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โรงเรียนคุณธรรม
ผู้เรียบเรียง

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิมพ์ครั้งแรก

สิงหาคม 2557
จำ�นวนพิมพ์ 4,000 เล่ม
กันยายน 2557
จำ�นวนพิมพ์ 16,000 เล่ม
ตุลาคม 2557
จำ�นวนพิมพ์ 11,000 เล่ม
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการพิมพ์ จำ�นวน 5,000 เล่ม)
ธันวาคม 2557
จำ�นวนพิมพ์ 20,000 เล่ม
( มูลนฺธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร สนับสนุนการพิมพ์ จำ�นวน 5,000 เล่ม
ดร.รัชนี ชังชู โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา สนับสนุนการพิมพ์ จำ�นวน 4,000 เล่ม)
มีนาคม 2558
จำ�นวนพิมพ์ 23,000 เล่ม
(มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สนับสนุนการพิมพ์ จำ�นวน 20,000 เล่ม)
พฤษภาคม 2558
จำ�นวนพิมพ์ 10,000 เล่ม
(มูลนฺธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร สนับสนุนการพิมพ์ จำ�นวน 10,000 เล่ม)
กันยายน 2558
จำ�นวนพิมพ์ 5,000 เล่ม
มกราคม 2559
จำ�นวนพิมพ์ 5,000 เล่ม
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พิมพ์ครั้งที่ 6
พิมพ์ครั้งที่ 7
พิมพ์ครั้งที่ 8
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

จัดพิมพ์ :
		
		
พิมพ์ที่ :
		
		

บริษัท สำ�นักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำ�กัด
12 หม่อมแผ้ว แยก 3 ถนนพระราม 6 ซอย 41 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-6222 โทรสาร 02-279-6203-4
บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำ�กัด
480/1 ซอยแสงสันต์ ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : นางนงลักษณ์ ธนากุลโรจน์

คำ�นำ�ของผู้เขียน
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นผลจากการปฏิบตั จิ ริงของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 แล้วถอดบทเรียนไปสู่โรงเรียนอีกหลายแห่ง
ผูเ้ ขียนเป็นแต่เพียงผูเ้ ฝ้าสังเกต และมีสว่ นร่วมบ้างในบางครัง้ แอบชืน่ ชมโรงเรียนเหล่านัน้ อยู่
ในใจ มองว่าในบ้านเมืองเราหากเราทุกคนพร้อมใจกันทำ�เพือ่ บ้านเมือง เราสามารถช่วยกันสร้างสรรค์
สิ่งดีงามได้ และความดีแพร่หลายได้
ผู้เขียนมิได้ตั้งใจให้เป็นผลงานทางวิชาการที่ต้องเคร่งครัดกับการอ้างอิง เพียงตั้งใจเป็น
ผู้เผยแพร่สิ่งดีๆ งามๆ ของโรงเรียนเหล่านั้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเท่านั้น การใช้ราชาศัพท์ก็ดูจะ
ไม่ได้เข้มงวด เพียงให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาและคุณค่าเป็นสำ�คัญ
แต่กต็ อ้ งขอประกาศว่าพระราชดำ�ริและพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริยไ์ ทยทัง้ ในอดีต
และปัจจุบันคือแก่นแกนของความดีงามของชาติบ้านเมืองไทยนั่นเอง
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ที่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแห่งความดีงาม เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และที่จำ�เป็นต้อง
กล่าวในที่นี้ก็คือท่านมีเมตตาแนะนำ�ให้ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุณพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้เป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ใน
กองทุนการศึกษา
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ขอบคุณคุณปราโมทย์ โชติมงคล คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ และคุณเกษม นวมครุฑ
ผู้ซึ่งเป็นอดีตผู้อำ�นวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทั้งสามท่านได้ร่วม “ทำ�คลอด” โรงเรียน
คุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ขอขอบคุณอีกหลายๆ ท่านที่ “ปิดทองหลังพระ” ทำ�ความดีโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ
ทำ�ดีเพื่อดีเท่านั้น
เกษม วัฒนชัย
ผู้เขียน
หมายเหตุ : ความหมายของคำ�ไทยในหนังสือเล่มนี้ได้มาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
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บทที่ 1

โลกมนุษย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21
รอบคริสต์ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ช่วงเวลาหนึง่ ร้อยปี ระหว่างค.ศ.2000 – 2100 (พ.ศ.
2543 – 2643) ปีปัจจุบันคือ ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) หมายความว่า เราผ่านคริสต์ศตวรรษนี้มา
ได้ 14 ปีแล้ว ยังเหลือเวลาอีก 86 ปี
มีผเู้ ฝ้าสังเกตแนวโน้มแล้วคาดการณ์1 ไว้วา่ ในช่วงร้อยปีนี้ โลกมนุษย์จะมีลกั ษณะทีพ่ อ
จะคาดหมายได้ 4 ลักษณะ ด้วยกัน

1. ธรรมชาติของศตวรรษนี้
1.1 สังคมโลกและสังคมเมืองเป็นสังคมทีเ่ คลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ แม้ในสังคม
ชนบทก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งหนึ่งอาจมีผล กระทบไป
ถึงแหล่งอื่น ทั้งกว้าง-ไกล-และรุนแรงได้ นี่เป็นธรรมชาติของกระแสโลกาภิวัตน์2
____________________
1คาดการณ์ : นึกคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า
2โลกาภิวัตน์ : การแพร่กระจายไปทั่วโลก

|7

|

8

1.2 อัตราการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ไม่วา่ จะเป็นการเดินทาง
จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง อายุการใช้งานของเทคโนโลยี1 และของสินค้า-บริการชนิดใดๆ
1.3 ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความคิดอ่าน
ของผู้คน รวมทั้งความนิยมหรือไม่นิยมสิ่งหนึ่งสิ่งใด มิได้จำ�กัดอยู่เฉพาะแหล่งเดียว แต่ “ข้าม
แดน ข้ามประเทศ” ได้เสมอ
1.4 ในช่วง 20 ปีหลังนี้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ได้สร้าง “สังคมเสมือนจริง” บนจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
มนุษย์ปัจจุบันจึงกลายเป็นมนุษย์ 3 จอ คือ จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ และจอ
โทรศัพท์มอื ถือ สิง่ เหล่านีไ้ ด้ฉกฉวยเวลาและความสนใจจากมนุษย์ไปเสียจาก (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างกันและกัน แม้อยูใ่ กล้แต่ความคิดก็หา่ งเหิน (2) ความใส่ใจในครอบครัว ศาสนา กิจการ
สาธารณะ หรือแม้แต่ (3) การดูแลตนเองและผู้ใกล้ชิด ทำ�ให้คุณภาพชีวิตลดลง
การรับรู้อย่างชาญฉลาดถึงลักษณะธรรมชาติทั้ง 4 ประการ คือสิ่งที่ทุกประเทศ
ทุกองค์การ และทุกชุมชนต้องตระหนัก และมีมาตรการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
หากมิได้ติดตามและศึกษาให้รู้จริง ก็จะตกเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง
หากศึกษาติดตาม และมีมาตรการ (ยุทธศาสตร์และนโยบาย) รับมืออย่างชาญฉลาด
บ้านเมืองก็จะมั่นคง เข้มแข็ง และมีศักดิ์ศรี
____________________
1เทคโนโลยี : วิทยาการที่นำ�เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

2. ยุคแห่งความสุดโต่ง
2.1 ด้านกายภาพ : เราได้รับรู้ถึงความสุดโต่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า

จะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว (บ่อย-กระจาย-รุนแรง) ลมพายุ (บ่อย-รุนแรง-วงกว้าง) ภัยแล้ง
น้ำ�ท่วม ขาดแคลนน้ำ�จืด

2.2 ด้านสังคมและการเมือง : มีเหตุการณ์ทงั้ ในประเทศเราและต่างประเทศ ตาม

ภูมิภาคต่างๆ เกิดความขัดแย้งสุดขั้วสุดโต่ง นอกจากเกิดความเสียหายโดยตรงแล้วยังเป็นตัว
ฉุดไม่ให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้า

2.3 ด้านเศรษฐกิจ : การพัฒนาการค้าการเงินในยุคนี้ มีผลทำ�ให้การกระจายราย

ได้และการถือครองทรัพย์สิน ยิ่งห่างไกลออกไประหว่างคนรวยกับคนจน

2.4 ด้านสุขภาพ : การเข้าถึงยาและบริการสุขภาพมีความแตกต่างมากยิง่ ขึน้ ระหว่าง

คนมีกับคนไม่มี ระหว่างเมืองและชนบท ระหว่างประเทศที่ร่ำ�รวยกับประเทศที่ยากจน

ความสุดโต่งในระดับโลกยุคนี้ มีมากกว่ายุคใดๆ ในอดีต และนับวันก็จะยิง่ สุดโต่งแปลก
แยกมากขึ้น หากไม่มีการแก้ไขให้เกิดความสมดุลมากกว่านี้
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3. ศตวรรษแห่งวิกฤติ1
3.1 วิกฤติประชากรโลก
		 หากดูจากพืน้ ทีก่ ารเกษตรในโลกนี้ จำ�นวนประชากรทีเ่ หมาะสมคือ 4,000 ล้านคน
		 ปัจจุบันมีคน 7,100 ล้านคน
		 และในค.ศ. 2050 (อีก 36 ปีข้างหน้า) ประมาณว่าประชากรโลกจะมีมากถึง
9,300 ล้านคน
โจทย์คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอย่างเร่งด่วน
สำ�หรับประเทศไทยจะต้องกำ�หนดนโยบายให้ชาวไร่ชาวนามีที่ดินทำ�กิน และทุกภาค
ส่วนต้องเร่งนำ�ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ลงไปสู่เกษตรกรโดยเร็ว เพื่อ
ให้การเกษตรไทยมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เพิ่มผลผลิตและแปรรูป รวมทั้งไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

3.2 การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกและภาวะโลกร้อน

|
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		 ปัจจุบนั คณะกรรมาธิการของสหประชาชาติมขี อ้ สรุปจากการวิจยั อย่างกว้างขวาง
และเข้มลึก แม้วา่ ภาวะโลกร้อนทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและมีผลกระทบต่อบรรยากาศแผ่นดิน
มหาสมุทร น้ำ�จืด พฤติกรรมของพืชและสัตว์
____________________
1วิกฤติ : อยู่ในขั้นล่อแหลมอันตราย

หากมิได้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คาดหมายกันว่ามนุษย์จะพบกับภัยธรรมชาติ
และความหายนะที่อาจมีผลต่อการดำ�รงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ได้ โดยเฉพาะผลรุนแรงจะเกิด
ขึ้นในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษนี้ (คือ ค.ศ.2050 – ค.ศ.2100)

3.3 วิกฤติพลังงาน
		 เป็นที่ทราบกันโดยข้อมูลยืนยันว่า พลังงานคาร์บอนฟอสซิลในรูปของน้ำ�มันและ
ก๊าซจะหมดหรือเกือบหมดโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี่แหละ จึงจำ�ต้องหาพลังงานอื่นทดแทน
เช่น
		 (1) พลังงานกายภาพ (แสงแดด ลม น้ำ� ปรมาณู)
		

(2) พลังงานชีวภาพ (ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล)

3.4 วิกฤติน้ำ�จืด
		 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำ�ให้โลกร้อนขึ้น ธารน้ำ�แข็งและหิมะลดลง ยังผล
ให้แหล่งน้ำ�จืดลดลง แม่น้ำ�หลายสายจะขาดน้ำ�
		

น้ำ�จืดจำ�เป็นสำ�หรับการยังชีพและการทำ�เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม

3.5 วิกฤติอาหาร
		 ผลจากวิกฤติข้อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุปัจจัยไปสู่การผลิตอาหาร ซึ่งแม้
จะมีประสิทธิผลเพิ่มแต่อาจไม่พอเลี้ยงพลโลกก็ได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตทะเลทรายหรือเขต
แห้งแล้ง การขาดแคลนอาหารและโรคขาดอาหารจะรุนแรงขึ้น
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ความเจริญก้าวหน้าทางความรู้และเทคโนโลยีในระยะตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ยุโรป (ช่วงร้อยปี ค.ศ.1750 – 1850 หรือ พ.ศ.2293 – 2393 เทียบเท่ากับระยะปลายอยุธยา
ถึงปลายรัชการที่ 3 ของยุครัตนโกสินทร์) ได้ทำ�ให้การอุตสาหกรรมแพร่หลายทั่วโลก แม้จะนำ�
ความเจริญก้าวหน้าแก่มนุษยชาติต่อมาอีกเกือบสองร้อยปี แต่โลกก็ต้องผ่านความระทมทุกข์
ของลัทธิล่าเมืองขึ้น สงครามโลกสองครั้ง และสงครามเฉพาะภูมิภาคเฉพาะพื้นที่อีกมากมาย
ตราบเท่าทุกวันนี้		
คำ�ถามใหญ่คอื มนุษย์จะสามารถหาทางออกจากการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?
คนไทยและประเทศไทยก็ต้องตอบคำ�ถามนี้เพื่อความอยู่รอดของไทยเช่นกัน

4. ยุคแห่งความเหลื่อมล้ำ�
4.1 มีคนทีไ่ ด้รบั การศึกษาและฝึกอบรมอย่างดี แต่กม็ คี นอีกจำ�นวนมากทีไ่ ม่ได้รบั การ
ศึกษาและฝึกอบรมอย่างพอเพียงที่จะทำ�ให้เขาพึ่งตนเองได้
4.2 ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ถอยห่างออกไปทุกที โดยเฉพาะในประเทศไทย
4.3 ความแตกต่างเหลื่อมล้ำ�ระหว่างเมืองกับชนบท
4.4 ความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างผู้ได้รับข่าวสารความรู้กับผู้ไม่มีโอกาสเข้าถึง
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4.5 ความแตกต่างในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล

		

คนยิ่งแตกต่างมาก

ก็ยิ่งห่างเหินมาก

		

ยิ่งห่างเหินมาก

ก็ยิ่งเกิดความไม่ลงรอยมาก

เพราะฉะนั้นมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำ�โดยมุ่งเป้าไปที่เพิ่มโอกาส (ทางการ
ศึกษา ฝึกอบรม เข้าถึงข่าวสาร เข้าถึงโอกาส) แก่คนระดับล่าง จึงเป็นมาตรการสร้างความ
ปรองดองและสันติสุขในระยะยาว
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บทที่ 2

ไทยในทศวรรษแห่งความมืดมน1
หนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน บุญ-หลง) เป็นวรรณคดีสำ�คัญมาแต่ครั้ง
รัชกาลที่ 1
ประโยคแรกของหนังสือวรรณคดีสามก๊กเขียนไว้ว่า “เดิมแผ่นดินจีนทั้งปวงนั้น เป็นสุข
มาช้านานแล้วก็เป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข..”
หนังสือ Three Kingdoms ฉบับภาษาอังกฤษ เขียนไว้ในประโยคแรกว่า “Here begins
our tale. The empire, long divided, must unite ; long united, must divide”
แปลเอาความว่า “แผ่นดินจีนแต่ครัง้ โบราณมานัน้ เมือ่ รวมกันเป็นเอกภาพ เกิดสันติสขุ
ต่อมาเกิดศึก แตกสามัคคีเป็นก๊กเป็นเหล่า ประชาชนทุกข์ร้อน ครั้นกู้ชาติสงบศึกได้ แผ่นดิน
มีเอกภาพ ประชาชนกลับมาเป็นสุข”

|
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ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ก็คงผ่านทุกข์สุขมาคล้ายๆ กัน ประเทศไทยก็เช่นกัน
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา คนไทยมีทุกข์ คนไทยแตกแยก นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเรียกสิบปีที่ผ่านมา
ว่า “ทศวรรษแห่งความมืดมน1” ของไทย
____________________
1มืดมน : มืดมัว มืดจนมองไม่เห็นทาง

1. แนวโน้มไทย : หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง

(ค.ศ.1945, พ.ศ.2488) โลกเข้าสู่
ยุคสงครามเย็นประมาณ 45 ปี (ค.ศ.1945-1990, พ.ศ.2488 – 2533)
หลังสงครามเย็น โลกทั้งใบถูกเปรียบเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน (= หมู่บ้านโลก)
ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตั้งแต่ พ.ศ.2504 ต่อมาเรียกว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เป็นแผน 5 ปี
ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) เราพอจะศึกษาแนวโน้มในช่วง
แผนพัฒนาประมาณ 50 ปี มานี้ได้บางประการ คือ

1.1 โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนไปมาก
		

เด็กและเยาวชนจำ�นวนลดลงมาก (จากที่เคยมีเด็กทารกคลอดปีละประมาณ
1.2 ล้านคน เหลือปีละ 7 แสนกว่าคน)

		

ผู้สูงอายุ (≥ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เรากำ�ลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(สัดส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

		

วัยทำ�งาน (15-60 ปี) คงที่ และคงจะค่อยๆ ลดลงในอนาคต หากไม่มนี โยบาย
ประชากรที่เหมาะสม

1.2 ความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างชนบทและเมือง
		 ชนบทยังคงอาชีพชาวนาชาวสวน การศึกษาต่ำ�กว่า โอกาสชีวิตน้อยกว่า งบ
พัฒนาคนและพัฒนาการเกษตรในชนบทไม่เพียงพอและไม่จริงใจ
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1.3 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
		 50 ปีแห่งการพัฒนา เราลงทุนในเมือง และเพือ่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์มากมาย ไม่ว่าจะระบบการศึกษา (อาชีวศึกษา – อุดมศึกษา) ระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน ซึ่งทำ�ให้ประเทศเข้มแข็งในการผลิตและส่งออก
		 ถึงเวลาทีจ่ ะต้องมาลงทุนเพือ่ พัฒนาด้านเกษตรกรรมอย่างจริงจัง เป็นการเกษตร
ที่เน้นความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูง ต่อยอดด้วยการแปรรูปและการตลาด

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบประชาธิปไตย
		

การออกแบบระบบประชาธิปไตย ต้องมองเป้าหมายและหลักการ

		

เป้าหมาย : เพื่อสร้างภราดรภาพ หรือความเป็นพี่น้องกันภายในชาติ

		 หลักการ : (1) เสรีภาพ หมายถึง การเข้าถึงมาตรการพัฒนาศักยภาพของ
ปัจเจกบุคคล (เด็ก – เยาวชน – ผู้ใหญ่ – ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ) ครอบครัว และชุมชน
				
(2) เสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในความรับผิดชอบต่อ
กฎหมาย ต่อกฎเกณฑ์1สังคม

|
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____________________
1กฎเกณฑ์ : ข้อกำ�หนดที่วางไว้เป็นหลักปฏิบัติ หลักเกณฑ์

1.5 วิกฤติคุณธรรม
สังคมเดิม

สังคมปัจจุบัน

ยกย่องในความดี ความอาวุโส

ยกย่องอำ�นาจ ความร่ำ�รวย

เน้นประหยัด ความพอเพียง

ลุ่มหลงบริโภคนิยม วัตถุนิยม

เน้นส่วนรวม

เน้นส่วนตน

ภูมิใจไทย (ไทยนิยม)

หลงใหลในต่างชาติ (เทศนิยม)

2. สิบปีแห่งความมืดมน
2.1 ปรากฏการณ์ของสังคมไทยที่ผ่านมา พอจะสรุปได้ดังนี้
		

(1) จริยธรรมที่เสื่อมทราม

		

(2) ทุนมนุษย์ที่อ่อนแอ

		

(3) ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

		

(4) ระบบการเมืองที่ใช้เงินตราเป็นเครื่องตัดสิน (ธนาธิปไตย)

		

(5) ความมั่งคั่งที่กระจุก
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2.2 วิเคราะห์กนั ว่าปรากฏการณ์ดงั กล่าวมาจากค่านิยมทีผ่ ดิ เพีย้ นไป ดังนี้
		
		
		
		
		

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ค่านิยมเกรงใจคนโกง (ที่ร่ำ�รวยและมีอำ�นาจ)
ค่านิยมอุปถัมภ์คนผิด (ที่ให้ประโยชน์ตน)
ค่านิยมที่เน้นรูปแบบ แต่ละเลยคุณค่า
ค่านิยมที่ฉาบฉวย มักง่าย
ค่านิยมที่เกินงาม

2.3 กับดักประเทศไทย
		

นักวิชาการได้เตือนว่า เราติดกับดัก 3 ประการดังนี้ คือ

		

1. กับดักความน่าเชื่อถือในภาครัฐ อันได้แก่ องค์ประกอบสำ�คัญ 3 ประการ

			
			
			
		

|
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ความยึดมั่นในกฎหมาย
ความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
ความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง

2. กับดักเรื่องความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างความมีและความจน

		 3. กับดักภาคการผลิตในธุรกิจเอกชนเรื่องแรงงาน – การวิจัยพัฒนา และการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
			 หากไม่ถอนตัวออกจากกับดักเหล่านี้ เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร

2.4 คอร์รัปชัน1ทุกหย่อมหญ้า
		 สถาบันเอแบคโพลได้ส�ำ รวจพฤติกรรมการคอร์รปั ชันของคนไทยในภาคส่วนต่างๆ
ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม พ.ศ.2556 และได้แถลงข่าวสื่อมวลชน (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 หน้า 16)
ก. พฤติกรรมคอร์รัปชันทั่วไป
เห็นด้วย
(1) เลี้ยงดูคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

87.5%

(2) เคยลัดคิวเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

87.6%

(3) เคยให้สินบนเจ้าหน้าที่

80.2%

ข. พฤติกรรมคอร์รัปชันในวงการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และครู
เคยทำ�
(1) เคยลอกการบ้าน / ลอกรายงานของเพื่อน

92.4%

(2) เคยลอกคำ�ตอบ / แอบดูคำ�ตอบในห้องสอบ

74.9%

(3) ครูเชื่อว่ามีทุจริตในการสอบครูผู้ช่วย
____________________

85.3%

1คอร์รัปชัน :โกง เบียดบัง ทุจริต รับสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง
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ค. พฤติกรรมคอร์รัปชันของข้าราชการและพนักงานในวงการธุรกิจ
เคยทำ�
(1) ออกไปทำ�ธุระส่วนตัวโดยไม่ขออนุญาต

81.2%

(2) เคยยักยอกทรัพย์สินของสำ�นักงาน

83.6%

(3) เคยเห็นคนในหน่วยงานทุจริตในการสอบเลื่อนตำ�แหน่ง

64.7%

กล่าวโดยสรุป คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นพ้องกันว่าแม้ประเทศไทยจะถูกนโยบาย
ประชานิยมที่ขาดความรอบคอบ ประชาชนลุ่มหลงอยู่ในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ยัง
ผลให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เลวร้ายทุกหย่อมหญ้า
แต่ประเทศเราก็ยังมีสิ่งดีๆ งามๆ มีสถาบัน1หลักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว หากคนไทยวันนี้
ใช้ปัญญาและคุณธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน “พลิกฟื้น” บ้านเมืองของเรา เรามั่นใจว่าจะฟันฝ่า
อุปสรรคในขณะปัจจุบันนี้ได้ เพื่อจะได้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำ�หรับลูกหลานของพวกเรา
		
____________________
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1สถาบัน : สิ่งซึ่งคนในส่วนรวมคือสังคมจัดตั้งให้มีขึ้น เพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำ�เป็นแก่วิถีชีวิตของตน

เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน

บทที่ 3

ถึงเวลาต้องช่วยกันสร้างคนดี
ท่ามกลางผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์และวิกฤติดา้ นต่างๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ สิง่ ทีค่ น
ไทย “ทำ�เอง” โดยเฉพาะการหลงไปกับกระแสสังคมผิดเพี้ยน เน้นวัตถุ เน้นบริโภค ละเลย
สิ่งที่เป็นความดี ความจริง และความงดงาม ทำ�ให้ประเทศไทยโดยรวมต้อง “ถอยหลัง” ใน
หลายๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน ในโลก และที่สำ�คัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับตนเองในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเมืองดี – ประชาชนมีสุข
ถึงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกันฟื้นบ้านฟื้นเมือง และที่ทุกคนทุกองค์การทำ�ได้ก็คือ...
“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

1. โลกปรับ – ไทยต้องเปลี่ยน
(1) ช่วยกันปลุกศักดิ์ศรี1แห่งความเป็นไทยให้ฟื้นคืนมาในทุกหมู่เหล่า
		

เด็กและเยาวชน

		

ผู้ใหญ่ – ผู้สูงวัย

(2) ร่วมสานฝัน “อนาคตประเทศไทย”
____________________
1ศักดิ์ศรี : เกียรติยศ = เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล
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(3) ตระเตรียมคนไทยสู่โลกในอนาคต
(4) ร่วมกันกำ�หนดกติกาขึ้นใหม่

2. ส่วนดีของวัฒนธรรมไทย

|
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บรรพบุรุษไทยได้ร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน
และได้ร่วมกันฟูมฟัก ก่อกำ�เนิดวัฒนธรรมไทยขึ้นมาให้ลูกหลาน รวมทั้งหลักคิดต่างๆ ในการ
ดำ�เนินชีวิต อาทิ
(1) การใช้คุณธรรมนำ�ชีวิต เชื่อในความดี คิดดี พูดดี ทำ�ดี
(2) ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
		
อะไรถูก – ว่าถูก
อะไรผิด – ว่าผิด
		
(3) รับผิดชอบในหน้าที่ของตน
		 หน้าที่นิยม คือ ค่านิยมที่ให้เกียรติยกย่องผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุด
		 โดยไม่คำ�นึงถึงปัจจัยเรื่องความรวยและอำ�นาจตำ�แหน่ง
(4) เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ – กฎหมาย
(5) เคารพต่อสิทธิสาธารณะ และสิทธิผู้อื่น
(6) รักงาน – ทำ�งานหนัก
(7) ขยัน – ประหยัด – อดออม

3. เสาหลัก – สถาบันหลักของชาติ

สถาบันหลักของชาติคือต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ของชาติ เป็นเสาหลักของชาติ
สถาบันหลักของชาติสามสถาบันคือ
		 3.1 สถาบันชาติ – ประชาชน
		 3.2 สถาบันพระศาสนา
		 3.3 สถาบันพระมหากษัตริย์

3.1 สถาบันชาติ – ประชาชน
		 ชาติประกอบด้วยสิ่งที่เป็นกายภาพ ได้แก่ แผ่นดินและเขตแดน กับส่วนที่มีชีวิต
จิตวิญญาณ ได้แก่ผู้คนในชาติ ซึ่งประกอบด้วยคนไทยหลายชาติพันธุ์
		 องค์กร1พื้นฐานของประชาชน ได้แก่
			 ก. ครอบครัว ซึ่งก็คือหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดแต่สำ�คัญที่สุด ทุกชีวิตเริ่มที่นี่
และจบที่นี่
				 ครอบครัวต้องเข้มแข็ง อบอุ่น พอมีพอกินเป็นอย่างน้อย และอยู่ดีมีสุข
คือเป้าหมาย
			 ข. ชุมชน เป็นสถาบันที่สำ�คัญยิ่ง ประชาชนต้องร่วมกันสร้างและบริหาร
ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า และรู้ – รัก – สามัคคี
____________________
1องค์กร : บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบัน
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3.2 สถาบันศาสนา
ประเทศไทยมีคนไทยที่นับถือศาสนาหลักๆ อยู่ห้าศาสนา ที่ถือเป็นทางการคือ พุทธ
อิสลาม คริสต์ ซิกส์ และพราหมณ์ – ฮินดู
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีห่ ยัง่ รากลึกอยูใ่ นประเทศไทยมาพันกว่าปี เป็นรากฐานความ
นึกคิด หลักในการดำ�เนินชีวิต การสร้างสรรค์1ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีต่างๆ
ทัง้ ห้าศาสนาจะแตกต่างกันในเรือ่ งอุดมการณ์ (มีและไม่มพี ระเจ้า มีองค์เดียวและหลาย
องค์) และพิธีกรรม ตามความเชื่อถือของศาสนิกชนซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้
แต่ทกุ ศาสนาต่างกำ�หนดจริยธรรมและคุณธรรมทีต่ อ้ งการให้ทกุ คนเป็นคนดี โดยเฉพาะ
ในคำ�สอนหลัก 3 ประการ คือ
(1) การยึดมั่นในความสัตย์จริง
(2) ให้คุณค่าในความเป็นคน
(3) มีความรักความเมตตาแก่กันและกัน
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างในความเป็นประชาชาติที่มีหลายศาสนาคละเคล้ากัน อยู่กัน
ด้วยความเข้าใจและให้เกียรติแก่กัน ทั้งนี้ก็เพื่อสันติสุขของชุมชนและประเทศชาติโดยรวม
____________________
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1สร้างสรรค์ : - สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม)

- มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์

3.3 สถาบันพระมหากษัตริย์
		
ถึงปัจจุบัน

เป็นสถาบันหลัก สืบต่อเนื่องมาในประวัติศาสตร์เกือบแปดร้อยปีของไทย มั่นคง

		 ไม่ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในยามสุขยามทุกข์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักบ้าน
หลักเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชน
		 สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ชือ่ มโยง ผูกพันกับสถาบันชาติ – ประชาชน และสถาบัน
ศาสนาอย่างแน่นแฟ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
		 นอกจากนั้นในด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถาบันพระ
มหากษัตริย์คงความสัมพันธ์ เป็นจุดเชื่อมต่อไม่ขาดสาย

4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
สิ่งที่ทุกประเทศต้องการคือคนดี
สิ่งที่ชุมชนต้องการคือคนดี
สิ่งที่ครอบครัวต้องการก็คือคนดี
หากการสร้ า งคนดี จ ากฐานหรื อ องค์ ก รใกล้ ตั ว เปรี ย บเสมื อ นการจุ ด เที ย นเพื่ อ ไล่
ความมืดมน เวลานี้ก็คือเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันจุดเทียนแห่งคุณธรรมให้สว่างไสวไป
ทั่วแผ่นดิน
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บทที่ 4

คุณธรรมและจริยธรรม
จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกอารยธรรมก็คือการเข้าถึงความดี ความจริง และความงาม
หรือคุณงามความดีนั่นเอง
คุณธรรม1คือธรรมที่เป็นคุณ หรือสภาพคุณงามความดี เริ่มตั้งแต่ความนึกคิด ความ
ปรารถนา ความตั้งใจ
คนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม เมือ่ คิดดีแล้วย่อมแสดงพฤติกรรมคือคำ�พูดและการการกระทำ�ทีป่ รากฏ
ออกมาแล้วสังคมตัดสินว่าดี – จริง – และงาม
คนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ธรรม เมือ่ คิดชัว่ แล้วย่อมแสดงพฤติกรรมคือคำ�พูดและการกระทำ�ทีป่ รากฏ
ออกมาแล้วสังคมตัดสินว่าเลว – เท็จ – อัปลักษณ์
ส่วนจริยธรรม2 แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือศีลธรรมนั่นเอง หมาย
ถึงคำ�พูดและการกระทำ�
ทุกอารยธรรมย่อมมีระบบอ้างอิงเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
____________________
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1คุณธรรม : สภาพคุณงามความดี
2จริยธรรม : ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม

1. ศาสนธรรม
ศาสนาสำ�คัญหลักๆ ในโลกล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนดีทั้งสิ้น หลักคำ�สอนหรือ
ศาสนธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของศาสนา อาจสรุปได้ 3 หัวข้อคือ
(1) ละความชั่ว
(2) สร้างความดี
(3) ทำ�ใจให้บริสุทธิ์ (ปราศจากกิเลส ตัณหา ความเห็นแก่ตัว)
มนุษย์จึงควรถือศาสนา ศึกษาคำ�สอนในศาสนาแห่งตนให้เข้าใจในหลักธรรม และ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด หากทำ�ได้ท่านก็จะได้รับผลแห่งความดี คือความ
สุข สงบ และบริสุทธิ์แห่งชีวิต

2. จริยธรรม
จริยธรรมเป็นสิง่ ทีฆ่ ราวาสหรือผูค้ นทัว่ ไปกำ�หนดเป็นข้อบัญญัตสิ �ำ หรับ (1) ห้ามปฏิบตั ิ
(2) ให้ปฏิบัติ และ (3) ควรปฏิบัติ มีสองประเภทหลักๆ คือ
ก. จริยธรรมทั่วไป เช่น จริยธรรมมนุษย์
ข. จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ1สำ�หรับวิชาชีพใดวิชาชีพหนึง่ สมาชิกแห่งวิชาชีพนัน้ ๆ
เป็นผู้บัญญัติเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือไว้วางใจในวิชาชีพนั้น เช่น จรรยาบรรณ
แพทย์ จริยธรรมสำ�หรับสมาชิกรัฐสภา
____________________
1จรรยาบรรณ : ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำ�หนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ

ชื่อเสียงและฐานะของสังคม
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หากปฏิบัติฝ่าฝืนจนเกิดความเสียหายก็อาจกำ�หนดบทลงโทษไว้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อรักษา
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งวิชาชีพนั้น และเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนด้วย

3. นิติธรรม
นิตธิ รรม หมายถึง ข้อกฎหมายทีม่ ไี ว้เพือ่ ปกครองบ้านเมือง เพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนทั่วไป หลักพื้นฐานคือบุคคลต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
การถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย คือรากฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตย และ
เป็นเหตุปัจจัยแห่งความมั่นคงของชาติ เพราะคนเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว กฎหมาย
ย่อมคุ้มครอง
ระบบและกระบวนการยุติธรรมจึงสำ�คัญเหลือเกิน ประเทศใดที่กระบวนการยุติธรรม
อ่อนแอ เชื่อถือไม่ได้ หรือเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงในระบบ ประเทศนั้นกำ�ลังเดินทางไปสู่
ความเป็น “รัฐล้มเหลว” พัฒนาไม่ได้ แต่กลับเสื่อมถอย
การปฏิบัติตามกฎหมาย ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และกฎเกณฑ์ มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมอีกด้วย

4. ธรรมาภิบาล
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ธรรมาภิบาลเป็นระบบคุณธรรมสำ�หรับหน่วยงาน องค์การ บริษัท สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการดังนี้

วัตถุประสงค์ของระบบธรรมาภิบาลก็เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ1 และประสิทธิผล2
ของหน่วยงาน
หลักการประกอบด้วย
(1) มีการจัดโครงสร้างธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
		 ก. เจ้าของ : กำ�หนดเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
		 ข. ฝ่ายนโยบาย : แปลงเป้าประสงค์ให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
		 ค. ฝ่ายบริหาร : กำ�หนดยุทธศาสตร์และนโยบายเชิงบริหาร เพื่อตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ และนโยบายของหน่วยงาน
		 ง. ฝ่ายปฏิบตั ิ : นำ�ยุทธศาสตร์และนโยบายเชิงบริหารมาแปลงเป็นโครงงานและ
โครงการ เพื่อให้หน่วยงานทำ�งานจนบรรลุเป้าประสงค์
(2) มีการกำ�หนด ก. ความรับผิดชอบ (responsibility) และ ข. ความรับผิดรับชอบ
(accountability) ในทุกระดับของโครงสร้างและทุกตำ�แหน่งงาน
		 ความรับผิดชอบ คือพันธะ3และสัญญา4ที่จะปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน ตกลง
กันก่อนจะเริ่มงาน
1
ประสิทธิผล : ผลสำ�เร็จ ผลที่เกิดขึ้น
____________________

1ประสิทธิภาพ : ความสามารถที่ทำ�ให้เกิดผลในการงาน
2ประสิทธิผล : ผลสำ�เร็จ ผลที่เกิดขึ้น
3พันธะ : ข้อผูกมัด ข้อผูกพัน
4สัญญา : ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้น ข้อตกลงร่วมกัน คำ�มั่น
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		 ความรับผิดรับชอบ คือพันธะ1และสัญญา2ว่าเมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติงานจนกระทั่ง
แล้วเสร็จ หากได้ผลดีผู้ปฏิบัติย่อม “รับชอบ” หากได้ผลไม่ดีหรือเกิดความเสียหายผู้ปฏิบัติ
ต้อง “รับผิด”
		

การขาดความรับผิดชอบ

คนไม่ทำ�งานตามหน้าที่

		

การขาดความรับผิดรับชอบ หน่วยงานย่อมเสียหาย

(3) มีความโปร่งใส และมีระบบตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม

5. คุณธรรมประจำ�ตระกูลและครอบครัว
เป็นคุณธรรมทีบ่ รรพบุรษุ ของแต่ละตระกูลหรือครอบครัวได้ถอื ปฏิบตั จิ นเห็นคุณค่าและ
เกิดประโยชน์จึงได้สั่งสอนอบรมลูกหลานสืบต่อๆ กันมา
คำ�สอนของตระกูล จู (หรือชิว) ได้กำ�หนดไว้เมื่อ 900 กว่าปีก่อน และยังเผยแพร่
กันอยู่ในตระกูลนี้ ไม่เฉพาะในประเทศจีน แต่เผยแพร่ในหมู่ลูกหลานตระกูลนี้ทั่วโลกด้วย
ครอบครัวใดบิดามารดาเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและอบรมสัง่ สอนลูกหลานอย่างเข้มงวด
ในเรื่องความดี ครอบครัวนั้นย่อมเข้มแข็ง มั่นคงและรุ่งเรือง
____________________
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1พันธะ : ข้อผูกมัด ข้อผูกพัน
2 สัญญา : ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพือ่ ให้เกิดนิตกิ รรมขึน้ ข้อตกลงร่วมกัน คำ�มัน่

ผลงานวิจัยต่างๆ สรุปพ้องกันว่าปัญหาร้ายแรงของเด็กและเยาวชน เช่น เด็กจรจัด
– เร่ร่อน เด็กติดยาเสพติด เด็กลักขโมย ล้วนมีเหตุปัจจัยสำ�คัญมาจากครอบครัวที่อ่อนแอ
แตกแยก มีจำ�นวนมากที่พ่อแม่ประพฤติชั่วหรือถูกจำ�คุก
“ครอบครัวคุณธรรม” จึงควรเป็นเป้าหมายสำ�คัญของการพัฒนาความเข้มแข็งใน
สังคมไทย
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บทที่ 5

ความรู้กับคุณธรรมต้องเป็นเรื่องเดียวกัน
ในสมัยก่อนเด็กชายเรียนรูอ้ กั ขรวิธแี ละสรรพวิชาต่างๆ จากวัดเป็นหลัก โดยมีพระสงฆ์
เป็นครูบาอาจารย์ ท่านจึงสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งความรู้และความดี มีบ้างที่เรียนกับพ่อแม่ที่บ้าน
โดยเฉพาะเด็กหญิง ซึง่ ต้องเรียนงานด้านการบ้านการเรือน เรียนเรือ่ งมารยาท ขนบธรรมเนียม
และประเพณีอันดีงามของไทย
ช่วงปลายรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งมิชชัน
นารีและฝรั่งพ่อค้าได้นำ�วิทยาการสมัยใหม่ 2 ด้านมาสู่ประเทศไทย คือการศึกษาสมัยใหม่และ
การแพทย์สมัยใหม่ ประกอบกับแรงกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคมรอบประเทศไทย รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศพระราโชบาย ปฏิรูปประเทศไทยเข้า
สู่ “ยุคสมัยใหม่” ถ้ากล่าวเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนไทยที่สำ�คัญได้แก่ การเลิกทาส (ด้วย
สันติวิธี) และการศึกษาสมัยใหม่
ปี พ.ศ.2435 ทรงปฏิรปู ระบบการปกครองประเทศ จากระบบจตุสดมภ์ (ซึง่ ใช้มาตัง้ แต่
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มาเป็นระบบกระทรวง – ทบวง – กรม
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มีการจัดตัง้ กระทรวงธรรมการเพือ่ เปิดโอกาสให้ลกู หลานไทยและคนไทยได้เรียนวิชา ทัง้
ในพระนครและตามมณฑลทั่วประเทศอย่างกว้างขวางที่สุดและได้ผลที่สุด

ทรงประกาศพระราชดำ�ริทสี่ �ำ คัญยิง่ เรือ่ งการเรียนรูแ้ ละคุณธรรม โดยปรากฏในพระราช
หัตถเลขาเมื่อพ.ศ.2444 ไว้ว่า
“ให้มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาจนเลยกลายเปนคนไม่มีธรรม
ในใจมากขึ้น
คนที่ไม่มีธรรมเปนเครื่องดำ�เนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก
ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท
ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้น และโกงพิสดาร1มากขึ้น
การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เปนเครื่องฝึกหัดให้เปนคนดีแลคนชั่ว เปนแต่ได้วิธีสำ�หรับ
จะเรียนความดี-ความชั่วได้คล่องขึ้น”
หากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง โดยเฉพาะในวงการศึกษาไทยจะได้น้อมนำ�เอาพระราชดำ�รินี้
ไปกำ�หนดเป็นนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา กล่าวคือ “ความรูก้ บั คุณธรรมต้องเป็นเรือ่ ง
เดียวกัน” ก็จะทำ�ให้สถานศึกษาผลิต “คนดี” มากกว่าผลิต “คนชั่ว” ออกสู่สังคม
ขอยกพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กไทย ที่ได้พระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำ�ปี 2530
ความว่า
____________________
1พิสดาร : กว้างขวาง, ละเอียดลออ,แปลกพิลึก
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“เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรูแ้ ล้ว ยังต้องหัดทำ�การงานและทำ�ความดีดว้ ย
เพราะการทำ�งานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และการทำ�
ดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ�”
เมื่อศึกษาจากพระบรมราโชวาทองค์นี้แล้วพอจะสรุปเป็นบทเรียนได้ว่า
(1) เด็กไทยต้องเรียนรู้จากพ่อแม่ จากครูบาอาจารย์ และจากสังคม 3 ประการด้วย
กันคือ
		

ก. เรียนความรู้

		

ข. เรียนหัดทำ�การงาน

		

ค. เรียนทำ�ความดี

(2) เรื่อง “เรียนความรู้” มีประโยชน์ดังที่ทราบชัดกันดีอยู่แล้ว
(3) ส่วนการทีใ่ ห้เด็กไทยเรียนหัดทำ�การงานนัน้ จะเกิดผลดีแก่เด็กอย่างน้อย 3 ประการ
คือ
		

1. ทำ�ให้เด็กมีความสามารถทำ�งานได้

		

2. ฝึกให้เด็กมีความขยันอดทน

และ 3. ทำ�ให้เด็กพึ่งตนเองได้
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(4) ส่วนการเรียนทำ�ความดีนั้น จะช่วยให้เด็กไทยได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ
คือ

1. ช่วยให้เด็กพบกับความสุขและความเจริญ
และ 2. ป้องกันมิให้เด็กไทยต้องตกต่ำ�ไปในทางไม่ดี
กล่าวในบริบทของครอบครัว หากพ่อแม่จกั ได้นอ้ มนำ�เอาพระบรมราโชวาทนีไ้ ปเป็นหลัก
สำ�หรับสั่งสอนลูกๆ ก็เชื่อแน่ว่าเขาจะเติบโตไปเป็นคนดี มีความมั่นคงในชีวิตและพึ่งตนเองได้
กล่าวในบริบทของระบบการศึกษา หากผูบ้ ริหารและครูบาอาจารย์จกั ได้น�ำ เอาพระบรม
ราโชวาทนี้ไปกำ�หนดเป็นนโยบายการศึกษาที่สำ�คัญ และจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้
แก่ลูกศิษย์ ก็เชื่อแน่ว่าท่านจะได้บัณฑิตที่พึงประสงค์สำ�หรับบ้านเมือง
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บทที่ 6

โรงเรียนคุณธรรม
1. ปฐมบท ช่วง พ.ศ.2553
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครูประมาณ 90
คน นักเรียนประมาณ 2,000 คน อยู่ที่อำ�เภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนเก่าแก่
ศิษย์เก่ามากมาย
ต้นปี พ.ศ.2553 ผู้อำ�นวยการคือนายเกษม นวมครุฑ ได้ตกลงร่วมกันกับนายเกษม
วัฒนชัย ในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง ร่วมกับคุณปราโมทย์ โชติมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอีกคนหนึ่ง
และขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด้วยความร่วมมือจากคุณนราทิพย์
พุ่มทรัพย์ ซึ่งขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม
ทุกคนตกลงกันว่าจะพยายามพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากฯ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่ง
แรก ทั้งๆ ที่ยังไม่มีรูปแบบที่ใดให้เรียนรู้เลย เหตุการณ์ต่างๆ พัฒนาดังนี้
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ขั้นตอนแรก : คณะบุคคลดังกล่าวได้ชี้แจงให้ที่ประชุมของผู้เกี่ยวข้อง (= ผู้มีส่วนได้

เสีย) รับทราบความตั้งใจ แยกเป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจาก

(1) คณะกรรมการสถานศึกษา (= ฝ่ายนโยบาย) + คณะผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติ
(2) ตัวแทนนักเรียน
(3) ผู้ปกครองและชุมชนรอบๆ รวมทั้งคณะสงฆ์ในพื้นที่
(4) เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องที่ – ท้องถิ่น
เราได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำ�ลังใจ

ขั้นตอนที่สอง : เราหารือและตกลงกันว่าจะหางบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้โอกาส

ผู้แทน จาก ก. ผู้บริหาร ข. คณะครู ค. คณะนักเรียน เดินทางไปศึกษา – สังเกตการณ์การ
อาสาสมัคร และระบบงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน 2 สัปดาห์ ไปเพื่อหาคำ�ตอบว่าเหตุใด
อาสาสมัครชาวไต้หวันจึงยอมเสียสละทำ�งานสาธารณกุศลด้วยความเต็มใจและสุขใจ
ผู้แทนทั้ง 3 กลุ่ม กลับมาแล้ว ตกลงจะเป็นหัวหอกแห่งการเปลี่ยน (อาจจะเรียกว่า
เปลี่ยน mindset หรือเปลี่ยนทัศนคติ1 หรือสร้างสัมมาทิฏฐิ2 และสัมมาสังกัปปะ3 ก็ได้)

ขั้นตอนที่สาม : เราจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มที่ไปไต้หวันกับผู้บริหาร – ครู – นักเรียน ที่

ไม่ได้ไป พูดคุยกันจนคนเกือบหมดเห็นพ้องว่าจะต้องเปลี่ยน
____________________

1ทัศนคติ : แนวความคิด
2 สัมมาทิฏฐิ : ความเห็นชอบตามทำ�นองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว
3 สัมมาสังกัปปะ : ความดำ�ริในทางที่ชอบ
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ถึงตอนนีผ้ อู้ �ำ นวยการโรงเรียนและคณะครูได้รว่ มกันจัดระเบียบ การอบรมมารยาทไทย
และเน้นเรื่องวินัยภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นการปูพื้นปูทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขัน้ ตอนทีส่ ี่ : เมือ่ ทัง้ หมดพร้อมแล้ว ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกับนักเรียน

ระดมสมอง (ความคิด ความเห็น ข้อมูล) เพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีพฤติกรรม 2 ประเภท ได้แก่

ก. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะต้องไม่เห็นอีกในโรงเรียนนี้ เช่น มาสาย กลับก่อน
เวลา ลอกการบ้านเพื่อน ฉ้อราษฎร์บังหลวง ฯลฯ โดยไม่ให้ระบุผู้กระทำ�ผิด
ข. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะต้องการเห็นได้ในโรงเรียนนี้ เช่น การช่วยงานบ้าน
การช่วยติวเพื่อน

ขั้นตอนที่ห้า : เมื่อได้บัญชีพฤติกรรมทั้งสองบัญชีแล้ว ให้ระดมสมอง กำ�หนด

คุณธรรมหลัก 3 คุณธรรม ที่ทุกคนเห็นว่า (ก) จะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ (ข) ส่ง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในที่สุด ที่ประชุมมีมติให้กำ�หนดคุณธรรมต่อไปนี้เป็นคุณธรรมหลักของโรงเรียน (จะ
เรียกอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของโรงเรียนก็ได้)
(1) ความซื่อสัตย์
(2) ความรับผิดชอบ
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และ (3) จิตอาสา

ขั้นตอนที่หก : เมื่อได้คุณธรรมหลัก 3 ประการนี้แล้ว ให้แต่ละกลุ่ม (ก.ผู้บริหาร

ข.คณะครู ค.คณะนักเรียน) ร่วมประชุม กำ�หนดนโยบายและ / หรือข้อปฏิบัติที่ทุกคนในกลุ่ม
แสดงความปรารถนาว่าจะปฏิบัติ
ถือเป็นสัญญา1ประชาคม2ของแต่ละกลุ่ม
กำ�หนดตัวชี้วัด และกำ�หนดวงรอบ 1 ปี
คุณธรรม

ผู้บริหาร

ครู

นักเรียน

ความซื่อสัตย์

1

4

7

ความรับผิดชอบ

2

5

8

จิตอาสา

3

6

9

____________________

1สัญญา : คำ�มั่น ข้อตกลงร่วมกัน
2 ประชาคม : ชุมชน กลุ่มคนซึ่งอยู่ร่วมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
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ตัวอย่าง
ในช่องที่ 1 : ตัวอย่างของนโยบายหนึ่งคือ “ต่อไปนี้การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส”
ในช่องที่ 4 : ต่อไปนี้ครูต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการ
ในช่องที่ 7 : ต่อไปนี้นักเรียนจะไม่ลอกการบ้านเพื่อน
ในช่องที่ 8 : นักเรียนตกลงกันปฏิบัติในโจทย์ที่ว่าต้องรับผิดชอบในฐานะลูกที่ดีด้วย 3
ข้อคือ
				

1. จะไปโรงเรียนและเมื่อกลับจากโรงเรียนต้องไหว้พ่อไหว้แม่

				

2. ช่วยงานบ้าน

				

3. ไม่เที่ยวกลางคืน ให้ทำ�การบ้าน ดูหนังสือ

ในช่องที่ 9 : นักเรียนร่วมกันจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
นักเรียนที่เรียนเก่งในชั้นช่วยติวให้เพื่อน
อาจารย์อาสาสมัครเปิดห้องติวตอนบ่าย-เย็น ทีโ่ รงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนทีป่ ระสงค์จะ
เรียนเพิ่มโดยนักเรียนเรียนฟรี
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ระยะแรกมีนักเรียนชาย 12 คน ประกาศตนว่าติดยาบ้า ขอรับการรักษา ครู-เพื่อน
ช่วยให้กำ�ลังใจ ผ่านไปปีกว่าภายหลังการรักษาทุกคนเลิกได้โดยเด็ดขาด

ส่วนกิจกรรมจิตอาสาทัง้ ในโรงเรียนและในชุมชนได้สร้างความประทับใจให้แก่ผพู้ บเห็น
โดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของลูกหลาน จึงประชุมและร่วมกันจัดตั้ง
“ชมรมผู้ปกครองจิตอาสา” ช่วยเหลืองานของโรงเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ

ผลการดำ�เนินงาน : เสนอผลเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฏว่า
(1) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ : ลดลง
(2) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : เพิ่มขึ้น
(3) คะแนนสอบโอเนตของโรงเรียน : เพิ่มขึ้น
(4) นักเรียนม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ�ได้เกือบหมด

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ : มี 2 ข้อ คือ
(1) ต้องทำ�ทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร – ครู – นักเรียน) ไม่ใช่ทำ�เฉพาะนักเรียน
(2) ทุกคนช่วยกันกำ�หนดพฤติกรรมบวกและลบ แล้วกำ�หนดคุณธรรมหลักเพื่อแก้ไข
พฤติกรรมลบและส่งเสริมพฤติกรรมบวก
ต้องแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายและข้อปฏบัติ (=จริยธรรม) ให้ได้ เพื่อจะได้
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี
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2. “กองทุนการศึกษา” เริ่มเมื่อต้นปี พ.ศ.2555
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำ�ริให้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” และได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำ�เนินงานในกองทุนนี้
ทรงมีพระราชประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”
ได้พระราชทานหลัก 3 ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้
(1) ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู
(2) ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำ�ใจกับเพื่อน เช่น ไม่ควรแนะนำ�ให้เด็กแข่งกันเอาที่ 1-2 ของ
ชัน้ แต่ให้เด็กทีเ่ รียนเก่งช่วยติวเพือ่ นๆ ทีเ่ รียนช้า เพราะทุกคนต้องแข่งกับตนเอง
(3) ให้ครูจดั กิจกรรมให้นกั เรียนทำ�เป็นหมูค่ ณะ เพือ่ พวกเขาจะได้เห็นคุณค่าของความ
สามัคคี
ในการดำ�เนินการตามโครงการนี้ได้มีการจัดตั้งสำ�นักงานโครงการกองทุนการศึกษาที่
ทำ�เนียบองคมนตรี
คณะกรรมการอำ�นวยการได้แก่ คณะองคมนตรี โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ เป็นประธาน
และมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน
มีคณะอาจารย์อาสา จากทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าคณะ ทำ�ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น

หลักในการทำ�งานกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้น กำ�หนดเป้าหมาย 2 ประการคือ
(1) ช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดความพร้อม
		

ผู้บริหารพร้อมที่จะบริหารโรงเรียน

		

ครูพร้อมที่จะสอนและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์

		

นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความดี และหัดทำ�การงาน

(2) ถ่ายทอดบทเรียน “โรงเรียนคุณธรรม” จากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ไป
สู่โรงเรียนในโครงการ ดังนี้
		

รุ่น 1 ปี พ.ศ. 2555 :

			 โรงเรียนประถม – มัธยม 19 แห่ง และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
		

รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2556

			 โรงเรียนประถม – มัธยม 35 แห่ง
		

รุ่นที่ 3 พ.ศ.2557

			 โรงเรียนประถม – มัธยม 46 แห่ง
ผลการประเมินสำ�หรับโรงเรียน 19 แห่ง และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อได้ปฏิบัติ
จนครบวงรอบ 1 ปีแล้ว ผลปรากฏว่า
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(1) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
(2) พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
(3) ผลการสอบโอเนตดีขึ้นทั้งโรงเรียน
		 อนึ่งที่เรียกว่า “โรงเรียนคุณธรรม” เป็นการเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการ หาก
เป็นทางการควรเรียกว่า “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” ด้วยเหตุผลว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้ง
คุณธรรม (= นามธรรม) และจริยธรรม (= รูปธรรม, ความประพฤติ) ด้วย

3. โครงการคุณธรรม – องค์กรคุณธรรม
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3.1 พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) ได้จดั ตัง้ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
ที่ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย
เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้สร้างหลักสูตรสำ�หรับชาวนา 100 คน ส่วนใหญ่มาจากเชียงราย
เรียน 1 ปี เนื้อหามีสองส่วนคือ (1) การเกษตรที่ลดต้นทุน – เพิ่มผลผลิต และไม่เป็นอันตรายแก่
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม (2) ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการเลิกละอบายมุขในครอบครัว ที่สำ�คัญ
คือ บุหรี่ เหล้า และเล่นหวย หากเลิกอบายมุขทั้งสามได้อย่างน้อยที่สุดก็ทำ�ให้ครอบครัวออม
เงินได้ และครอบครัวมีสันติสุขยิ่งขึ้น
รุ่นแรกจบการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2557 ขณะนี้กำ�ลังจัดให้รุ่นที่ 2
พระอาจารย์พูดในที่ประชุมว่า “อาตมาขอจุดเทียนเล่มน้อย” และพระอาจารย์ได้ขอ
เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันจุดเทียนด้วย

3.2 สำ�หรับสถาบันอาชีวศึกษา มีเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคโพธารามแห่งเดียว (เท่าที่
ทราบ) ที่ได้ร่วมกันสร้าง “วิทยาลัยคุณธรรม” ตามกระบวนการของโรงเรียนคุณธรรม เริ่มมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2555 คุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ (1) มีวินัย (2) พอเพียง (3) จิตอาสา ผลการ
ประเมินปรากฏว่าเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
3.3 เมื่อปี พ.ศ. 2556 ท่านผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี (นายแพทย์อัษฏา
ตียพันธุ์) ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย ช่วยกันออกแบบ “โรงพยาบาลคุณธรรม” โดยมีคุณธรรม
หลัก 3 ประการ คือ (1) ความซื่อสัตย์ (2) ความรับผิดชอบ (3) ความมีน้ำ�ใจ ขณะนี้กำ�ลังดำ�เนิน
การ เมื่อครบปีก็คงจะมีการประเมินผล
3.4 ปัจจุบันเกิดแนวคิดว่า “กระบวนการและรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม” นี้ น่าจะนำ�
ไปใช้กับหน่วยงาน / องค์กรทุกประเภทได้ เช่น โรงพักคุณธรรม อบต.คุณธรรม รัฐวิสาหกิจ
คุณธรรม เป็นต้น
3.5 เมื่อต้นปี พ.ศ.2557 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่านผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รเิ ริม่ ให้จดทะเบียนจัดตัง้ “มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ” โดยมีวตั ถุประสงค์
จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน “การสร้างเยาวชนไทยให้มนั่ คงอยูใ่ นความดี” ประกอบด้วยกิจกรรม
จาก 3 ศูนย์คือ
		 (1) ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง : จะสืบต่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการในการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ยงิ่
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ขึ้นต่อไป หลังจากที่ได้ร่วมมือกันมาเกือบสิบปีแล้ว และมีโรงเรียนประมาณ 7 พันแห่งดำ�เนินการ
อยู่
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์
(2) ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม : จะนำ�รูปแบบและกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมไปขยาย
ต่อในโรงเรียนที่สมัครใจจะปฏิบัติ ในปีแรกคือพ.ศ.2557 จะนำ�ไปขยายผลแก่โรงเรียนในจังหวัด
พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี
คุณปราโมทย์ โชติมงคล เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์
(3) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา : จะมีคณะผู้เชี่ยวชาญนำ�โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ นำ�กระบวนการเพิม่ คุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์ทงั้ ในและต่างประเทศ
มาถ่ายทอดให้ครูใน 3 โรงเรียนแรกสำ�หรับปีนี้คือ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงเรียน
พระตำ�หนักจิตรลดา (เฉพาะแผนกประถม) และโรงเรียนวัดรางบัว รวมทั้งการเผยแพร่ผ่าน
สื่อสารมวลชนด้วย
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์
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โดยสรุปแล้ว พอจะกล่าวได้ว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ โลกมนุษย์ต้องรับมือกับ
การผันผวนเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งสุดขั้ว ส่วนหนึ่งมาจากภัยธรรมชาติ และส่วนหนึ่งมาจาก
น้ำ�มือของมนุษย์เอง ในส่วนของมนุษย์นี้ เหตุผลสำ�คัญอยู่ที่ความก้าวหน้าเฉพาะวัตถุโดยหัน
หลังให้กับคุณธรรมความดี

สำ�หรับสิบปีทผี่ า่ นมาของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าประเทศไทย
ถอยหลัง มีการคอร์รปั ชันทุกวงการ มีการละเลยกระบวนการยุตธิ รรม เกิดความขัดแย้งทางการ
เมือง และส่งผลกระทบทั่วไป
บัดนี้ ถึงเวลาที่คนไทยจักได้ทบทวนตนเอง ตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อกำ�หนดอนาคตของ
ประเทศ ภายใต้สถาบันหลักซึ่งเป็นทุนเดิมที่มั่นคงและทรงคุณค่า
ระบบการเรียนรู้ต้องเป็นสิ่งเดียวกันกับระบบคุณธรรม อยู่ในเนื้อเดียวกัน
ตัวอย่างของโรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวอย่างหนึง่ ทีน่ �ำ คุณธรรมมาปรับใช้กบั ชีวติ ในโรงเรียน
สำ�หรับทุกคน โรงพยาบาลคุณธรรมก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
หากคนไทยทุกคนจะช่วยกันจุดเทียนคนละดวง เป็นเทียนแห่งปัญญาและคุณธรรม
เทียนหกสิบห้าล้านดวงนี้ย่อมยังความสว่างไสวให้แก่ประเทศชาติอย่างแน่นอน
				 ทวงคืนความดีงามแบบไทยๆ กลับมา
				 ทวงคืนศักดิ์ศรีของชาติกลับมา
				 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนทั้งชาติ
		

ว่า

“เ ร า ต้ อ ง ทํ า ไ ด้”
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแด่
คณะกรรมการฝึกหัดครู
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

”...ขอให้ทกุ คนพยายามรักษาความศักดิส์ ทิ ธิข์ องการเป็นครู แล้วถ่ายทอด
ให้แก่ครูที่ฝึกอยู่เท่าที่จะทำ�ได้
เพื่อให้บ้านเมืองเป็นบ้านเมือง ให้ประชาชนพลเมืองเป็นคนที่มีความรู้
และมีจิตใจสูง ไม่เบียดเบียนกัน จะทำ�ให้ส่วนรวมอยู่ได้เป็นปึกแผ่น
ครูทั้งหลายก็นับว่าได้ทำ�หน้าที่อย่างกล้าหาญ อย่างฉลาด และจะเป็น
ความดีเป็นส่วนรวมของคณะครู...”
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