
 
คุณธรรมนําชีวิต: 12 คําจําข้ึนใจ  

 

      หลายต่อหลายครั้งที่ต่างพบเจอกับปัญหา อุปสรรคมากมายที่ทั้งแก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ สําหรับใคร       
ที่สามารถแก้ไขได้น้ัน ก็ขอแสดงความยินดี  แต่ถ้าใครไม่สามารถแก้ไขได้ก็อย่าเพ่ิงเสียใจและท้อแท้กับปัญหา      
ที่เกิดน้ัน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขอนําเสนอ คุณธรรมนําชีวิต“คุณค่า 12 ประการ” ที่อาจจะเป็น         
สิ่งยึดเหน่ียวและอาจจะเป็นพลังที่คอยส่งเสริมให้บุคคลทั่ว ๆ ไปไว้คอยต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้    
ซึ่ง “คุณค่า 12 ประการ” น้ีเน้นให้ผู้ปฎิบัติรู้ถึงคุณค่าที่อยู่ภายในตนเองและเร่ิมปฏิบัติที่ตนเอง เป็นที่ต้ัง     
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.ความสงบ (Peace) คือ การน่ิงอยู่ภายในภาวะจิตใจที่ราบเรียบและผ่อนคลายเป็นพลังที่มีคุณภาพ 

2.ความเคารพ (Respect) คือ การเคารพตนเองว่ามีคุณค่าอยู่ในตัวแล้วโดยธรรมชาติ รู้ว่าตนเองน้ันพิเศษไม่
เหมือนใคร รู้ถึงความสามารถ เอกลักษณ์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและการเคารพในคุณค่าของผู้ อ่ืน
เช่นเดียวกัน 

3.ความรัก (Love) คือ ความเมตตา ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ และการแบ่งปัน ซึ่งก่อนที่จะมอบความรัก 
ความเคารพ ความศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อบุคคลอ่ืนน้ัน สิ่งแรกที่ต้องทําคือ เคารพ และศรัทธาพร้อมเช่ือมั่น
ใน “ตนเอง” 

4.ความอดทน (Tolerance) คือ การรักษาภาวะปกติของตนเองไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่อันเป็นที่พึง
ปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินซึ่งไม่ไหวหว่ัน รวมไปถึงการเปิดใจกว้างและ
ยอมรับความสวยงามของความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.ความสุข (Happiness) คือ ความสบาย หรือความสําราญ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งประกอบด้วย       
2 ส่วน คือ ความสุขทางกายที่ผ่านเส้นสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง ผิวหนัง และ ความสุขทางใจ        
คือ ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น 

6.ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การมีความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างซื่อสัตย์เพ่ือ     
ให้ได้ผล สําเร็จตามที่คาดหวังไว้ เอาใจใส่ติดตามผลไม่ทอดทิ้งโดยยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งดีและไม่ดี 

7.ความร่วมมือ (Co-operation) คือ กลุ่มผู้คนที่ปฏิบัติภารกิจที่มีแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งความ
ร่วมมือย่อมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของความเคารพต่อกัน ต้องรู้บทบาทของตนทั้งในสถานะผู้นําและผู้ตาม 

8.ความถ่อมตน (Humility) คือ ความสงบเสง่ียม เจียมตน ไม่เบ่ง ไม่ทะนงตน ไม่มีความถือตัวไม่อวดด้ือถือดี 
ไม่ยโสโอหัง ไม่ดูถูกเหยียดหยามใคร ไม่กระด้าง ไม่เย่อหย่ิงจองหอง 

9.ความซ่ือสัตย์ (Honesty) คือ การพูดความจริง การปฏิบัติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่โกง           
ไม่หลอกลวง 
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10.ความเรียบง่าย (Simplicity) คือ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมี ช่ืนชมกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ  
ในชีวิต ไม่คิดสลับซับซ้อน และเกินตัว 

11.อิสรภาพ (Freedom) คือ สภาวะเป็นอิสระ เป็นของขวัญอันล้ําค่า ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธ์ิที่เป็นอิสระ     
ซึ่งอิสรภาพจะอยู่ภายในหัวใจและจิตใจ 

12.ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) คือ ความกลมกลืนในตนเองและสอดคล้องกับบุคคลในกลุ่มด้วยการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

               กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ที่มา http://cycpp.igetweb.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติอันเป็นความพร้อมที่จะพฒันาจริยธรรม 
 ในปัจจุบันกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้ถูกนําไปใช้ในหลายๆเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง 
การปกครอง การศึกษา การบริหารหรือแม้แต่กระท่ังในเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตน และเพ่ือให้เกิดความรู้    
ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมมากย่ิงข้ึน จึงขอนําเสนอบทความเร่ือง คุณสมบัติอันเป็นความพร้อม  
ที่จะพัฒนาจริยธรรมของบุคคล เพ่ือเป็นความรู้ แนวทางในการนําไปปรับใช้และพัฒนาตนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
คุณสมบัติอันเป็นความพร้อมที่จะพัฒนา จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วย  

1. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลักจริยธรรม ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่วัยต้นของชีวิต
จากการเลี้ยงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นในวิถีทางที่ต่างกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน จากกฎเกณฑ์การตัดสินที่ต่างกัน 

2. ความใฝ่ธรรม มนุษย์มีธรรมชาติของการแสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมหรือความดีงาม            
ตั้งแต่วัยทารก คุณสมบัติน้ีทําให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเอง     
ให้เป็นคนดี อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
เป็นปัจจัยสําคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูงกว่า 

3. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้น ความรู้จักตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถในการพิจารณาให้รู้
อิทธิพลของความดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเสริมสร้างความดีของตนให้มีพลัง
เข็มแข็ง ในลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จักตนเองน้ีจะทําให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่
จะขจัดความไม่ดีของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีข้ึน 
วิถีทางพัฒนาจริยธรรม  

1. การศึกษาเรียนรู ้กระทําได้หลายวิธี ดังนี ้ 
   1.1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการหาความรู้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา 

วรรณคดีที่มีคุณค่า หนังสือเก่ียวกับจริยธรรมทั่วไปและจริยธรรมวิชาชีพ  
   1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้านจริยธรรม  
1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริง

เป็นโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งทั้งด้านเจตคติและ
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงจริยธรรม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคคล ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้
ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่าน้ีเลย  



2. การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนา มีความตั้งใจและเห็นความสําคัญ                
ของการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือทําความรู้จักตนเอง ด้วยการพิจารณาเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม       
การแสดงออกของตนเอง จะช่วยให้บุคคลตระหนักรู้คุณลักษณะของตนเอง รู้จุดดีจุดด้อยของตน รู้ว่าควรคง
ลักษณะใดไว้ 
  



การวิเคราะห์ตนเอง กระทําได้ด้วยหลักการต่อไปนี้  
2.1 การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากคําพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบข้าง เช่น          

จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว 
2.2 วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด ความต้องการ เจตคติ การกระทํา และผลการกระทํา ทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน 
2.3 ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น จากตํารา บทความ รายงานการวิจัยด้านพฤติกรรม

ศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาตน อย่างถ่องแท้ 
2.4 เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจ (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้

เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก) ทําให้จิตใจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปัญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้ง        
และแท้จริง 

3. การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองข้ันสูงสุด เพราะเป็นการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนา   
ของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง 

3.1 การฝึกวินัยข้ันพื้นฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อเวลา             
ความรับผิดชอบ การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ ความรักชาติฯ 

3.2 การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวกําหนดท่ีจะทําให้งดเว้นในการท่ีจะ
กระทําชั่วร้ายใด ๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิดสามารถควบคุมตนได้  

3.3 การทําสมาธ ิ เป็นการฝึกให้เกิดการตั้งมั่นของจิตใจทําให้เกิดภาวะมีอารมณ์หน่ึงเดียวของกุศลจิต 
เป็นจิตใจที่สงบผ่องใสบริสุทธิ์เป็นจิตที่เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ทําให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่าง   
ตรงสภาพความเป็นจริง 

3.4 ฝึกการเป็นผู้ให ้ เช่น การรู้จัก ให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาค            
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามข้ันตอนดังกล่าว เป็นธรรมที่บุคคลสามารถ  
ปฏิบัติได้ควบคู่กับการดําเนินชีวิตประจําวัน แต่มิใช่เป็นการกระทําในลักษณะเสร็จสิ้น ต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง  
จนเป็นนิสัย เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉกเช่น กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

                  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
                กรมพัฒนาที่ดิน 

อ้างอิงจากเว็บไซต ์http : //life-education.exteen.com 


