
คุณธรรม : ความเป็นมนุษย ์

วีรวิท คงศักด์ิ  

  “ถึงสงูศักด์ิอัครฐานสกัปานไหน   ถึงเลิศวไิลสูงค่าสง่าศรี  

  ถึงเก่งกาจหาญกลา้ปัญญาดี   แต่ไม่มีคณุธรรมกต็ ่าคน”  

 กลอนบทน้ี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ ได้ทรง 

ประพันธเ์พ่ือสอนคนไทยทั้งหลายว่า “คุณธรรม” เป็นสิ่งที่คู่กบัความเป็น “คน”   

 สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงบันทกึคติพจน์ไว้ที่แผ่นแรกของสมุด  

ปฏบัิติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ทา่นว่า  

 “True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.”  

 สรุปความได้ว่า “ความส าเรจ็ที่แท้จริงไม่ใช่การเรียน แต่เป็นการน าความเป็นมนุษย์มาประยุกต์ใช้”  

 นอกจากน้ัน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ านวย เสมรสตุ นิสติเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ เล่าว่า 

พระองค์ทรงสอนนิสติแพทย์ว่า “ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นเพียงแพทย์ แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย” (I 

do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.) 

 สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงตอบค าถามด้วยลายพระหัตถ์พระราชทานนายอคัรวัฒน์ 

โอสถานุเคราะห์ รวม ๓๖๐ ข้อ ๑ ในพระราชหัตถเลขาเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๑ ความว่า 

 “ฉนัอบรมบุตรให ้“เป็นมนุษยที์ส่มบูรณ”์ มีทัง้การศึกษาและสขุภาพดี มีจติใจดีดว้ย นีคื่อหลกัในการ

เลี้ยงดบุูตรของฉนั ตอนเขายงัเป็นเดก็ๆ ฉนักท็ าหนา้ทีเ่ป็นทัง้พ่อและแม่ของลูก ตอ้งคอยดแูลสมดุพกให ้

ตรวจดกูารบา้นใหเ้ขา ใหเ้ขาท่องหนงัสือเพือ่ใหส้อบไดดี้ ตัง้แต่เขาอายุยงันอ้ยทีเดียว” 

 และฉบับวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ ความว่า 

 “ฉนัยึดหลกัพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และฉนัชอบปรชัญาของ โสเครติส เช่น 

ใหรู้จ้กัตนเองดว้ยตนเอง จากน้ีเราควรจะยึดหลกัธรรมะทีว่า่ ส่ิงใดที่มท าไม่ไดก้็ใหว้างเฉย คือ อุเบกขา และ

ตอ้งพยายามพิจารณาถึงเหตุผลดว้ย” 

 ต้องขอบคุณ “ปุญญฺวรี” ที่น าพระราชหัตถเลขา ๒ องค์น้ี  มาเผยแพร่ในจุลสารของสมาคมแห่ง

สถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ท าให้ทราบถึงที่มาของพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

องค์หน่ึงที่ทรงกล่าวว่า “เราต้องท าคนให้เป็นมนุษย์” ชัดเจนมากขึ้น 

 “มนุษย์” มาจากค าว่า “มนะ” แปลว่า “จิตใจ” สมาสกบั “อุษย์” แปลว่า “สูง” พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงบัญญัติว่า  

 “มนุษย์ คือ สตัว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สตัว์ที่มีจิตใจสงู” 

 ในเร่ืองน้ี พลเอก เปรม ติณสรูานนท ์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวปาฐกถาในโอกาสครอบ

รอบ ๑๒ ปี ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ว่า 

 “คุณธรรม คือ ความดีที่มีอยู่ในใจทีท่  าใหเ้กิดผลดีต่อผูอ่ื้น โดยคนดีมีคณุธรรมตอ้ง ซ่ือสัตยสุ์จริต 

คิดดี พดูดี ท าดี  คิดตรง พดูตรง ท าตรง ทัง้ต่อหนา้และลบัหลัง ไม่พลกิพร้ิวในค าพดูและการกระท า 



รวมถึงตอ้งมีเมตตาช่วยเหลือผูต้กทกุขไ์ดย้าก ทีส่ าคญั ตอ้งไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่คดโกง ไม่ข่มเหงผูที้ ่

อ่อนแอกวา่หรือผูห้ญิง ไม่ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง และไม่ท าทจุริต” 

 และ “จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทางกายและวาจาทีแ่สดงออกถึงธรรมะทีมี่อยู่ในใจ” ซ่ึงทา่น

ได้สรุปความแตกต่างของคุณธรรมและจริยธรรมว่า  

 “คุณธรรมเป็นธรรมะทีค่วบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ส่วนจริยธรรมไม่สามารถควบคมุ

จติใจได ้ควบคมุไดแ้ต่เพียงวาจาและกายเท่านัน้” 

 จากที่กล่าวมาจะเหน็ว่า “คุณธรรม” เป็นสิ่งที่ได้รับการฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนต้ังแต่ก าเนิด 

เพ่ือควบคุมพฤติกรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบของ “ความดี” ไม่ละเมิดกฎ กติกาของสังคม 

 โลกตะวันตกได้ให้ความส าคัญของ “คุณธรรม” เช่นเดียวกนั ด้วยการก าหนดศัพทว่์า “Integrity”  

 ค าว่า “Integrity” นักวิชาการหลายทา่นกล่าวว่า แปลเป็นภาษาไทยได้ยาก แต่จากการแปลความจาก

ค าอธบิายในภาษาองักฤษพอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึง  

 “การเลือกความคิดและการกระท าของตนเองดว้ยค่านิยมมากกวา่ประโยชนข์องตนเอง” (Integrity is 

choosing your thought and action on values rather than personal gain” 

 และ “การท าสิ่ งทีถ่กูตอ้งแมไ้ม่มีใครเห็น” (Integrity is doing the right thing, even if nobody is 

watching) ซ่ึงหมายถึง “ความซ่ือตรง” 

 ถ้าพิจารณาตามรากศัพทข์อง Integrity ในภาษาลาตินที่หมายถึง “ความครบถ้วนสมบูรณ์” จึงอาจสรุป

ความในภาพรวมได้ว่าหมายถึง “การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” น่ันเอง 

 หลักพ้ืนฐานของ “ความเป็นมนุษย์ตามหลักของพระพุทธศาสนา คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดสิทธขิอง

ผู้อื่น ไม่กร้าวร้าว และประกอบสมัมาอาชีพเพ่ือประโยชน์ของสังคม” 

 “มหาศีล” ได้เขียนในบทความ “พุทธศาสนากบัการสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์” โดยอ้างอิงพระด ารัส

ของสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายกว่า  

 “คณุค่าของความเป็นคนหรือเป็นมนุษย ์ คือ ความไม่เป็นสตัว”์  

 “การรกัษาคณุค่าของความเป็นมนุษยไ์วใ้หส้มบูรณ ์ ไม่ใช่การรกัษาชีวติใหยื้นยาวเท่านัน้แต่ตอ้งรกัษา

ความเป็นคนไวไ้ม่ใหส้ญูเสียไปดว้ย กล่าวคือ  

 ความแตกต่างของคนกบัสตัวอ์ยู่ตรงทีส่ตัวไ์ม่รูจ้กัการใชเ้หตผุล เพราะไม่มีปัญญาเท่าเทียมกบัมนุษย์ 

สตัวจ์ะด ารงชีวติส่วนใหญ่ดว้ยสญัชาตญาณ ไม่รูผ้ิด ชอบ ชัว่ดี ไม่รูว้า่การเบียดเบียนส่งผลเสียอย่างไร  เพราะ

มนัตอ้งเอาตวัรอดด ารงชีวิตอยู่  

 แต่มนุษยถ์กูขดัเกลาและปลูกฝังใหมี้คณุธรรม มีสติ ปัญญาเรียนรูว้า่ เมตตากรุณาเป็นสิ่ งทีดี่ คนทีข่าด

เมตตากรุณามกัจะไดร้บัการประณามวา่มีจติใจเยีย่งสตัวเ์ดรจัฉาน”   

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต)  กล่าวว่า  การเป็นคนเต็มคนเพือ่เป็นสมาชิกทีด่ีและมีคุณค่า

อย่างแทจ้ริงของมนุษยชาตินั้น บุคคลควรมี สปัปุริสธรรม ๗   อนัเป็นธรรมะของคนดีหรือคนที่แท ้ เป็น

คุณสมบติัของความเป็นคนทีส่มบูรณ ์ เน่ืองจากธรรมะน้ี จะท าให้บุคคลรู้จักการด าเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง 

และช่วยให้สังคมด ารงอยู่ในสนัติสขุ ได้แก่ 



         ๑) ธัมมัญญุตา คือ รูจ้กัเหตุ หมายถึง หลักการและกฎเกณฑข์องสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการ

ด าเนินชีวิต เช่น รู้ว่า ต าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร ขั้นสูงสดุ คือ 

รู้เทา่ทนัความจริงของธรรมชาติเพ่ือมีจิตใจเป็นอสิระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต 

         ๒) อตัถัญญุตา คือ รูจ้กัผล  หมายถึง  ความหมายของหลักการที่ตนปฏบัิติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ

กจิการที่ตนกระท าว่าจะบังเกดิผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ข้ันสูงสดุ คือ รู้ประโยชน์ที่เป็น

จุดหมายแท้จริงของชีวิต 

         ๓) อตัตัญญุตา คือ รูจ้กัตน รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้นเป็นอย่างไร แล้วประพฤติปฏบัิติให้เหมาะสม 

ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

         ๔) มัตตัญญุตา คือ รูป้ระมาณ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จัก

ความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏบัิติกจิและท าการต่าง ๆ ให้เกดิผลดีงามตามที่มองเหน็ด้วยปัญญา 

         ๕) กาลัญญุตา คือ รูก้าล รู้เวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกจิต่าง ๆ ว่า เวลา

ไหน ควรท าอะไร อย่างไร และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 

         ๖) ปริสญัญุตา คือ รูชุ้มชน รู้จักถิ่น ว่ามีระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ควรต้องสงเคราะห์ และ

บ าเพญ็ประโยชน์อย่างไร 

         ๗) ปุคคลัญญุตา คือ รูบุ้คคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล และ รู้จักที่จะปฏบัิติต่อบุคคล

อื่น ๆ ว่า ควรจะสัมพันธเ์กี่ยวข้อง อย่างไร จึงจะได้ผลดี 

 จากที่กล่าวมาจะเหน็ว่า “คุณธรรม คือ ความเป็นมนุษย์” ที่มนุษย์ทุกคนต้องน าสติปัญญามาควบคุม

พฤติกรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบของ “คิดดี พูดดี ท าดี” เพ่ือประโยน์ของสังคม 

 หลักธรรมะที่สร้างสติปัญญาให้กบัมนุษย์ กล่าวคือ ต้องหม่ันฝึกตนเองให้ “รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้

ประมาณ รู้ชุมชน และรู้ บุคคล” ในทุกการกระท าโดยคิดทบทวนอยู่เสมอว่า 

 “ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ละเมิดสทิธผู้ิอื่น ไม่กร้าวร้าว และประกอบสมัมาอาชีพ” 

 หากทุกคนท าได้ดังน้ี สังคม “คุณธรรม” ที่ทุกคนวาดหวังกจ็ะเกดิข้ึนทนัท ี

------------- 

เขียนให้จุลสารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 

๔ ต.ค.๕๙ 

  

  

  

 

 

 


