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หน่วยที่ ๔ 

เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ปร�บทุจริตด้วยจิตพอเพียง		 	 	เวลา	๑๘	ชัว่โมง/	๖	สปัด�ห์
   

เรื่องที่ ๑ การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็แนวคดิทีพ่ระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูหั่วรชัก�ลที	่๙ 
ทรงชี้แนะแนวท�งในก�รดำ�รงอยู่และปรับตนโดยให้ประช�ชนในทุกระดับได้อยู่อย่�งมีคว�มสุข	 
และสร้�งสมดุลได้อย่�งยั่งยืน	ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันก�รทุจริต

วัตถุประสงค์ 
	 นักศึกษ�ส�ม�รถประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐ�นะเครื่องมือต้�น 
ก�รทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.	หลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๒.	ก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�รงชีวิต
	 ๓.	คว�มสำ�คัญ	คุณค่�	และประโยชน์ของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
	 ๑.	นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กหน่วยที่	๒	ม�ใช้ในก�รทำ�โครงง�นโดย
	 ๒.	แบง่กลุม่ใหน้กัศกึษ�คดิโครงง�นเกีย่วกบัก�รประยกุต์หลกัปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็
เครื่องมือต้�นทุจริต	
	 ๓.	นำ�เสนอเค้�โครงโครงง�น	วิพ�กษ์ร่วมกัน
	 ๔.	ลงพื้นที่ดำ�เนินก�รต�มโครงง�น
	 ๕.	นำ�เสนอผลก�รจัดทำ�โครงง�น	
	 ๖.	 นำ�เสนอผลก�รเรียนรู้ทั้งร�ยวิช�	 ด้วยส่ือต่�งๆ	 ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	 เช่น	 
ละครสั้น	วิดีโอ	บทบ�ทสมมุติ	สถ�นก�รณ์จำ�ลอง	ฯลฯ	
	 ๗.	สรุปผลก�รเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้
	 ๑.	โครงง�น
	 ๒.	วีดิทัศน์
	 ๓.	PowerPoint

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	แบบทดสอบ
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)

คิดค้นโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
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แบบประเมินโครงงาน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

วิช�.............................................................กลุ่มที่.......................เรื่อง......................................................

วันที่นำ�เสนอ...............................................ผู้สอน.....................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน

เนื้อหาของโครงงาน
-	อธิบ�ยเนื้อห�ได้ถูกต้อง
-	คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อห�
-	ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์แกป้ญัห�ทีเ่หม�ะสม
-	แหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือ/อ้�งอิงถูกต้อง

ประโยชน์ของโครงงาน
-	แก้ปัญห�ให้ตนเองหรือชุมชนได้
-	นำ�ไปใช้ได้จริง

การใช้เทคโนโลบี
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รประมวลผลข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รเสนอข้อมูล
-	 ใช้เทคโนโลยีในก�รจัดเก็บข้อมูล

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

การเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
คุณลักษณะของผู้ทำาโครงงาน

๑๐
๑๕
๑๐
๕

๕
๕

๕
๕
๕
๕

๑๐

๒๐
๑๐

๑๐

๑๐

๒๐
๑๐๐

คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

-	 คว�มร่วมมือในกลุ่ม
-	 คว�มตรงต่อเวล�
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แนวทางการประเมินโครงงาน

เกณฑ์
คุณภาพ

ยอดเยี่ยม (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ควรปรับปรุง (๑)

๑. เนื้อหาของโครงงาน (๔๐) ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๑.๑	อธิบ�ยเนื้อห�ได้ถูกต้อง	(๑๐) เนื้อห�ถูกต้องสมบูรณ์	(๑๐) เนื้อห�ผิดพล�ด	๑	จุด	(๘) เนื้อห�ผิดพล�ด	๒	จุด	(๖) เนื้อห�ผิดตั้งแต่	๓	จุดขั้นไป	(๔)

๑.๒	คว�มสมบูรณข์องเนือ้ห�	(๑๕)
เนื้อห�สมบูรณ์ครบถ้วน 

ในทุกด้�น	(๑๕)

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ 

ข�ดห�ยไป	๑	ด้�น	(๑๓)

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ 

ข�ดห�ยไป	๒	ด้�น	(๑๐)	

เนื้อห�ไม่สมบูรณ์ข�ดห�ย 

ตั้งแต่	๓	ด้�นขึ้นไป	(๘)

๑.๓	 ใช้กระบวนก�รก�รวิเคร�ะห์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสม	(๑๐)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห ์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมในทุก 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๑๐)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห ์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมเกือบทุก 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๘)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห ์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมครึ่งหนึ่ง 

ของกระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๖)

ใช้กระบวนก�รวิเคร�ะห ์

แก้ปัญห�ที่เหม�ะสมใบบ�ง 

กระบวนก�รก�รทำ�ง�น	(๔)

๑.๔	 ใช้แหล่งข้อมูลที่หล�กหล�ย

และน่�เชื่อถือ	(๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

ม�กกว่�	๕	แหล่ง	(๕)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

จำ�นวน	๕-๔	แหล่ง	(๔)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

จำ�นวน	๓-๒	แหล่ง	(๓)

ใช้แหล่งข้อมูลที่หน้�เชื่อถือ

เพียงแหล่งเดียว	(๒)

๒. ประโยชน์ของโครงงาน (๑๐) ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๒.๑	 ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง	

หรือชุมชน

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนม�กที่สุด	(๕)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนม�ก	(๔)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนป�นกล�ง	(๓)

ช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ตนเอง

หรือชุมชนน้อย	(๒)

๒.๒	นำ�ไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำ�วนั
นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันม�กที่สุด	(๕)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันม�ก	(๔)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันป�นกล�ง	(๓)

นำ�ไปใช้ได้จริงใน 

ชีวิตประจำ�วันน้อย	(๒)

๓. การใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ (๒๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๓.๑	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

สืบค้นข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้น 

ข้อมูลน้อย	(๒)

๓.๒	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

ประมวลผลข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

ประมวลผลข้อมูล 

ม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

ม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

ป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร

ประมวลผลข้อมูล 

น้อย	(๒)

๓.๓	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

เสนอข้อมุลน้อย	(๒)

๓.๔	ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูล	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลม�กที่สุด	(๕)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลม�ก	(๔)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลป�นกล�ง	(๓)

ใช้เทคโนโลยีในก�ร 

จัดเก็บข้อมูลน้อย	(๒)

๔. การเข้าพบที่ปรึกษาโครง

งาน (๑๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๔.๑	ขอคำ�แนะนำ�จ�ก 

ที่ปรึกษ�โครงง�น

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

ม�กกว่�	๓	ครั้ง	(๑๐)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๓	ครั้ง	(๘)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๒	ครั้ง	(๖)

เข้�พบที่ปรึกษ�โครงง�น 

เพื่อขอคำ�แนะนำ� 

๑	ครั้ง	(๔)

๕. คุณลักษณะของ 

ผู้ทำาโครงงาน (๒๐)
ช่วงคะแนนที่ ๑ ช่วงคะแนนที่ ๒ ช่วงคะแนนที่ ๓ ช่วงคะแนนที่ ๔

๕.๑	คว�มร่วมมือในกลุ่ม	(๑๐)
แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มเป็นอย่�งม�ก	(๑๐)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่ม	(๘)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มในบ�งครั้ง	(๖)

แสดงออกถึงคว�มส�มัคคีกัน 

ในกลุ่มน้อย	(๔)

๕.๒	คว�มตรงต่อเวล� 

ในก�รส่งง�น	(๑๐)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ�กิจ

กรรมทุกกิจกรรม	(๑๐)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ�กิจกร

รมส่วนใหญ่	(๘)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ� 

กิจกรรมร้อยละ	๕๐	 

ของกิจกรรมทั้งหมด	(๖)

ตรงต่อเวล�ในก�รทำ� 

กิจกรรมน้อย	(๔)
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แบบประเมินอื่นๆ ที่ผู้สอนสามารถประยุกต์ตามความเหมาะสม 

แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

แบบประเมินในห้องเรียน

กระประเมินการทำางาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน

ชื่อ	-	น�มสกุล......................................................................กิจกรรม/ชิ้นง�น...........................................

คำ�ชี้แจง	ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษ�ในระหว่�งเรียน	แล้วขีด	 ลงในชอ่งทีต่รงกบัระดับ

คะแนน

 เกณฑ์การตัดสินผลประเมิน การให้คะแนน

	 ได้คะแนนรวม	๒๐	คะแนน	ขึ้นไป	แปลว่�	ผ่�นเกณฑ์

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

	 ช่วงคะแนน	๒๖-๓๓	ระดับคุณภ�พ	ดี

	 ช่วงคะแนน	๑๘-๒๕	ระดับคุณภ�พ	พอใช้

	 ช่วงคะแนน	๑๑-๑๗	ระดับคุณภ�พ	ปรับปรุง

	 ได้ระดับคุณภ�พ	พอใช้	ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

ลำาดับที่ รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑ ยอมรับคว�มส�ม�รถและคว�มคิดเห็นของผู้อื่น

๒ ส�ม�รถเป็นผู้นำ�และผู้ต�มที่ดี

๓ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอย่�งเท่�เทียม

๔ ยอมรับก�รให้ข้อมูลป้อนกลับของสม�ชิกในกลุ่ม

๕ เค�รพกติก�หรือข้อตกลง	ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

๖ มีนำ้�ใจ	ช่วยเหลือ	เอื้อเฟื้อผู้อื่น

๗ อดทน	กับสภ�พที่ตนเองไม่ชอบ

๘ พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�ร	ก�รเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

๙ ให้คว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�ถ

๑๐ มุ่งมั่นและตั้งใจทำ�ง�นร่วมกันให้ประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย

๑๑ แก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

คะแนนรวม
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แบบประเมินพฤติกรรมนอกชั้นเรียน

แบบประเมินนอกห้องเรียน

การประเมินการทำางาน/ใบกิจกรรม ร่วมกัน
ชื่อ	-	น�มสกุล...........................................................................กิจกรรม/ชิ้นง�น......................................

คำ�ชีแ้จง	ใหผู้ส้อนสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษ�นอกหอ้งเรียน	โดยขีด	ü	ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดับปฏบิติั

ลำ�ดับที่ ร�ยก�รประเมิน
ระดับปฏิบัติ

ทำ� ไม่ทำ�

กระบวนการทำางาน

๑ มีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งชัดเจน

๒ แผนก�รทำ�ง�นเป็นขั้นตอน

๓ เตรียมอุปกรณ์ก�รทำ�ง�นครบถ้วน

๔ ทำ�ง�นต�มขั้นตอน

๕ มีก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นช่วงๆ

๖ มีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น

ผลงาน (ความรู้/ทักษะ)

๑ ผลง�นสอดคล้องกับประเด็นที่กำ�หนด

๒ ผลง�นมีคว�มถูกต้อง

๓ ผลง�นมีคว�มสมบูรณ์

๔ ผลง�นมีคว�มสมดุล

๕ ผลง�นส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๖ ก�รนำ�เสนอมีคว�มชัดเจน	เข้�ใจง่�ยและน่�สนใจ

คุณลักษณะที่ดีในการทำางาน

๑ มีก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบกันอย่�งยุติธรรม

๒ ร่วมมือกันทำ�ง�นอย่�งเต็มที่

๓ มีคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

๔ ทำ�ง�นเป็นระเบียบเรียบร้อย

๕ มีคว�มรับผิดชอบ

๖ ช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญห�ในก�รทำ�ง�น
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

แบบประเมินนักศึกษาในกิจกรรมในห้องเรียน

หัวข้อเรื่อง....................................กิจกรรมที่นำ�ม�ใช้ประเมิน..............................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ทำ�ได้	(ระบุ	๕	ข้อ)

	 ๑.....................................................

	 ๒.....................................................

	 ๓.....................................................

	 ๔.....................................................

	 ๕.....................................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ทำ�ไม่ได้	(ระบุ	๕	ข้อ)

	 ๑.....................................................

	 ๒.....................................................

	 ๓.....................................................

	 ๔.....................................................

	 ๕.....................................................

ชื่อ-สกุลนักศึกษ� สิ่งที่นักศึกษ�ทำ�ได้/ข้อดี
สิ่งที่นักศึกษ�

ทำ�ไม่ได้/ข้อด้อย
หม�ยเหตุ
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แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในชั้นเรียน
หัวข้อเรื่อง...............................................กิจกรรมที่ใช้ประเมิน.........................................

ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้องค์คว�มรู้	(ระบุ	๕	ข้อ)
	 ๑........................................................
	 ๒........................................................
	 ๓........................................................
	 ๔........................................................
	 ๕........................................................
ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะ/พฤติกรรม	(ระบุ	๕	ข้อ)
	 ๑.......................................................
	 ๒.......................................................
	 ๓.......................................................
	 ๔.......................................................
	 ๕.......................................................
ข้อสรุป	สิ่งที่นักศึกษ�ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้คุณค่�/ค่�นิยม	(ระบุ	๕	ข้อ)
	 ๑......................................................
	 ๒......................................................
	 ๓......................................................
	 ๔......................................................
	 ๕......................................................
	 ผู้สอนมอบหม�ยใบง�น	หรือทำ�กิจกรรมกับนักศึกษ�ในห้องเรียน	ทั้งในระดับบุคคล	 และ	
ระดับกลุ่ม	และทำ�ก�รวัดผลจ�กกระบวนก�รทำ�ง�นในห้องเรียน/นอกห้องเรียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ความรู้ที่นักศึกษาได้

เรียนรู้

ทักษะ

พฤติกรรมที่ได้

เรียนรู้

คุณค่า ค่านิยม

ที่ได้เรียนรู้
อื่นๆ
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แบบประเมินผลการเรียนรู้

เกณฑ์ก�รประเมิน

	 (๑)	คว�มรับผิดชอบในก�รส่งง�น

	 	 ๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก

	 	 ๔	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี

	 	 ๓	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง

	 	 ๒	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้

	 	 ๑	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง

	 (๒)	ก�รเข้�ชั้นเรียน

	 	 ๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก	 	 (เข้�เรียนตรงเวล�)

	 	 ๔	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี	 		 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๕	น�ที)

	 	 ๓	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง	 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๑๐	น�ที)

	 	 ๒	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้	 	 (เข้�เรียนช้�ไม่เกิน	๑๕	น�ที)

	 	 ๑	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง	 (เข้�เรียนช้�เกิน	๒๐	ชม.)

	 (๓)	ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม

	 (๔)	คะแนนรวม	(เต็ม	๓๐	คะแนน)

	 	 >๒๕	 คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดีม�ก

	 	 ๒๐-๒๔	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ดี

	 	 ๑๕-๑๙	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ป�นกล�ง

	 	 ๑๐-๑๔	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 พอใช้

	 	 <๙	คะแนน	 ระดับคุณภ�พ	 ต้องปรับปรุง

ลำ�ดับ รหัส ชื่อ-สกุล

คว�มรับผิด

ชอบในก�ร

ส่งง�น

(๑)

ก�รเข้�ชั้น

เรียน

(๒)

ก�รมีส่วน

ร่วมในก�ร

แสดงคว�ม

คิดเห็นและ

ทำ�กิจกรรม

กลุ่ม

(๓)

คว�มรู้

คว�ม

เข้�ใจและ

ก�รนำ�ไปใช้	

(ทดสอบ)

(๔)

รวมคะแนน

(๕)

๕ ๕ ๕ ๑๕ ๓๐

๑

๒

๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริ
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิต
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 กรกฎ�คม	๒๕๑๗	 โดยมีใจคว�มตอนหนึ่งว่�	 “...ก�ร
พัฒน�ประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ต�มลำ�ดับขั้นต้องสร้�งพื้นฐ�น	 คือ	 คว�มพอมีพอกิน	 พอใช้ของ
ประช�ชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน	 โดยใช้วิธีก�รและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 เมื่อได้พื้นฐ�นมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อยสร้�งค่อยเสริมคว�มเจริญและฐ�นะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไป 
ห�กมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้�งคว�มเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�ร
สมัพันธก์บัสภ�วะของประเทศและของประช�ชนโดยสอดคลอ้งดว้ย	กจ็ะเกดิคว�มไมส่มดลุในเรือ่งต�่ง	ๆ 	ขึน้	
ซึ่งอ�จกล�ยเป็นคว�มยุ่งย�กล้มเหลวได้ในท่ีสุด	 ดังเห็นได้ที่อ�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลัง 
ประสบปญัห�ท�งเศรษฐกจิอย�่งรนุแรงอยูใ่นเวล�นี.้..”	แนวพระร�ชดำ�รน้ีิพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วยก�ร
พึงพ�ตนเอง	มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 เมื่อวันท่ี	 ๒๖	 พฤษภ�คม	 ๒๕๔๙	 องค์ก�รสหประช�ช�ติ	 (United	 Nations	 :	 UN)	 
โดยน�ยโคฟีอันนัน	 เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จ
สูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ	 (The	 Human	 Development	
Lifetime	Achievement	Award)	เพือ่เทิดพระเกยีรติเปน็กรณพีเิศษ	ในวโรก�สทีท่รงครองสริริ�ชสมบติั
ครบ	๖๐	ปี	โดยได้กล่�วสดุดีพระเกียรติคุณพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	และกล่�วถึง
ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงว�่เป็นหลกัก�รท่ีมุง่เนน้ก�รกลัน่กรองในก�รบรโิภคเน้นคว�มพอประม�ณและ
ก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต้�นท�นผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	“ท�งส�ยกล�ง”	จึงเป็นก�รตอกยำ้�
แนวท�งท่ีสหประช�ช�ติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตท่ีดีและยั่งยืน	 ต่อม�ใน
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	 (United	 Nations	 
Development	Programme	 :	UNDP)	 ได้กล่�วถึงปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยจัดพิมพ์ในร�ยง�น 
ประจำ�ป	ี๒๐๐๗	เพือ่เผยแพรป่รชัญ�ของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปยงัประเทศสม�ชกิกว่�	๑๕๐	ประเทศทัว่โลก	

๔.๑ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
	 ยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔) 
ไดม้กี�รวเิคร�ะหภ์�พอน�คตของประช�ชนและสงัคมไทยในระยะ	๕	ปขี�้งหน�้ไวว้�่	ห�กยทุธศ�สตรช์�ต ิ
ไดร้บัคว�มรว่มมอืรว่มใจจ�กทกุภ�คสว่นของสงัคมไทยในก�รนำ�ไปปฏบัิตจิริง	ประช�ชนไทยจะมคีว�มตืน่ตัว
ตอ่ก�รทุจริตม�กขึน้	ใหค้ว�มสนใจต่อข่�วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติทีม่ตีอ่ประเทศม�กขึน้ 
มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออกผ่�นสื่อส�ธ�รณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ	ประช�ชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมว่�	ก�รทุจริต
ถอืเปน็พฤตกิรรมท่ีนอกจ�กจะผดิกฎหม�ยและทำ�ให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อประเทศแลว้	ยงัเป็นพฤติกรรม
ทีผ่ดิจรยิธรรม	ไม่ไดร้บัก�รยอมรบัจ�กสงัคม	ประช�ชนจะเริม่เรยีนรูก้�รปรบัเปลีย่นฐ�นคว�มคิดทีท่ำ�ให้
ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้	 วัฒนธรรมท�งสังคมที่มีฐ�น 
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อยู่บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�ก 
มีพื้นฐ�นจิตที่พอเพียง	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รทุจริต
อันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม
	 เพ่ือใหภ้�พอน�คตดงักล�่วส�ม�รถบรรลผุลไดจ้รงิ	หนว่ยง�นทกุภ�คสว่นต้องให้คว�มสำ�คญั
อย�่งแทจ้รงิกับก�รปรบัประยกุตห์ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใชป้ระกอบกบัหลกัก�รตอ่ต�้นก�ร
ทจุรติอ่ืนๆ	เพือ่สร�้งฐ�นคดิจติพอเพยีงต่อต�้นก�รทจุรติให้เกดิขึน้เปน็พืน้ฐ�นคว�มคดิของปจัเจกบคุคล	
โดยประยุกต์หลักบูรณ�ก�ร	 “STRONG”	 (รศ.ดร.ม�ณี	 ไชยธีร�นุวัฒศิริ,	 ๒๕๖๐)	 เป็นแนวท�งในก�ร
พัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	ประกอบด้วย
	 ๑)	S	(Sufficient)	บุคคลและหน่วยง�นน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับประยุกต์ใช้
เป็นหลักในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต	 รวมถึงเป็นตัวอย่�งในก�รเผยแพร่แนวคิดก�รนำ�ปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นเครื่องมือในก�รป้องกันก�รทุจริต
	 ๒)	T	(Transparent)	บคุคลและหนว่ยง�นปฏิบติัง�นบนฐ�นของคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง	
	 ๓)	R	(Realise)	บคุคลและหนว่ยง�นมคีว�มเข�้ใจและตระหนกัรู้ถงึร�กเหง้�ของปญัห�ก�ร
ทุจริตประพฤติมิชอบภ�ยในสังคมและประเทศ	 ส�ม�รถวิเคร�ะห์และระบุถึงคว�มเส่ียงต่อก�รทุจริต	
เข�้ใจถอ่งแทเ้กีย่วกบัก�รแยกแยะผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชนส์ว่นรวม	พรอ้มแนวท�งก�รแกไ้ข
ปัญห�ดังกล่�วได้	
	 ๔)	O	(Onward)	บุคคลและหนว่ยง�นมแีนวคดิมุง่พฒัน�หนว่ยง�นใหเ้กดิคว�มโปรง่ใสและ
ร่วมสร้�งวฒันธรรมไม่ทนต่อก�รทุจริตให้เกิดขึ้น	และไม่ย่อท้อต่อก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตประพฤติ
มิชอบให้สำ�เร็จลุล่วงได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดร่วมกัน
	 ๕)	N	(Knowledge)	บุคคลและหน่วยง�นมีก�รพัฒน�องค์คว�มรู้อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อให้
เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตของหน่วยง�น	สังคมและของประเทศ	
	 ๖)	G	(Generosity)	บุคคลและหน่วยง�นร่วมพัฒน�หน่วยง�นให้มีคว�มเอื้ออ�ทรบน
พื้นฐ�นของจริยธรรมและจิตพอเพียง	

๔.๒ ความพอเพียง 
	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ	ไดป้ระมวลและกลัน่กรอง
พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง	 และ 
ขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นญุ�ตนำ�ไปเผยแพร	่ซึง่พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช
ทรงพระกรณุ�ปรบัปรงุแกไ้ขและทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้โปรดกระหม่อม	พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต
ต�มที่ขอพระมห�กรุณ�	โดยมีใจคว�มว่�	
	 “เศรษฐกิจพอเพียง	เปน็ปรัชญ�ชีถึ้งแนวก�รดำ�รงอยูแ่ละปฏบัิติตนของประช�ชนในทุกระดับ	
ตั้งแต่	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไป
ในท�งส�ยกล�ง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	 คว�มพอเพียง	 หม�ยถึง 
คว�มพอประม�ณ	คว�มมีเหตุผล	รวมถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  
ต่อก�รมผีลกระทบใดๆ	อนัเกดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะต้องอ�ศยัคว�มรอบรู้	
คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงัอย�่งยิง่ในก�รนำ�วชิ�ก�รต�่งๆ	ม�ใชใ้นก�รว�งแผนและก�รดำ�เนนิ
ก�รทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ  
นักทฤษฎ	ีและนักธุรกจิในทกุระดับ	ใหม้สีำ�นกึในคณุธรรมคว�มซือ่สตัยส์จุรติ	และใหม้คีว�มรอบรูท้ีเ่หม�ะสม 
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ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	มีสติปัญญ�	และคว�มรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อก�ร
รองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและกว้�งขว�งทั้งด้�นวัตถุ	 สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�ก
โลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”
 ๔.๒.๑ คณุลกัษณะทีส่ำาคญัของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย	๓	หว่ง	๒	เง่ือนไข	
คอื	แนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตให้อยูบ่นท�งส�ยกล�งต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกิจพอเพยีง	เพ่ือพ้นจ�กภยัและ
วิกฤติก�รณ์ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 	 ๔.๒.๑.๑	คว�มพอประม�ณ	หม�ยถึง	คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็นไม่ม�กเกินไป	ไม่น้อย
เกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
	 	 ๔.๒.๑.๒	คว�มมเีหตผุล	หม�ยถงึ	ก�รตัดสินใจดำ�เนนิก�รเร่ืองต่�งๆ	อย�่งมเีหตุผลต�ม
หลักวิช�ก�ร	หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรม	จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�ง
ถี่ถ้วน	โดยคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้นๆ	อย่�งรอบคอบ
	 	 ๔.๒.๑.๓	มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	หม�ยถึง	ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
ก�รเปลี่ยนแปลง	ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�ง
ทันท่วงที
เงื่อนไขในก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
	 	 ๔.๒.๑.๔	เงื่อนไขคว�มรู้	ประกอบด้วย	คว�มรอบรู้เกี่ยวกับวิช�ก�รต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง
รอบด�้น	คว�มรอบคอบท่ีจะนำ�คว�มรูเ้หล�่นัน้ม�พจิ�รณ�ให้เชือ่มโยงกนั	เพือ่ประกอบก�รว�งแผนและ
คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	
  
	 	 ๔.๒.๑.๕	เงือ่นไขคณุธรรมทีจ่ะตอ้งเสริมสร้�ง	ประกอบด้วย	มคีว�มตระหนกัในคุณธรรม
มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต
  

ภาพที่ ๔.๑	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชนชน

สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

ความรอบรู้
คว�มรอบครอบ
คว�มระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต	อดทน

คว�มเพียร	มีสติ	ปัญญ�

นำาสู่

บนพื้นฐาน

สายกลาง ความพอเพียงพอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี
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	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิตท�งส�ยกล�ง	 ก�รพึ่งตนเอง	 รู้จัก
ประม�ณตนอย่�งมีเหตุผล	 อยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้และคุณธรรมในก�รพิจ�รณ�	ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
ดำ�เนนิก�รไมไ่ดเ้ฉพ�ะเจ�ะจงในเรือ่งของเศรษฐกจิแตเ่พยีงอย�่งเดยีวแตย่งัครอบคลมุไปถงึก�รดำ�เนนิชวีติ
ด้�นอื่นๆ	ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข	อย่�งเช่น	ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	เร�จะไม่ทุจริต	
คดโกง	ไม่ลักขโมยของ	เบียดเบียนผู้อื่น	ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข 
 ๔.๒.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความ
พอเพียง	มีเรื่องเล่�เกี่ยวกับพระองค์ดังต่อไปนี้

เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
	 น�ยสุนทร	ชนะศรีโยธิน	เจ้�ของร้�นสูท	“วินสัน	เทเลอร์”	ได้บอกเล่�พระร�ชจริยวัตรในด้�น	
“คว�มพอเพียง”	 ท่ีพระองค์ท่�นทรงปฏิบัติม�อย่�งต่อเนื่องว่�	 “น�ยตำ�รวจนำ�ม�ให้ผมซ่อม	 เป็นผ้�รัดอก
สำ�หรับเลน่เรอืใบสภ�พเก�่ม�กแลว้	น�ยตำ�รวจท�่นนัน้บอกว�่ไมม่รี�้นไหนยอมซอ่มให้เลย	ผมเหน็ว�่ยงัแกไ้ขได ้
ก็รับม�ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	 เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	 แต่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เข�เป็น 
เจ�้หน�้ทีใ่นพระร�ชสำ�นกัตอนนัน้ผมบอกไมค่ดิค�่ตดับอกเข�ว�่ไมร่บัเงนิ	แกไ้ขแค่นี	้ผมมนีำ�้ใจ	ผมเปดิร�้นเส้ือ
เพร�ะต้องก�รให้มีชื่อเสียงด้�นคุณภ�พและบริก�รลูกค้�ม�กกว่�	 แก้ไขนิดเดียวก็อย�กทำ�ให้เข�ดีๆ	 ไม่ต้องเสีย
เงินตอนนั้นเข�ถ�มผมอีกว่�	แล้วจะเอ�ม�ให้ทำ�อีกได้ไหม	เร�ก็บอกได้เลยผมบริก�รให้	จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุด
ให้ให้น�ยตำ�รวจท่�นน้ีเรื่อยๆ	 เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	 พอครั้งที่	 ๕	 นี่สิ	 ท่�นเอ�ผ้�ม�	๔-๕	 ผืน	 จะให้ตัด 
ถ�มผมว่�เท่�ไหร่ๆ	 แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	 ท่�นช่ือ	 พล.ต.ต.จรัส	 สุดเสถียร	 ตำ�แหน่งเขียนว่�เป็น 
น�ยตำ�รวจประจำ�ร�ชสำ�นกั	ท�่นบอกว่�	“ส่ิงทีเ่ถ้�แก่ทำ�ใหเ้ปน็ของพระเจ�้อยูหั่วนะ”	ผมอึง้ม�กรบียกมอืทว่มหวัดใีจ
ทีไ่ดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทแลว้”	น�ยสนุทรเล�่ด้วยนำ�้เสยีงต้ืนตันใจแตล่ะฉลองพระองคท่ี์ไดร้บัม�ใหซ้อ่มแซม	
ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้นเข�ไม่ซ่อมกันแล้ว	 เอ�ไปทิ้งหรือให้คนอื่นๆ	 ได้แล้วแต่พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่	 ๙	 
ทรงมีคว�มมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�
มวัหมอง	ตรงด้ินทองกห็ลดุเกอืบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยใหโ้รงง�นปกัใหมใ่หเ้หมอืนแบบเดมิ	เพร�ะเข�้ใจว�่
ท่�นอย�กได้ฉลองพระองค์องค์เดิม	 แต่เปลี่ยนตร�ให้ดูใหม่	 ถ้�สมมุติวันน้ีมีเจ้�หน้�ที่ม�ส่งซ่อมพรุ่งน้ีเย็นๆ	 
ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้�ไป	 เจ้�หน้�ท่ีท่ีม�รับฉลองพระองค์ชอบถ�มว่�	 ทำ�ไมทำ�ให้ผมตอบเลยว่�	 เพร�ะตั้งใจ 
ถว�ยง�นครับ	ผมอยูผ่นืแผน่ดนิไทย	ใตร้ม่พระบ�รมขีองพระองค	์ผมกอ็ย�กได้รบัใชเ้บือ้งพระยุคลบ�ทสกัเร่ือง	
ผมเป็นแค่ช่�งตัดเสื้อได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
	 “ผมถือโอก�สนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่�นม�ใช้ตลอด	 เส้ือผ้�เก่�ๆ	 ที่ได้รับม� 
วันแรกทำ�ให้รู้ว่�พระองค์ทรงอยู่อย่�งประหยัด	มัธยัสถ์	ทรงเป็นแบบอย่�งคว�มพอเพียงให้แก่ประช�ชน	และ	
เมือ่ไดถ้ว�ยง�นบอ่ยครัง้ทำ�ใหผ้มตระหนกัว�่	คนเร�วนัหนึง่ตอ้งคิดพิจ�รณ�ตวัเองว่�ส่ิงไหนบกพรอ่งกต้็องแกไ้ข
สิง่นัน้	ทกุคนตอ้งแกไ้ขสิง่ทีบ่กพรอ่งกอ่น	ง�นถงึจะบรรลเุป�้หม�ย	และเมือ่ประสบคว�มสำ�เรจ็แลว้อย�่ลมืตัง้ใจ
ทำ�สิ่งดีๆ	ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	

ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร
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 ฉลองพระบาท ก.เปรมศลิป ์ชา่งซอ่มฉลองพระบาท รอยเทา้ในหลวง ร. ๙ รอยเทา้ของความ
พอเพียง
	 น�ยศรไกร	 แน่นศรีนิลหรือช่�งไก่	 ช่�งนอกร�ชสำ�นักผู้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ท	 ในหลวง
รัชก�ลที่	 ๙	 ม�น�นกว่�	 ๑๐	 ปี	 ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	 ก.เปรมศิลป์	 บริเวณสี่แยกพิชัย	 
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ประม�ณปี	๒๕๔๖	มีลูกค้�สวมชุดพระร�ชสำ�นักม�	๒	คน	 เดินประคองถุงผ้�ล�ยสก๊อต	 
ด้�นในเป็นรองเท้�เข้�ม�ในร้�น	พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	เลยถ�มว่�	เอ�อะไรม�ให้	ลูกค้�ร�ยนั้นตอบว่�
ฉลองพระบ�ทของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	ไดย้นิเท�่นัน้	ทำ�ตวัไมถ่กู	ขนลกุ	พดูอะไรไมถ่กู	ในใจคดิแตเ่พยีงว�่
โชคดีแล้ว	ไม่นึกไม่ฝันว่�จะมีโอก�สได้ซ่อมรองเท้�ของเจ้�ฟ้�เจ้�แผ่นดิน	ช่�งไก่เล่�ว่�	รองเท้�คู่แรกที่ในหลวง	
ร.	 ๙	 ทรงนำ�ม�ซ่อม	 เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	 ทรงคัทชู	 แบรนด์ไทย	 เป็นฉลองพระบ�ทคู่โปรดของพระองค์	 
เบอร	์๔๓	เท�่ทีส่งัเกตสภ�พชำ�รดุทรดุโทรม	ร�วกบัใสใ่ชง้�นม�แลว้หล�ยสบิป	ีภ�ยในรองเท�้ผกุร่อนหลดุลอก
หล�ยแห่ง	ถ้�เป็นคนทั่วไปจะแนะนำ�ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
	 “จริงๆ	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คู่นั้นไม่ถึง	๑	ชั่วโมงก็เสร็จ	แต่ด้วยคว�มที่อย�กให้รองเท้�คู่นั้น
อยู่ในบ้�นให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�	ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช่�งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	ซึ่งคู่ที่	๒	และ
คู่ที่	๓	เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟ	มักใส่ในง�นร�ชพิธี	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้ 
มรีอยพระบ�ทตดิม�กบัแผน่รองเท�้	ช�่งไกเ่กบ็แผน่รองเท�้ไวท้ีร่�้นเพือ่คว�มเปน็สริมิงคล	สว่นฉลองพระบ�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		
ของลกูค�้คนอืน่ไม่ได	้เลยซือ้พ�นม�ใส่พรอ้มกับผ้�สเีหลืองม�รอง	แลว้นำ�ไปว�งไว้ทีสู่งที่สุดในร้�น	เพร�ะท�่น
คงทรงโปรดม�ก	สภ�พรองเท�้ชำ�รดุม�ก	ซบัในรองเท�้หลดุออกม�หมด	ถ�้เปน็เศรษฐทีัว่ไปคงจะไมน่ำ�ม�ใชแ้ลว้
แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
	 ประก�รสำ�คัญที่ทำ�ให้ช�ยผู้นี้ได้เรียนรู้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	
คือ	“คว�มพอเพียง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก่�ยังส่งม�ซ่อม	ห�กคนไทยเดินต�มรอยของพระองค์ท่�น	
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”	ดังนี้
	 “...พระองคท์�่น	ทรงเปน็ผูน้ำ�อย�่งแทจ้รงิ	ดแูคฉ่ลองพระบ�ทเปน็ตน้	พวกต�มเสดจ็ฯ	ทัง้หล�ย
ใส่รองเท้�นอก	 และยิ่งม�จ�กต่�งประเทศใส่แล้วนุ่มเท้�ดี	 พระองค์กลับทรงรองเท้�ที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละ 
ร้อยกว่�บ�ทสีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”
 นาฬิกาบนข้อพระกร
	 วันง�นเปิดตัวร�ยก�รทีวี	 “ธรรมดีท่ีพ่อทำ�”	 และง�นสัมมน�	 “ถอดรหัส”	 ธรรมดีที่พ่อทำ� 
พอเริ่มบรรย�ย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ถ�มผู้ฟังว่�	 พวกเร�มีเสื้อผ้�คนละกี่ชุด	 ใส่น�ฬิก�เรือนละเท่�ไหร่	 
หล�ยคนแย่งกันตอบ	และพ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	พระองค์ท่�น 
ใสน่�ฬกิ�ยีห่อ้อะไร	จนพระองคท์�่นรู้สึกไดว่้�ผมพย�ย�มอย�กจะดยูีห่อ้	ท�่นจงึยืน่ขอ้พระหตัถ์ม�ใหด้ตูรงหน�้	
ทรงตรสัอย�่งมพีระอ�รมณข์นัว�่	“ยีห่อ้ใสแ่ลว้โก”้	ผมจำ�แบบไว	้เพร�ะอย�กรูว้�่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั
ทรงใช้น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	 พอวันหยุดก็รีบไปท่ีร้�น	 ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	 ๗๕๐	บ�ท...”	 ซึ่งก็เดินตรง
เหมือนกันกับน�ฬิก�เรือนแพง	แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	ทรงใช้จนเปื่อยซีด	แต่พวกเร�มักคิดว่�	
ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี	 เพร�ะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอ�เกษตรกรรม	 แต่เลือกที่จะทำ�อุตส่�ห�กรรม	 
(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง)	สุดท้�ยอน�คตก็จะอดกิน”
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ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุลถ�มอีกว่�	 คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�ร้อยกว่�คู่	 ดร.สุเมธ	 
จึงถ�มต่อว่�วันนี้ใส่ม�ก่ีคู่	 ถ้�จะใช้ให้คุ้ม	 ทำ�ไมไม่เอ�ม�แขวนคอด้วย	 (ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในห้องเงียบสงัดเพร�ะ
โดนใจกันเต็มๆ)	 ก่อนจะบอกว่�	 พระองค์ทรงฉลองพระบ�ทคู่ละ	 ๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	 ขณะที่ข้�ร�ชบริพ�ร	 ใส่รองเท้�คู่ละ	
๓-๔	 พัน	 แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นท่ีห่�งไกล	 ที่สุดแล้วข้�ร�ชบริพ�รก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี 
เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	อีกทั้งฉลองพระบ�ทของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
 ดินสอทรงงาน
	 ดินสอธรรมด�ซ่ึงคนท่ัวไปอ�จห�ซ้ือได้ด้วยร�ค�เพียงไม่ก่ีบ�ทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปร�กฏ
อยู่บนพระหัตถ์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ขณะทรงง�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�งๆ	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงดินสอไม้ธรรมด�ๆ	 โดยมีบันทึกว่� 
ในปีหนึ่งๆ	ทรงเบิกดินสอใช้เพียง	๑๒	แท่ง	 โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ	๑	แท่งเท่�นั้น	 เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้
กระด�ษม�ม้วนต่อปล�ยดินสอให้ย�วเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้ว	 เนื่องจ�ก
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระร�ชดำ�ริที่เป็นเหตุเป็นผลดินสอ	 ๑	 แท่ง	 
ท่�นไม่ได้มองว่�เร�ต้องประหยัดเงินในกระเป๋�แต่ท่�นมองว่�ดินสอ	๑	 แท่ง	 ต้องใช้ทรัพย�กรหรือพลังง�นเท่�ไหร่	 
ต้องใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 คือ	 ไม้	 แร่ธ�ตุท่ีทำ�ไส้ดินสอ	 ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	 พลังง�น 
ในกระบวนก�รผลิตและขนส่ง	ดังนั้น	ก�รผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อร�ยรับร�ยจ่�ยของประเทศ	เป็นส่วนหนึ่ง
ของมลูค�่สนิค�้นำ�เข�้ด�้นวัตถดุบิและเปน็ก�รนำ�ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีม่จีำ�กดัม�ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	คว�ม
ประหยัด	ไม่ใช่หม�ยถึงก�รไม่ใช้	แต่ยังรวมถึงก�รใช้สิ่งต่�งๆ	อย่�งมีสติและมีเหตุผล	อันเป็นเหตุผลสำ�คัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 “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�น
ด้วยคว�มรอบคอบ...

หลอดยาสีพระทนต์ 
	 หลอดย�สีพระทนต์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	มีลักษณะแบนร�บ
เรียบคล้�ยแผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยิ่งปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด	 ส�เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	
ทนัตแพทยห์ญงิ	ท�่นผูห้ญงิเพช็ร�	เตชะกมัพชุ	ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองค	์อดตีคณบดคีณะทนัตแพทยศ�สตร	์
จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	ไดเ้ขยีนเล�่ในว�่	“ครัง้หนึง่ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบงัคมทลูเรือ่งศิษย์
ทนัตแพทยจ์ฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	บ�งคนมค่ี�นยิมในก�รใชข้องต�่งประเทศ	และมรี�ค�แพง	ร�ยทีไ่มม่ทีรพัย์
พอซื้อห�ก็ยังขวนขว�ย	เช่�ม�ใช้เป็นก�รชั่วครั้งชั่วคร�ว	ซึ่งเท่�ที่ทร�บม�มีคว�มแตกต่�งจ�กสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ	 ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋�ที่ผลิตภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	 ทรงใช้ดินสอส้ันจนต้องต่อด้�ม	
แมย้�สพีระทนตข์องพระองคท์�่น	กท็รงใชด้�้มแปรงพระทนตร์ดีหลอดย�จนแบนจนแนใ่จว�่ไมม่ยี�สีพระทนต์
หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ”
	 “เมือ่กร�บบงัคมทลูเสรจ็	พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงรบัสัง่ว�่	ของพระองคท่์�นกเ็หมอืนกนั 
และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่�	เมื่อไม่น�นม�นี้เองมห�ดเล็กห้องสรง	เห็นว่�ย�สีพระทนต์ของพระองค์คงใช้
หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	 เมื่อพระองค์ได้ทรงทร�บ	 ก็ได้ขอให้เข�นำ�ย�สีพระทนต์หลอด
เก่�ม�คืนและพระองค์ท่�นยังทรงส�ม�รถใช้ต่อไปได้อีกถึง	๕	วัน	จะเห็นได้ว่�ในส่วนของพระองค์ท่�นเองนั้น	
ทรงประหยัดอย่�งยิ่ง	ซึ่งตรงกันข้�มกับพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระร�ชท�นเพื่อร�ษฎร	ผู้ย�กไร้อยู่
เป็นนิจ”
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“พระจรยิวัตรของพระองคไ์ดแ้สดงใหเ้หน็อย�่งแจม่ชดัถึงพระวริยิะ	อตุส�หะ	ตลอดจนคว�มประหยดัในก�รใช้
ของอย่�งคุม้ค่�	หลงัจ�กนัน้ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองคไ์ดก้ร�บพระบ�ททลูขอพระร�ชท�นหลอดย�สพีระทนต์
หลอดนั้น	เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้�เป็นตัวอย่�งเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอก�สต่อๆ	ไป”
	 “ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่งหลอดย�สี
พระทนตเ์ปล�่หลอดนัน้ม�ใหถ้งึบ�้น	ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองคร์ูส้กึซ�บซึง้ในพระมห�กรณุ�ธคิณุเปน็ลน้เกล�้ยิง่ 
เมือ่ไดพิ้จ�รณ�ถงึลกัษณะของหลอดย�สพีระทนตเ์ปล่�หลอดนัน้แล้วทำ�ใหเ้กดิคว�มสงสัยว�่	เหตใุดหลอดย�สี
พระทนต์หลอดนี้จึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	คล้�ยแผ่นกระด�ษ	โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋ม
ลกึลงไปเกอืบถงึเกลยีวคอหลอด	เมือ่ไดม้โีอก�สเข�้เฝ�้ฯ	อกีครัง้ในเวล�ตอ่ม�	จงึไดรั้บคำ�อธบิ�ยจ�กพระองคว์�่	
หลอดย�สีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจ�กก�รใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม 
ที่เห็นนั่นเอง	 และเพื่อที่จะขอนำ�ไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุท�หรณ์จึงได้ขอพระร�ช�นุญ�ต	 
ซึ่งพระองค์ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วยคว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”

รถยนต์พระที่นั่ง 

	 น�ยอนันต์	ร่มรื่นว�ณิชกิจ	ช่�งดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ได้ให้สัมภ�ษณ์ร�ยก�รตีสิบ	เมื่อวันที่ 

๒๗	พฤศจิก�ยน	 ๒๕๕๒	 โดยมีใจคว�มว่�	 “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	 ซึ่งเป็นรถที่พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวพระร�ชท�นแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	สมัยท่�นเรียนจบที่จุฬ�ฯ	และเป็นคันโปรด

ของท่�นด้วย	 ก่อนซ่อมข้�งประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	 แต่หลังจ�กท่ีซ่อมแล้ว	 

วันหนึง่ท�่นก็รับสัง่กบัส�รถวี�่	วนันีร้ถดูแปลกไป	นำ�้ไมห่ยด	อย�่งนีก้ไ็มเ่ยน็นะ่ส	ิแตก่ด็เีหมอืนกนัไมต่อ้ง

เอ�กระป๋องม�รอง”	น�ยอนันต์เปิดเผยว่�	ภ�ยในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น	เรียบง่�ยม�ก

ไมม่อีะไรเลยทีเ่ปน็สิง่อำ�นวยคว�มสะดวก	มแีต่ถงัขยะเลก็ๆ	กบัทีท่รงง�นเท�่นัน้	สว่นก�รไดม้โีอก�สดแูล

รถยนตพ์ระทีน่ัง่	ทำ�ใหไ้ดเ้หน็ถงึพระร�ชกรณยีกจิของพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูห่วัด้วยนัน้	น�ยอนนัต์

กล�่วว�่	ครัง้หนึง่มรีถยนตพ์ระทีน่ัง่ทีเ่พ่ิงทรงใช้ในพระร�ชกรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว�่พรมใต้รถมีนำ�้แฉะขังอยู่

และมกีลิน่เหมน็ดว้ย	แสดงว�่พระองคท์�่นทรงนำ�รถไปทรงพระร�ชกรณยีกจิในทีท่ีน่ำ�้ทว่ม	แถมนำ�้ยงัซมึ

เข้�ไปในรถพระที่นั่งด้วย	แสดงว่�นำ้�ก็ต้องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	จึงถ�มส�รถีว่�	ทำ�ไมไม่รีบเอ�

รถม�ซ่อม	ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	จ�กก�รที่ได้มีโอก�ส

รบัใชเ้บือ้งพระยุคลบ�ท	ไดเ้ห็นถงึคว�มพอเพียงของพระองค์อย�่งไร	น�ยอนนัต	์ตอบว่�	“ปกตถ้ิ�ทรงง�น

สว่นพระองค	์ท�่นกใ็ช้รถคนัเลก็เพ่ือประหยดันำ�้มนั	และเมือ่เร�สงัเกตสรีถพระทีน่ัง่	จะเหน็ว่�มรีอยสีถลอก

รอบคันรถ	กว�่ทีท่�่นจะนำ�ม�ทำ�สใีหมก่ร็อบคนัแลว้	แตค่นใชร้ถอย�่งเร�แค่รอยนดิเดยีวก็รีบเอ�ม�ทำ�สแีลว้ 

และครั้งหนึ่งระหว่�งที่ผมกำ�ลังประส�นง�นไปรับรถพระท่ีนั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	 ก็มีวิทยุ 

ของข้�ร�ชบริพ�รบอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”
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ห้องทรงงาน 

	 ห้องทรงง�นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�นไม่ได้หรูหร�ประดับด้วยของแพงแต่อย่�งใด	

เวล�ทรงง�นจะประทับบนพื้นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	มิได้ประทับพระเก้�อี้เวล�ทรงง�น	 เพร�ะ

ทรงว�งสิ่งของต่�งๆ	 ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเล็กๆ	 ขน�ด	๓	 x	 ๔	 เมตร	 ภ�ยในห้องทรงง�น

จะมีวิทยุ	โทรทัศน์	โทรส�ร	โทรศัพท์	คอมพิวเตอร์	เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องพย�กรณ์อ�ก�ศ	 

เพื่อจะได้ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ	 ได้ทันท่วงที	 โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศ

แสดงถึงพื้นที่ประเทศ

	 ห้องทรงง�นของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	 โต๊ะทรงง�น

หรือเก้�อี้โยกรูปทรงหรูหร�ไม่เคยมีปร�กฏในห้องนี้	 ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  

สย�มบรมร�ชกุม�รี	ตอนหนึ่งที่ว่�	“...สำ�นักง�นของท่�น	คือ	ห้องกว้�ง	ๆ	ไม่มีเก้�อี้	มีพื้น	และท่�นก็

ก้มทรงง�นอยู่กับพื้น...”	นั่นเอง	นับเป็นแบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้

	 “ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ดธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	x	๑๐	เมตร	โปร่งๆ	โล่งๆ	

พ้ืนที่เป็นไม้ป�ร์เกต์	 ผมกร�บบังคมทูลและถว�ยตำ�ร�	 จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�

พร้อมทั้งเรื่องร�วคว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนินเป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

พระตำาหนักจิตรลดา

	 พระตำ�หนกัจิตรลด�	“...ไมม่พีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณ

สวนจิตรลด�ท่ีเตม็ไปด้วยบอ่เลีย้งปล�	และไรน่�ทดลอง	อกีทัง้ผองโคนม	ผสมดว้ยโรงสแีละโรงง�นหล�กหล�ย	

จึงพูดได้เต็มป�กว่�	 ในประเทศไทยไม่มีช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับพระมห�กษัตริย์	 ผู้ทรงทำ�ง�นอย่�ง  

“หลังสู้ฟ้�หน้�สู้ดิน”	ด้วยพระองค์เอง”

	 “โครงก�รส่วนพระองค์	 สวนจิตรลด�”	 เกิดจ�กพระร�ชประสงค์ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	ภ�ยหลังจ�กเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่�งๆ	ด้วยทรงปร�รถน�

จะได้เห็นประช�ชนอยู่ดีมีสุขต�มสมควรแก่อัตภ�พ	โดยเฉพ�ะอ�ชีพด้�นเกษตรกรรม	ซึ่งถือเป็นอ�ชีพ

หลักของประเทศ	 จึงทำ�ให้เกิดโครงก�รส่วนพระองค์เกี่ยวกับก�รเกษตร	 สวนจิตรลด�	 ภ�ยในบริเวณ

พระตำ�หนักสวนจิตรลด�รโหฐ�น	 อันเป็นพระร�ชฐ�นท่ีประทับในปี	 พ.ศ.๒๕๐๔	 โดยเริ่มต้นจ�ก	 

“น�ข้�วทดลอง”	 และ	 “ป่�ไม้ส�ธิต”	 ต่อม�กิจกรรมก�รเกษตรอื่นๆ	 จึงค่อยๆ	 ทยอยหยั่งร�กฝังลึก

ภ�ยใต้ร่มเง�วังสวนจิตรลด�	กระทั่งโครงก�รต่�งๆ	เริ่มประสบคว�มสำ�เร็จ	จึงจัดทำ�โครงก�รตัวอย่�ง	

เพื่อให้ประช�ชนที่สนใจส�ม�รถเข้�ม�ศึกษ�	และนำ�กลับไปดำ�เนินก�รเองได้	โดยโครงก�รต่�งๆ	ที่เกิด

ขึ้นภ�ยในสวนจิตรลด�	เป็นโครงก�รที่ไม่หวังผลตอบแทน	(เชิงธุรกิจ)	ทำ�ให้วันนี้	โครงก�รส่วนพระองค์	

สวนจิตรลด�	กล�ยเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้�นก�รเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อมสำ�หรับประช�ชนที่

สนใจศึกษ�เรียนรู้กิจกรรมก�รเกษตรต�มพระร�ชดำ�ริ
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 ๔.๒.๓ ธรรมะพื้นฐานแห่งความพอเพียง	 ก�รดำ�เนินชีวิตแห่งคว�มพอเพียงที่ปร�กฏ 

ในพระร�ชดำ�รัสต้องธรรมะพื้นฐ�น	 กล่�วคือ	 (ใต้ร่มพระบ�รมี	 พระบรมธรรมิกมห�ร�ช�,	 ๒๕๕๐:	 

๑๐๘-๑๐๙)	ตอ้งมปีญัห�	ในกฎคว�มสมัพนัธแ์ละคณุธรรมต�มกฎแหง่กรรม	จึงมคีว�มสันโดษ	คว�มพอ	

และจิตส�ธ�รณะ	คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นที่อยู่สัมพันธ์ร่วมกันเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน

	 วถิแีหง่คว�มพอเพยีง	ตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�นของคว�มสนัโดษ	เปน็คณุธรรมทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มพอใจ 

ในผลที่ทำ�ดีแล้ว	 ทำ�เต็มท่ีแล้ว	 (สันโดษไม่ได้แปลว่�	 ไม่ทำ�อะไร	 หรือ	 พอใจอยู่คนเดียว)	 เป็นคุณธรรม 

ที่ก่อให้เกิดคว�มยินดีต�มที่มี	ต�มที่ได้	ต�มที่ควร	ควรแก่ฐ�นะ	ควรแก่คว�มส�ม�รถ	ควรแก่ศีลธรรม	 

กฎเกณฑ์ท�งสงัคม	กฎหม�ย	คว�มรูจ้กัพอ	พอประม�ณ	เปน็เหตุใหไ้มเ่กดิคว�มอย�กไดใ้นสิง่ทีต่นควรมี

ไมค่วรได	้ซึง่เปน็เหตใุหเ้บียดเบยีนตนเองและผูอ่ื้น	คว�มสนัโดษจงึเปน็ธรรมะทีส่นบัสนนุก�รไม่เบยีดเบียน	

อันเป็นหัวใจของศีลในท�งพุทธศ�สน�	 สังคมใดไม่มีคว�มเบียดเบียน	 สังคมนั้นอยู่ได้ด้วยคว�มสงบ	 

คว�มสำ�เร็จในก�รนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีแห่งคว�มพอเพียงม�ปฏิบัติ	 จึงเนื่องด้วยปัญญ� 

ที่รู้จักพอประม�ณในสังคมทุกระดับ	นับตั้งแต่ระดับบุคคล	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ

	 คุณธรรมพื้นฐ�นท่ีป้องกันมิให้กระทำ�ก�รเบียดเบียนที่สำ�คัญในท�งพุทธศ�สน�	 คือ	 

หิริโอตตัปปะ	 “หิริ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 คว�มละอ�ยต่อบ�ปทุกชนิด	 ส่วน	 “โอตัปปะ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 

คว�มเกรงกลัวต่อผลของบ�ป	 หิริโอตัปปะจะเกิดได้เมื่อมีปัญญ�แยกแยะชัดเจน	 รู้ว่�อะไรเป็นบ�ป	 

อะไรคอืผลของบ�ป	อะไรเปน็บญุ	อะไรคอืผลของบญุ	รูจ้กัเหตุและผลของกฎแห่งกรรมน่ันเอง	ก�รสร�้งสงัคม

ทีไ่ม่ทนตอ่ก�รทจุรติ	เป็นก�รปรบัเปล่ียนสภ�พสังคมใหเ้กดิภ�วะ	“ทีไ่มท่นตอ่	ก�รทจุรติ”	โดยเริม่ต้ังแต ่

กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมในทุกช่วงวัย	 เพื่อสร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	 และปลูกฝัง 

คว�มพอเพียง	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 คว�มเป็นพลเมืองดี	 มีจิตส�ธ�รณะ	 ผ่�นท�งสถ�บันหรือ 

กลุม่ตวัแทนทีท่ำ�หน้�ทีใ่นก�รกลอ่มเกล�ท�งสงัคม	เพ่ือใหเ้ด็ก	เย�วชน	ผู้ใหญ	่เกดิพฤติกรรมทีล่ะอ�ยต่อก�ร 

กระทำ�คว�มผิด	ก�รไม่ยอมรับและต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ	

 ๔.๒.๔ มิติ ๔ ด้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ 

อยูเ่หนอืกว�่เศรษฐกจิแบบทุนนิยมของตะวันตก	ซึง่เก่ียวกบัเรือ่งวตัถทุีเ่ปน็รปูธรรม	เชน่	เงนิ	ทรพัยส์นิ	กำ�ไร		 

ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ	 ซึ่งเป็นน�มธรรม	 แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้�งกว่�เศรษฐกิจน�ยทุน	

หรือเศรษฐกิจทุนนิยม	 เพร�ะครอบคลุมถึง	๔	ด้�น	คือ	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	 มิติด้�นจิตใจ	มิติด้�นสังคม 

มิติด้�นวัฒนธรรม	(สมพร	เทพสิทธ�,	๒๕๔๙:	๒๑-๒๕)	สรุปได้	ดังนี้

ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า

	 “...	แต่ห�กเปน็เรือ่ง	“ง�นในร�ชก�ร”	แลว้	พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัไดพ้ระร�ชท�น

พระบรมร�โชว�ทม�ยงัข�้ร�ชบรพิ�รในพระองคว์�่	“เอกส�รต�่งๆ	ทีจ่ะสง่ขึน้ทลูเกล�้ฯ	ถว�ย	ห�กเปน็

ซองแล้วก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	หรือห�กจำ�เป็นต้องใช้เทปก�วติด	ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	ไม่ใช่

ปิดทั้งหมด	เพร�ะเป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัย	เพร�ะไม่เป็นก�ร

ประหยัด	ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำ�คัญ	นอกจ�กนี้	กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คัญ	

ก็ควรใช้กระด�ษรีไซเคิล	แต่ห�กเป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”
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๑)	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน	 

ใหม้คีว�มขยนัหม่ันเพยีรประกอบสมัม�ชพี	เพือ่ใหพ้ึง่ตนเองไดใ้หพ้น้จ�ก

คว�มย�กจน	 ก�รปฏิบัติต�มทฤษฎีใหม่	 ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 เป็นก�ร

ปฏิบัติต�มเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงได้ช่วยให้เกษตรกรจำ�นวนม�กมีร�ยได้

เพิ่มสูงข้ึน	 มีชีวิตท่ีสุขสบ�ยสมควรแก่อัตภ�พ	 พ้นจ�กก�รเป็นหนี้และ

คว�มย�กจน	ส�ม�รถพึ่งตนเองได้		มีครอบครัวที่เป็นสุขและอบอุ่น

๒)	 มติดิ�้นจติใจ	เศรษฐกจิพอเพยีงเนน้ทีจ่ติใจทีรู่จ้กัพอ	คอื	พอด	ีพอประม�ณ	

และยินดีในสิ่งที่ได้	ไม่โลภ	เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้�ง

ร�กฐ�นท�งจติใจทีม่ัน่คง	โดยเริม่จ�กใจทีรู่จ้กัพอเปน็ก�รปฏบิตัติ�มท�ง

ส�ยกล�ง	หรือมัชฌิม�ปฏิปท�	

๓)	 มติดิ�้นสงัคม	เศรษฐกจิพอเพียงมุง่ให้เกดิสงัคมทีม่คีว�มสงบสุข	ประช�ชน

มีคว�มเมตต�	 เอื้ออ�ทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ไม่ใช่ต่�งคนต่�งอยู่	 มุ่ง

ให้เกิดคว�มส�มัคคีร่วมมือร่วมใจกัน	 เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้โดยปร�ศจ�ก 

ก�รเบียดเบียนกัน	ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบกัน	ก�รมุ่งทำ�ร้�ยกัน

๔)	 มิติด้�นวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 (Way	 of	 Life)	 ของประช�ชน	 เศรษฐกิจ 

พอเพยีงมุง่ใหเ้กดิวฒันธรรม	หรอืวถิชีวีติทีป่ระหยดัอดออม	มชีวีติทีเ่รยีบง�่ย

 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ฟุ่มเฟือย	ไม่ตกเป็นธ�ตุของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม	ซึ่งทำ�ให้

เกิดก�รเป็นหนี้สิน	 เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชัน	 เป็นปัญห�สังคมที่ร้�ยแรง

ท่ีสุดปัญห�หนึ่งท่ีบ่อนทำ�ล�ยคว�มมั่นคงของช�ติ	 ดังเช่นกล�งปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๐	เป็นส�เหตหุนึง่ทีท่ำ�ใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบภ�วะท�งเศรษฐกจิ

และก�รเงินอย่�งรุนแรง	(สำ�นักง�น	ป.ป.ช.ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ,	

๒๕๕๘:	๕๐-๕๒)

	 สรปุได้ว�่	ก�รประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ควรใหม้คีณุธรรมกำ�กบัคว�มรู ้

ในก�รดำ�เนินชีวิต	 ต้องมีสติยั้งคิดละอ�ยและเกรงกลัวต่อก�รกระทำ�ที่เป็นก�รเบียดเบียนผู้อื่น	 

ก�รมีจิตที่เป็นกุศลจะส�ม�รถทำ�ให้เกิดวิถีก�รพัฒน�ที่สมดุลนำ�พ�สู่คว�ม	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน

๔.๓ การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง

	 ทุกคนส�ม�รถนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นหลักปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิตได้	 

ไมใ่ชเ่ฉพ�ะในหมูค่นจนหรอืเกษตรกร	โดยต้อง	“ระเบดิจ�กข�้งใน”	คอื	ก�รเกดิจิตสำ�นึก	มคีว�มศรทัธ�เชือ่มัน่

เห็นคุณค่�	และนำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเอง	แล้วจึงขย�ยไปสู่ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติต่อไป
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 ๔.๓.๑ ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว	มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน

อย่�งมคีว�มสุขทั้งท�งก�ยและท�งใจ	พึ่งพ�ตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	ไม่ทำ�อะไรเกินตัว	ไม่ใช้จ่�ยเกินตัว

ไม่ลงทุนเกินขน�ด	 ดำ�เนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ว�งแผนอย่�งรอบคอบ	 มีภูมิคุ้มกัน	 

รวมท้ังใฝ่รู้และมีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ือง	 เพ่ือคว�มมั่นคงในอน�คตและเป็นที่พ่ึงให้ผู้อื่นได้ในที่สุด 

เช่น	ห�ปจัจัยสีม่�เลีย้งตนเองและครอบครวัจ�กก�รประกอบสมัม�ชพี	รูข้อ้มลูร�ยรบั-ร�ยจ�่ย	ประหยัด

แต่ไม่ใช่ตระหน่ี	 ลด-ละ-เลิกอบ�ยมุข	 สอนให้เด็กรู้จักคุณค่�	 รู้จักใช้	 และรู้จักออมเงินและและสิ่งของ

เครื่องใช้	ดูแลรักษ�สุขภ�พ	มีก�รแบ่งปันภ�ยในครอบครัว	ชุมชน	และสังคมรอบข้�ง	รวมถึงก�รรักษ�

วฒันธรรมประเพณ	ีและก�รอยูร่ว่มกบัทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย�่งเหม�ะสม	มจีติใจเขม้แขง็

มีจิตสำ�นึกที่ดี	 เอ้ืออ�ทร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตัว	 สำ�หรับประช�ชนทั่วไป 

มีหลักในก�รพึ่งตนเอง	๕	ประก�ร	คือ

	 	 ๔.๓.๑.๑	 ด้�นจิตใจ	 ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง	 มีจิตใจที่เข้มแข็ง	 มีจิตสำ�นึกที่ดี	

สร�้งสรรคใ์หต้นเองและช�ตโิดยรวม	มีจติใจเอือ้อ�ทร	ประนปีระนอม	ซือ่สตัยส์จุรติ	เหน็ประโยชนส์ว่นรวม

เป็นที่ตั้ง	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเกี่ยวกับก�รพัฒน�คน	คว�มว่�

	 	 “...บุคคลต้องมีร�กฐ�นท�งจิตใจท่ีดี	 คือ	 คว�มหนักแน่นมั่นคงในท�งสุจริตธรรมและ

คว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้�ที่ให้จนสำ�เร็จ	 ทั้งต้องมีกุศโลบ�ยหรือวิธีก�รอันแยบยลในก�รปฏิบัติง�น	

ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน	และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”

	 	 ๔.๓.๑.๒	 ด้�นสังคม	 แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่�ย

ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

  “...เพื่อให้ง�นรุดหน้�ไปพร้อมเพรียงกัน	 ไม่ลดหลั่น	 จึงขอให้ทุกคนพย�ย�มที่จะทำ�ง�นใน

หน้�ที่อย่�งเต็มที่	และให้มีก�รประช�สัมพันธ์กันให้ดี	เพื่อให้ง�นทั้งหมดเป็นง�นที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”

	 	 ๔.๓.๑.๓	ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม	ใหใ้ชแ้ละจดัอย�่งฉล�ดพรอ้มทัง้ก�ร

เพิ่มมูลค่�โดยให้ยึดหลักก�รของคว�มยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

	 	 “...ถ้�รกัษ�สิง่แวดล้อมใหเ้หม�ะสม	นกึว�่อยูไ่ด้อกีหล�ยรอ้ยป	ีถงึเวล�นัน้ลกูหล�นของ

เร�ก็อ�จจะห�วิธีแก้ปัญห�ต่อไป	เป็นเรื่องของเข�	ไม่ใช่เรื่องของเร�	แต่เร�ก็ทำ�ได้รักษ�สิ่งแวดล้อมไว้ให้

พอสมควร...”

	 	 ๔.๓.๑.๔	 ด้�นเทคโนโลยี	 จ�กสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 เทคโนโลยี 

ท่ีเข้�ม�ใหม่มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพื้นฐ�นของภูมิปัญญ�ช�วบ้�น	 และเลือกใช้เฉพ�ะ 

ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสภ�พแวดล้อม	 ภูมิประเทศ	 สังคมไทย	 และควรพัฒน�เทคโนโลยี 

จ�กภูมิปัญญ�ของเร�เอง	ดังกระแสพระร�ชดำ�รัส	คว�มว่�

	 	 “...ก�รเสริมสร้�งส่ิงท่ีช�วบ้�นช�วชนบทข�ดแคลนและต้องก�ร	 คือ	 คว�มรู้ในด้�น 

เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหม�ะสม...”

	 	 “...ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งใหญ่โต	 เต็มรูปหรือเต็มขน�ดในง�นอ�ชีพหลักของประเทศ

ย่อมมีปัญห�”
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	 	 ๔.๓.๑.๕	ด�้นเศรษฐกจิ	แตเ่ดิมนกัพฒัน�มกัมุง่ท่ีก�รเพ่ิมร�ยได้และไมม่กี�รมุ่งท่ีลดร�ยจ�่ย 

ในเวล�เช่นนี้จะต้องปรับทิศท�งใหม่	คือ	จะต้องมุ่งลดร�ยจ่�ยก่อนเป็นสำ�คัญ	และยึดหลักพออยู่พอกิน

และส�ม�รถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับเบื้องต้น	ดังกระแสรับสั่ง	คว�มว่�

	 	 “...ก�รท่ีตอ้งก�รให้ทุกคนพย�ย�มทีจ่ะห�คว�มรู	้และสร�้งตนเองใหม้ัน่คงน้ีเพ่ือตนเอง	

เพื่อที่จะให้ตนเองมีคว�มเป็นอยู่ที่ก้�วหน้�	ที่มีคว�มสุข	พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง	และขั้นต่อไป	ก็คือ	

ให้มีเกียรติว่�ยืนด้วยตนเอง...”

  “...ห�กพวกเร�ร่วมมอืร่วมใจกนัทำ�เศษหนึง่สว่นสี	่ประเทศของเร�กส็�ม�รถรอดพน้จ�กวกิฤตได.้..”

 ๔.๓.๒ ความพอเพยีงระดบัชมุชน	คนในชมุชนมกี�รรวมกลุม่กนัทำ�ประโยชนเ์พือ่สว่นรวม	

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภ�ยในชุมชน	บนหลักของคว�มรู้รักส�มัคคี	รักษ�เอกลักษณ์	ภ�ษ�	สร้�งเทคโนโลยี

จ�กภูมิปญัญ�ท้องถิ่น	รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม	สร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน 

ทั้งด้�นเศรษฐกิจสังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	เช่น	ก�รรวมกลุ่มอ�ชีพองค์กรก�รเงิน	สวัสดิก�รชุมชน 

ก�รช่วยดูแลรักษ�คว�มสงบ	คว�มสะอ�ด	คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	รวมทั้งก�รใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	

รู้จกัใชท้รพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้มในชมุชนม�สร�้งประโยชนไ์ดอ้ย�่งเหม�ะสม	รอบคอบ	เพือ่สร�้งเสรมิ

ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็งและมีคว�มเป็นอยู่ที่พอเพียง	ฟื้นฟูทรัพย�กรให้เกิดคว�มยั่งยืนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหล�น 

 ๔.๓.๓ ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน	เริ่มจ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ี

หวังผลประโยชน์หรือกำ�ไรในระยะย�วม�กกว่�ระยะสั้น	แสวงห�ผลตอบแทนบนพื้นฐ�นของก�รแบ่งปัน

มุง่ใหท้กุฝ�่ยทีเ่กีย่วข้องไดร้บัประโยชนอ์ย�่งเหม�ะสมและเปน็ธรรม	ท้ังลูกค�้	คูค่�้	ผู้ถือหุน้	และพนกัง�น

ด้�นก�รขย�ยธุรกิจต้องทำ�อย่�งค่อยเป็นค่อยไป	 รวมทั้งต้องมีคว�มรู้และเข้�ใจธุรกิจของตนเอง	 รู้จักลูกค้�	

ศึกษ�คู่แข่ง	 และเรียนรู้ก�รตล�ดอย่�งถ่องแท้	 ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำ�ต�มกำ�ลังสร้�งเอกลักษณ์ที่แตกต่�ง

และพฒัน�คุณภ�พผลติภณัฑอ์ย�่งตอ่เนือ่ง	ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หม�ะสมสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รและสภ�พแวดลอ้ม 

มีก�รเตรียมคว�มพร้อมต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดขึ้น	มีคว�มสื่อสัตย์	รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ที่สำ�คัญต้องสร้�งเสริมคว�มรู้และจัดสวัสดิก�รให้แก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสม

 ๔.๓.๔ ความพอเพียงระดับประเทศ	 เป็นก�รบริห�รจัดก�รประเทศโดยเริ่มจ�กก�ร 

ว�งร�กฐ�น	 ให้ประช�ชนส่วนใหญ่อยู่อย่�งพอมีพอกิน	 และพ่ึงตนเองได้	 มีคว�มรู้และคุณธรรมในก�ร

ดำ�เนินชีวติ	มีก�รรวมกลุ่มของชุมชนหล�ยๆ	แห่ง	เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู	้สืบทอดภมูิปัญญ�	และร่วมกนั 

พัฒน�ต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียงอย่�งรู้รักส�มัคคี	 เสริมสร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงระหว่�งชุมชน 

ให้เกิดเป็นสังคมแห่งคว�มพอเพียงในที่สุด

 ๔.๓.๕ หลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของความพอเพียงของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ได้ประมวลหลักที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงแสดงให้ประช�ชนได้เห็น 

ม�โดยตลอดได้	๑๐	ข้อ	“หลัก	๑๐	ประก�ร	ต�มรอยพระยุคลบ�ท”	มีดังนี้

	 	 ๔.๓.๑.๑		ทำ�ง�นอย่�งผู้รู้จริง	และมีผลเป็นที่ประจักษ์

	 	 ๔.๓.๑.๒		มีคว�มอดทน	มุ่งมั่น	ยึดธรรมะและคว�มถูกต้อง

	 	 ๔.๓.๑.๓		มีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	เรียบง่�ยและประหยัด
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	 	 ๔.๓.๑.๔			มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

	 	 ๔.๓.๑.๕			รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	เค�รพคว�มคิดที่แตกต่�ง

	 	 ๔.๓.๑.๖			มีคว�มตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

	 	 ๔.๓.๑.๗			มีคว�มสุจริตและคว�มกตัญญู

	 	 ๔.๓.๑.๘			พึ่งตนเอง	ส่งเสริมคนดี	และคนเก่ง

	 	 ๔.๓.๑.๙		รักประช�ชน

	 	 ๔.๓.๑.๑๐ก�รเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

	 สรุปได้ว่�	 ก�รน้อมนำ�หลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่�มกล�งกระแส 

โลก�ภิวัตน์	ต้องยึดถือวิถีชีวิตคว�มเป็นไทย	คือ	คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	โอบอ้อมอ�รี	 เค�รพให้เกียรติ

ตนเองและผู้อื่น	พออยู่พอกินเป็นสังคมแห่งคว�มพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย	ดำ�เนินชีวิตอย่�งฉล�ดไม่ประม�ท	

ใช้สติปัญญ�แก้ไขปัญห�	 และที่สำ�คัญ	 คือ	 ต้องลงมือปฏิบัติจริงหนักแน่นมั่นคงในท�งสุจริตธรรมและ

คว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้�ที่ให้จนสำ�เร็จ

๔.๔ ภูมิคุ้มกันสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง

	 ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันสังคมไทยให้ปลอดภัยจ�กภัยคุกค�มก�รทุจริตต้องมีก�รกำ�หนด

เป็นนโยบ�ย	 ม�ตรก�รระดับประเทศ	 และกำ�หนดแนวปฏิบัติหรือตัดสินใจเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	

บรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยปกติแล้วนโยบ�ยจะถูกประก�ศ

ใชเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหก้�รบรหิ�รจัดก�รเปน็ไปอย�่งมรีะบบและเปน็ท�งก�ร	ก�รสร�้งภมูคิุม้กนั

มีหล�ยรูปแบบ	ดังนี้

 ๔.๔.๑ ภูมิคุ้มกันทางสังคม	ประเวศ	วะสี	ได้ให้คว�มหม�ยคำ�ว่�	ภูมิคุ้มกันท�งสังคม	

ในคอลัมน์คุยกับผู้อ่�นในนิตยส�รหมอช�วบ้�น	 เล่มท่ี	 ๒๔๖	 ปี	 ๒๕๔๒	 ว่�	 ภูมิคุ้มกันท�งสังคม	 คือ	

ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง	ถ้�ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งก็จะทำ�ให้โรคต่�งๆ	ท�งสังคม

ทำ�อันตร�ยไม่ได้	 ควรหันม�ใช้วัคซีนท�งสังคม	 คือ	 ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง 

ขอให้เพื่อนคนไทยสนใจเรื่องนี้	 และช่วยกันสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมทั้งที่ทำ�ได้ด้วยตนเอง	 และทั้งโดย 

ก�รผลักดันให้เป็นนโยบ�ยและทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกันเร�ก็ไม่ต้องเป็นโรคติดเชื้อ

หรือโรคมะเร็งท�งสังคมทำ�ชีวิตให้ยืนย�วและมีคุณภ�พแข็งแรง	

	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙)	 กล่�วถึง	 

ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศท่ี	๑	 ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม 

โดยสรุปส�ระสำ�คญัไดว้�่	ก�รสร�้งภมูคิุม้กนัท�งสงัคมทีจ่ำ�เปน็	คอื	ทกุคนในสงัคมไทยได้รบัก�รคุม้ครอง

ท�งสังคมอย่�งทั่วถึง	ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รและทรัพย�กรอย่�งเป็นธรรม	กลุ่มผู้ด้อยโอก�สได้รับโอก�ส

และก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม	ประช�ชนมีก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งเป็นพลังร่วม 

ของสังคมไทย	 และทุกคนส�ม�รถอยู่ ในชุมชนและสังคมที่ยึดโยงเป็นนำ้ �หนึ่ ง ใจเ ดียวกัน	 

(คู่มือก�รขับเคลื่อนง�นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในมิติวัฒนธรรม,	๒๕๕๗:	๓-๔)
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 ๔.๔.๒ ภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ	ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในระบบธุรกิจต้องมีก�รดำ�เนินก�รอย่�ง

บูรณ�ก�ร	 ส�ม�รถป้องกันบริษัทจ�กผลกระทบภ�ยนอกท้ังท�งด้�นวัตถุ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และ

วัฒนธรรม	จัดระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ	ดังนี้

	 	 ๔.๔.๒.๑	 ระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ	 ISO	๙๐๐๑:	๒๐๐๘	 เพื่อส�ม�รถตรวจสอบ 

ภ�ยในในองค์กรได้	และป้องกันก�รรั่วไหลที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น	และเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับองค์กร

	 	 ๔.๔.๒.๒	ระบบม�ตรฐ�นก�รผลิต	เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับสินค้�และองค์กร

ให้ส�ม�รถแข่งขันในระดับส�กล	เช่น	HACCP,	GMP,	HALAL

	 	 ๔.๔.๒.๓	ก�รกระจ�ยคว�มเสีย่งท�งธุรกจิ	โดยมผีลติภณัฑท์ีห่ล�กหล�ย	และขย�ยตล�ด 

ข�ยส่งในตล�ดใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมและก�รส่งออกไปข�ยต่�งประเทศ	 เพื่อป้องกันและกระจ�ยคว�มเสี่ยง

จ�กวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ	

	 	 ๔.๔.๒.๔	 ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้�ประจำ�	 และก�รสร้�งลูกค้�ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี 

มีคุณภ�พสูง	ตลอดจนก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รที่ประทับใจ

	 	 ๔.๔.๒.๕	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสร้�งชื่อสินค้�	 โดยส่งผลิตภัณฑ์รวมถึงผลง�น 

บริห�รองค์กรเข้�ร่วมประกวดร�งวัลระดับประเทศ	 เพ่ือยกระดับสินค้�และคว�มเชื่อมั่นในภ�พลักษณ์

ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักพร้อมๆ	ไปกับก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับตร�สินค้�

	 	 ๔.๔.๒.๖	 สร้�งพันธมิตรเครือข่�ยธุรกิจ	 โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบก�รในท้องถ่ินและ 

วิส�หกิจชุมชน	ด้วยก�รเปิดศูนย์ดูง�นให้คว�มรู้	และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

 ๔.๔.๓ ภมูคิุม้กนัผูป้ฏบิติังานภาครฐั	หนว่ยง�นภ�ครฐัทีย่ดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงม�ปรบัใช้

กับง�นร�ชก�ร	 เช่น	 กรมร�ชทัณฑ์	 ซึ่งมีเรือนจำ�นำ�ร่องต�มหลักเกณฑ์กลุ่มแรก	 คือ	 เรือนจำ�สีค้ิว 

จังหวัดนครร�ชสีม�	 กรมร�ชทัณฑ์มีก�รปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเปลี่ยนจ�กก�รเริ่มต้นจัดอบรมให้คว�ม

รู้คว�มเข้�ใจม�เป็นก�รลงมือปฏิบัติจริงๆ	 โดยนำ�ม�ประยุกต์ในชีวิตประจำ�วัน	 ซ่ึงแต่ละกลุ่มบุคคล 

มีวิธีก�รปรับใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับสถ�นที่อยู่อ�ศัยและวิถีชีวิตโดยรอบ	

สำ�หรบักรมร�ชทณัฑ์แบ่งกลุม่ข�้ร�ชก�รออกเป็น	๓	กลุม่	คอื	๑)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีท่ำ�ง�นเรอืนจำ�จงัหวดั	

มบี�้นพกัเป็นหลงัเดีย่ว	๒)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีอ่ยูอ่�ศยัแฟลต	๓)	กลุม่ข�้ร�ชก�รทีท่ำ�ง�นอยู่ในกรมร�ชทณัฑ์	

จ�กนั้นกำ�หนดยุทธศ�สตร์	๘	อย่�ง	และยกตัวอย่�งโครงก�รให้เข้�ใจ	นำ�ไปปฏิบัติได้	ดังนี้

	 	 ๔.๔.๓.๑	ก�รใช้ชีวิตพอประม�ณและพึ่งตนเอง	เช่น	โครงก�รแก้มลิง	โครงก�รเกษตร

ชีวิตวิถี	และก�รประกวดชีวิตผู้คุมแบบพอเพียง

	 	 ๔.๔.๓.๒	 ก�รมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เช่น	

โครงก�รเรือนจำ�ใสสะอ�ด	 ม�ตรฐ�นเรือนจำ�โปร่งใส	 ๕	 ด้�น	 โครงก�รปลูกฝังจริยธรรม	 คุณธรรม 

คว�มประพฤติและระเบียบวินัย

	 	 ๔.๔.๓.๓	ก�รเสรมิสร�้งคว�มสขุในครอบครวั	และก�รพฒัน�ท�งจรยิธรรม	เชน่	โครงก�ร

รักเดียวใจเดียว	โครงก�รลูกหล�นร�ชทัณฑ์อบอุ่น	และโครงก�รครอบครัวสัมพันธ์

	 	 ๔.๔.๓.๔	ก�รปลอดอบ�ยมุข	เช่น	โครงก�รงดเหล้�เข้�เวร
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	 	 ๔.๔.๓.๕	คว�มส�มคัคแีละก�รรวมพลงั	เชน่	โครงก�รชมุชนพทิกัษค์ว�มสะอ�ด	โครงก�ร

หนึ่งร�ชทัณฑ์	และโครงก�รเพื่อนเตือนเพื่อน	

  ๔.๔.๓.๖	ก�รส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย	เช่น	โครงก�รคลินิกคล�ยทุกข์	และโครงก�รวิ่งรอบคุก

  ๔.๔.๓.๗	ก�รพฒัน�ตนเองสร�้งเครอืข�่ยคว�มรู	้เชน่	โครงก�รคว�มรู้คูก่�รทำ�ง�น	และ

โครงก�รห้องสมุดกำ�แพง

	 	 ๔.๔.๓.๘	ก�รใชท้รพัย�กรใหเ้กดิประโยชนส์งูสุด	เชน่	โครงก�รกระด�ษรไีซเคลิ	โครงก�ร	

ปั่นจักรย�น	และโครงก�รประหยัดไฟ	

	 วัฒนธรรมท�งสังคมท่ีมีฐ�นอยู่บนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้

ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตที่พอเพียง	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ 

และไมย่อมใหผู้อ้ืน่กระทำ�ก�รทจุรติอนัสง่ผลใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยต่อสังคมส่วนรวม	โดยท่ีพระบ�ทสมเด็จ

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเป็นแบบอย่�งในเรื่องของคว�มพอเพียง	ก�รปรับประยุกต์หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ประกอบกับหลักก�รต่อต้�นก�รทุจริตอ่ืนๆ	 เพื่อสร้�งฐ�นคิดจิต 

พอเพียงต่อต้�นก�รทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐ�นคว�มคิดของปัจเจกบุคคล	 โดยใช้หลักธรรมะพื้นฐ�น

แห่งคว�มพอเพียง	 คุณธรรมพื้นฐ�นที่ป้องกันมิให้กระทำ�ก�รเบียดเบียน	 คือ	 “หิริ”	 มีคว�มหม�ยว่�	 

คว�มละอ�ยต่อบ�ปทุกชนิด	และ	“โอตัปปะ”	มีคว�มหม�ยว่�	คว�มเกรงกลัวต่อผลของบ�ป	หิริโอตัปปะ

จะเกิดได้เมื่อมีปัญญ�แยกแยะชัดเจน	 รู้ว่�อะไรเป็นบ�ป	 อะไรคือผลของบ�ป	 อะไรเป็นบุญ	 อะไรคือ 

ผลของบุญ	รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมนั่นเอง	ปัญห�ก�รทุจริตในประเทศไทย	เป็นปัญห�ที่สั่งสม

ตดิตอ่กันม�ย�วน�น	สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ระบบสงัคม	เศรษฐกจิ	ก�รเมอืงและคว�มมัน่คงของประเทศ	

รวมถึงภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อมั่นต่อส�ยต�ของประช�คมโลก	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องเร่งดำ�เนินก�ร

แก้ไขปัญห�ทุจริตให้หมดไป	 จึงต้องสร้�งระบบก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	

และเพื่อให้พฤติกรรมก�รทุจริตหมดสิ้นไปจ�กสังคมไทย

	 ดังนั้น	 จึงต้องมีก�รประยุกต์ใช้หลักก�รของคว�มพอเพียง	 ไม่ละโมบโลภม�ก	 ควรมีวินัย 

ในตนเอง	มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ก�รง�น	และต้องมีคว�มซื่อสัตย์	ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐ�นของคนดี	

เพื่อเป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย	 เป็นก�รปลูกฝังให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	

เป็นก�รปรับเปลี่ยนสภ�พสังคมให้เกิดภ�วะ	 “ท่ีไม่ทนต่อก�รทุจริต”	 โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนก�รกล่อม

เกล�ท�งสงัคมในทกุชว่งวยั	เพ่ือสร�้งวฒันธรรมตอ่ต�้นก�รทจุรติ	และปลกูฝงัคว�มพอเพยีง	มวิีนัย	ซือ่สตัยส์จุรติ

เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยจิตพอเพียง	

	 กล่�วโดยสรุป	 หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมิพลอดลุยเดช	ถอืเป็นท�งส�ยกล�ง	เป็นแนวท�งก�รดำ�เนนิชวีติท่ีเหม�ะสมสำ�หรบัสภ�พสงัคมไทย 

และสังคมโลก	ห�กประช�ชนมีคว�มรู้จักพอเพียง	พอประม�ณ	ไม่ว่�จะในระดับครอบครัว	ชุมชน	ธุรกิจ	

หรือระดับประเทศแล้ว	จะทำ�ให้ก�รทุจริตลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด
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ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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S : (SUFFICIENT ความพอเพียง)

โดยการนำาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาประยุกต์ใช้ในหลักการทำางาน และการดำารงชีวิต 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T : (TRANSPARENT ความโปร่งใส)

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส

สามาถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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R : (REALISE ความตื่นรู้)

มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาของการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายในสังคมและประเทศ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม

O : (ONWARD มุ่งไปข้างหน้า)

มีแนวคิดมุ่งพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาการทุจริต

เพื่อให้ลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
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N : (KNOWLEDGE ความรู้)

มีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

G (GENEROSITY ความเอื้ออาทร)

มีการพัฒนาคนให้มีความเอื้ออาทร

บนพื้นฐานของจริยธรรมและ

จิตพอเพียงมีจิตสาธารณะ
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 

ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง (STRONG/จิตพอเพียงต้านทุจริต)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท เนื้อเรื่อง

รวมพระร�ชดำ�รัส	 รัชก�ล
ที่	๙

๑-๑๗ วิดีโอ เป็นก�รนำ�เสนอแนวพระร�ชดำ�รัสของในหลวงรัชก�ลที่	๙	ที่มีคว�ม
เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินชีวิตภ�ยใต้คว�มพอเพียงและประยุกต์ใช้
แนวคิด	STRONG	ม�เป็นส่วนในก�รต้�นทุจริต

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	แนวพระ
ร�ชดำ�ริ	“ทฤษฎีใหม่”

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ท�น
หรือก�รให้

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	แนวพระ
ร�ชดำ�ริ	“ก�รพึ่งตนเอง”

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เสียสละ

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เมตต�

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
อดทนนำ�พ�ให้ชีวิตมีคว�มเจริญรุ่งเรือง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑.๐๑	น�ที

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
เพียร

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
อ่อนโยน

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�รแก้
ปัญห�ด้วยปัญญ�

ส�รคดตี�มรอยพอ่ขอทำ�ด	ีตอน	เศรษฐกจิ
พอเพียง

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 คว�ม
ซื่อสัตย์สุจริต

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	ขันติหรือ
คว�มอดทน

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�ร
ทำ�ง�นด้วยคว�มรอบคอบ

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	คว�มไม่
เบียดเบียน	ไม่เอ�เปรียบผู้อื่น

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	 ตอน	 ก�รยึด
มั่นคว�มเที่ยงธรรม

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑.๐๑	น�ที

๑	น�ที

๕๘	วิน�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที

๑	น�ที
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา QR Code

ส�รคดีต�มรอยพ่อขอทำ�ดี	ตอน	ก�รช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

ส�รคดตี�มรอยพอ่ขอทำ�ด	ีตอน	ก�รตัง้มัน่
ในศีล	มีคุณธรรม

๑๖

๑๗

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๑	น�ที

๑	น�ที








