
ระเบดิจากขา้งใน 

วีรวิท คงศักด์ิ  

“ในบา้นเมืองนัน้ มีทัง้คนดีและคนไม่ดี  

ไม่มีใครจะท าใหท้กุคนเป็นคนดีไดท้ัง้หมด  

การท าใหบ้า้นเมืองมีความปรกติสขุเรียบรอ้ย  

จงึมิใช่การท าใหท้กุคนเป็นคนดี  

หากแต่อยู่ทีก่ารส่งเสริมคนดี  

ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง  

และควบคมุคนไม่ดีไม่ใหมี้อ านาจ  

ไม่ใหก่้อความเดือดรอ้นวุน่วายได”้ 

 ถ้อยคาํนี้ เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ในพิธเีปิดงาน

ชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติ คร้ังที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๑๒ 

ซ่ึงปวงชนชาวไทยได้น้อมนาํมาเป็นหลักในการสร้างสงัคมไทยจนถึงทุกวันนี้  

 “คนดี” ในความหมายตามหลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง “สตับุรุษ” หรือมีความเป็น 

“มนุษย์” โดยต้องมีคุณลักษณะ ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ธมัมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒) อตัถัญญุตา เป็นผู้รู้จัก

ผล ๓)  อตัตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล ๖) 

ปริสญัญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล 

 นอกจากน้ัน คาํสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกบัการสร้าง “คนดี” ได้แนะนาํว่า ควรให้ความรู้เพ่ือ

กระตุ้น “ความเป็นมนุษย์” ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคนอนัได้แก่ การไม่เอาเปรียบผูอื้่น การไม่ละเมิดสิทธิ

ผูอื้่น ไม่กา้วรา้ว และประกอบสมัมาอาชีพเพือ่สรา้งสงัคมทีด่ี ซ่ึงสรุปได้ว่า “มนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น” 

 อย่างไรกด็ี พระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงแบ่งคนตามความสามารถในการเรียนรู้  หรือเวไนยสตัว์ เป็น ๔ 

กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่หน่ึง  เปรียบเสมือนดอกบัวพ้นนํา้  พอได้รับแสงอาทติย์กบ็าน  กลุ่มที่สอง  เปรียบเสมือน

ดอกบัวปร่ิมนํา้ที่จะโผล่พ้นนํา้และจะบานในวันรุ่งขึ้น  กลุ่มที่สาม  เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้นํา้ ซ่ึงจะแก่กล้า

ขึ้นมาบานในวันต่อๆ  ไป  

 ส่วนกลุ่มที่สี่  เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้นํา้ลึกลงไปมากถึงขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้   เพราะตกเป็น

ภักษาหารของปลาและเต่าเสียก่อน  

 ถ้าพิจารณาสภาพที่เป็นจริงในทุกองค์กรหรือสงัคมกจ็ะพบคน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก “คนดีมี

คุณธรรม” คนกลุ่มน้ีจะมีมารยาท รู้ผิดชอบช่ัวดีได้ด้วยตัวเอง จึงมีความเป็นมนุษย์สูง สามารถ “คิดดี พูดดี ทาํ

ดี” อยู่เสมอ จึงไม่ทาํให้ผู้อื่นเดือดร้อนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบัสงัคม 

 กลุ่มที่สอง “คนดีมีจริยธรรม” หรือมีความประพฤติดี คนกลุ่มน้ีแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมความ “คิด

ดี” ได้เหมือนกลุ่มแรก แต่มี “วินัย” ในตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติของตนให้อยู่ในกฎ กติกาที่

สงัคมกาํหนดขึ้นเพ่ือให้การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ คนกลุ่มน้ีอาจมีการกระทาํผิดบ้าง แต่กส็ามารถหยุดการ

กระทาํที่ไม่ดีน้ันได้ เมื่อได้รับคาํแนะนาํหรือคาํตักเตือนจากสงัคม 

 กลุ่มที่สาม “คนที่ต้องใช้วินัยบังคับให้ทาํดี” คนกลุ่มน้ีไม่สามารถควบคุมความคิดและการกระทาํของ

ตัวเองได้ จึงต้องมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายบังคับให้ทาํดี ถ้าไม่ทาํกต้็องถูกลงโทษตามที่กาํหนดไว้ 



 สาํหรับกลุ่มที่สี่ซ่ึงสอนไม่ได้ มักจะเบียดเบียนทาํให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ จึงกาํหนดมาตรการให้ถูก

ขับออกไปจากสงัคม เช่น ข้าราชการที่ถูก “ไล่ออก ปลดออก” หรือบุคคลถูกคาํพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 

 ด้วยเหตุน้ี ระเบียบของทางราชการจึงได้กาํหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีหน้าที่ (๑) ปลูกฝังคุณธรรม 

(๒) ปลุกจิตส านกึในดา้นจริยธรรม และ (๓) กวดขนัระเบยีบวินยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 ทั้งน้ี เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัเป็น “คนดี” มีจิตส านกึในการใหบ้ริการประชาชน และไม่ใชอ้ านาจรฐั

ทีไ่ดร้บัตามอ านาจหนา้ที่เบียดเบยีนหรือท าใหป้ระชาชนเดือดรอ้น 

 อย่างไรกด็ี ถ้าพิจารณาในระดับประเทศต้องยอมรับการส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงคน

กลุ่มที่ ๓ และ ๔ ได้ จึงทาํให้สังคมได้รับความเดือดร้อนจากคดีอาชญากรรมของประชาชนในกลุ่มที่ ๔ มาก 

 เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก ได้ให้ข้อคิดว่า “คนทุกคนเป็นคนดี การที่เขาทาํไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ สงัคม

ต้องให้ความรู้เขาเพ่ือให้เขาเป็นคนดี” 

 แนวคิดน้ีนาํมาสู่ “กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม” หรือ Socialization เป็นกระบวนการถ่ายทอด

วัฒนธรรม  ค่านิยมสังคม  เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องกบัคนในสงัคมอนัจะนาํมาซ่ึงคุณงามความดีของคนในสังคม

ผ่านสื่อกลางต่างๆ ของสงัคม ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน กลุ่มเพ่ือน และสื่อมวลชน 

 สิ่งสาํคัญที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ คือ “ค่านิยม” หรือ Values ซ่ึงหมายถึง ทศันะของคนหรือสงัคมที่

มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมน้ันๆ 

 “ค่านิยม” เป็นสิ่งที่เหมาะสมในการนาํมาปลูกฝังลักษณะนิสยัของคนเน่ืองจากสามารถสร้าง “ความ

เช่ือ” และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีซ่ึงตรงข้ามกนัอย่างชัดเจน เช่น ฟุ่มเฟือย-ประหยัด ขยัน-

ขี้ เกยีจ ทุจริต-สจุริต เป็นต้น 

 ด้วยเหตุน้ี ทุกสงัคมจึงแสวงหาค่านิยมที่ต้องการให้คนในสงัคมยึดถือและปฏบัิติจนเป็น “นิสยั” 

 ในอดีตค่านิยมของสงัคมมาจากผู้ก่อตั้งสังคมน้ัน เช่น คนเวียดนามปฏบัิติตามคาํสอนของโฮจิมินห์ผู้

ก่อต้ังประเทศ หรือนาํหลักคาํสอนของศาสนาที่ตนนับถือซ่ึงกาํหนดเป็น “ศีลธรรม” หรือข้อปฏบัิติในสิ่งที่ดีกบั

ข้อละเว้นการปฏบัิติในสิ่งที่ไม่ดี เช่น เบญจศีลกบัเบญจธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 ต่อมาคาํสอนต่างๆ ดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมความประพฤติที่ไม่ดีของคนในสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

หรืออาจหาบุคคลที่สอนและเป็นแบบอย่างของคนดีในสงัคมไม่ได้ จึงส่งผลให้คนในสงัคมไม่สามารถควบคุม

ความประพฤติของตนเองให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นได้  

 นักสงัคมศาสตร์จึงค้นคิดค่านิยมที่มาจากการศึกษาวิจัยทางวิชาการตามหลักเหตุผล ซ่ึงเรียกว่า ค่านิยม

หลัก หรือ Core Values โดยกาํหนดให้สอดคล้องกบักลยุทธ ์หรือ Strategy ขององค์กร 

 อย่างไรกด็ี การปลูกฝังค่านิยมต้องสร้าง “ความเช่ือ” โดยต้องมีการอธบิายที่มาและเหตุผลของค่านิยม

น้ัน ประกอบกบัการเป็นแบบอย่างที่ดีของชนช้ันนาํของสังคมในการประพฤติปฏบัิติตามค่านิยมที่ปลูกฝัง จึง

เป็นจุดอ่อนให้ไม่มีการนาํค่านิยมไปสู่การปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็น “ลักษณะนิสยั” หรือ “วิถีชีวิต” 

 ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดกระบวนการสร้างค่านิยมจากความคิดของผู้ปฏบัิติเองที่เรียกว่า “ค่านิยมร่วม” หรือ 

Shared Values เพ่ือให้ผู้ปฏบัิติคิดได้ด้วยตนเอง จึงมีความเช่ือและนาํไปปฏบัิติจนเป็นวิถีชีวิต 

 แนวคิดน้ีตรงกบัหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ภมิูพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

ประการหน่ึง คือ “ระเบิดจากข้างใน” 

 พระองค์ทรงมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาคน ทรงรับสั่งว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” น้ันหมายความว่า ต้อง

สร้างความเข้มแขง็ให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสยีก่อน แล้วจึงค่อย

ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนาํเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่

ทนัได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 



 ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงน้อมนาํหลักคิดในการปลูกฝังคุณธรรมความดี

จากเดิมที่ใช้ “ทางการเขาสั่งมาว่า” หรือสั่งให้ทาํ มาเป็น “ระเบิดจากข้างใน” โดยให้ประชาชนคิดด้วยตนเอง 

 แนวคิดน้ีเร่ิมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ใน

ปัจจุบัน ได้ทดลองปฏบัิติในชุมชน องค์กร และหน่วยงานหลายแห่งตามแนวทางการสร้าง “องค์กรคุณธรรม” 

โดยเร่ิมจากโรงเรียนขนาดเลก็ในปี ๒๕๕๑ และขยายผลมาถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ 

 หลักคิดในการสร้างพลังความคิดทาํความดี เร่ิมต้นจากการรวมกลุ่มคนที่เหน็ปัญหาเดียวกนั มาร่วม

กนัระดมสมองในประเดน็ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทาํ”  

 การระดมสมองร่วมกนัระหว่างคนที่มีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมที่แตกต่างกนัน้ี ทาํ

ให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้สภาพปัญหาและความเป็นจริงที่เกดิขึ้น จนเกดิความคิดในการทาํความดีร่วมกนั 

 ผลผลิตที่เกดิข้ึนจากทาํกจิกรรม คือ ความดีที่ทุกคนเหน็ว่าต้องแก้ไขความประพฤติของตนเอง และ

แสวงหาวิธกีารสร้างความดีร่วมกนัในรูปแบบของสิ่งที่ทาํและไม่ทาํ ซ่ึงสรุปเป็นวรรคทองที่จะจาํได้อย่างง่ายว่า  

 “Idea-I do-I don’t” 

 การระดมความคิดแสวงหาความดีและหนทางไปสู่ความดีน้ี ทาํให้เกดิการ “ระเบิดจากข้างใน” ทุกคน

พร้อมที่จะให้สญัญาประชาคม และยึดม่ันนาํไปสู่การปฏบัิติจนเป็นวิถีชีวิต ความดีงามน้ีจึง “ย่ังยืน”  

 ดังน้ัน แนวทางการทาํกจิกรรมองค์กรคุณธรรม จึงจาํเป็นต้องมีการทาํสัตยาบันร่วมกันด้วยการลงช่ือให้

สญัญาและประกาศต่อสาธารณะในรูปของ “ปฏญิญา” โดยติดประกาศคาํขวัญหรือค่านิยมขององค์กรและวิธี

ปฏบัิติให้บรรลุความดีที่ทุกคนปรารถนาไว้ที่หน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นทั้งคาํม่ันสญัญาและการสร้างกระแส “ทาํดี” 

 อย่างไรกด็ี การคิดกาํหนดมาตรฐานความดีขององค์กรอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีการนาํวงจร 

Deming คือ การวางแผน-ปฏบัิติ-ตรวจสอบ-กาํหนดมาตรฐาน หรือ Plan-Do-Check-Action (PDCA) มา

ประยุกต์ใช้ในการทบทวนปฏญิญาที่คิดในช่วงเร่ิมต้น หลังจากปฏบัิติแล้ว ๓ ถึง ๖ เดือน 

 สาํหรับปัจจัยแห่งความสาํเรจ็ในการสร้างองค์กรคุณธรรมน้ี ขึ้นกบัปัจจัยสามประการ  

 ประการแรก ความมุ่งมั่นผูกพันของผู้นาํองค์กรทุกระดับในการให้การสนับสนุนและแสวงหาวิธกีารเชิญ

ชวนให้คนในองค์กรที่ยังมีปัญหาด้านความประพฤติเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ  

 ประการที่สอง ผู้นาํทุกระดับต้องปฏบัิติตนให้เป็นแบบอย่าง หรือ Role Model ตามปฏญิญาที่ทุกคน

ร่วมกนั “คิดและทาํ” ตามสุภาษิตโบราณที่ว่า “ทาํดีให้เดก็ดู เป็นครูให้เดก็เหน็” 

 ประการที่สาม ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมต้องคาํนึงอยู่เสมอว่า การเปล่ียนแปลงลักษณะ

นิสยัหรือจิตใจของคน จึงจาํเป็นต้องใช้เวลาและการดาํเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ือง  

 ดังน้ัน จึงไม่ควรกาํหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเร่งรัดให้เกดิการเปล่ียนแปลงที่เรว็จนเกนิไป ซ่ึงจะ

ก่อให้เกดิการรายงานที่ขาดจริยธรรม และส่งผลให้สังคมคุณธรรมไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ัน ต้องไม่ลืมว่า การสร้างคุณธรรมต้อง “เร่ิมที่ตนเอง” ไม่มีใครสั่งให้ผู้อื่นทาํดีได้ ผู้บริหาร

องค์กรจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสงัคมคุณธรรม และให้กาํลังใจคนในองค์กรอยู่เสมอด้วยการให้ข้อคิดว่า 

 “ทาํดี ไม่ต้องเด๋ียว” และ “ทาํดี ง่ายนิดเดียว” องค์กรคุณธรรมจึงจะเกดิขึ้น 

------------- 
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