�งๆ	 ได้สะดวก		

ห้องทรงง�นเป็นห้องเล็กๆ	 ขน�ด	 ๓	 x	 ๔	 เมตร	 ภ�ยในห้องทรงง�นจะมีวิทยุ	 โทรทัศน์	 โทรส�ร	 โทรศัพท์	

คอมพิวเตอร์	 เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	 เครื่องพย�กรณ์อ�ก�ศ	 เพื่อจะได้ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ	 ได้ทัน

ท่วงที	โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ

	 ห้องทรงง�นของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	 โต๊ะทรงง�นหรือเก้�อี้โยกรูป		

ทรงหรูหร�ไม่เคยมีปร�กฏในห้องนี้	 ดังพระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	

ตอนหนึ่งที่ว่�	“...สำ�นักง�นของท่�น	คือห้องกว้�งๆ	ไม่มีเก้�อี้	มีพื้น	และท่�นก็ก้มทรงง�นอยู่กับพื้น...”	นั่นเอง	

นับเป็นแบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้

 พระตำาหนักจิตรลดา

	 พระตำ�หนกัจติรลด�	“...ไม่มพีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณสวนจติรลด�

ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปล�และไร่น�ทดลอง	อีกทั้งผองโคนม	ผสมด้วยโรงสีและโรงง�นหล�กหล�ย	จึงพูดได้เต็ม

ป�กว่�	ในประเทศไทยไม่มช่ีองว่�งระหว่�งเกษตรกรกบัพระมห�กษตัรย์ิ	ผูท้รงทำ�ง�นอย่�ง	“หลงัสูฟ้้�หน้�สูด่นิ”		

ด้วยพระองค์เอง”
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 เครื่องประดับ

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ฉลองพระองค์ธรรมด�	 ห้อยกล้องถ่�ยภ�พไว้ที่	

พระศอ	 มิทรงโปรดก�รสวมใส่เครื่องประดับอื่น	 เช่น	 แหวน	 สร้อยคอหรือของมีค่�ต่�งๆ	 เว้นแต่น�ฬิก�บน

ข้อพระกรเท่�นั้น	 ซึ่งก็ไม่ได้มีร�ค�แพงแต่อย่�งใด	 “...เครื่องประดับ	 พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น		

นอกเสียจ�กว่�จะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ	ไปง�นพระร�ชพิธีต่�งๆ	หรือต้อนรับแขกบ้�นแขกเมืองเท่�นั้น...”	

	 กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

	 “โครงก�รส่วนพระองค์สวนจิตรลด�”	เกิดจ�กพระร�ชประสงค์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ภ�ย

หลังจ�กเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่�งๆ	 ด้วยทรงปร�รถน�จะได้เห็นประช�ชนอยู่ดี

มีสุขต�มสมควรแก่อัตภ�พ	 โดยเฉพ�ะอ�ชีพด้�นเกษตรกรรม	 ซึ่งถือเป็นอ�ชีพหลักของประเทศ	 จึงทำ�ให้เกิด	

โครงก�รส่วนพระองค์เกีย่วกบัก�รเกษตร	สวนจติรลด�	ภ�ยในบรเิวณพระตำ�หนกัสวนจติรลด�รโหฐ�น	อนัเป็น

พระร�ชฐ�นที่ประทับในปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	โดยเริ่มต้นจ�ก	“น�ข้�วทดลอง”	และ	“ป่�ไม้ส�ธิต”	ต่อม�กิจกรรม

ก�รเกษตรอื่นๆ	จึงค่อยๆ	ทยอยหยั่งร�กฝังลึกภ�ยใต้ร่มเง�วังสวนจิตรลด�	กระทั่งโครงก�รต่�งๆ	 เริ่มประสบ	

คว�มสำ�เร็จ	จึงจัดทำ�โครงก�รตัวอย่�ง	เพื่อให้ประช�ชนที่สนใจส�ม�รถเข้�ม�ศึกษ�	และนำ�กลับไปดำ�เนินก�รเองได้		

โดยโครงก�รต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้นภ�ยในสวนจิตรลด�	 เป็นโครงก�รที่ไม่หวังผลตอบแทน	 (เชิงธุรกิจ)	 ทำ�ให้วันนี้		

โครงก�รส่วนพระองค์	 สวนจิตรลด�	 กล�ยเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้�นก�รเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อม	

สำ�หรับประช�ชนที่สนใจศึกษ�เรียนรู้กิจกรรมก�รเกษตรต�มพระร�ชดำ�ริ

 ซองเอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า

	 	 “...	 แต่ห�กเป็นเรื่อง	 “ง�นในร�ชก�ร”	 แล้ว	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระบรม

ร�โชว�ทม�ยังข้�ร�ชบริพ�รในพระองค์ว่�	 “เอกส�รต่�งๆ	 ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ห�กเป็นซองแล้ว		

ก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	 หรือห�กเป็นต้องใช้เทปก�วติด	 ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	 ไม่ใช่ปิดทั้งหมด		

เพร�ะเป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	 พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัยเพร�ะไม่เป็นก�รประหยัด	 ซึ่งตรงนี้	

เป็นสิ่งสำ�คัญ	 นอกจ�กนี้	 กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	 ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คัญก็ควรใช้กระด�ษรีไซเคิล		

แต่ห�กเป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”

๒. จิตพอเพียงต้านทุจริต
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔)	 ได้มี

ก�รวิเคร�ะห์ภ�พอน�คตของประช�ชนและสังคมไทยในระยะ	๕	ปีข้�งหน้�ไว้ว่�	ห�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	ได้รับ

คว�มร่วมมอืร่วมใจจ�กทกุภ�คส่วนของสงัคมไทยในก�รนำ�ไปปฏบิตัจิรงิ	ประช�ชนไทยจะมคีว�มตืน่ตวั	ต่อก�ร

ทุจริตม�กขึ้น	มีก�รให้คว�มสนใจต่อข่�วส�รและตระหนักถึงผลกระทบของก�รทุจริตที่มีต่อประเทศม�กขึ้น	มี

ก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออกผ่�นสื่อส�ธ�รณะและสื่อสังคม

ออนไลน์ต่�งๆ	ประช�ชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมว่�ก�รทุจริตถือเป็นพฤติกรรม	

ที่นอกจ�กจะผิดกฎหม�ยและทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อประเทศแล้ว	ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม	ไม่ได้รับ	

ก�รยอมรับจ�กสังคม	 ประช�ชนจะเริ่มเรียนรู้ก�รปรับเปลี่ยนฐ�นคว�มคิดที่ทำ�ให้ส�ม�รถแยกแยะระหว่�ง	

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได	้ วัฒนธรรมท�งสังคมที่มีฐ�นอยู่บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ	
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พอเพียงจะหล่อหลอมให้ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตที่พอเพียง	 มีคว�มละอ�ยต่อก�ร

ทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รทุจริตอันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม

	 เพื่อให้ภ�พอน�คตดังกล่�วส�ม�รถบรรลุผลได้จริง	 หน่วยง�นทุกภ�คส่วนต้องให้คว�มสำ�คัญอย่�ง

แท้จรงิกบัก�รปรบัประยกุต์หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้ประกอบกบัหลกัก�รต่อต้�นก�รทจุรติอืน่ๆ		

เพือ่สร้�งฐ�นคดิจติพอเพยีงต่อต้�นก�รทจุรติให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐ�นคว�มคดิของปัจเจกบคุคล	โดยประยกุต์หลกั	

“STRONG	:	จติพอเพยีงต้�นทจุรติ”	ซึง่คดิค้นโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณ	ีไชยธรี�นวุฒัศริ	ิในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	ประกอบด้วย

 ๑)  S (sufficient) : พอเพียง	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	 บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชนน้อมนำ�ปรัชญ�	

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับประยุกต์เป็นหลักคว�มพอเพียงในก�รทำ�ง�น	 ก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รพัฒน�ตนเอง	

และส่วนรวม	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	

	 คว�มพอเพยีงต่อสิง่ใดสิง่หนึง่	ของมนษุย์แม้ว่�จะแตกต่�งกนัต�มพืน้ฐ�น	แต่ก�รตดัสนิใจ	ว่�คว�มพอเพยีง	

ของตนเองต้องตั้งอยู่บนคว�มมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง	ผู้อื่น	และส่วนรวม

	 คว�มพอเพียงดังกล่�วจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�ก�รทุจริต	 ซึ่งต้องให้คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	

(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realise)

 ๒)  T (transparent) :	โปร่งใส	ผูน้ำ�	ผูบ้รหิ�ร	บคุคลทกุระดบั	องค์กรและชมุชนต้องปฏบิตังิ�นบนฐ�น	

ของคว�มโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ดังนั้น	 จึงต้องมีและปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติ	 ระเบียบ	 ข้อปฏิบัติ	 กฎหม�ย		

ด้�นคว�มโปร่งใส	ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realise)

	 ๓)  R (realize) : ตื่นรู้	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	 บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชน	 มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	

และตระหนักรู้ถึงร�กเหง้�ของปัญห�และภัยร้�ยแรงของก�รทุจริตประพฤติมิชอบภ�ยในชุมชนและประเทศ	

คว�มตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อก�รทุจริต	ย่อมจะมีปฏิกิริย�เฝ้�ระวังและไม่ยินยอมต่อ		

ก�รทจุรติในทีส่ดุซึง่ต้องให้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	(knowledge)	เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้	คว�มร้�ยแรง	

และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม

		 ๔)  O (onward) :	 มุ่งไปข้�งหน้�	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	 บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชน	 มุ่งพัฒน�และ	

ปรบัเปลีย่นตนเองและส่วนรวมให้มคีว�มเจรญิก้�วหน้�อย่�งยัง่ยนื	บนฐ�นคว�มโปร่งใส	คว�มพอเพยีงและร่วม

สร้�งวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่�งไม่ย่อท้อ	ซึ่งต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	ในประเด็นดังกล่�ว

 ๕)  N (knowledge) : คว�มรู้	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	 บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชน	 ต้องมีคว�มรู้	

คว�มเข้�ใจส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้	ส�ม�รถวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ประเมินได้อย่�งถ่องแท้	ในเรื่องสถ�นก�รณ์	

ก�รทุจริต	 ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม	 คว�มพอเพียงต้�นทุจริต	 ก�รแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว	

และผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รลดก�รทุจริตในระยะย�ว	รวมทั้ง	คว�มอ�ยไม่กล้�ทำ�ทุจริต

และคว�มไม่ทนเมื่อพบเห็นว่�มีก�รทุจริตเกิดขึ้น	เพื่อสร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต	
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 ๖)  G (generosity) : คว�มเอื้ออ�ทร	คนไทยมีคว�มเอื้ออ�ทร	มีเมตต�	นำ้�ใจ	ต่อกันบนฐ�นของจิต

พอเพียงต้�นทุจริต	ไม่เอื้อต่อก�รรับหรือก�รให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
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