สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านอื่น ๆ :
การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหารประเทศและประชาชน
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คํานํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้ง
ที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความ
เหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทําให้กลไกของรัฐ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร โดยเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ม อบหมายให้
สํานักวิชาการและสํานักกฎหมาย ร่วมกันจัดทําสาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านอื่น ๆ :
การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน ขึ้น โดยค้นคว้า
และรวบรวมข้ อมู ล สถิ ติ จากหนั ง สื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการวิจั ย บทความที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ประเด็ น
การปฏิ รู ป และความเห็ น ของนั ก วิ ช าการ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย
ด้านอื่น ๆ : การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

สํานักวิชาการ
สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2557

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิ ปไตยแบบรั ฐสภามายาวนานกว่ า 80 ปี แต่ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยของไทยยังไม่มีเสถียรภาพ สภาพการเมืองยังอ่อนแอและเผชิญกับวิกฤติหลายครั้ง ซึ่งเป็น
การสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และ
มีเสถียรภาพ
วิกฤติทางการเมืองและความแตกแยกในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สะท้อนปัญหาสําคัญ
หลายประการของประเทศ ทั้งการใช้อํานาจอย่างไม่ชอบธรรมของนักการเมือง การทุจริตในวงราชการ
การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได้ และความไม่เท่าเทียมของ
โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญ หาเหล่านี้ไม่ได้ เป็นเพียงผลอันเกิ ดจากโครงสร้างทางอํานาจที่ถูกผูกขาดโดยชนชั้นนํา การบริหาร
ราชการที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการมี ก ฎหมายที่ ข าดสภาพบั ง คั บ เท่ า นั้ น แต่ เ กิ ด จากการย่ อ หย่ อ น
ในศีลธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของคนในสังคม และรวมถึงการขาดจิตสํานึกด้านจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อประชาชนของผู้บริหารประเทศทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและรวมถึงประชาชนในประเทศ
เกิดจากสาเหตุหลักสองประการ คือ ประการแรก ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาประเทศ
ที่ไม่สมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 7 ที่ใช้ระหว่าง พ.ศ. 2504 – 2539
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งคั่งด้านรายได้ แต่ไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการสร้างความสมดุลของสังคม ทําให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น
และเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม ประการที่สอง ปัญหาจากการขาดสภาพบังคับของกฎหมาย
และบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสําคัญกับการ
ส่งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และมุ่ งแก้ไ ขปัญ หาความย่อหย่ อนด้านจิต สํ านึ ก ของนัก การเมืองและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าล
แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังขาดกลไกที่เอื้อต่อการการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ซึ่งทําให้บทบัญญัติในประมวล
จริยธรรมไม่เป็นผล และไม่สามารถขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในทํานองคลองธรรมได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 เพื่อลดทอนอุปสรรคและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงก็ไม่ได้ลดลง
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการการเมืองและข้าราชประจําก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ เพราะการ
พัฒนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรม รวมทั้งการ
กําหนดบทลงโทษ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น การมีคุณธรรมและจริยธรรมต้องเกิดขึ้นจาก
ภายในของบุ ค คล ดั ง นั้ น การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง

ข
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและต้องดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย
แม้ไม่อาจเกิดผลในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ละทิ้งไม่ได้
ดังนั้ น บุคลากรในภาครั ฐ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีงาม
รักษาสัจจะที่ให้ไว้แก่ประชาชน มีจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตย มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ และไม่ทุจริตหรือใช้อิทธิพลแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง อนึ่ง การเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารประเทศ จําเป็นต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบราชการด้วย ภาคราชการ
ไทยยังถือเป็นกลไกสําคัญในการบริหารพัฒนาประเทศมาโดยตลอด บุคลากรในภาครัฐเป็นกําลังสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาได้เคยมีการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
เมื่อ พ.ศ. 2540 แล้ว แต่การปฏิรูประบบราชการครั้งนั้นก็ไม่ประสบผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันในวงราชการ และคนดีไม่ได้รับการเชิดชูหรือไม่ได้รับตําแหน่งสําคัญ ๆ อันจะช่วยผลักดันให้งาน
ราชการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่จะเกิดเป็นผลสําเร็จได้
จําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เก่งและมีจริยธรรม คัดกรองและเลือกคนให้เข้ามาในระบบโดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรมด้วย โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการสร้างหรือปรับปรุงกฎระเบียบและกลไก
มาตรการอื่น ๆ ให้ทันสมัย มีความชัดเจน และมีสภาพบังคับ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
จากการศึกษาประเทศตัวอย่าง คือ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่าทั้งสองประเทศนี้มีกฎหมาย
และประมวลจริยธรรมที่มีความชัดเจนและมีสภาพบังคับ ซึ่งสามารถควบคุมและกํากับให้มีการปฏิบัติ
ตามได้อย่างทั่วถึงและจริงจัง นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังประสบความสําเร็จในการสร้างคนและค่านิยม
ของสังคม โดยสิงคโปร์พัฒนาคนโดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาสามารถสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ทําให้ประชาชนชาวอเมริกันสามารถเลือกและควบคุมรัฐบาลของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
กรณีศึกษาของสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่า การปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีการสร้างจริยธรรมให้แก่คนใน
ชาติอย่างยั่งยืน โดยจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบริบทของสังคมไทย สามารถนําหลักคําสอน
ทางศาสนามาใช้ประกอบได้ เพราะการดําเนินชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับศาสนา ซึ่งศาสนามีหลักธรรม
คําสอนในการดําเนินชีวิตและมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญในการชี้นําให้ระบอบ
การปกครองเป็นไปตามครรลองของสังคม เกิดสันติ และมีโครงสร้างการเมืองการปกครองที่ยุติธรรมและ
ชอบธรรม

ค

ดังนั้น ประชาชนทุกวัยทุกอาชีพก็ควรได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเช่นกัน การจะพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญและเข้มแข็ง ปัจจัยสําคัญคือพฤติกรรมของประชาชนและผู้บริหารประเทศ ซึ่งจะต้องขัดเกลาไป
พร้อม ๆ กัน ไม่จําเป็นต้องจํากัดกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น การที่ประเทศจะเป็นอย่างไร จะมีระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจอย่างไร และจะมี
รัฐบาลแบบไหน ประชาชนในประเทศนั้นย่อมเป็นผู้กําหนด
ในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปฏิรูปด้านใดก็ตาม ก็ไม่อาจละเลยเรื่องการพัฒนา
จิตใจของคนในชาติได้ การที่คนในชาติมีคุณธรรม จริยธรรม รู้หน้าที่ และมีพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองดี
ย่อมเป็นปัจจัยเอื้อให้ได้คนดีมาบริหารประเทศ และเป็นการเกื้อหนุนให้ประเทศพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า
และยั่งยืนอีกด้วย
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บทนํา
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ตั้ งแต่ พ.ศ. 2475 ซึ่ งยาวนานกว่ า 80 ปี แล้ ว แต่ ระบอบประชาธิ ปไตยของไทยยั งล้ มลุ กคลุ กคลานมา
โดยตลอด การเมืองและระบบราชการของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนองการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของประชาชน มีการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
กว้างขวาง นักการเมืองและข้าราชการยังนิยมการใช้อํานาจและระบบอุปถัมภ์มากกว่าการใช้กฎหมาย
ซึ่งทําให้ระบบการเมืองขาดความชอบธรรม ระบบราชการไม่มีธรรมาภิบาล เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้
ไม่เต็มศักยภาพ และสังคมมีความอ่อนแอ สาเหตุพื้นฐานของปัญหาเหล่านี้เกิดจากสังคมไทยมีค่านิยมทาง
วัตถุสูง การพัฒนาที่ผ่านมาไม่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ ไม่มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
อย่างจริงจัง ระบบการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชน
ประกอบกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ไม่อาจควบคุมแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลได้ และ
ที่ สํ า คั ญ ผู้ บ ริ ห ารประเทศก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน สิ่ ง เหล่ า นี้ ทั บ ถมอยู่ ใ นสั ง คมไทย
มานานจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการบริหารประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 สภาปฏิรูป
แห่งชาติจะดําเนินการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน และสังคม นอกจากนี้แล้ว สภาปฏิรูปแห่งชาติยังสามารถดําเนินการศึกษา
และเสนอแนะการปฏิรูปในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ อาทิ การพัฒนาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ
วัฒนธรรมทางการเมือง การปลูกฝังและเผยแพร่ค่านิยมที่เหมาะสมต่อสังคมไทย ความสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ ความมีระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงปัญหาของประเทศที่สะสม
มายาวนาน รากฐานของปัญหาทั้งหลายล้วนเกิดจากความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก
ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่การปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน
ดังนั้น สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยฉบับนี้ จึงนําเสนอประเด็นการเสริมสร้าง
มาตรฐานคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารประเทศและประชาชน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อสร้า ง
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความย่อหย่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทย กระตุ้นให้มี
การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกัน
การทุจริตและปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล สร้างมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม
และความไร้ระเบียบวินัยที่สะสมมานานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างพฤติกรรม
ที่ดีงามต้องใช้เวลานาน แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการด้วยความอดทนและเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคม

2
ต้องร่วมมือกัน เพราะคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีของผู้บริหารประเทศและประชาชน เป็นปัจจัย
ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทําให้คนในชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ประเด็นสําคัญที่นําเสนอมีดังต่อไปนี้ คือ
• ที่มาและสภาพปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศไทย
• ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
• ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการแผ่นดิน
• ศาสนากับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมของต่างประเทศ
• บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ที่มาและสภาพปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศไทย
วิกฤติทางการเมืองและความแตกแยกในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สะท้อนปัญหาสําคัญ
หลายประการของประเทศ ทั้งการใช้อํานาจอย่างไม่ชอบธรรมของนักการเมือง การทุจริตในวงราชการ
การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมของโอกาส
ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผลอันเกิดจากโครงสร้างทางอํานาจที่ถูกผูกขาดโดยชนชั้นนํา การบริหารราชการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และการมีกฎหมายที่ขาดสภาพบังคับเท่านั้น แต่เกิดจากการขาดจิตสํานึกด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อประชาชนของผู้บริหารประเทศทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หากย้อนไปในอดีต นับตั้งแต่การรัฐประหารล้มรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2520 ที่มีพลเรือ เอกสงัด ชลออยู่ เป็นผู้นําในการยึดอํานาจ และมีการแต่งตั้งให้พลเอก เกรียงศักดิ์
ชมะนันท์ ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ของไทยจากระยะของการเปิดเสรี ไปสู่ระยะของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และระยะของการสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาธิปไตย (อ้างใน ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, พิกุลทอง รุจิราภา และกัญญารัตน์
ปั้นทอง, 2542, น.51) ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสังคมไทยที่กําลังรับอิทธิพล
ตะวันตกเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะค่านิยมแบบอเมริกันที่มุ่งเน้นให้คุณค่าทางวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม
ค่านิยมทางวัตถุได้เข้ามาแรงและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ประกอบกับลักษณะทางการเมืองที่ยึดตัวบุคคลและอํานาจเงินเป็นสําคัญ ทําให้การเมืองไทยถูกผูกขาด
โดยคนเฉพาะกลุ่ ม และสิ่ งเหล่ านี้ ได้ก ลายเป็นปัญ หามากขึ้ นเมื่ อเศรษฐกิ จ ของประเทศเจริ ญ ก้าวหน้ า
กลุ่มธุรกิจและชนชั้นกลางในเมืองเข้ามามีบทบาทสําคัญทางการเมืองและการบริหารประเทศ มีระบบทุน
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการทางการเมื อ งจนนํ า ไปสู่ “ธุ ร กิ จ การเมื อ ง” และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
อย่างกว้างขวาง (ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, 2542, น. 51)
จากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต และรวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2540 สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในชาติ การที่ประเทศมุ่งพัฒนาทางวัตถุโดยละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจ ทําให้คน
ในสังคมไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดสิ่งยั่วยุ ไม่ว่าอํานาจ ความร่ํารวย หรือลาภยศตําแหน่ง ประกอบกับเข้าใจว่า
สิ่งเหล่านี้คือความสุขและเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม ทําให้ต้องแสวงหาแม้ว่าการได้มานั้นไม่ถูกต้อง
เหมาะสมก็ ต าม สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ์ ล่ า สุ ด ปั ญ หาการเมื อ งและความแตกแยกของคนในชาติ นั บ ตั้ ง แต่
การรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2549 จนถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ล้วนแล้วแต่มีที่มา
จากการขาดสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยึดหลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
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หน้าที่ ส่งผลให้การบริหารจั ดการภาครัฐด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส เกิ ดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ในวงกว้าง มีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการพึ่งพาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในลักษณะต่างตอบแทน ตลอดจนปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคล เช่น เรื่องชู้สาว และ
การแสดงกิริยาก้าวร้าว เป็นต้น
องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคม
ระดับโลกในด้านการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชัน ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ประจําปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก สําหรับอันดับภาพลักษณ์
คอร์รัปชันของ 10 ประเทศในอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดั บที่ 5 ซึ่งมีอันดั บต่ํากว่าสิงคโปร์ บรูไน
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ตามลําดับ แต่อยู่ในอันดับที่ดีกว่าอินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา
ตามลําดับ (มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2557)
ตาราง 1 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รปั ชันประจําปีของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 – 2556
พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

2.79 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.33 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.06 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.80 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

34
37
39
61
68
60
61
64
70
64
59
63
84
80
84
78

จํานวน
ประเทศ
41
54
52
85
98
90
91
102
133
146
159
163
179
180
180
178
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พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

2554
2555
2556

3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
37 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
35 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

80
88
102

จํานวน
ประเทศ
183
176
177

ที่มา: มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2556

จากดั ชนี ชี้วั ดภาพลั ก ษณ์ คอร์ รั ป ชัน ประจํ าปี ข องประเทศไทยโดยการสํ ารวจขององค์ ก ารเพื่ อ
ความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยยังไม่เคยได้คะแนนเกินครึ่ง และสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยยังอยู่
ในระดับต่ํา หากพิจารณาจากอันดับของไทยที่ลดลงในบางปีก็มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศ อย่างเช่น ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2550 เป็นช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนทางการเมือง
จนเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อันดับของไทยในช่วงเวลานั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
และจึงค่อยปรับดีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี อันดับของไทยก็ลดลงอย่างเด่นชัดอีกครั้งใน พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556 เมื่อการเมื องไทยอยู่ใ นสภาพวิกฤติอี กครั้ง ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าปั ญหาการเมืองไทย
มีความสัมพันธ์กับการทุจริตคอร์รัปชันและการขาดจิตสํานึกที่ดีของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
แถลงผลงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ช่วงเดือนตุลาคม ธั น วาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการฯ มี ค ดี ใ นความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง 9,477 เรื่ อ ง
และได้ร ะบุ ว่า การจั ด ซื้อ จัด จ้ า งโครงการภาครัฐ มี ตัว เลขการทุจ ริต กว่า 1 แสนล้ า นบาทต่อ ปี (สถาบั น
พระปกเกล้ า, 2557) ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ส ะท้ อ นให้เ ห็ น ความเสื่ อ มถอยทางจริ ย ธรรมของผู้บ ริห ารประเทศ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการแก่งแย่ง การเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
และขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม ทํ า ให้ สั ง คมขาดความสงบสุ ข และเสี ย โอกาสในการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ
แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้ตระหนักถึงการพัฒนาคน ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยการเปลี่ ย นแนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศให้ เ กิ ดความสมดุ ล ทั้ ง ด้ านวั ตถุ แ ละจิ ตใจ มีรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับการสร้างกฎระเบียบและกลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งสร้างกระบวนการเพื่อตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย แต่เหตุใดยังมีการฉ้อราษฎร์
บังหลวงอย่างหนัก นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่ประชาชนบางส่วน
รับได้กับการทุจริตและการประพฤติเช่นนั้น ทั้งที่เป็นภัยร้ายแรงที่ทําลายความมั่นคงของชาติ
ในที่นี้ จึงขออธิบายประเด็นที่เป็นปัญหาและจุดอ่อน ซึ่งทําให้ประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จ
ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน ดังนี้
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• ปัญหาจากแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาประเทศ
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ เมื่ อ พ.ศ. 2540 ได้ ส ะท้ อ นผลการพั ฒ นาประเทศที่ ไ ม่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาในอดีตที่เน้นการเติบโตทางวัตถุเป็นหลัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 – 7 ที่ ใ ช้ ร ะหว่าง พ.ศ. 2504 – 2539 มุ่ งเน้น การสร้างความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และ
การแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งคั่งด้านรายได้ แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการสร้างความ
สมดุลของสังคม ทําให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคน
ในสั ง คม อาทิ การย่ อ หย่ อ นทางศี ล ธรรม จริ ย ธรรม ขาดระเบี ยบวิ นั ย ขาดความสามั ค คี และเอารั ด
เอาเปรี ยบกั น ส่ งผลให้ วิ ถี ชี วิ ตและค่ านิ ยมดั้ งเดิ ม ที่ ดี งามของไทยเริ่ มลดลง (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ , ม.ป.ป., น. 2) ปั ญ หาเหล่า นี้ มีผ ลต่ อ ระบบการตัด สิ นใจและ
การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ขาดความโปร่งใส ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดํ า เนิ น งาน ดั ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนเมื่ อ ฟองสบู่ เ ศรษฐกิ จ แตกเมื่ อ พ.ศ. 2540 ทั้ ง เรื่ อ งการ
เอื้อประโยชน์หรือการปล่อยกู้ให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การกํากับดูแลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, 2552, น. 29) ดังนั้น การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงอยู่บนรากฐานของความประมาท ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้
มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ นอกจากการเลือกตั้งแล้วประชาชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ
อย่างที่ควรจะเป็น ภาครัฐขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อหย่อน
จิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และไม่คํานึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้ปรับแนวคิดในการพัฒนาประเทศ จากเดิมที่เน้นเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เป็นต้นมา จึงปรับแนวทางการพัฒนาในลักษณะให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้วิธีการพัฒนาแบบ
องค์ ร วมที่ เชื่อมโยงเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อมเข้า ด้วยกัน อย่างสมดุ ล และน้ อมนําหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2517
มาเป็นปรั ชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ (สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554, น. ก – ข)
ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิม ไม่มีปัญหาที่เคยก่อให้เกิดวิกฤติในครั้งก่อน
แต่ก็มีประเด็ นความเสี่ ยงใหม่ ๆ เกิดขึ้ น เนื่องด้วยมีการเปิดประเทศมากขึ้น โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
และสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สังคมไทยมีวัฒนธรรมบริโภคนิยม
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ยังคงประสบกับปัญหาด้านธรรมาภิบาล (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
และนิรมล อริยอาภากมล, 2555, น. 13) รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมือง ข้าราชการ
และนั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ผลประโยชน์ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ที่ ฝั ง รากลึ ก ในสั ง คมไทย
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มาอย่างยาวนานจนการทุจริตนั้นเกิดเป็นกระบวนการและทํากันเป็นระบบ มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
จํานวนมากจนมีความซับซ้อนและยากที่จะตรวจสอบ (สถาบันพระปกเกล้า, 2557)
แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 11 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีความสุขที่สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ แต่ก็ยัง
ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ สิ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญคือ การไม่สามารถนําแผนและนโยบายไปดําเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ระบบกฎหมายและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐไม่มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ภาคประชาสังคม
ยังไม่เข้มแข็งในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ และข้อสําคัญคือผู้บริหารประเทศยังไม่จริงจังกับการขจัดการ
ใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน
• ปั ญ หาจากการขาดสภาพบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาในอดีตของไทย ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องถวาย
สัต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ว่ า จะจงรั ก ภั ก ดีต่ อ พระมหากษั ตริ ย์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาก็ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาที่ตนเป็นสมาชิกในทํานองเดียวกัน แต่มีไม่น้อยที่ผู้กล่าวถ้อยคํา
ปฏิญาณเหล่านี้ไม่อาจรักษาสัจจะวาจาได้ กลับใช้อํานาจไปในทางทุจริตจนทําให้เกิดปัญหาทางการเมือง
และการบริหารประเทศดังที่ปรากฏในทุกยุคทุกสมัย (บุญเลิศ คชายุทธเดช, ม.ป.ป., น.1) ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการที่รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้สร้างกลไกที่มีสภาพบังคับ หรือมีบทลงโทษแก่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสําคัญกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งแก้ไขปัญหาความย่อหย่อนด้านจิตสํานึกของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ดังปรากฏในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 “รัฐต้อง
จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” อย่างไรก็ดี บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็ยังไม่มีสภาพบังคับ ขาดกลไกสําคัญอันจะช่วยให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งยังกําหนดไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องจัดทํา
ประมวลจริยธรรม และหน่วยงานใดจะทําหน้าที่ดูแลการจัดทําและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครั ฐ ตั วอย่ างเช่ น ข้ อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. 2542 ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2545 ได้ตราขึ้น
เพื่อกํากับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่โทษที่กําหนดไว้
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ในประมวลจริยธรรมทั้งสองฉบับนี้ ก็มีเพียงการตักเตือน ตําหนิ หรือประณามเท่านั้น และแม้มีคณะกรรมการ
จริยธรรมของแต่ละสภาเพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ กั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด หรื อ จริ ง จั ง แต่ อ ย่ า งใด (สํ า นั ก กฎหมาย
กองบรรณาธิการ, 2552 น. 12) หรือแม้แต่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 ก็มีการกําหนดแต่เพียงว่า หากพบการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะดําเนินการตามควรแก่กรณี ซึ่งเท่ากับว่าระเบียบ
ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนว่าจะให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการอย่างไรกับผู้กระทําความผิด และยังไม่มีการ
กําหนดบทลงโทษอีกด้วย (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552, น. 28)
ดั ง นั้ น การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ขาดกลไกที่ เ อื้ อ ต่ อ การการบั ง คั บ ใช้ ป ระมวลจริ ย ธรรม บทบั ญ ญั ติ
ในประมวลจริยธรรมย่อมไม่เป็นผล และไม่สามารถขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในทํานองคลองธรรม
ได้ ทํ าให้นั กการเมื อ งรวมทั้ งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐอาศัยช่องโหว่ ของกฎหมายสร้ างอิท ธิพ ล
ในตําแหน่ งหน้ าที่ เพื่ อเรียกร้ องผลประโยชน์โ ดยมิชอบให้แ ก่ตนเองและพวกพ้อ ง ซึ่งส่งผลต่อศั กดิ์ศ รี
ขององค์กร และบั่นทอนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คริษฐา ดาราศร, 2550)
จากข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดทอนอุปสรรคและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
โดยมาตรา 279 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ได้ กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรม
อันประกอบด้วยกลไกและระบบในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
ของการกระทํ า ความผิ ด หากเป็ น การกระทํ า ผิ ด ร้ า ยแรง ก็ ใ ห้ ส่ ง เรื่ อ งแก่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ สําหรับการพิจารณา การสรรหา การกลั่นกรอง หรือการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในภาครัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน
และการลงโทษ ก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลด้วย นอกจากนี้ มาตรา 280 ยังได้กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มี
จิตสํานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่
รับผิดชอบดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมอีกด้วย
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก้ไขกลไกในการบังคับใช้ประมวล
จริ ย ธรรมให้ มี ค วามชั ด เจนและจริ ง จั ง มากกว่ า ที่ เ คยกํ า หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ก็ได้จัดทําประมวลจริยธรรมของตนเอง โดยอย่างน้อย
ประกอบด้วย “มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก” (Core Value) ซึ่งกําหนดโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็ตาม แต่ปัญ หาการฉ้อราษฎร์บังหลวงก็ไม่ได้ล ดลง การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ
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การเมืองและข้าราชประจําก็ยังคงมีอยู่ นักการเมืองที่มีประวัติด่างพร้อยหรือเคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก็ยังได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง
ของตนเอง การไม่แก้ไขกฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง การวางตัว
ไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับสินบนการซื้อขายตําแหน่งสําคัญ ๆ เช่น ตําแหน่งในคณะกรรมาธิการ
และตําแหน่งผู้นําองค์กรอิสระ เป็นต้น (คริษฐา ดาราศร, 2550)
แม้ ว่าประเทศไทยได้ มีก ารพัฒนามาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมโดยวิธี การบัญ ญัติใ ห้ มี
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรม รวมทั้งการกําหนดบทลงโทษแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
ที่ปลายเหตุเท่านั้น การจะให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกด้านจริยธรรม
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว คงจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก การปลูกฝังต้องเริ่มตั้งแต่เด็กและต้องใช้เวลา ดังนั้น
การจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและเข้มแข็ง ปัจจัยสําคัญคือพฤติกรรมของประชาชนและผู้บริหารประเทศ
ซึ่งจะต้องขัดเกลาไปพร้อม ๆ กัน ไม่จําเป็นต้องจํากัดกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น (สํานักกฎหมาย กองบรรณาธิการ, 2552 น. 16) การที่ประเทศ
จะเป็นอย่างไร มีระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจอย่างไร และมีรัฐบาลแบบไหน ประชาชนในประเทศนั้น
ย่อมเป็นผู้กําหนด เหมือนดังสุภาษิตในทางรัฐศาสตร์ที่ว่า “People Get the Government They
Deserve” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศเป็นอย่างไร บุคคลที่เข้ามาปกครองตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้น (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552, น. 48)
ในการนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยและเรื่องการพัฒนาคน โดยได้มอบ
ค่านิยม 12 ประการ ให้แก่กําลังพลและประชาชนยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นํา
ค่านิยมทั้ง 12 ประการนี้ มาปรับเป็นบทกลอนเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศนําไปสอนนักเรียนให้ท่องจําและ
นําไปปฏิบัติตามเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนไทยมีค่านิยมที่ดีงาม สามารถพัฒนาตัวเอง
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน สําหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ประกอบด้วย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

10
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (เจริญ
สุขทรัพย์, 2557)
ดั ง นั้ น การปลู กฝั ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให้ แ ก่ ค นทุก วั ยทุ ก อาชี พ ในสั ง คมจึ ง เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ
และควรเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ที่ มีก ารดํ า เนิ น การอย่ า งจริง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง ให้ ทุก คนได้ ตระหนัก ถึง คุณ ค่ า
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่าวัตถุ กล้าที่จะเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนตน เพื่อให้
ได้รัฐบาลและผู้บริหารที่เก่งควบคู่กับการมีจริยธรรมและสํานึกต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ ประชาชนต้อง
คอยติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองหรือผู้ แทนที่ตนเลือกเข้าไปทําหน้าที่แทน
เพื่อควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นดําเนินงานตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะและเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
จริ ย ธรรมคื อ สํ า นึ ก ของบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการรู้ ผิ ด รู้ ช อบ รู้ ว่ า สิ่ ง ใดดี สิ่ ง ใดไม่ ดี สิ่ ง ใดควรทํ า
สิ่งใดไม่ควรทํา โดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีงาม ซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย ที่เป็นกฎเกณฑ์ควบคุม
พฤติ ก รรมของบุ ค คลแต่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม หรื อ ขั ด เกลาความนึ ก คิ ด ได้ ในบทนี้ จึ ง ขอนํ า เสนอความหมาย
และแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรมโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างค่านิยมและหลักเกณฑ์
การประพฤติที่ดีงามของผู้บริหารประเทศและประชาชน ดังนี้

1. ความหมาย
คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็นคําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียงกันทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
ซึ่งสามารถแยกออกเป็นสองความหมาย คือ
1) ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การรู้ จั กไตร่ตรองว่าอะไรควรทํา ไม่ควรทํา และอาจกล่าวได้ว่าคุ ณธรรมคือจริ ยธรรม
แต่ละข้อที่นํามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นต้น
“จริ ย ธรรม” แปลว่ า ธรรมที่เป็นข้ อประพฤติป ฏิบัติ ศี ลธรรม กฎศีล ธรรม ซึ่ งก็คือ กฎเกณฑ์
ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ เ อง ความเป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาและเหตุ ผ ล
ทําให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร จริยธรรมมีลกั ษณะ ๔ ประการ คือ
1) การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสิน
การกระทําของผู้อื่น
2) หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่
จะปฏิบัติการต่าง ๆ ลงไป
3) หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทําสิ่งต่าง ๆ
4) ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็น
ทัศนะในการดํารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (อ้างใน กิตติยา โสภณโภไคย, ม.ป.ป., น. 3)
นอกจากนี้ ระเบียบสํา นั กนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการส่ งเสริ มคุณธรรมแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ได้ กํ า หนดความหมายของ “คุ ณ ธรรม” ว่ า สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ เป็ น ความดี ง าม เป็ น มโนธรรม
เป็ นเครื่ องประคั บประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่ องกระตุ้ น ผลักดั น ให้ เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้น
และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และคําว่า “จริยธรรม” หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงาม
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ที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไว้สําหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข
ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต
สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลมีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการดํารงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาพ
ของประชาธิปไตยมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้ หากผู้ปกครองไม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และประชาชนก็ไม่รู้หน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม สังคมก็จะไร้ระเบียบและเกิดความวุ่นวายได้
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่มีต่อสังคมในสังคมประชาธิปไตย ต้องประกอบด้วยรูปแบบ
สร้างสรรค์เชิงบวกในบทบาทของการร่วมพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน
2) การมีส่วนร่วมในการกระทําเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
3) การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบ้านเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม
5) การติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐ (กิตติยา โสภณโภไคย,
ม.ป.ป., น. 4–5)

2. ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ถ้ า บุ ค คลใดขาดคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม ผลร้ายย่อมเกิดแก่ตนเองและสังคม สังคมที่มีคนบกพร่องทางคุณธรรมและจริยธรรมมาก สังคม
มักวุ่นวายและไร้ความสุข ดังจะเห็นได้จากวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพ
ครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เป็นต้น
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมจึ ง เป็ นสิ่ งที่ สํ า คัญ ต่อ ชี วิต และสั งคม มีส่ ว นสํ า คัญ ที่ จ ะนํ าความสงบสุ ข
และความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูง
มีความสะอาด และความสว่างในจิตใจ จะทําการสิ่งใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทุกข์
แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม (รัตนวดี โชติกพนิช, ม.ป.ป., น. 2)
คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้ คือ
1) ช่ ว ยให้ ชี วิ ต ดํ า เนิ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น และสงบ ถ้ า คนในสั ง คมทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม สังคมก็จะสงบสุขตามไปด้วย ทุกคนจะใช้เวลาที่มีทั้งหมดช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
มั่นคง เป็นปึกแผ่น ไม่ต้องแบ่งเวลาไปคอยระมัดระวังอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของคนไม่ดี
2) ช่ ว ยให้ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะอยู่ ต ลอดเวลา คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว แต่ ล ะคน
จะเตือนสติให้รักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติก็จะมั่งคั่งและมั่นคง
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3) ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ โดยจะเป็นตัวกําหนดความประพฤติ
ของบุคคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าถูกต้อง กฎเกณฑ์นั้นจะมาจากความพอใจ
ของคนเพียงคนเดียวไม่ได้ คนเมื่ออยู่ในสังคมจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง
ร่วมสังคมเดียวกัน จะอยู่คนเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อบุคคลประพฤติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม
ชีวิตก็จะมีระเบียบไม่ต้องพบกับอุปสรรค ถ้าทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน สังคมและประเทศชาติก็จะเป็นระเบียบ
ตามไปด้วย
4) ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น นับว่า
เป็นคุณแก่สังคม เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการชี้นําทางอ้อมแล้ว ยังจะสามารถแนะนําสั่งสอน
โดยตรงได้อีกด้วย อาทิ แนะนําให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้จนสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ผู้นําประเทศและ
ข้าราชการยิ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดี หากไร้คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ประชาชนก็หมดความศรัทธาและหมด
กําลังใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติ
5) ช่ ว ยทํ า ให้ นํ า ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ร่ํ า เรี ย นมาสร้ า งสรรค์ แ ต่ สิ่ ง ดี มี คุ ณ ค่ า
ถ้ามนุษย์นําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต ย่อมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
คนทั่วไป รวมทั้งสังคม และประเทศชาติด้วย แต่ในทางตรงข้าม ถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะ
นํ า ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ มี ไ ปเบี ย ดเบี ย นเอารั ด เอาเปรี ย บผู้ อื่ น สร้ า งความเสี ย หายให้ สั ง คมและ
ประเทศชาติ เพียงหวังให้ตนเองมีทรัพย์ มีความสุข ผู้อื่นจะทุกข์อย่างไรก็ไม่คํานึงถึง
6) ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีสูงมาก ถ้ามนุษย์นําความเจริญนี้มาใช้ในทางที่ผิด อาทิ สร้างอาวุธ
มาประหั ต ประหารกั น จนคนล้ ม ตายลงเป็ น จํ า นวนมากโดยหวั ง ความเป็ น ใหญ่ ความมี อํ า นาจ ความ
เดือดร้อนก็จะเกิดแก่คนทั่วไป แต่ถ้าผู้ผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรม เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิด
สิ่งที่จะได้รับการสร้างหรือผลิตขึ้นมาก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่คนทั่วไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร ดาวเทียม เป็นต้น เพราะมีจิตใจที่สงบสุข จึงสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่าต่อคนในสังคม
และประเทศชาติ (อ้างใน รัตนวดี โชติกพนิช, ม.ป.ป., น. 3-4)

3. จริยธรรมทางการเมือง
กฎหมายเป็นข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ในการบริหารปกครอง
ประเทศ แต่นอกจากกฎหมายแล้ว ก็ยังมีข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร อาจไม่ชัดแจ้ง
และไม่ได้มีลักษณะบังคับที่สมบูรณ์ ในทางการเมืองจะมีคําว่า “ประเพณีการปกครอง” “ประเพณีการเมือง”
“มารยาท-ประเพณี-จริยธรรมทางการเมือง” และ “จริยธรรมทางการเมือง” ซึ่งคําเหล่านี้ก็มีความหมาย
ทับซ้อนกันอยู่ และถือได้ว่าเป็นอย่างเดียวกับ “จริยธรรมทางการเมือง”
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ในประวัติการปกครองของประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มารยาท-ประเพณี-จริยธรรม
ทางการเมืองจึ งมีอยู่มากมาย สําหรับในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยด้านต่าง ๆ ที่ควรจะเป็น ดังนี้ (ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์, 2553, น.18-23)
1) จริยธรรมของนักการเมืองต่อประชาชน
(1) นักการเมืองคือผู้เสียสละให้แก่ประชาชน นักการเมืองควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ที่ จ ะดู แ ลตั ว เองและครอบครั ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี หรื อ ในระดั บ ที่ พ อเลี้ ย งตั ว ได้ แ ล้ ว จึ ง เสี ย สละอาชี พ เดิ ม
และความสุขส่วนตัวเพื่อมารับใช้ประชาชน
(2) นักการเมืองคือผู้แทนของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ การเป็นผู้แทน
ของประชาชนจึงหมายถึงการนําความต้องการ ความมุ่งหวัง ความเดือดร้อนของประชาชนไปดําเนินการ
แก้ไข และชี้นําประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญ ดังนั้น นักการเมืองจึงต้องทําหน้าที่เป็นผู้แทนที่ดี เป็นผู้รักษา
ผลประโยชน์ของประชาชน
(3) นักการเมืองควรเคารพและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็น
เหตุให้ประชาธิปไตยเสื่อมลงจนประชาชนสิ้นศรัทธา เช่น ไม่หาเสียงในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื้อขายเสียง ไม่ใช่
จ่ า ยเงิ น เกิ น อั น เป็ น การผิ ด กฎหมาย ไม่ ใ ห้ สั ญ ญาแก่ ป ระชาชนในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ แ ละตนก็ ทํ า ไม่ ไ ด้
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ แต่จะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เป็นต้น
(4) นั กการเมื องต้ องบริ การประชาชนในทางที่ ถู ก ต้ อ งเท่ า นั้ น การช่ ว ยเหลื อ โดยทํ า
ความเดื อ ดร้ อ นและสร้ า งความไม่ ยุ ติ ธ รรมแก่ บุ ค คลอื่ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรทํ า อาทิ ฝากเด็ ก เข้ า โรงเรี ย น
ฝากเข้าทํางาน วิ่งเต้นให้พ้นความผิด เพราะการทําเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อื่น และยังผิดกฎหมาย
และผิ ด ศี ล ธรรมด้ วย ในประเทศกํ าลังพัฒ นา ความสํา นึ กทางการเมื องยัง อยู่ใ นระดับต่ํา นั ก การเมือ ง
ต้ อ งร่ วมมื อ กั น อย่ า งอดทนเพื่ อ ชี้ แ นวทางที่ ถู ก ต้ อ ง โดยแนวทางนั้ น จะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของสัจ ธรรม
ไม่ใช่ตามใจประชาชนในทางที่ผิด
(5) นักการเมืองต้องช่วยกันสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชาติ ไม่สร้างความแตกแยก
ด้ ว ยการริ เ ริ่ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกแยก ยุ ย งส่ ง เสริ ม สร้ า งข่ า วลื อ หรื อ ไม่ ช่ ว ยชี้ แ จงในเรื่ อ งที่ ถู ก ต้ อ ง
เพราะในบ้านเมืองใหญ่ ๆ แม้มีบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมือง มีเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ถ้านักการเมืองไม่มีคุณธรรม ก็จะเกิดการยุยงให้ประชาชนขัดแย้งและต่อสู้กันได้
2) จริยธรรมของนักการเมืองที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองควรจะมีมารยาทหรือจริยธรรมในการ
ประพฤติต่อพรรคและสมาชิกร่วมพรรค พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ดังนี้
(1) ช่วยกันสร้างพรรคให้เป็นปึกแผ่น ลงรากฝังลึกลงในจิตใจประชาชน และสร้างฐาน
ให้แก่พรรคตามท้องถิ่นต่าง ๆ การสร้างพรรคให้เป็นปึกแผ่นเท่ากับเป็นการขยายฐานมวลชนไปในตัว
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(2) ช่วยกั นเป็ นสมาชิกที่ดีของพรรค ด้ วยการเคารพกติ กา ระเบียบข้อบังคับ และมติ
ของพรรค ตลอดจนช่วยบริหารงานของพรรค ร่วมกิจกรรมของพรรค ไม่ใช่เป็นสมาชิกแต่ในนาม แต่ไม่ช่วย
ทํางาน
(3) สร้ า งพรรคให้ มี อุ ด มการณ์ แ ละนโยบายที่ ชั ด เจนและต่ อ สู้ เ พื่ อ อุ ด มการณ์ นั้ น ๆ
อย่างมั่นคง ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนพรรคบ่อย ในประเทศไทยนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายพรรคบ่อย จนทําให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในอุดมการณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) สร้างระบบการปกครองและการบริหารภายในพรรคให้เป็นระเบียบชัดเจน มีการ
ลําดับอาวุโสในพรรคตามความรู้ความสามารถเฉพาะตัว และความนิยมของประชาชน มีการเลื่อนตําแหน่ง
ภายในพรรคอย่างมีขั้นตอนและมีระบบ ไม่แก่งแย่งชิงตําแหน่งกัน
(5) สร้ า งศรั ท ธาให้ แ ก่ พ รรคในสายตาประชาชน อาทิ การมี อุ ด มการณ์ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ไม่ปกป้องนักการเมืองทุจริต ทั้งนี้ ควรมีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของพรรคด้วย เพื่อจะได้สอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของสมาชิก เมื่อผู้ใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พรรคควรรีบดําเนินการพิจารณาลงโทษเสียเอง
เป็ น การภายในดี กว่ าให้ ผู้ อื่ น มากล่ า วโทษหรื อดํ า เนิ น การถึ ง ขั้น เปิ ด อภิ ป รายในสภา ซึ่ง จะทํา ให้ พรรค
เสื่อมเสียชื่อเสียงมากขึ้น
3) จริยธรรมเกี่ยวกับพรรคหรือสมาชิกพรรคตรงข้าม
(1) นั ก การเมื อ งควรมี ข้ อ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ทุ ก ฝ่ า ยทุ ก คนก็ มี เ จตนาดี ทํ า เพื่ อ ชาติ
เพื่อประชาชนเสมือนกับตัวเอง พรรคฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ควรมองพรรคฝ่ายค้านเป็นศัตรู
(2) พรรคต่ า ง ๆ ควรมี ข้ อ ตกลงกั น ได้ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ สํ า คั ญ ของชาติ
แล้วไม่นําเรื่องเหล่านั้นมากล่าวโจมตี หรือหาเสียงแข่งกันอีกต่อไป เช่น การเป็นประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ศาสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจํ า ชาติ
การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา การมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอาเซียนและ
โลกเสรี เป็นต้น เรียกว่าเป็นนโยบายร่วมกันของทุกพรรค (Non-partisan Policies)
(3) การเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของนักการเมืองอื่น ไม่เอาเรื่องส่วนตัวและเรื่องของ
ครอบครัวมาโต้กัน และไม่นําเรื่องที่ปราศจากจากหลักฐานมากล่าวหากัน เพราะเป็นการทําความเสียหาย
แก่ฝ่ายค้าน ชื่อเสียงของบุคคลตลอดจนวงศ์ตระกูล โดยมีผู้บริสุทธิ์ไม่รู้ไม่เห็น อาทิ บุตร คู่สมรส ญาติพี่น้อง
ต้องพลอยเสียหายไปด้วย
(4) ไม่เอาชนะกันด้วยเรื่องเล็กน้อย เช่น นําระเบียบข้อบังคับบางข้อมาอ้างโดยไม่ตรงกับ
เรื่อง หรือเป็นข้อบังคับที่ล้าสมัย หรือไม่ช่วยให้เนื้อหาที่กําลังอภิปรายหรือพิจารณากันอยู่ดีขึ้น หรือเป็นการ
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น
(5) ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บกั น ด้ ว ยเรื่ อ งเล็ ก น้ อ ย ควรมี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ า เช่ น ไม่ ถื อ โอกาส
ลงคะแนนในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ทันตั้งตัว หรือออกนอกห้องประชุม เป็นต้น
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(6) ให้ความร่วมมือกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามตามสมควร ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่พรรค
ฝ่ายค้านมีรัฐบาลเงา ซึ่งเตรียมไว้สําหรับตั้งรัฐบาลครั้งต่อไป นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ควรให้ความร่วมมือ
ด้วยดี เพราะวันหนึ่งข้างหน้ารัฐมนตรีเงาก็จะมาเป็นตัวจริง ส่วนรัฐมนตรีตัวจริงในปัจจุบันอาจจะกลายเป็น
รัฐ มนตรี เ งาในอนาคต จึง ต้ อ งมี อั ธ ยาศัย ไมตรีต่ อ กัน ถ้ อ ยที ถ้อ ยอาศัย กั น เพื่ อ หาทางทํา ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติและประชาชน
4) จริยธรรมทางการเมืองอื่น ๆ
นอกจากในเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีจริยธรรมทางการเมืองอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งจะขอนํามา
บางส่วน ดังนี้
(1) การลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเมื่อการงานในหน้าที่เกิดความบกพร่อง แม้ว่า
ไม่ใช่ความผิดของตนเองก็ตาม หรือมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับประเทศชาติ หรือมีเรื่องที่ไม่เหมาะสมเกิดแก่ตัวเอง
และครอบครั ว ในต่ า งประเทศจะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ดั ง กล่ า วมาก แต่ สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น
นั ก การเมื อ งยั ง ไม่ ไ ด้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบกั บ งานอย่ า งเต็ ม ที่ เมื่ อ เกิ ด ความบกพร่ อ งจะใช้ วิ ธี ป รั บ
คณะรัฐมนตรีใหม่
(2) การลาออกจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่าจะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น หรือ
รัฐมนตรีลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้
รัฐสภาตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่
(3) การประพฤติปฏิบัติตัวในการประชุมสภา ก็มีแบบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาท
หลายประการ และบางอย่ างก็เป็นข้อบังคับการประชุมสภาไปแล้ว อาทิ การลุกขึ้นยืนพร้ อมประธาน
การพูดกับประธานในขณะพูดอภิปรายในสภา และการกล่าวถึงสมาชิกท่านอื่นอย่างให้เกียรติ
(4) การไม่มีส่วนพัวพันกับธุรกิจที่จะมาเกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ตนเอง
และครอบครัวต้องไม่เป็นเจ้าของบริษัท หรือแม้แต่หุ้นในบริษัทห้างร้านซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับกระทรวงที่
ตนเองรับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้มีข้อครหาว่าใช้อิทธิพลทําการค้า ในบางประเทศให้พักการถือหุ้นไว้ใน
ระหว่างที่ดํารงตําแหน่ง ส่วนผลกําไรที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็มอบให้องค์กรการกุศล แต่บางประเทศถึงกับ
กําหนดให้ต้องขายหุ้นออกไป และต้องไม่ติดต่อกับธุรกิจกับพ่อค้า นักธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่รับเลี้ยงและ
รับของกํานัลใด ๆ จากนักธุรกิจ ซึ่งแม้จะไม่ใช่การติดสินบนในวันนี้ แต่ก็อาจจะเป็นการปูทางเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจในอนาคต
(5) การไม่รับของขวัญของกํานัลที่มีค่าจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน แม้แต่จากรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ เมื่อมีการรับมอบของกํานัลในขณะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ เมื่อได้รับมาแล้วก็ต้องมอบให้แก่
ทางราชการ ซึ่งควรมีคณะกรรมการพิจารณาว่าสิ่งใดจะเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ สิ่งใดควรจะประมูลขาย
เป็นรายได้เข้ารัฐ ส่วนของกํานัลหรือของขวัญเล็กน้อยที่มีค่าน้อย เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งของราคา
ต่ํากว่า 100 บาท ก็ให้เก็บไว้ใช้เอง
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(6) การไม่ยืมหรือใช้ของมีค่าจากเอกชนมาใช้เป็นการส่วนตัว หรือแม้แต่การรับบริจาคมา
เป็นของส่วนราชการ เพราะย่อมทําให้เกิดการครหา หรือจะเสียความเที่ยงธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
(7) การประกาศรายได้และรายจ่ายประจําปีของนั กการเมือง โดยเฉพาะผู้มีตําแหน่ง
บริหาร นอกเหนือจากการแสดงบัญชีทรัพย์สินในขณะเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่งตามกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งนักการเมืองทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและพ้นจากการ
เข้าบริหารประเทศเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร

4. จริยธรรมของข้าราชการ
ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง รวมทั้งทุกข์สุข
ของประชาชน ข้าราชการจึงต้องมีสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบ ต้องยึดถือระเบียบและกฎหมาย
เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักกํากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ตอบสนองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จริยธรรมที่ข้าราชการควรยึดถือปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ คือ
1) การนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
อดทน มีความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจ สุภาพ มีเมตตาธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี
2) การมีจิตสํานึกที่ดีงามในการให้บริการ ข้าราชการทุกคนต้องมีจิตสํานึกในการให้บริการ
ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนโดยส่วนรวม
3) การวางตัวให้เหมาะสม ข้าราชการไม่ควรทะเยอทะยานอยากมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างหรูหรา
หรื อ ใช้ จ่ า ยฟุ่ ม เฟื อ ย แต่ ค วรปรั บ เปลี่ ย นให้ รู้ จั ก ใช้ จ่ า ยแต่ พ อดี รู้ จั ก ประหยั ด ไม่ ฟุ่ ม เฟื อ ย รวมถึ ง
การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
4) การไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์สําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ในเวลาเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนหรือผู้อื่น รวมถึงการไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้อง
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5) การพบปะเยี่ยมเยี ยนและช่วยเหลื อประชาชนอย่ างสม่ําเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ทุ กข์สุข
และรั บ ฟั ง เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน และรี บ หาทางช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว นอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6) การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ผู้อื่นหรือประชาชนเข้าใจผิด
โดยมุ่งหวังผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น
7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด ข้าราชการควรแสดงความรับผิดชอบ
ตามควรแก่กรณี เช่น ลาออกจากตําแหน่งเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง เป็นต้น
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549, น. 13-14)
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การเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว
ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและและประเทศชาติอีกด้วย ในการปฏิรูปราชการจึงจําเป็นต้อง
ให้ความสําคัญกับเรื่องการสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งการพัฒนาระบบงานให้มีธรรมาภิบาล เมื่อระบบราชการมีคนเก่งและคนดี การบริหารราชการแผ่นดิน
ย่อมประสบความสําเร็จ และนําพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการแผ่นดิน
จริ ย ธรรมเป็ น พฤติ ก รรมที่ เกิ ด จากคุณ ธรรมของบุ ค คล เป็น คุ ณ งามความดี ที่ใ ช้ ควบคุ ม ตนเอง
และส่งผลต่อความสงบสุขในสังคม ส่วนแนวคิดที่ใช้ในการควบคุมโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และ
การปกครองให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส คือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือในภาครัฐ
อาจเรียกว่า “ธรรมรัฐ” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี” โลกในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
มากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเช่นในอดีต ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์
การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในที่หนึ่งย่อมมีผลกระทบถึงอีกที่หนึ่ง
การพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเชื่อมโยงและทําให้ตลาดของโลกกว้างขึ้น การพัฒนาการเมือง
การปกครองก็มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
การจะพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การดําเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติราชการจึงไม่อาจ
ละเลยความสนใจเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญ และเริ่มมีการนําไปปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการ
และพนักงานบริษัทเอกชน เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่น
อยู่บนหลักการบริ หารงานที่ เที่ ยงธรรม สุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสํานึกในการทํ างาน มีความ
รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ไ ด้ ก ระทํ า พร้ อ มตอบคํ า ถามหรื อ ตอบสนองต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และพร้ อ มรั บ ผิ ด
มี ศี ล ธรรมจริ ย ธรรมในการทํ า งาน การคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ ตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การ และ
ประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้
ความสําคัญกับกลุ่ มต่าง ๆ รวมทั้ งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม ดังนั้น
ธรรมาภิบาลจึงเป็นทั้งหลักการ กระบวนการ และเป็นเป้าหมายในตัว และการมีธรรมาภิบาลยังนําไปสู่
การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ และการมีประชาธิปไตยจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี และนําไปสู่สังคมที่สงบสุขอย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยในปัจจุบันกําลังประสบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตสํานึกด้านจริยธรรมมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปั ญหาการทุจริตคอร์รั ปชันที่ปรากฏให้เห็ นในทุกระดับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง
หรือวงการราชการ รวมถึงวงการธุรกิจในภาคเอกชนด้วย เช่น ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
ปัญหาการประมูลซื้อขายตําแหน่งหน้าที่ราชการ ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีอากรที่พึงต้องชําระ เป็นต้น
ฉะนั้น การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการปลูกจิตสํานึก
และสร้างมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมให้กับทุกคนในชาติด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป., น. 3-4)
1. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ ว ยหลั ก การสํ า คั ญ หลายประการ แล้ ว แต่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่จะนําไปใช้ และจะให้ความสําคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน รวมทั้งขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศด้วย หลักการ

20
ที่มีผู้นําไปใช้เสมอ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส
การตอบสนอง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกัน และการคํานึงถึงคนทุกกลุ่ม และการปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม (ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป., น. 7)
สํา หรั บ ประเทศไทย ได้ มีร ะเบี ย บสํา นั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ที่ให้ความสําคัญกับหลักการเบื้องต้นของการสร้างธรรมาภิบาลไว้ 6 ประการ คือ
แผนภาพ 1 หลักการพืน้ ฐานของธรรมาภิบาล

ที่มา: ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล

1) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) คือ การปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุด เป็นการ
บริหารและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งมีการตรากฎหมายที่ทันสมัยและเป็นธรรม
2) หลักคุณธรรม (Morality) คือ การประพฤติและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3) หลักด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ การปฏิบัติงานหรือบริหารงานด้วยความ
ชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเป็นการ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
4) หลักการมี ส่ วนร่วม (Participation) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ เสนอความเห็ น ร่ ว มกั น วางแผน เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ รั ฐ
ใช้ประกอบการจัดทํานโยบายและตัดสินใจ
5) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) คื อ การตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใส่ ใ จ
ต่อปัญหาของประชาชน มีสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และมีความกล้าในการรับผิดชอบต่อผลที่เกิด
จากการกระทําของตน
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6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด
อย่างประหยัดและให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาล สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.)
การที่ อ งค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ ไ ด้ อย่ า งกว้ า งขวางและประสบ
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานแล้ว
จําเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วย
เนื่ อ งจากประชาธิ ป ไตยเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการมี ธ รรมาภิ บ าล ธรรมาภิ บ าลและ
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยาก
เพราะไม่มีปัจจัยสําคัญของการเป็นธรรมาภิบาล อาทิ หลักนิติธรรม ในประเทศที่ประชาธิปไตยอ่อนแอ
ผู้มีอํานาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่อประชาชน เพื่อให้รักษาอํานาจ
ของตนและพวกพ้องต่อไป ดังนั้น การมีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จึงเป็นไปเพื่อกําจัดฝ่ายตรงข้าม
มากกว่าเพื่อรักษาความเป็นธรรมในสังคม (ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป., น. 16)
2. จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย รัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัยตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ โดยมีความพยายามในการ
ปฏิรูประบบราชการ และพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
และจริยธรรม ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมีการกําหนดการลงโทษตามความร้ายแรงของการกระทํา เพื่อให้
นักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความประพฤติที่ดี มีสํานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับ
ทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมและให้คําแนะนําในการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ซึ่งทุกหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร (เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม, ม.ป.ป., น. 8)
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นอกจากนี้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ สามารถยึ ด หลั ก
ทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ
ได้ด้วย คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าทศพิธราชธรรมเป็นธรรมะของพระราชาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงคําว่า
ทศพิธราชธรรมนั้นนอกจากจะหมายถึงธรรมะสําหรับพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ยังหมายรวมถึงคุณสมบัติของ
นักปกครองหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีอีกด้วย
หลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรม มีดังนี้
1) ทาน หมายถึง การให้ หรือการเสียสละ เป็นลักษณะสิ่งของ กําลังกาย หรือกําลังสติปัญญา
ด้วยก็ได้ เช่น ช่วยทํากิจการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ช่วยเจรจาถึงกิจการสําคัญ ๆ ให้บรรลุผล ช่วยคิดแนะนํา
วางแผนกิจการงานต่าง ๆ เป็นต้น
2) ศี ล หมายถึ ง ความประพฤติ ที่ ดี ง ามทั้ ง กาย วาจา และใจ ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง การ
ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจารีตประเพณีของบ้านเมืองด้วย
3) ขั น ติ หมายถึ ง การมี ค วามอดทนต่ อ ความโลภ โกรธ หลง และสํ า รวมกิ ริ ย าวาจา
ให้เรียบร้อย ไม่ให้เป็นไปตามอํานาจของกิเลส
4) บริจาค หมายถึง การเสียสละประโยชน์ หรือความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์สุขของคน
ส่วนมาก
5) อาชวะ หมายถึง มีความซื่อตรง ไม่ประพฤติหลอกลวง และปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต
6) มัทวะ หมายถึง ความอ่อนโยน ไม่ดื้อดึง มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ รวมทั้ง
บุคคลที่เสมอกันและต่ํากว่า วางตนสม่ําเสมอ
7) ตบะ หมายถึง ความเพียร การมีอุตสาหะและตั้งใจในการปฏิบัติงาน มุ่งทํากิจให้ประสบ
ความสําเร็จ ไม่เกียจคร้าน
8) อโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ความไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้การลงโทษผู้กระทําผิด ก็ให้ทําไป
ตามเหตุผลและเป็นธรรม
9) อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน การไม่ก่อทุกข์ร้อนให้ผู้อื่น
10) อวิโรธนัง หมายถึง ความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงด้วย
คําพูด อารมณ์ และลาภ (สํานักงานกิจการยุติธรรม, ม.ป.ป.)
3. ข้อคิดเห็นเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการ
ภาคราชการไทยยังถือเป็นกลไกสําคัญในการบริหารพัฒนาประเทศมาโดยตลอด บุคลากรในภาครัฐ
เป็นกําลังสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศเกิดเป็นรูปธรรม และมีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ เพื่ อสนองตอบตามนโยบายของรัฐ บาล แม้ที่ผ่านมาได้ เคยมีการปฏิรูปราชการครั้ งใหญ่
ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 แล้ว แต่การปฏิรูประบบราชการครั้งนั้นก็ไม่ประสบผลสําเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ และคนดีไม่ได้รับการเชิดชูหรือไม่ได้รับตําแหน่งสําคัญ ๆ
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อันจะช่วยผลักดันให้งานราชการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่
จะเกิดเป็นผลสําเร็จได้ จําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เก่งและมีคุณธรรมจริยธรรม คัดกรอง
และเลื อ กคนให้ เ ข้ า มาในระบบโดยคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมด้ ว ย รวมทั้ ง สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง
กฎระเบี ย บ กฎหมาย และกลไกมาตรการอื่ น ๆ ให้ ทั น สมั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ในภาวะที่ สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคราชการ
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ จึงควรกําหนดยุทธศาสตร์และวิธีการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ
จากภาครัฐโดยตรง เพื่อจะผลักดันให้การบริหารระบบราชการประสบความสําเร็จ นักการเมืองก็มีบทบาท
สําคัญต่อการปฏิรูประบบราชการ หากนักการเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาของประเทศแล้ว
การบริหารราชการย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์

ศาสนากับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรได้
รับการปลูกฝังและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีงาม รักษาสัจจะที่ให้ไว้แก่
ประชาชน มีจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตย มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ทุจริต
หรือใช้อิทธิพลแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ในบทนี้ จึงขอนําเสนอแนวคิดทางศาสนากับการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม โดยเน้นหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เนื่องจากจริยธรรมในการปกครองของไทยมีรากฐานมา
จากพุทธศาสนาเป็นสําคัญ
1. ศาสนากับจริยธรรมทางการเมือง
ศาสนาทุกศาสนามีหลักคําสอนให้ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตามเพื่อความสุขของตนเอง และเพื่อความ
สงบสุขเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ หากพิจารณามูลเหตุของการเกิดจริยธรรมแล้ว พบว่ามีที่มาจาก
ศาสนาเป็นหลัก เพราะศาสนามีหลักธรรมคําสอนในการดําเนินชีวิต มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ซึ่งกล่าวได้ว่า
1) ศาสนาเป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรม ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นแนวทางให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตามหลักกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนดไว้ว่า ดังนั้น ศีลธรรม
ย่อมช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข
2) ศาสนาเป็นบรรทัดฐานของสังคม คือ ศาสนาเป็นแบบแผนของความประพฤติ เนื่องจาก
ศาสนามีหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาทิ หลักการปฏิบัติตน พิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคคลในสังคมนําไปเป็นเกณฑ์
ในการดําเนินชีวิต ช่วยในการตัดสินใจว่าควรทําอะไร และทําอย่างไร ทําให้รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร
อะไรไม่ควร
3) ศาสนาเป็นกลไกในการควบคุมสังคม คือ ศาสนามีผลทางปกครองให้มนุษย์ในสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ เพราะผู้ที่เคารพเชื่อมั่นในศาสนาจะประพฤติตนตามครรลองของศาสนาอย่างเคร่งครัด
ศาสนาจึงมีผลควบคุมไปถึงจิตใจด้วย (อ้างใน นูรมาน จินตารา,สุรชัย ไวยวรรณจิตร, นภดล อนันทอภิพงษ์,
รุ่งโรจน์ ชอบหวาน และวรพงษ์ เจริญวงษ, ม.ป.ป., น. 399)
ในส่วนของจริยธรรมสําหรับผู้ปกครองหรือจริยธรรมกับการเมือง ศาสนาต่าง ๆ มีหลักคําสอนที่
สามารถนํามาใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ปกครองให้เป็นผู้มีคุณธรรมทั้งต่อตนเองและประชาชน อย่างเช่น
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการแบ่งวรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ (แพศย์) และ
ศูทร แต่มีเพียงวรรณะกษัตริย์หรือผู้ปกครองวรรณะเดียวที่มีหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
รัฐ และทําหน้าที่ป้องกันศัตรูจากภายนอก แม้ว่ากษัตริย์ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นผู้
ที่มีความสําคัญมากที่สุด แต่กษัตริย์และผู้ปกครองก็ต้องถูกควบคุมด้วยความเชื่อทางศาสนา ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาหรือตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยมีแนวคิดเรื่อง “พระราชา
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โดยธรรม” เป็นจริยธรรมพื้นฐานสําหรับกษัตริย์และนักปกครอง (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2549, น.71-72)
สําหรับศาสนาอิสลาม จริยธรรมคําสอนของศาสนาอิสลามได้กําหนดกรอบความประพฤติครอบคลุมทาง
กาย วาจา ใจ โดยมีจุดแข็งคือ คําสอนมีความละเอียดครอบคลุมทุกเนื้อหาในสังคม ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว หรือแม้แต่ในระดับสังคมและระดับประเทศ หากผู้ปกครองไม่ว่าในระดับใด นํามาเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติ ย่อมนํามาซึ่งความผาสุกและความสงบสุขในสังคม (นูรมาน จินตารา และคณะ, ม.ป.ป., น.
406)
ในศาสนาคริสต์ มีคําสอนเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองเช่นกัน โดยศาสนาคริสต์มีแนวคิดคําสอน
ว่าอํานาจทางโลกและทางธรรมต้องสอดคล้องและหนุนเสริมกัน จริยธรรมทางศาสนาต้องเป็นตัวถ่วงดุล
ความถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ้นในมิติด้านการเมือง เมื่อคนอยู่รวมกันในสังคม จําเป็นต้องมีการกําหนด
กฎระเบียบ หรือกติกา และประชาชนต้องยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้สังคมโดยรวมมีความสงบ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นศาสนิกชนที่ดี มิใช่เฉพาะการเอาตัวรอดเฉพาะตนเองตามบทบัญญัติ
ของศาสนาเท่านั้น แต่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้มโนธรรมในฐานะผู้มีความเชื่อ เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของสังคม หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน ดังนั้น ศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญในการชี้นําให้
ระบอบการปกครองเป็นไปตามครรลองของสังคม เกิดสันติ และทําให้มีโครงสร้างการเมืองการปกครองที่
ยุติธรรมและชอบธรรม (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ, ม.ป.ป.)
2. พุทธศาสนากับจริยธรรมทางการเมือง
พุทธศาสนามีความเชื่อในกฎแห่งกรรม คือเน้นการพึ่งพาตนเอง (อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ) โดยการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง พากเพียร ไม่พึ่งพาอํานาจหรือพลังจากเทพเจ้าต่าง ๆ ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก
กษัตริย์หรือผู้ปกครองเกิดจากความประสงค์ของสังคม ตําแหน่งทางปกครองเป็นสิ่งสมมติแต่งตั้ง ดังนั้น
กษัตริย์หรือผู้ปกครองทางพุทธศาสนาจึงเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่สูงส่งด้วยคุณธรรม ความดี และชาติกําเนิด
นอกจากนี้ กษัตริย์หรือผู้ปกครองต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปชั่วคราว ไม่ใช่เป็นการผูกขาดถาวร
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ปกครองมาตามคําเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน โดยผู้ปกครองนั้น
ต้องมีคุณธรรม มีความเมตา กรุณา และเสียสละ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
(ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2549, น. 75-76)
ในทัศนะของพุทธศาสนา ระบอบการปกครองที่ดีอาจจะเป็นระบอบการปกครองแบบใดก็ได้ที่ยึด
หลักการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
1) การได้มาซึ่งอํานาจ การใช้อํานาจ และการขยายอํานาจ และการรักษาไว้ซึ่งอํานาจต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากที่สุด อํานาจของผู้ปกครองไม่ใช่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตนเอง
แต่เพื่อประชาชน
2) ความมั่นคงของระบอบการเมืองการปกครองหรือของรัฐบาล ไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย เป็นแต่
เพียงวิถีทางหรือเครื่องมือสําหรับการสร้างสรรค์ประโยชน์และความสงบสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งจุดนี้คือ
จุดมุ่งหมายที่แท้จริง
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3) ให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยเน้นความเท่าเทียมกัน เช่น ปราศจาก
การแบ่งแยกของชาติกําเนิด เพศ หรือฐานะ เป็นต้น
4) ผู้ปกครองต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง อาทิ การถือหลักความจริง ความถูกต้อง
ความดีงาม มีเหตุผลและการใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กระทําการ
ต่าง ๆ โดยยึดหลักกฎหมายบ้านเมือง (อ้างใน ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2549, น. 79)
พุทธศาสนาได้หยั่งลึกอย่างมั่นคงในประเทศไทย และเป็นรากฐานสําคัญของการปกครองของ
ประเทศ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาด้านความชอบธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งสวนทางกับหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาที่สอนให้ทุกคนในชาติตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี นับวัน
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตระหนักในประเด็นปัญหานี้
เป็นอย่างดี และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 35 ได้
กําหนดให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ครอบคลุมเรื่องการ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกภาค
ส่วนและทุกระดับด้วย
จากข้างต้น จึงเกิดคําถามว่า จะแก้ปัญหาต่าง ๆ นี้ได้อย่างไรให้ตรงจุดตรงประเด็น การเริ่มต้นด้วย
การปลูกจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ทุกคนในชาติ ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนจนถึงนักการเมือง
นักปกครองผู้บริหารประเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยใช้กลไกที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะแพร่กระจายไปทุกองคาพยพของประเทศไทยก่อนที่ทุกอย่างจะ
สายเกินไป ในการนี้ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
คนในชาติ ตามแนวทางของพุทธศาสนา ดังนี้ (พระธรรมปิฎก, 2535)
1) การรักษาศีล พระภิกษุสามเณรมุ่งหมายศึกษาพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยเป็นหลัก
แต่สําหรับฆราวาสมุ่งหมายเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นการทั่วไป ซึ่งจะต้ องปูพื้นฐานตั้งแต่
ระดับเด็กและเยาวชนจนถึงผู้บริหารบ้านเมือง ระดับเยาวชนนั้นผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
จะมีบทบาทสําคัญที่สุด อย่างน้อยครูอาจารย์จะต้องปลูกฝังในเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ
ให้เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของศีล 5 ว่ามีอะไรบ้าง เพราะศีลหมายถึงความประพฤติดีทางกาย
และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม
เมื่ อ เยาวชนของประเทศประพฤติ ต นอยู่ ใ นเบญจศี ล แล้ ว ความสงบสุ ข เรี ย บร้ อ ยก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น แก่ สั ง คม
ประเทศชาติ เพราะศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจากการเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน
สําหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารประเทศนั้น นอกจากจะต้องรักษาศีล 5 กันอย่างมั่นคงแล้ว ยังมี
คุณธรรมอื่น ๆ ที่ควรนํามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งในที่นี้ขอยกมาพอสังเขป ดังนี้
ฆราวาสธรรม หมายถึงหลักธรรมสําหรับการครองเรือนหรือหลักธรรมสําหรับชาวบ้าน
ปุถุชนทั่ว ๆ ไป มี 4 ประการ คือ
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(1) สัจจะ หมายถึง ความจริงความซื่อสัตย์ต่อกัน ต่อสังคมประเทศชาติ
(2) ทมะ หมายถึง การฝึกฝนตนการฝึกหัดขัดเกลาให้เป็นคนดี อาทิ รู้จักข่มใจ ควบคุม
อารมณ์ของตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม สามารถปรับและบังคับตนเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
(3) ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสภายนอกทั้งหลาย ไม่ตกเป็นทาสของ
ความชั่วอกุศล อดทนต่ออุปสรรคนานัปการจนประสบความสําเร็จได้ในชีวิต
(4) จาคะ หมายถึง ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน และมีน้ําใจ ซึ่งสังคมยุคปัจจุบันกําลัง
โหยหา เพราะปัจจุบันคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนกันมากจนละเลยประโยชน์ส่วนรวม ทําให้ประเทศชาติ
และประชาชนเสียหาย
ดังนั้น การปลูกฝังหรือปลูกจิตสํานึกให้กับคนในชาติไม่ว่าในระดับใด จึงเป็นกุศโลบาย
ที่สําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นวิธีการสําคัญที่จะทําให้ประชาชนในชาติมีความสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี้
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในชาติอย่างน้อยสองโครงการ
ที่ได้ผลเป็นรูปธรรม คือ
(1) โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการนี้ดําเนินการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชาติงดเหล้าเป็นเวลา 3 เดือน
ซึ่งดําเนินการมามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และก็ได้ผลดีจนน่าพอใจ เพราะปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มทุกปี จากผลสํารวจการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจํา พ.ศ. 2556 พบว่า
มีผู้ร่วมงด/ลดเหล้าเข้ าพรรษาเกือบร้ อยละ 60 สั ดส่วนของผู้ที่งดดื่มตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพิ่ม ขึ้น
เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2555 โดยขึ้นมาเป็นร้อยละ 36 จากร้อยละ 33 นอกจากนี้ การงด/ลดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุราเคย
ประเมินมูลค่าจากการประหยัดเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดได้ 2 - 3 หมื่นล้านบาท
โดยพบว่าตัวอย่างที่เคยดื่มและเลิกดื่มแล้วได้ระบุถึงผลดีคือ สามารถนําเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นได้มากขึ้น
การจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวดีขึ้น และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทําให้คนในครอบครัวมีความสุข
มากขึ้นด้วย (“เชียร์ งดเหล้าให้ครบพรรษา เสริมพลังใจไม่กลับไปดื่มซ้ํา”, 2557)
(2) โครงการรักษาศีลห้าประจําหมู่บ้าน โครงการนี้ริเริ่มโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ เจ้าอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ โครงการดังกล่าวได้เชิญชวนให้
ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ สมาทานรักษาศีล 5 ให้ครบทุกข้อ ปรากฏว่าปัจจุบันได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ
เพราะมีหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ความร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาศีล 5 อย่างเข้มงวด
หลายร้อยหมู่ บ้านและนับวั นโครงการนี้จะได้รับความนิยมเพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ นั บเป็นนิมิตหมายอันดีของ
ประชาชน คนไทยทุกคนที่รวมพลังรักษาศีล 5 กันอย่างกว้างขวาง ประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขยั่งยืน
ตลอดไป (สําราญ สมพงษ์, 2557)
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2) การฝึกจิตใจ ควรมีการส่งเสริมเรื่องการฝึกใจให้เกิดความสงบ และทําให้มีสติมีปัญญา
ในการดําเนินชีวิต การฝึกจิตใจ หรือการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การเจริญจิต
ภาวนา” มี ความสําคั ญมากกว่าการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี เพราะเป็นวิธีการเดียวที่สามารถพ้นออกจาก
กองทุกข์ได้ตามแนวทางของพุทธศาสนา ปัจจุบันชาวพุทธไม่ค่อยนิยมการปฏิบัติ เพราะไม่เห็นประโยชน์
และมักคิดว่าการเจริญจิตภาวนาเป็นวิธีการพ้นทุกข์ของพระสงฆ์เท่านั้น โดยแท้จริงแล้ว หากฆราวาส
ได้เจริญ จิตภาวนา ก็ จะทํ า ให้ จิตใจสงบ มี สมาธิตั้ง มั่น และสามารถช่วยข่ม กิ เ ลสจากสิ่งยั่ วยุไ ด้ ดั งนั้ น
การจะปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในชาติ ต้องส่งเสริมการเจริญจิตภาวนาให้กับผู้คน
ทุกระดับด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนไปจนถึงนักปกครองและผู้บริหารประเทศ โดยใช้กลไก
ที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ มหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งสามารถเป็ นองค์ กรหลักคอยขับเคลื่อน โดยอาจจัดงบประมาณอบรมหลักสูตรการเจริ ญ จิ ตภาวนา
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้ดําเนินไปอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
กล่าวโดยสรุป สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ ประกอบด้วยอนิจจัง คือ
ความเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย
ทุกขัง คือ สภาพแห่ งความทุ กข์ หรือความเป็นของคงทนอยู่ ไม่ได้ อนัตตา คือ ความไม่ ใ ช่ตัวไม่ ใ ช่ ตน
บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้ใด ในเมื่อทราบถึงสัจธรรมความจริงต่าง ๆ ของโลกใบนี้แล้ว
น่าจะตระหนักถึงหลักแห่งความเป็นจริงของชีวิต และหลักธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความไม่ประมาท
เพราะเป็นหลักธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสเตือนตอนที่พระองค์กําลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์
ได้ทรงเน้นไม่ให้ชาวพุทธทั้งหลายประมาทในการดําเนินชีวิต พระองค์เน้นให้ชาวพุทธเร่งประกอบคุณงาม
ความดี ใ ห้ เ ต็ ม เปี่ ย มบริ บู ร ณ์ ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ด้ ว ยการให้ ท าน รั ก ษาศี ล และเจริ ญ จิ ต ภาวนา
ตามกําลังศรัทธาของแต่ละบุคคล เพราะชีวิตเป็นของอนิจจังตามกฎไตรลักษณ์ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน
การกระทําความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลดีไปถึง
ประเทศชาติและสังคมโดยรวม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยเกิดความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขตลอดไป

การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรรมของต่างประเทศ
จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) ขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ที่มีการจัดทําเป็นประจําทุกปี ได้สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศที่มีการบริหารราชการโปร่งใสและมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่ํา ผู้นําทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับสูง มีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีระบบ
การบริหารภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล ในบทนี้จึงขอนําเสนอบทเรียนในการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมของ
ต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการสร้างกลไกการควบคุม
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการหาแนวทางที่ เ หมาะสมเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ

1. สาธารณรัฐสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสในลําดับต้น ๆ ของโลก และเป็นประเทศที่มีความโปร่งใส
สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ค อร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2556 ขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ สิงคโปร์ได้คะแนน 87 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5
จาก 177 ประเทศทั่วโลก (มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2557)
ตาราง 2 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รปั ชันประเทศในกลุ่มอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2556
อันดับ
ในอาเซียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อันดับโลก
(177 ประเทศ)
5
38
53
94
102
114
116
140
157
160

ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ลาว
เมียนมาร์
กัมพูชา

คะแนน
พ.ศ. 2556
86
60
50
36
35
32
31
26
21
20

คะแนน
พ.ศ. 2555
87
55
50
34
37
32
31
21
15
22

ที่มา: มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2556
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ก่ อ น พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ ป ระสบปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
โดยนักการเมืองและข้าราชการเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ในระยะแรกเมื่อสิงคโปร์ได้รับสิทธิในการ
ปกครองตนเอง การให้สินบนข้าราชการเมื่อมาติดต่อราชการหรือขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเป็นการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยจนเหมือนเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต้องทํา สถานการณ์เช่นนี้เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ
ได้แก่ 1) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพในการ
นําผู้กระทําความผิดมาลงโทษ 2) การหาพยานหลักฐานทําได้ยาก 3) ประชาชนยังมีการศึกษาต่ําและเคยชิน
กับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4) เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับเงินเดือนน้อย ผู้ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
จึงทุจริตเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มเติม และ 5) ในระยะแรกเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของสํานักงานสอบสวน
การทุจริต (Corruption Practices Investigation Bureau: CPIB) ถูกโอนย้ายมาจากหน่วยงานตํารวจ
และทํางานในองค์กรนี้แบบหมุนเวียนระยะสั้น การทํางานเพื่อต่อต้านการทุจริตจึงไม่จริงจังและไม่ต่อเนื่อง
(รัตพงษ์ สอนสุภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2556, น. 41-42)
ภายหลังการบริหารประเทศของนาย ลี กวน ยู ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีจิตสํานึกสูงในการพัฒนา
ประเทศ ได้รณรงค์ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลว่าสิงคโปร์เป็น
ประเทศขนาดเล็ ก และไม่ ไ ด้ มี ท รั พ ยากรมากกมายสํา หรับ การพั ฒ นาเหมือ นเช่ น ประเทศอื่ น ๆ ดั ง นั้ น
การพั ฒ นาคนโดยเฉพาะด้ า นการศึก ษาและการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี จึ งมี ค วามจํ า เป็ น ในการสร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าและความอยู่รอดของชาติ ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ
สังคม และจัดว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสสูงสุดในการบริหารประเทศ (วิทยากร เชียงกูล, 2549, น. 223)
สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจของสิงคโปร์ คือ รัฐบาลให้ความสําคัญกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ
มีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องให้แก่สังคม และมีรูปแบบการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
เรียกว่า Singapore Model ซึ่งประกอบด้วย 4As คือ
1) Anti Corruption Acts (or laws) คือ การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
2) Anti Corruption Agency คือ การมีหน่วยงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็ง
3) Adjudication (or punishment) คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หรือมีบทลงโทษ
ที่ชัดเจน
4) Government Administration คือ การมีระบบการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, น. 1)
ในที่นี้ ขอนําเสนอหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมาตรฐานจริยธรรม
และกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
สํานักงานสอบสวนการทุจริต (CPIB) เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อทําหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตเดิม
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ที่เคยอยู่ภายใต้กรมตํารวจ ซึ่งสิงคโปร์นับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ก่อตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตเป็น
การเฉพาะ (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2556,น. 44)
CPIB เป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก แต่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เจ้าหน้าที่
ของ CPIB ได้รับเงินเดือนสูง และหน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อี ก ทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านค่ อ นข้ า งเป็ น ความลั บ ไม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบจากองค์ ก รภาคประชาชนใน
รายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่และการใช้เงินงบประมาณ (อ้างใน รัตพงษ์ สอนสุภาพ และบุญสม
เกษะประดิษฐ์, 2556, น. 45) สําหรับภารกิจหลักของ CPIB คือ การสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การทุ จ ริต ทุก คดี ทั้ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การป้ องกั น การทุจ ริ ต และพั ฒ นา
ระบบงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนของ CPIB มีอํานาจมากในการสอบสวน อาทิ มีอํานาจในการค้น
ข้อมูลของนักการเมือง ข้าราชการ คู่สมรส และบุตร จากธนาคาร กรมสรรพากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ รวมถึงการไต่สวนและสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องสงสัยทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติไปจนถึง
ระดับสูงได้โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ CPIB ก็มีระบบการตรวจสอบและมีบทลงโทษสูงสําหรับเจ้าหน้าที่ของ
CPIB ที่กระทําการทุจริตเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ CPIB ทําการทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง ในหลาย
ประเทศก็มีการตั้งหน่วยงานในลักษณะนี้ แต่ทํางานได้จํากัด หรือบางประเทศล้มเหลว เพราะการได้มา
ซึ่งบุคลากร และการทํางานถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องสร้างหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และไม่ทุจริต
หรือกระทําผิดวินัยเสียเอง (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2552; ศิริวรรณ มนอัตระผดุง 2555 น. 15-16)
แผนภาพ 2 โครงสร้างองค์กรของสํานักงานสอบสวนการทุจริต (CPIB)

ที่มา: CPIB, Organization Structure
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ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา CPIB มีโครงสร้างการบริหารงานภายในดังนี้ คือ
- สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ก าร (The Operations Department) ทํ า หน้ า ที่ ร วบรวมหลั ก ฐาน
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของสํานักสอบสวนคดี
- สํานักกิจการภายใน (The Corporate Affairs Department) ทําหน้าที่บริหาร
จัดการภายในของสํานักงาน และรับผิดชอบงานด้านบุคลากร
- สํานักสอบสวนคดี (The Investigation Department) ทําหน้าที่สอบสวนคดีทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนําส่งรายงานการสอบสวนคดีตามหลักฐานที่ปรากฏให้อัยการดําเนินการ
ต่อไป (CPIB, 2014)
เนื่องด้วย CPIB เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานยุติธรรม (Criminal Justice System) ของสิงคโปร์
ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานที่สําคัญอีกสองส่วน คือ สํานักงานอัยการ (The Attorney-General's Chambers)
และศาล (Courts) ฉะนั้น CPIB จึงต้องปฏิบัติงานร่วมกับอัยการและองค์กรศาลอย่างใกล้ชิด โดย CPIB
มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน และออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ซึ่งในการทําหน้าที่หาข้อเท็จจริงและตรวจสอบพยานหลักฐานนั้น CPIB จะดําเนินการร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่จําเป็น จากนั้นจะ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกับตํารวจ และในการสั่งฟ้อง CPIB จะทํางานใกล้ชิดกับสํานักงานอัยการ
เพราะ CPIB ไม่ มี อํ า นาจในการสั่ ง ฟ้ อ ง และไม่ มี อํ า นาจตั ด สิ น คดี ค วามเพื่ อ การกํ า หนดบทลงโทษ
(อ้างใน รัตพงษ์ สอนสุภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2556,น. 43)
1.2 ประมวลจริยธรรมและกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับการศึกษาและการปลูกจิตสํานึกของประชาชน มีการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่เป็นเลิศ และมีการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรม
และร่วมกันต่อต้านการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังจัดทําประมวลจริยธรรมและวินัย
หลายฉบั บ เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และนั ก การเมื อ ง คื อ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านภาครั ฐ (The
Government Instructional Manual) คําสั่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (The Police General Orders)
ประมวลจริยธรรมสําหรับรัฐมนตรี (The Police General Orders) ประมวลจริยธรรมสําหรับรัฐมนตรี
(The Code of Conduct for Ministers) และข้อพึงปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(Guidelines on Members of Parliament’s Involvement in Business) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําผิด
ตามประมวลจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งมีตั้งแต่ตักเตือนจนถึงให้ออก
จากราชการ และข้อมูลในการพิจารณาลงโทษทางวินัยดังกล่าวอาจถูกนําไปใช้เพื่อสืบสวนสอบสวนต่อไป
ในการดําเนินคดีทางอาญา (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552, น. 36)
นอกจากประมวลจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ แล้ว สิงคโปร์ยังมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และมีมาตรการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ทั้งการลดความจําเป็น
และการลดโอกาสในการทุจริต การลดความจําเป็นดําเนินการโดยเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่
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ของรัฐ ตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีเงินเดือนปีละ 2.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ
54 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งได้รับปีละ 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 12.8 ล้านบาท (“สิงค์โปร์ตั้ง กก. จี้หาทางลดเงินเดือน
นายกฯ – ครม.”, 2555) ส่วนข้าราชการก็ได้รับเงินเดือนสูงพอที่จะอยู่ได้ด้วยเงินเดือนที่รัฐจ่ายให้ทางเดียว
โดยไม่ต้องไปหารายได้ทางอื่นหรือกระทําการทุจริต ส่วนการลดโอกาสในการทุจริตเป็นการดําเนินการ
โดยแก้ ไ ขกฎหมายให้ มี ค วามชั ด เจนรั ด กุ ม ลดอํ า นาจการตี ค วามของเจ้ า หน้ า ที่ เพิ่ ม การตรวจสอบ
และบทลงโทษ รวมทั้งทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ําเสมอ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สําคัญ ๆ ของสิงคโปร์ มีดังนี้
1. พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (Prevention of Corruption Act)
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการต่อต้านการทุจริตที่กําหนดนิยามของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและกําหนด
บทลงโทษ โดยให้ CPIB มีอํานาจสอบสวนการกระทําผิ ดเกี่ยวกับการทุ จริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุม
การคอร์รัปชันของทุกคนในประเทศ และรวมถึงชาวสิงคโปร์ในต่างประเทศด้วย
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรง (การริบ
ผลประโยชน์) (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act)
เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจศาลในการริบทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้กระทําความผิดฐานทุจริต นอกจากโทษอื่น
ทางอาญา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทําความผิดจะไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดของตน และกฎหมาย
ฉบับนี้ยังอนุญาตให้ศาลตั้งข้อสันนิษฐานว่า สินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นรายได้ที่ชอบด้วย
กฎหมายของผู้กระทําความผิดเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริต และขยายไปถึงทรัพย์สินที่ผู้กระทําผิด
ได้ถ่ ายโอนไปให้แ ก่สมาชิ กในครอบครั วหรือบุค คลอื่ นด้วย นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังบั ญ ญัติใ ห้ รัฐ
มีบุริมสิทธิเหนือสินทรัพย์เช่นว่านั้น แม้ว่าธนาคารหรือบุคคลอื่นอาจจะมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายก็ตาม
นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับนี้แล้ว สิงคโปร์ยังมีกฎหมายอื่น ๆ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติพยานหลักฐาน ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยตํารวจ
เพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริต และควบคุมการกระทําความผิดดังกล่าวเป็นการทั่วไป (ธานินทร์ กรัยวิเชียร,
2552, น. 35-36)
ทั้งนี้ กฎหมายของสิงคโปร์มีลักษณะเข้มงวด มีบทลงโทษหนัก รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง อย่างเช่นในกรณีที่บุคคลใดถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึง
100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท และ/หรือจําคุกสูงสุดถึง 5 ปี หากการกระทํา
ความผิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญากับภาครัฐ หรือเกี่ยวพันกับสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลในองค์กร
ภาครัฐ โดยโทษจําคุกอาจสูงถึง 7 ปี นอกจากนี้ บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีคอร์รัปชัน ศาลมี
อํานาจสั่งให้คืนเงินสินบน มีอํานาจริบทรัพย์ของผู้กระทําความผิดที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ส่วนเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีคอร์รัปชันอาจถูกไล่ออก งดเงินบําเหน็จบํานาญ และประโยชน์อื่น ๆ
ทั้งปวง (“สิงค์โปร์ใช้วิธีไหนจึงกําจัดคอร์รัปชันได้อย่างทรงประสิทธิภาพ”, 2553)
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1.3 ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษา
สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่สิงคโปร์สามารถพัฒนา
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้า มีระบบการบริหารราชการที่ดีและโปร่งใส รวมถึงมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ทําให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เจริญและมีระเบียบวินัย คือ การมีวิสัยทัศน์และความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศของผู้นําและรัฐบาล ระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นจริ ย ธรรมที่ เ ป็ น ระบบ นอกจากนี้ สิ ง คโปร์ ยั ง มี แ นวทางและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น การปรับเงินเดือน
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการให้มีรายได้ใกล้เคียงกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะได้ทํางานให้รัฐได้เต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงกับเรื่องการหารายได้พิเศษ อย่างไรก็ดี การให้เงินเดือนสูงแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องทําควบคู่ไปกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความภูมิใจในตัวเอง มีการปรับปรุงและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานอยู่เสมอ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ ทั้งนี้
การวิจัยในประเทศอื่น ๆ พบว่า การขึ้นเงินเดือนนักการเมืองและข้าราชการไม่ได้มีผลให้การทุจริตคอร์รัปชัน
ลดลงเสมอไป การที่รัฐบาลประเทศใดจะขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สูงพอ ๆ กับภาคธุรกิจเอกชนได้นั้น
ก็หมายถึงว่ารัฐบาลประเทศนั้นต้องพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเก่งและดีพอที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตมากพอที่รัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีและมีรายได้มากพอด้วย อีกทั้งการจะแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันได้นั้น ต้องพยายามปฏิรูปทั้งระบบการบริหารราชการ กฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อม ๆ กัน เช่น การทําให้ประชาชนมีการศึกษา มีงานทํา มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มีระบบประกันสังคม และบริการสังคมสงเคราะห์ ที่จะช่วยให้ประชาชนมีปัจจัยสี่และชีวิตที่มีความมั่นคง
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมุ่งหน้าขยันทํางานด้วยความสุจริต และเข้าใจว่าเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ผลดีได้มากกว่าการคิดหาทางคอร์รัปชัน (วิทยากร เชียงกูล, 2549, น. 223-224)
ประสบการณ์จากสิงคโปร์สามารถเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่ประชาชนทุกคน การพัฒนาระบบราชการให้มีธรรมาภิบาล และการสร้างระบบ
กลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น หากประเทศไทยสามารถ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จได้ ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศ จะได้รับการแก้ไขและไม่ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดอย่างที่เคยเป็นมา

2. สหรัฐอเมริกา
สหรัฐ อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคั ญ กับการควบคุ มจริ ยธรรมของนักการเมื องและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ โดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้กําหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะเพื่อทําหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารในทุกระดับให้มี
ความประพฤติ ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม และให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
และปฏิบัติงานในหน้าที่โดยไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในการจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
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ประจํา พ.ศ. 2556 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ สหรั ฐอเมริ กาได้คะแนน 73 คะแนน จาก
100 คะแนน และได้อันดับ 19 จาก 177 ประเทศทั่วโลก (Transparency International, 2013)
ในที่ นี้ ขอนํ า เสนอมาตรฐานจริ ย ธรรมของเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ และหน่ ว ยงานด้ า นจริ ย ธรรมของ
สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
สหรัฐอเมริกากําหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเรียกว่ามาตรฐานจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees)
เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ทําหน้าที่บริหารระดับสูงของประเทศด้วย ทั้งนี้ มีสํานักงาน
จริยธรรมของรัฐ (Office of Government Ethics: OGE) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของรัฐ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในส่วนราชการ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากิจการ
ที่ดําเนินการโดยรัฐนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา มีทั้งหมด 14 ข้อ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรม เหนือประโยชน์ส่วนตน
2. ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตน
3. ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ หรือใช้ข้อมูลนั้นในทางที่
ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. ไม่เรียกรับหรือยอมรับของขวัญ หรือสิ่งของที่มีมูลค่าจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือที่เป็นผล
เกี่ยวเนื่องกับตําแหน่งหน้าที่ในราชการ การทําธุรกิจกับราชการ หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานของ
ตนควบคุมดูแลอยู่ หรือที่จะได้ผลประโยชน์จากการกระทําหรือละเว้นการกระทําหน้าที่ของตน
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
6. ไม่ดําเนินการอันเป็นการผูกมัดหรือรับคําสัญญาที่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของตน
7. ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
8. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อองค์กรเอกชนใด หรือบุคคลใด
9. ปกป้องและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และไม่ใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเกินกว่าวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
10. ไม่ทํางานหรือกิจการอื่นใดนอกเหนือจากงานราชการ รวมทั้งการแสวงหาการจ้างงานพิเศษอื่น ๆ
ที่ขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบในทางราชการ
11. ไม่ดําเนินการอันก่อให้เกิดความสูญเปล่า ไม่หลอกลวง ฉ้อฉล และโกงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
12. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งการทําหน้าที่ในการเสียภาษีตามกฎหมายด้วย
13. ยึ ด มั่ น ต่ อ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ใ ห้ ค วามเท่ า เที ย มกั น ด้ า นโอกาสแก่ ป ระชาชน โดย
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือความทุพพลภาพ
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14. อดกลั้นและพยายามหลีกเลี่ ยงการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าตนฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ (ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, 2542, 76-77; Office
of Government Ethics, 2005)
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว และรวมถึงมาตรฐาน
จริยธรรมที่ หน่ วยงานต้ นสั งกั ดได้ กําหนดเพิ่มเติม ให้หน่วยงานต้นสั งกัดดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขการ
ประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้น หรือลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการดําเนินการทางอาญา
หรื ออื่นใดหากมี กฎหมายกํ าหนดไว้ ด้วย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ การกํากั บดูแลของผู้อํานวยการ OGE ซึ่งมี
กฎหมายกํ า หนดไว้เ ป็ น การเฉพาะด้ วย นอกจากนี้ หน่ ว ยงานราชการแต่ล ะแห่ งต้ อ งแต่ งตั้ง เจ้ าหน้า ที่
จริยธรรม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านจริยธรรมภายในหน่วยงาน โดยให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม รวมทั้งให้คําแนะนําในการแก้ไข
ปรับปรุงพฤติ ก รรมแก่เ จ้าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ก ระทํ าอันมิชอบด้ วยกฎหมายหรือฝ่า ฝืน มาตรฐานจริย ธรรม
หากเป็ นกรณี ที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกับการกระทําความผิดทางอาญา เจ้าหน้าที่ จริยธรรมจะต้องรายงาน
การกระทําความผิดอาญาที่ตนได้รับทราบด้วยเพื่อให้มีการดําเนินคดีต่อไป ในกรณีเช่นนี้หากเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ ก ระทํ า ความผิด ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพฤติ ก รรมของตนตามคํ า แนะนํา ของเจ้ าหน้ า ที่จ ริ ย ธรรมโดยสุ จ ริ ต
อาจเป็นเหตุให้กระทรวงยุติธรรมสามารถเลือกฟ้องคดีได้ (สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2553, น. 11)
2.2 หน่วยงานด้านจริยธรรมของรัฐ
สํานักงานจริยธรรมของรัฐ (OGE) เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร โดยครั้งแรก
ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย Ethics in Government 1978 และเป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานบริหารงาน
บุคคล (Office of the Personnel Management) ต่อมาได้แยกเป็นอิสระเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกฎหมาย
Office of Government Ethics Reauthorization 1988 และมีผู้อํานวยการ OGE ทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร
สูงสุด ซึ่ งเป็นตําแหน่งที่แต่ งตั้ งโดยประธานาธิบดี และมีวาระการดํ ารงตํ าแหน่ง 5 ปี (สํานักกฎหมาย
กองบรรณาธิการ, 2552 น. 9)
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แผนภาพ 3 โครงสร้างองค์กรของสํานักงานจริยธรรมของรัฐ (OGE)

ที่มา: Office of Government Ethics, Organizational Chart

OGE แบ่งโครงสร้างการบริหารองค์กรเป็น 5 สํานัก ดังนี้
1) Office of the Director มีหน้าที่ในการกําหนดทิศทางการจัดโครงการด้านจริยธรรมให้แก่
หน่ ว ยงานของฝ่ า ยบริ ห าร รวมทั้ ง รั บผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของ OGE ให้ เป็ น ไปตามอํ า นาจหน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีและรัฐสภา
2) General Counsel & Legal Policy Division มีหน้าที่สองส่วนคือ 1) รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านกฎหมายจริยธรรมสําหรับหน่วยงานของฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่พัฒนา ร่าง และออกระเบียบด้าน
จริยธรรม ให้คําแนะนําและช่วยตีความกฎหมาย รวมทั้งทําหน้าที่ทบทวนตรวจสอบกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เป็น
มาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร และ 2) ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทําเนียบและ
หน่วยงานด้านจริยธรรมในการตรวจสอบรายงานการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่ง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ (The Ethics in Government
Act) รวมทั้งทบทวนตรวจสอบรายงานการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทําเนียบด้วย
3) Program Counsel Division มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อาทิ สภาคองเกรส กลุ่มจับตาตรวจสอบรัฐบาล และสาธารณะ
หน่ ว ยงานนี้ ยั ง ทํา หน้ า ที่ พั ฒ นาและให้ ก ารฝึ ก อบรมแก่ เ จ้า หน้า ที่ด้ า นจริ ย ธรรมของรั ฐ รวมทั้ง มี หน้ า ที่
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ การปฏิบัติงาน และงานด้านกฎหมายของ OGE
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4) Compliance Division มีหน้าที่ดูแลงานด้านการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งติดตามและ
ตรวจสอบงานด้านจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ
5) Internal Operations Division มีภารกิจสนับสนุนงานภายในของ OGE (Office of Government
Ethics, n.d.)
OGE เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกด้านจริยธรรม ดําเนินการให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมของรัฐ และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Federal) ต้องจัดทํา
ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเพื่ อ เป็ น ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน และต้ อ งจั ด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานได้รับทราบแนวปฏิบัติปีละหนึ่งครั้งด้วย (อุทัย อาทิเวช, 2550, น. 26)
สําหรับประมวลจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามมาตรฐานของ
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2545 (Standard of Ethical Conduct for Employees
of the Executive Branch 2002) เป็นอย่างน้อย ประมวลจริยธรรมนี้มีรายละเอียดมาก และมีการ
ยกตัวอย่างในแต่ละมาตราหรือแต่ละหมวดเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ OGE ยังมีภารกิจในการให้คําแนะนําแก่
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในกรณี ที่ มี ก ารหารื อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม หรื อ การกระทํ า ที่ เ ป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ รวมทั้งทําหน้าที่ส่งเสริมความเป็นธรรม ความถูกต้อง และความโปร่งใสในหน่วยงานด้วย
โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการอบรมในเรื่องจริยธรรมและ
จะต้องสอบให้ผ่าน หากไม่ผ่านก็ต้องเข้ารับการอบรมอีกและบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ OGE ยังได้กําหนด
แบบฟอร์ม Standard form 278 เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและสถานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้มีการรั่วไหลหรือถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทาง
มิชอบ ทั้งนี้ OGE ไม่ได้มีอํานาจสอบสวนในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดจริยธรรมด้านการกระทํา
ที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตคอร์รัปชัน แต่จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานด้านยุติธรรมเพื่อดําเนินการ
ต่อไป (สํานักกฎหมาย กองบรรณาธิการ, 2552 น. 10 - 11)
2.3 ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่มีเสถียรภาพ การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ มีประสิทธิภาพ อันเป็นหลักประกันไม่ให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อํานาจเกินขอบเขต แม้ว่าในระบบประธานาธิบดี ตําแหน่งประมุขแห่งรัฐและตําแหน่ง
ประมุขของรัฐบาลรวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน ทําให้ฝ่ายบริหารเป็นใหญ่ (Strong Executive) และมี
อํานาจมากกว่ารัฐสภาก็ตาม ในส่วนของภาคประชาชน ชาวอเมริกันรู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ที่ดี และมีความกระตือรือร้นทางการเมือง จึงทําให้ชาวอเมริกันสนใจการเลือกตั้งในทุกระดับ และเลือก
บุคคลที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อเป็นผู้แทนของตนเองในการบริหารปกครองประเทศ ชาวอเมริกันไม่เพียงสนใจเรื่อง
การเลือกตั้งหรือการเลือกผู้นําเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
โดยกล้าเรียกร้องในสิ่งที่ตนต้องการตามวิถีทางประชาธิปไตย
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วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งของชาวอเมริกันจึงเป็นกลไกสําคัญที่ใช้ควบคุม
รัฐบาลและผู้แทนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน รวมทั้งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้บริหารประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในกรอบจริยธรรม และมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
อันเป็นผลให้นักการเมืองของสหรัฐอเมริกาต้องรักษามาตรฐานจริยธรรมของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
คนทั่วไป นอกจากนี้ ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา
ยังได้กําหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือพนักงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งมีพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ
ซึ่งเป็นกฎหมายและมีสภาพบังคับ ทําให้ชัดเจนว่าหากไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมแล้ว จะมีความผิดอย่างไร
และจะได้รับโทษอย่างไร
สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจอีกประการคือ กฎหมายและระเบียบว่าด้วยจริยธรรมของสหรัฐอเมริกา
อย่างเช่น Standard of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch 2002 เป็นประมวล
จริยธรรมที่มีรายละเอียดมาก มีการให้ความหมายที่ชัดเจนและมีการยกตัวอย่างในแต่ละหมวดแต่ละมาตรา
เอาไว้ด้วย (สํานักกฎหมาย กองบรรณาธิการ, 2552 น. 10) เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจกันอย่างชัดเจน ไม่ต้อง
มาตีความเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี (2552, น. 40) ได้เคยเสนอว่า ในการจัดทําประมวลจริยธรรม ควรบัญญัติให้สมบูรณ์ในตัวเอง
โดยให้ความหมายและอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกามี OGE ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านจริยธรรมของฝ่ายบริหาร
เป็นการเฉพาะ โดยดําเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม การร่างและพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การติดตามการดําเนินงานด้านจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ขณะเดียวกันหน่วยราชการของรัฐบาลกลางแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที่จริยธรรม
เพื่ อทําหน้าที่ส่งเสริ มกิจกรรมด้านจริยธรรมและต่อต้านการทุ จริตคอร์รัปชั นในหน่วยงาน โดยทํางาน
ประสานกับ OGE เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากิจการของรัฐนั้นดําเนินไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
การที่ ผู้ บ ริ ห ารประเทศและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ของสหรั ฐ อเมริ ก ามี จ ริ ย ธรรมสู ง และทํ า หน้ า ที่
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผลจากการมี ป ระมวลจริ ย ธรรมและกฎหมายที่ ดี หรื อ มี ห น่ ว ยงาน
ด้านจริยธรรมที่เข้ มแข็งเท่านั้น แต่เกิดจากระบบการเมืองที่มีประสิท ธิภาพ มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน รัฐให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่ทุกคน
ในสังคมรู้จักสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และเห็นคุณค่าของการ
เลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐของสหรัฐอเมริกา
ถูกควบคุมด้วยกลไกของประชาสังคม โดยพลเมืองที่มีคุณภาพและพร้อมในการปกป้องดูแลผลประโยชน์
ของตนเองและส่วนรวม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศเป็นเรื่องที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้
ความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ เพราะตระหนักดีว่าปัญหาและอุปสรรคของการขาดคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
รากฐานของปัญหาในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ มีระบบการบริหารประเทศที่โปร่งใส ผู้บริหารประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จริยธรรมสูง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม ประเทศเหล่านี้ยังมีระบบกฎหมายที่เข้มแข็ง
มีหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ
มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
สําหรับประเทศไทย ความเสื่อมถอยของจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัญหาใหญ่มา
โดยตลอด ผลสํารวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในหลาย ๆ ปีที่
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูง และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเหตุให้สถานการณ์การเมืองอ่อนแอ และต้นทุนในการพัฒนาประเทศสูงกว่าที่ควร
จะเป็น รัฐต้องจ่ายงบประมาณหรือสูญเสียรายได้ต่อปีมากมายมหาศาล คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการก็มีจํานวนมากเป็นพัน ๆ คดี ปัญหาเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่มี
ความผูกพันแน่นแฟ้นกับหลักคําสอนทางศาสนา นับวันปัญหาต่ าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ
จนน่าเป็นห่วง และประการสําคัญค่านิยมของคนไทยต่อการทุจริตคอร์รัปชันนั้นอยู่ในขั้นวิกฤติ จากการ
สํารวจความคิดเห็นที่ว่าคนไทยคิดอย่างไรต่อการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง ผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่
รับได้หากนักการเมืองทุจริต แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ ซึ่งการยอมรับเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่อง
อันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้องค์กรภาคเอกชนหลายองค์กรได้ร่วมมือกับภาครัฐ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างกว้างขวาง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 35 ได้กําหนดให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทําร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ครอบคลุมเรื่องการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับด้วย
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สั่งสมกันมา
ยาวนานในสังคมไทย ซึ่งเป็นการยากที่จะแก้ไขให้เป็นรูปธรรมภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่า
สังคมไทยจะท้อแท้สิ้นหวังกับปัญหาดังกล่าว ในการนี้ จึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะบางประการที่น่าจะเป็น
ประโยชน์สําหรับการเสริมสร้างระบบมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศ ดังนี้
1. การปรับปรุงประมวลจริยธรรม ในการจัดทําประมวลจริยธรรม ควรบัญญัติให้มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง โดยควรมีการกําหนดค่านิยมหลัก การให้คํานิยาม แนวทางการปฏิบัติ และรวมไปถึงเรื่อง
กลไกการควบคุมตรวจสอบและบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน โดยจะต้องบัญญัติให้มีรายละเอียด มีคําอธิบาย
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ประกอบ และมีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความทางกฎหมาย แม้ว่าประมวลจริยธรรมจะเป็น
กฎหมายประเภทหนึ่ ง แต่ ก็ มี ห ลั ก การในการบั ญ ญั ติ แ ตกต่ า งจากกฎหมายทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น คํ า สั่ ง จึ ง ไม่
จําเป็นต้องให้เหตุผลหรืออธิบายความหมายของบทบัญญัติ และเป็นเรื่องของผู้ใช้กฎหมายที่จะต้องตีความ
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่ประมวลจริยธรรมต้องการให้ความกระจ่างแก่ผู้ปฏิบัติว่า
บทบัญญัติแต่ละข้อมีวัตถุประสงค์อย่างไร ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง และความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ มี
อย่างไร เพื่อที่จะได้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552, 40)
2. การตรากฎหมายว่าด้วยจริยธรรม ประเทศไทยควรยกระดับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ให้เป็นกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อให้มีสภาพบังคับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
ให้เกิดความชัดเจนว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแล้ว จะเกิดผลอย่างไร (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2553, น. 3)
นอกจากนี้ ในการตรากฎหมายว่าด้วยจริยธรรม บทบัญญัติควรครอบคลุมเรื่องอายุความและบทลงโทษ
ให้มีความชัดเจนด้วย โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน อายุความในคดีทุจริตคอร์รัปชัน
ในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 10 - 20 ปี ซึ่งเห็นว่าควรจะมีการขยายอายุความให้นานขึ้น หรือยกเลิกอายุความ
ในคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น บางประเภท เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด พ้ น จากความผิ ด เพราะ
เลยระยะเวลาฟ้ อ งร้ อ ง เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั นมี ผลกระทบเสี ยหายต่ อรั ฐ ประโยชน์ สาธารณะ
และประชาชน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างกว้างขวาง (สกล หาญสุทธิวารินทร์, 2557) อย่างไรก็ดี การบังคับ
ใช้กฎหมายและบทลงโทษจะต้องเข้มแข็งและจริงจังด้วย ให้ผู้ที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือผู้บริหารประเทศ
ที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมไม่ได้รับการยอมรับในสังคม และไม่ให้มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาบริหารประเทศอีก
3. การปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ มาตรการทางกฎหมายไม่อาจเกิดประสิทธิภาพได้หาก
ผู้บริหารประเทศและประชาชนไม่มีจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีพอ กฎหมายไม่อาจแก้ไขหรือ
ควบคุมพฤติกรรมของคนได้ทุกเรื่อง ดังนั้น การปลูกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ประชาชนทุกระดับจึงเป็นเรื่องที่รัฐควรให้ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องเริ่มจากการให้การศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการสอนให้ทราบถึงพิษภัยของการทุจริต
คอร์รั ปชั น ขณะเดีย วกั น ควรสร้ า งเสริ ม ระเบี ย บวิ นัย ให้แ ก่ค นในชาติ โดยรณรงค์ ตั้ง แต่ เ รื่ อ งเล็ กน้ อ ย
ในชีวิตประจําวัน อาทิ วินัยการใช้รถใช้ถนน วินัยเรื่องการเข้าแถว วินัยเรื่องการข้ามสะพานลอย และวินัยเรื่อง
การทิ้งขยะมูลฝอย เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขาดจิตสํานึกต่อ
ส่วนรวม และเป็นการบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์ของการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมได้
4. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยสําคัญ
ของการมีธรรมาภิบาล และมีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ ประเทศใดที่
ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยสําคัญของการเป็นธรรมาภิบาล
อาทิ หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐ อีกทั้งผู้มีอํานาจก็จะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
มากกว่าเพื่อประชาชน หากประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่ า งแท้ จ ริ ง ผู้ มี อํ า นาจก็ จ ะบริ ห ารงานอย่ า งรอบคอบและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น
อย่างไรก็ดี ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนได้ ก็ต้องมีประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน และความยั่งยืนของ
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ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ ประชาชนก็ต้องมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย (ถวิลวดี บุรีกุล,
ม.ป.ป., น. 17) ซึ่งรองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล ได้อธิบายว่า การที่ประเทศใดหรือสังคมใดจะเป็น
ประชาธิปไตยได้นั้น ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น อุปนิสัยของคนในสังคม
และวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยด้วย จึงจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยทาง
การเมืองดํารงอยู่ได้ ลักษณะของวิถีชีวิตที่จะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยได้ เช่น การเคารพเหตุผล
มากกว่าบุคคล รู้จักการประนีประนอม มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น (อ้างใน
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์, 2550)
5. มาตรการการควบคุมการใช้อํานาจรัฐ ในการปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญควรให้
ความสําคัญกับประเด็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจขององค์กรสามฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายตุลาการ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรทั้งสามฝ่ายไม่ใช้อํานาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชน และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นจริ ย ธรรมและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใช้อํานาจ นอกจากนี้ ควรมีการทบทวนบทบาท อํานาจ และหน้าที่ขององค์กร
อิสระต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้จริง เป็นธรรม และเป็น
กลาง ไม่ดําเนินงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งหน่วยงานราชการแต่ละแห่งก็ควรมี
มาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบราชการอีกด้วย ดังนั้น
การควบคุมการใช้อํานาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกส่วน ย่อมลดการผูกขาดการใช้อํานาจรัฐ
ทําให้การเมืองและระบบบริ หารราชการแผ่นดินมีความโปร่งใส มีธรรมภิบาล และยั งเป็นการควบคุม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าของรัฐให้ดํารงอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความโชคดีหลายประการ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบเชิงการค้า
และการคมนาคมเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์และหลากหลาย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แต่ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนในชาติ ประกอบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรง ทําให้ประเทศไทยไม่อาจใช้ศักยภาพที่มีอยู่นี้
ได้อย่างเต็มที่ ทําให้เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างน่าเสียดาย การปฏิรูปด้านอื่น ๆ อาจทําได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่การปฏิรูปจิตใจของคนในชาติ การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และการสร้างระเบียบวินัย
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า การเมืองจะมี
เสถียรภาพ เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง และสังคมจะเป็นสุขได้ การปฏิรูปคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
ประเทศและรวมถึงประชาชนทุกคน ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลย
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