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ค�ำน�ำ
	 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 รัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนา
ประเทศให้มีความวัฒนาสถาพร	มี	“คุณธรรมน�าการพัฒนา”	สร้าง
คนไทยเป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 สร้าง	 “สังคมคุณธรรมท่ีเกื้อกูล
และแบ่งปัน”	เพื่อก้าวสู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ด้วยการสร้าง	
“ความเข้มแข็งจากภายใน”	 โดยขับเคลื่อนตามแนวคิด	 “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง”	ผ่านกลไก	“ประชารฐั”	ให้ครอบคลมุในทุก
มติจิงึได้ประกาศใช้	“แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	1 
(พ.ศ.2559	 -	 2564)”	 เมื่อวันท่ี	 12	 กรกฎาคม	 2559	 โดยมีคณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นผู้ก�ากับดูแล	ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม	สร้างค่านิยม	จิตส�านึกที่ดีแก่ประชาชน	
โดยมหีลกัการส�าคญั	คอื	ให้น�าหลกัค�าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถือไป
ปฏบิตั	ิน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและวถิวีฒันธรรม
ไทยไปใช้ในการด�ารงชีวิต		
	 คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิจงึได้มนีโยบายให้ทกุ
ภาคส่วนท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคสื่อมวลชน	
และภาคประชาชน	ร่วมกันผนึกพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม	โดยเน้นปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์	4	ประการ	อันได้แก่	
พอเพียง	วินัย		สุจริต	จิตอาสา	จึงมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ	
กระตุ้น	และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง
ชาติใน	4	ภูมิภาคทั่วประเทศ		
	 กรมการศาสนา	และศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 จึงจัดการ



ประชุมวิชาการ	 “ประชารัฐร่วมใจ	 ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม
คุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”และสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภาค	ซึง่ภายในงานมกีารปาฐกถาและบรรยายพเิศษจากบคุคลส�าคญั	
และผู้ทรงคณุวฒุท่ีิเก่ียวข้องด้านการส่งเสรมิคณุธรรม	เพือ่สร้างความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ผ่าน
หลักการระเบิดจากข้างใน	เพื่อให้ประเทศมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เล็งเห็นสาระส�าคัญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม	 จึงได้จัดท�าและเผยแพร่ให้แก่
เครือข่ายองค์กรภาคีและผู้สนใจทั่วไป



คุณธรรม 
น�ำกำรพัฒนำประเทศ

หนังสือชุดควำมรู้



“คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ 
น�ำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดย น�ยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
ประธ�นกรรมก�รส่งเสริมคุณธรรมแห่งช�ติ

งำนประชำรัฐรวมใจ 
ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ”
และสมัชชำคุณธรรมภำคกลำง

ระหว่�งวันที่ 1-2 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2561 
โรงแรม ณ เวล� อ.เมือง จ.ร�ชบุรี
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	 รัฐบาลภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรี	 ตัง้วสิยัทัศน์ไว้ว่า	 เราจะเป็นประเทศทีม่คีวามมัน่คง	
มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร	 ซึ่งได้ทรงวางรากฐานมายาวนานต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2517	 เมื่อรากฐานของเราเป็นดังนี้	 เราต้องการให้ประเทศไทย 
ของเรามั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน	 พัฒนาประเทศบนพื้นฐานแห่งความ 
พอเพียง	 เราจึงบรรจุยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ด้วยเรื่องการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพของคนไว้ในยุทธศาสตร์ที่	 3	 โดยเราเชื่อว่า	
คนจะเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า
	 	 วิสัยทัศน์ที่วางไว้จะไม่มีวันไปถึง	 20	 ปี	 ถ้าคนไทยไม่ได้รับ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	 ซ่ึงมิติหนึ่งของการเสริมสร้าง
ศักยภาพก็คือ	 มิติเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม	 ลูกหลานของ
เราออกมาพูดว่า	 สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุ	 แต่อยู่ที่คุณค่า
ของจิตใจ	 สิ่งที่รัฐบาลต้องการคือการพัฒนาศักยภาพของคน	 ซึ่ง
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ก็คือมิติด้านจิตใจ	 เราอาจต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง	 ต้องการ
แพทย์	ต้องการวิศวกร	ต้องการทหาร	ต้องการนักปกครอง	ต้องการ
นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ	 ต้องการนักวิจัยที่สามารถคิดค้นและผลิต
นวัตกรรมใหม่ๆ	 มาช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ	
พร้อมๆ	 ไปกับการพัฒนาความรู้และความช�านาญ	 ผมจึงคิดว่าเรา
จ�าเป็นต้องพัฒนาด้านจิตใจของคนไทยไปพร้อมๆ	 กัน	 และในการ
พัฒนานั้น	เราต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับคนไทย
ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยเติบใหญ่
	 ครอบครัวมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างการเรียนรู้และ
ความตระหนักรู้	 เพราะลูกหลานเราอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ	่
แม้ว่าบางครอบครัวอาจมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อย	 หรือบางครอบครัว
อาจมเีวลาอยูด้่วยกนัมาก	เราจงึต้องมชีมุชนมาร่วมช่วย	ซึง่กค็อืชมุชน 
ท่ีลูกหลานของเราอยู่และใช้ชีวิต	 และเราจ�าเป็นต้องมีวัด	 ต้องม ี
ศาสนสถาน	 ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดก็ตามท่ีจะช่วยกล่อมเกลา
น�าพาคนไทยเข้าวัด	 น�าพาคนไทยเข้าโบสถ์	 น�าพาคนไทยไปมัสยิด	
เพราะผมคิดว่าล�าพังตัวเราเอง	 ครอบครัว	 และชุมชนยังไม่เพียง
พอ	 และเรายังต้องการสถานที่ราชการ	 ต้องการหน่วยงานราชการ	
ต้องการภาคธุรกิจและภาคเอกชน	 ต้องการความเป็นธรรมาภิบาล
ท่ีสร้างขึ้นในหน่วยงานราชการ	 ความเป็นธรรมาภิบาลที่สร้างขึ้น
ในบริษัทเอกชน	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในแผนปฏิบัติงานของ
ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ยทุธศาสตร์ท่ี	3	เร่ืองของการพฒันาและเสรมิ
สร้างศักยภาพของคน
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	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 น�าเอางานส่วนนี ้
มาขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคราชการ	 เรามีกระทรวง
วัฒนธรรม	 มีกรมการศาสนา	 มีศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 
และเรามีการต่อยอดลงไปที่จังหวัด	 ลงไปถึงอ�าเภอ	 และลงไปถึง 
ภาคประชาชน	เหมอืนกบัท่านผูม้เีกยีรตทิีม่านัง่อยูใ่นทีป่ระชมุแห่งนี	้
การเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้	 เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดซึ่งจะท�าให้
อนาคตของประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ฐีานของสงัคมคณุธรรม	และ
ถูกพัฒนาขึ้นบนฐานของสังคมคุณธรรม	
	 เราจะสร้างสังคมคุณธรรมได้อย่างไร	ผมคิดว่าคุณธรรม	ความ
พอเพยีง ความมวีนิยั ความสจุรติ จติอาสา	จะช่วยหล่อหลอมจติใจ
ของคนให้เกดิเป็นสังคมคณุธรรมได้	ไม่ว่าเราจะกระท�าอะไรก็แล้วแต่	
อาทิเช่น	เราจะประกอบธรุกจิ	เราจะท�าโครงการแผนงานการพฒันา
ของภาคราชการ	 หากเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง	 บน 
พื้นฐานของความมีวินัย	บนพื้นฐานของความสุจริต	และบนพื้นฐาน
ของจิตอาสา	ผมเชื่อว่าสังคมคุณธรรมเกิดขึ้นได้แน่นอน	
	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะเดินเรื่องเหล่านี้
ตลอดทัง้ปี	พ.ศ.	2561	ซึง่สิง่ทีเ่ราอยากให้เกดิขึน้ในการประชุมวันนี้ 
ก็คือ	ข้อพิจารณา	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่ถูกน�าไปขับ
เคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้	รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี	พลเอก 
ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ท่านเน้นในช่วงการท�างานปี	 พ.ศ.	 2561 
และท่านก็เน้นกับคณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด	ในเรื่องการขับเคลื่อน 
ประเทศ	 และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการทั้งของภาครัฐ	 
ภาคประชาชน	ภาคเอกชน	โดยต้องขบัเคลือ่นให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ	
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ล�าพังแค่แผนงานโครงการ	แนวทางการปฏบิตัทีิเ่ขยีนอยูใ่นกระดาษ
นัน้ไม่พอเพียงทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศหรอืแก้ไขปัญหา	ของประเทศ	
ท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นการขับเคลื่อนที่เอาคุณธรรมน�าเรื่อง
การมีความคิด
	 ผมจึงเห็นว่า	 ในช่วงตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ	 ได้มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมร่วมกันเดินหน้า	 โดยเอาคุณธรรม	 4	 ประการนี ้
รณรงค์ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตอันเป็นหนทางน�าการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
	 ผมคิดว่า	 “ความพอเพียง”	 เป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต	 ถ้าเรา
สามารถใช้ชวีติได้อย่างพอเพยีง	พอประมาณ	มเีหตุมผีล	มภีมูคิุม้กัน	
แล้วก็มีเงื่อนไข	ทั้งเงื่อนไขของความรู้	 เงื่อนไขของคุณธรรมคือการ
สร้างจติใจของเราให้เข้มแขง็	สิง่เหล่านีผ้มคดิว่าเป็นความงดงามของ
การสร้างชวีติของตวัเราเอง	ของครอบครวั	และของสงัคมโดยรวมได้
	 เราคงไม่สบายใจถ้าลูกหลานของเราไม่รู้จักพอเพียง	ให้เงินค่า
ขนมก็ใช้เกินที่เราให้	 เมื่อใช้เกินแล้วก็เป็นช่องทางท�าให้เขาคิดไป
อย่างอื่นเพื่อให้ได้เงินมาใช้อย่างเพียงพอ	 ถ้าคิดถูกก็ดีไป	 ถ้าเมื่อไร 
ที่คิดผิด	 ชีวิตเขาจะกลายไปอีกทางหนึ่ง	 สังคมและครอบครัวก็จะ
กลายเป็นอีกทางหนึ่ง	และสิ่งแน่ๆ	ที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ	ทุกข์ของ
คนเป็นพ่อแม่	 เพราะฉะนั้นหากเราสามารถเร่ิมต้นที่ความพอเพียง	
ทุกอย่างก็จะตามมา	 ผมเช่ือเช่นนั้นและเชื่อว่าถ้าสังคมไทยเชื่อ 
เช่นนั้นกันทุกคน	สังคมเราก็จะเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น	
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กำรใช้คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ
เพื่อน�ำพำประเทศสู่กำรพัฒนำ 

ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นเรื่องที่มีควำมจ�ำเป็น

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถ
บพิตร	 ทรงเป็นแบบอย่างท่ีพวกเราต้องเดินตาม	 แล้วสามารถเดิน
ตามได้อย่างเป็นจริง	 และท่ีส�าคัญคือ	 คุณธรรมทั้ง	 4	 ประการนี้	 
ความพอเพียง	 คือเรื่องของการเดินสายกลาง	 ‘มัชฌิมาปฏิปทา’	
ผมเชื่อว่า	 ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ	 หรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นใดก็แล้ว
แต่	 การเดินทางสายกลางคือสิ่งที่ดีที่สุด	 เป็นความจริงแท้ที่ไม่มีสิ่ง
ใดมาลบล้างได้	

	 	 ถัดมาคือมี	 วินัย	 ผมคิดว่าไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องให้ใครมาบอก
เราว่า	 เราต้องท�าอย่างนั้นต้องไม่ท�าอย่างนี้	 การมีวินัยในตนเอง 
เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด	 ผมเคยใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาระยะหนึ่ง	 มี
ประเทศหนึ่ง	 คนปลูกต้นไม้ท�าสวนและไม่อยากให้คนเดินผ่าน	 เขา
ไม่บอกว่าห้ามเดินผ่าน	ห้ามเดินลัด	แต่มีป้ายติดที่สวนว่า	“Do	the 
right	 thing”	 (ท�าสิ่งที่ถูกต้อง)	 แล้วเราจะฉุกคิดเองว่าเราควรจะ
เดินผ่านสวนของเขา	 หรือควรจะเดินอ้อม	 ค�าว่า“Do	 the	 right	
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thing”	 คือวินัยในตนเอง	 ซึ่งผมเชื่อว่ามีความจ�าเป็นต้องสร้างให้
คนรุ่นใหม่มีวินัยในตนเอง	 ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเส้นทึบห้ามแซง	
และรู้ด้วยตัวของเขาเอง	โดยที่เขาก็จะไม่แซงเรา	เราก็จะไม่แซงเขา	 
เราไม่ต้องส่งไลน์เตือนเพื่อนๆ	ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงสะพานนั้น 
ตรงอุโมงค์นี้	ทางแยกตรงนั้น	เราไม่ต้องบอก	ถ้าเรามีวินัยในตนเอง	
แล้วหากเรามคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ	ไม่ลกัทรพัย์	ไม่หวงัเอาทรพัย์คนอืน่
มาเป็นของตน	แม้จะคิดก็ไม่ท�า	สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้
	 สุดท้ายเรื่อง	 จิตอาสา	 ผมคิดว่าวันนี้ส�าคัญเพราะว่าการเป็น 
จติอาสานัน้	เป็นการช่วยเหลอืสงัคมโดยไม่จ�าเป็นต้องมสีิง่ตอบแทน	
เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 จิตอาสา
เป็นภาคประชาชนทีเ่ข้มแขง็และเป็นภาคประชาชนอนัเป็นเครือ่งไม้ 
เครื่องมือส�าคัญของภาคราชการ	 ส่วนภาคสังคมและภาคเอกชน 
เป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
	 จิตอาสาถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการช่วยเหลืองานด้าน
พัฒนา	 การช่วยเหลือเรื่องสาธารณภัย	 การช่วยเหลือเรื่องกิจกรรม
พเิศษต่างๆ	และท่ีผ่านมา	เราจะเหน็ได้ว่างานด้านจติอาสามเีพิม่มาก
ขึน้ทกุวนั	เราจะต้องไม่ท�าให้เกิดขึน้โดยการรอคอยให้มงีานก่อน	แต่
เราต้องสร้างความรู้สึกร่วม	ระเบิดจากภายในว่า	เราพร้อมที่จะเป็น 
จิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่สงัคมของเรา	หากเราท�าได้ครบทัง้	4	เรือ่ง 
ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
	 ผมเองมีความตั้งใจจะน�าเอาหน่วยงานต่างๆ	ที่ผมมีส่วนก�ากับ
ดูแล	เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรที่มีคุณธรรม	สร้างสังคมที่
มคีณุธรรม	จงึได้เรียนกบัผูเ้ก่ียวข้องไปแล้วว่า	จะช่วยท�าเรือ่งเหล่านี้
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ให้เกดิผลในทางปฏบิติัได้	และคดิว่าเร่ืองของการใช้คณุธรรมน�าการ
พัฒนาเพื่อน�าพาประเทศสู่การพัฒนาที่มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นเรื่อง
ที่มีความจ�าเป็น	
	 ผมเชื่อว่าท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท่านผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาสร้างความตระหนักรู้	สร้างการรับรู้ให้พวกเราในวันนี้	ทุกท่าน 
ล้วนแล้วแต่เป็นผูม้คีณุธรรม	และล้วนแล้วแต่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ผ่าน
การบ่มเพาะและการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรม	 ซึ่งจะมาช่วย
เติมเต็มให้กับพวกเราได้
	 ผมขออนญุาตใช้เวลาเพยีงเท่านีใ้นการถ่ายทอดสิง่ท่ีรัฐบาลคดิ
และเป็นความคาดหวังของนายกรัฐมนตรี	โดยเฉพาะความคาดหวัง
ท่ีจะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	 และความคาดหวังที่จะต้อง
ขับเคล่ือนต่อไปในอนาคตข้างหน้า	เพือ่น�าคณุธรรมมาเป็นตวัน�าการ
พัฒนา	 และมาเป็นตัวน�าการท�างาน	 ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการ	
ภาคส่วนเอกชน	หรือภาคประชาสังคมต่อไป
	 ขอขอบพระคุณอีกครั้ง	 ส�าหรับความกรุณาของท่านผู้ใหญ่	 
ณ	 ที่นี้	 ที่ได้ช่วยกันจัดงานครั้งน้ี	 และพวกเราคงจะได้มีส่วนร่วม 
ในการวางฐานความคิด	 และช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมของเราต่อไป	

ขอกราบขอบพระคุณครับ
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