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สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทีร่ กั ขอต้อนรับทุกท่านสูว่ ารสาร กล้า/ทำ�/ดี
ซึง่ ศูนย์คณ
ุ ธรรมตัง้ ใจให้เป็นช่องทางการสือ่ สารของผูค้ นทีส่ นใจหรือรับ
ผิดชอบงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นพืน้ ทีก่ ลางการแลก
เปลีย่ นความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเรือ่ งราวดีๆของบุคคลและ
องค์กรต่างๆ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการร่วมสร้าง “คนดี สังคมดี” เป็น
พลังการขับเคลือ่ นสูส่ งั คมไทย สังคมคุณธรรม
ทำ�ไมชือ่ วารสาร “กล้า/ทำ�/ดี” ปัจจุบนั ความอ่อนแอของ
คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตแพร่ขยายไปทุกวงการ เป็นภัยคุกคาม
และความท้าทายของสังคมไทย การแก้ไขเอาชนะปัญหานีไ้ ด้ไม่เพียงแต่
การทำ�ดีเฉพาะตัว หากแต่ตอ้ งเป็นคนดีทก่ี ล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ�  กล้า
ยืนยันตามความถูกต้องดีงาม และกล้าปฏิเสธ หรือไม่ยอมให้การทำ�ผิด
คุณธรรม ละเมิดจริยธรรมและทุจริต คนดีจะต้องปรับความคิด ลงมือ
ปฏิบตั ิ และรวมพลังกัน กล้า ทำ� ดี
กล้า/ทำ�/ดี ฉบับแรกเริม่ ต้นด้วยความพอเพียง ซึง่ เป็นปรัชญา
ทีใ่ นหลวงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี นอกจากนีค้ วามพอเพียง ยังเป็นต้นทางของ
การไม่ทจุ ริต และการมีคณ
ุ ธรรมข้ออืน่ ๆ ด้วย
ศู น ย์ คุณ ธรรมขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นมี ส่ว นร่ ว มเสนอข้ อ มู ล
ข่าวสารและบทความมาลงในวารสารกล้า/ทำ�/ดี รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ให้วารสารนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างการ
เปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรมความดีในสังคมไทย

คุณสิน สือ่ สวน

ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์คณ
ุ ธรรม

ขอบคุณครับ
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พอครูตำรวจ

ผูมีหัวใจ “จิตอาสา” ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
ความพอเพียง...หากมิได้หมายถึงแค่เรื่องการใช้เงินอย่างพอดี
แล้ว การที่เราสามารถจัดสรรเวลาที่เหลือแบ่งไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิต
อาสาแล้วนั้น จะหาความสุขใดได้อีก...
ร้อยตำ�รวจตรีสมศักดิ์ บุญรัตน์ อดีตข้าราชการตำ�รวจ และเป็นผู้
ทีไ่ ด้รบั รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ของศูนย์คณ
ุ ธรรม จากความ
ทุม่ เทแรงกาย แรงใจ สละเวลาเพือ่ ช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ นด้อยโอกาส ในบทบาท
ของพ่อผู้ให้ความเมตตา ครูผู้ให้ความรู้ และตำ�รวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ใน
คราวเดียวกัน

ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ยิน
เด็กเรียกว่า ‘พ่อครูตำ�รวจ’
เพราะเหมือนเราทำ�หน้าที่ ใน
คราวเดียวกันถึง ๓ อย่าง คือ
เป็นทั้งพ่อ ทั้งครู และตำ�รวจ

ครูข้างถนนเพื่อเด็กข้างถนน

ยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตหลังวัยเกษียณยังทำ�ให้มีเวลาไปเยี่ยมเยียนเด็กๆ มากขึ้น
กว่าเดิม ท่านได้นำ�หลักคุณธรรมความซื่อสัตย์มาใช้ในการดำ�รงชีวิต เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน จากการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ทำ�ให้ร.ต.ต. สมศักดิ์ บุญรัตน์ ได้รับการยอมรับ
และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ
มากกว่ารางวัล คือ การถูกเรียกจากบรรดาเด็กเร่ร่อนทั้งหลายว่าเป็น “พ่อ
ครูตำ�รวจ” ซึ่งเป็นคำ�กล่าวที่มีคุณค่าทางจิตใจ และบ่งบอกถึงแนวทางที่
ท่านได้ปฏิบัติมาตลอด โดยไม่เห็นแก่ความยากลำ�บาก
เมื่อถามถึงค่าใช้จ่าย ร.ต.ต.สมศักดิ์เล่าว่า “เรามีน้อยกินน้อย มี
น้อยใช้น้อย ถ้าจะรอให้รวยแล้วค่อยเข้ามาช่วยชาตินี้คงไม่รวย เราก็ช่วย
ตามที่เรามี เช่น ผัดมาม่าทีละเยอะๆ ยำ�ปลากระป๋อง ก๋วยเตี๋ยวซื้อหลายๆ
ถุงก็เทกินรวมกัน”
ในนามของ “พ่อครูตำ�รวจ” ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไม่เคยคิดจะนำ�
โอกาสที่ทุกคนมอบให้ มาใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวเลย ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดในสังคม ท่านรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี และยัง
สามารถแบ่งปันชีวิตส่วนตัวเพื่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ด้วยความพอเพียง
ที่พักพิงแก่ผู้ที่ทุกข์ยาก
ปัจจุบนั ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์ ได้เกษียณอายุงานรับราชการ แต่ ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าจดจำ� และปฏิบัติตาม
ดี
ท่านยังยืนหยัดปฏิบัติตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ และ

เริ่มจากประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการช่วยเหลือฟืน้ ฟูเด็กด้อย
โอกาส ขณะนัน้ ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์ ยังคงรับราชการตำ�รวจในตำ�แหน่ง
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำ�รวจนครบาลบางซื่อ ท่านได้
ตระเวนไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อสัมผัสกับเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส บางครั้งนำ�
อาหารไปมอบให้ หรือช่วยสอนหนังสือ เพื่อหวังให้เด็กเหล่านีม้ คี วามรูม้ าก
พอทีจ่ ะไม่ตกเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น พลังแห่ง
จิตอาสาของท่าน ช่วยให้ภาพลักษณ์ของตำ�รวจในพื้นที่ดีขึ้น และเป็น
ตัวอย่างที่ดีของตำ�รวจในการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงาน จึงได้รับการ
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาให้ทำ�หน้าที่ตำ�รวจชุมชนสัมพันธ์ ในโครงการ
“ครูตำ�รวจข้างถนน” เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเร่ร่อนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการหยิบยืน่ โอกาสให้ได้รบั การศึกษา
ก่อนจะปรับเปลีย่ นตนเองไปประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถดำ�เนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป
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สวนผักคนเมือง

HOW TO

ทำเองได งายจัง

การใชชีวิตแบบพอเพียงในเมืองไมใชเรื่องยาก สามารถเริ่มทำไดเลย ตัวอยางเชน การประหยัด เลือกใชจายเฉพาะที่จำเปน วันนี้เราจึงอยาก
แนะนำวิธีลดรายจายประจำวันเล็กๆ นอยๆ ทั้งยังชวยตกแตงที่พักอาศัยของทานใหเกไก มีสไตลไปพรอมๆ กัน นั่นคือ การปลูกผักสวนครัวไวทาน
เองที่บาน ไดทั้งประโยชน และความสวยงาม แถมยังชวยประหยัดคาใชจายไดดวย
แลวถาอยากปลูกผักกินเอง.. แตไมมีพื้นที่ปลูก

จะทำอยางไร ???

งายนิดเดียว เรามาลองดูวธิ ปี ลูกพืชผักสวนครัวแบบคนเมือง โดยไม
ตองงอพืน้ ที่ รับรองวาถูกใจอยางแนนอน
ใชกระถางตนไม
เพียงแคมพี น้ื ทีห่ นาระเบียง หรือริม
หนาตางทีแ่ สงสองถึง นำกระถางของพืชผัก
สวนครัวไปวางตั้งไว เวลาจะทำอาหารก็เด็ด
ใชไดงาย
ผักสวนครัวแบบแขวน
เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไมมาก
แคจับพืชผักใสกระถางแลวนำแขวน อยา
ลืมกะระยะความสูง เวลารดน้ำ
ทำกระถางแบบยื่นไปขางนอก
วิธีนี้เหมาะกับคนมีพื้นที่หนาระเบียง
นอย โดยหาซือ้ ตะขอเกีย่ ว ทีส่ ามารถหอย
กระถางไวบริเวณนอกหนาตางได ใสพืชที่
ตองการจะปลูกลงไป เปดหนาตางรดน้ำ
ทุกวัน

ผักสวนครัวที่เหมาะกับวิถีคนเมือง
(สามารถนำบางสวนมาปลูกใหมได)

กะเพรา
เพียงแคนำกานกะเพราที่ริดใบออกไปหมด
แลว ปกลงในกระถางดินรวน รดน้ำเชาเย็น
พอใหชมุ จากนัน้ ก็รอเวลา ทีก่ ะเพราจะงอก
ออกมาใหมไดเลย
ผักชี
นำรากผักชีไปแชนำ้ ใหรากงอกขึน้ มายาวพอ
จะไปปกลงในกระถาง รดน้ำตอไปอีก 2-3
สัปดาห เราก็จะไดตน ผักชีเอาไวรบั ประทาน
แบบสดๆ
นอกจากการนำสวนตางๆ ของผักมาปลูกใหมแลวปจจุบนั ยังนิยมใช
การปลูกดวยเมล็ดพันธุ เพราะนอกจะมีจะผักหลากหลายชนิดใหเลือกเพาะ
ปลูกไมวา จะเปนมะเขือเทศ ผักบุง พริก ฯลฯ ยังหาซือ้ งายและราคาถูกอีก
ดวย สามารถนำมาเพาะปลูกไดครัง้ ละมากๆ จึงชวยในการประหยัดตนทุน
การปลูกผักสวนครัวไวกนิ เอง นอกจากจะเปนการชวยประหยัดคา
ใชจายบางสวนลงแลว หากผักที่ปลูกมีเยอะจนเหลือกินเหลือใช เรายัง
สามารถนำไปแบงใหกบั เพือ่ นบานเพือ่ แสดงน้ำใจ หรือจะนำไปขายในราคา
ยอมเยา ก็สามารถชวยสรางรายไดเสริมไดอกี ดวย
ดี
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เมือง...พอเพียง?
วิถีพอเพียงในมิติคนเมือง

ภ

าพคุนชินที่เราเห็นในวิถีคนเมือง คือ วิถีชีวิตที่เรงรีบ ที่หมุนไปดวยกงลอของความตองการ กับเรื่องเงินๆ ชีวิตที่ตองเขาสังคม ทำตาม
แฟชั่นหลัก ชีวิตที่ไลหาความมั่นคง เพียงเพื่อชีวิตดีๆ สบายๆ ในวัยเกษียณ ที่อาจไมไดสบายอยางที่คิด เพราะกวาจะรูตัวอีกทหนี้สินก็พอกพูนเสียแลว
วิถีพอเพียงกับชีวิตในรูปแบบคนเมืองเปนคำถามที่นาคนหาในคำตอบ วาคนเมืองนั้นมีนิยามของความหมายคำวาพอเพียงไวเชนไร และ
นำมาประยุกตใชอยางไร

นิยามของคำวาพอเพียง คืออะไร
ตุกวามันอยูที่เราบาลานซชีวิต
นะ มันไมใชคุณตองทิ้งทุกอยางไปเปน
เกษตรกร 100 เปอรเซ็นต แตสำหรับ
ตุกพอไดมาลองลงมือทำนา เราเห็นวา
การทำเกษตรอินทรีย มันชวยทำให
ชีวิตยั่งยืนจริงๆ การไดอยูกับธรรมชาติ
มันทำใหชีวิตเรียบงาย และมีความสุข
ที่ยั่งยืน หลักๆ ตุกวาความพอเพียง
อการที่เราหยิบจับ ศักยภาพที่เรามี
ชนกวนันท รักชีพ คืออกมาทำให
เหมาะสม กับบริบทและ
(ตุก)
ความพอใจของเรา เมื่อกอนเราทำแต
พิธีกร ดารา นางแบบ ลาสุด งานในวงการ มีชีวิตวุนวายอยูแตใน
หันมาทำนาขาวปลอดสารพิษ สังคมเมือง ทั้งเหนื่อย ทั้งเครียด อยาง
ภายใตชื่อแบรนด “สุธาทิพย ตอนนี้เราก็ถอยมากาวนึง มาบาลานซ
ชีวิตตัวเอง อยูกับ ลูกๆ มากขึ้น เสาร
ฟารม” จ.สุพรรณบุรี
อาทิตยไปนาขาวทีส่ พุ รรณบุรี เอาตัวเอง
เอาลูกๆ ไปอยูกับธรรมชาติ ชีวิตมัน
ก็สบายขึ้น เรารูสึกพอใจกวา

เราวาคนมักบิดเบือนคำวา พอเพียง
ไปกันเยอะ มันไมใชแคทกุ คนตองไปทำเกษตร
แบงพื้นที่ 4 สวน 30:30:30:10 น้ำ:ขาว:
ไร:บาน เพราะบริบทของคนมันไมเหมือนกัน
และไมใชวา คนจนก็ใหคิดวาพอเพียง อยู
แบบจนๆ ตอไปนะดีแลว เราวามันไมใช
สำหรับเราพอเพียงคือ การเพิ่มพูน ไมใช
กีรติ อาภรณรัตน อัตคัดขัดสนหรือทนอยูไ ป เราก็ตอ งกิน ตองใช
(บาส)
เลยไปไดหลัก 6 Jars มา เปนหลักที่คลาย
วิศวกร, เจาของรานอาหาร กับเศรษฐกิจพอเพียง คือ แบง รายรับเปน
Holy cheese, มือเบสวง 6 สวน สวนที่ 1 ใชจาย 50 สวนที่ 2 ออม
10 สวนที่ 3 คาศึกษา (หนังสือ คอรสเรียน
Vivid dream
ตางๆ ที่ตอยอดทางธุรกิจใหเรา) 10 สวนที่
4 เก็บไวชอปปง เที่ยว 10 สวนที่ 5 ใหแม
รายได
10 สวนที่ 6 ใชเลนๆ 10 โดยตัวเลขและ
ชื่อกระปุกของแตละคน อาจไมเหมือนกัน
ก็ได
50%

ใชจาย
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?

10%

10%

10%

10%

10%

ออม คาศึกษา ชอปปง ใหแม ใชเลน
เที่ยว
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รากศัพทของความพอเพียงมันคือ ความพอดีกับตัวเอง กับความเหมาะสมของสถานภาพบทบาทของ
ตัวเอง อยางเราอยูในสังคมเมือง เรามีที่หลังบานอยูแคนี้ แลวเราแคคิดวาเราอยากปลูกผักปลอดสารพิษ เรา
อยากมีอาหารดีๆ กิน มันเริ่มจากจุดเล็กๆ เราเลยแปลงสิ่งเหลานี้ที่เรามีเปนตนทุน เราเห็นกากถั่วเหลืองจากราน
ขายน้ำเตาหู เราเลยเอามาเลี้ยงหมู ไก หาน แพะ เราเห็นเศษผักจากรานอาหารตามสั่งจากตลาดที่เต็มไปดวย
สารเคมี เราก็ไมเอาใหสัตวเรากิน เราเอาไปผานกระบวนการใหไสเดือนชวยแปรเปนปุย แลวเอาปุยมาปลูกผัก มัน
ชารีย บุญญวินิจ อยูที่การมอง ผมวาผมโชคดีมากๆ ที่ไดเรียนออกแบบมา แลวเรื่องมันก็ไมใชแคนั้น เรายังไดชวยโลก เราชวยลด
ขยะที่เปนภาระสังคมใหมาเปนตนทุนของเรา แลวเราก็มีรายได เรื่องนี้มันตามมาเองโดยที่เราไมรูตัว มารูอีกทีผมก็
(ลุงรีย)
ขายปุยไดเปนตันๆ ผมเปน Trainer สอนคนเรื่องวิถีชีวิตแบบนี้ ผมอยากเปน Model หนึ่งที่ทำใหคนรูวา
เจาของฟารมไสเดือนลุงรีย
เกษตรกรมันโคตรเทหเลย ตอนนี้ผมไมไดคิดเรื่องเงินแลวผมอยากชวยคน
และเจาของศูนยอบรม
ทักษะ ชีวิตแบบออแกนิค
สมาคมชมเดือน

กริยา แยมปลื้ม
(ยา)
พยาบาลและศิลปนอิสระ

มันเปนเรื่องของการมองไปที่ตัวเราวาเรามีศักยภาพ
อะไรบาง สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราสามารถทำไดดวยตนเอง ใน
ที่นี้เราหมายความถึงสิ่งที่เราจะทำเพื่อการดำรงชีวิต ให
เหมาะสมกับตัวของเราเอง ทั้งเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ
พลังรางกาย จิตใจ มันไมใชการอยูกับความขาดแคลนนะ
ไมใชตองกระเหม็ดกระแหม ซอมซอ ขนแคน แตมันคือ
การทำอะไรใหพอเหมาะพอดีกับศักยภาพของตน

ฉบับที่ 1 เดือนมิถน
ุ ายน

เจฟฟรี่
เบญจกุลวิวัฒน
พิธีกร , นักแสดง

พอเพียง คือ ไมสุดโตงเกินไป ไมได
แปลวาหามรวย ทำอะไรก็ใหประมาณตน
ในเวลาในสิ่งที่เราทำตอนนั้น คือเราทุกคน
ก็ปรับใชได เชน ในเวลาที่เราซื้อของ หรือไป
เที่ยว ก็ปรับใชใหเหมาะกับเรา ไมตอ งไป
ตามใคร ไมตอ งเหมือนกับคนอืน่
เราเองก็นำความพอเพียง มาปรับใช
ในชีวิต พรอมกับปลูกฝงลูกไปดวย เชน การ
แยกขยะ นำมารีไซเคิล เดินทางใกลๆ ก็ใช
จักรยาน หรือเวลาไปตลาดมีถงุ เยอะแยะ เรา
ก็เอาถุงไปเอง หรือหิ้วปนโตไป เล็กๆ นอยๆ
มันก็ชวยได มันไมไดเกี่ยวกับการที่ทำให
เรามีรายไดมากขึน้ แตมนั เกีย่ วกับการทีเ่ รา
เปนตัวอยางใหคนรุนหลัง นี่คือหนึ่งอยางที่
เราไดเรียนรูจากความพอเพียง คือความพอ
เพียงไมไดเนนเรื่องประหยัดอยางเดียว แต
อาจจะทำเพื่อสวนรวมดวย
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บัญชีครัวเรือน
เคล็ดลับการออมเงิน

หากเรามี 100 บาท
เราใช้ 100 บาท
เราก็พอเพียง แต่
ถ้าหากเราใช้ 105
บาท เมื่อไร เราจะ
เริ่มยากจน

คุณเลีย
่ ม บุตรจันทา
บุคคลต้นแบบในการใช้ชวี ติ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลา/ทำ/ดี

ท่ามกลางการใช้จา่ ยอย่างฟุง้ เฟ้อ
ลืมตัวในโลกทุนนิยม ทีส่ ร้างภาระหนี้
สินและก่อเกิดปัญหาให้กับสังคมไทย
มากมาย คุณลุงเลี่ยม บุตรจันทา
ปราชญ์เดินดิน แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูพ้ ลิกชีวติ จากคนมีหนีส้ นิ ติดอบายมุข
กลายมาเป็นบุคคลต้นแบบในการใชั
ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ ยัง
เป็นที่รักและชื่มชมของคนในชุมชน
และครอบครัว เพียงเพราะคุณลุงหัน
มาประหยัด และจัดทำ�บัญชีรายจ่าย
แบบง่ายๆ ทีบ่ า้ นเท่านัน้
“เมือ่ ก่อนปลูกข้าว 50 ไร่ เพือ่
ให้ได้เงินมา ซือ้ ซือ้ ซือ้ แต่กไ็ ม่เคย
พอ” คุณลุงเลีย่ ม กล่าวถึงชีวติ ในอดีต
ทีไ่ ม่คอ่ ยราบรืน่ เต็มไปด้วยหนีส้ นิ ของ
ตน ซึง่ ต่อมาเมื่อคุณลุงได้รู้จัก และ
เริ่มทำ�บัญชีรายจ่าย ทำ�ให้ได้มีโอกาส
ทบทวนการใช้ จ่ า ยของตั ว เองและ
ครอบครัวในแต่ละวัน จึงได้มองเห็น
ว่าต้นเหตุของหนี้สินส่วนใหญ่ของตน
เกิดจากอะไร

“โลกนีม้ เี รือ่ งทีต่ อ้ งจ่ายอยู่ 2 เรือ่ ง คือเรือ่ งจำ�เป็น กับเรือ่ งต้องการ
แต่กอ่ นมีบญ
ั ชีรายจ่าย รายจ่ายก็มแี ต่เรื่องที่ต้องการ ซึ่งคนส่วนใหญ่
เป็นแบบนัน้ จึงทำ�ให้เกิดความไม่พอเพียง การทำ�บัญชีรายจ่ายเป็น
เหมือนการทบทวนตัวเองในแต่ละวัน รูว้ า่ อะไรจ่ายได้ อะไรประหยัดได้
พอเริม่ เห็นรายจ่าย ก็เห็นว่า สิง่ ของทีซ่ อ้ื หลายอย่างสามารถปลูกเองได้
ทำ�ให้เรามีสติกบั การใช้เงินออมในอนาคต”
ผลจากการหันมาประหยัด และทำ�บัญชีรายจ่าย ปัจจุบนั คุณลุง
เลีย่ มสามารถใช้หนีส้ นิ ทีต่ นก่อไว้ครัง้ อดีตจนหมด และหันมาทำ�ฟาร์มจาก
สิง่ ทีก่ นิ สิง่ ทีใ่ ช้ ปลูกข้าว เลีย้ งปลา ปลูกผักพืน้ บ้าน สมุนไพร ทัง้ ยังผลิต
ปุย๋ ใช้เอง พืน้ ทีต่ รงไหนว่าง ก็จดั สรรให้ญาติๆ ได้มที ท่ี �ำ กิน สร้างความสุข
มีกนิ มีใช้ ตามแบบฉบับความพอเพียงของตน
สุดท้ายคุณลุงเลีย่ มแนะแนวทางการทำ�บัญชีให้เราว่า “ต้องเริม่ ที่
ตัวเองก่อน จัดการกับชีวติ ตนเอง มองทรัพยากรทีเ่ รามี เช่น หากเรามี
100 บาท ใช้ 100 เราก็พอเพียง หากเราใช้ 90 เราจะเริม่ เป็นเศรษฐี แต่ถา้
หากเราใช้ 105 เมือ่ ไร นัน่ แหละเราจะเริม่ ยากจน”
การทำ�บัญชีรายจ่ายในปัจจุบันนั้น อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว จะว่า
ง่ายก็งา่ ย จะว่ายากก็ยาก เพราะต้องหมัน่ ทำ�เป็นประจำ�สม่�ำ เสมอ สรุป
ยอดค่าใช้จา่ ยทุกวันและทุกสิน้ เดือน หากรายจ่ายเฉลีย่ เท่ากับรายรับ เรา
ควรย้อนกลับไปดูวา่ จะตัดอะไรออกจากรายจ่ายได้บา้ ง เพือ่ ใช้เป็นเงิน
ทุนสำ�รองสำ�หรับอนาคตต่อไป เพียงเท่านี้เราก็สามารถฝึกตัวเองให้ใช้
จ่ายด้วยความระมัดระวัง และมีความสุขกับวิถพี อเพียงได้

การทำ�บัญชีครัวเรือน คือจุดพลิกผันของชีวิตลุงเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรนักคิด จากคนมีหนี้
สู่ชีวิตใหม่ที่อยู่ได้ด้วยความพอเพียง มีอยู่มีกิน มีเก็บออม และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่คนในสังคมและ
คนรุ่นหลังต่อไป ดี
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

ผนึกกำลังองคกรสื่อ 19 แหง ประกาศเจตนารมณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ปัจจุบันได้เกิดคำ�ถามเกี่ยวกับการทำ�หน้าที่ของสื่อมวลชน ถึงผล
กระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขาดจิตสำ�นึกบนพืน้ ฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จนเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์อยูบ่ อ่ ยครัง้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม
ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้รว่ มมือกับองค์กรสถาบัน
ด้านสื่อมวลชน 19 องค์กร และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพสื่อมวลชน และหน่วยงานองค์กรด้านสือ่ มวลชน เพือ่ กระตุน้ ให้สอ่ื ได้
ตระหนักถึงผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมทีเ่ กิดจากการทำ�หน้าทีข่ องสือ่
โดยได้ด�ำ เนินการจัดอบรมมาแล้ว 1 รุน่ มีองค์กรสือ่ เข้าร่วมกว่า 55 คน
และเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2559 ทีผ่ า่ นมา ทางศูนย์คณ
ุ ธรรมร่วมกับ
องค์กรภาคีเครือข่าย ได้จดั งาน “สือ่ คุณธรรม สร้างสรรค์สงั คมไทย” และ
พิธมี อบเกียรติบตั รแก่ผผู้ า่ นการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสือ่ มวลชน
รุน่ ที่ 1 (คจส. 1) จำ�นวน 54 คน จากผูแ้ ทนหน่วยงาน องค์กรด้านสือ่ 40
องค์กร พร้อมทัง้ รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมสือ่ มวลชน ใน
ยุคดิจิตัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม
วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นวิทยากร และการแสดงเจตนารมณ์ความมุง่ มัน่ ใน
การรณรงค์สง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สังคมไทย ในฐานะนักสือ่ สาร
มวลชนของผูแ้ ทนหน่วยงาน องค์กรสือ่ มวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

1. คุณธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรม กล่าวเปิดงาน
2. คุณฐาณิญา พงษ์ศริ ิ ประธานคณะทำ�งานเครือข่ายสือ่ มวลชน กล่าวที่มาของการจัดงานในครั้งนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมิถน
ุ ายน

3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี บรรยายพิเศษ
หัวข้อ จริยธรรมสื่อมวลชน
ในยุคดิจิตัล

โดยคุณธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรม ได้กล่าวถึงความ
สำ�คัญของงาน “สือ่ คุณธรรม สร้างสรรค์สงั คมไทย” ว่าสื่อมวลชนเป็น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูท้ างสังคม เป็นผูส้ ร้างนวัตกรรม   ให้สื่อเข้า
ถึงคน ในปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่มีการเสพสื่อกันอย่างแพร่หลาย หาก
ครอบครัวพ่อแม่ไม่สามารถให้คำ�ตอบหรือความรู้แก่เด็กเหล่านีไ้ ด้ เขาก็
ต้องไปถามครู และสือ่ อินเตอร์เน็ต ฉะนั้นสื่อต้องเป็นผู้ให้ความรู้ และ
สร้างความตระหนักได้ ดังเช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำ�เนิน
การจัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม สือ่ มวลชน และขอบคุณนัก
สือ่ สารมวลชนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตร ซึง่ ถือว่าท่าน คือ “สือ่
คุณธรรม” แล้วนัน่ เอง
ทัง้ นีศ้ าสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า สถาบันการศึกษาต้องมีคี วามเท่าทันในเรือ่ งของสือ่
ดิจิตอล อาจารย์ผู้สอนต้องมีความทันสมัยต่อการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เข้าใจ และลึกซึง้ เพือ่ ให้น้ กั สือ่ สารมวลชนรุน่ ใหม่ของไทยรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกัน ต้องเร่งสร้างแนวทางในการควบคุมเนือ้ หาสือ่ ในยุคดิจทิ ลั
ด้วย
หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสือ่ มวลชน (สือ่ คุณธรรม) ของศูนย์คณ
ุ ธรรม
ถือเป็นหลักสูตรสำ�คัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถควบคุมกันเอง
ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรสีขาวได้ และหลักสูตร
นี้จะต้องได้รับการประเมิน และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และทัน
ยุคทันสมัยด้วย
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4. พิธมี อบเกียรติบตั รหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน
รุ่นที่ 1 (คจส.1)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อ
คุณธรรมยุคดิจทิ ลั ” ทีไ่ ด้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นแวดงวงสือ่ สารมวลชน
มาเป็นวิทยากรอีกหลายท่าน อาทิ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย  ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายภาณุพงษ์   อุณหเลขกะ
ประธานคณะกรรมการ “สื่อคุณธรรม” รุ่นที่ 1 โดยมีนางสาวอมรรัตน์  
มหิทธิรุกข์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ซึ่งมีสาระสำ�คัญในการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของสื่อในยุคดิจิตัล และการประกาศเจตนารมณ์ ของเครือ
ข่ายสื่อมวลชน 40 องค์กร ทั้งหมด 5 ข้อ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมจริยธรรมทั้ง
ภายในองค์กรและสังคม คือ
1) เราในฐานะองค์กรสือ่ เอง จะร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการควบคุมดูแล
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรของเราเอง  
2) เราจะเฝ้าระวังและรณรงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ผ่านช่องทางสื่อสารตามภารกิจของแต่ละองค์กรของเราอย่าง
เป็นรูปธรรม
3) เราจะสนับสนุนแนวทางและนโยบายการปฏิรปู สือ่ ในมิตขิ องคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง ในทุกรูปแบบ  
4) เราจะร่วมตรวจสอบสือ่ ต่างๆ ทัง้ สือ่ เดิมกับสือ่ ใหม่อย่างสือ่ ออนไลน์
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ไม่ให้ข้อมูลผิด ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
5) เราจะรวมพลังของเราทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อน
สังคมและประเทศชาติให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมต่อไป
ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปิน นักร้องทีอ่ าสามาร่วมสร้างสีสนั
ในงาน อาทิ ป๊อด โมเดิร์นด๊อก, ตุล อพาร์ทเม้นท์คุณป้า และวง rustjam

กลา/ทำ/ดี

ซึ่งนายสิน  สื่อสวน  ผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรนี้กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมจะทำ�หน้าที่จัด
การติดตามสนับสนุนการขับเคลือ่ นกิจกรรม ของสือ่ คุณธรรมตามทีไ่ ด้ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้  ทั้งเครื่องมือ องค์ความรู้ และกระบวนการต่างๆ ใน 2 ส่วน
ส่วนแรก ส่งเสริมการเชื่อมโยงและรวมตัวของเครือข่ายสื่อสีขาว โดยจัดให้
มีเวทีพดู คุย (Forum) ของเครือข่ายสือ่ มวลชนในการหาข้อสรุปจากสถานการณ์
ทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทของสื่อ เพื่อสะท้อนข้อมูลให้
กับสังคมเป็นระยะๆ   ส่วนที่สอง การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรมสือ่ มวลชนด้านเนือ้ หาให้ทนั สมัยเข้ากับสถานการณ์ และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายสื่อแขนงต่างๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน
ทางวิชาการ  สมาคมวิชาชีพสื่อเพื่อนำ�ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางสำ�หรับ
การอบรมสำ�หรับนักวิชาชีพสื่อมวลชนให้ขยายวงมากขึ้น
ดี

5. การเสวนาเรือ่ ง รูเ้ ท่าทัน สร้างสรรค์สอ่ื คุณธรรม ยุคดิจติ ลั
6. การแสดงดนตรีจาก คุณป๊อด โมเดิรน์ ด๊อก
7. บรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกันของคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
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หาสมุดตีตาราง 4 ชอง
คือ วันที่ | รายการ
| รายรับ | รายจาย

บันทึกขอมูลลงไปตั้งแต
เริ่มไดรายรับไปจนถึง
การจาย คาอะไร
ไปเทาไหรในทุกๆ วัน

3

หากใครไมชอบพกสมุดจด
สมัยนี้มีแอพพลิเคชันบันทึก
รายรับรายจายใหคนรุนใหม
ไดอัพเดตในทุกสถานการณ
การใชจายอีกดวย เชน

สรุปยอดทุกวันและทุกสิ้นเดือน
หาก รายรับ > รายจาย = เงินออม
(นำสวนที่เหลือเก็บเขาบัญชีเงินออม)

รายรับ < รายจาย = หนี้

(กลับไปดูวาจะตัดคาใชจายสวนไหนออกไดบาง)

spendee

coinkeeper

money
control

...คำวาพอเพียงความหมายอีกอยางหนึ่ง
มีความหมายกวางออกไปอีก
ไมไดหมายถึงการมีพอสำหรับใชเองเทานั้น
แตมีความหมายวา พอมีพอกิน
พอมีพอกินนี้ก็แปลวา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

