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 *ปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสัมมนา “การดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ :
 ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “จริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในวันนี้ ความจริงประเทศไทยตระหนักและ 
ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับมาต้ังแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
แล้ว โดยในมาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

จุดเด่นและจุดด้อยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗
 ผลของมาตรา ๗๗ นั้น ทำให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมขึ้นสำหรับหน่วยงานของรัฐแทบ 
ทุกแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและนับเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีการบัญญัติ 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในฐานะที่ เป็นเรื่องสำคัญเป็นครั้งแรกแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 
มาตรา ๗๗ นีเ้อง ยงัมจีดุออ่นอยู ่คอื ไมม่สีภาพบงัคบั (SANCTION) เพราะไมม่บีทกำหนดโทษวา่หากม ี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น ๆ แล้ว ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษอย่างไร และก็ไม่แน่ชัดด้วยว่า 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องจัดทำประมวลจริยธรรมหรือไม่ ทั้งไม่มีหน่วยงานที่จะควบคุมดูแลว่า 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ และเม่ือมีการละเมิด 
ประมวลจริยธรรม หน่วยงานใดจะดูแลรับผิดชอบให้มีการนำผู้ละเมิดมาลงโทษ ทั้งไม่มีการส่งเสริมให้
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและจิตสำนึก 
สาธารณะ
 ประมวลจริยธรรมที่ออกมาตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญนี้ จึงไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ 
ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีมีจริยธรรมดีเด่น และไม่มีการลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมตามความร้ายแรงของความผิด 
อย่างเพียงพอ เช่น ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ น้ัน 
กำหนดโทษสำหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนไว้เพียงการตำหนิหรือประณาม ส่วนประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้เพียงการตักเตือน ตำหนิ หรือประณาม แล้วแจ้ง 
ให้สภาที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นสมาชิกทราบ ประหนึ่งว่าการจัดทำประมวลจริยธรรมทั้งสองฉบับนี้เป็นไปเพื่อ 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ อย่างเสียไม่ได้เท่านั้นเอง
 ตัวอย่างท่ีไม่น่าเอาอย่างอีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๘ ท่ีกำหนดว่า “ให้นายกรัฐมนตรี 
กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ 
เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรมตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบนี้ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการดำเนินการโดยถูกต้องตาม 
ระเบียบนี้ต่อไป” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวที่ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชัดเจนว่าจะให้จัดการอย่างไรได้บ้าง ทั้งไม่มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน  
และนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจเพียงจัดการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเพียงอย่างเดียว 
เท่านั้น ระเบียบดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเสือกระดาษที่ไม่มีใครปฏิบัติตามไม่มีใครให้ความเคารพหรือ
ยำเกรง

จุดเด่นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และ ๒๘๐
 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง จึงได้กำหนดว่าในการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทน้ัน จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน 
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง 
แห่งการกระทำ และในมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ก็ให้ถือว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมในประมวลจริยธรรมเป็นการกระทำผิดทางวินัย
 นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการเก่ียวกับ 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
และมาตรา ๒๘๐ กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรม ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทำผิดร้ายแรงก็ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุง 
ประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมอีกด้วย
 ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้รับผิดชอบบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
อาจดำเนินการด้วยความไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อ 
สาธารณะก็ได้
 จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ในมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ ได้วางหลักในการพิจารณา 
สรรหา กล่ันกรอง หรือแต่งต้ังบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการใช้อำนาจรัฐ รวมท้ัง 
การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
(THE MERIT SYSTEM) และให้คำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย

เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรม ?
 ในปัจจุบัน ทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าสังคมของเรากำลังประสบปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกับจิตสำนึก 
ด้านจริยธรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีแจ้งประจักษ์ในทุกระดับ  
ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง หรือวงราชการ รวมถึงวงการธุรกิจในภาคเอกชนด้วย เช่น ปัญหา 
การซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ังท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน ปัญหาการประมูลซ้ือขาย 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปัญหาการสมยอมคบคิดกันในการประกวดราคาก่อสร้างและการจัดซื้อพัสดุ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีอากรที่พึงต้องชำระ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
เป็นปัญหาเร้ือรังเปรียบเสมือนเน้ือร้ายท่ีคอยเกาะกินและเป็นพิษแก่ร่างกายท่ีพวกเราทุกคนต้อง 
ร่วมกันกำจัด ป้องกัน และแก้ไข
 การฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ นับวันยิ่งมีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงเป็นลำดับ แพร่ระบาดในวงกว้าง 
ลึกและซับซ้อนข้ึน มีการพัฒนากลเม็ด วิธีการท่ีแยบยล มีการพัฒนาการทุจริตจากผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (CONFLICT OF INTERESTS) อันเป็นสถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจในนามของรัฐ ได้ใช้อำนาจดังกล่าวไปในทางที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาของ 
หน่วยงานที่ต้นสังกัด หรือการใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือการนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ 
ประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบใหม่ของผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองเกิดข้ึน 
คือ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย (POLICY CORRUPTION) ซึ่งหมายถึง การคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อ 
รูปแบบต่าง ๆ  ในเชิงโครงสร้าง นโยบาย การดำเนินการ หรือการบริหารงาน โดยมีการใช้ข้อกำหนด 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ของกฎหมายมารองรับ๑ เช่น การออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการ 
โทรคมนาคม โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วนทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในทางวิชาการ ผลของการมีภาษี 
สรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมก็คือ การสร้างกำแพงกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้า 
แข่งขันในตลาด เม่ือจะมีการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในอนาคต มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลทักษิณ 
จึงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนโทรคมนาคม (เดิม) อย่างมาก๒  เป็นต้น
 วิกฤตการณ์เหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทยซึ่งทุกท่านล้วนทราบดี แต่ที่ 
น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือ มีแนวโน้มที่การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการทุจริตคอร์รัปชันนี้จะได้รับ 
การยอมรับจากสังคมมากข้ึนไปเร่ือย ๆ  โดยประชาชนส่วนหน่ึงมีจำนวนไม่น้อยมีทัศนคติในทำนองท่ีว่า 
“โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้มีผลงานก็พอ” กล่าวคือ เขาเหล่านั้นสามารถยอมทนต่อการทุจริต 
คอร์รัปชันได้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไป๓ ทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับความเสียหายที่เกิด 
กับประเทศชาติแล้ว อย่างไรเสียการทุจริตคอร์รัปชันก็มิอาจทำให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง 
ย่ังยืนได้ ทั้งยังก่อปัญหาอื่น ๆ ในระบบบริหารราชการแผ่นดินตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ ค่านิยม 
ของคนโบราณที่พร่ำสอนกันมาว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ก็กลับถูกแทนที่ด้วยแนวความคิด 
ทำนองที่ว่า “คนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนโง่ที่ถูกเอาเปรียบ คนทุจริตต่างหากที่เป็นคนเก่งและเอาตัว 
รอดได้ในสังคมยุคใหม่”
 ความเหลวเละเฟะฟอนดังกล่าวเกิดข้ึนได้ก็เพราะปัจจัยหลายประการ เช่น สังคมไทยเป็นสังคม 
วัตถุนิยมที่เห่อคนร่ำรวย คนมีอำนาจ เพื่อหวังไว้พึ่งพาโดยไม่คำนึงถึงว่าเขาร่ำรวยหรือมีอำนาจมา 
อย่างไร ประกอบกับความโลภของนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มที่ต้องการ 
เป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้บริหารระดับสูง มิใช่เพื่อเห็นแก่ความเจริญของประเทศชาติเป็นหลัก  
หากแต่เพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีพวกเขาต้องการเป็นส่วนตัวเท่าน้ัน ต่างคนต่างทะเยอทะยานไขว่คว้าหาวิธีการ 
ท่ีจะดำรงตำแหน่งหน้าท่ีสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตำแหน่งท่ีมีผลประโยชน์เป็นเงินทอง 
จำนวนมาก โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เพราะมุ่งหวังแต่เพียงอำนาจ ยศศักดิ์ 
และความมั่งคั่งร่ำรวย เช่น หุ้นลมของบริษัทการค้าใหญ่ รถยนต์คันใหญ่หรูหรารุ่นล่าสุด คฤหาสน์ 
ที่โอ่อ่ามีบริเวณกว้างขวางหรือของขวัญราคาแพง เท่านั้น
 หลายท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อเรามีกฎหมายเกี่ยวกับวินัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตบังคับใช้อยู่แล้ว ทั้งในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมอีกฉบับหน่ึง เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงต้อง 
กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในรูปของประมวลจริยธรรมขึ้นอีก?

 ๑ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, นักการเมือง : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
แนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๑-๑๑๒.
 ๒ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๓.
 ๓อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้าราชการจะให้หรือรับของขวัญได้ในโอกาสใด และมูลค่าเท่าใด เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔.

๓๑๓๐



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

 เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับโดยทั่วไป 
และเป็นการกำหนดถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิด โดยเน้นไปที่มาตรการการลงโทษหรือ 
ปราบปรามภายหลังจากท่ีมีความผิดเกิดข้ึนแล้ว ส่วนประมวลจริยธรรมน้ัน ก็เป็นกฎหมายประเภทหน่ึง 
แต่ใช้บังคับเฉพาะวิชาชีพหน่ึง ๆ  ซ่ึงเน้นไปท่ีการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบ 
วิชาชีพว่า ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและควรจะดำรงตนในสังคมอย่างไร 
ให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพให้ควรค่าแก่ความเชื่อถือศรัทธาจาก 
ประชาชน (PUBLIC TRUST) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสาขาวิชาชีพ  
ทั้งยังมีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนยิ่งกว่าตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
 ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นข้าราชการผู้มีหน้าท่ีวินิจฉัยช้ีขาดการประกวดราคาเพ่ือการก่อสร้าง 
และจัดซื้อพัสดุสำหรับหน่วยงานราชการว่าผู้เข้าประกวดราคารายใดจะเป็นผู้ชนะการประกวด  
เมื่อท่านได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ผู้ชนะการประกวดราคาได้นำเงินมามอบให้ท่านเป็น“สินน้ำใจ” 
จำนวนหน่ึง แม้ว่าก่อนการวินิจฉัยช้ีขาดท่านไม่เคยเรียกร้องหรือมีข้อตกลงท้ังโดยตรงหรือโดยปริยาย 
ว่าท่านจะช่วยเหลือผู้ชนะการประกวดราคาในทางใดทางหนึ่ง และแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสให้คุณ 
ใหโ้ทษในการประกวดราคากอ่สรา้งและจดัซือ้พสัดรุายนัน้ตอ่ไปอกีแลว้กต็าม ถา้ทา่นรบัสนินำ้ใจนัน้ไว ้
ท่านก็ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายแต่ประการใด แต่ในด้านจริยธรรมนั้น ถือว่าข้าราชการไม่มีสิทธิที่จะได้ 
รบัผลประโยชนใ์ด ๆ  ทัง้สิน้จากการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ไมว่า่จะเปน็ของมคีา่หรอืสนินำ้ใจเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  
เพราะจะทำใหม้บีญุคณุตอ่กนั อนัจะชกันำใหม้กีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ
ในครัง้ตอ่ ๆ  ไป และจะเปน็ทีค่รหา ทำใหเ้กดิความเคลอืบแคลงระแวงสงสยัแกบ่คุคลทัว่ไปวา่ทีผ่า่นมา
นั้นมีการให้ผลประโยชน์อันใดก่อนการวินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเลย๔ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกันตามลักษณะ 
การทำงานและค่านิยมในวิชาชีพ ยกตัวอย่างง่าย ๆ  คือนักกฎหมายท่ีท้ังผู้พิพากษา พนักงานอัยการ  
และทนายความ ต่างก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกัน เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นกันมา แต่พอประกอบวิชาชีพต่างกัน 
ก็มีหลักการปฏิบัติตนแตกต่างกันไป ผู้พิพากษาก็มีประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พนักงาน 
อัยการก็มีประมวลจริยธรรมข้าราชการอัยการ ทนายความก็มีมรรยาทของทนายความ ซ่ึงแต่ละวิชาชีพ 
ก็จะมีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้กำหนดว่าเรื่องใดที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ หรือเรื่องใดที่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพพึงละเว้น รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยกำหนดโทษเมื่อมีการละเมิดจริยธรรมเหล่านี้ด้วย
 อย่างไรก็ดี บุคคลคนหน่ึงอาจมีหลายฐานะในเวลาเดียวกัน เช่น แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาล 
ของรัฐน้ัน ในฐานะหน่ึงก็เป็นแพทย์จึงต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ส่วนอีกฐานะหน่ึง 
ก็เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการด้วย การพิจารณา 
ว่าการกระทำหนึ่ง ๆ ของเขาเป็นการผิดจริยธรรมส่วนใดหรือไม่ ต้องพิจารณาในแต่ละแง่เพราะ 
จริยธรรมท้ังสองมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน ในแง่ของแพทย์หากเขาประพฤติผิดจริยธรรมก็เป็นเร่ือง 

 ๔อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้าราชการจะให้หรือรับของขวัญได้ในโอกาสใด และมูลค่าเท่าใด เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔.

๓๑๓๐



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ของแพทยสภาที่ต้องเข้ามาดูแล ดำเนินการตามขั้นตอน สำหรับในแง่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ก็เป็นเร่ืองของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของ 
ข้าราชการอีกส่วนหนึ่ง
 มาตรฐานทางจริยธรรมอาจปรากฏในรูปแบบของการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจ
เป็นจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในแต่ละสาขาวิชาชีพก็ได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันองค์กร 
วิชาชีพต่าง ๆมีขนาดใหญ่ขึ้น การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแนะนำแนวทางการ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ สังคมก็มีความก้าวหน้า 
พัฒนาการไปมากกว่าแต่ก่อน แนวความคิดว่าเรื่องใดขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือไม่ก็มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ประเทศต่าง ๆ  จึงมีแนวโน้มที่จะจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมากขึ้น แม้แต่ผู้พิพากษาของศาลอังกฤษที่ยึดถือจริยธรรมในรูปแบบจารีตประเพณี 
ทีถ่อืปฏบิตัติอ่ ๆ  กนัมาอยา่งเครง่ครดันบัเปน็รอ้ย ๆ  ป ีกก็ำลงัจดัทำประมวลจรยิธรรมเปน็ลายลกัษณ์
อักษร โดยเรียกว่า GUIDE TO JUDICIAL CONDUCT

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
 ในเบ้ืองต้น ขอให้ท่านพิจารณาถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
วิธีแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงในต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์และแสวงหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับประเทศของเราต่อไป ประเทศที่ผมใคร่จะขอยกมาเป็น 
กรณีศึกษามี ๒ แห่งด้วยกัน คือ ประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร์

	 ประเทศอังกฤษ
 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศอังกฤษนั้น 
มีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ท่านเห็นว่าจริยธรรมและวินัยทางการเมืองของประเทศอังกฤษนั้น
เข้มงวดเพียงใด ขอยกตัวอย่างให้ท่านพิจารณา ๒ กรณี คือ กรณี MR.JOHN BELCHER รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลชุด MR.CLEMENT ATTLEE ซึ่งถูกครหาว่าเขาคลุกคลีสนิทสนมกับ 
MR.STANLEY ซึ่งเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงไม่ดีนัก ทั้ง ๒ คน เป็นนักเรียนร่วมรุ่นกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
และเป็นเพื่อนกันมาจนกระทั่งคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรี ข้อครหามีว่า MR.JOHN BELCHER ได้ใช้ 
ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ MR.STANLEY โดยมิชอบ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการ 
ข้ึนสอบสวนเร่ืองดังกล่าว ก็ปรากฏว่า MR.JOHN BELCHER ไม่เคยให้อะไรเป็นช้ินเป็นอัน หรือให้สิทธิ 
ประโยชน์อันใดเป็นพิเศษแก่ MR.STANLEY เลย ส่วน MR.JOHN BELCHER ก็ไม่เคยรับสินบนจาก 
MR.STANLEY เคยแตไ่ดร้บัการเลีย้งดดูว้ยอาหารและไดร้บัเสือ้ผา้จาก MR.STANLEY เพือ่นรกัของเขา 
เพราะ MR.STANLEY มีอิทธิพลกับร้านตัดเสื้อผ้าและเจ้าของร้านอาหารหลายร้าน แม้ข้อเท็จจริงจาก
การสอบสวนจะปรากฏเพียงเท่านี้ MR.JOHN BELCHER ก็ต้องถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งไป 
ด้วยเหตุที่ประพฤติมิชอบ เพราะเขาลงความเห็นกันว่าแม้แต่เพียงทำให้คนสงสัยว่ากินสินบนก็ไม่ได้๕ 

 ๕โปรดดู จุลจักรพงษ์, พันเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, “จิตใจของคนอังกฤษในการรักษาความยุติธรรม”, 
ดุลพาห ฉบับพิเศษ (กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม, ๒๔๙๙), หน้า ๑๒-๑๓.
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 อีกกรณีหนึ่ง คือกรณีของ MR.JOHN PROFUMO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม๖  
ในรัฐบาลชุด MR.HAROLD MACMILLAN ขณะที่ MR.JOHN PROFUMO ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
ก็มีเรื่องอื้อฉาวว่าเขาไปมีสัมพันธ์สวาทกับ CHRISTINE KEELER โสเภณีชั้นสูงของอังกฤษซึ่งไปมี 
สัมพันธ์สวาทกับทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซียประจำประเทศอังกฤษเช่นกัน จึงมีข้อกริ่งเกรงกันว่า 
ความลับของทางราชการทหารอาจจะร่ัวไหลจาก MR.JOHN PROFUMO ผ่าน CHRISTINE KEELER 
ไปสู่ทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซีย เพราะขณะน้ันอังกฤษกำลังทำสงครามเย็น (COLD WAR) กับ 
รัสเซียอยู่ด้วย แต่เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วไม่ปรากฏว่าความลับทางราชการทหารของอังกฤษ 
รั่วไหลแต่อย่างใด ได้ความเพียงว่า MR.JOHN PROFUMO มีสัมพันธ์สวาทกับ CHRISTINE KEELER  
อย่างที่มีข้อครหากันจริง แต่ข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้ก็ทำให้ MR.JOHN PROFUMO ต้องลาออก 
จากตำแหน่งไป
 ในวงการการเมืองของประเทศอังกฤษนี้ ถ้านักการเมืองคนใดต้องออกจากรัฐสภาโดยมีมลทิน 
มวัหมองแลว้ นกัการเมอืงผูน้ัน้ไมม่ทีางทีจ่ะไดห้วนกลบัเขา้ไปสูร่ฐัสภาอกีเลย แมว้า่จะเปน็ผูท้ีป่ราดเปรือ่ง 
มีความสามารถ หรือเคยมีความดีความชอบมาก่อนสักเพียงใด นี่คือการคว่ำบาตรแบบที่เรียกว่า  
“PROFESSIONAL SOLIDARITY” ซึ่งหมายถึง การผนึกกำลังเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ 
ของนักการเมือง โดยกำจัดคนช่ัวไม่ให้มีโอกาสทำช่ัวอีก มาตรการทางวิชาชีพในทางการเมืองข้อน้ีเอง 
ที่ทำให้การเมืองของประเทศอังกฤษสามารถรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพของเขาได้เสมอมา 
จนถึงขนาดมีผู้กล่าวว่า “ไม่มีชาติใดในโลกท่ีไว้ใจนักการเมืองของเขามากเท่าอังกฤษ”๗ ผมยังอดสงสัย 
ไม่ได้ว่าหากเราใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยทางการเมืองเข้มงวดเท่าในประเทศอังกฤษ  
จะมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสักกี่คนที่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้
 ในประเทศอังกฤษน้ี มิใช่เพียงแต่วงการเมืองเท่าน้ันท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือในด้านการรักษา 
มาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยอย่างเคร่งครัด ในวงการอื่น ๆ  เช่น วงการผู้พิพากษาก็เช่นกัน ตลอด 
ระยะเวลา ๓๐๗ ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้พิพากษาศาลสูงรายใดถูกศาลพิพากษาว่ากินสินบาทคาดสินบน 
เลยหรือแม้แต่จะถูกกล่าวหาก็ไม่มี๘ การที่วงการวิชาชีพต่าง ๆ  สามารถรักษาคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้อย่างน่าทึ่งนั้นเขาทำได้อย่างไร?

 ๖ประเทศอังกฤษไม่ได้ใช้ทหารอาชีพเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะถือว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติเป็น
เรื่องของนักการเมือง เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษจึงเป็นพลเรือนมาโดยตลอด.
 ๗จุลจักรพงษ์, พันเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒.
 ๘แต่ก่อนหน้านั้น ในศาลอังกฤษก็มีปัญหาเรื่องผู้พิพากษากินสินบาทคาดสินบนเหมือนกัน กินทั้งโจทก์ทั้งจำเลยและถึง
ข้ันมีการซ้ือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วย เพราะผู้พิพากษาศาลสูงตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมือง แต่นับจากปี ค.ศ. ๑๗๐๑ 
ซึ่งเป็นปีที่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของผู้พิพากษาศาลสูงที่เรียกว่า “ธิ แอคท์ เอิฟ เซ็ทเติลเมิ่นท์ ค.ศ. ๑๗๐๑” (THE ACT OF 
SETTLEMENT 1701) ตราข้ึนใช้บังคับ ก็เสริมความม่ันคงแก่ฐานะผู้พิพากษาศาลสูงเป็นอย่างมาก เพราะตามกฎหมายฉบับน้ี ใครก็ตาม 
ถ้าได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้พิพากษาศาลสูงแล้วจะรับราชการเป็นผู้พิพากษาได้ตลอดชีพ ไม่มีเกษียณอายุ (ปัจจุบัน ได้มีการพิจารณา 
แก้ไขกฎหมายใหม่ให้ผู้พิพากษาเกษียณอายุเมื่ออายุได้ ๗๕ ปี) และเหตุที่จะถูกปลดจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงก็มีเพียงสอง 
ประการ คือ เมื่อสภาขุนนางและสภาผู้แทนราษฎรลงความเห็นต้องกันว่าผู้พิพากษาศาลสูงนายนั้นปฏิบัติมิชอบ (MISCONDUCT) 
หรือ ไร้ความสามารถ (INCAPACITY) เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการควบคุมจริยธรรมของผู้พิพากษาศาลอังกฤษโดยทางรัฐสภา.
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 เหตุผลประการหนึ่ง น่าจะเป็นเพราะชาวอังกฤษถือว่าการเป็น “เด็กดี” สำคัญกว่า 
และต้องมาก่อนการเป็น “เด็กเก่ง” ดังนั้น เขาจึงฝึกอบรมเด็กตั้งแต่เข้าใจความด้วยคติธรรมง่าย ๆ   
๗ ประการด้วยกัน คือ:
 ๑.   สัจจะ พูดความจริง (TRUTH)
 ๒.   ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY)
 ๓.   ความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY)
 ๔.   ความอดทน อดกลั้น (PATIENCE)
 ๕.   ความเป็นธรรม (FAIR PLAY)
 ๖.   ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS)
 ๗.   เมตตาธรรม (KINDNESS)
 เมื่อบุคคลใดมีคติธรรมทั้ง ๗ ประการครบถ้วน ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มี “INTEGRITY” กล่าวคือ  
เป็นผู้ท่ียึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม๙ การปลูกฝังคติธรรมดังกล่าวให้กับเยาวชนชาวอังกฤษ 
จนเป็นอุปนิสัยประจำชาตินี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศอังกฤษ 
สามารถดำรงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสูงส่งเอาไว้ได้ตลอดมา การปลูกฝังคติธรรม 
ท้ัง ๗ ประการดังกล่าว น่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับการฝึกอบรมจริธรรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลท่ัวไป 
ในสังคมของเรา นอกจากนี้ เห็นว่าในการฝึกอบรมเด็กไทยควรเพิ่มคติธรรมอีก ๕ ประการ เพื่อให้ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย คือ
 ๘.   ความกตัญญูกตเวที (GRATITUDE)
 ๙.   ความสุภาพนุ่มนวล (POLITENESS)
 ๑๐. การมีสัมมาคารวะต่อผู้มีอาวุโส (RESPECT FOR ELDERS)
 ๑๑. การรักษาคำพูด (PROMISE)
 ๑๒. จิตสำนึกสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม (PUBLIC CONSCIENCE)

 ประเทศสิงคโปร์
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสหรือมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงเบาบางที่สุดใน 
ทวีปเอเชีย และมีความโปร่งใสเป็นประเทศที่ ๔ ของโลก จากการจัดอันดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์
บังหลวงในประเทศต่าง ๆ ๑๗๙ ประเทศทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๐ จากองค์การความโปร่งใสนานาชาติ 
หรือ TRANSPARENCY INTERNATIONAL ORGANIZATION ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ  

 ๙คำว่า “INTEGRITY” นี้มีรากศัพท์มาจากคำศัพท์ภาษาละตินว่า “INTEGER” ซึ่งแปลว่า WHOLENESS 
หรือความครบถ้วนสมบูรณ์, ความเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะได้ความหมายที่ลึกซึ้งว่า คนที่จะเป็นคนเต็มคนนั้น 
ย่อมจะต้องมี INTEGRITY เป็นคุณธรรมประจำตัว แต่ทั้งนี้ ผมไม่สามารถหาถ้อยคำในภาษาไทยเพียงถ้อยคำหนึ่งมาเพื่ออธิบาย 
ความหมายของคำดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ความ บางท่านให้ความเห็นว่า คำว่า  “INTEGRITY” มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 
“อวิโรธนํ” หรือ ความไม่คลาดธรรม อันเป็นทศพิธราชธรรมประการที่ ๑๐ แต่คนทั่วไปก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้ความหมาย 
ของคำว่า “อวิโรธนํ” ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความหมายที่ตรงกันทั้งหมดหรือไม่ เพราะคำว่า “INTEGRITY” นี้ มีความหมายรวมถึง 
ความหนักแน่น ความน่าเชื่อถือ ความยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง ผมจึงขอแปลความหมายของคำว่า “INTEGRITY” ว่า  
“การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม”.
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มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยสาเหตุและ 
สถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศต่าง ๆ  ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมมือวางแผน 
กับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  เพื่อขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงให้หมดสิ้นไป เพราะต่างตระหนักดีว่า 
การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะแทนที่เงิน 
จำนวนมหาศาลที่จัดตั้งขึ้นจะได้นำไปใช้พัฒนาการศึกษา สุขภาพหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ 
สังคมส่วนรวมก็กลับถูกบุคคลบางกลุ่มเบียดบังเอาไปเสีย
 ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับไม่สู้ดีนักในการจัดลำดับประเทศที่มีความโปร่งใสจาก 
องคก์ารเดยีวกนันี ้คอืเปน็ลำดบัที ่๘๔ ของโลก โดยไดค้ะแนนเพยีง ๓.๓ คะแนนเทา่นัน้๑๐ เราจงึควร 
ศึกษาว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในภาคพ้ืนเอเชียท่ีได้รับการยอมรับว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
เบาบางนั้น เขามีมาตรการหรือวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้นำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้มาก เพราะมีแนวความคิด วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ 
ใกล้เคียงกัน
 ในประเทศสิงคโปร์๑๑  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น
ประกอบด้วย:
 ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (PREVENTION OF CORRUPTION ACT) 
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดนิยามของความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 
และกำหนดโทษถึงจำคุก และ/หรือ โทษอย่างอื่น โดยให้อำนาจแก่สำนักสอบสวนการกระทำผิด 
เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน (CORRUPTION PRACTICES INVESTIGATION BUREAU: CPIB) และขยาย 
ความรับผิดให้ครอบคลุมการคอร์รัปชันของทุกคนในประเทศ รวมถึงชาวสิงคโปร์ในต่างประเทศด้วย
 ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรง (การริบ 
ผลประโยชน์) (CORRUPTION, DRUG TRAFFICKING AND OTHER SERIOUS CRIMES  
(CONFISCATION OF BENEFITS) ACT) ซึ่งให้อำนาจศาลริบทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้กระทำความผิด
ฐานทุจริต นอกจากโทษอื่นทางอาญา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับประโยชน์จากการ 
กระทำความผิดของตน พระราชบัญญัติฉบับนี้ อนุญาตให้ศาลตั้งข้อสันนิษฐานว่าสินทรัพย์ที่อยู่ใน 
ขอบเขตที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำความผิดเป็นผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน และขยายไปถึงทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดได้ถ่ายโอนไปให้แก่สมาชิก 
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยินยอมให้รัฐมีบุริมสิทธิเหนือ 
สินทรัพย์เช่นว่านั้น แม้ว่าธนาคารหรือบุคคลอื่นอาจจะมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเหนือทรัพย์สินนั้น
ก็ตาม

 ๑๐องค์การความโปร่งใสนานาชาติน้ีจัดอันดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังองค์กร 
ที่น่าเชื่อถือในประเทศต่าง ๆ  และประมวลผลจากแบบสอบถามนั้น โดยให้คะแนนระดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เบาบาง
ที่สุด ๑๐ คะแนน และเลวร้ายที่สุด ๐ คะแนน.
 ๑๑โปรดดู Simon SC Tay, National Integrity Systems Transparency International Country Stydy  
Report Singapore 2006 (Online Version: www.transparency,org/content/download/12597/123955/file/  
Singapore_NIS_2006.pdf), pp. 12-13.
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับน้ี ยังมีมาตรการอ่ืนซ่ึงสร้างระบบกฎหมายท่ีพร้อม 
จะตรวจสอบปัญหาการทุจริตและควบคุมการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการท่ัวไป คือ ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติพยานหลักฐาน ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยตำรวจ (THE POLICE FORCE ACT)
 ย่ิงไปกว่าน้ัน สิงคโปร์ยังมีประมวลจริยธรรมและวินัยหลายฉบับซ่ึงใช้บังคับแก่เจ้าพนักงาน 
ของรัฐและนักการเมือง คือ คู่มือการปฏิบัติงานภาครัฐ (THE GOVERNMENT INSTRUCTIONAL  
MANUAL : IM), คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (THE POLICE GENERAL ORDERS),  
ประมวลจริยธรรมสำหรับรัฐมนตรี (THE CODE OF CONDUCT FOR MINISTERS) และข้อพึง 
ปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (GUIDELINES ON MEMBERS OF  
PALIAMENT’S INVOLVEMENT IN BUSINESS) 
 ตามประมวลจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติเหล่านั้น เจ้าพนักงานของรัฐที่กระทำผิดจะต้องถูก 
ลงโทษทางวินัยซ่ึงมีต้ังแต่ตักเตือนจนถึงให้ออกจากราชการ และข้อมูลในการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
ดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้โดยสำนักสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เพื่อสืบสวนสอบสวน
ต่อไปในการดำเนินคดีทางอาญา
 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำนักสอบสวน 
การกระทำผิดเก่ียวกับคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทุกคดีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะในภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ถูกสอบสวนโดยสำนักสอบสวน 
การกระทำผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันบนพื้นฐานของรายงานจากสาธารณชน รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ 
จะออกนาม และการให้ข้อมูลอย่างลับ ๆ  ด้วย งานของสำนักสอบสวนการกระทำผิดเก่ียวกับการคอร์รัปช่ัน 
จึงครอบคลุมการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหลากหลาย และยังเป็นผู้ดำเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำในการฟ้องคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด (THE ATTORNEY  
GENERAL’S CHAMBERS) อีกด้วย
 ระบบคุณธรรมและจริยธรรม (INTEGRITY SYSTEM) ของประเทศสิงคโปร์ส่วนมากมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การฝึกอบรม  
โดยค่อย ๆ  ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้สังคมโดยเฉพาะในภาครัฐ แม้กระนั้นก็ดี คดีเกี่ยวกับการทุจริต 
คอร์รัปชันโดยรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักการเมืองก็ยังคงมีอยู่บ้าง

หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรม
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคำว่า “คุณธรรม” ว่า  
“สภาพคุณงามความดี” และให้ความหมายคำว่า “จริยธรรม” ว่าหมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อ 
ประพฤติปฏิบัติ” “ศีลธรรม” และ “กฎศีลธรรม” เราอาจกล่าวได้ว่า การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมี 
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่าบุคคลนั้นประกอบ 
คุณงามความดีอะไรบ้าง? มีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร? ดำรงตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย
และศีลธรรมเพียงใด? เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคมอย่างไร?
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 หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรมก็คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือ “INTEGRITY” 
ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมาก เพราะเป็นที่รวมของความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวง และหาก 
ผู้ใดเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ย่อมจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม 
ความดี กฎหมาย และศีลธรรมเสมอ
 หลักเกณฑ์สำคัญของการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรมตามท่ีศาสตราจารย์สตีเฟน แอล.  
คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่บุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้มี “INTEGRITY” หรือเป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติครบถ้วน  
๓ ขั้นตอน คือ:
 ๑. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิด ให้กระจ่างชัด  
(DISCERNING WHAT IS RIGHT AND WHAT IS WRONG)
 ๒. ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเช่ือว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะทำให้ตนลำบากหรือเสียผลประโยชน์ 
ก็ตาม (ACTING ON WHAT YOU HAVE DISCERNED, EVEN AT PERSONAL COST)
 ๓. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบโดยท่ัวกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นน้ัน โดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะ 
ว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้องแล้ว (SAYING OPENLY THAT YOU ARE ACTING ON YOUR UNDERSTANDING 
OF RIGHT FROM WRONG)๑๒  
ความแตกต่างระหว่างการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมกับคุณธรรมประการอื่น
 ท่านอาจสงสัยว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม (INTEGRITY) ที่ได้กล่าวอ้างว่า  
เป็นหัวใจของคุณธรรมและจริยธรรมน้ี แตกต่างจากคุณธรรมอ่ืน ๆ  เช่น “ความซ่ือสัตย์สุจริต  
(HONESTY)” อย่างไร? 
 เพื่อให้ความกระจ่างและแก้ไขข้อสงสัยดังกล่าว ขอยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบว่า ถ้าหาก
ท่านเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการทำงาน ไม่เคยทุจริต คดโกง 
หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หาก 
บังเอิญท่านได้รู้ไ ด้เห็นมาว่า ผู้ใ ต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ทำการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ 
โดยทุจริตและทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป จะด้วยความเกรงใจหรือหวาดกลัวต่ออิทธิพลของ
บุคคลเหล่าน้ัน หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ท้ัง ๆ  ท่ีบุคคลเหล่าน้ันและพฤติกรรมของเขาก็อยู่ในความ 
รับผิดชอบของท่านโดยตรง แต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็ยังต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีของท่านต่อไปตามเดิม เช่นน้ี  
ท่านอาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เน่ืองจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริต 
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ท่ียึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 
เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้ง ๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่านได้พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระทำทุจริต 
ดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๑๒Stephen L. Carter, integrity (New York: Basic Books, 1996),pp. 7-12.
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 นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างเรื่องจริงอีก ๒ เรื่องให้ท่านพิจารณา
 เรื่องแรก เมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา นิตยสาร NATIONAL RACQUETBALL  
ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของ รูเบน กอนซาเลส (REUBEN GONZALES) ในรอบชิงชนะเลิศของ 
การแข่งขันแรกเก็ตบอลรายการอาชีพรายการหนึ่ง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้น หากกอนซาเลสสามารถ 
เอาชนะคู่แข่งขันได้ก็จะได้รางวัลชนะเลิศรายการอาชีพเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันเกมที่สี่ซึ่งเป็นเกม 
ตัดสิน และในแต้มท่ีจะทำให้กอนซาเลสเป็นผู้ชนะ (MATCH POINT) กอนซาเลสได้ตีลูกท่ีสวยงามมาก 
จะเรียกว่าลูกพิฆาตก็เห็นจะได้ กรรมการผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นชี้ว่ากอนซาเลสได้แต้ม และเป็นแต้ม
ที่จะทำให้กอนซาเลสได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนี้ไป แต่กอนซาเลสกลับนิ่งไปชั่วขณะแล้วหันไป 
จับมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและประกาศว่าเขาเห็นลูกตบกระทบพ้ืนก่อน ซ่ึงตามกติกาแล้วถือว่าเป็นลูกเสีย 
เขาจึงไม่ใช่ผู้ชนะ ความพ่ายแพ้ของกอนซาเลสนี้ทำให้ผู้ชมในสนามต่างตกตะลึงเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ 
กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อต่าง ๆ  และนิตยสาร NATIONAL RECQUETBALL ได้ลงรูปกอนซาเลส 
ในหน้าแรก รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการ 
แรกเกต็บอลอาชพี ใครจะไปคาดคดิวา่ผูเ้ลน่ซึง่มชียัชนะอยูใ่นมอือยา่งเปน็ทางการแลว้กลบัประกาศวา่
ตนเองเป็นผู้พ่ายแพ้ เมื่อมีการสัมภาษณ์กอนซาเลสว่าเหตุใดถึงทำเช่นนั้น กอนซาเลสตอบว่าเหตุที่เขา
ทำเช่นนั้นเพราะเป็นทางเลือกทางเดียวที่เขาจะต้องทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรม
 เรื่องที่สอง เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๗ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัทประกันภัยทั้งหลายในสหรัฐ 
อเมริกาต่างต้องปิดกิจการเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทแห่งหนึ่งต้องปิดกิจการลงเช่นกัน ทำให้ผู้ถือหุ้น 
๕๐๐ คน ต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนร่วมกันหลายแสนเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี นายเมอร์เซอร์ผู้ถือหุ้น 
ใหญ่ของบริษัทและบุตรชายของเขาต่างก็ได้ให้คำมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าธุรกิจฟื้นตัว 
ขึ้นมา ทั้งสองคนจะชดใช้เงินที่ผู้ถือหุ้นสูญเสียไปคืนให้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าธุรกิจบริษัทต้องเป็นอัน 
ยุติลงเพียงแต่นั้น และสองพ่อลูกก็ไม่อาจฟื้นธุรกิจขึ้นมาได้อีกแต่อย่างใด และไม่กี่ปีหลังจากนั้น 
นายเมอร์เซอร์ผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตลง แต่เมอร์เซอร์ผู้เป็นบุตรกลับไม่เคยลืมพันธธรรมท่ีตนเคยให้ไว้ว่า 
คงจะไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือวิธีใดวิธีหนึ่งที่เขาจะจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นให้หมดสิ้นจนได้ ๒๘ ปีต่อมา  
เมอร์เซอร์ผู้เป็นบุตรได้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ทั้งหมดให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นตามที่เคยได้ลั่นวาจาไว้ 
เป็นเงินถึง ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากเหลือเกินแล้ว แต่ในท่ีสุดเมอร์เซอร์ 
ผู้เป็นบุตรก็รักษาสัจวาจาของบิดาและตนไว้ได้ เมอร์เซอร์ผู้นี้ก็คือ จอห์นนี่ เมอร์เซอร์ (JOHNNY 
MERCER) นักร้องและนักแต่งเพลง ซึ่งได้แต่งเพลงที่มีชื่อเสียงไว้เป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้น คือ 
“ACCENTUATE THE POSITIVE” ที่ทำให้เขาได้เงินจากการขายลิขสิทธิ์ และนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้
ให้กับผู้ถือหุ้นและทายาทของผู้ถือหุ้นจนครบถ้วนในที่สุด๑๓  
 เรื่องราวทั้งสองเรื่องที่ยกมาข้างต้น เป็นตัวอย่างของการรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรม 
หรือท่ีเรียกว่า “INTEGRITY” น่ันเอง จะเห็นได้ว่า ไม่มีผู้ใดหรือกฎหมายใดมาบังคับให้ต้องทำ 
แต่เขาก็สมัครใจทำเองเพราะความสำนึกในความถูกต้องชอบธรรม ความรู้สึกท่ีจำต้องรักษาไว้ซึ่ง 

  ๑๓Robert Gilbert, more of the Best of Bits and Pieces (Fairfield, New Jersey: The Economics Press, Inc, 
1997), pp. 113-115.
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เกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม”มีความหมาย 
ลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นคุณธรรมที่ได้รวมเอาคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมประการอื่น ๆ  
ไว้ด้วยแล้ว “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม” จึงเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง กว้างขวาง และบริสุทธิ์  
และมีความสำคัญต่อสังคมส่วนรวมยิ่งไปกว่าคุณธรรมอื่นใด เพราะถือเป็นหัวใจของคุณธรรมและ 
จริยธรรมทั้งหลายนั่นเอง

ข้อพิจารณาบางประการในการจัดทำประมวลจริยธรรม
 ครั้งหนึ่ง ผมได้มีโอกาสเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ตุลาการ ซึ่งนับเป็นประมวลจริยธรรมฉบับแรก ๆ  ของเมืองไทย และยังมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยใช้เวลาร่างถึง ๑ ปี ๓ เดือน คือ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ จนถึงต้นปี ๒๕๒๙ เพราะต้องศึกษาประมวล 
จริยธรรมของผู้พิพากษาในนานาประเทศ ท้ังจำเป็นต้องค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในวงการตุลาการของประเทศไทยในขณะน้ัน เพ่ือนำมาใช้ประกอบการร่างประมวลจริยธรรม 
ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยเวลาเพื่อการอภิปราย ตรวจทาน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุง 
ถ้อยคำบางตอนอย่างละเอียดลออในชั้นคณะกรรมการตุลาการก่อนให้ความเห็นชอบอีกด้วย
 ในระยะแรก ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการเองก็ยังไม่มีบทกำหนดโทษในตัว จึงมี 
ลักษณะเป็นเพียงการแนะนำแนวปฏิบัติของผู้พิพากษาที่ดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น มาตรา ๖๒ และ ๕๕ 
กำหนดให้ถือว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นการกระทำผิดวินัยและมีโทษตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย
 สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ผมใคร่ขอเสนอแนะ ดังนี้ :
 ๑. สมควรมีประมวลจริยธรรมอันเป็นมาตรฐานกลาง
  การจะให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยจัดทำประมวลจริยธรรมย่อมจะเกิดปัญหายุ่งยาก 
และจะหามาตรฐานที่แน่นอนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ เพราะต่างก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่อง 
เหล่านี้ แม้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้กำหนดค่านิยมหลัก (CORE VALUE) ของมาตรฐานจริยธรรม 
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐท้ังหลาย 
ยึดถือเป็นหลักในการร่างประมวลจริยธรรมก็ตาม ผมเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ผู้ตรวจการแผ่นดินควร 
จะต้องจัดทำประมวลจริยธรรมอันเป็นมาตรฐานกลางขึ้น ๑ ฉบับ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางจริยธรรม 
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  มาร่วมกันร่าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  รับเอาไปพิจารณาเพ่ิมเติมหรือแก้ไข 
เฉพาะบางส่วน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ เอง และเมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วก็สมควร
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เป็นคณะกรรมการกลาง 
ท่ีรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในส่วนของข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนจึงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีอำนาจหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อ 
เป็นมาตรฐานกลางสำหรับข้าราชการพลเรือนทุกหน่วยอยู่แล้ว จึงสมควรที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะประสานงานร่วมกันจัดทำประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐาน 
กลางสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ   
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของข้าราชการพลเรือนให้อยู่ในมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน
 ๒. สมควรบัญญัติประมวลจริยธรรมให้สมบูรณ์อยู่ในตัว
  ในการจัดทำประมวลจริยธรรมน้ัน สมควรจะต้องบัญญัติให้มีความสมบูรณ์อยู่ในตัว 
เร่ิมต้ังแต่บทท่ัวไป อันเป็นเร่ืองของค่านิยมหลักและอุดมการณ์ร่วมกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละหน่วย จากน้ันก็เป็นเร่ืองของค่านิยมรองและจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติ 
หน้าท่ีและการดำรงตน รวมไปถึงการบัญญัติกลไกการควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
และบทกำหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนด้วย มิใช่จะบัญญัติอ้างอิงให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมหรือ 
กฎหมายอื่นอีกชั้นหนึ่ง หรือบัญญัติโดยตัดส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในกฎหมายอื่นออกเพราะเห็นว่าเป็น 
การซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและการใช้
 ๓. สมควรมีคำอธิบายประกอบ
  แม้ว่าประมวลจริยธรรมจะเป็นกฎหมายประเภทหน่ึง แต่ก็มีหลักการในการบัญญัติแตกต่าง 
กับกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นคำสั่งจึงไม่จำต้องให้เหตุผลหรืออธิบายความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ  และ 
เป็นเรื่องของผู้ใช้กฎหมายที่จะต้องตีความเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่ประมวล 
จริยธรรมต้องการให้ความกระจ่างแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติว่าบทบัญญัติแต่ละข้อนั้นมีวัตถุประสงค ์
อย่างไร ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง และความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ  มีอย่างไร ดังเช่นที่ปรากฏใน 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะได้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง
 ๔. สมควรนำประมวลจริยธรรมของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ประมวลไว้เรียบร้อยแล้วมา 
พิจารณาประกอบการร่าง
  ในการวางกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นรูปธรรมว่าการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัสมควรจะมเีรือ่งใดบา้งและสมควรจะรา่งอยา่งไร ตอ้งใชเ้วลาในการ 
ถกเถียง อภิปรายกันอย่างถี่ถ้วน และต้องพิจารณากันอย่างละเอียดลออ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
การศึกษาตัวอย่างประมวลจริยธรรมของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ประมวลไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
ของไทยเองหรือของต่างประเทศก็มีความสำคัญทั้งสิ้น เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเปรียบเทียบและนำข้อดี 
ของแต่ละประมวลมาประยุกต์ใช้ต่อไป
 ๕. ในตัวบทบัญญัติเองควรบัญญัติให้แจ้งชัด กระชับ และเฉียบคม ไม่มีข้อความตอนใดซ้ำ 
หรือซ้อนกับบทบัญญัติอื่นในประมวลจริยธรรมฉบับเดียวกัน
  การเรียงร้อยถ้อยคำในบทบัญญัติของประมวลจริยธรรมควรจะต้องแจ้งชัด  คือ อ่านแล้ว
ต้องเข้าใจได้โดยทันที ประการหนึ่ง ต้องกระชับ คือคำทุกคำต้องมีความหมาย หากขาดคำใดคำหนึ่งไป
ก็จะไม่ได้ความตามที่ประสงค์ และหากมีคำใดคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นการฟุ่มเฟือย อีกประการหนึ่ง 
และยังจะต้องเฉียบคม (CUTTING-EDGE) คือต้องกินใจผู้อ่านหรือผู้ฟังอีกด้วย ผมใคร่ขอให้ท่าน 
พิจารณาค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ ๙ ประการของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันถือว่าเป็นอุดมการณ์หลักของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้:
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  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
  (๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน
  (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
  ต่อไป ใคร่ขอให้ท่านพิจารณาค่านิยมหลักในความคิดของผมซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
เพื่อเป็นทางเลือกในเบื้องต้น คือ:
  (๑) ยึดม่ันและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการ 
ปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (แทนข้อ ๓, ๘)
  (๒) ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม (แทนข้อ ๑, ๒, ๔, ๗, ๙)
  (๓) บริการประชาชน (แทนข้อ ๕, ๖)
  ส่วนรายละเอียดหรือค่านิยมรองก็ต้องบัญญัติเป็นหัวข้อย่อยลงมาอีกช้ันหน่ึง เพ่ือรองรับ 
และขยายค่านิยมหลักให้ครอบคลุมทุกประเด็น
 ๖. การกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำ
  เน่ืองจากจริยธรรมมีหลายระดับ เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมมีสภาพบังคับก็ต้องกำหนดโทษ 
ของการฝ่าฝืนให้ได้สัดส่วนด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น
มาตรการอื่นเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 จุดจำกัดของประมวลจริยธรรม คือ ไม่อาจแก้ไขหรือควบคุมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุกเรื่อง ทุกกรณี เพราะแม้จะมีประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติตนและปลุกค่านิยมในการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม อันเป็นการป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ออกนอกลู่นอกทาง และมีการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างจริงจังด้วยการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมทางวินัย เพื่อควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมแล้วก็ตาม แต่เรื่องของ 
กฎหมายและเรื่องของจิตใจคนนั้นห่างกันไกลแสนไกล กฎหมายไม่ใช่ยาครอบจักรวาลที่จะสามารถ 
เยียวยาและแก้ไขปัญหาในสังคมได้ทุกสิ่งอัน เพราะอย่างไรเสียกฎหมายก็ไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรืออุปนิสัยของคนได้เลย นอกจากนั้น แม้ว่าเราจะมีกฎหมายและระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ดี 
ท่ีสุด ทันสมัยท่ีสุด ก็ยากท่ีจะปราศจากช่องโหว่ ข้อน่าคิดอีกประการหน่ึงก็คือ ย่ิงมีกฎหมายมากเท่าไหร่ 
ก็ย่ิงมีช่องโหว่สำหรับผู้ท่ีมีจิตใจคิดจะโกงมากเท่าน้ัน แม้กระน้ันก็ดีมาตรการทางกฎหมายก็ยังคงจำเป็น 
ต้องมีอยู่เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเท่าที่จะนำมาได้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายนี้จักต้องใช้ 
ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ด้วยจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผมขอเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ :
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 ๑. มาตรการการแก้ไขจิตใจด้วย “หิริโอตตัปปะ” และ “กฎแห่งกรรม”
  ความเหลวเละเฟะฟอนในสงัคมไทยเปน็เรือ่งของความเสือ่มโทรมทางจติใจ เราจงึควรแกไ้ข 
ในเรื่องของจิตใจ เรื่อง “กิเลส” ของบุคคล ประเด็นสำคัญที่ผมอยากเสนอให้ท่านพิจารณา คือ  
ทำอยา่งไรจงึจะทำใหค้นมหีริโิอตตปัปะหรอืมคีวามละอายตอ่การทำชัว่เพราะกลวับาป ซึง่จะทำให้
เขาไม่กล้าที่จะกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ?
  บางคนไม่รู้ ไม่เข้าใจว่า “บาป” คืออะไร และเหตุใดจึงต้องเกรงกลัวด้วย หิริโอตตัปปะ 
จึงใช้ไม่ได้ผลเพราะคนไม่เห็นว่าหากไม่ยับยั้งชั่งใจมิให้กระทำชั่วแล้วจะได้รับผลร้ายหรือเป็นบาป 
อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้คนมีหิริโอตตัปปะ เราจะต้องชี้ให้เห็นว่าหิริโอตตัปปะนี้แท้จริงแล้วมีบทกำหนด 
โทษด้วยจึงจะได้ผลดี กล่าวคือ สมควรจะต้องมีการอบรมศึกษาเร่ือง “กฎแห่งกรรม” ให้เป็นบทบังคับ 
ของหิริโอตตัปปะว่า ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่ว ย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น ซึ่งความชั่วร้าย 
หรือผลแห่งกรรมชั่วอันนำมาซึ่งความเดือดร้อนและทำให้จิตใจตกสู่ที่ต่ำหรือเลวลงนั่นเองที่เรา 
เรียกกันว่า “บาป” กฎแห่งกรรมนี้เป็นทั้งบทให้รางวัลหากทำดี และเป็นบทลงโทษหากทำชั่ว 
คือ เป็น REWARD AND PUNISHMENT อยู่ในตัว และเป็นกฎธรรมชาติที่จะต้องเกิดแก่ทุกคน 
ไม่มีผู้ใดจะก้าวล่วงเสียได้
  เมื่อพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรม ก็มักจะมีคำถามตามมาว่า เหตุใดจึงไม่ค่อยมีผู้เชื่อเรื่อง 
กฎแห่งกรรมมากนัก? อาจจะกล่าวได้ว่ากรรมน้ันมิได้ส่งผลทันตาเห็นเสมอไป หากกรรมส่งผลทันตาเห็น 
เสมอไปก็คงไม่มีใครกล้าทำชั่ว เพราะทุกคนย่อมตระหนักดีว่าหากตนทำชั่วก็จักได้รับผลร้ายจาก 
กรรมที่ตนเองทำในทันใดนั้นนั่นเอง แต่เมื่อกรรมไม่ได้ส่งผลทันตาเห็น ผู้คนจึงไม่นำพาต่อกฎแห่งกรรม 
กล้าลองดี กล้าเสี่ยง ไม่ไยดีว่าการกระทำของตนจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนบ้าง เพราะเห็นว่า 
คนที่กระทำความชั่วบางคนดูเหมือนไม่ต้องรับโทษหรือผลชั่วอะไรในชีวิตนี้ ในขณะที่บางคนทำดี 
แสนดีก็ดูเหมือนไม่ได้รับผลดีมากมายอะไรในชีวิตนี้ จนมีคำพังเพยที่พูดกันทั่วไปว่า “ทำดีได้ดี 
มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” หรือบางคนเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็พิการไปเสียแล้ว ในทางตรงกันข้าม 
บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทอง จะกินจะใช้อย่างใดก็ไม่หมด ดังน้ี จะถือว่าเป็นเร่ืองของกฎแห่งกรรม 
ได้อย่างไร? ในข้อนี้อาจกล่าวได้ว่า ถ้าหากท่านจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและศรัทธาในพระพุทธ 
ศาสนาแล้ว ท่านก็ควรเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ากรรมในอดีตชาติ 
อาจส่งผลให้มารับในชาตินี้หรือชาติต่อ ๆ  ไป และเมื่อชดใช้กรรมเก่าแล้ว บ่วงกรรมนั้นก็จะสลายสิ้น 
ไม่เป็นวิบากกรรมต่อไปอีก แม้เร่ืองเหล่าน้ีไม่อาจพิสูจน์ได้ชัดเจน แต่ก็มีบางส่ิงบางอย่างท่ีท่านสามารถ 
สังเกตได้จากตัวท่านเองหรือคนรอบข้าง เป็นต้นว่า ผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอย่างมากมายมหาศาล  
หากเงินทองที่ได้มานั้นเป็นของร้อนก็มักจะอันตรธานไปอย่างน่าพิศวง ผู้ที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็น 
ร้อยล้านพันล้านจนเป็นมหาเศรษฐีก็ยากท่ีจะประสบกับความสุขความเจริญในชีวิต และอาจกระทบถึง 
ชีวิตของลูกหลานในภายหน้าด้วย
  มีข้อสังเกตบางประการในเรื่องกฎแห่งกรรม คือ บางคนบุญก็ทำกรรมก็สร้าง แต่ว่า 
บุญก็อยู่ส่วนบุญ กรรมก็อยู่ส่วนกรรม ไม่อาจหักกลบลบกันได้ ดังนั้น ท่านไม่ควรทำผิดทำชั่ว 
ต่อผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแผ่นดิน อนึ่ง แม้จะมีผู้ใดทำให้ท่านเจ็บใจท่านก็ไม่ต้องผูกใจเจ็บ  
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เพราะผู้กระทำจักต้องได้รับผลกรรมของเขาเอง ถ้าท่านผูกใจเจ็บท่านก็ต้องได้รับกรรมนั้นเอง เพราะ 
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร
  กฎแห่งกรรมนี้พึงปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักแต่เยาว์วัย	เพื่อให้เขาได้มีโอกาส 
สังเกตและศึกษาด้วยตัวของเขาเอง	กฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมหรือไม่	หากเขาตระหนักได้รวดเร็ว 
เพียงใด	ก็เป็นเอกลาภของเขาในอันที่จะดำเนินชีวิตโดยมีหิริโอตตัปปะและกฎแห่งกรรมเป็น 
บังเหียนให้กรอบชีวิตในเส้นทางที่ชอบธรรมตลอดไป
  อีกทางหนึ่งที่จะให้คนตระหนักในกฎแห่งกรรมอย่างหนักแน่นก็คือ ในการฝึก 
อบรมเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องมีการยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องจริงเท่านั้น เพื่อให้เขาได้เห็นจะแจ้ง 
ผมขอยกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่ง คือ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งได้บรรยายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สามพรานเมื่อเริ่มก่อตั้งใหม่ ๆ  ว่า ท่านปราบปรามโจรผู้ร้ายระดับไอ้เสือมามากมายมีอยู่รายหนึ่งใจ 
อำมหิตถึงขนาด คือ ปล้นแล้วข่มขืนคนในครอบครัวและเด็กเล็กแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งครอบครัวแล้วยัง 
จดุไฟเผาบา้นทิง้ดว้ย ทา่นเหน็วา่จะนำตวัไอเ้สอืขึน้ศาลกย็ุง่ยากเสยีเวลา ทา่นตัง้ศาลเตีย้ชำระความเอง 
โดยจับไอ้เสือร้ายใจอำมหิตใส่กุญแจมือ แล้วกระหน่ำยิงด้วยปืนพกประจำตัวท่านในระยะเผาขนจน 
สะใจทา่น เมือ่กระหมอ่มของคนรา้ยกระเดน็ออกไปจากรา่งไอเ้สอื ทา่นจงึหยดุ ทา่นวา่ไมช่า้ไมน่านตอ่มา 
ท่านมีบุตรคนหนึ่ง คลอดแล้วไม่มีกระหม่อม ในไม่ช้าก็ตาย นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นนั้นจดจำเรื่องนี้ 
ได้ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจจนกระทั่งปลดเกษียณราชการ
  ถ้าพิเคราะห์จากหลักการสำคัญในศาสนาต่าง ๆ  แล้วอาจกล่าวได้ว่า กฎแห่งกรรมน้ี 
เป็นสัจธรรมและเป็นจริยธรรมข้ันมูลฐานของทุกศาสนา เพียงแต่อาจเรียกช่ือต่างกันหรือมองต่างมุมกัน 
เท่านั้น
 ๒. การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรักษาอุดมการณ์และปกป้องเกียรติภูมิ 
ของวิชาชีพ
  การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือท่ีเรียกว่า “PROFESSIONAL SOLIDARITY” 
เป็นเรื่องของการที่บุคคลในวิชาชีพเดียวกันช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยใช้มาตรการทางสังคม 
คือ ถ้าใครทำดีก็ต้องช่วยกันเชิดชู ยกย่อง และปกป้อง แต่ถ้าใครทำช่ัวก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหากไม่ใช่ 
เร่ืองร้ายแรง แต่หากเป็นเร่ืองร้ายแรงก็ต้องคว่ำบาตรผู้น้ันจากวงการวิชาชีพเพ่ือไม่ให้เขามีโอกาส 
ก่อความเสียหายหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือทำความเสื่อมเสียวิชาชีพนั้น ๆ  ได้อีกต่อไป
  อันท่ีจริงแล้ว การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรักษาอุดมการณ์และปกป้อง 
เกียรติภูมิของวิชาชีพน้ี นับเป็นมาตรการท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีจะพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม 
และจริยธรรมในวิชาชีพต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นวงการนักการเมือง ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ หรือ 
วงการใด ๆ  ก็ตาม
  อย่างไรก็ตาม การผนึกกำลังนี้เปรียบเสมือน “ดาบสองคม” การใช้วิธีการผนึกกำลัง 
จึงต้องระวังให้มาก คือ จะต้องต้ังอยู่เฉพาะบนพ้ืนฐานทีถู่กต้องชอบธรรมเท่าน้ันเพราะถ้าใช้ไปในทาง 
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ก็จะกลายเป็นการนำ “กฎหมู่” มาใช้บังคับแทนกฎหมาย ในบางครั้ง 
บางคราวการผนึกกำลังกันในทางท่ีผิดก็กลายเป็นปัญหาร้ายแรง เช่น การรวมกลุ่มกันเพ่ือสนับสนุน 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

พวกพ้องของตนให้ได้เล่ือนยศเล่ือนตำแหน่งโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม ข้ามหน้าข้ามตาผู้อ่ืนท่ีมี 
ความสามารถและมีความเหมาะสมยิ่งกว่า กล่าวคือใช้ “ระบบอุปถัมภ์” (FAVOURITISM) แทนที่ 
“ระบบคุณธรรม” (THE MERIT SYSTEM) นั่นเอง
 ขอยกตัวอย่างกรณีการผนึกกำลังในทางวิชาชีพของนักกฎหมายไทยท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ๒ กรณี 
เพื่อให้เห็นถึงการผนึกกำลังกันทั้งในทางที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
 คดีสมเด็จพระปกเกล้าฯ
 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติแล้ว ในระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลได้เป็นโจทก์ฟ้องพระองค์ท่านเป็นคดีแพ่งว่าทรงนำเงินหลวงไปใช้เป็น 
การส่วนพระองค์ทั้งที่พระองค์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจที่จะทำได้ คดีนี้ พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ 
(สุทธิ เลขยานนท์) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งน่ังพิจารณาคดีเอง กรมอัยการโจทก์ฟ้องและย่ืนคำร้อง 
ฉุกเฉินขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา เมื่อพระสุทธิอรรถฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ 
อันสมควรท่ีจะต้องยึดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา ท่านจึงส่ังยกคำร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ซ่ึงเป็นประธานกรรมการตุลาการไม่พอใจมาก ต่อมา อัยการโจทก์ย่ืนคำร้องใหม่ เพราะคำร้องฉบับแรก 
เป็นคำร้องฉุกเฉินอุทธรณ์ไม่ได้ โจทก์ยื่นคำร้องมาใหม่เป็นคำร้องธรรมดาให้ยึดทรัพย์ก่อนมี 
คำพิพากษา คราวนี้อุทธรณ์ได้ พระสุทธิอรรถฯ สั่งยกคำร้องอีกเพราะเห็นว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะ 
เปล่ียนแปลงคำสั่งเดิม เหตุการณ์นี้ทำให้พระสุทธิอรรถฯ ถูกย้ายไปอยู่ศาลฎีกา๑๔ ทั้ง ๆ  ที่ท่านกำลัง 
จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั้นเป็นกรณีพิเศษ เพราะผลงานดีเด่นของท่านในรอบปี 
ท่ีผ่านมา ท่านเป็นนักกฎหมายไทยคนแรก ๆ  ท่ีสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา เมื่อท่านถูกย้ายไปอยู่ศาลฎีกา ท่านก็ไปถามท่านรัฐมนตรีฯ ว่าทำไมท่านจึงถูกสั่งย้าย 
ท่านรัฐมนตรีฯ ตอบท่านว่า ไม่มีอะไร เป็นเรื่องการเมือง ท่านจึงไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ 
และไม่ช้าท่านก็ถูกปลดออกจากราชการด้วย
 ในวงการศาลรู้สึกไม่สบายใจในเร่ืองน้ีมาก กังวลกันว่าต่อไปน้ีนักการเมืองจะเข้ามาแทรกแซง 
ในคดีความของศาล ทำให้ศาลไม่มีความเป็นอิสระ จึงต้องหาทางร่วมกันแก้ไข เพราะในท้ายที่สุด 
ผู้ที่จะเสียหายมากที่สุดก็คือประชาชนผู้เป็นคู่ความในคดีกับรัฐนั่นเอง ต่อมารัฐบาลชุดนั้นผ่านพ้นไป 
รัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์ เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  
ผูเ้คยเปน็เสนาบดวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ไดร้บัการทาบทามใหเ้ปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
เจา้พระยาศรธีรรมาธเิบศกลา่ววา่ ยนิดรีบัตำแหนง่ แตต่อ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ตอ้งใหพ้ระสทุธอิรรถฯ 
กลบัมาเปน็ผูพ้พิากษาศาลฎกีาตามเดมิตอ่ไป นายควง อภยัวงศ ์ตกลงรบัเงือ่นไขดงักลา่ว พระสทุธอิรรถฯ 
จงึไดก้ลบัเขา้รบัราชการตามเดมิ หลงัจากทีอ่อกไปเปน็ทนายความอยูพ่กัหนึง่ หลงัจากรฐับาลชดุนายควง 
อภยัวงศ ์พน้ตำแหนง่ กม็รีฐับาลชดุหมอ่มราชวงศเ์สนยี ์ปราโมช เขา้มารบัตำแหนง่ หมอ่มราชวงศเ์สนยีฯ์ 

 ๑๔ก่อนที่จะมีพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา แม้จะเป็นเพียงตำแหน่งอธิบดีของศาล 
ช้ันต้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งท่ีสำคัญของศาลยุติธรรม ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผู้พิพากษาท่ีมาดำรงตำแหน่งน้ีมักจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อบังคับใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ทางปฏิบัติในการให้ผู้พิพากษาศาลสูงมาดำรงตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนไป  
โดยถือว่าตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นตำแหน่งของศาลช้ันต้นจริง ๆ  คือ เป็นตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ไม่ใช่ตำแหน่ง 
ของผู้พิพากษาศาลสูง.
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ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มาก่อนได้เชิญพระสุทธิอรรถฯ ไปเป็นรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวง 
การต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าในวงการศาลยุติธรรมของไทยนั้น มีการผนึกกำลังกันช่วยเหลือและ 
ปกป้องดูแลคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมให้พ้นจากการกระทำที่ไม่ชอบ ซึ่งเป็นการผนึก 
กำลังกันในวิชาชีพที่ดี เป็นการช่วยเชิดชู ช่วยรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ 
อย่างต่อเนื่อง๑๕  
 คดีพญาระกา
 คดีพญาระกาเป็นเรื่องพิพาทอันโด่งดังที่มีการกล่าวถึงกันมาจนทุกวันนี้ระหว่างเจ้านาย 
สองพระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ กับพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า 
วรวรรณากร กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) พระอนุชาต่างพระมารดาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีศักดิ์เป็นสมเด็จอาของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ นั่นเอง โดยกรมหมื่น 
นราธิปฯ ทรงแต่งบทละครเรื่องหนึ่งชื่อว่า “ปักษีปกรนัม เรื่องพญาระกา” อันมีเนื้อหาเป็นการหมิ่น
ประมาทเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ภายหลังจากที่มีการตีพิมพ์บทละครเรื่องดังกล่าว ก็มีผู้ทูลเกล้าฯ  
ถวายหนังสือชุดหน่ึงแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงหนังสือบทละครเร่ืองน้ีด้วย 
เม่ือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงอ่านบทละครและทรงทราบเร่ืองการถวายหนังสือแล้ว ก็เข้าพระทัย 
ไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพระเมตตา เพราะทรงทราบแล้วแต่ก็หาได้ทรงว่ากล่าว 
ผู้แต่งไม่ เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงโทมนัสมาก ในวันต่อมาจึงทรงเรียกประชุมผู้พิพากษา 
กระทรวงยุติธรรมที่ไว้วางพระทัย  ทรงกรรแสง แล้วว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่ได้เห็นท่านที่ศาลอีกสืบต่อไป  
เสมอว่าท่านสิ้นพระชนม์เสียแล้วพระองค์หนึ่ง หลังจากนั้นก็เสด็จออกจากวังราชบุรีและไม่ได้กลับมา 
ทรงงานที่กระทรวงยุติธรรมอีกเลย ในวันเดียวกัน ผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมที่ใกล้ชิดกับเสด็จใน 
กรมหลวงราชบุรีฯ จำนวน ๒๘ นาย ได้ลงชื่อร่วมกันทูลเกล้าถวายฎีกาขอลาออกจากราชการตาม 
เสด็จด้วย เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วและโทมนัสต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น 
อนัมาก เพราะเหตทุีข่า้ราชการเหลา่นีซ้ึง่เปน็ขา้ในพระองคม์หีนา้ทีร่บัราชการ แตก่ลบัถอืเอาเหตสุว่นตวั 
แม้จะมีความเกี่ยวกับหน้าที่อยู่บ้างละทิ้งราชการไปเสียทั้งหมด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
แผ่นดินท้ังพระองค์ยังหาได้ทรงทราบเร่ืองท่ีมีผู้แต่งบทละครหม่ินประมาทเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ 
แต่อย่างใดไม่ จึงได้ทรงแต่งต้ังผู้พิพากษาศาลรับส่ังพิเศษข้ึนพิจารณาโทษกรมหม่ืนนราธิปฯ๑๖ ซ่ึงต่อมา 
 ๑๕อย่างไรก็ตาม เร่ืองการร่วมกันป้องกันการแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลยังไม่หยุดย้ังเพียงน้ัน ทางฝ่ายศาลยุติธรรม 
ได้พยายามแก้ไขกฎหมายให้ศาลมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมือง และมาเป็นผลสำเร็จในสมัยพระยาอรรถการีย์นิพนธ์  
ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมอัยการมาก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยร่วมกับศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์   
ปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะน้ันแก้ไขกฎหมายโดยให้มีคณะกรรมการตุลาการ ซ่ึงประธานคณะกรรมการตุลาการไม่ใช่รัฐมนตรีอีกต่อไป 
หากแต่เป็นประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีรับผิดชอบเฉพาะงานธุรการของศาลยุติธรรมเท่านั้น ส่วนการพิจารณาความดีความชอบของ 
ผู้พิพากษา การแต่งต้ังโยกย้าย หรือการพิจารณาลงโทษทางวินัยน้ันเป็นอำนาจของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ซ่ึงมีประธานศาลฎีกา 
เป็นประธานโดยตำแหน่ง หลักการดังกล่าวเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของศาลยุติธรรมได้อย่างสมบูรณ์และได้ปฏิบัติต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน.
 ๑๖แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แล้วในขณะน้ัน แต่ศาลยุติธรรมก็ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญา 
ท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เว้นเสียแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต ซ่ึงโดยท่ัวไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศาลรับสั่งพิเศษขึ้นพิจารณาคดี.

๔๕๔๔



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ศาลรับสั่งพิเศษได้ตัดสินว่ากรมหมื่นนราธิปฯ ทรงกระทำผิดจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให้ขังกรมหมื่นนราธิปฯ ไว้ในพระบรมมหาราชวังมีกำหนด ๑ ปี 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว กรมหม่ืนนราธิปฯ ติดสนม๑๗ อยู่เพียง ๑ เดือนเท่าน้ัน ก็ได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ กราบบังคมทูลขอ
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งผู้พิพากษาศาลรับสั่งพิเศษขึ้นแล้ว ก็โปรดเกล้าฯ  
ให้รองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมช้ีแจงข้อผิดและชอบให้ข้าราชการท่ีลาออกทราบ เม่ือข้าราชการเหล่าน้ัน 
ทราบความจริงแล้วต่างพากันสารภาพผิด พระองค์ก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษและให้กลับ 
รับราชการเหมือนเดิม คงมีแต่ขุนหลวงพระยาไกรสี (เทียม บุญนาค) อธิบดีศาลคดีต่างประเทศซ่ึงเป็น 
เนติบัณฑิตรุ่นแรกเพียงผู้เดียวที่ไม่ยอมรับผิด และได้ทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายตอบพระราชกระทู้ 
แก้ตัวไปตามโวหารนักกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยมาก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ลง 
พระราชอาญาปลดขุนหลวงพระยาไกรสีออกจากตำแหน่ง ทั้งให้ถอดจากบรรดาศักดิ์ด้วย๑๘ 
 สำหรับเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ในที่สุดก็ได้เสด็จกลับพระนครและเข้าเฝ้ารับสารภาพผิด 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 
และได้มีพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเพื่อรักษาพระองค์ 
เพราะประชวรด้วยพระโรค ตามพระประสงค์ของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ๑๙ 

 จะเห็นได้ว่าการที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของเสด็จในกรมหลวง 
ราชบุรีฯ มีความกตัญญูเวทีต่อพระองค์ท่านนั้นนับเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่ผู้พิพากษาถึง ๒๘ นาย ผนึก 
กำลังกันเพ่ือประท้วงโดยการลาออกน้ี นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้เกิดผล 
เสียหายร้ายแรงต่อบ้านเมือง ยิ่งผู้พิพากษาที่ลาออกไปล้วนแล้วแต่เป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เป็น 
อธิบดีผู้พิพากษาศาล เมื่อพากันลาออกย่อมกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
ศาลยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการผนึกกำลังกันในทางวิชาชีพจะต้อง 
เป็นไปในทางท่ีถูกต้องสมควรเท่าน้ัน คือ จะต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับส่วนรวม หรือไม่ใช่เป็นการผนึก 
กำลังกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นสำคัญ
 ๓. ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกสาธารณะ (PUBLIC CONSCIENCE)
  วิกฤตการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงและปัญหาสังคมต่าง ๆ  ในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลมาจากการท่ีประชาชนท่ัวไปขาดการเอาใจใส่ ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ และไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลสังคมของเราให้ดีและน่าอยู่ เพราะประชาชน 
ส่วนหนึ่งมีแนวความคิดที่ว่า “ฉันไม่เกี่ยว” หรือ “ธุระไม่ใช่” การจะแก้ไขปัญหาสังคมเหล่านี้ให้ได้ 
ผลทางหนึ่ง คือ การกระตุ้นและรบเร้าให้ประชาชนเห็นความจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเข้ามามีส่วน 

 ๑๗คำว่า “สนม” หรือ “ติดสนม” ในที่นี้ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ใช้โซ่วางไว้บนผ้าขาวชั้นหนึ่งแล้วนำไปวางไว้บนพาน  
นำพานอันมีโซ่วางอยู่น้ันไปไว้ห้องซ่ึงเจ้านายท่ีถูกขังประทับอยู่ หากเจ้านายพระองค์น้ันเสด็จไปท่ีใดเจ้าหน้าท่ีสนมพลเรือนผู้ควบคุม 
ก็จะถือพานที่มีโซ่วางอยู่นี้เดินตามไปด้วย: นิกร ภัสสโร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้า ๓๑๕.
 ๑๘ยืนหยัด ใจสมุทร, ๘ คดีดังข้ามศตวรรษ (กรุงเทพฯ : พ.ศ. ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔.
 ๑๙ยืนหยัด ใจสมุทร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕.
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มีเสียงในส่วนได้ส่วนเสียของบ้านเมืองมากขึ้นเป็นลำดับ ต้องสร้างแนวความคิดใหม่ให้แต่ละคน 
ตระหนักว่า “เป็นหน้าท่ีของฉัน” ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นไปในสังคม ต้องเสียสละ 
ประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
 จิตสำนึกสาธารณะนี้ ผมหมายถึงว่าประชาชนควรได้รับการชี้นำให้รักษาเกียรติภูมิของชาติ 
มีความเคารพต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบในศีลธรรมต่อสังคมส่วนรวม จริงอยู่ว่าคนเราทุกคน 
ต่างก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว แต่คนเรานั้นก็ไม่ควรคิดแต่จะกอบโกยสมบัติหรือ 
แสวงหาอำนาจ ยศศักดิ์ หรือตำแหน่งเพื่อตนเองโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม เพราะความพึงพอใจในสิ่ง 
เหล่านี้เป็นเพียงการตอบสนองชั่วครั้งชั่วคราวต่ออัตตา๒๐ หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ คุณค่าแห่งชีวิต 
เรามีมากกว่าสิ่งเหล่านี้มากมายนัก ความสุขที่แท้จริงจึงอยู่ที่การให้ การเสียสละ และอุทิศตนทำ 
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่จะนำมาซึ่งความภาคภูมิ และความอภิรมย์ในดวงใจอย่างแท้จริง
 สำหรับจิตสำนึกสาธารณะในด้านป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นอาจแยก
พิจารณาได้เป็นสองกรณีด้วยกัน คือ:
 กรณีแรก เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปที่จักต้องไม่ให้ประโยชน์อันมิชอบแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
และจักต้องช่วยสอดส่องดูแลมิให้เจ้าพนักงานของรัฐเรียกหรือรับประโยชน์อันมิชอบในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของตน
 กรณีที่สอง สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐก็จักต้องไม่เรียกหรือรับประโยชน์อันมิชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจักต้องช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนรับหรือเรียกรับประโยชน์ 
อันมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดุจกัน
 สังคมเรานั้น แม้จะได้ก่อร่างสร้างสรรค์กันขึ้นมาเป็นปึกแผ่นก็ตาม หากสมาชิกของสังคม 
แต่ละคนไม่รับผิดชอบในสวัสดิภาพของสังคมอย่างบริบูรณ์แล้ว สังคมนั้นก็มิอาจจะดำรงอยู่ได้และ 
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายในด้านป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพผมเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ “ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ” นี้ในเด็กและเยาวชน 
ทั้งต้อง “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ” ในตัวผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน
 มีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอห์น ฟิชเยอรัลด์ เคนเนดี ซึ่งกล่าว 
ปลุกจิตสำนึกสาธารณะให้กับประชาชนของเขาด้วยถ้อยคำที่จับใจว่า:
  “...จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้แก่ท่านบ้าง
  จงถามว่าท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศชาติได้บ้าง...”๒๑

 จิตสำนึกสาธารณะน้ีเป็นเร่ืองสำคัญอย่างย่ิงสำหรับผู้บริหารราชการแผ่นดิน ย่ิงดำรงตำแหน่งสูง 
ยิ่งต้องมีความเสียสละและอุทิศตนให้แก่ส่วนรวมมากขึ้นเป็นลำดับ มิใช่ว่ารัฐได้ประโยชน์  
ฉันก็ต้องได้ประโยชน์เข้าพกเข้าห่อด้วยเหมือนกัน ประชาชนจะไว้วางใจบุคคลประเภทนี้ได้อย่างไร  

 ๒๐คำว่า “อัตตา” นี้ หมายความถึง ตัวตน การยึดมั่นถือมั่น หรือที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “ตัวกู – ของกู”.
 ๒๑“...ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU – ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY...” 
คำปราศรัยวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๑ (คำกล่าวนี้เป็นอมตวาจาที่แพร่หลายไปทั่วโลกและ 
ได้รับการอ้างอิงกล่าวขวัญกันมากที่สุดบทหนึ่ง).

๔๗๔๖
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

การบริหารราชการแผ่นดินจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำ 
และคณะของผู้นำนั้น
 ๔. กระบวนการร่อนทอง (A CLEANSING PROCESS) 
  ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประชาชนต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ เขาเหล่านั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
มสีทิธมิเีสยีงในการแกไ้ขปญัหาการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงและปญัหาตา่ง ๆ  ของสงัคมใหม้ากขึน้เปน็ลำดบั 
ที่สำคัญประการแรก คือ ประชาชนต้องให้ความสำคัญ ใส่ใจ และพิถีพิถันเลือกสรรผู้ที่มีศีลธรรมและ 
ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมให้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งในทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
และมิใช่จะหยุดชะงักอยู่เพียงนั้น หากแต่ประชาชนจักต้องติดตามเฝ้าดู ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ของนักการเมืองเหล่านี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ 
กต็อ้งหาทางทกัทว้ง ยิง่ในกรณทีีม่กีารทจุรติ ประพฤตมิชิอบ กต็อ้งหาทางใหเ้ขาพน้จากตำแหนง่หนา้ที่
ไปตามวถิทีางทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว ้และตอ้งเลอืกสรรผูอ้ืน่ทีด่กีวา่ในโอกาสตอ่ ๆ  ไป จนไดค้นทีด่ทีีส่ดุ
มาบริหารกิจการบ้านเมือง เปรียบเสมือนกับการร่อนทองที่ต้องค่อย ๆ  คัดกรองเอาเศษหินเศษดินออก 
ค่อย ๆ  ร่อนจนกระทั่งได้ทองที่มีความบริสุทธิ์จริง ๆ
  กระบวนการรอ่นทองนี ้มใิชเ่พยีงใหป้ระชาชน “รอ่นทอง” เพือ่หาทอง “บรสิทุธิ”์ มาเปน็ผู ้
รบัผดิชอบในการบรหิารราชการแผน่ดนิในระดบัและหนา้ทีต่า่ง ๆ  เทา่นัน้ หากแตย่งัหมายความรวมถงึการ 
“ร่อนทอง” ตนเองด้วย เพราะไม่มีผู้ใดเกิดมาก็ดีเต็มร้อยหรือชั่วทั้งร้อย หากแต่มีดีบ้างชั่วบ้างคละ 
กันอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นด้วยการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกใน 
เรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม การแกไ้ขปรบัปรงุตนเองอาจจะทำอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป เปรยีบเสมอืนการ 
“ร่อน” ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาให้หลุดร่วงลงไป และสร้างสมสิ่งดีเป็นลำดับ 
จนกระทั่งถึงขั้นเป็น “ทองบริสุทธิ์” โดยต้องตระหนักในเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้มาก เพราะหาก 
ประชาชนยงัไมเ่หน็ความสำคญัของเรือ่งนีแ้ละยงัสนใจแตป่ระโยชนส์ว่นตน และยงัเหน็วา่การฉอ้ราษฎร ์
บังหลวงเป็นเรื่องธรรมดา บ้านเมืองก็คงจะต้องล้มลุกคลุกคลานและตกต่ำลงไปอีก และสิ่งที่ตามมา 
ก็เห็นกันอยู่ว่าเสียหายแก่ส่วนรวมเพียงใด และเม่ือส่วนรวมหรือประเทศชาติไม่ม่ันคง ไม่ว่าจะ 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมก็ตามผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือปัจเจกชนผู้เป็นพลเมืองของประเทศ
นั่นเอง
  มองอีกแง่หนึ่ง ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าบรรดานักการเมืองผู้ที่มาเป็นผู้ปกครองประเทศ 
ของเรานั้นส่วนหนึ่งต่างก็ไม่ได้ถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ แต่กลับฉกฉวยโอกาสจาก 
ความไว้วางใจของประชาชนและใช้ความได้เปรียบทางอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและ 
พวกพ้อง โดยคำนึงถึงภารกิจในการบริหารประเทศให้รุ่งเรืองด้วยความถูกต้องชอบธรรม ทำให้ประเทศ 
ของเรามีการเมืองที่ไม่มั่นคงและเกิดการปฏิวัติบ่อยครั้ง มีสุภาษิตในทางรัฐศาสตร์อยู่บทหนึ่งว่า  
“PEOPLE GET THE GOVERNMENT THEY DESERVE” ซึง่แสดงสจัธรรมในระบอบประชาธปิไตย 
ในแง่ที่ว่า หากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นบุคคลประเภทใดก็จะได้บุคคลประเภทเดียวกันนั้น 
เขา้มาเปน็รฐับาลปกครองตน ผมอยากถามทกุทา่นวา่ทา่นพอใจในวฒันธรรมทางการเมอืง (POLITICAL 
CULTURE) ของไทยในขณะนี้หรือไม่? ท่านพอใจในจิตสำนึกของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมชาติในแง่ 
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ของความตระหนกัในหนา้ทีท่ีม่ตีอ่บา้นเมอืงหรอืไม?่ ทา่น “รอ่นทอง” ตวัทา่นเองจนได ้“ทองบรสิทุธิ”์ 
แล้วหรือยัง?
  ระบอบประชาธิปไตยและประเทศไทยของเราจะรุ่งเรืองไปได้ตลอดรอดฝ่ังก็ต่อเม่ือทุกคน 
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ทั้งยังต้องหมั่นฝึกตนให้มีน้ำใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมให้สำเร็จนั้น แม้จะพยายามเร่งรัดด้วยความ 
เข้มแข็งสักปานใด ก็ไม่มีทางลัด เพราะเป็นการแก้ไขทั้งแนวความคิดและอุปนิสัยของบุคคลซึ่งต้อง 
อาศัยระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความตั้งใจ ความเสียสละ และความอดทนของทุก ๆ  ฝ่าย
  อย่างไรก็ตาม ในสังคมของเรานั้นมีคนอยู่หลายประเภท ทุกคนไม่ได้เป็นเวไนยชาติ 
คือ ไม่ได้สั่งสอนได้เสียทั้งหมด พวกที่สั่งสอนอะไรไปเท่าไหร่ก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หรือรู้ดี 
ทุกเรื่องว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนชอบหรือสิ่งไหนชั่ว รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นไม่ดีแต่ยังดื้อดึงทำอยู่ต่อไป 
ก็มีจำนวนไม่น้อย และคนกลุ่มน้ีเราก็ไม่สามารถไปเปล่ียนแปลงแก้ไขอะไรได้ จะใช้กระบวนการร่อนทอง
ก็คงไม่ได้ผลเพราะเขาไม่พร้อม ไม่เปิดใจยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและกิเลสอย่าง 
แรงกล้า เป็นบัวที่อยู่ในโคลนตมรอแต่วันที่จะเป็นอาหารให้เต่า ปู และปลาก็เท่านั้นเราจึงจำต้องรู้จัก 
ปล่อยวาง ให้เขาเป็นไปตามวิถีที่เขาได้เลือกแล้วตามกรรมของเขา ที่เราทำได้ก็มีเพียงแต่ต้องช่วยกัน 
ป้องกันและปราบปรามไม่ให้คนเหล่านี้มีโอกาสสำแดงฤทธิ์เดช ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นหรือ 
ทำความชั่วแก่แผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สำคัญ
องค์หนึ่งมีความตอนหนึ่งว่า:
    “ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้
 ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็น
 คนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน
 ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
 ๕. เศรษฐกิจพอเพียง (SUFFICIENCY ECONOMY)
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง หรือระดับความเป็นประชาธิปไตย 
ของแต่ละประเทศกับระดับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏว่า ทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันแบบ 
แปรผันตรง กล่าวคือ ระดับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จะทำให้ระดับความโปร่งใสเพิ่มสูงขึ้น 
ตามไปด้วย๒๒ อย่างไรก็ตาม การท่ีจะปลุกและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้วยกระบวนการร่อนทองก็มิอาจสำเร็จลงได้หากประชาชนยังเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่อง 
ความเป็นอยู่และปากท้อง เพราะลำพังจะดิ้นรนให้มีกินมีใช้ในแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่ลำบากแสนเข็ญ 
อยู่แล้ว จะเอาเวลาท่ีไหนมาคิดเร่ืองประชาธิปไตยหรือเร่ืองการตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลแล้ว 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การขจัดความยากจนของประชาชนในประเทศเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  
ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งความว่า:

 ๒๒สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ, “ทุจริตคอร์รัปชันกับประเด็นทางวัฒนธรรม”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (กรุงเทพฯ :  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ฉบับที่ ๑, มกราคม ๒๕๕๑), หน้า ๗๓.

๔๙๔๘



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

                    “พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย ต้องลำบากทุกวันนี้ เพราะว่าประชาชน
 ยังยากจนอยู่ เมื่อประชาชนยากจนแล้ว อิสรภาพเสรีภาพเขาจึงไม่มี และเมื่อเขาไม่มี
 อิสรภาพ เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้”๒๓ 

  ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับพสกนิกร 
ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พออยู่พอกิน พ่ึงตนเองได้ ซ่ึงจะเป็น 
รากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับต่อไป ดังพระบรมราโชวาท 
ตอนหนึ่งความว่า:
                   “...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึง ระบบเศรษฐกิจปิด
 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคนอื่น แต่เป็นแนวคิดที่เน้น
 การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนรากฐานที่เข้มแข็ง โดยชี้ให้ใช้หลักการตน
 เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ก่อน จากนั้นจึงพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 สามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ และนำไปสู่สังคมที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในที่สุด
 พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นต่อไปให้มีเกียรติ ยืนด้วยตนเอง 
 ขั้นที่สามให้นึกถึงผู้อื่น...”๒๔ 
  หลักใหญ่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่  “ทางสายกลาง” โดยให้คำนึงถึงความพอ 
ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีรากฐานสำคัญ ๒ ประการ คือ ความรู้และ 
คุณธรรม จึงทำให้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
กับทุกคน รวมถึงระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าจะพบกับ 
ความสุขตามที่ปรารถนาได้ โดยไม่ต้องคดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น มีชีวิตที่สมดุล มีเศรษฐกิจที่มั่นคง 
และสามารถร่วมมือร่วมใจกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 ๖. กำหนดให้เร่ืองการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมเป็น “คติธรรมประจำชาติท่ีย่ังยืน”
  เพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์ในสังคมไทยในขณะน้ี เราจำเป็นท่ีจะต้องกำหนดให้เร่ืองการยึดม่ัน
ในความถูกต้องและชอบธรรมเป็น “คติธรรมประจำชาติที่ยั่งยืน” โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติ คือ  
ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การปลูกฝังและ 
รณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการทำงาน  
ในการนี้ ภาครัฐจะต้องเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งและขยายพันธกิจขององค์กรทางด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม ให้มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เช่น ศูนย์คุณธรรม ของสำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพ่ือรองรับการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต
  นอกจากนี้ รัฐจะต้องจัดทำคู่มือคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการอบรมและปลูกฝัง 
เร่ืองการยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรมให้กับเยาวชน โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ๒๓สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพ่ือประชาชน (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖.
 ๒๔พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘

๕๑๕๐



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ันประถมไปจนถึงระดับช้ันอุดมศึกษา และต้องจัดทำคู่มือจริยธรรมสำหรับประชาชน 
ควบคู่กันไปด้วย ทั้งยังต้องมีการระดมความคิดเห็นในการอภิปรายและการสัมมนาต่าง ๆ  และต้อง 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องมีการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรม เช่น การประกวดเรียงความเกี่ยวกับบุคคลที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง หรือคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของเด็กไทย เป็นต้น
  รวมทั้งต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องมีการให้รางวัลและเชิดชูเกียรติผู้ท่ีประกอบคุณงามความดีด้วย เพ่ือเสริมสร้าง 
ขวัญและกำลังใจและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเองจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการยึดมั่นใน 
ความถูกต้องและชอบธรรมในทุก ๆ  เรื่องด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด มิฉะนั้นก็จะกลายเป็น
ดังคำพังเพยที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”
  ย่ิงไปกว่าน้ัน ในการกำหนดให้เร่ืองการยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรมเป็นคติธรรม 
ประจำชาติท่ีย่ังยืนน้ี รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ  จะต้องรบเร้าให้ภาคเอกชน ภาคสถาบันต่าง ๆ  
รวมทั้งภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมุ่งมั่น กระตือรือร้น 
และต่อเน่ืองตลอดไป ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวก็ต้องอาศัยนโยบายท่ีแน่วแน่ บุคลากรและเงินงบประมาณ 
ของแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง เพราะภาคเอกชน เช่น มูลนิธิต่าง ๆ  และผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ  
จะทำได้ก็เพียงบางส่วน แต่ก็จำเป็นและขาดเสียไม่ได้
  แม้กระนั้นก็ดี ที่ผ่านมาจุดอ่อนของการรณรงค์และการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาลก็คือ ทำได้เพียงลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  ไม่เข้มแข็งและเสมอต้นเสมอปลาย  
เพราะบางรัฐบาลอาจสนับสนุนเต็มที่  แต่บางรัฐบาลอาจให้ความอนุเคราะห์อย่างเสียไม่ได้ 
หรือไม่สนับสนุนเลย เพราะอาจไปขัดแย้งกับนโยบายหรือผลประโยชน์อันมิชอบของบุคคลบางกลุ่ม 
บางคนของรัฐบาลน้ัน ๆ  ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ ทางแก้ไขท่ีอาจช่วยได้ระดับหน่ึงคือ ต้องกำหนด 
วาระแห่งชาติเรื่องการปลูกฝังและรณรงค์เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย เพื่อให้มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ตาม
  ความจริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งฉบับที่ ๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ 
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนอยู่แล้ว
แต่ที่ไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล เกรงว่าคงเป็นเพราะแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ว่านี้ 
เป็นนามธรรมมาก ยากแก่การปฏิบัติ ประการหนึ่ง ทั้งไม่มีการเน้นความสำคัญและความเร่งด่วนของ
แผนแต่ละแผน ซ้ำร้าย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังถือเป็นแผนปฏิบัติการภายในของ 
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ ทำให้ไม่มีมาตรการการตรวจสอบประเมินผลใด ๆ  จากฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้ง ๆ  ที่ 
การปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศใน 
ระยะยาว ซ่ึงน่าจะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบด้วยจากฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน จึงควรจะต้องผ่าน 

๕๑๕๐



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลบังคับ 
ดังเช่นกฎหมายด้วย
 เร่ืองท่ีเป็นอุปสรรคเหล่าน้ี มีทางแก้ท่ีสลับซับซ้อน อันควรได้รับการพิจารณาในระยะยาวต่อไป 
ซึ่งก็ต้องอาศัยการประสานงานที่ดีและการร่วมมือกันอย่างแข็งขันของทุกฝ่าย

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ:
 ผมใคร่ขออันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์หนึ่งมากล่าวใน 
ตอนท้ายของคำบรรยายนี้ เพื่อให้ท่านมีพลังใจและความหวังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคือ:
                   “...เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี 
 เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ  ให้ผลของความดี
 บังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิเสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้น
 ได้เป็นลำดับ...”๒๕   

 ๒๕พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธี เปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้ งที่  ๑๒ 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓.

๕๑๕๒




