ระเบิดจากข้างใน
วีรวิท คงศักดิ์
“ในบ้านเมืองนัน้ มีทงั้ คนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทาให้ทกุ คนเป็ นคนดีได้ทงั้ หมด
การทาให้บา้ นเมืองมีความปรกติสขุ เรียบร้อย
จึงมิใช่การทาให้ทกุ คนเป็ นคนดี
หากแต่อยู่ทีก่ ารส่งเสริมคนดี
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอานาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุน่ วายได้”
ถ้ อยคํานี้เป็ นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธเี ปิ ดงาน
ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
ซึ่งปวงชนชาวไทยได้ น้อมนํามาเป็ นหลักในการสร้ างสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้
“คนดี” ในความหมายตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง “สัตบุรุษ” หรือมีความเป็ น
“มนุษย์” โดยต้ องมีคุณลักษณะ ๗ ประการ ได้ แก่ ๑) ธัมมัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจัก
ผล ๓) อัตตัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักตน ๔) มัตตัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักประมาณ ๕) กาลัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักกาล ๖)
ปริสญ
ั ญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็ นผู้ร้ ูจักบุคคล
นอกจากนั้น คําสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสร้ าง “คนดี” ได้ แนะนําว่า ควรให้ ความรู้เพื่อ
กระตุ้น “ความเป็ นมนุษย์” ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคนอันได้ แก่ การไม่เอาเปรียบผูอ้ ื่น การไม่ละเมิดสิทธิ
ผูอ้ ื่น ไม่กา้ วร้าว และประกอบสัมมาอาชีพเพือ่ สร้างสังคมทีด่ ี ซึ่งสรุปได้ ว่า “มนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่นื ”
อย่างไรก็ดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแบ่งคนตามความสามารถในการเรียนรู้ หรือเวไนยสัตว์ เป็ น ๔
กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มที่หนึ่ง เปรียบเสมือนดอกบัวพ้ นนํา้ พอได้ รับแสงอาทิตย์กบ็ าน กลุ่มที่สอง เปรียบเสมือน
ดอกบัวปริ่มนํา้ ที่จะโผล่พ้นนํา้ และจะบานในวันรุ่งขึ้น กลุ่มที่สาม เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้ นาํ้ ซึ่งจะแก่กล้ า
ขึ้นมาบานในวันต่อๆ ไป
ส่วนกลุ่มที่ส่ี เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้ นาํ้ ลึกลงไปมากถึงขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้ เพราะตกเป็ น
ภักษาหารของปลาและเต่าเสียก่อน
ถ้ าพิจารณาสภาพที่เป็ นจริงในทุกองค์กรหรือสังคมก็จะพบคน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก “คนดีมี
คุณธรรม” คนกลุ่มนี้จะมีมารยาท รู้ผิดชอบชั่วดีได้ ด้วยตัวเอง จึงมีความเป็ นมนุษย์สูง สามารถ “คิดดี พูดดี ทํา
ดี” อยู่เสมอ จึงไม่ทาํ ให้ ผ้ ูอ่นื เดือดร้ อนและสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ กบั สังคม
กลุ่มที่สอง “คนดีมีจริยธรรม” หรือมีความประพฤติดี คนกลุ่มนี้แม้ ว่าจะไม่สามารถควบคุมความ “คิด
ดี” ได้ เหมือนกลุ่มแรก แต่มี “วินัย” ในตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติของตนให้ อยู่ในกฎ กติกาที่
สังคมกําหนดขึ้นเพื่อให้ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนกลุ่มนี้อาจมีการกระทําผิดบ้ าง แต่กส็ ามารถหยุดการ
กระทําที่ไม่ดีน้ันได้ เมื่อได้ รับคําแนะนําหรือคําตักเตือนจากสังคม
กลุ่มที่สาม “คนที่ต้องใช้ วินัยบังคับให้ ทาํ ดี” คนกลุ่มนี้ไม่สามารถควบคุมความคิดและการกระทําของ
ตัวเองได้ จึงต้ องมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายบังคับให้ ทาํ ดี ถ้ าไม่ทาํ ก็ต้องถูกลงโทษตามที่กาํ หนดไว้

สําหรับกลุ่มที่ส่ซี ่ึงสอนไม่ได้ มักจะเบียดเบียนทําให้ ผ้ ูอ่นื เดือดร้ อนอยู่เสมอ จึงกําหนดมาตรการให้ ถูก
ขับออกไปจากสังคม เช่น ข้ าราชการที่ถูก “ไล่ออก ปลดออก” หรือบุคคลถูกคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
ด้ วยเหตุน้ ี ระเบียบของทางราชการจึงได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูบังคับบัญชาต้ องมีหน้ าที่ (๑) ปลูกฝั งคุณธรรม
(๒) ปลุกจิ ตสานึกในด้านจริยธรรม และ (๓) กวดขันระเบียบวินยั ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทั้งนี้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็ น “คนดี” มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน และไม่ใช้อานาจรัฐ
ทีไ่ ด้รบั ตามอานาจหน้าที่เบียดเบียนหรือทาให้ประชาชนเดือดร้อน
อย่างไรก็ดี ถ้ าพิจารณาในระดับประเทศต้ องยอมรับการส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมาไม่สามารถเข้ าถึงคน
กลุ่มที่ ๓ และ ๔ ได้ จึงทําให้ สังคมได้ รับความเดือดร้ อนจากคดีอาชญากรรมของประชาชนในกลุ่มที่ ๔ มาก
เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก ได้ ให้ ข้อคิดว่า “คนทุกคนเป็ นคนดี การที่เขาทําไม่ดีเพราะเขาไม่ร้ ู สังคม
ต้ องให้ ความรู้เขาเพื่อให้ เขาเป็ นคนดี”
แนวคิดนี้นาํ มาสู่ “กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม” หรือ Socialization เป็ นกระบวนการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ค่านิยมสังคม เพื่อให้ ความรู้ท่ถี ูกต้ องกับคนในสังคมอันจะนํามาซึ่งคุณงามความดีของคนในสังคม
ผ่านสื่อกลางต่างๆ ของสังคม ได้ แก่ ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน กลุ่มเพื่อน และสื่อมวลชน
สิ่งสําคัญที่ใช้ ในการถ่ายทอดความรู้ คือ “ค่านิยม” หรือ Values ซึ่งหมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่
มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้ องของสังคมนั้นๆ
“ค่านิยม” เป็ นสิ่งที่เหมาะสมในการนํามาปลูกฝังลักษณะนิสยั ของคนเนื่องจากสามารถสร้ าง “ความ
เชื่อ” และเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีซ่ึงตรงข้ ามกันอย่างชัดเจน เช่น ฟุ่ มเฟื อย-ประหยัด ขยันขี้เกียจ ทุจริต-สุจริต เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุน้ ี ทุกสังคมจึงแสวงหาค่านิยมที่ต้องการให้ คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติจนเป็ น “นิสยั ”
ในอดีตค่านิยมของสังคมมาจากผู้ก่อตั้งสังคมนั้น เช่น คนเวียดนามปฏิบัติตามคําสอนของโฮจิมินห์ผ้ ู
ก่อตั้งประเทศ หรือนําหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือซึ่งกําหนดเป็ น “ศีลธรรม” หรือข้ อปฏิบัติในสิ่งที่ดีกบั
ข้ อละเว้ นการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี เช่น เบญจศีลกับเบญจธรรมของพระพุทธศาสนา เป็ นต้ น
ต่อมาคําสอนต่างๆ ดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมความประพฤติท่ไี ม่ดีของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หรืออาจหาบุคคลที่สอนและเป็ นแบบอย่างของคนดีในสังคมไม่ได้ จึงส่งผลให้ คนในสังคมไม่สามารถควบคุม
ความประพฤติของตนเองให้ อยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี ไม่ดีสร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ ูอ่นื ได้
นักสังคมศาสตร์จึงค้ นคิดค่านิยมที่มาจากการศึกษาวิจัยทางวิชาการตามหลักเหตุผล ซึ่งเรียกว่า ค่านิยม
หลัก หรือ Core Values โดยกําหนดให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ หรือ Strategy ขององค์กร
อย่างไรก็ดี การปลูกฝังค่านิยมต้ องสร้ าง “ความเชื่อ” โดยต้ องมีการอธิบายที่มาและเหตุผลของค่านิยม
นั้น ประกอบกับการเป็ นแบบอย่างที่ดีของชนชั้นนําของสังคมในการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่ปลูกฝัง จึง
เป็ นจุดอ่อนให้ ไม่มีการนําค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมจนเป็ น “ลักษณะนิสยั ” หรือ “วิถีชีวิต”
ด้ วยเหตุน้ ี จึงเกิดกระบวนการสร้ างค่านิยมจากความคิดของผู้ปฏิบัติเองที่เรียกว่า “ค่านิยมร่วม” หรือ
Shared Values เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติคิดได้ ด้วยตนเอง จึงมีความเชื่อและนําไปปฏิบัติจนเป็ นวิถีชีวิต
แนวคิดนี้ตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ประการหนึ่ง คือ “ระเบิดจากข้ างใน”
พระองค์ทรงมุ่งเน้ นเรื่องการพัฒนาคน ทรงรับสั่งว่า “ต้ องระเบิดจากข้ างใน” นั้นหมายความว่า ต้ อง
สร้ างความเข้ มแข็งให้ คนในชุมชนที่เราเข้ าไปพัฒนา ให้ มีสภาพพร้ อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ วจึงค่อย
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้ าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่
ทันได้ มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

ด้ วยเหตุน้ ี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงน้ อมนําหลักคิดในการปลูกฝังคุณธรรมความดี
จากเดิมที่ใช้ “ทางการเขาสั่งมาว่า” หรือสั่งให้ ทาํ มาเป็ น “ระเบิดจากข้ างใน” โดยให้ ประชาชนคิดด้ วยตนเอง
แนวคิดนี้เริ่มจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ใน
ปัจจุบัน ได้ ทดลองปฏิบัติในชุมชน องค์กร และหน่วยงานหลายแห่งตามแนวทางการสร้ าง “องค์กรคุณธรรม”
โดยเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กในปี ๒๕๕๑ และขยายผลมาถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ
หลักคิดในการสร้ างพลังความคิดทําความดี เริ่มต้ นจากการรวมกลุ่มคนที่เห็นปัญหาเดียวกัน มาร่วม
กันระดมสมองในประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่อี ยากทํา”
การระดมสมองร่วมกันระหว่างคนที่มีพ้ ืนฐานความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมที่แตกต่างกันนี้ ทํา
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและความเป็ นจริงที่เกิดขึ้น จนเกิดความคิดในการทําความดีร่วมกัน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากทํากิจกรรม คือ ความดีท่ที ุกคนเห็นว่าต้ องแก้ ไขความประพฤติของตนเอง และ
แสวงหาวิธกี ารสร้ างความดีร่วมกันในรูปแบบของสิ่งที่ทาํ และไม่ทาํ ซึ่งสรุปเป็ นวรรคทองที่จะจําได้ อย่างง่ายว่า
“Idea-I do-I don’t”
การระดมความคิดแสวงหาความดีและหนทางไปสู่ความดีน้ ี ทําให้ เกิดการ “ระเบิดจากข้ างใน” ทุกคน
พร้ อมที่จะให้ สญ
ั ญาประชาคม และยึดมั่นนําไปสู่การปฏิบัติจนเป็ นวิถีชีวิต ความดีงามนี้จึง “ยั่งยืน”
ดังนั้น แนวทางการทํากิจกรรมองค์กรคุณธรรม จึงจําเป็ นต้ องมีการทําสัตยาบันร่วมกันด้ วยการลงชื่อให้
สัญญาและประกาศต่อสาธารณะในรูปของ “ปฏิญญา” โดยติดประกาศคําขวัญหรือค่านิยมขององค์กรและวิธี
ปฏิบัติให้ บรรลุความดีท่ที ุกคนปรารถนาไว้ ท่หี น่วยงาน ซึ่งจะเป็ นทั้งคํามั่นสัญญาและการสร้ างกระแส “ทําดี”
อย่างไรก็ดี การคิดกําหนดมาตรฐานความดีขององค์กรอาจจะไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ จึงมีการนําวงจร
Deming คือ การวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-กําหนดมาตรฐาน หรือ Plan-Do-Check-Action (PDCA) มา
ประยุกต์ใช้ ในการทบทวนปฏิญญาที่คิดในช่วงเริ่มต้ น หลังจากปฏิบัติแล้ ว ๓ ถึง ๖ เดือน
สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้ างองค์กรคุณธรรมนี้ ขึ้นกับปัจจัยสามประการ
ประการแรก ความมุ่งมั่นผูกพันของผู้นาํ องค์กรทุกระดับในการให้ การสนับสนุนและแสวงหาวิธกี ารเชิญ
ชวนให้ คนในองค์กรที่ยังมีปัญหาด้ านความประพฤติเข้ าร่วมโครงการโดยสมัครใจ
ประการที่สอง ผู้นาํ ทุกระดับต้ องปฏิบัติตนให้ เป็ นแบบอย่าง หรือ Role Model ตามปฏิญญาที่ทุกคน
ร่วมกัน “คิดและทํา” ตามสุภาษิตโบราณที่ว่า “ทําดีให้ เด็กดู เป็ นครูให้ เด็กเห็น”
ประการที่สาม ผู้เกี่ยวข้ องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมต้ องคํานึงอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
นิสยั หรือจิตใจของคน จึงจําเป็ นต้ องใช้ เวลาและการดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงไม่ควรกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเร่ งรัดให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วจนเกินไป ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดการรายงานที่ขาดจริยธรรม และส่งผลให้ สังคมคุณธรรมไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
นอกจากนั้น ต้ องไม่ลืมว่า การสร้ างคุณธรรมต้ อง “เริ่มที่ตนเอง” ไม่มีใครสั่งให้ ผ้ ูอ่นื ทําดีได้ ผู้บริหาร
องค์กรจึงต้ องใช้ ศิลปะในการสร้ างสังคมคุณธรรม และให้ กาํ ลังใจคนในองค์กรอยู่เสมอด้ วยการให้ ข้อคิดว่า
“ทําดี ไม่ต้องเดี๋ยว” และ “ทําดี ง่ายนิดเดียว” องค์กรคุณธรรมจึงจะเกิดขึ้น
------------เขียนให้ โพสต์ทูเดย์
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