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คำ�นิยม
รัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม เป็นสังคมทีน่ า่ อยู่ โดยน้อมนำ�ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรม
เป็นรากฐานสำ�คัญในการดำ�รงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
และมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 4 ประการ คือ
พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา ซึง่ เป็นคุณธรรมทีจ่ ะทำ�ให้บคุ คลมีความดี ความก้าวหน้า
ในชีวิต และจะทำ�ให้สังคมมีแต่สันติสุขอย่างแท้จริง
ในการจะสร้างสังคมที่ดี จะอาศัยแต่การมีนโยบายหรือแผนงานต่างๆ
ของรัฐบาลอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุ ก คน โดยการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม สร้างคนดีสู่สังคม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนคนรอบข้างให้เป็นคนดี ทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นพลังร่วม
สร้างสังคมคุณธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ได้จัดทำ�หนังสือ
“การส่งเสริมคุณธรรม ‘พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา’ สร้างคนดีสู่สังคม” ขึ้น
เพื่อเป็นคู่มือสำ�หรับนำ�ไปใช้สู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมไทย
สังคมคุณธรรมต่อไป

						
					

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คำ�นิยม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีพันธกิจสำ�คัญในการส่งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ให้เป็นกลไกและเครื่องมือสำ�คัญ
ในการขับเคลือ่ นส่งเสริมคุณธรรมในประเทศไทย ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
มาร่วมกันดำ�เนินการอย่างบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยมุ่งเน้นการ
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา รวมทั้งเร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และหน่วยงาน
คุณธรรมให้ครอบคลุมในทุกพืน้ ที่ ทุกเครือข่าย เพือ่ ให้การส่งเสริมคุณธรรมสังคมไทย
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เพื่อให้การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในขณะนั้ น ได้ มี น โยบาย
ให้จัดทำ�หนังสือ “การส่งเสริมคุณธรรม ‘พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา’ สร้าง
คนดี สู่ สั ง คม” เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น และ
ประชาชนทั่วไป ในการสร้างความตระหนักในคุณธรรมแก่ตนเอง และส่งเสริม
ให้ครอบครัว ชุมชน องค์กร ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ให้คนมีคุณธรรม สังคม
มีคุณธรรม นำ�ไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทัง้ นี้ ในฐานะทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการขับเคลือ่ นคุณธรรม พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา
จึงได้สานต่อแนวคิดและร่วมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม
สืบต่อไป

			
				
				

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

คำ�นำ�
นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ให้เป็น
แผนงานระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำ�นึกที่ดี ให้แก่ประชาชน อันเป็นการขับ
เคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ โดยเน้น
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และใช้คุณธรรมนำ�การพัฒนาที่จะสร้างคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตลอดจนเร่งขยายเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงมีนโยบายให้จัดทำ�หนังสือ “การส่งเสริมคุณธรรม
‘พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา’ สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อแปลงหลักแนวคิดคุณธรรม
4 ประการสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน รวมถึง
ประชาชนทั่วไปสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คณะกรรมการส่งสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึง
มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน)
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด สาระสำ�คัญ ตามหลัก
คำ�สอนทางศาสนา งานวิจัย บทความ และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ความรู้
จากการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ นำ�มาประมวลเรียบเรียงเป็นเนื้อหาในหนังสือนี้
โดยมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเป็นทีป่ รึกษา การจัดทำ�หนังสือเล่มนีม้ เี จตนารมณ์
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเนื้อหา
ในหนั ง สื อ นี้ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ในฉบั บ ต่ อ ไป สามารถติ ด ต่ อ ผู้ จั ด ทำ� และ
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th

กระทรวงวัฒนธรรมหวังว่า หนังสือ “การส่งเสริมคุณธรรม ‘พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา’ สร้างคนดีสู่สังคม” จะทำ�ให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักรู้ในความสำ�คัญ
ของคุณธรรม และนำ�องค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิต เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมของสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

					
					

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บทที่ 1

คุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคม

““เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม””
พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493
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> บทที่ 1 คุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคม

จากปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์
พระองค์ท่านมีพระจริยวัตรที่งดงาม ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอด
เป็นแบบอย่างของธรรมราชา และยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทย
เป็นคนดีมีคุณธรรมผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัสในโอกาสต่างๆ
อี ก ทั้ ง ยั ง ทรงงานหนั ก ตรากตรำ � พระวรกายไปในถิ่ น ทุ ร กั น ดารทั่ ว ประเทศ
เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก พระองค์ท่านได้
พระราชทาน “ศาสตร์ พ ระราชา” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ พ สกนิ ก รได้
กินดีอยู่ดีมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน และโครงการในพระราชดำ�ริมากมาย พระองค์ท่านจึงทรง
เป็นทั้งต้นแบบแห่งคุณธรรม ศูนย์รวมความศรัทธา และแรงบันดาลใจของ
การสร้างคนดีสู่สังคม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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การให้

ความเพียร
ความเที่ยงธรรม
ประพฤติดีงาม

กิริยาสุภาพ อ่อนโยน

สุขุม จิตใจมั่นคง
ความอดทน
เสียสละ
ความซื่อตรง
ความไม่เบียดเบียน

ทศพิธราชธรรม
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> บทที่ 1 คุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคม

เมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่
ทีจ่ ะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังพระราชดำ�รัสที่พระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ความว่า
“ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้
ให้เหนียวแน่น และทำ�ความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณา
ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มคี วามมุง่ มัน่ มีก�ำ ลังใจ
ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกำ�ลังน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรม
ราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำ�เร็จผล เป็นความดี ความเจริญ ทัง้ แก่ตนเอง
แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็ม
กำ�ลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน”
การสื บ สานพระราชปณิ ธ านของในหลวงรั ช กาลที่ 10 คื อ ได้
พระราชทาน “โครงการจิตอาสา เราทำ�ดีด้วยหัวใจ” โดยทรงสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนไทยร่วมเป็นจิตอาสาทำ�ความดีแก่สังคมและประเทศชาติ นำ�ความรัก
สมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชน
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> บทที่ 1 คุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคม

คุณธรรมนำ�การพัฒนา

คนทุกคนต่างปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น อยู่ร่วมกันใน
สังคมและธรรมชาติอย่าง “อยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยความดี ความถูกต้อง ความเป็น
ธรรม เป็นคนดีในสังคมดี
การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยังประโยชน์แก่คนทั้งชาติได้นั้น ต้องใช้ “คุณธรรมนำ�การพัฒนา” คือ ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง
ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี
คิ ดดี พู ดดี ทำ� ดี มี คุ ณ ธรรมเป็ น รากฐานสำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ต่ อ
ยอดการเป็นสังคมดี สังคมคุณธรรม ที่คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐาน
ของความรักและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา และ
คุณธรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาคน
ถ้าเราจะเข้าใจแนวทางการปลูกฝัง ส่งเสริม คุณธรรมในใจคนและ
สังคมได้นั้น ก่อนอื่นเราต้องทำ�ความเข้าใจความหมายของ “คุณธรรม”

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คุณธรรมคืออะไร

“ถ้ า คนเราคิ ด ดี คิ ด ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและ
คุณธรรม คำ�พูดและการกระทำ�ก็จะเป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ
แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง คำ�พูดและการกระทำ�ก็อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้
ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูด จะทำ�สิ่งใด จำ�เป็นต้อง
หยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ� คำ�ที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เป็น
คุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำ�
หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้ง
คำ�พูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำ�
สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์และความเจริญ”

พระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
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“…สังคมดำ�รงอยู่ได้ด้วยการกระทำ�ประโยชน์เกื้อกูลกัน
และทุ ก คนที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ย่ อ มเป็ น ทั้ ง ผู้ รั บ และผู้ ใ ห้ ป ระโยชน์
บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคม
ยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อ...”

พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2550 (ภาคเช้า)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คุณธรรมตรงกับคำ�ในภาษาอังกฤษว่า VIRTUE ซึ่ง Longman Dictionary
of Contemporary English (1995) ให้ นิ ย ามไว้ 2 นั ย คื อ 1 หมายถึ ง
ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทำ�จนเคยชิน
และ 2 หมายถึง คุณธรรมที่บุคคลได้กระทำ�ตามความคิดและมาตรฐานของ
สังคมเกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรม
นอกจากนี้ คำ�ว่า คุณธรรม ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ยังหมายถึง สภาพคุณงามความดี ขณะที่ระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ว่าคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป เป็นเครื่องกระตุ้น
ผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสำ�นึกที่มีความสงบเย็นภายใน และ
เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของ
สังคมไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวถึง
คุณธรรมในโอกาสบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสสัมมนาทางวิชาการ ครบรอบ
12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ว่า
“....คุณธรรม เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเอง หรือเกิดจาก
การอบรมสั่งสอน ที่เมื่อยึดมั่นเป็นคุณธรรมฝังในจิตใจ คนดีมีคุณธรรม
จะต้องซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำ�ดี พูดดี คิดตรง ทำ�ตรง พูดตรง มีเมตตา
ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่คดโกงแม้วา่ ไม่มผี รู้ เู้ ห็น
จะไม่เอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ไม่ทุจริต...”
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จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง “สภาพความดี
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชิน
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม”

แสดงออกเป็นการ
ประพฤติปฎิบัติ
เกิดประโยชน์สุข
แก่สังคม

เกิดในจิตใจคน
สภาพคุณงาม
ความดี

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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ระดับของคุณธรรม

จากความหมายของคุณธรรม เราจะพบว่า คนที่มีคุณธรรมจะต้องมีทั้ง
ปัญญาและศรัทธา ปัญญา คือ รู้ว่าอะไรควรทำ�และอะไรไม่ควรทำ� ศรัทธา คือ
มุ่งมั่นที่จะทำ�ในสิ่งที่รู้ ซึ่งคุณธรรมมีทั้งในระดับบุคคลและคุณธรรมของการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
คุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งสู่ความสำ�เร็จของส่วนรวม ตามแนวพระ
ราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร1
แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน

ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ภายใน ทำ � ให้ ค นเกิ ดความเพี ย ร
พยายามทำ�ในสิ่งที่มุ่งหมายไว้ให้สำ�เร็จประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน
เป็นคุณธรรมที่สร้างฐานรากที่แข็งแกร่งให้คนในสังคม

กลุ่มที่ 2 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง

ทำ�หน้าที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงสร้างแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม
ชุดแรก ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับผิดชอบ เป็นคุณธรรมรากฐาน
ของจิตใจที่ซื่อตรง

1
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จากการวิเคราะห์ของไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ อ้างถึง นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิศสมัย
อรทัย. (2551). การส�ำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณุ ธรรม) ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).
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กลุ่มที่ 3 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง

ทำ�หน้าที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้คนทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย มีสติ พอเพียง เป็นคุณธรรม
ที่สร้างฐานความสุจริต ไม่โลภ ต้านทานความอยากได้ตามกระแสนิยม

กลุ่มที่ 4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน

ทำ�หน้าที่สนับสนุนให้บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ
โดยมุง่ หวังผลเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม เกิดการเคารพและให้ความสำ�คัญต่อชีวติ
และสิ่ง แวดล้ อ ม ผ่ า นหลั ก ของความเมตตา กรุ ณ า เอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่
ประกอบด้วย เมตตากรุณา กตัญญู เสียสละ การปลูกฝังคุณธรรม
กลุ่มนี้จะช่วยให้เกิดจิตอาสา และเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม
อย่างแท้จริง
คุ ณ ธรรมของการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมนั้น ยกระดั บ จากคุ ณ ธรรม
ระดับบุคคลสู่ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ซึ่ ง มี ห ลั ก การสำ � คั ญ 2 ข้ อ คื อ ข้ อ ห้ า มกั บ ข้ อ
พึงปฏิบัติ
• ข้อห้าม คือ ห้ามทำ�ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความทุกข์
• ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ทำ�ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความสุข
หลักการสำ�คัญของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม คือ ต้องทำ�
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ใหญ่กว่าเสมอ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :
สร้างคนดีสู่สังคม

ทำ�ไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

การสร้างคนดีสู่สังคม คือ การสร้างคนดีมีคุณภาพเพื่อไปช่วยสร้าง
สังคมที่ดีงาม เป็นสังคมคุณธรรม แม้ในความจริง สังคมย่อมมีทั้งคนดีและคน
ไม่ดีปะปนกันไป ดั่งบัว 4 เหล่า แต่เราก็เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วคนทุกคนอยาก
เป็นคนดี อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “คนดี” ก็มีการตีความที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึง
ต้องก�ำหนดลักษณะคุณธรรมของคนดีที่สังคมไทยต้องการเพื่อเป็นแนวทางและ
เป้าหมายการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
คุ ณ ธรรมเป้ า หมายที่ จ ะรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กั บ คนไทยในช่ ว งต้ น ของ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ดา้ นคุณธรรม
ของประเทศ ทั้งที่มาจากงานศึกษาวิจัย ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ พ ระราชด� ำ รั ส และพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ได้จัดท�ำขึ้น พบว่ามีคุณธรรมส�ำคัญ 5 ด้าน คือ “ซื่อตรง วินัย
รับผิดชอบ พอเพียง และจิตอาสา” ซึ่งเป็นคุณธรรมรากฐานส�ำคัญที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอื่นๆ ได้ครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พจิ ารณาเห็นว่า
วินัยกับความรับผิดชอบเป็นเรื่องเดียวกัน จึงเลือกคุณธรรม “วินัย” มาใช้ในการ
สื่อสาร ค�ำว่า “ซื่อตรง” แม้จะมีความหมายที่ดี แต่อาจสื่อความหมายกับคนทั่วไป
ได้ยากกว่าค�ำว่า “สุจริต” ซึ่งเป็นค�ำที่สังคมไทยคุ้นเคย ดังนั้น จึงเลือกส่งเสริม
ด้วยค�ำว่า “สุจริต” และคุณธรรม “จิตอาสา” ให้หมายรวมถึงการมีจติ สาธารณะด้วย
เพือ่ ให้การรณรงค์เข้าใจและจดจ�ำง่าย จึงก�ำหนดคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา” เป็นคุณธรรมเป้าหมายที่จะปลูกฝังส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและ
ประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตด้วยเหตุผล ดังนี้
24

> บทที่ 2 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : สร้างคนดีสู่สังคม

“พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะน�ำไปสู่

		

คุณธรรมอื่นๆ
“วินัย” เพือ่ เสริมสร้างการประพฤติปฏิบตั ติ นของคนไทยให้มคี วาม
		
เข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน
“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง
“จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง

อย่างไรก็ตาม การเน้นคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไม่
ได้หมายความว่าจะละเลยคุณธรรมด้านอื่นๆ แต่ยังสนับสนุนให้มีการส่งเสริม
คุณธรรมที่เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วย

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คนคุณธรรม

สังคมธรรม

พอเพียง
จิตอาสา

คุณธรรม
สุจริต
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วินัย

พอเพียง
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตแบบทาง

สายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ประมาท
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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จากความหมายของคุณธรรม “พอเพียง” ข้างต้น จะเห็นคุณลักษณะ
ของความพอเพียง ดังนี้

มีความพอประมาณ
พอควร พอดี พออยู่ พอกิน
มีความสงบ

ไม่โลภ
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
สังคม และสิ่งแวดล้อม

พอเพียง
มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่าง
รอบคอบ รอบด้าน ค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง

คุณธรรม “พอเพียง” เป็นคุณธรรมที่มีความส�ำคัญ ถือเป็นปรัชญาในการ
ด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องของคนไทยและสังคมไทย ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลักธรรม
ค�ำสอนของศาสนา และผลเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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เข้าใจ “พอเพียง” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

พุทธศาสนา อธิบายว่า ความพอเพียงประกอบด้วย
1. ความพอดี (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางสายกลางในการด�ำเนินชีวิต
ที่แสวงหาทั้งความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจไปพร้อมกัน
โดยไม่ ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป จนละทิ้งคุณค่าทางจิตใจ
ไม่หลงยึดติดกับคุณค่าทางจิตใจมากเกินไป จนละทิ้งการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความพอดีระหว่างการพัฒนา
ด้านกายภาพและการพัฒนาด้านจิตใจ
2. ความพอเหมาะ (มัตตัญญุตา) คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค
เพื่ อ สนองความต้ อ งการตามความเหมาะสมและความจ� ำ เป็ น
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ คุ ณ ค่ า แท้ ม ากกว่ า คุ ณ ค่ า เที ย ม เช่ น
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี ร าคาเหมาะสมกั บ ฐานะเพื่ อ ประโยชน์
ในการใช้สอย แทนที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาแพงเพียงเพื่อแสดง
ความมีหน้ามีตาในสังคม
3. ความพอใจ (สุข) คือ รู้จักพอใจอิ่มใจกับทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน�้ำพัก
น�้ำแรง (อัตถิสุข) พอใจในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนและแบ่งปัน
(โภคสุข) พอใจที่เป็นไทเพราะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว (อนณสุข) และ
พอใจในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชชสุข)
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เพราะฉะนั้น “พอเพียง” ตามหลักพุทธศาสนา คือ ทางสายกลางในการ
ด�ำเนินชีวิตที่มีความพอดีระหว่างการพัฒนาทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ
โดยมีการบริโภคตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น มีเป้าหมายอยู่ที่ความ
พอใจหรือความสุข 4 ประการ คือ สุขจากการมีทรัพย์ สุขจากการจ่ายทรัพย์นั้น
สุขจากการไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และสุขจากการงานที่สุจริต
สอดคล้องกับความพอเพียงตามหลัก ศาสนาคริสต์ คือ การด�ำเนินชีวิต
ให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง ไม่ละโมบโลภมาก อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
ดั ง ค�ำกล่าวของพระเยซูเจ้าที่ทรงตรัสว่า “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจาก
ความโลภทุกชนิด ชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่าเขาจะ
มั่งมีมากเพียงใดก็ตาม” (ลก 12:15) นอกจากนี้ยังสอนให้ท�ำความดี แบ่งปันซึ่ง
กันและกัน สะสมความดีเป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตัวไปแม้เสียชีวิตก็ไม่มีใคร
สามารถขโมยไปได้ ดังค�ำกล่าวในพระธรรมใหม่ที่ว่า “แต่อย่าลืมที่จะกระท�ำ
กิจการดี และที่จะแบ่งปันเกื้อกูลกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า” (ฮบ 13:16)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <

31

ในส่วนของ ศาสนาอิสลาม “พอเพียง” หมายถึง ได้เท่าที่ต้องการ หรือ
ได้เท่าที่กะไว้ หรือ เหมาะควรในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับหลักการของศาสนา
อิสลามที่ยึดทางสายกลางเป็นหลัก ดังหลักค�ำสอนระบุว่า

“ที่ดีที่สุดของกิจการทั้งหลาย คือ ตรงกลางของมัน2”
นอกจากนี้ อิสลามิกชนยังศึกษาความพอเพียง ผ่านค�ำสอนและการ
ปฏิบัติตนของ นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) องค์ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีชีวิตที่มีความสุข
เยี่ยงจอมราชัน แต่กลับทิ้งทรัพย์สมบัติ และพอใจที่จะนอนบนเสื่อหยาบๆ ยอม
หิวไม่ต่างไปจากคนจนหิว ยอมอดเพื่อให้คนที่หิวมากกว่าได้อิ่ม ท่านสมถะ ไม่
ฟุ้งเฟ้อ และได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนนับแสน ยกให้เป็นต้นแบบแห่ง
ความพอเพียง ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักปฏิบัติให้อิสลามิกชนทุกคนต้องเรียนรู้
และปฏิบัติตาม โดยหลักนั้น หมายถึง ความสันโดษและปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับ
สภาวะรอบข้าง รู้จักเสียสละ สมถะ พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียงใน ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีเป้าหมายสูงสุด คือ การ
หลุดพ้นจากกองกิเลส และกองทุกข์ แต่ไม่สนับสนุนให้มนุษย์ดิ้นรนหาทางเพื่อ
การหลุดพ้นเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะแสวงหาทรัพย์สมบัติ โดยมีหลักธรรม
เป็นเครื่องก�ำกับชั่งในการอุปโภคบริโภค โดยในพระธรรมศาสตร์ได้บัญญัติไว้ว่า
หลักธรรมหรือธรรมะนั้นย่อมมีลักษณะ 10 ประการ คือ
2
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รายงานโดยอิบนุ อัสสัมอานีย์-ฎ่ออีฟ

> บทที่ 2 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : สร้างคนดีสู่สังคม

1. ความยินดี พอใจในสิ่งที่มี
2. อดกลั้น อดทน พากเพียร เมตตา
3. ข่มจิต มีสติ ไม่หวั่นไหวตามอารมณ์
4. ไม่ลักขโมย
5. บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
6. ระงับอินทรีย์ทั้ง 103
7. สติ ปัญญา ความคิด
8. รู้ลึกซึ้ง
9. ความเห็นสุจริต ซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้ใจเชื่อใจ
10. ไม่โกรธ สงบ
ส่วนความพอเพียงใน ศาสนาซิกข์ สอนให้มนุษย์ดำ� รงอยูอ่ ย่างเรียบง่าย
พอเพียง และเผื่อแผ่ โดยชาวซิกข์มีความเชื่อว่า ชาวซิกข์ทุกคนถูกปลูกฝัง
คุณธรรมเข้าไปในชีวิต และจิตวิญญาณตั้งแต่แรกเกิด ด้วยเหตุที่บิดามารดา และ
บรรพบุรุษ ด�ำรงชีวิตอันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และความดีงามสอดคล้อง
ต่อหลักธรรมชาติ และเน้นความเรียบง่ายตลอดมา ดังค�ำกล่าวที่ว่า “Simple
living, High thinking” คือ การด�ำรงอยู่ด้วยความเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยม
ทางความคิด วิจารณญาณ อาหาร และอาชีพอันสุจริตโดยพึ่งตัวเอง รวมถึง
ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่เบียดเบียนทุกสรรพชีวิต และมีความสันโดษ คือ
รู้จักในการประมาณตน มีความพอดีในการด�ำรงชีวิตของตนโดยการ
3

อินทรีย์ทั้ง 10 ได้แก่ (ทางความรู้) ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง (ทางการกระท�ำ) มือ เท้า ทวารหนัก ทวารเบา
ล�ำคอ เพิ่มเติม (ความรู้สึกภายใจ) จิต ใจ สมอง และอหังการ บริหารให้ไปในทางถูกต้องดีงาม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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o ยอมรับทรัพย์สมบัติตามที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรของตน
o ยอมรั บ ฐานะและต� ำ แหน่ ง การงานที่ ไ ด้ รั บ ตามความเหมาะสม
ปัญญาของตน
o ยอมรับทุกสิ่งตามที่หามาด้วยความชอบธรรมและพระเมตตาของ
พระศาสดา
o ยอมรับในความเป็นอยู่ที่ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสมัยนิยม มีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง อ่อนน้อมถ่อมตัวเสมอ
o ยอมรับในความรักฉันมิตรพี่น้อง ไม่ดูถูกดูแคลนต่อกัน
o อดออมอย่างพอประมาณ บริจาคทานอย่างมีสติ
o ซื่อสัตย์สุจริต และเคร่งครัดในธรรมวินัย ยึดมั่นในสถาบันของชาติ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้ชาวซิกข์ทุกคนมีแนวทางที่เรียบง่าย
ในการด�ำรงชีพ พอเพียง และเผื่อแผ่ผู้อื่นเสมอ และสิ่งเหล่านี้ค่อยๆ ซึมซับ
เข้าไปในชีวิตประจ�ำวัน จนกลายเป็นความเคยชินในการด�ำรงชีวิตอันดีงามอย่าง
ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก

เห็นได้ว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกัน คือ ให้มนุษย์ยึดถือ
ความพอเพียงเป็นคุณธรรม หรือแนวทางในการด�ำเนินชีวิตเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและสังคม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แปลงคุณธรรมสู่การปฏิบัติ

เมื่ อ สื บ ค้ น พระราชด� ำ รั ส และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เราจะพบว่าพระองค์ทรง
มีพระราชด�ำรัสผ่านค�ำว่า “พอมีพอกิน” แก่ประชาชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 25162517 ซึ่งอาจจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชด�ำริ “ความพอเพียง” เช่น

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้าง
พื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูก
ต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอควรและปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ล�ำดับต่อไป
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ
และตั้งตัวให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่
จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปได้โดยแน่นอน...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 ธันวาคม 2516
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พระองค์ทรงเน้นย�้ำหลักคิดและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

“คนเราทีฟ่ งุ้ เฟ้อ ไม่มที างทีจ่ ะหาทรัพย์มาป้อนความฟุง้ เฟ้อได้
ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือเป็นสัตว์ที่หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้
อ้าปากตลอดเวลา จะป้อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อป้อนเท่าไรๆ
ไม่พอแล้ว ก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี่ไม่สามารถที่จะหา
อะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ได้
ฉะนั้น ถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้อง
ประหยัดมัธยัสถ์ จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อ และป้องกันวิธีการที่
มักใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟ้อนี้ คือ ความทุจริต ฉะนั้น การที่
จะณรงค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้คนมัธยัสถ์และประหยัดนั้น ก็อยู่ที่ตัวเอง
ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น
เมื่ออยู่ที่ตนเอง ไม่อยู่ที่คนอื่น การณรงค์โดยมากมักออก
ไปข้างนอก จะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ท�ำโน่นท�ำนี่ ที่จริง
ตัวเองต้องท�ำเอง ถ้าจะใช้ค�ำว่าณรงค์ ก็ต้องณรงค์กับตัวเอง ต้อง
ฝึกตัวให้รู้จักความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะ มันจะ
เกิดทุจริตในใจได้”
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้าน
ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร
ณ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 ธันวาคม 2527
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แล้ว พระองค์ทรงเน้นย�้ำเกี่ยวกับ
“เศรษฐกิจพอเพียง” มาอีกหลายปี เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์เข้าใจมากขึ้น

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท�ำอะไรให้
เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือ ท�ำจากรายได้ 200-300 บาท
ขึ้ น ไปเป็ น สองหมื่ น สามหมื่ น บาท คนชอบเอาค� ำ พู ด ของฉั น
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ท�ำ
เป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย ไม่ใช่แบบที่ฉันคิด
ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้า
เขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ�ำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู
เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขา
มีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวี
เขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่
เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”

พระราชด�ำรัส ณ วังไกลกังวล หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 มกราคม 2544
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
น�ำหลักธรรมของศาสนามาก�ำหนดเป็นปรัชญา หลักคิด และหลักปฏิบัติ เป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนตระหนักถึงคุณธรรมความพอเพียง
มาตลอดหลายสิบปี
ความพอเพี ย ง เป็ น คุ ณ ธรรมที่ ต ้ อ งพั ฒ นาและปฏิ บั ติ ต ามทาง
สายกลาง ซึ่งน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วิธีการด�ำเนินชีวิต หลักการเกษตร
แนวใหม่ เคล็ดลับการท�ำธุรกิจ การลงทุน ไปจนถึงนโยบายขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ที่เรียกว่า “หลัก 3 ห่วง 2
เงื่อนไข”
ห่วงที่ 1 ‘ความพอประมาณ’ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ
ห่วงที่ 2 ‘ความมีเหตุผล’ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
ห่วงที่ 3 ‘มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี’ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล
กระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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กัน คือ

ทัง้ 3 ห่วงนี้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะประสบผลได้ยงั ต้องค�ำนึงถึง 2 เงือ่ นไขประกอบ

‘เงื่อนไขความรู้’ คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน เพื่อให้มีความรอบคอบในการน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยง และประกอบการวางแผนอย่างระมัดระวังในการปฏิบัติ
‘เงื่อนไขคุณธรรม’ ที่จะต้องเสริมสร้างคือ มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด�ำเนินชีวิต
หากถอดนิ ย ามของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแล้ ว จะพบว่ า หั ว ใจส� ำ คั ญ
ของแนวคิ ด คื อ การพึ่ ง พาตนเอง ไม่ ท� ำ อะไรเกิ น ตั ว ซึ่ ง เป็ น แนวทาง
การด�ำเนินชีวิตไปในทางสายกลางที่น�ำไปสู่ “ความยั่งยืน”
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ

ทางสายกลาง
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

>
ชีวิต

เศรษฐกิจ

สังคม

สมดุล

มั่นคง

ยั่งยืน

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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เป็นที่ปรากฏชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต จะช่วยให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข
ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศต่างๆ และสังคมโลกได้ยกย่องให้เป็น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
“พอเพียง” ช่วยสร้างคนดี สังคมดี อย่างไร

จากความหมายและองค์ประกอบของคุณธรรมพอเพียง เราจะเห็นได้ว่า
พอเพียงจะเชื่อมโยงกับคุณธรรมอื่นๆ อีก เช่น ก่อนจะมีความพอเพียงจะต้อง
มี สติ มีความยั้งคิด และต้องยึดหลัก การพึ่งตนเอง ในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิต
ด้วยความขยันหมั่นเพียรและอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ มีวินัยที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตามความอยาก ความเป็ น ผู ้ พ อเพี ย งจึ ง เป็ น ต้ น ทางของความสุ จ ริ ต ซื่ อ สั ต ย์
ไม่อยากได้ ไม่ทุจริต และเมื่อมีเหลือ ก็จะท�ำให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วย
ความเมตตากรุณา
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มีวินัย
ความ
อดทน

เสียสละ

ขยัน
กตัญญู

พอเพียง

ซื่อสัตย์

เมตตา
มีสติ

รับผิดชอบ
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คุณธรรมความพอเพียงเรื่องเดียวจะช่วยแก้ปัญหาคุณธรรมในสังคมไทย
ปัจจุบันได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากความโลภ และลัทธิบริโภคนิยม ที่ท�ำให้
คนไทยอยากได้ อยากมี เกินความจ�ำเป็น ไม่สนิ้ สุด ท�ำให้เกิดปัญหาการเบียดเบียน
เอารัดเอาเปรียบ ทุจริต แตกแยก ขัดแย้ง ความเหลื่อมล�้ำในสังคม และการท�ำลาย
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ฯ
ถ้าเรามีคุณธรรม “พอเพียง” ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างในระดับบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน และสังคม
ความข้างต้น อาจท�ำให้เข้าใจว่าความพอเพียงจะมีความหมายเชิงลบ
แต่แท้จริงแล้ว ความพอเพียง เป็นความหมายเชิงบวก คือ แสดงถึงความสุข
ความยินดี และความสันโดษ
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เราจะนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต
ประจำ�วันอย่างไร

1. พอประมาณ

ความพอประมาณนั้น มีสองนัย นัยหนึ่งคือ การพึ่งตนเอง อีกนัยหนึ่ง
คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำ การบริโภค การใช้จ่าย การ
ผลิต การลงทุน หรือแม้แต่การออมก็ต้องอยู่ในระดับที่ตนเองไม่เดือดร้อน
เทคนิคพอเพียง : ท�ำรายจ่ายให้สมดุลกับรายรับ
จ�ำไว้ว่า! การควบคุมรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายรับ
รายจ่ายใดลดได้ ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่น ลดซะ!

2. มีเหตุผล

ไม่ว่าจะตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับระดับความพอประมาณจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล มีการพิจารณาเหตุ ปัจจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องมองผล
ในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงค�ำนึงถึงความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิด
จากการตัดสินใจนั้นๆ นี่คือหลักที่จะท�ำให้เรามีความรอบคอบ ใช้จ่ายพอดีกับ
อัตภาพ เกิดประโยชน์ หรือแม้แต่ ‘เวลา’ อย่างคุ้มค่า ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม
นั่นเอง
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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3. มีภูมิคุ้มกัน

การกระท�ำใดๆ ก็ตามจะต้องค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ไม่เฉพาะแต่ในปัจจุบัน แต่จ�ำเป็นต้องมองการณ์ไกลถึงอนาคต ค�ำนึงถึง
ความเสี่ยง และสามารถสร้างภูมิกันพร้อมรับผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อาทิ การงาน การเงิน หรือแม้แต่สุขภาพของตัวเอง ฯลฯ
เทคนิคพอเพียง : นอกจาก ‘เงินออม’ แล้ว ความมีจิต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้คนรอบข้าง ยังเป็นตัวช่วยของเรา
ในยามยากได้

4. มีความรู้คู่คุณธรรม

มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับวิชาการและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะท�ำ
อย่างรอบด้าน เมื่อมีความรู้ย่อมส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง และสามารถ
ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนี้ต้องมีความรอบคอบ และระมัดระวัง
รู้จักวางแผนอย่างมีสติ ภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ไม่หลง
ด�ำเนินชีวิตไปในทางสายกลาง		
เทคนิคพอเพียง : ตระหนักอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความ (ใฝ่) รู้และความเพียร
จะช่วยให้เราเอาชนะความไม่แน่นอนได้ไม่ยาก
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นี่คือ 4 หลักง่ายๆ หากใครท�ำได้ทั้งหมด นั่นแสดงว่าปฏิบัติคุณธรรม
ความพอเพียงได้ดี ชีวติ ก็จะด�ำเนินไปอย่างเป็นสุข สมดุล และก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
ในที่สุด
“คุณลักษณะคนหัวใจพอเพียง”

1. ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม

•
•
•

ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ไม่เกินพอดี มีเหตุมีผล
บริโภคอุปโภคอย่างคุ้มค่า
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ไม่เบียดบังสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันก็ช่วยอุดหนุนชุมชน

2. มีความใฝ่รู้

•
•

มีความรู้ แต่ไม่ยึดติดต�ำรา
พร้อมปรับเปลี่ยน และทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3. รักษาค�ำพูดและซื่อสัตย์

•
•

พูดจริงท�ำจริง
น่าเชื่อถือ และไว้เนื้อเชื่อใจได้
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4. ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตนเสมอ

•
•
•
•

ยอมรับและแก้ไขสิ่งบกพร่องของตน
บังคับ ควบคุมตนเองให้รู้จักปรับตัว
ฝึกฝน ทดลองให้เกิดการปรับปรุงให้ถูกต้อง
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ขยัน อดทน และมีความเพียร

•
•
•
•

ขยัน อดทนต่อการท�ำงาน ความเจ็บใจ ทนตรากตร�ำ
และข่มอารมณ์ตนได้
อดทนต่อความหนาว ร้อน หิว กระหาย
ทนต่อความยั่วยวนต่างๆ รวมถึงอ�ำนาจฝ่ายต�่ำ
มีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

6. เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ

•
•
•
•
•
•
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เสียสละ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล
ช่วยเหลือ บ�ำเพ็ญประโยชน์
ค�ำนึงถึงความยั่งยืน หรือผลกระทบต่อผู้อื่น
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเป็นหลัก
ละเว้นความโกรธ ความเห็นแก่ตัว
ใจกว้างที่จะร่วมงานกับผู้อื่น
ไม่ยึดติดตัวตนของตนเป็นศูนย์กลาง
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วินัย
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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วินยั หมายถึง การยึดมัน่ และรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตน ทัง้ วินยั

ต่อตนเองในการผลักดันชีวติ ให้กา้ วหน้า วินยั ต่อองค์กร สังคม ปฏิบตั ติ าม
จริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

50

> บทที่ 2 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : สร้างคนดีสู่สังคม

ดังนี้

จากความหมายของคุณธรรม “วินัย” ข้างต้นจะเห็นลักษณะของวินัย

มีระเบียบและจริยธรรม
ปฏิบัติตนตามหน้าที่
ของพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามกติกา
ขององค์กรและ
สังคมที่ก�ำหนด

วินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

เคารพต่อกฎหมาย
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เข้าใจ “วินัย” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

คุณธรรม “วินัย” มีปรากฏในค�ำสอนของศาสนาต่างๆ ดังนี้
ในพุทธศาสนา วินัยเป็นอุบายส�ำหรับสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสังคม โดยค�ำว่า ‘วินัย’ หมายถึง อุบายส�ำหรับฝึกหัดกายวาจาควบคุม
ให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าทางสั ง คมเพื่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น ด้ ว ยความเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย กติ ก าทางสั ง คมนี้ ห มายรวมถึ ง กฎ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ค�ำสั่ง กฎหมาย และข้อตกลงทางสังคมอื่นๆ ที่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความสามัคคีในหมู่คณะ
วินัยมี 2 อย่าง คือ วินัยส�ำหรับบรรพชิตหรือพระสงฆ์ (อนาคาริยวินัย)
และ วินัยส�ำหรับชาวบ้าน (อาคาริยวินัย) ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 ซึ่งรวมศีล 5
ไว้ด้วย และ “ศีล” คือ อุบายส�ำหรับฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อยในระดับบุคคล
ถ้าเป็นอุบายฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อยส�ำหรับหมู่คณะโดยรวมเรียกว่าวินัย นั่น
คือการรักษาศีลอาศัยวิรัติหรือวินัยในตนเองเป็นเครื่องก�ำกับ ส่วนการรักษาวินัย
ของหมู่คณะอาศัยมาตรการลงโทษเป็นเครื่องก�ำกับ
ดังนัน้ วินยั จึงช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ซึง่ เปรียบเหมือน
เส้ น ด้ า ยที่ เ รี ย งร้ อ ยดอกไม้ น านาชนิ ด เข้ า ด้ ว ยกั น จนกลายเป็ น พวงมาลั ย
ที่เป็นระเบียบงดงาม เมื่อสมาชิกของหมู่คณะรักษาวินัยคือปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งกฎหมาย และข้อตกลงทางสังคมอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
เรียกว่าสีลสามัญญตาหรือการมีศีลเท่าเทียมกันซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส�ำคัญส�ำหรับ
สร้างความสามัคคีในสังคม
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เช่นเดียวกับ วินัย ในศาสนาอิสลาม ที่สอนว่างานต่างๆ ที่จะท�ำนั้น จะ
ต้องมีความเหมาะสมกับตนเองและสังคม ขณะเดียวกันต้องออกห่างจากการ
งานที่ไม่ดีที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างสิ้นเชิง ส่วนการประกอบคุณงามความดี
อื่นๆ เช่น การถือศีลอด การละหมาด และสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งเหล่านี้ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการเป็นบ่าวที่จงรักภักดี และปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์
ขณะที่กฎเกณฑ์และค�ำสอนของศาสนานั้น ท�ำหน้าที่คอยควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์ ทั้งที่เป็นหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และจริยธรรม
ในศาสนาอิสลามมีหลักที่อิสลามิกชนทุกคนต้องปฏิบัติตามอยู่ 2 หลัก
ใหญ่ๆ คือ ฟัรดูอัยนีย์ หลักการพื้นฐานอันจ�ำเป็นส�ำหรับอิสลามิกชนทุกคนจะ
ต้องรู้ ต้องประพฤติ และ ฟัรดูกิฟายะฮ์ คือ หน้าที่ต่างๆ ทางสังคม นับตั้งแต่
สังคมหน่วยเล็ก คือ ครอบครัว ไปจนถึงสังคมหน่วยใหญ่ ก็คือ ประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังมีหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ‘ศาสนวินัย นิติศาสตร์
และการพิพากษา’ ซึ่งรวบรวมหลักปฏิบัติภาคบังคับ กฎบัญญัติห้ามที่ต้อง
ละเว้น ไปจนถึงกฎบัญญัติที่ไม่ได้เจาะจง จะท�ำหรือละเว้นก็ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืน
ศาสนวินัย ทั้งหมดนี้ล้วนหล่อหลอมให้อิสลามิกชนทุกคนรู้และเข้าใจแก่นแท้
ของอิสลาม ซึ่งเป็นรากฐานแห่งสันติภาพ
วินัยในศาสนาคริสต์ เป็นบทบัญญัติท�ำให้ชีวิตเป็นปกติสุข กล่าวคือ
ศาสนาคริสต์เน้นย�้ำให้ชาวคริสต์หมั่นท�ำความดีทุกวันตลอดชีวิต ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของพระเจ้า เมื่อท�ำเช่นนั้น การจะท�ำกิจการใดๆ ก็จะ
ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้บทบัญญัติที่เน้นย�้ำให้ชาวคริสต์ปฏิบัติตามห้ามละเลย
ได้แก่ “ความยุติธรรม” “ความเมตตากรุณา” และ “ความซื่อสัตย์” ทรงตรัสว่า
บทบัญญัติเหล่านั้นจ�ำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ (มธ 23:23)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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เรียนรู้ “วินัย” จากคำ�สอนพ่อ

ทีส่ ดุ ของต้นแบบแห่งความมีวนิ ยั ของคนไทยทุกคนก็คอื พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม้พระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์
แต่ทรงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเคยเล่าว่า
มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่น่ังด้วยพระองค์เองตามล�ำพัง เมื่อ
มาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง ขณะที่ก�ำลังรอสัญญาณไฟอยู่นั้นก็มีรถต�ำรวจซึ่ง
น�ำขบวนรถรัฐมนตรีแล่นมาจ่อท้ายและบีบแตรไล่ให้หลบ โดยหารูไ้ ม่วา่ รถคันนัน้
เป็นรถพระที่นั่งของพระองค์
ต�ำรวจเดินตรงมาที่รถพระที่นั่ง เป็นจังหวะที่พระองค์ก็เสด็จลงจากรถ
พอต�ำรวจเห็นเท่านั้น ก็ทรุดนั่งลงกับพื้นทันทีก่อนที่รัฐมนตรีจะเดินตามมาและ
ก้มลงกราบพระองค์ด้วยอาการตัวสั่นเทา
พระองค์ตรัสถามรัฐมนตรีและต�ำรวจติดตามว่า
“พวกท่านจะรีบไปไหนหรือ? ถึงกับจะต้องฝ่าไฟแดง ข้าพเจ้ายังรอ
ติดไฟแดงได้เลย”
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แต่ไม่มีค�ำตอบใดๆ ในวันนั้น ก่อนจะแยกย้าย ต�ำรวจที่น�ำขบวนรถ
รัฐมนตรี ก็ได้ทูลถามพระองค์ว่า “ให้ข้าพระพุทธเจ้าขับรถน�ำรถพระที่นั่งของ
พระองค์ไปไหมพระพุทธเจ้าข้า”
“เราไม่ต้องให้ท่านมาน�ำขบวนรถเราหรอก เราขับไปเองคนเดียวได้
ท่านไปน�ำรถของท่านรัฐมนตรีเถอะ”
นั่นเป็นกระแสรับสั่งเพียงสั้นๆ ก่อนที่พระองค์จะทรงขับรถออกไป...
เรื่องนี้แสดงให้เห็นแบบอย่างที่ดี แม้ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่
ก็ทรงเคารพระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ และพระองค์ยังทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสในโอกาสต่างๆ ไว้ให้พสกนิกร
ได้ตระหนัก และเห็นความส�ำคัญของการมีวินัยอีกมากมาย อาทิ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“วินัยนี้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนบุคคลและใน
ส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะท�ำให้บุคคลสามารถใช้
ความรู้ความสามารถและประพฤติตนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ในส่วนรวม
วินัยนี้นั้นจะท�ำให้หน่วยงาน สังคม ตลอดจนชาติบ้านเมือง
มีความแข็งแกร่งสามารถปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเป็น
เอกภาพ วินัยจึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างส�ำคัญ ในการสร้างสรรค์
ความเป็นปกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วน
รวม”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ
ณ สวนอัมพร วันที่ 7 มิถุนายน 2543
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“วินยั แท้จริงมีอยูส่ องอย่าง อย่างหนึง่ คือ วินยั ตามทีท่ ราบกัน
และถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือ วินัยในตนเอง ที่
แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นส�ำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ
และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะ
เป็นสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้
จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็น
บทบัญญัติทั้งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่
เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมตาม
เจตนารมณ์”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
และโรงเรียนนายเรืออากาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2524

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“เด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดี ฝึกหัดวินัย ให้มี
ความพร้อมแต่เยาว์วัย จึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในวันนี้
และวันข้างหน้า”

พระบรมราโชวาทส�ำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจ�ำปี 2523
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 18 ธันวาคม 2522
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“วินัยนี้ในปัจจุบัน มีคนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะมี
ความหมาย นึกว่าเป็นสิ่งที่สมมติตั้งขึ้น โดยปราศจากเหตุผลที่
อิสรชนจะยอมรับได้เต็มที่ แท้จริงไม่ว่าวินัยทหารหรือวินัยโดย
ทั่วไปเป็นของจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นต้นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่สำ� หรับความเรียบร้อยเป็นปกติของ
การงานของสังคมและบ้านเมือง ไม่เป็นหมัน นับว่าเป็นปัจจัยและ
พลังส่วนหนึ่งซึ่งท�ำให้การทุกอย่างด�ำเนินไปได้โดยดี โดยสะดวก
และบรรลุผลอย่างถูกต้อง”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ หอประชุมกิตติขจร วันที่ 24 เมษายน 2517

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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วินัยตน วินัยชาติ : สองวินัยเป้าหมายเดียวกัน

จากหลักของศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความสอดคล้องกัน คือ วินัย แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ
• วินยั ในตนเอง คือ วินยั ทีเ่ ป็นเครือ่ งช่วยเหนีย่ วรัง้ ไม่ให้บคุ คลประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี และช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดความส�ำเร็จใน
ชีวิต ได้แก่ อดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงเวลา ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ พึ่งตนเอง ประหยัด อดออม ฯ
• วินยั เพือ่ ส่วนรวม คือ วินยั ทีเ่ กิดจากการกระท�ำของบุคคลแล้วจะช่วย
ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีระเบียบ มีความสุข และพัฒนาก้าวหน้า
ได้ดี ได้แก่ การเคารพระเบียบกฎหมาย วินัยจราจร การเข้าคิว
เคารพสิทธิผู้อื่น รักษาทรัพย์สินและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหากขาด
วินัยกลุ่มนี้ สังคมจะเกิดปัญหามากมาย และพัฒนาไปได้ช้า
ความจริงวินัยในตนเองและวินัยเพื่อส่วนรวมไม่ได้แยกออกจากกัน
ชัดเจน แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน คือ ถ้าบุคคลในสังคมมีวินัยส่วนตน
หลายๆ ด้าน และท�ำจนเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นวินัยของสังคมเอง และส่งผลต่อ
การพัฒนาสังคมนั้น อีกด้านหนึ่ง หากสังคมมีวินัยหรือกติกาที่ชัดเจน และคน
ส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติก็จะท�ำให้บุคคลต้องปฏิบัติและกลายเป็นวินัยในตนเองใน
ที่สุด
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คนโดยทั่วไปมักเข้าใจและมีทัศนคติต่อวินัยในเชิงลบ คือ คิดว่าวินัย
เป็นเรื่องของการบังคับ เป็นเรื่องของกฎหมาย ใช้บังคับให้คนต้องปฏิบัติตาม
แต่ความจริงแล้ววินัยมีทั้งความหมายเชิงบวกด้วย ดังที่ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมายของวินัยเชิงบวกว่า

“วินัย เป็นการจัดสรรโอกาส ท�ำให้ชีวิตและสังคมมีระบบ
ระเบียบและมีโอกาสเกิดขึ้น ท�ำให้ท�ำอะไรๆ ได้คล่อง ด�ำเนินชีวิต
ได้สะดวก ด�ำเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิตและสังคมไม่มีระเบียบ
ไม่เป็นระบบ ก็จะสูญเสียโอกาสในการที่จะด�ำเนินชีวิต และ
ท�ำกิจการของสังคมให้เป็นไปด้วยดีตลอดจนท�ำให้การพัฒนา
ได้ผลดี”

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“วินัย” ช่วยสร้างคนดี สังคมดี อย่างไร

จะเห็นได้ว่า “วินัย” เป็นคุณธรรมที่มีหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริมให้บุคคล
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
วินัย เป็นคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมอื่น ได้แก่ ความ
ซื่ อ ตรง คนที่ มี วิ นั ย เป็ น คุ ณ ธรรม จะท� ำ ด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะจนกลาย
เป็ น ความเคยชิ น และเป็ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ไม่ ว ่ า จะมี ค นเห็ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม
เป็นพฤติกรรมที่อยู่บนความส�ำนึก “รับผิดชอบ” ผู้มีวินัยจะเป็นผู้รู้ผิดชอบชั่วดี
รู้ว่าสิ่งใดควรท�ำ สิ่งใดไม่ควรท�ำ และมีจิตส�ำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
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ความซื่อตรง

จิตส�ำนึก
เพื่อส่วนรวม

วินัย
ความเพียร
พยายาม

ความ
รับผิดชอบ
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สังคมไทยต้องการวินัยอย่างยิ่ง

“ท�ำอะไรตามใจคือไทยแท้” เป็นค�ำพังเพยที่สะท้อนให้เห็นนิสัยและการ
ประพฤติของคนไทยที่ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบกฎกติกา ระเบียบ หรือ
กฎหมาย คนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ย จึงใช้ชวี ติ แบบไม่มเี ป้าหมาย ขาดแรงผลักดันจาก
ภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีคุณภาพ ละเลยไม่เคารพหรือปฏิบัติตามกฎ
กติกาของสังคม การขาดวินัยดังกล่าว นอกจากจะท�ำให้ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม เช่น
• วินัยจราจร คนไทยขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างมาก
ในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ มักเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำให้คนบาด
เจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ล่าสุดจากการประเมินปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ในแต่ละปี
จะมีคนตายกว่าหมื่นคน มากกว่าการตายในสงครามของหลาย
ประเทศเสียอีก ทั้งนี้ พฤติกรรมการขาดวินัยจราจรที่มากและ
เป็นอันตรายได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับรถสวนทาง ไม่หยุดให้คนข้ามถนน เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกิน
กว่าที่ก�ำหนด ฯ
• วินยั เรือ่ งขยะ นับเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมาก ประเทศไทยมี
ขยะล้นเมืองมากมายและไม่สามารถแก้ไขได้ กระทัง่ ต้องมียทุ ธศาสตร์
การก�ำจัดขยะระดับชาติ นอกจากนี้ “ขยะ” ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ส�ำคัญของปัญหาอื่นๆ เช่น น�้ำท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากประชาชน
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เมื่อฝนตกน�้ำก็พัดพาขยะไหลลงไปรวมในท่อ
ระบายน�้ำเมื่อสะสมมากเข้าก็ไปขัดขวางการระบายน�้ำ นอกจากนี้
ในงานวิจัยของนิตยสาร Science ท�ำการส�ำรวจ 192 ประเทศ
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ติดชายฝั่งทะเล เมื่อปี 2553 พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก
ที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด
ทั้งสองสถิติดังกล่าว ได้สะท้อนพฤติกรรมที่ขาดวินัยของคนในชาติได้
เป็นอย่างดีและท�ำให้เห็นถึงผลกระทบจากการขาดวินัย รวมถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศ
จะสร้างวินัยคนไทยได้อย่างไร

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เขียนไว้ใน “วินัย เรื่องใหญ่
กว่าที่คิด” อธิบายวิธีการเสริมสร้างวินัยไว้ ดังนี้
• สร้างวินัยด้วยการท�ำให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน โดยเริ่มจากการเข้าสู่
สังคมหรือชีวิตใหม่
• ใช้วินัยที่ลงตัวแล้ว คือ “วัฒนธรรม” มาช่วย เพราะวัฒนธรรมเป็น
ปัจจัยหนึ่งของการสร้างวินัย แผน ความเคยชิน พฤติกรรม
• สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบความสัมพันธ์ขององค์รวม ด้าน
พฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา
• สร้างวินัยโดยการใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม เช่น ความเป็นกัลยาณมิตร
ที่เป็นต้นแบบที่ดี มีความรัก และเหตุผล
• สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ คือ การเอาปัจจัยด้านจิตใจ
มาตั้งเป็นอุดมคติ ที่เข้าใจ มีความมุ่งมั่น
• สร้างวินยั โดยใช้กฎเกณฑ์บงั คับ หมายถึงการใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์
มาควบคุม บังคับ ลงโทษ
• เห็นความดีและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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คนแบบไหนมีวินัยในตนเอง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความอดทน อดกลั้น
มุ่งมั่นตั้งใจ
มีความรับผิดชอบ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ขยันหมั่นเพียร
ใฝ่หาความรู้ มีเหตุผล
รักษาค�ำพูด ตรงต่อเวลา
รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น
เปิดใจรับทุกค�ำแนะน�ำ หรือค�ำติชม และน�ำความผิดพลาดมาปรับปรุง
แก้ไข

เมื่อมีวินัยในตนเองแล้วต้องมีวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย โดยวินัยเพื่อส่วน
รวมที่ส�ำคัญ ได้แก่
• เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
• เคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงขององค์กร
สังคม
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อสังคม
• ยึดประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมากกว่าประโยชน์ตน
• เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยอมให้ใครละเมิดสิทธิของตน
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สุจริต
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น

ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง
กล้าปฏิเสธการกระท�ำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม 			
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ดังนี้

จากความหมายของคุณธรรม “สุจริต” ข้างต้นจะเห็นลักษณะของสุจริต

ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน
การรักษาความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรม

ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ
ไม่ยินยอมและ
ต่อต้านการทุจริต
ด้วยความกล้าหาญ

สุจริต
ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ในการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่าง
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

ขับเคลื่อนสังคม สู่ความ
ดีงาม และมีธรรมาภิบาล
ด้วยการพูด การกระท�ำ
และการปฏิบตั หิ น้าที่

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <

69

ค�ำว่า ‘สุจริต’ มีผู้ให้ค�ำนิยามไว้มากมาย ยกตัวอย่าง ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่า สุจริต คือ ความ
ประพฤติชอบ
ขณะที่โครงการ ‘โตไปไม่โกง’ ได้ให้ค�ำนิยาม สุจริต ว่า การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
เช่นเดียวกับ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่
2/2559 ซึ่งได้นิยามไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความซื่อตรงต่อหน้าที่และบุคคล
กล่าวโดยสรุป สุจริต ก็คือ การประพฤติดีต่อบุคคล ต่อหน้าที่ ประพฤติ
ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ นั่นเอง
นอกจากนี้ ค�ำว่า ‘สุจริต’ ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับค�ำว่า
‘ซื่ อ ตรง’ และ ‘ซื่ อ สั ต ย์ ’ ซึ่ ง จั ด อยู ่ ใ นคุ ณ ธรรมพื้ น ฐานชุ ด เดี ย วกั น โดย
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า ‘ซื่อตรง’
หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ขณะที่ ‘ซื่อสัตย์’ หมายถึง
ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง
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ซื่อตรง
ซื่อสัตย์
สุจริต

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประพฤติตรง
ไม่เอนเอียง
ไม่คดโกง
ประพฤติตรงและจริงใจ
ไม่คิดคดทรยศ
ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง
ประพฤติชอบ
ซื่อตรง เจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง
ประพฤติถูกต้องทั้งทางกาย วาจา ใจ

จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างซื่อตรงกับซื่อสัตย์ ก็คือ ‘ซื่อสัตย์’
จะเป็นค�ำที่รวมองค์ประกอบของ ‘จิตใจ’ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดไว้ด้วย กล่าวคือ
นอกจากความประพฤติแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจด้วย เช่นเดียวกับ ‘สุจริต’
ต้องประพฤติถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมทั้งทางกาย วาจา และใจด้วย เพราะ
ใจที่ดีที่บริสุทธิ์ย่อมน�ำไปสู่การพูดดี คิดดี ท�ำดี
ทั้งสองค�ำนี้ จึงส�ำคัญที่ ‘จิตใจ’ จึงมักถูกใช้ควบคู่กันเป็น ‘ซื่อสัตย์
สุจริต’ มีความหมายว่า การประพฤติดีและจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ซึ่งถือ
เป็นคุณธรรมพื้นฐานของความดีทั้งปวงที่ควรมีอยู่ในตัวของสุจริต
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เข้าใจ “สุจริต” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

ในพุทธศาสนา สุจริต หมายถึง การด�ำเนินชีวิตที่ดีงามใน 3 ระดับ คือ
เริ่มต้นด้วยการคิดดี (มโนสุจริต) แล้วแสดงออกเป็นการพูดดี (วจีสจุ ริต) และท�ำดี
(กายสุจริต)
• มโนสุจริต คือ การคิดดีดว้ ยจิตใจทีไ่ ม่ตกอยูใ่ ต้อำ� นาจของความโลภ
ความโกรธ ความหลง มักคิดแต่จะให้ทานด้วยความรักและความฉลาด
รอบรู้
• วจีสุจริต คือ การพูดดี คือ พูดค�ำสัตย์ ค�ำประสานสามัคคี
ค�ำสุภาพและค�ำที่มีสาระ โดยละเว้นการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�ำ
หยาบคาย และพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ
• กายสุจริต คือ การท�ำดีด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล การแบ่งปัน
และการดูแลครอบครัว โดยละเว้นการฆ่า การเบียดเบียนผู้อื่น
การลักทรัพย์ การฉ้อโกง และการประพฤตินอกใจ รวมทั้งการ
ล่วงละเมิดทางเพศ
ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน คนเราต้องท�ำด้วยความสุจริตทั้งในทางใจ
ทางวาจาและทางกาย ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ธัมมัญจะเร สุจริตัง” แปลว่า “บุคคล
ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต” นั่นคือ เขาต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่
และไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ ความสุจริตจึงเป็นหนทางสู่ความโปร่งใส
ที่สร้างสังคมใสสะอาด
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ขณะทีศ่ าสนาอิสลามกล่าวว่า สุจริต เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
อิสลามิกชนทุกคน ตรงกับ ‘อัลอามานะห์’ คุณธรรมข้อหนึ่งในบรรดาคุณธรรม
ทั้งหลายของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นคุณธรรมระดับสูงที่ผูกพันกับความศรัทธา
ดังค�ำกล่าวของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ซ.ล.) ที่ว่า
“ไม่ถือว่ามีศรัทธา (ที่สมบูรณ์) ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์
และไม่ถือว่ามีศาสนา (ที่สมบูรณ์) ส�ำหรับผู้ที่ไม่รักษาสัญญา”4
การมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ อั ล ลอฮ์ แ ละศาสนทู ต ถื อ เป็ น ความซื่ อ สั ต ย์
เป็นหลักที่อิสลามิกชนทุกคนต้องมี ต้องศรัทธา และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแล้ว จะกลายเป็นผู้ทุจริตต่ออัลลอฮ์และศาสนทูต
รวมถึงอิสลามิกชนยังต้องมี ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ กิจการงานใดที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายต้องละเว้นโดยเด็ดขาด
เช่ น การท�ำงานจนเสียสุขภาพ ไม่เ สพสิ่งอัน ตรายต่อ ร่า งกายและปัญญา
หรืออาหารที่เป็นพิษต่อร่างกาย กล่าวคือ ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์ ได้แก่ อาหารที่ศาสนาอนุมัติ (ฮาลาล) เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังต้อง ซื่อสัตย์ต่อวิชาการ ด้วยการปฏิบัติตามความรู้
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นอย่างครบถ้วนไม่ปิดบังอ�ำพราง ฯลฯ และสุดท้าย คือ
ซื่อสัตย์ต่อค�ำพูด ต้องพูดเฉพาะที่เป็นความจริง สร้างสรรค์ ไม่พูดปด ไม่พูด
นินทาให้ร้าย ไม่พูดเอาดีใส่ตัว ทั้งหมดนี้ คือ หลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตที่
อิสลามิกชนทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4

บันทึกโดยอะห์มัด
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์ให้คุณมากมาย
แก่ตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์จะน�ำมาสู่การได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่
เพราะผูท้ ซี่ อื่ สัตย์แม้ในเรือ่ งเล็กน้อยก็จะซือ่ สัตย์ในเรือ่ งใหญ่ๆ ด้วย คริสตศาสนา
ได้ให้ความส�ำคัญกับความสุจริตไว้ว่า
• ผู ้ ที่ ด�ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความสุ จ ริ ต แม้ จ ะยากจนก็ ดีก ว่ า คนที่ พู ด
ตลบตะแลง
• ผู้ที่ด�ำเนินชีวิตด้วยความสุจริตแม้จะยากจนก็ดีกว่าผู้ร�่ำรวยแต่มี
ความประพฤติคดโกง
• ใครมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์เหมือนกับได้สมบัติ
• เพื่อนซื่อสัตย์นั้นประเมินค่าไม่ได้
• เพื่อนซื่อสัตย์เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะ
ส� ำ หรั บ ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู มี ป รากฏในพระคั ม ภี ร ์ แ ละต� ำ รั บ
ต�ำราของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีบัญญัติเกี่ยวกับความสุจริตไว้หลายประการ
ยกตัวอย่าง มานวธรรม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของมนุษย์ต่อมนุษย์ โดยมีคติว่า
หากเกิดเป็นมนุษย์ จงปฏิบัติแต่ทางกุศล อาทิ
• คิดแต่ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น คิดแต่ท�ำเสียประโยชน์ของผู้อื่น
ไม่ยอมนับถือผู้ใหญ่ เป็นโทษทางจิตใจจงอย่าท�ำ
• บุคคลใดไม่ซื่อตรงต่อมิตร ไม่รู้จักบุญคุณ หักหลังผู้อื่น ต้องไป
ตกนรก ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า ชาวฮินดูถือความสุจริตเป็นทางแห่งกุศลที่จะช่วยให้ชีวิต
มนุษย์ทั้งหลายได้พบเจอแต่ความสุขและความสันติ
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รวมถึงศาสนาซิกข์มักเน้นย�้ำอยู่เสมอว่า คุณค่าของการมีชีวิตทางโลก
ผ่านการแสดงออกด้วยการให้คุณค่ากับการท�ำงานหนักและความซื่อสัตย์ในการ
ท�ำงาน โดยมีค�ำสอนว่า
ข้าน้อย คือ ข้ารับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความส�ำเร็จของข้าน้อย คือ ชัยชนะของพระองค์
นอกจากนี้ ชาวซิกข์ยังถูกสอนว่า เงินทองที่หามาได้ด้วยแรงงานบริสุทธิ์
เท่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในศาสนา แต่ความอยากได้เงินทองที่เกินพอดี คือสิ่งต้อง
ห้ามในศาสนา
ดังนั้น ชาวซิกข์ที่เคร่งในหลักธรรมค�ำสอนจึงมีความขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และอาชีพของตน ขณะเดียวกันก็อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
ให้อภัย มีความเมตตากรุณา และไม่อยากได้อยากมี หรือกระหายในผลก�ำไร
ลาภ ยศ สรรเสริญต่างๆ
หากสังเกตให้ดี ชาวซิกข์ส่วนใหญ่นั้นจะแต่งกายเรียบง่าย ไม่มีเครื่อง
ประดับประดา หรือสิ่งฟุ้งเฟ้อใดๆ เพราะเขาเชื่อว่าแก้วแหวนเงินทองนั้นเป็นแค่
ขยะ ข้างในของคนเราต่างหากที่ส�ำคัญและมีคุณค่า

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คำ�พ่อสอนให้ “สุจริต” เพื่อชีวิตสันติสุข

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�ำคัญกับการด�ำรงชีวิตด้วยความสุจริต พระองค์
ทรงด�ำรงตนด้วยความสุจริต ตลอดพระชนม์ชีพ
ดังเช่นครั้งหนึ่งพระองค์ทรงลงแข่งในกีฬาเรือใบ ขณะที่ทรงเรือใบออก
ไปจากฝั่งได้ไม่นาน ก็ทรงแล่นกลับเข้าฝั่ง และตรัสกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯ ว่า
“เรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า”
ตามกติกานั้นถือว่าฟาล์ว ซึ่งพระองค์ทรงเคร่งครัดในกติกาการแข่ง
เรือใบอย่างมาก แม้จะไม่มีใครเห็นการฟาล์วในครั้งนั้น แต่พระองค์ก็ไม่ยอม
ละเลยหรือปล่อยผ่านไป ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความสุจริตและการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่ปวงชนชาวไทย
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเผยแพร่คุณธรรมดังกล่าวมาสู่พสกนิกรของ
พระองค์ผ่านพระราชด�ำรัสในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทรงเน้นย�้ำเสมอว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง หากฝึกฝนให้เกิดในตนเองก็
ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาคน สังคม รวมถึงประเทศชาติตามล�ำดับ อาทิ
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“ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์
สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้
เป็นมูลฐานอันส�ำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่
สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ที่ ว ่ า นี้ หมายถึ ง ความสุ จ ริ ต ซื่ อ ตรงต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน
ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอา
เปรียบ”

พระราชด�ำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2496

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“ในการพูดจา ในการกระท�ำ ในการคิด เราท�ำในสิ่งที่เรียกว่า
สุจริต หมายความว่า ท�ำในสิ่งที่ไม่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
ตรงข้าม บรรเทาความเดือนร้อนต่อผู้อื่น อันนี้ก็เป็นการท�ำบุญอีก
ขั้นหนึ่ง ซึ่งสูงยิ่งขึ้นไปอีก...”

พระราชด�ำรัสในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวาง พญาไท เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
วันที่ 5 ธันวาคม 2521
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“ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็
ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มี
ความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ”

พระราชด�ำรัสในโอกาสที่คณะผู้อ�ำนวยการและอาจารย์ใหญ่
จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอ�ำเภอดุสิต “กลุ่มจิตรลดา” เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 18 มีนาคม 2523

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์สว่ นรวมทีส่ ำ� คัญอันใดได้ ผูท้ มี่ คี วาม
สุจริตและความมุง่ มัน่ เท่านั้น จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส�ำเร็จ”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2522

80

> บทที่ 2 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : สร้างคนดีสู่สังคม

“ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่า ความตรงไป
ตรงมาต่อสิ่งทั้งหมดน้อยใหญ่ ส่วนงานของราชการ ส่วนงานของ
ตนเองเป็นส่วนตัว ทั้งหมด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำว่า
สุจริตนี้ ก็มาจากการท่องเที่ยวของจิตในทางที่ดี หรือคิดให้ดี
คิดให้สุจริต ทั้งฉลาดด้วย ทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือการงาน
ของตัว ทั้งไม่เบียดเบียนส่วนรวมด้วยจึงจะเป็นผู้สุจริต”

พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนายทหารนักเรียน
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57 ซึง่ เดินทางมาศึกษาภูมปิ ระเทศทัว่ ๆ ไป ทางภาคใต้
ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2522

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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“สุจริต” ช่วยสร้างคนดี สังคมดีอย่างไร

สุจริต เป็นคุณธรรมสำ�คัญ บุคคล องค์กร ประเทศใดยึดถือความสุจริต
ย่อมทำ�ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ แต่หาก
ปราศจากความสุจริตก็จะนำ�ไปสู่การทุจริต ขาดธรรมาภิบาล เอาเปรียบ สร้าง
ความเหลื่อมล้ำ� แตกแยก นำ�ไปสู่การล่มสลายทั้งบุคคล องค์กร และประเทศ
คนที่ยึดมั่นในความสุจริตจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานคือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ละอายชั่วกลัวบาป และความรับผิดชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและ
ความพอเพียง และเมื่อความสุจริตเกิดขึ้น จะนำ�ไปสู่ความรู้รักสามัคคี ทำ�ให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างไว้วางใจ เกิดสันติสุขได้
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สุจริต เป็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงสู่คุณธรรมอื่นๆ เช่น

รู้รักสามัคคี
ความ
ไว้วางใจ

กตัญญู
(ต่อแผ่นดิน)
เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม

สุจริต

ได้รับการ
ยกย่อง

ส�ำนึก
ผิดชอบชั่วดี

รับผิดชอบ
พอเพียง
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สุจริตกู้วิกฤตสังคมไทย

สถานการณ์คุณธรรมด้านการทุจริตในสังคมไทยนับเป็นปัญหาวิกฤต
ต่อเนื่องมายาวนาน ทั้งเรื่องการไม่ยึดมั่นในความซื่อตรงซื่อสัตย์ ไม่ยืนหยัดใน
ความถูกต้องเป็นธรรม การทุจริตในองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
การเมือง แม้แต่สถาบันส่งเสริมคุณธรรม ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะค่า
นิยมที่ยอมรับการทุจริตเพราะได้รับผลประโยชน์ มีจ�ำนวนมากขึ้นในทุกกลุ่มช่วง
วัย รวมถึงเด็กและเยาวชน การแก้ปัญหาการทุจริตด้วยมาตรการทางกฎหมาย
และการลงโทษที่รุนแรงเห็นผลน้อยและไม่ยั่งยืน
การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
ของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลา
ทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม ไม่เพียงแต่ให้ตนเอง
มีความสุจริตเท่านั้น จะต้องสร้างค่านิยมใหม่ให้กล้าปฏิเสธหรือไม่ยอมต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ การที่คนไม่โกงแต่ไม่ปฏิเสธการโกง จะไม่ท�ำให้การทุจริตหมด
ไป ถ้าทุกสถาบันหลักของสังคมร่วมมือกันปรับเปลี่ยนให้คนไทยมีความ “สุจริต”
เป็นฐานในการด�ำเนินชีวิตและปฏิบัติกันได้ วิกฤตสังคมไทยก็จะหมดไป
สร้างสังคมสุจริตต้องเริ่มที่เด็ก

การปลูกฝัง ‘ความสุจริต’ ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม ควรเริ่มตั้งแต่เด็กเพื่อสร้างนิสัยฝังลึก ฉะนั้น ครอบครัว จึงเป็น
เหมือนปราการด่านแรกในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความสุจริตให้แก่ลูกๆ หลานๆ
ก่ อ นจะส่ ง ต่ อ มาให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา และสั ง คมดู แ ล เพื่ อ รั ก ษาเมล็ ดพั น ธุ ์ ใ ห้
เจริญงอกงามในจิตใจ จนกลายเป็นนิสัยติดตัว
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3 กลยุทธ์ปลูกฝังเด็กไทย ห่างไกลคอร์รัปชัน

1 สุจริตเริ่มต้นที่ ‘ครอบครัว’

พ่อแม่ ผู้ปกครอง นับเป็นต้นแบบคุณธรรมที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็ก นับตั้งแต่
ยังเป็นทารก เด็กจะซึมซับพฤติกรรมทุกๆ อย่างของพ่อแม่ ผ่านการมองเห็น
การพูด การจ�ำ และตอบสนองผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกมา ฉะนั้น พ่อแม่
ผู้ปกครอง ควรเริ่มต้นเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ที่ส�ำคัญคือ คอยสังเกตว่าลูกๆ
ของตนนั้นมีพฤติกรรมเลียนแบบออกมาในทิศทางใด

2 เมล็ดพันธุ์เติบใหญ่เพราะได้ ‘ครู’ ดี

ถัดจากครอบครัวก็คือ ครู ผู้มีบทบาทส�ำคัญมากในการสร้างนิสัย
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก ผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้ระบุให้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 1 ใน 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยประกอบ
ด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ ได้แก่
• ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ทั้งทางกาย วาจา ใจ
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ปราศจาก
ความล�ำเอียง และปฏิบัติตนโดยค�ำนึงถึงความถูกต้อง
• ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
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นอกจากนี้ ครูยังต้องท�ำให้เด็กๆ เกิดศรัทธา เชื่อว่าความสุจริตเป็น
สิ่งที่ดีที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติ และต้องให้นักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัยควบคู่
กับการได้เห็นตัวอย่างของจริงที่ถูกต้องด้วย เพียงเท่านี้ สุจริตก็จะเกิดในหัวใจ
เด็กได้ไม่ยาก

3 ต้นแบบดี สร้างเด็กดี

เพราะเด็กๆ มักมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ หรือ บุคคลที่นับ ถือ
โดยขาดความยั้งคิดว่าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ สังคมรอบข้างจึงส�ำคัญต่อการ
ปลูกฝังเด็กๆ อย่างมาก หากผู้ใหญ่ในสังคมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี เด็กก็จะซึมซับ
สิ่งเหล่านั้นมาไว้ในตัว
ดังนั้น สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด องค์กรทางศาสนา สถาบัน
สื่อมวลชน ฯลฯ ต่างก็ต้องมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กๆ เพื่ออนาคตของชาติจะปลอดจากปัญหาทุจริต
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จิตอาสา
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จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและ

อาสาลงมือท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก
ความสามัคคี เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ ของสังคม และของประเทศชาติ โดย
มิได้หวังผลตอบแทน ท�ำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม
ท�ำอย่างสม�่ำเสมอจนเป็นนิสัย
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จากความหมายของคุณธรรม “จิตอาสา” ข้างต้นจะเห็นลักษณะของ
จิตอาสา ดังนี้

ให้และเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
ลงมือท�ำด้วยความรัก
ความสามัคคี

ท�ำความดีเพื่อความดี
เอื้ออาทรต่อคน/สังคม
โดยมิได้หวังผลตอบแทน

จิตอาสา
กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน
ที่เกิดและผู้มีพระคุณ

ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วย
เหลือเกื้อกูลสังคมและ
ผู้คนจนเป็นนิสัย
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จิตอาสา : รวมตัว รวมหัวใจ เพื่อทำ�ดี

‘จิตอาสา’ (Volunteer Spirit) เป็นค�ำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน เป็น
ค�ำที่แยกมาจากค�ำว่า ‘อาสาสมัคร’ โดยเลือกผสมค�ำว่า ‘จิต’ กับ ‘อาสา’ เข้า
ด้วยกัน เพราะงานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การมีจิต
วิวัฒน์ (New Consciousness ) หรือจิตส�ำนึกใหม่ ดังนั้น ‘จิตอาสา’ และ ‘อาสา
สมัคร’ จึงถูกใช้ในลักษณะที่เสมือนหนึ่งเป็นค�ำเดียวกันดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
			

จิต + อาสา (สมัคร)

นอกจากนี้ ยังมีค�ำว่า ‘จิตสาธารณะ’ (Public Mind) ซึ่งมีความหมาย
ไปในทางที่คล้ายกับสองค�ำข้างต้น แต่ยกระดับความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและ
ใส่ใจดูแลรักษาในสิ่งของที่เป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติ รวมถึง
สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้ำ การประหยัดน�้ำประปา ไฟฟ้า ฯลฯ

อาสาสมัคร

จิตอาสา

จิตสาธารณะ

ทั้งสามค�ำที่กล่าวล้วนขับเคลื่อนด้วย ‘จิตแห่งการให้’ อันเป็นหนทาง
ส�ำคัญในการท�ำให้ผู้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
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พระไพศาล วิสาโล เคยให้นิยาม จิตอาสา ไว้ว่า
“คือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา
เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็น
ปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มี
ความสุขเมื่อได้ท�ำความดีและเห็นหน้าตาเปลี่ยนเป็น
รอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย ‘บุญ’ คือความสงบเย็นและ
พลังแห่งความดี”
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จะเห็นได้ว่า หัวใจของจิตอาสานั้น มุ่งเน้น ‘การให้’ มากกว่า ‘การรับ’
คนที่เป็นจิตอาสามักจะพบความสุขที่เกิดจากการให้มากกว่าการได้รับ
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนสารคดี นักวิจารณ์สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อมชื่อดัง เคยกล่าวว่า “สังคมใดที่ผู้คนมีจิตอาสาจ�ำนวนมาก ช่วย
กันคนละไม้คนละมือ ท�ำงานเสียสละให้แก่ส่วนรวม สังคมนั้นก็ย่อมเปี่ยมด้วย
รอยยิ้ม มีความเจริญงอกงาม ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ เป็นอานิสงส์อันงดงาม”
จิตอาสาจึงมีความส�ำคัญมากต่อสังคมไทย ยิ่งมีมากเท่าไร สังคมนั้น
ก็จะน่าอยู่ กลายเป็นสังคมแห่งคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข ท่ามกลางการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบไร้เงื่อนไข
เข้าใจ “จิตอาสา” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

จิตอาสาในพุทธศาสนา คือ กุศโลบายสร้างความสามัคคี โดย จิตอาสา
เริ่มจากจิตใจที่มีพรหมวิหารธรรม 4 ประการคือ
1. เมตตา ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
2. กรุณา ความสงสาร ความปรารถนาช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์
3. มุทิตา ความพลอยยินดีที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขความเจริญ
4. อุเบกขา ความเป็นกลางในอารมณ์คือไม่ยินดียินร้าย ไม่ล�ำเอียง
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ความเมตตาและความกรุณาเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตอาสา
เพราะคอยกระตุ้นเตือนให้คิดช่วยเหลือและให้บริการแก่คนอื่น ต่อมา
เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขเพราะการช่วยเหลือนั้นก็เกิดมุทิตา คือพลอย
ยินดีกับเขา และในการช่วยเหลือคนอื่นนั้น ให้ทำ� ด้วยใจอุเบกขา คือมี
ความยุติธรรมเพราะไม่ล�ำเอียง
เมื่ อ มี จิ ต อาสาด้ ว ยพรหมวิ ห ารธรรมดั ง กล่ า วแล้ ว นั้ น คนเราจะท� ำ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีจิตอาสาด้วยวิธีการที่เรียกว่า สังคหวัตถุ หรือวิธี
สงเคราะห์คนอื่น 4 ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้
1. ทาน คือ การให้หรือการแบ่งปันสิง่ ของ ความรู้ และประสบการณ์
อื่นใด
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาสุภาพอ่อนหวานเพือ่ ให้กำ� ลังใจ ค�ำแนะน�ำ
ค�ำตักเตือน เป็นต้น
3. อัตถจริยา คือ การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยก�ำลังกายและ
ก�ำลังปัญญาเป็นส�ำคัญ
4. สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ดังค�ำกล่าวทีว่ า่
มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน
วิธีการแสดงออกซึ่งจิตอาสาทั้ง 4 ประการนี้ เปรียบเสมือนลิ่มสลักหรือ
กาวใจ ที่เชื่อมประสานสมาชิกในสังคมให้ผูกรักสมัครสมานสามัคคีกัน
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ขณะเดียวกัน ในศาสนาอิสลาม มี “ซะกาต” คือ ทานประจ�ำปี หมายถึง
ทรัพย์สินส่วนเกินจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งอิสลามิกชนต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
เมื่อครบรอบปี อีกนัยหนึ่งยังหมายถึง การซักฟอก การท�ำให้สะอาดบริสุทธิ์
และการเจริญเติบโต กล่าวคือ ซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของผู้จ่ายให้มีความ
สะอาดบริสุทธิ์ หมดจากความโลภ ตระหนี่ถี่เหนียว ซึ่งถือเป็นสิ่งสกปรกทางใจ
การจ่ายซะกาตนี้ นับเป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญที่สุดที่อิสลามิกชนทุกคนต้อง
ปฏิบัติควบคู่กับการละหมาด ในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่า
“หัวใจของการบริจาคทาน คือ การเสียสละเพื่อคนขัดสนและยากจน
คล้ายกับการเสียสละเผยแผ่ค�ำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของกุรอาน” 5
นั่นเป็นที่มาที่ท�ำให้อิสลามิกชนถือว่าการท�ำละหมาดเป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อพระเจ้า ส่วนซะกาตเป็นหลักปฏิบัติเพื่อมนุษย์ และถ้าอิสลามิกชนคนใด
มีทรัพย์สิน เงินทองที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ท�ำการบริจาค จะถือว่าผู้นั้นท�ำผิด
บัญญัติของอิสลาม และในบางประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติ ยังถือเป็นการผิดกฎหมายอีกด้วย
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เช่ น เดี ย วกั บ ในศาสนาคริ ส ต์ ที่ ส อนให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี จิ ต ใจกว้ า งขวาง
ช่วยเหลือผู้ที่มีความล�ำบาก ยากจน เดือดร้อน รวมถึงให้แบ่งสมบัติส่วนหนึ่งไว้
ท�ำทานตามสัดส่วนที่มี มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย ซึ่งไม่เพียงแต่หมายถึงเงิน
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงอาหาร เสื้อผ้า สิ่งของเหลือใช้
พี่น้องทั้งหลาย จะมีประโยชน์ใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มี
การกระท�ำ ความเชื่อเช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใด
ขัดสนเครื่องนุ่งห่ม และไม่มีอาหารประจ�ำวัน แล้วท่านคนหนึ่งพูดกับเขาว่า
“จงไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด” แต่มิได้ให้สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับร่างกาย
แก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่า ความเชื่อก็เช่นเดียวกันหากไม่มีการกระท�ำ ก็เป็น
ความเชื่อที่ตายแล้ว (ยก 2:14-17)
ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลน แต่
ยังมีใจแคบต่อเขา ความรักของพระเจ้าจะด�ำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร ลูกที่รัก
ทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยค�ำพูดเท่านั้น (1ยน 3:17-18)
จงยื่นมือช่วยคนยากจน
จงมีใจกว้างต่อมนุษย์ทุกคน
อย่าเบือนหน้าหนีคนร้องไห้

เพื่อท่านจะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม
อย่ามีใจแคบแม้ต่อผู้ตาย
จงร่วมทุกข์กบั ผูท้ โี่ ศกเศร้า
(บสร 7:32-34)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <

95

รวมถึงศาสนาพรามณ์-ฮินดู ที่มี ‘ทาน’ หรือการให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนเป็นหนึ่งใน ‘นิยมะ’ หรือข้อควรปฏิบัติของศาสนาฮินดู 10 ประการ
โดยให้ถือว่า เงิน 1 ใน 10 ส่วนของรายได้ทั้งหมด เป็นเงินของพระเป็นเจ้า ชาว
ฮินดูควรบริจาคเงินส่วนนี้ให้แก่วัด อาศรม หรือองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาจิตใจ
ให้สูงขึ้น
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยังมีความเชื่อว่า มารดาที่หนึ่งนั้น คือ มารดา
ผู้ให้ก�ำเนิด มารดาที่นับถือยิ่งขึ้นไปอีก คือ มาตุภูมิ ซึ่งเป็นที่รวมของมนุษย์ทั้ง
ชาติ ฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ประเทศใด ชาวฮินดูมีหน้าที่ต้องรักชนในชาติ ท�ำทุกอย่าง
เพื่อความสุข และสันติของคนทั้งชาติ เป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้มีมนุษยธรรม หาก
เราคิดเห็นแก่ตัวเองเท่านั้น ไม่เห็นแก่ส่วนรวมหรือประเทศชาติ เราก็จะเป็น
มนุษย์ไม่ได้
นอกจากนั้ น หากบุ ค คลใดที่ ท� ำ ลายทรั พ ย์ ส มบั ติ ข องประเทศชาติ
บุคคลที่โลภจนกระทั่งขายได้แม้กระทั่งชาติ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ไร้ศาสนา
ไร้มนุษยธรรม นี่เองที่ท�ำให้เชื่อว่าหน้าที่ส�ำคัญของชาวฮินดูนั้นก็คือ การเสียสละ
ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งชีวิตและประเทศชาติ ดังค�ำสอนที่ว่า
บุคคลใดที่เสียสละชีวิต เพื่อประเทศชาติ เพื่อธรรม
บุคคลนั้นจะไปสู่คติสูงสุด โดยผ่านสุริยจักรวาลไป
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อีกทั้งในศาสนาซิกข์ยังมี “การแบ่งปันรายได้ 10 เปอร์เซ็นต์หลังจุนเจือ
ครอบครัวแล้ว ในการบริจาคและใช้สอยเพื่อประโยชน์ของสังคม” เป็นหนึ่งใน
ศาสนบัญญัติที่ชาวซิกข์ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกการแบ่งปันนี้ว่า ดัสวันต์
หรือ ร้อยชักสิบ และไม่เพียงเงินเท่านั้น ในค�ำสอนยังกล่าวถึง ‘การสละเวลา 10
เปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม’ อีกด้วย
• ส่งเสริมสังคมโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ ทั้งในด้านความรู้ ในศีลธรรม
การศึกษา และเพื่อสุขภาพร่างกาย อย่างมีระเบียบที่ดี
• มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงเงินที่เป็นส่วนได้ของผู้อื่น ซึ่งถือ
เป็นบาปมหันต์ในศาสนา และรักษาคุณภาพชีวิตของตนให้เป็นที่ไว้
วางใจต่อสังคม
• รักษาคุณภาพชีวิตให้ดูงามด้วยการพูดที่ตรงไปตรงมา พูดหวาน
ทั้งในครอบครัวของตนและต่อสังคมทั่วไป
• ตั้ ง มั่ น ในศาสนาอย่ า งจริ ง ใจ ด้ ว ยใจรั ก และศรั ท ธาที่ แ ท้ จ ริ ง
จะท�ำให้บรรลุและส�ำเร็จผลในทุกด้านที่ปรารถนา
ในพระมหาคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับการมีจิตอาสาไว้ว่า ผู้ที่จะมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีนั้น หาใช่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติหรือเงินทอง แต่คือผู้ที่จะปวารณาตนที่
จะรับใช้ผู้อื่นต่างหาก
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จึงไม่น่าแปลกที่เราจะเห็นวัดซิกข์ต่างๆ คลาคล�่ำไปด้วยชาวซิกข์ที่แวะ
เวียนกันมาเป็น ‘จิตอาสา’ ตลอดเวลา โดยเฉพาะวันส�ำคัญ หรือเทศกาลต่างๆ
ที่ทางวัดซิกข์มีการจัดงานขึ้น อาทิ วันสละชีพเพื่อพิทักษ์ธรรม ซึ่งชาวซิกข์จะ
ร่วมกันแจกจ่ายเครื่องดื่มให้แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาที่วัด หรือบริเวณใกล้เคียง
หรือ ‘โรงครัวพระศาสดา’ ที่รวบรวมชาวซิกข์จิตอาสามาร่วมกันท�ำอาหารแจก
จ่ายให้คนทั่วไปได้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะเข้าฟังธรรมในทุกๆ เช้า
นอกจากนี้ ชาวซิกข์ยังช่วยกันน�ำอาหารหรือแม้แต่เงินทองมาบริจาค
เพื่อจัดซื้ออาหารต่างๆ ให้มีอยู่ในโรงครัวนี้เสมอมิได้ขาด โดยปราศจากนาม
ผู้บริจาค ทั้งนี้เพราะชาวซิกข์เชื่อว่าเราไม่ควรยึดติดกับความดีที่ตนเองท�ำ แม้
กระทั่งการบริจาคที่ตัวเองได้ท�ำไป
จะเห็นได้ว่าทานหรือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ นอกจากเป็นกุศโลบาย
ในการคลายความเห็นแก่ตัว ความโลภในทางศาสนาแล้ว ยังเป็นรากฐานสู่การ
เป็นจิตอาสาที่ดีในทางโลกอีกด้วย
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จิตอาสา...ตามคำ�พ่อ : เรียนรู้ตามรอยพระบาท

‘กระป๋องคนจน’ เป็นกุศโลบายที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงฝึกให้พระราชโอรสและพระราชธิดา รู้จักวิธีการประหยัด อดออม และการ
เสียสละเพื่อผู้อื่น
โดยพระองค์จะตั้งกระป๋องออมสินไว้กลางที่ประทับ หากพระราชโอรส
และพระราชธิดาทรงน�ำเงินไปท�ำกิจกรรมแล้วมีก�ำไร อาทิ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมัยทรงพระเยาว์ พระองค์
ทรงได้รับค่าขนมสัปดาห์ละครั้ง
แต่แม้จะได้ค่าขนมทุกสัปดาห์ ก็ยังทรงรับจ้างเก็บผักและผลไม้ไปขาย
เมื่อได้เงินมาก็น�ำไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม และส่วนหนึง่ จะถูกหยอดใส่กระปุกนี้
10 เปอร์เซ็นต์เหมือนการเก็บภาษี
พอถึงสิ้นเดือน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงประชุม
ทั้งสามพระองค์วา่ จะน�ำเงินก้อนนีไ้ ปท�ำประโยชน์อย่างไร หรือท�ำกิจกรรมเพือ่ คน
ยากจนอย่างไร
การหล่อหลอมเรือ่ ง ‘การให้’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้
เป็นที่ประจักษ์ของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
พระองค์ทรงเป็นผู้ให้และแบบอย่างของการให้ ทั้งยังทรงสอนคนไทยผ่าน
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสมานับครั้งไม่ถ้วน อาทิ
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“พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ต รั ส ไว้ ว ่ า บุ ค คลใดประกอบความดี
คุณความดีนั้นย่อมต้องสนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่าน
ให้พยายามบ�ำเพ็ญความดีด้วยน�้ำใจอันบริสุทธิ์ แม้บางโอกาส
อาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย จงสมั ค รสมาน
สามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดี ทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่าน
และเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา
ทั้งหลาย”

พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2497
วันที่ 31 ธันวาคม 2496
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“หลักการส�ำคัญ คือ ต้องร่วมกันท�ำงานเพื่อชาติ นี่เป็น
หลักส�ำคัญส�ำหรับทุกคนในประเทศไทยที่จะต้องร่วมกันสร้าง
ความมั่นคงของส่วนรวมด้วยความขะมักเขม้น ด้วยความตั้งใจ
และด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม”

พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ผู้แทนมูลนิธิทั่วราชอาณาจักร
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 20 มีนาคม 2512

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <

101

“การท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าท�ำ
เฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนท�ำเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวม
ของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก
ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดท�ำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมาก ยิ่งดี ยิ่งคล่องแคล่ว
ว่องไว และยิ่งมีความสุข”

พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 11 กันยายน 2523
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“จิตอาสา” ช่วยสร้างคนดี สังคมดี อย่างไร

จิตอาสา เป็น คุณธรรมสากลที่ช่วยให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ซึ่งจิตอาสาจะเชื่ อ มโยงกั บ คุ ณ ธรรมอื่ น ๆ เป็ น คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานของผู ้ ที่ มี
จิตอาสา คือ เป็นผู้ที่มีความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา อยากช่วย
ให้ ค นอื่ น พ้ น ทุ ก ข์ ห รื อ มี ค วามสุ ข การเป็ น ผู ้ มี จิ ต อาสาย่ อ มมี ใ จที่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้
หรือ ทาน ซึ่งการให้น้ันมิได้หมายเพียงการให้เงินทองสิ่งของเท่านั้น แต่
หมายรวมถึงการให้ความคิด ให้ค�ำปรึกษาและให้เวลาด้วย
อีกระดับหนึง่ ของจิตอาสา คือ จิตสาธารณะ คือ มีความใส่ใจต่อสังคม
หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
แม้ไม่ใช่งานในหน้าที่ เมือ่ คนในสังคมมีจติ อาสา จิตสาธารณะกันมากขึน้ ก็จะ
เกิดการท�ำงานร่วมกันท�ำให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
และน�ำไปสู่สันติสุขได้
รับผิดชอบ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เสียสละ

จิตสาธารณะ
จิตอาสา

ความสามัคคี

เมตตากรุณา

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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พลังจิตอาสา สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่

โดยพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีความเอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือคนอื่นและ
สังคม โดยผ่านการบริจาคเพื่อการกุศล ช่วยเหลือคนทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส
ช่วยเหตุวิกฤตภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุการณ์สึนามิ น�้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งการ
ให้มิได้จ�ำกัดเฉพาะภายในประเทศ หลายครั้งยังขยายไปยังประเทศต่างๆ ที่
ประสบภัยพิบัติ
พลัง จิตอาสาของคนไทยยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะเมื่อ จิตอาสาหรือ
การให้นั้นเกิดมาจาก “ศรัทธา” ดังเห็นได้จากปรากฏการณ์ในช่วงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้มผี คู้ นออกมา
เป็นจิตอาสาท�ำดีเพื่อพ่อหลายล้านคน และทุกคนต่างสัญญาว่าจะท�ำดีต่อไป
หัวใจส�ำคัญของการเป็นจิตอาสาอยูท่ ไี่ ด้ลงมือปฏิบตั จิ ริง จึงจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้
สัมผัสกับความรู้สึกที่หยั่งลึกไปสู่จิตใจ และเมื่อท�ำอย่างต่อเนื่องจนเคยชินก็จะ
ก่อให้เกิดเป็นนิสัย ดังนั้น ไม่ว่าคุณเป็นใครก็เป็นจิตอาสาได้
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ความคิด
ก�ำลังใจ
แรงกาย/
แรงงาน

สิ่งของ

ความรู้/
ความเชี่ยว
ชาญ

ข้อมูล/
ข่าวสาร

เงิน
เวลา

การให้
รูปแบบของจิตอาสา คือ “การให้” แล้วเราจะให้อะไรได้บ้าง
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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การเป็นจิตอาสาย่อมท�ำเพื่อคนอื่นแล้วเราจะให้กับใครได้บ้าง
• คุณธรรมความดี
• การพัฒนายั่งยืน
• สร้างความเสมอภาค
• ลดความเหลื่อมล�้ำ

• พัฒนาให้ยั่งยืน
• ฟื้นฟู ลดการท�ำลาย

สังคม
สิ่งแวดล้อม
อาสาเพื่อใคร
องค์กร
บุคคล
• องค์กรที่สร้างปัญญา
พัฒนาคน
• ชุมชนท้องถิ่น
• องค์กรสาธารณกุศล
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• คนทุกข์ยาก/ด้อยโอกาส
• คนตกอยู่ในภาวะวิกฤต/
มหันตภัย
• คนที่เสียสิทธิถูกเอาเปรียบ
• คนที่ต้องการพัฒนาตนเอง
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จิตอาสาสร้างประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ
ผู้ลงมือท�ำจิตอาสาได้

• สุขใจได้ช่วยคนอื่น
• เสียสละด้วยการให้
• บ่มเพาะความเมตตา
• สร้างส�ำนึกรับผิดชอบ
• พลังพลเมือง

ผู้รับได้

• สังคมเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
• ความรักสามัคคีของคนในสังคม
• ปัญหาสังคมสิง่ แวดล้อมได้รบั การแก้ไข
• คนพ้นทุกข์ เพิ่มสุข มีคุณค่า

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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ดังนั้น แต่ละคนสามารถเป็นจิตอาสาได้ตามความชอบ ความถนัด
ตามสถานะ และเงื่อนไขของแต่ละคน โดยไม่ต้องรอความพร้อม จิตอาสา
สามารถท�ำได้ทันที จะท�ำอะไรให้ใคร ด้วยอะไร ให้เกิดผลระดับไหน คุณเลือกได้
อย่างไรก็ตามควรมีการยกระดับของความเป็นจิตอาสาก็จะท�ำให้จิตอาสาเป็น
พลัง สร้างสังคมให้น่าอยู่ได้มากมาย
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ส่งเสริมสร้างจิตอาสาท�ำได้ง่าย
การอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันและอนาคต จิตอาสาและจิตสาธารณะมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง จึงต้องปลูกฝังจิตอาสาในคนรุ่นใหม่โดย
การบ่มเพาะปลูกฝัง
ในครอบครัว/ชุมชน
• ปลูกฝังความ
เมตตา
• บ่มเพาะความรับ
ผิดชอบ
• ฝึกประสบการณ์
จริง
• พ่อแม่ทำ�เป็น
ตัวอย่าง
• ให้กำ�ลังใจ/ชื่นชม

การสร้างการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
• สอดแทรกใน
วิชาการ
• เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ
• วัดผลจาก
พฤติกรรม
• ตอกย้ำ�เรื่อง
คุณค่า

การส่งเสริมจิตอาสา
ในองค์กร
• กำ�หนดเป็น
คุณธรรม
เป้าหมาย
• พัฒนานโยบาย
• ประกาศเจตนารมณ์
• ปฏิบัติการจริง

สร้างวัฒนธรรมใหม่
ในสังคม
• นโยบายรัฐส่ง
เสริมมาตรการ
ทางสังคม
• การเผยแพร่โดย
สื่อ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คุณสมบัติของจิตอาสาที่ดี

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่น
• คิดดี พูดดี และท�ำดี
• จัดการชีวิตตนเองได้
• ไม่ท�ำให้คนอื่นและสังคมเดือดร้อน
2. เสนอตัวท�ำงานเพื่อผู้อื่น
• ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาส
• ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ
• ไม่ค�ำนึงถึงผลตอบแทน ท�ำดีเพื่อความดี
3. ใส่ใจต่อสังคม
• ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาสังคม
• เข้าร่วมแก้ไข ไม่วิจารณ์อย่างเดียว
• รับฟังและเคารพต่อความเห็นที่แตกต่าง
• เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ
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“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
เมื่อท่านได้เข้าใจสาระส�ำคัญของคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา แล้วจะพบว่าคุณธรรมทั้งสี่มีความส�ำคัญต่อ “การสร้างคนดีสู่สังคม”
อย่ า งยิ่ ง และคุ ณ ธรรมแต่ ล ะข้ อ จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และเชื่ อ มโยงกั บ
คุณธรรมอื่นๆ อีกหลายข้อ ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรม ผู้เกี่ยวข้องอาจ
พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับสภาพความจริงของแต่ละองค์กร ซึ่งอาจส่งเสริม
พร้อมกันทั้ง 4 ข้อ หรือเลือกส่งเสริมบางข้อก่อนก็ได้ เพราะอย่างไรก็ตาม เมื่อ
มีการส่งเสริมอย่างจริงจังแล้ว ย่อมเชื่อมโยงและขยายไปสู่คุณธรรมข้ออื่นๆ ได้
ตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้

จิตอาสา
เมตตากรุณา
เสียสละ เอื้อเฟื้อ

สามัคคี

สุจริต

สติรู้ผิดชอบชั่วดี
รับผิดชอบ

พึ่งตนเอง
อดทน
ขยัน

พอเพียง

วินัย
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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พอเพียง
วินัย
สุจริต
จิตอาสา

บทที่ 3

ร่วมสร้างคนดีสู่สังคม

การสร้างคนดีสู่สังคมด้วยคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้
เกิดผลเชิงประจักษ์ว่า คนไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
มีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นนั้น มีองค์ประกอบของ
ปัจจัยความส�ำเร็จหลายประการ ได้แก่
• หลักการระเบิดจากข้างใน
• การสร้างศรัทธา
• การปฏิบัติด้วยตนเอง
• มีความรู้ วิธีการที่เหมาะสมกับคนไทย
• ขับเคลื่อนด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม
• รัฐมีนโยบายชัดเจน
หลักการระเบิดจากข้างใน

เป็นหลักการส�ำคัญของการปลูกฝังสังคมคุณธรรม คือ จะต้องท�ำให้
บุคคล องค์กร หรือชุมชนนั้น เกิดความเข้าใจ ตระหนัก ถึงคุณค่าของการ
มีคุณธรรม คิด วิเคราะห์ ว่า “อะไรคือปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�ำ”
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การพูดชี้ชวน การสั่งหรือบังคับ การมอบหมาย
นโยบาย ไม่สามารถท�ำให้มีคุณธรรมหรือเป็นคนดีได้
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การสร้างศรัทธา

คนจะดีมีคุณธรรมต้องมีความศรัทธาต่อความดีนั้นก่อนจึงจะน�ำไปสู่
การปฏิบัติ ในสังคมไทยมีฐานของความศรัทธาในความดีมาจากต้นทุนคุณธรรม
3 ด้าน คือ
◼ สถาบันศาสนา
• คนไทยมีศรัทธาต่อศาสนา เพราะนอกจากเป็นสถาบันที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการปลูกฝัง บ่มเพาะคุณธรรมให้ประชาชนเป็นคนดีมี
ศีลธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบแล้ว ยังเป็นที่พึ่งทางใจช่วยให้
คนมีสติและก�ำลังใจในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต
• ประเทศไทยเปิดกว้างในการนับถือศาสนา ท�ำให้มีความหลาก
หลายทางศาสนา อาทิ พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และ
ซิกข์ ฯลฯ ซึ่งหลักธรรมค�ำสอนของทุกศาสนานั้น ล้วนสอนให้
เป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม หลักธรรมค�ำสอน
เป็นรากฐานการสร้างระเบียบของสังคมอันดีงาม และการมีชีวิต
อยู่ร่วมกันด้วยความรักอย่างสันติสุขในสังคม ไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน นักบวชแต่ละศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ต่างท�ำ
หน้าที่ต่อศาสนิกชนในศาสนาของตน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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◼ สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน
ชาวไทย และยังมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน โดยเริ่ม
จากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ดังเห็นได้จาก
• ทศพิธราชธรรม จริยวัตร 10 ประการ หรือเรียกอีกอย่างว่า
‘ราชธรรม 10’ เป็นคุณธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ�ำ
พระองค์ หรือคุณธรรมประจ�ำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไป
โดยธรรม คือ การให้ความเพียร ประพฤติดีงาม สุขุมจิตใจมั่นคง เสียสละ
ความไม่เบียดเบียน ความซื่อตรง ความอดทน ความอ่อนโยน มีกิริยาสุภาพ
ความเที่ยงธรรม
• ศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตและการปฏิบัติงานด�ำเนินไปในทางสายกลาง
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของแต่ละคน แต่ละองค์กร โดยมี
องค์ประกอบส�ำคัญ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี ภายใต้ 2 เงื่อนไขหลัก คือ
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เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม
หลักการทรงงานหลายข้อที่สะท้อนการน�ำเอาคุณธรรมมาเป็น
หลักในการท�ำงานเพื่อความสุขของประชาชน และประโยชน์
ของชาติ เช่น
- ระเบิดจากข้างใน ประหยัด ประโยชน์ส่วนรวม เสียสละ
พึ่งตนเอง พออยู่พอกิน
- ซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร
◼ วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทย
สังคมไทยมีทนุ ทางวัฒนธรรมประกอบด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม ที่คนรุ่นก่อนใช้เป็นกุศโลบายในการบ่มเพาะ
หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมและการด�ำเนินชีวิตที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรม
ความดีที่โดดเด่น ได้แก่ การเคารพผู้ใหญ่ ความกตัญญู ความมีน�้ำใจไมตรี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คอยช่วยเหลือผู้อื่นในยามทุกข์ยาก การให้ทาน ความ
สามัคคี แม้ว่าวัฒนธรรมนี้จะลดน้อยไปบ้าง จากผลของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ แต่ยังคงเป็นต้นทุนที่จะน�ำมาเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทยได้ดี
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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การปฏิบัติด้วยตนเอง : สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา

เมื่อทุกคนปรารถนา “คนดี สังคมดี” อยากมีความสุขในชีวิต...
แต่ “สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง”
ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
“คนดี สังคมดี สังคมคุณธรรม”
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สังคมคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้คนในสังคมต้องได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะ
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม คิดดี พูดดี ท�ำดี ในการด�ำเนินชีวิต การเป็นคนมี
คุณธรรมไม่เพียงแต่มีความรู้ความเข้าใจว่าคุณธรรมคืออะไรเท่านั้น แต่ต้อง
ผ่านการปลูกฝังบ่มเพาะและการปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่างสม�่ำเสมอจนเคยชิน
เป็นการระเบิดจากข้างในของแต่ละคน คุณธรรมไม่สามารถเกิดได้จากการ
ท่องจ�ำ การถูกบังคับ หรือการปฏิบัติที่ไม่ได้เกิดจากจิตส�ำนึกภายใน
การเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนจากคนไม่ดีให้กลาย
เป็นคนดีสมบูรณ์เพียงข้ามคืน แต่หมายถึงการท�ำความดีเพิ่มขึ้นจากที่เคยท�ำ
อย่างสม�่ำเสมอ จนเป็นเรื่องปกติของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและเมื่อตนเอง
เป็นคนมีคุณธรรมแล้ว ก็ขยายการท�ำความดีไปสู่คนในครอบครัว ชุมชน องค์กร
และสังคม ระดับการท�ำความดีมีคุณธรรมก็จะขยายจากการท�ำความดีเพื่อ
ตนเอง เป็นท�ำความดีเพื่อคนอื่น ครอบครัว ชุมชน และสังคม เมื่อสังคมมีคน
ดีเพิ่มขึ้นๆ สังคมก็จะดีขึ้นเป็นครอบครัวคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม และสังคมคุณธรรมที่ทุกคนปรารถนา
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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คนดีมี
คุณธรรม

ครอบครัว
คุณธรรม

องค์กร
คุณธรรม

ชุมชน
คุณธรรม

สังคม
คุณธรรม

ประเทศ
คุณธรรม

ท�ำดีเพื่อ
ชุมชน

ท�ำดีเพื่อ
สังคม

ท�ำดีเพื่อ
ประเทศ

สร้าง

ท�ำดีเพื่อ
ตนเอง

ท�ำดีเพื่อ
ครอบครัว

ท�ำดีเพื่อ
องค์กร

ทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างสังคมคุณภาพ
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สังคมไทยมีความรู้ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมอย่างไร

การก่อเกิดคุณธรรมจะมีความมั่นคงยั่งยืนได้ จะต้องเกิดจากการ
ระเบิดจากข้างในของคนๆ นั้น แต่ไม่ได้หมายถึงจะเกิดขึ้นได้เองกับทุกคน
การปลูกฝังบ่มเพาะส่งเสริมที่ดีจะช่วยให้เกิดคุณธรรมในบุคคลและสังคมได้ดี
จากรายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง “คุ ณ ลั ก ษณะและกระบวนการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในประเทศไทย” ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ส� ำ นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ค ้ น พบว่ า
คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเร่งปลูกฝังให้กับประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และเยาวชน มี 10 ประการ คือ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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ความ
กตัญญู
กตเวที

ความเมตตา
กรุณา

ความ
พอเพียง
ความเสียสละ

คุณธรรม
จริยธรรม
ที่ควรปลูกฝัง

ความ
ซื่อสัตย์
ซื่อตรง
ความมีวินัย

ความมีสติ
ความ
ความ
อดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร
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ความ
รับผิดชอบ
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และมีรูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 10 ประการของ
7 สถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบัน ครอบครัว การศึกษา ศาสนา การเมือง
การปกครอง ชุมชนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจ สื่อสารมวลชน ค้นพบว่ามีรูปแบบและ
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมในภาพรวม 8 กลุ่มวิธีการ ดังนี้
1. การสอนด้วยวาจา
2. การสอนผ่านการจัดหาสิ่งที่เหมาะสมให้คนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง / ใช้คนดีเป็นแบบอย่าง
4. การสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน
5. การสอนโดยการให้รางวัลและการลงโทษ
6. การสอนด้วยการน�ำเสนอผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ
7. การสอนโดยการกระตุ้นให้คิดหาเหตุผลว่าท�ำไมสิ่งหนึ่งจึงดีหรือไม่ดี
8. การสอนโดยการให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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1. การสอนด้วยวาจา
2. การสอนผ่านการจัดหาสิ่งที่เหมาะสม
ให้คนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง /
ใช้คนดีเป็นแบบอย่าง
4. การสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน
5. การสอนโดยการให้รางวัลและการลงโทษ
6. การสอนด้วยการน�ำเสนอผ่านสื่อมวลชน
ในรูปแบบต่างๆ
7. การสอนโดยการกระตุ้นให้คิดหาเหตุผล
ว่าท�ำไมสิ่งหนึ่งจึงดีหรือไม่ดี
8. การสอนโดยการให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง

รูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

สถาบัน สถาบันการ สถาบัน
ครอบครัว ศึกษา ศาสนา
/
/
/
/
/
/

/
/

/

สถาบันการเมือง
การปกครอง
/
/

/

/

ชุมชน
ท้องถิ่น
/
/

รูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของสถาบันทางสังคม

/

/
/
/

/

/
/
/

/

องค์กร สื่อสาร
ธุรกิจ มวลชน
/
/
/
/

และยังค้นพบอีกว่า ปัจจัย 16 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
ด้านการปลูกฝัง
- การมีต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม
- การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว
- การได้รับการสนับสนุนให้ก�ำลังใจ
ในการท�ำความดี
- การมีประสบการณ์การท�ำงาน
เพื่อสังคม

ด้านสภาพแวดล้อม
- ผู้น�ำองค์กรมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม
- การมีวิสัยทัศน์ปรัชญาชัดเจน
- การก�ำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประมวลจริยธรรม
- การจัดการสภาพแวดล้อมให้ลงมือ
ปฏิบัติได้จริง

ด้านการปฏิบัติ
- รูปแบบและกระบวนการปลูกฝังมี
ความหลากหลาย
- การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
ในทุกกิจกรรม
- บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฝึกฝน
- การให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ด้านการมีส่วนร่วม
- การสร้างกระแสความตื่นตัวในการ
ท�ำความดี
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- การรวมตัวกันของภาคประชาชน
- การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อมวลชน

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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ดังนัน้ กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดบุคลิกลักษณะ
ของคน เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตของชาติ ผ่านอนาคตของ
บุคคลจากการบ่มเพาะ “วิธีคิด” ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
จะได้แผนภาพ ดังนี้
อัตลักษณ์บุคคล

อนาคตและ
ความเจริญของชาติ

บุคลิกลักษณะ

คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

นิสัย
การกระท�ำ
ความคิด
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สอนวิธีปฏิบัติควบคู่ไป
กับการปลูกฝังคุณธรรม

การขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม

การขับเคลือ่ น “การสร้างคนดีสสู่ งั คม” เป็นเรือ่ งส�ำคัญต้องไม่ตา่ งคนต่างท�ำ
แต่ตอ้ งรวมพลังทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจ สถาบันวิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์กรศาสนา ต้องส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว
ชุมชน องค์กร ตามบทบาทหน้าที่ของตน และต้องร่วมมือกันทั้งในระดับ
เป้าหมาย แผนงาน การท�ำงาน และงบประมาณ การติดตาม ประเมินผล ทั้ง
ในระดับองค์กรและพื้นที่

ศาสนา
ภาค
เอกชน

ภาครัฐ
รวมพลัง
ประชา
สังคม

ส่งเสริม พัฒนา
วิชาการ

กระทรวง
จังหวัด
อ�ำเภอ
องค์กร
ชุมชน
ครอบครัว

คุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม

ประชาชน
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องค์กรคุณธรรม

คนดี

สร้าง
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สู่สังคม

นโยบายคุณธรรมนำ�การพัฒนา

การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม เพื่อสร้า งคนดี สังคมดี
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งโดยมีแนวทางการปฏิรูป และพัฒนาประเทศ
ที่สร้างความสมดุลพอดีระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสร้างสังคมที่ดี
ใช้คุณธรรมน�ำการพัฒนา และมียุทธศาสตร์หรือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 บริหารประเทศด้วย
หลักธรรมาภิบาล
 สังคมปรองดอง
สามัคคี

พ.ศ. 2560-2579

 สร้างทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา
ทุนทางสังคม

มั่นคง

มั่งคั่ง
ยั่งยืน

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
◼ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
◼ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

จุดเน้นการพัฒนา
“การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยม
ตามบรรทัดฐานของสังคม คนไทย
ทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม”
เป้าหมาย
คนไทยมีคณุ ลักษณะคนไทยทีส่ มบูรณ์
เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้
ตัวชี้วัด
ประชาชนมี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ที่ ส ะท้ อ นการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เพิ่มมากขึ้น
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
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วิสัยทัศน์

สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความ
สันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1 . พั ฒ น า ค น ใ ห ้ มี
คุณธรรมตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมน�ำหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาเป็ น หลั ก ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และด� ำ รงชี วิ ต ตามวิ ถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

2. พั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม ใ ห ้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพใน
มิติต่างๆ

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สั ง คมตระหนั ก และร่ ว มกั น
เป็ น เครื อ ข่ า ย มี ส ่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
เพื่ อ สร้ า งสั ง คมคุ ณ ธรรมที่ อ ยู ่
ร่วมกันอย่างสันติสขุ มีธรรมาภิบาล
มีความสมานฉันท์ และมีความ
ยั่งยืน

4. ส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทย
เป็ น แบบอย่ า ง
ด้ า นคุ ณ ธรรม
ในประชาคม
อ า เ ซี ย น แ ล ะ
ประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์
1. วางระบบรากฐานการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมใน
สังคมไทย

2. สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ในระบบ
การบริหารจัดการ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมให้ เ ป็ น
เอกภาพ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

4. ส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทย
เป็ น แบบอย่ า ง
ด้ า นคุ ณ ธรรม
ในประชาคม
อ า เ ซี ย น แ ล ะ
ประชาคมโลก

การบริหารจัดการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภาครัฐ

ภาคประชาสังคม/
ภาคชุมชน/ภาคประชาชน

ภาคธุรกิจเอกชน/
ภาควิชาชีพ

ภาควิ ช าการ/
ภาคสื่อมวลชน

ประชาชนทั่วไป

กระบวนการขับเคลื่อนและก�ำกับติดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบัติโดยคณะอนุกรรมการระดับกระทรวงและจังหวัด
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์

• สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
• ปรับฐานคิดคนทุกช่วงวัยให้แยกแยะประโยชน์ส่วนตน - ส่วนรวม
• สร้างระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
• ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา <
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““...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะท�ำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การท�ำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การท�ำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ�ำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...””
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