ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ
พลอากาศตรี หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
"ในบานเมืองนี้ มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมใี ครสามารถจะทําใหคนทุกคนเปนคนดี
ทั้งหมดไดการปกครองบานเมืองใหเปนปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชอยูที่การทําใหทุกคน
เปนคนดีหากแตอยูที่ การสงเสริมคนดีใหไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมให
มีอํานาจ กอความเดือดรอนวุนวายได"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ไดอัญเชิญมานั้น ทรงชี้แนะวา ผูมี
อํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ควรเปนคนดีมีคุณธรรม จึงจะปกครองบานเมือง และ
ประชาชนใหเปนสุขรมเย็นได แตปญหาอยูที่วาจะใหการศึกษาแกผูคนอยางไร ประชาชนจึง
จะแยกแยะคนดีกับคนไมดีได กระทั่งผูที่มีการศึกษาดีจํานวนไมนอย ก็ยังสับสนและหลงผิด
ความสับสนและหลงผิด สวนมากเกิดจาก "กิเลส" ความลุมหลงในอํานาจและผลประโยชน
โดยเฉพาะเจานายที่แวดลอมดวยพวกที่ประจบสอพลอ ก็มักจะหลงผิดไปไดงาย ๆ เจานายที่ดี
จึงจําเปนตองมีคุณธรรมควบคูไปกับความรู และความสามารถ รูจักเลือกใชคน จึงจะนําพา
องคกรไปสูความเจริญรุงเรืองได แตถาเจานายหลงในอํานาจ สงเสริมเฉพาะพวกใกลตัว
คํานึงถึงแตผลประโยชนของตัว และพวกพอง ยอมนําพาองคกรไปสูหายนะไดโดยงาย
เปนปญหาของสังคมโดยรวมไมสิ้นสุด ( ถอดความจาก เรื่อง จริยธรรม อํานาจ ประชาธิปไตย
ในเสนาธิปตย ฉบับที่ ๒ ของป ๔๑ โดย รศ. ทิพยพรรณ นพวงศฯ )
ปญหาของสังคม
ปญหาวิกฤติสังคมทุกวันนี้อาจจะสรุปไดดังคํากลาวของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท
ในการสัมมนาเรื่อง "สังคมศาสตรกับชีวิตที่พอเพียง" ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ ดังนี้

-๒"…คานิยมของขาราชการ ที่นิยมการประจบสอพลอ นิยมการเปนเจาคนนายคน นิยม
การใชพวกพอง นิยมการใชอํานาจ นิยมการไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทองในทางที่มิชอบ
คานิยมของนักธุรกิจ ที่นิยมการมีหนามีตา นิยมการสะสมทรัพยสมบัติ นิยมการประสบ
ความสําเร็จดวยการติดสินบน และนิยมความสะดวกสบาย
คานิยมของพระภิกษุ ที่นิยมความสวยงามและอลังการของวัตถุนิยมในยศลาภที่จะทําให
ผูคนนับถือ นิยมในสิ่งที่ไมใชกิจของสงฆ…"
ดวยเหตุเหลานี้ จึงเกิดกระแสการเรียกรองในเรื่อง ธรรมรัฐบรรษัทภิบาล
ทางแกปญหา ตองเรงสราง ๓ ป. คือ ปญญา ปฏิภาณ และ ปณิธาน
“ธรรมะเปรียบเสมือนหยดน้ําที่อาบรดหัวใจ ใหเมล็ดพันธุไมแหงปญญานี้ใหงอกงาม”
ความหมายของ จริยธรรม
จริยธรรม หมายถึง ขอที่ควรประพฤติปฏิบัติ เปนธรรมะทางใจที่ควบคุมพฤติกรรม
ความประพฤติที่ดีที่ชอบที่ถูกที่ควร เปนเรื่องของความรูสึกในการพัฒนาตนเอง ที่มุงหมาย
ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ดํารงชีวิตอยูอยางบริบูรณเปยมไปดวยความดีทั้ง
กายวาจาและใจ
จริยะหรือ จริยา คือ ความประพฤติ การกระทํา เมื่อสมาสกับคําวา ธรรม หรือ ธรรมะ จึง
เปนความประพฤติที่ถูกตองตามครรลองครองธรรม ชอบธรรม เปนธรรมชาติ
จริยธรรมเปนเรื่องสําคัญในการทํางาน ควบคูกับวินัย อันเปนขอหามหรือขอบังคับให
ตองปฏิบัติ สําหรับขาราชการก็ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ดังนั้น จริยธรรม จึงเปนความประพฤติ การกระทํา และความคิดที่ถูกตองดีงาม รวมถึง

-๓การทําหนาที่ของตนใหครบถวนสมบูรณ เวนในสิ่งที่ควรละเวน ประกอบการ และ
ดํารงชีวิตอยางฉลาด ดวยสติและปญญา รูเหตุ รูผ ล รูกาลเทศะ กระทําทุกอยางดวย
ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุงมั่น และบากบั่น
จริยธรรมจึงเปนเรื่องที่จําเปนยิ่งสําหรับทุกคน ทุกหมูเหลาและทุกอาชีพ สังคมจะอยูรอด
และเปนสุขได ก็ดวยจริยธรรม

•
•
•
•

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด
ถึงวิไล เลิศฟา สงาศรี
ถึงฉลาด กาจกลา ปญญาดี
ถาไมมี คุณธรรม ก็ต่ําคน

ความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรม จึงเปน…
เครื่องมือยุทธศาสตรของชาติ และ สังคม
เครื่องชี้วัดความเจริญความเสื่อมของสังคม
หัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่เหนือกวาความเจริญทางวัตถุ
รากฐานของการอยูรวมกันอยางสันติสุข
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของทุกคนและทุกกลุมในสังคม
รากฐานของความเขมแข็งของชาติ กองทัพ และกลุมอาชีพ
เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปนอํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตน และเปนตัวคูณอํานาจกําลังรบ
คุณธรรมพืน้ ฐานสี่ประการ
คุณธรรมเปนเรื่องนามธรรม เปนเรื่องของความดี ทีย่ ากจะใหคําจํากัดความ และมีมากมายตาง
ทัศนะตางระดับ จนถึงขั้นพรหมจรรย อันเปนคุณธรรมชั้นสูงของผูที่เปนเทพชั้นพรหม
เพื่อใหบรรลุถึงขั้นโลกุตรธรรม

-๔อยางไรก็ตาม ขอยกคุณธรรมพื้นฐานมาเปนตัวอยาง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ที่ทรงพระราชทานไววา
"ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่ง
ที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต
ไมวาดวยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละผลประโยชนสวนนอย
ของตนเพื่อประโยชนสว นใหญของบานเมือง
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้น โดยทั่วกันแลว
จะชวยใหประเทศชาติ บังเกิดความสุขรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา ใหมั่นคง
กาวหนาตอไปไดดังประสงค "
จริยธรรมของทหาร

เมืองใดไมมีทหาร เมืองนั้นไมนานเปนขา
เมืองใดไรจอมพารา เมืองนั้นไมชาอับจน ……..
เมืองใดไรธรรมอําไพ เมืองนัน้ บรรลัยแนนอน
คําปราชญนั้นแสดงวา ธรรมะ เปนเครื่องมือของความเจริญมั่นคง และการดํารงอยูของ
บานเมือง แสดงความจําเปนที่ตองมีทหารและผูนํา ธรรมของทหารในภาพกวางก็มิได

-๕ตางจากธรรมของบุคคลพลเรือนทั่วไป มีแตจะตองเขมและจริงจังกวา เพียงพุทธรรม
ก็ศึกษาไดไมสิ้นสุด
ทหาร คืออาชีพ ๆ หนึ่ง แตเปนอาชีพของกลุมคนที่ติดอาวุธ ไดชื่อวาเปนผูที่ตองจัดการ
กับเรื่องรุนแรง หรือ ใชกาํ ลังความรุนแรง ทําหนาที่ในการปองกันและรักษาประเทศชาติ
มาตั้งแตมีชาติ ทหารเปนอาชีพที่มีเกียรติ เปนสถาบันอันเกาแก และเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความมั่นคงแหงชาติ สังคมไทยจึงยกยองวา ทหารเปนรั้วของชาติ พระมหากษัตริยทุก
พระองคทรงเปนทหาร หากจะศึกษาธรรมของทหาร ปฐมบทก็ควรเริ่มดวยทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรมของพระราชา (ราชธรรม) ทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุธเจา
มีพุทธดํารัสไวในพระไตรปฎก มหาหังสชาดก อันประกอบดวย
๑. ทาน คือการให พระราชาตองเปนผูใหความชวยเหลือในสิ่งตาง ๆ แกพสกนิกร แสดง
ใหเห็นถึงผูที่ยิ่งใหญจะตองรูจักเสียสละ
๒. ศีล คือความประพฤติที่ดีงามอยูในศีลในธรรมละเวนเสียจากความชั่วทั้งปวง
๓. ปริจาคะ หมายถึง การบริจาค ยอมสละทุกสิ่งเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม
๔. อาชวะ หมายถึง ความเปนคนตรง จงรักภักดีไมคิดคดทรยศ ตอประเทศชาติและ
ประชาชน
๕. มัทวะ หมายถึง ความสุภาพออนโยนตอคนทั้งหลาย
๖. ตปะ
หมายถึง ความเพียร ไมลดละเบื่อหนายในกิจทั้งปวง
๗. อโกธะ หมายถึง ไมโกรธ ไมลุแกอํานาจ
๘. อวิหิงสา หมายถึง ไมเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร มีความกรุณาแผไปอยางทั่วถึง
๙. ขันติ หมายถึง ความอดทน ทนตอโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ
๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง ไมยอมใหเกิดความบกพรองผิดพลาด กระทําการตาง ๆ ดวย
ความรอบคอบ

-๖พระมหากษัตริย ทรงเปนจอมทัพ เปนจอมทหาร ราชธรรมของพระองคมิไดหวงหามวา
เปนของสวนพระองค ทหารหามนําไปปฏิบัติ แตกลับเปนแบบอยางที่ดีของนายทหาร
ควรไดศึกษา และนําไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป ดังพระราชดํารัส
ของ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ วา
“แทจริงแลวทุกประเทศทั่วโลก นับแตโบราณมา ยกยองวา ทหารเปนจําพวกที่มีเกียรติยศสูง
เกียรติยศใหญ จนเกิดคําวา “ขัตติยฤากษัตริย” ซึ่งเปนคําหมายชาติของพวกหนึ่ง ซึ่งเปน
ทหารไดใชเปนคําเรียก พระเจาแผนดินทั่วไปวา “พระมหากษัตริย” คือทานผูเปนทหาร
ใหญ เชนนีถ้ อื วา เปนคํายกยองอยางสูงซึ่งพอจะยกยองได ซึ่งทหารเปนผูแปลกจากโจร
ก็เพราะเปนผูมีความสัตย ถือมั่นในธรรมของทหาร คือการใชศาสตราวุธในการที่ตั้งใจ
ไว เพื่อรักษา ชาติ ศาสนา และบานเมือง เปนตน มีความกลาหาญ ไมแกความยาก ไมแก
ชีวิต ในการที่จะรักษาธรรมและประเพณีของทหาร ….. ” (๑)
(๑)พระราชดํารัสตอบตอกรมทหารบก ในพิธีที่ กรมทหารบกทูลเกลาฯ ถวายคทาจอมพล ณ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๖
ธรรมของทหารดังที่ทรงกลาวถึงนั้น ก็คือ จรรยาบรรณของทหารอาชีพ นั่นเอง
นอกจากนั้นยังพาดพิงถึง ความมีเกียรติสูง มีเกียรติใหญของทหารอีกดวย
ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผูประกอบอาชีพการงาน แตละอาชีพ
กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
จรรยาบรรณ หมายถึง จริยธรรมของกลุมชนผูรวมอาชีพรวมอุดมการณ เปนหลัก
ประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม ควรจะรวมกัน

-๗รักษาไวเพื่อธํารงเกียรติ และศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกวากฎระเบียบ ลึกซึง้
กวาวินัย สูงคาเทียบเทาอุดมการณ
จรรยาบรรณ เปนสายใยของกลุมชนทีร่ วมอาชีพ รวมอุดมการณ เปนระบบเกียรติศักดิ์ที่
ใชดูแลและปกครองกันเอง เพื่อดํารงความเชื่อถือ และเกียรติคุณแหงอาชีพ ใหเปนที่
ศรัทธาของสาธารณชน
ความสําคัญของจรรยาบรรณ
มนุษยเปนสัตวสังคม ที่ปรารถนาความยอมรับในสังคมนั้น เพื่อใหสามารถอาศัยอยูรวมกัน
ไดอยางสงบสุข จึงตองมีกฎ กติกามารยาทของการอยูรวมกัน ในสังคมที่เจริญแลวเขาจะ
ไมมองแตความเจริญทางวัตถุ เชน ตึกรามถนนหนทางเทานั้น แตเขาจะมองความเจริญ
ทางดานจิตใจดวย ในชุมชนที่เขมแข็ง กลุมอาชีพตาง ๆ จะมีเอกลักษณที่ชัดเจนทั้งความรู
ความสามารถและพันธกรณีที่มีตอชุมชน
กลุมอาชีพ จึงมีความหมายมากกวาการรวมกลุมกันของผูหาเลี้ยงชีวิต ในวิถีทางเดียวกัน
มีความหมายไปถึงการเปนสถาบันของมืออาชีพที่ผูกพันอยูกับสังคม เพื่อดํารงรักษา
เกียรติและความยอมรับ กลุมอาชีพตองพัฒนากลุมของตน ดวยการยกฐานะ และรักษา
ระดับมาตรฐานอาชีพของพวกตนอยางตอเนื่อง
ฐานะแหงอาชีพนั้นขึ้นอยูกับ ความประพฤติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของแตละคน
ในกลุมอาชีพ แตความเปนมืออาชีพก็ไมอาจประเมินคาตนหรือประเมินคากันเองได
ขึ้นอยูกับความยอมรับนับถือของสังคม
อาชีพทหารถือกําเนิดขึ้นมานานแลวควบคูกับสังคม ประวัติศาสตรสงครามกวา ๕,๐๐๐
ป คือประจักษพยานของการคงอยูของอาชีพทหาร จุดมุงหมายสูงสุดของทหารอาชีพคือ
การสรางความมั่นคงของชาติ สรางความแข็งแกรงของตนเอง ใหเปนหลักประกันแหง

-๘สันติภาพ ปกปองชีวิต และทรัพยสนิ ใหสังคมดํารงอยูอยางสันติสุข มิใชมุง แตจะทํา
สงคราม
หัวหนาของกลุมอาชีพทหารแตโบราณมาก็คือกษัตริย ซึ่งก็เปนผูนําชาติผูนําสังคมดวย
ในเวลาเดียวกัน ทหารจึงไดรับเกียรติอันสูงสง วาเปนอาชีพที่เสียสละ อุทิศไดแมกระทั่ง
ชีวิตเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติประเทศ

จรรยาบรรณ เปรียบเสมือนหยาดหยดน้าํ
ที่หลอเลี้ยงเมล็ดพันธุไมแหงศรัทธา
ใหงอกงามในความรูสึกของปวงชน
คําจํากัดความของ "มืออาชีพ"
คําวา " มืออาชีพ " (PROFESSIONAL) หรือ ความเปนมือโปรนี้ ตองมีคุณลักษณะพิเศษ
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามแตละแขนงอาชีพ มีองคความรูเปนแกนกลาง ที่
สรางสมและสืบทอดตอ ๆ กันมา จนสามารถนําไปใชหาเลี้ยงชีพได หรือ นําไปใชให
เกิดประโยชนสุขตอสังคมใหมีสวัสดิภาพ หรือความเปนอยูที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามขั้นต่ําสุด
ตองเกงกวา รูมากกวา "มือสมัครเลน" ความเปนมืออาชีพจึงไมมีแตมตอ ซึ่งหมายถึง
ศักดิ์ศรี อันเปนที่ยอมรับนับถือ
ในสวนของ "ฝมือ" ก็หาใชวาจะไดมาเนื่องจากพรสวรรคเทานั้นไม แตจะตองมีความ
บากบั่น อุตสาหะ พัฒนาฝมือนั้นอยางตอเนื่อง ไมหยุดยั้ง ตองเพียบพรอมไปดวย ความ
สุขุม ถอมตน มองการณไกล แตเหนือสิ่งอื่นใดตองเปยมไปดวย คุณธรรม และ จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ควบคูไปกับคุณสมบัติพิเศษที่กลาวมาแลวขางตนทั้งหมด

-๙ความเปนมืออาชีพทางทหาร
"ทหารอาชีพ" ภาษาอังกฤษใชคําวา "PROFESSION OF ARMS" ซึ่งอาจแปลวา "ความ
เปนมืออาชีพของผูถืออาวุธ" แสดงถึงความมีอํานาจในตัวเอง แตอํานาจของทหารเปน
สิ่งที่สังคมมอบให เชน อํานาจในการเกณฑ การระดม จึงตองตามติดมาดวย หนาที่และ
ความรับผิดชอบ
อาชีพทหาร มีเอกลักษณพิเศษกวาอาชีพอื่น ตรงที่ทหารเปนกลุม ชนทีถ่ ืออาวุธ มีเครื่องแบบ
มียศมีระบบอาวุโส รักหมูรักคณะ และ มีวินัยที่เครงครัด แตที่เดนชัดและเปนที่เขาใจกัน
ดีวา อาชีพอื่น อาจจะขายความคิด ขายวิชา ขายบริการ หรือ ขายความบันเทิง แต "ทหาร
อาชีพนั้น ขายชีวิต"
ทหารอาชีพ ตางจาก ทหารรับจาง ตรงที่ทหารอาชีพนั้นมีจรรยาบรรณถึงขั้นพลีชีพได
เมื่อชาติตองการ สวน ทหารอาชีพ กับ คนที่มีอาชีพเปนทหารก็เชนกัน เขาอาจเชี่ยวชาญ
ทั้งบูและบุน เปนนักยุทธศาสตร ชั้นยอด แตก็ไมนับวาเปนทหารอาชีพ หากเขาผูนั้นไร
ซึ่งจรรยาบรรณ
ที่มาแหงจรรยาบรรณของทหารอาชีพ
คุณลักษณะโดยเนื้อแทของ " ทหารอาชีพ" นั้น ถูกกําหนดดวยกฎหมาย ตั้งแตกฎหมาย
สูงสุดคือ รัฐธรรมนูญ ไปจนถึง กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง และ ระเบียบ กฎเกณฑ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่สืบทอดกันมานาน รวมถึงสิ่งที่ทหารตองยึดถือปฏิบัติ
สิ่งเหลานั้นเปนเครื่องกําหนดหนาที่ และ บทบาทของทหารอาชีพในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ รักษาเอกราช ผลประโยชนของชาติ ทหารมีหนาที่รบ และทําสงคราม เพื่อปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจจํากัดความไดวา "มืออาชีพ
ผูถืออาวุธจะใชศาสตราวุธในการทําสงคราม และจะใชอาวุธทางปญญาในการพัฒนาประเทศ"

- ๑๐ นอกจากกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ และขนบธรรมเนียม ตาง ๆ แลว ก็ยังมีคําปฏิญาณ ซึ่ง
เปรียบไดดั่งคําสาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เหลาทหารไดใหสัจจะวาจาไว แสดงถึง
ความผูกพันทั้งทางกายและจิตวิญญาณ จึงเปนแนวทางของจริยธรรมและสัญญาที่จะตองยึด
มั่น ตอองคพระประมุข ผูบังคับบัญชา และประชาชน ดังเชน คําสัตยปฏิญาณตนตอ
ธงชัยเฉลิมพล ดังนี้ .• ขาพเจา จักยอมตาย เพื่ออิสระภาพ และความสงบสุขของชาติ
• ขาพเจา จักอยูในศีลธรรมอันดีของศาสนา
• ขาพเจา จักเทิดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา
• ขาพเจา จักรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
องคพระประมุข
• ขาพเจา จักเชื่อถือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ทั้งจักปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
• ขาพเจา จักไมแพรงพรายความลับของทางราชการทหารเปนอันขาด
คําปฏิญาณของ นพอ.
• ขาพเจา จะเปนคนดี ขยัน ซื่อสัตยและอดทน
• ขาพเจา จักรักในศักดิ์ศรีของลูกผูหญิง
• ขาพเจา จักตั้งใจพากเพียรศึกษา และยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหาร
• ขาพเจา จักยึดมั่นในจริยธรรมในวิชาชีพ
• ขาพเจา จักใหความรวมมือทุกวิถีทาง เพื่อสืบทอดเจตนารมณของทานผูกอกําเนิด
สถาบัน และคงไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของสถาบันนี้เสมอดวยชีวิต
• ขาพเจา จักบําเพ็ญแตคุณงามความดี มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ มี
เมตตากรุณาตอผูเจ็บปวย โดยไมเลือกชั้นวรรณะ เพศและวัย
• ขาพเจา จะรักษาไวซึ่งสัจจะแหงคําปฏิญาณนี้เสมอดวยชีวิต
นอกจากนั้นก็ยังมีคําปฏิญาณ ที่นักเรียนทหารปฏิญาณอยูเปนประจํา ดังนี้
• ไมมีอะไรทีท่ ําไมได
• ตายเสียดีกวาที่จะละทิ้งหนาที่

• ตายในสนามรบเปนเกียรติของทหาร
• คําสั่งของผูบังคับบัญชา คือพรจากสวรรค
• เราจะตองระลึกและยึดมั่นในสิ่งตอไปนี้คือ ชาติ เกียรติ วินัย กลาหาญ
• ชาติของเราเปนไทยอยูไดจนตราบเทาทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอา
เนื้อ เอาชีวิต และความลําบากยากเข็ญเขาแลกไว เราตองบํารุงชาติเราตองรักษาชาติ เรา
ตองสละชีพเพื่อชาติ
• เราจะไมโกหก ไมโกง ไมขโมย และจะไมยอมใหผูใดกระทําเชนนั้น
จากคําปฏิญาณเหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการหลอหลอมจิตใจของทหาร ที่แฝง
ไวดวยจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของทหารอาชีพ และจะสังเกตไดวา บางกรณีนั้นเปน
เรื่องที่ละเอียดออน หรือเขมงวดเสียยิ่งกวา หนาที่ความเปนพลเมืองดีของสังคม ของชาติ
บางเรื่องเปนมารยาท เปนวิถีปฏิบัติเฉพาะของแตละเหลา แตละพวกในหมูทหาร เชน
การไมเลือกที่รักมักที่ชังในการดูแลรักษาของแพทย พยาบาล การใสใจในความเปน
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ความเมตตาแกผูคนโดยไมเลือกชั้นวรรณะ
นอกจากนั้นในหลายกรณี และหลายเรื่องไมปรากฏเปนลายลักษณอักษร แตเปนที่รูกัน
เปนที่เขาใจกันในหมูชนรวมอาชีพ รวมอุดมการณ อาทิ
จรรยาบรรณของแพทย ที่จะตองรักษาความลับของคนไข
จรรยาบรรณของครู ที่จะไมเลือกที่รักมักที่ชังในการสอน เมตตาเทากันอยางบริสุทธิ์ใจ
จรรยาบรรณของทหาร ที่พรอมจะสละชีวิตและความสุขสวนตัวเพื่อชาติ
จรรยาบรรณของนักบินรบ ที่จะไมมุงเขนฆาเปนการสวนตัวแมกับศัตรูคูอาฆาต
จรรยาบรรณของนักบินขับไล ที่จะไมผลักดันใหเพื่อนตกเปนเหยื่อ เพือ่ ตนจะได
โอกาสสังหารขาศึก หรือไดเปนเสืออากาศบนซากศพของเพื่อนพอง
จรรยาบรรณของนักบินลําเลียง ที่จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร ไมพา
ชีวิตของผูโดยสารไปเสี่ยง
จรรยาบรรณของสงฆ ที่จะไมเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องของสามีภรรยา หรือเรื่องที่ไมใชกิจ
ของสงฆ เหลานี้เปนตน

- ๑๒ เมื่อพิจารณามาถึงขั้นนี้จะเห็นวา จรรยาบรรณนั้นบางกรณี มีระดับของความดีที่ตองการ
เหนือกวาความดีทั่ว ๆ ไป เหนือกวาการเปนพลเมืองดีของชาติ ของสังคมหรือของกลุม
อาชีพอื่น บางครั้งเปนเรื่องของ มารยาท ดังเชน มารยาทขณะที่อยูบนกรีนของนักกอลฟ
หากไมยึดถือนําพา ก็จะถูกสังคมลงโทษ ที่ทางพระทานเรียกวา “โลกวัชชะ” (โทษทาง
โลก อาบัติที่เปนโทษทางโลก อาจจะไมผิดพระวินัย แตโลกติเตียน ประณามวาไม
เหมาะสมไมถูกไมควร) ดังนั้นกลุมอาชีพใดที่ปรารถนาจะดํารงความเชื่อถือศรัทธาจาก
ชุมชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว หรืออบรมสั่งสอนกันตอ ๆ มา หรือรักษา
มาตรฐานแหงวิชาชีพ ดวยการกําหนดใหเขารับการศึกษาอบรม เชน การเทิรนโปรของ
นักกอลฟมืออาชีพ ถาเห็นวาจําเปน
หลักจรรยาบรรณของทหารอาชีพ
ความจริงคําวา “จริยธรรม” ก็หมายถึงหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติอยูแลว อยางไรก็
ตาม ณ ที่นใี้ หถือเสียวา หลักจรรยาบรรณของทหารอาชีพ เปนกรอบของหลักการกวาง ๆ
แหงจรรยาบรรณ ซึ่งไมมรี ะบุไวที่ใด แตพอที่จะสังเกตไดจาก คําสอน โอวาทของบรรพ
ชน และคําปฏิญาณ ดังเชน “เราจะตองระลึกและยึดมั่นในสิ่งตอไปนี้คือ ชาติ เกียรติ วินัย
กลาหาญ”
๑. ชาติ
เปนสิ่งที่ทหารตองยึดมั่น ไมวาจะเปนทหารเหลาใด สังกัดใด แมวาทุกคนจะมีหนาที่
รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขา แตทุกคนก็เปนสวนหนึ่งของกองทัพ เมื่อรวมกันแลว
จุดมุงหมายสูงสุด ก็ตองทําเพื่อชาติ ตองเสียสละไดทุกอยางแมชีวิตเพื่อชาติ สิ่งเหลานี้
พวกนักเรียนนายรอยเวสปอยท เรียกวา “ความดีที่ทําไดยาก” พวกเขาตั้งปณิธานไววา
“พวกเขายินดีที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกตองแมยากยิ่ง มากกวาจะทําในสิ่งที่ไมถูกตองที่ทํา
ไดงายแลวเยายวนกวา” (โดยเฉพาะเพื่อผลประโยชนของตน ของครอบครัวหรือพวก
พองกลุมเล็ก ๆ) การตัดสินใจทุกเรื่อง จึงตองคํานึงถึงเพื่อสวนรวมเพื่อชาติ มากกวา เพื่อ
ตนเองและครอบครัว

- ๑๓ หัวใจสําคัญในระบบเกียรติศักดิ์ คือความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
เปนความจงรักภักดีในอุดมคติ ที่สะทอนจากพฤติกรรมของกลุมอาชีพ มาสูทหาร แตละ
คน บนพื้นฐานของ คุณลักษณะ ความซื่อสัตย และความรักชาติ ดังนั้นคําวาชาติในที่นี้ก็
คือ ความรักชาติ ดังที่ นายพล จอรจ ซี มารแชล วา “ ความจงรักภักดีสูงสุด คือความ
จงรักภักดีตอชาติ ไมใชจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา”
๒. เกียรติ
เกียรติ เปนเรื่องที่ละเอียดออน หากปรารถนาจะมีเกียรติ ไดรับเกียรติ จะตองมุงมั่นประพฤติตน
อยูในความดีอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ตองรูจักใหเกียรติผูอื่นกอน ตองรูจักนับถือตนเองกอนให
ผูอื่นนับถือ เพราะเกียรติเปนเพียงสะพานนําไปสูความนับถือศรัทธา และไมใชเกียรติแหงตน
เทานั้นแตเปนเกียรติของกลุมอาชีพ ปลาเนาตัวเดียวก็เหม็นไปทั้งของ
ทหารมีระบบเกียรติศักดิ์ ที่สอนใหทหารมีวินัยอันเครงครัด แมจะไมมีใครจับได แมจะไมถูก
กลาวหา ตนเองควรจะรูวาสิ่งที่ทําไปนั้นควรไมควรประการใด หากพลาดพลั้งจะตองสารภาพ
สํานึกผิด แกไข โดยที่ไมตองใหใครมาวากลาวตักเตือน สิ่งเหลานี้ ทางพระทานเรียกวา
“โอตตัปปะ”ความละอายตอบาป ความเกรงกลัวตอบาป อันเปนรากฐานของความซื่อสัตยสุจริต
“เกียรติ คือภาษาของทหาร”
เมื่อประพฤติไดเชนนี้จึงสมควรที่จะไดรับการยกยอง นับเปนผูที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเมื่อ
กลุมคนประเภทนี้มาอยูรวมกัน เปนกลุม อาชีพ ประพฤติ เชน นี้สบื เนื่อง มายาวนาน กลุม อาชีพ
ทหารจึงไดรบั เกียรติ ไดรบั การยกยองมีคํานําหนาชื่อ เชน ผูพัน ผูการ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตราประกาศเกียรติคุณใหเปนที่ปรากฏกันโดยทั่วไป
เกียรติของทหารเปนที่ยอมรับในทุกสังคมทั่วโลก ทหารถูกสอนมาใหเปนสุภาพบุรุษ
เปนผูดี จนมีผูนําไปสรางเปนภาพยนต เรื่อง “Officer and Gentleman” หรือคํากลาว
ของนายพล จอรจ วอชิงตัน ที่วา “งานการสรางนายทหารที่ดี คือการตอลมหายใจให
กองทัพ อันเปนงานที่ไมมีวันจะจบสิ้น แตงานนั้นจะมีคุณคาอยางแทจริง
ก็ตอเมื่อ

- ๑๔ สามารถสรางใหเขาเปนไดทั้งนายทหารที่ดีและสุภาพบุรุษไปพรอมกัน”
เกียรติยศที่ยิ่งใหญ หาไดอยูที่ไมเคยลมเหลว
แตอยูที่เมื่อลมแลว กลาลุกขึ้นมากาวตอไป (ราลฟ อีเมอรสัน)
๓. วินัย
วินัย คือหัวใจของทหาร ทหารเปนกลุมคนผูถืออาวุธ หากไรวินัยแลวแทนที่จะปกปอง
สังคม จะกลับเปนมหันตภัยในการทําลายลาง การอบรมของทหาร จะมุงเนนในเรื่อง
"วินัยของทหารอาชีพผูถืออาวุธ" (DISCIPLINE OF THE PROFESSION OF ARMS)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา "จรรยาบรรณแหงทหารอาชีพ" นั่นเอง
๔. กลาหาญ
ทหารเปนอาชีพที่จะตองเสียสละความสุขสวนตัว มีชีวิตที่ตองลําบากตรากตรํา และเสีย่ งภัย
จากการสูร บ จึงเหมาะสําหรับ ผูที่มีความกลาหาญ รักการผจญภัย มีจิตวิญญาณของนักสู
ความกลาหาญของทหารถือเปนหนาที่ กลาหาญหมายถึง ความกลาที่ประกอบไปดวยสติ
จิตสํานึก ความรูสึกรับผิดชอบ ไมใชกลาบาบิ่น เพราะอารมณพลุงพลานขาดสติ
“ความกลาโง ๆ เปนเรื่องไรสาระ ยิ่งเมื่อตองมาเผชิญหนากับกระสุนที่มีการศึกษา”
จอรจ แพตตัน
คํานี้มาจากคําปฏิญาณของทหารอเมริกันที่วา “DUTY HONOR COUNTRY” อาชีพ
ทหารนั้นมีศักยเหนือกวาอาชีพอื่น ตรงที่มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบสูงกวา ใน
เวลาสงครามจะปรากฏใหเห็นเดนชัด มีกฎอัยการศึก สามารถลงโทษ เกณฑ/ ยึดทรัพยสินมาใช
ในราชการสงครามได เปนอํานาจในการสั่งใชกําลัง เขาแกปญหาสังคม / การเมืองของชาติ

- ๑๕ หนาที่ คืองาน หรือ กิจที่จะตองปฏิบัติตามขอผูกพัน นอกจากหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมาย
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแลว ทหารยังมีหนาที่ในฐานะพลเมืองดี ในฐานะขาแผนดิน
ขาราชการ สําหรับทหารแลวคงตองยอนระลึกถึงปรัชญาเซนที่วา “หนาที่นั้นหนักดัง
ขุนเขา แตชีวิตนั้นเบาดั่งขนนก”
ความกตัญูตอบานเกิดเมืองนอน หรือ การตอบแทนบุญคุณของแผนดิน ก็ถือวาเปน
หนาที่ ดังสุนทรพจนที่โดงดังของ ประธานาธิบดี เคเนดี้ ที่วา “อยาถามวาประเทศจะให
อะไรแกทาน แตจงถามตนเองวา ทานจะทําอะไรใหแกประเทศชาติ ”
จรรยาบรรณของทหารมืออาชีพ
จรรยาบรรณของทหารมืออาชีพ เปนจรรยาบรรณที่มีมาตรฐานสูงสง ซึ่งประกอบดวย
๑. การเชื่อฟงและจงรักภักดี (OBEDIENCE AND LOYALTY)
ทหารเปนเพียงเครื่องมือ หรือพลังอํานาจเพื่อสนองนโยบายของชาติที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
นักการเมือง หลังจากที่เผชิญกับดักโลกาภิวัตนจนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตามมาดวยวิกฤติ
สังคม เกิดกระแสการเรียกรองตองการทหารที่โปรงใสทันสมัย และมีอิสระทางความคิด
ซึ่งดูออกจะขัดกันที่ใหมีเสรีภาพทางความคิด แตตองเชื่อฟงคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ (PME ) จะสอนใหปจเจกชนมีเสรีภาพทางความคิด แต
เมื่อมาอยูในธุรกิจที่มีเดิมพันสูงของทหาร เขากลับตองจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา แมวา
จะไมชอบเปนการสวนตัวก็ตาม เขาสามารถเสนอความคิดที่ขัดแยงได แตเมื่อผูบังคับบัญชา
ตกลงใจแลว ทุกสิ่งทุกอยางจะจบลง ทุกคนจะระดมความพยายามใหขอตกลงใจ นั้นสําเร็จ
โดยไมคํานึงถึงความคิดเดิมของตน
๒. วินัย (DISCIPLINE)
เปนหัวใจของทหารเชนเดียวกับ การเชื่อฟง เปนปจจัยแหงความสําเร็จในปฏิบัติการ วินัย
จะเปนหลักประกันวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาจะไดรบั การปฏิบัตใิ นทันที และดวยศรัทธาที่

เต็มเปยม เปนเครื่องตัดสินผลลัพธของสงครามวาจะพายแพหรือไดชัยชนะ หุนยนตที่ไม
มีสมองดูจะมีวินัยเยี่ยมที่สุด แตทหารที่มีสมองรูจักคิดออกจะยากที่ใหศรัทธาในคําสั่งที่
ไรเหตุผล ทําอยางไรที่จะทําใหทหารมีสมองรูจักคิด และมีวินัยเยี่ยมดวยในขณะเดียวกัน
คําตอบอยูที่ ระบบการศึกษาของทหาร
๓ การเสียสละไมเห็นแกตัว (SELFLESSNESS)
ทหารมืออาชีพจะเลือกหนาที่ใหอยูเหนือสิ่งอื่นใด แมผลประโยชนของตนก็สละใหได มี
คํากลาววา เงินเดือนของทหารไมมีวันทําใหทหารร่ํารวย หากผูใดหวังจะมีชีวิตสมบูรณ
พูนสุขไปดวย ทรัพยศฤงคารทางวัตถุแลวเลือกมาเปนทหาร จะผิดหวังที่เลือกเดินทางผิด
แตหากปรารถนาจะไดรับรูสัมผัสที่ลึกล้ําแหงจิตใจ ความพอใจ ความปลาบปลื้มที่ได
จากการเสียสละอันยิ่งใหญ เชนการพลีชีพเพื่อแผนดินแลว เขาผูนั้นจะร่ํารวยอุดม
สมบูรณในรางวัลแหงใจ ที่ไดเลือกทางเดินมาเปน “ทหารมืออาชีพ"
๔ เกียรติยศและความซื่อสัตย (HONOR AND INTEGRITY)
สังคมทุกวันนี้เต็มไปดวยบรรยากาศของการแขงขัน ซึ่งนับวันแตจะหางไกลจาก
ความรูสึกนึกถึงคุณคาทางจิตใจแมแตในสังคมอันมีเกียรติของทหาร ทหารผูซึ่งมี
เอกลักษณของความเปนสุภาพบุรุษ มีเกียรติยศสงางามดวยเครื่องแบบ ผูที่เพียงแต "มี
อาชีพเปนทหาร" แตมิไดเปน "ทหารมืออาชีพ" มีใหเห็นอยูดาษดื่น เขาไมผิดที่คิด
ทะเยอทะยาน อยากกาวหนาไดเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง เกมของเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อ
สนองความตองการสวนตัว โดยไมคํานึงถึงสิ่งอื่นใด เขาจะใชผูรวมงานเปนบันไดสู
ความสําเร็จ เขาจะรับแตความดีความชอบ แตจะโยนความผิดไปใหผูอื่น หากระบบ
การศึกษาของทหารมืออาชีพซึ่งทําหนาที่กลั่นกรอง และปลูกฝงอุดมการณเหลานี้ ไร
ประสิทธิภาพ เราจะไดผูนําทางทหารที่ไรเกียรติ ขี้โกง ตลบตะแลง อคติ และเห็นแกตัว
เมื่อเปนเชนนั้น ก็อยาหวังเลยวา ชาติประเทศจะรักษาความเปนเอกราชอธิปไตยไวอยูได
จงเตรียมตัวเผชิญกับภาวะการณ”สิ้นชาติ”ไดเลย
ตัวอยางของจรรยาบรรณทหาร (Code of Conduct)

- ๑๗ ตัวอยางตอไปนี้นํามาจาก “จรรยาบรรณของทหารอเมริกัน” และขอเสนอในรายงาน
เรื่องจริยธรรมในวิชาชีพทหาร ของอาจารย สมศักดิ์ สงสัมพันธ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑. พวกเราเปนทหาร เปนสวนหนึ่งของกองทัพแหงชาติ ที่ไดรับเกียรติใหมาทําหนาที่
ปองกันประเทศและคุมครองวิถีชีวิตของประชาชน พวกเราจึงตองเตรียมใหพรอมที่จะ
รบและสละชีพเพื่อชาติ
๒. ทหารตองไมคิดที่จะยอมแพ ถาเปนผูบัญชาการก็จะไมสั่งใหหนวยของตนยอมจํานน
(โดยเจตนารมณของตน) ตราบเทาที่ยังมีหนทางตอสู
๓. ถาถูกจับเปนเชลย เราก็จะยังคงสูตอไปทุกวิถีทาง โดยพยายามจะหลบหนีหรือชวยเหลือ
ใหผูอื่นหลบหนี และจะไมยอมรับการอภัยโทษอยางมีเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษใด ๆ จากศัตรู
๔. ถาตกเปนเชลย เราจะไมใหขอมูลหรือกระทําการใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายตอเพื่อนรวมชาติ
ถามีอาวุโสจะทําหนาที่ผูบังคับบัญชา ถาอาวุโสต่ํากวาจะเชื่อฟงคําสั่งที่ชอบธรรม และ
สนับสนุนผูบังคับบัญชา ณ ที่นั้นทุกวิถีทาง
๕. ถาถูกสอบสวนเมื่อตกเปนเชลย เรามีหนาที่แตเพียงบอก ชื่อ ยศ เลขประจําตัว
ตําแหนง และวันเดือนปเกิดเทานั้น เราจะไมใหขอมูลใด ๆ หรือลงลายมือชื่อในเอกสาร
แสดงความไมจงรักภักดีตอประเทศชาติและพันธมิตร หรือกอการใด ๆ ที่จะเปนอันตรายตอ
ประเทศชาติ
๖. พวกเราจะไมมีวันลืมวา เราเปนคนไทย เปนขาราชบริพาร เปนหนี้บุญคุณแผนดิน ที่
จะตองรับผิดชอบการกระทําของตนเอง พรอมที่จะอุทิศชีวิตเปนราชพลี พรอมที่จะตอบ
แทนบุญคุณแผนดิน
๗. ทหารจักใชวิจารณญาณและความอดกลั้นสูงสุด ในการออกคําสั่งใชกําลังเขาสูรบ
และจะไมใชกําลังเกินกวาเหตุ ไมมุงหมายเขนฆาพราชีวิต โดยไมจําเปน หรือโดยคึกคะนอง
อีกทั้งกระทําการ โดยระมัดระวังมิใหเปนอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของพลเรือน
๘. ทหารจักไมทําราย รังแก ผูที่ออนแอกวา หรือผูที่ไมมีอาวุธและไมสามารถปองกัน
ตนเองได
๙. ทหารจักตองเปนผูที่หนักแนน อดทนตอความทุกข ยากลําบาก อดทนตอความขุนเคือง
คุมแคน รูจักขมใจระงับโทสะฉุนเฉียว

- ๑๘ ๑๐. ทหารจักไมสั่งการใหผูใตบังคับบัญชา กระทําการโดยไมชอบธรรม ผิดกฎหมาย
๑๑. ทหารจักตองรักษาเกียรติและทะนงในศักดิ์ศรี ไมแสวงหาความเจริญกาวหนาดวย
การประจบสอพลอ กลาวโทษ ใหรายผูอื่น
๑๒. ทหารจักตองเปนผูที่สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยและจิตใจที่ดีงามตอประชาชน และ
บุคคลในวิชาชีพอื่น
ปญหาทางจรรยาบรรณ
ในทุกวิชาชีพตางพยายามสรางกรอบกติกาใหสมาชิกยึดถือปฏิบัติ เพื่อจะไดเปนที่
ยอมรับศรัทธาจากสังคม และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
เกียรติภูมิความเปนมืออาชีพแหงตน แตเปนที่แนนอนวาในทุกสังคมยอมมีทั้งคนดีและ
คนไมดี คนไมดีก็ตั้งหนาแตจะทําลายเกียรติภูมิของอาชีพ ปญหาจรรยาบรรณจึงเปน
สวนหนึ่งของปญหาสังคม
ความไววางใจเชื่อถือศรัทธาก็ไมสามารถสรางใหเกิดไดในวันเดียว จําเปนตองพิจารณา
ในภาพรวมและดูกันนานๆ สังคมเองนั่นแหละจะเปนผูตัดสิน สะทอนออกมาใหปรากฏ
ทางพฤติกรรม และความรูสึก วาจะไววางใจและเชื่อถือตอกลุมอาชีพนั้นในลักษณะใด
เครื่องชี้นี้บางครั้งก็เรียกกันวา ภาพลักษณ ที่ทุกวันนี้ปรากฏแตการสรางภาพ เวลาเทานั้น
จะเปนเครื่องพิสูจนคุณงามความดีของบุคคล ของกลุมอาชีพ
ความเชื่อถือศรัทธาของคนหมูมากเปนพลังมหัศจรรยที่จะทําในสิ่งที่คาดไมถึง เชนที่
ทหารเรียกวา หลักนิยม เนื่องจาก พระทานสอนวา” ใจเปนนายกายเปนบาว”กําลังใจของ
คนทําใหงานยาก ๆ สัมฤทธิ์ผลเปนปาฏิหาริยมามากแลว ยิ่งเปนพลังใจของกลุมคนที่
หลอมรวมกัน สงครามที่วายิ่งใหญแสนเข็ญก็สามารถเอาชนะได แมจะมีกําลังรบที่มี
ตัวตนดอยกวา

- ๑๙ ภาพลักษณที่ทําใหทหารอาชีพเสียหาย ตัวอยางเชน การกระทําปฏิวัติรัฐประหาร
การทุจริตคอรรับชั่น การเขาไปแทรกแซงทางการเมือง เพื่อหวังอํานาจโดยไมบริสุทธิ์
ใจตอแผนดิน ตัวอยางเหลานี้ทําใหสังคมเกิดความคลางแคลงในความเปนมืออาชีพของทหาร
สวนในภาพที่เปนสากล หลังยุคสงครามเวียดนาม มีหลายเหตุการณที่สรางความคลางแคลงใจ
แกผูคน เชน กรณีที่ทหารอเมริกันสังหารผูหญิงและเด็กที่หมูบานไมลาย กรณีทหารสหรัฐฯ
โจมตีที่พักของกัดดาฟจนบุตรสาวเสียชีวิต กรณีวอรเตอรเกต กรณีสหรัฐฯ โจมตีสถานทูตจีน
ในยูโกสลาเวีย เหลานี้ไดสรางกระแสการวิพากษวิจารณปฏิบัติการทางทหาร ตัวอยาง เชน
เหตุการณที่สะทอนถึง จรรยาบรรณที่ดีงามของทหาร
๑. เหตุการณในวันที่ ๑๔ ต.ค.๑๖ และ ๑๗–๒๕ พ.ค.๓๕ เกิดจลาจล จนในหลวงฯ
ตองออกมาแกสถานการณ ทั้งที่ฝายทหารมีอํานาจเต็ม หากหวงอํานาจ ไมเห็นแกความ
จงรักภักดี อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากประเทศไทยแลว จะมีที่ไหนอีกในโลก ประเทศที่
ปกครองโดยทหารมักจบลงดวยการปราบปรามอยางรุนแรง เชน การจลาจลใน ลอสแองเจลลีส
ก็ตาม
๒. ฝายกบฏจับ พล.อ. อรุณ ทวาทสิน ใหสั่งเคลื่อนยายกําลังเขาสนับสนุน แตทานขัดขืน
จึงถูกสังหารเมื่อ ๒๖ มี.ค.๒๐ แสดงถึงการอบรมใหทหารมีอุดมการณแกกลา ไมเขาขาง
ฝายกบฏแมเพื่อรักษาชีวิตตนเอง พลีชีพเพื่อความถูกตอง เหตุการณจึงพลิกกลับฝายรัฐบาล
ไดชัยชนะ
๓. ร.ต.สําราญ วงศจิ๋ว หน.ชุด ลว.นย.๒๓๙๓ สมทบนายอําเภอและฝายปกครอง เขา
จับกุมแรเถื่อนที่นําเงินไปสนับสนุน ผกค. ผูตองหาติดสินบน ๙ แสนบาท แตเขาไมยอมรับ
และจับกุมไปดําเนินคดี แสดงถึงความรักเกียรติทเี่ งินไมอาจซื้อเขาได ณ ทาขึ้น ทาศาลา
นครศรีฯ เมื่อ ป ๒๓
๔. จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อสิ้นอํานาจ พ.ศ.๒๕๐๐ ครอบครัวยังยากจนตองประคอง
ตัวเรื่องรายจาย ทานไมเคยดางพรอยเรื่องทุจริต
๕. พลเรือเอก เจเรมี่ บัวดา ผบ.ทร. สหรัฐฯ ปลิดชีพตนเอง โดยมีจดหมายลาไววา กรณีที่

- ๒๐ ประดับเหรียญความสําเร็จ Navy Achievement Medal ในสงครามเวียดนามที่มีรูปตัว V
Valor โดยทีไ่ มมีสิทธิ์ เพราะไมไดออกรบจริง ขอโทษที่กระทําผิดโดยไมเจตนา Honest
Mistake แมเขาไมไดจบ แอนนาโปลิส แตรักเกียรติวินัยเยี่ยมใฝเรียนรู เกิดคําถามวา
สมควรไหมตองทําขนาดนั้น ปลิดชีพแลวไถบาปไดหรือไม ทําไมไมหาทางแกไขวิธีอื่น
เหมือนนักรบซามูไร ฮาราคีรี ไมตายมีประโยชนแกชาติกวาหรือไม รักเกียรติหรือเห็น
แกตัว
สวนเรื่องที่สรางความคลางแคลงใจของสาธารณชนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
เชน การปฏิวัติรัฐประหาร การทุจริตคอรรัปชั่น การทําสงครามเพื่อปกปองสันติภาพ
ลอรด แอคตัน วา Power is Corrupt ทหารอยูในอํานาจนานเกินไปมักทุจริต การเลน
พรรคเลนพวก การปฏิบัติตอศัตรูอยางย่ํายี “ถีบลงเขา เผาลงถังแดง” เหยียบย่ําศพ ทรมาน
ขมขืน กรณีการ “เสียสัตยเพื่อชาติ” ของนายก สุจินดา รายงานตัวเลขความสูญเสียของ
ขาศึกเกินจริงในเวียดนาม
กรณีหมูบานไมลาย ทหารอเมริกันสังหารทั้งผูหญิงและเด็กกวา ๓๐๐ ชีวิตจนเกิดกระแส
การตอตานสงครามในสหรัฐฯ กรณี วอรเตอรเกต ขายอาวุธนําเงินไปสนับสนุนการ
ปฏิวัติในประเทศอื่น กรณี น.ท.โอลิเวอร นอรธ โจมตีที่พักกัดดาฟเพื่อมุงสังหารจนบุตร
บุญธรรมเสียชีวิต กรณีถลมสถานทูตจีนในยูโกสลาเวีย เปนตน
กรณีเหลานี้ สมควรที่จะหยิบยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษา
อาชีพตอไป

ในเรื่องจรรยาบรรณของทหาร

- ๒๑ สรุป
ภาพลักษณของทหารไทย เปนสถาบันที่มีหนาทีส่ ําคัญของชาติ จงรักภักดีและเทิดทูน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การจะธํารงความเปนทหารอาชีพไวได จะตองไดรับการ
อบรมปลูกฝงระเบียบวินยั คานิยม และอุดมการณอยางเขมงวด เพื่อใหทหารยึดมั่นใน
ศีลธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ ความเพียรพยายามของกองทัพที่จะปลูกฝง
จริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ จะสงเสริมใหทหารไดแสดงออกถึง คุณธรรม ความกลา
หาญ อดทน เสียสละ เปนแบบอยางใหปรากฏ เชน วีรชนทหารไทย ที่ยังปรากฏและตรา
ตรึงอยูใ นความทรงจําของคนไทยเสมอมา อันจะสงผลใหทหารไดรับเกียรติ ทั้งตอตนเอง
วงศตระกูล และกองทัพไทยตลอดไป
ฝูงชนกําเนิดคลาย คลึงกัน
ใหญยอมเพศผิวพรรณ แผกบาง
ความรูอาจเรียนทัน กันหมด
ยกแตชั่วดีกระดาง ออนแกฤาไหว
ความรูคูเปรียบดวย กําลัง กายเฮย
สุจริตคือเกราะบัง ศาสตรพอง
ปญญาประดุจดัง อาวุธ
คุมสติตางโลปอง อาจแกลว กลางสนาม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

พล.อ.ต. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน
๙ ธันวาคม ๒๕๔๓

บรรณานุกรม
๑. จริยธรรมในวิชาชีพทหาร โดย อาจารย สมศักดิ์ สงสัมพันธ ภาควิชาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. คุณภาพชีวิตแบบทหาร : จริยธรรมของทหารอาชีพ โดย มุทิตา วารสารเสนาธิปตย
ฉบับที่ ๑-๓ ป ๒๕๓๙
๓. จริยธรรม อํานาจ ประชาธิปไตย โดย รศ. ทิพยพรรณ นพวงศฯ วารสารเสนาธิปตย
ฉบับที่ ๒ ของป ๒๕๔๑
๔. จริยธรรมกับชีวิต โดย ผศ.บุญมี แทนแกว สํานักพิมพโอเดียนสโตร
๕. The Military Professional in America Lt Col John F. Shiner, DCS/Plan and
Operations USAF HQ.
๖. Professions and Professionalism; Sam C.Sarkesian, New York , The Pergamon
Press,1981
ผนวก: ความหมายแหงคํา
อุดมคติ คือ จินตนาการที่เปนมาตรฐานแหงความดีงาม ความจริง ที่มนุษยยึดถือเปน
เปาหมายในการดําเนินชีวิต
อุดมการณ คือ อุดมคติอันสูงสง ที่จูงใจมนุษย ใหพยายามทําใหบรรลุถึง
อุดมการณ หมายถึง คานิยม ความเชื่อ อุดมคติสูงสงที่บันดาลใจใหมีความพยายามไปให
ถึง อันเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ พฤติกรรม ทัศนะ อันเปนที่ยอมรับ
คานิยม คือ ความชื่นชอบอันเปนพิเศษ (Preference system) ขึ้นอยูกับการอบรมกลอม
เกลา ฐานะ อาชีพ ชาติวุฒิ ที่แสดงออกทางทรรศนะคติ พฤติกรรม การตัดสินใจที่กระทํา
เสมอ ๆ จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณ ที่เหนือกวาลักษณะประจํา

ธรรมะ หมายถึง คุณธรรม ความดี เปนสัจธรรมเปนธรรมชาติ อันเปนหลักในการคิด
การพูดและการประพฤติปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหบุคคลตกอยูในอํานาจฝายต่ํา มิใหตกไป
ในที่ชั่ว จนเกิดทุกข เปนทุกข เชน พระปฐมบรมราชโองการที่วา "เราจักครองแผนดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม"
ธรรม มีความหมายไดหลายนัย เชน หมายถึง หลัก ความเปนจริง เรื่องปกติ อํานาจ
หนาที่ แบบแผน วิธีปฏิบัติ วิวัฒนาการ ความดีความงาม คุณคา ความจริง การทรงสภาพ
เปนตน
ศีลธรรม หมายถึง หลักประพฤติที่ดีงาม(สวนมากเกี่ยวเนื่องกับศาสนา)
เกียรติ

หมายถึง ชื่อเสียง ความยกยองนับถือ ความมีหนามีตา การนับหนาถือตา
เกียรติคุณ หมายถึง คุณที่เลื่องลือ ที่ไดรับการสรรเสริญ
เกียรติยศ หมายถึง เกียรติที่ไดโดยตําแหนงหนาที่
เกียรติศักดิ์ หมายถึง เกียรติตามฐานะของแตละบุคคล

จริยะ หรือ จริยา คือ ความประพฤติ การกระทํา เมื่อสมาสกับคําวา ธรรม หรือ ธรรมะ จึง
เปนความประพฤติที่ถูกตองตามครรลองครองธรรม ชอบธรรม เปนธรรมชาติ
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกตองดีงาม รวมถึงการทํา
หนาที่ของตนใหครบถวนสมบูรณ เวนในสิ่งที่ควรละเวน กระทําการงานและดํารงชีวิต
อยางฉลาด ดวยสติและปญญา รูเหตุรูผลรูกาลเทศะ กระทําทุกอยางดวยความรอบคอบ
เสียสละอุทิศตน มุงมั่นและบากบั่น
- ๒๔ -

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผูประกอบอาชีพการงาน แตละอาชีพ
กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
จรรยาบรรณ หมายถึง จริยธรรมของกลุมชนผูรวมอาชีพรวมอุดมการณ เปนหลัก
ประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม ควรจะรวมกัน
รักษาไวเพื่อธํารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกวากฎระเบียบ ลึกซึง้
กวาวินัย สูงคาเทียบเทาอุดมการณ
คติพจน วลีทอง
สัปปุริสธรรม ๗ คือ ธรรมของสัปปบุรุษ ธรรมของคนดี ตองรูจัก
เหตุ ผล คน ตน ประมาณ กาล บริษทั
สติ คือ การระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัว สมาธิ การตั้งใจมั่น
ชนเปนจํานวนมากที่ไมรูจักรักษาตน ขาดวินัย ไมมีแนวทางปฏิบัติ ก็มักจะรอนเรไป
เสมือนควายตาบอดที่หลงเขาไปในปาฉะนั้น
ความดี ก็คือความดี เปนคุณคาทางนามธรรมอันเปนสัจจะธรรมในตัวเอง จึงไมแครผลที่
จะตามมา และความดีนั้นเองที่จะเปนเครื่องตัดสิน (เอมมานูเอล คานท ปราชญเยอรมัน
(1724-1804)
บริหารตน บริหารคน บริหารงาน และบริหารเวลา จะสามารถครองตน ครองใจคน และ
ครองหนาที่การงานที่จะตองรับผิดชอบยิ่งใหญขึ้นไปได

- ๒๕ ชัยชนะในสงครามสมัยใหม ขึ้นอยูกับ นายทหารที่เปนสมองของกองทัพ ดวยการเตรียม
พวกเขาใหไดรับการศึกษาและฝกพิเศษ แตผูนําก็ตองศรัทธาในระบบการฝกศึกษานั้น
อยางแทจริง
หากปราศจากจิตสํานึกในการรักษาวินัยกฎระเบียบ จรรยาบรรณทั้งหลายก็จะเสื่อมลง
จรรยาบรรณของทหารอาชีพ ตองใสใจกับคุณธรรมควบคูไปกับความเจริญเติบโตของ
องคกร บนพื้นฐานที่ตระหนักในหนาที่ที่มีตอสังคม
ในโลกแหงความเปนจริง มีนักบริหารมากมาย แตมีผูนําที่แทจริงเพียงนอยนิด
ผูนําที่แทจริง จะ…
เขาใจวัฒนธรรมขององคกรอยางลึกซึ้ง รูวามันเปนขุมพลังทางยุทธศาสตร ไมใชตุมถวง
ความเจริญขององคกร
รูจักทาทายสถานะขององคกรอยางสมเหตุผล
รูจักพัฒนาวิสัยทัศนอยางสมจริง
รูจักใชกลยุทธใหสัมฤทธิผ์ ล
รูจักสื่อสารอยางมืออาชีพ
รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และ
เห็นคุณคาของคน มากกวาจะเปนเพียงปจจัยของการผลิต

- ๒๖ ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ หา ย. ยิ้มแยม เยือกเย็น ยกยอง ยืนหยัด และ ยืดหยุน
หาอยา … อยาเรงเวลา อยาบาขาวลือ อยาถือโชคลาง อยาเดินทางผิด อยาตัดสิทธิ์คนดี
ความรูที่ขาดคุณธรรม
ความสามารถที่ขาดสติ
การประกอบกิจที่ขาดศรัทธา
ความเปนผูนําที่ขาดความกลา
คืออุปสรรคของความสําเร็จและเครื่องทําลายศรัทธาของประชาชน
"ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดังใจจง"
การรับนองใหมของนิสิตนักศึกษาในปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึง พฤติกรรมเก็บกดของ
เยาวชน ที่ถูกระบบอาวุโสและอํานาจนิยมครอบงําและฝงรากลึกในสังคมไทย
“ไมตองเทาใคร แคเทาที่เรามี แลวรูสกึ ดี ก็พอแลว “ กาญจนา ปลอดภัย
เปนไปไดไหมที่จะปลอยใหปญญา ครอบงําแทน อารมณ
วิธีที่เขาจัดการกับเงินของเขา คือบทพิสูจนบุคลิกภาพที่แทจริงของคนๆนั้น
เพียงคนธรรมดาที่กลาฝน และปนมันใหเปนจริง โดยไมไปเบียดเบียนใคร เพียงเทานี้ก็
วัดคุณคา อันควรแกการยกยองใหระลึกถึง
แมสอนใหเปนใหญในใจคน ไมใชบนหัวคน เมื่อหมดอํานาจแลวก็ยังมีคนดีคบ

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด
ถึงวิไล เลิศฟา สงาศรี
ถึงฉลาด กาจกลา ปญญาดี
ถาไมมี คุณธรรม ก็ต่ําคน
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