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หนวยที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณธรรมเปนคุณสมบัติที่ดีในจิตใจและเปนเครื่องสงเสริมความสงบสุขและความเจริญใหกับบุคคลผูประกอบวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงควรฝกฝนตนใหเปนผูที่มีคุณธรรม กลาวคือตองตระหนักไดวาอะไรดี อะไรไมดี อะไรควร
และปฏิบัติในทางที่ดีที่ควรใหเปนปกติ นิสัย หากผูประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดใชคุณธรรมอยาง
เหมาะสมกับหนาที่การงานแลว ก็ยอมทําใหผูนั้นเปนผูที่คิดดีทําดี
คุณธรรม หมายถึง ความดีงามในจิตใจซึ่งทําใหเกิดความประพฤติดีอยางตอเนื่อง ผูที่มีคุณธรรมคือผูที่มีความเคยชินและ
ประพฤติดีดวยความรูสึกในทางที่ดี
- คุณธรรมเปนความรูสึกนึกคิด
- คุณธรรมเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ
- คุณธรรมเปนคุณสมบัติที่ดีของบุคคล
- คุณธรรมเปนสิ่งที่ตรงขามกับกิเลส
คุณธรรมสําหรับวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณธรรมพื้นฐานของการเปนผูประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีนั้นคือ การเปนผูที่มีความประพฤติที่ดีงาม
ทั้งทางกาย วาจา และใจ เปนผูมีความยุติธรรม มีความเมตตากรุณา เปนคนตรงไมคิด ทรยศ ตอผูอื่นและประเทศชาติ มีความ
อุตสาหะ บําเพ็ญเพียร รูจักออนนอมถอมตน รูจักให และรักษาศีล
ความรูเปรียบเสมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดยานไปถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย สวนคุณธรรมนั้นเปรียบเหมือนพวงมาลัยหรือ
หางเสือที่เปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาใหยวดยานไปถึงที่หมายไดอยางปลอดภัย คือจุดหมายที่พึงประสงคนั่นเอง
ผูประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยที่มีคุณธรรมจะไดรับผลดีดังนี้คือ
1. จะเปนผูไดรับการยกยองวาเปนคนดี เปนคนมีคามาก
2. ทําใหคนนั้นมีความสมบูรณในความคิดและการกระทํา ไมมีการขัดแยงกันระหวางความคิด คําพูดและการกระทํา
เรียกวาความซื่อตรง
3. ทําใหเปนคนที่มีความจริงใจ ยอมไดรับความวางใจจากบุคคลอื่น ทําใหไดรับประโยชน
4. ทําใหเกิดความสบายใจ
5. ทําใหสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพและดํารงอยูไดดวยความมั่นคงปลอดภัย
จริยธรรมในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จริยธรรม หมายถึง ขอกําหนดหรือหลักเกณฑใหบุคคลประพฤติและปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้น หรือเกิดจากศาสดา
ของศาสนาตางๆ เปนผูกําหนดขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาคนใหอยูดีมีสุขรวมกันในสังคม
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หรือ หมายความถึง ความดีงาม ความถูกตอง ความ
เที่ยงตรง ที่สังคมกําหนดใหสมาชิกปฏิบัติตาม
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คุณลักษณะของจริยธรรมนั้นมีอยู 4 ประการ คือ
1. เปนสิ่งที่ดีงาม
2. เปนสิ่งที่มีเหตุผลหลักการและสามารถเขาใจได
3. เปนสิ่งที่ใหประโยชนแกผูปฏิบัติ
4. เปนสิ่งที่ทุกคนตองมีและยึดถือ ไมมากก็นอย ไมอยางนั้นสังคมจะวุนวาย
จริยธรรมสําหรับวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. การเปนผูที่มีความเมตตากรุณา
2. การเปนผูใฝสัจธรรม ยึดมั่นกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. การเปนผูใชปญญาในการแกไขปญหา
4. การเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต
5. การเปนผูมีวิริยะอุตสาหะ
6. การเปนผูมีความอดทน (ขันติ)
7. การเปนผูมีหิริ – โอตตัปปะ คือมีความเกรงกลัวและละอายตอบาป
8. การเปนผูมีความรับผิดชอบ
9. การเปนผูมีระเบียบวินัย
10. การเปนผูมีมนุษยสัมพันธและการรักษาความสามัคคี
11. การมีเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตร เพื่อนที่ดีจะนําพาเราไปสูความเจริญ
12. การเปนผูไมประมาท
ความสําคัญของจริยธรรมตอวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความสําคัญของจริยธรรมนั้นมีมาก กลาวคือ จะชวยพัฒนาชีวิตที่อยูในสังคมใหเปนชีวิตที่มีความรมเย็นเปนสุข ทั้งโดยสวน
ตนและการเปนอยูรวมกันโดยสวนรวม นําความเจริญกาวหนามั่นคงมาสูชีวิตและสังคมที่อาศัยอยู และทําใหผูประกอบ
วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายและประสพความสําเร็จในการดําเนินงาน
จริยธรรมมีความสําคัญและเปนประโยชนตอผูประกอบอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
1 ทําใหผูประกอบอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ที่ไดชื่อวาเปนผูมีจริยธรรม
2. ทําใหเกิดภาพพจนที่ดีตอวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทําใหสังคมยอมรับและชื่นชมในสาขาวิชานี้
3. สรางความสุขและ ความเจริญแกผูปฏิบัติในสาขาวิชาชีพนี้
4. สรางความเจริญใหกับสังคมและประเทศชาติผูคนในสังคมมีจริยธรรมเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตบานเมืองจึง
เจริญรุงเรือง
5. ทําใหผูประกอบวิชาชีพดานนี้สามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดจน
ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินงาน
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ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว
-การอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย
- อิทธิพลของกลุมเพื่อน
- พระและสาวกของศาสนาตางๆ
- ภาวะเศรษฐกิจ
- การไมรูจักประมาณตนเองและทะเยอทะยานอยากมีเหมือนผูอื่น
- การมัวเมาในอบายมุข
- การเห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง
- อิทธิพลของสื่อมวลชน
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเปนการพัฒนาชีวิตของบุคคล ซึ่งตองคอยๆ พัฒนาไปทีละขั้นตอนและจําเปนตองไดรับการ
ดูแลรักษาและสงเสริมใหเกิดขึ้นอยางมั่นคงและตอเนื่อง นับแต กิริยา วาจา และการกระทํา และควรพัฒนาตนเอง อยาง
สม่ําเสมอจนตลอดชีวิตดวยความเพียรพยายามเพื่อใหคุณธรรมและจริยธรรมซึมลึกลงไปในจิตใจ ในทัศนคติ ในอุปนิสัยและ
พฤติกรรมอยางละเอียดออน
1. การสรางคุณธรรมและจริยธรรมในระบบการศึกษา จัดใหมีหลักสูตรการศึกษา ที่บรรจุเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถาบันการศึกษา
2. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในกรอบของสังคมทั่วไป เชน จัดอบรมกอนเขาทํางาน และเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ปจจัยที่เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- การเพิ่มพูนความรูและสติปญญาอยูเสมอ
- พยายามที่จะเอาชนะความอยากตางๆ
- มีความ ปติยินดีในการกระทําความดีทุกครั้ง
- ไมยินดียินรายตอคําชมเชยและคําติเตียนของผูอื่น
- คบคนดีเปนเพื่อน
วิธีการที่ใชในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1. พยายามหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับตนเองที่จะปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคม ใชแนวทางในการพิจารณาตนเอง
และปรับปรุงตนเอง
- พยายามที่จะเขาใจชีวิตวาชีวิตของคนเรายอมมีปญหามากมาย มีสุข มีทุกข มีสมหวัง มีผิดหวัง หมุนเวียนอยู
ตลอดเวลา ถาเราเขาใจในความจริงของชีวิตก็จะทําใหจิตใจสบาย ไมคิดมาก และมีกําลังใจที่จะตอสูกับชีวิตตอไป
- ปลุกใจตนเองใหมีความกระตือรือรน อดทนและตอสูกับชีวิต โดยพยายามที่จะสรางกําลังใจใหกับตนเอง
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2.
3.
4.

ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญที่มีชีวิตที่ดี ประสพความสําเร็จในชีวิต เพื่อจะไดยึดถือเปนแบบอยางมีทิศทาง
สงเสริมสุขภาพของตนใหแข็งแรง สมบูรณทั้ง รางกายและจิตใจ กําลังความคิดและกําลังสติปญญา
การสรางวินัยใหกับตนเอง เพื่อที่จะไดกระทําความดีและปองกันการทําความไมดี วินัยจะเปนเครื่องนําบุคคลไป
ในทางที่ดี
การพัฒนาจิต หรือจิตภาวนา
การฝกใหมีความอดทน

อิทธิบาท 4 หรือมูลฐานแหงความสําเร็จ 4 ประการ
1. ฉันทะ ความพอใจหรือความปรารถนาจะทําใหไดผลดี
2. วิริยะ มีความเพียรพยายามและขยันหมั่นเพียร
3. จิตตะ มีจิตใจฝกใฝในสิ่งนั้น
4. วิมังสา ใชปญญาไตรตรองอยางรอบคอบ มีการวางแผนและวัดผล
ผลของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้
- มีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนรวมงาน และมนุษยชาติ
- สามารถควบคุมตนเอง จะปฏิบัติและประพฤติในสิ่งที่ดีงาม โดยไมตองใชคําวา พยายาม
- มีความละอายตอการทําความชั่วดวยตนเอง แมวาจะอยูในที่ลับเพียงคนเดียวก็ตาม
- มีความรักในสันติสุข ใฝหาความสงบสุขแทนการแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง ความหรูหรา ฟุมเฟอย
- มีจิตใจสงบและมีพลังของจิต ไมตกอยูในอํานาจของความอิจฉาริษยา หรือความหวาดระแวง รูจักความสุข อันเกิด
จากความสงบสุขของใจ
- สามารถทํางานไดมากขึ้นและไดผลอยางมีประสิทธิภาพ ไมคอยผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณขึ้น
- สามารถเผชิญตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาอยางใจเย็น รวมทั้งสามารถแกไขความยุงยากและความ
เดือดรอนวุนวายในชีวิตไดดวยวิธีที่ถูกตอง
manasu

