


ปราบทุจริตด้วยจติพอเพียง 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จากพระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหสับดีที่ 18 กรกฎาคม 2517 โดยมีใจความตอนหน่ึงว่า 
 “...การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขัน้ต้องสร้างพืน้ฐาน คือ ความ
พอมีพอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือได้พืน้ฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏบิตัไิด้แล้วจงึค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกจิขัน้ที่สูงขึน้โดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท
สร้างความเจริญยกเศรษฐกจิขึน้ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏบิตัิการสัมพนัธ์กับ
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย กจ็ะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่าง ๆ 
ขึน้ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเหน็ได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลัง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี.้..”  

 แนวพระราชด ารินีพ้ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชพระราชทานแก่
ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถด ารงชีวิตด้วยการพงึพาตนเอง มีสตอิยู่อย่าง
ประมาณตนสามารถด ารงชีพปกตสุิขอย่างมั่นคงและยั่งยืน 



 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาต ิ(United 
Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนันเลขาธิการองค์การสหประชาชาตใินขณะนัน้ 
 ได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพฒันามนุษย์ของ
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(The Human Development Lifetime 
Achievement Award) 

 เพื่อเทดิพระเกียรตเิป็นกรณีพเิศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี  
 โดยได้กล่าวสดุดีพระเกียรตคุิณพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และ
กล่าวถงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงว่าเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการกล่ันกรองในการบริโภคเน้นความ
พอประมาณและการมีภมูคุ้ิมกันในตัวสามารถต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภวิัตน์  
 "ทางสายกลาง" จงึเป็นการตอกย า้แนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพฒันาเพื่อคุณภาพชีวติที่ดีและยั่ งยืน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศ
ไทย (United Nations Development Program me UNDP) 
 ได้กล่าวถงึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยจัดพมิพ์ในรายงานประจ าปี 2007 เพื่อ
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปยังประเทศสมาชกิกว่า 150 ประเทศทั่วโลก 



  จติพอเพยีงต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาต ิได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
ของสังคมไทยในการน าไปปฏบิตัจิริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึน้ 
ให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถงึผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึน้ มี
การแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทัง้ในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อ
สาธารณะและส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤตกิรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกดิ
ความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤตกิรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม  

 ประชาชนจะเร่ิมเรียนรู้การปรับเปล่ียนฐานความคดิที่ท าให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

 วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะหล่อ
หลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเน่ืองจากมีพืน้ฐานจติที่พอเพยีง มีความละอายต่อ
การทุจริตประพฤตมิชิอบ และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกดิความ
เสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

  



  จติพอเพยีงต่อต้านการทุจริต 

 เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง
ให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ  

 เพื่อสร้างฐานคดิจติพอเพยีงต่อต้านการทุจริตให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐานความคดิ
ของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบรูณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณี ไชยธีรา
นุวัฒศิริ, 2560) เป็นแนวทางในการพฒันาวัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย 



 



 



 



 



 



 



 



ความพอเพียง 
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตไิด้ประมวลและ
กล่ันกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เร่ืองเศรษฐกจิ
พอเพยีง และขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่  

 ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระ
มหากรุณาโดยมีใจความว่า 
  



ความพอเพียง 
 “เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชน
ในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถงึระดับรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุค
โลกาภวิัตน์  

 ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถงึความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภมูคุ้ิมกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกดิจากการ
เปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน  

 ทัง้นี ้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอน  

 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมสีต ิปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทัง้ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 



 คุณลักษณะที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ
แนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อพ้น
จากภยัและวิกฤตกิารณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ก่อให้เกดิคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 ความมีเหตุผล หมายถงึ การตัดสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวชิาการ หลัก

กฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถงึปัจจัยที่เก่ียวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถงึผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อย่างรอบคอบ 

 มีภมูคุ้ิมกันที่ดีในตัวเอง หมายถงึ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึน้ เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวชิาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้านความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านัน้มาพจิารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัต ิ

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพยีร ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวติ 



 



 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชแบบอย่างในเร่ืองของ
ความพอเพียง มีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับพระองค์ดังต่อไปนี ้
 เร่ือง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพยีง”: หนังสือพมิพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 

2559  

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 
รอยเท้าของความพอเพยีง 



“ดร.สุเมธ ตันตเิวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบือ้งพระยุคลบาท” 
ดังนี ้
o นาฬิกาบนข้อพระกร 
o ดนิสอทรงงาน 
o หลอดยาสีพระทนต์ 
o รถยนต์พระที่น่ัง 
o ห้องทรงงาน 
oพระต าหนักจติรลดา 
o ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึน้ทลูเกล้า 



 ธรรมะพืน้ฐานแห่งความพอเพียง  

 การด าเนินชีวิตแห่งความพอเพยีงที่ปรากฏในพระราชด ารัสต้องธรรมะพืน้ฐาน  

 กล่าวคือ (ใต้ร่มพระบารมี พระบรมธรรมกิมหาราชา, 2550: 108-109) ต้องมีปัญหา ใน
กฎความสัมพันธ์และคุณธรรมตามกฎแห่งกรรม จงึมีความสันโดษ ความพอ และจติสาธารณะ 
 คดิถงึประโยชน์สุขของผู้อ่ืนที่อยู่ สัมพนัธ์ร่วมกันเอือ้เฟ้ือและแบ่งปันวิถีแห่งความพอเพยีง 
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสันโดษ  

 เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกดิความพอใจในผลที่ท าดีแล้ว ท าเตม็ที่แล้ว (สันโดษไม่ได้แปลว่า 
ไม่ท าอะไร หรือ พอใจอยู่คนเดียว)  

 เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกดิความยนิดีตามที่มี ตามที่ได้ ตามที่ควร ควรแก่ฐานะ ควรแก่
ความสามารถ ควรแก่ศีลธรรม กฎเกณฑ์ทางสังคม กฎหมาย ความรู้จักพอ พอประมาณ  

 เป็นเหตุให้ไม่เกดิความอยากได้ในสิ่งที่ตนควรมีไม่ควรได้ ซึ่งเป็นเหตุให้เบยีดเบยีน
ตนเองและผู้อ่ืน  

 ความสันโดษจงึเป็นธรรมะที่สนับสนุนการไม่เบยีดเบยีน อันเป็นหวัใจของศีลในทางพุทธ
ศาสนา สังคมใดไม่มีความเบยีดเบยีน สังคมนัน้อยู่ได้ด้วยความสงบ 



 ธรรมะพืน้ฐานแห่งความพอเพยีง (ต่อ) 
 คุณธรรมพืน้ฐานที่ป้องกันมใิห้กระท าการเบยีดเบยีนที่ส าคัญในทางพุทธศาสนา คือ
หริิโอตตัปปะ  
 “หริิ” มีความหมายว่า ความละอายต่อบาปทุกชนิด ส่วน  
 “โอตัปปะ” มีความหมายว่า ความเกรงกลัวต่อผลของบาป  
 หริิโอตัปปะจะเกดิได้เม่ือมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไรเป็นบาป อะไรคือผลของบาป 
อะไรเป็นบุญ อะไรคือผลของบุญ รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมน่ันเอง 

 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปล่ียนสภาพสังคมให้เกดิภาวะ “ที่ไม่
ทนต่อการทุจริต” โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย  
 เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพยีง มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต 
ความเป็นพลเมืองดี มีจติสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลา
ทางสังคม  

 เพื่อให้เดก็ เยาวชน ผู้ใหญ่ เกดิพฤตกิรรมที่ละอายต่อการกระท าความผิด การไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 ความส าเร็จในการน าหลักเศรษฐกจิพอเพยีงหรือวิถีแห่งความพอเพยีงมาปฏบิตั ิจงึเน่ือง
ด้วยปัญญาที่รู้จักพอประมาณในสังคมทุกระดับ นับตัง้แต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถงึระดับรัฐ 

 



 มิต ิ4 ด้าน ของเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่า
เศรษฐกจิแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเก่ียวกับเร่ืองวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงนิ 
ทรัพย์สิน ก าไร ไม่เก่ียวกับเร่ืองจติใจ ซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกจิพอเพยีงมี
ขอบเขตกว้างกว่าเศรษฐกจินายทุน หรือเศรษฐกจิทุนนิยม เพราะครอบคลุมถงึ 4 ด้าน 
คือ มิตด้ิานเศรษฐกจิ มิตด้ิานจติใจ มิตด้ิานสังคม มติด้ิานวัฒนธรรม (สมพร เทพ
สิทธา, 2549: 21-25) สรุปได้ ดังนี ้
1) มติด้ิานเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเศรษฐกจิแบบพออยู่พอกนิ ให้มีความ
ขยันหมั่นเพยีรประกอบสัมมาชีพ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน การ
ปฏบิตัติามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ เป็นการปฏบิตัติามเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่ง
ได้ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพิ่มสูงขึน้ มีชีวิตที่สุขสบายสมควรแก่อัตภาพ 
พ้นจากการเป็นหนีแ้ละความยากจน สามารถพึ่งตนเองได้มคีรอบครัวที่เป็นสุขและ
อบอุ่น 
2) มติด้ิานจติใจ เศรษฐกจิพอเพยีงเน้นที่จติใจที่ รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และ
ยนิดีในสิ่ง ที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกจิพอเพยีงจะต้องเร่ิมที่ตัวเองโดยสร้างรากฐานทาง
จติใจที่มั่นคง โดยเร่ิมจากใจที่ รู้จักพอเป็นการปฏบิตัติามทางสายกลาง หรือ
มัชฌิมาปฏปิทา 



 มติ ิ4 ด้าน ของเศรษฐกจิพอเพียง (ต่อ) 
3) มิตด้ิานสังคม เศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งให้เกดิสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชนมีความ
เมตตา เอือ้อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกดิความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้โดยปราศจากการเบยีดเบยีนกัน การเอารัดเอา
เปรียบกัน การมุ่งท าร้ายกัน 

4) มิตด้ิานวัฒนธรรม วิถีชีวิต (Way of Life) ของประชาชน เศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งให้
เกดิวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตที่ประหยัดอดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 
ไม่ตกเป็นธาตุของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกดิการเป็นหนีส้ิน เกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหน่ึง ที่บ่อนท าลายความมั่นคงของ
ชาต ิดังเช่นกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นสาเหตุหน่ึงทที าให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะ
ทางเศรษฐกจิและการเงนิอย่างรุนแรง (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภฏั, 
2558:50-52) 



 สรุปได้ว่าการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรให้มีคุณธรรมก ากับความรู้ในการด าเนินชีวิต ต้องมีสติ
ยัง้คิดละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าที่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน 
การมีจติที่เป็นกุศลจะสามารถท าให้เกิดวิถีการพัฒนาที่สมดุลน าพา
สู่ความม่ังค่ังยั่งยืน 



การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง 
 ทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นหลักปฏบิตัใินการ
ด าเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบดิจากข้างใน” คือการ
เกดิจติส านึก มีความศรัทธาเช่ือม่ัน เหน็คุณค่าและน าไปปฏบิัตด้ิวยตนเอง แล้วจงึขยาย
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาตต่ิอไป 

ความพอเพยีงในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 



การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพียง  

 ความพอเพยีงระดับบุคคลและครอบครัว  

 มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง้ทางกายและทางใจ 
พึ่งพาตนเองอย่างเตม็ความสามารถ ไม่ท าอะไรเกนิตัว ไม่ใช้จ่ายเกนิตัว ไม่ลงทุนเกนิ
ขนาด ด าเนินชีวิตโดยไม่เบยีดเบยีนตอนเองและผู้อ่ืน  

 วางแผนอย่างรอบคอบ มีภมูคุ้ิมกัน รวมทัง้ใฝ่รู้และมีการ พฒันาตนเอง อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อความม่ันคงในอนาคตและเป็นที่พึ่งให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่นหาปัจจัยส่ีมาเลีย้ง
ตนเองและครอบครัวจากการประกอบ สัมมาชีพ  

 รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหน่ีลดละ-เลิกอบายมุข 

 สอนให้เดก็รู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงนิและและสิ่งของเคร่ืองใช้  

 ดูแล รักษาสุขภาพ  

 มีการ แบ่งปัน ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง  

 รวมถงึการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และการอยู่ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  

 มีจติใจเข้มแข็ง มีจติส านึกที่ดี เอือ้อาทร เหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 



ส าหรับประชาชนทั่วไปมีหลักในการพึ่งตนเอง 5 ประการคือ 
 

 ด้านจติใจ ท าตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจติใจที่เข้มแข็ง มีจติส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาตโิดยรวม มีจติใจเอือ้อาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เหน็ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ ดังกระแสพระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเก่ียวกับการ
พฒันาคน ความว่า“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจติใจที่ดี คือความหนักแน่นมั่นคง
ในทางสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏบิตัหิน้าที่ให้จนส าเร็จ ทัง้ต้องมีกุศโลบาย
หรือวิธีการอับแยบยลในการปฏบิตังิานประกอบพร้อมด้วยจงึจะสัมฤทธ์ิผลที่แน่นอน 
และบงัเกดิประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดนิ...” 

 ด้านสังคม แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็งเป็นอสิระ ดังกระแสพระราชด ารัส ความว่า“...เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อม
เพรียงกัน ไม่ลดหลั่น จงึขอให้ทุกพยายามที่จะท างานในหน้าที่อย่างเตม็ที่ และให้มี
การประชาสัมพนัธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทัง้หมดเป็นงานที่เกือ้หนุนสนับสนุนกัน...” 



 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดอย่างฉลาดพร้อมทัง้การเพิ่ม
มูลค่าโดยให้ยดึหลักการของความยั่งยืนและเกดิประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราช
ด ารัส ความว่า“...ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยู่ได้อีกหลายร้อยปี ถงึเวลา
นัน้ลูกหลานของเรากอ็าจจะหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของเรา 
แต่เราก็ท าได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...” 

 ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
มีทัง้ดีและไม่ดีจงึต้องแยกแยะบนพืน้ฐานของภมูปัิญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภมูปิระเทศ สังคมไทย และควรพฒันา
เทคโนโลยีจากภมูปัิญญาของเราเอง ดังกระแสพระราชด ารัส ความว่า“...การ
เสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือความรู้ในด้าน
เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม...”“...การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ใหญ่โต เตม็รูปหรือเตม็ขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมมีปัญหา” 



 ด้านเศรษฐกจิ แต่เดมินักพฒันามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้และไม่มีการมุ่งที่ลดรายจ่าย ใน
เวลาเช่นนีจ้ะต้องปรับทศิทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญ และยดึ
หลักพออยู่พอกนิและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับเบือ้งต้น ดังกระแสรับส่ัง ความ
ว่า“...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้ม่ันคงนีเ้พื่อ
ตนเองเพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกนิเป็นขัน้หน่ึง 
และขัน้ต่อไป กค็ือ ให้มีเกียรตว่ิายืนด้วยตนเอง...”“...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันท า
เศษหน่ึงส่วนส่ี ประเทศของเรากส็ามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้...” 



 ความพอเพยีงระดับชุมชน  

 คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

 ช่วยเหลือเกือ้กูลกันภายในชุมชน บนหลักของความ รู้รักสามัคคี รักษา
เอกลักษณ์ ภาษา  

 สร้างเทคโนโลยีจากภมูปัิญญาท้องถิ่น รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมะสม  

 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน ทัง้ด้านเศรษฐกจิสังคม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพองค์กรการเงนิ สวัสดกิาร
ชุมชน  

 การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทัง้
การใช้ภมูปัิญญาท้องถิ่น  

 รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม รอบคอบ เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ 

 มีความเป็นอยู่ที่พอเพยีง ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกดิความยั่งยืนคงอยู่ ช่ัวลูกช่ัวหลาน 



 ความพอเพยีงในภาคธุรกจิเอกชน  

 เร่ิมจากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิที่หวังผลประโยชน์หรือก าไรในระยะยาว
มากกว่าระยะสัน้  

 แสวงหาผลตอบแทนบนพืน้ฐานของการแบ่งปันมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับ
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยาย
ธุรกจิต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทัง้ต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกจิของตนเอง  

 รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและ
ท าตามก าลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  

 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม  

 มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้  

 มีความส่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดกิาร ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 



 ความพอเพยีงระดับประเทศ  

 เป็นการบริหารจัดการประเทศโดยเร่ิมจากการวางรากฐาน ให้ประชาชนส่วน
ใหญ่อยู่อย่าง พอมีพอกนิ และ พึ่งตนเองได้ มีความรู้ และ คุณธรรมในการด าเนินชีวิต มี
การรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่ง เพื่อแลกเปล่ียน ความรู้ สืบทอด ภมูปัิญญา  

 และร่วมกันพฒันาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง รู้รักสามัคคี เสริมสร้าง 
เครือข่ายเช่ือมโยง ระหว่างชุมชนให้เกดิเป็นสังคมแห่งความพอเพยีงในที่สุด 



 หลักการปฏบิตัตินตามแนวทางของความพอเพยีงของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ประมวลหลักที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงแสดงให้
ประชาชนได้เหน็มาโดยตลอดได้ 10 ข้อ“หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท” มี
ดังนี ้

 

ท างานอย่างผู้รู้จริง และมีผลเป็นที่ประจักษ์ 
มีความอดทน มุ่งม่ัน ยดึธรรมะและความถูกต้อง 
มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด 
มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
รับฟังความคดิเหน็ของผู้อ่ืน เคารพความคดิที่แตกต่าง 
มีความตัง้ใจจริงและขยันหมั่นเพยีร 
มีความสุจริตและความกตัญญู 
พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง 
รักประชาชน 
การเอือ้เฟ้ือซึ่งกันและกัน 



 สรุป 

 การน้อมน าหลักการของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่ามกลาง
กระแสโลกาภวัิตน์ต้องยดึถือวถิีชีวติความเป็นไทย คือความอ่อนน้อมถ่อมตน 
โอบอ้อมอารี เคารพให้เกียรตตินเองและผู้อ่ืน พออยู่พอกนิเป็นสังคมแห่ง
ความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย  

 ด าเนินชีวติอย่างฉลาดไม่ประมาท ใช้สตปัิญญาแก้ไขปัญหาและที่
ส าคัญ คือต้องลงมือปฏบิัตจิริงหนักแน่นมั่นคงในทางสุจริตธรรมและความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัตหิน้าที่ให้จนส าเร็จ 

 



ภูมคุ้ิมกันสังคมไทยด้วยจติพอเพียง 

 การสร้างภูมคุ้ิมกันสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามการทุจริต
ต้องมีการก าหนดเป็นนโยบายมาตรการระดับประเทศ และก าหนดแนวปฏบิัติ
หรือตัดสนิใจเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ  

 โดยปกตแิล้วนโยบายจะถูกประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นทางการ การสร้างภูมคุ้ิมกันมี
หลายรูปแบบ ดังนี ้

 



 ภมูคุ้ิมกันทางสังคม  

 นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายค าว่าภมูคุ้ิมกันทางสังคม ใน
คอลัมน์คุยกับผู้อ่านในนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 246 ปี 2542 ว่า 

 ภมูคุ้ิมกันทางสังคม คือ ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแขง็ ถ้าครอบครัว
อบอุ่นและชุมชนเข้มแขง็กจ็ะท าให้โรคต่างๆ ทางสังคมท าอันตรายไม่ได้  

 ควรหนัมาใช้วัคซีนทางสงัคม คือส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชน
เข้มแขง็ 

 ขอให้เพื่อนคนไทยสนใจเร่ืองนี ้และช่วยกันสร้างภมูคุ้ิมกันทางสังคมทัง้ที่ท า
ได้ด้วยตนเอง และทัง้โดยการผลักดนัให้เป็นนโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ 
 เมื่อสังคมมีภมูคุ้ิมกันเรากไ็ม่ต้องเป็นโรคตดิเชือ้หรือโรคมะเร็งทางสังคมท า
ชีวติให้ยนืยาวและมีคุณภาพแขง็แรง 

  
 



 ภมูคุ้ิมกันทางสังคม (ต่อ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
กล่าวถงึ การสร้างภมูคุ้ิมกันทางสังคม ในยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศที่ 1 การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม  

 โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า การสร้างภมูคุ้ิมกันทางสังคมที่จ าเป็น คือ ทุกคนใน
สังคมไทยได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถงึ สามารถเข้าถงึบริการและทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพฒันาศักยภาพอย่างทั่วถงึและ
เท่าเทยีม  

 ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแขง็เป็นพลังร่วมของสังคมไทย และทุก
คนสามารถอยู่ในชุมชนและสังคมที่ยดึโยงเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกัน (คู่ มือการขับเคล่ือน
งานการสร้างภมูคุ้ิมกันทางสังคมในมิตวิัฒนธรรม, 2557: 3-4) 
 



 ภูมคุ้ิมกันให้กับธุรกจิ  

 การสร้างภูมคุ้ิมกันในระบบธุรกจิต้องมีการด าเนินการอย่างบูรณา
การสามารถป้องกันบริษัทจากผลกระทบภายนอกทัง้ทางด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จัดระบบมาตรฐานต่างๆ ดังนี ้
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เพื่อสามารถตรวจสอบภายในใน

องค์กรได้ และป้องกันการร่ัวไหลที่เกดิจากการปฏบิตังิาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กร 

 ระบบมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับสินค้าและองค์กรให้สามารถ
แข่งขันในระดับสากล เช่น HACCP, GMP, HALAL 

 การกระจายความเส่ียงทางธุรกจิ โดยมีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย และขยายตลาด
ขายส่งในตลาดใหม่ที่เป็นที่นิยมและการส่งออกไปขายต่างประเทศ เพื่อป้องกัน
และกระจายความเส่ียงจากวิกฤตการณ์ต่างๆ 



 ภูมคุ้ิมกันให้กับธุรกจิ (ต่อ) 
 ให้ความส าคัญกับการสร้างสร้างช่ือสินค้า โดยส่งผลิตภณัฑ์รวมถงึผลงานบริหาร

องค์กรเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าและความเช่ือมั่น
ในภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักพร้อมๆ ไปกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า 

 สร้างพนัธมติรเครือข่ายธุรกจิ โดยเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและ
วิสาหกจิชุมชน ด้วยการเปิดศูนย์ดูงานให้ความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 



 ภูมคุ้ิมกันผู้ปฏบัิตงิานภาครัฐ  

 หน่วยงานภาครัฐที่ยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใช้กับงานราชการ เช่น กรม
ราชทณัฑ์ ซึ่งมีเรือนจ าน าร่องตามหลักเกณฑ์กลุ่มแรก คือเรือนจ าสีคิว้จังหวัดนครราชสีมา  

 กรมราชทณัฑ์มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเปล่ียนจากการเร่ิมต้นจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจมาเป็นการลงมือปฏบิตัจิริงๆ โดยน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  

 ซึ่งแต่ละกลุ่มบุคคลมีวิธีการปรับใช้หลักของเศรษฐกจิพอเพยีงแตกต่างกันขึน้อยู่
กับสถานที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิตโดยรอบส าหรับกรมราชทณัฑ์แบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ  

 1) กลุ่มข้าราชการที่ท างานเรือนจ าจังหวัด มีบ้านพกัเป็นหลังเดี่ยว  

 2) กลุ่มข้าราชการที่อยู่อาศัยเฟต  

 3) กลุ่มข้าราชการที่ท างานอยู่ในกรมราชทณัฑ์  

 จากนัน้ก าหนดยุทธศาสตร์ 8 อย่าง และยกตัวอย่างโครงการให้เข้าใจ น าไป
ปฏบิตัไิด้ ดังนี ้

 



 ภูมคุ้ิมกันผู้ปฏบัิตงิานภาครัฐ (ต่อ) 
 การใช้ชีวิตพอประมาณและพึ่งตนเอง เช่น โครงการแก้มลิง โครงการเกษตรชีวิตวิถี

และการประกวดชีวิตผู้คุมแบบพอเพยีง 
 การมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปฏบิตัหิน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ

เรือนจ าใสสะอาด มาตรฐานเรือนจ าโปร่งใส 5 ด้าน โครงการปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรมความประพฤตแิละระเบยีบวินัย 

 การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว และการพฒันาทางจริยธรรม เช่น โครงการรัก
เดียวใจเดียว โครงการลูกหลานราชทณัฑ์อบอุ่น และโครงการครอบครัวสัมพนัธ์ 

 การปลอดอบายมุข เช่นโครงการงดเหล้าเข้าเวร 
 ความสามัคคีและการรวมพลัง เช่นโครงการชุมชนพทิกัษ์ความสะอาด โครงการหน่ึง

ราชทณัฑ์ และโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน 
 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น โครงการคลินิกคลายทุกข์ และโครงการวิ่งรอบคุก 
 การพฒันาตนเองสร้างเครือข่ายความรู้ เช่น โครงการความรู้คู่การท างาน และ

โครงการห้องสมุดก าแพง 
 การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการกระดาษรีไซเคลิ โครงการป่ัน

จักรยาน และโครงการประหยัดไฟ 
 



วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
• จะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเน่ืองจากมีพืน้ฐานจติที่พอเพยีงมีความ

ละอายต่อการทุจริตประพฤตมิิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกดิ
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
ทรงเป็นแบบอย่างในเร่ืองของความพอเพยีง  

• การปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้าน
การทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคดิจติพอเพยีงต่อต้านการทุจริตให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐาน
ความคดิของปัจเจกบุคคล โดยใช้หลักธรรมะพืน้ฐานแห่งความพอเพยีง  



วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
• คุณธรรมพืน้ฐานที่ป้องกันมิให้กระท าการเบยีดเบยีน คือ “หริิ” มีความหมายว่า ความ

ละอายต่อบาปทุกชนิด และ “โอตัปปะ”มีความหมายว่า ความเกรงกลัวต่อผลของบาป 
หริิโอตัปปะจะเกดิได้เม่ือมีปัญญาแยกแยะชัดเจน รู้ว่าอะไรเป็นบาป อะไรคือผลของบาป 
อะไรเป็นบุญ อะไรคือผลของบุญ รู้จักเหตุและผลของกฎแห่งกรรมน่ันเอง 

• ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ส่ังสมตดิต่อกันมายาวนาน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบสังคมเศรษฐกจิ การเมืองและความม่ันคงของประเทศ รวมถงึ
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก  

• จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดไป จงึต้องสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พฤตกิรรมการทุจริตหมด
สิน้ไปจากสังคมไทย จงึต้องหาแนวทางในการด าเนินการดังนี ้



แนวทางการด าเนินการ 

o การประยุกต์ใช้หลักการของความพอเพยีง ไม่ละโมบโลภมาก ควรมีวินัยในตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานต้องมีความซื่อสัตย์  

o ถือเป็นคุณธรรมพืน้ฐานของคนดี เพื่อเป็นการสร้างภมูคุ้ิมกันให้กับคนไทย เป็น
การปลูกฝังให้คนไทยมีพฤตกิรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปล่ียนสภาพ
สังคมให้เกดิภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

o โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพยีง มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต เป็นการสร้าง
ภมูคุ้ิมกันที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยจติพอเพยีง 

o กล่าวโดยสรุป หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภมูพิลอดุลยเดช ถือเป็นทางสายกลาง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมส าหรับสภาพสังคมไทยและสังคมโลก หากประชาชนมีความรู้จัก
พอเพยีง พอประมาณ ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว ชุมชน ธุรกจิ หรือระดับประเทศ
แล้วจะท าให้การทุจริตลดน้อยลง จนหมดไปในที่สุด 

 


