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	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน	วารสาร	กล้า/ทำา/ดี	ฉบับนเป็นฉบับที่

สองแล้ว	ในฉบับที่แล้วเราเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม	ให้ท่านผู้อ่าน

ได้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งเป็นต้นทางของการไม่ทุจริต	

และการมีคุณธรรมข้ออื่นๆ	ไปแล้ว

	 สำาหรับ	 กล้า/ทำา/ดี	 ฉบับนี้	 เราให้ความสำาคัญในเรื่องความมี

วินัย	 	ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมพื้นฐาน	 	ที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความ

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ	 การมีวินัยในตนเองจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น	ดังนั้นการปลูกฝังวินัยตั้งแต่วัยเด็ก	จึงเป็นเรื่องสำาคัญและ

จำาเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งวินัยตั้งแต่ระยะ

แรกเริ่ม	เพื่อให้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง

	 นอกจากนั้น	ระเบียบวินัย	ยังเป็นส่วนสำาคัญของความสำาเร็จใน

หลากหลายอาชีพ	 เช่น	 นักกีฬาที่ประสบความสำาเร็จนอกจากมีฝีมือแล้ว

ยังต้องมีวินัยในตัวเองอีกด้วย	หรือแม้กระทั่งนักเรียนเองก็เช่นกัน

	 สุดท้าย	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน

ที่สนใจ	ร่วมสร้างคุณธรรมความดี	เขียนแนะนำาเรื่องราว,	บุคคลที่น่าสนใจ

ในองค์กรหรือชุมชนของท่าน	รวมถึงให้ข้อคิดเห็น	ข้อติชมต่างๆ	ในวารสาร	

กล้า/ทำา/ดี	เข้ามาทาง	facebook	:	moralcenter

	 มาร่วมส่งเสริมคุณธรรมความดีในสังคมไทยกันนะครับ

ขอบคุณครับ	

   

นายสิน  ส่ือสวน  
ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม
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  นชวงหลายปที่ผานมา เราไดทราบถึงขาวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน 

อยูบอยครั้ง สิ่งหนึ่งที่เราไดเห็นและเรียนรูจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นคือ “ความมีระเบียบ 

วินัย” ของคนญี่ปุน ทั้งๆ ที่กำลังเผชิญอยูในภาวะวิกฤติ เปนภาพที่ทั้งโลกใหการยอมรับ ซึ่งสิ่ง 

ตางๆ เหลานี้ลวนเกิดจากกระบวนการปลูกฝงวินัย ความรับผิดชอบมาอยางยาวนาน

 กลา/ทำ/ดี ฉบับน้ีเราจึงขอนำเสนอแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในดานของ 

ความมีระเบียบวินัยในความหมายของคนญี่ปุน ที่ไมไดมีความหมายแคการทำตามคำสั่ง แตวินัย 

ของคนญี่ปุนคือการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของคนอื่น เคารพการอยูรวมกันในสังคม ทุกคน 

ทำตามกติกาของสังคมอยางเสมอภาค

เพียงไมกี่เรื่อง สามารถเปลี่ยนสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีวินัย แตทุกอยางตองเริ่มตนที่ตัวเราเองกอน ทั้งวินัยตอตัวเอง และวินัยตอสาธารณะ  

ตัวเราเองนี่แหละจะเปนแบบอยางความมีวินัยใหกับลูกหลานของเรารุนตอๆไป  

เริ่มฝกวินัยกันตั้งแตในโรงเรียน โดยเริ่มจาก 

เรื่องงายๆ เพื่อใหเกิดความเคยชินและปฏิบัติ 

เองจนเปนนิสัย

การรับผิดชอบตอตนเอง คนญี่ปุนเชื่อวา หาก 

ทุกคนดูแลตัวเองได ก็จะเปนการไมสรางภาระ 

ใหกับคนอ่ืน และสังคมในภาพรวม

ปลูกฝงคานิยม “สวนรวมยอมมากอนสวนตัว” 

เพราะการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนเรื่อง 

ยิ่งใหญที่สุดเพื่อการอยูรอดของทุกคน

มอบหมายหนาที่ใหเด็กรวมรับผิดชอบภายใน 

บาน  ชวยใหเด็กไดฝกการวางแผนงาน และการ 

จัดลำดับความสำคัญดวยตัวเอง

พัฒนาศักยภาพของเด็กโดยการสรางสิ่งแวดลอม
ใหเกิดพลังการแขงขัน  ไมปลอยใหเปนทาสของ 
อุปกรณทันสมัย  ของเลนแพงหรู  

ใหเด็กเรียนรูถึงความยากลำบากตั้งแตเกิดจน 

เติบโต ชาวญี่ปุนเชื่อวา เมื่อเด็กโตขึ้นมักจะไมมี 

พฤติกรรมนอกลูนอกทาง

ใ

หากตองการศึกษาเรื่อง “สังคมญี่ปุน” เบาหลอมพรอมรับวิกฤติ สามารถดาวนโหลดไดที่ www.moralcenter.or.th
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	 คู่มือสู่ความสำาเร็จในการเรียนของหลายๆ	 คนล้วน

แตกต่างกัน	 สำาหรับนายชยานันต์	 คำาหอม	 หรือน้องเต้ย	 ที่

สอบติดระบบแอดมินชั่น	 ด้วยคะแนนสูงสุด	 91.89	 คะแนน	

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 พื้นฐานศิลปศาสตร์	

รูปแบบที่	 1	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (มธ.)	 นั้น	 ต้องอาศัย

วินัยในการเรียนหลายๆ	 อย่าง	 ผสมควบรวมเข้าด้วยกัน	 จน

ประสบความสำาเร็จ	

	 น้องเต้ยเล่าว่า	ในการอ่านหนังสือเรียนนั้น	ตนเองไม่

ได้มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง	อาศัยเพียงวิธีการวางแผนคร่าวๆ	ล่วง

หน้า	 ว่าส่วนไหนควรอ่านให้จบวันไหน	 ทบทวนวันไหน	 หลัง

จากนั้น	ก็จะเติมเต็มส่วนที่ตกหล่น	และไม่อ่านหนังสือมากจน

เกินไป	 เพราะต้องพักผ่อนให้พอดี	 โดยตนเองจะเข้านอนเวลา

ประมาณ	4	ทุ่มครึ่ง	ของทุกวัน	

	 นอกจากนั้น	ยังต้องอาศัยการตั้งใจเรียน	เพราะจะ

ทำาให้สามารถอ่านทบทวนบทเรียนต่างๆ	ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	ใน	

ส่วนแรงจูงใจก็มีความสำาคัญ	 น้องเต้ยเล่าว่า	 โชคดีที่ตนเองอยู่

ในสังคมท่ีเพ่ือนทุกคนมีศักยภาพ	ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ	ในรูปแบบ 

ทั้งเพื่อนและคู่แข่งในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดีว่า	

สุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนทำาได้	แล้วเราทำาไม่ได้	ตัวเราก็จะเสียใจ

	 นอกจากด้านการเรียนแล้ว	 น้องเต้ยยังสามารถนำาเร่ือง	

วินัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	โดยเชื่อว่า	

“การมีวินัยจะทำาให้ชีวิตง่ายขึ้น	 ทำาให้เราเป็นคนมีระบบระเบียบ 

เพราะเมื่อใดที่เรารู้จักควบคุมตนเอง	เราก็จะสามารถต่อยอดไป

บริหารงานอื่นๆ	ที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้		

	 เพราะฉนั้น	หากเรามีวินัยในการเรียน	ก็จะส่งให้เรามี

ผลการเรียนที่ดี	 หากเรามีวินัยในชีวิต	 ก็จะทำาให้เราสามารถ

บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัว

เองและสังคมได้

 น้องเต้ยกล่าวท้ิงท้ายว่า	“ผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อม	

ที่ดี	 อยู่ในสังคมค่อนข้างอนุรักษ์	 ให้ความสำาคัญด้านวัฒนธรรม	

แต่ก็เปิดกว้างด้านความคิด	ทำาให้ตัวเรารู้จักบทบาท	และหน้าที่

ท่ีเราพึงกระทำาต้ังแต่เด็ก	 พร้อมตระหนักถึงความสำาคัญด้านสิทธิ	

และเสรีภาพ	 โดยตนเองเชื่อว่า	 คนมีวินัย	 คือคนรู้หน้าที่	 และ

ปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับ	 แต่ไม่ใช่ต้องทำาทุกอย่างตามคำาสั่ง	

ต้องมีความคิดและรู้จักที่จะปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเอง

ด้วยการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล”

	 จะเห็นได้ว่า	 ความมีวินัยนั้น	 หากเรานำามายึดถือ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม	 ก็จะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา

ศักยภาพทั้งของตัวผู้ปฏิบัติเอง	 และสังคมรอบข้าง	 ให้มีความ

เป็นระบบระเบียบ	ซึ่งจะเป็นรากฐานแห่งความสำาเร็จต่อไปได้

	 การมีวินัยจะทำาให้ชีวิตง่ายขึ้น	 ทำาให้เราเป็น
คนมีระบบระเบียบ	 เพราะเมื่อใดที่เรารู้จักควบคุม
ตนเอง	 เราก็จะสามารถต่อยอดไปบริหารงานอื่นๆ	
ที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้		

ดี
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เพียงไมกี่เรื่อง สามารถเปลี่ยนสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีวินัย แตทุกอยางตองเริ่มตนที่ตัวเราเองกอน ทั้งวินัยตอตัวเอง และวินัยตอสาธารณะ  

ตัวเราเองนี่แหละจะเปนแบบอยางความมีวินัยใหกับลูกหลานของเรารุนตอๆไป  

เริ่มฝกวินัยกันตั้งแตในโรงเรียน โดยเริ่มจาก 

เรื่องงายๆ เพื่อใหเกิดความเคยชินและปฏิบัติ 

เองจนเปนนิสัย

การรับผิดชอบตอตนเอง คนญี่ปุนเชื่อวา หาก 

ทุกคนดูแลตัวเองได ก็จะเปนการไมสรางภาระ 

ใหกับคนอ่ืน และสังคมในภาพรวม

ปลูกฝงคานิยม “สวนรวมยอมมากอนสวนตัว” 

เพราะการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนเรื่อง 

ยิ่งใหญที่สุดเพื่อการอยูรอดของทุกคน

มอบหมายหนาที่ใหเด็กรวมรับผิดชอบภายใน 

บาน  ชวยใหเด็กไดฝกการวางแผนงาน และการ 

จัดลำดับความสำคัญดวยตัวเอง

พัฒนาศักยภาพของเด็กโดยการสรางสิ่งแวดลอม
ใหเกิดพลังการแขงขัน  ไมปลอยใหเปนทาสของ 
อุปกรณทันสมัย  ของเลนแพงหรู  

ใหเด็กเรียนรูถึงความยากลำบากตั้งแตเกิดจน 

เติบโต ชาวญี่ปุนเชื่อวา เมื่อเด็กโตขึ้นมักจะไมมี 

พฤติกรรมนอกลูนอกทาง

ใ

หากตองการศึกษาเรื่อง “สังคมญี่ปุน” เบาหลอมพรอมรับวิกฤติ สามารถดาวนโหลดไดที่ www.moralcenter.or.th

สูอันดับ
เคล็ด (ไม) ลับ

 แอดมิดชั่น 2559
1
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 การเป็นนักกีฬาท่ีประสบความสำาเร็จน้ัน นอกจากความเก่งแล้ว ส่ิงสำาคัญอย่างหน่ึงคือ การมีวินัยในตัวเอง ไม่ว่าจะเร่ืองของการตรงต่อเวลา  

ความต้ังใจในฝึกฝนสม่ำ�เสมอ เช่นเดียวกับ น้องกัน กันตภณ หวังเจริญ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ดีกรีอันดับ 1 เยาวชนโลก  ซ่ึงกว่าจะมา

ถึงจุดน้ีได้  น้องกันต้องอยู่ในระเบียบวินัย และผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก เพ่ือท่ีจะพัฒนาการเล่นของตนให้ดีข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นนักกีฬาสำาคัญของ

ทีมชาติไทยเคียงข้างนักแบดมินตันรุ่นพ่ีคนอ่ืน ๆ

• เร่ิมต้นสู่การเป็นนักกีฬาแบดมินตัน

	 ผมเร่ิมเล่นแบดมินตันคร้ังแรกตอนอายุ	 7	 ขวบ	 เพราะว่า

ตอนเด็กๆ	ผมป่วยง่าย	ไม่สบายบ่อยๆ	พ่อแม่เลยอยากให้เล่นกีฬา	จึง

เร่ิมหันมาเล่นแบดมินตัน	 สาเหตุท่ีเลือกเล่นแบดมินตันเพราะเราเห็นพ่อ

กับแม่เล่น	ก็เลยรู้สึกอยากเล่นตาม	

• ทางบ้านปลูกฝังเร่ืองการมีวินัยนักกีฬาอย่างไรบ้าง

	 ต้ังแต่เด็กๆ	 ทางบ้านจะเน้นเร่ืองวินัยมาตลอด	 เช่น	 ต้องไม่

มาฝึกซ้อมสาย	 ช่วงท่ีผมเร่ิมลงแข่งขันแบดมินตันจริงจัง	 ตอนอายุ

ประมาณ	 11	 ปี	 ทางบ้านก็จะช่วยจัดสรรเวลาเรียนกับเวลาฝึกซ้อมให้

เป็นเวลา	โดยเร่ิมจากไปเรียนตอนเช้า	และกลับมาซ้อมตอนเย็น	แต่พอ

เราเร่ิมโตข้ึน	ช่วงประมาณอายุ	14	–	15	ปี		ก็ต้องเพิ่ม

การซ้อมช่วงเช้าก่อนไปเรียน	 และตอนเย็นหลังเลิก

เรียนเพิ่มขึ้นไปอีก	 ส่วนเรื่องการเรียนทางบ้านก็ไม่ให้

ทิ้ง	 ท่านจะพยายามกวดขันให้ผมส่งงาน	 และให้ผมได้

เรียนจบพร้อมเพ่ือนๆ	

• วินัยในการฝึกซ้อมของกันเป็นอย่างไร

	 วินัยในการซ้อมของผมคือ	 ต้องเต็มที่เวลา

ลงฝึกซ้อม	 ถ้าโค้ชส่ัง	 100	 เราก็ต้องเต็ม	 100	 เพราะ

การฝึกฝนก็เหมือนการเรียน	 การแข่งขันคือการสอบ	

ถ้าเราฝึกซ้อมดี	 เวลาลงแข่งเราก็มั่นใจว่าเราสามารถ

ชนะได้
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	 เวลาฝึกซ้อมผมจะลงมาเตรียมพร้อมก่อนเวลา	

เพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนลงฝึกซ้อมจริง	เพราะแบดมินตันเป็น

กีฬาที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย	 พยายามทำาให้ตนเองมีความ

เป็นมืออาชีพมากท่ีสุด	 ผมแทบจะไม่เคยขาดซ้อมเลยถ้าไม่

ป่วยหนักจริงๆ	ยังไงก็ต้องลงมาซ้อมก่อน

	 ผมว่าเร่ืองวินัยเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญกับนักกีฬา	 เพราะ

ถ้าตัวเราเองยังดูแลไม่ได้	 ถ้าไปแข่งกับคนอื่นเราจะชนะได้

อย่างไร	อย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองให้ได้	ต้องมีวินัยกับตัว

เองก่อน	 อย่างเรื่องของการดูแลร่างกาย	 เราก็ต้องมีวินัย	

เพราะนักกีฬาต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกติอยู่แล้ว	เช่น	ไม่

นอนดึก	 ต้องทานอาหารให้ครบ	 รวมทั้งอาหารเสริมพวก

โปรตีน		ถ้าเป็นคนปกติก็อาจจะมีนอนเท่ียงคืน	แต่นักกีฬาทำา

ไม่ได้	 เพราะต้องตื่นมาซ้อมเร็ว	 ไม่เหมือนตอนที่เริ่มเล่นแบ

ดมินตันใหม่ๆ	เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กท่ัวไป	ไม่ค่อยได้ดูแลตัว

เอง	 แต่พออายุมากขึ้น	 เริ่มเข้าแข่งขันอย่างจริงจัง	 ก็ต้องมี

วินัยในการดูแลตัวเองมากข้ึน	ไม่สามารถทำาแบบเดิมได้แล้ว
 

• นำาเร่ืองวินัยในการฝึกซ้อมมาปรับใช้ในชีวิต
ประจำาวันอย่างไรบ้าง

	 ผมจะให้ความสำาคัญกับเร่ืองเวลา	ต้องมีวินัย	ไม่ว่า

จะเรียน	หรือทำากิจกรรมอะไรกับเพ่ือนๆ	 ก็จะให้ความสำาคัญ

กับเร่ืองเวลาเสมอ

• ในการแข่งขันแต่ละคร้ัง เม่ือเกิดความกดดันมี
วิธีรับมืออย่างไร

	 การแข่งขันแต่ละคร้ังย่อมมีความกดดัน	 	 ย่ิงแมชท์

ไหนสำาคัญ	 มีคนมาดูเยอะๆ	 ยิ่งกดดันว่าเราจะทำาได้ไหม				

ผมรับมือด้วยการฝึกซ้อมให้เต็มท่ี	อย่างลูกน้ีเราซ้อมมา	100	% 

เราก็จะม่ันใจ	 แต่ถ้าเราซ้อมมาคร่ึงๆ	 กลางๆ	 เราจะย่ิงกังวล	

และเม่ือเรากังวล	เราก็จะตีได้ไม่เต็มท่ี		ถ้าผมซ้อมมาดี	ผมม่ันใจว่าผมชนะได้ทุกคน

	 ทุกวันน้ี	 ผมต้ังใจซ้อมทุกคร้ังอย่างเต็มท่ี	 ผมได้แรงบันดาลใจจากพ่ีแมน	 บุญ

ศักด์ิ		พลสนะ	เพราะเขาเป็นคนท่ีดูแลตัวเองดี	มีระเบียบวินัยมาก	เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ

น้องๆ		เวลาซ้อมด้วยกัน	พ่ีแมนจะสอนตลอดว่าต้องทำาอย่างไรเวลาอยู่ในวงการน้ี

• กว่าจะข้ึนมาเป็นอันดับ 1 เยาวชนโลก

	 กว่าท่ีผมจะข้ึนมาถึงอันดับ	1	เยาวชนโลก	ผมผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะ		ผ่าน

จุดท่ีล้มเหลวมา	อย่างการแข่งชิงแชมป์โลกเยาวชนก่อนหน้าน้ี	ผมค่อนข้างต้ังเป้าไว้สูงว่า

ตัวเองต้องได้เหรียญกลับมา	พอไปถึงเรากลับไม่สบาย	ก็ผิดหวังแพ้กลับมา		มีท้อบ้าง

ถึงขนาดผมหยุดซ้อมเลย	 1	 เดือน	 แต่ได้พ่อแม่และคนรอบข้างให้กำาลังใจ	 ผมเลยกลับ

มาต้ังใจใหม่	 เปล่ียนวิธีฝึกซ้อมให้เข้มข้นข้ึน	 ก็ทำาให้ผลงานปีน้ีดีข้ึน	 เราก็ดีใจ	 และจะ

ทำาให้ดีท่ีสุดในการแข่งขันคร้ังต่อๆ	ไป

การฝึกฝนก็เหมือนการเรียน 
การแข่งขันคือการสอบ ถ้าเราฝึกซ้อมดี  

เวลาลงแข่งเราก็ม่ันใจว่า
เราสามารถชนะได้

 จะเห็นได้ว่ากีฬาไม่ว่าจะเป็น

ประเภทใด หากขาดวินัยก็เป็นนักกีฬาที่

ดีไม่ได้  ยิ่งอยากเก่งยิ่งต้องฝึกซ้อม  ยิ่ง

ต้องการความสำาเร็จ ยิ่งต้องมีระเบียบ

วินัย เพราะความสำาเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายๆ 

การสร้างวินัยนักกีฬาคือการสร้างวินัย

ให้ตัวเองไปพร้อมๆ กัน

ดี
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ทางที่ดี	อันนั้นจะเป็นระเบียบวินัยที่ฝังในจิตใจและเกิดประโยชน์ต่อตัว

เด็กในอนาคต	 	 การที่เราจะสอนเด็กให้มีระเบียบวินัย	 ไม่ยากครับ	 แต่

เราต้องสอนด้วยความรัก ความเมตตา แล้วก็จะเป็นธรรมชาติของเด็ก

เลย ไม่ใช่ต้องคอยบังคับ คอยสอบสวน คอยเตือน แบบนั้นไม่ใช่

ระเบียบวินัยที่เราต้องการ  ระเบียบวินัยต้องสอนให้มีความรักความ

เมตตาต่อกัน เขาก็จะคอยช่วยเหลือกัน	 พอเป็นแบบนี้เขาก็จะไม่ไปทำา

อะไรผิด	มันจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ	โดยท่ีไม่ต้องมาต้ังเป็นกฎเกณฑ์หรือข้อ

บังคับเหมือนท่ีเรามีกฎหมายเยอะแยะเพ่ือป้องกันไม่ให้ทำาผิด	แต่น่ีคือการ

บังคับซ่ึงไม่ใช่	ธรรมชาติของมนุษย์	

	 เพราะฉะน้ันเราต้องสอนโดยเฉพาะตอนท่ียังเป็นเด็กๆ	ให้เป็นนิสัย	

เด็กจะสอนง่าย	โรงเรียนท่ัวไปเขาจะเน้นสอนเด็กให้เป็นคนเก่ง ไม่สอน

ให้เป็นคนดี ถ้าเราสอนเด็กให้เป็นคนดี รักกัน ประเทศชาติก็จะดีใน

อนาคต เราจะหวังเปล่ียนภายใน	2	–	3	วัน	หรือปีสองปีไม่ได้หรอกครับ	

แต่ถ้าเราทำาโรงเรียนให้สอนเด็กเป็นคนดี	พอเด็กโตข้ึนมาไปอยู่ในสังคมเขาก็

จะเป็น	คนดีตลอดเวลา	 	แต่ถ้าเราสอนให้เขาเป็นคนเก่งอย่างเดียว	 เขาก็

จะคิดแต่เอาชนะกัน	แข่งขันกัน	 โตขึ้นมาอยู่ในสังคมที่ไร้ระเบียบวินัยก็

จะเกิดปัญหาแบบท่ีเป็นอยู่	แต่ถ้าเป็นคนดีแล้ว	อยู่ท่ีไหนใครๆ	ก็รัก	เราจึง

ต้องผลิตเด็กท่ีเป็นคนดีให้มากท่ีสุด”

	 การสร้างวินัยให้แก่เด็ก	 ถือเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีต้องเร่งปลูกฝังเพ่ือสร้าง	

เป็นพ้ืนฐานให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีระเบียบวินัยต่อไปในอนาคต

 ดร.อาจอง	 ชุมสาย	 ณ	 อยุธยา		

ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส	 จ.ลพบุรี 

ซ่ึงคลุกคลีกับอยู่กับวงการศึกษามา	

กว่า	30	ปี	ให้ความเห็นว่า

	 “การปลูกฝังวินัยต้ังแต่เด็กเป็น

เร่ืองท่ีสำาคัญ	 เด็กทุกคนจะต้องเติบโต

มามีระเบียบวินัย	 รู้จักควบคุมตัวเอง	

ไม่ทำาตามอารมณ์	 การทำาตามอารมณ์	

จะก่อให้เกิดความเสียหายหลายอย่าง	

ถ้าเรารู้จักควบคุมตัวเอง	 มีระเบียบ

วินัยในตัวเอง	 มันจะทำาให้เราประสบ

ความสำาเร็จในชีวิต	 ในขณะเดียวกันก็

เป็นคนดีด้วย	ซ่ึงเราสามารถทำาได้	แต่

ก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง	

	 ปัญหาของมนุษย์เรา	คือเราไป

บังคับเด็กให้ต้องทำานั่น	ต้องทำานี่	เขา

จึงมีระเบียบวินัยในแบบท่ีโดนบังคับ	

ซ่ึงไม่ใช่ระเบียบวินัยท่ีดี		ระเบียบวินัย

ท่ีดีคือให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้เอง	

และสามารถปฏิบัติในส่ิงท่ีตัวเอง	คิดใน

ระเบียบวินัยที่ดีคือ
ให้เด็กรู้จักคิด

วิเคราะหไ์ด้เอง และ
สามารถปฏิบัติใน
สิ่งที่ตัวเองคิดใน

ทางที่ดี 

ดี

การปลูกฝังวินัยแก่เด็กว่าควรสอนด้วยความรัก	 ไม่ใช่การบังคับ	 เพ่ือให้ฝังอยู่ในจิตใจของเด็ก	 เด็กจะสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่าส่ิงไหนคือส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไม่เดือดร้อนผู้อ่ืน

ปัจจุบันสังคมไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาความไร้วินัยของคนในสังคม การปลูกฝังวินัยให้แก่เด็ก จึงเสมือน

เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เพราะ “วินัย” คือปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสำาคัญต่อการสร้าง

ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
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	 จากการเปิดประชาคมอาเซียน	ส่งผลให้ประเทศไทยต้องตื่น

ตัวพัฒนาสามเสาหลักด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 การเมือง

และความม่ันคงของประเทศ	 โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถ

ของประชาชนทั่วไป	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้เกิดความรู้	 ความ

เข้าใจในด้านต่างๆ		ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	จึงได้ร่วมมือกับกองบัญชา	

การศึกษา	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และอนุกรรมการข้าราชการ

ตำารวจเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม	 กำาหนด

วิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำารวจสู่ประชาคมอาเซียน	

เพ่ือให้เกิด	 “ตำารวจยุคใหม่ท่ีเข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนาสังคมสู่สันติสุข”	

ด้วยการจัดอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	จากผู้นำาศาสนาทั้ง	3	ศาสนา	

ให้กับแกนนำาครู	 อาจารย์	 ในศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำารวจ	 ทั้ง	
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	 ประการที่	 2	 ความเข้มแข็งของเครือข่ายศาสนา	 รวมทั้งความร่วมมือ	
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	 และประการสำาคัญ	 คือ	 หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณะและแนว
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คลังความรูคุณธรรม
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แผนที่ความดี
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M ap of  Goodness

VD O Link

คลิปความดี

ปฏิทินกิจกรรม
C alendar

นำเสนอคนดีที่เหมาะแกการยกยองเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีในสังคม

อัพเดทขาวสารกิจกรรมของศูนยคุณธรรม
และเครือขายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

องคความรูและงานวิจัยที่หลากหลายสามารถ
ดาวนโหลดมาอานไดบนมือถือและแท็บเล็ต

นำเสนอคลิปบุคคลทำดีเพื่อเปน
แรงบันดาลใจใหเกิดพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกของคนในสังคม

แผนที่ความดี ปฏิทินกิจกรรม

คลังความรูคุณธรรม คลิปความดี 

แตะที่ไอคอน คลังความรูคุณธรรม จะปรากฎปุม 2 ปุม

 งานวิจัย/องคความรู : แหลงรวบรวมงานวิจัยและองคความรู

ดานคุณธรรม

 วารสาร กลา/ทำ/ดี : จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสที่ปลุกให

คนในสังคม มาทำความดีรวมกันในรูปแบบตางๆ เพื่อสราง

การเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรมในสังคมไทย

แตะที่ไอคอน คลิปความดี จะ จะปรากฎ 3 หัวขอใหญ

 รายการ สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง : รวบรวม

คลิปรายการที่ออกอากาศทางสถานี TNN 2 ที่ชวยปลุก

จิตสำนึกและพฤติกรรมดานบวกของคนในสังคม

 3 นาที กับ ดีเดี๋ยว : พบกับการตูน ดี เดี๋ยว แอนิเมชั่นนารัก 

ที่สะทอนพฤติกรรมความดีงามในสังคม

 คลิปอื่นๆ ที่ชวย กระตุนใหเกิดพลังในการทำความดีรวมกัน

นอกจากผูใชงานจะเลือกชมวีดิโอจากลิสตที่ปรากฎบนหนาจอ 

ยังสามารถเลือกไดจากเมนู Search ไดอีกดวย

เมนูคลังความรูคุณธรรม เมนูคลิปความดี

เมนู About us 

เมนู Contact Us

แตะที่ไอคอน “แผนที่ความดี” จะปรากฎประวัติการทำดีของ

บุคคลในสังคมที่ถูกรวบรวมและบันทึกไว เพื่อเปนตนแบบและ

แรงบันดาลใจในการทำความดี

เมนูแผนที่ความดี

รวบรวมกิจกรรม และงานตางๆ ที่นาสนใจประจำเดือน 

โดยสามารถกดเลือกที่ไอคอน เมนูปฏิทิน จะปรากฎ

รายละเอียดและไฮไลทของกิจกรรมตางๆ 

เมนูปฏิทินกิจกรรม มาทำความรูจักศูนยคุณธรรม ในภารกิจการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม

รวบรวมชองทางตางๆ ในการติดตอกับศูนยคุณธรรม

รวมกันสรางสังคม
ใหเปนสังคมคุณธรรม

ดวย MORAL Plus พรอมให
ดาวนโหลดใชงานแลว
ทั้งระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android

กลา/ทำ/ดี 08

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อรองรับความตองการในการบริโภคขอมูลขาวสาร 
ในยุคดิจิตอล ผานโทรศัพทมือถือ ดวยดีไซนที่ทันสมัย ใชงานงาย มาพรอมกับขาวสาร 
ที่อัพเดทสงตรงถือมือ และเมนูใชงานที่ทำใหทุกคนเขาถึงองคความรู ดานคุณธรรม 
ไดงายดวยปลายนิ้ว

Moral Plus MORAL Plus
ขั้นตอนงายๆ ในการใชงาน

A p p l i c a t i o n
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...ระเบียบในการทำงานนี้จำเปนตองมี คือ  

มีวินัยนั่นเอง ถาไมมีวินัยทำอะไร

ก็จะเปะปะไปหมด แมในหองเรียนจะไมไดสอนวา  

วิชานี้ๆ ตองมีวินัย แตทุกวิชาตองมีวินัย  

แมจะไปสังสรรคกัน  ไปเลนกีฬากัน  

ไปพัฒนาชนบทก็ตาม   ตองมีวินัยทั้งนั้น  

ถาไมมีวินัย งานนั้นมีหวังลมเหลว 

หรือยิ่งกวานั้นงานนั้นอาจจะมีหวังทำลายสวนรวม 

ก็ไดถาไมมีวินัย ขาดความรูหนอยอาจ

จะยังดี  ดีกวาขาดวินัย 

แตถามีทั้งความรูและวินัยก็ยิ่งดี...

 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   พระราชทานแก

นักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน   ณ  สโมสรอาจารย  มหาวิทยาลัยขอนแกน

เมื่อวันที่   ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๒๒


