การสรางพลเมืองแกวกิ ฤติและพัฒนาประเทศ
เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ?
เหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองขณะนี้ที่มีคนนับลานๆคน ออกมาขับไลรัฐบาลเพื่อนําไปสู
การปฏิรูปประเทศไทย เปนปรากฏการณที่เปนประวัติศาสตรของชาติและของโลก เหตุการณจะ
จบลงอยางไรเปนการยากที่จะคาดการณได แตจะเกิดขึ้นอีกหรือไมคงตอบไดวาเกิดไดแนนอน
หากสาเหตุของปญหายังไมไดรับการแกไข สังคมไทยจะตองแกไขปญหานี้ดวยการหาสาเหตุที่เปน
สมุฏฐานของปญหาและแกไขโดยเรงดวน เพราะเหตุการณเชนนี้ หากไมเกิดอันตรายอยางมหันต
ในคราวนี้ ก็จะเกิดขึ้นในคราวตอๆ ไปจนได แตหากรวมมือรวมใจกันแกไข จะเปนการปองกันภัย
ในอนาคต ลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤติการณที่ทําใหเกิดความเสียหายใหญหลวง และจะทําใหคนไทย
มีความหวังขึ้นทันที
กลาวอยางสั้นๆ สาเหตุเกิดจากคนไทยจํานวนหนึ่งเขาไปเปนรัฐบาลและไมสามารถบริหาร
ประเทศไดต ามที่ป ระชาชนคาดหวัง และนํา ประเทศไปในทางตรงกัน ขา มกับ ความคาดหวัง
ของประชาชนอีกดวย ตัวอยางที่เห็นไดงายๆ และเปนเรื่องสําคัญที่สุดคือลําดับของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ประเมินกันในระดับโลกของไทยไดลดต่ําลงอยางรวดเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
คือ จากลําดับที่ 80 เปน 88 และเปน 102 ภายในสองป และอาจเปนเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็ง
ของปญหาที่ปรากฏใหเห็น สาเหตุของความตกต่าํ ทํานองนี้จะเปนดวยเหตุใดจะของดกลาวถึง
เพราะมีการกลาวถึงกันมากมายอยูแลว แตจะกลาวถึงสาเหตุที่เปนพื้นฐานที่สุด และสําคัญที่สุดที่
ทําใหสังคมประชาธิปไตยของเราออนแอ และจําเปนที่จะตองชวยกันแกไขอยางเรงดวน เพราะจะ
สงผลดีตอสังคมไทย เปนการปองกัน ลด และขจัดปญหาวิกฤติของชาติได ทั้งในระยะยาวและ
ระยะสั้น
สาเหตุอันเปนเรื่องนาเศราที่สุดของสังคมไทยคือ เรานําเขาประชาธิปไตยจากตางชาติเมื่อ
81 ปที่แลวโดยคนไทยยังไมพรอม เรื่องนี้ทั้งรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดํา ริ
เชนเดียวกัน แตการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ก็เกิดขึ้นจนได ในขณะที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม หนึ่งใน
คณะราษฎรไ ดย อมรับ ในเรื่อ งนี้เ กา ปห ลัง การปฏิวัติ แตไ มมีโ อกาสทํา ใหค นไทยพรอ มที่จ ะ
เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย และไมไดมีการดํา เนิน การอะไรอยางเปนมรรคผลอีก
เลยจนกระทั่งบัดนี้ จะเห็นไดวายิ่งนานวันระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุขจึงถูกคุกคามมากขึ้นๆ และรุนแรงขึ้นเปนอยางมากในยุคขาวสารขอมูล คนไทยแบงเปน
หลายกลุม รัฐบาลจะไมสามารถปฏิบัติตัวและสรางผลงานใหเปนที่พอใจของประชาชนได เพราะ
รัฐบาลยอมมีปญหาในตนเองอยูแลว ความออนแอเกิดขึ้นทุกหัวระแหง ปญหาสําคัญคือความ
ออนแอนี้จะยังคงมีตลอดไปและรุนแรงขึ้น จนกวาสังคมไทยจะตระหนักถึงปญหาดังกลาว และ
ดําเนินการสรางพลเมืองดีใ นระบอบประชาธิป ไตยโดยเร็ว ที่สุด โดยความรว มมือ จากทุก ฝา ย
มิฉะนั้นการบานจาก 100 ปที่แลวขอนี้จะทํากันนอยไปและสายเกินไป
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การสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่พัฒนาแลว มักจะไดทํากันมานาน
แลวเชนหลายประเทศในยุโรป นิว ซีแลนด สิงคโปร และออสเตรเลีย คุณสมบัติที่ดีเหลานี้ ใน
ปจจุบันสามารถถายทอดไปสูเยาวชนโดยครอบครัวเปนหลัก เมื่อเขาไปเรียนรวมกัน เยาวชนที่มี
พื้นฐานดีจะมีสัดสวนมากกวาที่ดอยการอบรมมาก จนเยาวชนสวนนอยนั้นจําเปนตองปรับตัวใหได
มาตรฐาน นอกจากนั้นระบบของโรงเรียนยังชวยสงเสริมใหคุณสมบัติดีๆ ในตัวเยาวชนเจริญงอกงาม
ขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยครูผูสอนไมมีความรูสึกถึงภาระที่จะตองปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีเหมือนใน
ประเทศอื่นๆ ประเทศเหลานี้มักมีความรูสึกวาประชาชนของเขาดีมาแตเกิด เรียกไดวา เปน
คุณสมบัติดีโดยสายเลือดก็วาได
สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศประชาธิปไตยที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุดในศตวรรษที่ผานมาเปนประเทศใหญ มีประชาชนจากหลายเชื้อชาติ การสรางคุณสมบัติที่ดี
(Character Building) ยังมีใหเห็นอยูโดยภาคเอกชนมีสวนรวม สังคมอเมริกันเขาพัฒนาและ
สงทอดมรดกประชาธิปไตย ดวยการใหการศึกษาอบรมและฝกฝนเยาวชนมาโดยตลอดจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ การปลูกฝงจะอยูในทุกระดับการศึกษา ตัวอยางเชน ระดับมัธยมปลูกฝงในเรื่อง ความไววางใจได
(Trustworthiness) ความซื่อสัตย (Honesty) ความมั่นคงในหลักการ (Integrity) ความกลาหาญ
(Courage) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความขยัน (Diligence) หนาที่พลเมือง
(Citizenship) ความยุติธรรม (Fairness) ความมีน้ําใจ (Caring) การใหเกียรติผูอื่น (Respect)
ความมีวินัย (Discipline) ความใฝรู (Curiosity) นิสัยรักการอาน ความรักถิ่นกําเนิด การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ความประหยัด และความตรงตอเวลาเปนตน เหลานี้ทําใหเห็นไดชัดวา การใหการศึกษา
อบรมเยาวชนในประเทศประชาธิปไตย มีความจําเปนและคลายคลึงกันเปนสวนใหญ แตกตาง
กันเพียงรายละเอียดบางเรื่องซึ่งตองปรับใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอมเทานั้น
การสรางพลเมืองที่สาธารณรัฐเกาหลี
การดําเนินการที่เห็นไดชัดเจนและสงผลดีตอ ประสิทธิภาพของประชาชนของเขาคือใน
สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) โดยที่เมื่อประมาณ 60 ปที่แลวประเทศเกาหลีไดรับ
ความเสียหายอยางหนักจากสงครามเกาหลี ประชาชนตกอยูในความทุกขยากแสนสาหัส ประเทศ
ไทยไดมีสวนชวยเหลือประเทศเกาหลีในยามสงคราม อันเปนที่กลาวขวัญถึงโดยชาวเกาหลีทั่วไป
ประเทศไทยในยุคนั้นมีการพัฒนาเจริญกาวหนากวาเกาหลีมาก ในขณะนี้เปนที่ทราบกันดีวา
เกาหลีเจริญกาวหนากวาไทยมากมาย ทั้งนี้ในเวลา 50 ปเศษที่ผานมา เกาหลีไดดําเนินการพัฒนา
ประเทศดวยความมุงมั่น จริงจัง เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา ความเจริญของเกาหลีไดมาจากหยาด
เหงื่อโดยแท เรื่องสําคัญ ที่สุดที่ทําใหเกาหลีประสบความสําเร็จคือการลงมือพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ อันสงผลดีตอการปกครองของเขา การพัฒนาคนไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังตั้งแต
รัฐบาลของประธานาธิบดี ปารค จุง ฮี ในยุคแรกของการพัฒนาเปนตนมา ความมุงมั่นของ
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ประธานาธิบดีทานนี้ ทําใหไดรับการกลาวขวัญถึงในฐานะเปนผูนําความเจริญมาสูประเทศเกาหลี
ปจจุบัน
ตั ว อย า งหนึ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นได รั บ ประสบการณ โ ดยตรงคื อ การฝ ก ที่ ศู น ย ฝ ก คานาอาน
(Canaan Training Center) ซึ่งประธานาธิบดี ปารค จุง ฮี ใหความสําคัญมาตั้งแตตน ศูนยฝกนี้
ในระยะแรกเปนการฝกดานเกษตร (Farmer School) อันเปนความจําเปนเฉพาะหนา เนื่องจาก
การยึดครองของประเทศญี่ปุนและสงครามเกาหลีไดทําใหเกิดความยากจน ประชาชนอดอยาก
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจุดมุงหมายไปสูการฝกผูนําคุณธรรม (Spiritual Leadership) อันกอใหเกิด
ประโยชนอยางมากตอบานเมืองของเขา ชาวเกาหลีจะรูจักศูนยฝกนี้ดีและเห็นวามีสวนสําคัญ
ที่ทําใหบานเมืองของเขาเจริญรุงเรือง ในขณะนี้ทั้งประธานาธิบดี ประธานสภา และผูบริหารคน
สําคัญๆในเกาหลี รวมถึงภาคเอกชนไดผานการฝกจากศูนยฝกนี้ทั้งสิ้น ศูนยฝกนี้สรางคนอยาง
ไดผลทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรมอยางสั้นๆ
หลักสูตรมาตรฐานที่ถือเปนพื้นฐานสําคัญของการฝกที่ศูนยฝกคานาอาน ใชเวลา 10 วัน
โดยประมาณ วันแรกเปนการรายงานตัวในเวลาบาย มีการปฐมนิเทศและพาผูรับการฝกไปรูจักกับ
ประวัติของศูนยฝกและสถานที่ที่รักษาไวเปนอนุสรณแก นายคิม ยอง กี ผูกอตั้งศูนยฝกคานาอาน
โดยตองเดินขึ้นเขาไมสูงนัก วันตอมาเปนพิธีเปดและเริ่มการฝก การฝกจริงๆ ใชเวลาเพียงสามวัน
ตอนเชาเริ่มตั้งแตเชามืด เปนการรองเพลงชาติ ปฏิญาณ อธิษฐาน และออกกําลังกาย จากนั้น
ตั้งแตเชาจนค่ําเปนการฟงบรรยาย สลับดวยการออกไปพบปะเกษตรกร ดูงานการเกษตร และรวม
ทํา งานเหมือ นเกษตรกร พอใหไ ดสัม ผัส ชีวิต เกษตรกรในระดับ ที่พัฒ นาแลว ที่ ป ระทับ ใจคือ
เกษตรกรเหลานี้ทําเกษตรอินทรียทั้งสิ้น ผลผลิตมีคุณภาพสูง ดอกทานตะวันขนาดใหญมาก แตละ
ดอกนาจะหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ไขไกอินทรียราคาสูงกวาไขไกธรรมดา 5 – 6 เทา เกษตรกรมี
รายไดดี มีความสุขและมีชีวิตที่มั่นคง พวกเราไดเขาโบสถโปรเทสแตนทที่นั่น เห็นไดวาผูที่อยูใน
โครงการของคานาอานมีชีวิตที่ดี เปนพลเมืองที่มีคุณ ภาพของประเทศเกาหลี โดยที่พื้น ที่ดิน
ทั้ง หมดในบริเ วณนี้ ดั้ง เดิม เปน พื้น ที่ร กรา ง ดิน มีคุณ ภาพต่ํา แตน ายคิม ยอง กี เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสูความเปนเลิศไดอยางนาอัศจรรย การรับประทานอาหารนับไดวาเปนเวลาแหงการ
เรี ย นรู แ ละสร า งความทรงจํ า ที่ ดี ภาชนะใช ถ าดหลุ ม รั บ ประทานแบบบุ ฟ เฟ ต ทุ ก คนในโต ะ
เดียวกันเมื่อพรอมจะมีผูนําปฏิญาณวา “อยากินเพื่อกิน กินเพื่อทํางาน คนเกียจครานการงานอยา
กินอาหารเลย อาหารหนึ่งมื้อตองทํางานอยางนอยสี่ชั่วโมง” จากนั้นเปนการรับประทานอาหาร โดย
ไมใหมีอาหารที่ตักมาเหลือเลย อาหารเหลือแมขาวเมล็ดเดียวก็จะถูกลงโทษ การลงโทษหากเปน
สวนรวม ผูสั่งคือครูฝก ก็จะตองลงโทษตัวเองดวย ทั้งหมดนี้นับไดวาเปนอุบายในการทําใหการฝก
แมระยะเวลาสั้นๆ ก็จะไดผลที่จะทําใหอยูในความทรงจําและสรางแรงบันดาลใจได การที่จะตอง
รับประทานอาหารไมใหเหลือ เตือนใจใหเราประหยัด นึกถึงเพื่อนมนุษยที่ขาดแคลนอาหาร และ
อาจจะทําใหเราคิดถึงศูนยฝกคานาอานวันละสามครั้งในเวลารับประทานอาหารตลอดชีวิต การที่ครูฝก
ลงโทษตัวเองดว ยเมื ่อ สั่ง ลงโทษผูรับ การฝก มีค วามหมายวา เมื่อ มีค วามผิด พลาด แมจ าก
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ลูกนอง ผูนํา ตอ งพิจารณาตนเองเสมอ มีค วามรูสึกรวมทุก ขรวมสุข และยอมไมมีก ารลงโทษ
โดยผูนําที่ออกคําสั่งดวยความลุแกอํานาจ
เวลาที่เหลืออีก 5 – 6 วัน เปนการดูงานในมหาวิทยาลัยสองแหง รัฐสภา บริษัทยักษใหญ
เชน Samsung ฮุนได อีก 2 – 3 แหง ดูการพัฒนากรุงโซล ดูฟารมผลไม ตลอดจนบรรยายเพิ่มเติม 2 – 3
ชั่วโมง และพิธีปด ศูนยฝกคานาอาน ฝกคนไปแลวกวา 700,000 คน ในเวลา 50 ปเศษ จุดเดน
คือ การมีครูฝกที่ทุมเทชีวิตจิตใจใหงานของเขา มีปรัชญาในการฝกอยางงายๆ แตสงผลชะงัด คือ
มนุษยเกิดมาตองทํางานหนัก (Work) ชวยเหลือสังคมและปรนนิบัติคนใกลชิด (Services) และ
เสียสละ (Sacrifices) การเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางดังกลาวตองทําทั้งในระดับตัว บุคคลขึ้นไป
จนถึงระดับชาติ โดยยึดหลักเปลี่ยนตัวเองกอน (Change me first) เปลี่ยนทันที (Change now)
และเปลี่ยนจากเรื่องใกลตัวกอน (Change here) วิธีการใชเปลี่ยนจากเล็กไปหาใหญ (Change
small things first) และงายไปหายาก (Change easy things first) จุดเดนอีกประการหนึ่งคือ
การมีตัวอยางของคนที่ดําเนินชีวิตดังกลาวแลวไดประสบผลสําเร็จมากมาย รวมถึงบริษัท ใหญๆ
หลายแหง มีผูนํา ที่ผานการฝกที่คานาอาน ปจ จุบันศูนยฝก คานาอานไดข ยายงานของเขาเพื่อ
ชวยเหลือสังคมโลกไปหลายประเทศ รวมถึงประเทศรอบบานของไทยและแอฟริกา สวนประเทศ
ไทยซึ่งเกาหลีใหความสนใจเปนพิเศษ ยังไมไดดําเนินการไปถึงไหน ประเทศที่ดําเนินการดวยการ
สนับสนุนของเกาหลีก็ยังไมไดทํากันอยางกวางขวาง คงเกิดผลเฉพาะพื้นที่ในขั้นนี้เทานั้น การฝก
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย มิไดหมายถึงตองเหมือนกับของศูนย ฝกคานาอาน แตยอมสามารถใช
เปนแบบอยางและขอคิดไดอยางดี
ความจําเปนและโอกาสของไทย
วงลอของสังคมไทยคงตองหมุนไปข างหนาอยางมีพลัง จะหยุดอยูกับที่ไมได เพราะการ
หยุดอยูกับที่หมายถึงการถอยหลังและเสียการทรงตัว ทําใหลมคว่ําไดงาย การกาวไปขางหนาโดย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนการปกครองที่เราไดเลือกแลว
หมายถึงการจะตองทําการบานขอใหญดั งกลาวขางตนอยางไมมีทางเลือก ทางเลี่ยง หรือทางลัด
สังคมไทยจะตองฝกหรือใหการศึกษาอบรมคนใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยใหได
จํานวนเปนลานหรือหลายลานคนภายในเวลาอันสั้น ดวยความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลทุกรัฐบาล
โดยถือเปนวาระแหงชาติ ดวยการสนับสนุนของคนทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน
เปาหมายระยะแรกอาจเปนการให การศึกษาอบรมแกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทุกคนในเรื่อง
ผู นํ า คุ ณ ธรรม โดยถื อ เป น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อาจเป น วิ ช าหนึ่ ง ในทุ ก หลั ก สู ต ร และเน น
ภาคปฏิบัติโดยมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง
การสรางเยาวชนใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยในอนาคตนั้น ยอมมิไดหมายถึงการ
ทอดทิ้งการอบรมดานอื่นๆ ซึ่งยังตองดําเนินการทุกเรื่องตอไปใหดีที่สุด มิฉะนั้นเมื่อเยาวชน
เหลานั้นเติบโตขึ้นเปนผูใหญจะมีความออนแอสะสมขึ้นอีกหลายเรื่อง เขาตํารา “กวาถั่วจะสุก งาก็ไหม”
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แตรัฐบาลและคนไทยทุกคนจะตองทุมเทอยางจริงจังและเต็มที่ ในการสรางเยาวชนไทยใหเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคนที่มีมาโดยตลอด คือความรูสึกวาเปนเรื่องระยะยาว ไม
เกิดประโยชนตอการเมืองในระยะสั้นๆ ความจริงแลวผูที่มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาจริงจัง
สามารถประชาสัมพันธเปนการ “หาเสียง” ไดวา รัฐบาลมีความจริงใจตอบานเมือง เรื่องการศึกษาเปน
เรื่องระยะยาวที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการเตรียมประชาชน ตองดําเนินการโดยไมชักชา เปน
ความเปนความตายของบานเมือง เราไมมีทางเลือก ทางเลี่ยง หรือทางลัด ตองขับเคลื่อนสังคมให
คนไทยทุกคนมีสวนรวม ตองทําใหทุกคนมีความรูสึกที่ดีจากการไดมีโอกาสเสียสละเพื่อสวนรวม
ไดมีโอกาสสรางประวัติศาสตรในทางสรางสรรคกันทั่วหนา และสรางความเขาใจอยางชัดเจนวา
การสรางอนาคตอยางมั่นคงใหประเทศชาติดวยการสรางพลเมืองดีนั้น เปนการสรางความมั่นคง
ถาวรอยางแทจริงใหชาติบานเมือง แสดงถึงความรับผิดชอบและความจริงใจของรัฐบาล อันเปน
ตัวชี้วัดสําคัญที่สุดวารัฐบาลใดเปนรัฐบาลที่ดีจริง การประชาสัมพันธดังกลาวจะทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นและการสนับสนุนจากประชาชน
หากเราไมสามารถปรับคนของเราใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ดวยการฝกอบรม
ก็เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะตองประสบปญหาอยางลมลุกคลุกคลานร่ําไป เชนเดียวกับหลาย
ประเทศที่กําลังมีปญหาจากการนําเขาระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนยังไมพรอม ประชาธิปไตย
ที่มุงหมายใหประชาชนมีเสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพจะไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก
ประชาชนเจาของอํานาจขาดความเขาใจในบทบาทสําคัญของตน ไมสามารถใชอํานาจนั้นใหเกิด
ประโยชนในทางสรางสรรคบานเมือง กลับยอมตนใหถูกเอาเปรียบและถูกแสวงประโยชนโดยไม
รูตัว นําไปสูความเหลื่อมล้ําและความขัดแยง อยางรุนแรงทุกหัวระแหง เสี่ยงอยางยิ่งตอการนําพา
ประเทศไปสูความลมเหลว (Failed State) หากเรามีพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศจะเจริญรุดหนา
อยางงายดายไมนาเชื่อ เพราะทุกอยางอยูที่คน ปจจัยที่นําไปสูความเจริญอื่นๆ คนสามารถสราง
ขึ้นไดทั้งสิ้น การดําเนินการในเรื่องนี้จะสงผลดีใหทุกรัฐบาล และทําใหประเทศชาติเกิดความมั่นคง
สถาพรอยางแนนอน
ขณะนี้ภาพรวมของความขัดแยงในสังคมไทยปรากฏชัดเจนทั่วโลก คนไทยเองก็มีความ
วิตกกังวลอยางสูงถึงปญหาปจจุบันและความรายแรงยิ่งขึ้น ที่อาจเกิดในอนาคต คนไทยที่เคย
มีความสุข มองโลกในแงดี ดําเนินชีวิตสบายๆ คอนขางขาดความจริงจัง จนอาจเรียกไดวาตกอยู
ในความประมาท มองขามสัญญาณอันตรายตางๆ ที่นาจะเห็นไดอยางชัดเจนในอดีต ขาดการ
เตรียมการและดําเนินการเพื่อปองกัน ลด และขจัดปญหารายแรงที่จ ะเกิดขึ้น ปจจุบันมีจํานวน
มากทีต่ ระหนักรูถึงปญหาของสังคมไทย และความเรงดวนที่จะตองรวมมือกันแกปญหาเฉพาะ
หนา ตลอดจนดําเนินการในเรื่องที่เปนบอเกิดของปญหา และปองกันการเกิดขึ้นอีกในอนาคต มีผู
เสนอใหมีการสรางผูนําและพลเมืองที่มีคุณภาพจํานวนมากใหสังคมไทย ซึ่งไดรับการยอมรับกัน
โดยทั่วไปวามีความจําเปนและไมมีทางเลือก หากแตวิธีการที่จะทําใหไดทั้งผูนําและพลเมืองดีที่มี
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ทั้งปริมาณและคุณภาพอยางทันเวลา เปนความทาทายยิ่งใหญของสังคมไทย ความสําเร็จ หรือ
ความลมเหลวในการดําเนินการเรื่องนี้จะเปนตัวบงชี้ถึงศักยภาพของคนไทยทั้งชาติ และจะชี้ชะตา
วาสังคมไทยจะวัฒนาถาวรหรือเปนชาติที่ลมเหลวในที่สุด
สรางพลเมืองไดอยางไร ?
การสรางผูนําหรือการสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึงการสรางประชาชนที่
มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย ในระดับพื้นฐานมีความคลายคลึงกันมากและโดยทั่วไปอาจใช
สองคํานีแ้ ทนกันได ดวยเหตุผลที่วา คุณสมบัติที่จะตองสรางขึ้นมานั้นเหมือนกัน ผูนําที่ดีตองเปนผู
ตามที่ดีดวย และจริงๆ แลวพลเมืองทุกคนตองเปนผูนํา อยางนอยในระดับของครอบครัว และ
การควบคุมตนเอง ในเรื่องนี้เรามีความจําเปนที่จะตองศึกษาเรื่องราวตางๆ มากมาย จะตอง
ศึกษาความเปนมาของสังคมไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 และความเปนไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตองการใหเกิดขึ้น คือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของพลเมือง
ที่จําเปนตองสรางขึ้น เพื่อใหประชาธิปไตยมีพื้นฐานที่เขมแข็ง มั่นคงถาวรในระยะยาว ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได
ในที่สุดแลวจะไดพบวาคุณสมบัติหรือนิสัยที่จะตองสรางขึ้น (Character building) เพื่อทํา
ใหประชาชนเปนพลเมืองดีโดยทั่วไปแลวจะคลายคลึงกันมากไมวาที่ใดในโลก เปนนิสัย 10 – 20 ประการ
ที่ตองสรางขึ้นมาตั้งแตวัยเด็กและคงอยูตลอดชีวิต โดยปกติแลวแตละสังคมจะเนน 3 – 4 ประการที่
เห็นวาสําคัญที่สุด และเปนนิสัยอันกอใหเกิดนิสัยดีๆ อื่นๆ ตามมา โดยไมละเลยที่จะใหทราบวานิสัย
ทั้งหมด 10 – 20 ประการมีอะไรบาง
ปญหาหลักของการสรางพลเมืองดวยการปลูกฝงนิสัยดังกลาวในประเทศนําเขาประชาธิปไตย
คือ การใหก ารฝก อบรมที่ไ ดผ ลอยา งผิว เผิน นิสัย เดิม ๆ ในระบอบเกา ไดเ ปน ลัก ษณะประจํา
ชาติแ ละวัฒนธรรมไปแลวหลายรอยหรือนับพันปในบางกรณี การฝกอบรมถาไมทําจริงจัง ไดผล
เพียงครึ่งๆ กลางๆ มีประโยชนนอยหรืออาจสงผลรายอีกดวย สังคมนั้นๆ จะตองใหการฝกอบรม
อยา งจริง จัง มากขึ้น จะตอ งทํา ความเขา ใจลัก ษณะประจํา ชาติแ ละวัฒ นธรรมที่จํา เปน ตอ ง
เปลี่ย นแปลง โดยหาวิธีป รับ เปลี่ย นอยา งแยบยล ทั้ง นี้ตอ งอาศัย ผูเ ชี่ย วชาญหลายดา น เชน
นักจิตวิทยา แพทย ผูนํา นักประวัติศาสตร ฯลฯ ซึ่งคงตองวิจัยกันอยางรอบดาน
ตัวอยางจากประสบการณ
ในเรื่ อ งนี้ ผู เ ขี ย นได มี โ อกาสผ า นการฝ ก อบรมมาหลายสถาบั น ในหลายสั ง คมที่ มี
ลักษณะแตกตางกัน และมีความคุนเคยกับสังคมไทยทั้งทางดิ่งและทางระดับ ขอเลาประสบการณ
เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่ตองการความคิดที่ลึกซึ้งละเอียดออนและ
สําคัญยิ่งนี้ เพื่อเปนตัวอยางพอสังเขป
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ขั้นตนตั้งแตรูความพอแมจะสอนไมใหรังแกสัตว ยกเวนที่ตองการใชเปนอาหาร ไมลักขโมย
เลนการพนัน และพูดจาเหลาะแหละ นอกนั้นไมคอยสอนอะไรมากนัก แตที่สอนแลวถาไมทําตาม
จะถูกลงโทษ นับวาโชคดีที่ไดนิสัยพื้นฐานทีด่ ีติดตัวมาจากวัยเด็ก
เมื่อเขาโรงเรียน ไดเปนลูกเสือตั้งแตชั้นประถมและมัธยม ไดรับการอบรมให ซื่อสัตยและ
ชวยเหลือผูออนแอ ที่หัวเข็มขัดของลูกเสือจารึกวา “เสียชีพอยาเสียสัตย ” การอบรมไมไดผล
เทาที่ค วร นา เสียดาย ควรตอ งทํา กัน อยา งมุงมั่น มากกวานั้น คือใหไ ดตามที่รัชกาลที่ ๖ ทรง
พระราชดําริไว อยางไรก็ตามหลายทานเห็นวายังดีกวาสมัยนี้มากนัก
เมื่อเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายรอ ยพระจุลจอมเกลา มีการอบรมบม
นิสัยและปฏิญาณวาจะทําในสิ่งที่ดีมากมาย และมุงประสงคใหฝงลึกในจิตใจนักเรียน เชน
“ น้ําหนึ่งใจเดียว ตั้งใจแนวแน ทําไมไดไมมี ”
“ ชาติ เกียรติ วินัย กลาหาญ ”
“ ตายเสียดีกวาที่จะละทิ้งหนาที่ ”
“ หนาที่เหนือสิ่งอื่นใด ”
“ ทางแหงเกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม
หอมหวนยวนจิตไซร ไปมี ”
“ มโนมอบพระผู
เสวยสวรรค
แขนมอบทรงธรรม เทิดหลา
ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม
เกียรติศักดิ์ รักขา มอบไว แกตัว ”
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”
“ หยาดเหงื่อ เพื่อชีวิต (More sweat , less blood) ”
“ ขาพระพุทธเจา จักรักษามรดกของพระองคทาน ไวดวยเลือด ”
โรงเรียนทั้งสองแหงนี้ สอนใหมีความซื่อสัตย โดยมีระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System) ที่
นักเรียนจะตองไมกลาวเท็จ ฉอโกง และลักขโมย
ความจริงการอบรมสั่งสอน ไดทํากันอยางจริงจัง เสียแตการสรางแรงบันดาลใจและการมี
ตัวอยางที่ดีมนี อยไป ที่ประทับใจผูเขียนเปนพิเศษคือมีผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารคือ พลตรี
(ยศขณะนั้น) ปยะ สุวรรณพิมพ ทานเอาจริงและลงมาอบรมเองดวย
เมื่อไปเขาวิทยาลัยการทหารและโรงเรียนนายรอยที่สหรัฐฯ มีการอบรมใหซื่อสัตยอยางเขมขน
โดยเฉพาะที่โรงเรียนนายรอยฯ จะมีอบรมหลักเกียรติศักดิ์ (Honor Code) และระบบเกียรติศักดิ์
(Honor System) อยางละเอียดพิสดารทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ โดยใหเวลาในการอบรมมากจน
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ทุกคนสิ้นสงสัย การละเมิดลงเอยดวยการออกจากการเปนนักเรียน ทั้งสองสถาบันมีความจริงจัง
ในการอบรม และไดผลสมบูรณใกล 100% ทั้งนี้ตองยอมรับวา ในสังคมของประเทศที่เจริญแลวทุก
ประเทศ ประชาชนโดยทั่วไปซื่อสัตยอยูแลว การอบรมจึงงายและไดผลสูง
ในสองสถาบันนี้มีคําขวัญคือ “I will try” ของวิทยาลัยทหาร และ “Duty Honor
Country” ของโรงเรียนนายรอยซึ่งใชมาสองรอยปแลว
ในการอบรมที่ศูนยฝกคานาอาน ของเกาหลี เนน “Work , Services , and Sacrifices”
คือ “ทํางานหนัก รับใชสังคม และเสียสละเพื่อชาติ” เปนหลักสูตรที่ไมจํากัดอายุ การอบรมไดผลดี
มาก เพราะสามารถสรางแรงบันดาลใจและความประทับใจใหผูรับการอบรมได ในเวลาอันสั้น
ที่กลาวไปแลวนั้น หยิบยกมาเฉพาะสวนที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในรูปของ คําขวัญ คํา
ปฏิญาณ คํามั่นสัญญา ของสถาบันตางๆ แตการปลูกฝงใหมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีของสถาบันเหลานี้
ยังมีอีกมาก แตทั้งหลายทั้งสิ้นจะไดผลจริงจังตอเมื่อมีการเนนย้ํา สรางความเคยชินในการปฏิบัติที่
ดีซ้ําแลวซ้ําอีก สรางแรงบันดาลใจใหเห็นตัวอยางที่ดี จนถึงการลงทุนสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการนี้
ขอสังเกตจากประสบการณ
ประสบการณอันเปนประโยชนมีอยูอีกมากมาย ขอนําเสนอในรูปขอสังเกต โดยเนนสวนที่
แตกตางจากสังคมของเรา ซึ่งเกิดจากการมีวัฒนธรรมแตกตางกัน
การอบรมเพื่อใหมีนิสัยพื้นฐาน เชนความซื่อสัตยนั้น ทุกประเทศทุกสังคมจะอบรมตั้งแตอายุ
นอยๆ โดยเฉพาะจากครอบครัว จนถึงโดยสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี เพียงแตในหลาย
ประเทศที่ขาดพื้นฐานทางวัฒนธรรมจะไดผลนอย เมื่อออกไปทํางานจนถึง เปนผูใหญก็ขาดนิสัย
พื้น ฐานนี้ สง ผลใหสัง คมออ นแอ โดยทั่ว ไปสัง คมทั้ง หลายจะใชก ฎหมายลงโทษผูใ หญที่ข าด
นิสัยเหลานี้ ซึ่งไดผลอยางจํากัด และอาจจะเปนเรื่องการเลนงานฝายตรงขาม เลยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ไป มุงปลูกฝงกันตั้งแตเด็กจะไดผลกวา
การอบรมเรื่องสําคัญบางแหงใชศาสนาเขามาชวยในการสรางนิสัยที่พึงประสงค อยาง
ที่โรงเรียนนายรอยสหรัฐ ใชบทสวดมนตออนวอนพระเจา ซึ่งนักเรียนทุกคนจะตองทองใหไดขึ้นใจ
ในสัปดาหแรกๆ ของการเขาเปนนักเรียนใหม และใชสวดตลอดไป ดังนี้
Cadet Prayer
O God, our Father, Thou Searcher of Men’s hearts, help us draw near to
Thee in sincerity and truth. May our religion be filled with gladness and may our
worship of Thee be natural,
Strengthen and increase our admiration for honest dealing and clean
thinking, and suffer not our hatred of hypocrisy and pretence ever to diminish.
Encourage us in our endeavor to live above the common level of life. Make us to
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choose the harder right instead of the easier wrong, and never to be content with
a half truth when the whole can be won. Endow us with courage that is born of
loyalty to all that is noble and worthy, that scorns to compromise with vice and
injustice and knows no fear when truth and right are in jeopardy. Guard us against
flippancy and irreverence in the sacred things of life. Grant us new ties of
friendship and new opportunities of service. Kindle our hearts in fellowship with
those of a cheerful countenance, and soften our hearts with sympathy for those
who sorrow and suffer. Help us to maintain the honor of the Corps untarnished
and unsullied and to show forth in our lives the ideals of West Point in doing our
duty to Thee and to our Country. All of which we ask in the name of the Great
Friend and Master of men. – Amen.
คําแปลบทสวดของนักเรียน
โอพระเปนเจา พระบิดาของเรา ผูใกลชิดกับหัวใจมนุษย ขอใหชวยใหเราอยูใกลทานอยาง
จริงใจและดวยความจริง ขอใหศาสนาของเราเต็มไปดวยความสดชื่น และขอใหความนับถือของ
เราตอทานเปนไปโดยธรรมชาติ
ขอใหค วามนิย มชมชื่น ของเราตอ ความสัต ยซื่อ และความนึก คิด ที่ส ะอาดมั่น คงและ
เพิ่ม พูนมากขึ้น และขออยา ใหค วามเกลียดชัง ในความหลอกลวงและเสแสรง ลดลงไป ขอให
เปนกําลังใจ ในความพยายามของเราที่จะดํารงอยูเหนือการเปนอยูแบบธรรมดา ใหเราเลือก
แนวทางที่ถูกตองแมจะยากยิ่ง แทนที่จะเลือกทางผิดที่สะดวกสบายกวาและขออยาใหพอใจ
ในความจริงเพียงกึ่งหนึ่งในเมื่อสามารถหาความจริงโดยสิ้นเชิงได ขอใหประทานความกลาหาญซึ่ง
เกิด จากความใฝใ นความประเสริฐ และความสูง สง ซึ่ง ไมผอ นปรนใหกับ ความชั่ว และความ
อยุติธรรม และขออยาเกรงกลัวสิ่งใดเมื่อความจริงและความถูกตองกําลังอยูในความวิบัติ ขอให
ปองกันเราจากความไมจริงจังและความไมเคารพนับถือตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต ขอใหประทาน
มิตรภาพใหม และโอกาสที่จะรับใชใหมๆ ใหเรา ขอใหเรามีจิตใจที่ออนโยนเมื่อไดคบหาสมาคม
กับคนดี และขอใหมคี วามเห็นอกเห็นใจผูที่ประสบความโศกเศราและทนทุกข ชวยเรารักษาเกียรติ
ของสถาบันอยาใหดางพรอยเปนมลทิน และขอใหยึดมั่นในอุดมคติของเวสปอยต ในการปฏิบัติ
หนา ที่ตอ พระองค และตอ ประเทศของเรา ทั้งหมดนี้เ ราขอในนามของเพื่อ นผูยิ่ง ใหญ ผูเ ปน
เจาแหงมนุษย – สาธุ
ในประเทศที่เปนตนแบบของระบอบประชาธิปไตย การฝกอบรมมีความแตกตางจาก
วัฒนธรรมของไทยหลายกรณี ตัวอยางเชน คําวาหนาที่มีความหมายยิ่งสําหรับทุกคน โดยเฉพาะ
ทหารคําวาหนาที่เปนเรื่องของความเปนความตาย เขาตองใหทุกคนแยกแยะหนาที่ออกจากเรื่อง
สวนตัวโดยสิ้นเชิง ทหารอเมริกันทุกคน หากมีใครมาขอบคุณในการทําหนาที่ของเขาเชน นักเรียน
ป 1 ที่ยังไมรายงานตัวเขาเปนนักเรียนนายรอยขอบคุณรุนพี่ที่มาชวยเหลือนับเปนเรื่องปกติ แต
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เมื่อ รายงานตัว แลว ไปขอบคุณรุน พี่ใ นเรื่อ งที่เ ปน หนา ที่ข องเขาจะถูก ตะคอกทัน ทีเ ปน อยา ง
นอย นี่คือ วัฒนธรรมที่เขาใหแยกแยะระหวา งเรื่องของหนาที่ เรื่องสวนรวม เรื่องสวนตัว และ
การสรา งบุญ คุณ โดยหวัง ความกตัญ ู ซึ่ง ในระบอบประชาธิป ไตยเปน เรื่อ งชั่ว รา ย วลีที่วา
“Do not thank me, it is my duty” คือ “ไมตองขอบคุณผม มันเปนหนาที่ของผม” จึงเปนวลี
ที่ไดยินบอย อยางนอยในกองทัพสหรัฐฯ
การเปนผูนําในทัศนะประชาธิปไตยตะวันตกเนนวา มิใชเปนผูนําแลวมุงให ลูกนองรัก แต
ตองมุงใหลูกนองนับถือ (Not to be loved, but to be respected) โดยความนับถือนั้นเนื่องจาก
เขาเห็นวาผูนํามีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ในยามสงครามจะไดไมพาเขาไปตายโดยใชเหตุ
ในขณะที่ความรักจะทําใหตาบอดอาจพากันไปตายไดดวยอารมณหลงใหล
พลเมืองประชาธิปไตยจะหลีกเลี่ยงการเปนหนี้บุญคุณผูอื่น เพราะจะทําใหเขารูสึกวา ไมมี
เสรีภาพเต็มที่ คําวาอเมริกันแชร (American Share) ในการกินเลี้ยงกันจึงเปนเรื่องธรรมดา แตใน
โอกาสพิเศษที่เหมาะสมการเลี้ยงโดยไมตองเฉลี่ยกันออกคาอาหารก็มีมาก การยอมตนรับเลี้ยงโดย
มีผูจา ยเงิน เปน ประจํา เปน สิ่ง ที่เ ขาหลีก เลี่ย งเพราะอาจหมายถึง การเปน หนี้บุญ คุณ ซึ่ง ตอ ง
ตอบแทนกันตอไป หรือหมายถึงการยอมตนเปนลูกนอง ซึ่งอาจกลายเปนระบบอุปถัมภที่สราง
การพึ่ง พิง กัน โดยไมสรางสรรค เริ่มจากการตอบแทนบุญคุณและเปนพวกพองกันซึ่งจะทําลาย
ระบอบประชาธิปไตยของเขา
ราคาที่ตองจาย
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่มีความซับซอนยุงยาก ขั้นตอนมาก ที่สําคัญคือตองฝก
ใหป ระชาชนเปนพลเมือ งที่มีคุณ ภาพ คือมีนิสัยที่เหมาะกับระบอบนี้ นิสัยที่ตองสรา งอาจขัด
กับวัฒนธรรม ความเคยชิน จนถึงฝนธรรมชาติของมนุษยก็มี ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดประชาธิปไตยที่ดี นํา
สันติสุขมาสูมวลมนุษย ซึ่งก็เปนความมุงหวังที่ฝนธรรมชาติอยูแลว เมื่อเราสรางนิสัยนี้ได ระบอบ
นี้ก็จ ะเปน ธรรมชาติม ากขึ้น และยุง ยากนอ ยลง ราคาที่สัง คมไทยจะตองจา ยเนื่อ งจากนํา เขา
ประชาธิปไตย ยังคงขาดอีกมาก เปรียบเสมือนการนําเครื่องยนตกลไกที่ซับซอนมาใช คงจะตอง
จายทั้งคาเครื่องยนตและคา ฝกอบรมชางใหมีความสามารถที่จะดูแลและแกไขเมื่อเครื่องยนต
ขั ด ข อ ง ที่ ผ า นมาสั ง คมของเราได ล งทุ น น อ ยไป ขณะนี้ เ ราคงต อ งฝ ก อบรมผู ใ ช ผู ดู แ ล แก ไ ข
เครื่องจักรประชาธิปไตยทั่วประเทศจํานวนมากมายหลายลาน ซึ่งคนไทยมีสติปญญาที่จะทําได
แนนอน แตการดําเนินการจะตองทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิดและความเสียสละ
โดยไมหวังผลตอบแทนและควรจะถือวานี่คือราคาที่จะตองจายใหกับระบอบการปกครองที่เราไป
รับมา แตเราไมมีทางเลือก หากเราไมประสบความสําเร็ จก็จะเกิดความเสียหายรายแรง คงตอง
ถือคติของการอบรมหลายแหงที่วา “หยาดเหงื่อ เพื่อชีวิต” หรือ “More sweat ,less blood”
นั่นเอง
หลั ง จากจบปริ ญ ญาตรี แ ล ว โดยทั่ ว ไปถือ ว า ได รับ การปลู กฝ ง นิ สั ย พื้น ฐานของการเป น
พลเมืองที่มีคุณภาพและการเปนผูนํามาอยางดีแลว ทั้งจากทางบานและทางสถาบันการศึกษา
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การศึกษาอบรมในระดับสูงขึ้นไป โดยทั่วไปจึงเปนเรื่องของความรูในการทําหนาที่ระดับสูงขึ้น
การทําใหรูจั กติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี การเสริ มขีด ความสามารถ การ
ชวยเหลือสังคม การสรางเครือขายการประสานงาน ฯลฯ ตรงนี้คงตองสรางความชัดเจนวา การ
เรียนรู ขีดความสามารถและเครือขายที่เพิ่มขึ้นมานั้น หากปราศจากคุณสมบัติหรือลักษณะนิสัยที่
พึงประสงคแลว จะเปนประโยชนตอสังคมนอย และอาจเปนโทษอีกดวย เพราะเปนเสมือนอาวุธที่
มอบใหผูขาดความเหมาะสม คุณสมบัติพื้นฐานจึงเปนเรื่องที่ขาดไมได ที่เขาไมเนนกันในระดับสูง
ก็เนื่องจากเขาคิดวาทุกคนมีนิสัยที่ดีแลว บางกรณีเห็นวาเปลี่ยนแปลงไดยากแลว ถึงขั้นหมดหวัง
แลวก็มี ผูนําประเทศเจริญแลวจะไมไ ดคะแนนนิยมเพิ่มจากความซื่อสัตยแตประการใด เพราะ
ทั่วไปเขาซื่อสัตยกันอยูแลว แตในสังคมที่ยังดอยจําเปนตองถือเปนเรื่องสําคัญ
ความเห็นที่วาคนจบปริญญาตรีแลวไมตองฝกนิสัยพื้นฐาน ก็คงจะคลาดเคลื่อนไปมาก
โดยเฉพาะประเทศที่ยังดอยในเรื่องนี้ หากแตการปลูกฝงนิสัยพื้นฐาน จะยากขึ้นในระดับผูใหญ แต
ตองพยายามดําเนินการใหดีที่สุด อยางนอยใหยอมรับแมจะทําไมได ในเรื่องนี้เปนเรื่องนาพิจารณา
ใชประโยชนจากการปฏิบัติธรรม ซึ่งหากทํากันอยางไดผล จะทําใหสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของผู
ที่คิดวาตนเองมีวัยสูงเกินไปที่จะปลูกฝงนิสัยตางๆ ดวยการขจัดนิสัยไมพึงประสงคออกโดยสิ้นเชิง
การฝกปฏิบัติธรรมจึงเปนเรื่องที่พลเมืองโดยเฉพาะผูนํานาที่จะใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะจะทํา
ใหเ ปน ผู นํ า ที ่ม ีค ุณ คา มากขึ ้น หากดํ า เนิน การกัน อยา งกวา งขวางจะสง ผลใหบ า นเมือ ง
เจริญรุงเรือง การปฏิบัติธรรมจึงเปนเรื่องที่นาจะเกิดประโยชนอยางยิ่ง ในการสรางพลเมืองและ
ผูนําที่มีคุณภาพใหสังคมไทย
ผลตอสังคมไทย
ความขัดแยงยิ่งใหญในสังคมไทยขณะนี้สามารถสงผลรายอยางมหันตตอสังคมไทย การศึกษา
ที่มาของปญหาอยางลึกซึ้ง และดําเนินการแกไขใหตรงประเด็นมีความสําคัญอยางยิ่ง การพัฒนา
คนใหสอดรับกับสิ่งแวดลอมยุคใหมดังกลาวแลว เปนเรื่องที่ทุกฝายยอมรั บและตองดําเนินการ
อยางเรงดวน จริงจัง ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน ปญหานี้ไมเหลือความสามารถของคนไทย
ซึ่งไดพิสูจนความสามารถในการฝาวิกฤตตลอดมาในประวัติศาสตร การขับเคลื่อนอยางจริงจังใน
เรื่องนี้ จะชักนําใหทุกฝายมาใกลชิดกัน และการดําเนินการอยางสรา งสรรคเพื่ออนาคตรวมกัน
ของลูก หลานไทย จะทํ า ใหเ กิด ความรูส ึก ที ่ดีต อ กัน และมีค วามหวัง อัน จะทํา ใหค วามรูร ัก
สามัคคีคอยกลับคืนสูสังคมไทย ปญหาตางๆ จะคอยพลิ กฟนจากรายเปนดี ความรวมมือ รวม
ใจในการดํ าเนิ น การอยา งต อ เนื่ อ ง ในเรื่ อ งนี้จ ะทํ า ให “แผ น ดิ น ธรรม แผ น ดิ น ทอง” อั น เป น
ความคิดฝนของคนไทยนานมาแลวเปนเรื่องที่เปนไปได ในอนาคตอันไมไกลนัก
ความวิกฤตของสังคมไทยปจจุบันจึงถือไดวาทําใหคนไทยทราบปญหาที่สรางสมมานาน กอใหเกิด
ความฉุกคิดและการระดมสติปญญาในรูปแบบตางๆ ทําใหรูซึ้งถึงปญหาที่แทจริง หากลงมือแกไขอยาง
จริงจังดวยความเสียสละของทุกฝาย สามารถนําไปสูการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดในที่สุด
-----------------------------------

พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
27 มีนาคม 2557

