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โดย คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21



ค�ำน�ำ
	 เป้าหมายของการพัฒนาคนไทยตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	นัน้ 
คนไทยต้องเป็นคนที่สมบูรณ์	 มีสมรรถนะทางกาย	 มีจิตใจและ
จิตส�านึกที่ดีงาม	มีสติปัญญา	และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แต่คนไทย
วนันีย้งัมปัีญหาส�าคญัหลายประการ	คอื	ดูแลตัวเองไม่ดพีอ	มปัีญหา
ด้านคณุธรรม	ขาดความคดิสร้างสรรค์	มปัีญหาสขุภาพ	ขาดดลุยพนิจิ	
ไม่สามารถแยกแยะความดคีวามชัว่ได้	เปราะบาง	อ่อนไหว	และดูแล
ลูกหลานไม่ดี	ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้คนรุ่นหลัง	
	 ดังนั้น	การเตรียมคนจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดของการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ชาต	ิและหวัใจของการเตรยีมคน	คอืการสร้างกระบวนทศัน์
และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับคนไทยให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	
	 คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษท่ี	 21	 จึงร่วม
กับองค์กรภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 ภาคประชา
สังคม	 และภาคเอกชน	 จัดงาน	 “สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่ 
เหมาะสมส�าหรับคนไทย”	ขึน้	เพือ่รวมพลงัขององค์กรและเครอืข่าย 
ทุกภาคส่วนทีเ่หน็ความส�าคญั	และมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนัรณรงค์ส่งเสรมิ
ขับเคล่ือนการสร้างกระบวนทัศน์	 และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับ 
คนไทยให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	ทุกพื้นที่	ทุกช่วงวัย	ร่วมกันรณรงค์
ความพอเพียง	 ความมีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีจิตสาธารณะ	 และม ี
ความรับผิดชอบ	 ให้เกิดขึ้นและด�ารงอยู่ในจิตส�านึกและพฤติกรรม



ของคนไทย	 เพ่ือมุ่งสู ่เป้าหมายที่คนไทยเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
	 โดยคณะอนกุรรมการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่21	ได้เลง็เห็น 
สาระส�าคัญจากการบรรยายปาฐกถา	 “หลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับ 
คนไทย”	 อันเป็นหลักแนวคิดส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม	 จึงได้ด�าเนินการเรียบเรียงเนื้อหาดังกล่าว	 โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายองค์กรภาคีและผู้สนใจทั่วไป
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	 กราบเรียนท่านองคมนตร	ี ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	 นายแพทย์
เกษม	วฒันชัย	ท่านผู้แทนสมาชิก	องค์กร	และหน่วยงานเครือข่ายที่
เราจะร่วมประกาศเจตนารมณ์	จดัการสร้างกระบวนทศัน์และหลกัคดิ
ทีพ่อเหมาะดงีามอันสมควรแก่คนไทย	เพือ่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกนั
	 ผมขออนุญาตใช้การเล่าความแทนการพูดถึงวัตถุประสงค์ใน
การกล่าวรายงานปกติ	เพื่อให้หลายท่านที่มาร่วมกับเราในวันนี้ตาม
แนวทาง	แนวคิด	และหลกัการไปพร้อมๆ	กนั	ในส่วนของความเป็นมา
และเหตุผล	ผมอยากเท้าความสักนิดหนึ่งว่า	จากเป้าหมายของการ
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ที่ก�าหนดสมรรถนะ
คนไทยในศตวรรษที่	21	ให้มีคุณลักษณะ	3	ด้านดังนี้คือ
	 1	กาย	:	มีสมรรถนะทักษะสูงทางกาย			
	 2	ใจ	:	มีจิตส�านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม	รู้ค่าความเป็นไทย	มีความ 
	 รับผิดชอบ
	 3	 สติปัญญา	 :	 มีทักษะคิดวิเคราะห	์ ทักษะการเรียนรู้ตลอด 
	 ชวีติ	เป็นนกัคิด	เป็นนกัสร้างนวัตกรรม	เป็นผูป้ระกอบการ	เป็น 
	 สิ่งส�าคัญในการคิดวิเคราะห์	และเป็นผู้มีสติปัญญา		

	 จากสถานการณ์ที่วิเคราะห์ในเอกสารส�าคัญของยุทธศาสตร์	
20	ปีนั้น	สภาวะของเรา	(“เรา”	คือ	“คนไทย”)	ในช่วงที่ผ่านมามี
ปัญหามากพอสมควร	ท่ีพอรวบรวมปัญหาหลกัๆ	ได้ม	ี5	-	6	ประการ	
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองไม่ดีพอ	 แนวโน้มการเสียชีวิตของ
คนไทยอันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงนั้นมีมากขึ้น	ทั้งเสี่ยงเรื่องอาหาร
การกิน	เสี่ยงเรื่องติดเหล้า	เสี่ยงเร่ืองสูบบุหรี่	อีกทั้งยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม	 ความไม่ค่อยมีวินัย	 ไม่ค่อยซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ค่อยมีจิต
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สาธารณะ	 และขาดทักษะในการคัดกรอง	 รวมท้ังไม่ค่อยค�านึงถึง
ค่านิยมอันดี	 ขาดความคิดสร้างสรรค์	 	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้าน
คุณภาพเกิดขึ้นทุกช่วงวัย	ดังที่เราเคยได้ยินเรื่องปัญหา	IQ	หรือ	EQ	
ปัญหาที่เกิดจากการดูแลบุตรหลานไม่ดี	และปัญหาบุตรหลานดูแล
พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ดี	
	 วิกฤตที่สุดคือ	 การขาดทักษะชีวิตในการปรับตัว	 การขาด
ดลุพนิจิในการเลือกรับ	 การเลือกใช้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่าง
รู้เท่าทัน	โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มาจากโซเชียลมีเดียซึ่งเข้ามาท�าให้
เราหลงเชื่อเร็วโดยมิได้ไตร่ตรองและไม่ทันตระหนักรู้	 ฉะนั้นแล้ว	
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่	21		
	 ส่วนส�าคัญคือการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างกระบวนทัศน์	 และ 
หลักคิดใหม่ของคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 
อันมีเป้าหมายคือ	การเห็นคนไทยมีจิตส�านึก	มีพฤติกรรมอันเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักที่ยาวไกล	
และการจะไปให้ถึงเป้าหมายนีไ้ด้นัน้คงมหีลายวธีิ	โดย	5	หลกัส�าคญั
ที่จะกล่าวนี้น่าจะเป็นกุญแจไขไปสู่อนาคตได้	

5 กุญแจสู่อนำคตคนไทยที่ดีพร้อม

ควำมพอเพียง ควำมมีวนิยั ควำมสุจริต จิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบ
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	 ประการแรก	ความพอเพียง	คล้ายกบัการด�าเนนิชีวิตแบบทาง
สายกลาง	มีเหตุมีผล	ใช้ความรูใ้นการตัดสนิใจอย่างรอบคอบ	มคีวาม
พอประมาณ	ไม่เบียดเบยีนตนเอง	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ไม่ประมาท	
รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง	 จริงๆ	หลกัท้ังหมดเราได้รับพระราชทาน 
มาแล้วจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร	 รชักาลท่ี	 9	 และเราทุกคนกไ็ด้ปฏิญาณแล้วว่าจะรบั 
ใส่เกล้ามาเป็นหลักปฏบัิติในชีวติและต้องไม่ลมื
	 ประการทีส่องคอื	วินัย	การยดึม่ันความรบัผดิชอบในหน้าทีข่อง
ตน	ทั้งวินัยในตนเอง	วินัยในองค์กร	และวินัยในสังคม	สิ่งส�าคัญคือ
การท�าตามหรือปฏบิติัตามในจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ	นอกเหนอื
จากการเคารพกฎหมาย
	 ประการที่สามคือ	ตัวหลักหรือหัวใจ	นั่นคือ	ความสุจริต	เรียก
เตม็ๆ	คอืความซือ่สตัย์สจุริต	และความซ่ือตรงอกีหนึง่ค�า	ซือ่ตรงและ
ซือ่สตัย์น้ันคล้ายกนัมากแต่ไม่เหมอืนกนัเสยีทีเดียว	ในความหมายนี	้
คอื	การยดึม่ันยนืหยดัต่อการรกัษาความจรงิและความถกูต้องทัง้ปวง	
กล้าปฏเิสธการกระท�าอนัไม่ซ่ือตรงและไม่ซ่ือสตัย์ของบคุคลอืน่ท่ีจะ
ท�าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย	เราต้องกล้าพอที่จะปฏิเสธสิ่งนี้	
	 ประการที่สี่คือ	 จิตสาธารณะ	 คือการเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคม
สาธารณะ	 อาสาลงมือท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ใช่
หน้าทีห่ลักของตนเองด้วยความรกั	ด้วยความสามคัค	ีเพือ่ประโยชน์
ของผู้อื่น	สังคม	ประเทศชาติ	โดยมิได้หวังผลตอบแทน
	 ประการสุดท้ายคือ	ความรับผิดชอบ	ผมคิดว่าเราพยายามให้
ความหมายของค�าว่า	 “ความรับผิดชอบ”	 ซึ่งมันยากมาก	 ผมเช่ือ
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ว่าทุกท่านในที่นี้เข้าใจว่าคืออะไร	 มันคือความรับผิดชอบต่อตนเอง	
ความรับผดิชอบต่อครอบครวั	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ความรับผดิ
ชอบในสิง่ทีท่่านคดิ	พดู	ท�า	ฯลฯ	ผมคดิว่านีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัท้ังหมด
ส�าหรับการวางแนวทางด�าเนินการในครั้งนี้	

แนวทางส�าคัญในการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย 

 • การรณรงค์กระบวนทัศน์และหลักคิดใหม่
 • การก�ากับและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิบัติการ
 • การยกระดับความส�าเร็จและขยายผล
 • การเชื่อมโยงทางนโยบาย	

	 สิ่งหนึ่งที่พบคือ	 มีองค์กร	 หน่วยงาน	 เครือข่าย	 บุคคล	 หรือ
นิติบุคคลที่เห็นปัญหาตรงกันในเร่ืองความพอเพียง	 ความมีวินัย	 
ความสจุรติ	จติสาธารณะ	และความรบัผดิชอบ	ท้ังอย่างใดอย่างหนึง่ 
และหลายอย่างในคณุธรรม	5	ตัวนีม้ากเหลือเกนิในประเทศ	ส่วนหนึง่ 
เป็นตัวแทนที่นั่งอยู่	 ณ	 ที่นี่	 ที่ส�าคัญมากคือทุกองค์กร	 หน่วยงาน	
เครอืข่าย	บคุคล	นติบิคุคลทีท่�าเรือ่งนีเ้ป็นไปในรปูแบบต่างคนต่างท�า	
จึงท�าให้ไม่เกิดอะไรเป็นชิ้นอัน	เพียงได้ประโยชน์แค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
	 ประเทศของเราวนันีต้้องการพลงัซ่ึงจะสร้างกระบวนทศัน์	และ
หลักคิดของคนไทยที่จะก้าวไปพร้อมกัน	 โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง
เพียงคนเดียว	
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	 ด้วยเหตุนี้	 เราจึงหันมาพูดกันว่า	 ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วองค์กร	 
หน่วยงาน	เครือข่าย	บุคคล	นิติบุคคลที่ท�าเรื่องนี้	 เรามาจับมือเดิน
หน้าไปด้วยกนัไหมเพือ่ทีเ่ราจะได้ไม่ต้องใช้เวลามาก	เพราะถ้าเราจบั
มือกันได้ภายในสิ้นปี	พ.ศ.	2561	ก็น่าจะเห็นอะไรชัดเจนพอสมควร		
เพียงแค่	2	ปีที่ผ่านมา	หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจี้ใจเราจนท�าให้
มองเห็นว่าเราต้องรวมกันท�าแล้ว	 ผมคิดว่านี่คือประเด็นส�าคัญ	 คือ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อจัดการ	 เราไม่ต้องการสร้าง
เครือข่ายที่เป็นทางการหรือแบบราชการ	 แต่เราอยากเห็นความ
พร้อมเพรียงที่ทุกเครือข่ายพยักหน้าเห็นปัญหาตรงกันแล้วจับมือ
ช่วยกันลุยแก้ปัญหาไปด้วยกัน	
	 ในการจัดงานครั้งนี้อาจมีการกระจายข่าวออกไปไม่ทั่วถึง 
จึงท�าให้เพื่อนอีกจ�านวนมากทั้งองค์กร	 หน่วยงาน	 เครือข่ายไม่ได้
ร่วมในวันนี้	 ฉะนั้นเราจะจัดงานขึ้นอีกครั้ง	 และมีการติดตามผล 
เพื่อให้ทราบผลก่อนสิ้นปี	พ.ศ.	2561	แล้วหากไม่เพียงพอก็จะมีการ
จัดงานครั้งที่	3			
	 ขอฝากทุกท่านกระจายข่าว	 การรวมตัวของเครือข่ายไม่มี
การจ�ากัดจ�านวน	 หากเราเห็นตรงกัน	 เดินหน้าแล้วช่วยกันท�าให้
ประเทศไทยของเราดขีึน้ให้ได้	แล้วกระบวนทศัน์กบัหลกัคดิท่ีสร้างขึน้
มานีค้งต้องศึกษาวเิคราะห์ให้ได้ว่าท�าอย่างไรจงึยัง่ยนืถงึปี	พ.ศ.	2562,	 
พ.ศ.	2563,	พ.ศ.	2564,	พ.ศ.	2565	ให้ได้	ไม่ใช่สิน้ปี	พ.ศ.	2561	ก็
จบลงแล้ว	เพราะเราเป็นคนทีค่ดิง่ายลมืง่าย	งานนีต้้องยัง่ยนื	ผมคดิ
ว่าน่ันคอืสาระส�าคญั	
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	 ส่วนภาระถดัจากนี	้เราจะด�าเนินการอกีสองส่วนหลัก	คอื	เร่ือง
ของการก�ากบัพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	เช่น	การไม่ท�าตามกฎหมาย	
เน่ืองจากกฎหมายบังคับไม่ทั่วถึง	 มีหลายมาตรฐาน	 ไม่ใช่แค่สอง
มาตรฐาน	 แต่เป็นร้อยมาตรฐานที่ประเดี๋ยวจับ	 ประเดี๋ยวไม่จับ	
ประเดีย๋วใช้	ประเดีย๋วไม่ใช้	ซึง่ไม่ใช่แค่เรือ่งกิจการของต�ารวจเท่านัน้	
แต่ไปถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย	 ทั้งเทศกิจ 
และอื่นๆ	 ผมคิดว่าเราต้องท�าเรื่องนี้ด้วย	 นั่นเป็นภารกิจท่ีคณะ
อนกุรรมการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษท่ี	21	ของเราสญัญาว่าเราจะท�า	
	 อีกเรื่องหน่ึงที่ลืมไม่ได้และอนาคตคงเกิดข้ึนไม่ช้านี้	 นั่นคือ	
มาตรการในสังคม	หรือ	Social	Sanction	เพราะระบบตอนนี้	คน
ท�าไม่ดีในสังคมไทยยังคงลอยนวล	 เราไม่สามารถท�าอะไรระบบนี้
ได้	ดังนั้น	เราจึงต้องมีมาตรการในสังคม	โดยเราอาจจะไม่พูดกับเขา	 
ไม่เสียเวลา	 ไม่สังคมกับเขาได้	 เราต้องมีเกณฑ์และมาตรการสังคม	
ซึ่งต้องช่วยกันคิด	
	 ส�าหรับเครือข่าย	 องค์กร	 หน่วยงานใดท่ีท�าเร่ืองต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันให้เดินหน้าต่อ	 เครือข่ายใดท�าการรณรงค์เรื่อง
ความพอเพียงให้เดินหน้าต่อ	 เช่ือเถอะครับ	 ใน	 5	 กุญแจหลักนี้	 
หากเดินหน้าพร้อมกัน	 เราจะได้เห็นอะไรดีๆ	 เกิดขึ้นในสังคม
ประเทศไทย		
	 วันนี้	เจตนารมณ์ส�าคัญคือ	การเชิญองค์กรหน่วยงานทั้งหลาย
ซึง่มัน่ใจว่าเราจะเดนิหน้าไปด้วยกนัมารวมตวั	และให้ค�ามัน่สญัญาใน
ตอนท้ายของก�าหนดการว่าเราจะร่วมกันจัดการสร้างกระบวนทัศน์
และหลักคิดของคนไทยไปด้วยกัน	





ปำฐกถำ 

“หลักคิดที่เหมำะสมส�ำหรับคนไทย”

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

งำน “สร้ำงกระบวนทัศน์และหลักคิด
ที่เหมำะสมส�ำหรับคนไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 
เวลา 10.00 – 11.00 น.

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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	 ผมดีใจที่ได ้น�าเอาประสบการณ์ที่ท�าอยู ่เกือบ	 10	 ปีมา
ถ่ายทอด	อันที่จริงผมมีส่วนเร่ืองนี้น้อย	คือมีส่วนในการรวบรวมที่
จะน�าเสนอเท่านั้นเอง	 ส่วนในการปรับความคิดของคนเพ่ือรับกับ 
การเปลี่ยนแปลง	 ที่จริงแล้วมนุษย์ท�ามาตลอด	 ถ้าอารยธรรม
ไหนไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 อารยธรรมนั้น 
ก็จะล่มสลายไปเอง	 ไม่ว่าจะอารยธรรมอียิปต์ก็ดี	 อารยธรรม
ฮารัปปา	 (Harappa)	 ท่ีอินเดียก็ดี	 อารยธรรมเมโสโปเตเมียต่าง
ก็ล่มสลายไป	 เพราะรับกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่จากภายนอก
ไม่ได้	 แต่ว่าถ้าอารยธรรมไหนเข้มแข็งก็จะสามารถรับมือและ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้	 แล้วอารยธรรมนั้นก็จะ
ชนะและอยู่นาน	 ท่ีจริงอารยธรรมหลักของโลกตลอดห้าพันปี 
มานี้	เขาพูดกันว่ามีอารยธรรมของจีนที่ทนแดดทนฝนมาจนถึงบัดนี้	
แต่ก็มีส่วนเศษที่แบ่งแยกอยู่บ้าง	
	 ในเรื่องการปรับตัวเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 บ้านเมืองเรามีการปรับ
ตัวมาตลอด	 ในระยะเวลา	 700	 กว่าปีที่คนไทยเรามีความสามารถ	
เพราะว่ามสีิง่แปลกใหม่รกุรานเข้ามาอยูต่ลอดเวลา	โดยเรามหีลกัฐาน 
เรียนรู้อยู่	 ในช่วงประวัติศาสตร์	 200	 ปี	 จะเห็นเหตุการณ์หลักๆ	 
ท่ีผ่านมาของบ้านเมืองว่ามกีารปรบัตวัและเปลีย่นแปลงอย่างมากมา
โดยตลอดดงันี	้

ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์

 1.	การฟื้นฟูและบูรณะบ้านเมือง	(ร.1-ร.3)	เมื่อครั้งรัชกาลท่ี	1 
ขึ้นครองราชย์น้ัน	 เราเจอศึกใหญ่สงครามเก้าทัพ	 ตอนนั้นแทบแย่
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เพราะท่านสร้างกรุงเทพฯ	แต่ยังไม่ทันได้สร้างก�าแพงเมือง	พม่าก็ 
ยกทัพมาแล้ว	 เราได้ใช้ยุทธศาสตร์ชายแดนไม่ยอมให้พม่ารุกเข้ามา	
และพยายามปรับยทุธศาสตร์ของกองทพั	มกีารจดัระเบยีบบ้านเมอืง
ในทุกเร่ือง	 เช่น	 มีกฎหมายตราสามดวง	 ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัว 
ครั้งใหญ่
	 2.	การเปิดความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 (ร.3-ร.5)	 ในสมัยนี้
มีฝรั่งเข้ามาพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอ�านาจท่ีเหนือกว่า	 ไม่ว่าจะ
ด้วยเรื่องอาวุธ	อ�านาจเงิน	เศรษฐกิจ	การเมือง	ซึ่งท�าให้เราต้องปรับ
ตัวอย่างหนัก	เวลานั้นมีท้ังมิชชันนารี	นักธุรกิจฝรั่ง	รวมถึงคนด้าน
กงสุลที่ต่างอยากเข้ามาท�าสัญญาใหม่ๆ	กับสยามเพื่อต้องการขยาย
ตลาดและอาณาเขต	เราจึงต้องปรับตัวมาก	มิเช่นนั้นเราเสร็จ
 3.	 การรักษาเอกราชให้พ้นภัยจักรวรรดินิยม	 (ร.4-ร.6)	 ถือ
เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวหนักที่สุด	เพราะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกราชให้ได้	
รัชกาลที่	5	ทรงเหน็ดเหนื่อยท่ีสุดเพราะต้องปรับมากที่สุด	ที่เราใช้
ค�าว่าปฏิรูปประเทศถือว่ารัชกาลท่ี	1	และรัชกาลที่	5	คือการปฏิรูป
ประเทศชาติอันแท้จริง	เห็นได้ชัดคือการเลิกทาสและเลิกไพร่	อีกสิ่ง 
หนึง่คอื	เวลานัน้โครงสร้างการบรหิารประเทศเป็นแบบเวยีง	วงั	คลงั	
นา	 มีเสนาบดีสองฝ่าย	 คือฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร	 ท่านทรงต้ัง
กระทรวงขึน้มา	12	กระทรวง	และทรงท�าให้คนไทยรูอ้กัขรวิธคีอื	การ
อ่านออกเขียนได้	 จะเอางบที่ไหนมาสร้างโรงเรียน	 จะหาครูที่ไหน 
มาสอน	 จะเอาเด็กที่ไหนมาเรียน	 ทุกอย่างนี่คือโจทย์ของท่าน	 
จนได้มีการเรียนการสอนท่ีวัด	 วิชาใดที่พระสอนได้ก็นิมนต์ให ้
พระท่านสอน	วิชาใดท่ีพระไม่มีความรู้	ให้หาเอาฆราวาสมาสอน
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	 มีฝร่ังที่สนใจประเทศสยามได้เข้ามาและช่ืนชมในพระปรีชา
สามารถของรัชกาลท่ี	5	เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ก็อย่างที่ทราบ
กันดี	พระองค์ท่านได้สร้างโรงเรียนไว้มากกว่า	3,000	แห่ง	อยู่ใน
กรุงเทพฯ	400	กว่าแห่ง	โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน	อีกทั้งท่านยังทรง
สร้างโรงเรียนท่ัวไปเพ่ือให้เด็กท่ัวไปได้มีโอกาสเรียนหนังสือ	และมี
โรงเรียนชั้นสูงส�าหรับข้าราชการ	 โรงเรียนแพทย์	 โรงเรียนส�าหรับ
เกษตรป่าไม้	เป็นต้น	
	 รัชกาลที่	 5	 ทรงปรับทุกอย่าง	 ในขณะท่ีฝร่ังเศสและอังกฤษ
ก็อยากได้สยามเป็นเมืองขึ้น	 มีการส่งเรือรบเข้ามา	 ท่านต้องใช้
ยุทธศาสตร์มากมายเพื่อให้ประเทศรอดพ้น	 และท�าให้คนไทยมี
คุณภาพ	เปลี่ยนจากคนไทยท่ีคิดแบบเดิมเป็นคนไทยที่คิดแบบใหม	่
และสู้อย่างยิ่ง
	 4.	การเข้าสู่ประชาคมโลกบนความเสมอภาค	(ร.6)	รชักาลท่ี	6	
ท่านทรงเป็นกษตัรย์ิพระองค์แรกทีไ่ปเรยีนทหารทีต่่างประเทศ	ตอน
นัน้เกิดสงครามโลกขึน้ทีย่โุรป	ท่านทราบว่าประเทศใดมพีลงัอ�านาจ	
ท่านก็ประกาศเข้าข้างประเทศที่ชนะ	 ท่านทรงแก้พันธสัญญา 
ที่ฝรั่งเคยเอาเปรียบไว้ต้ังแต่รัชกาลก่อน	 โดยแก้ไขให้มีความเสมอ
ภาค	เช่น	สิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขต	เป็นต้น	
 5.	 การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ	 (ร.7)	 เกิด
ขึ้นในปี	พ.ศ.	2475
 6.	 การกู้ชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 (ร.8)	 รัชกาลที่	 8	
ท่านยังทรงพระเยาว์จึงยังไม่ขึ้นครองราชย์	 มีผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์	และในสมยันัน้โชคร้าย	เกิดสงครามโลกครัง้ที	่2	ซึง่มาเกดิใน 
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บ้านเรา	ญีปุ่่นมายึดบ้านเราหมดเลย	ท�าให้รัฐบาลไทยไม่มทีางเลือก
อื่นจึงจ�าเป็นต้องประกาศเข้าข้างญี่ปุ ่น	 และสุดท้ายก็กลายเป็น
สงคราม	 แต่โชคดีที่เรามีเสรีไทยทั้งในสยาม	 อังกฤษ	 และอเมริกา	
น�าโดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์	ปราโมทกับท่านปรีดี	พนมยงค์จึงท�าให้
เรารอดมาได้
 7.	การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์	(ร.9)	ช่วง	
70	ปีที่เราพัฒนาประเทศในรูปแบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์	ในช่วง
น้ีเราเริ่มมีแผนพัฒนาประเทศทุกๆ	5	ปีแล้ว	(เร่ิมตั้งแต่	พ.ศ.	2504) 
ท�าให้เรามีแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน	 เงินที่เก็บภาษีได้จาก
ราษฎรจึงมีทิศทางในการน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ	โดย
เราต้องท�าให้คนไทยรับรู้ว่าภาษีคือเงินของเขาซึ่งรัฐบาลที่เขาเลือก
ต้องท�าให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตทิกุบาททกุสตางค์	

อัตลักษณ์ชาวสยาม	:	หรรษา-อารี

	 	 ตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี	3	มฝีร่ังเข้ามาทีวั่ดคอนเซป็ชญั	ซึง่คอื 
พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์	 วัดคอนเซ็ปชัญอยู่ติดกับวัดราชาธิวาส
ราชวรวิหารซึ่งรัชกาลที่	 4	 ทรงผนวชอยู่เป็นพระภิกษุมงกุฎ	 ท่าน 
ทัง้สองจงึเหมอืนมบ้ีานตดิกนั	พอสนทิสนมกนักไ็ด้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ภาษาของกันและกัน	 มีหนังสือก็แบ่งปันกันอ่าน	 รัชกาลที่	 4	 ทรง 
เก่งภาษาอังกฤษ	 สามารถเขียนหนังสือและจดหมายได้จนเป็น 
พระบดิาแห่งดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์	เพราะภาษาองักฤษช่วย
เปิดโลกทัศน์ให้ท่านได้ทรงเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้
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...อัธยำศัยอันอ่อนโยนและมีมนุษยธรรม
ผู้เยำว์เอำใจใส่ให้ควำมเคำรพและ 

ปรนนิบัติวัตถำกบิดำมำรดำเป็นอันดี
บ้ำนเรือน เสื้อผ้ำ และร่ำงกำยสะอำดหมดจด 

ไปเสียทั้งสิ้น คนไทยสุภำพ อำรยวิสัย  
ร่ำเริง ยึดมั่นในพระพุทธศำสนำ

	 ในวันนี้	 เราบอกว่าเราต้องมี	 Digital	 skill	 เพ่ือจะเปิดโลกสู่
อะไรใหม่ๆ	รัชกาลท่ี	4	จึงทรงเป็นตัวอย่าง	ค�าถามคือ	เด็กในเมือง
ใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้	Digital	skill	และ	Digital	literacy	
อยู่แล้ว	แต่เด็กบ้านนอกเราจะท�าอย่างไรเราจะท�าเหมือนรัชกาลที่	
5	ไหมท่ีทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้	พอมาถึงรัชกาลท่ี	6-8	ทุกคน
ต้องเข้าห้องเรียนและมีการศึกษาสูงขึ้นเร่ือยๆ	มาวันนี้ทุกคนต้องมี	
Digital	skill	และ	Digital	literacy	มันเป็นความท้าทายใหญ่และ
เราสามารถจัดหาให้เด็กเหล่านี้ได้ไหม
	 พระสงัฆราชปัลเลอกัวซ์	ท่านแต่งต�าราแบบเรียนเร็วภาษาไทย 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนจากหนังสือ	 “เล่าเรื่องกรุงสยาม” 
ท่านสังฆราชได้บรรยายคุณลักษณะและนิสัยของชาวสยาม 
ในภาพรวมว่า	
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สังคมไทยวันวำน

สถำบันพระมหำกษัตริย์

สถาบัน
พระศาสนา

สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน

วัฒนธรรมไทย
ควำมเป็นไทย

	 วัฒนธรรมไทย	 ความเป็นไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย	์
สถาบันศาสนา	สถาบันครอบครัวและชุมชน	ที่พ่อแม่สอนลูก	ปู่ย่า
ตายายสอนหลาน	 พี่สอนน้อง	 ในสมัยก่อนคนไทยรักกัน	 และคน
ไทยให้ความส�าคัญกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งดี	 ถือเป็นต้นทุนท่ีดีมาก	
ท�าอย่างไรสิ่งเหล่านี้จึงจะกลับมา

สังคมไทยวันนี้

การเมือง

วัฒนธรรมเทศ สื่อมวลชน

โรคระบาดใหม่ ก่อการร้าย

ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โลกาภิวัตน์ ทุนนิยม

วัฒนธรรมไทย
ควำมเป็นไทย
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เมื่อหันมามองสังคมไทยวันน้ี	

• จากการเปลีย่นแปลงการเมอืงหลงัปี	พ.ศ.	2475	กระแสโลกาภิวัตน์ 
ได้เข้ามาและเร่งมากขึ้น	
• เรามีความรู้ใหม่ๆ	แล้วเราทันเขาหรือไม่
• วัฒนธรรมต่างประเทศ	เช่น	เกาหลีใต้
• เกิดโรคระบาดใหม่ซึ่งแพทย์ต้องรับมือ	 และมีความน่าเป็นห่วง
อย่างมาก
• การก่อการร้ายยังเป็นปัญหา	
• สื่อมวลชนต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่	และจะท�าอย่างไร
• มีเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นหัวใจประกอบการตัดสินใจครั้ง
ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลง	 เราจะปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
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	 เรื่องทุนนิยม	 เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรเลีย
ปี	2008	มีการแบ่งทุนนิยมเป็น	2	พวกคือ	พวกตั๊กแตนและพวกผึ้ง	
พวกตั๊กแตนเป็นพวกที่กินหมดทั้งไร่	ทิ้งซากให้ชาวไร่นั่งร้องไห้	ส่วน
พวกผึง้เป็นพวกทนุนยิมคณุธรรม	ผึง้ท่ีกนิน�า้หวานแล้วช่วยผสมเกสร	
ท�าให้ชาวไร่ได้เก็บเกี่ยวผล	 นักธุรกิจที่เป็นตั๊กแตนคือกลุ่มทุนนิยม
สามานย์ที่ต้องการ	Maximize	profit	 เป็นนักธุรกิจที่ท�าลายได้ทุก
อย่าง	ผดิกฎหมายกจ็ะท�า	ท�าลายป่าไม้กจ็ะท�า	ท�าลายแหล่งน�า้กจ็ะท�า	
ท�าลายแหล่งวฒันธรรมก็จะท�า	ขอเพยีงให้ธุรกจิได้ก�าไรมากทีส่ดุ	ส่วน 
นักธุรกิจผึ้ง	 เป็น	 Optimize	 profit	 มุ่งเน้นก�าไรพอสมควรแต่อยู่
ภายใต้ขอบเขตและท�าตามกฎหมายศลีธรรม	ไม่ท�าลายธรรมชาติ	ไม่
ท�าลายสังคม	บริษัทอยู่ได้	สังคมและประเทศชาติอยู่ได้	

แนวโน้มสังคมไทย	

 1.	การเปิดสู่สากลมากขึ้นในช่วงหลังสงครามเย็น	และละเลย	
“ความเป็นไทย-วัฒนธรรมไทย”	
	 2. “ทุนนิยม”	แทนท่ี	“ธรรมนิยม”	ทุกวันนี้เรายกมือไหว้คน
มีเงินมีอ�านาจแทนท่ีจะไหว้คนเฒ่าคนแก่ที่ควรเคารพ	
 3.	 เมืองขยายและเข้มแข็งกว่าชนบทซึ่งก�าลังหดเล็กและ
อ่อนแอลงเรื่อยๆ	
 4.	เดก็เกิดน้อยลง	–	คนแก่มากขึน้	ครอบครวัเปราะบาง	สมยันี้
โครงสร้างเดก็เกดิน้อยลงมาก	โรงเรียนในชนบทหลายพ้ืนทีปิ่ดตวัลง 
  5.	“วิธีคิด	 -	ค่านิยม	 -	 ระบบคุณธรรม”	ก�าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	
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	 ถึงเวลาที่เราจะมาต้ังโจทย์ร่วมกันว่าจะรักษากระบวนทัศน์
เดิมอย่างไร	เราจะปล่อยให้กระแสโลกาภิวัตน์น�าพาเราลงเหวหรือ
เราจะสร้างพลังขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทย	 ตรงน้ีเป็นจุด
ส�าคัญท่ีเราต้องตั้งค�าถามว่าจะน�าพาสังคมไปอย่างไร		

สังคมไทยเมื่อปี	พ.ศ.	2518	(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

	 สังคมไทยเมือ่ปี	พ.ศ.	2518	ซึง่ท่านพทุธทาสภกิขกุล่าวว่าขณะนัน้ 
ศีลธรรมแฟบ	 (เหลืออยู่น้อยเต็มที)	 การศึกษาเฟด	 (ออกนอก
ร่องรอยของธรรมะ)	ประชาธิปไตยเฟ้อ	 (ให้กิเลสมนุษย์บัญญัติ)	
เยาวชนฟุ้ง	–	สังคมเฟะ	(มัวเมาในเพศ	รส	และเมรัย)	ศาสนาฟั่น 
(มีแต่เปลือกปลอมปน)	ประเทศชาติฟอน	 (ตัวหนอนหลายชนิด 
ไชฟอนประเทศ)	ฯลฯ	พบว่าปัญหาท่ีเราพูดนี้เป็นปัญหาเดิมๆ	และ
เป็นปัญหาของคนไทยในปัจจุบัน	

ปัญหาของคนไทยในปัจจุบัน

 1.	มคีวามเหลือ่มล�า้ทกุด้าน	ทัง้ด้านการศกึษา	ฐานะ	และสงัคม	
 2.	อทิธพิลมดื	มภียัต่อชีวติและทรพัย์สนิ	กระบวนการยตุธิรรม
ไม่สามารถให้ความเท่ียงธรรมได้
 3.	 ทุกข์จากหนี้ครัวเรือน	 และเกิดภาวะครอบครัวร้าวฉาน 
 4.	ปัญหาสุขภาพ	
	 5.	อุบัติเหตุ	–	อุบัติภัย	
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ประเด็นหลักของชาติ	

	 1.	 ทุจริตคอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้า	 ดังที่พบอยู่ในสังคมเรา	
แม้แต่ในสถาบันการศึกษา	ผมโตมาด้วยความเชื่อที่ว่าคอร์รัปชันอยู่
กับประเทศไทย	ซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์เทียนฉายก�าลังจะแก้ปัญหา
นี้ให้หมดไป	ผมไม่เช่ือ	แต่คงเบาลง	แต่ถ้าเราร่วมมือช่วยกันอย่าง
จริงจัง	 ปัญหาน้ีจะลดลงด้วยการใช้การลงโทษทางสังคม	 (Social	
Sanction)	
 2.	การเมอืงใช้นโยบายประชานยิมทีข่าดความรบัผดิรบัชอบ 
ยกตัวอย่างในประเทศญ่ีปุ่น	พ่อเป็นข้าราชการระดับกลาง	แม่เป็น
แม่บ้านและเป็นกรรมการในอ�าเภอ	ลูกอยู่โรงเรียน	 วันหนึ่งพ่อถูก 
จบัได้ว่าคอร์รปัชนั	พ่อจ�าเป็นต้องท�าฮาราครี	ี(คว้านท้อง)	ไม่สามารถ
กลับไปเจอลูกเมียได้	 คนเป็นแม่ไม่สามารถเข้าสังคมได้อีกต่อไป	 
ถูกไล่ออกเพราะสามีกินบ้านกินเมืองจึงไม่มีใครอยากคบ	 ลูกไป 
โรงเรียนก็ไม่มีใครพูดด้วย	 พ่อจึงอยู ่ไม่ได้ท�าให้ต้องฆ่าตัวตาย 
ซึง่ตรงกนัข้ามกับประเทศไทยโดยสิน้เชงิทีค่อร์รปัชนัมาแล้วร�า่รวยเกนิ 
ถูกจับก็มีไม่ถูกจับก็มี	 สมบัติเป็นของลูกก็มี	 แต่ก็ไม่มีการลงโทษ
ทางสังคม	 มีแต่ยกมือไหว้ด้วยซ�้า	 ท้ังที่รู ้ว ่าสามีเขาไปโกงบ้าน 
โกงเมืองมา	มันต่างกันมาก	ขอฝากเร่ือง	Social	Sanction	นี้กับ
ท่านสุวทิย์	เมษินทรย์ี	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรแีละคณะ
กรรมการชุดน้ีให้ช่วยกัน	รวมท้ังฝากสื่อมวลชนให้ยกตัวอย่างมากๆ 
ให้เข้าไปในสมองเด็ก	เพราะเมื่อปี	พ.ศ.	2556	ได้ท�าการส�ารวจถาม
เด็กว่าเคยโกงข้อสอบไหม	82	เปอร์เซ็นต์บอกว่า	“เคย”	การส�ารวจ
ท�าทุก	2	ปี	ซึ่งกราฟขึ้นตลอด
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  3.	 โลภ	 –	 โกรธ	 –	 หลง	 คือเคร่ืองมือในการโฆษณาสินค้า	
และการโฆษณาชวนเชื่อ	 การแก้ปัญหานี้สื่อมวลชนต้องร่วมด้วย 
ช่วยกัน	
 4.	วิกฤตคุณธรรม	เช่น	เรื่องการโกงในห้องสอบ	และการลอก
การบ้านเพ่ือนทีถ่กูมองเป็นเรือ่งปกตินัน้	เราต้องมกีารปรบักระบวน
ทัศน์ของเด็กรุ่นใหม่	

คนไทยกับคนอเมริกันต่างกันอย่างไร

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2546	จ่าวู้ดด้ีซึ่งเป็นคนไทยไปเป็นจ่า	ที่แอล.เอ. 
แล้วมีผู้สื่อข่าวถามเขาว่าคนไทยกับคนอเมริกันต่างกันอย่างไร

คนไทยกับคนอเมริกันต่างกันอย่างไร
คนไทยกลัวต�ารวจ	 แต่ไม่กลัวกฎหมาย	 คนอเมริกันเคารพ
กฎหมาย	แต่ไม่กลัวต�ารวจ	

“จ่าวู้ดดี้”	วรวุฒิ	อิทธิภักดีพงศ์	(มติชน	–	26	ต.ค.46)
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	 ค�ากล่าวของจ่าวู ้ดด้ีซึ่งเปรียบเทียบระหว่างคนไทยกับ 
คนอเมริกันนี้มีนัยส�าคัญ	 ท�าอย่างไรให้เราเปลี่ยนความคิดตรงนี ้
ได้	 วินัยน้ันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กและการจะสร้างคุณธรรมต้องเริ่ม 
ตั้งแต่เด็กเช่นกัน

ท�าอย่างไรให้เปล่ียนกระบวนทัศน์ตรงน้ี	

	 ผมชื่นชมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในล้นเกล้ารัชกาลที่	 6	 
อันมีนโยบายให้เด็กต้องเล่นกีฬาและต้องเคารพกฎเกณฑ์ของกีฬา	
วินัยต้องเริ่มต้นจากเด็ก	ไม่ใช่ว่าโกงอย่างไรก็ได้ให้โรงเรียนตนชนะ	
มิเช่นนั้นก็จะเป็นการโกงให้ชนะแบบน้ีไปเรื่อยๆ	ซึ่งผมคิดว่า	5	ข้อ	
“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตสาธารณะ	และรับผิดชอบ”	ของอาจารย์
เทียนฉายต้องเริ่มจากเด็กท้ังนั้นเลย	แล้วสังคมไทยมีทุนไหม
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ทุนของสังคมไทย

	 สถาบนัหลกัของไทยแต่โบราณ	อนัได้แก่	สถาบนัพระมหากษัตริย์	
สถาบันศาสนา	และสถาบนัประชาชน	เป็นทุนของสงัคมไทยทีถ่่ายทอด
มาจากบรรพบรุษุ	 ซึง่ปัจจบุนัมแีต่จะลดน้อยลง	 เราจ�าเป็นต้องรกัษา
และสร้างคณุค่าของทุนสงัคมให้มากขึน้เรือ่ยๆ	ยกตวัอย่างเช่น	 ด้าน
สถาบันศาสนาก�าลังน่าจะดีขึ้น	 เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชก�าลัง
ปรบัวธิคีดิใหม่ให้สงัคม	เช่น	การน�าพระเคร่ืองออกจากโบสถ์	ทัง้นีห้าก
สถาบนัศาสนาหรอืการเมอืงมเีร่ืองธรุกจิเข้ามาเกีย่วข้องกจ็ะท�าให้เกดิ
ปัญหาตามมา	และนัน่คอืรากของปัญหา	

ทุนของสังคมไทย

กำรก่อกำรร้ำยโรคระบำดใหม่

สถำบันหลักของไทยแต่โบรำณ

สถำบัน ศำสนำ

มรดกของสังคมไทย	

มรดกของสังคมไทยท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษนั้น	ได้แก่
	 1.	น�า้ใจคนไทย	คอืความเอือ้อาทร	เหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั	
มงีานวจิยัทีถ่ามชาวต่างชาตว่ิาท�าไมถงึชอบมาประเทศไทย	 ค�าตอบ 
ที่ได้รับคือ	
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 • ความมีน�้าใจของคนไทย	
 • อาหารการกินอร่อย
 • วัฒนธรรมงดงาม
 • ธรรมชาติ
 • ค่าครองชีพไม่แพง
	 น�้าใจคนไทย	ถือเป็นหัวใจส�าคัญท่ีต้องปลูกฝังคนรุ่นใหม่	ไม่ใช่
การแทงหน้าหรือแทงข้างหลังเพื่อน	ความสามัคคีจะไม่เกิดข้ึน	หาก
เราไม่สร้าง	ไม่บ่มให้คนรุ่นใหม่มีน�้าใจซึ่งกันและกัน
	 2.	ความเคารพผู้ใหญ่	และความกตัญญูกตเวที	เช่น	การยกมือ
ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่
	 3.	ความเมตตาปรานีต่อเด็กและผู้เยาว์	ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก	มี
องค์กรการกุศลที่คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากมาย
	 4.	การรวมตัวกันของชุมชนในรูปแบบต่างๆ
	 5.	ภูมิปัญญาไทย
	 6.	วัฒนธรรมไทย
	 7.	ความเป็นไทย	
	 ส่ิงเหล่านีค้อืทนุของเราทีค่วรน�าไปปลกูฝังให้เดก็รุน่ใหม่ได้เหน็
คณุค่าโดยการน�าเสนอผ่าน	Social	Media	เพราะหากคนในชาติลมื
รากฐานของตน	ชาตจิะไม่เหลอือะไร	พวกเราต้องให้ความส�าคญักบั
ทุนที่บรรพบุรุษของเราสั่งสมและถ่ายทอดมายังรุ่นของเราด้วย	
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ความร�่ารวยของวัฒนธรรมไทย

	 ท่านสันติกโรภิกขุ	ซึ่งเป็นพระฝรั่งได้เทศน์เรื่องนี้ไว้เมื่อยี่สิบปี
ที่แล้วว่าความร�่ารวยของวัฒนธรรมไทย	คือ	
 1.	 ยึดทางสายกลาง	 คือ	 มีความพอเพียง	 พอเหมาะ	 พอดี	
พอควร	พองาม	หรือหลักพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทา
	 2.	ใกล้ชิดธรรมชาติ	
 3.	 ชาญฉลาดในการผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่	
เป็นสิ่งที่คนไทยเก่งมากในการผสมผสานและปรับตัวได้	เช่น	กรณี
การส่งคนไปเรียนต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่	5	เพื่อกลับมารับมือ
ฝรัง่	หลงัจากนัน้ได้มกีารตัง้โรงเรยีนชัน้สงูเพือ่ให้น�าความรู้มาพัฒนา
ประเทศชาติ	จะได้ไม่ต้องส่งคนไทยไปเรียนที่ยุโรปอีก	ตอนที่ท่าน
ส่งเด็กไทยไปเรียนเมืองนอก	 ได้บอกว่าไม่ได้ส่งไปเรียนให้เป็นฝร่ัง	
แต่ส่งไปเรียนเพื่อให้เป็นคนไทยท่ีมีความรู้เสมอฝรั่ง	
	 4.	พุทธธรรมยังอยู่ในจิตใจของคนไทย		

พลังหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 นี่คือสิ่งท่ีเราก�าลังท�าอยู ่และเชิญชวนให้ทุกท่านท�า	 จาก
ปัจจุบันกับสิ่งท่ีเป็นอยู่	ไปสู่อนาคตกับสิ่งที่ควรเป็น
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ทุกภาคส่วนล้วนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน

สิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่ควรเป็น

what is

อนำคต

what should be

สังคมไทย

ภาครัฐ

ภาค 
ประชาชน ภาคธุรกิจ
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	 ผมเห็นด้วยกบัอาจารย์เทียนฉายเป็นอย่างยิง่	แต่ทว่าเราม	ี227	
ภาคยีงัไม่เพยีงพอ	ในวนัน้ีมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ	มาร่วมเป็นจ�านวน
ถงึ	227	เครอืข่าย	ถอืเป็นความร่วมมอืส�าคญั	แต่อย่างไร	เราต้องก้าว
ไปให้มากกว่านี้	 ต้องเข้าไปให้ถึงรากหญ้าและขยายไปให้มากขึ้น
เรื่อยๆโดยคิดเสมอว่าสังคมไทย	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ	ทุกภาคส่วนล้วนมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร่วมมือ

ร่วมใจท�าให้เกิดความส�าเร็จ

“For mistakes of the moment, generations may 
have	to	pay	the	price.”	Urdu	proverb.

“ท�าผิดพลาดในวันนี้	 อาจต้องให้ชนรุ่นหลังหลายๆ	 รุ ่น
ชดเชยก็ได้”	ภาษิตอูรดู		



กระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมสำาหรับคนไทย 31 

ควำมรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน

					ให้มีความวติกไปว่า	เด็กชัน้หลงัจะห่างเหนิจากศาสนา

จนเลยกลายเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น...

คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องด�าเนินตาม	 คงจะหันไปทาง

ทุจริตโดยมาก	ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง	ฤๅโกงไม่สนิท

	ถ้ารู้มากก็โกงคล่องข้ึนและโกงพิสดารมากขึ้น  

 (พระราชหัตถเลขา	ล้นเกล้ารัชกาลที่	5	พ.ศ.	2441)

	 จากพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่	5	ตอนพาเด็กออกจากวัด

แล้วน�าไปเข้าโรงเรียน	เด็กผู้ชายไปเรียนหนังสือที่วัดกับพระทุกเช้า 

ความหมายคือ	เมื่อน�าเด็กออกจากวัดแล้วก็จ�าเป็นต้องสั่งสอนเรื่อง

คุณธรรม	 อย่าท้ิง	 มิเช่นนั้นเด็กก็ไม่มีธรรมะในใจ	 ยิ่งมีความรู้สูง 

ยิ่งโกงมากขึ้น	และเห็นช่องทางในการทุจริตมากขึ้นด้วยเช่นกัน	

	 ประโยคนี้น่าจะท�าเป็นศิลาจารึกติดหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยก็คงดี	 เพ่ือเป็นสิ่งเตือนสติในตัวคน	 และเป็นนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ
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	 ให้สังเกตว่าท่านใช้ค�าว่า	 “การศึกษาของประชาชน”	 ไม่ได้

หมายถงึการศึกษาของเด็กและเยาวชนเท่านัน้	ดงันัน้ต้องครอบคลมุ

ถึงการศึกษาของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วย	 ถ้าเราเห็นว่าผู้สูงอายุ

เป็นมรดกของประเทศไทย	ก็จะต้องท�าให้พิเศษขึ้นเรื่อยๆ	ไม่ว่าจะ

เป็นการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ	 การมีศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ	 แล้ว

ให้ท่านเลือกให้ตรงกับชีวิตเพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตัวท่าน	

ครอบครัว	และชุมชน

	 ตอนน้ีทีท่�ามากๆ	กจ็ะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่ยงัไม่

เพยีงพอ	มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท้องถิน่ควรเข้าไปช่วยโรงเรยีน

					ประเทศชาติของเราจะเจรญิหรอืเส่ือมลงนัน้	

ย่อมข้ึนอยู่กบัการศกึษาของประชาชนแต่ละคน

เป็นส�าคญั	ผลการศกึษาอบรมในวนันีจ้ะเป็นเครือ่งก�าหนด

อนาคตของชาติในวนัข้างหน้า...

พระบรมราโชวาท	รัชกาลที	่9

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

	 5	กรกฎาคม	2505
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	 	 ...ผู ้ที่เป็นครูอาจารย์น้ัน	 ใช่ว่าจะมีแต่ความรู ้ในทาง
วิชาการ	 และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่	 จะต้องรู้จัก
อบรมเด็กท้ังในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม	 รวมทั้ง
ให้มีความส�านึกรับผิดชอบในหน้าที่	 และในฐานะท่ีจะเป็น
พลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า	การให้ความรู้หรือท่ีเรียก
ว่าการสอนน้ัน	ต่างกับการอบรม	การสอนคือการให้ความรู้ 
แก่ผู้เรียน	 ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้
ซมึซาบตดิเป็นนสิยั	ขอให้ท่านทัง้หลายจงอย่าสอนแต่อย่าง
เดียว	ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...

พระบรมราโชวาท	รัชกาลที	่9

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่นสิติ

และนักศกึษาวทิยาลยัวชิาการศกึษา

วันพฤหัสบดีที	่15	ธนัวาคม	2503

ผูส้งูอายเุหล่าน้ัน	เพราะ	1	ใน	3	ของผูส้งูอายพุึง่พาตนเองได้	หากเรา

ช่วยให้อกี	 2	 ส่วนของผูสู้งอายขุยบัขึน้มาพึง่พาตนเองได้เช่นกนักจ็ะ

เป็นการด	ีแต่ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัว่าเราให้การศกึษากับผูส้งูอายุอย่างไร	

	 ประโยคทีส่องของพระบรมราโชวาททีว่่า	“ผลการศกึษาอบรม

ในวันนี้จะเป็นเครื่องก�าหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า...”	การ

ศึกษาอบรม	ท�าไมต้องมีค�าว่า	“อบรม”	
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	 คนที่เป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	ต้องท�าสอง
หน้าที่	คือ	การสอน	และอบรม	ส่วน	“อบรมสั่งสอน”	หรือ	“อบรม
เลี้ยงดู”	ใช้กับพ่อแม่	
	 ครูต้องอบรมศีลธรรม	จรรยา	วัฒนธรรมไทย	ส�านึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่	และเป็นพลเมืองดีของชาติ	รวม	5	เรื่อง	ไม่ว่าจะเป็นชั้น
อนุบาล	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	อาชีวะศึกษา	และมหาวิทยาลัย	
รัชกาลที่	9	ทรงขอให้สอนและอบรมสิ่งเหล่านี้	ซึ่งคือหัวใจของการ
สร้างพลเมือง	
	 พ่อแม่ทุกวันนี้ท�าอยู่สองอย่าง	 คือส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ดี
ท่ีสุด	และเรียนกวดวิชาที่ดีที่สุด	แต่อย่างอื่นไม่สอนเลย	แล้วจะเป็น
ผู้เป็นคนได้อย่างไร

กำรสอน

กำรอบรม เป็นนิสัย

ชูดอก-ออกผล
• ทักษะชีวิต-ทักษะงำน
• ควำมรู้พื้นฐำน
• ควำมรู้เฉพำะทำง

• มีคุณธรรม จริยธรรม
• มีวัฒนธรรม (มำรยำทไทย)
• รับผิดชอบในหน้ำที่
• เป็นพลเมืองดี

รำกแก้วมั่นคง



กระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมสำาหรับคนไทย 35 

	 จากผังภาพ	เราเปรียบเด็กเสมือนต้นไม้	มี	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่
อยู่ใต้ดิน	และส่วนท่ีอยู่บนดิน	
 1.	 ส่วนที่อยู่ใต้ดิน	 เป็นส่วนท่ีไม่มีใครเห็นหรือระบบราก	แต่
เป็นส่วนที่ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ส่วนล�าต้นและส่วนกิ่งก้านประคับ
ประคองตวัเองได้	ซึง่หมายถงึส่วนของการอบรมให้เกิดเป็นนสิยั	โดย
ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก	พ่อแม่	ครูบาอาจารย์ต้องเข้ามาร่วม	หรือแม้แต่
กระทรวงทุกกระทรวงจ�าเป็นต้องท�าในทุกระบบ	 เช่น	การปลูกฝัง
คุณธรรม	5	เรื่อง	ได้แก่	พอเพียง	มีวินัย	สุจริต	จิตสาธารณะ	และ
ความรับผิดชอบ	ให้กับคนในกระทรวงของตัวเอง
	 2.	ส่วนที่อยู่บนดิน	คือ	ส่วนของความรู้	การสอนตามต�ารา	ไม่
ว่าจะเป็นทักษะชีวิต	ทักษะงาน	ความรู้พ้ืนฐาน	ความรู้เฉพาะทาง	
ให้ออกดอกออกผลไม่แพ้ใครในอาเซียน	หากเราไปเน้นข้างบนมาก
เกิน	ต้นไม้ต้นน้ีก็จะอ่อนแอข้างล่าง	ไม่ได้ที่หนึ่งก็ฆ่าตัวตาย
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หน้าที่

พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

•	พระองค์ทรงยึดมั่นในหน้าท่ี
•	หน้าที่ของพระองค์	ได้แก	่
ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน	-	ต้องดูแลราษฎร	
ในฐานะทรงเป็นพลเมืองดี	 -	 เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมือง
ได้ก็ต้องท�า

(วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา,	ธ.ค.	2557)		

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงมี 
พระด�ารัสเรื่องหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตรว่า	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	ทรงยึดมั่นในหน้าที่	

	 	 	 	 ในช่วง	 70	 ปีที่ผ่านมา	 พระองค์ท่านพระราชทานพระบรม
ราโชวาทให้กับปวงชนชาวไทยเป็นจ�านวนมากในเรื่อง	 “ความ
ซื่อสัตย์	 สุจริต”	 ซึ่งท่านทรงให้น�้าหนักมากท่ีสุด	 ในปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง	 ท่านทรงบอกว่าต้องฝึกจิตใจคนในชาติให้มี
คุณธรรม	 และยกตัวอย่างเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลักธรรม
เดียว	และความรับผิดชอบในหน้าท่ี	

หน้าที่ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎร	 ในฐานะทรงเป็น
พลเมืองดี	เห็นอะไรท่ีจะท�าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า	พระองค์ท่าน
ทรงให้ความส�าคัญกับความซ่ือสัตย์สุจริต	 และความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีเ่ป็นอย่างมาก	นัน่คอืหน้าทีใ่นสถาบนัสงัคมในครอบครัว	และ
หน้าที่ในฐานะพลเมือง	 สังคมเราควรมีการขยายกระแสพระราช
ด�ารัสนี้ไปให้ทั่วประเทศ	
	 หากเราอบรมลกูหลานให้รูจั้กความรบัผดิชอบในหน้าทีเ่พือ่เป็น 
พลเมืองดี	 เห็นอะไรท�าเพื่อส่วนรวมได้ควรท�า	 จะเป็นการกระท�าท่ี
มีพลังมหาศาลแฝงอยู่	 หากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองน�าหลักของสมเด็จ 
พระเทพฯ	นีไ้ปปลกูฝังและพัฒนาเยาวชน	เด็กจะสามารถพฒันาและท�า 
อะไรให้บ้านเมืองเราได้อีกมาก	และความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลง
	 และเมื่อรัชกาลที่	 10	 ขึ้นครองราชย์ไม่ถึงสองเดือน	 ทรงมี
พระราชด�ารัสให้ข้าราชการไปขุดลอกคูคลองที่เน่าเหม็นอยู่	 แล้ว
สื่อมวลชนโทรทัศน์ก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านริมฝั ่งคลองจึงทราบ
ว่าการขุดลอกคูคลองส่งผลให้ปีนี้น�้าไม่ท่วม	ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนัก
และน�้าเยอะ	หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนมองว่าเป็นสิ่ง
ดีจึงมีการขยายเป็นระบบจิตอาสาไปท่ัวประเทศด้วยเช่นกัน	
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	 และหากท่านจ�าได้เมื่อช่วงปี	พ.ศ.	2553	–	2554	มีเหตุการณ์
บ้านเมืองที่คนไทยแบ่งพรรคแบ่งพวกท่ัวท้ังประเทศ	ค�าถามคือ	เรา
สร้างคนประเภทน้ีขึ้นมาได้อย่างไร	 เราจะปล่อยให้กระบวนทัศน์
เหล่านี้มีอยู่ต่อไปหรือไม่	และประเทศไทยจะยังคงทนไปได้อยู่ไหม	

โครงการกองทุนการศึกษา	

	 เมือ่	พ.ศ.	2555	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
บรมนาถบพติรทรงมพีระราชประสงค์จดัต้ัง	“โครงการกองทนุการศกึษา” 
ให้องคมนตรีหาจิตอาสา	 และเลือกโรงเรียนท่ีขาดแคลนตาม
ชายแดน	 โดยในหลวงรัชกาลท่ี	 9	 ทรงมีพระราชประสงค์เพียงข้อ
เดยีวคือ	“ให้โรงเรยีนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมอืง”	ทัง้ทีพ่ระองค์ก�าลัง
ประชวรอยู	่แต่ก็ยังทรงห่วงใยโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	ให้น�าเงินไป
ช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้และมีพระราชกระแสไว้ดังนี้
 1.	ให้ครูรักนักเรียน	–	นักเรียนรักครู	: ให้ครูมีความหวังดีมี
ความเมตตากับนักเรียนให้ได้	และให้นักเรียนมีความรักและเคารพ
ครูให้ได้	ซึ่งก็จริงว่า	ถ้าลูกไม่เคารพรัก	พ่อแม่ก็สอนไม่ได้	หากพ่อ
แม่ไม่รักลูก	 ก็อาจเกิดกรณีดังข่าวแม่ผลักลูกให้ตกน�้าตาย	 หรือ
กรณีผู้อ�านวยการโรงเรียนมีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์	 ทั้งนี้อยากให้
กระทรวงศึกษาธิการมีความ	 Smart	 เห็นความถูกต้องเป็นส�าคัญ
และมี	Integrity		
 2.	ให้ครสูอนเดก็ให้มนี�า้ใจแก่เพือ่น	:	พระองค์ทรงยกตัวอย่างว่า 
อย่าสอนให้เดก็แข่งขนัเพือ่เอาท่ีหนึง่	คนเรียนเก่งในชัน้ควรตวิเพือ่น
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ที่เรียนช้า	และให้ทุกคนแข่งกับตัวเอง	เพราะคนเรียนเก่งที่ติวเพื่อน
ด้วยแล้วแข่งกบัตวัเองกจ็ะยิง่เก่งไปใหญ่	ส่วนคนเรยีนได้กลางๆ	และ
คนเรียนไม่เก่ง	แข่งกับตัวเองแล้วจะกลายเป็นคนเก่งได้	
	 โรงเรียนของพระองค์ท่าน	 เมื่อครบ	1	ปี	 เราไปดูผลคะแนน	
O-net	ของโรงเรียน	คะแนนข้ึนทุกโรงเรียน	โดยที่เราไม่ได้เน้นว่า	
โรงเรียนสร้างคนเก่ง
	 3.	ให้ครจูดักิจกรรมให้เด็กท�าเป็นหมู่คณะ	:	เพือ่เด็กจะได้เห็น
คุณค่าของความสามัคคี

ท�ำเพื่อบ้ำนเมือง 
และประชำชน

เป้ำหมำยกำรศึกษำในอดีต
เก่ง - ดี - (ตัวเอง) มีสุข

เป้ำหมำยกำรศึกษำในปัจจุบัน
ดี - เก่ง - จิตอาสา

	 ปี	พ.ศ.	2542	เรามี	พรบ.	การศึกษา	แต่ทว่าวัตถุประสงค์การ
ศึกษามุ่งคิดว่าเด็กจะได้อะไร	 แต่ไม่คิดว่าสังคมจะได้อะไร	 กล่าวได้
ว่าเป้าหมายการศึกษาในอดีตคือ	ท�าให้เด็ก	เก่ง	-	ดี	-	(ตัวเอง)	มีสุข		
	 แต่วันนี้เป้าหมายการศึกษาต้องเปลี่ยนเป็น	ดี	-	เก่ง	-	จิตอาสา	
ท�าเพือ่บ้านเมอืงและประชาชน	ถอืเป็น	National	agenda	ทีย่ิง่ใหญ่	 
และสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได	้
	 กองทนุการศกึษาได้ด�าเนนิการต้ังแต่เดือน	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	– 
ธนัวาคม	พ.ศ.	2558	มทีัง้หมด	4	รุน่	ใน	4	ภาค	รวมท้ังสิน้	155	โรงเรียน
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	 โดยรัชกาลที่	9	มีรับสั่งให้เลือกโรงเรียนที่แย่ที่สุดและรับสั่งว่า 
“การสร้างคนดีเป็นเร่ืองที่ยากและยาว	 แต่ก็ต้องท�า	 ขอให้ถือ
เป็นหน้าที่”	และองคมนตรีอย่าท�าเอง	ให้เชิญอาสาสมัครมาเยอะๆ	 
ช่วยกัน	เพราะเป็นเร่ืองใหญ่มาก

โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

กองทุนกำรศึกษำ
(ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2558)

รุ่นที่ 1 ภำคกลำง
รุ่นที่ 2 ภำคกลำง
รุ่นที่ 3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้
รุ่นที่ 3 ภำคเหนือ
รวมทั้งสิ้น

รุ่น จ�ำนวนโรงเรียน (แห่ง)

สังกัด สพฐ.
19
32
46
46

143

สังกัด สอส.
4
8
-
-

12

รวม
23
40
46
46

155

โรงเรียนปฐมบท : พ.ศ. 2553 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม จ.พิจิตร
   ช่วงที่ 1 : พ.ศ. 2555 กองทุนกำรศึกษำ
   ช่วงที่ 2 : พ.ศ. 2557 มูลนิธิยุวสถิรคุณ
   ช่วงที่ 3 : พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษำธิกำร

	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 สมัยนั้นผมได้ท�างานร่วมกับคุณปราโมทย์	
โชติมงคล	 อดีตประธานผู ้ตรวจการแผ่นดินและคุณนราทิพย์ 
พุม่ทรัพย์	อดตีผู้อ�านวยการศนูย์คณุธรรม	โดยไปท�างานกบัโรงเรยีน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม	 จังหวัดพิจิตร	 ซึ่งมีปัญหาต่างๆ	 และแย่
ท่ีสุด	เช่น	ผู้อ�านวยการโรงเรียนทุจริตใช้น�า้มันหลวงเติมรถยนต์ของ
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ตนเอง	ครูกลับบ้านเวลาบ่ายสอง	ครูสอนพิเศษที่บ้านท�าให้สอนใน
ชั่วโมงไม่เต็มที่	เด็กมีปัญหาติดยา	หนีเรียน	ท้องก่อนวัย	เป็นต้น	
	 ส�าหรับโครงการ	เริ่มจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมแห่ง
น้ี	 โดยได้เข้าไปขอร้องผู้อ�านวยการโรงเรียนในสมัยนั้นให้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในเวลาก่อนเกษียณ	
2	ปี	 ซึ่งไม่ได้มีรูปแบบหรือแบบแผน	มีเพียงความปรารถนาที่หวัง
ให้โรงเรียนที่แย่ท่ีสุดกลายเป็นโรงเรียนท่ีดี
	 ต่อมาจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิฉือจี้	 ซึ่งเป็นองค์กร
ด้านจิตอาสาเพื่อส่วนรวม	โดยให้ผู้อ�านวยการ	ครูและนักเรียน	ได้
เข้าไปเรียนรู้ที่มูลนิธิเป็นเวลาสองอาทิตย์	 ให้ไปหาเพียงค�าตอบ
เดียวว่าท�าไมคนที่มูลนิธิฉือจี้ถึงท�าอะไรเพื่อส่วนรวมได้โดยที่ตัวเอง 
ไม่ได้อะไร	และเมือ่กลบัมาก็พบว่าทุกคนมคีวามตัง้ใจขอเปลีย่นแปลง
เพื่อโรงเรียน	
	 นอกจากนั้น	ตลอดปี	พ.ศ.	2553	ผม	คุณปราโมทย์	และคุณ
นราทพิย์	ได้เดนิทางไปพดูคยุกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กร 
ภาครฐั	คร	ูผูป้กครอง	และคนในชมุชน	เพือ่ขอให้ทกุคนเห็นพ้องกนัว่า 
โรงเรียนอยู่ไม่ได้	ต้องปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิด	หลังจากนั้นก็ได้
ออกแบบข้ันตอนการเป็นโรงเรียนคุณธรรม	 เกิดผลและเห็นการ
เปลีย่นแปลงภายใน	2	ปี	ซึง่ก็พบการเปลีย่นแปลงอย่างมาก	ทัง้ผูบ้รหิาร 
ครู	นกัเรยีน	รวมทัง้ผูป้กครองต่างมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมของโรงเรียน	
เด็กเรียนดีขึ้นมาก	 สอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้	 มีระเบียบวินัย	
ปัญหายาเสพตดิและท้องในวยัเรยีนลดลง	เด็กนกัเรียน	2,000	คนใน
โรงเรียนมีชมรมของตนเอง	 และมีชมรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมดูแล
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คนแก่ในเทศบาลซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก	 และมีคณะกรรมการ 
ผู้ปกครองจิตอาสาจัดเวรมารับนักเรียนหน้าโรงเรียน	เป็นต้น		
	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตรทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ตั้งกองทุน 
การศึกษา	แล้วในที่ประชุมองคมนตรี	โดยองคมนตรี	ชลิต	พุกผาสุข 
ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนนี้	 ท่านบอกว่าท�าไมไม่เอารูปแบบของโรงเรียน
บางมูลนากฯ	 มาใช้ล่ะ	 จนสุดท้ายท่านพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท ์
ให้น�ารปูแบบนัน้มาใช้	และตัง้ชือ่ให้ว่า	“โรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรม”	
ปัจจุบันเรียกย่อว่า	“โรงเรียนคุณธรรม”
	 ปี	พ.ศ.	2555	–	2557	เราท�ากิจกรรมร่วมกับ	155	โรงเรียน	
โดยเราให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ไปท�า 
การวิจัยและประเมินผลโรงเรียนหนึ่งให้	 ซ่ึงผลออกมาดีหมด	 และ
คิดอยากท�ากับโรงเรียนอ่ืนด้วย	แต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ	
	 ปี	พ.ศ.	2559	กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด�าเนินงานเรื่อง
โรงเรียนคุณธรรม	และปัจจุบันก็ยังด�าเนินการอยู่

จากโรงเรยีนคณุธรรมขยายสูส่ถานศกึษาคุณธรรมในระดับต่างๆ ได้แก่	
	 1.	โรงเรียนคุณธรรม
 2.	วทิยาลัยอาชีวะคณุธรรม	1	แห่ง	ท่ีวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม	
 3.	มหาวิทยาลัยคุณธรรม	2	-	3	แห่ง
 4.	โรงพยาบาลคุณธรรม	มีมากกว่า	80	เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ	
บางจังหวัดท�าทุกแห่ง	 เช่น	 จังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์	 ท�า
ตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัด	 โรงพยาบาลอ�าเภอ	 และโรงพยาบาล
สุขภาพต�าบล
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	 5.	บริษัท	/	โรงงานคุณธรรม	2	–	3	แห่ง
 6.	อื่นๆ	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี	1	แห่ง	คือต�าบล
เพนียด	อ�าเภอโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี	โดยมีจุดเริ่มต้นจากก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	และประชาชนในต�าบลเรียกร้องให้จัดตั้งต�าบลคุณธรรม
จากปัญหายาเสพติด	 ด�าเนินการได้ประมาณ	 1	 ปีกว่า	 สามารถ
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

องค์ประกอบของโรงเรียนคุณธรรม

ระบบธรรมาภิบาล

รมณียสถาน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยั่งยืน

องค์กร องค์กร
คุณธรรม

องค์กร
คุณภาพ

	 องค์กร	:	เป็นแนวคดิแรกเริม่ทีต้่องการให้เป็นองค์กรคณุธรรม
 ระบบธรรมาภิบาล	:	คอร์รัปชันในระบบการศึกษาของเรามี
มากนัก	กระทรวงศึกษาธิการควรน�าระบบธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ใน
โรงเรียนเป็น	School	good	governance	หรือจะเป็น	University	
good	governance	และ	College	good	governance	มันถึงเวลา
แล้วที่รัฐบาลควรเคี่ยวเข็ญตรงนี้



44 หนังสือชุดความรู้ กระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมสำาหรับคนไทย 45 

กระบวนการของระบบธรรมาภิบาล	

1.	 มีเป้าหมาย	 คือ	 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
“ประหยัด	–	เรียบง่าย	–	ประโยชน์สูงสุด”	
2.	โครงสร้างระบบธรรมาภิบาล	มี	4	ระดับ	
	 ระดับที่	1	:	เจ้าขององค์กร
	 ระดับที่	2	:	คณะผู้ก�าหนดนโยบาย
	 ระดับที่	3	:	ผู้บริหาร
	 ระดับที่	4	:	ผู้ปฏิบัติ
3.	หลักการ	คือ	ต้องมี
	 	 3.1	 ความรับผิดชอบ	 (Responsibility):	 พันธสัญญาที่ผู้
ครองต�าแหน่งในองค์กรจะปฏิบัติงานให้แก่องค์กร	
		3.2	การรับผิดชอบ	(Accountability):	พันธสัญญาที่ผู้ใด
เมื่อเริ่มลงมือท�างานจนท�างานเสร็จแล้ว
  •	เมื่อปฏิบัติชอบให้รับชอบ
  •	เมื่อปฏิบัติผิดให้รับผิด
4.	กลไกการท�างานคือ
  •	ความโปร่งใส	(Transparency):	ออกแบบบริหาร
  •	ตรวจสอบได้	(Audit):	จากภายในและภายนอก
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 :	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท	 รวมท้ังโรงเรียนด้วย	 เพราะปรัชญานี้
มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ียั่งยืน	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ประกอบด้วย	เงื่อนไข	3	ประการ	คือ	
1.	มีคุณธรรม	โดยเฉพาะความซ่ือสัตย์สุจริต
•	ใช้หลักความรู้	-	วิชาการให้รู้จริงและรอบคอบ
•	ใช้สติ	-	ปัญญา	และความขยันอดทน
2.	มีองค์ประกอบของการตัดสินใจให้ใช้	“ทางสายกลาง”	
คือ	ความพอเพียง	ประกอบด้วย
•	พอประมาณตามอัตภาพ
•	มีเหตุผล
•	ไม่กระทบภูมิคุ้มกันขององค์กรในมิติใดมิติหนึ่ง
3.	การสร้างภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็งให้แก่องค์กร	
ต้องมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ	ได้แก่
•	ด้านวัตถุ	(การเงิน	และทรัพย์สิน)
•	ด้านสังคม	(ศีลธรรม	การศึกษา	และสุขภาพ)
•	ด้านสิ่งแวดล้อม
•	ด้านวัฒนธรรม
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จะเป็นส่ิงดี	ซึ่งมีเป้าหมายคือ	สบายกาย	สบายใจ	และสะดวก	โดยมี
วิธีการคือ	การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร	และออกแบบตกแต่ง
สิ่งแวดล้อมนอกอาคาร	รวมถึงการปลูกต้นไม้ด้วย

6	ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม		

1.	 ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันมาร่วมในกระบวนการ	 ได้แก่	 
ผู้อ�านวยการ	ครู	นักเรียน	ภารโรง	โดยท่ี
  ข้อที่	1	ทุกคนต้องเข้ามาร่วมในกระบวนการ
	 	 ข้อที่	2	คุณธรรมนี้ไม่ใช่เฉพาะศาสนาใด	เป็นคุณธรรมสากล
2.	ระดมความคิด	-	ท�าบัญชี	2	ชุด
	 	 บัญชีชุดที่	1:	พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์	(ที่ผ่านมา)	ในช่วง	
2-3	 ปีที่ผ่านมา	 ทุกคนเขียน	 1	 ความเห็น	 มองจุดบกพร่องของ
โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาท้ังโรงเรียน	 เช่น	ครูมาสาย	 (ไม่ต้องระบุ
ตัวตน)	แล้วมาหาความถี่
	 	 บัญชีชุดที่	 2:	 พฤติกรรมที่พึงประสงค์	 (ที่จะปฏิบัติในหนึ่ง
ปีข้างหน้า)	 ความปรารถนาที่อยากท�าซึ่งเช่ือว่าจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงบัญชีท่ี	1	ได้มากท่ีสุด	แล้วน�ามาหาความถี่
3.	ระดมความคดิ -	ก�าหนดคณุธรรมหลกั	(=	อตัลักษณ์เชงิคุณธรรม,	
ยาวิเศษ)	อันจะลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์	และเพิ่มพฤติกรรมที่
พึงประสงค์	พบว่ามีคุณธรรมตรงกันคือ	
เช่น	 ก.	ความซื่อสัตย์
	 ข.	ความรับผิดชอบ
	 ค.	ความมีน�้าใจ
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4.	 แต่ละภาคส่วนระดมความคิดว่าภาคส่วนของตนจะมีนโยบาย 
หรือแนวปฏิบัติอะไรบ้างใน	1	ปีข้างหน้า	ทั้งผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	
นักเรียน	 ในประเด็นคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์	 ความรับผิดชอบ 
ความมีน�้าใจ	ต้องแปลงคุณธรรมให้เป็นการกระท�าให้ได้	ดังเช่น	
	 ความซื่อสัตย์	 : ครูไม่เบียดเบียนเวลาราชการ	จัดซื้อจัดจ้าง
ต้องโปร่งใส	นักเรียนไม่ลอกการบ้านเพ่ือน	
	 ความรับผิดชอบ	: มีหน้าท่ีเป็นนักเรียน	เป็นลูก	มีการยกมือ
ไหว้พ่อแม่เมื่อจะไปโรงเรียน	ไม่เท่ียว	ต้องดูหนังสือ	ไม่หนีเรียน	ครู
รับผิดชอบการสอนอย่างเต็มท่ีในหน้าท่ี
	 ความมีน�้าใจ	:	ผู้ปกครองต้ังชมรมผู้ปกครองจิตอาสา	

กำรวำงแผนใน 1 ปีข้ำงหน้ำของแต่ละภำคส่วน

ควำมซื่อสัตย์
ควำมรับผิดชอบ
ควำมมีน�้ำใจ

ภำคส่วนที่ 1 ภำคส่วนที่ 2 ภำคส่วนที่ 3
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5.	ประเมนิผลส้ินปี	เพือ่ดูการเปลีย่นแปลง	เช่น	เดก็ติดยาลดลงหรอืไม่ 
เด็กท้องวัยเรียนยังมีหรือไม่	
 • พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลงเท่าไร
 • พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพ่ิมขึ้นเท่าไร
 • ผลลัพธ์อื่นๆ	เช่น	ความสามัคคี	ความช่วยเหลือเกื้อกูล	การ 
	 		ประหยัด	ฯลฯ
6.	 เริ่มกระบวนการใหม่ส�าหรับปีต่อไป	ตามขั้นตอนที่	 1-5	ท�าจน
เกิดเป็น	“วัฒนธรรมองค์กร”	

กำรอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจ�ำชำติ

ญี่ปุ่น            มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม
สิงคโปร์        ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกาหลีใต้       มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก
ไทย               ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีนำ้าใจ

นิสัยประจ�ำชำติ

	 กล่าวได้ว่า	5	คุณธรรมนี้	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตสาธารณะ
และรับผิดชอบ”	 อยู่ในใจของคนอยู่แล้วและถือเป็นคุณธรรมของ
ประเทศ
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เม่ือวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2560	

	 ในหลวงรัชกาลท่ี	10	ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีให้แก่ผู้เรียน	(เด็กไทย)	ดังนี้	คือ	

1.	ให้ทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง
   •	มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
   •	ยึดมั่นในศาสนา
   •	มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
   •	มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2.	พื้นฐานชีวิต	(=	อุปนิสัย)	ที่มั่นคงเข้มแข็ง
   •	รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด	–	ชอบ	/	ช่ัว	–	ดี
   •	ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีชอบ	สิ่งท่ีดีงาม
   •	ปฏิเสธสิ่งที่ผิด	สิ่งท่ีช่ัว
   •	ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3.	มีอาชีพ	–	มีงานท�า
 •	การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว	หรือการฝึกฝนอบรมในสถาน
ศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน	สู้งาน	ท�าจนงานส�าเร็จ
 •	 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุด 
มุ่งหมายให้ผู้เรียนท�างานเป็น	และมีงานท�าในที่สุด
 •	 ต้องสนับสนุนผู้ส�าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ	 มีงานท�า	 จนสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
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ยกตัวอย่าง
โรงเรยีนบ้านเขาขวาง	จงัหวดัลพบรีุ	ท่ีเปิดสอนระดบัอนบุาล	1	
-	ประถมศึกษาปีท่ี	6	
เป้าหมาย:	เด็กอนุบาล	2	–	ประถมศึกษาปีที่	6	ต้องท�าอาชีพ
ได้ปีละ	1	อาชีพ	ส่วนอนุบาล	1	ยังไม่ต้องมีอาชีพ	
•	อ.2	ต้องเพาะถั่วงอกเป็นทุกคน
•	ป.1	ต้องเพาะเมล็ดทานตะวันเป็น
•	ป.2	ต้องปลูกผักลงดิน
•	ป.3	ต้องเล้ียงไส้เดือน	และท�าปุ๋ย
•	ป.4	ต้องท�านา
•	ป.5	ต้องเล้ียงปลาได้
•	ป.6	ต้องเล้ียงไก่	
	 จบจากโรงเรียนนี้แล้ว	 ต้องท�าได้ทั้ง	 6	 อาชีพ	 เมื่อจบ
แล้วจะไปต่อที่ไหนก็ได้	ท�าให้เห็นว่าเด็กได้ท�างาน	กับเพ่ือน	
กับกลุ่ม	เด็กรู้ว่าอะไรผิด	อะไรถูก	กล้ารับผิดรับถูก	เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในงานตนเอง	 ไม่ใช่เรียนแต่กวดวิชา	 ทั้งนี้
ครอบครัว	ชาวบ้าน	เกิดความสุข	เกิดความร่วมมือในชุมชน	
ร่วมแรงร่วมใจ
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4.	เป็นพลเมืองดี
 •	การเป็นพลเมืองดี	เป็นหน้าท่ีของทุกคน
 •	ครอบครัว	–	สถานศึกษา	และสถานประกอบการ	ต้องส่งเสริม
ให้ทุกคนมีโอกาสท�าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี
 •	การเป็นพลเมืองดีคือ	“เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้อง
ท�า”	เช่น	งานอาสาสมัคร	งานบ�าเพ็ญประโยชน์	งานสาธารณกุศล	
ให้ท�าด้วยความมีน�้าใจและความเอ้ืออาทร

ขอบพระคุณครับ
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