
รายงานสรุปผลการจัดอบรม 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล 

วันจันทรท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ช้ัน ๙ และช้ัน ๑๐ สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน)  

************************************ 

๑. ช่ือโครงการ          : โครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล 

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ          : กองกฎหมายและงานคดี 

๓. ผูกํากับตัวช้ีวัด         : ผูอํานวยการกองกฎหมายและงานคดี 

๔. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ 

บจธ. เปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีตองยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ยุติธรรม 

ซ่ือสัตย ยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตน สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มภาคภูมิ โปรงใสและ

ตรวจสอบได ปองกันพฤติกรรมการทุจริตของเจาหนาท่ี เชนการเรียกสินบน การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด           

ตอตนเอง หรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชนรวมกับองคกรธุรกิจ เอกชน และกําหนดมาตรกร กลไก หรือการวางระบบใน

การปองกันการรับสินบน อันจะสงผลใหการปฏิบัติภารกิจของ บจธ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางวัฒนธรรม 

คานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 

 ตลอดจนสามารถกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน รวมถึงแนวทาง         

ในการปองกันและการปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปนรูปธรรม และชัดเจนผาน กลไกการตรวจสอบภายใน 

จัดทําแผนปองกันการปราบปรามการทุจริต และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง รวมไปจนถึงกลไกการตรวจสอบภายใน      

ท่ีมีความเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปราศจากการอคติ มีความเปนกลาง และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน เสริมสรางจริยธรรมในองคกร สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานของ บจธ.  

สรางจิตสํานึกท่ีดีในการดํารงตนเปนเจาท่ีของรัฐ สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร และความภาคภูมิใจการปฏิบัติหนาท่ี 

ตลอดจนเปนการวางรากฐานของ บจธ. วาเปนองคกรแหงความโปรงใส 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน บจธ. ไดเพ่ิมพูนความรูและการปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส                      

และธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรจัดโครงการฯ ดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามตัวชี้วัดท่ี บจธ. กําหนดใหมีการสงเสริม            

ธรรมาภิบาล ในดานการบริหารองคกรและบุคลากรตามแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูปฏิบัติงาน  

 ๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดี ยุติธรรม ซ่ือสัตย สุจริต และปฏิบัติงานอยางมีหลักธรรมาภิบาล 

 ๓. ปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตางๆในองคกร เพ่ือใหเปนองคกรแหงความโปรงใส

และมีธรรมาภิบาล 
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 ๔. เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร และวางรากฐานของ บจธ. วาเปนองคกรแหงความโปรงใส 

๖. กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน/ผูเขารวมโครงการ  

 ผูปฏิบัติงานของ บจธ. จํานวน ๓๐ คน 

๗. กิจกรรมของโครงการ 

 จัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมาภิบาล วันจันทร ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓               

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๘. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) ณ ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก 

๙. จํานวนผูเขารวมการอบรม 

 ผูปฏิบัติงานของ บจธ. ท่ีเขารวมอบรม จํานวน ๕๘ คน 

๑๐. วิทยากร  

  พระธรรมธัชมุนี เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระวิทยากรเทศนาธรรม 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ๑. ผูท่ีปฏิบัติงานไดรับความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํามาปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานจรยิธรรมได 

 ๒. ผูปฏิบัติงานเขาใจและสามารถสรางจิตสํานึกท่ีดีในการดํารงตนเปนเจาหนาท่ีรัฐ 

 ๓. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและไมมีประโยชนทับซอน 

 ๔. บจธ. มีภาพลักษณท่ีดี และเปนองคกรแหงความโปรงใส 

๑๒. สรุปผลการจัดอบรม 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผูอํานวยการ 

บจธ. ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผอ.บจธ. รวมกับ ท่ีปรึกษา บจธ. ผู อํานวยการกอง และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน                    

เขารวมอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และธรรมภิบาล โดยมีพระธรรมธัชมุนี  

เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระวิทยากรเทศนาธรรม ในหัวขอ “คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 

ในการปฏิบัติงาน” สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

“คุณธรรม” หมายถึง คุณสมบัติฝายดีโดยสวนเดียว เปนท่ีต้ังหรือเปนประโยชนแกสันติภาพหรือสันติสุข      

จึงเปนท่ีตองการของมนุษย  

   “จริยธรรม” หมายถึง ระเบียบปฏิบัติท่ีมุงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความผาสุกในสังคม เปนสิ่งท่ีมนุษยทําข้ึน               

แตงข้ึน ตามเหตุผลของมนุษยเอง หรือตามความตองการของมนุษย 
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      “คุณธรรมท่ีพึงประสงค” คุณธรรมควรประกอบดวยคุณธรรมท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

 ๑. ความมีน้ําใจ ความไมทอดท้ิงกัน ความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสวนรวม 

 ๒. มีความขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้น พ่ึงตนเองได ไมมัวเมาในอบายมุข 

 ๓. มีสัมมาชีพ มีความพอเพียง 

 ๔. มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของคนทุกคน สามารถรวมตัวรวมคิด รวมทําอยางเสมอภาค 

 ๕. อนุรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการใชอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

 ๖. มีความยุติธรรมและแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี 

 ๗. มีการพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 คุณลักษณดานคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะท่ีเปนสภาพความดีงามในดานตางๆ ๔ ขอ ไดแก 

 ๑. คุณธรรมท่ีเปนปจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยเรงรัดใหกระทําการใดๆ ใหบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีตั้งไว ไดแก ความขยันหม่ันเพียร ความอดทนความ สามารถพ่ึงตนเอง และการมีวินัย 

 ๒. คุณธรรมท่ีเปนปจจัยหลอเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยเรงรัดใหกระทําการใดๆ ใหบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง ไดแก ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบความสํานึกใน หนาท่ี และความกตัญู 

 ๓. คุณธรรมท่ีเปนปจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยยึดประวิงหรือตักเตือนใหกระทําการใดๆ              

ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ไดแก ความมีสติและรอบคอบและความตั้งจิตใหดี 

 ๔. คุณธรรมท่ีเปนปจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยสงเสริมใหกระทําการใดๆ ใหบรรลุจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไว ไดแก ความเมตตา ความปรารถนาดีตอกัน ความเอ้ือเฟอตอกัน ความไมเห็นแกตัว ความไมเอารัด          

เอาเปรียบผูอ่ืน และความอะลุมอลวยถอยทีถอยอาศัย 

 เชน ในอดีตพอแมผูปกครองมักจะสอนลูกใหเปนคนเกงเรียนดี ตอมาในสังคมปจจุบันเริ่มรับรูวา คุณธรรมตอง        

นําปญญา การเปนคนเกงอยางเดียวอาจจะเอาชีวิตไมรอด แตการเปนคนมีคุณธรรมจะชวยใหสามารถมีวัคซีนใจ            

ใชชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุขยิ่งข้ึน ผูใหญในบานในเมืองเริ่มมองเห็นแลววาควรสอนใหเด็กเกง             

โดยท่ีมีคุณธรรมควบคูกันไปดวย 

 “คุณธรรม” หมายถึง ความสําเร็จท่ีสมบูรณของผูมีความรู มีความดี มีความเขาใจวากําลังทําอะไร เพ่ืออะไร 

การสรางสมคุณธรรมจึงเริ่มจากความคิดท่ีดีในจิตใจและอาศัยการพิจารณาไตรตรองของสติปญญาอยางลึกซ้ึง  

ท่ีจะเขาใจเหตุและผลของแตละการกระทํากอนท่ีจะตัดสินทําอะไร ใหเกิดผลดีมีคุณประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 

 คุณธรรมเปรียบเหมือนอัญมณีล้ําคาหลากสีหลายรูปทรงเปนเครื่องประดับตกแตงชีวิตใหสูงสงงดงามซ่ึง

สามารถแสดงออกทางการกระทําคําพูดและการแตงกาย แมวาบุคคลบางคนอาจจะไมมีทรัพยสมบัติภายนอก แต

หากมีคุณธรรมท่ีเต็มเปยมอยูภายในก็ถือวาเปนผูท่ีมีความม่ังค่ังท่ีแทจริงได ท้ังยังมุงเนนใหเรียนรูถึงธรรมชาติดั้งเดิมท่ีดี

งามของตนเองและผูอ่ืนควบคูกันไปกับการฝกจิตใหมีพลังความสงบ ซ่ึงนาจะเปนหนทางในการใชปญญาใหเปน

สมบัติท่ีมีคาใหเกิดประโยชนสูงสุดเนื่องจากความสงบเปนพ้ืนฐานของการสรางและการรักษาคุณธรรม 

เปรียบเสมือนทองท่ีรองรับเพชรพลอยไมใหแตกราว ดังนั้นเม่ือคุณธรรมและความสงบอยูในบุคคลคนเดียวกันแลว

ยอมนาจะถือไดวาบุคคลผูนั้นเปนผูท่ีสมบูรณพรอมม่ังค่ังพรอมดวยเครื่องประดับท่ีสูงสง 
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 คุณธรรมท่ีดีมักจะเริ่มมาจากความรูทางจิตใจเพราะเปนจุดเริ่มตน ของทุกชีวิต เพราะจิตใจเปนผูสราง

ความคิดแลวแสดงออกเปนคําพูดและการกระทําอันนําผลกลับมาสูผูคิดและผูกระทําตลอดเวลาการฝกจิตใจ                

ก็คือการไดมา ซ่ึงประสบการณของความสงบสุขจากภายใน จากความพยายามในการสรางควบคุมและ               

รักษาความคิดท่ีดีไวขณะท่ีมีสายใยทางจิตกับแหลงแหงความสงบและคุณธรรม จนกระท่ังสามารถขจัดความคิด       

ท่ีไมบริสุทธิ์ออกไป อันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัย โดยไมไดหมายถึงการนั่งหลับตาหรือ             

การบังคับอิริยาบถใดๆ เพียงอยางเดียว การมีคุณธรรมนอกจากใหคุณประโยชนกับตัวเองครอบครัวและ             

สังคมแลว ยังมีคุณประโยชนตอโลกอีกดวย เพราะเปนการปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีมีประสบการณและคุณธรรม              

เปนกําลังเสริม เพ่ือสรางสัมพันธท่ีดีท้ังในครอบครัวและสังคมซ่ึงมักจะข้ึนอยูกับความละเอียดออนของจิตใจและ

สติปญญาท่ีสามารถสื่อความหมายไดอยางกระชับชัดเจนเหมาะสมดวยคําพูดและการกระทําท่ีใหผลดีแกตนเองและ

ผูอ่ืนตลอดเวลา โดยเริ่มจากการฝกทัศนคติในเชิงบวกใหไดเสียกอน 

 ดังนั้น การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเปนการทํางานอยางมีจิตใจสํานึก ถูกวิธี เปนข้ันตอน                

มีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

 ๑. มีความซ่ือสัตย ในการทํางานเราจะตองมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ีและงานท่ีเราไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงาน

ดวยความจริงใจ และไมคดโกงหรือหลอกลวงผูอ่ืน เราจึงจะไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน 

 ๒. มีความเสียสละ ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เราจะตองเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน                    

ไมเห็นแกตัว รูจักการใหและการแบงปน ชวยเหลือผู อ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทนเสียสละความสุขสวนตัว                   

เพ่ือประโยชนสวนรวม อุทิศตนเพ่ือการทํางาน จึงจะไดรับความรักและความนับถือจากผูรวมงาน 

 ๓. มีความยุติธรรม ในการทํางานตองไมลําเอียงหรือยืดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามท่ีเราเชื่อตองมีความเปนกลาง           

ยึดถือความถูกตองเปนหลัก ไมมีอคติกับเรื่องตางๆ ท่ีไดยินหรือไดรับฟงจึงจะเปนท่ีนานับถือของผูรวมงาน 

 ๔. มีความประหยัด ในการทํางานเราจะตองเรียนรูจักอดออม ไมฟุมเฟอย ตองคํานึงถึงความคุมคา                     

ในการใชทรัพยากร โดยการนําสิ่งท่ีเหลือใชหรือสิ่งท่ีไมมีประโยชนแลวมาดัดแปลง ซอมแซม หรือแกไข                        

เพ่ือใชในการทํางาน ซ่ึงเปนการทํางาน ซ่ึงเปนการทําสิ่งท่ีไมมีคุณคามากข้ึน 

 ๕. มีความขยันและอดทน ในการทํางานเราจะตองมีความมุงม่ันตองานท่ีเราไดรับมอบหมาย เพ่ือใหงานนั้นบรรลุ

เปาหมายตามท่ีไดตั้งไว เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานใหนําปญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแกไข

ใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงปญหาหรืออุปสรรคเหลานั้นจะเปนบทเรียนท่ีทําใหเราแข็งแกรงและพรอมท่ีจะกาวสูงานตอไปได

อยางม่ันคง 

 ๖. มีความรับผิดชอบ ในการทํางานตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายผูรวมงาน ลูกคา และ

สิ่งแวดลอม โดยใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาผลิตสินคา รวมท้ังไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

 ๗. มีความตรงตอเวลา เปนวินัยพ้ืนฐานในการทํางาน มีความตรงตอเวลา ไมมาทํางานสายและตองสงงาน             

ท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด เพราะถาเราไมสงงานตามกําหนดจะทําใหผูท่ีทํางานตอจากเราไดรับผลกระทบ และ

จะทําใหงานนั้นไมเสร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงสรางความเสียหายตอองคกร 
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 คุณลักษณะของนักบริหาร 

 นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีถามีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใน 

ทุติยปาปณิกสูตร ๒ ดังนี้ 

 ๑. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจตองรูวาซ้ือสินคาท่ีไหน             

ไดราคาถูก แลวนําไปขายท่ีไหนจึงไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก ถาเปนนักบริหารท่ัวไป             

ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน  

 ๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดูออกวาเปนเพชรแทหรือ

เพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด  

 ๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน พอคาเดินทางไปคาขาย

ตางเมือง ก็มีเพ่ือนพอคาในเมืองนั้นๆ ใหท่ีพักอาศัยหรือใหกูยืมเงินเพราะมีเครดิตดี นักบริหารท่ีดีตองผูกใจคนไวได 

คุณลักษณะท่ีสามนี้สําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ข้ึนสูท่ีสูงไมได”  

 คุณลักษณะท้ังสามประการ มีความสําคัญมากนอยตางกัน นั่นข้ึนอยูกับระดับของนักบริหาร ถาเปนนักบริหาร

ระดับสูง ท่ีตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก หลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน 

 ๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว 

 ๕. การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึน

ท่ีใด และท่ีสําคัญคือการปองกันไมใหยอหยอนตอหนาท่ีละท้ิงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี 

 แมวาหนาท่ีของนักบริหารท้ัง ๕ ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการบริหารสมัยใหมก็ตาม แตทางปฏิบัติ           

คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนี้มานานแลว หนาท่ีของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององคการสมัยโบราณ  

 อธิปไตยตามหลักธรรม ศีล ๕ เปนมูลฐานใหเกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวใจของประชาธิปไตย

อยูท่ีการเคารพสิทธิมนุษยชน ถาไมมีศีล ๕ ขอเปนหลักแลว ไมมีทางปกครองบานเมืองใหเปนประชาธิปไตยได 

อธิปไตยในทางพุทธศาสนา มีอยู ๓ ประการ 

 ๑. อัตตาธิปไตย การปรารภตนเองเปนใหญ 

 ๒. โลกาธิปไตย ปรารภโลภเปนใหญ 

 ๓. ธรรมาธิปไตย ปรารภธรรมเปนใหญ 

 ลักษณะของอัตตาธิปไตย ถาเปนตัวบุคคลก็เปนบุคคลท่ีเชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป โดยไมยอมฟง            

ความคิดเห็นของคนอ่ืน เอาแตใจตัวเองเปนเรื่องสําคัญ สิ่งใดท่ีเราไดทําตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจ เพราะ 

การกระทําของเรา แตสิ่งนั้นอาจจะกระทบกระเทือนถึงประโยชนและชีวิตของผูอ่ืน คนท่ีเปนอัตตาธิปไตยไมได

คํานึงถึงขอนี้ ตนคิดวาจะทําอะไรก็ทําลงไป ไมไดพิจารณาวา มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนไหม จะทําใหคนอ่ืน

เดือดรอนไหม จะทําใหเราเดือดรอนไหม 

 ถาจะวาโดยกฎหมายปกครองบานเมือง คนพวกนี้เปนหัวเผด็จการ อันนี้คือ ลักษณะของอัตตาธิปไตยลักษณะของ

คนท่ีเปนโลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ อะไรท่ีชาวโลกเขานิยมชมชอบ แมจะเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็

ทําไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบาน ซ่ึงบางทีก็ทําใหตัวเองตองกลายเปนคนออนแอ หรือใน

บางครั้งเราอาจจะเห็นวา เม่ือมติของคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางนี้ แมวาสิ่งนั้นมันเปนการทําลายประโยชนของคน
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อ่ืน หรือเปนการลบหลูเกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหนึ่งก็ตาม เรารวมหัวกันทํา ทําแบบชาวโลกท่ีเขานิยมชมชอบ

กัน อันนี้เปนลักษณะของบุคคลท่ีไมเปนตัวของตัวเองหนักๆ เขากลายเปนคนออนแอ 

 สวนคนท่ีเปนธรรมาธิปไตย อาศัยธรรมเปนใหญ ธรรมท่ีทําใหคนเปนธรรมาธิปไตยก็คือ รัฐธรรมนูญ                         

ในเม่ือสมาชิกรัฐสภารวมใจกันตรากฎหมายอันใดออกมา เปนกฎหมายปกครองบานเมือง เราเคารพตอมติของเขา

เหลานั้น เพราะเขาปรึกษาหารือกันแลวเห็นสมควรจะออกกฎหมายมาตรานั้นๆ ออกมาบังคับ เพ่ือใหสังคมของเรา             

มีความประพฤติปฏิบัติสมํ่าเสมอกัน ซ่ึงเราเรียกวา รัฐธรรมนูญปกครองบานเมือง 

 “หลักธรรมาธิปไตยของชาวบานก็คือ รัฐธรรมนูญ หลักธรรมาธิปไตยของศาสนาก็คือ ศีล ๕” 

 ศีล ๕ ขอ พระพุทธเจาทานสอนใหมนุษยมีความรัก ความเมตตาปรานี เพราะข้ึนตนทานก็บอกวาอยาฆากัน 

อยาเบียดเบียนกัน อยาขมเหงกัน อยารังแกกัน อยาอิจฉาตารอนกัน ผูใดมาเคารพศีล ๕ เปนหลักยึดในใจของตน 

บุคคลนั้นไดชื่อวา ถือธรรมเปนใหญ เม่ือถือธรรมเปนใหญ เราก็จะมีแตความรัก ความเคารพความเมตตาปรานี 

 ศีล ๕ เปนมูลฐานใหเกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวใจของประชาธิปไตยอยูท่ีการเคารพสิทธิ

มนุษยชน เม่ือใครมีศีล ๕ ก็ไดชื่อวา เคารพทุกสิทธิในการดํารงชีพอยูโดยเสรี สิทธิในการครอบครองสมบัติ           

โดยเสรี สิทธิในการใชประโยชนในคูครองของตนโดยเสรี และสิทธิอ่ืนๆ บรรดามีในสังคม ถูกตองตามกฎหมาย

บานเมืองและศีลธรรม เราก็ไดยึดเอาธรรมอันเปนหัวใจของเสรีภาพเสรีชน โดยมีเหตุผล มีกติกา เราจะทําอะไรทุกอยาง 

ตองมีกติกา ศีล ๕ จึงเปนธรรมะท่ีเปนมูลฐานใหเกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 อธิปไตย คือ ความเปนใหญ อิสระ และพ่ึงตนเอง 

 อธิปไตย แปลวา ผูเปนใหญ  

 หลักธรรมะท่ีเราควรจะยึดเปนหลักปฏิบัติมีอยู ๓ หลัก 

 หลักท่ี ๑ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเปนท่ีพ่ึงของตน 

 หลักท่ี ๒ วิริเยน ทุกขมจเจติ คนจะพนทุกขไดเพราะความเพียร 

 หลักท่ี ๓ สามคฺคี สมคนานํ ตโป สุโข ความพรอมเพรียงของหมูทําใหเกิดสุข 

 อธิปไตยแหงจิต ของดีในตัวเอง คือ กาย กับ จิต ธรรมชาติของจิตจะเปนผูรู รูหมดทุกสิ่งทุกอยางท่ีผานเขามา 

เครื่องมือสื่อสารของจิต อาศัย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แตละอยางมีหนาท่ีเฉพาะตน กาวกายกันไมได              

ตามีหนาท่ีเห็น หูจะแยงไปเห็นก็ไมได เพราะไมใชหนาท่ี หูมีหนาท่ีฟงไดยิน ตาจะไปแยงฟงไดยิน กับหูก็แยงไมได 

สิ่งดังกลาวนี้แตละอยางเปน อธิปไตย เปนใหญเฉพาะตน ดังนั้นทางศาสนาทานจึงบัญญัติสิ่งเหลานี้วาเปน อินทรีย  

 การฝกจิตใหเปนท่ีพ่ึงแกตนเองได คือ การฝกสติ ไมวาเราจะทําอะไร มีสติสัมปชัญญะรูอยูกับเรื่องปจจุบัน            

คือ เรื่องชีวิตประจําวันนี้เอง สมาธิแบบพระพุทธเจา การกําหนดรูเรื่องชีวิตประจําวัน สําคัญยิ่งกวาการหลับตา นั่ง

สมาธิ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทําพูด พูด คิด เปนอารมณจิต ฝกสติใหรูอยูตลอดเวลา ในขณะทํางาน กําหนด

สติรูอยูกับงาน เวลาคิด ทําสติรูอยูกับการคิดโดยถือการทํางาน การคิด เปนอารมณของจิต เวลาเรานอน คนมี

ความรูคนทํางาน ยอมมีความคิดในชวงท่ีเรานอนนั่นแหละ เราปลอยใหจิตเราคิดไปแตเรามีสติตามรูความคิด 

จนกระท่ังนอนหลับ  

 สุดทายนี้ ขออํานาจแหงองคหลวงพอพระเสริม พระแสน พระสายน แหงวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร                          

ไดโปรดดลบันดาลปกปกษคุมครองทุกทาน ณ ท่ีนี้ดวยเถิด เจริญพร 
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