ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครดิตภาพปก : หนังสือชุดศาสตร์พระราชา (ภาพปก: เฉลิม อัคคะพู)

“...ถ้าทุจริตแม้แต่นดิ เดียว ก็ขอแช่งให้มอี นั เป็นไป พูดอย่างนีห้ ยาบคาย แต่วา่ ขอให้ มีอนั เป็นไป แต่ถา้ ไม่ทจุ ริต
สุจริตและมีความตัง้ ใจมุง่ มัน่ สร้างความเจริญ ก็ขอให้ตอ่ อายุได้ถงึ ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนทีม่ อี ายุมากแล้ว ขอให้
แข็งแรง ความสุจริตจะทาให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย...”
“...ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสาคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตให้สาเร็จ และไม่ทจุ ริตเสียเอง...”
พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านีอ้ กี คือคาว่าพอ ก็พอเพียงนีก้ พ็ อแค่นนั้ เอง คนเราถ้าพอในความ
ต้องการก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืน่ น้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิด
ว่าทาอะไรต้องพอเพียง ความหมายว่าพอประมาณ ซือ่ ตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็นสุข...”
พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทย
ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มี
ความสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่ มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยัง
ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้ าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบ
การบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่ต่างเห็นพ้อง
กันว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่าง
แท้จริง สําหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเป็นปัญหาสําคัญ
ลําดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้า นาน
จนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพั นกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
มาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในประเทศไทย โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าหากเราคิดดี ทําดี ตามรอยพระยุคลบาท อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
การทุจริตก็จะลดลงไปจากสังคมไทย การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยความพอเพียงจะต้ องประกอบด้วย
3 คุณลักษณะ พร้อมกัน ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้ อื่ น เช่ น การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ อ ยู่ ใ น
ระดับพอประมาณ
2. ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุ ผ ล โดยพิ จ ารณาจากเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ
3. การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

การนํ าปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาน้อมนําประพฤติ ปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้เกิ ดการ
พั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทาน
แนวพระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของ
ประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้
แนวพระราชดาริในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มี
รายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา

นอกจากนี้ยังต้อ งส่งเสริม ให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกั นการทุ จริต การ
เลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ ไม่ ว่ า ในระดั บ ชาติ ห รื อ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การคั ด กรองคนดี มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม เข้ามาบริหารประเทศ ป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ส่งเสริมคน
ดีให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้
1. หลัก เปิ ดเผย/โปร่งใส (Transparency) ในการปฏิ บัติ ราชการต้อ งซื่ อสัต ย์สุ จริต
ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้สม่ําเสมอ วางระบบการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย
2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มในการรั บ รู้
เรี ย นรู้ ทํ า ความเข้ า ใจ ร่ ว มแสดงทั ศ นะ ร่ ว มเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
3. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับในการ
บริหารราชการ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เอกสารอ้างอิง
 http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html
 https://my.dek-d.com/GR_Gang/blog/?blog_id=10230464
 http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/DMR_Ethics/download/article/article_
20180511141515.pdf

