


ค�ำน�ำ
	 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 รัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนา
ประเทศให้มีความวัฒนาสถาพร	มี	“คุณธรรมน�าการพัฒนา”	สร้าง
คนไทยเป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 สร้าง	 “สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูล
และแบ่งปัน”	เพื่อก้าวสู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ด้วยการสร้าง	
“ความเข้มแข็งจากภายใน”	โดยขบัเคลือ่นตามแนวคดิ	“ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”	ผ่านกลไก	“ประชารัฐ”	ให้ครอบคลุมในทุกมิติ	
จึงได้ประกาศใช้	 “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1 
(พ.ศ.2559	 -	 2564)”	 เมื่อวันท่ี	 12	 กรกฎาคม	 2559	 โดยมีคณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นผู้ก�ากับดูแล	ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม	สร้างค่านิยม	จิตส�านึกที่ดีแก่ประชาชน	
โดยมหีลกัการส�าคญั	คอื	ให้น�าหลกัค�าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถอืไป
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





 กำรส่งเสริมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
ตำมหลักกำรระเบิดจำกข้ำงใน

โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ

งำนประชำรัฐร่วมใจ 
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” 
และสมัชชำคุณธรรมภำคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 
เวลา 11.00-12.00 น.

ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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	 ที่ผ ่านมาเรามองคุณธรรมเป็นเร่ืองของพฤติกรรมมนุษย์	 
แต่ความจริงคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนมา
ตั้งแต่เกิด	ถ้าเราจะเรียกให้ใหม่ก็เปรียบเหมือนเป็นดีเอ็นเอของเรา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้พระราชนิพนธ์ 
สอนไว้ว่า	

“ถึงสูงศักด์ิอัครฐานสักปานไหน
ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี

ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี
ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต�่าคน”

	 หมายความว่า	คุณธรรมนั้นคือมาตรฐานความเป็นคน	เพราะ
ฉะน้ันที่พระองค์ท่านได้พระราชทานกลอนบทนี้ก็เพื่อเตือนพวก
เราให้นึกไว้อย่างหน่ึงว่า	 คุณธรรมนั้นไม่ใช่เร่ืองที่ห่างไกล	 ไม่ใช่
เรื่องนามธรรม	แต่เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในตัวคุณ	อยู่ที่ว่าคุณหาจุดและดึง
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คุณค่าออกมาได้มากน้อยเพียงใด	เพราะว่าความเป็นคนหรือความ
เป็นมนุษย์นั้น	 เรามีความเหนือกว่า	มีความสูงกว่าจากสัตว์โลกทั้ง
ปวง	 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะท�าอย่างไรท่ีจะให้คน
อยู่ร่วมกันได้	
	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	
ท่านได้ตรัสสอนนายแพทย์ไว้ว่า	

 
	 หมอจะมพีฤตกิรรมดแูลคนไข้ให้ดหีรอืไม่ดีอยูท่ี่จติใจของหมอ 
ถ้าหมอดูแลคนไข้เสมือนบิดามารดาตนเอง	 พฤติกรรมในการดูแล
คนไข้จะมีความชัดเจนและเป็นการดูแลอย่างสุดความสามารถ	 
แต่ในทางตรงกันข้าม	ถ้าหลักคิดของหมอคนนั้นมองในเชิงพาณิชย์
มากเกินไป	 การท่ีจะอุทิศตน	 ทุ่มเทในการดูแลคนไข้ย่อมน้อย	 ที่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 
ท่านได้ทรงสอนไว้ก็คือ	 เราจะต้องมีความเป็นมนุษย์อยู่ในหัวใจ	
เราทุกคนมีร่างกายเป็นมนุษย์	 และเราต้องถามตัวเราได้ว่าใจของ 
เรานัน้เป็นมนษุย์ด้วยหรอืไม่	แน่นอนเกดิมากายเราเป็นมนษุย์แน่	แต่ 
อยู่ๆ	 ไปแล้วอาจจะไม่ใช่	 และเราควรอบรมบุตรให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์	 หมายถึงร่างกายเป็นมนุษย์ด้วยลักษณะอะไรต่างๆ	 แต่ 
สิ่งที่ตามมาก็คือ	ให้มีจิตใจของความเป็นมนุษย์ด้วย

“ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นหมอเพียงประการเดียว
แต่ต้องการให้เธอเป็นหมอท่ีมีหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์ด้วย”
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	 ความเป็นมนษุย์คอื	ให้เป็นคนทีม่พีรหมวิหารสีม่เีมตตา	กรณุา	
มทุติา	อเุบกขา	ฉะนัน้จติใจหรอืความคดิของเราจึงต้องถกูหล่อหลอม 
กล่อมเกลาให้มีคุณธรรม	 ทุกคนมีสภาพเป็นมนุษย์	 แล้วท�าให้ใจ 
ของเราเป็นมนุษย์ได้หรือไม่	
	 ท่านทรงบอกให้เรารู้จักตนเองด้วยตนเอง	 คุณธรรมนั้นเป็น
เรื่องทีต่ัวเองจะต้องคดิ	กลั่นกรอง	แล้วรูว้า่เปน็อยา่งไร	คนภายนอก	
พ่อแม่หรือสังคมเป็นผู้ท่ีบอกได้แต่เพียงว่าเราน่าจะท�าอย่างไร	
	 สิง่ส�าคญัทีเ่ป็นหลกัพระพุทธศาสนาท่ีสอนกนัมาตลอดก็คอืค�า
ว่า	“หิริโอตตัปปะ”	ซึ่งถ้าเราพิจารณาตามศัพท์แล้วคือความหมาย
ของค�าว่า	คุณธรรม จริยธรรม 
	 หิริ	นั้นหมายถึงการละอายต่อบาป	การละอายต่อบาปนั้นเป็น
เรื่องของจิตใจ	ซึ่งหมายความว่า	ให้จิตใจเรามีความละอาย	
	 โอตตัปปะ	 เป็นเร่ืองของความกลัวบาป	นั่นก็คือ	มีกฎเกณฑ์
ของสังคมหรือกฎเกณฑ์ของใจที่บังคับเรา	 ส่วนหลังนี้ที่เราเรียกว่า
จริยธรรม	
	 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า	ค�าว่า	คุณธรรม	กับ	จริยธรรม	เป็น
สิ่งที่อยู่ด้วยกันและคู่กัน	คุณธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ	ส่วนจริยธรรม
เป็นเรื่องความประพฤติ	 ความประพฤติก็ได้แก่การที่เราพูดหรือ
การกระท�าต่างๆ	
	 ด้วยเหตุนี้ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติจึงได้มองว่า	 อนาคต
ของคนไทยจะต้องเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 มีจิตสาธารณะ	 และท�า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม	เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีต้องการก็คือ	ให้คนไทยเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ	นี่คือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ว่าในอีก	20	ปีข้างหน้า	
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ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2579	คนไทยทุกคนจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
	 มนุษย์สมบูรณ์แบบคือค�าว่า	Perfect	 เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งเร่ืองของร่างกายและจิตใจ	เราต้องท�า “คน” ให้เป็น “มนุษย์”
	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร 
ทรงมีพระราชด�ารัสไว้ว่า	

‘เราจะต้องท�าคนให้เป็นมนุษย์’
 
	 ร่างกายเราเป็นมนุษย์แน่นอน	 แต่ต้องยกระดับท�าให้จิตใจ
ของเรามีความเป็นมนุษย์ด้วย	 ความเป็นคนก็เหมือนเราชงกาแฟ	 
การชงกาแฟหมายถึงการคนกาแฟให้เข้าที่	เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ
คนหรือตกผลึกไปสู่สิ่งที่ดี	 รสชาติจึงจะอร่อย	 ชีวิตมนุษย์ของเราก็
เช่นเดียวกัน	 เราจะต้องยกระดับตัวของเราให้ได้	 เพราะการท่ีเรา
เป็นมนุษย์นั้น	ตามรากศัพท์ก็เป็นเร่ืองของการท่ีมีจิตใจสูง	 เพราะ
มนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผล	ดังนั้นเร่ืองของจิตใจ	ความรัก	และความ
เมตตากรุณาต่อผู้อื่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญของความเป็นมนุษย์	ต่อมาคือ
มนุษย์ต้องมีความสามารถในการควบคุมจิตใจของตัวเองได้	 การ
ควบคุมจิตใจก็คือเรื่องของความคิดดี	 การควบคุมความประพฤติ
ก็คือการกระท�าที่ดี	 สองอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ท่ีเหนือกว่าตัว
เราทางด้านจิตใจ
	 การทีเ่ขาเป็นอะไรเรากส็ามารถจะฝึกได้ท้ังนัน้	แม้กระท่ังสนุขั	
เมื่อสี่สิบปีก่อนผมไปปฏิบัติราชการอยู่ท่ีญี่ปุ่น	มีคนพูดกันเล่นๆ	ว่า	
“คณุคอยดสุูนัขในญีปุ่น่ข้ามทางม้าลายกแ็ล้วกนั”	ทีแรกผมไม่เช่ือก็
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ไปยืนดู	แปลกนะ	สุนัขข้ามทางม้าลาย	เพราะสุนัขดูคน	พอคนมาถึง
ก็จะยืนรอไฟแดงแล้วค่อยเดินข้ามไป	นี่คือสิ่งที่เราฝึกได้	ขออภัยที่
เอาไปเทียบกับสุนัข	แต่พวกนี้คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่า	ท�าไม
เราไม่ควบคุมจิตใจของเราให้มีความเป็นมนุษย์ล่ะ	
	 มนุษย์น้ันมีความดีอยู่ก็คือมีการเรียนรู้จากการกระท�าของ 
ตัวเอง	หรือที่เราเรียกว่ารู้ผิดชอบช่ัวดี	แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย
ยุคปัจจุบันอาจจะเกิดปัญหา	เพราะว่าเราอาจจะละเลยการควบคุม
จิตใจความเป็นมนุษย์ของเรา	

ความเป็นมนุษย์: ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

1. ไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่	เวลาเราขบัรถ	เราจะแซงปาดหน้าเขาไหมครบั 
เราคดิจะไปเรว็กว่าเขาไหม	 ถ้าเราคิดจะไปเร็วกว่า	 เรากอ็าจหาทาง 
เอาเปรียบเขา	 เพราะฉะนั้นเวลาจะท�าอะไรก็แล้วแต่เราต้อง
ถามตัวเราเองว่าสิ่งที่ เราท�านั้นเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขา 
หรือเปล่า	สมมติว่าเราจะฝากลูกเข้าโรงเรียน	เราถามตัวเองว่าเรา
เอาเปรียบคนอื่นไหม	ถ้าคิดว่าสิ่งนั้นคือการเอาเปรียบก็อย่าไปท�า

มนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
• ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
• ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น
• ไม่ก้าวร้าว
• ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างสังคมท่ีดี
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2. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน	เช่น	ทางเข้าออกของบ้าน
คน	เขาก็ต้องการใช้เพราะเป็นสิทธิของเขา	เราไปจอดรถขวางหน้า
บ้านเขาจนกระท่ังเกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน	นี่ก็เป็นลักษณะของการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนอย่างหนึ่ง
3. ไม่ก้าวร้าว	 สังคมไทยใน	 20	 ปีที่ผ่านมาเรามีความก้าวร้าวสูง
ก็เลยท�าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง	 การเสียดสี	 การพูดจาต่างๆ	
ท�าให้คนคิดว่าถ้าไม่เสียดสีก็กลายเป็นเร่ืองไม่มีสีสัน	พอมาถึงตรงนี ้
เรามาน่ังคิดกันได้ไหมว่า	 นี่ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นมนุษย์	 
มนุษย์จะต้องมีความไม่ก้าวร้าวกัน	เรามีศิลปะในการพูดจากัน	เรา
มีความเป็นกัลยาณมิตรในการพูดจากัน	ท�าไมเราไม่ใช้ตรงนั้น	กลับ
ใช้อ�านาจบาตรใหญ่เข้าไปกดดันเขา	 เราใช้ความเหนือกว่าท�าใน 
สิ่งต่างๆ	จนกระท่ังเกิดจุดท่ีท�าให้เขาทนไม่ได	้
	 โบราณเขามอียูค่�าหน่ึงคอืค�าว่า	“สนุขัจนตรอก”	สนุขัจนตรอก
คือสุนัขที่จะกัดแม้กระท่ังเจ้าของตัวเอง	เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่	
มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน	 เราไม่สมควรที่จะท�าอะไรในลักษณะที่บังคับ
ให้คนเขาทนไม่ได้	เราต้องมีความเมตตาต่อเขา	ในบางเรื่องเราก็ให้
อภัยกันบ้างในสิ่งท่ีเราท�าได้	แล้วหาเวลาท�าความเข้าใจกัน	ขณะนี้
สังคมไทยมีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างไม่อยู่ในสภาพของความเป็น
มนุษย์	จิตใจเราจะเริ่มมีความก้าวร้าวคล้ายๆ	กับต�่ากว่ามนุษย์แล้ว	
บางคร้ังเราเจอหน้ากันแทนท่ีจะพูดจากันดีๆ	 เมื่อวานนี้ปรากฏว่า
เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจไปเตอืนกเ็อาดาบมาไล่ฟัน	ผลสดุท้ายถกูต�ารวจจบั 
เสียคน	เสียอนาคตไป	
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	 ทั้งๆ	ที่สิ่งเหล่านี้สามารถระงับกันได้	โดยการถามตัวเราเองว่า
ผิดไหม	เราไปขายของตรงนั้นมันผิด	เขามาเตือนมาจับเราก็ไปโกรธ
เขา	พอไปโกรธแล้วก็มีการท�าร้าย	แล้วจากเรื่องเล็กก็เป็นเร่ืองใหญ	่
นี่คือเรื่องของการมีจิตใจท่ีขาดความเป็นมนุษย์ไป
4. ประกอบสัมมาอาชีพ	และสร้างสังคมอันดี

ความเป็นมนุษย์: คนดี 
ต้องประกอบไปด้วยดังนี้
1. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน 
	 ผมเคยไปออกรายการโทรทัศน์ตอนก่อนที่จะรัฐประหาร	ได้มี
นักวิชาการมาถามผมว่าคนดีคืออะไร	ความดีคืออะไร	แต่จริงๆ	แล้ว 
ค�าว่าคนดกีค็อื	เราต้องนกึถงึคนอืน่เขา	คนดนีัน้จะนกึถงึคนอ่ืนก่อนทีจ่ะ 
นกึถึงตวั	เพราะฉะนัน้เราจะมคีวามคิดอยูอ่ย่างหนึง่ว่าเราจะเป็นผูใ้ห้
เราจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นเขา	 เราจะแบ่งปันในสิ่งท่ีเรามี	 บางคนอาจจะ 
บอกว่าเรามมีากเกนิแล้ว	ขอแบ่งให้คนอืน่เขาบ้าง	อนันีเ้ป็นลกัษณะ
หน่ึงของความเป็นมนุษย์ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	
	 อย่างแถวบ้านผมมีร้านก๋วยเต๋ียวติดประกาศไว้ว่า	 “วันที่	 9	
มีนาคม	ทานฟรี	1	วัน”	สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆ	นะครับ	ผม
ชื่นชม	 ผมก็เดินไปถามเขาเลยว่าเนื่องในโอกาสอะไร	 เขาบอกว่า	
“เป็นวันเกิดหนูค่ะ	ตลอด	365	วัน	คนมาซื้อก๋วยเตี๋ยวหนู	 เพราะ
ฉะน้ันพรุ่งน้ีหนูจะให้ทานฟรี”	ผมก็เลยบอกว่าขอโทษที	วันที่	9	ผม
ไม่อยู่นะ	 แต่พรุ่งนี้จะส่งของขวัญไปให้เขา	 เห็นไหมครับว่าคนเรา
บางทีก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมันถึงจะอยู่ได้	 อย่าไปคิดว่า
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จะร�่ารวยคนเดียว	แล้วก็เอาไว้หมดทุกอย่าง	วันหนึ่งสิ่งที่คุณท�านั่น
แหละจะกลับมาหาตัวคุณ	
2. รู้ผิดชอบชั่วดี คนดีจะต้องรู้ผิดชอบช่ัวดี	ควบคุมตัวเอง	
3. ควบคุมจิตใจและพฤติกรรม	ได้ดีกว่าสัตว์อื่น
4. เรียนรู้และพัฒนาตนเอง	คนสามารถเรียนรู้การกระท�าของ
ตนเองเพื่อพัฒนาตนเองได้
5. เคารพกฎ กติกา มารยาท	ตามท่ีสังคมก�าหนด	
	 เมื่อเราพูดถึงคนดี	 ทุกคนก็คงจะนึกถึงพระบรมราโชวาทที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ได้พระราชทานไว้ก็คือ

“...ในบ้านเมอืงนัน้มทีัง้คนดแีละคนไม่ด	ีไม่มใีครทีจ่ะท�าให้คนทกุคน
เป็นคนดีได้ทั้งหมด	การท�าให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย	จึง
มิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี	หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี	ให้คนดี
ปกครองบ้านเมอืง	และควบคมุคนไม่ด	ีไม่ให้มอี�านาจ	ไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนวุ่นวายได้”
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	 ค�าว่า	 คุณธรรม จริยธรรม และวินัย/กฎหมาย	 สามค�านี้
คือสิ่งที่เราใช้ในสังคมปัจจุบัน	 ทุกสังคมจะมีเหมือนกันแต่เรียกช่ือ 
ต่างกัน	เรื่องของคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องท�าให้เกิด	ถ้าเรามอง
ในแง่ของผู้รับ	คนทุกคนก็สามารถจะเป็นคนดีได	้
	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้สอนไว้ในเรื่องของเวไนยสัตว	์
คือสัตว์ที่สอนได้	แล้วก็เทียบเสมอกับบัวสี่กลุ่ม	
 กลุ่มแรกคือ	บัวเหนือน�้า	พวกท่ีมีคุณธรรมคือพวกบัวเหนือน�้า	
คือมีจิตใจของความเป็นมนุษย์
 กลุ่มที่สองคือ	บัวปร่ิมน�้า	พวกนี้ถ้าไม่เตือน	ไม่บอก	หรือไม่มี
ต�ารวจมาคอยจับ	พวกนี้ก็จะไม่ท�าความดี	

การควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
มารยาท (คุณธรรม) - ความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเอง	
ต่อผู้อื่น	 และต่อสังคม	 เพื่อให้เกิดความดี	 ความถูกต้อง	 และ
ความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคม 

กตกิา (จริยธรรม) - เป็นกฎเกณฑ์	หรือค�าแนะน�าทีเ่ป็นเงือ่นไข
ให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติปฏบิติัเพ่ือให้การท�ากจิกรรมร่วมกนั
เป็นไปด้วยความราบร่ืน	ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	

กฎ (วินัย/กฎหมาย) – คือข้อก�าหนดในธรรมชาติที่ก�าหนดขึ้น
ตามสภาวะของสังคม	เพ่ือใช้บังคับให้คนในสังคมนั้นประพฤต	ิ
ปฏิบัติ	อันจะน�ามาซ่ึงความสงบเรียบร้อยของสังคม

‘คุณธรรมสร้างความสงบสุข’ 



การส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการระเบิดจากข้างใน 15 

 กลุ่มสดุท้ายคอื	บวัใต้น�า้	พวกนีเ้ป็นพวกว่านอนสอนยาก	กต้็อง 
มีการลงโทษกันทางวินัยหรือลงโทษทางกฎหมาย	
	 หลายคนคงสงสยัว่าแล้วกลุม่ทีส่ีไ่ปอยูไ่หน กลุม่ทีส่ีค่อื	บัวในตม	
บัวในตมคือสอนไม่ได้	ในอดีตพวกบัวในตมนั้นเขาก็ประหารชีวิตไป
หรือให้ไปอยูน่อกสงัคมด้วยวิธต่ีางๆ	แต่ในยคุปัจจบุนับวัในตมจะอยู่
ในเรือนจ�าเสียเป็นส่วนใหญ่	แล้วก็มีการกล่อมเกลา	ดัดนิสัย	แต่คน
ที่เราเห็นๆ	อยู่ก็จะมีสามกลุ่มเท่านั้นเอง	
	 สิ่งส�าคัญคือเราจะต้องเลือกคนที่มีคุณธรรมเข้ามาเป็นชนช้ัน
น�าหรือคนที่ปกครอง	 อันนี้คือเป็นท่ีมาของพระราชด�ารัสที่ผมได้
อัญเชิญมา	 เพราะฉะนั้นเวลาท่ีคุณจะเลือกคนมาเป็น	 ส.ส.	 เลือก
มาเป็นรัฐมนตรี	เลือกมาเป็นใครที่มาปกครองคุณ	คุณต้องเลือกคน
ที่เขาเป็นคนดี	แล้วคนดีเป็นอย่างไรล่ะ	ก็คือดูว่าพฤติกรรมของเขา
เป็นอย่างไร	ถ้าเขาบอกว่าจะท�าอะไรบางอย่าง	แล้วคุณบอกเขาว่า
ไม่ควรท�า	เขากลับบอกว่าเร่ืองนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามผม	พวกน้ีอย่า
ไปเลือกครับ	เพราะคนพวกนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่สาม	คือพวกบัวใต้
น�้า	ต้องเอากฎหมายมาจัดการ	แล้วที่ส�าคัญคือตัวเขาเป็นคนที่ออก
กฎหมายเอง	
	 เพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันควรบอกว่าไม่ให้ผู ้มีอ�านาจ
ออกกฎหมายได้	 จะต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนกับที่
รัฐธรรมนูญมาตรา	 77	 ฉบับปี	 60	 ก�าหนดขึ้นมาว่าจะต้องรับฟัง
ความเห็นของประชาชน	นั่นก็คือเร่ืองของนิติรัฐ	
	 นิติรัฐคือการที่จะตรากฎหมายหรือออกกฎระเบียบทั้งหลาย
จะต้องให้ประชาชนได้รับรู้ก่อน	 แต่การรับรู้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของ
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การสอน	 การบอกกล่าว	 การเล่าสู่กันฟังด้วย	 เป็นสิ่งที่เราได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอะไรควรท�า	 เพราะฉะนั้นสังคมที่จะเป็นสังคม
นิติรัฐได้	หรือสังคมการมีส่วนร่วมจะต้องใช้คุณธรรมน�ามาซึ่งความ
สงบสุขในสังคม	แต่อย่างไรก็ตาม	สิ่งท่ีส�าคัญมากที่สุดก็คือว่า	การ
ท�าความดีนั้นเป็นเร่ืองไม่ง่าย	
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ได้รับสั่งในเรื่องของความดีและความถูกต้องว่า	

	 “เราต้องกล้าและบากบ่ันท่ีจะกระท�าส่ิงที่ทราบว่าเป็นความด	ี
เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม”

	 สามค�านี้แหละครับคือสิ่งท่ีสังคมไทยจะต้องหาให้เจอ	 เรา
ทะเลาะกันมายี่สิบปีเพราะเราบอกว่ากลุ ่มนี้บอกว่าอันนี้ดี	 อีก
กลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ดี	 เราต้องหาเวทีและเวลาคุยกันเพื่อก�าหนด 
กฎ	 กติกา	 มารยาทด้วยกัน	 แล้วมาพูดกันว่าอะไรคือความดี	 เวที
สมัชชาคุณธรรมน่ีแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกัน	 ให้เห็นพ้อง 
ต้องกัน	 ตกผลึกในหมู่บ้าน	 ในองค์กร	 ในชุมชน	 ว่านี่คือความดี 
ของพวกเรานะ	 ต่อไปนี้เด็กวัยรุ ่นของพวกเราจะไม่ท�าตัวเป็น 
เด็กแว้นแล้ว	 เพราะคนอื่นเขาเดือดร้อน	 เราจะหาทางออกให้กับ
เด็กด้วยการกระท�าบางอย่าง	 นี่คือสิ่งที่เราได้มานั่งคุยกัน	 ด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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ความดี 
	 คือการกระท�าท่ีเป็นประโยชน์กับผู้อ่ืน	ช่วงที่ผ่านมาสังคมไทย
ได้ถูกสอนในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนัก	 เราไปเอาตัวเราเป็นตัวตั้ง	
เราต้องรวยก่อน	 เราต้องมีฐานะก่อน	 เราต้องแข็งแรงก่อน	แต่เรา
ไม่เคยนึกถึงสังคม	 เพราะฉะนั้นเรื่องของการหาประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวมมันจึงเกิดขึ้น	แล้วก็เกิดการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆ	
มากมาย	มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน	
	 ความดมีนัอยูท่ีก่ารกระท�า	ผมเชือ่ว่าพวกเราท่ีมลีกูเคยสอนลกู
ในเรื่องของความดีว่าอย่างไร	ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า	ลูกเอ๋ย	ความด ี
นั้นคือส่ิงที่หนูท�าแล้วหนูกล้ามาเล่าให้แม่ฟังว่าหนูท�าอย่างนี้	 หนู
ไปบ้านเพื่อนกลับดึกเพราะหนูดูหนังสือสอบ	นั่นล่ะครับบอกลูกได้
ว่านี่แหละคือความดี	แต่ถ้าในทางตรงกันข้าม	หนูไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
หนูกลับมาบ้านหนูไม่กล้าบอกแม่ว่าหนูไปเที่ยวเธคมา	 ไปเท่ียวผับ
มา	แล้วกลับบ้านช้า	นั่นล่ะคือสิ่งท่ีไม่ดี	
	 ฉะนั้นแล้ว	 หลักตรงนี้เป็นหลักง่ายๆ	 ซึ่งเรามานั่งคิดว่าสิ่งใด 
ทีเ่ราท�าแล้วสามารถพูดกับทุกคนได้ว่า	ผมท�าอย่างนี	้ ผมท�าอย่างนัน้ 
ฉันท�าอย่างนี้	 ฉันท�าอย่างนั้น	 นั่นล่ะครับคือความดี	 แต่ถ้าคุณ 
ท�าอะไรแล้วตัวเองรู้สึกกระมิดกระเมี้ยนท่ีจะบอกหรือไม่อยากบอก	
หรือไม่ก็โกหกไปเลย	นั่นล่ะครับคือความไม่ดี	

หลักของกำรประพฤติตน 

หลักของกำรประพฤติตน      =      ควำมดี      +     ควำมถูกต้อง      +      ควำมเป็นธรรม
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	 สงัคมเราต้องกล้าคดิกล้าบอกว่าอะไรคอืสิง่ทีถ่กูต้อง	เหมาะสม 
ตรงนี้พวกเราต้องช่วยกันคิด	
ความถูกต้อง	ได้แก่
•	กฎหมาย	
•	วินัย	
•	จริยธรรม	
•	ศีลธรรมของศาสนา	
•	วัฒนธรรมของสังคม	
	 ยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงไทยเรามีวัฒนธรรมประเพณีใน
เรื่องรักนวลสงวนตัว	แต่ตอนหลังเร่ิมเปลี่ยน	นี่คือสิ่งที่เราต้องถาม
ตัวเองว่าเหมาะสมไหม	
	 จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดท่ีเอาเรื่องนี้ เข ้ามากระตุกต่อม 
ความคิด	 ด้วยกรณีศึกษาเร่ืองคุณแม่วัยใส	 และเห็นปัญหาร่วมกัน 
ท่ีจะแก้ไข	โดยได้รวบรวมปัญหาทีอ่ยากแก้	ความดีท่ีอยากท�า	แล้วก ็
ยกปัญหาเข้ามานั่งคุยกันอย่างเปิดอกในแต่ละกลุ่มคน	กลุ่มพ่อแม	่
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา	กลุ่มครูอาจารย์	กลุ่มนักเรียนชาย	กลุ่ม
นักเรียนหญิงก็มาน่ังคุยกันจนกระท่ังตกผลึกว่าเราควรท�าอะไร	
	 กฎ	กติกา	มารยาทนั้นมีหลายระดับ	เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเรา
พิจารณาดูแล้วถ้าเป็นเร่ืองที่ผิดวัฒนธรรมประเพณีหรือศีลธรรม
เราจะไม่ท�า	
ความเป็นธรรม 
	 คือการได้เท่ากัน	ประเทศไทยเราใช้ค�าว่า	equality	มาหมด	
ตั้งแต่น�้าท่วม	 ไม่ว่ายากดีมีจน	 ไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนก็แจก
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กันถ้วนหน้า	พวกท่ีมีฐานะดีอยู่แล้ว	 เขาก็ไม่ได้สนใจ	 แต่คนท่ีไม่มี
จะกิน	ห้าพันนั้นคือสิ่งท่ีมีคุณค่าและอาจจะไม่พอ	นี่คือข้อเสียของ
ค�าว่า	equality	จึงมีแนวคิดระบบใหม่คือการแบ่งอย่างเท่ากันมา
สู่เรื่องของความยุติธรรม	ถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับสังคมของ
คนที่มีมาแบ่งปันให้คนยากจนบ้าง	 มันก็เป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ย 
สุขกัน	ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดความดีขึ้นมาว่าสังคมจะอยู่ร่วมกันได	้
	 ต่อมาดูเรื่องของการเสียสละ	การอยู่ด้วยกันในสังคมด้วยการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั	มคีวามเมตตา	กรุณา	มทิุตา	อเุบกขา	คอืมคีวาม 
เป็นคน	 เป็นคนดขีึน้	 ค�าว่า	 caring	 and	 sharing	 กค็อืการเอือ้เฟ้ือ 
และแบ่งปันกัน	 เพราะฉะนั้นสังคมไทยต้องเริ่มคิด	 อย่าไปมองว่า
เราได้ประโยชน์แล้วก็ถือว่าสังคมอยู่ได้	 คนไหนที่มีอยู่แล้วก็เสีย
สละ	จะเห็นว่าในขณะนี้รัฐบาลก็พยายามจะเชิญชวน	การให้เบี้ย
ผู้สูงอายุ	 ใครที่มีแล้วก็บริจาคให้กับกองทุนคืนมา	แล้วเขาก็จะไป
จัดสรรเพิ่มขึ้น	 สมมติว่าคนไทยขณะนี้มีคนสูงอายุอยู่สิบล้าน	 สิบ
ล้านได้คนละห้าร้อยก็ประมาณห้าพันล้าน	แต่ถ้าเกิดมีคนเสียสละ
ไม่เอาสักสองล้านคนก็จะมีเงินอีกประมาณร้อยล้านไปเพิ่มให้กับ
คนที่ยากไร้	อันนี้คือกระบวนการต่างๆ	ที่จะมีการให้ความยุติธรรม
หรือแบ่งปันช่วยเหลือกัน	

คุณธรรม: ความดีที่มีอยู่ในใจท่ีท�าให้เกิดผลดีต่อผู้อ่ืน
 ค�าว่าคณุธรรมทีส่รปุได้ชดัเจนทีส่ดุกคื็อท่านประธานองคมนตร ี
พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	 ท่ีท่านได้ปาฐกถาเมื่อวันท่ี	 3	 เมษายน	
พ.ศ.	2555	ท่านกล่าวว่า	
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• คุณธรรมคือความดีที่มีอยู่ในใจที่เกิดผลดีกับผู ้อื่น	 ทุกคนมี 
ความดอียูแ่ล้ว	แต่คณุใช้ความดีของคณุนัน้เพือ่ตวัเอง	นีไ่ม่ถอืว่าเป็น
คณุธรรม	แต่ถ้าเผ่ือเอาความดีท่ีมอียูใ่นตัวคณุนัน้ไปใช้กบัผูอ้ืน่	ไปให้ 
กับสังคม	อันนี้ถือว่าเป็นเร่ืองของคุณธรรม	
• คนดีมีคุณธรรมคือ	 คนซ่ือสัตย์สุจริต	 คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 คิดตรง	 
พูดตรง	 ท�าตรง	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 ไม่พลิกพลิ้วในค�าพูดและ 
การกระท�า	รวมถึงต้องมีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
• ต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	 ไม่คดโกง	 ไม่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือ 
ผู้หญิง	ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงและไม่ทุจริต	
	 เพราะฉะนั้นคุณธรรมนั้นเป็นการท�าความดีที่มาจากจิตใจ 
ของตนเอง		

จริยธรรม: ความประพฤติทางกายและวาจาท่ีแสดงออกถึง
ธรรมะที่มีอยู่ในใจ  

ความแตกต่างของค�าว่าคุณธรรมและจริยธรรม	คือ	
คุณธรรม:	เป็นธรรมะท่ีควบคุมพฤติกรรมทางกาย	วาจา	ใจ	
จริยธรรม: ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้	ควบคุมได้แต่เพียงวาจา
และกายเท่านั้น
	 เพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมจึงสรุปว่าเป็นเรื่องการท�า 
ความดีจากค�าแนะน�าหรือค�าตักเตือน	
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วินัย: บังคับให้ท�าความดี 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่า
 
 “ท่านท้ังหลายซ่ึงมีความรู้	ความคิด	สติปัญญา	สามารถที่จะ
สร้างประโยชน์ต่างๆ	 ได้พร้อมมูลอยู่นี้	 ถ้าขาดวินัยก็อาจปล่อยตัว
ปล่อยใจให้เป็นไปตามความสะดวกสบาย	 ท�าให้สูญเสียประโยชน์
ที่พึงได้ไปเปล่าๆ	 เท่ากับได้เบียดเบียนท�าลายตนเองและท�าลาย 
ผู้อื่นให้เสียหายด้วยอย่างน่าต�าหนิท่ีสุด	 เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นที ่
ทกุคนจะต้องใช้วนิยับงัคบั	คอืบงัคบัให้ท�าความด	ีความเจรญิให้แก่ตน	
และเผื่อแผ่ความคิดความเจริญนั้นแก่ผู้อ่ืนพร้อมกันไปด้วย”
 
 เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญท่ีทุกคนจะต้องท�าก็คือใช้วินัยบังคับ
ให้ท�าตาม	 เราจะเห็นว่าเร่ืองของวินัยเป็นเรื่องของการบังคับให้
ท�าความดี	 เมื่อถึงตรงนี้ท่านคงจะพอแยกออกได้ว่าค�าว่าคุณธรรม	
จริยธรรม	 และวินัยนั้นมีความเหมือนหรือมีความต่างกันอย่างไร	
คณุธรรมน้ันเป็นความดใีนจติใจ	จรยิธรรมเป็นค�าแนะน�าและตักเตือน 
วินัยนั้นเป็นการบังคับให้ท�าความดี	 ในเร่ืองของจริยธรรมเป็นเรื่อง
ของการควรท�าไม่ควรท�า	 แต่ส่วนวินัยนั้นก็คือถูกบังคับว่าต้องท�า 
อาจจะเป็นวินัยหรือกฎหมายก็ได้	
	 ขณะนี้มีกฎหมายออกมาด้วยเรื่องของค�าตักเตือนที่เป็นระบบ
ที่เราเรียกว่า	Code	of	Conduct	 ซ่ึงออสเตรเลียเอามารวมหมด
เลยว่าความประพฤติของคนควรจะเป็นอย่างไร	กฎหมายว่าอย่างไร	
คู่มือแนวปฏิบัติว่าอย่างไร	ก็จะบอกเป็นอันเดียวกัน	
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	 และนอกจากนั้นก็มีค�าแนะน�าท่ีเรียกว่า	Guide	to	Code	of	
Conduct	อธิบายด้วยว่าความประพฤติท่ีเหมาะสมของคนในสังคม
ควรเป็นอย่างไร	เราจะต้องประกาศต่อสาธารณะด้วยว่าในกลุ่มของ
เรานั้นจะท�าอย่างนี้เพ่ือให้สังคมช่วยกันตรวจสอบ	
	 วธิกีารก�าหนดมาตรฐานจรยิธรรมทีถ่กูต้องกจ็ะบอกว่าความดี
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐคืออะไร	ความถูกต้องคืออะไร	ความเป็นธรรม
คืออะไร	
	 ความเป็นธรรมนั้นหมายถึงการใช้อ�านาจรัฐ	 นอกจากความ
คิดในเชิงคุณธรรมแล้วก็จะบอกหลักปฏิบัติด้วย	 สิ่งที่ส�าคัญคือเขา
จะบอกว่าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเป็นอย่างไร	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมาก	

	 “ในการด�าเนินชีวิตของเราต้องข่มใจ	 ไม่ท�าในสิ่งที่รู้สึกด้วย 
ใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม	 ต้องฝืนต้องค้านความคิดและความประพฤติ 
ทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะ	เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระท�า
สิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี	เป็นความถูกต้อง	และเป็นธรรม”

	 มนุษย์เราจะมีตัวส�าคัญที่เป็นตัวร้ายอยู่ในใจของเราก็คือกิเลส	
กิเลสน้ันคือรัก	โลภ	โกรธ	หลง	ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีอ�านาจมากก็จะมี
มาก	เราจึงควรข่มกิเลสด้วยการให้ความรู้	ให้มีปัญญา	ปัญญาก็คือ 
เรื่องของความรู้	 และสติ	 สิ่งส�าคัญที่สุดซึ่งทุกคนจะต้องท�าโดย
เฉพาะคนที่มีอ�านาจอยู่ในสังคมคือจะต้องควบคุมความประพฤติ
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ของตวัเองให้ได้	นัน่คอืการกลบัไปสูพ่ืน้ฐานเดิม	คอืการควบคมุจติใจ
ให้เป็นมนุษย์	 ถ้าเมื่อใดเราไม่ควบคุมจิตใจให้เป็นมนุษย์	 เราก็จะ 
ลงไปอยู่ต�่ากว่าความเป็นมนุษย์	ต�่ามากต�่าน้อยก็แล้วแต่พฤติกรรม 
ของตัวเรา	
	 กจิกรรมส่งเสริมคณุธรรมของเรานัน้เราจะส่งเสรมิการกวดขนั
วินัย	ส่งเสริมจริยธรรม	และพัฒนาด้านคุณธรรม	สุดท้ายก็คือการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	
	 นี่คือส่ิงที่ผมสรุปกิจกรรมที่เราท�าทั้งหมด	คือความเป็นมนุษย์
นั่นเอง	

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หมายถึง	การท่ีมนุษย์รู้จักใช ้
สติปัญญารักษาคุณธรรม	(ความดี)	ต่างๆ	 

ไว้ในการด�าเนินชีวิต
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	 สิ่งที่จะต้องท�าก็คือการควบคุมจิตใจและควบคุมพฤติกรรม
ของตัวเองให้ได้	ท้ังหมดนี้คือเร่ืองของคุณธรรม	จริยธรรม	เป็นสิ่งที่
เราเอามาใช้ในตวัแผนแม่บทฯ	ของเรา	โดยเราจะน�าเอาหลักศาสนา
ท่ีท่านนับถือมา	ศาสนาไหนสอนอย่างไรเราจะดึงเข้ามาเป็นค�าสอน	
ต่อมาก็คือเร่ืองของพระราชบัญญัติหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ดึงเข้ามาใช้	
	 และสดุท้ายกค็อืการแนะน�าตักเตือนโดยประเพณอีนัดงีามของ
คนไทย	
	 ทั้งหมดนี้กลับมาสู่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ซึ่งมี
คณะกรรมการชดุนีเ้ป็นธรุการว่าเราต้องการทีจ่ะเสรมิสร้าง	ทแีรกใน 
แผนแม่บทฯ	เราไม่ได้พูดถึงคุณธรรมส่ีประการ	แต่หลังจากที่มีการ
พูดจากัน	ศูนย์คุณธรรมฯ	(องค์การมหาชน)	ก็ไปรวบรวมมา	ถามว่า 
สี่ข้อนี้มาจากไหนก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆ	ว่า	ศูนย์คุณธรรมฯ	ไป
สรุปแล้วให้นักวิชาการไปค้นคว้าว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ท่านได้สอนอะไรคนไทย	
	 สิง่ทีพ่ระองค์ท่านทรงสอนคนไทยนัน้	สิง่แรกคอื	พอเพยีง	สอง 
วินัย	 สาม	 ความรับผิดชอบ	 สี่	 ซื่อตรง	 อันท่ีห้าคือจิตอาสา	 ทีนี้ 
หลังจากที่ปรึกษากันในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมก็สรุปว่า 
ไม่อยากให้มันมากนัก	 วินัยกับความรับผิดชอบเป็นเรื่องเดียวกัน	 
ถ้าคนที่มีความรับผิดชอบก็จะเป็นคนที่มีวินัย	 อันที่สองคือค�าว่า
ซื่อตรง	คนไทยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเอาค�าว่าสุจริตเข้ามา
	 เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราเอามาใช้เป็นสิ่งซ่ึงพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ได้ทรงสอนคนไทย 
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มาตลอดเจ็ดสิบปีและเป็นสิ่งที่น�าไปสู่คุณธรรม	 ส�าคัญที่สุดก็คือการ
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 คนไทยต้องเปลี่ยนความคิด	
จากการที่เรามองประโยชน์ส่วนตัว	 คือการมองความร�่ารวยส่วนตัว
มาสู่การสร้างสังคมท่ีดี	 และท�าให้เป็นมรดกกับลูกหลานของเรา	 ถ้า
เรายังสู้กัน	ฉันจะเอาเงิน	ฉันจะเอาลาภ	ปัญหาลอตเตอรี่สามสิบล้าน
เกิดขึ้นเพราะลักษณะพวกนี้	ถ้าไม่มีความโลภ	ถ้าไม่มีความเอาเปรียบ	
เรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้น	ฉะนั้นแล้ว	การท่ีเราต้องเอาเรื่องคุณธรรมกลับเข้า
มาคุยกันในชุมชนต่างๆ	ของเรานั้นจ�าต้องช่วยกัน	
	 ส่ิงที่เราต้องการนั้นเป็นไปตามแผนแม่บทฯ	 ของประเทศใน
การพัฒนายุทธศาสตร์	 20	 ปี	 สิ่งส�าคัญคือการปลูกฝังระเบียบวินัย	
คุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของคนไทย	ค่านิยมน้ัน
เป็นเรื่องที่มีความชัดเจน	 ไม่มีเทา	แต่สิ่งส�าคัญคือจะต้องมีความเชื่อ
ในสิ่งที่จะท�าให้คนมีค่านิยม	 เราจะต้องสร้างให้เขาเช่ือว่าเขาจะต้อง
ท�าเหมือนกับที่เราก�าลังท�าอยู่ขณะน้ี	
	 เพราะฉะนั้น	 เราก็จะเปลี่ยนจากความเชื่อตัวนั้นเป็นกระบวน
ทัศน์	กระบวนทัศน์ตัวนี้เราเรียกว่าคุณธรรม	คุณธรรมจะท�าให้เราเกิด
ความคิดที่ดี	ถ้าคิดในเร่ืองของความพอเพียง	เวลาจะซื้อของ	เราก็จะ
มีการปฏิบัติที่คิดแล้วว่าอันนี้ควรซื้อหรือไม่ควรซ้ือ	เรามีก�าลังซื้อหรือ
ไม่มกี�าลงัซือ้	เราซือ้มาแล้วจะใช้ไม่ใช้	นีค่อืความคดิอยา่งรอบคอบ	คอื
หลักของความพอเพียง	พอประมาณ	มีเหตุมีผล	มีภูมิคุ้มกัน
	 นอกจากเราจะให้เขามีคุณธรรมแล้ว	 เราก็จะต้องมีบรรทัดฐาน
ของสังคมที่เรียกว่ามาตรฐานจริยธรรม	 นั่นก็คือ	 ท�าให้เขาเกิด
พฤติกรรมทีด่	ีนีค่อืสิง่ทีส่งัคมในทกุองค์กรและองค์กรคณุธรรมทัง้หมด



26 หนังสือชุดความรู้ การส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการระเบิดจากข้างใน 27 

นั้นพยายามหาค่านิยมให้เจอ	 ค่านิยมก็คือความพอดี	 และต้อง
พยายามหาออกมาให้ได้	ให้เขาเช่ือ	แล้วเขาจะมีความคิดที่ถูกต้อง	
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีกฎกติกาของสังคม	อย่างเช่น	บุรีรัมย์	 เขา
มีปัญหาเร่ืองคอนเสิร์ตล่ม	 เขาก็มีการเชิญชวนให้ออกความคิดกัน	
แต่สุดท้ายเขาก็มีมาตรการท่ีค่อนข้างแรงคือ	 ถ้าบ้านไหนท�าให้
คอนเสิร์ตล่ม	 บ้านนั้นต้องชดใช้ค่าคอนเสิร์ตทั้งหมด	 กี่แสนก็ต้อง
ใช้	มันก็ท�าให้เกิดมาตรการป้องกัน
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ได้ทรงพยายามเน้นเรื่องของจิตอาสา	 เม่ือคุณมีจิตอาสาก็จะ 
ได้อย่างอื่นตามมาด้วย	ความพอเพียงก็จะเกิด	รู้จักแบ่งปันคนอื่น	

คุณค่าของมนุษย์

การแสดงออกท่ีดีงาม	กาย	วาจา	ใจ	ท�าดี	พูดดี	คิดดี
การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น	มีความคิดริเริ่ม	สร้างสรรค์
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง	คนดี	มีคุณธรรมความดี
พูดจาไพเราะ	สุภาพ	อ่อนหวาน	แต่งกายเหมาะสม
จิตใจอ่อนโยน	เมตตากรุณา	เสียสละเพ่ือส่วนรวม

ไม่เห็นแก่ตัว	ไม่ก้าวร้าว	ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
ปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็ก	(คนรุ่นหลัง)	เพื่อให้เป็น	‘คนดี’
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	 ที่ผ่านมาคนไทยมองข้ามประการสุดท้าย	‘ปลูกฝังสิ่งดีงามให้
กบัเด็กเพือ่ให้เป็นคนดี’	ไป	คอืเราไม่ค่อยนกึถงึเรือ่งอืน่	เรานกึถงึแต่
ตัวเอง	ถ้าเราทะเลาะกันอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปตลอด	แล้วลูกหลาน
เราจะอยูอ่ย่างไร	ดงันัน้เราจะต้องปลกูฝังคณุธรรมความดีให้กบัเด็ก	
แต่ต้องยอมรับว่าคนไทยมีเวลาสอนลูกน้อยมาก	เรามักจะทิ้งภาระ
ให้โทรทัศน์สอนบ้าง	ให้พ่ีเลี้ยงสอนบ้าง	อยากจะให้พวกเรามีเวลา
อยู่กับลูก	 แล้วก็ให้ข้อคิดท่ีดีแก่ลูก	 ท�าให้ลูกมีคุณธรรมความเป็น
มนุษย์มากขึ้น	ได้วันละเร่ืองสองเร่ืองก็ยังดี	
	 การเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์นัน้	สมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระ
สังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายกตรัสว่า	

“มนุษย์นั้นจะต้องรู้จักใช้สติปัญญารักษาความดี
ไว้ในการด�าเนินชีวิต”	

	 การเป็น	 ‘คนเต็มคน’	 ก็คือเรื่องของสัตบุรุษ	 ท่านที่เป็น
ข้าราชการ	ต่อไปนี้ค�าว่าสัตบุรุษจะเข้ามาในชีวิตท่าน	คนที่จะเป็น
หัวหน้าหน่วยราชการจะต้องผ่านการเป็นสัตบุรุษ	

“การเป็นคนเต็มคนเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีและมีคุณค่า
อย่างแท้จริงของมนุษยชาติน้ัน บุคคลควรมีสัปปุริส
ธรรม 7 อันเป็นธรรมะของคนดีหรือคนท่ีแท้”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
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	 ท่านต้องมีความตระหนักรู้ใน	7	 เร่ือง	ถึงจะเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการได้	ส่วนนี้จะอยู่ในแผนปฏิรูป	เราเน้นจุดนี้เพราะความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์สอดคล้องกับแผนแม่บทของเรา	 ซึ่งก็คือเรื่องของ
ความพอเพียง	โดยการมีภูมิคุ้มกันคือการรู้กลบทของสังคม	รู้กาล	รู้
ชุมชน	รู้บุคคล	เพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือ	การ
ปรับเปลี่ยนให้เรากลับมาเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั่นเอง	
	 สิ่งที่ต่างชาติยอมรับอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงนั้นจะช่วยยุติความโลภของมนุษย์ได้		

สัปปุริสธรรม 7 (สัตบุรุษ)

•	ธัมมัญญุตา	คือ	รู้จักเหตุ	

•	อัตถัญญุตา	คือ	รู้จักผล	

•	อัตตัญญุตา	คือ	รู้จักตน	

•	มัตตัญญุตา	คือ	รู้ประมาณ	รู้จักพอดี	(พอเพียง)

•	กาลัญญุตา	คือ	รู้กาล	รู้เวลาอันเหมาะสม	(กาลเทศะ)

•	ปริสัญญุตา	คือ	รู้ชุมชน	รู้จักถ่ิน	มีระเบียบ	วัฒนธรรม
ประเพณี

•	ปุคคลัญญุตา	คือ	รู้บุคคล	รู้จักและเข้าใจความแตกต่าง
ของคน
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การสร้างคุณธรรม 
	 ตั้งแต่โบราณมาเราใช้ค�าสอนของผู้น�าหรือผู้ก่อตั้งสังคมเป็น 
คนสอน	 บางครั้งท่านอาจจะสอนเป็นกลอนต่างๆ	 เหมือนอย่างท่ี
ผมยกเอาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมา	 ท่าน
ก็สอนไว้ด้วยบทกลอน	 แต่สิ่งท่ีสอนอีกอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ค่อยได้
ให้ความสนใจคือบทเพลง	เมื่อครู่มีน้องเขามาขับกล่อมเสภา	เพราะ
หรือไม่ครับ	 แต่อยากให้ข้ามความเพราะนั้นไปสู่สาระของค�าร้อง	 
สิ่งพวกนั้นคือสิ่งที่จะแทรกเรื่องของคุณธรรม	จริยธรรมของคนไทย
ในสังคมได้	ผมฟังว่าเพราะและผมพยายามค่อยๆ	จับในทุกค�าที่พูด	
ทุกค�านั้นเป็นสิ่งท่ีดี	
	 แล้วถ้าเกิดถามว่าคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยอยู่ที่ไหนก็
คืออยู่ในเพลงชาติ	ท้ังหมดนี้ของคนไทยท้ังนั้น	ท่านลองเอาไปสอน
ลูกสอนหลานให้ร้องเพลงชาติไทย	 แล้วเอาเนื้อร้องเข้าไปสู่ความ
ประพฤติ	สังคมไทยจะดีขึ้น	นี่ก็คือสิ่งท่ีเขาสอนกันมา	ท่านที่อยู่ใน
สถาบันต�ารวจ	 เพลงมาร์ชต�ารวจนั้นสอนจริยธรรมต�ารวจ	ถ้าท่าน
เอาเพลงต่างๆ	 ที่เป็นเพลงสถาบันท่ีผู้น�าองค์กรเขาสร้างไว้แล้วท�า
ตามนั้น	สังคมนั้นไม่ต้องไปหาจรรยาบรรณอื่นๆ	
	 การใช้หลกัค�าสอนศาสนานัน้	สิง่ท่ีแผนแม่บทฯ	เอามาใช้ตรงๆ	
เลยคือเรื่องของความพอเพียง	 เดี๋ยวจะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่ีออกมา 
บอกว่าในแต่ละคุณธรรมมีหลักค�าสอนของศาสนาต่างๆ	ว่าอย่างไร	
เราก็จะเหมือนมีเมนูอาหาร	นับถือศาสนาไหนก็ดึงมาใช้	แล้วก็เป็น
วัตรปฏิบัติของตัวท่านเพ่ือเป็นการสร้างความดี	
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	 ต่อมาเป็นเร่ืองของการวจิยัวชิาการ	เวลาท่ีท่านท�ายทุธศาสตร์
จะมีค่านิยมหลักท่ีเขาเรียกว่า	Core	Value	แต่สิ่งที่เราก�าลังจะหา
ขณะนี้ก็คือหาค่านิยมร่วม	 เพราะว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด
คนได้นั้น	 สิ่งที่ส�าคัญจะต้องสร้างความเชื่อ	 เมื่อเช่ือแล้วเขาถึงจะ
เริ่มลองท�า	 ลองท�าแล้วเห็นว่าได้ผลจริงก็จะเร่ิมจดจ�า	 จดจ�าแล้วก็
ท�าจนเป็นวิถีชีวิต	เหมือนที่เราพูดกันว่าเป้าหมายสูงสุดของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงนัน้	สดุท้ายเราต้องเอาหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	พอ
ประมาณ	มีเหตุ	มีผล	มีภูมิคุ้มกัน	มีความรู้ควบคู่คุณธรรมนั้นเข้าไป
ท�าจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเรา	นั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องสร้าง	
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราพยายามจะท�าเราก็ใช้สังคมมาสอน	
เรียกว่าระเบิดจากข้างใน	คือการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	

บัวเหนือน�้ำ

•	ครองตน
•	ครองคน
•	ครองงาน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ระเบิดจำกข้ำงใน”

“ปัญหำที่อยำกแก้”
“ควำมดีที่อยำกท�ำ”

บัวใต้น�้ำบัวปริ่มน�้ำ

มีมารยาท	:	รู้ด้วยตนเอง

มีจริยธรรม	:		
แนะน�า	ตักเตือน

“ว่านอน	สอนยาก”
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กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”

รวมกลุ่มคนท่ีเห็นปัญหาหรือมีแนวคิดตรงกัน
ระดมสมอง:	กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเท่าเทียมกัน
ความบกพร่อง:	ปัญหาท่ีอยากแก้	ความดีที่อยากท�า

ความดีงาม:	คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ก�าหนดมาตรการ:	Plan	Do	Check	Action	(PDCA)

“มาตรฐานการท�าดี:	Do	&	Don’t”

	 ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินั้นเราจะเปลี่ยน
แนวคิดของการสอนคุณธรรมใหม่	 สิ่งท่ีส�าคัญก็คือผู้น�าองค์กรนั้น
จะต้องเป็นแบบอย่าง	สนับสนุน	เพื่อให้มีการหาค่านิยมร่วมกันหรือ
ความดีร่วมกันนั่นเอง	 ผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องแนะน�าในเรื่องของ
คุณธรรม	จริยธรรม	วินัย	เราแนะน�าเร่ืองของ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	
จติอาสา	และมาตรการนัน้ก็คอืค�าสอนทางศาสนา	ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง	 หรือพระบรมราโชวาท	 สุดท้ายก็คือเรื่องของวัฒนธรรม
ประเพณ	ี
	 กระบวนการนั้นเราเอาคน	3	กลุ่มเข้ามานั่งคุยกัน	เพื่อให้รู้ว่า
เราจะต้องมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	แลกเปลี่ยนด้วยประเด็นเพื่อ
ให้เกิดพฤติกรรมพอตนพองาม	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากท�า	
ช่วยกันระดมสมอง	 ทุกอย่างก็คือกฎระเบียบ	 แต่เราเอามาเรียนรู้
กนัแล้วท�าให้เกิดการระเบดิจากข้างใน	ซึง่ส่ิงเหล่านีค้อืสิง่ท่ีผมคดิว่า 
เป็นแนวทางที่จะต้องเริ่มท�าให้มากที่สุด	 เราจะท�าเรื่องระเบิดจาก
ข้างในนั้นด้วยการรวมกลุ่มคนท่ีเห็นปัญหาหรือมีแนวคิดตรงกัน	มี



32 หนังสือชุดความรู้ การส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการระเบิดจากข้างใน 33 

การระดมสมองอย่างเท่าเทียมกัน	เราทุกคนจะต้องมีสิทธ์ิเท่าๆ	กัน	
ความดีงามนั้นเราอาจจะมองได้	2	อย่าง	คือสิ่งที่พึงประสงค์	และ
สิ่งที่ไม่พึงประสงค์	ความไม่พึงประสงค์ก็คือ	อย่างเช่น	การทะเลาะ
เบาะแว้งกันในชุมชน	เราก็มานั่งคิดว่าเราทะเลาะจากอะไร	ต่อไปนี้
เราจะไม่ทะเลาะกนั	เราจะท�าอย่างไร	แต่สิง่ส�าคญัทีอ่ยากจะย�า้เรือ่ง
ของการแสวงหาคุณธรรมนั้นไม่ใช่การที่เราเอาความไม่ดีของคนอื่น
มาว่า	ขอให้มองจากตัวเอง	แล้วก็เร่ิมจากเรา	เพราะฉะนั้นสิ่งพวก
นี้คือส่ิงที่คิดกันเอง	เพื่อจะก�าหนดเป็นมาตรฐานที่จะเอามาใช้	แล้ว
ก็เกิดมาตรฐานความดีออกมา	ผลดีของการที่ระเบิดจากข้างในก็คือ	
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงกัน	ว่าบางครั้งเราท�าโดยที่เราไม่รู	้
เราก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกัน	
	 ใช้เหตุผลของการเป็นมนุษย์	มนุษย์คือคนที่มีเหตุผลคุยกันได	้
สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืเราจะคดิได้ด้วยตัวเอง	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	ระเบดิจาก
ข้างใน	อันสุดท้ายก็คือเรายอมรับข้อยุตินั้น	เพราะเราคิดได้เอง	

สรุปแนวคิดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
•	 การก�าหนดค่านิยมร่วมกันและบรรทัดฐานของคนในสังคม 
และองค์กร	
•	 ร่วมกันก�าหนดมาตรฐานจริยธรรมของคนในสังคมและองค์กร	 
การปลูกฝังสั่งสอนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
•	การเป็นแบบอย่างท่ีดี	(กระจก)	ของชนชั้นน�าในสังคม	เช่น	ผู้น�า	
ผู้บริหาร	ผู้ใหญ่
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•	 สร้างพลังทางสังคมเพื่อปฏิเสธคนฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือ
ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา	
	 สิ่งที่ส�าคัญคือถ้าเป็นหน่วยงานจะต้องพยายามให้ความ 
ช่วยเหลือ	 หมายถึงหน่วยงาน	 เช่น	 บริษัท	 หรือส่วนราชการ	 แต ่
ทั้งหมดนั้นตัวส�าคัญท่ีสุดคือความมุ่งมั่นและผูกพันของผู้น�าที่ต้อง
เป็นแบบอย่างและสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง	และในแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมนั้น	 ให้พวกเราช่วยกันคิด	 ช่วยกันท�า	 แล้วก�าหนดมาว่า
ผู้น�าองค์กร	ผู้น�าชุมชน	จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมให้ได้

“ผูน้�ำ”
“ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ”

“Leadership Commitment”

“เป็นแบบอย่ำง สนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง”

เป็นแบบอย่างในเรื่องความดี

ให้ความรู้และสนับสนุน

ด�ารงความมุ่งหมายอย่างต่อเนื่ิอง
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	 ฉะนั้นแล้วองค์ประกอบในการสร้างคุณธรรมให้กับสังคม
นั้นจะต้องมีการแสวงหาความรู้อย่างท่ีเราพูดกันว่าความรู้ควบคู่
คุณธรรม	 นั่นคือส่วนส�าคัญ	 คุณธรรมมุ ่งไปสู ่ความดีงามที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อืน่	สดุท้ายคอืเรามคีวามรกัและผกูพนัด้วยความเป็น
มนุษย์ด้วยกัน	
	 ทั้งหมดน้ีผมได้ใช้เวลาครบถ้วนตามที่ให้ผมด�าเนินการมา	 
ผมคิดว่าสิ่งส�าคัญก็คือคิดดี	 ส�านึกดี	 ท�าดี	 ประเทศไทยก็จะมี 
ความเจรญิ	ทกุท่านตัง้แต่เดนิออกจากห้องนีไ้ปตัง้ปณธิานกบัตวัเอง 
ว่าท�าดีไม่ต้องเดี๋ยว	 อยากท�าอะไรท�าเลย	 ไม่ใช่ว่ารอพรุ่งนี้	 อะไร 
ที่เป็นเร่ืองดีท�าเสีย	 สิ่งที่เราเคยท�าไม่ดี	 เราตั้งใจว่าเราจะไม่ท�า
ในสิ่งที่มันไม่ดี	 ไม่ดีก็คือท�าให้คนอ่ืนเขาเดือดร้อน	 ผมขอจบการ
บรรยายเพียงเท่านี้	

ขอบพระคุณมากครับ 
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