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ค�ำน�ำ
	 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 รัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนา
ประเทศให้มีความวัฒนาสถาพร	มี	“คุณธรรมน�าการพัฒนา”	สร้าง
คนไทยเป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 สร้าง	 “สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูล
และแบ่งปัน”	เพื่อก้าวสู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ด้วยการสร้าง	
“ความเข้มแข็งจากภายใน”	โดยขบัเคลือ่นตามแนวคดิ	“ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”	ผ่านกลไก	“ประชารัฐ”	ให้ครอบคลุมในทุกมิติ	
จึงได้ประกาศใช้	 “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)”	เมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดยมีคณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นผู้ก�ากับดูแล	ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม	สร้างค่านิยม	จิตส�านึกที่ดีแก่ประชาชน	
โดยมหีลกัการส�าคญั	คอื	ให้น�าหลกัค�าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถอืไป
ปฏบิตั	ิน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและวถิวีฒันธรรม
ไทยไปใช้ในการด�ารงชีวิต		
	 คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิจงึได้มนีโยบายให้ทกุ
ภาคส่วนท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคสื่อมวลชน	
และภาคประชาชน	ร่วมกันผนึกพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็น
รปูธรรม	โดยเน้นปลกูฝังคณุธรรมท่ีพึงประสงค์	๔	ประการ	อนัได้แก่	
พอเพียง	วินัย		สุจริต	จิตอาสา	จึงมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ	
กระตุ้น	และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง
ชาติใน	๔	ภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้หัวข้อ		



	 “ประชารัฐร่วมใจ	 ขับเคลื่อนสังคมไทยสู ่สังคมคุณธรรม 
	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา”และสมัชชาคุณธรรมระดับภาค	 
ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาและบรรยายพิเศษจากบุคคลส�าคัญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม	 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	 
ผ่านหลักการระเบิดจากข้างใน	 เพ่ือน�าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง	
มั่งคั่ง	และยั่งยืน
	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เห็นว่าองค์ความรู้จาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม	 จึงได้สรุป 
ค�าบรรยายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 (นายวีระ	 
โรจน์พจนรตัน์)	เผยแพร่ให้แก่เครอืข่ายองค์กรภาคแีละผูส้นใจท่ัวไป



วินัย
พอเพียง จิตอำสำ

สุจริต



 “คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ 
น�ำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดย น�ยวีระ โรจน์พจนรัตน์   
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม

งำนประชำรัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทย 
สู่สังคมคุณธรรม 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” 
และสมัชชำคุณธรรมภำคเหนือ

วันที่ ๘ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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	 ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ผมรู้สึก
ยินดีที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของ	๑๔	จังหวัดในภาคเหนือ	ที่เห็น
ความส�าคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ฉบับที่	๒	(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	โดยมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้และถอดบทเรยีนขององค์กรท่ีประสบความส�าเรจ็เหน็ผลเป็น
รปูธรรม	ในงานประชมุ	“ประชารฐัร่วมใจขบัเคลือ่นสงัคมไทย	สูส่งัคม
คณุธรรม	พอเพียง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	และสมชัชาคณุธรรมภาคเหนอื”	 
ครั้งนี้กว่า	๔๐๐	คน
	 รัฐบาลโดยการน�าของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร ี
ได้ให้ความส�าคญัในการวางรากฐานการพฒันาประเทศ	จงึได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 ๒๐	 ปี	 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้คนในชาติมี
คุณภาพชีวิตที่ดี	มีความมั่นคง	และเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาไป
ได้อย่างยั่งยืน
	 คนไทยในอนาคตท่ีรัฐบาลคาดหวงัจงึต้องมศีกัยภาพ	มส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ	เป็นคนด	ีคนเก่ง	มคุีณธรรม	มรีะเบยีบวินยั	รูจ้กั 
ความเป็นไทย	และร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งคณุธรรม
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	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะ
เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 ได้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศโดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น 
สังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม	 ร่วมคิดร่วมท�าในสิ่งดีงามและถูกต้อง	
ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่	
	 โอกาสน้ีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีจะเป็นพลังเข้มแข็งและ 
พร้อมเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติเป็นส�าคัญ

ความส�าคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ
	 ในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรม	 คนสมัยก่อนเรียนรู้ว่า
คุณธรรมมีความส�าคัญ	 และการอยู่ร่วมกันนับตั้งแต่ยุคมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์	ท่ีต่างคนต่างอยู่จนกลายมาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบ
ชมุชนนัน้	จ�าเป็นต้องมคีณุธรรมมรีะเบยีบแบบแผนของการอยูร่่วมกนั	
	 คนในอดีตตระหนักว่าคุณธรรมส�าคัญจึงได้เกิดนักปราชญ ์
นักคิด	และเมื่อเกิดประเทศก็มีกฎหมายของแต่ละประเทศ	เพื่อให ้
คนมคีณุธรรมปฏบิตัติามกฎหมายอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ	รวมไปถงึ 
ในระดับโลกเองก็เช่นกัน	 เพราะโลกเป็นสังคมใหญ่จึงต้องมี 
กฎเกณฑ์ระดับโลกขึ้นเพ่ือให้คนบนโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หลักค�าสอนศาสนาพุทธปลูกฝังคุณธรรม
	 หลกัค�าสอนในศาสนาพทุธบญัญติัขึน้มาในประเทศอนิเดียเพ่ือ
ให้คนด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณธรรม	 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
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หลักคุณธรรมในศำสนำพุทธ

หลักการ ๓: การไม่ท�าบาปท้ังปวง	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	
และการท�าจิตใจให้ผ่องใส

อุดมการณ์ ๔:	ความอดทน	ความไม่เบียดเบียน	ความสงบ	
และนิพพาน

วิธีการ ๖:	ไม่ว่าร้าย	ไม่ท�าร้าย	ส�ารวมในปาติโมกข์	รู้จัก
ประมาณ	อยู่ในสถานท่ีสงัด	และฝึกหัดจิตใจให้สงบ

สปัปริุสธรรม ๗:		ธรรมะทีท่�าให้คนเป็นคนด	ีได้แก่	ธมัมญัญตุา 
(การรู้จักเหตุ)	 อัตถัญญุตา	 (การรู ้จักผล)	 อัตตัญญุตา	 
(การรู้จักตน)	มัตตัญญุตา	(การรู้จักประมาณ)	กาลัญญุตา	
(การรู้จักกาล)	ปริสัญญุตา	(การรู้จักชุมชน)	ปุคคลัญญุตา	
หรือ	ปุคคลปโรปรัญญุตา	(การรู้จักบุคคล)

อิทธิบาท ๔:	 ฉันทะ	 (ความรักและความพอใจ)	 วิริยะ	
(ความเพียร)	จิตตะ	(ความเอาใจใส่)	วิมังสา	(การใช้ปัญญา
ไตร่ตรอง)

อิทธิบาท ๔:	 เมตตา	 (ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข) 
กรุณา	(ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์)	มุทิตา	(ความยินดี
เมื่อผู้อื่นได้ดี)	อุเบกขา	(การรู้จักวางเฉย)

จิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ	 ศาสนาพทุธได้แผ่ขยายไปยงั 
ประเทศอื่นๆ	 รวมท้ังในเอเชียจนเกิดเป็นรากฐานทางพระพุทธ
ศาสนาขึ้นมา		
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	 ในการสอบบรรจุข้าราชการและการสอบเลื่อนระดับจะมี
ค�าถามเกี่ยวกับคุณธรรม	 รัฐบาลต้องการให้คนที่มีคุณธรรมมารับ
ราชการ	 ดังนั้นข้าราชการระดับต้นต้องเรียนรู้เรื่องหลักคุณธรรม
ในศาสนาพุทธของการไม่ท�าบาปท้ังปวงรวมถึงการท�าความดี	อาท	ิ
หลักการ	๓	อุดมการณ์	๔	หรือ	สัปปุริสธรรม	๗	ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็น
เรื่องยาก	 ท่องไปแล้วจะน�าไปปฏิบัติอย่างไร	 แล้วเก่ียวข้องกบัการ
ท�างานอย่างไร	ทกุวนันีจ้งึบอกตัวเองว่าขอแค่รกัษาศลี	๕	ครบ	สงัคม
กจ็ะอยูกั่นอย่างเป็นสขุ	สงัคมจะมกีารพฒันาประเทศไปในทางท่ีถกู
ที่ควร	
	 และเมื่อมีต�าแหน่งสูงขึ้นเป็นนักบริหารก็ต้องมีคุณธรรม 
เพิ่มมากขึ้น	 ต้องมีอิทธิบาท	 ๔	 พรหมวิหาร	 ๔	 ในการปกครอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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	 ความจริงแล้วทุกศาสนามีหลักเกณฑ์ค�าสอน	 ซึ่งมีทั้งยาก 
และง่าย	แต่รับรองได้ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี	มีคุณธรรม	
ยกตัวอย่างเช่น	ศาสนาพราหมณ์ฮินดู	ท่ีเข้ามาพร้อมๆ	กับศาสนา
พทุธ	ศาสนาพราหมณ์จะมหีลกัปฏบิตัแิละกฎเกณฑ์ทางศาสนาของ
ตนเอง	หรือศาสนาซิกข์ก็มีหลักปฏิบัติของตนเองเช่นกัน
	 เมื่อ	 ๒	 ปีที่แล้ว	 มูลนิธิ ท่ีประเทศอินเดียเชิญผมไปเป็น
ประธานปาฐกถาในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอินเดียนโอเชียน	
แต่จัดที่ประเทศสิงคโปร์	 ผมบอกในท่ีประชุมว่าประเทศไทยเรา
รักษาวัฒนธรรมของอินเดียได้อย่างเข้มแข็ง	 เพราะหลักศาสนา
พุทธ	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และศาสนาซิกข์เจริญงอกงามอยู่
ในประเทศไทย	 คนในสามศาสนานี้มาอยู ่ในเมืองไทยแล้วช่วย
กันพัฒนาประเทศ	 รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในอินเดียก็ได้
ขยายต่อยอดมายังศาสนาพุทธของไทย	 ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม	
ศิลปกรรม	 และประติมากรรมอันเป็นรากฐานของมนุษย์	 เช่น
ประเพณีต่างๆ	อาทิ	 พิธีแรกนาขวัญ	หรือพระราชพิธีเกี่ยวกับงาน
พระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์	เป็นต้น
	 และหลักธรรมท้ังหลายก็มีกุศโลบายสอนคนให้เป็นคนดี 
อย่างไตรภูมิของศาสนาพุทธ	 อันเป็นคติเกี่ยวกับโลกสันนิษฐาน
ตามความเชื่อในพุทธศาสนา	 ไตรภูมิ	 ประกอบด้วย	 กามภูมิ	 
รปูภมู	ิและอรปูภูมิ	เป็นหลักประพฤติปฏบิตัสิอนเรือ่งการท�าคณุงาม 
ความดี	 ท�าความดีได้ขึ้นสวรรค์ซ่ึงมีหลายระดับ	 ท�าความชั่วต้อง
ตกนรก	 อันเป็นกุศโลบายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา	
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หลักธรรมพื้นฐำนของศำสนำคริสต์ ๔ ประกำร

๑.	ความรอบคอบ	คอื	คณุธรรมท่ีแสดงเหตผุลทางปฏบิติั
๒.	ความยตุธิรรม	คอื	คณุธรรมทางศีลธรรมประกอบด้วยน�า้ใจ
ท่ีมัน่คง
๓.	ความกล้าหาญ	คือ	คุณธรรมทางศีลธรรมซึ่งรับประกัน
ความมั่นคง
๔.	ความมธัยสัถ์	หรอืความพอเพยีง	คอื	คณุธรรมทางศีลธรรม 
ท่ียบัยัง้ความอยากได้ใคร่ดีของความโลภ

	 ส่วนศาสนาอิสลามก็เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาง
อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ก่อนจะขยายออกไป	 ซึ่งก็จะมีหลักปฏิบัติ	 
๕	ประการ	อนัได้แก่

	 ทางยุโรป	 ในประเทศสเปน	 ก็เกิดค�าสอนคุณธรรมใน 
ศาสนาคริสต์ขึ้น	 แล้วเผยแผ่มาสู ่ประเทศฟิลิปปินส์ในอาเซียน	 
เมื่อคริสต์ศตวรรษที่	๑๖



12 

 
หลักปฏิบัติ ๕ ประกำรของศำสนำอิสลำม

๑.	การปฏิญาณตน	คือ	การแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
องค์เดียว
๒.	การละหมาด	คือการแสดงความเคารพ
๓.	การถือศีลอด	คือ	การเรียนรู้ความอดกลั้นต่อความล�าบากใน
เดือนรอมฎอน
๔.	การบริจาคซะกาต	คือ	การเสียสละทรัพย์สิน	ร้อยละ	๒.๕	
ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
๕.	การประกอบพิธีฮัจญ์	คือ	การเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่
นครมักกะฮ์

คุณธรรมในศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
ข้อปฏิบัตินิยมะ	๑๐	ประการ
หริ -	ความละอายต่อการกระท�าความชั่ว
สันโตษะ -	ความสันโดษ
ทาน	-	การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
อัสติกยะ -	มีศรัทธาแนบแน่น
อีศวรปูชนะ -	ปลูกฝังความภักดีต่อพระเป็นเจ้าด้วยการบูชา
และท�าสมาธิทุกวัน	
สิทธานตศรวณะ -	ฟังค�าสอนจากคัมภีร์ทางศาสนา	
มติ -	พัฒนาจิตใจให้สูงข้ึนโดยพ่ึงอาจารย์
วรตะ -	ปฏิบัติพรตทางศาสนาโดยไม่พยายามหลีกเลี่ยง
ชปะ -	ท่องมนต์เป็นประจ�าทุกวัน
ตปัส -	บ�าเพ็ญตบะตามค�าแนะน�าของอาจารย์	เพื่อขจัดความ
ชั่วหรือกิเลสออกไปจากใจ

หลักคุณธรรมพื้นฐานของศาสนาอ่ืน
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	 หลักค�าสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละศาสนาสอนให้คน
ท�าความดี	 และเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเห็นได้
ว่าประเทศในประชาคมอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นอาณานิคม	ยกเว้น
ประเทศไทย	ดังนั้นวิถีของไทยก็จะแตกต่าง	โดยมีศาสนาหลักๆ	อยู	่
๓	ศาสนา	คือ	ศาสนาพุทธ	ศาสนาคริสต์	และศาสนาอิสลาม	
	 ด้านหลกัคณุธรรมในแถบประชาคมอาเซียนจะมคีวามแตกต่าง
กันและคล้ายคลึงกันอยู่	 อย่างของประเทศบรูไน	 จะเป็นเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อสถาบันกษัตริย์และชาติ	ความศรัทธาในคุณค่า
อิสลาม	วัฒนธรรมแห่งขันติธรรม	เมตตาธรรมและความสมานฉันท์
ในสังคม	 ส่วนหลักธรรมของประเทศกัมพูชาก็เช่นเดียวกันเพราะ
เป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะให้ความส�าคัญในเรื่อง
ของสถาบันกษัตริย์	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน	ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็มีหลักไม่แตกต่างกัน	รวมถึง
ประเทศลาว	มาเลเซีย	พม่า	และฟิลิปปินส์	

คุณธรรมในศำสนำซิกข์
ปฏิบัติตามสัจธรรมในพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
• สวดภาวนา	“นาม-วาเฮ่คุรุ”	ทุกขณะจิต
• ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
• ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรม
• รับใช้บริการสังคมและเพื่อนมนุษย์
• ไม่ล่วงเกินสามี	ภรรยาหรือหญิงผู้อื่น
• นับถือและเคารพในสิทธิของสตรีอื่นเสมือนมารดา	 พ่ีสาว	 
น้องสาว	บุตรีของตน
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ทศพิธรำชธรรม ๑๐ ประกำร
๑.	ทาน	
๒.	ศลี	
๓.	บรจิาค	
๔.	ความซ่ือตรง	
๕.	ความอ่อนโยน	
๖.	ความเพยีร
๗.	ความไม่โกรธ	
๘.	ความไม่เบยีดเบยีน	
๙.	ความอดทน
๑๐.	ความเท่ียงธรรม

ศาสนาพุทธหยั่งรากลึกในไทย
	 โชคดีที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นธรรมราชา	 เราเคยท�าการ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อ	๒	ปีท่ีแล้วมาให้ประชาชนได้บูชา	
ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ยุคทวารวดีที่มีอายุถึง	๔๐๐	ปี	นั่น
แปลว่าศาสนาพุทธหยั่งรากลึกในดินแดนไทยมา	๔๐๐	ปีแล้ว	และ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสืบเนื่องมา	
โดยทุกพระองค์ยึดหลักทศพิธราชธรรมในการครองแผ่นดิน
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร 
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพธิราชธรรม	พระองค์ทรงมพีระราชกรณยีกจิ 
มากมายในการดแูลประชาชนของพระองค์และทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอด	 ๗๐	 ปี	 แห่งการครอง 
สริริาชสมบตั	ิทรงปฏบิติัและมีราชกจิมากทีส่ดุยามเมือ่ทรงออกเยีย่ม
เยอืนราษฎร	น่ันคอื
๑.	การศกึษา	
๒.	ความยากจน	
๓.	การสาธารณสขุ
	 ๓	 เรือ่งนีก้ระจายอยูต่ามโครงการต่างๆ	มากมายกว่า	๔,๐๐๐	
โครงการของพระองค์เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศ	

คุณธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 ไม่ใช่เพียงประชาชนท่ัวไปเท่านัน้ท่ีต้องมคุีณธรรมจรยิธรรม	แต่
ผูท้ีป่ฏบิตังิานในวชิาชีพซึง่ต้องเก่ียวข้องกับประชาชน	 จ�าเป็นต้องมี
คณุธรรมและจรยิธรรมจ�าเพาะวชิาชพี	 โดยเฉพาะผูต้้องมหีน้าทีด่แูล
เกีย่วข้องด้านความปลอดภัยต่างๆ	ของคนในสังคม

 จรรยาบรรณแพทย์
	 แพทย์หรือพยาบาล	 ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เน้น
ประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นสิ่งสูงสุด	 คนที่เป็นแพทย์แน่นอนว่าเป็น
คนที่ฉลาด	 ถือได้ว่าเป็นผู้น�าท้ังสิ้น	 และกว่าจะเป็นแพทย์ได้ต้องมี
พื้นฐานของ	 IQ	ต้องมีความรู้ว่าเป็นโรคนี้เพราะอะไร	และต้องเป็น
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เหตุเป็นผล	 เหมือนเช่นการท�างานกับนักโบราณคดี	ที่ต้องมีเหตุผล
ในการตีความว่าเจดีย์นี้เป็นของสมัยใด	 และต้องมีเหตุผลพิสูจน์ให้
เห็นว่าเหตุที่เป็นเจดีย์ของสมัยนี้เพราะได้ศึกษาเปรียบเทียบกันมา
มาก	เจดย์ีก็ลักษณะหน้าตาเป็นเช่นนี	้อนันีค้อืสมยัทวารวดี	อนันี้คือ
สมัยสุโขทัย	 แม้กระทั่งการไปขุดค้นซากโบราณคดี	 แล้ววัดอายุได้ 
๓,๐๐๐	ปี	เมื่อผมถามว่ารู้ได้อย่างไร	เขาบอกผมว่าได้ทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเหตุและผลแล้ว	 ฉะนั้นแพทย์เองก็ต้องค�านึงถึง 
ผู้ป่วยเป็นหลัก	ต้องไม่ปิดบังผู้ป่วยในผลวินิจฉัยโรคที่รู้	และจ�าต้อง
มีจรรยาบรรณแพทย์ดังนี้	

จรรยำบรรณแพทย์ ๑๐ ประกำร
๑.	มเีมตตาจติแก่คนไข้	ไม่เลอืกช้ันวรรณะ
๒.	มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน	ไม่ยกตนข่มท่าน
๓.	มคีวามละอาย	เกรงกลวัต่อบาป
๔.	มคีวามละเอียดรอบคอบ	สขุมุ	มสีติใคร่ครวญเหตผุล
๕.	ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยแต่ฝ่ายเดยีว
๖. ไม่โอ้อวดวชิาความรูใ้ห้ผูอ่ื้นหลงเช่ือ
๗.	ไม่เป็นคนเกียจคร้าน	เผอเรอ	มักง่าย
๘.	ไม่ลุอ�านาจแก่อคติ	๔	คอื	ความล�าเอยีงด้วยความรัก		
ความโกรธ	ความกลวั	ความหลง	(โง่)
๙.	ไม่หวัน่ไหวต่อสิง่ท่ีเป็นโลกธรรม	๘	คอื	ลาภ	ยศ		
สรรเสริญ	สุข	และความเสือ่ม
๑๐.	ไม่มีสันดานชอบความมวัเมาในหมูอ่บายมขุ
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	 หมอปัจจุบันไม่เหมือนหมอสมัยก่อน	 อย่างผมไปหาหมอ	 
หมอไม่ปิดบังผมเลยสักนิด	 หมอบอกว่าผมไม่ได้เป็นต้อเนื้อ	 แต่มี
ความผิดปกติเร่ืองการมองเห็นสี	 เซลล์เม็ดตาด�าของผมไม่แข็งแรง	
สิ่งที่ต้องระวังคือการโดนแสงและความร้อน	 เพราะมีผลกระทบ 
ต่อดวงตา
	 คร้ังหน่ึงแม่ผมป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลวชิยัยทุธ	ในโรงพยาบาลมี
การเชิญชวนหมอและพยาบาลหรือคนท่ีมาโรงพยาบาลปฏบิตัธิรรม 
ตลอด	 คุณหมอที่มารักษาแม่ผมยึดหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	
เขาบอกพี่ผมว่าคนเราเกิดแล้วก็เป็นเด็ก	 เป็นเด็กแล้วก็โต	 โตแล้ว 
ก็ตาย	ส่วนคนเราที่ตายประกอบกันด้วย	๒	สิ่ง	คือ	กายและจิต	กาย
เหมือนดั่งรถยนต์	 จิตเหมือนคนขับรถ	 รถยนต์สักวันก็ต้องมีซ่อม 
มีตาย	 แต่คนขับรถเมื่อตายไปจะหารถคันใหม่ไปเกิดในร่างใหม ่
มีรถคันใหม่	แต่จะได้ขับรถดีหรือไม่ดีก็อยู่ท่ีความดีที่ติดตัวไป	
	 แล้วผมก็ได้พบกับหมออีกท่านหนึ่งเมื่อไปท�างานท่ีโรงเรียน
ศึกษาพิเศษที่เชียงใหม่ซึ่งเก่ียวกับการน�าครูนาฏศิลป์ช่างศิลป์ไป
สอนเด็กพิการ	รวมถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือ	เด็กพิการในโรงเรียน
แห่งนี้ยากจน	 วันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองจะไม่ได้มารับกลับบ้าน	
พวกเด็กๆ	 จึงไม่มีกิจกรรมท�า	 ทางโรงเรียนจึงให้ครูมาสอนร้อง
ร�าท�าเพลง	 พอผ่านไปได้	 ๖	 เดือน	 เราก็เปิดโรงละครที่วิทยาลัย
นาฏศิลป์ให้เด็กได้แสดงศักยภาพว่าเด็กพิการก็ท�าอะไรได้	แล้วเชิญ 
ผู้ปกครองและญาติมาชมการแสดง	 เพื่อท่ีพวกเขาจะได้เห็นว่า 
ลูกตัวเองเป็นอย่างไรเมื่อส่งมาอยู่ในระบบการศึกษานี้นั่นคือ	เด็กๆ	
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สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในบางเรื่อง	
	 ซึ่งวันนั้นมีหมอมาร่วมงาน	 ตอนนั้นผมเป็นปลัดกระทรวง	
วัฒนธรรมเขาบอกกับผมว่า	“ท่านปลัด	โครงการที่ท่านท�าดีมากๆ	
เลยครับ	ผมคิดและอยากให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ	ช่วยกันผลักดัน 
เรื่องเด็กพิการ”	 และก็บอกว่า	 “ท่านรู้ไหมว่าเราเกิดมาในโลกนี	้ 
เราเกิดมามีพ่อมีแม่	 เกิดมาท่ามกลางญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอา	 แต่ถ้า
เราตาย	 เราไปคนเดียวนะ	 ว้าเหว่นะ	 แล้วเราจะไปเจออะไรบ้าง
ก็ไม่รู้	 แล้วท่านมาท�าแบบนี้	 อย่างน้อยท่านไป	 ท่านก็ยังมีเพื่อน	 
กลุ่มที่ท่านช่วยเหลืออยู่นี่	 อาจจะไปเจอไปทักทายกันก็ได้นะ”	 
จะได้เห็นว่า	 หมอสามารถสอนศาสนา	 สอนคุณธรรมจริยธรรมได	้
เพราะฉะนั้นจรรยาบรรณแพทย์จึงจ�าเป็นต้องมี	

 จรรยาบรรณสถาปนิก
	 ในสมัยเด็กผมจดจ�าได้ว่าถูกพ่อแม่สอนเมื่ออยากไปเล่นบ้าน
เพื่อนว่า	“อย่าไปหยิบของท่ีบ้านเขามา”	อีกเร่ืองคือ	“เวลาเขากิน
อะไรอย่าไปยืนดูเขากิน	บ้านเราก็มีของกินเยอะแยะ	อย่าท�าเหมือน
ว่าไม่มีจะกิน”	สองสิ่งนี้คือเรื่องท่ีผมถูกอบรมปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ	
และเม่ือศึกษาจบคณะสถาปัตย์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สิ่งที่
อาจารย์พร�่าสอนในระหว่างที่เป็นนักศึกษาว่าการจะเป็นสถาปนิก
ท่ีดีคือ	๑.ห้ามไปลอกเลียนแบบผลงานใคร	๒.ห้ามรับค่าคอมมิชชั่น
จากวัสดุที่เราส่ังท�า	 เช่น	 เราสั่งกระจกหรือซีเมนต์	 เราห้ามรับ 
ค่าคอมมชิชัน่	เพราะคนขายจะบวกราคาเข้าไป	แล้วคนทีเ่สยีเปรยีบ
ก็คือลูกค้าเรา	 ๓.อย่าแย่งงานคนอื่น	 หรือตัดราคา	 ๔.คือเราจะไม่
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วิจารณ์งานสถาปนิกคนอ่ืนว่าแย่	 เพราะเท่ากับเราได้ไปท�าลาย
อาชีพเขาด้วยความคิดเห็นของเราเพียงคนเดียว	
 จรรยาบรรณครู 
	 วชิาชพีครตู้องมจีรรยาบรรณต่อตนเอง	คอื	ต้องมวิีนยัในตนเอง	
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ	 บุคลิกภาพ	 และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ	เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองอยู่เสมอ	

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	 คือ	 ต้องรัก	 ศรัทธา	 ซื่อสัตย์สุจริต	 รับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ	เพราะฉะนั้นแล้ว	ทุกอาชีพต้องม ี
จรรยาบรรณเป็นส�าคัญ	
	 เรือ่งของหลกัคณุธรรมในวนันีป้รากฏอยูใ่นนโยบายในยทุธศาสตร์
ต่างๆ	ซึง่กจ็ะมวีทิยากรท่านอ่ืนมาขยายความตัง้แต่เรือ่งของค่านยิม	
๑๒	ประการ
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	 ณ	ปัจจุบัน	การท่ีจะน�าคุณธรรมไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	
ได้ปรากฏอยู่ในหลายๆ	 เร่ืองของการท�างานของรัฐบาลชุดนี้	 เรื่อง
แรกคือ	ยุทธศาสตร์	๒๐	ปี	วิสัยทัศน์คือการน�าประเทศไปสู่ความ
มั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน	 การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	และยังมีเร่ืองของการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	
คือการพัฒนาคนเก่ง	คนดี	คนท่ีมีคุณธรรม	และได้มีประกาศแล้วว่า	 
“คนเก่งต้องเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่ง”	อันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อ

ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร
๑. มคีวามรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตรย์ิ
๒.	ซือ่สัตย์	เสียสละ	อดทน	มอุีดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพ่ือส่วนรวม
๓.	กตญัญตู่อพ่อแม่	ผูป้กครอง	ครบูาอาจารย์
๔.	ใฝ่หาความรู	้หมัน่ศกึษาเล่าเรียนท้ังทางตรง	และทางอ้อม
๕.	รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย
๖.	มศีลีธรรม	รักษาความสตัย์
๗.	เข้าใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย
๘.	มรีะเบยีบวนิยั	เคารพกฎหมาย	ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่
๙. มสีตรู้ิตวั	รูคิ้ด	รูท้�า
๑๐.	รู้จักด�ารงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.	มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกาย	และจติใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ
ฝ่ายต�า่
๑๒.	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และของชาตมิากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
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การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในระดับเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	 และ
ปลูกฝัง	๔	คุณธรรม	อันได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	โดยมี
เป้าหมายส�าคัญคือ	คุณธรรมเป็นหลัก	สังคมเป็นธรรม	ให้มีคุณภาพ
ปรากฏ
	 โดยในแผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	๑๒	ได้พูดถงึการสร้างศกัยภาพของ
ทุนมนุษย์	ซึ่งในรายละเอียดของทุนมนุษย์จะเป็นเรื่องของคุณธรรม
ท้ังสิ้น	รวมถึงแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ฉบับที่	๑	ก็เป็นในเรื่อง
ของคุณธรรมและสิ่งดีงามต่างๆ		
 “พอเพยีง วนิยั สุจรติ จติอาสา”	เป็นค�าในท่ีประชุมชุดระดับ
นโยบายได้สรุปเอาไว้	ความจริงแล้วเรื่องของคุณธรรมมีอีกมากมาย	
แต่คิดว่าสิ่งที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองเราใน
ปัจจุบันคือเรื่องของ	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	
	 เร่ืองพอเพียง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร	 ทรงเป็นต้นแบบและมีหลักแนวปฏิบัติซึ่งผมจะยัง 
ไม่ได้ลงรายละเอียด	แต่จะยกตัวอย่าง	เช่น	คดีหวย	๓๐	ล้าน	เกิด
ขึ้นเพราะคนไม่มีความพอเพียง	 โลภ	 จึงก่อให้เกิดความไม่สุจริต	
ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีเห็นภาพชัด	 แล้วท่านรู้หรือยังว่าเหตุใดถึงมีข้อ
พิพากษาออกมาเป็นเช่นนั้น	ผมรู้ว่าทุกท่านติดตามข่าว	และท่านรู้
หรือยังว่าในวันน้ี	การท�าความช่ัวหรือท�าความไม่ดีไม่สามารถหลบ
เลีย่งได้แล้ว	หากเป็นสมยัก่อนกต้็องรอตายตกนรก	แต่เดีย๋วนีไ้ม่ต้อง 
รอแล้ว	เพราะเทคโนโลยีไอทีคือกุญแจ
	 ผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งกับตัว	 สมัยที่ผมไปฮ่องกงประชุม
ระดับรัฐมนตรี	 ประชุมไปได้แค่วันเดียว	ท่านรัฐมนตรีบอกให้กลับ
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มาด่วนเพราะมีเรื่องให้ช่วยดูให้	ผมก็คิดว่าเราขึ้นเครื่องการบินไทย	
เดี๋ยวค�่านี้ให้กงสุลใหญ่ไปขอท่ีนั่งให้	ปรากฏว่าไม่ได้	ผมก็ข้องใจว่า
ท�าไมไม่ได้	 เพราะที่เมืองไทยขนาดนั่งรถไฟยังสามารถกันที่นั่งให้
ได้เลยเผื่อมีเรื่องด่วน	ท�าไมกงสุลใหญ่ถึงขอที่นั่งให้ไม่ได้	 ผมก็ไปที่
ส�านักงานใหญ่	แล้วเจ้าหน้าที่ก็คีย์ข้อมูลให้เราดูว่าเราเป็น	Waiting	
list	อันดับ	๖	พร้อมกับบอกให้ผมเอาโค้ดนี้ไปเปิดดูได้ตลอด	ถ้ามี
คนยกเลิก	ผมจะขึ้นมาเป็นอันดับ	๕	ถ้ามีคนยกเลิกอีก	ผมจะขึ้นมา
เป็นอันดับ	๔	แล้วคิดดูสิว่าผมจะได้เป็นคนที่อยู่อันดับ	๑	ไหม	นี่คือ
ตัวอย่างเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีท�าให้มีความบริสุทธ์ิยุติธรรมมากขึ้น
โดยไม่ต้องรอ	หรือการขี่รถไปชนคนก็ไม่ต้องรอหรือหลบแล้วเพราะ
มีกล้องวงจรปิดของจราจร	
	 เรื่องของความพอเพียงนั้นมีตัวอย่างมากมาย	 เหตุที่มีความ 
พอเพียงเกิดขึ้นก็เพราะความล่มสลายของเศรษฐกิจไทยในช่วง 
ฟองสบู่แตกและหุ้นตกหมด	 ทุกอย่างล่มสลายเพราะความโลภ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นแนวปรัชญาที่
ทั่วโลกยอมรับ	 เรื่องระเบียบวินัยความจริงแล้วไม่ยาก	 แต่ท�าไมคน
ไทยถึงไม่มรีะเบยีบวินยั	เวลาพดูถงึระเบียบวนิยั	เราจะนกึถงึคนญีปุ่น่	
เพราะเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก	ถามว่าเด็กเราต้องถูกปลูกฝังหรือ	
แล้วท�าไมสุนัขยังมีระเบียบวินัยได้	ผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง	เธอ
บอกว่าอยากเลี้ยงสุนัข	แต่ไม่กล้าเลี้ยง	เพราะถ้าไม่มีคนอยู่บ้าน	มัน
จะเอาอะไรกินในแต่ละวัน	แต่มีคนบอกผมว่าสุนัขที่ถูกฝึก	หากเรา 
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ไม่อยู่	๗	วัน	เอาอาหารมากองไว้ให้กะละมังหนึ่ง	วันหนึ่งมันจะกิน
แค่นี้	แล้ว	๗	วันกลับมาก็หมดพอดี	ซึ่งแม้แต่สุนัขยังฝึกได้	
	 เร่ืองของความสุจริตเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 ประเทศที่มีความ
สุจริตโปร่งใสล้วนแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	คือประเทศที่พัฒนา
คน	 เพราะฉะนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความสุจริตไม่ดี	 เพราะความ
สุจริตเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตัวเอง	 และส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมของประเทศ	โดยประเทศเราอยู่ในอันดับ	๙๖	เพราะฉะนั้นใน
เรือ่งของความสุจรติและความโปร่งใสยงัมสีิง่ทีเ่ราต้องท�ากนัอกีมาก	
โดยเป็นการจัดการด้านองค์กร	 ส่วนเร่ืองของความทุจริตเป็นเรื่อง
ตรงข้าม	คือบางคนท�ากินโดยไม่รู้จักพอ	บางคนไม่พอแม้แต่จะกิน	 
ขอให้ท่านนึกถึงคนจ�านวนมาก	 ไม่ใช่ท�าอะไรก็นึกถึงแต่ตัวเอง	 
ต้องนึกถึงผู้อื่นด้วย	
 เร่ืองจิตอาสา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 ๑๐	 ทรงริเริ่ม
โครงการจิตอาสาท�าความดี	อันเป็นเรื่องส�าคัญในหลายๆ	โครงการ 
ที่ทรงริเร่ิมและตอนนี้ก�าลังขยายผล	 ผมคิดว่าในอนาคตเรื่องของ
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะจะเป็นอะไรที่เราอาจจะหนักใจน้อยที่สุด	
เพราะขณะนีม้กีารรณรงค์ในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนแล้ว	
	 ผมเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร	 เราจะขับเคลื่อน
เรื่องคุณธรรมก็ต้องค�านึงถึงการใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการ 
ขับเคลื่อน	 ส่วนการขับเคลื่อนแบบเป็นกลุ่มก็จ�าเป็นต้องท�า	 แต่
ก็ต้องไม่ลืมยุทธศาสตร์ที่เราจะใช้เครื่องมือไอทีเหล่านี้มาช่วย 
ให้เราท�างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและประสบความส�าเร็จ	 ฉะนั้น 
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อย่างไรก็ตาม	ณ	 วันนี้	 รัฐบาลได้ประกาศโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 
เรื่ องคุณธรรมความพอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 และ 
ความรับผิดชอบซึ่งก็เป็นหน้าท่ีของพวกเราท่ีต้องมาขับเคลื่อนเพือ่
ให้คนไทยมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความส�าเร็จยั่งยืน
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