“คุณธรรม” “จริยธรรม” และการดํารงอยู่กบั สังคมประชาธิปไตย
(ความหมาย และแนวคิดเชิงทฤษฎี)
-------------------------กิตติยา โสภณโภไคย *
บทนํา
ปฐมเหตุ แ ห่ ง การนํา เสนอบทความนี สืบ เนื องมาจากในปั จ จุ บั น กระแสทาง
ความคิดเรืองคุณธรรม จริยธรรม ได้ ถูกนําไปใช้ กับหลายเรืองหลายมิติในสังคมไทย เช่ น กรณี
เหตุการณ์ทางการเมือง การปกครอง การศาสนา การศึกษา การบริหาร หรือแม้ แต่กระทังในเรือง
การประพฤติปฏิบัติของปั จเจกชน แต่จะมีสกั กีคนทีเข้ าใจถึงความหมาย แนวคิด หรือทฤษฎีของ
คําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ทังในวิถีไทยและวิถีสากลอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถ
นํามาปรับใช้ กบั เรืองราวและมิติต่างๆได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรั ยวิเชี ยร องคมนตรี ได้ ให้ ความเห็นว่ า การปลู กฝัง
จิตสํานึกด้ านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ต้ องดําเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การ “ปลูก” และ
การ “ปลุก” ในส่วนของการ “ปลูก” นันใช้ สาํ หรับเด็กและเยาวชน ทีเปรียบเป็ นดังผ้ าขาวและจะ
เป็ นพลั ง สํา คั ญ ทีจ ะขับ เคลื อนสัง คมไทยในอนาคต ซึ งจะต้ อ งได้ รั บ การปลู กฝังความคิด และ
ทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมตังแต่วัยเด็ก เพือเจริญงอกงามเป็ นเมล็ดพันธ์แห่ งคุณธรรม
จริยธรรมทีจะเผยแพร่ในสังคมไทยต่อไป ส่วนการ “ปลุก” นัน ใช้ กบั ผู้ใหญ่ ทีบางครังได้ หลงลืม
หรื อ ละเลยการนํา คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการประพฤติ ป ฏิบั ติ ให้ เ กิ ด การระลึ ก นึ ก ถึ ง
ตระหนักถึงความสําคัญ และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับมาใช้ ในการดํารงตน และเป็ นตัวอย่างทีดี
แก่เด็กและเยาวชนต่ อไป ทังนี ศาสตราจารย์ ธานิ น ทร์ กรั ยวิเชียร ได้ ยกตัวอย่ างให้ เห็นว่ า ๑
สาเหตุหนึงทีทาํ ให้ ประเทศอังกฤษสามารถดํารงมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทีสงู ส่งเอาไว้ ได้
ตลอดมา คือ ชาวอังกฤษได้ รับการปลูกฝังคติธรรม ๗ ประการมาตังแต่ เด็ก (ข้ อ ๑ – ๗) และ
เมื อบุ ค คลใดมี ค ติ ธ รรมทั ง ๗ ประการครบถ้ ว น ก็ถื อ ว่ า เป็ นผู้ ทีมี “Integrity” ( Integrity
หมายถึง การยึดมันในสิงทีถูกต้ องและชอบธรรม) ซึงเป็ นคุณธรรมอันสูงส่ง มีความหมายลึกซึง
และกว้ างขวางมาก และเป็ นทีรวมของความถูกต้ องทังหลายทังปวง ทีน่าจะเป็ นแบบอย่ างทีดี
สําหรับการฝึ กอบรมจริยธรรมให้ แก่เยาวชนหรือบุคคลทัวไปในสังคมไทย ให้ มีคติธรรมครบทัง ๗
* นักวิชาการ สํานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.
๑

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี. คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ ริหาร, สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐, หน้ า ๑๐ - ๑๓.

๒

ประการ และการฝึ กอบรมเด็กไทย ควรเพิ มคติธรรมอีก ๕ ประการ (ข้ อ ๘ – ๑๒) เพื อให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย ซึงคติธรรม ๑๒ ประการ คือ
๑. สัจจะ พูดความจริง (Truth)
๒. ความซือสัตย์สจุ ริต (Honesty)
๓.

ความระลึกในหน้ าที (Sense of Duty)

๔.

ความอดกลัน (Patience)

๕. ความเป็ นธรรม (Fair Play)
๖.

ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others)

๗. เมตตาธรรม (Kindness)
๘. ความกตัญ ูกตเวที (Gratitude)
๙. ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness)

๑๐. ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect for Elders)
๑๑. รักษาคําพูด (promise)
๑๒. จิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพือส่วนรวม (Public Conscience)
ความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”
คําว่า “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” มักมีการพูดถึงและนําไปใช้ ในความหมายทีแยกกัน
ไม่ออก บางครังก็เรียกควบกันไปเป็ นคุณธรรมจริยธรรม อีกทัง เรืองทีคนในสังคมไทยปัจจุบันนี
นิยมนํามาเป็ นประเด็นในการพูดคุยกันมากคือ คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย๒
เนืองจากการเมืองการปกครองมีความเกียวข้ องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนัน คุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมจึงมีบทบาทสําคัญกับระบบการเมืองการปกครองทีสงั คมนันใช้ คุณธรรม
และจริยธรรมของบุคคลทีพึงมีต่อสังคมจึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการทําหน้ าทีพลเมือง
ของสังคมประชาธิปไตย ความสําคัญของประเด็นนีอยู่ทกี ารเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทีดี ไม่ใช่ขึนอยู่กบั การมีผ้ ูปกครองทีดีมีคุณธรรม การทําหน้ าทีให้ บริการประชาชน บําบัดทุกข์
บํารุงสุข ให้ กบั ประชาชน เท่านัน แต่ยังขึนอยู่กบั การทําหน้ าทีต่อประเทศชาติของประชาชนด้ วย
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลทีมีต่อสังคมในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้ วย การมีรูปแบบ
ความคิดสร้ างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการร่ วมพัฒนา และแก้ ไขปัญหา
ของสังคมด้ านต่างๆ เช่น
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน
๒. การมีส่วนร่วมในการกระทําเพือส่วนรวมด้ วยความเต็มใจ
๒

นวัตกรอรรถวิท. คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย. http://learners.in.th/blog/edu3204math2009/314058

๓

๓. การสนับสนุนการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบ้ านเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม และ
๕. การติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐ
ทังนี การมีบทบาทดังกล่าวหากทําด้ วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็ก่อให้ เกิดความวุ่นวาย
เดือดร้ อนและทําให้ เกิดความแตกแยกในสังคม จนถึงการล้ มล้ างระบบการเมืองการปกครองกลายเป็ น
อนาธิปไตยแทนประชาธิปไตยได้ ในบางกรณีกอ็ าจกลายเป็ นเครืองมือของคนทีไม่ หวังดีต่อ
ประเทศชาติ
คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็ นคําศัพท์ทมี ีความหมาย
ใกล้ เคี ยงกั นทั งในภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ตามทีบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ๓
“คุ ณ ธรรม” หมายถึ ง สภาพคุ ณงามความดี เป็ นสภาพคุ ณงามความดี ทางความ
ประพฤติและจิตใจ ซึงสามารถแยกออกเป็ น ๒ ความหมาย คือ
๑. ความประพฤติดีงาม เพือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึงมีพืนฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. การรู้ จั กไตร่ ตรองว่ าอะไรควรทํา ไม่ ควรทํา และอาจกล่ าวได้ ว่ า คุ ณธรรม คื อ
จริ ย ธรรมแต่ ล ะข้ อ ทีนํา มาปฏิบั ติ จ นเป็ นนิ สัย เช่ น เป็ นคนซื อสั ต ย์ เสี ย สละ อดทน มี ค วาม
รับผิดชอบ ฯลฯ
“จริยธรรม” แปลว่า ธรรมทีเป็ นข้ อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึงก็คือ
กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ซึงเกิดขึนจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็ นผู้มีปรีชาญาณ
(ปั ญญาและเหตุผล) ทําให้ มนุ ษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ ควร โดย
จริยธรรมมีลกั ษณะ ๔ ประการ คือ
๑. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพือ
ตัดสินการกระทําของผู้อนื
๒. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็ นความสัมพันธ์ทีเกิดขึนในตัว
บุคคลก่อนทีจะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป
๓. หลักการทางจริยธรรมเป็ นหลักการสากลทีบุคคลใช้ ตัดสินใจในการกระทําสิงต่าง ๆ
๔. ทัศนะเกียวกับจริยธรรมได้ มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจน
เกิดเป็ นทัศนะในการดํารงชีวิตของตน และของสังคมทีตนอาศัยอยู่
นอกจากนี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ๔ ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมือ
๓

จรวยพร ธรณินทร์. ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล.
http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5375831&Ntype=6

๔

วันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้ กาํ หนดความหมายของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง สิงทีมีคุณค่า มี
ประโยชน์ เป็ นความดีงาม เป็ นมโนธรรม เป็ นเครืองประคับประคองใจให้ เกลียดความชัว กลัว
บาป ใฝ่ ความดี เป็ นเครืองกระตุ้นผลักดันให้ เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกทีดีมีความ
สงบเย็นภายใน เป็ นสิงทีต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพือให้ เกิดขึน และเหมาะสมกับความต้ องการใน
สังคมไทย และคําว่า “จริยธรรม” ก็หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพึงปฏิบัติ ซึงกําหนด
ไว้ สาํ หรับสังคม เพือให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยงดงาม ความสงบร่ มเย็นเป็ นสุข ความรัก
สามัคคี ความอบอุ่น มันคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต
นักคิด ๕ อย่าง “ โสเครตีส” (Socrates) มีความเห็นว่า คุณธรรมทีแท้ จริงมี
คุณค่าภายในตัวของมัน คือ ทําให้ ผ้ ูครอบครองความดีเป็ นมนุษย์ทสี มบูรณ์ และ “เพลโต” แนะว่า
คุณธรรมต้ องตังอยู่บนความรู้ สิงทียึดถือว่าเป็ นคุณธรรม เช่น ความกล้ าหาญ ความพอดี ความ
ยุติธรรม และศาสนกิจ จะไม่เป็ นคุณธรรม หากสิงต่างๆ เหล่านัน ไม่มีความรู้เป็ นส่วนประกอบที
สําคัญ สังคมทีคนในสังคมไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเป็ นสังคมไร้ ระเบียบ มีการเบียดเบียน
ละเมิดและขัดแย้ งกัน
ดังนัน “คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล” ๖ จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดี
ทีเป็ นประโยชน์ของปัจเจกบุคคล การมีคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล มีความสําคัญต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนืองจากหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาพของ
ประชาธิปไตยมีความเสียงต่ อการทําให้ เกิดความเหลือมลําในสังคม ถ้ าสมาชิกในสังคมขาด
คุณธรรม โดยจําแนกคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสังคมประชาธิปไตยออกเป็ นสองส่วน
คือ “การมีคุณสมบัติของมนุษย์ทดี ี” และ “การเป็ นประชาชนทีดีในสังคมประชาธิปไตย”
“การเป็ นประชาชนทีดีในสังคมประชาธิปไตย” ๗ เป็ นลักษณะเฉพาะและเป็ นเรือง
จําเป็ นสําหรับประชาชนทีต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างไปจากสังคมในระบอบการปกครองอืน
ซึงอาจเรียกได้ ว่า เป็ นคุณลักษณะทางจิตของบุคคล ต้ องสอดคล้ องกับการพิทักษ์ความเป็ น
อิสรภาพ เสรีภาพ และเสมอภาพของตนเองไปพร้ อมกับการเคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ และ
เสมอภาพของคนอืนด้ วย ได้ แก่
๑. การเคารพในสิทธิศักดิศรีของมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
๔

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศเมือวันที ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เมือวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
๕
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์. คุณธรรมจริยธรรม. http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/knowledge/Ethics.stm
๖

คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสังคมประชาธิปไตย. http://phatrsamon.spaces.live.com/blog/cns!
2F0115457EAA49BC!959.entry
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๒. การยอมรับความแตกต่างทางความคิด
๓. ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อนื
๔. การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. การตระหนักในหน้ าทีของพลเมืองทีมีต่อส่วนรวม และ
๖. การเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล
เพราะหากบุคคลคํานึงถึงแต่สทิ ธิเสรีภาพของตนเองโดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของคนอืน ก็จะมี
ความเห็นแก่ตัวยิงถ้ ามีพัฒนาการขึนเป็ นผู้ปกครองก็จะกลายเป็ นผู้ปกครองทีเผด็จการ
“การมีคุณสมบัติของมนุษย์ทดี ี” เป็ นคุณสมบัติร่วมของนานาศาสนาทีกล่าวถึงความดีที
พึงมีในตัวบุคคล อาทิ ความซือสัตย์ การทําความดี ความเมตตา การยึดมันในหลักธรรม ได้ แก่
๑. การยึดและปฏิบัติตามหลักศาสนา และ
๒. การเป็ นคนดีในสังคม
ฉะนัน หากจะมีการอธิบายถึง “คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลทีพึงมีต่อสังคมใน
สัง คมประชาธิป ไตย” ก็จ ะหมายถึ ง การมี คุ ณ งามความดี ใ นการทํา หน้ า ทีพลเมื อ งของสัง คม
ประชาธิปไตย ความสําคัญของประเด็นนีอยู่ทกี ารเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีดี
มิใช่ขนอยู
ึ ่กบั การมีผ้ ูปกครองทีดีมีคุณธรรม หรือการทําหน้ าทีให้ บริการประชาชน บําบัดทุกข์บาํ รุง
สุข ให้ กับประชาชนเท่านัน แต่จะต้ องขึนอยู่ กับการทําหน้ าทีต่อประเทศชาติของประชาชนด้ วย
ดังนัน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลทีมีต่อสังคมในสังคมประชาธิปไตย จึงต้ องประกอบด้ วย
การมีรูปแบบความคิดสร้ างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการร่วมพัฒนา และ
แก้ ไขปัญหาของสังคมด้ านต่างๆ เช่น
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน
๒. การมีส่วนร่วมในการกระทําเพือส่วนรวมด้ วยความเต็มใจ
๓. การสนับสนุนการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบของบ้ านเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม
๕. การติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐ
แนวคิดทีเกียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมประชาธิปไตย ๘
ไมเคิล กรอส (Michael L. Gross) เขียนไว้ ใน Ethics and Activism: The Theory and
Practice of Political Morality เขามีความเชือว่า ความมันคงของประชาธิปไตยสมัยใหม่มีพืนฐาน
อยู่บนจริยธรรมและการดําเนินการของจิต เมือรัฐทําผิดพลาด มันขึนอยู่กบั การดําเนินการแก้ ไข
โดยพลเมืองทีใช้ อารมณ์ความรู้สกึ เชิงศีลธรรมจรรยานําพวกเขาไปสู่การรู้และแก้ ไขความผิด แต่
ความรู้สกึ เชิงศีลธรรมจรรยาทีว่านียังคงมีปัญหาทีการตีความ แต่ ฮาเบอร์มาส (Habermas), และ
จอห์น เดวี (John Dewey) นักทฤษฎีเหล่านีเน้ นว่า ความยุติธรรมต้ องเป็ นหลักการอันดับแรกของ
๘
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การเมือง พวกเขานิยามความยุติธรรมโดยใช้ คาํ ทีแตกต่างกันออกไป เช่น ผลประโยชน์ ความเป็ น
ธรรม หรือการบรรยายเชิงจริยธรรม แต่แนวความคิดหลักก็คือ ความยุติธรรม คําเหล่านีถูกใช้ ใน
การออกแบบเพือบูชาหลักการพืนฐานของความเป็ นอิสระ ความมีเกียรติ และความเป็ นปัจเจก นัก
ทฤษฎีกลุ่มนีเห็นว่า การกระทําทางการเมืองในฐานะผลผลิตของความจําเป็ นในประวัติศาสตร์ แต่
วัตถุประสงค์ของการกระทํานันไม่แตกต่างกัน นันคือ การปกป้ องความยุติธรรม เพียงแต่รูปแบบ
อาจมีการเปลียนแปลงไปบ้ างในช่ วงเวลาต่ างๆ สําหรับนักปรัชญาแต่ละคน นักกิจกรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ถูกกําหนดให้ ทาํ หน้ าทีปกป้ องความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันทาง
จริยธรรมของประชาธิปไตย คุ้มครองอิสรภาพทางการเมืองของพวกเรา และเราไว้ วางใจให้ เขาใช้
จุ ดยืนทางจริยธรรมทีกาํ หนดไว้ ในการดําเนินกิจกรรม เมือหลักการทางจริยธรรมทีสาํ คัญถูก
ละเมิด Gross เห็นว่า การมีจริยธรรมทางการเมืองทีเข้ มแข็ง ต้ องการคนทีถูกกําหนดให้ มีบทบาท
ไปกระทํากิจกรรมการเมืองโดยมุ่งให้ เกิดความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมกัน และศักดิศรี
ของมนุ ษย์ งานทีเกียวข้ องต้ องถูกกําหนดไว้ ในหน้ าที ความเป็ นธรรม และหลักการทีเห็นแก่
ประโยชน์ของผู้อนเป็
ื นทีตัง เขาต้ องชําชองอย่างมีจริยธรรม และมีทรรศนะชัดเจนเกียวกับหลักการ
ทางจริยธรรม หมายความว่ า พวกนีจะต้ องเป็ นอิสระจากผลประโยชน์ของการแบ่ งพรรคแบ่ ง
พวก เป็ นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองและระมัดระวังอย่างเต็มทีเกียวกับความไม่แน่นอนของ
การเมือง แต่เมือ Gross ทําการวิจัย ๓ กรณีศึกษา เขาพบว่า ปั จเจกบุคคลทีมีความสามารถทาง
การเมืองมากทีสุด ส่วนมากจะเป็ นผูท้ ีมีความสามารถทางจริยธรรมน้อยทีสุด เพราะเมือเขา
ศึ ก ษานั ก กิจ กรรมทางการเมื อ งกรณี ผ้ ู ช่ ว ยเหลื อ พวกยิ วให้ ร อดจากการล้ า งเผ่ า พั น ธุ์โ ดยนาซี
ผู้ เข้ า ร่ วมขบวนการต่ อต้ า นการทํา แท้ ง ในอเมริ กา
และขบวนการเรี ยกร้ องความสัน ติใ น
อิสราเอล เขาพบว่า มันไม่ใช่เรืองของคนทีมีศีลธรรมจรรยาสูง แต่เป็ นคนทีมีความบริสุทธิใจ
หรื อ ไม่ มี เ ล่ ห์เ หลี ยมทางศี ล ธรรมจรรยาต่ า งหากที แสดงให้ป รากฏถึง ความสามารถทาง
การเมือง
ลอเรนซ์ โคลเบิรก์ ๙ (Lawrence Kohlberg) ได้ ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม
ตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์ แต่โคลเบิรก์ได้ ปรับปรุงวิธวี ิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้ วิจัยอย่าง
กว้ างขวางในประเทศอืนทีมีวัฒนธรรมต่างไป วิธีการวิจัยจะสร้ างสถานการณ์สมมติ ปัญหาทาง
จริยธรรมทีผ้ ูตอบยากทีจะตัดสินใจได้ ว่า “ถูก” “ผิด” “ควรทํา” “ไม่ควรทํา” อย่างเด็ดขาด เพราะ
ขึนอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง การตอบจะขึนกับวัยของผู้ตอบเกียวกับความเห็นใจในบทบาท
ของผู้แสดงพฤติกรรมในเรืองค่านิยม ความสํานึกในหน้ าทีในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม ความ
ยุติธรรมหรือหลักการทีตนยึดถือ ซึงโคลเบิร์กให้ คาํ จํากัดความของ “จริยธรรม” ว่า เป็ นความรู้
ความเข้ าใจ เกียวกับความถูกผิด และเกิดขึนจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึงต้ อง
๙

แพรภัทร ยอดแก้ ว. งานวิจัยเรือง พฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑.
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อาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา โดยโคลเบิร์ก เชือว่า พัฒนาการทางจริยธรรมเป็ นผลมาจากพัฒนาการ
ของโครงสร้ างทางความคิดความเข้ าใจเกียวกับจริยธรรม นอกจากนัน โคลเบิร์ก ยังพบว่า ส่วนมาก
การพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขันสูงสุดในอายุ ๑๐ ปี แต่จะมีการพัฒนาขึนอีกหลายขัน
จากอายุ ๑๑-๒๕ ปี การใช้ เหตุผลเพือการตัดสินใจทีจะเลือกกระทําอย่างใดอย่างหนึง จะแสดง
ให้ เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ ขึนอยู่กบั กฎเกณฑ์ของ
สังคมใดสังคมหนึงโดยเฉพาะ แต่เป็ นการใช้ เหตุผลทีลึกซึงยากแก่การเข้ าใจยิงขึนตามลําดับของ
วุฒิภาวะทางปัญญา
ประมวลจริยธรรมในการทํางานยุคโพสต์โมเดิรน์ ๑๐
ในปั จจุ บันสังคมกําลังก้ าวเข้ าสู่ยุคโพสต์ โมเดิร์น ยุคทีมนุษย์กาํ ลังแสวงหาจุ ดร่ วมที
เหมือนกันและสงวนจุ ดต่ างๆทีไม่ เหมือนกัน แม้ ต่างคนอาจจะมีความเห็นทีแตกต่ างกัน แต่ ก ็
ยอมรับในคุณค่าของกันและกัน มีการหารือแลกเปลียนความคิดเห็น โดยนําจุ ดร่วมทีเหมือนกัน
มาเสริมสร้ าง อันก่อให้ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันพัฒนาให้ ก้าวหน้ าต่ อไป และมองจุ ดต่ างไม่
เหมือนกันด้ วยการยอมรั บในคุ ณค่ าบนความหลากหลาย ไม่ เว้ นแม้ แต่ มุมมองต่ อจริ ยธรรมที
เปลียนแปลงไป โดยมองว่าจริยธรรมมิได้ อยู่แต่ในภาษาหรือข้ อทีได้ บัญญัติไว้ ในคัมภีร์หนึงคัมภีร์
ใด หรือในทีหนึงทีใด หากแต่ มีการย้ อนอ่านหรือทบทวนมาตรการหรือหลักการทีได้ เคยมีการ
อธิบายถึงจริยธรรมไว้ ทงหมด
ั
แล้ วนํามาวิเคราะห์ ประเมินค่า ดูว่าอะไรทียังดีอยู่ มีคุณค่าอยู่รือ
ฟื นนํามาใช้ แบบผสมผสานกัน เรียกว่า “ย้ อนอ่านทุกสิง และไม่ละทิงสิงใด”
ดังนัน ก่อนทีจะกําหนดถึงแนวทางในการสร้ างจริยธรรมในการทํางานให้ เกิดขึนได้
นัน จะต้ องทําความเข้ าใจให้ ตรงกันก่อนถึงองค์ประกอบของจริยธรรมในการทํางานทีควรจะเป็ น
ดังนี
๑. มีความรู/้ ปั ญญา อริสโตเทิล (Aristotle) ได้ กล่าวไว้ ว่า “จุดหมายของชีวิตอยู่ที
การหาความรู้ โ ดยการถอดสิงสากลจากสิงเฉพาะหน่ ว ย อัน เป็ นการกระทํา เพื อให้ เ กิด ความ
กลมกลืนในทุกสิงทังภายในและภายนอก และเมือนันจิตของเราก็จะทํางานได้ อย่ างคล่องแคล่ ว
ราบรื นอั น เป็ นสิ งที พึ ง ปรารถนาสู ง สุ ด ในชี วิ ต โดยต้ อ งพยายามศึ ก ษาให้ เข้ า ใจ ตั ว เองและ
สิงแวดล้ อมให้ ดีทสี ดุ ” เช่นเดียวกับโสเครติส (Socrates) ทีได้ กล่าว่า “หากว่ามนุษย์ไม่ได้ มีความ
ต้ องการตามธรรมชาติกต็ าม แต่ความรู้สกึ ก็เป็ นสิงสําคัญสําหรับพวกเขา ดังนันหากใครทีมีความรู้
เกียวกับเรืองของความดี (Goodness) เขาก็ (มัก) จะไม่ทาํ ชัวนันเอง”
๒. มีเหตุมีผล ค้ านท์ (Immanuel Kant) เห็นว่า “ในบรรดาสมรรถภาพต่างๆ ของ
ปั ญญา ไม่มีสมรรถภาพใดสูงกว่าเหตุผล ดังนันการทําให้ ปัญญามีศักยภาพสูงขึน จึงอยู่ทกี ารฝึ ก
ใช้ เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพยิงๆ ขึน ความรู้อย่ างอืนทุกอย่ างมีไว้ เพือการใช้ เหตุผลเป็ นทีตัง
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อย่ า งไรก็ต ามเหตุ ผ ลจะทํา การอะไรไม่ ไ ด้ หากร่ า งกายไม่ อ ยู่ ส ภาพพร้ อม จึ ง ต้ องพั ฒ นา
สมรรถภาพอืนๆ ไปพร้ อมกันเพือให้ กลมกลืนกันไปด้ วย”
๓. ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้ กล่าวว่า “จริยธรรม
ทีเหมาะสมกับมนุษย์นัน ควรเป็ นจริยธรรมทีก่อให้ เกิดความผาสุกแก่คนจํานวนมากทีสดุ เป็ นทีตัง
และคนเราเมือมีการศึกษาดีขึนแล้ ว ย่อมจะไม่มองเพียงแค่สงเฉพาะหน้
ิ
า คนยิงฉลาดขึนเท่าไรก็
ยิงหวังผลในระยะยาวทุกที เพราะฉะนันการอบรมให้ คนมุ่งหน้ าทําการเพิมผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นทีตั ง โดยหวั ง ว่ า ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว จะตามมาเอง จะได้ ผ ลมากกว่ า ทีต่ า ง คนต่ า งมุ่ ง หา
ผลประโยชน์ของตนเองโดยลําพัง” อันตรงกับหลักชยานโยคะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทีกาํ หนด
ว่า ความรู้แจ้ งและเห็นชอบในความคิดทางทีดี คือ คิดแต่จะสร้ างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เห็น
แก่ตัว ไม่เกียจคร้ าน
๔. ยึดหลักสันโดษ เป็ นหลักธรรมหนึงในพุทธศาสนา ซึงหมายถึง ความยินดีพอใจ
ในสิงทีตนได้ ในสิงทีตนมี ซึงมีรายละเอียด ๓ ประการ คือ
๔.๑ ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีพอใจในผลตอบแทนหลังจากได้ ทาํ งานเต็มกําลัง
สามารถ ไม่ว่าได้ มาก หรือน้ อยก็พอใจเท่าทีได้
๔.๒ ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีพอใจทํางานทีสจุ ริตอันเป็ นหน้ าทีจนเต็มกําลังความรู้
ความสามารถ หนักเอาเบาสู้ พากเพียรพยายามรําไป มีความรับผิดชอบในงานทีทาํ เต็มที
๔.๓ ยถาสารุปสันโดษ คือ ยินดีพอใจตามควรแก่ชีวิต กล่ าวคือ มีความรู้จักพอ
อิมเป็ น บริโภคใช้ สอยสิงทีได้ มาตามควรแก่อัตภาพ ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพียงพอต่อการดํารง
อยู่ ไ ด้ อย่ า งสบาย นอกจากนั นความรู้จักพอย่ อมเป็ นเหตุใ ห้ เสียสละแบ่ งปั น เอือเฟื อผู้ อืนได้
สงเคราะห์ผ้ ูอนได้
ื
๕. มีคุณลักษณะ ๓ ประการตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ซึงพระพุทธเจ้ าได้ ตรัสไว้
ดังนี
๕.๑ มี วิ สัยทัศ น์ (จั กขุมา) หมายถึง การมีปั ญญามองการณ์ไ กล ตรงกับ คํา ใน
ภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความชํานาญในการใช้ ความคิด
๕.๒ มีความเป็ นมืออาชีพ (วิธูโร) หมายถึง จัดการธุระได้ ดีมีความเชียวชาญเฉพาะด้ าน
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Technical Skill คือ ความชํานาญด้ านเทคนิคหรือวิชาชีพ
๕.๓ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทดี ี (นิสสยสัมปั นโน) หมายถึง พึงพาอาศัยคนอืนได้ เพราะ
เป็ นคนมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี ซึงข้ อนีสําคัญมาก เพราะ “นกไม่มีขน คนไม่ มีเพือน ขึนสู่ทีสูงไม่ ได้ ”
ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Human Relations Skill คือ ความชํานาญด้ านมนุษยสัมพันธ์
๖. ยึดหลักธรรมาธิปไตยตามพุทธศาสนา โดยถือเอาหลักธรรมหรือหลักการเป็ น
ใหญ่และความสําเร็จของงานเป็ นทีตัง อันได้ แก่ พละ (หมายถึง พลังหรือกําลัง) ทัง ๔ ประการ
ซึงในทีนีขอนํามาอธิบายเพียง ๒ ประการ คือ
๖.๑ มีความขยันหมันเพียร (วิริยพละ) หมายถึง กําลังความเพียรหรือความขยัน

๙

กล้ าตัดสินใจ กล้ าได้ กล้ าเสีย ไม่กลัวความยากลําบากทีรอคอยอยู่เบืองหน้ า ดังภาษิตทีว่า “ว่าวขึน
สูงเพราะมีลมต้ าน คนจะขึนสูงเพราะเผชิญอุปสรรค” คนทีมีความขยันต้ องมีกาํ ลังใจทีเข้ มแข็ง
อาจกล่าวได้ ว่า วิริยพละ ก็คือ กําลังใจนันเอง ซึงกําลังใจต้ องมาคู่กบั กําลังปัญญาเสมอ
๖.๒ มีความซื อสัตย์สุจริต (อนวัชชพละ) หมายถึง กําลังแห่ งการงานทีไม่มีโทษ
หรือข้ อเสียหาย หมายถึง นักบริหารต้ องปฏิบัติหน้ าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริต ดังพุทธพจน์ทวี ่า
“บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หน้ าที) ให้ สจุ ริต”
๗. มีความรักและสามัคคีทงกั
ั บเพือนมนุ ษย์และประเทศชาติ มหาตมะ คานที ได้
กล่ า วว่ า “ความรั กช่ วยคําจุน โลกไว้ ชีวิต จะมีอยู่เ ฉพาะในทีทีมีค วามรักชีวิต ปราศจากความรั
เหมือนกับชีวิตทีตายไปแล้ ว ความรักไม่เคยเรียกร้ อง มีแต่ให้ ความรักมีแต่จะยอมรับความทุกข์
โดยไม่มีความโกรธเคืองและไม่มีการแก้ แค้ น” และ “เมือไรก็ตามทีท่านเผชิญหน้ ากับศัตรูจงพิชิต
ศัตรูด้วยความรัก” ท่านศาสดามุฮัมมัดซ็อลลัลลอฮุยะอิวะซัลลัมแห่งศาสนาอิสลาม ได้ พจนารถไว้
ว่า “แท้ จริง พวกท่านไม่ต้องเอือเฟื อทรัพย์สนิ แก่มวลมนุษย์ให้ มากมายแต่อย่างใด เพียงแต่ท่าน
แสดงใบหน้ าทียิมแย้ มและมีกริ ิยามารยาททีดีต่อกันเท่านันถือว่าพอใช้ แล้ ว” และยังมีโองการแห่ง
พระผู้เป็ นเจ้ า ความว่า “จงมีจากพวกท่าน กลุ่มประชากรทีปฏิบัติหน้ าทีเรียกร้ องเชิญชวนบุคคล
ไปสู่ความดีความงาม มุ่งสู่คุณธรรม และห้ ามการปฏิบัติสิงทีเป็ นความชัว และพวกเหล่ านีถือว่า
เป็ นผู้ทไี ด้ รับชัยชนะหรือผู้สมหวัง” เช่นเดียวกับคําสอนของพระเยซูในศาสนาคริสต์ ทีได้ บัญญัติ
ไว้ ว่า “ท่านต้ องรักเพือนบ้ าน (เพือนมนุษย์) ให้ เหมือนกับรักตนเอง” เฉกเช่นเดียวกับคําตอบของ
ขงจือทีให้ ไว้ กับฝันฉือ ทีบอกว่า “การรักผู้อืน ถือเป็ นเมตตาธรรม เพราะความรักนีเป็ นความรัก
แท้ ทมีี ต่อผู้อนื และก็เป็ นการอบรมบ่มเพาะคนให้ มีศีลธรรมจรรยาอันสูงส่ง” ซึงความรักนีต้ อง
รวมถึงความรักประเทศชาติ อันเป็ นส่วนหนึงแห่งการศรัทธาของศาสนาอิสลามด้ วย
๘. ปราศจากอคติ ขงจือได้ กล่าวตอบคําถามจือกุงถึงความหมายของคนดีไว้ ว่า “คนดี
ย่ อมยึดมันอยู่ ในคุณธรรมอันเป็ นความดี และเป็ นผู้ทีมีจิตใจกว้ างขวาง ไม่ ลาํ เอียง” ซึงตรงกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีได้ มีการกล่าวถึงอคติหรือความลําเอียงไว้ ว่ามีอยู่ 4 ประการ คือ
๘.๑ ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ) ถ้ าเราชอบใคร ไม่ว่าเขาจะพูดหรือทําอะไร เรา
เห็นด้ วยกับเขาไปเสียทุกอย่าง
๘.๒ โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง) ถ้ าเราชังใคร ไม่ว่าเขาจะพูดหรือทําอะไร เรารู้สกึ
ขวางหูขวางตาไปหมด
๘.๓ โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง) ถ้ าเราขาดข้ อมูลในเรืองใด พอมีคนให้ ข้อมูล
เท็จในเรืองนัน เรามักเชือเขาและตัดสินใจผิดพลาดได้ ง่าย
๘.๔ ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) ถ้ าผู้มีอาํ นาจให้ เราพูดหรื อทําสิงทีขัดกับ
ความรู้สกึ ของเรา บางครังเราจําเป็ นต้ องทําตามเพราะความกลัวภัย
ทังหมดของการนําเสนอนีเพียงเพือต้ องการแสดงให้ เห็นถึงจริยธรรมในการทํางานใน
สังคมยุ คโพสต์ โมเดิร์น ยุ คทีมนุ ษย์กาํ ลังแสวงหาจุ ดร่ วมทีเหมือนกันและสงวนจุ ดต่ างๆทีไม่
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เหมือนกัน แม้ ต่างคนอาจจะมีความเห็นทีแตกต่างกัน แต่กย็ อมรับในคุณค่าของกันและกัน ยุคทีมี
การหารือแลกเปลียนความคิดเห็น โดยนําจุ ดร่ วมทีเหมือนกันมาเสริมสร้ าง อันก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้ ก้าวหน้ าต่อไป และมองจุดต่างไม่เหมือนกันด้ วยการยอมรับในคุณค่า
บนความหลากหลาย โดยมิได้ ยึดติดอยู่แต่กบั ข้ อบัญญัติในคัมภีร์หนึงคัมภีร์ใด หรือในศาสนาหนึง
ศาสนาใด หากแต่ เป็ นการย้ อนอ่านหรือทบทวนมาตรการหรือหลักการทีได้ เคยมีการอธิบายไว้
แล้ วนํามาวิเคราะห์ ประเมินค่า ดูว่าอะไรทียังดีอยู่ มีคุณค่าอยู่รือฟื นนํามาใช้ แบบผสมผสานกัน
ทฤษฎี ตน้ ไม้จริ ยธรรมสําหรับคนไทย ๑๑ เป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของ
นักศึกษาไทยทีสร้ างขึน บุคคลผู้รวบรวมเขียนเป็ นทฤษฎี คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุม
นาวิน กรอบแนวคิดทีเป็ นจุ ดเด่ นของทฤษฎีนีมีความว่ า ลักษณะพื นฐานและองค์ประกอบทาง
จิตใจซึงจะนําไปสู่พฤติกรรมทีพึงปรารถนา เพือส่งเสริมให้ บุคคลเป็ นคนดีและ คนเก่ง ซึงได้
ทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ ทาํ การประมวลผลการวิจัยที
เกียวข้ องกับการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทังเด็กและผู้ใหญ่ อายุตังแต่ ๖ –
๖๐ ปี ว่า พฤติกรรมเหล่านันมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้ าง และได้ นาํ มาประยุกต์เป็ นทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมสําหรับคนไทยขึน โดยแบ่งต้ นไม้ จริยธรรม ออกเป็ น ๓ ส่วน ดังนี
ส่วนทีหนึง ได้ แก่ ดอกและผลไม้ บนต้ น ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเว้ นชัวและ
พฤติ กรรมการทํางานอย่ างขยั นขันแข็งเพื อส่ วนรวม ซึงล้ วนแต่ เป็ นพฤติ กรรมของพลเมื องดี
พฤติกรรมทีเอือเฟื อต่อการพัฒนาประเทศ
ส่วนทีสอง ได้ แก่ ส่วนลําต้ นของต้ นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่าง
ขยันขันแข็ง ซึงประกอบด้ วยจิตลักษณะ ๕ ด้ าน คือ
๑. เหตุผลเชิงจริยธรรม
๒. มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
๓. ความเชืออํานาจในตน
๔. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
๕. ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม
ส่ วนที สาม ได้ แก่ รากของต้ นไม้ ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่ างขยัน
ขันแข็งซึงประกอบด้ วยจิตลักษณะ ๓ ด้ าน คือ
๑. สติปัญญา
๒. ประสบการณ์ทางสังคม
๓. สุขภาพจิต
จิตลักษณะทังสามนี อาจใช้ เป็ นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ทีลาํ ต้ น
ของต้ นไม้ กไ็ ด้ กล่าวคือ บุคคลจะต้ องมีลักษณะพืนฐานทางจิตใจ ๓ ด้ าน ในปริมาณทีสงู พอเหมาะ
๑๑

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล,
สํานักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน. พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓, พิมพ์ครังที ๓.

๑๑

กับอายุ จึงจะเป็ นผู้ทมี ีความพร้ อมทีจะพัฒนาจิตลักษณะทัง ๕ ประการ ทีลาํ ต้ นของต้ นไม้ โดยที
จิตลักษณะทังห้ านี จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้ าบุคคลทีมีความพร้ อมทางจิตใจ ๓ ด้ าน
ดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน ทางโรงเรียน และสังคมทีเหมาะสม นอกจากนัน บุคคล
ยังมีความพร้ อมทีจะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน ๕ ด้ านนี โดยวิธกี ารอืนๆ ด้ วย ฉะนัน
จิตลักษณะพืนฐาน ๓ ประการ จึงเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนันเอง
นอกจากนี จิตลักษณะพืนฐาน ๓ ประการ ทีรากนี อาจเป็ นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการ ที
ลําต้ น
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมนี เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย
โดยเมือสร้ างขึนแล้ วทฤษฎีนีก็ได้ ชีแนวทางการตังสมมติฐานการวิจัยเพือหาหลักฐานใหม่ๆ มา
เพือเติมในทฤษฎีนีอีก เช่น การวิจัยทีเกียวกับจิตลักษณะพืนฐาน ๓ ประการ ทีสามารถจําแนกคน
เป็ น ๔ ประเภท เหมือนบัวสีเหล่า กับความสามารถในการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดย
พบว่าคนทีเป็ นบัวเหนือนําเท่านัน (มีจิตลักษณะพืนฐาน ๓ ด้ านนี ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ)
เป็ นผู้ทีจะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้ อย่ างเหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของ
โคลเบิร์ก ๑๒
การสอน/การปลูกฝัง/การพัฒนา “คุณธรรม/จริยธรรม” เป็ นความต้ องการทีคนรุ่น
หนึ งจะชี นํา คนอีกรุ่น หนึง โดยผู้ สอนมีความเชื อว่ าประสบการณ์ของตนอาจสร้ างความเข้ า ใจ
เรือง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความดี ความถูกต้ อง ความเหมาะสม) อย่างถ่องแท้ ในระดับหนึง
และต้ องการให้ เยาวชนเชือและเป็ น “คนดี” ซึงสําคัญกว่ าและต้ องมาก่ อนการเป็ น “คนเก่ง”
เพือให้ มีจิตใจทียึดมันในหลักคุณธรรม/จริยธรรม และทําให้ มนุษย์มีความสุข ความสวย และ
ความงาม โดยทีความสุขนันควรเป็ นความสุขแบบเรียบง่ายและยังยืน
สรุปได้ว่า ในสังคมประชาธิปไตย ๑๓ ลักษณะการเมืองการปกครองเน้ นหนักในทางที
สะท้ อนความหวัง ความปรารถนาของมวลมนุษยชาติ มีการปกครองทีรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตาม
กฎหมาย เน้ นความเสมอภาค เป็ นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือประชาชน
ความสงบสุขและความมันคงของการดํารงอยู่ของรัฐจึงขึนอยู่กบั คุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคม ซึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๑๔ ได้ บัญญัติในมาตรา ๗๗
ว่า “รัฐต้ องจัดให้ มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดาํ รง
ตําแหน่ งทางการเมือง ข้ าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้ างอืนของรัฐ เพือป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบและเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบั ติ ห น้ า ที ” รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี เป็ น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกทีมีบทบัญญัติเกียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นับเป็ นการปฏิรูป
๑๒
๑๓
๑๔

โดย แพรภัทร ยอดแก้ ว. รายละเอียดตามทีได้ อ้ างถึงแล้ วในเชิงอรรถที ๖
โดย ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์. รายละเอียดตามทีได้ อ้างถึงแล้ วในเชิงอรรถที ๕
โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี. รายละเอียดตามทีได้ อ้างถึงแล้ วในเชิงอรรถที ๑ หน้ า ๒ - ๓.

๑๒

และเป็ นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าทีราชการทีน่าชืนชมอย่างยิง ซึงการจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนันมีความลึกซึงและละเอียดอ่อนยิงไปกว่าตัวบทกฎหมายที
ใช้ บังคับต่ อบุคคลทุกคนโดยทัวไป และจากบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญทีกาํ หนดขึนนี นับเป็ น
กลไกหนึงของการปรับเปลียนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการจัดวางระเบียบ
พฤติกรรมของเจ้ าหน้ าทีในหน่ วยงานขึนใหม่ทีมีความเป็ นรูปธรรมชัดเจนยิงขึน เพือเป็ นกรอบ
แห่งความประพฤติปฏิบัติร่วมกัน การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทีกล่าวไว้ ข้างต้ น จึงเป็ นธรรม
ภาระทีบุคคลสามารถปฏิบัติได้ ควบคู่กับการดําเนินชีวิตประจําวัน แต่มิใช่ เป็ นการกระทําใน
ลักษณะเสร็จสิน ต้ องกระทําอย่ างต่ อเนืองจนเป็ นนิ สัย เพราะจิ ตใจของมนุ ษย์เปลี ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เฉกเช่น กระแสสังคมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา
สุดท้ายนี ผู้เขียนได้ จัดทําตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า คุณธรรม จริยธรรม
และคําอืนๆทีเกียวข้ อง ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ ายคลึงกันในประเด็นและนัยต่ างๆใน
สังคมไทยไว้ ท้ายบทความนีอีกด้ วย



๑๓

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ในประเด็นและนัยต่าง ๆ ในสังคมไทย
๑. คุณธรรม (Virtue)

๒. จริยธรรม (Ethics)

ความหมาย
- คุณงามความดีทเี ป็ นธรรมชาติ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
- สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
- ความดีทเี ป็ นธรรมชาติทเี กิดในจิตใจของคนทีเป็ นคุณสมบัติ
อันดีงาม
- สิงทีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็ นความดีงาม เป็ นมโนธรรม เป็ น
เครืองประคับประคองใจให้ เกลียดความชัว กลัวบาป ใฝ่ ความ
ดี เป็ นเครืองกระตุ้นผลักดันให้ เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิด
จิ ต สํา นึ ก ที ดี มี ค วามสงบเย็น ภายใน เป็ นสิ งที ต้ องปลู ก ฝั ง
โดยเฉพาะเพื อให้ เกิด ขึนและเหมาะสมกับ ความต้ องการใน
สังคมไทย (อ้ างถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)
- ความประพฤติทีเป็ นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง
ซึ งสรุ ป ได้ ว่ า คื อ ข้ อ ควรประพฤติ ป ฏิบั ติ หรื อ กริ ย าทีค วร
ประพฤติทสี อดคล้ องกับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้ องดีงาม
- การกระทําทังทางกาย,วาจา,ใจ อันเป็ นพฤติกรรมทีคนดีควร
กระทําอยู่เสมอ ๆ
- สิงทีมีอยู่แล้ วในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาติ ซึงจะต้ องพัฒนาขึน
โดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติทีมนุ ษย์ควรประพฤติทีได้

ประเด็นเกียวกับความเหมือน ความแตกต่าง และความเกียวพันต่าง ๆ
๑.๑ เป็ นลักษณะความรู้สกึ นึกคิดทางจิตใจ
๑.๒ คุณธรรมเป็ นมุมมองแง่หนึงของจริยธรรม ซึงคํานึงถึง สิงทีถูกและผิด โดยมี
หลักใหญ่ ๓ ประการ ได้ แก่
- ความรู้สกึ ผิดชอบชัวดีในแต่ละบุคคล
- ระบบยุติธรรมซึงเกียวข้ องกับวัฒนธรรม ประเพณี ท้ องถิน ประวัติศาสตร์
ทางสังคม และธรรมเนียมปฏิบัติ
- สภาพคุณความดีหรือคุณลักษณะทีแสดงออกของความดีทแี สดงออกด้ วย
การปฏิบัตแิ ละเป็ นทีประจักษ์แก่คนทัวไป
๑.๓ จริยธรรมทีฝึกฝนจนเป็ นนิสยั

๒.๑ เป็ นลักษณะการแสดงออกของร่ างกาย ทางการประพฤติปฏิบัติ ซึงสะท้ อน
คุณธรรมภายในให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
๒.๒ จริยธรรมมาจากคุณธรรมในตัวเองของแต่ละบุคคล
๒.๓ ผู้ทมี ีจริยธรรม คือ ผู้ทเี ลือกจะแสดงออกทางกายทีถูกต้ องและเหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์
๒.๔ องค์ประกอบของจริยธรรม ได้ แก่ ความประพฤติ การสะท้ อนความนึกคิดและ
จิตสํานึก การเกิดการกระทําดีไม่มุ่งให้ เกิดผลร้ าย และการสร้ างผลดีแก่ตนเองและ
ผู้อนื

๑๔

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ในประเด็นและนัยต่าง ๆ ในสังคมไทย
ความหมาย
จากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมาย
หรือจารีตประเพณี เพือประโยชน์สขุ แก่ตนเองและสังคม
นอกจากนี จริยธรรมยังใช้ เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
เลือกความประพฤติ/การกระทําทีถูกต้ องเหมาะสมในแต่ ละ
สถานการณ์ด้วย ซึงเมือสังคมสลับซับซ้ อนขึนมีการแบ่งหน้ าที
กันออกเป็ นหน้ าทีต่า ง ๆ จึงมีข้อกํา หนดทีเรี ยกว่ า “จรรยา
วิชาชีพ” (Codes of Conduct) ขึน เพือใช้ เป็ นหลักปฏิบัติของ
คนในอาชีพนัน ๆ
- กรอบหรือแนวทางอันดีงามทีพึงปฏิบัติ ซึงกําหนดไว้ สาํ หรับ
สังคม เพือให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยงดงาม ความสงบ
ร่ ม เย็น เป็ นสุ ข ความรั ก สามั ค คี ความอบอุ่ น มั นคงและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ( อ้ า ง ถึ ง ร ะ เ บี ย น สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี)

ประเด็นเกียวกับความเหมือน ความแตกต่าง และความเกียวพันต่าง ๆ
๒.๕ ความหมายของคําอืนทีใกล้ เคียงเกียวข้ องด้ วย คือ จริยศาสตร์, จริยศึกษา และ
ศีลธรรม โดย“จริยศาสตร์” หมายถึง วิชาทีมีเนือหาเรืองความประพฤติ หรือสิงที
ความประพฤติ จึงมีเนือหาทีพาดพิงเกียวข้ องกับจริยธรรมและศีลธรรมด้ วย และจะ
เน้ นทีอุดมคติ ส่วน“จริยศึกษา” หมายถึง การเล่าเรียนฝึ กอบรมเรืองความประพฤติ
เพื อประพฤติปฏิบัติตนให้ อยู่ ในแนวทางของศีลธรรม และวัฒนธรรม ตลอดจน
ระเบียบกฎหมายของบ้ านเมืองแห่ งชุมชนและประเทศนันๆ และจะเน้ นทีการเล่ า
เรียน กระบวนการเรียนรู้และ “ศีลธรรม” หมายถึง กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ตลอดจน
หลักปฏิบัติทางศาสนาทีบุคคลพึงปฏิบัติ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ประกอบด้ วย
คุณธรรม ทังนี ความเป็ นคนดีมีศีลธรรมก็เป็ นอุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต และเป็ น
สิงทีทุกคนควรศึกษาเล่าเรียนให้ เกิดผลแก่ชีวิตอย่างจริงจัง
๒.๖ จริยธรรมจะมีความหมายกว้ างกว่าศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็ นหลักคําสอนทาง
ศาสนาทีว่ าด้ วยความประพฤติปฏิบัติชอบ แต่ จริยธรรม หมายถึง หลักแห่ งความ
ประพฤติ ป ฏิบัติชอบ อันวางรากฐานอยู่ บนหลั กคําสอนของศาสนา ปรั ชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๒.๗ จริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทังนี เพราะกฎหมายเป็ นสิงบังคับให้ คนทําตาม และมี
บทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝื น ดังนัน สาเหตุทคนเคารพเชื
ี
อฟั งกฎหมายเพราะกลัวถูก
ลงโทษ ในขณะทีจริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนันคนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกียวข้ องกับจริยธรรมในฐานะเป็ นแรงหนุ นจาก

๑๕

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ในประเด็นและนัยต่าง ๆ ในสังคมไทย
ความหมาย

๓. จรรยาบรรณ / จรรยา - ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ/มารยาททีผ้ ูประกอบอาชีพ
การงานแต่ ละอย่ างกําหนดขึน เพือรักษาและส่งเสริ มเกียรติคุณ
วิชาชีพ (Professional
Ethics / Codes of Conduct) ชือเสียง ฐานะของสมาชิก และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับ
ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือไม่ กไ็ ด้ ตลอดจนเป็ นหลักความประพฤติทีเป็ นเครืองยึด
เหนี ยวจิตใจให้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของบุคคลในแต่ ละ
กลุ่มวิชาชีพ เช่ น จรรยาบรรณของแพทย์ ก็คือ ประมวลความ
ประพฤติทีวงการแพทย์กาํ หนดขึน เพือเป็ นแนวทางสําหรับผู้
เป็ นแพทย์ยึดถือปฏิบัติ
- จริยธรรมในทางวิชาชีพเป็ นข้ อประพฤติปฏิบัติสาํ หรับกลุ่ม
วิชาชีพ
- จริยธรรมของกลุ่มชนผู้ร่วมอาชีพ ร่วมอุดมการณ์ เป็ นหลัก
ประพฤติ หลั ก จริ ย ธรรม มารยาท ทีทุ ก คนเชื อว่ า เป็ นสิงที
ถูกต้ องดีงาม ควรจะร่ วมกันรักษาไว้ เพื อดํารงเกียรติและ
ศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกว่ากฎระเบียบ ลึกซึงกว่า
วินัย สูงค่าเทียบเท่าอุดมการณ์
สรุปได้ว่า จรรยาบรรณจึงเป็ นหลักความประพฤติ เป็ น

ประเด็นเกียวกับความเหมือน ความแตกต่าง และความเกียวพันต่าง ๆ
ภายนอกเพือให้ คนมีจริยธรรม
๓.๑ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในคณะ/กลุ่มวิชาชีพนัน ๆ เป็ นองค์ประกอบ
ทีสาํ คัญของจรรยาบรรณ/จรรยาวิชาชีพ
๓.๒ ผู้ทีมีจริยธรรม หรือผู้ทีมีความประพฤติ/มารยาททีถูกต้ องดีงาม ก็คือ ผู้ทีมี
จรรยาบรรณ/จรรยาวิชาชีพ
๓.๓ จรรยาวิชาชีพใช้ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาวิชาชีพ มีจุดประสงค์เพือธํารงเกียรติและศักดิศรีของผู้ประกอบวิชาชีพ
และเพือให้ เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจในการประกอบวิชาชีพนัน
๓.๕ จรรยาวิชาชีพบังคับในระดับ “พึง” ซึงผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องมีจิตสํานึกใน
ความเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพนัน เป็ นการบังคับทังทาง “จิตใจ” และ “การกระทํา”
๓.๖ การพิจารณาวินิจฉัยว่าทําผิดหรือไม่ จรรยาวิชาชีพถือ “จิตสํานึก” เป็ นหลัก
๓.๗ ผู้กระทําผิดจรรยาบรรณ ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าได้ กระทําผิดหรือไม่ จึงย่อมมีความ
ละอายเมือคิดจะหลบเลียง อีกทัง สังคมจะเป็ นผู้ร่วมวินิจฉัยว่าทําผิดหรือไม่ โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานประกอบ

๑๖

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ในประเด็นและนัยต่าง ๆ ในสังคมไทย

๔. ศีลธรรม (Moral)

ความหมาย
ประเด็นเกียวกับความเหมือน ความแตกต่าง และความเกียวพันต่าง ๆ
เครืองยึดเหนียวจิตใจให้ มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลใน
แต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าชี พซึ งเรี ยกว่ า
จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ
(Professional code of ethics) เมือประพฤติแล้ วจะช่วยรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชือเสียง ทังของวิชาชีพและฐานะของสมาชิก
ทําให้ ได้ รับความเชือถือจากสังคม
กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลักปฏิบัติทางศาสนาทีบุคคล ๔.๑ หลักปฏิบัติ/หลักความประพฤติทดี ี ซึงเป็ นส่วนหนึงของผู้มีจริยธรรม
พึ งปฏิบัติ เพื อพั ฒนาคุณภาพชีวิตให้ ประกอบด้ วยคุณธรรม ๔.๒ คนทีมีศลี ธรรม จะเห็นได้ ชัดเจน คือ ความหมายในแง่ปฏิบัติ และผลของการ
หลั ก ความประพฤติ ทีดี ทีชอบสํา หรั บ บุ ค คลพึ ง ปฏิบั ติ หรื อ ปฏิบัติ
ธรรมในระดั บ ศี ล หรื อ กรอบปฏิบั ติ ทีดี เกีย วกับ ความรู้ สึก
รับผิดชอบ เกียวกับจิตใจ

๕. มโนธรรม (Conscience) ความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั วดี ความรู้ สึ ก ว่ า อะไรควรทํา ไม่ ค วรทํา ๕.๑ ความรู้สกึ ผิดชอบชัวดี ซึงเป็ นส่วนหนึงของผู้มีคุณธรรม
นั ก จริ ย ศาสตร์ เ ชื อว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ม โนธรรม เนื องจาก
บางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้ งในใจระหว่ างความรู้สึก
ต้ องการสิงหนึ ง และรู้ว่ าควรทําอีกสิงหนึง เช่ น ต้ องการไปดู
ภาพยนต์กับเพือน แต่กร็ ้ ูว่าควรอยู่เป็ นเพือนคุณแม่ซึงไม่ค่อย
สบาย
ั
- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็ นเรืองเดียวกัน เพราะหมายถึง การนํา
๖. มาตรฐานทางคุณธรรม - สิงทีต้องถือเอาเป็ นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทงที
อยู่ภายในจิตใจ และทีแสดงออกทางกิริยาทีควรประพฤติ
จริยธรรมหรือความประพฤติทเี หมาะสมสําหรับบุคคลทีอยู่ในอาชีพใดอาชีพหนึง/
และจริยธรรม (Virtue

๑๗

ตารางเปรียบเทียบความหมายของคําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทีมีความหมายและลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ในประเด็นและนัยต่าง ๆ ในสังคมไทย
and Ethical Standard)

๗. ระเบียบวินยั
(Discipline)

ความหมาย
ปฏิบัติทคี นในสังคม องค์การ หรือส่วนราชการได้ ยอมรับนับ
ถือกันมา หรือได้ กาํ หนดร่วมกันขึนมาใหม่ และประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่า ข้ อประพฤติอะไรเป็ นสิงดี,
อะไรเป็ นสิงชัว, อะไรถูก, อะไรผิด, อะไรควรทํา และอะไรไม่
ควรทํา
กฎข้ อบังคับทีทุกคนต้ องปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้ อง

ประเด็นเกียวกับความเหมือน ความแตกต่าง และความเกียวพันต่าง ๆ
หมู่/คณะ(องค์กร) มาประมวลเข้ าไว้ ด้วยกัน เพือให้ บุคคลในกลุ่มอาชีพ/หมู่/คณะ
(องค์กร) เดียวกันได้ ปฏิบัติตาม เพือเป็ นการสร้ างพฤติกรรมทีพึงประสงค์สาํ หรับ
ผู้ทอี ยู่ในกลุ่มอาชีพ/หมู่/คณะ (องค์กร) นันๆ
- เป็ นเรืองเดียวกันกับจรรยาบรรณ
๗.๑ วินัยใช้ กบั ผู้ทาํ งานทัวๆไป
๗.๒ วินัยมีจุดประสงค์เพียงเพือให้ เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของงานทีทาํ นัน โดย
ไม่ได้ มุ่งโดยตรงถึงการธํารงเกียรติและศักดิศรีของผู้ทาํ งาน
๗.๓ วินัยบังคับในระดับ “ต้ อง” ซึงเป็ นการบังคับ “การกระทํา” ไม่ได้ บงั คับ “จิตใจ”
๗.๔ การพิจารณาวินิจฉัยว่าทําผิดหรือไม่ วินัยถือ “การกระทํา” เป็ นหลัก
๗.๕ วินัยพิจารณาความผิดจากการกระทํา ซึงต้ องอาศัยพยานหลักฐานประกอบ จึง
อาจจะมีช่องโหว่ให้ หลบเลียงความผิดได้

หมายเหตุ : ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ บัญญัติในมาตรา ๗๗ ว่ า “รัฐต้ องจัดให้ มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้ างอืนของรัฐ เพือป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที” และรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึงบัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดาํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ หรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประมวลจริยธรรมทีกาํ หนดขึน” จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทีกาํ หนดขึนนี
นับเป็ นกลไกหนึงของการปรับเปลียนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการจัดวางระเบียบพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานขึนใหม่ ทีมีความเป็ น
รูปธรรมชัดเจนยิงขึน เพือเป็ นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติร่วมกัน

๑๘

คําศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายตามพจนานุกรม
ของคําว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ลําดับ
ที

คําศัพท์

๑

Honesty n.

๒

Sincerity n.

๓

Integrity n.

๔

Probity n.
Ethics n.

๕

๖

Moral adj.

Morality n.
๗

Conscience n.

๘

Virtue n.

๙

Rectitude n.

๑๐

Correctitude n.

๑๑

Beneficence n.

ความหมาย

ความซือสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ
ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซือ,ความแท้ จริง
,ความไม่ปลอม,ความบริสทุ ธิ,ความไม่มีสงเจื
ิ อปน.
การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซือสัตย์,ความสมบูรณ์
,ความมันคง,ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
ความซือสัตย์,ความซือตรง,ความตรงไปตรงมา

คําทีมีความหมาย
เหมือนกัน

: integrity, openness
: honesty -A. hypocrisy
: honesty, wholeness
-

จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ
เกียวกับศีลธรรม,เกียวกับจรรยา,เกียวกับความรู้สกึ ผิด
ชอบ,บริสทุ ธิ,เกียวกับจิตใจ,ขึนอยู่กบั การสังเกต. n. หลัก
ศีลธรรม,หลักธรรมจริยา คําศัพท์ย่อย: morals n. หลัก
ความประพฤติ
ศีลธรรม,จรรยา,ความซือสัตย์สจุ ริต, ความมีศีลธรรม
จรรยา, ความมีคุณธรรม, หลักศีลธรรม, หลักประพฤติ
ปฏิบัติ
สติร้ ผู ดิ รู้ชอบ,สติสมั ปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัว
บาป
คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้ อง,ความ
บริสทุ ธิ,พรหมจรรย์,คุณสมบัติทดี ีหรือน่าสรรเสริญ
ความเทียงธรรม, ความถูกต้ อง, ความยุตธิ รรม, ความมี
ศีลธรรม
ความถูกต้ อง, ความประพฤติทเี หมาะสม

: ethical

: Virtue
: rectitude, merit, value
-

: correctness
การทําความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิงของที : virtue

บริจาค,เงินบริจาค
ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงิน
๑๒ Benevolence n.
บริจาค
ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็ นมิตร
๑๓ Kindness n.
,ความอ่อนโยน

: beneficence
: beneficence

๑๙

๑๔

Discipline n.

๑๕

Standard n.,

๑๖

Law n.

adj.

๑๗ Code n.
๑๘

Conducts n.

๑๙ Deportment

คําศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายตามพจนานุกรม
ของคําว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” และคําอืน ๆ ทีเกียวข้อง
วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึ กฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลป : order
ปฎิบัต,ิ วินัยทางศาสนา vt. ฝึ กฝน, ทําให้ มีวินัย, ลงโทษ,
แก้ ไข
(เป็ น)มาตรฐาน, เกณฑ์,กฎเกณฑ์, ข้ อบังคับ,กรอบ,
ข้ อกําหนด, อัตราเปรียบเทียบ, สิงทีเป็ นมาตรฐาน
เปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชันปี โรงเรียน
ประถมในอังกฤษ,สิงคําจุนทีตงตรง
ั , เสาไฟฟ้ า, แท่นตัง
เทียน standards ศีลธรรมจรรยา
กฎหมาย,กฎ,กฎข้ อบังคับ,คําสัง,วิชากฎหมาย,ความรู้
ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎ
ทางคณิตศาสตร์ vi., vt. ดําเนินคดี, ฟ้ องร้ อง
ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครืองหมาย. vt.
: rules
ถอดรหัส,จัดเป็ นรหัส
ความประพฤติ, การปฎิบัต,ิ การชีนํา. vt. นําไปซึง, ชัก : deportment
นํา. vi. นํา, ชักนํา, เป็ นคนนํา
n. พฤติกรรม,การวางตัว
: demeanour

๒๐ Demeanour n.

ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้ า,หน้ าตา

-

๒๐
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