
ชมรมซ่ือตรง 

วีรวิท  คงศักด์ิ 

  
เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการศึกษานวัตกรรม

การสร้างความซ่ือตรงในกลุ่มเยาวชน หรือ “ชมรมซ่ือตรง” (Integrity Club) ขึ้ น โดยเชิญชวนให้เยาวชน

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในทุกสถานศึกษา เสนอโครงการจัดต้ังชมรมภายในเดือนพฤษภาคม และจะ

พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมจ านวน ๑๐๐ ชมรมๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท 

แนวคิดน้ี เกิดจากการที่ส านักวิจัยและพัฒนา ได้ท างานวิจัยให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน

เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) และวุฒิสภา ในเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงในสังคมไทย” เพื่อ

จัดท าตัวชี้ วัดด้านความซ่ือตรงและร่างแผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติแล้ว พบว่า สังคมไทยขาดความต่ืนตัว

ในเรื่องการเสริมสร้างความซ่ือตรงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการน้ี มี ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงในกลุ่มเยาวชน 

(๒) เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ประสงค์จะด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความซ่ือตรงร่วมกันได้มีโอกาสท ากิจกรรม 

โดยมีการน าแนวพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติ

ให้เป็นผล และ(๓) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรง  

อย่างไรกดี็ ในการสัมมนาน าเสนอผลการวิจัยเรื่องน้ีเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 

คณะผู้วิจัยได้เสนอว่า ปัญหาที่พบ คือ คนไทยมีความรู้ ในเรื่องของ “ซ่ือตรง” หรือ “Integrity” น้อย และมี

ความเข้าใจความหมายที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการกล่อมเกลา

ทางสังคม (Socialization) ในเรื่องน้ี ยังมีข้อบกพร่องอยู่ 

ค าว่า “Integrity” พจนานุกรม ฉบับ สอ.เศรษฐบุตร จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จ า กัด 

เมื่อปี ๒๕๔๐ ให้ความหมายสั้นๆ ว่า “ซ่ือสัตย์มั่นคง, ความมั่นคง” 

ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร ได้อธิบายความหมายของ “Integrity” ไว้ในหนังสือ 

“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร” เมื่อปี ๒๕๕๐ ว่า 

“Integrity” มีรากศัพท์มาจากค าภาษาลาตินวา่ “Integer” ซึง่แปลวา่ “Wholeness” หรือความครบถว้น

สมบูรณ์, ความเป็นจ านวนเต็ม ซึง่เมื่อพิจารณาแลว้ก็จะไดค้วามหมายทีล่ึกซ้ึงว่า “คนที่จะเป็นคนเต็มคน” 

นั้นจะตอ้งมี “Integrity” เป็นคุณธรรมประจ ำตัว...” 

พร้อมกันน้ัน ท่านองคมนตรีได้ยกตัวอย่างประเทศอังกฤษ ซ่ึงถือว่า “เดก็ดี” ส าคัญและต้องมาก่อน 

“เด็กเก่ง” จึงปลูกฝังค่านิยม ๗ ประการ คือ สัจจะพูดความจริง (Truth) ความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty) 

ความส านึกในหน้าที่ (Sense of Duty) ความอดกลั้น (Patience) ความเป็นธรรม (Fair play) ความเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา (Consideration for others) และเมตตาธรรม (Kindness) เมื่อบุคคลใดมีครบถ้วนกถื็อได้ว่าเป็นผู้

มี “Integrity” 

อย่างไรกดี็ ท่านองคมนตรีธานินทร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “Integrity” มีความหมายรวมถึง ความหนัก

แน่น ความน่าเชื่อถือ ความยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง จึงให้ความหมายในทศันะของท่านว่า “การยึด

มัน่ในส่ิงที่ถูกตอ้งชอบธรรม” 



 ๒ 

คู่มือจริยธรรมของกองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา (1991) ได้อธิบายลักษณะของ Integrity ว่า เป็นเรื่องที่

ฝังลึกในจิตใจของคนซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องทั้งต่อหน้าและลับหลัง และยกตัวอย่างกรณีผู้ชายมีถุง

เท้าขาด ถ้าเขายินดีสวมใส่ตามสภาพที่มี โดยไม่สนใจว่า วันน้ีจะต้องถอดรองเท้าซ่ึงท าให้คนเห็นว่าเขาใส่ถุง

เท้าขาดหรือไม่ คนลักษณะน้ีนับว่าเป็น คนที่มี Integrity  

ในทางตรงข้าม ถ้าบุคคลใดคิดว่า วันน้ีจะไม่ถอดรองเท้าที่ใดเลย ดังน้ัน จึงใส่ถุงเท้าที่ขาดกไ็ด้ เพราะไม่

มีผู้ใดเหน็ คนลักษณะน้ีนับได้ว่า “เป็นคนไม่มี Integrity” เน่ืองจากไม่ซ่ือตรงในความคิดแม้กระทั่งกับตนเอง 

ทางด้านหลักพระพุทธศาสนา ท่านพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินฺทปัญฺโญ) ได้แสดงปาฐกถา

ธรรมชุด “เปลี่ยนคนให้เป็นมนุษย์” เมื่อปี ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ว่า “คนต้องมีศีลธรรมจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” 

โดยอธิบายความหมายของ “ศีลธรรม” (Morality) ว่า “การท าหนา้ทีข่องตนใหถ้กูตอ้งตามกฎธรรมชาติ”  

พร้อมกันน้ัน ท่านได้อธิบายว่า “มนุษย์” คือ คนที่มีจิตใจสูง รู้ เหตุผล  และเน้นย า้ว่า จะต้องมี “ปรมัตถ

ธรรม” (Ethics) ที่อธิบายเหตุผลเชิงปรัชญาของการปฏิบัติตามศีลธรรมน้ันด้วย เพื่อให้คนเชื่อถือศรัทธา

ยึดถือปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัย จึงจะท าให้คนน้ันได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

ใน “ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมของชนชั้นปกครอง (Elite) มีสาระที่เก่ียวกับ ความซ่ือตรง ๒ ประการ 

คือ “อาชวะ” และ “อวิโรธนะ” ซ่ึงสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช ได้ทรงอธิบายว่า 

“อาชวะ” หมายถึง ความตรง คือ ควำมประพฤติซื่อตรง ไม่คดทรยศต่อมิตรสหำย ต่อหนำ้ทีก่ำรงำน 

ตลอดจนถึงประชำชน 

และ “อวิโรธนะ” หมายถึง ความไม่ผิด เมือ่รูว้่าอะไรผิดกไ็ม่ท า เพราะทุกคนย่อมตอ้งมีความผิดบา้ง ไม่

มากก็นอ้ย ดว้ยสิ่ งทีไ่ม่รูซึ้ง่มีอยู่มากหรืออาจจะพลัง้เผลอท าใหผิ้ดอยู่บา้ง แต่ว่าอะไรทีรู่ว้่าผิดกไ็ม่ควรท า คือ

ไม่ ท ำผิดทัง้ทีรู่ ้

นอกจากน้ัน ใน “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงนิพนธ์

พระราชทานให้กับข้าราชการ เน่ืองในวันสงกรานต์เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๗ มีสาระเก่ียวกับความ

ซ่ือตรง ๒ ประการ คือ 

“ความซ่ือตรงต่อหนา้ที่ คือ ตัง้ใจกระท ากิจการ ซึง่ไดร้ับมอบใหเ้ป็นหนา้ทีข่องตนนัน้โดยซือ่สตัยส์ุจริต 

ใชค้วามอุตสาหวิริยภาพเต็มสติก าลังของตน ดว้ยความมุ่งหมายใหกิ้จการนัน้ ๆ บรรลุถึงซึง่ความส าเร็จโดย

อาการอันงดงามทีสุ่ดทีจ่ะพึงมีหนทางจดัไปได”้ 

และ “ความซ่ือตรงต่อบุคคลทัว่ไป คือ ความประพฤติซือ่ตรงต่อคนทัว่ไป รักษาตนใหเ้ป็นคนควรเขา

ทัง้หลายจะเชือ่ถือได ้โดยรักษาวาจาสตัยพ์ูดอะไรเป็นมั่น ไม่เหียนหันเปลีย่นแปลง ค าพูดไปเพือ่ความสะดวก

เฉพาะครัง้ ๑ คราว ๑” 

จากที่กล่าวมาพอเป็นสังเขป จะเห็นว่า “ความซ่ือตรง” เป็นคุณค่าที่ควรสร้างให้กับคนในสังคมเพื่อให้

เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” เช่นเดียวกับ “Integrity” ของสังคมตะวันตก โดยก าหนดลักษณะของคนซ่ือตรงได้ว่า 

“มีความรบัผิดชอบในการปฏิบติังานตามหนา้ที่ใหส้ าเร็จตามภารกิจอย่างงดงาม ดว้ยความมุ่งมัน่ 

ขยนั อดทน  และยึดมัน่ในความซ่ือสตัย ์สุจริต ความถูกตอ้ง ชอบธรรม ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั”  



 ๓ 

ส าหรับค่านิยมที่พึงปรารถนาน้ัน ควรมีการปลุกจิตส านึกในคุณค่า ๕ ประการ คือ (๑) ความซ่ือสัตย์ 

สุจริต (๒) ความวิริยะอุตสาหะ (๓) ความมุ่งม่ันในผลสัมฤทธิ์ของงาน (๔) การรักษาวาจาสัตย์และค ามั่น

สัญญา และ (๕) ท าตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป 

เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการของสถาบันพระปกเกล้าน้ี ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน

จากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน จึงมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับ

การตอบรับจากสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดี 

อย่างไรกดี็ การสร้างความซ่ือตรงในหมู่เยาวชนน้ี จะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย ถา้ไม่รบัความร่วมมือ

จากพ่อ แม่ ผูป้กครอง และครูอาจารย ์ในการใหก้ าลงัใจและท าตนเป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องความ

ซ่ือตรง จึงต้องขอความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ในเรื่องน้ีไว้ด้วย 

มาถึงวันน้ี กระแสความซ่ือตรงในสังคมไทยได้เริ่ม “จุดติด” ในภาครัฐโดย “โครงการองค์กรต้นแบบ

ความซ่ือตรงในภาครัฐ” ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และจะเกิด “ชมรมซ่ือตรง” ขึ้นในกลุ่มเยาวชน

ตามโครงการของสถาบันพระปกเกล้าครั้งน้ีอีก 

ดังน้ัน ภาคส่วนอ่ืน เช่น ส่วนราชการต่างๆ ภาคการเมือง ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคอ่ืนๆ ควรให้ความสนใจกับการริเริ่มสร้าง “ชมรมซ่ือตรง” บ้าง ประเทศไทยที่

รักของพวกเราจะได้พัฒนาไปสู่ “สังคมโปร่งใส คนไทยซ่ือตรง” เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศในเรว็วัน 

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

เขียนให้ “โพสต์ทูเดย์” 

๒๘ ก.พ.๕๔ 


