อง

ค ก า ร ม ห า ช น

ปที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2559

ปวงขาพระพทุธเจา
ขอนอมเกลานอมกระหมอม
รำลกึในพระมหากรณ
ุ าธคิณ
ุ
หาทสีดุมไิด

ขาพระพทุธเจา คณะผบูรหิารและเจาหนาทศีนูยคณ
ุ ธรรม (องคการมหาชน)
กระทรวงวฒ
ั นธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ได้รับทราบข่าว
การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อสำ�นักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
เมื่อเวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความสุขของปวงชนชาวไทย
โดยทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ�และมุ่งมั่น จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จำ�นวน 4,447 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากแก่พสกนิกรชาวไทย
จนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ทำ�ให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ
และเป็นที่เคารพนับถือจากนานาประเทศ
ในช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัย และน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมใจทำ�ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยร่วมตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า จะทำ�ดีแบบในหลวงและน้อมนำ�พระราชดำ�รัสมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อตอบแทนสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานมาอย่างยาวนาน และให้ผืนแผ่นดินไทยสุขสงบร่มเย็นตลอดไป
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความอาลัยอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
กองบรรณาธิการ วารสารกล้า/ทำ�/ดี

บุคคลผูซ้ ง่ึ มุง่ มัน
่ และอุทศ
ิ ตัวทีจ่ ะเป็นข้าราชการของแผ่นดิน จนได้รบ
ั ฉายาว่าเป็น

ด้

“ข้าราชการด้วยชีวต
ิ ”

วยตำ�แหน่งหน้าทีต่ ง้ั แต่เริม่ ต้นทำ�งานพัสดุ จนกระทัง่ ปัจจุบนั คุณรัชชนนท์ แกะมา ได้รบั ตำ�แหน่งเป็นรักษาการผูอ้ �ำ นวยการกองคลัง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึง่ ต้องเกีย่ วข้องกับการอนุมตั สิ ญ
ั ญาจ้างของส่วนราชการ นับเป็นสายงานทีเ่ สีย่ งต่อการเข้าไปอยูใ่ นวงจรของการคอร์รปั ชัน่ ไม่นอ้ ย แต่คณ
ุ
รัชชนนท์เลือกทีจ่ ะเดินบนทางแห่งความซือ่ สัตย์ ทางแห่งความชอบธรรม หาใช่อ�ำ นาจชือ่ เสียงหรือเงินทอง โดยมีสไตล์การทำ�งานทีช่ ดั เจน มุง่ มัน่ และมี
อุดมการณ์ทแ่ี น่วแน่วา่ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นการทำ�ลายชาติ และด้วยคุณสมบัตแิ ห่งความซือ่ สัตย์และซือ่ ตรง ไม่คล้อยตามไปกับระบบคอร์รปั ชัน่ ในวงการ
จัดซือ้ จัดจ้างของระบบราชการ
คุณรัชชนนท์ยงั คงยืนหยัดปฏิบตั งิ านด้วยมุง่ มัน่ ทุม่ เท และ
คุณรัชชนนท์ได้สร้างภูมติ า้ นทานต่อต้านระบบคอร์รปั ชัน่ ตลอด
เมือ่ ให้ค�ำ สัญญากับใครไว้วา่ จะทำ�งานให้ส�ำ เร็จ เขาจะรับรองกับผูบ้ งั คับ
ระยะเวลาการทำ�งานกว่า 23 ปี ด้วยเทคนิค “บันได 5 ขัน้ ต้านกำ�แพงแกร่ง
บัญชาเสมอ ด้วยประโยคประจำ�กายว่า “ผมรับรองเรือ่ งนีด้ ว้ ยชีวติ ” เขา
แห่งคอร์รปั ชัน่ ” โดยขัน้ แรกเริม่ จากทีไ่ ม่รวู้ า่ การทุจริตคืออะไร ขัน้ ทีส่ อง ต้อง
พร้อมทีจ่ ะเดิมพันเพือ่ ทำ�งานนัน้ ให้ลลุ ว่ ง เขาเชือ่ เรือ่ งความรักในการทำ�งาน
ศึกษาให้รวู้ า่ รูปแบบการทุจริตเป็นอย่างไร ตัง้ แต่เชิงนโยบาย หน่วยงาน
คุณธรรม และความซือ่ สัตย์กย็ งั ดำ�รงอยูใ่ นตัวเขาตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เพียง
การรับสินบน ขัน้ ทีส่ าม เมือ่ รูแ้ ล้วว่าการทุจริตมีกร่ี ปู แบบ ก็จะเข้าใจ และ
แต่เมือ่ ได้สวมใส่ชดุ ข้าราชการ
สร้างเกราะป้องกันให้ตวั เองได้ คุณรัชชนนท์ย�ำ้ ว่า “อย่าพลาดเพียงเพราะ
ดี
ความไม่ร”ู้ และความเสียหายจากทุจริตนัน้ จะทำ�ให้ชาติ และองค์กรเสีย
หายมาก และหลายครัง้ ก็เริม่ จากความไม่รแู้ ละไม่มภี มู ติ า้ นทาน ขัน้ ทีส่ เ่ี มือ่
รูว้ า่ การทุจริตนัน้ ไม่ดี ก็ตอ้ งตัง้ ปณิธานให้เกิดการปฏิเสธ ขัน้ ทีห่ า้ ต้องปฏิเสธ
อย่างสม่�ำ เสมอ จะทำ�ให้เกิดเป็นความชำ�นาญอย่างต่อเนือ่ ง สุดท้ายก็จะ
กลายเป็น Self Control หรือการควบคุมและมีวนิ ยั ในตัวเอง ไม่ยอมรับการ
คอร์รปั ชัน่ สิง่ เหล่านีก้ ต็ อ้ งทำ�ให้คนอืน่ เห็นทัง้ ในระดับองค์กร “ทำ�ให้ดแู ล้ว
ก็อยูใ่ ห้เห็น” ว่าเราเป็นข้าราชการ ค่าตอบแทนทีร่ ฐั จัดให้ในรูปแบบเงิน
เดือนก็เพียงพอแล้ว

เมือ่ เราไม่รบ
ั สินบน หรือสิง่ ทีไ่ ด้มาโดยมิชอบ
เราก็จะมีอส
ิ ระในการทำ�งาน ไม่เป็นทาสใคร
เป็นทาสของแผ่นดินอย่างเดียว

รางวัลเกียรติยศ
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2559

ได้รบ
ั รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทบุคคล
ศูนย์คณ
ุ ธรรม องค์การมหาชน
ได้รบ
ั รางวัลข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
ศูนย์อ�ำ นวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

ปัญหา รปั ชัน่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่จะ
		คอร์
มีสักกี่คน ที่จะกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง สมโภชน์ โตรักษา
บรรณาธิการข่าว “คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง” เป็นผู้หนึ่ง
ที่ให้ความสำ�คัญกับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยได้ตีแผ่เรื่องราวทุจริต
คอร์รัปชั่นของหน่วยงานต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่หวาดหวั่นต่ออิทธิพล
ใดๆ ด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง
เส้นทางสู่สายข่าวต่อต้านคอรัปชั่น

คุณสมโภชน์ เริ่มต้นทำ�งานที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ปี 2534 โดยรับผิดชอบงานข่าวด้านความมั่นคงและการเมือง จน
กระทั่งช่วงปลายปี 2554 คุณกฤษ นัทนารักษ์ ประธานกรรมการของช่องเห็น
ถึงความสำ�คัญของการทุจริตที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการทำ�
หน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะประเด็นการติดตามตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริต คุณสมโภชน์เป็นผูท้ อ่ี าวุโสทางด้านอายุงาน และมีประสบการณ์
ทางด้านนี้ จึงได้รับโอกาสเข้ามารับผิดชอบงานชิ้นนี้
“ผมคิดว่า ถ้าเราจะทำ�ข่าวให้เพียงแค่เป็นข่าวแล้วก็จบกันไป ผมจะ
ไม่ทำ� การจะทำ�ข่าวเรื่องคอร์รัปชั่นนี้ให้สำ�เร็จ ลำ�พังแค่สื่อไปขุดคุ้ย บางครั้งข้อ
เท็จจริงอาจไม่ถูกต้อง จึงต้องใช้ความรอบคอบในการนำ�เสนอข่าว เราต้อง
ยอมรับด้วยว่า บ้านเรามีเรื่องของกฏหมาย พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แต่
โดยข้อเท็จจริง การที่สื่อจะไปติดตามตรวจสอบเรื่องพวกนี้ บางทีมันลำ�บาก
มาก เพราะว่าส่วนราชการไม่ค่อยให้ข้อมูล ต้องทำ�หนังสือมาเป็นขั้นตอน บาง
ครั้งข้อเท็จจริงหลายๆ อย่างมันถูกปกปิด ให้ข้อมูลไม่หมด ดีที่สุดคือต้องทำ�งาน
ร่วมกัน ต้องสร้างเครือข่าย เหมือนกับที่องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นทำ�อยู่” คุณ
สมโภชน์ กล่าว
หลังจากได้รบั มอบหมายงาน คุณสมโภชน์ได้น�ำ แนวคิดเรือ่ งการติดตาม
ตรวจสอบปัญหาทุจริตนี้ เข้าปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน อาทิ คุณปานเทพ
กล้าณรงค์ราญ ประธานสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) , คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ว่าการ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) , คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งขณะนั้นเป็น
ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น ตามความตัง้ ใจทีอ่ ยากทำ�งานในลักษณะ
ของการร่วมมือกันทำ�ข้อมูล โดยนอกจากการติดตามตรวจสอบแล้ว ยังพร้อมส่ง
ต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ�การตรวจสอบดูข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือ
ไม่ ก่อนนำ�ไปขยายผลร่วมกัน จึงเป็นที่มาของรายการ “คอลัมน์หมายเลข 7
ต้านทุจริตตามติดกลโกง” ออกอากาศช่องสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ใน
ขณะนี้

ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบ...
แต่คือ หน้าที่ และความสุข

แนวทางการทำ�งาน
“ให้ความเป็นธรรม แต่ไม่ให้ความเป็นกลาง”

ในบทบาทของสื่อมวลชน คุณสมโภชน์จะไม่เข้าไปก้าวก่าย
เรื่องการทำ�งานขององค์กรตรวจสอบ การนำ�เสนอข่าวทุกอย่างทีมงาน
คอลัมน์หมายเลข 7 จะทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบตามข้อร้องเรียน และ
นำ�เสนอตามข้อเท็จจริงที่มีข้อร้องเรียนมา แล้วจึงเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่ถูก
ร้องเรียนได้ชี้แจงกลับ คุณสมโภชน์เรียกแนวทางนี้ว่า การให้ความเป็น
ธรรม แต่ไม่ให้ความเป็นกลาง
“ผมเชื่อว่า ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นไม่มีความเป็นกลาง
องค์กรต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ราไปติดตามตรวจสอบจากข้อร้องเรียน
ผมพูดกับเขาตลอดว่า เรื่องความเป็นกลางทุกคนพูดได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติจริงๆ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง แต่สิ่งหนึ่งที่
ผมให้กับเขาได้ และขอให้มั่นใจคือ ผมให้ความเป็นธรรม”
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการทำ�หน้าที่ตรงนี้ หน่วยงานต่างๆ
ยอมรับในสิ่งที่คุณสมโภชน์ทำ� และทุกครั้งที่ทำ�ก็จะมีการติดตามความ
คืบหน้า สมมติถ้าตรวจสอบแล้วผิดจริงตามนั้น หน่วยงานที่ไปตรวจ
สอบร่วมกับทางสตง. ก็จะยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าผิดจริง ฝ่ายที่ถูก
ตรวจสอบก็พร้อมแก้ไข ทางรายการก็ยินดีนำ�เสนอในสิ่งที่เขาได้แก้ไข
แล้ว เพื่อให้เห็นว่าพอมีประชาชนร้องเรียนมา ฝ่ายที่ถูกร้องเรียนได้
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
“ในพื้นที่แบบนี้ต้องมีการเสนอความเป็นธรรม ไม่ใช่ไปตีแผ่
ให้เกิดความเสียหายแล้ว แต่พอเขาทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องกลับไม่ออกอากาศ
ให้ ผมว่ามันไม่ยุติธรรม คอลัมน์หมายเลข 7 ของเราจึงมีการติดตาม
ตรวจสอบทุกขั้นตอน ทุกมิติ มีความคืบหน้าเมื่อใดในเรื่องของงานที่
เราทำ� เราจะนำ�เสนอ ด้วยลักษณะของการทำ�งานเช่นนี้ จึงได้เสียงตอบ
รับที่ดี ทุกองค์กรอิสระ องค์กรตรวจสอบ ตอนหลังประสานงานมาขอที่
จะทำ�งาน อยากให้ช่อง 7 เข้ามาทำ�งานร่วม”

หลั ง จากนำ � เสนอเรื่ อ งราวของการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ต่ า งๆ
ออกไป มีเสียงตอบรับที่ดี มีคนร้องเรียนเข้ามาจำ�นวนมาก บทบาทของ
คอลัมน์หมายเลย 7 ที่ทำ�มาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนำ�เสนอข่าวหนึ่ง แต่
เหมือนเป็นสื่อกลางที่นำ�ข้อร้องเรียนเหล่านี้ไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การแก้ไขปัญหา
“ผมไม่ได้ทำ�เพราะว่าถูกจ้างให้ทำ� แต่ทำ�เพราะว่ามันเป็นนโยบาย
ส่วนหนึ่ง และทำ�เพราะมีความสุขที่จะทำ� เราพูดกันตลอดว่า ความสุขของ
เราอยู่ที่การทำ�งาน ความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่รางวัลที่เราได้รับมาเกือบทุก
สถาบัน เราดีใจกับรางวัลที่ได้ แต่ความสุขของพวกเราคือ การได้ทำ�งาน
แก้ไขปัญหาตรงนี้มากกว่า”
เพราะหน้าที่ของสื่อมวลชน คือ การช่วยกันเป็นสุนัขเฝ้าบ้านอย่าง
เต็มความสามารถ อย่าไปคิดว่าพอช่องนี้เปิดประเด็นแล้ว หนังสือพิมพ์
ฉบับนี้เปิดประเด็นแล้วก็จะไม่ทำ�ตาม คุณสมโภชน์มองว่า ถ้าจะทำ�ผล
ประโยชน์ให้กับบ้านเมือง โดยที่เราจะต้องเดินตามคนอื่นที่นำ�เสนอไปแล้ว
ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรี แต่นี้คือความรับผิดชอบของสุนัขเฝ้าบ้าน ที่จะทำ�
เรื่องนี้ให้กับบ้านเมือง เพราะศักดิ์ศรีที่สำ�คัญคือศักดิ์ศรีของบ้านเมือง
“ผมเชื่อว่าถ้าประชาชน ยอมไม่ได้กับปัญหานี้ แล้วสื่อมวลชนจับ
มือกันอย่างเข้มแข็งที่จะตีแผ่ขุดคุ้ยปัญหาการทุจริต สุดท้ายก็จะไม่มีใครกล้า
โกงกัน เพราะว่าปัญหาการโกงมันไม่ได้กระทบแค่ตัวเอง แต่ญาติพี่น้องวงศ์
ตระกูลจะไปไหนมาไหนก็จะถูกตราหน้าไปด้วย”
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดำ�รัสให้กับผู้
บริหารของสำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
“...เงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ซึ่งตรงนี้คนไทยจะ
ได้ตระหนักรู้ว่า เงินของคุณ ทุกบาท ทุกสตางค์ เขาเอาไปในการพัฒนา
ประเทศ แต่พัฒนาทั้งหมดหรือเปล่า ถ้าไม่ทั้งหมดเราต้องช่วยกัน...”
ดี

ฉะนั้นการยอมรับของคนในสังคม เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนเหล่านั้นมีกำ�ลังใจที่จะทำ�ให้
คุณธรรมในด้านต่างๆ ชูเด่นขึ้นมา แต่ในสังคมไทยทุกวันนี้กลับยอมรับการกระทำ�ในด้าน
ลบมากกว่า ชอบเสพข่าวฉาว ชอบความงามจากภายนอกมากกว่า เราจะเห็นได้ว่าเวลามี
ข่าวที่คนไปทำ�สิ่งดีๆ กลับไม่ได้รับความสนใจ กลับไปมองว่าสร้างภาพมั้ย ในทางกลับกัน
คนที่ทำ�ผิดจารีตประเพณีกลับเป็นข่าว มีการให้ความสำ�คัญ ซึ่งคนในสังคมต่างหากที่เป็น
มาตรฐานคุณธรรมข้อนี้ จะสูงจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคม ถ้าคนในสังคมให้การ
ยอมรับ ให้คำ�ชมเชย นำ�ขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นกระแส ซึ่งถ้ากระแสไหนสำ�คัญ กระแสนั้น
จะโดดเด่นในสังคม ถ้ากระแสบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดี คุณก็จะโดนประณาม เหมือนใน
สังคมญี่ปุ่นที่ประณามคนทำ�ผิด คนคอร์รัปชั่น ก็จะได้รับโทษอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ
กระแสของเขาทีถ่ กู ปลูกฝังให้เป็นแบบนัน้ คนในสังคมก็เลือกทีจ่ ะไม่ท�ำ ความผิด คุณธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์จะอยู่ในสังคมไทยได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน ผู้ใหญ่ทำ�ให้เด็กเห็น เด็ก
และเยาวชนก็ต้องมีความเหนียวแน่น คือทำ�ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาให้สิ่งนั้นมันจรรโลงขึ้น
มาในสังคม สร้างต้นแบบความซื่อสัตย์ เราก็จะมีต้นแบบที่ดี คนรุ่นหลังๆ ก็จะเลียนแบบ
ความซื่อสัตย์นี้ตามมาเรื่อยๆ
ครอบครัวของโจอี้เองเรื่องความซื่อสัตย์จะสำ�คัญมาก ลูกของ
คุณพ่อคุณแม่จะถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ถ้าโกหกจะต้องถูกตี
พอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจำ�ก็เริ่มเรียนรู้ และรับผิดชอบตัวเอง แค่เรื่อง
การลอกข้อสอบยังไม่กล้าทำ� เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ที่แอบจดคำ�ตอบ
เข้าไปในห้องสอบเพราะเป็นวิชาที่ไม่ถนัด แต่แค่หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาก็
มือสั่น คงเป็นเพราะว่าฝังใจมาตั้งแต่เด็ก ถ้าทำ�ผิดต้องถูกตี ซึ่งตอนนั้น
คุณครูก็ไม่เห็น ถ้าจะเขียนตามโน้ตที่จดเข้าไปมันง่ายมาก เราจะสามารถทำ�
ข้อเขียนข้อนั้นผ่าน แต่โจอี้มือสั่นมากจนเขียนไม่ได้ ทำ�ให้ต้องขยำ�กระดาษ
นั้นทิ้งไป วันนั้นพอออกจากห้องสอบ เรากลับรู้สึกดีใจที่ทำ�ไม่ได้ เพราะไม่
ได้ทำ�ผิดกฎระเบียบ เราซื่อสัตย์กับตนเอง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคย
คิดจะลอกข้อสอบอีกเลย เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือ เราไม่ท่อง
วามซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มีความสำ�คัญกับ ก็ทำ�ไม่ได้ ทุกอย่างเลยกลายเป็นการปลูกฝังต่อเนื่องมาจนกลายเป็นนิสัย
ทุกสังคม หากสังคมใดที่ขาดคุณธรรมข้อนี้ สังคมนั้นก็จะ เป็นตัวเรา นั่นทำ�ให้คุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์ติดตัวโจอี้ตลอดมา ส่ง
วุ่นวาย ขาดความสงบ คนก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้น ดังนั้นการจะทำ�ให้ทุก ผลให้เรามีคุณธรรมอื่นๆ ไปด้วยโดยปริยาย
คนในสังคมมีความซือ่ สัตย์ ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึน้ ในสังคม
นอกจากคุณธรรมด้านสุจริตแล้ว คุณธรรมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น อดีตนางสาวไทยปี 2552 โจอี้ อรวิภา เป็นเรื่องของความพอเพียง วินัย หรือแม้แต่จิตอาสาก็มีความสำ�คัญเช่น
กนกนทีสวัสดิ์ ซึ่งได้รับรางวัลทูตคุณธรรมด้านสุจริต โครงการ 70 เดียวกัน เพราะคือสิ่งที่ช่วยทำ�ให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น ถ้าเรามีต้นแบบที่ดีก็ยิ่ง
บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า
จะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน หันมาใส่ใจที่จะทำ�ความดีกันมากขึ้น ซึ่งก็จะ
เรื่องความซื่อสัตย์ ถ้าพูดออกไปมันจะกลายเป็นนามธรรม สอดคล้องกับโครงการ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี” ที่มุ่งเฟ้นหา
เหมือนกับการพูดลอยๆ ออกมา ฉันซื่อสัตย์ คุณก็ซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ บุคคลต้้นแบบคุณธรรมในด้านต่างๆ รวมถึงให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการทำ�
มีอยู่ในตัวทุกๆ คน แต่การที่จะทำ�ให้เป็นรูปธรรม อยู่ที่การส่งต่อผ่าน ความดี เพือ่ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
การกระทำ�จากรุ่นสู่รุ่นของคนในสังคม หมายความว่าผู้ใหญ่ในวันนี้คุณ มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย
ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์อย่างไร เพื่อที่ทุกคนจะร่วมมือ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง facebook 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้าน
และสรรเสริญคนที่ซื่อสัตย์ ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าคนที่คดโกงกลับ ความดี และ www.moralcenter.or.th
ดี
ได้รับการยอมรับมากกว่าคนที่ซื่อสัตย์อย่างชาวบ้านทั่วๆ ไป เพราะ

หลั ง จากประสบความสำ � เร็ จ ในการปลู ก ฝั ง จิ ต
สำ�นึกเยาวชนให้เข้าใจ และตระหนักถึงความรุนแรงทีเ่ กิด
จากทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในสังคมไทย กับการจัดค่าย “เยาวชน
ไทย ไร้คอร์รัปชัน่ YOUTH 2020” ครั้งที่ 6 เมื่อเดือน
มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงเดินหน้าจัด
ค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน่ YOUTH 2020” รุ่นที่ 7
โดยมีนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เข้าร่วมจำ�นวน
9 มหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน ถึง 2
ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รูปแบบของกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ได้สอดแทรก
ความรู้การปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการสู่การปฏิบัติ ได้แก่
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม
เป็นอยู่อย่างพอเพียง ภาวะผู้นำ� และปฏิเสธคอร์รัปชัน่ โดย
ให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ทุจริต
ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยง
สถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทุจริตไปสู่ผล
กระทบที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษผู้กระทำ�ความผิด
นอกจากทางกฎหมายแล้ว ยังมีกฎทางสังคมที่ช่วยเปิดโปง
การทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดีย และกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจาก
กระทำ�
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การ
วิพากษ์หนังสั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กระตุกต่อมคิด และ

ประเมินสภาวะทางจิตใจตนเอง หากมีโอกาสหรือมีผลประโยชน์เกิดขึน้ ตรงหน้าจะทำ�อย่างไร
เพื่อต่อสู้กับกิเลสของตนเอง และ“เมนูคอร์รัปชั่น” กิจกรรมไฮไลท์ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้
ค้นหาเส้นทางการทุจริตระดับชาติ จากเมนูชนิดต่างๆ เช่น โฮปเวลล์กบั ค่าโง่ เสาตอม่อ 9,000
ล้าน, มายาโกง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ โดยจะต้องร่วมกันค้นหาว่า ใคร
เป็นผู้โกง โกงอย่างไร เกิดความเสียหายอย่างไร และจะออกแบบแนวทางป้องกันได้
อย่างไร กิจกรรมนี้ทำ�ให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสำ�รวจ จำ�แนก วิเคราะห์กรรมวิธีการโกงและ
การแสวงหาผลประโยชน์อน่ื ๆ เพือ่ ติดอาวุธทางความคิด และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม
ที่ไม่ชอบมาพากลในสังคม
การอบรมวันสุดท้าย มีการจัดกิจกรรม โดยให้มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันได้
นำ�เสนอ “โครงการต้านทุจริตในมหาวิทยาลัย” ให้กบั คณะกรรมการพิจารณา รุ่นนี้ได้นำ�
เสนอโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ Anti-Corruption Sharing Wall มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำ�เสนอการจัดตั้งเพจเฟสบุคให้ความรู้การทุจริต โดย
ค้นหาประเด็นร้อนในสังคมมาจัดทำ�สถิตแิ ชร์ผา่ นโซเชียลมีเดีย และการจัดแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้ในขณะที่โครงการ “ไม่มีจุด หยุดคอร์รัปชัน” จาก มศว ประสานมิตร ได้นำ�
เสนอชุดเครื่องมือแจ้งเตือนนักศึกษาที่ขาดระเบียบวินัย เช่น ติดสติ๊กเกอร์เมื่อมีการแซง
คิวเกิดขึ้น และมีการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน ทำ�ภารกิจต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และศูนย์คุณธรรม มีแผนจัดค่ายฯ รุ่นที่ 8 ที่ศูนย์ฝึก
อบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2560 มหาวิทยาลัยที่สนใจส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมค่ายฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ ไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร
098 992 1454 หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร 02 644 9900 ต่อ 300
ดี

ากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่มองเห็นความสุขจากการช่วย
เหลือคนอื่น เมือ่ เติบโตขึน้ เธอจึงขอเลือกเดินบนเส้นทางครูจติ อาสา
โดยมีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
ไทย อะไรที่ทำ�ให้เธอตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นครูอาสา ผู้ที่เสียสละทั้งแรงกาย
แรงใจ เพื่อบ่มเพาะเด็กให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม มาดูแนวคิดดีๆ
ของครูพริ้ง ในเวที Youth Talk “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” หนึ่งใน
กิจกรรมดีๆ จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2
กันยายน ที่ผ่านมา
ครูพริ้ง นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช ครูอาสาในโครงการ Teach for
Thailand ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขต
คลองเตย โดยตั้งแต่สมัยเรียน กิจกรรมยามว่างของครูพริ้ง คือ การทำ�จิต
อาสาช่วยเหลือคน เพราะช่วยทำ�ให้เห็นตัวตนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าเรียนมา
เพื่ออะไร มีคุณค่าเช่นไร จะใช้ชีวิตต่อไปทางไหน และจะเป็นฟันเฟืองส่วนใด
ของสังคม จนได้มาพบกับโครง Teach for Thailand ซึ่งมีเป้าหมายและ
อุดมการณ์หลักคือ การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็กไทย โดยเฉพาะ
กับเด็กในกรุงเทพฯ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นครูอาสาในโครงการนี้อย่างไม่
ลังเล เพราะโดยส่วนตัวแล้วครูพริง้ มีความสุขทีส่ ดุ กับการได้เป็นครูจติ อาสา ที่
ช่วยเหลือเด็ก
“เมื่อเราได้ก้าวไปเป็นครูอาสาที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ก็
ทำ�งานเหมือนกับคุณครูในระบบคนหนึ่ง ซึ่งเรารู้สึกโชคดีมากที่ได้รับเลือก

ไปสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะทำ�ให้เราได้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของ
สังคม เด็กนักเรียนกว่า 90% มาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ บางคน
พ่อแม่หย่าร้าง มีครอบครัวใหม่ บางคนพ่อแม่ต้องโทษจำ�คุก เนื่องจาก
ก่อเหตุอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เด็กๆ
จะอาศัยอยู่กับญาติ บางคนก็อยู่กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด
เลย บางคนได้อยู่กับพ่อแม่ แต่ก็โดนพ่อแม่ทำ�ร้ายทุบตีสภาพบ้านเรือน
อยูใ่ นชุมชนแออัดรอบๆ โรงเรียน ซึง่ เต็มไปด้วยมลพิษ ทั้งจากน้ำ�เสีย
และขยะ โอกาสเดียวที่เด็กๆ จะพ้นจากสภาพชีวิตอย่างนี้ได้อย่าง
ยั่งยืน นั้นคือ การศึกษา เพราะการเผชิญกับสภาพเช่นนี้อยู่ทุกๆ วัน
ตัวเด็กจะไม่หลงเหลือความภูมิใจที่จะผลักดันตัวเองให้พ้นจากสภาพ
แวดล้อมเหล่านี้”
ครั้งหนึ่งครูพริ้งและเพื่อนครูได้มีโอกาสรอรถแท็กซี่กับเด็กๆ
แต่กลับไม่มีใครจอดรับ จนเด็กคนหนึ่งทนไม่ไหว ขอร้องให้คุณครูไป
เรียกรถในจุดทีห่ า่ งจากพวกตน เพราะกลัวว่าพวกตนเป็นต้นเหตุ เด็กๆ
กลุ่มนี้ต้องใช้ชีวิตกับการที่มีคนรังเกียจเขา ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด
ต้องทนอยู่กับการโดนดูถูกมานาน โดยที่เด็กๆ เองก็ไม่รู้ตัวด้วยว่า
พวกเขากำ�ลังดูถูกตัวเองอยู่ด้วยเช่นกัน เด็กกลุ่มนี้จึงตกอยู่ในสภาพ
ขาดแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเอง
“ด้วยหน้าที่ของการเป็นครู เลยคิดว่าตัวเราทำ�อะไรได้บ้าง
ถามว่าเด็กๆ ต้องการความสงสารความเวทนา และความรู้สึกเห็นใจ
หรือไม่ หรือพวกเขาต้องการเพียงความเชื่อมั่น ที่จะผลักดันเขาให้
ไปได้ไกลกว่านี้ได้ ครูอย่างเราก็จะเป็นคนที่ช่วยผลักดันเขา ดิฉันเคย
ถามเด็กว่า คิดว่าคนสังคมข้างนอกมองตัวเองว่ายังไง คำ�ตอบที่ได้กลับ
มาไม่มีคำ�ที่เป็นด้านบวกเลย เพราะแม้แต่เขายังไม่เชื่อมั่นตัวเอง แล้ว
ใครจะเชื่อเขา ฉะนั้นเราจึงเข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่น ว่าพวกเขา
ทำ�ได้ และส่งผ่านความเชื่อไปสู่เขาในทุกๆ วัน ทุกๆ คำ�พูด ทุกการ
กระทำ� ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งผ่านไปให้เขาว่า เขาทำ�ได้และเขา
ไปได้ไกลกว่านี้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาว่า คนที่มีชีวิตที่ดี คนที่มี
ชีวิตมีความสุข คนที่มีเงินโดยไม่ต้องขายยา ไม่ต้องกินเหล้า ไม่ต้องส่ง
ยา มันเป็นยังไง เป็นหนึ่งในนั้นให้เขาเห็น”
ปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้ ด้วยพลังของพวกเราทุกคน ที่จะ
เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนความเชื่อ ส่งไปถึงนักเรียนของครูพริ้ง และส่ง
ไปถึงนักเรียนอีกหลายๆ คน ที่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ช่วยกัน
ผลักดันให้พวกเขา สามารถขึน้ มาอยูอ่ ย่างมีเกียรติในสังคมได้ในวันข้าง
หน้าต่อไป ดี
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