
 
เอกสารวิชาการสวนบุคคล 

(Individual Study) 
 

หัวขอ : หลักประชาธิปไตย 
 

เรื่อง  การพัฒนาคณุภาพคนเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
 
 
 

จัดทําโดย 

นายสุรพล  ภาษิตนิรันดร 
รหัส  570243 

 
 
 

เอกสารวิชาการน้ีเปนสวนหน่ึงของการอบรม 
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย” รุนท่ี 2 

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ลิขสิทธ์ิของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
 

1.  บทนํา 

 ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบท่ีเรียกวา

ระบอบรัฐธรรมนูญเปนเวลากวา  80  ป  แตก็ยังไมพัฒนาไปสูระบอบการปกครองท่ีเรียกไดวาเปน

ประชาธิปไตยในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับประชาธิปไตยตะวันตก  เรามีรัฐธรรมนูญมาแลว  18  ฉบับ  ซ่ึงถา

หากรวมบทแกไขรัฐธรรมนูญดวยแลวก็จะมีจํานวนประมาณ  32  ฉบับ  จนมีผูตั้งขอสังเกตวาประเทศไทยมี

รัฐธรรมนูญมากฉบับท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก 

 สาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยของเรามีความจําเปนตองเลิกใชรัฐธรรมนูญฉบับเกาและประกาศใช

รัฐธรรมนูญฉบับใหมถึง  18  ครั้งนั้น  มักจะมีขออางในทํานองเดียวกันวา  เปนเพราะรัฐธรรมนูญท่ีใชอยูไม

เหมาะสมกับสถานการณของประเทศในขณะนั้น  เม่ือสภาวการณแปรเปลี่ยนไปแนวนโยบายแหงรัฐยอม

แปรเปลี่ยนไปดวย  รัฐธรรมนูญซ่ึงวางรูปการปกครองของประเทศและแนวนโยบายแหงรัฐก็ยอมตอง

เปลี่ยนแปลงไปดวยดุจกัน1  ซ่ึงตลอดเวลากวา  80  ปท่ีผานมาประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนา

กฎหมายรัฐธรรมนูญมากกวาการพัฒนาคน  ซ่ึงการสนใจแตการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงเปรียบเสมือนตัวบานมากกวาสนใจคนซ่ึงเปรียบเสมือนฐานรากหรือเสาเข็มของบาน  เ ม่ือคน 

ซ่ึงเปรียบเสมือนเสาเข็มของบานไมไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหเขมแข็งเปนคนดีมีคุณธรรมก็ทําใหบานมีปญหา

การทรุดแตกราว  และจะพังในท่ีสุด 

  

2.  มนุสสปฎิวัติ 

 หลวงวิจิตรวาทการไดกลาววา  งานปฏิวัติเปนงานท่ีดีแตเปนงานท่ีทํายากและเปนงานท่ีตองใช

เวลานาน  งานปฏิวัติอาจเริ่มตนดวยรัฐประหารซ่ึงทําเสร็จในชวงเวลา  2-3  ชั่วโมง  สวนงานมนุสสปฏิวัตินั้น

มิใชงานท่ีเสร็จงาย ๆ  เพราะเปนงานท่ีตองทํามิใชเฉพาะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง  เปลี่ยนระบอบ

เศรษฐกิจ  การคลังและการศึกษาเทานั้น  แตยังตองทําใหตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของคนดวย2  

หลวงวิจิตรวาทการอางคําพูดของ  “ซาโตบริยังค”  นักปราชญชาวฝรั่งเศสท่ีวา  “ผูท่ีทําการปฏิวัติเพียงครั้ง

นั้นก็เทากับขุดหลุมฝงศพของตนเอง”  ประวัติศาสตรไดพิสูจนความจริงขอนี้มาหลายเรื่องมี  โอลิเวอร  ครอม

เวลส  เปนอาทิ  การท่ีอังกฤษมีอํานาจใหญหลวงท่ีสุดทางทะเลก็เพราะครอมเวลสริเริ่มไว  แตครอมเวลส 

ทําการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียว  ภายหลังตองถูกกลาวหาวาเปนกบฏเม่ือเขาตายไปแลว  การปฏิวัติฝรั่งเศสเม่ือป  

ค.ศ.  1789  ก็เรื่องเดียวกัน  มีการปฏิวัติเพียงครึ่งหนึ่งเหมือนกัน  จึงไดเกิดผันแปร  รัฐบาลปฏิวัติตองลมลุก

คลุกคลานมาตั้งก่ึงศตวรรษ  สรุปความไดวา  งานปฏิวัตินั้น  ถาจะทําตองทําใหตลอด  การทําเพียงครึ่ง ๆ  

                                                        
1ธานินทร  กรัยวิเชียร, “ระบอบประชาธิปไตย,”(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพกรมแผนท่ีทหาร,2518),หนา  7. 
2หลวงวิจิตรวาทการ, “มนุสสปฏิวัติ”  รวมปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ,(กรุงเทหมหานคร:องคการคาของคุรุ

สภา,2518),หนา  245 
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กลาง ๆ  นั้น  เปนอันตรายตลอดไปจนถึงบานเมืองและประชาชนโดยสวนรวม  การปฏิวัติทุก ๆ  ครั้งมักจะได

ผลลัพธท่ีเหมือน ๆ  กัน  คือ  ครึ่งหนึ่งท่ีไมไดทําหรือลืมทําเสียนั้น  มักเปนเรื่องของคน  เปนธรรมดาของ 

นักปฏิวัติทุกคนยอมจะเริ่มงานดวยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง  ตอมาก็ระบอบเศรษฐกิจ  และอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเปนเครื่องจักรเก่ียวกับงานของประเทศ  สวนเรื่องของคนแท ๆ  หรือมนุสสปฏิวัตินั้นมักจะไมคอยไดทํา  

เหตุท่ีไมไดทําก็มักจะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 1)  เชื่อม่ันในวิธีการมากเกินไป  กลาวคือ  มีความเขาใจวา  เม่ือใชวิธีการอยางนั้น ๆ  แลว  ก็จะ

บรรลุความสําเร็จ  เปนเรื่องของการบูชาทฤษฎีหรือเชื่อม่ันในทฤษฎี  โดยลืมคิดไปวา  สวนประกอบท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของประเทศชาตินั้นก็คือ  คน  คนมีความรูสึกนึกคิด  คนแตละชาติแตละเผาพันธุก็มีความแตกตางกัน  

วิธีการอันหนึ่งซ่ึงใชไดกับคนพวกหนึ่งอาจใชไมไดกับคนอีกพวกหนึ่ง  นักปฏิวัติมักลืมเรื่องนี้มัวไปสนใจเรื่อง

ของวิธีการจนลืมเรื่องของคนไป 

2)  เกรงวาจะไดรับความเกลียดชัง  เพราะการท่ีจะเปลี่ยนลักษณะนิสัยของคนนั้นจําเปนจะตองแสดง

ออกมาใหเห็นเดนชัดวาประชาชนยังมีลักษณะนิสัยไมดีพอจึงตองเปลี่ยน  การแสดงออกมาเชนนี้เปนการ

ลอแหลมและเสี่ยงตอการไดรับความเกลียดชัง  ยิ่งเปนรัฐบาลปฏิวัติก็ยิ่งตองระมัดระวังในเรื่องนี้ใหมาก  

เพราะความเกลียดชังนั้นอาจเกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณของประชาชนเอง  หรือเกิดจากศัตรูของรัฐบาลปฏิวัติ 

ยุยงสงเสริมใหเกลียดชังรัฐบาลนั้น 

 3)  ความหวงใยเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติไมอยากใหประเทศอ่ืนเห็นวาประชาชนในประเทศ 

ของตนยังไมมีอารยะธรรมเพียงพอจึงตองทําการสอน  ตองจูงใจเสียทุกอยาง  รัฐบาลบางรัฐบาลรูอยูเต็มอกวา  

ประชาชนในประเทศของตนยังไมรูในเรื่องนั้นเรื่องนี้แตกลัวขายหนาตางชาติ  ไมกลาแสดงออกมา  ปลอยให

เปนโรคเรื้อรังในทายท่ีสุดก็เปนภัยอันใหญหลวงตอประเทศชาติ 

 4)  ความกลัวผลสะทอนยอนกลับ  นักปฏิวัติทุกคนหรือรัฐบาลปฏิวัติทุกรัฐบาล  เม่ือกอนทําการ

ปฏิวัติหรือเม่ือทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแลวใหม ๆ  มักชอบอางเหตุวาท่ีตองทําการไปนั้น 

ก็เพราะระบอบเกาหรือวิธีการเกาไมเหมาะสมกับสภาพและมาตรฐานของประชาชน  ดวยเหตุนี้  จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง  เพ่ือใหเขาสูระบอบท่ีเหมาะสมกับสภาพมาตรฐานและความเปนอยูของประชาชน  

เม่ืออางไวเชนนี้แลวก็ไมกลาท่ีจะแตะตองปญหาเรื่องคน  ไมกลาจะพูดวาคนไมเหมาะสมกับระบอบใหม 

 ความเชื่อม่ันในวิธีการมากเกินไป  ความเกรงวาจะไดรับความเกลียดชัง  ความหวงใยในเกียรติศักดิ์

ของประเทศชาติในกรณีท่ีไมควรหวง  และความกลัวผลสะทอนยอนกลับเชนวานี้ เองท่ีเปนเหตุให 

รัฐบาลปฏิวัติหลายรัฐบาลละเวนงานปฏิวัติอันสําคัญท่ีสุดไป  คือ  มนุสสปฏิวัติ  เม่ือไมไดทํางานอันสําคัญยิ่งนี้แลว  

ถึงจะทํางานอยางอ่ืนมากสักเพียงไร  งานปฏิวัตินั้นก็หาไดผลตามท่ีตั้งม่ันไวไม  แมจะไดเปลี่ยนระบอบ 

การปกครอง  ระบอบเศรษฐกิจ  รวมท้ังเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  แตถาไมเปลี่ยนลักษณะนิสัยของคน  

งานอ่ืน ๆ  ท่ีไดลงมือทําไปก็เปนอันสูญเปลา  และผูท่ีทําการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวนั้นก็เปนดังท่ีปราชญฝรั่งเศส

ชื่อ  ซาโตบริยังค  วาคือ  เทากับขุดหลุมฝงศพตนเอง 

 สิ่งท่ีหลวงวิจิตรวาทการกลาวอางในขางตนเปนเรื่องท่ีนาคิด  และอาจจะเปนประโยชนอยางยิ่งถาทําได  

ปญหาอยูท่ีวาเปนเรื่องยากท่ีจะดําเนินการใหตลอดรอดฝง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณของสังคมไทย  
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แมในประเทศอ่ืน  สังคมอ่ืนก็คงมีสภาพท่ีไมแตกตางกันนัก  ขอใหดูการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจอตุง 

เปนตัวอยางก็คงจะประจักษชัด  เม่ือเราไมสามารถทํามนุสสปฏิวัติไดแตในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักดีวา 

คนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ถาเราไมปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาคนใหดีแลว  ปญหาของเราก็จะไมมี

วันแกไขได  และนับวันปญหานี้จะสาหัสสากรรจมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงแนวทางการพัฒนาคนในประเทศซ่ึงใชการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีแนวทางอยางไรจึงทําใหประเทศของตนเองประสบความสําเร็จในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนเรื่องท่ีเราควรจะศึกษาเปนอยางยิ่ง 

 

3.  แนวทางการพัฒนาคนของอังกฤษ 

อังกฤษเปนชาติท่ียิ่งใหญมากเม่ือ  100  กวาปท่ีแลว  เปนชาติท่ีดวงอาทิตยไมตกดิน  มีอาณานิคม

ตั้งแตตะวันออกสุดในเอเชียถึงตะวันตกสุดในทวีปของอเมริกา  รวมท้ังเกาะในมหาสมุทรแปซิฟค  อังกฤษรูจัก

วิธีการสรางคน  เพราะอังกฤษรู เคล็ดลับวา  สิ่ งสําคัญท่ีสุดของเขาไมไดอยู ท่ีทรัพยากรธรรมชาติ   

เพราะเกาะอังกฤษเล็กนิดเดียว  อังกฤษทราบดีวาสิ่งสําคัญของเขาอยู ท่ีทรัพยากรมนุษย  โดยอังกฤษ 

ใหความสําคัญตอการพัฒนาอุปนิสัยท่ีดีของเด็กและเยาวชนผานระบบการศึกษาท่ีเรียกวา  ปบลิคสกูล  

(PUBLIC SCHOOL)  เพราะเด็กและเยาวชนจะเปนผูรับผิดชอบประเทศชาติในอนาคต 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  7  ไดทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

เด็กและเยาวชนตามแนวทางปบลิคสกูล  (PUBLIC SCHOOL)  ของอังกฤษเม่ือกวา  80  ปมาแลว  ดังปรากฏ 

ในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในวันงานประจําปของวชิราวุธวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  

2475  อันเปนเวลาภายหลังจากท่ีไดเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว  4  เดือนเศษ  ดวยเหตุท่ีวชิราวุธวิทยาลัย   

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  6  ทรงสถาปนาข้ึนนั้น  จัดตั้งตามแบบอยาง 

ปบลิคสกูลของอังกฤษ  เพราะฉะนั้นทุกครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จมาท่ีวิทยาลัยแหงนี้  

ก็จะทรงมีพระบรมราโชวาทท่ีแสดงถึงคุณประโยชนของการ  “ฝกหัดน้ําใจ”  ตามแนวทางของปบลิคสกูล  

สําหรับการเสด็จพระราชดําเนินวชิราวุธวิทยาลัยในป  พ.ศ.  2475  นั้น  ไดทรงเนนย้ําเปนพิเศษถึงเหตุผลของ

ระเบียบการและวิธีการของปบลิคสกูลอังกฤษ  ซ่ึงวชิราวุธวิทยาลัยถือเปนเยี่ยงอยางดวย  ประเทศสยามได

เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา  ซ่ึงประเทศอังกฤษก็เปนแมแบบ

เชนเดียวกันการท่ีประเทศอังกฤษสามารถใชระบอบนี้อยางไดผลตางกับอีกหลาย ๆ  ประเทศท่ีเอาแบบอยาง

ไปใชแตไมไดผลดีเพราะนําหลักการไปใชไมถูกวิธี  และไมคํานึงถึงคุณสมบัติของประชาชน  ทรงช้ีใหเห็นวา

การปกครองระบอบรัฐสภาจะไดผลตองอาศัยน้ําใจและนิสัยของประชาชนเปนสําคัญ  ซ่ึงการฝกฝนน้ําใจ

คนของอังกฤษนั้นใชวิธีการของปบลิคสกูลเปนแบบอยาง  ดังจะเห็นจากขอความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท

ท่ีจะขออัญเชิญมาดังนี้ 

 “...โรงเรียนนี้ขาพเจาไดมาทีไรไดชี้เหตุผลของระเบียบการและวิธีการของปบลิคสกูลอังกฤษท่ีไดถือ

เปนเยี่ยงอยางมากลาวเปนลําดับมา  เวลานี้ขาพเจายิ่งเห็นวายิ่งสําคัญยิ่งข้ึนกวาแตกอน  ท่ีเราจะตองพยายาม

ดําเนินตามแบบอยางเหลานั้นใหดียิ่งข้ึนอีก  เพราะเวลานี้ประเทศสยามเราจะกาวหนาตอไป  เราจะใชวิธี

ปกครองท่ีเราใชในประเทศท่ีเจริญท้ังหลายก็วิธีการปกครองอยางแบบเดโมคราซีพระมหากษัตริยและรัฐสภา
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ปกครองประเทศรวมกันนั้น  ประเทศอังกฤษเขาเปนเจาของแบบเหมือนอยางแบบปบลิคสกูลเหมือนกัน  

ประเทศอังกฤษไดมีการปกครองเชนนั้นมาชานาน  และปกครองไดเปนอยางดียิ่ง  ใคร ๆ  ก็ยกยองวาดีกวาท่ีอ่ืน  

จนมีชื่อวารัฐสภาของอังกฤษเปนมารดาของรัฐสภาท้ังหลาย  เพราะเปนผูใหแบบอยางในการปกครอง   

ท่ีประเทศอังกฤษใชวิธีการปกครองแบบเดโมคราซีไดดีอยางย่ิงนั้น  เรานาจะคํานึงใหมากวาเปนดวยเหตุใด  

แบบวิธีใด ๆ  ก็ตาม  ถึงแมวาวิธีการและหลักการจะดี เพียงไร  แตถาเอาไปใชไมถูก  อาจจะ 

มีผลไมดีก็ได  เชน  จะยกตัวอยางใหเห็นพอเปนเลา ๆ  คือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีรัฐธรรมนูญอยางหนึ่ง  

ซ่ึงเขาใชปกครองประเทศของเขาไดเรียบรอย  ทําใหบานเมืองเจริญม่ังค่ังสมบูรณ  ประเทศเม็กซิโกก็เอาแบบ

รัฐธรรมนูญนั้นเอาไปใชบาง  แตจะเปนโดยเหตุใดก็ตาม  แบบนั้นไมสูจะเปนผลดีเทาในประเทศอเมริกา  

เพราะฉะนั้น เราจะถือวา เ ม่ือเราไดแบบมาแลว  เราจะดี เหมือนประเทศท่ีเปน เจ าของแบบ 

ในทันทีทันใดนั้นหาไดไม  การปกครองท่ีจะดีข้ึนยิ่งเปนแบบรัฐสภาหรือแบบปาลิเมนตดวยแลว  ถาจะดีได

ตองอาศัยความดีของประชาชน  ตองอาศัยน้ําใจและนิสัยของประชาชนเปนใหญ  ถาประเทศใด 

มีประชาชนมีน้ําใจดี  รูจักวิธีการท่ีจะปกครองตนเองโดยแบบมีรัฐสภาจริง ๆ  แลว  การปกครองนั้นก็จะเปน

ประโยชนแกประเทศเปนอันมาก  วิธีท่ีจะใหพลเมืองมีน้ําใจนั้นอยูท่ีการศึกษาฝกฝน  ก็การฝกฝนน้ําใจของ

อังกฤษนั้นเขาถือวิธีของปบลิคสกูลเปนตัวแบบท่ีใชท่ัวไป3 

  สําหรับวิธีการฝกฝนเด็กนักเรียนตามแบบอยางปบลิคสกูลของประเทศอังกฤษไดทรงพระราชทาน

คําอธิบายไว  ดังนี้ 

 ประการแรก  ปบลิคสกูลจะสอนใหรักขนบธรรมเนียมของโรงเรียนและของประเทศ  ขนบธรรมเนียมใด 

ท่ีมีมาแตเดิม  แมจะคร่ําครึไมมีประโยชน    แตถาหากไมเสียหายก็รักษาไวเพ่ือใหนักเรียนภาคภูมิใจ  ใหนึกถึง

ความรุงเรืองของโรงเรียนท่ีมีมาแลวตั้งแตในอดีต  เม่ือเด็กอังกฤษเติบโตข้ึนก็จะมีน้ําใจรักขนบธรรมเนียมของ

บานเมืองเปนอยางยิ่ง  การรักขนบธรรมเนียมไมไดทําใหประเทศอังกฤษมีความเจริญลาหลังประเทศอ่ืน ๆ  เลย  

การท่ีประเทศอังกฤษสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองไดอยางเรียบรอย  โดยไมมีการจลาจลมากนัก  

สวนหนึ่งเปนเพราะการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  แมอังกฤษจะมีรัฐบาลท่ีมาจากพรรคกรรมกรซ่ึงเปน

สังคมนิยม  แตก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ  เพราะกรรมกรอังกฤษก็รักขนบธรรมเนียม

ประเพณีเชนกัน  ทรงมีพระราชดําริวาประเทศไทยควรยึดถือเปนแบบอยางใหแนนแฟน  ถาเห็นวาสิ่งใดจะทํา

ใหเกิดความเจริญในอนาคตก็ทําไป  แตไมควรท่ีจะละท้ิงสิ่งท่ีดีงามในอดีตเสีย 

 ประการท่ีสอง  ในโรงเรียนปบลิคสกูลของอังกฤษนั้น  มีการปกครองท่ีเขมงวดมากเปนลําดับชั้นไป  

ตั้งแตครูเด็กชั้นใหญ  เด็กชั้นเล็ก  จะใหปกครองกันเปนลําดับชั้นและมีวินัยเครงครัด  ท้ังนี้  เพ่ือฝกหัดใหรูจัก

ปกครองกันเองตามลําดับชั้น  เพราะระบอบการปกครองไมวาจะเปนแบบใด  ก็ลวนแตมีการปกครองกันเอง

ตามลําดับชั้น  ถาไมมียอมปกครองกันไมได  เพราะฉะนั้นอังกฤษจึงฝกสอนเด็กมาตั้งแตเล็กๆ  ใหรูจักเคารพ

                                                        
3พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, “พระบรมราโชวาทพระราชทานในวันงานประจําปของวชิราวุธวิทยาลัย  

เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2475”,ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

(กรุงเทพมหานคร:วัชรินทรการพิมพ,2536),  หนา  257 
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ผูนําของตน  เม่ือโตข้ึนเปนเด็กนักเรียนชั้นใหญแลวก็ใหรูจักปกครองเด็กเล็กโดยยุติธรรม  ทรงมีพระราชดําริ

วา  ถาจะใหประเทศไทยมีการปกครองท่ีดีงามตอไป  เราตองฝกหัดเด็กของเราใหรูจักเคารพนับถือผูใหญ  

และใหรูจักรับผิดชอบท่ีจะปกครองผูนอยตอไปโดยยุติธรรม 

  ประการท่ีสาม  ตองฝกหัดใหนักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬาแท  ทรงเห็นวา  การฝกหัดน้ําใจนั้นเปนของ

สําคัญ  ยิ่งเราจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ยิ่งจะสําคัญมากข้ึนไปอีก  ทรงใหอรรถาธิบายคําวา  

“นักกีฬาแท”  วาจะเลนเกมอะไรก็ตองเลนใหถูกตองตามกฎขอบังคับของเกมนั้นไมใชวิธีโกงเล็กโกงนอย   

ถา เกมนั้ น เลน กันหลายคนก็ตอง เลน เ พ่ือชั ยชนะของฝ ายตนไม ใช เลน เ พ่ือแสดงความเก งของ 

ตัวคนเดียว  ขอสําคัญก็คือ  นักกีฬาแทตองรูแพรูชนะ  ทรงมีพระราชดําริวา  หลักการของความเปนนักกีฬา

แทนี้เปน  ประโยชนทางดานการเมืองดวย  โดยเฉพาะเม่ือประเทศของเราจะปกครองในระบอบรัฐสภา

ขอความในพระราชดําริตอนนี้ มีวา 

 “...เม่ือเราจะปกครองแบบรัฐสภาแลวก็ตองมีคณะการเมือง  เปนธรรมดาเกมการเมืองก็ยอมตองมีกฎ

ของเกมเหมือนกัน  ถาเราเลนผิดกฎการเมืองก็ยอมจะมีผลเสียหายไดมากทีเดียว  เพราะการปกครองแบบ 

เดโมคราซียอมตองมีการแพและชนะ  ซ่ึงถือเอาตามเสียงของหมูมากวาฝายใดแพและชนะ  เพราะคณะ

การเมืองยอมมีความเห็นตาง ๆ  กันเปนธรรมดา  ตางฝายก็ตองมุงท่ีจะใหหมูมากเห็นดวยกับตนและเลือกตน

เขาเปนรัฐบาล  ฝายไหนประชาชนสวนมากเห็นดวยฝายนั้นก็เปนผูชนะ  เม่ือเปนเชนนี้แลวเม่ือเวลาจะพูด

ชักชวนใหประชาชนลงความเห็นดวยกับตนนั้นถาเราใชวิธีโกงตาง ๆ  เชน  ติดสินบนหรือขมขืนน้ําใจก็ตอง

เรียกวาเลนผิดเกมการเมืองโดยแท  ตองพูดใหคนอ่ืนเห็นตามโวหารและโดยชอบธรรมจึงจะถูกกฎของเกม  

การปกครองแบบเดโมคราซีนั้น  ผู ท่ีชนะแลวไดเขามาปกครองบานเมืองก็ควรจะตองนึกถึงน้ําใจของ 

ฝายนอยท่ีแพเหมือนกัน  ไมใชวาเราชนะแลวก็หาวิธีกดข่ีขมเหงผูท่ีเปนฝายแพตาง ๆ  นานา  หาไดไม   

ยอมตองมุงปกครองเพ่ือประโยชนของคณะตาง ๆ  ท้ังหมด  สวนผูท่ีแพก็เหมือนกันเม่ือแพแลวก็ตองยอมรับวา 

ตนแพในความคิดในโวหารแพเพราะประชาชนสวนมากไมเห็นดวย  เม่ือแพแลวถาตั้งกองวิวาทเรื่อย   

บอกวาถึงแมคะแนนโหวตแพกําหมัดยังไมแพเชนนั้นแลว  ความเรียบรอยจะมีไมไดคงไดเกิดตีกันหัวแตก 

เต็มไป  ฝายแพควรตองนึกวาคราวนี้เราแพแลวตองไมขัดขวางหรือขัดคอพวกท่ีชนะอยางใดเลย  ตองปลอยให

เขาดําเนินการตามความเห็นของเขา  ตอไปภายหนาเราอาจเปนฝายท่ีชนะไดเหมือนกัน..."
4 

  พระบรมราโชวาทท่ีเชิญมาในขางตนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวทรงมีความปรารถนาดีและทรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีจะนําไปสูระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง  และการท่ีพระราชทานพระบรมราโชวาทนี้แกครูและนักเรียนของวชิราวุธวิทยาลัย

ก็เพราะทรงเห็นวาโรงเรียนนี้ตั้ ง ข้ึนตามแบบอยางปบลิคสกูลของอังกฤษ  ซ่ึง ในประเทศนั้นใช 

ปบลิคสกูลเปนแบบอยางท่ัวไปในการฝกฝนเด็กนักเรียนใหมีน้ําใจดี  จึงทรงหวังท่ีจะใหวชิราวุธวิทยาลัยเปน

ตนแบบของการศึกษาฝกฝนเด็กนักเรียนใหมีน้ําใจดีสําหรับประเทศไทยบาง 

                                                        
4Ibid,หนา  259 
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  อาจมีผูตั้งขอสังเกตวา  พระบรมราโชวาทนี้พระราชทานในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2475  อันเปน

เวลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว  4  เดือนเศษ  เพราะฉะนั้นความตาง ๆ  ในพระบรมราโชวาท 

จึงตองดําเนินไปตามประเพณีการปกครองท่ีเปลี่ยนไปเปนธรรมดา  ซ่ึงถาหากไดพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ  

โดยถ่ีถวนแลวก็จะเห็นวานาจะมิใชเชนนั้น  เพราะพระบรมราโชวาท  วันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2475  

มิใชพระบรมราโชวาทครั้งแรกและครั้งเดียวท่ีแสดงใหเห็นถึงพระราชดําริ ท่ีจะฝกฝนเด็กนักเรียนให   

“มีน้ําใจดี”  ท้ังนี้  เนื่องจากทุกครั้งนับตั้งแตตนรัชกาล  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพระองคจะพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีประเด็นเนื่องดวยพระราชดํารินี้  โดยจะ

ทรงหยิบยกลักษณะของปบลิคสกูลประการใดประการหนึ่งข้ึนมาเปนอุทาหรณเสมอ  เปนตนวา  พระราช

ดํารัสพระราชทานแกอาจารย  ครู  และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในวันงานรื่นเริงประจําของโรงเรียนเม่ือวันท่ี  

10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2471  มีหัวเรื่องวา  “วาดวยความเปนนักกีฬา”  พระราชดํารัสในวันนี้เริ่มตนดวย

การเตือนใหอาจารย  ครู  และนักเรียนของโรงเรียนนี้ระลึกถึงพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ

เกลาเจาอยูหัวท่ีทรงสรางโรงเรียนนี้ข้ึนมา  ทรงพระราชดําริวาการท่ีจะฉลองพระเดชพระคุณไดดีท่ีสุดก็คือ  

การทําใหโรงเรียนนี้เปนอยางท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดําริและมีพระราช

ประสงคใหเหมือนกับโรงเรียนปบลิคสกูลของอังกฤษ  เพราะทรงเห็นวาโรงเรียนปบลิคสกูลนั้นมีวิธีการอบรมท่ี

ดีกวาโรงเรียนอยางอ่ืน ๆ  จึงทรงสรางโรงเรียนนี้ข้ึนมา  ตอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวได

ทรงมีพระราชดํารัสถึงวิธีการอบรมในโรงเรียนแบบปบลิคสกูลวา  ในประการแรก  เขาใชวิธีใหเด็กนักเรียน

ปกครองกันเองมากท่ีสุด  ตอจากนั้นไดทรงชี้ใหเห็นวา  เขาถือวาการกีฬาเปนของสําคัญ  เขาเห็นประโยชน

ของการเลนกีฬามาก  เพราะการกีฬานั้นใหประโยชนในทางฝกหัดนิสัย  ซ่ึงโรงเรียนของอังกฤษจะมุงฝกหัด

นิสัยเปนประการสําคัญท่ีสุด  การเลนเกมนั้นมักเลือกเกมท่ีตองเลนกันหลายคน  เชน  ฟุตบอล  คริกเก็ต  

เปนตน  เพ่ือจะฝกใหเด็กรูจักการรักเหลารักคณะใหรูจักชวยเพ่ือน  การเลนเกมนั้นไมใชเลนโดยนึกถึงคน 

คนเดียวตองนึกถึงสวนใหญ  เชน  ฟุตบอลไมควรแยงยิงประตูคนเดียว  ตรงกันขามถาเห็นคนอ่ืนอยูในท่ีดีกวา  

เราตองสงลูกไปให  นี่เปนการฝกหัดใหรูจักประโยชนของคนสวนใหญยิ่งกวาพยายามแสดงความเกงของตัวคน

เดียว  เรื่องเลนเกมนี้จึงทรงเห็นวา  “เขากวดขันท่ีสุดตองเลนเกมใหถูกขอบังคับจริง ๆ  และจะโกงไมไดเลย  

เพราะฉะนั้นจึงมีศัพทท่ีเมืองอังกฤษวา  คนไหนท่ีมีน้ําใจซ่ือสัตย  สุจริต  ทําอะไรตรงไปตรงมาท่ีเขา

เรียกวา  เปนผูรูจักเลนเกม  HE  PLAYS  THE  GAME  นี่เปนศัพทท่ีอังกฤษใชเสมอ  แปลวา  เลนเกม

ถูกตอง  รูจักรักและนึกถึงการชวยเหลือเพ่ือนของตน  ไมใชเอาเปรียบ  เปนของสําคัญมาก  เปนการ

อบรมนิสัยอยางดี”  ทรงหวังวาครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจะมีความตั้งใจอบรมนักเรียนใหเปนผูมีนิสัยรูจัก

เลนเกม  พระองคยังทรงชี้ใหเห็นวา  ดวยเหตุนี้ท่ีมีนิสัย  “รูจักเลนเกม”  นี้เอง  แมทัพคนสําคัญของอังกฤษ

คือ  ดุก  ออฟ  เวลลิงตัน  ผูชนะพระเจานโบเลียนนีท่ี 1  ในการยุทธท่ีวอเตอรลู  จึงไดกลาววา  “ขาพเจา

ชนะการยุทธท่ีวอเตอรลูบนสนามกีฬาท่ีโรงเรียนอีตัน”  ซ่ึงหมายความวาเขามีความสามารถชนะการยุทธ

สําคัญคราวนั้นได  เพราะการอบรมท่ีไดรับจากโรงเรียนอีตัน  อันเปนปบลิคสกูลท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของ
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ประเทศอังกฤษ  ในทายท่ีสุดของพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งความหวังวา  

นักเรียนของโรงเรียนนี้ท้ังปวงคงจะตั้งใจประพฤติตนใหเปน  “ผูรูจักเลนเกม”  อยางท่ีไดอธิบายมาแลว5 

 พระบรมราโชวาทในโอกาสเดียวกันในปถัดมา  คือ  ในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2472  มีหัวขอ

เรื่องวา  “วาดวยเด็กในโรงเรียนมีหนาท่ีดูแลกันเองเพียงไร”  ซ่ึงก็เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของปบลิคสกูล 

อีกประการหนึ่ง  สําหรับพระบรมราโชวาทในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2473  ก็ไดทรงกลาวถึงเรื่อง

ขนบธรรมเนียมในปบลิคสกูลของประเทศอังกฤษ  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา  พระบรมราโชวาทวันท่ี  12  

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2475  แทท่ีจริงแลวเปนการนําเนื้อหาของพระบรมราโชวาทในปกอน ๆ  คือป  พ.ศ.  

2471,  2472  และ พ.ศ.  2473  มาใช  ท่ีทรงนํามากลาวซํ้าอีกในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2475  ก็เพราะ

ทรงพระราชดําริวา  ชวงเวลานี้เปนชวงเวลาท่ีสําคัญ  เพราะประเทศของเรากําลังดําเนินไปสูระบอบ

ประชาธิปไตยในรูปรัฐสภาตามแบบอยางประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนแมบทของการปกครองในรูปนี้เชนเดียวกับ

ปบลิคสกูล  ทรงมีพระดําริวา  การปกครองแบบรัฐสภาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติก็ตอเม่ือประชาชน

มีน้ําใจดี  รูจักการปกครองอยางแทจริง  ดวยเหตุท่ีการฝกฝนน้ําใจของคนอังกฤษนั้นใชวิธีการของปบลิคสกูล

เปนแบบอยาง 

  พระบรมราโชวาทท่ีไดอันเชิญมาใชขางตน  ยอมเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชบายอันลึกซ้ึงในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมิไดทรงคํานึง

เฉพาะแตในดานโครงสรางเทานั้น  หากแตทรงพิจารณาลึกลงไปถึงคุณสมบัติของประชาชนซ่ึงเปน

รากฐานอันสําคัญของระบอบนี้ดวย  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงแสดงพระบรมราโชวาทนี้

มาเปนเวลากวา  80  ปแลว  แตวิธีการท่ีทรงไดแสดงใหเห็นเพ่ือปลูกฝงใหประชาชน  “มีน้ําใจดี”  ยังคง

ทันสมัยและอาจนํามาประยุกตใชในปจจุบัน  และนาจะเปนแนวทางท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีนําพาประเทศของ

เราไปสูความเปนประชาธิปไตยยิ่ง ๆ  ข้ึนไป 

 ศาสตราจารยธานินทร  กรัยวิเชียร  องคมนตรี  กลาววา  สังคมอังกฤษเปนสังคมท่ีประกอบดวยผูคน

สวนใหญท่ียึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  เพราะอังกฤษปลูกฝงคติธรรมใหแกลูกหลานของเขาตั้งแตเล็ก 

แตนอย  เขาปลูกฝงคติธรรมอยางนอยท่ีสุด  7  ประการ  ตั้งแตเด็กคือ 

 1)  สัจจะ  พูดความจริง  (TRUTH) 

 2)  ความซ่ือสัตยสุจริต  (HONESTY) 

 3)  ความระลึกในหนาท่ี  (SENSE OF DUTY) 

 4)  ความอดกลั้น  (PATIENCE) 

 5)  ความเปนธรรม  (FAIR PLAY) 

 6)  ความเอาใจเขามาใสใจเรา  (CONSIDERATION FOR OTHERS) 

 7)  เมตตาธรรม  (KINDNESS) 

                                                        
5พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว,เรื่องเดียวกัน,หนา  125.  
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 คติธรรมท้ัง  7  ประการนี้  ปลูกฝงกันมาตั้งแตเด็กจนกระท่ังเปนอุปนิสัยประจําชาติ  ถาคนมีคติ

ธรรมท้ัง  7  ประการแลวก็จะมี  “INTEGRITY”  ตามมา  สําหรับ  “INTEGRITY”  นี้มีความหมายวา  

ความหนักแนน  นาเชื่อถือ  ยึดม่ันในหลักการและความถูกตองชอบธรรม  โดยใชคํารวมนี้เปนคําแปลวา   

“การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม” 

 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมนี้เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงและเปนพลังแหงชาติ

ของอังกฤษอยางแทจริง6 

 ศาสตราจารยธานินทร  กรัยวิเชียร  องคมนตรี  กลาววา  วินัยทางการเมืองของอังกฤษเขาเขมงวด

มากจนเราเองก็คิดไมถึง  โดยยกตัวอยาง  2  กรณีคือ  กรณี  MR. JOHN BELCHER รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยในรัฐบาลชุด  MR. CLEMENT ATTLEE ถูกขอครหาวา  เขาคลุกคลีสนิทสนมกับ  MR. STANLEY  

ซ่ึงเปนพอคาท่ีมีชื่อเสียงไมดีนัก  ท้ังสองคนเปนนักเรียนรวมรุนกันมาตั้งแตเด็กและเปนเพ่ือนกันมาจนกระท่ัง

คนหนึ่งไดเปนรัฐมนตรี  ขอครหามีวา  MR. JOHN BELCHER คงจะใหสิทธิประโยชนแก  MR. STANLEY 

ในทางท่ีไมควรจะให  จึงไดมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนสอบสวน  ปรากฏวา  MR. JOHN BELCHER ไมเคยให

อะไรเปนชิ้นเปนอันแก  MR. STANLEY แตในทางตรงกันขาม  MR. STANLEY เคยตัดเสื้อผาชุดสากลใหกับ  

MR. JOHN BELCHER เพ่ือนรักของเขาเปนของขวัญวันเกิดชุดหนึ่ง  เพียงเทานั้น  MR. JOHN BELCHER   

ก็ตองลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีไป  ดวยเหตุท่ีประพฤติมิชอบ 

 อีกกรณีหนึ่ง  คือ  กรณีของ  MR. JOHN PROFUMO รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลชุด  

MR. HAROLD MACMILLAN  มีเรื่อง อ้ือฉาววาไปมีความสัมพันธสวาทกับโสเภณีชั้นสู งของอังกฤษ   

ชื่อ  CHRISTINE KEELER  และเธอก็ไปมีสัมพันธสวาทกับทูตทหารเรือของโซเวีตรัสเซียประจําประเทศอังกฤษ  

จึงมีขอกริ่งเกรงกันวาความลับของทางราชการทหารอาจจะรั่วไหลจาก  MR. JOHN PROFUMO  ผาน  

CHRISTINE KEELER  ไปสูทูตทหารเรือของโซเวีตรัสเซีย  แตเม่ือไดมีการสอบสวนแลวไมปรากฏวาความลับ

ของทางราชการทหารอังกฤษรั่วไหลแตอยางใด  ไดความแตเพียงวา MR. PROFUMO  มีสัมพันธสวาทกับ  

CHRISTINE KEELER  อยางท่ีมีขอครหากันจริง  MR. PROFUMO  อยูไมไดตองลาออก 

 ในวงการเมืองของอังกฤษนั้น  ถาออกจากรัฐสภาเพราะมีมลทินมัวหมองแลว  ไมมีทางท่ีจะได 

หวนกลับเขาสูรัฐสภาอีกเลย  ไมวาจะเคยมีความดีความชอบมากอนสักเพียงไหน  ไมวาจะเปนท่ีปราดเปรื่อง 

สักปานใดก็ตาม  นี่คือการคว่ําบาตรแบบท่ีเรียกวา  “PROFESSIONAL SOLIDARITY”  ซ่ึงไดแก  การผนึก

กําลังเพ่ือรักษาไวซ่ึงเกียรติภูมิแหงวิชาชีพนักการเมือง  คือ  ออกแลวออกเลย  มีการกําจัดคนชั่วโดยไมมี 

การลมหลักการหรือใหโอกาสทําชั่วอีก  มาตรการทางวิชาชีพในวงการเมืองนี้เองท่ีทําใหเขารักษาเกียรติภูมิ 

แกวิชาชีพไวไดเสมอมา
7 

 

                                                        
6ศาสตราจารยธานินทร  กรัยวิเชียร  องคมนตรี,  “คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร”,(นนทบุรี:ศูนยสงเสริม

จริยธรรมสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,2547),  หนา  12  -  14. 
7Ibid,หนา  9  -  10. 
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4.  ธรรมาธิปไตยเปนแกนของประชาธิปไตย8 

  กอนการรัฐประหารเดือนกันยายน  พ.ศ.  2549  มีการชุมนุมประทวงขับไลรัฐบาลซ่ึงผูประทวง 

อางวามีการทุจริตคอรัปชั่นและใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบหลายกรณี  เกิดปญหาความขัดแยงทางการเมือง

อยางรุนแรง  มีการแบงเปนฝกเปนฝายอยางชัดเจน  ไดมีคณะบุคคลในเครือขายองคกรพระพุทธศาสนาไป

กราบนมัสการพระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ท่ีวัดญาณเวศกวัน  เม่ือตอนคํ่าวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.  

2549  ถึงปญหาท่ีรุมเราของประเทศอันเนื่องมาจากการปกครองของประเทศเราท่ีเรียกวา  “ประชาธิปไตย”  

ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณไดแสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกับระบบการปกครอง  ปญหาของบานเมืองรวมท้ัง 

แนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหบานเมืองสงบสุขเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริง 

 พระพรหมคุณาภรณ  กลาวในการปกครองทุกระบอบมีองคประกอบสําคัญคือ  อํานาจตัดสินใจ  

หมายความวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีไหน  การปกครองก็คือระบอบนั้นจะเปนระบอบการปกครองแบบไหน

ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีใด 

 -   ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีบุคคลผูเดียว  ก็เปนเผด็จการ 

 -   ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีคณะบุคคล  ก็เปนคณาธิปไตย 

 -   ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน  ก็เปนประชาธิปไตย 

 บานเมืองของเราตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตยอํานาจตัดสินใจก็มาอยูท่ีประชาชน  ปจจุบันเรามี

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีตัวแทน  ประชาชนมอบอํานาจตัดสินใจใหแกตัวแทนท่ีตนเลือกตั้งไปนั้น   

แลวตัวแทนหรือผูแทนเหลานี้ไปประชุมเพ่ือเลือกผูนําหรือหัวหนาผูบริหารใหเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 

ก็เลยมอบอํานาจตัดสินใจใหกับคนท่ีเปนนายกรัฐมนตรีนั้น  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีจึงเปนผู มีอํานาจ 

ในการตัดสินใจและทําการตัดสินใจในนามของประชาชน  การตัดสินใจจึงเปนหัวใจของการปกครอง   

สิ่งสําคัญ  คือ  บุคคลผูตัดสินใจจะใชอํานาจตัดสินใจนั้นดวยเอาอะไรเปนตัวกําหนดหรือเอาอะไรเปนเกณฑ

ตัดสินใจ 

 *  ถาเอาตัวเอง  เอาความยิ่งใหญของตน  เอาความทะนงตัว  เอาทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือสวนตัว  

เอาผลประโยชนของตนเปนเกณฑตัดสินใจ  ก็เปนอัตตาธิปไตย 

 *  ถาตัดสินใจไปตามกระแสนิยม  เสียงเลาลือหรือแมแตไมเปนตัวของตัวเอง  คอยฟงวาใครจะวา

อยางไร  อยางท่ีวาแลวแตพวกมาลากไป  หรือตามแรงกดดัน  จะเอาใจเขา  จะหาคะแนนหรือตอบแทนการ

เอ้ือประโยชน  ก็เปนโลกาธิปไตย 

 *  ถาเอาความจริง  ความถูกตองดีงาม  หลักการ  กฏ  กติกา  เหตุผล  ประโยชนท่ีแทจริงของชีวิต

และสังคม  เปนเกณฑตัดสินใจโดยใชปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีรับฟง 

อยางกวางขวาง  ใหถองแท  ชัดเจน  และพิจารณาอยางดีท่ีสุดเต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ

บริสุทธิ์ใจก็เปนธรรมาธิปไตย 

                                                        
8พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), “ธรรมธิปไตยไมมา  จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ”,(กรุงเทพมหานคร:บริษัท

พิมพสวย  จํากัด,2549) 
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 การตัดสินใจตามหลักธรรมาธิปไตยตองมีปญญารูวาอะไรคือความจริง  อะไรถูกตอง  อะไรดีงาม  

แลวจึงตัดสินใจลงคะแนนอยางจริงใจไปตามมติของปญญานั้น  การศึกษาจึงสําคัญมากสําหรับระบอบ

ประชาธิปไตย  เพราะคนจะตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยไดจะตองมีการศึกษาใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตั้งแต

รูขอมูล  รูความจริงความถูกตองในเรื่องนั้น ๆ  วาเปนอยางไร  เริ่มตั้งแตตองศึกษาคนท่ีมาสมัคร 

รับเลือกต้ังวาบุคคลนี้เปนอยางไร  มีประวัติอยางไร  เปนคนดี  เปนคนท่ีเชื่อถือไววางใจไดไหม  เปนคนมี 

อุดมคติ  มีฉันทะท่ีจะทํางานเพ่ือสวนรวมจริงหรือไม  แลวก็ดูตัวเองวาท่ีเรามาเลือกตั้งนี้  เรามาทํากิจกรรมนี้

ไมใชเพ่ือประโยชนสวนตน  การปกครองนี้เพ่ือประเทศชาติ  เพ่ือประโยชนสวนรวม  เพ่ือความถูกตอง 

ดีงาม  เพ่ือความเปนธรรมในสังคม  เปนตน  เม่ือพิจารณาธรรมะท้ังหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑของธรรมนั้น  

เรียกวา  ธรรมาธิปไตย 

 เม่ือเปนประชาธิปไตยอํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชนก็ตองใหประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง   

มีธรรมาธิปไตย  จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพ่ือใหประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ 

ในการตัดสินใจนั้นทําการตัดสินใจดวยปญญา  โดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม  คือความจริงถูกตองดีงามและ

ประโยชนสุขท่ีแทจริงท่ีม่ันคงย่ังยืน 

 ปญญาเชื่อมโยงมนุษยใหถึงธรรมท่ีเปนความจริงของธรรมชาติ  ถารูจริงท่ัวตลอดชัดแลวก็เจาะกฎ

แหงธรรมได 

 เจตนาชี้นํามนุษยไปสูจุดหมายท่ีตนปรารถนา  ถาชี้นํามุงตรงไปยังจุดหมายท่ีแทก็อาจสัมฤทธิ์

ประโยชน  แตถาเจตนาไมตรงก็คงวุนวาย  เจตนาจึงเปนแกนหรือเปนตัวแทนของจริยธรรม  ธรรมาธิปไตย 

ก็สําเร็จดวยเจตนาท่ีเลือกเอาธรรมเทาท่ีปญญาจะบอกใหได  ปญญาและเจตนาจึงเปนจุดศูนยกลาง 

ในการพัฒนามนุษย 

 พระพรหมคุณาภรณ  กลาววา  ธรรมของผูปกครองตองทําเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ตองทํา

ใหแกบานเมือง  จนกระท่ังแมแตประโยชนสวนตนก็สละได  มีเจตนาท่ีมุงธรรม  มุงเอาความจริง 

ความถูกตองดีงาม  ทําเพ่ือประเทศชาติ  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 ธรรมมีหลายระดับ  เชน  ธรรมของคฤหัสถ  ธรรมของภิกษุ  ธรรมของแพทย  ธรรมของนักธุรกิจ  

ธรรมของผูปกครองประเทศ  ฯลฯ  ในหลายเรื่อง  พระจะไปทําอยางชาวบานก็ไมไดอาจจะถึงกับมองวาไมเปนพระ 

 หลักการของนักธุรกิจนั้น  ถือผลประโยชนของตัวเองเปนใหญ  โดยท่ีวาแมจะไมถูกธรรมมากนัก   

ไดแความันไมไปเบียดเบียนคนอ่ืนชัด ๆ  เขาก็เอา  แตเม่ือนักธุรกิจท่ีมาเปนผูปกครองประเทศ  ถาเขาละเลย

ธรรมของผูปกครองประเทศ  เขาจะถือหลักการของนักธุรกิจแบบนั้น  มันก็ผิดธรรมของผูปกครอง 

 ธรรมซ่ึงเปนคุณสมบัติและหนาท่ีของคนท่ีอยูในสถานะและบทบาทตาง ๆ  เชน  ธรรมของผูปกครอง  

ธรรมของสมณะ  ธรรมของแพทย  เปนตน  คนปจจุบันท่ีอยูในแนวคิดตะวันตกโดยเฉพาะพวกฝรั่งเองก็พูดถึง

คํานึงกันมาก  แตเขามักใชคําวา  “จริยธรรม”  ฝรั่งมองวา  นักปกครองตองมีจริยธรรมบางอยางพิเศษหรือ

เครงครัดเหนือกวาคนท่ัวไป  เพราะความคิดวินิจฉัย  (JUDGEMENT)  ของนักปกครองอาจชี้นําผันแปรชะตา

กรรมตลอดจนตัดสินความเปนความตายของประเทศชาติ  เขาจึงจะตองงดความประพฤติบางอยาง  และเวน

จากความเก่ียวของกับกิจการบางประเภท  เชน  ท่ีมีผลประโยชนซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความคิดวินิจฉัยนั้น  
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ดวยเหตุนี้  นักปกครองและนักการเมืองจึงตองมีมาตรฐานทางจริยธรรมบางอยางสูงกวาเกณฑท่ัวไป  ซ่ึงเขาใช

คําวา  “HIGHER STANDARD”  คือใชมาตรฐานท่ีสูงกวาแตก็ชอบธรรมไมถือวาเปนมาตรฐานสองชั้น  

(DOUBLE STANDARD) ดังนั้น  จึงปรากฏวา  นักการเมืองฝรั่งบางทีท้ังท่ีมีความประพฤติเสียหายในชั้นท่ีไม

ถือเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับคนท่ัวไปแตก็ถูกลงโทษหรือถูกถอดถอนสถานะ  ตัวอยาง  เม่ือป  1989  (พ.ศ.  

2532)  ประธานาธิบดี  GEORGE BUSH (คนพอ)  พอเขาดํารงตําแหนงใหม ๆ  ก็เสนอชื่อ  นาย  JOHN  

TOWER  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแลวก็ตองเสียหนา  เพราะวุฒิสภาตีขอเสนอนั้นตกไป  โดยอาง

เหตุผลขอสําคัญวา  JOHN TOWER เปนคนข้ีเหลา  ถึงแมวาประธานาธิบดี  GEORGE BUSH จะสูเต็มท่ีและ  

JOHN TOWER  เองก็ถึงกับกลาวคําปฏิญาณวาถาไดรับฉันทานุมัติดํารงตําแหนงจะเลิกสุรา  วุฒิสภาก็หายอมไม  

กลายเปนกรณีแรกใน  30  ป  ท่ีบุคคลซ่ึงประธานาธิบดีขอตั้งในตําแหนงสําคัญไมไดรับฉันทานุมัติจากวุฒิสภา  

ตองเปลี่ยนคนใหมเปน  RICHARD B.CHENEY   

 พระพรหมคุณาภรณ  ไดกลาวถึง  หลักธรรมสําคัญในการปกครองท่ีประกาศในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  ไดแก  ราชธรรม  10  (ทศพิธราชธรรม)  จักรวรรดิวัตร  12  ราชสังควัตถุ  4  และราชพละ

หรือขัตติยพละ  5  ท้ังหมดนี้มีสาระท่ีสรุปอยูในพระปฐมบรมราชโองการ  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

(5  พฤษภาคม  2493)  ท่ีวา  “เราจะครองแผนดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

 สําหรับทางออกของวิกฤตปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคมไทย  พระพรหมคุณาภรณ 

กลาววา  ตองใชวิธีทางปญญา  คือ  การมุงเอาธรรมและไมมีความรุนแรง  ไมใชวิธีการเบียดเบียน   

เปนข้ันพ้ืนฐานกอน  ซ่ึงเปนหลักการท่ัวไปของประชาธิปไตยและของธรรมะดวย  และดวยการใชวิธีการ

ทางปญญาก็จะนําไปสูการพูดจากันโดยทําขอมูลตาง ๆ  ใหกระจางชัดไมปกปด  พูดกันโดยเปดเผย  อะไรคือ 

ความจริง  ความถูกตองดีงาม  และประโยชนท่ีแทของชีวิตและสังคมก็วากันไป  แลวก็ตัดสินใจบนฐานของ

ความจริง  ความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของสวนรวม 

 การท่ีเราเปนประชาธิปไตยนั้น  เราก็มีองคประกอบอยางหนึ่ง  คือ  สมานฉันท  ซ่ึงเปนปจจัย 

อยางหนึ่งของสามัคคีแตใมใชตัวความสามัคคี  “สมานฉันท”  แปลวา  มีความตองการตรงกัน  ถาคนไมมี

ความตองการตรงกันมันก็ไปกันไมได  ในสังคมประชาธิปไตยนั้น  คนมีความตองการตรงกันรวมกัน   

คือ  ตองการธรรม  ตองการความถูกตองดีงาม  ตองการประโยชนสุขของสังคม  ตองการอยูรวมกัน 

ในสังคมอยางสมบูรณ  แมแตในดานรูปธรรมก็ตองการระบบท่ีจะใหทุกคนมีสวนรวม 

 ถาคนมีธรรมาธิปไตยก็หมดปญหาการแบงพรรค  แบงพวก  ถือกลุม  ถือสถาบัน  แตมุงหา  มุงรู   

มุงใหถึงธรรม  เพ่ือเอาธรรมเปนหลักเปนเกณฑในการตัดสินใจเลยขามพนการถือตัว  ถือพวกไปไดหมด  

เพราะฉะนั้น  เกณฑตัดสินใจจึงสําคัญท่ีสุด  ตั้งแตชาวบานเริ่มดวยการเลือกตั้งก็เอาผลประโยชนท่ีผูสมัคร  

ส.ส.  มาใหเปนเกณฑตัดสินใจ  เม่ือเปนอยางนี้เกณฑตัดสินใจในการเลือก ส.ส.  ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย   

แตจมกันอยูแคอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยไปไมถึงธรรมาธิปไตยท่ีเปนหัวใจของประชาธิปไตย 

 แมเปนถึงจักรพรรดิซ่ึงปกครองโดยคนเดียวยังตองเปนธรรมาธิปไตย  ถาจักรพรรดิใชเกณฑการ

ตัดสินใจเปนอัตตาธิปไตยก็จบเหมือนกัน  เกณฑตัดสินใจของจักรพรรดิก็ตองเปนธรรมาธิปไตย 
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 เม่ือประชาชนทุกคนมีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย  ประชาชนแตละคนก็ตองตัดสินใจดวย

ธรรมาธิปไตย  เพ่ือใหประชาธิปไตยเปนจริงข้ึนมา  แตสังคมไทยทุกวันนี้เส่ือมทรุดไปจากธรรมะอยางหนัก 

ในสภาพท่ีเส่ือมอยางนั้นก็ถือวาคนแทบไมเอาธรรมาธิปไตยกันแลว  และก็เปนเครื่องบอกดวยวา   

การฟนฟูหรือการกาวไปสูประชาธิปไตยจะเปนงานท่ีหนักหนาสาหัส 

 ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง  ตองเปนประชาธิปไตยท่ีเปนธรรมเทานั้น  แลวในประชาธิปไตยท่ีเปน

ธรรมนั้นตองมีธรรมาธิปไตยเปนแกน  คนในสังคมประชาธิปไตยตองยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนเกณฑในการ

ตัดสินใจในการดําเนินกิจการทางการเมือง  การปฏิรูปการเมืองก็เพ่ือแกปญหาประชาธิปไตยท่ีไมเปนธรรม  

โดยจะทําใหมันเปนประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม  ปญหาประชาธิปไตยไมเปนธรรม  แลวจะทําอยางไรใหเปน

ธรรม  ถาสมมติวานายกรัฐมนตรีท่ีเราบอกวาไมดี  ใชไมไดออกไปจริง  แลวมีหลักประกันอะไรไหมวา

นายกรัฐมนตรีคนใหมจะไมเปนอยางนายกรัฐมนตรีคนเกา 

 หัวใจของการปกครอง  คือเรื่องการใชอํานาจตัดสินใจ  ซ่ึงมีจุดสําคัญอยูท่ีวา  ใครมีอํานาจ

ตัดสินใจคนนั้นตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย  เม่ือเปนประชาธิปไตยอํานาจตัดสินใจก็อยูท่ีประชาชน   

เม่ืออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชนก็ตองใหประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง  คือ  ตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย 

 ในดานการปฏิรูปการเมือง  พระพรหมคุณาภรณเห็นวา  ตองมีการปฏิรูป  2  ดาน  พรอมกันคือ 

 หนึ่ง  ดานการจัดตั้งวางระบบ  ตองจัดการกลไกอะไรตาง ๆ  ท่ีจะใหม่ันใจท่ีสุดวา  การตัดสินใจจะ

เปนไปดวยธรรมาธิปไตย  มีการถวงดุลและไมใหมีการครอบงํา  เปนตน 

 สอง  ดานตัวคน  ไดแก  การศึกษาท่ีจะพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพท่ีจะใชเจตนาหรือเจตจํานง 

ท่ีถูกตองท่ีจะตัดสินใจโดยเอาธรรมเปนเกณฑท่ีเรียกวา  ธรรมาธิปไตย  ถาคนมีการศึกษาท่ีถูกตองหรือ

การศึกษาท่ีแทแลวก็จะเปนคนมีคุณภาพ  คือ  ดีท้ังดานปญญาและดีท้ังดานเจตนา  คือ 

 -   มีปญญาดี  คือ  รูเขาใจเทาทันขอมูล  ขาวสาร  สถานการณ  รูจักคิด  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  

แยกแยะไดวา  อะไรเปนความจริง  ถูกตองดีงาม  ประโยชนมิใชประโยชน  เปนตน 

 -   มีเจตนาดี  คือ  คิดสุจริต  ตั้งใจดี  มุงพูดจาสื่อสารและทําการในทางท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูล  

สรางสรรค  เริ่มแตหมายม่ันทําหนาท่ีของตนใหบริสุทธิ์  บริบูรณ 

 พระพรหมคุณาภรณ  กลาววา  การใหการศึกษามีคุณภาพจะนําธรรมาธิปไตยมาใหแก

ประชาธิปไตย  ในสังคมไทยคนมักบอกวา   การศึกษาเวลานี้เนนดานปญญาใหคนมีความรู  แตพอดูกันจริง

ท่ีวาปญญาก็ไมคอยตรง  มักเอาแตความรูขอมูลในวงจํากัด  บวกกับทักษะจําเพาะสวนหนึ่งท่ีจะเอาไปทํางาน

อาชีพ  แตความมีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  เปนตน  บางทีไมไดฝกกัน 

 สวนดานท่ีสอง  คือ  เจตนาหรือเจตจํานงมักจะเลือนลางหรือขาดพรอง  ขาดจิตสํานึกท่ีจะใหเจตนา

นั้นตั้ งแนว มุ ง ไปในทางดี   แทนท่ีจะมี เจตนาเปน กุศล   กลับตรงข ามคือ  มักไปในทาง คิดจอง 

หาผลประโยชนใหแกตน  มุงจะเสพบริโภคบํารุงบําเรอ  ฟุงเฟอหลงความโกเก  ฮือฮาไปตามกระแส   

มีความคิดผิวเผินแคสนองคานิยม  ตอกย้ํากันแตอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย 

 ถาตรวจสอบวัดผลออกมาอยางนี้ก็ไมใชแควาเด็กจะสอบตกในการศึกษาเทานั้น  แตระบบ

การศึกษาเองไดสอบตกเสียกอนแลว 
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 ถาคนเปนผูท่ีพัฒนาแลวดานการศึกษา  มีท้ังปญญาและเจตนาท่ีดีก็ม่ันใจไดวาเขาจะใชอํานาจ

ตัดสินใจท่ีเขามีในระบบประชาธิปไตยดวยการตัดสินใจท่ีเปนธรรมาธิปไตย  แตถามีพลเมืองท่ีขาด ๆ  พรอง ๆ  

ทางปญญาบาง  ทางเจตนาบาง  ประชาธิปไตยก็ขาด ๆ  พรอง ๆ  ไมมีหลักประกัน  แลวก็คงเวียนวายอยูใน

วัฏสงสารอยางท่ีเปนอยูนี้ 

 ถาเจตนาดีแลว  มีปญญาดวยก็ตัดสินใจไดผลดี  ถามีปญญาแตเจตนาไมดี  ก็เอาปญญาไปใชหา

ผลประโยชนใหแกตัวและทํารายผูอ่ืน  ถาเจตนาดีแตปญญาไมมีก็จบเหมือนกันเพราะจะตัดสินใจผิดพลาด 

โดยรูเทาไมถึงการณแลวก็ไปไมรอด 

 ฉะนั้น  จึงตองพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพ่ือใหประชาชนผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจนั้น  

ทําการตัดสินใจดวยปญญาโดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม  แลวตรงนี้แหละคือ  ธรรมาธิปไตย 

 พระพรหมคุณาภรณไดกลาวย้ําวา  “ประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตยไมได  ถานายกรัฐมนตรีไมมี

ธรรมาธิปไตย”  และกลาวอีกวา  “เม่ือเกิดเหตุราย  แมจะเปนความขัดแยงท่ีรุนแรงถึงข้ันวิกฤต  นักบริหาร 

ท่ีมุงธรรมก็จะมองเปนโอกาสท่ีจะกาวไปสูความสมบูรณในการเขาถึงบูรณภาพแหงธรรม  เพราะจะไดสามารถ

สํารวจตรวจสอบมองเห็นแงท่ียังขาดยังพรองท่ีจะไดแกไขจัดปรับใหสมบูรณ  เขาจึงไมปฏิบัติการเชิงลบท่ีจะ

สูญเสียหรือทําลายพลังงานดวยการวิวาทตอกรพยายามเอาชนะภายนอก 

 เม่ือตั้งสติและดํารงขันติได  ผานพนอารมณความรูสึกขุนเคืองไปแลว  พอกาวสูการใชปญญา   

เขาจะขอบใจพวกคนท่ีมาชี้โทษให  แลวใชโอกาสและพลังงานในทางสรางสรรคใหเต็มท่ี  แลวเขาก็จะกาวสูง 

ข้ึนไปพรอมดวยชัยชนะแทท่ีทุกฝายไดดวยกัน  ท่ีความเปนฝายละลายหายไปและทุกอยางดีข้ึน  คือชัยชนะ

แหงธรรม 

 ถาตอสูเพ่ือเอาชนะกันดวยความรุนแรงหรือเลหกลภายนอก  จะไมมีทางไดชัยชนะแทจริง  เพราะ 

ชัยชนะท่ีสูญเสียธรรมไมอาจเปนชัยชนะท่ีแท  ตราบาปจะคงอยูและคอยอยูยืนยาวนานกวาชีวิตและแมแต

ชาติวงศของคนท่ีคิดวาตนชนะนั้น 

 “ชัยชนะท่ีแทและย่ังยืน  ตองเปนชัยชนะแหงธรรมและชัยชนะโดยธรรมเทานั้น” 

 สําหรับสถานการณความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคมไทย  ซ่ึงกลาวกันวาถึงข้ันวิกฤตของสังคมไทย  

พระพรหมคุณาภรณ  กลาววา  ท่ีจริงควรเรียกวิกฤตนี้วาเปนวิกฤตรอน  เพราะวาท่ีแทนั้นสังคมไทยเขาสู

ภาวะวิกฤตมานานแลว 

 มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลาซ่ึงควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอย

กวาปญหาวิกฤตรอนนั้นหรือยิ่งกวาเสียอีก  เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนนั้น  ตัวอยาง  เชน 

• สังคมไทยเกลื่อนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย  นอนคอยโชค  รอผลดลบันดาล  ไมหวังผล

จากการกระทําดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตน 

• สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุงเฟอ  ชอบโกเกอวดกัน  ฉาบฉวย  ออนแอ  ขาดความใฝรู  

ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา 

• สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม  คนเอาแตเสพบริโภค  ไมมีนิสัยเปนนักผลิต 
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• คนไทยมักตื่นอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศท่ีพัฒนาแลว  เชน  ตามฝรั่ง  

เหอญี่ปุน  มีโลกทัศนแคบและวิสัยทัศนจํากัด  ขาดความรู เทาทันและความมุงม่ันท่ีจะกาวข้ึนไปสู 

การแกปญหาของโลกและการสรางสรรคเพ่ือมนุษยชาติ 

• คนไทยมากมายหมกมุนในกาม  ปลอยตัวมัวเมาในเรื่องเพศและประดาอบายมุข  จนสุดโตง

ยิ่งกวาวัฒนธรรมนอกท่ีตนชอบตามอยาง 

• วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว  จิตใจคนเหี้ยมหินลงไป  อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาด

อยางท่ีแทบจะคาดคิดไมถึง 

• ปญหาวัยรุนหนักหนา  ท้ังเรื่องเพศ  เรื่องความรุนแรง  ความเสื่อมถอยในดานการศึกษา   

เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุนมัวเมาดําเนินชีวิตผิด  เชน  เปนโรคอวนแตเด็กมากข้ึน ๆ   

• คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี  เอาประโยชนจากขาวสารมูลไมได  แตใชเทคโนโลยีและ 

เสพขอมูลในทางท่ีเกิดโทษ 

• การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลาย  นับวันยิ่งระบาดแพรขยายจนกลายเปน

เหมือนของปกติสามัญ 

ตองยอมรับวา  สภาพผุโทรมของสังคมอยางนี้เปนมูลเหตุอยูเบ้ืองหลังวิกฤตรอน  ท่ีเรากําลังเผชิญอยู  

มันเปนวิกฤตทางสังคมท่ียืดเยื้อและเปนวิกฤตลึกลงไปในชีวิตจิตใจของคน  เปนวิกฤตแหงคุณภาพ 

ของคน  ท้ังท่ีสภาพปญหาเหลานี้เกาะกินสังคมของเราอยางหนัก  แตมันก็ถูกละเลย  อยางดีก็แคแตะปญหา

กันอยางผาน ๆ  ผิวเผิน  ปลอยใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกท่ีแกไขไดยาก 

ไมชานานนักวิกฤตรอนจะตองจบลง  แลวไมวาเมืองไทยจะมีรัฐบาลใด  วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู   

แลวเราก็จะตองเดือดรอนกับมันตอไป  บางรัฐบาลแมในยามปกติก็อาจจะคิดและทําการโดยไมแยบคาย  แลว

เสริมเติมวิกฤตลึกใหซํ้าหนักลงไปอีก 

ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกนั้นอยางจริงจัง  มันก็จะนําเราไปสูวิกฤตรอนครั้งใหม  ทําใหสังคม

หมุนเวียนอยูในวงจรบาป  ถึงจะมีวันท่ีพูดไดวาวิกฤตรอนจบแลวประชาธิปไตยฟนคืนมา  แตถาวิกฤตลึก 

ยังอยูเราจะมีประชาธิปไตยท่ีนาภูมิใจไดจริงหรือ  มันจะเปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพต่ําของสังคมท่ีเปน

เหย่ือในโลกแหงทุนนิยม  ท่ีถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัฒน  เปนสังคมท่ีถูกกระทําไมสามารถเปน

ผูนําท่ีมีอะไรใหแกอารยธรรมโลก 

ถาใส ใจ ท่ีจะแก ไขปญหาและเขมแข็งในการสร างสรรคจริ ง   ไม ว าใครจะมาเปนรัฐบาล   

คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอาจริงเอาจังใหรัฐบาลและสังคม  ตองมุงม่ันในการแกปญหาวิกฤตลึกนี้  

จะตองเรียกรองและเรงรัดใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทยอยางจริงจัง  ท่ีจะชวยใหสังคมไทยไมตองมา

หวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับปญหาวิกฤตรอนอยางนี้อีก  กับท้ังใหสามารถมีความภูมิใจ  ม่ันใจในประเทศชาติของตน

วามีสังคมท่ีเจริญม่ันคงอันเอ้ือตอการพัฒนาของชีวิต  จิตปญญา  โดยมีประชาธิปไตยท่ีควรแกความหมาย

อยางแทจริง 
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5.  ปญหาการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย 

 การพัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  เพราะหากเราไมพัฒนาพลเมืองของประเทศใหเปนคนดีท่ีมีคุณภาพ  พลเมืองของประเทศ 

ก็จะเปนเหมือนกาฝากท่ีคอยเกาะกินหาผลประโยชนจากประเทศแผนดินเกิดของตนเองมากกวาท่ีจะทํา

ผลประโยชนใหเกิดกับประเทศชาติของตน  พลเมืองเหลานี้เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีผุกรอนไมแข็งแรง 

ของบาน  ซ่ึงไมชาบานหรือประเทศชาติก็จะพังในท่ีสุด 

 การพัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพตองเริ่มพัฒนาตั้งแตเด็กและเยาวชน  หลวงปูชา  สุภัทโท  พระ

โพธิญาณเถร  ทานสอนวา  “จะดีขางหนา  ก็  (เพราะ)  ดีเดี๋ยวนี้  จะผิดขางหนา  ก็  (เพราะ)  ผิดเดี๋ยวนี้”9   

DR. DOROTHY LAW NOLTE  นักเขียนและท่ีปรึกษาปญหาครอบครัวไดเขียนบทความชื่อวา  

“CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE”  (เด็ก ๆ  อยูกับอะไรก็เปนอยางนั้น)  โดยเขากลาววา 

“ถาเด็กอยูกับคําวิพากษวิจารณ  เขาก็เรียนรูท่ีจะประนามโทษผูอ่ืน 

ถาเด็กอยูกับความเปนปฏิปกษ  เขาก็เรียนรูท่ีจะรบตบมือ 

ถาเด็กอยูกับความกลัว  เขาก็เรียนรูท่ีจะวิตกกังวลกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

ถาเด็กอยูกับความสงสาร  เขาก็เรียนรูท่ีจะรูสึกเศราสรอยกับตัวเอง 

ถาเด็กอยูกับการเยาะเยย  เขาก็เรียนรูท่ีจะประหมาเอียงอาย 

ถาเด็กอยูกับความอิจฉา  เขาก็เรียนรูการอยากไดของผูอ่ืน 

ถาเด็กอยูกับความละอาย  เขาก็เรียนรูท่ีจะรูสึกสํานึกผิด 

ถาเด็กอยูกับการใหกําลังใจ  เขาก็เรียนรูท่ีจะม่ันใจ 

ถาเด็กอยูกับขันติความอดทนไดในสิ่งท่ีไมชอบ  เขาก็เรียนรูท่ีจะอดทน 

ถาเด็กอยูกับการยกยอง  เขาก็เรียนรูท่ีจะชื่นชมและรูคุณคา 

ถาเด็กอยูกับการยอมรับ  เขาก็เรียนรูท่ีจะรัก 

ถาเด็กอยูกับการเห็นดวย  เขาก็เรียนรูท่ีจะพอใจในตนเอง 

ถาเด็กอยูกับการยอมรับในตัวตนหรือผลงาน  เขาก็จะเรียนรูวาการมีเปาหมายนั้นดี 

ถาเด็กอยูกับการแบงปน  เขาก็เรียนรูท่ีจะเปนคนมีน้ําใจ 

ถาเด็กอยูกับความซ่ือสัตย  ยุติธรรม  เขาก็เรียนรูจักความจริงและความเปนธรรม 

ถาเด็กอยูกับความม่ันคง  ปลอดภัย  เขาก็เรียนรูท่ีจะมีศรัทธาในตนเองและในสิ่งท่ีเขาเปน 

ถาเด็กอยูกับความเปนมิตร  เขาก็เรียนรูวาโลกนี้เปนท่ีท่ีนาอยู 

ถาคุณอยูดวยความสงบเย็น  เด็กของคุณจะเปนอยูดวยสันติสุขในเรือนใจ”10 

                                                        
9ประภาภัทร  นิยม  โรงเรียนรุ งอรุณ ,   “มีปญญาย่ิงกวาฉลาด  BE WISE MORE THAN SMART” , 

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด,2553),หนา  69. 
10Ibid,หนา  34  -  35. 
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ทานพุทธทาสภิกขุ  กลาววา  “โพธิ  คือ  ความรู  หมายถึง  สติปญญาท่ีจะชวยใหรอดได  โพธินี้เปน

คุณสมบัติด้ังเดิมของจิตใจ  คือ  จิตใจทุก ๆ  ชนิดจะมีเชื้อของความเปนโพธิ  คือ  อยางนอยมันก็รูจักอะไร

ตามท่ีควรจะรูจักในข้ันแรก  แลวมันจะคอย ๆ  เจริญงอกงามไปจนรูจักสิ่งท่ียาก  ท่ีลึก  ท่ีสูงข้ึนไป  ธรรมชาติ

ไดใหเชื้อแหงโพธิมาแลวท้ังนั้น  แตเราไมปลูกไมฝงหรือเพาะหวานมันใหเจริญงอกงาม  มันก็เลยเปนชองวาง

สําหรับกิเลสอันเปนสิ่งท่ีตรงกันขามจะงอกงาม  เราเกิดมาแทนท่ีโพธิจะงอกงามกลับหดหูลงไป  ใหชองแก

กิเลสท่ีจะงอกงามเจริญยิ่งข้ึน  เราจึงกลายเปนไมมีโพธิท้ังท่ีมีเชื้อแหงโพธิ  ท้ังท่ีธรรมชาติไดมอบหมายให

มาแลวเสร็จ  สวนโพธิแท ๆ  นั้นมันเปนเรื่องของสติปญญาท่ีไดเชื้อมาแลวจะตองอบรมดวยการศึกษา   

ดวยการประพฤติกระทําใหเจนจัดในสิ่งเหลานั้น  ท่ีเรียกวาเปนสิ่งท่ีตองอบรมข้ึนมา  นอกจากจะตองอบรม 

ข้ึนมาแลว  มันยังเปนสิ่งท่ีทําไดยากดวย  อบรมไดโดยยาก  แลวมันยังมีลักษณะเหมือนกระแสโลกมันไมคลอง

หรือสะดวก  หรือลื่นไปตามกระแสโลก  มันฝนกระแสโลก  เพราะวาโลกนี้มันตองการแตจะไปในทางท่ีงาย  

คือ  ตกไปในทางท่ีต่ํา  สวนสิ่งนี้มันฝนกระแสโลก  คือ  ตองการจะไปในทางท่ีสูงท่ีเราเรียกกันวาดี  นี่แหละ

สติปญญา  หรือท่ีเรียกวาโพธินั้น  มีลักษณะอยางนี้”11 

ดังนั้น  การท่ีจะทําใหพลเมืองของประเทศไทยซ่ึงปกครองในระบบท่ีเรียกวา  ประชาธิปไตย   

เปนพลเมืองดีมีคุณภาพ  เปนคนดีมีน้ําใจ  มีระเบียบวินัย  รูจักการปกครองโดยยุติธรรม  รูแพรูชนะรูอภัย  

รูจักการทํางานรวมกันเปนทีมหรือเปนหมูคณะ  เปนคนท่ียึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  (INTEGRITY)  

คือ  มีสัจจะ  พูดความจริง  มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีความสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบ  มีความอดกลั้น   

รักความเปนธรรม  (มีอุเบกขา)  เปนผูท่ีเอาใจคนอ่ืนเขามาใสใจตนเอง  มีเมตตาธรรม  รวมท้ังมีปญญาและ 

มีหลักธรรมาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมในสังคม  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี ้

เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับพลเมืองในระบบประชาธิปไตย  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะไมเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติของคน  แตจะเกิดข้ึนโดยการอบรมปลูกฝงจนเกิดเปนอุปนิสัยท่ีดีของคน  และอุปนิสัยท่ีดีของ

คนตองเริ่มพัฒนาตั้งแตเด็กและเยาวชนจนเกิดเปนอุปนิสัยท่ีดีประจําตัวและจะตองมีการอบรมพัฒนาอยู

สมํ่าเสมอเพ่ือมิใหกิเลสเขามาครอบงําจิตของคน  เพราะจิตของคนเสมือนน้ําท่ีจะไหลลงสูท่ีต่ําตามแรงดึงดูด

ของโลก  จิตใจของคนจะไหลลงสูท่ีต่ําตามแรงดึงดูดของกิเลสอยูเสมอหากรูไมเทาทันกิเลส 

ครอบครัว  สื่อ  สิ่งแวดลอมรอบตัว  และระบบการศึกษา  จะมีสวนสําคัญในการอบรมปลูกฝงสิ่งดี

และไมดีใหแกเด็กและเยาวชน  การปลูกฝงบุคคลท่ีดีท่ีสุดตองเริ่มการอบรมปลูกฝงตั้งแตเด็ก  ดังคํากลาวท่ีวา  

“ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก”  สิ่งท่ีนาเปนหวง  คือ  สถาบันท่ีมีบทบาทในการอบรมปลูกฝงเด็กและเยาวชน

ไมไดทําหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน  ละเลยและไมสนใจ 

ในบทบาทของตนเองท่ีจะสรางสรรคใหเด็กและเยาวชนของชาติใหเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมท่ี

เพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม  มีความรูความสามารถ  มีจิตใจเสียสละ  มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมหรือ 

จิตสาธารณะ  (PUBLIC MINDNESS)  และเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 

                                                        
11พุทธทาสภิกขุ, “(หนาท่ีของมนุษย),  งานบันลือธรรม  100  ป  ทานพุทธทาส”  ,(กรุงเทพมหานคร:   

โรงพิมพธรรมสภา),หนา  11. 
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ครอบครัว  เปนสถาบันแรกท่ีคนทุกคนตองเก่ียวของและเปนสถาบันท่ีมีบทบาทอยางมากตอ

พฤติกรรมของเด็ก  เด็กท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  ใชเหตุและผลในการอบรมสั่งสอนเด็ก  

เปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติเพราะ  “ตัวอยางท่ีดี  ดีกวาคําสอน”  เด็กเหลานี้ก็จะเติบโตอยางผูมี

คุณธรรมจริยธรรม  มีเมตตา  มีจิตใจท่ีเสียสละ  ออนนอมถอมตน  มีระเบียบวินัย  รูจักหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของตนเอง  ตรงกันขามกับเด็กท่ีเติบโตในครอบครัวท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม  มีการทะเลาะ 

เบาะแวง  ใชอารมณในการอบรมสั่งสอนเด็กโดยไมอธิบายเหตุและผลของการสั่งใหเด็กกระทําหรือละเวนการ

กระทําท่ีตนเองคิดวาไมดีไมควรกระทําแตจะใชอํานาจขูบังคับเด็ก  ทําใหเด็กเหลานี้เติบโตมาอยางคนไร

คุณธรรมจริยธรรม  มีลักษณะกาวราว  เห็นแกตัว  เอาแตใจ  ไมรูจักการเสียสละ  และไมมีจิตสํานึก 

เพ่ือสวนรวม  โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีพอแมวัตถุนิยมชอบแสวงหาแตสิ่งท่ีเปนวัตถุ  ไมวาจะไดสิ่งนั้นมาโดย

สุจริตหรือไมก็ตาม  เม่ือพอแมไมเปนตัวอยางท่ีดีใหลูก  ลูกก็จะไดแบบอยางไมดีจากพอแม  และจะเติบโต

อยางบุคคลท่ีไรคุณธรรมจริยธรรม  เปนปญหาใหกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งท่ี

นาเปนหวงคือ  ครอบครัวจํานวนมากจะวัดความสําเร็จในการเลี้ยงลูก  คือ  การหาเงินใหลูกใชไมขาดมือ  

และลูกสามารถสอบเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะท่ีเปนวิชาชีพท่ีสามารถหาเงินสรางรายไดความม่ันคง

ทางการเงินในอนาคต  เชน  แพทย  วิศวกร  นักกฎหมาย  โดยครอบครัวเหลานี้ไมสนใจในการปลูกฝงอบรม

ลักษณะนิสัยท่ีดีใหกับเด็ก  เชน  ความซ่ือสัตยสุจริต  ความกตัญู  ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ความมี

ระเบียบวินัย  มีสัจจะ  ตรงตอเวลา  รักความยุติธรรม  ฯลฯ  จึงไมนาแปลกใจท่ีจะไดเห็นขาววา  แพทย  

วิศวกร  กอคดีอาชญากรรมรายแรง  หรือนักกฎหมายท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม  และหลายครั้งท่ีจะพบวา

ผูกระทําความผิดไมรูสึกวาสิ่งท่ีตนกระทําเปนเรื่องท่ีผิด 

กลุมเพ่ือน  เปนสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนถัดจากสถาบันครอบครัว  การท่ีเด็ก 

คบเพ่ือนท่ีดีก็จะมีโอกาสเติบโตเปนคนดีมากกวาเด็กท่ีคบเพ่ือนไมดี  เชน  ครอบครัวท่ีพอแมปฏิบัติธรรมจะ

สอนใหลูกปฏิบัติธรรม  ลูกก็จะใหความสนใจอยูกับกลุมเพ่ือนท่ีปฏิบัติธรรม  สวนครอบครัวท่ีไมสนใจดูแลสั่งสอน

ลูก  ลูกอาจจะไปคบเพ่ือนกลุมเสพยาเสพติดหรือแขงรถมอเตอรไซค  เพ่ือสรางความเดือดรอนรําคาญใหผูอ่ืน

และอาจจะกออาชญากรรมรายแรงโดยไมรูสึกตัววาตนเองกระทําผิด  การใหความรูแกเด็กในการรูจักแยกแยะ

และคบหาสมาคมกับเพ่ือนจึงเปนสิ่งสําคัญ  ดังคําสอนของพระพุทธองคในเรื่อง  “มงคลสูตร”  ซ่ึงพระพุทธ

องคไดตรัสถึงขอพึงปฏิบัติท่ีจะทําใหมนุษยและเทวดามีความสุขความเจริญ  38  ประการ  โดยทรงกลาวถึงสิ่ง

พึงปฏิบัติในการคบหาคน  คือ  การไมคบคนพาล  การคบแตบัณฑิตหรือคนดีและการบูชาบุคคลท่ีควรบูชา 

ส่ือ  ในปจจุบันมีอิทธิพลตอความคิด  ความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก

โดยพอแมแทบจะไมมีโอกาสรับรูถึงความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กท่ีเปลี่ยนไปจากอิทธิพลของสื่อ  

โดยเฉพาะ  SOCIAL MEDIA  ในสังคมยุคปจจุบัน 

เม่ือประมาณสิบปกอนขณะท่ีผูเขียนรับราชการในกระทรวงมหาดไทยไดไปรอรับบุตรชายท่ีโรงเรียน

อัสสัมชัญประถมศึกษา  ถนนสาธร  เห็นครูคนหนึ่งกําลังวิ่งไลจับนักเรียนชั้นประถมคนหนึ่ง  ทราบภายหลังวา

เด็กนักเรียนคนนี้มีพฤติกรรมเปนมาเฟยใชกําลังขมขูเพ่ือนท่ีออนแอกวาและนักเรียนรุนนองเพ่ือมอบเงินให

ตนเอง  ซ่ึงเด็กท่ีมีพฤติกรรมเชนนั้นไมใชเกิดจากครอบครัวท่ียากจน  ผูเขียนจึงไดนําเรื่องดังกลาวไปเลาให
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ขาราชการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งฟง  ซ่ึงขาราชการผูนั้นมีบุตรชายเรียนอยูท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

ขาราชการผูนั้นไดบอกวา  ลูกตนเองก็ทําตัวเปนมาเฟย  โดยเลาใหฟงวา  ตนเองมีบานอยูท่ีอําเภอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม  ทุกวันลูกจะโดยสารรถตูพรอมกับเด็กนักเรียนเพ่ือนบานแถวเดียวกันเพ่ือเขามาเรียนใน

กรุงเทพ ฯ  มีอยูวันหนึ่งเพ่ือนบานไดพาลูกชายมาฟองตนวา  ลูกชายของเพ่ือนบานไมอยากไปโรงเรียน  

เนื่องจากลูกของขาราชการกระทรวงมหาดไทยผูนั้นไดขมขูเอาเงินจากลูกเพ่ือนบานทุกวัน  จนไมมีเงินไปกิน

ขาวในโรงเรียน  ขาราชการกระทรวงมหาดไทยผูนั้นไดเรียกลูกของตนเองมาสอบถาม  โดยเด็กยอมรับ

สารภาพวากระทําผิดจริง  และเลาถึงสาเหตุมีพฤติกรรมเชนนั้นเพราะจําจากสื่อโทรทัศน  จึงตีลูกตนเอง 

ท้ังน้ําตาเพราะเสียใจในการกระทําของลูกตนเอง  ผูเขียนจึงไดแนะนําใหสอนลูกสวดมนต  ไหวพระ  แผเมตตา  

เพ่ือเด็กจะไดมีเมตตาและพระรัตนตรัยจะไดนําทางชีวิตลูกไปในทางท่ีดี  โดยไดเลาใหฟงถึงประสบการณ

ตนเองซ่ึงกอนหนานี้ก็ไมไดสวดมนตเพราะเรียนหนังสือในโรงเรียนคาธอลิก  จึงไมรูวาพระพุทธศาสนาสอน

อะไร  คนชักชวนใหทําบุญก็ไมสนใจเพราะวาคิดวาตนเองไมทําความเดือดรอนใหใครก็พอแลว  จนเม่ืออายุ

ประมาณสี่สิบปเริ่มรูสึกวา  ชีวิตตนเองมีแตความทุกขและปญหาและเริ่มรูวาชีวิตของคนหมดบุญเปนอยางไร  

จึงไดเริ่มทําบุญและสวดมนตโดยเริ่มจากการสวดมนตพระคาถา  “ชินบัญชร”  ของสมเด็จพระพุฒาจารยโต  

พรหมรังสี  โดยสวดมนตทุกวัน  เม่ือปฏิบัติไดระยะหนึ่งจึงไดรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง  ซ่ึงกอนหนา

นั้นเปนคนเจาอารมณ  โกรธงายหายยาก  ไมรูจักการใหอภัย  กลับเปนคนท่ีสงบนิ่งใชสติในการดํารงชีวิตมากข้ึน  

มีเมตตาและรูจักใหอภัยคนมากข้ึน  มองโลกในแงดีมากข้ึน  และมีสิ่งดีๆ  เขามาในชีวิตของตนเองมากข้ึน  

ขาราชการผูนั้นไดฟงและแนะนําใหลูกชายของตนเองท่ีทําตัวเปนมาเฟยเริ่มสวดมนตแผเมตตาทุกวัน  มีเวลา 

ก็พาลูกไปทําบุญใหทานจนเด็กคนนั้นกลับกลายเปนคนมีความประพฤติดีมีเมตตาตอผูอ่ืน  เม่ือเรียนอยูชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี  6  ไดรับเลือกจากนักเรียนในโรงเรียนใหเปนหัวหนานักเรียนและสอบเขาเรียนตอคณะแพทย

ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปจจุบันจบแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับทุนเจาฟามหิดลจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใหไปเรียนตอแพทยเฉพาะทางในตางประเทศ  โดยขาราชการผูนั้น

เลาใหฟงวา  การคัดเลือกแพทยเขารับทุนเจาฟามหิดลสมเด็จพระเทพ ฯ  ทรงมีพระราชดําริวา  แพทยทุกคน

ท่ีสมัครเขารับทุนเปนคนเรียนเกงอยูแลว  จึงขอใหคณะกรรมการคัดเลือกไดคัดเลือกแพทยท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม  เปนท่ีประจักษใหเขารับทุน  จึงเห็นไดวาการสอนใหลูกสวดมนตปฏิบัติธรรมและทําบุญใหทาน

สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยเด็กมาเฟยกลับกลายเปนนายแพทยผูมีคุณธรรมจริยธรรมได 

  ระบบการศึกษา  ชีวิตคนเราสวนใหญจะอยูในระบบการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาประมาณ

เกือบยี่สิบปหรือมากกวา  ดังนั้น  การศึกษาอบรมในระบบการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษา

อบรมปลูกฝงเด็กและเยาวชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบข้ึนอยูกับวิธีการใหการศึกษาอบรมความรูความเขาใจ

และการใชความพยายามของผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารยเปนสําคัญ  ถาเราหวังจะใหคนท่ีอยูในสังคม

เปนผูท่ียึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  เปนคนดีมีคุณภาพ  ระบบการศึกษาจะตองใหการศึกษาอบรมปลูกฝง

ใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีอุปนิสัยท่ีดีงาม  เพราะถาไมปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีอุปนิสัยท่ีดีงาม   

เม่ือโตข้ึนก็จะใชความรูท่ีไดเรียนมาเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง  โดยไมคํานึงถึงความถูกตองและ

ความดีงามในสังคม 
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ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา12  เปนผูท่ีเลื่อมใสทานไสบาบา  ซ่ึงเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ท่ีมีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดีย  โดยคนท่ีนับถือทานไสบาบาถือวาทานเปนนักบุญท่ียิ่งใหญ  เปนนัก

การศึกษาและท่ีสําคัญทานเปนผูวิเศษ  มีปาฏิหาริยมากมายเปนเหมือนพระโพธิ์สัตว 

ในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2526  ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา  ไดมีโอกาสเดินทางไปอินเดีย  ไดรูจัก

กลุมผูเลื่อมใสอีกกลุมหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหมและพบทานไสบาบาท่ีประเทศอินเดีย  ซ่ึงทานไสบาบาไดกลาว

กับ  ดร.อาจอง  และลูกศิษยคนอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการศึกษาวา  “การศึกษาท่ีขาดอุปนิสัยท่ีงดงาม  ไมเขาใจถึง

คุณคาความเปนมนุษย  ขาดคุณธรรมก็เปนส่ิงท่ีไมมีประโยชนและมีอันตราย”  และทานไสบาบาไดกลาว

ตอวา  “ชวงชีวิตท่ีเหลือตอจากนี้ท้ังหมด  ขอใหหันมาสนใจการศึกษาของเด็กกันไดไหม  ถาเรานําเรื่อง

การศึกษาใหกับเด็กก็ไมตองทําอะไรอีกแลวในชีวิต  การใชชีวิตอยูกับการสอนเด็กถือวาเปนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุด  

และชีวิตเราก็จะสมบูรณทุกประการ”  ซ่ึง  ดร.อาจอง  ไดใหคําม่ันสัญญากับทานไสบาบาวา  จะเดินบน

เสนทางของการศึกษาเพ่ือสรางคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม  มีอุปนิสัยท่ีดีงามและจะตองทําใหสําเร็จใหจงได 

กลับจากอินเดียในครั้งนั้น  ดร.อาจองและกลุมสมาชิกท่ีไปดวยกันประมาณ  9  คน  ก็เลยตกลงกันวา

จะเริ่มทําเรื่องการศึกษาของเด็กกันอยางไรดี 

“นั่งคุยกันอยูตั้งนานหลายเดือนแตก็ไมรูวาจะเริ่มกันยังไง  เพราะไมเคยมีใครทํามากอนเลย  ในท่ีสุด 

ก็ตกลงกันวา  แทนท่ีจะมาเสียเวลานั่งคุย  เราเริ่มทดลองสอนเด็กกันเลยดีกวา  คัดเลือกเด็กสลัมจากแหลง

ชุมชนแออัดในกรุงเทพ ฯ  เอามาลองสอน  แลวดูวาไดผลหรือไม  ถาไดผลเราก็จะดําเนินการตามแนวทางนั้น

ตอไป...” 

ดร.อาจองและกลุมสมาชิกเริ่มสงอาสาสมัครเขาไปคัดเลือกเด็กจากสลัมตางๆ  ท่ีอยูในกรุงเทพ ฯ  

โดยไดรับอนุญาตจากพอแมของเด็กดวยความเต็มใจ 

การทดลองสอนเด็กในครั้งนั้นเปนการสอนแบบสัปดาหละครั้ง  ครั้งละสองชั่วโมง  ซ่ึงจัดท่ีธรรมสถาน

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จากความชวยเหลือของศาสตราจารย  ดร.ระวี  ภาวิไล  ซ่ึงเปนหัวหนาธรรม

สถาน  โดยแบงเด็ก ๆ  ออกเปน  3  กลุม  คือ  กลุมอายุ  6-9  ป  10-12  ป  และ  13-15  ป 

“พวกเราเริ่มใชหลักการท่ีไดประชุมมาก็คือ  สวดมนต  นั่งสมาธิ  เลานิทาน  มีกิจกรรม  สมัยนั้น 

เราจะแบงเปนเรื่อง  เชน  วันนี้เราจะสอนเรื่องความรักและความเมตตา  เราก็เริ่มดวยการสวดมนต  นั่งสมาธิ  

จากนั้นก็เลานิทานเก่ียวกับความรักและความเมตตา  แลวเราก็รองเพลงเก่ียวกับความรักและความเมตตา  

เสร็จแลวก็ทํากิจกรรมอะไรสักอยาง  เชน  ใหวาดรูปและระบายสีออกมา  วาอะไรคือความรักและความ

เมตตา  และก็จบดวยการแผเมตตา  ทําอยางนี้ทุกครั้ง” 

                                                        
12อดีตอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท  

สาขา  MECHANICAL SCIENCE จาก CAMBRIDGE UNIVERSITY ปริญญาเอก  สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม  จาก  

IMPERLAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, LONDON UNIVERSITY, คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตร

และการสอน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนนักวิทยาศาสตรซึ่งเขารวมโครงการอวกาศไวก้ิงขององคการนาซา  ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในการออกแบบสรางอุปกรณควบคุมการรอนลงของยานอวกาศไวก้ิงสองลําลงสูพ้ืนผิวดาวอังคารเพ่ือการสํารวจ 
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เม่ือทําการสอนไปไดระยะหนึ่งก็ปรากฏวาเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก  มีคุณธรรมสูงข้ึน  

ชีวิตดีข้ึน  ผูปกครองตางก็รูและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

“พวกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ  ไดอยางชัดเจน  เชน  ชวงแรก ๆ  ท่ีเขามาเรียน  รองเทา

ของผมท่ีถอดไวรวมกับรองเทาของคนอ่ืน ๆ  หนาหองเรียนเกิดหายไป  ตอนหลังเลิกเรียนผมก็ไมไดพูดอะไร

กับเด็ก ๆ  คิดวาเด็กหยิบไปซักคนดวยความอยากได  แตพอเราสอนไปไดไมถึงเดือน  รองเทาคูนั้นก็กลับมา

ใหม...” 

ทางกลุมเลยตกลงกันวา  ถึงเวลาแลวท่ีจะตองเผยแพรหลักการออกไปสูครูท่ัวไปประเทศ  จึงเริ่มตน

ดวยการเชิญระดับผูบริหารของโรงเรียนเขารวมอบรม  เพ่ืออธิบายหลักการเรียนการสอนในแนวทางดังกลาว  

โดยมุงหวังท่ีจะใหครูท่ัวประเทศไดนําเอาวิธีการอยางนี้ไปใชในวิชาท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือศาสนา

เพราะมองวาหากการสอนแบบปกติ  ซ่ึงใหเด็กทองจําในวิชาเหลานี้  เด็กก็จะไมซ้ึง  ไมเขาใจ  และไมรูจักการ

นําไปใช  แตถาเด็กไดเรียนรูแนวทางนี้จะใหเกิดความสนุกในการเรียน  เกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียน   

เด็กจะเขาใจ  และรูจักนําไปใชไดเปนอยางดี 

หลังจากท่ีตระเวนเดินสายอบรมครูท่ัวประเทศจนไดประมาณ  15,000  คน  พวกครูก็เรียกรองบอก

วาอยากดูโรงเรียนท่ีใชวิธีการแบบนี้จริง ๆ  ในป  พ.ศ.  2533  ดร.อาจองและผูท่ีเก่ียวของตกลงกันวาจะตั้ง

โรงเรียนตัวอยางข้ึนมาและดวยความชวยเหลือของมูลนิธิสัตยาใสและผูมีจิตศรัทธา  หาสถานท่ีท่ีเหมาะสม   

ในท่ีสุดก็ไดสถานท่ีในจังหวัดลพบุรี  มีสิ่งแวดลอมดี  มีภูเขาอยูตรงกลาง  อากาศบริสุทธิ์  เม่ือไดสถานท่ีแลวก็

ไดขออนุญาตใชชื่อของทานไสบาบาเพ่ือต้ังเปนชื่อโรงเรียนวา  “โรงเรียนสัตยาใส”  โรงเรียนเริ่มเปด

ดําเนินการสอนในป  พ.ศ.  2535  ในลักษณะของโรงเรียนประจําและดําเนินการสอนโดยใชวิธีการ

สอดแทรกคุณธรรมเขาไปในทุกวิชาท่ีสอน   ดัง ท่ีทานไสบาบาไดใหหลักการของการศึกษาไววา   

“ปลายทางของการศึกษา  คืออุปนิสัยท่ีดีงาม”  ซ่ึงก็ไดตั้งเปนปรัชญาของโรงเรียนดวย 

เด็กนักเรียนทุกคนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนสัตยาใสไมตองเสียคาเลาเรียน  จะเสียเฉพาะคาใชจายในเรื่องของ

อาหารการกินและขาวของเครื่องใชบางสวนเทานั้น  โดยทางมูลนิธิสัตยาใสจะทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุน

โรงเรียนในเรื่องการเงินและเรื่องท่ัวไป 

“พวกเราทุกคนปรารถนาท่ีจะใหเด็กนักเรียนรูจักเสียสละ  หากเราเก็บคาเลาเรียนจากนักเรียน   

ก็แปลวาโรงเรียนนี้ไมไดมีการเสียสละ  แลวเราจะหวังใหนักเรียนรูจักเสียสละไดอยางไร  เราตองเปนตัวอยางท่ี

ดีของเด็กนักเรียนในทุก ๆ  เรื่อง  และท่ีสําคัญเด็กยากจนจะมีโอกาสไดเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ  ดวย  

โรงเรียนจะมีท้ังคนรวยและคนจนเรียนอยูรวมกัน” 

โรงเรียนสัตยาใสแหงนี้จะทําการคละนักเรียนออกเปน  5  บาน  ในแตละบานท่ีกําหนดข้ึนนั้นทาง

โรงเรียนมุงหมายท่ีจะใหเด็กนักเรียนตางระดับชั้นไดอยูรวมกันและดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางพ่ีนอง  

โดยแยกนักเรียนชายและหญิงอยูกันคนละหลัง 

“บานแตละหลังจะประกอบไปดวยนักเรียนหลาย ๆ  ระดับชั้นมาอยูรวมกัน  แตละบานจะมีกิจกรรม

ของตัวเอง  เสารอาทิตยเคาจะทําอาหารรับประทานกันเอง  เด็ก ๆ  ดูแลบานกันเอง  เวลามีการแขงขันกีฬา 
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ก็จะแขงกันระหวางบาน  ผลท่ีไดก็คือเด็กทุกคนจะรักและสนิทสนมกันมากทีเดียว  ถึงแมจะอยูคนละระดับชั้น  

แตทุกคนก็รูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน” 

ครูของโรงเรียนสัตยาใสทุกคนไดรับการอบรมใหแทรก  “คุณคาความเปนมนุษย”  เขาไปในทุกวิชา

ท่ีสอน  “คุณครูสวนใหญมักจะสอนใหเด็กทองจําเพ่ือจะไดแกปญหาในโจทยตาง ๆ  ได  แตอยาลืมวา   

เราไมไดสอนวิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตรหรือวิชาใด ๆ  แตเราใชวิชาเหลานั้นในการสอนเด็ก

ตางหาก  ตัวอยางเชน  ในวิชาวิทยาศาสตร  เราจะสอนเด็กวา  น้ําเม่ือถูกทําใหเย็นจะกลายเปนน้ําแข็ง  แตถา

ทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึน  น้ําจะระเหยเปนไอ  ในทํานองเดียวกันชีวิตเราถาเรามีแตความเยือกเย็น  เราก็จะ

เปนคนท่ีมีความม่ันคงเขมแข็งเหมือนน้ําท่ีกลายเปนน้ําแข็ง  แตถาเราเปนคนโมโหงายก็เทากับเราเผาผลาญ

ตัวเอง  ทําใหพลังงานสูญเสียไปเรื่อย ๆ  เหมือนกับน้ําท่ีระเหยเปนไอ  เราก็จะรูสึกเหนื่อยและไมสบาย” 

ทุก ๆ  เชากอนรับประทานอาหารเชา  เวลาประมาณตีหาครึ่ง  เด็ก ๆ  ทุกคนก็จะมานั่งในหองพระ

กันอยางพรอมเพรียง  เพ่ือสวดมนต  นั่งสมาธิ  แผเมตตา  และฟงนิทานหรือคําสั่งสอนตาง ๆ  ท่ี  ดร.อาจอง

ไดสรรหามาเลาใหเด็ก ๆ  ฟงดวยความเพลิดเพลินและไดขอคิดท่ีดี ๆ  สําหรับชีวิต 

ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาใสจะเริ่มตนดวยการนั่งสมาธิกอนเสมอ  เพ่ือใหเด็กมีจิตใจ 

ท่ีสงบ  และเม่ือมีจิตใจท่ีสงบก็จะทําใหเด็กมีความจําท่ีดี  เรียนรูไดดีข้ึน  โดยมีครูเปนผูสรางแรงบันดาลใจ 

ใหเด็กเกิดความรูสึกวาอยากเรียนรูโดยอาศัยความรักและความเมตตาเปนหลัก 

ดร.อาจอง  กลาววา  “การท่ีจะใหเกิดผลดีในการเรียนรู  เราตองสรางสังคมรอบตัวเราใหเปนสังคม

ของการเรียนรู  เราเขาไปชวยสังคมและสังคมก็ชวยเหลือเรา  เราสงเด็กออกไปเรียนรูสิ่งตาง ๆ  รอบตัวเรา

จากภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  แพทยแผนโบราณ  แพทยแผนไทย  เรียนรูเก่ียวกับสมุนไพร  ในขณะเดียวกันเรา

ก็ชวยเหลือสังคม  เชน  ตํารวจวาเคามีคุณธรรมนอย  เราก็จะไปอบรมเรื่องคุณธรรมใหเคาฟง  หรืออยางไป

โรงเรียนท่ีอยูใกล ๆ  ไมมีครูตางประเทศมาชวยสอนภาษาอังกฤษเพราะไมสามารถจางได  เราก็สงครู

ตางประเทศของเราไปชวยสอน  นอกจากนี้  ผูปกครองก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน  เชน  น้ํายาลางจานท่ี

โรงเรียนเราก็ทํากันเองได  ก็เพราะมีผูปกครองของเด็กเปนคนสอนให  เราก็อบรมผูปกครองในเรื่องเก่ียวกับ

การเลี้ยงดูบุตรหลานเปนการตอบแทน  และในท่ีสุดเราก็ไดออกไปแลกเปลี่ยนกับโลกภายนอก  เชน  เม่ือเรา

รับครูตางประเทศเขามาอบรมท่ีนี่  เคาก็ยินดีรับเด็กของเราไปอยูท่ีประเทศของเขาในชวงปดเทอมฤดูรอน  

โดยท่ีครูเหลานั้นสนับสนุนทุกอยางยกเวนคาเดินทาง  ซ่ึงผูปกครองสามารถเก็บเงินสงลูกของตัวเองไปเก็บ

เก่ียวประสบการณในตางประเทศได  เด็กของเราไดไปทัศนศึกษาท่ีตางประเทศกันแทบทุกคน  เชน  ญี่ปุน  

ออสเตรเลีย  แคนาดา  นิวซีแลนด  หมูเกาะฟจิ  ฯลฯ  เพราะเราเคยอบรมครูท่ีมาจากประเทศตาง ๆ  

เหลานี้” 

ดร.อาจอง  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาใสวา  “เราตองการคนดี

เหนือส่ิงใด  เราตองการสรางคนท่ีมีคุณธรรมสูง  ไมใชสรางคนเกงเพราะคนเกงแลวเห็นแกตัว  อันตราย  

แตถาเขาดีแลวเขาจะเกงเอง  มีสมาธิดี  ความจําดี  ทุกอยางดีข้ึน” 
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ในป  พ.ศ.  2547  โรงเรียนสัตยาใสไดรับการยกยองจากสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปน

โรงเรียนวิถีพุทธดีเดนของประเทศ  โดยท่ีผูอํานวยการโรงเรียนก็ไดรับการยกยองใหเปนผูบริหารโรงเรียนวิถี

พุทธดีเดน  และ  ดร.อาจอง  ก็ไดรับการยกยองใหเปนคุณครูสอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  ดวยเชนกัน13 

จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลสายสามัญ  31,116  โรงเรียน   

อาชีวะศึกษา  421  โรงเรียน  โรงเรียนเอกชนสายสามัญ-อาชีวะและนานาชาติ  4,338  โรงเรียน  ไมนับ

โรงเรียนสอนศาสนา  โรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน  จึงมีคําถามวา   

มีโรงเรียนท้ังหมดก่ีแหงท่ีผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีหลักการและวิธีการสอนแบบโรงเรียนสัตยาใสท่ีมี

หลักการของการศึกษาวา  “ปลายทางของการศึกษา  คือ  อุปนิสัยท่ีดีงาม”  โดยมีวัตถุประสงคในการสอน  

“เพ่ือสรางคนท่ีมีคุณธรรมสูง  ไมใชสรางคนเกง”  คําตอบคือ  คงจะมีอยูบางแตคงจะเปนสวนนอยมากท่ี

โรงเรียนนั้นใหความสําคัญกับการสรางอุปนิสัยท่ีดีงามใหแกเด็ก  เชน  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย   

ซ่ึงรัชกาลท่ี  6  ทรงสถาปนาโรงเรียนข้ึนตามแบบอยาง  PUBLIC SCHOOL ของอังกฤษ  หรือโรงเรียนรุงอรุณ  

(ซอยวัดยายรม  ถนนพระรามสอง  ซอย  33  ดาวคะนอง  กรุงเทพฯ)  และโรงเรียนสยามสามไตร  (สุขุมวิท  

89/1  บางจาก  กรุงเทพฯ)  ซ่ึงเปนโรงเรียนวิถีพุทธเชนเดียวกับโรงเรียนสัตยาใส  แตโรงเรียนของไทยสวน

ใหญไมใหความสําคัญเก่ียวกับการสรางอุปนิสัยท่ีดีงามหรือสรางคนท่ีมีคุณธรรมสูง  มุงหวังผลสัมฤทธิ์ทางการ

เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก จํ า น ว น นั ก เ รี ย น ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข า เ รี ย น ต อ ใ น ชั้ น อุ ด ม ศึ ก ษ า โ ด ย เ ฉ พ า ะ 

คณะวิชาชีพท่ีเปนท่ีตองการของสังคม  เพราะเปนอาชีพท่ีม่ันคง  มีรายไดดี  เชน  แพทย  วิศวกร  นักบัญชี  

นักกฎหมาย  เปนการสอนตามความตองการของพอแมผูปกครองของเด็ก  โดยไมคอยใหความสําคัญในการ

สรางอุปนิสัยท่ีดีงามและความมีคุณธรรมสูงใหกับเด็กและเยาวชนเพราะการวัดผลทางการศึกษาเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมและอุปนิสัยท่ีดีงามมีลักษณะนามธรรมและวัดยาก  รวมท้ังเปนเรื่องท่ีสอนยากตองใชความพยายาม

และเวลาในการสอนมาก  ไมเหมือนการสอนหนังสือ  จึงทําใหครูสวนใหญ  “สอนหนังสือ  แตไมสอนคน”  

สังคมเองก็มีสวนสนับสนุนใหครูสอนแตหนังสือไมสอนคน  เพราะมีการชื่นชมคนเกงมากกวาคนดี  เชน  ชื่นชม

ความสําเร็จของเด็กนักเรียนท่ีสงไปแขงโอลิมปกวิชาการแลวไดเหรียญรางวัลกลับมา  ขณะเดียวกันเราก็ไมเคย

ติดตามดูวาเด็กเกงท่ีไดเหรียญรางวัลโอลิมปกวิชาการกลับมาเม่ือเติบโตเปนผูใหญประกอบอาชีพและทําอะไร

ใหเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติบาง  หรือมีแตหารายไดสรางความม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัว  

โดยไมมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

จากประสบการณของผูเขียนเองขณะรับราชการอยูท่ีจังหวัดปราจีนบุรีมีผูบริหารสถานศึกษาหลาย

แหงท้ังรัฐและเอกชนบนใหฟงวาจะจัดคายอบรมธรรมะใหกับเด็ก  3-4  วัน  ปรากฏวาครูสวนใหญของ

โรงเรียนพากันคัดคานบอกวาเสียเวลาเรียนหนังสือ  และมีนายทหารหนึ่งนายซ่ึงรับราชการอยูปราจีนบุรีไดเลา

ใหฟงวามีบุตรชายเรียนอยูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยไดพาลูกลาออกจากโรงเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนประจํา

จังหวัดปราจีนบุรี  เพราะตนเองคิดวาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเด็กสวนใหญจะออนวิชาการเพราะมุงสราง

                                                        
13สานุพันธ  ตันติศิริวัฒน,“อัจฉริยะบนทางสีขาว:ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา”,(นนทบุรี:สํานักพิมพฟรีมายด

,2549),หนา  145  -  190. 
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อุปนิสัยท่ีดีแกเด็ก  ตนเองกลัววาลูกจะมีปญหาเม่ือจําเปนตองสอบเขามหาวิทยาลัยจะสอบเรียนตอไมได   

ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตัวบงชี้วาผูปกครองและครูสวนใหญตองการสอนวิชาการใหแกเด็กมากกวาเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมและการสรางอุปนิสัยท่ีดีงาม  โรงเรียนจึงทําหนาท่ีเหมือนโรงเรียนกวดวิชา  ปญหาท่ีตามมาเด็ก

เหล านี้ ก็ จะ เติบ โตแบบคนเก งแต ไม มี คุณธรรมจริ ยธรรม  จะคิด ถึงแต ตั ว เอง   ทํา เ พ่ื อตั ว เอง   

อยูเพ่ือตัวเอง  ไมมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  หากแตโตข้ึนเราจะหวังใหเด็กเหลานั้นเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม  

ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมคงจะเปนเรื่องยาก  เด็กท่ีเติบโตมาโดยขาดคุณธรรมจริยธรรมก็ทําตัวเปน

เสมือนปลวกมอดคอยกัดกินบานเรือนของตนเองโดยไมคิดจะทําประโยชนอะไรใหกับบานเรือนของตนเอง 

 

6.  บทสรุป 

 ขณะนี้สถานการณบานเมืองกําลังเผชิญปญหาความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง  ซํ้ารอย

เหตุการณเม่ือป  พ.ศ.  2549  แตขณะนี้สถานการณมีความรุนแรงและซับซอนยิ่งกวา  วิกฤตของบานเมือง

ขณะนี้ประชาชนในประเทศถือวาเปนวิกฤตรอน  ซ่ึงวิกฤตรอนนี้เปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น  เพราะ

สาเหตุของปญหาซ่ึงถือวาเปนวิกฤตลึกเปนรากเหงาของปญหาท่ีสะสมมานานและไมไดรับการแกไข  เชน   

• ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ซ่ึงแพรหลายระบาดอยางรุนแรง  ซ่ึงประเทศไทยถูกจัดลําดับ 

ในเรื่องการคอรัปชั่นจากลําดับท่ี  88  ไปอยูลําดับท่ี  102  จาก  177  ประเทศ  โดยไดคะแนน  35  คะแนน

ใน  100  คะแนน  โดยระบุวา  “ไทยกําลังเขาสูมหาคอรัปชั่น” 

• ปญหาความยากจน  เพราะประชาชนขาดความมุงม่ัน  ขาดความอดทน  และความ

ขยันหม่ันเพียร  ไมรูจักการประหยัดและอดออม  ขาดการรวมกลุมลักษณะการทํางานเปนทีมและขาดการ

เสียสละ 

• ปญหาสังคม   คนในสังคมเนนวัตถุนิยมตามแบบตะวันตก  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมเชิงลบของ

สังคมตะวันตก  ขณะเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกในเชิงบวกไมสนใจรับมาปฏิบัติ  เชน  ความมีระเบียบวินัย  

ความซ่ือสัตยสุจริต  ความขยันหม่ันเพียร  อดทนและเสียสละ  การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  เปนตน  

สังคมไทยเปนสังคม  DOUBLE STANDARD  คนมีอํานาจวาสนามีเงินจะไดรับการปฏิบัติอยางหนึ่ง  คนไมมี

อํานาจวาสนาไมมีเงินจะไดรับการปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง  สถาบันครอบครัวออนแอ  เพราะพอแมสวนใหญเลี้ยง

ลูกไมเปน  มุงวัตถุนิยมมากกวาการปลูกฝงอุปนิสัยท่ีดีใหกับบุตรหลาน  มีการหยารางเพ่ิมมากข้ึน  และ

ผูสูงอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึน 

• ปญหาความเสื่อมโทรมของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  เด็กนักเรียนชั้นประถมขมขืน

เพ่ือนนักเรียน  เด็กวัยรุนเด็กนักเรียนกอคดีตาง ๆ  เด็กผูหญิงขอเงินแมบอกวาจะเอาไปซ้ืออุปกรณการเรียน

แตกลับเอาเงินไปเปนคาโรงแรมพาผูชายไปนอนดวย  คานิยมวัยรุนชอบมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุไมถึง  10  ป  

แถมชอบมีเพศสัมพันธแบบเอ้ืออาทรกลุม  ลูกฆาพอแมและพ่ีนองตนเองแบบยกครัว  ปญหานักเรียนและ

เด็กผูหญิงมีครรภกอนวัยอันควร   
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• ปญหาโรคเอดส  ขณะนี้คนไทยเปนเอดสไมต่ํากวาหนึ่งลานคน  สวนใหญไดรับเชื้อ 

ทางเพศสัมพันธ  และสวนหนึ่งมีเพศสัมพันธขณะเมาสุรา  สิ่งท่ีนาเปนหวงคือวัยรุนอายุ  15-24  ป  ติดเชื้อ

เอดสโดยเฉพาะผูหญิงเหตุเพราะคานิยมทางเพศชอบเปลี่ยนคูนอนในแบบสวิงก้ิง 

• ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  ซ่ึงทําใหคนปญญาออน  สาเหตุจากคนขาย 

ขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  เจาหนาท่ีทุจริตและสถาบันครอบครัวออนแอ 

• ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปาไม  แหลงน้ํา  ดิน  มีสภาวะเสื่อมโทรม   

ขาดคนดูแลและมีปญหาการบุกรุก  ปญหาจากมลพิษขยะ  น้ําเสีย  และมลพิษในอากาศ 

• ปญหาแรงงานตางดาว  ท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  เปนปญหาความม่ันคงของ

ประเทศ  การแพรระบาดยาเสพติดและโรคภัยไขเจ็บ 

• ปญหาการใชเทคโนโลยีในทางท่ีเปนโทษ  เชน  การเลมเกมส  การใชเทคโนโลยีเพ่ือกอ

อาชญากรรม  เสพสื่อลามกอนาจาร 

• ปญหาเรื่องจิตสํานึกของคนในชาติ  ในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต  ความรักในเกียรติและ

ศักด์ิศรี  ขาดความละอายและเกรงกลัวตอบาปและการกระทําความผิด  การเสียสละและมีจิตสํานึก 

เพ่ือสวนรวม  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีสุดและเปนตนเหตุของทุกปญหา 

ปญหาตาง ๆ  เหลานี้เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของปญหาในสังคมไทยซ่ึงชี้ใหเห็นวา  การพัฒนาของ

เรายิ่งพัฒนาก็ยิ่งสรางปญหา  เพราะนโยบายการพัฒนาท่ีผานมามีแตการพัฒนาทางวัตถุ  ไมมีการพัฒนาคน

เพ่ือใหเปนคนดีมีคุณภาพ  สถาบันครอบครัว  สื่อและระบบการศึกษาของไทยไมไดใหความสําคัญกับการ

อบรมปลูกฝงอุปนิสัยท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชน  เชน  ความมีน้ําใจดี  มีระเบียบวินัย  ความขยัน  การประหยัด

และอดออม  ความมีน้ําใจนักกีฬา  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  (INTEGRITY) อันไดแก  ความมีสัจจะ

พูดความจริง  มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีความสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบ  มีความอดกลั้น  รักความเปน

ธรรม  (มีอุเบกขา)  ความเอาใจของผูอ่ืนมาใสใจตนเอง  ความมีเมตตาธรรม  รวมท้ังการมีธรรมาธิปไตยเปน

หลักในการดําเนินชีวิตท้ังในครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

การท่ีเราไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนทําใหการพัฒนาประชาธิปไตยของเรานอกจากจะ

ไมกาวหนาแลวยังมีลักษณะถอยหลัง  เพราะปญหาท่ีเปนวิกฤตลึกไมไดรับการแกไข  และนับวันวิกฤตของ

ปญหาเหลานี้จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งข้ึน  จึงถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองเรงพัฒนาคุณภาพคนในสังคมดวยระบบ

การศึกษาท่ีมุงปลูกฝงอุปนิสัยท่ีดีงามและความมีคุณธรรมจริยธรรมสูงใหเกิดข้ึนแกคนในสังคมโดย 

(1)  เริ่มตนจากการพัฒนาตนเอง  คนในครอบครัว  และคนรอบขางใหมีอุปนิสัยท่ีดีงาม  เปนผูท่ี 

ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  และมีธรรมาธิปไตยเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

(2)  เรงปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศโดยเริ่มตนท่ีผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูอาจารยผูสอนเรื่องการสรางอุปนิสัยท่ีดีงาม  การยึดม่ันในสิ่ง ท่ีถูกตองชอบธรรม   

และหลักธรรมาธิปไตยใหเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  รวมท้ังคนในสังคมมากกวาการสรางคนเกงแตเห็นแกตัว  

โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคนในสังคมไทย  จากสังคมของคนท่ีมีจิตใจต่ําใหเปนสังคมของมนุษยท่ีมีจิตใจสูง  
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ท้ังนี้คงจะตองใหการศึกษาอบรมผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารยผูสอนใหเขาใจวา  การสรางคนเกง 

แตเห็นแกตัวอันตรายและการศึกษาท่ีขาดอุปนิสัยท่ีดีงามไมเขาใจคุณคาความเปนมนุษย  ขาดคุณธรรม

เปนส่ิงท่ีไมมีประโยชนและมีอันตราย 

ระบบการฝกอบรมของหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ  ตองมุงเนนการสรางจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  

อุปนิสัยท่ีดีงาม  การยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรมและหลักธรรมาธิปไตยมากกวาฝกอบรมเรื่องวิชาการ

หรือการสรางเครือขายความสัมพันธสวนบุคคลเพ่ือผลประโยชนของผูเขารับการอบรม 

(3)  ตองเรงสรางทัศนคติท่ีถูกตองใหกับคนในสังคมไทยวา  “อุปนิสัยท่ีดีงาม  และความมีคุณธรรม

จริยธรรมมีความสําคัญย่ิงกวาความรูทางวิชาการ”  เพราะถาเด็กเกงแตเห็นแกตัว  เอาแตไดก็จะนําความรู

ของตนเองสรางผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองโดยไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนแกสวนรวมและ

ประเทศชาติ  เม่ือประเทศชาติเสียหายคนในสังคมก็จะไดรับความเดือดรอนทุกคน  และเด็กเกงท่ีเห็นแกตัวก็

จะไมมีใครอยากคบหาสมาคม  โตข้ึนมีครอบครัวๆ  ก็จะลมสลาย  เพราะจะทําใหคนในครอบครัวไมมีความสุข  

ผลสุดทายเด็กคนนั้นก็จะเปนคนท่ีไมมีความสุขเองดวย  สถาบันครอบครัวตองลมสลาย  จึงตองเรงสราง

ทัศนคติของคนในประเทศตามคํากลาวของ  อัลเบริต  ไอสไตน  (ALBERT INSTEIN)  ท่ีวา  “การมีชีวิตอยู

เพ่ือผูอ่ืนเทานั้น  จึงมีชีวิตท่ีมีคุณคา” 

การพัฒนาคุณภาพคนดวยระบบการศึกษาอบรมและการสรางทัศนคติท่ีถูกตองใหเกิดข้ึนกับคนใน

สังคมจะเกิดข้ึนไมได  ถาเราไมมีผูนําประเทศและผูนําองคกรท่ีเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง  มีอุปนิสัยท่ีดีงาม  

เปนผู ท่ียึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  และมีหลักธรรมาธิปไตยในการทํางานและการดําเนินชีวิต   

เปนตัวอยางท่ีดีใหกับคนในประเทศ  มีจิตใจท่ีมุงม่ัน  เสียสละ  ซ่ึงเปนปญหาวาเราจะหาคนอยางนี้ไดอยางไร  

จึงเปนหนาท่ีของพลเมืองดีทุกคนในสังคมไทย  ท่ีจะตองนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวท่ีวา  “ในบานเมืองนั้นมีท้ังคนดีและคนไมดี  ไมมีใครท่ีจะทําใหคนเปนคนดีไดท้ังหมด  การทําให

บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย  จึงเปนการมิใชทําใหทุกคนเปนคนดี  หากแตอยูท่ีการสงเสริมคนดีใหคนดี

ไดปกครองบานเมือง  และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได14  มาทําใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติโดยเร็ว  และหากประเทศไทยมีพลเมืองดีท่ีมากพอคงจะทําใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน 

 

  

 

 

 

                                                        
14พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  

จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันท่ี  11  ธันวาคม  2512   


