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บทที่ 5 
ลักษณะของครูที่ดี



1.อุดมการณ์ของครู
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของครู

พระราชทานแก่ครูอาวุโสเมื่อวันที่28ตุลาคม2523ดังนี้

 “. . .ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร

ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้นสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติ

ของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง

ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ...”

 ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิต

จะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการเชิงวิชาชีพซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอนและบุคลิกภาพ

ของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังคำกล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์ที่สอนมา” 

(ม.ล.ปิ่นมาลากุล)

 ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาจิตสำนึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์ จำเป็นต้องมี

ข้อกำหนดอยู่ในใจเพื่อให้มีหลักในการดำรงตนให้เป็นครู

 สิ่งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริงนั้น

“ครุธรรม” คือ ธรรมสำหรับครู เป็นสิ่งที่ครูหลายท่านทราบและได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่

ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบัติ

 ครุธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินอาชีพครูอันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพ

ที่คนทั่วไปยกย่องและถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญในการพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติครูที่ขาดครุธรรม

จะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ ดังนั้น การจะพาศิษย์ ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง

ย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างแน่นอน

 ท่านพุทธทาสกล่าวอยู่เสมอว่า“ธรรม”คือหน้าที่ผู้ที่มีธรรมะคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว

ครุธรรมจึงเป็น “หน้าที่สำหรับครู” ซึ่งครูส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีว่า “หน้าที่ของครู ก็คือ

การอบรมสั่งสอนศิษย์” แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

ครูบางคนก็อาจจะคิดว่าหน้าที่ของครู คือ สอนวิชาการที่ตนได้รับมอบหมายให้สอน แต่อีกหลาย ๆ คน

ก็คิดว่าครูควรทำหน้าที่สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ ความคิดที่

แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพิจารณาเลือกหน้าที่
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ที่ตนเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสือ

อย่างเดียวแต่ต้องสอนคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วย

 การที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น ครูจำเป็นต้องมี

หลักยึดเพื่อนำตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นั่นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์ครู

มีหลักการที่จะยึดไว้ประจำใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่5ประการดังนี้

 เต็มรู้

 เต็มใจ

 เต็มเวลา

 เต็มคน

 เต็มพลัง



1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ 

 อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้แก่คน ดังนั้น ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่

ทำให้ตนเองนั้นบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ครูควรจะทำให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วยความรู้

3ประการคือ

 1.  ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูควรเสาะแสวงหาความรู้รวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน

การฟังและพยายามนำประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนของตนได้เกิดความรู้ที่ทันสมัย

ดังนั้น ครูจะต้องแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วนเหมาะสม

ตามระดับความรู้นั้น

 2.  ความรู้เรื่องโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถ

อธิบายบอกเล่าถ่ายทอดทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติของสังคมไปสู่ศิษย์

ครูควรเข้าใจชีวิตอย่างเพียงพอที่จะให้คำแนะนำ คำสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ได้ดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตได้

ดังนั้น นอกเหนือจากตำราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น ๆ ให้บริบูรณ์ โดยเฉพาะ

ความเป็นไปของระเบียบประเพณีสังคมวัฒนธรรม

 3.  ความรู้เรื่องธรรมะ ครูควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษย์

มีความคิดที่ดี มีความประพฤติดี ไม่ว่าครูจะนับถือศาสนาใดก็ตามทุกศาสนามีจุดหมายเดียวกัน คือ

มุ่งให้คนเป็นคนดี ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็นอุทาหรณ์ สำหรับ

สั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา เล่าเรียนได้ดี ก็ยกหัวข้อธรรมะ

อย่างอิทธิบาท4คือ

  1.พอใจในการศึกษารักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน

  2.มีความเพียรที่จะเรียนไม่ย่อท้อ
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 3. เอาใจใส่ในบทเรียนการบ้านรายงาน

 4. หมั่นทบทวนอยู่เสมอ

 ถ้าศิษย์เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ก็ย่อมทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษา นอกจาก

ที่ครูจะต้องทำตนให้บริบูรณ์ด้วยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย์ ครูก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะ

เพื่อให้ครูไม่หวั่นไหวต่อกิเลส อันทำให้จิตของครูต้องเป็นทุกข์เศร้าหมอง ครูก็ย่อมจะเบิกบาน

และได้รับความสุขที่จะได้สอนคนในเรื่องต่างๆอีกด้วยการศึกษาธรรมะจึงจำเป็นสำหรับอาชีพครู



2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู 

 พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้น” ดังนั้น คนจะเป็น

ครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการมีใจเป็นครู การทำใจให้เต็มนั้น

มีความหมาย2ประการคือ

 ใจครู การทำใจให้เต็มบริบูรณ์นั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบดังนี้

 1.  รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครูมีประโยชน์ มีเกียรติ มีกุศล

ได้บุญได้ความภูมิใจและพอใจที่จะสอนอยู่เสมอพยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์

 2.  รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์พ้นจากสิ่งที่ ไม่พึงปรารถนา ครูต้องมีใจนึกอยากให้ทุกคน

มีความสุข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสำเร็จและความสุขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรือมีมุทิตาจิต เมื่อเห็น

ศิษย์ประสบความก้าวหน้าในชีวิตความรักศิษย์ย่อมทำให้ครูสามารถทุ่มเทและเสียสละเพื่อศิษย์ได้

 ใจสูง ครูควรพยายามทำใจให้สูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสูงหรือไม่ มีข้อที่ลอง

ถามตัวเองได้หลายประการเช่น

 1.ทำงานอยู่ที่ใดท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้นหรือดูถูกสถาบันหรือเปล่า

 2.ท่านมักจะคิดว่าเพื่อนๆร่วมงานของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า

 3.ทำไมท่านก็ทำดีแต่เจ้านายไม่เห็น

 4.ทำไมคนอื่นๆจึงโง่และเลว

 5.ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่าเพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น

 6.ทำไมที่ทำงานของท่านจึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด

 การทำจิตใจให้สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์

ให้โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดี ใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอื่น

ไม่คิดว่าตนเองฉลาด หรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คนมีความรู้

มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดีคิดอย่างเป็นธรรมว่าตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน
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3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน 

 ครูที่มีอุดมการณ์จะต้องใช้ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาทั้ง3ส่วนคือ

 1.  งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน ค้นคว้า

หาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ดำเนินการสอนต้องสอนให้ครบตามเวลา

ที่กำหนดเข้าสอนตรงเวลาเลิกสอนให้ตรงเวลา

 2.  งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ

งานบริหารบริการและงานที่จะทำให้สถาบันก้าวหน้า

 3.  งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนศิษย์ เมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำ

หรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานครูควรมีเวลาให้ศิษย์



4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คน

ในสังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจำเป็นที่จะต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็น

มนุษย์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมครูจึงควรสำรวมกายวาจาใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอย่าง

ที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียนการที่จะทำให้ตนเองเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ได้คนผู้นั้น

ควรเป็นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดำเนินชีวิตที่ดี

ปฏิบัติงานถูกต้องหมั่นคิดพิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ



5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน 

 ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่อวิชาการ เพื่อศิษย์ ครูต้อง

อุทิศตนอย่างเต็มที่ ทำงานอย่างไม่คิดออมแรง เพื่อผลงานที่สมบูรณ์นั้นก็คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู้

ความประพฤติงดงามเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

 ครูที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นครูที่มีครุธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ชี้ทางแห่ง

ปัญญาชี้ทางแห่งชีวิตและชี้ทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดีดังนั้นครูควรสร้างอุดมการณ์ครู

เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยและการพัฒนาวิชาชีพครู

 คุณธรรม 4 ประการ  

 1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์

และเป็นธรรม

 2.การรู้จักข่มใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี

 3.การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด
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 4.การรู้จักละวางความเชื่อ และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่

ของบ้านเมือง

 คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้มีความเจริญงอกงามขึ้น

โดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา

ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังความประสงค์ ครู อาจารย์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรถือปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมดังกล่าวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ สถาบันวิชาชีพครูจะได้มีความเจริญก้าวหน้า

สังคมและประเทศไทยจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป



2.คุณลักษณะของครูที่ดี
 คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ  

 1.ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึง

ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติ

หรือความหวังของตนเองโดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว

 2.ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และกฎหมาย

ของสังคมเป็นเกณฑ์

 3.ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ ไม่ทำให้

เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม

 4.ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่างๆรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

หมายถึงความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคม

 5.ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติ

ในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงาน

 6.ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกัน

โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด

 7.ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและ

จิตใจรู้จักบำรุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง

 8.ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่งไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือ

จากผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

 9.ความภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ หมายถึง

ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทยๆมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของ

ตนเองและทรัพยากรของชาติ
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 10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง

ความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นในเรื่องของเวลากำลังกายและกำลังทรัพย์

 คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษาและอบรม

สั่งสอนนักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย

 การกระทำของครูที่สังคมไม่ชอบ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้

 1.ขาดความรับผิดชอบ

 2.การเป็นคนเจ้าอารมณ์

 3.ขาดความยุติธรรม

 4.เห็นแก่ตัว

 5.ประจบสอพลอ

 การกระทำของครูที่สังคมชอบ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้

 1.ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง

 2.ความเข้าใจและเป็นกันเอง

 3.ความรับผิดชอบ

 4.มีความยุติธรรม

 5.ความเมตตา

 6.ร่าเริงแจ่มใสสุภาพ

 7.มีวิธีสอนแปลกๆ

 8.มีอารมณ์ขัน

 9.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 ความบกพร่องของครู เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้

 ครูชาย  

 1.ความประพฤติไม่เรียบร้อย

 2.มัวเมาในอบายมุข

 3.การแต่งกายไม่สุภาพ

 4.การพูดจาไม่สุภาพ

 5.ไม่รับผิดชอบการงาน

 ครูหญิง 

 1.การแต่งกายไม่สุภาพ

 2.ความเป็นคนเจ้าอารมณ์

 3.ประพฤติไม่เรียบร้อย

 4.ไม่รับผิดชอบการงาน
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 5.ชอบนินทา

 6.จู้จี้ขี้บ่น

 7.วางตัวไม่เหมาะสม

 8.คุยมากเกินไป

 หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด คือ

 1.สอนและอบรม

 2.การเตรียมการสอน

 3.หน้าที่ธุรการเช่นทำบัญชีเรียกชื่อและสมุดประจำวัน

 4.การแนะแนว

 5.การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

 6.ดูแลอาคารสถานที่

 7.ทำความเข้าใจเด็ก

 ลักษณะของครูที่ดี เรียงตามลำดับคือ

 1.ความประพฤติเรียบร้อย

 2.ความรู้ดี

 3.บุคลิกการแต่งกายดี

 4.สอนดี

 5.ตรงเวลา

 6.มีความยุติธรรม

 7.หาความรู้อยู่เสมอ

 8.ร่าเริงแจ่มใส

 9.ซื่อสัตย์

 10.เสียสละ

  สิ่งที่ครูไม่ควรกระทำ 

 1.ครูมาสายคติประจำใจคือสอนน้อยหน่อยสายมากหน่อยอร่อยกำลังเหมาะ

 2.ครูค้าขาย คติประจำใจ คือ ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มี

ความสามารถต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน

 3.ครูคุณนายคติประจำใจคืออยู่อย่างคุณนายสบายทุกอย่างหนทางสะดวกพรรคพวก

มากมี

 4. ครูสุราบาล คติประจำใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน

อังคารหยุดพุธลาพฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน

 5. ครูเกียจคร้านคติประจำใจคือสอนมั่งไม่สอนมั่งสตางค์เท่าเดิม
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 6.ครูหัวโบราณคติประจำใจคือคิดเป็นก็คิดไปแก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไปแต่ฉันจะสอน

อย่างไรใครอย่ามายุ่งกับฉัน

 7.ครูปากม้าคติประจำใจคือนินทาวันละมากๆปากผ่องใส

 8.ครูหน้าใหญ่คติประจำใจคือใหญ่ที่โรงเรียนไปเป็นเสมียนที่อำเภอเห่อเจ้านายได้สองขั้น

 9.ครูใจยักษ์คติประจำใจคือหน้าตาขมึงขึงขังดุด่าไม่ฟังเหตุผล



หลักสิบประการของความเป็นครูดี 

 1.  มุ่งมั่นวิชาการ 

 ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จำเป็นสำหรับครู

คือ

  1. ศาสตร์ที่จะสอน

  ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอดจากหนังสือเอกสารวารสารตามสื่อ

ต่างๆตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ๆข้อค้นพบที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์

  2. ศาสตร์การสอน

  แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ชำนาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อ

วิชาชีพครูแม้แต่น้อย หากครูยังขาดความรู้เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครูจึงจำเป็นต้อง

ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบาย

หรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่างๆ

  3. ศาสตร์การพัฒนาคน

  โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้สร้างจึงจำเป็นต้อง

เอาใจใส่และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการวิชาชีพและการดำรงตน

ให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา

 2.  รักงานสอน 

 ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน สนใจที่จะพัฒนาการสอน

ให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพื่อให้ ได้ผล รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาการเรียนของตนเอง ให้รู้จักวิธีเรียน เรียนด้วยความสุขและรับรู้สาระในศาสตร์

ที่ครูสอน

 3.  อาทรศิษย์ 

 ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ห่วงใยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ช่วยแก้ ไขปัญหาต่างๆที่ลูกศิษย์ประสบให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรือเยียบย่ำ

ลูกศิษย์ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียนและชีวิต
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 4.  คิดดี 

 ครูต้องมีความคิดที่ดี ความคิดที่เป็นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน ต่อวิชาชีพ ต่อสถาบัน และ

ต่อเพื่อนร่วมงาน คิดในสิ่งที่ดี และให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด เป็นต้น

ความคิดที่เป็นบวกจะช่วยให้ครูทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5.  มีคุณธรรม 

 ความมีคุณธรรมของครูมีความจำเป็นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ความยุติธรรม

ด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จ ครูต้องมีความอดทน ระงับ

อารมณ์ได้ดีไม่ทำร้ายคนเสียสละมีความอายที่จะกระทำผิดและมีหลักศาสนายึดมั่นมีความตั้งใจ

แน่วแน่ที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

 6.  ชี้นำสังคม 

 ครูต้องช่วยชี้นำสังคม นำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ทำตนเป็นตัวอย่าง เช่น เรื่องของขยะ

สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานช่วยชุมชนในด้านต่างๆทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของสังคมและการช่วยนำสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงาม

 7.  อบรมจิตใจ 

 การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรม ตักเตือน สั่งสอนให้ศิษย์

ประพฤติดี ดำรงอยู่ในศีลธรรมหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการสอนหนังสือเท่านั้นแต่จะต้อง

อบรมจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ

 8.  ใฝ่ความก้าวหน้า 

 การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชน

ไม่หยุดยั้ง ครูจะต้องทำให้ชีวิตของครูก้าวต่อไปเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคม

และประเทศชาติ

 9.  วาจางาม 

 คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ คำพูดที่ดี

ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดกำลังใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกันข้าม คำพูดไม่ดี ย่อมทำให้ผู้ฟัง

เกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ และทำให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากเรียน ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้อง

ตามกาลเทศะ ฝึกการพูดเพื่อจูงใจและส่งเสริมทำให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง

ที่ดีงามและถูกต้อง

 10.  รักความเป็นไทย 

 สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ

ดังนั้น ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ศิษย์เป็นผู้ธำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจำเป็นต้องธำรงไว้ให้มั่นคงแม้ว่าเทคโนโลยี

จะพัฒนาไปได้ ไกล จนทำให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้
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ก็ตามแต่เอกลักษณ์เฉพาะของคนในชาติเช่นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามควรช่วยกัน

สืบสานส่งเสริมและธำรงไว้เพื่อทำให้เยาวชนเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย



3.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้เน้นย้ำ

แนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

ในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดำรงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้อง

มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ

วิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ

ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย

ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี กล่าวโดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ

ในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน

ของคนไทย สังคมไทยเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ

ความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการ

ดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้ที่น่าสนใจคือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน

 การดำรงอยู่ แปลว่า เราอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว มีผลงานวิจัยที่ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์

นาถสุภา ทำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พูดถึงการวิจัยหมู่บ้านในประเทศไทย

มีชุดหนังสือออกมา 20 กว่าเล่ม พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงอยู่อย่างพอมีพอกิน
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มีการดำรงอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้วในชนบทของไทยที่ต้องพึ่งพิงระบบนิเวศวิทยาเขายังอยู่อย่าง

พอเพียง มีการพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและน้ำใจเป็นพื้นฐานของชีวิต แบ่งกันอยู่

แบ่งกันกินปัจจุบันก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลาย ๆ โดยวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยน คือ

เพื่อความพอเพียงยิ่งขึ้น ไม่ใช่กำไร ชาวบ้านเรียกว่า “เปลี่ยนกันกิน” ตลาดในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้

ขับเคลื่อนโดยกฎแห่งระบบทุนนิยม กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสังคม

วัฒนธรรมการดำรงอยู่และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทยสังคมไทย



คิดและปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าพอเพียง 

 มีพระราชดำรัสองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า “พูดจาก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง” คำนิยามบอก

หลักการไว้ว่าความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตัวจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเข้ามา ภายใน

ก็เปลี่ยนแปลงด้วยจะพอเพียงได้ ต้องคำนึงถึง 3 หลักการ คือ คิดและทำอะไรอย่างพอประมาณ

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ถ้าครบ 3 หลักการนี้ถึงจะบอกได้ว่า พอเพียง ถ้าไม่ครบ

ก็ไม่พอเพียงและการจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม

 พอประมาณคือ การทำอะไรที่พอเหมาะพอควรสมดุลกับอัตภาพศักยภาพของตนเองและ

สภาวะแวดล้อม พอประมาณของแต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลาก็ต่างกัน อย่างเช่นบางคนในบางวัน

ทานข้าวจานเดียวอิ่ม แต่บางวันก็ ไม่อิ่มต้อง 2 จานถึงจะอิ่ม แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในช่วง

ขณะเวลานั้นๆความพอประมาณสามารถพิจารณาได้จาก2ปัจจัยคือปัจจัยภายในพอเหมาะกับ

ความชอบศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนหรือไม่และปัจจัยภายนอกคือพอประมาณกับ

ภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในแต่ละขณะหรือไม่ ในหลักสัปปุริสธรรม 7 สอนไว้ว่า

จะสร้างความพอดี ให้เกิดขึ้นได้จะต้องรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล

ความพอประมาณ จึงครอบคลุมความพอเหมาะพอควรกับทุก ๆ เรื่อง แล้วจะรู้ ได้อย่างไรว่า

พอประมาณหรือไม่ก็ต้องรอบรู้ในข้อมูลปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมีสติและคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อความจริง ต่อหน้าที่ ต่อผู้อื่น ต้องใช้หลักเหตุหลักผลในการตัดสินใจ และต้อง

คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะทำลายความพอดี ความพอเพียงด้วย จึงต้องมีการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้เกิดขึ้น

 ยกตัวอย่างจะดูหนังสือสอบหรือเตรียมการสอบอย่างพอเพียงได้อย่างไร เตรียม1ชั่วโมง

ก่อนสอบพอไหมอย่างเราเรียนมาทั้งเทอมสมุดโน๊ตมี5เล่มต้องใช้เวลาพอประมาณกับสิ่งที่มีถึงจะ

สมเหตุสมผลถ้าใช้เวลาน้อยเกินไปหรือไม่มีความขยันอดทนในการดูหนังสือก็ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

อาจสอบตกได้ กล่าวคือ จะดูหนังสืออย่างพอประมาณก็ต้องพอดีกับศักยภาพของตนเองที่มีอยู่

ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนมา มีเหตุมีผล ดูหนังสือที่เป็นเรื่องหลักสอดคล้องกับวิชาที่เรียน การมี

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทำอย่างไรคือดูหนังสือให้สอบผ่านได้ด้วย สุขภาพก็ต้องไม่ทรุดโทรม ไม่ทะเลาะ
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เบาะแว้งหรือเอาเปรียบเพื่อนฝูง ไม่คดโกงในการสอบ เพราะฉะนั้นต้องมีความขยันอดทน ต้องใช้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระทำตลอดเวลาแล้วทำไมเราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

หรือลองคิดในคำถามตรงกันข้ามว่า ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียงแล้วจะเป็นอย่างไร เช่น ใช้จ่าย

ไม่พอเพียง ดูแลสุขภาพอย่างไม่พอเพียง บริโภคอย่างไม่พอเพียง ทำงานอย่างไม่พอเพียง มากไป

น้อยไปหรือนักศึกษาดูหนังสืออย่างไม่พอเพียง การใช้ชีวิต การปฏิบัติตนอย่างไม่พอเพียงน้อยเกินไป

มากเกินไป ไม่พอดี พอเหมาะ พอควร กับความสามารถของเรากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มันส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับตัวเราเอง ส่งผลกระทบอะไรบ้างให้กับคนรอบข้าง กระทบกับสังคม

กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงอนาคตของตนเองและสังคม ยกตัวอย่าง การทานข้าวแบบพอเพียง

เป็นอย่างไรคือให้อิ่มพอประมาณเพราะเรารู้ว่าถ้าอิ่มมากเกินไปอึดอัดถ้าอิ่มน้อยเกินไปก็ยังหิวอยู่

แต่ว่าอิ่มอย่างเดียว เป็นเรื่องเพียงแค่ปริมาณ ยังไม่พอเพียงไม่สมดุล ต้องสมดุลด้านคุณภาพด้วย

บริโภคอย่างไม่พอเพียงเช่นรับประทานไขมันมากเกินไปหรือว่าอาจจะบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

กับร่างกายเช่นยาเสพติดเหล้าบุหรี่ต่างๆเพราะฉะนั้นความพอเพียงในการบริโภคไม่ใช่เฉพาะ

ปริมาณเท่านั้น คุณภาพด้วย ถึงจะบอกได้ว่า เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมดุลจริง ๆ เพราะฉะนั้น

จะวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียง รายจ่ายพอประมาณไหมกับรายได้ มีข้าวของเพียงพอไหมกับ

การใช้สอย การใช้จ่ายมีเหตุมีผลหรือเปล่า ซื้อเพราะอะไร เพราะจำเป็นหรือเพราะเอาอย่างผู้อื่น

แล้วมีภูมิคุ้มกันไหม เงินทองก็ไม่มีต้องไปผ่อนส่งอีกซื้อมาเสร็จแล้วได้ใช้หรือไม่ในระยะยาวคุ้มค่า

หรือไม่ สามารถนำหลักพอเพียงไปใช้เบื้องต้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การผลิต

สินค้าOTOPแบบพอเพียงกับOTOPแบบไม่พอเพียง ก็สามารถใช้หลัก 3ห่วง ในการวิเคราะห์

การพัฒนาสินค้า OTOP นั้น พอประมาณไหมกับศักยภาพของคนในชุมชน เป็นการต่อยอดจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่หรือเปล่า หรือว่าคนในชุมชนต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดในการผลิต แล้วที่ผลิตนี้

มีเหตุผลอะไร ผลิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางบอกให้ผลิต หรือผลิตเพราะว่ามีของดีอยู่แล้ว

อยากต่อยอดออกมาพัฒนาให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันของการ

ผลิตสินค้านั้น มีการวางแผนเรื่องวัตถุดิบอย่างรอบคอบหรือไม่ มีการวางแผนเรื่องตลาดอย่างดีไหม

ไม่ใช่ว่าผลิตออกมาเสร็จแล้วขายก็ ไม่ ได้ ผลิตออกมาเสร็จแล้วขายได้แต่ ไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีการ

วางแผนจัดการที่ดีก็ ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะฉะนั้นการผลิตสินค้า OTOP ก็มีทั้งแบบพอเพียงและ

ไม่พอเพียงใช้หลัก3ห่วงพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน



เงื่อนไขสร้างความพอเพียง 

 เงื่อนไขและปัจจัยที่จะทำให้การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการแต่ละอย่าง นำไปสู่

ความพอเพียงหรือไม่พอเพียง ในคำนิยามซึ่งได้พระราชทานมาก็ระบุชัดเจนว่าต้องอาศัยความรู้คู่กับ

คุณธรรม
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 เงื่อนไขความรู้ คือความรอบรู้ความรอบคอบและระมัดระวังในการนำเอาหลักวิชาการมาใช้

กล่าวคือ จะเอาหลักวิชาการมาใช้ต้องรู้จริง รอบรู้ ไม่เอามาทดลองใช้อย่างงู ๆปลาๆ เพราะจะมี

โอกาสพลาดสูงถ้ารู้จริงแต่ไม่รอบคอบก็ไม่ได้อีกหลายครั้งที่เกิดไม่พอเพียงมาจากความไม่รอบคอบ

ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง OTOP การวางแผนการผลิต ถ้าไม่รอบคอบตั้งแต่ต้นทาง คือเรื่องวัตถุดิบ

จนกระทั่งถึงปลายทาง คือการทำการตลาดและจัดส่งสินค้า มี โอกาสที่จะนำไปสู่ความไม่พอเพียง

ได้อย่างมาก แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีคุณธรรมด้วย

คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่มีคุณธรรม ไม่ใช่คนที่ฉลาดจริง เพราะผลของการกระทำของเขาที่อาจจะ

เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงเวลาทำการงานภารกิจ

จิตแส่ส่ายไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิ ทำอะไรก็ ไม่รอบคอบ ไม่ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแยกแยะเหตุและผล

ต่างๆให้ถี่ถ้วนสุดท้ายก็ส่งผลทางลบกับตัวเขาเองในที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาจริงจะต้อง

เป็นคนที่มีคุณธรรม รู้ผิดถูกชอบชั่วดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีศีลทั้งทางกาย วาจา และทางความคิด และจิตต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับภารกิจ

การงานที่ทำ งานจึงจะออกมามีคุณภาพ และนำไปสู่การสร้างความพอเพียงได้อย่างแท้จริงคุณธรรมนี้มี

2 ช่วง เริ่มจากการต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม แต่ละบุคคลจะต้องมีสำนึกในคุณธรรม

คิดละชั่วประพฤติดีซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความผิดชอบ

ซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่หมายความแต่เพียงไม่คอร์รัปชันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น เวลาจะซื้อของถ้าซื่อสัตย์

ต่อตัวเอง ก็จะรู้ว่าจริง ๆ แล้วจำเป็นหรือเปล่า มีรายได้เพียงพอไหม จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้ก็ต้อง

รู้จักตัวเองก่อน รู้ว่าเรามีรายได้แค่ไหน สถานะอย่างเราทำอะไรได้บ้าง อันนี้จำเป็นไหม แล้วก็มีความ

รอบรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินค้านั้นอย่างที่สองคือการมีคุณธรรมเป็นหลักปฏิบัติและการดำเนินชีวิต

คือต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ คุณธรรมข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่า

เมื่อนำหลักพอเพียงไปใช้จะไม่เป็นการย่ำอยู่กับที่ แต่กลับจะนำไปสู่ความก้าวหน้าพร้อมกับ

ความสมดุลเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ในการบริหารธุรกิจถ้ามีความขยันหมั่นเพียร อดทนพัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความรอบคอบในการดำเนินการธุรกิจการงาน ชีวิตก็จะก้าวหน้า

อย่างเป็นขั้นตอน



เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในคำนิยามคืออะไรพระปฐมบรมราชโองการ“เพื่อประโยชน์สุข

แห่งมหาชนชาวสยาม” การจะทำอะไรก็ตามประโยชน์ก็ต้องเกิด ความสุขก็ต้องมี แต่เวลาพูดถึงการ

ที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้น กับครอบครัว กับชุมชน กับองค์กร

กับประเทศชาติบางครั้งคำนิยามก็อาจจะต่างกัน แล้วประโยชน์สุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะวัดได้

จากที่ไหนก็ต้องพิจารณาจากเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุล

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆกล่าวคือต้องก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน
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 ทำไมเราจำเป็นต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หรือมีภูมิคุ้มกัน หลักพุทธมองโลกว่า

ทุกอย่างเป็นอนิจจัง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะรู้ ได้อย่างไรว่า ถ้าเราออกจากห้องนี้เดินออกไป

ข้างนอกจะไม่ถูกรถชน ถ้าเราไม่มีเงินเก็บออมหรือการทำประกันสุขภาพเตรียมไว้ในยามจำเป็นก็จะ

เกิดปัญหาจนถึงกับเกิดวิกฤตในชีวิตได้ ฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องพร้อมรับต่อ

การเปลี่ยนแปลง ไม่ประมาทมีสติในการดำเนินชีวิต ใช้ปัญญาในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ เพื่อวางแผนรองรับและรักษาสมดุลได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย สมดุลแปลว่าสมดุล

ทั้งปัจจุบันและอนาคต วันนี้พอเพียงยังไม่พอ พรุ่งนี้ต้องพอเพียงด้วย คือ ต้องมีความเพียร

อย่างต่อเนื่องที่จะรักษาความสมดุลให้ ได้อย่างสม่ำเสมอความเพียรในข้อปฏิบัติมรรค8นั้นหมายถึง

ความเพียรที่จะแก้ ไขข้อบกพร่อง เพียรที่จะละความชั่วที่เคยทำหรือทำอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยทำให้

น้อยลงจนหมดไป เพียรที่จะทำความดีที่เคยทำ หรือทำอยู่แล้ว หรือยังไม่เคยทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นสมดุล

ในด้านไหมบ้าง คำนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าต้องสมดุลทั้งทางด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม/ค่านิยม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

หรือความพอเพียงอย่างสมบูรณ์จริง ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อ

การเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ ทางด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ

ด้านวัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อ การก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลในแต่ละย่างก้าว จะทำให้เกิด

ความพอเพียงในที่สุดแม้แต่หลักการในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ บริษัทก็ต้องมีการบริหาร

จัดการที่ดี มีความโปร่งใสของการทำบัญชี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Good Governance

หรือCGมีการตรวจสอบภายในมีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอันนี้เป็นเพียง

แค่เรื่องเศรษฐกิจ หรือการมีความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ CESR

(Corporate Environmental and Social Responsibility) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทควรมีแต่ CESR

ก็ยังแคบกว่าพอเพียง เพราะถ้าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก็ต้อง

คำนึงถึงอีก4ด้านพร้อมๆกันอย่างสมดุลคือด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

และด้านวัฒนธรรม หลายองค์กรธุรกิจเอกชนได้ทำ CESR โดยบอกว่า กำไรก่อนแล้วจะคืนกำไร

สู่สังคม แต่ถ้ามีการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างการจัดซื้อ การผลิต

การทำงานการหากำไรต้องเป็นไปอย่างสมดุลคือไม่เบียดเบียนสังคมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อื่น

ในสังคม ถ้าแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมด้วยก็ยิ่งดี และที่สำคัญต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ทำอย่างไรจะแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง

เช่น การผลิตสินค้า ตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ สินค้าเป็นภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ เช่น มีข่าว

ออกมาแล้วว่า มีสารโลหะตกค้างในเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียง ที่พิสูจน์ ได้แล้วประมาณ 5 ยี่ห้อ

ระหว่างการผลิตถ้าไม่มีความรอบคอบทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ก็ถือว่าไม่ดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียง

เพราะไม่ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล แต่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่มีความรอบคอบระหว่างการผลิต

ทิ้งสารตะกอนตกค้างเอาไว้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคก็ถือว่าไม่พอเพียง
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 สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลก็หมายถึงการดำรงชีวิตโดยรายได้สมดุลกับรายจ่าย

เราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้อย่างไร รายจ่ายพอประมาณกับรายได้ ไหม มีเหตุมีผลคือว่าใช้ของ

เพราะจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยการใช้เงินอย่างสมดุลต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยคือออมบ้างการซื้อประกันชีวิต

ประกันสุขภาพหรือสวัสดิการในบริษัทก็เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ทำอย่างไร

จะรักษาสมดุลรายรับรายจ่าย มีเงินออม มีประกันด้วย เพราะฉะนั้นอย่าง กทม., ธกส. และองค์กร

อื่นๆอีกมากมายเขาสนับสนุนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เขาบอกว่าเพื่อชีวิตที่พอเพียงอันนั้นเป็น

เครื่องมือ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะได้รู้ว่า แต่ละเดือนคุณใช้เงินอย่างไร พอเพียงไหม

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือว่าสมดุล ยกตัวอย่าง

การสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่าย ก็อาจจะต้องทำบันทึกรายรับ

รายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือเพื่อให้ดูว่า การใช้จ่ายสมดุลไหม ใช้จ่ายมากเกินกว่า

รายรับหรือไม่ และต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย หมายความว่า ต้องมีเงินออม มีหลัก

ประกันต่าง ๆ ในหลายโรงเรียน ครูฝึกให้เด็กเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะอยากให้เด็กได้รู้ว่า

พ่อแม่มีรายได้มาจากไหนเวลาจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสลึงจะได้ตระหนักถึงความเหนื่อยยากของ

พ่อแม่ในการหาเงินมา เรื่องนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ความพอเพียง

ในการใช้เงินทอง ไม่เพียงแต่ดูสมดุลของบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง คือ

ต้องคุ้มค่า สร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้น บางท่านบอกว่าพอเพียงคือประหยัด แต่ประหยัด

ไม่ได้บอกว่า ตระหนี่ถี่เหนียว คำว่าทางสายกลาง หมายความว่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้เงินเกินตัว แต่ก็

ไม่ใช่ว่าประหยัดจนไม่ใช้จ่ายเงินเลยก็ไม่ถูกต้องอีกการใช้จ่ายแบบทางสายกลางก็คือว่าการใช้เงิน

อย่างเหมาะสมกับอัตภาพของเรา ศักยภาพของเรา รายได้ของเรา และเหมาะสมกับสถานการณ์

ความจำเป็น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยการพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทุกขณะ เช่น

ทางด้านเศรษฐกิจ เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไร ราคาน้ำมันขึ้นลงตลอดเวลา รายได้ของเรา

ก็อาจจะขึ้นลงด้วย เราอาจจะต้องออกจากงาน เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ไม่ใช่สมดุลหรือคิดเฉพาะ

วันนี้เท่านั้น พรุ่งนี้ มะรืนนี้ เดือนข้างหน้า ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น

ต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 สมดุลทางด้านสังคม ถ้าจะบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราก็ต้องมีความสมดุลทาง

ด้านสังคมด้วยเช่นต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความรู้รักสามัคคีความสามัคคี

จะเกิดขึ้นได้ในสังคมต้องไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันทั้งกำลังทรัพย์

กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความรู้ การใช้จ่ายเงินทองเมื่อสมดุลทางเศรษฐกิจก็ต้องคำนึงถึง

การใช้จ่ายเพื่อสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้นด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความสมดุล

ทางสังคมต้องเริ่มจากการให้ คนที่พอแล้วจะรู้จักการให้ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ มีน้ำใจ

แบ่งปัน คนที่ได้รับการแบ่งปันก็จะนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ มีความรู้สึกเป็นมิตร หากขัดสนจนคิดจะ

แย่งชิงจากผู้อื่นในสังคมก็จะระงับยับยั้งชั่งใจไว้ ได้ ผู้ให้ก็จะมีความสุขจากการให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
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สร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้ในสังคม ชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้

ในชุมชนจึงต้องมีความสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ชุมชนต้องมีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน

เวลาตกทุกข์ได้ยาก

 สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เราจำเป็นต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เพราะ

ทุกอย่างที่เราเป็นเราใช้เรามีมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ใช้ ได้นานๆเราจะ

อยู่อย่างไร เราต้องเห็นความจำเป็นของการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล ไม่ทำร้าย

ไม่ทำลาย ไม่เบียดเบียน องค์การสหประชาชาติรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายความว่า

การพัฒนาต้องสามารถทำให้คนรุ่นต่อไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับคนรุ่นปัจจุบัน

แต่ในความเป็นจริงเราทำได้ ไหม ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาฯ เรามีป่าไม้

ครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ74เปอร์เซ็นต์ ในการประเมินแผนพัฒนาฯฉบับที่8ตอนนั้นป่าไม้

เหลือเพียง23เปอร์เซ็นต์เขาทำลายป่าไปหมดแล้วประมาณ50เปอร์เซ็นต์หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชี้ให้คำนึงถึงว่า ในการใช้จ่ายหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของแต่ละคน แต่ละ

องค์กรนั้น ให้พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในคราวเดียวกันด้วย จึงจะเรียกได้ว่า

พอประมาณกับทรัพยากรที่มีอยู่ บนพื้นฐานของความรอบคอบตามหลักวิชาการและเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้วย ระหว่างการผลิต ถ้าทำลายสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าไม่มีการผลิตอย่างพอเพียง จะรอบอกว่า

กำไรก่อน ค่อยคืนกำไรนั้นสู่การปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ไหม ไม่ได้ ระหว่างการผลิตก็ต้อง

รักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างในระดับบุคคลในชีวิตของเราจนกระทั่งเรา

เรียนจบหรือแม้แต่ออกไปทำงานแล้วเราเคยคิดบ้างไหมว่า การใช้ชีวิตของเราใช้กระดาษจำนวนมาก

กระดาษมาจากต้นไม้เราใช้ต้นไม้ ไปกี่ต้น และในทางกลับกันเราเคยปลูกต้นไม้กี่ต้นในชีวิตของเรา

หลายองค์กรหลายโรงเรียนมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อร่วมรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญ

คือต้องสร้างจิตสำนึกให้รู้ก่อนว่าทำไมต้องปลูกต้นไม้ต้องเข้าใจก่อนว่า ต้นไม้ให้อะไรกับมนุษย์บ้าง

ออกซิเจนที่เราสูดอากาศมาจากไหนเบื้องต้นก็มาจากต้นไม้ทุกคนเคยเรียนจากวิชาชีววิทยาเบื้องต้น

 สมดุลด้านวัฒนธรรม หากศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ำมาโดยตลอดให้ปลูกฝังเด็กและ

เยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีกระแส

โลกาภิวัตน์ถาโถมเข้ามาการเสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทาง

วัฒนธรรม ที่จะทำให้เด็กไทย คนไทยมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุค

โลกาภิวัตน์ ดำรงตนอยู่ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การปลูกฝังให้เด็ก
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เยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้าน

วัฒนธรรมภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควรจะต้องรู้จักรากเหง้า

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตนเองของครอบครัวของสังคมไทยและของชาติของประเทศ

รู้ที่มาที่ไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความ

สามัคคีจะได้รักชาติ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติตน คิดถึงบุญคุณของผืนแผ่นดินไทย ตลอดจน

รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่นๆที่ไหลเข้ามาสู่ตนในยุคโลกาภิวัตน์ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์

อะไรเป็นโทษอะไรเหมาะสมพอประมาณกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนในสังคมไทยอะไรควรทำตาม

อะไรควรละเว้น หลักคิดเรื่องวัฒนธรรมพอเพียงจะทำให้คนไทย ชาติไทย สามารถยืนอยู่ ได้อย่าง

มั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีสื่อข้อมูลต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น เราจะอยู่ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราต้องมีรากเหง้า

ต้นไม้ที่จะสามารถต้านรับลมที่พัดมาแรงๆได้โดยไม่ล้มรากแก้วต้องหยั่งรากลึกลงไปถ้าเป็นต้นหญ้า

ต้นอ้อ ลมพัดมาแรงทีเดียวก็ล้มเลย เพราะมีแค่รากฝอย ประเทศชาติจะอยู่ ได้ เราต้องมีราก

รากเหง้ารากแก้วรากฝังลึกลงไปซึ่งสิ่งนี้ก็คือความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคม

เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยส่วนมากแล้วมักจะเหมือนกันทั่วโลกแต่เรื่องวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยของเรา

ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราได้เราจะเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีได้เราต้องรู้ถึงที่มาที่ไปของความเป็นชาติไทย

รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยรู้จักของที่มีค่าของชาติไทยอันได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ

พระพุทธศาสนาที่คำสอนฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างกลมกลืนและพระธรรมเป็น

คำสอนที่มีค่าที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้คนไทยสามารถอยู่อย่างพอเพียงมาโดยตลอด และ

อยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียง

สามารถนำไปประยุกต์ได้ทุกเรื่องOTOPแบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

ก็เช่นเดียวกัน แบบพอเพียงก็มี แบบไม่พอเพียงก็มี เราต้องวิเคราะห์ว่าการดำเนินการ และผล

ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความพอเพียงหรือเปล่า วัดที่เหตุ ใช้ความรู้กับคุณธรรมในการตัดสินใจ และ

การดำเนินการหรือเปล่าใช้ความรู้ทางหลักวิชาอย่างรอบรู้รอบคอบหรือไม่ความคิดและการกระทำ

อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือ

แบ่งปันกันหรือไม่ วัดที่วิธีปฏิบัติคือความพอเพียงโดยตรง ทำแบบพอประมาณกับทรัพยากรทุน

ศักยภาพภูมิสังคมหรือไม่ มีเหตุมีผลไหม มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไหม และสุดท้ายวัดที่ผลว่า

มีการจัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล และความสามารถที่จะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ทั้ง 4 ด้าน หรือไม่ (ที่มาสรุปจากปฐกถาพิเศษของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ในการสัมมนา

ยุทธศาสตร์การสื่อสารในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่26กันยายน2549ณหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
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4.คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การทำให้เกิดคุณงามความดี

อุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์

สุจริตความเสียสละความเอื้อเฟื้อความกตัญญูความพากเพียรความเห็นอกเห็นใจความละอาย

ต่อความชั่ว และความมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะกระทำความดี ในการกระทำความดีนั้นจะต้องมุ่งกระทำ

ทั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพคุณงามความดี คนที่ดีจึงต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของคุณงามความดี หลักการพื้นฐานของ

ความจริงเป็นสัจธรรม และหลักการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของความดีงาม

เพื่อจะได้ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตนคุณธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน

ที่จะนำเสนอที่สำคัญดังนี้

 1.  โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ใช้ปกครองควบคุมจิตใจมนุษย์

ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย

ซึ่งประกอบด้วย2ประการคือ

  1.1หิริได้แก่ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความชั่ว

  1.2โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำความชั่วและผลของกรรมชั่ว

ที่ได้กระทำขึ้น

 2.  ธรรมที่ทำให้งาม ประกอบด้วย2ประการคือ

  2.1ขันติ ได้แก่ ความอดทน คือ อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อความลำบาก อดทนต่อ

ความโกรธความหนักเอาเบาสู้เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม

  2.2โสรัจจะได้แก่ความสงบเสงี่ยมความมีอัธยาศัยงดงามรักความประณีตและรักษา

อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อยเป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ

 3.  ธรรมที่ทำให้งานสำเร็จ คืออิทธิบาท4ประกอบด้วย

  3.1ฉันทะได้แก่การสร้างความพอใจในการทำงาน

  3.2วิริยะได้แก่ความเพียรพยายามทำงานตามบทบาทหน้าที่

  3.3จิตตะได้แก่การเอาใจฝักใฝ่ไม่ทอดทิ้งธุระ

  3.4วิมังสาได้แก่การหมั่นตริตรองพิจารณาแก้ ไขปรับปรุงงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ

 4. สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยว

จิตใจของผู้อื่นไว้หลักการสงเคราะห์ช่วยเหลือ4ประการได้แก่

  4.1ทานได้แก่การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

  4.2ปิยวาจาได้แก่การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเป็นที่นิยมนับถือ

  4.3อัตถจริยาได้แก่การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

  4.4สมานัตตาได้แก่ความมีตนเสมอไม่ถือตัวร่วมทุกข์ร่วมสุข
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 5. พรหมวิหาร เป็นหลักธรรมของพรหมธรรมประจำใจอันประเสริฐของผู้ใหญ่ ธรรมประจำใจ

ของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ประกอบด้วย

  5.1เมตตาได้แก่ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข

  5.2กรุณาได้แก่ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

  5.3มุทิตาได้แก่ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ยินดี

  5.4อุเบกขาได้แก่ความวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชังความวางใจ

เฉยได้ไม่ยินดียินร้ายเพื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นอันสมควรแก่เหตุ

 6.  สัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดีประกอบด้วย7ประการคือ

  6.1ธัมมัญญตาความเป็นผู้รู้จักเหตุ

  6.2อัตถัญญตาความเป็นผู้รู้จักผล

  6.3อัตตัญญตาความเป็นผู้รู้จักตน

  6.4มัตตัญญตาความเป็นผู้รู้จักประมาณ

  6.5กาลัญญตาความเป็นผู้รู้จักกาล

  6.6ปริสัญญตาความเป็นผู้รู้จักชุมชน

  6.7ปุคคลัญญตาความเป็นผู้รู้จักบุคคล

 7.  ฆราวาสธรรม เป็นธรรมของผู้ครองเรือนประกอบด้วย

  7.1สัจจะความซื่อสัตย์ต่อกัน

  7.2 ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้ข่มใจ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเอง และปรับตัว

ให้เข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม

  7.3ขันติความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

  7.4จาคะความเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันมีน้ำใจ

 8.  กาลามสูตร เป็นสูตรหนึ่งในคัมภีร์ติกนิบาตอังคุตตรนิกาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน

ประชาชนชาวกาลามะ แห่งเกสปุตตนิคม ในแคว้นโกศลไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล ตามหลัก

10ประการคือ

  8.1อย่าเชื่อโดยได้ยินได้ฟังตามกันมา

  8.2อย่าเชื่อโดยเห็นเป็นของเก่าเล่าสืบกันมา

  8.3อย่าเชื่อโดยมีข่าวลือ

  8.4อย่าเชื่อโดยอ้างตำรา

  8.5อย่าเชื่อโดยนึกเอาเอง

  8.6อย่าเชื่อโดยนัยคาดคะเน

  8.7อย่าเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ

  8.8อย่าเชื่อโดยเพราะเห็นว่าเข้ากับทฤษฎีของตน
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  8.9อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อ

  8.10อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นครูของเขา

การจะเชื่อในสิ่งใดนั้นต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาธรรมแล้วจึงถือปฏิบัติตามนั้น

 9.  คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ทรงมีพระราชดำรัสแก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลอง

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพ.ศ.2525ความว่า

  9.1การรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์

และเป็นธรรม

  9.2การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

  9.3ความอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริต

ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

  9.4การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน

เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง



การประสานงานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 การประสานงาน หมายถึง การกระทำหรือการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้บุคคลหรือ

หน่วยงานร่วมมือปฏิบัติด้วยความสามัคคี แบ่งหน้าที่กันทำ ไม่มีการก้าวก่ายซ้ำซ้อนกัน ให้ทุกคน

รับผิดชอบ ขจัดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ

 รูปแบบการประสานงาน มี 2 รูปแบบ คือ 

 1.การประสานงานแบบเป็นทางการ

 2.การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ

 ลักษณะการประสานงานที่ดี คือ 

 1.การสื่อสารระบบเปิดเป็นการสื่อสารแบบ2ทาง

 2.บรรยากาศในการทำงานเป็นแบบสมานฉันท์

 3.มีลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกัน

 4.เป็นไปตามเป้าหมายและทันเวลา

 วิธีการประสานงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.จัดให้มีผังกำหนดหน้าที่ของคนทุกคนอย่างชัดเจน

 2.จัดระบบการทำงานคำนึงถึงสายบังคับบัญชา

 3.จัดคู่มือการปฏิบัติงาน
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 4.กำหนดวิธีเลือกการสื่อสารให้ชัดเจน

 5.กำหนดงบประมาณไว้ใช้จ่าย

 6.ถ้ามีความจำเป็นอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะขึ้นได้

 7.จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ

 8.จัดให้มีการนิเทศกำกับและติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติเป็นระยะๆ

 ประโยชน์ของการประสานงาน คือ 

 1.งานบรรลุวัตถุประสงค์

 2.งานไม่ซ้ำซ้อนกัน

 3.ลดความขัดแย้งในการทำกิจกรรม



คุณธรรมพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้

สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี

วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ

ของสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชน

ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม“8คุณธรรมพื้นฐาน”ที่ควรเร่ง

ปลูกฝังประกอบด้วย

 1.ขยัน

 2.ประหยัด

 3.ซื่อสัตย์

 4.มีวินัย

 5.สุภาพ

 6.สะอาด

 7.สามัคคี

 8.มีน้ำใจ

 1.  ขยัน 

 ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน

ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ

 ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน

มีความพยายามไม่ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรครักงานที่ทำตั้งใจทำอย่างจริงจัง
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 2.  ประหยัด 

 ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

 ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน

คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย

รายออมของตนเองอยู่เสมอ

 3.  ซื่อสัตย์ 

 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก

ลำเอียงหรืออคติ

 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้

เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

 4.  มีวินัย 

 มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง

และวินัยต่อสังคม

 ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคม

และประเทศโดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ

 5.  สุภาพ 

 สุภาพคือเรียบร้อยอ่อนโยนละมุนละม่อมมีกิริยามารยาทที่ดีงามมีสัมมาคารวะ

 ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง

วางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มี

มารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

 6.  สะอาด 

 สะอาดคือปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใสเป็นที่เจริญตา

ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

 ผู้ที่มีความสะอาดคือผู้รักษาร่างกายที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝน

จิตใจมิให้ขุ่นมัวจึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ

 7.  สามัคคี 

 สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด

เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด

ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า

ความสมานฉันท์
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 ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน

ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงาน

สำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 8.  มีน้ำใจ 

 มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ

เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น

ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

 ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน

เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย

สติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน






