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วันที่ 17-31 ธันวาคม 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

เดือนมหามงคล : เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว..ที่เทพศิรินทร๙ ดอยอางขาง 

 

 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอันเปนที่รักและ

เปนที่เทิดทูนเหนือเกลาเหนือกระหมอมของชาวไทยทั้งปวง ขาพระพุทธเจาในนามเจาของคอลัมน 

“บทเรียนจากความจริง กับ ดร.จีระ” ขอพระองคทรงพระเจริญพระชนมายุ มีพระพลานามัยสมบูรณ เปนมิ่ง

ขวัญประชาชนชาวไทยอีกนานแสนนาน 
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 ในฐานะเปนนักเรียนเกาเทพศิรินทร ผมมีความภูมิใจที่จะเรียนใหผูอานทราบวาขณะนี้เทพศิรินทรมี

ทั้งหมด 10 โรงเรียน คือ 

1. เทพศิรินทร ยศเส (ใหญ) 

2. เทพศิรินทรรมเกลา 

3. เทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธาน ี

4. เทพศิรินทรนนทบุรี 

5. เทพศิรินทรพุแค สระบุร ี

6. เทพศิรินทรลาดหญา 

7. เทพศิรินทรขอนแกน 

8. เทพศิรินทรเชียงใหม 

9. เทพศิรินทร9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 

10. เทพศิรินทรสมุทรปราการ 

 แตโรงเรียนเทพศิรินทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภฯ เปนโรงเรียนที่พิเศษกวาทุกโรง

เพราะเปนโรงเรียนที่หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงฯ ไดขอใหยก “โรงเรียนบานคุม” 

ที่ดอยอางขางใหเปน “โรงเรียนเทพศิรินทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ” เพื่อเปนการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อครั้งที่ผมเปนนายกสมาคมนักเรียนเกาเทพศิรินทร 

ประมาณ 8 ปมาแลว และมีความภูมิใจที่เทพศิรินทร 9 เปนโรงเรียนที่มีความสําคัญตอพวกเราชาวเทพศิริ

นทรมากเพราะเปนโรงเรียนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการศึกษา 

 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในภาคเหนือ เปนสิ่งที่มีคุณคาตอคนไทยและคน

ในโลกอยางมากมาย คือ ในอดีตที่ผานมาชาวเขาเผาตางๆมีอาชีพบุกรุกทําลายปา ปลูกฝนเพื่อความอยูรอด 

พระองคทานทรงแกปญหาเรื่องการบุกรุกทําลายปา แกปญหาเรื่องยาเสพติดดวยการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวให

เปนพื้นที่ทางการเกษตรมีความสมบูรณใหชาวเขาเหลานั้นไดมีอาชีพที่ด ี

 พระองคทานไดนําการเกษตรแนวใหมโดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

และมหาวิทยาลัยแมโจ ใหชาวเขาทั้ง 32 ดอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนการปลูกฝน  เนนการวิจัย

พัฒนาการปลูกและควบคุมคุณภาพสินคา ซึ่งตอมาเปน "โครงการหลวง" มีการวิจัยพันธพืชหนาหนาว และ

การตลาดสงไปขายทั้งในประเทศและตางประเทศ โครงการดังกลาวสรางอาชีพใหมใหชาวเขาชาวดอย

เหลานี้ เปนงานที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่ง และดอยอางขางก็เปน 1 ใน 32 ดอยดังกลาว 

 ยิ่งไปกวานั้นเปนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมไวไดอยางดี ทําใหการบุกรุกปามีนอยลง 

 ปจจุบันทุกๆดอยมีโครงการหลวง ผลิตสินคาเกษตรและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับ

ของนานาชาติและสินคาก็เปนระดับมาตรฐานโลก 
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 ผลงานของพระองคทานไดรับการเผยแพรชื่อเสียงไปยังตางประเทศ หลายประเทศ นําไปเปน

กรณีศึกษาตัวอยาง เชน ประเทศแอฟริกา หรือประเทศอื่นๆที่มีชาวเขาอยู ยิ่งไปกวานั้นพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ยังทรงใหเปนตัวอยางใหชาติเหลานั้นดวย 

 ที่ดอยอางขาง นอกจากเร่ืองโครงการหลวงแลว พระองคทานยังทรงสนับสนุนใหมีโรงเรียนบานคุม 

ปจจุบันมีนักเรียนกวา 300 คนและเมื่อ 8 ปที่แลวไดเปลี่ยนชื่อมาเปน "เทพศิรินทร9 โครงการหลวงในพระ

บรมราชูปถัมภ" 

 ผมมีโอกาสไดมาพบนักเรียนเหลานี้หลายครั้ง สวนมากเปนครอบครัวชาวเขาไมมีสัญชาติไทย แตมี

ความสามารถเพราะเขามีแรงบันดาลใจที่จะหาความรูมาพัฒนางานของโครงการหลวงตอไป หลายคนเมื่อ

เรียนไดดีก็จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือมหาวิทยาลัยแมโจ 

 เมื่อปที่แลว ผมไดมารวมกับสโมสรไลออน แนะนําเรื่อง ASEAN กับเทพศิรินทร 9ฯ ซึ่งผมมี

ความสุขมาก เพราะเด็กเทพศิรินทรที่นี่มีจินตนาการและมีความสามารถมากมาย 

 ปนี้ไดรับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ที่เปนศิษยเกาของผม 4 

ทานคือ 

1.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห รองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ ภาควิชาชีวเวชศาสตร 

2.ดร.รภัทภร นวคณตวรกุล อาจารยประจําภาควิชาชีวเวชศาสตร  

3.ดร.อรณิชา รัตนาภรณ อาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร  

4.คุณกาญจนา แซเฮง หัวหนาพยาบาลศูนยโรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร  

 รวมเดินทางมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร 9 ดวย และไดชวยกันฝกใหเด็กนักเรียนในระดับมัธยม 4 - 6 

จํานวน 40 กวาคน ใหคิดเปนวิทยาศาสตร ใชวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิตประจําวันและการเรียนในอนาคต 

เลิกคิดแบบไมมีเหตุผลหรือมัวเมากับความเชื่อแบบเดิมๆ ศิษยเกาทั้ง 4 ทานเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 3 ทาน

เปนอาจารยจบปริญญาเอกทางดานชีววิทยา อีกทานหนึ่งเปนพยาบาลผูใหญระดับหัวหนา มีความตั้งใจที่จะ

ชวยการศึกษาไทยซึ่งเปนการรวมเทิดพระเกียรติพระองคทานดวย 

 วิธีการเรียนคือ ตั้งโจทยใหเด็ก 40 คน โดยแบงเปน 4 กลุม ใหวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยการ

หาขอมูลมาตอบ ซึ่งโจทยดังกลาวเปนปญหาจริงที่เกิดขึ้นในดอยมาวิเคราะห เชน ทําไมคุณภาพสตรอบอรี่ที่

ผลิตในดอยอางขางจึงมีคุณภาพดี ตองสังเกตและเก็บขอมูลวาเพราะอะไร? คณาจารยทั้ง 4 ทานก็ฝกใหเด็ก

หาสาเหตุของปญหาที่แทจริง จากขอสมมติฐานตางๆและเก็บขอมูลมาพิสูจนอยางเปนวิทยาศาสตรเพื่อหา

สาเหตุที่แทจริงวาคืออะไร? ซึ่งในเวลา 2 ชั่วโมงนักเรียนทั้ง 40 คน ที่แบงเปน 4 กลุมก็ไดวิเคราะหไดระดับ

ที่ดีระดับหนึ่งและถาไดฝกบอย ๆ ก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเด็ก ๆ มองเห็นวาวิทยาศาสตรคือสิ่งประกอบ

สําคัญของชีวิตประจําวันและสามารถชวยใหคนหาแกนของปญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาในอาชีพการงาน

ตอไป 
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 ผมจึงมีตัวอยางใหเห็นวามหาวิทยาลัยที่เกงทางดานวิทยาศาสตรอยาง ม.อ. และคณะแพทยศาสตร  

ถามีความมุงมั่นที่จะมาชวยฝกวิธีทดลองและคิดเปนวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนระดับมัธยมหรือชาวบาน ก็

จะชวยใหเด็กไทยและคนไทยในอนาคตมีความคิดมีเหตุมีผลอยางจริงจัง ซึ่งเปนโครงการของลูกศิษย ซึ่งผม

เรียกกลุมลูกศิษย Alumni ซึ่ง Alumni ของผมมีทุกจุดและจะตองเสริมงานของผมเพื่อพัฒนาประเทศตอไป 

 ในกรณีนี้ ลูกศิษยที่คณะแพทยศาสตร ม.อ. รุนที่ 3 มาแบงปนความรูทางวิทยาศาสตรใหเด็ก

นักเรียนของเทพศิรินทร 9 นี้เปนโอกาสที่ดีและเหมาะสมสมในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปนี้ครับ 

"ขอพระองคทรงพระเจริญ" 

 

  

บรรยากาศศ.ดร.จรีะ หงสลดารมภและคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเดนิทางไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับฝก

วิธีการทดลองและคิดเปนวทิยาศาสตร ทําการวิเคราะหสาเหตขุองปญหา และวิเคราะหโดยการหาขอมูลมาตอบ 

มองถึงสาเหตขุองปญหาที่แทจรงิ ขอสมมติฐานตางๆและเกบ็ขอมลูมาพิสูจนอยางเปนวทิยาศาสตรหาสาเหตุที่

แทจริง ใหแกนักเรียนระดบัมัธยม กวา 40 คน ในโรงเรียนเทพศิรนิทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ดอย

อางขาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 
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บรรยากาศทีศ่.ดร.จีระ หงสลดารมภและคณะรวมรองเพลงประจําโรงเรียนกบันักเรียนและถายภาพหมูรวมกัน ที่

โรงเรียนเทพศิรินทร ๙ ดอยอางขาง 
      ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558 หนา 5 
 

 

รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2558 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา 1 สัปดาหกอนหนาการออกอากาศรายการคร้ังนี้ ก็ไดไปดอยอาง

ขาง ซึ่งมีอากาศเย็นพอสมควร  
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บรรยากาศบนดอยอางขาง 

ที่มา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom?fref=ts 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดแนะนําใหวางแผนลวงหนาเพื่อเดินทางไปตางจังหวัดเชน นาน เชียงใหม 

เชียงราย เปนเวลาประมาณ 1-2 วันในชวงฤดูหนาว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา ชาวใตวางแผน

เดินทางมาภาคเหนือตลอดเพราะที่ภาคใตไมคอยมีอากาศหนาว แตคนกรุงเทพอาจจะรูสึกหนาวบาง ถาไม

วางแผนลวงหนา ฤดูหนาวก็จะผานไปเร็ว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะ

วางแผนรวมกันทุกป ครั้งนี้ก็ไดไปจัดกิจกรรมใหโรงเรียนเทพศิรินทร 9  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดชื่นชมกิจกรรม Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เปน

ปรากฏการณที่นาสนใจมาก มีคนลงทะเบียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 7 แสนคน ในกรุงเทพมีจํานวนแคแสน

คน  

 

กิจกรรม Bike for Dad  

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5812110010241 
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แตในตางจังหวัดมีจํานวนมหาศาล แสดงใหเห็นวา เวลาคนไทยทําอะไรก็รวมมือกันดีและทําไดอยางเปน

ระเบียบเรียบรอย ใน 3 จังหวัดภาคใต เชน นราธิวาสหรือยะลา มีคนมารวมกิจกรรม 6,000 กวาคน ถาคนไม

หวังดีวางระเบิด ก็จะเกิดอันตราย ที่นาสนใจคือทูตก็ไปรวมกิจกรรมดวย  

นายมารค เคนท (Mark  Kent)เอกอัครราชทูตสหราช

อาณาจักรประจําประเทศไทย นายกลิน เดวีส เอกอัค

ราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และนายเบน 

คิง เอกอัครราชทูตนิวซีเเลนดประจําประเทศไทย ถายรูป

รวมกันกอนเขารวมในกิจกรรมปนเพื่อพอ BIKE FOR 

DAD 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449820571 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็รูสึกประทับใจชาวตางประเทศดวย นักทองเที่ยวอาจจะรูสึกประหลาดใจ

เพราะมีการปดถนน ถาคนไมรูจักกรุงเทพอาจจะมีปญหา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภวางแผนใชรถไฟฟาเปน

หลัก ความรวมมือรวมใจแบบนี้ควรรักษาไว 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา สหรัฐอเมริกามีอายุแค 250 ป คนไทยคิดถึงความยิ่งใหญของ

สหรัฐอเมริกาคือมีสื่อเชน CNN Donald Trump และอื่นๆอีก ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเคยคิดวา สหรัฐอเมริกา

ยิ่งใหญเพราะเรียนจบจากที่นั่น ตอนหลังสหรัฐอเมริกาก็มีความวุนวาย สหรัฐอเมริกาก็เรียนรูจากไทยได คน

ไทยไมจําเปนตองเรียนจากสหรัฐอเมริกาอยางเดียว 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา ลาสุดปารีสเปนเมืองแหงการตกลงของประเทศเกือบ 200 กวา

ประเทศ แตกอนมี Tokyo Convention แลวมาเปน Paris Convention การตกลงกันไดไมใชเรื่องงาย มนุษย

เรามีความสามารถผลิตรถยนตและสิ่งตางๆ ที่มาบตาพุดก็เจริญมากปลอยคารบอนขึ้นไปมากมาย เกงมากแต

ทําลายสิ่งแวดลอม เกิดภาวะน้ําแข็งขั้วโลกละลาย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดอาน The Economist เลมลาสุด 

ขอตกลงลาสุด ภาวะโลกรอนหรืออุณหภูมิของโลกก็ยังไมหยุด ก็ยังคงรอน เพียงแตวา ทุกประเทศจะลดการ

ปลอยคารบอนจากน้ํามัน ถานหิน  ไมวาจะจากรถ โรงงาน ไฟฟาควรใชพลังงานสะอาดมากขึ้น ระหวางที่

ตกลงกันคือ ภายในอนาคตขางหนา ทุกประเทศก็ตองมีเพดานกําหนดไมใหการปลอยคารบอนสูงขึ้นและใน

ที่สุดก็จะลดลง ประเทศกําลังพัฒนาก็ตองใชโรงงานและไฟฟา ก็ไมยอม ในรายละเอียดจะมีการลงนาม

รวมกันวา แตละประเทศตองลดการปลอยคารบอนลงกี่เปอรเซ็นต และสัดสวนที่จะลดจะตองทําใหแตละ

ประเทศอยูได โลกตองมีการบริโภคและดํารงชีวิต เพราะฉะนั้นไฟฟาและการปลอยคารบอนก็ยังจําเปนอยู

แตตองมีปริมาณที่ลดลง และมีพลังงานทางเลือกมากขึ้นเชน ลม แสงอาทิตย แตยังไมพอ กระทรวงการคลัง

ระบุวา รถปหนาไมไดขึ้นอยูที่ซีซีแลว แตขึ้นอยูที่คารบอนที่ปลอยออกมา รถที่ปลอยคารบอนมาก ตองเสีย

ภาษีมากขึ้น หลานของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภที่ทํางานที่กรมสรรพสามิตบอกวา ตอไปนี้ภาษีรถยนต 
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โรงงานและตางๆ ถาปลอยคารบอนมาก ก็จะเสียภาษีมาก เรื่องนี้เกี่ยวกับคน 2 ดานคือ หนึ่ง คนเปนผูกระทํา 

ชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม เกษตรกรในภาคเหนือควรเผาใหนอยลง ชาวอินโดนีเซียควรเผาใหนอยลง 

เวลาเผาแลวปลอยคารบอนออกไป ประเทศอยางจีนและอินเดียมีเกษตรกรพันลานคน ถาพวกนี้ไมเผา แตหา

เงินดวยวิธีอื่น ภาคเหนือเผาแลวผักหวานขึ้น ซึ่งมีราคาดี ราคา กิโลกรัมละ 70-80 บาท ตอนนี้เชียงใหมมี

ควันพิษมาก ผลไดกับผลเสียไมคุมกัน สัญญานี้ สหประชาชาติตองมีความสามารถในการบังคับใชใหคน

ปฏิบัติตามดวย 

 
 

ผักหวาน 

ที่มา: http://s295.photobucket.com/user/rukava_keng/ 

media/167041_132134746850900_7497760_n.jpg.html 

ยําผักหวานกุง 

ที่มา: http://www.foodtravel.tv/ 

recfoodShow_Detail.aspx?viewId=2465 

  

แปะซะปลาชอนทอดผักหวาน 

ที่มา:http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?Ne

wsID=9520000142487&TabID=1& 

สมตําผักหวานชุบแปงทอด 

ที่มา: http://www.manager.co.th/Travel/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9520000142487AYRfBi7GpM

uCcvNh-TA&ust=1450344217199949 
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บทความพิเศษ 

พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม 
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดรวมกับมูลนิธิ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ และ Chira Academy จัดการสัมมนาสาธารณะ และเปดตัวหนังสือ

“พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม: The Ethical Power” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และศ.ดร.จีระ หงสลดา

รมภ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ในงานนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระ

อาจารย ว.วชิรเมธ)ี ในฐานะผูรวมเขียนหนังสือเลม

นี้ไดมาแสดงสัมโมทนียกถาและปาฐกถาพิเศษ 

เรื่องพลังแหงคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย

สรางไดอยางไร? ซึ่งมีขอคิดที่นาสนใจดังนี้

 พลังจริยธรรมจําเปนมากตอสังคมไทยใน

ปจจุบันที่มีสภาพแตกเปนเสี่ยง มีวิกฤติทุกจุดซอน

อยูในทุกวงการ เพราะฉะนั้นทุกวงการตองการ

พลังจริยธรรม 

 คนสวนมากคิดวา จริยธรรมเปนเรื่องพระ 

เรามักกันพระไวชายขอบ ไมนิมนตพระมาพูด 

แสดงวา เขาใจจริยธรรมในมุมแคบมาก 

 สังคมโหยหาจริยธรรมมาก  

ความซื่อสัตยก็คือศีลขอ 2 ไมคอรัปชั่น 

ตรวจสอบได โปรงใส  

Hate Speech เกี่ยวกับศีลขอ 4  

ความรุนแรง เกี่ยวกับศีลขอ 1 

             ชีวิตคูเกี่ยวกับศีลขอ 3 

             การที่เราถูกมอมเมาใหลุมหลงในอํานาจ

เกี่ยวกับศีล ขอ 5 

พระอาจารย ว.วชิรเมธี 
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เพราะฉะนั้น ศีล 5 คือตนทางของจริยธรรม 

ทําไมเราไดประโยชนจากธรรมะนอย 

อาจเปนปญหาการสื่อสารธรรมะคือ 

 1.ไมสามารถสื่อใหเห็นวา ธรรมะก็คือธรรมาภิบาล สังคมจึงมองขามพระ 

 2.สังคมสูญเสียแรงบันดาลใจทางจริยธรรม โยมไมฟงพระเพราะพระมัวหมอง ไมนาเชื่อ 

 3.โลกประชาธิปไตยกีดกันศาสนาออกไป อยูเฉพาะรัฐฆราวาส จึงเปนเหตุที่นําเอาจริยธรรมออกไป 

เราเดินตามสหรัฐอเมริกา ขลุกอยูในรัฐฆราวาส ถาถอดมิติทางศาสนาออกไป ชาวโลกจะสามารถเอาตัวรอด

ไดไหม 

 สหรัฐอเมริกา ปนี้ปเดียว มีปญหาคนกราดยิง (Gun Syndrome) 300 คน ส.ส.สหรัฐอเมริกาทํา

หนังสือปกลงรูปสมาชิกครอบครัวพกปนทุกคน ถาติดตามหนังสือระดับโลกจะพบวา สหรัฐอเมริกา

ลมเหลวทางจริยธรรม มีความลมเหลวดานสีผิวในยุคโอบามา สหรัฐอเมริกาเปนเบื้องหลังความไมสงบของ

โลก มีรายละเอียดในหนังสือ ทําไมคนเกลียดอเมริกา  

 รัฐฆราวาสเกิดอาการหลงตนเอง ประชาธิปไตยมีศักดิ์ศรี (Dignity) และตลาดเสรี (Free Market) ผล

คือ ปะทะโลกมุสลิม นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งรอการประกาศอยางเปนทางการ 

 เราหลงลืมมิติทางจริยธรรม เราออกแบบกลไกเชิดชูจริยธรรมใหม หลงลืมจริยธรรมเกา เทากับวา

เราทอดทิ้งพลังจริยธรรม 

 1.คนรูจริยธรรมมีปญหาการสื่อสารกับชาวโลกทําใหมองวาเปนคนละเรื่อง ในความเปนจริงแลว 

ศาสนาพุทธกับประชาธิปไตยไปดวยกัน 

 2.สถาบันทางดานจริยธรรมเปนปญหาภายใน จนชาวโลกไมอยากจะเชื่อถือ 

 3.ความเปนรัฐฆราวาส ไมใหพระมายุงเกี่ยว ทําใหไมสามารถสรางจริยธรรมที่ยั่งยืนได ตกลงไปใน

สภาพโลกาภิวัตน เปลี่ยนทุกอยางเปนเงิน คิดวาถาสนใจจริยธรรมจะทําใหคาขายไมคลอง ในความเปนจริง 

ถาหันหลังใหกับจริยธรรม โลกจะวุนวาย ทุกวิกฤติเกิดจากความโลภ ทุนนิยมและ Clash กับจริยธรรม 

 เพราะฉะนั้น เราตองมองใหมวา เมื่อโลกขาดจริยธรรมไมได จะทําอยางไร 

 ตองทําใหสังคมไทยและสังคมโลกเกิดต่ืนรูวา เราไมสนใจจริยธรรมไมไดอีกแลว ตองหารือวา โลก

วิกฤติเพราะอะไร ตองหาจริยธรรมมากูโลก 

 ในทางศาสนาพุทธ ทานประยุทธ ปยุตโต มีขอวินิจฉัย สังคมฟง เมื่อไมมีเครือขายสนับสนุน ก็ไมมี

ใครทําตามทาน 

 พลังจริยธรรมของคนดีเพียงคนเดียวฟนฟูบูรณะสังคมไมได ตองฟนฟูพลังจริยธรรมทางแนวราบ

ใหมากที่สุด คือสงเสริมเครือขายคนด ี

 สมัยป พ.ศ. 2540 มีการรางรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน คนไทยทั้งหมดตื่นตัว เราจึงไดรัฐธรรมนูญ

ที่ประชาชนมีสวนรวม ควรทําแบบนี้ใหเกิด Collective Awareness (ความตื่นรูมวลรวมประชาชาต)ิ 
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 ตางคนตางพูดเรื่องจริยธรรม ขาดความตื่นรูมวลรวมประชาชาติ งานตอตานคอรัปชั่นหลายงานจบ

ลงเมื่อแถลงขาวจบ ตองกระจายความตื่นรูมวลรวมประชาชาติไปทุกจุดเพื่อใหคนไทยไมตอนรับคอรัปชั่น

ทุกกรณี 

 เกาหลีใตสถาปนาประชาธิปไตยยั่งยืน เกาหลีใตเปนประเทศนวัตกรรมอันดับ 2 (Innovation 

Country) รองจากสหรัฐอเมริกา เกาหลีใตแกปญหาคอรัปชั่นโดยปลุกคนใหตื่นรูเรื่องคอรัปชั่น ทําความดี

แลวตองสื่อสารความดีวาประเทศไทยตองการความดีแบบไหนที่ยอมรับได เกาหลีใตประสบความสําเร็จ

เพราะทําใหคนมี Consensus วา ไมยอมรับการเมืองไมโปรงใส คอรัปชั่น แลวปลุกคนใหไปอีกทิศทาง ทํา

ใหมีอานุภาพและความสําเร็จ  

 ฮองกงเปนตนแบบการยกตนเองออกหลุมคอรัปชั่น โดยทําแบบเกาหลีใต 

 สิงคโปรมีประชากรนอยที่สุดในอาเซียน ทุกสิ่งไปกระจุกตัวกันอยูที่สิงคโปรเพราะมีความโปรงใส 

นาเชื่อถือ ใครๆก็อยากทํางานดวย 

 สรุปไดวา เปนการทําใหคนทั้งชาติมีสัมมาทิฐิ คือเห็นวาคอรัปชั่นเลวรายทุกกรณี 

 อีกปญหาของการทําใหเกิดพลังทางจริยธรรมคือ เรามองขามพลังปญญา ตองมีพลังปญญาเขาใจ

ปญหา แลวจริยธรรมจะยั่งยืน 

 จริยธรรมตองยึดโยงกับสัจธรรม พระพุทธเจาทรงบัญญัติธรรมจากสัจธรรมเสมอ เชน แกวเปนของ

ใช ไมใชของฉัน มาจากสัจธรรมคือ แกวแตกได อยายึดติด  

การที่จะสามารถรูจักสัจธรรม ตองใชปญญา ตองสรางการศึกษาใหคนมีพลังทางปญญา เนน

ศักยภาพการเปนนักศึกษาตลอดชีวิต 

ปญหาคือ สังคมไทยเปนสังคมฐานความเชื่อจึงขาดความรับผิดชอบ เพราะมักคิดวาจะมีผูวิเศษมา

ชวย 

ถาไทยไมสงเสริมใหคนคิด ศึกษา ใหพลังทางปญญาเกิดได ไทยก็จะเปนประเทศที่ไรเจาของ ไมมี

คนรักประเทศ 

การขาดความกลาทางจริยธรรมทําใหพลังทางจริยธรรมหายไป ควรมีหลักประกันวาคนที่มีความ

กลาทางจริยธรรมจะยังยืนหยัดไดโดยไมมีใครมาทําราย 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอาจารยหลายทานมีความกลา ทานพูดสิ่งที่เราไมอยากฟงแมจะมี

เนื้อหาดีก็ตาม ถือวามีความกลาทางจริยธรรม ถาเปนการแสดงออกดวยความสุจริตใจ ก็สมควรไดรับการ

ปกปอง 

การสรางพลังปญญาสําคัญมาก และเราตองชวยกัน โดยสงเสริมใหคนที่เห็นตาง เปนความ

หลากหลาย ไมใชความเลวราย สิ่งเสริมใหตั้งคําถามตอวงการตางๆอยางสุจริตใจ และตรงไปตรงมา 

การศึกษาตองสงเสริมคนใหเปนนักคิด พลังปญญาจึงจะเกิด แลวจะไมอยูบนความเชื่อ ถาปญญาลุมลึก ก็

บรรจบกับจริยธรรมสากลโดยอัตโนมัต ิ
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ศีล 5 ใชไดทุกศาสนา 

ศีลขอ 1 ไมใชความรุนแรง 

ศีลขอ 2 เปนหลักประกันทรัพยสิน 

ศีลขอ 3 เปนหลักประกันสถาบันครอบครัว 

ศีลขอ 4 เปนหลักประกนัการรับรูขอมูลและการแสดงออก 

ศีลขอ 5 เปนหลักประกันสุขภาพ 

ศีล 5 สามารถนําไปใชกับประชาธิปไตยได เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาทียมกัน ศาสนาพุทธ

ปฏิเสธวรรณะ แตสงเสริมความเสมอภาค ผูชายและผูหญิงจึงบวชได 

ถามีพลังปญญาถึง เทาทัน สามารถนํามาบูรณาการกับรัฐฆราวาส นําพลังปญญาของศาสนาและรัฐ

ฆราวาสมารวมกันกอบกูประเทศ 

ตองมีการกําหนดปญหาใหชัด จะไดแกไดถูก 

ตองสรางพลังทางจริยธรรมรวมกัน โดยวางบนรากฐานปญญาที่รูจักสัจธรรมหรือปญหา บูรณะ

สังคมไทยใหประสบความสําเร็จ 

สรุปไดวา ในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนจริยธรรม ตองเนน 

1.คิดถูก จับประเด็นปญหาสังคมไทย มีอะไรบางที่ยังไมกลาถกแถลง 

2.โปรงใส สงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุกวงการ ควบคูกับการตรวจสอบได จนกลายเปน

คานิยมกระแสหลักในประเทศ คือทําอยางที่พูด และพูดอยางที่ทํา 

3.ใจสูง สงเสริมใหคนไทยเห็นแกตัวนอย และเห็นแกสวนรวมใหมาก 

 ขอคิดเหลานี้นาจะเปนของขวัญปใหมที่ทรงคุณคาไมมากก็นอย 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


