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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๓  เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

	 	 	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

เรื่อง    การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 

 วิช�นีเ้ปน็ก�รเรยีนรู้เกีย่วกับที่ม�	คว�มหม�ยของโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพยีงต้�นทุจริต	
ก�รนำ�โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไปประยุกต์ในบริบทต่�ง	ๆ	เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไป
ถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ
เกี่ยวกับก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต
	 ๒.		 เพ่ือส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วย
โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา

	 ๑.	ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง)	

	 ๒.	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	

วิธีการฝึกอบรม

	 ก�รอภิปร�ย	กรณีโครงก�ร	STRONG	ก�รบรรย�ย

สื่อการเรียนรู้

	 PowerPoint		ส�รคดี	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 

	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๓  เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง
	 	 	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
	 เมื่อวันที่	๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๔๘๙	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	และเมื่อวันที่	๕	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ณ	พระที่นั่งไพศ�ลทักษิณ	พระร�ชพิธี
บรมร�ช�ภิเษกในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 นับเป็นเวล�	 ๗๐	 ปี	 ที่พระบ�ท
สมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงครองร�ชย	์ทรงมพีระร�ชปณธิ�ณทีจ่ะใหป้ระช�ชนช�วไทย
ได้ประโยชน์และคว�มสุขของอย่�งท่ัวถึงกันท้ังประเทศ	 โดย	 “คน”	 เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�	 และ
ทรงพระวิริยะอุตส�หะที่จะขจัดปัญห�ต่�ง	ๆ	อ�ทิ	ปัญห�ด้�นเศรษฐกิจ	เกษตรกรรม	สังคม	ก�รศึกษ�	
เปน็ตน้	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พชวิีตของประช�ชนช�วไทยส�ม�รถพึง่พ�ตนเองอย�่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริหลัก
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตมห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์	วันพฤหัสบดีที่	๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๑๗	โดยมีใจคว�มตอนหนึ่งว่�	“...ก�รพัฒน�ประเทศ
จำ�เปน็ตอ้งทำ�ต�มลำ�ดับขัน้ตอ้งสร�้งพืน้ฐ�น	คือ	คว�มพอมพีอกิน	พอใชข้องประช�ชนสว่นใหญเ่ปน็เบือ้งตน้
ก่อน	 โดยใช้วิธีก�รและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 เมื่อได้พ้ืนฐ�นมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบตัไิดแ้ลว้	จงึคอ่ยสร�้งคอ่ยเสรมิคว�มเจรญิและฐ�นะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลำ�ดบัตอ่ไป	
ห�กมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้�งคว�มเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�ร
สมัพันธ์กับสภ�วะของประเทศและของประช�ชนโดยสอดคลอ้งดว้ย	กจ็ะเกดิคว�มไมส่มดลุในเรือ่งต�่งๆ	
ขึน้ซึง่อ�จกล�ยเปน็คว�มยุง่ย�กล้มเหลวไดใ้นทีส่ดุ	ดงัเหน็ไดท้ีอ่�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลงัประสบปญัห�
ท�งเศรษฐกิจอย�่งรุนแรงอยูใ่นเวล�นี.้..”	ซึง่เป็นแนวพระร�ชดำ�รทิีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วย
ก�รพึงพ�ตนเอง	มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๔๙	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:	UN)	โดย
น�ยโคฟ	ีอนันนั		เลข�ธกิ�รองคก์�รสหประช�ช�ตไิดทู้ลเกล้�ทูลกระหมอ่ม	ถว�ยร�งวลัคว�มสำ�เร็จสูงสุด
ด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ(The	Human	Development	Lifetime	
Achievement	Award)		เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ	ในวโรก�สที่ทรงครองสิริร�ชสมบัติ
ครบ	๖๐	ป	ีโดยน�ยโคฟ	ีอันนันไดก้ล�่วสดุดีพระเกียรตคิณุพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุย
เดช	และกล่�วถึงปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงว่�เป็นหลักก�รที่มุ่งเน้นก�รกลั่นกรองในก�รบริโภคเน้น
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คว�มพอประม�ณและก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต�้นท�นผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภวิตัน	์	“ท�งส�ยกล�ง” 
จงึเปน็ก�รตอกยำ�้แนวท�งทีส่หประช�ช�ตทิีมุ่ง่เนน้คนเปน็ศนูยก์ล�งก�รพฒัน�เพือ่คณุภ�พชวีติทีด่แีละ
ยั่งยืน	ต่อม�ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐	สำ�นกัง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	(United	
Nations	Development	Programme	:	UNDP)	ได้กล่�วถึงปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยจัดพิมพ์
ในร�ยง�นประจำ�ปี	 ๒๐๐๗	 เพื่อเผยแพร่ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสม�ชิกกว่�	 
๑๕๐	ประเทศทั่วโลก	

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
	 ยุทธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ	ระยะท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	
ไดม้กี�รวิเคร�ะหภ์�พอน�คตของประช�ชนและสงัคมไทยในระยะ	๕	ปขี�้งหน�้ไวว้�่	ห�กยทุธศ�สตรช์�ตฯิ	
ไดร้บัคว�มรว่มมอืรว่มใจจ�กทกุภ�คสว่นของสงัคมไทยในก�รนำ�ไปปฏบิตัจิรงิ	ประช�ชนไทยจะมี
คว�มตืน่ตัวตอ่ก�รทจุรติม�กขึน้	มกี�รใหค้ว�มสนใจตอ่ข�่วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติ
ที่มีต่อประเทศม�กขึ้น	 มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออก
ผ่�นสื่อส�ธ�รณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่�ง	ๆ 	ประช�ชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนก�รกล่อมเกล�
ท�งสงัคมว�่ก�รทจุรติถอืเปน็พฤตกิรรมทีน่อกจ�กจะผดิกฎหม�ยและทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยตอ่ประเทศแลว้	
ยังเป็นพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม	 ไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กสังคม	 ประช�ชนจะเริ่มเรียนรู้ก�รปรับเปลี่ยน
ฐ�นคว�มคดิทีท่ำ�ใหส้�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมได้	วฒันธรรม
ท�งสงัคมทีม่ฐี�นอยูบ่นหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงจะหลอ่หลอมใหป้ระช�ชนไมก่ระทำ�ก�รทจุรติ
เนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตท่ีพอเพียง	 มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	 และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�
ก�รทุจริตอันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม
	 เพือ่ใหภ้�พอน�คตดงักล�่วส�ม�รถบรรลผุลได้จรงิ	หนว่ยง�นทกุภ�คสว่นต้องใหค้ว�มสำ�คญั
อย�่งแทจ้ริงกบัก�รปรบัประยกุตห์ลกัปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใชป้ระกอบกบัหลกัก�รตอ่ต้�น
ก�รทจุรติอืน่ๆ	เพือ่สร้�งฐ�นคิดจติพอเพียงตอ่ต้�นก�รทุจรติใหเ้กดิขึน้เปน็พืน้ฐ�นคว�มคดิของปจัเจกบคุคล	
โดยประยกุต์หลกั	“STRONG	:	จติพอเพียงต้�นทจุรติ”		ซึง่คดิคน้โดย	รองศ�สตร�จ�รย	์ดร.ม�ณ	ีไชยธรี�นวุฒัศริ	ิ
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	
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	 คำ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของ	“STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต”	
  ๑) S (Sufficient) : ความพอเพียง 	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน
นอ้มนำ�ปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงม�ปรบัประยกุตเ์ปน็หลกัคว�มพอเพยีงในก�รทำ�ง�น	ก�รดำ�รงชวีติ	
ก�รพฒัน�ตนเองและสว่นรวม	รวมถงึก�รปอ้งกนัก�รทจุรติอย�่งยัง่ยนื	คว�มพอเพยีงต่อสิง่ใดสิง่หนึง่	
ของมนุษย์แม้ว่�จะแตกต่�งกันต�มพื้นฐ�น	 แต่ก�รตัดสินใจว่�คว�มพอเพียงของตนเองต้องต้ังอยู่บน
คว�มมเีหตมีุผลรวมท้ังตอ้งไมเ่บียดเบียนตนเอง	ผูอ่ื้น	และสว่นรวมคว�มพอเพยีงดงักล�่วจงึเปน็ภูมคิุม้กนั
ให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�ก�รทุจริต	ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)
  ๒) T (Transparent) : ความโปร่งใส 	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน
ต้องปฏิบตังิ�นบนฐ�นของคว�มโปรง่ใส	ตรวจสอบได	้ดงันัน้	จงึตอ้งมแีละปฏบิตัติ�มหลกัปฏบิตั	ิระเบยีบ 
ขอ้ปฏบิตั	ิกฎหม�ย	ด�้นคว�มโปรง่ใส	ซ่ึงตอ้งให้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลกุใหต่ื้นรู	้(realize)
  ๓) R  (Realise) : ความตื่นรู้		ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและตระหนักรู้ถึงร�กเหง้�ของปัญห�และภัยร้�ยแรงของก�รทุจริตประพฤติมิชอบ
ภ�ยในชุมชนและประเทศ	 คว�มตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถ�นก�รณ์ท่ีเสี่ยงต่อก�รทุจริต	 ย่อมจะมี
ปฏกิริยิ�เฝ�้ระวงัและไมย่นิยอมตอ่ก�รทุจรติในท่ีสดุซ่ึงต้องใหค้ว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	(knowledge)	เกีย่วกบั
สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	คว�มร้�ยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
  ๔) O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน 
มุ่งพัฒน�และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน	 บนฐ�นคว�มโปร่งใส	
คว�มพอเพียงและรว่มสร�้งวฒันธรรมสจุรติใหเ้กดิขึน้อย�่งไมย่อ่ทอ้	ซึง่ตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	
(knowledge)	ในประเด็นดังกล่�ว
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  ๕) N (Knowledge) : ความรู้		ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	ต้องมี
คว�มรู้คว�มเข้�ใจส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้	ส�ม�รถวิเคร�ะหึรร่ทื่	สังเคร�ะห์	ประเมินได้อย่�งถ่องแท้	ในเรื่อง	
สถ�นก�รณก์�รทจุรติ	ผลกระทบทีม่ตีอ่ตนเองและสว่นรวม	คว�มพอเพยีงต�้นทจุรติ	ก�รแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รลดก�รทุจริตในระยะย�ว	รวมทั้ง	คว�มอ�ยไม่กล้�
ทำ�ทุจริตและคว�มไม่ทนเมื่อพบเห็นว่�มีก�รทุจริตเกิดขึ้น	เพื่อสร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต  
  ๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร	คนไทยมีคว�มเอื้ออ�ทร	มีเมตต�	นำ้�ใจ	ต่อกัน
บนฐ�นของจิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไม่เอื้อต่อก�รรับหรือก�รให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
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ความพอเพียง 
พระราชดำารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
	 “...คำ�ว่�พอเพยีง	มคีว�มหม�ยกว้�งออกไปอกี	ไมไ่ด้หม�ยถงึก�รมพีอสำ�หรับใชข้องตัวเอง																				
มคีว�มหม�ยว่�พอมีพอกิน	พอมีพอกินนี้	ถ้�ใครได้ม�อยู่ที่นี่	ในศ�ล�นี้เมื่อ	๒๔	ปี	๒๕๑๗	ถึง	๒๕๔๑	
ก	็๒๔	ป	ีใชไ่หม	วนันัน้ไดพ้ดูถงึว�่	เร�ควรจะปฏบิตัใิหพ้อมพีอกนิ	พอมีพอกนินีก้แ็ปลว�่เศรษฐกจิพอเพียง
นัน่เองถ�้แต่ละคนพอมพีอกนิกใ็ชไ้ด	้ยิง่ถ�้ทัง้ประเทศพอมพีอกนิก็ยิง่ด	ีและประเทศไทยกเ็วล�นัน้ก็
เริม่จะเปน็ไมพ่อม	ีพอกนิ	บ�งคนกม็มี�ก	บ�งคนก็ไมม่เีลย	สมยัก่อนนีพ้อมพีอกิน	ม�สมัยนีช้กัจะไมพ่อมพีอกิน	
จึงต้องมีนโยบ�ยที่จะทำ�เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”	
	 “...คำ�ว�่พอกเ็พยีงพอ	เพยีงนีก้พ็อดงันัน้เอง	คนเร�ถ�้พอในคว�มตอ้งก�ร	กม็คีว�มโลภนอ้ย	
เมื่อมีคว�มโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	ถ้�ทุกประเทศใดมีคว�มคิด	อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	มีคว�มคิด
ว่�ทำ�อะไรต้องพอเพียง	หม�ยคว�มว่�	พอประม�ณ	ไม่สุดโต่ง	ไม่โลภอย่�งม�ก	คนเร�ก็อยู่เป็นสุข	
พอเพียงนี้อ�จจะมีม�ก	 อ�จจะมีของหรูหร�ก็ได้	 แต่ว่�ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน	 ต้องให้พอประม�ณ	
พูดจ�ก็พอเพียง	ทำ�อะไรก็พอเพียง	ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
 “...อย�่งเคยพดูเหมอืนกนัว่�	ท�่นทัง้หล�ยท่ีนัง่อยู่ตรงนี	้ถ้�ไมพ่อเพยีงคอือย�กจะไปนัง่บนเก�้อี้
ของผูท้ีอ่ยูข่�้ง	ๆ 	อนันัน้ไม่พอเพียงและทำ�ไมไ่ด้	ถ้�อย�กนัง่อย่�งนัน้กเ็ดอืดรอ้นกนัแนเ่พร�ะว�่อดึอัด	จะทำ�ให้
ทะเล�ะกัน	และเมื่อมีก�รทะเล�ะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นควรที่จะคิดว่�ทำ�อะไรพอเพียง...”
	 “...ถ้�ใครมีคว�มคิดอย่�งหนึ่งและต้องก�รให้คนอื่นมีคว�มคิดอย่�งเดียวกับตัวซึ่งอ�จจะ
ไม่ถูก	 อันนี้ก็ไม่พอเพียง	 ก�รพอเพียงในคว�มคิดก็คือแสดงคว�มคิด	 คว�มเห็นของตัวและปล่อยให้อีก
คนพูดบ้�ง	และม�พิจ�รณ�ว่�ที่เข�พูดกับที่เร�พูด	อันไหนพอเพียงอันไหนเข้�เรื่อง	ถ้�ไม่เข้�เรื่องก็แก้ไข
เพร�ะว�่ถ�้พดูกนัโดยทีไ่มรู่เ้รือ่งกนั	กจ็ะกล�ยเปน็ก�รทะเล�ะ	จ�กก�รทะเล�ะดว้ยว�จ�กก็ล�ยเปน็
ก�รทะเล�ะด้วยก�ย	ซึ่งในที่สุดก็นำ�ม�สู่คว�มเสียห�ย	เสียห�ยแก่คนสองคนที่เป็นตัวก�ร	เป็นตัวละคร
ทัง้สองคน	ถ�้เปน็หมูก่เ็ลยเปน็ก�รตกีนัอย�่งรนุแรง	ซึง่จะทำ�ใหค้นอืน่อกีม�กเดือดร้อน	ฉะนัน้	คว�มพอเพยีงนี้
ก็แปลว่�	คว�มพอประม�ณและคว�มมีเหตุผล...”
 สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิไดป้ระมวลและ
กลัน่กรองจ�ก	พระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดุลยเดช	เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง	
และขอพระร�ชท�น	พระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร่	ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระกรุณ�ปรับปรุงแก้ไขและทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 พระร�ชท�น
พระบรมร�ช�นุญ�ตต�มที่ขอพระมห�กรุณ�โดยมีใจคว�มว่�	
	 “เศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็ปรัชญ�ช้ีถงึแนวก�รดำ�รงอยูแ่ละปฏบิติัตนของประช�ชนในทกุระดบั 
ตั้งแต่	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไป
ในท�งส�ยกล�ง	โดยเฉพ�ะก�รพฒัน�เศรษฐกิจเพือ่ให้ก้�วทนัต่อโลกยุคโลก�ภวัิตน	์คว�มพอเพียง	หม�ยถึง	
คว�มพอประม�ณ	คว�มมเีหตผุล	รวมถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบภูมคุ้ิมกันในตวัทีด่พีอสมควร	
ตอ่ก�รมีผลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะตอ้งอ�ศยัคว�มรอบรู	้
คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงัอย�่งยิง่ในก�รนำ�วชิ�ก�รต่�ง	ๆ 	ม�ใชใ้นก�รว�งแผนและก�รดำ�เนนิ
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ก�รทกุขัน้ตอน	และขณะเดยีวกนัจะตอ้งเสรมิสร�้งพ้ืนฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	โดยเฉพ�ะเจ้�หน�้ทีข่องรัฐ	
นักทฤษฎ	ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั	ใหมี้สำ�นกึในคณุธรรมคว�มซ่ือสตัย์สจุรติ	และให้มีคว�มรอบรูท่ี้เหม�ะสม	
ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	มีสติปัญญ�	และคว�มรอบคอบ	เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ตอ่ก�รรองรับก�รเปลีย่นแปลงอย�่งรวดเรว็และกว�้งขว�งทัง้ด�้นวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดลอ้ม	และวฒันธรรม
จ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”
	 คุณลักษณะที่สำ�คัญของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไข	 คือ	
แนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตให้อยู่บนท�งส�ยกล�งต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อพ้นจ�กภัยและ
วิกฤติก�รณ์ต่�งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
 • ความพอประมาณ	หม�ยถึง	คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็น	ไม่ม�กเกินไป	ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 • ความมีเหตุผล	 หม�ยถึง	 ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�ง	 ๆ	 อย่�งมีเหตุผลต�มหลัก
วิช�ก�ร	หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�งถี่ถ้วน	
โดยคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น	ๆ	อย่�งรอบคอบ
 • มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง	หม�ยถึง	ก�รเตรยีมตัวใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและก�รเปลีย่นแปลง
ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�งทันท่วงที
 เงือ่นไขในการตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
  ๑. เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย	คว�มรอบรูเ้กีย่วกับวชิ�ก�รต�่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งรอบด�้น 
คว�มรอบคอบทีจ่ะนำ�คว�มรูเ้หล�่นัน้ม�พจิ�รณ�ใหเ้ชือ่มโยงกัน	เพือ่ประกอบก�รว�งแผนและ
คว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม	ที่จะต้องเสริมสร้�ง	ประกอบด้วย	มีคว�มตระหนักใน	คุณธรรม	
มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	
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ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ		

	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชี วิตท�งส�ยกล�ง	 ก�รพึ่งตนเอง	 
รูจ้กัประม�ณตนอย�่งมเีหตผุล	อยูบ่นพืน้ฐ�นคว�มรู้และคณุธรรมในก�รพจิ�รณ�	ปรชัญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงดำ�เนินก�รไม่ได้เฉพ�ะเจ�ะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่�งเดียว	 แต่ยังครอบคลุม 
ไปถึงก�รดำ�เนินชีวิตด้�นอื่นๆ	 ของมนุษย์ให้อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข	 อย่�งเช่น	 
ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	 เร�จะไม่ทุจริต	 คดโกง	 ไม่ลักขโมยของ	 เบียดเบียนผู้อื่น	 ก็จะส่งผลให้ผู้อื่น 
ไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข
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 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
	 น�ยสนุทร	ชนะศรโียธนิ	เจ�้ของร�้นสทู	“วินสัน	เทเลอร”์	ได้บอกเล่�พระร�ชจรยิวตัรในด้�น 
“คว�มพอเพยีง”	ทีพ่ระองคท่์�นทรงปฏิบัตมิ�อย�่งตอ่เนือ่งว่�	“น�ยตำ�รวจนำ�ม�ใหผ้มซอ่ม	เปน็ผ�้รดัอก
สำ�หรับเล่นเรือใบสภ�พเก่�ม�กแล้ว	 น�ยตำ�รวจท่�นนั้นบอกว่�ไม่มีร้�นไหนยอมซ่อมให้เลย	 ผมเห็นว่�
ยังแก้ไขได้ก็รับม�ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	แต่ไม่รู้
ม�ก่อนว่�เข�เป็นเจ้�หน้�ที่ในพระร�ชสำ�นักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่�ตัดบอกเข�ว่�ไม่รับเงิน	 แก้ไขแค่นี้	
ผมมนีำ�้ใจ	ผมเปดิร�้นเสือ้เพร�ะตอ้งก�รให้มช่ืีอเสียงด�้นคณุภ�พและบรกิ�รลกูค�้ม�กกว�่	แกไ้ขนดิเดยีว
กอ็ย�กทำ�ใหเ้ข�ดีๆ 	ไมต่อ้งเสยีเงนิ	ตอนนัน้เข�ถ�มผมอกีว�่	แล้วจะเอ�ม�ใหท้ำ�อกีได้ไหม	เร�กบ็อกได้เลย
ผมบริก�รให้	จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุดให้ให้น�ยตำ�รวจท่�นนี้เรื่อย	ๆ	เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	พอครั้งที่	๕	
น่ีสิ	 ท่�นเอ�ผ้�ม�	 ๔-๕	 ผืน	 จะให้ตัดถ�มผมว่�เท่�ไหร่ๆ	 แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	 ท่�นชื่อ	
พล.ต.ต.จรัส	 สุดเสถียร	 ตำ�แหน่งเขียนว่�	 เป็นน�ยตำ�รวจประจำ�ร�ชสำ�นัก	 ท่�นบอกว่�	 “ส่ิงที่เถ้�แก่
ทำ�ใหเ้ป็นของพระเจ�้อยูห่วันะ”	ผมอึง้ม�กรบียกมอืทว่มหวั	ดใีจทีไ่ดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทแลว้”	
น�ยสุนทรเล่�ด้วยนำ้�เสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับม�ให้ซ่อมแซม	ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้น
เข�ไม่ซอ่มกันแล้ว	เอ�ไปทิง้หรอืใหค้นอ่ืน	ๆ 	ไดแ้ลว้	แต่พระเจ�้อยูหั่วรัชก�ลที	่๙	ทรงมคีว�มมธัยสัถ์	แต่ละองค์
ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�มัวหมอง	ตรงดิ้นทอง
กห็ลดุเกือบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยใหโ้รงง�นปกัใหมใ่หเ้หมอืนแบบเดมิ	เพร�ะเข�้ใจว�่ท�่นอย�กได้
ฉลองพระองค์องคเ์ดมิ	แตเ่ปลีย่นตร�ใหด้ใูหม	่ถ�้สมมตุวัินนีม้เีจ�้หน�้ทีม่�สง่ซ่อม	พรุง่นีเ้ย็นๆ	ผมกท็ำ�เสร็จ
สง่คนืเข�้ไป	เจ�้หน�้ท่ีทีม่�รับฉลองพระองคช์อบถ�มว่�	ทำ�ไมทำ�ไว	ผมตอบเลยว่�	เพร�ะต้ังใจถว�ยง�นครับ	
ผมอยูผ่นืแผน่ดินไทย	ใตร้ม่พระบ�รมขีองพระองค์	ผมก็อย�กไดร้บัใชเ้บือ้งพระยคุลบ�ทสกัเรือ่ง	ผมเปน็แค่
ช่�งตัดเสื้อ	ได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
	 “ผมถอืโอก�สนำ�หลกัเศรษฐกจิพอเพียงของพระองคท่์�นม�ใชต้ลอด	เสือ้ผ�้เก�่	ๆ 	ทีไ่ดร้บัม�
วนัแรกทำ�ใหรู้ว้�่พระองค์ทรงอยูอ่ย�่งประหยดั	มธัยสัถ	์ทรงเปน็แบบอย�่งคว�มพอเพยีงใหแ้ก่ประช�ชน	
และเมือ่ไดถ้ว�ยง�นบ่อยคร้ังทำ�ใหผ้มตระหนกัว่�คนเร�วันหนึง่ต้องคดิพจิ�รณ�ตัวเองว่�สิง่ไหนบกพรอ่ง
กต็อ้งแกไ้ขสิง่นัน้	ทกุคนตอ้งแกไ้ขสิง่ทีบ่กพรอ่งก่อน	ง�นถงึจะบรรลเุป�้หม�ย	และเมือ่ประสบคว�มสำ�เรจ็
แล้วอย่�ลืมตั้งใจทำ�สิ่งดีๆ	 ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี	 ๆ	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของ
ความพอเพียง
	 น�ยศรไกร	แนน่ศรนีลิหรอืช�่งไก	่ช�่งนอกร�ชสำ�นกัผูถ้ว�ยง�นซอ่มฉลองพระบ�ท	ในหลวง
รัชก�ลที่	๙	ม�น�นกว่�	๑๐	ปี	ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	ก.เปรมศิลป์	บริเวณสี่แยกพิชัย	
เขตดสุติ	กรงุเทพฯ	ประม�ณปี	๒๕๔๖	มลีกูค�้สวมชดุพระร�ชสำ�นกัม�	๒	คน	เดินประคองถงุผ�้ล�ยสก๊อต 
ด้�นในเป็นรองเท้�เข้�ม�ในร้�น	พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	เลยถ�มว่�	เอ�อะไรม�ให้	ลูกค้�ร�ยนั้น
ตอบว่�	ฉลองพระบ�ทของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ยินเท่�นั้น	ทำ�ตัวไม่ถูก	ขนลุก	พูดอะไรไม่ถูก	
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ในใจคดิแต่เพียงว�่โชคดแีลว้	ไมน่กึไมฝ่นัว�่จะมโีอก�สได้ซ่อมรองเท�้ของเจ�้ฟ�้เจ�้แผน่ดิน	ช�่งไก	่เล�่ว�่	
รองเทา้คูแ่รกทีใ่นหลวง ร. ๙ ทรงนำามาซอ่ม เปน็รองเทา้หนงัสดีำา ทรงคทัช ูแบรนดไ์ทย เปน็ฉลองพระบาท
คู่โปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓ เท่าที่สังเกตสภาพชำารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี 
ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
 “จริง	ๆ	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	
และคู่ที่	๓	เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟมักใส่ในง�นร�ชพิธ ี
ซึง่ฉลองพระบ�ทคูน่ี	้มรีอยพระบ�ทติดม�กับแผน่รองเท�้	ช�่งไกเ่กบ็แผน่รองเท�้ไว้ทีร่�้นเพือ่คว�มเปน็สริมิงคล	
ส่วนฉลองพระบ�ทคู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	
สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้วทั้งหมด	๖	คู่
	 “ผมซอ่มฉลองพระบ�ททกุคูอ่ย�่งสดุคว�มส�ม�รถ	ซึง่รองเท�้ของพระองคจ์ะนำ�ไปว�งปน
กับของลูกค้�คนอื่นไม่ได้	 เลยซ้ือพ�นม�ใส่พร้อมกับผ้�สีเหลืองม�รอง	 แล้วนำ�ไปว�งไว้ที่สูงที่สุดในร้�น	
เพร�ะท่�นคงทรงโปรดม�ก	สภาพรองเท้าชำารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐี
ทั่วไปคงจะไม่นำามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
	 ประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ใหช้�ยผูน้ีไ้ดเ้รยีนรูจ้�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	
คอื	“คว�มพอเพยีง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก�่ยงัสง่ม�ซอ่ม	ห�กคนไทยเดนิต�มรอยของพระองคท่์�น	
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
	 “...พระองค์ท่�น	ทรงเป็นผู้นำ�อย่�งแท้จริง	ดูแค่ฉลองพระบ�ทเป็นต้น	พวกต�มเสด็จฯ	
ท้ังหล�ยใสร่องเท�้นอก	และยิง่ม�จ�กต�่งประเทศใส่แลว้นุม่เท้�ด	ีพระองค์กลบัทรงรองเท�้ทีผ่ลติในเมอืงไทย
คู่ละร้อยกว่�บ�ทสีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

 นาฬิกาบนข้อพระกร
	 วันง�นเปิดตัวร�ยก�รทีวี	“ธรรมดีที่พ่อทำ�”	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�	
พระองคท์�่นใสน่�ฬกิ�ยีห่อ้อะไร	จนพระองคท์�่นรูส้กึไดว้�่ผมพย�ย�มอย�กจะดูยีห่อ้	ทา่นจงึยืน่
ขอ้พระหัตถม์าใหด้ตูรงหนา้ จงึทราบว่าพระองคท์า่นใส่นาฬกิาราคาเพยีงเรอืนละ ๗๕๐ บาทเทา่นัน้
ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง	แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	ทรงใช้จนเปื่อยซีด	
แต่พวกเร�มักคิดว่�	ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี	 เพร�ะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอ�เกษตรกรรม	แต่เลือก
ที่จะทำ�อุตส่�ห�กรรม	(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง)	สุดท้�ยอน�คตก็จะอดกิน”
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	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ถ�มอีกว่�	คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�	ร้อยกว่�คู่	
ดร.สเุมธ	จึงถ�มตอ่ว�่	วนันีใ้สม่�ก่ีคู	่ถ�้จะใชใ้หคุ้ม้	ทำ�ไมไมเ่อ�ม�แขวนคอดว้ย	(ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในหอ้ง
เงยีบสงดัเพร�ะโดนใจกนัเตม็ๆ	)	กอ่นจะบอกว�่	พระองคท์รงฉลองพระบ�ทคูล่ะ	๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	ขณะท่ี
ข้�ร�ชบริพ�ร	ใส่รองเท้�คู่ละ	๓-๔	พัน	แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่ห่�งไกลที่สุดแล้ว
ข้�ร�ชบริพ�รก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี	เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	อีกทั้งฉลองพระบ�ท
ของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก

 ดินสอทรงงาน
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว 
	 ดนิสอธรรมด�ซึง่คนทัว่ไปอ�จห�ซือ้ไดด้ว้ยร�ค�เพยีงไมก่ีบ่�ทนีเ้ป็นดนิสอชนดิเดยีว
ทีป่ร�กฏอยูบ่นพระหตัถ์ของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั	ขณะทรงง�นอนัเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�งๆ	
	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงดินสอไม้ธรรมด�	ๆ 	โดยมีบันทึกว่�
ในปหีน่ึง	ๆ 	ทรงเบิกดนิสอใชเ้พยีง	๑๒	แทง่	โดยทรงใชดิ้นสอเดือนละ	๑	แทง่เท�่นัน้	เมือ่ดินสอส้ันจะทรงใช้
กระด�ษม�มว้นตอ่ปล�ยดนิสอใหย้�วเพือ่ใหเ้ขยีนไดถ้นดัมอืจนกระท่ังดินสอนัน้กดุใช้ไมไ่ด้แล้ว	เนือ่งจ�ก	
พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงมแีนวพระร�ชดำ�ริท่ีเปน็เหตุ	เปน็ผล	ดินสอ	๑	แท่ง	
ท�่นไมไ่ดม้องว�่เร�ต้องประหยดัเงนิในกระเป�๋แตท่�่นมองว�่ดนิสอ	๑	แทง่	ตอ้งใชท้รัพย�กรหรอืพลงัง�น
เท่�ไหร่	ต้องใช้ทรัพย�กร	ธรรมช�ติ	คือ	ไม้	แร่ธ�ตุที่ทำ�ไส้ดินสอ	ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	
พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและขนส่ง	ดังนั้น	ก�รผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อก�รร�ยรับร�ยจ่�ย
ของประเทศ	เปน็สว่นหนึง่มลูค�่สนิค�้นำ�เข้�ด้�นวตัถดิุบและเปน็ก�รนำ�ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีม่จีำ�กดั
ม�ใช้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ	คว�มประหยดัไมใ่ชห่ม�ยถึงก�รไม่ใช้	แตย่งัรวมถงึก�รใชส้ิง่ต�่ง	ๆ 	อย�่งมสีติ
และมีเหตุผล	อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
	 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	บอกผมม�ว่�	ปีหนึ่งท่�นทรงเบิกดินสอ	๑๒	แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จน
กระทัง่กดุ	ใครอย�่ไดไ้ปทิง้ของพระองคท์�่นนะ	จะทรงกริว้	ทรงประหยดัทกุอย�่ง	ทรงเปน็ตน้แบบทกุอย�่ง 
ของทุกอย่�งมีค่�สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	ทุกบ�ท	ทุกสต�งค์	จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	ทรงสั่งให้
เร�ปฏิบัติง�นด้วยคว�มรอบคอบ...	

 หลอดยาสีพระทนต์ 
	 หลอดย�สพีระทนตข์องพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภูมพิลอดุลยเดช	มลีกัษณะแบนร�บเรยีบ
คล�้ยแผน่กระด�ษ	โดยเฉพ�ะบรเิวณคอหลอดย่ิงปร�กฏรอยบุ๋มลกึลงไปจนถงึเกลยีวคอหลอด	
ส�เหตุที่เป็นเช่นนี้เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	ทันตแพทย์หญิง	ท่�นผู้หญิงเพ็ชร�	เตชะกัมพุช	ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 ได้เขียนเล่�ในว่�	 “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต110

ประจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	บ�งคนมีค่�นิยม
ในก�รใช้ของต�่งประเทศ	และมีร�ค�แพง	ร�ยทีไ่มม่ทีรัพยพ์อซือ้ห�กย็งัขวนขว�ย	เช�่ม�ใชเ้ปน็ก�รชัว่ครัง้
ช่ัวคร�ว	ซึง่เท�่ทีท่ร�บม�	มคีว�มแตกต�่งจ�กสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	ทีท่รงนยิมใชก้ระเป�๋ทีผ่ลิต
ภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้�ม	แม้ย�สีพระทนต์ของพระองค์ท่�น 
กท็รงใชด้�้มแปรงพระทนตร์ดีหลอดย�จนแบนจนแนใ่จว�่ไม่มยี�สพีระทนต์หลงเหลอือยูใ่นหลอดจรงิๆ”
											 “เมื่อกร�บบังคมทูลเสร็จ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่งว่�	ของพระองค์ท่�น
กเ็หมอืนกนั	และยงัทรงรบัสัง่ตอ่ไปอกีดว้ยว�่	เมือ่ไมน่�นม�นีเ้องมห�ดเล็กหอ้งสรง	เหน็ว�่ย�สีพระทนต์
ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	เมื่อพระองค์ได้ทรงทร�บ	ก็ได้ขอให้เข�
นำ�ย�สพีระทนตห์ลอดเก�่ม�คนืและพระองคท์�่นยงัทรงส�ม�รถใช้ต่อไปไดอ้กีถงึ	๕	วนั	จะเหน็ไดว้�่
ในสว่นของพระองคท์�่นเองนัน้	ทรงประหยดัอย�่งย่ิง	ซ่ึงตรงกนัข้�มกบัพระร�ชทรัพยส่์วนพระองคท่ี์ทรง
พระร�ชท�นเพื่อร�ษฎรผู้ย�กไร้อยู่เป็นนิจ”
											 “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดถึงพระวิริยะ	 อุตส�หะ	 ตลอดจน
คว�มประหยดัในก�รใชข้องอย�่งคุม้ค�่	หลงัจ�กนัน้ทนัตแพทยป์ระจำ�พระองคไ์ดก้ร�บพระบ�ททลูขอ
พระร�ชท�นหลอดย�สีพระทนต์หลอดนั้น	เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้�เป็นตัวอย่�ง
เพื่อประพฤติปฏิบัติในโอก�สต่อ	ๆ	ไป”
	 “ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่ง
หลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นม�ให้ถึงบ้�น	ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�
กรุณ�ธิคุณเป็นล้นเกล้�ยิ่ง	 เมื่อได้พิจ�รณ�ถึงลักษณะของหลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นแล้วทำ�ให้
เกิดคว�มสงสัยว่�	เหตุใดหลอดย�สีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	คล้�ยแผ่นกระด�ษ	
โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด	 เมื่อได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ฯ	
อีกคร้ังในเวล�ต่อม�	 จึงได้รับคำ�อธิบ�ยจ�กพระองค์ว่�	 หลอดย�สีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผล
จ�กก�รใช้ด�้มแปรงสพีระทนตช์ว่ยรดีและกดจนเปน็รอยบุม๋ทีเ่หน็นัน่เอง	และเพือ่ทีจ่ะขอนำ�ไปแสดงให้
ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุท�หรณ์	 จึงได้ขอพระร�ช�นุญ�ต	 ซ่ึงพระองค์ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วย
คว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”
 
 รถยนต์พระที่นั่ง 
	 น�ยอนันต์	ร่มรื่นว�ณิชกิจ	ช่�งดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ได้ให้สัมภ�ษณ์ร�ยก�รตีสิบ	เมื่อวันที่
๒๗	พฤศจกิ�ยน	๒๕๕๒	โดยมใีจคว�มว�่	“ครัง้หนึง่ผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	ซ่ึงเปน็รถท่ีพระบ�ทสมเดจ็
พระเจ�้อยูห่วัพระร�ชท�นแก่สมเดจ็พระเทพรตันฯ	สมยัท�่นเรยีนจบทีจ่ฬุ�ฯ	และเปน็คนัโปรดของท�่นดว้ย 
ก่อนซ่อมข้�งประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	แต่หลังจ�กที่ซ่อมแล้ว	วันหนึ่งท่�นก็รับสั่ง
กบัส�รถวี�่	วนันีร้ถดแูปลกไป	นำ�้ไมห่ยด	อย�่งนีก้ไ็มเ่ยน็นะ่สิ	แต่กดี็เหมอืนกนัไมต้่องเอ�กระปอ๋งม�รอง”	
น�ยอนันต์	 เปิดเผยว่�	 ภ�ยในรถยนต์พระท่ีนั่งของแต่ละพระองค์นั้น	 เรียบง่�ยม�กไม่มีอะไรเลยที่เป็น
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	มีแต่ถังขยะเล็ก	ๆ	กับที่ทรงง�นเท่�นั้น	ส่วนก�รได้มีโอก�สดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	
ทำ�ใหไ้ด้เหน็ถงึพระร�ชกรณยีกจิของพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หวัด้วยนั้น	น�ยอนนัต์	กล่�วว่�	ครั้งหนึ่ง
มรีถยนตพ์ระทีน่ั่งทีเ่พิง่ทรงใช้ในพระร�ชกรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว�่พรมใตร้ถมนีำ�้แฉะขงัอยูแ่ละมกีลิน่เหมน็ดว้ย 
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แสดงว่�พระองค์ท่�นทรงนำ�รถไปทรงพระร�ชกรณียกิจในที่ที่นำ้�ท่วม	แถมนำ้�ยังซึมเข้�ไปในรถ
พระที่นั่งด้วย	 แสดงว่�นำ้�ก็ต้องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	 จึงถ�มส�รถีว่�	 ทำ�ไมไม่รีบเอ�รถม�ซ่อม	
ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	จ�กก�รที่ได้มีโอก�สรับใช้เบื้อง
พระยคุลบ�ท	ไดเ้หน็ถึงคว�มพอเพยีงของพระองค์อย�่งไร	น�ยอนนัต์	ตอบว�่	“ปกติถ�้ทรงง�นส่วนพระองค	์
ท่�นก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนำ้�มัน	และเมื่อเร�สังเกตสีรถพระที่นั่ง	จะเห็นว่�มีรอยสีถลอกรอบคันรถ	
กว�่ทีท่�่นจะนำ�ม�ทำ�สใีหมก่ร็อบคนัแลว้	แตค่นใชร้ถอย�่งเร�แคร่อยนดิเดยีวกร็บีเอ�ม�ทำ�สแีลว้	และ
ครัง้หนึง่ระหว�่งทีผ่มกำ�ลงัประส�นง�นไปรบัรถพระท่ีน่ังของสมเด็จพระเทพรัตนฯ	ก็มีวทิยุของข�้ร�ชบรพิ�ร
บอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตนฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”

 ห้องทรงงาน 
	 หอ้งทรงง�นพระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�นไมไ่ดห้รูหร�ประดบัดว้ยของแพงแตอ่ย�่งใด	เวล�
ทรงง�นจะประทบับนพืน้พระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�น	มไิดป้ระทับพระเก�้อีเ้วล�ทรงง�น	เพร�ะทรงว�ง
สิ่งของต่�ง	ๆ	ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเล็ก	ๆ	ขน�ด	๓	x	๔	เมตร	ภ�ยในห้องทรงง�นจะมีวิทยุ	
โทรทัศน์	โทรส�ร	โทรศัพท์	คอมพิวเตอร์	เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องพย�กรณ์	อ�ก�ศ	เพื่อจะได้
ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�ง	ๆ	ได้ทันท่วงที	โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศแสดงถึงพื้นที่
ประเทศ
	 ห้องทรงง�นของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง	ที่เตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	โต๊ะทรงง�นหรือ
เก้�อี้โยกรูปทรงหรูหร�ไม่เคยมีปร�กฏในห้องนี้	ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรม
ร�ชกุม�รี	ตอนหนึ่งที่ว่�	“...สำ�นักง�นของท่�น	คือ	ห้องกว้�ง	ๆ 	ไม่มีเก้�อี้	มีพื้น	และท่�นก็ก้มทรงง�นอยู่
กับพื้น...”	นั่นเอง	นับเป็นแบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้“ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ด
ธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	คูณ	๑๐	เมตร	โปร่ง	ๆ 	โล่ง	ๆ 	พื้นที่เป็นไม้ป�ร์เกต์	ผมกร�บบังคมทูลและถว�ย
ตำ�ร�	จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�พร้อมทั้งเรื่องร�วคว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนิน
เป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

 เครื่องประดับ
	 พระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดุลยเดช	ฉลองพระองคธ์รรมด�	หอ้ยกลอ้งถ�่ยภ�พ
ไว้ที่พระศอ	 มิทรงโปรดก�รสวมใส่เครื่องประดับอื่น	 เช่น	 แหวน	 สร้อยคอหรือของมีค่�ต่�ง	 ๆ	 เว้นแต่
น�ฬิก�บนข้อพระกรเท่�นั้น	ซึ่งก็ไม่ได้มีร�ค�แพงแต่อย่�งใด
	 “...เครื่องประดับ	พระองค์ก็มิทรงโปรดท่ีจะสวมใส่สักชิ้น	 นอกเสียจ�กว่�จะทรงแต่งองค์
เพื่อเสด็จฯ	ไปง�นพระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	หรือต้อนรับแขกบ้�นแขกเมืองเท่�นั้น...”	
	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”
 “...เมื่อปี	 ๒๕๒๔	ที่ได้รับแต่งตั้งจ�กรัฐบ�ลให้ไปถว�ยง�น	ผมตื่นเต้นม�ก	สังเกตร�ยละเอียด
รอบๆ	ตวัไปเสยีทกุอย�่ง	มองไปทีข่อ้พระหตัถว์�่	ทรงใชน้�ฬกิ�อะไร	มองจนพระองค์ทรงยืน่ขอ้พระหตัถม์�ใหด้	ู
ทรงตรสัอย�่งมพีระอ�รมณข์นัว�่	“ยีห่อ้ใสแ่ลว้โก”้	ผมจำ�แบบไว้	เพร�ะอย�กรู้ว่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หวั
ทรงใช้น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้�น	ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	๗๕๐	บ�ท...”	
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 “ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนเล่�ไว้ใน	“ประสบก�รณ์สนองพระร�ชดำ�ริเรียนรู้หลักก�ร
ทรงง�น	ในพระบ�ทสมเด็จ	พระเจ้�อยู่หัว”

 พระตำาหนักจิตรลดา
	 พระตำ�หนกัจติรลด�	“...ไมม่พีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณ
สวนจิตรลด�ทีเ่ต็มไปดว้ยบอ่เลีย้งปล�	และไรน่�ทดลอง	อกีทัง้ผองโคนม	ผสมดว้ยโรงสีและโรงง�นหล�กหล�ย 
จึงพูดได้เต็มป�กว่�	ในประเทศไทยไม่มีช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับพระมห�กษัตริย์	ผู้ทรงทำ�ง�นอย่�ง	
“หลังสู้ฟ้�หน้�สู้ดิน”	ด้วยพระองค์เอง”

 ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
	 	“...	แต่ห�กเป็นเรื่อง	“ง�นในร�ชก�ร”	แล้ว	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�น
พระบรมร�โชว�ทม�ยังข้�ร�ชบริพ�รในพระองค์ว่�	“เอกส�รต่�งๆ	ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	ห�กเป็น
ซองแล้ว	 ก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	 หรือห�กเป็นต้องใช้เทปก�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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