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 ความคิดเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองผูตรวจการแผนดนินัน้
ในระยะเริ่มแรกยังไมเปนที่แพรหลายนัก จนกระทั่งมีนักวิชาการไดเสนอบทความเกี่ยวกับผูตรวจการ
รัฐสภาอันเปนผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman) ของ
มลรัฐฮาวาย และไดเสนอความเห็นในเวลาตอมาวาควรมีหนวยงานท่ีทําหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกข
จากราษฎรท่ีสังกัดฝายนิติบัญญัติ โดยพยายามเสนอใหมีการบัญญัติเรื่องผูตรวจการแผนดินไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ แตก็ไมเปนผลสําเร็จ๒ อยางไรก็ตาม 
ภายหลังกย็งัคงมีความพยายามในการผลักดนัใหมบีทบญัญตัวิาดวยผูตรวจการแผนดนิเรือ่ยมา และเมือ่
มกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ กระแสความเคล่ือนไหวในการ
เรียกรองและผลักดันของประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมท้ังกลุมตาง ๆ ในสังคมเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาวเริ่มมีมากขึ้น จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ไดกําหนดใหเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดิน

 ๑จัดโดย สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ ESCAP Hall 
ศูนยประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Center) ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร.
 ๒เหตุผลที่ทําใหการผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวยผูตรวจการแผนดินในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
ไมประสบผลสาํเรจ็ ทัง้นี ้เพราะการทีผู่ตรวจการแผนดนิซึง่เปนหนวยงานของฝายนติบิญัญตัไิปทาํหนาทีต่รวจสอบฝายบรหิารจะเปน
การกาวกายการทํางานของฝายบริหาร และลักษณะงานของผูตรวจการแผนดินยังมีลักษณะซ้ําซอนกับหนวยงานของฝายบริหาร
บางหนวยงานทีท่าํหนาทีต่รวจสอบการใชอํานาจรฐัเดมิ เชน สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ดวย รวมทั้งการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมเปนผูตรวจการแผนดินนั้นก็เปนไปไดยาก เนื่องจากตองเปนบุคคล
ทีม่คีณุสมบัติดมีากเปนพเิศษ คอืตองเปนผูมคีวามรูความสามารถ เปนธรรม เปนกลาง และมีประสบการณในการบริหาราชการแผนดนิ 
เปนตน ตลอดจนบริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในขณะน้ันยังมีปญหาตาง ๆ มากมาย และมีความละเอียดออนซับซอน 
ยากทีผู่ตรวจการแผนดินจะทาํงานไดสําเร็จ (โปรดด ูศรรีาชา เจรญิพานชิ, “ววิฒันาการของผูตรวจการแผนดนิ”, ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดนิ, 
หนา ๒๔-๒๖.). 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

ปาฐกถา เรื่อง  “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”

เนองในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผผููตรวจการแผนดน
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ไวเปนมาตรา ๑๖๒ ทวิ ของธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๓ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ผูตรวจการแผนดิน โดยในขณะนั้นใชชื่อวา “ผูตรวจการรัฐสภา” แตตลอดระยะเวลาการบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดมีการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภาขึ้นแตอยางใด 
 ตอมาเมื่อมีกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองใหมจนนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ “ผูตรวจการแผนดิน” กย็งัไดรบัการจัดตัง้ขึน้เพือ่ทาํหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แตไดใชชื่อวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัเิร่ืองผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภาไวในหมวด ๖ 
รัฐสภา สวนที่ ๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มาตรา ๑๙๖ - มาตรา ๑๙๘ และกําหนดใหมีการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้น๔ เพือ่รองรบัและกําหนด
รายละเอยีดในการปฏิบตังิาน ซึง่รฐัสภาไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
ดังกลาว และประกาศใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ทําหนาที่เปนหนวยธุรการ และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจ
การแผนดินของรฐัสภาในระยะเริม่แรก และใหดาํเนนิการจดัต้ังสาํนกังานผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑ ป
 โดยเม่ือวันที ่๑ เมษายน ๒๕๔๓ ไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ให นายพเิชต สนุทรพิพธิ 
เปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก และไดมีคําสั่งจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตงตั้ง 
นายปราโมทย โชติมงคล เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก เม่ือวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ซึง่ตัง้แตบดันัน้เปนตนมาผูตรวจการแผนดนิก็ไดเริม่ดําเนนิการอยางเปนทางการ๕ 
 ตอมาเม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ “ผูตรวจการ
แผนดิน” กย็งัคงไดรบัการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญใหเปนองคกรอสิระองคกรหนึง่เพ่ือทาํหนาทีต่รวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐตอไป แตไดมกีารเปลีย่นแปลงชือ่จาก “ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา” เปน “ผูตรวจ
การแผนดิน” และไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้นอีกหลายประการ อาทิ การตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และองคกรในกระบวนการยุตธิรรม (ทัง้น้ี ไมรวมถงึการพิจารณาพพิากษาอรรถคดีของศาล) การดาํเนินการ

 ๓รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๖๒ ทวิ บัญญัติวา 
  “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภามีจํานวนไมเกินหาคนตามมติของรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
รบัสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภา
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง การถอดถอน และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
 ๔รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๙ บญัญตัวิา “ภายในสองปนบัแตวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูนี้
 ใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
     (๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา...”.
 ๕ศรีราชา เจริญพานิช, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๗.
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เก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ การติดตามประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นวาจําเปน ตลอดจนการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐดวย 
 ดังนั้น วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ จึงถือเปนวันครบรอบ ๑๒ ปของการดําเนินการอยางเปน
ทางการของผูตรวจการแผนดนิ โดยตลอดระยะเวลาการทาํงานในชวงทีผ่านมานัน้ ผูตรวจการแผนดนิ
ไดปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือและแกไขเยียวยาปญหาความทุกขรอนใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ
จากการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ
เปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลงานที่มีคุณูปการปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษอยางแพรหลาย ดังนั้น เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสถาปนาของสํานกังานผูตรวจการแผนดนิ สาํนกังานผูตรวจการแผนดนิจงึไดกาํหนด
จดัการสัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดนิ ขึน้ โดยมีการปาฐกถา
ในหัวขอ เรือ่ง “จรยิธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก” เมือ่วนัองัคารที ่๓ เมษายน 
๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินในชวงเวลา
ดังกลาวที่มีตอสาธารณชนใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผูที่สนใจไดรับทราบ 
รวมทัง้เพือ่สรางการมสีวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในการเสนอความเห็น และองคความรูทีจ่ะเปนประโยชน
ตอการทาํงานของผูตรวจการแผนดนิในอนาคต ตลอดจนเพือ่เปดเวทรีบัฟงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็
จากหนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือใหไดขอมลูตาง ๆ  ทีค่รบถวน อนัจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของผูตรวจการแผนดิน และการประสานการทํางานรวมกันดวยความเขาใจอันดียิ่งขึ้นตอไปอีกดวย

 โดยโครงการสัมมนาทางวิชาการในคร้ังน้ี ฯพณฯ 
พลเอก เปรม ตณิสลูานนท  ประธานองคมนตรีและรัฐบรุษุ 
ไดเปนประธานเปดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 
“การตอบแทนบุญคุณแผนดิน คุณธรรมและจริยธรรม” 
โดยมีนางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการ
แผนดิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร 
ขาราชการ และเจาหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานดานจรยิธรรม ตลอดจนนกัวชิาการ นกัศกึษา และ
ประชาชนผูทีส่นใจเขารวมการสมัมนาทางวชิาการดงักลาวดวย 
อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
 หากจะอธิบายความหมายของคําวา “เกิดมาตอง
ตอบแทนบุญคุณแผนดิน” สามารถแบงวิธีการอธิบาย
ความหมายของคําดังกลาวออกไดเปน ๒ วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง
การอธิบายอยางส้ัน และวิธีทีส่องการอธิบายอยางยาว กลาวคอื
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จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๕จลุนิติ๗๐

 “การตอบแทนบญุคณุแผนดนิ” หากจะอธิบายความหมายอยางสัน้แลวหมายถงึ “การทําความดี
เพื่อใหแผนดินมีความสงบสุข คนในแผนดินมีความสุข และชวยกันสรางคนดีในแผนดิน” หรือ
หมายถึง “การไมทําความชั่ว ไมทําใหแผนดินมีปญหา ไมทําใหคนในแผนดินเดือดรอน” 
 โดยการทําความดแีละการไมทาํความชัว่ทัง้ ๒ ประการดงักลาวขางตน เฉพาะคนดเีทาน้ันทีจ่ะทาํได 
คนไมดียอมทําไมได และที่วาคนดีเทานั้นถึงจะทําไดเพราะวาเปนเรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้น คนดีเทานั้น
จงึจะทาํได แตอยางไรกต็าม แมวาการทาํความดีจะทาํยาก แตสิง่หนึง่ทีย่ากย่ิงกวาก็คอื การรักษาความดี
ทีท่าํไวใหคงอยูกบัผูทาํตลอดไปจนกระท่ังวันตาย ซึง่สิง่น้ีถอืวาคอนขางยาก เพราะมหีลายคนในประเทศ
ของเราที่เคยทําความดีใหปรากฏจนกระทั่งไดรับการยกยองสรรเสริญ ไดรับความศรัทธา แตในที่สุด
กลับไมสามารถรักษาความดีที่ตนทําไวได ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง
 สาํหรับวธิทีีส่องซ่ึงเปนการอธิบายอยางยาว สามารถอธิบายความหมายของคําวา “การตอบแทน
บุญคุณแผนดิน” ออกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
 ๑. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๒. มีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ 
 ๓.  ผูบงัคบับญัชาตองประพฤตปิฏบิตัตินใหเปนตวัอยางท่ีดแีกผูใตบงัคับบญัชา หมายความวา
ผูที่เปนนายคนตองมีความเมตตา มีความเปนธรรม และตองมีแตให รับไมได จะรับไดอยางเดียวก็คือ 
รับความทุกขหรือความลําบากยากเข็ญของคนอื่นเพื่อนํามาพิจารณาแกไข 
 ๔. การชวยกนัหาหนทางขจดัปญหาความยากจนซึง่เปนปญหาสําคญัของชาติบานเมืองของเรา
ใหหมดไป 
 ๕. การยดึถือและปฏบิตัติามพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
โดยสวนตัวเนื่องจากจะมีคนมาขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา หรือขอใหชวยคิด ซึ่งหากคิดไดก็จะให
คําปรึกษาได แตหากตอบไมไดก็จะแนะนําใหไปอานพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสเพราะจะมี
คําตอบอยูในนั้น 
 ๖. การทาํงานใหคุมคา คุมเวลา และคุมคาความเปนคน กลาวคอื พวกเราไมวาจะอยูในภาครฐั
ภาคเอกชน หรือภาคใด ๆ ก็ตามตางก็ตองทํางาน โดยการใชคําวา “คุมคาความเปนคน” นั้นก็เพื่อให
เขาใจไดงายวา คนเราเมือ่เกดิมาเปนคนแลวกต็องทาํงานเพือ่ตอบแทนบญุคุณแผนดินดวย โดยวิธกีารทาํงาน
ที่ตนปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นจะยึดถือหลัก ๓ ประการคือ ใหมีความสะดวก เรียบงาย และประหยัด 
ซึ่งบุคคลใด ๆ จะนําไปปฏิบัติก็ไดเพราะเปนแนวทางหนึ่งที่เห็นวานาจะเปนประโยชน  
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 ๗. การดํารงรักษาวัฒนธรรมไทย การรักษาวัฒนธรรมของไทยใหดํารงอยูตอไปนั้นถือเปนการ
รักษาชาติบานเมืองของเราไวอีกทางหนึ่ง ซึ่งพวกเราสามารถกระทําไดดวยวิธีงาย ๆ เชน การรักษา
วัฒนธรรมการละเลนทองถิ่นของทุกภาคในประเทศไว ทั้งภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ 
หรือการพูดภาษาทองถิ่น ซึ่งเปนภาษาที่คนในทองถิ่นนั้น ๆ รักและหวงแหน และเปนภาษาที่มีเสนห 
โดยไมถึงกับตองไปฝกเลนโขนหรืออื่น ๆ ใหยุงยาก เปนตน 
 ๘. ความรับผิดชอบในการดูแลเยาวชน การตอบแทนบุญคุณแผนดินในขอน้ีเปนความเห็น
สวนตัวซึ่งเห็นวา เด็ก ๆ มีความสําคัญตอชาติบานเมืองของเรา ดังนั้น พวกเราที่เปนผูใหญจึงตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองดูแลเยาวชนใหเติบโตขึ้นมาเปนคนดีของชาติบานเมืองใหไดดวย 
 ๙. มคีณุธรรมและจรยิธรรม เมือ่พจิารณาความหมายของคาํวา “คณุธรรม” และ “จรยิธรรม”๖

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวจะพบวานิยามของคําทั้งสองยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร 
ดังนั้นจึงไดสอบถามเพ่ือหาความรูเพิ่มเติมจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ซึ่งเปน
ราชบัณฑิตผูที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ โดยไดอธิบายความหมาย
ของคําดังกลาวใหทราบอยางละเอียดและชัดเจนวา 
 คาํวา “คณุธรรม” หมายถงึ ความดทีีม่อียูในใจของคนหรอืของตน ทาํใหผูมคีณุธรรมประพฤตดิี
ปฏิบัติดี คุณธรรมเปนธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคน ใหคิด ใหพูด ใหทํา แตสิ่งที่เปนคุณ คือ เปนผลดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลดีตอผูอื่น “คุณธรรม” เปนความรูสึกนึกคิดที่อาจเกิดขึ้นเองหรือไดจาก
การอบรมส่ังสอนของพอแม ครูอาจารย ศาสนา และสังคม ความรูสึกนึกคิดน้ันเม่ือยึดมั่นก็จะเปน
คุณธรรมฝงอยูในจิตใจ ทั้งนี้ ผูที่มีคุณธรรมนั้นจะตองทําและจะตองไมทําในสิ่งดังตอไปนี้ 
 สิง่ทีผู่มคีณุธรรมจะตองทาํ ไดแก ตองซือ่สตัยสจุรติ ตองคดิดพีดูดทีาํด ีตองคดิตรงพดูตรงทาํตรง 
ไมบิดพลิ้วในการพูดและทํา และตองมีเมตตาชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 
 สวนส่ิงที่ผูมีคุณธรรมจะตองไมทํา ไดแก ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมคดโกงแมวาจะไมมีผูรู เห็น 
ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมรังแกขมเหงผูที่ออนแอกวาหรือผูหญิง ไมฉอราษฎรบังหลวง และไมประพฤติ
ทุจริต 
 สําหรับคําวา “จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติทางกายและวาจาที่แสดงออกถึงธรรมะ
ที่มีอยูในใจ หรือการปฏิบัติในทางที่ดี คนดีจึงตองมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม โดยบางครั้งจะใชควบคู
กบัคาํวา “ศลีธรรม” ซึง่เปนหลกัใหคนประพฤติด ีควบคุมกายและวาจา ไมใหเบยีดเบียนกนั ไมลักทรัพย
ไมหลอกลวงกัน เปนตน 
 เพราะฉะนัน้ หากจะกลาวโดยสรปุถงึเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรมกเ็ขาใจไดวา คณุธรรมคอืเรือ่ง
ของใจ สวนจรยิธรรมคอืเรือ่งของกายและวาจา โดยจรยิธรรมเปนเครือ่งควบคมุหรอืบงัคบักายและวาจา 
แตบงัคบัใจไมได คณุธรรมจึงเปนเคร่ืองควบคุมหรอืบงัคบัใจหรือความดีทีม่อียูในใจ ดงันัน้ คนดเีทาน้ัน
ถึงจะมีคุณธรรมและจริยธรรม และหากตองพูดถึงคําวา “คุณธรรม” แลว ก็จะตองพูดอีกคําหนึ่ง คือ
คาํวา “จรยิธรรม” ซึง่คาํทัง้สองตองพดูไปพรอม ๆ กนัจงึจะไดความหมายท่ีสมบรูณและชดัเจนมากย่ิงขึน้

 ๖ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “คุณธรรม” (น.) หมายความวา สภาพคุณงามความดี และคําวา 
“จริยธรรม” (น.) หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม.

P67-85.indd   71P67-85.indd   71 7/22/2012   4:06:14 PM7/22/2012   4:06:14 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕๗๒

ปาฐกถา เร่ือง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

 อนึง่ สาํหรบัประมวลจริยธรรมทีส่วนราชการตาง ๆ  กาํหนดขึน้เพือ่ใชเปนแนวทางในการควบคมุ
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรอืเจาหนาทีข่องรฐัใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นนั้นนับวาเปนเรื่องที่ดีและมีประโยชนเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาไมมี
บทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น จึงเกิด
ขอสงสยัวาจะตดัสนิใหเปนธรรมไดอยางไร โดยความเหน็สวนตัวเห็นวาตองใช “มโนธรรม” เปนเคร่ืองมอื
ทีช่วยในการตัดสนิ เพราะมโนธรรมคือ ความรูสกึผดิชอบช่ัวดี และการแยกความช่ัวออกจากความดีได 
ดังนั้น มโนธรรมจึงเปนกติกาในใจของเราที่ชวยในการตัดสินใหเปนธรรมได 

 ตอจากนั้นไดมีการปาฐกถา เรื่อง จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก 
โดย นายกลานรงค จนัทกิ  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิและนายบรรยง พงษพานชิ 
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 นายกลานรงค จนัทกิ  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ กลาววา หากถามวา 
“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทยจริงหรือไม” ขอตอบวา “จริง” เพราะหากประเทศไทยหรือ
คนไทยไมมีจริยธรรมแลว ประเทศไทยก็ไปไมรอด เพราะฉะน้ัน “จริยธรรม” จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ของคนไทยในปจจุบัน แตเนื่องจาก “จริยธรรม” เปนนามธรรม เปนจิตสํานึกของคน และแตละคน
กแ็ตกตางกันออกไป โดยบางคนอาจจะบอกวาการกระทําอยางน้ีถอืวาทาํถูกจริยธรรมแลว แตการกระทํา
เดียวกันนี้บางคนกลับบอกวาไมใช แลวจะทําอยางไรเพื่อใหคําวา “จริยธรรม” ปรากฏเปนรูปธรรม
ใหได ดังนั้น จึงไดไปหาความหมายจากพจนานุกรมเพื่ออธิบายใหเห็นเปนรูปธรรม กลาวคือ 
 ตามพจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา “จรยิ” วาหมายถงึ 
ความประพฤติหรอืกรยิาทีค่วรประพฤติ และคาํวา “ธรรม” หรอื “ธรรมะ” หมายถงึ ความดี ความถกูตอง 
และความยุติธรรม เพราะฉะน้ัน หากจะอธิบายความหมายของคําวา “จริยธรรม” จึงหมายถึง

การประพฤติตนดวยความดี ประพฤตตินดวยความถกูตอง และประพฤติตน
ดวยความยุตธิรรม ซึง่การอธบิายเชนน้ีจะชวยทาํใหเห็นเปนรปูธรรมขึน้มา
ได เพราะเรายอมทราบถงึการกระทาํของเราวา อะไรเปนสิง่ทีด่ ีอะไรเปน
สิ่งที่เลว อะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง อะไรเปนสิ่งที่ไมถูกตอง อะไรเปนสิ่งที่

ยตุธิรรมและอะไรเปนสิง่ทีอ่ยตุธิรรม ฉะนัน้ ถาเรา
ทกุคนนําคําวาจริยธรรมมาไวในความรูสกึ

ของตนเองวา เราจะทําดวยความดี 
ทําดวยความถูกตอง และทําดวย
ความยุตธิรรมแลวกจ็ะเปนทางรอด

ของประเทศไทย ปญหาความสับสน
ทีเ่กดิขึน้ในชาตบิานเมอืงกจ็ะมลายหายสิน้

ไปในที่สุด 

ดวยความยุตธิรรม ซึง่การอธบิายเชนน้ี
ได เพราะเรายอมทราบถงึการกระทาํ
สิ่งที่เลว อะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง อะไ

ยตุธิรรมและอ
ทกุคนนํ

ขอ

ของ
ขึน้ใ

ไ
สิ่งที่เล

ข
ทีเ่กดิขึ

ไปในที่สุด 

P67-85.indd   72P67-85.indd   72 7/22/2012   4:06:15 PM7/22/2012   4:06:15 PM



ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๗๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติ
หลักการเกี่ยวกับเรื่อง “จริยธรรม” ไว ซึ่งในฐานะท่ีเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็เกิด
ความรูสกึอายเชนกันวา ทาํไมเราจงึตองกาํหนดเรือ่งการกระทาํความผิดจรยิธรรมไวในกฎหมายสูงสุด
ของประเทศดวย ทั้ง ๆ ที่จริยธรรมก็คือจิตสํานึกในความดี ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติ
แตอยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาในขณะนั้น “จริยธรรม” เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในบานเมือง
ซึ่งไมมีบทบัญญัติกําหนดวาหากมีการกระทําการท่ีเปนการฝาฝนจริยธรรมแลวตองไดรับการลงโทษ
หรือถือวาเปนความผิดอยางไรบาง
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติเพิ่มเหตุแหงการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูพิพากษา ตุลาการ และกรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญออกจาก
ตําแหนงไดในกรณีที่ “ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง” ไวในมาตรา 
๒๗๐๗ และในหมวด ๑๓ วาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐ กาํหนดใหตองจดัทาํมาตรฐานทางจรยิธรรมทีม่กีลไกและระบบในการดาํเนนิงาน
เพื่อให การบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทําดวยและใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเปนการ
กระทําผดิทางวินัย โดยในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหผูตรวจการ
แผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินที่เก่ียวของ แลวแตกรณี และหากเปน 
“การกระทําผิดรายแรง” ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐ 
 โดยในทางปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องจากผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีอํานาจเพียงไตสวนขอเท็จจริงวาไดมีการกระทําการอยางนั้นจริงหรือไม โดยไมมีอํานาจที่
จะไปวนิจิฉยัในปญหาขอกฎหมายวารายแรงหรอืไมรายแรง เพราะเม่ือผูตรวจการแผนดนิไดสงเร่ือง
มายงัคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวกต็องถอืวาเปนเรือ่งรายแรง และหากมกีระทาํการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงจริง กจ็ะรายงานไปยังประธานวุฒสิภาเพ่ือใหประธานวุฒสิภา
จัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตอไป แตอยางไรก็ตาม 
กระบวนการถอดถอนดังกลาวเปนเพียงแนวทางปฏิบัติที่ยังไมมีการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพราะท่ีผานมา
ยังไมมีกรณีที่ผูตรวจการแผนดินไดสงเรื่องมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการ

 ๗มาตรา ๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสดุ หรอือยัการสูงสดุผูใดมีพฤติการณรํา่รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจรติตอหนาที ่สอวากระทําผดิ
ตอตําแหนงหนาทีร่าชการ สอวากระทาํผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยตุธิรรม สอวาจงใจใชอาํนาจหนาทีข่ดัตอบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนญู
หรอืกฎหมาย หรอืฝาฝนหรอืไมปฏบัิตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วฒุสิภามอีาํนาจถอดถอนผูนัน้ออกจากตําแหนงได
  บทบัญญัตวิรรคหน่ึงใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
  (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
  (๒) ผูพพิากษาหรอืตลุาการ พนกังานอยัการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต.
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ปาฐกถา เร่ือง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

 สาํหรบัขอมลู “สถานการณการคอรปัช่ันในสังคมไทย” ซึง่เปนปญหาสําคัญท่ีมสีวนเกีย่วของกบั
เรื่องจริยธรรมนั้น หากพิจารณา “ดัชนีวัดความโปรงใส” (Corruption Perception Index : CPI)๘ 

พบวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๕๔ คาความโปรงใสของไทยโดยเฉล่ียอยูที่ ๓.๓ ซึ่งเปนตัวเลข
ที่แสดงใหเห็นวาสถานการณการคอรัปชั่นของประเทศไทยน้ันยังไมเลวรายจนเกินไป และหากมี
ความต้ังใจท่ีจะปรับคาความโปรงใสใหสงูข้ึนก็เช่ือวาสามารถทําได โดยไมวาจะเปนนกัการเมือง ขาราชการ 
องคกรอิสระหรือประชาชนควรตองทําดี ทําดวยความถูกตอง และทําดวยความยุติธรรม
 อนึ่ง สําหรับสาเหตุสําคัญของปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น สามารถสรุปได ๕ ประการ ดังนี้
 ๑. กระแสบริโภคนิยม หรอืวตัถนุยิม ในอดตีสาเหตนุีอ้าจถอืเปนปญหาในเรือ่งเศรษฐกจิ เพราะ
ประชาชนมีรายไดนอย ดังจะเห็นไดจากเงินเดือนของขาราชการ โดยในขณะที่ตนเขารับราชการ
วฒุปิรญิญาตรนีัน้มเีงนิเดอืนตํา่มากเพียงเดือนละ ๑,๐๕๐ บาทเทาน้ัน แตในปจจุบนัจะถอืวาเปนปญหา
ในเรื่องเศรษฐกิจทีเดียวไมได เพราะจริง ๆ แลวมันเกิดจากกระแสบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม โดยคําวา 
“นิยม” หมายถึง การชื่นชมยินดี มีความตองการและประสงค ดังนั้น เมื่อเราชื่นชมยินดีกับการบริโภค 
หรือมีความประสงคกับวัตถุ จึงทําใหเกิดความตองการในเร่ืองของการบริโภคหรือวัตถุมากเกินกวา
ที่เรามีรายได ฉะนั้น เพื่อรองรับกับความตองการตาง ๆ เหลานั้น จึงเกิดปญหาการคอรัปชั่นตามมา
ในที่สุด 
 ๒. โครงสรางของสังคมไทย หรือระบบอุปถัมภ จากเอกสารการวจิยัของหมอมราชวงศอคนิ รพพีฒัน 
เก่ียวกับสภาพสังคมไทยในสมัยตนกรุงรตันโกสินทร ไดใหขอมลูวา สงัคมไทยเปนสงัคมของบุคคล ๒ กลุม
คอื กลุมทีม่อีาํนาจกบักลุมทีไ่มมอีาํนาจ โดย “กลุมทีม่อีาํนาจ” จะตองพยายามทาํทกุวิถทีางเพือ่รักษา
อาํนาจของตัวเองไวโดยอาศยัมอืไมของกลุมทีไ่มมอีาํนาจชวยเหลอื สวน “กลุมทีไ่มมอีาํนาจ” กจ็ะตอง
วิ่งเตนหากลุมที่มีอํานาจเพ่ือใหตัวเองอยูรอดหรือเพ่ือใหไดในส่ิงที่ตัวเองตองการ ฉะน้ัน สังคมไทย
จึงเปนสังคมทางดิ่ง ที่มีการเอื้อกัน และเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา 
 อยางไรกต็าม ระบบอปุถมัภในลกัษณะของสงัคมทางดิง่ดงักลาวเปนคนละกรณกีบัระบบอปุถมัภ
ในวฒันธรรมไทย เพราะระบบอุปถัมภในวฒันธรรมไทยเปนระบบอุปถมัภทีผู่ใหญดแูลเด็ก มคีวามเก้ือกลู 
และมีความเมตตาปรานตีอกนั แตระบบอุปถมัภในลกัษณะของสงัคมทางด่ิงน้ันเปนการอุปถมัภชวยเหลอื
เกื้อกูลกันเพ่ือไมใหตัวเองตองรับผิด โดยหากจะเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะของสังคมทางด่ิง
ไดอยางชัดเจนก็คือ สังคมระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจําซึ่งมีการเอื้อประโยชนกันเกิดขึ้น 

 ๘“ดัชนีวัดความโปรงใส” หรือ CPI เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ และคาดัชนีขององคกรตาง ๆ 
ทีส่าํรวจความคิดเห็นความพึงพอใจ และการประเมินสภาพการณทีเ่กีย่วของกับการทุจรติคอรัปชัน่ในประเทศตาง ๆ ทัว่โลกแลวนาํมา
ประเมินคาพรอมกับจัดเรียงลําดับเพื่อเผยแพรเปนขอมูลที่มุงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการตอตานการทจุริตในการทําธุรกิจขามชาติ
   ดชัน ีCPI นัน้เริม่นํามาใชตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการพฒันาขององคกรระหวางประเทศท่ีชือ่วา Transparency International
หรอื TI ซึง่ตัง้อยู ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ปจจุบันมีคาสูงสุดเปน ๑๐ หมายถึงประเทศนั้นไมมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเลย 
โดยยิ่งคาดัชนีตํ่าลง แสดงวาประเทศนั้น ๆ ยิ่งมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นสูง. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง กระบวนการยุติธรรมในท่ีนี้หมายถึง กระบวนการยุติธรรม
ทัง้หมด ไมวาจะเปนองคกรอสิระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูตรวจการแผนดนิ ศาล อยัการ หรอืพนกังาน
สอบสวน และคาํวา “ไมเขมแขง็” ไมไดหมายความวากระบวนการทัง้หมดจะตองไมเขมแขง็ แตหมายถงึ
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงไมเขมแข็งก็ได ดังนั้น ที่วา “กระบวนการยุติธรรมตองเขมแข็ง” 
จงึไมไดหมายความวากระบวนการยตุธิรรมทัง้หมดจะตองเหมอืนกนัหรอืคดิอยางเดยีวกนั แตหมายถึง
แนวทางการตัดสนิหรือการวินจิฉยัของแตละองคกรน้ัน ตองยืนอยูบนหลักพ้ืนฐานของความเท่ียงธรรม 
ความยุติธรรม พยานหลักฐาน ปราศจากอคติ กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และตองไมตกอยูภายใต
สภาพการณกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๔. การแทรกแซงจากผูมีอทิธิพลหรือนกัการเมือง สาเหตุในประการน้ีเหน็วาไมจาํเปนตองอธิบาย
ขยายความ เพราะเปนเรื่องที่เขาใจและเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปแลว
 ๕.  ความเบ่ือหนายและความเพิกเฉยของประชาชนตอการทุจริต จากผลการสํารวจของ 
ABAC POLL เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมาที่มีการถามวา “รับไดหรือไมหากรัฐบาลทุจริต 
แลวทําใหประเทศชาติรุงเรอืง ประชาชนอยูดกีนิด ีและตนเองไดรบัประโยชน” ซึง่ผลการสาํรวจปรากฏวา
คนไทยสวนใหญ “รับได” คิดเปนชายรอยละ ๖๓.๓ และหญิงรอยละ ๖๕.๕ โดยตัวเลขดังกลาว
จะเห็นไดวา “สูงมาก” และหากจําแนกตามอาชีพพบวามีนักเรียน-นักศึกษาที่รับไดถึงรอยละ ๗๒, 
พอคา นกัธรุกจิ ผูประกอบการสวนตวัรบัไดคดิเปนรอยละ ๖๗, พนักงานบรษิทัเอกชนรบัไดรอยละ ๖๔.๙, 
เกษตรกรและผูใชแรงงานรบัไดรอยละ ๕๖.๔ และขาราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิรบัไดคดิเปนรอยละ ๕๐.๙ 
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อมีการสํารวจอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ พบวา นักเรียน-นักศึกษา
ที่มีความเห็นวารับได มีจํานวนลดนอยลงเหลือรอยละ ๕๖.๒ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียน-นักศึกษา
ไดเริม่เขาใจและมแีนวความคดิทีเ่ปลีย่นไป รวมทัง้พอคา นกัธรุกจิ และผูประกอบการสวนตวั ตลอดจน
พนักงานเอกชนท่ีรับไดก็มีจํานวนลดนอยลงเชนเดียวกันเหลือเพียงรอยละ ๖๕.๔ และรอยละ ๖๐.๗ 
ตามลําดับ แตขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเกษตรกรและผูใชแรงงานกลับมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ ๖๗.๙ และรอยละ ๖๔ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจเพิ่มในกลุมอาชีพ
แมบานและผูเกษียณอายุเพิ่มขึ้นใหมซึ่งรับไดคิดเปนรอยละ ๖๓.๕ อีกดวย
 จากคาํถามที ่ABAC POLL ตัง้และจาํนวนผลการสาํรวจดงักลาวเหน็วา มคีวามขดัแยงกบัตรรกะ
เปนอยางย่ิง เพราะเปนไปไมไดอยางแนนอนท่ีหากรัฐบาลทุจริตแลวประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองและ
ประชาชนจะอยูดกีนิด ีหรอืถาผูบรหิารของบริษทัทจุรติแลวบรษิทัจะเจริญและพนกังานไดรบัประโยชน 
และหากมีการต้ังคําถามในลักษณะเชนน้ีตอไปเร่ือย ๆ และเผยแพรผลการสํารวจไปท่ัวแลวก็จะกลืน
สํานึกที่ดีของคนในสังคมใหหมดไปดวย ดังนั้น จึงอยากให ABAC POLL ไดโปรดตั้งคําถามใหม เชน 
เปลีย่นเปนคาํถามวา “เชือ่หรือไม ถารฐับาลทุจรติแลวจะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง ประชาชน
อยูดกีนิด ีและตนเองไดรบัประโยชน” ซึง่โดยสวนตวัแลวเหน็วา “ผูทีเ่ชือ่” ตองมจีาํนวนเพยีงเลก็นอย
เทานั้น 
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ปาฐกถา เร่ือง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

 สําหรับประเด็นเก่ียวกับกฎหมายที่ใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น 
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔๙ ไดปรับปรุงบทบาทอํานาจหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินการตาง ๆ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการ เพือ่ใหการปราบปรามการทุจรติมปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มบทบัญญัติ หมวด ๙/๑ วาดวยการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต นั้น มีมาตรการตาง ๆ ที่สําคัญ เชน
 มาตรา ๑๐๓/๒ กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจแจงใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ
ใหม ี“มาตรการในการคุมครอง” ผูกลาวหา ผูเสยีหาย ผูทาํคาํรอง ผูรองทกุขกลาวโทษ ใหถอยคํา หรอื
ผู แจงเบาะแสหรือขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การรํ่ารวยผิดปกติ หรือขอมูลอื่น
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยใหถือวาบุคคล
ดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
 และในกรณีทีเ่กดิความเสียหายแกชวิีต รางกาย อนามัย ชือ่เสยีง ทรพัยสนิ หรอืสทิธอิยางหน่ึงอยางใด 
อนัเนือ่งมาจากการดาํเนนิการหรอืการใหถอยคาํ หรอืแจงเบาะแสหรอืขอมลูตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับ “คาตอบแทน”
เทาทีจ่าํเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคสอง)
 นอกจากน้ียังกําหนดใหจัดใหมี “เงินสินบน” หรือ “รางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใด”
แกบุคคลผูชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวย
ผดิปกติ หรือขอมูลอืน่ ๆ  อนัเปนประโยชน (มาตรา ๑๐๓/๓) โดยกรณีทีบ่คุคลผูใหถอยคํา แจงเบาะแส
หรอืขอมลูดงักลาวเปน “เจาหนาทีข่องรฐั” กฎหมายไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพือ่การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน และระดบัตําแหนงใหแกบคุคลนัน้เปนกรณพีเิศษ (มาตรา ๑๐๓/๔)
 สําหรับกรณีที่บุคคลตาง ๆ ดังกลาวอาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อันเนื่องจากการกลาวหาหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลน้ัน กําหนดใหเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ตอไป (มาตรา ๑๐๓/๕)
 ดังนั้น หากจะกลาวโดยสรุปในเรื่อง “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหา
และทางออก” มคีวามเห็นวา สิง่ท่ีสาํคัญทีจ่ะทําใหบานเมืองน้ีอยูรอดไดกค็อื “จริยธรรม” และการท่ีจะ
ทาํใหจรยิธรรมเกิดขึน้ไดคอื ความเขมแข็ง และความกลาขององคกรท่ีมหีนาทีท่ีจ่ะตองเปนผูดาํเนินการ
ในเร่ืองนี้ ในขณะเดียวกันจะตองทําใหพลังประชาชนสรางเครือขายที่เขมแข็งขึ้นมาถวงดุลและ
ตรวจสอบการทาํงานของหนวยงานราชการตาง ๆ  ดวย ซึง่หากทําไดทัง้สองทางคือ องคกรท่ีมอีาํนาจหนาที่
ในการตรวจสอบกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และประชาชนรังเกียจการทุจริตคอรัปชั่น รังเกียจ
การไรจริยธรรม แลวมารวมมือกันขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในวิถีทางที่ถูกตอง สิ่งนี้ก็จะเปนทางรอด
ของประเทศไทย และเปนทางออกของเมืองไทยในปจจุบันนี้ดวย
  ๙ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘  ตอนที่ ๒๖ ก  หนา ๑  วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายบรรยง พงษพานชิ ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ภทัร จาํกดั (มหาชน) ไดใหขอมลู
เกีย่วกบัความหมายและประเภทของการคอรัปชัน่ กลยุทธ โทษ และประโยชนของการคอรัปชัน่ รวมท้ัง
มาตรการในการขจัดการคอรัปชั่น สรุปไดดังนี้

 ๑. ความหมายและประเภทของการคอรัปชั่น 
  คาํจาํกดัความทีเ่ปนสากลระบุวา “การคอรปัชัน่” คอื “กระบวนการบิดเบอืนอาํนาจโดยมชิอบ 
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได” และเมื่อแบงประเภทของการคอรัปชั่นโดยพิจารณาจากลักษณะ
ของกิจกรรมแลว สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

  ประเภทแรก คือ การคอรัปชั่นในภาคเอกชนดวยกันเอง เชน การฉอฉลคดโกงระหวาง
คูคา/คูสญัญา การทีพ่นกังาน/ผูบรหิารโกงบรษิทั การทีกิ่จการโกงผูบรโิภค การทีผู่บรหิาร/ผูถอืหุนใหญ
ฉอฉลเอาเปรียบผูถือหุนอื่น เปนตน โดยการทุจริตประเภทนี้ผูมีสวนไดเสียโดยตรงมักจะเปนผูคอย
ตรวจสอบหรือปกปองผลประโยชนของตน และมีกระบวนการทางกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญา
เปนเครื่องมือในการระงับและตัดสินขอพิพาทตาง ๆ 
  การทจุรติในภาคเอกชนดวยกนัเองนัน้จะกอใหเกดิความเสยีหายท่ีสาํคญัไดแก การจดัจําหนาย
สินคาและบริการที่ไมไดมาตรฐาน หรือการหลอกลวงผูบริโภค เชน แชรลูกโซ การรับหางานเท็จ หรือ
การที่ผูถือหุนใหญหรือผูบริหารบริษัทมหาชนหลอกลวงเอาเปรียบผูถือหุนรายยอย เปนตน

  ประเภทท่ี ๒ คือ การทุจริตโดยการเบียดบังทรัพยสินโดยตรงจากรัฐ เชน การฉอฉล
งบประมาณแผนดนิโดยตรง การเบกิจายอยางไมมคีวามจริง การถายโอนทรพัยสนิหรอืทรพัยากรสาธารณะ
ไปเปนของตน 
  ตัวอยางเชน ในอดีต ผูที่มีอํานาจจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินไดจัดการใหตน
และพรรคพวกไดสิทธิซื้อที่ดินของสํานักงานพระคลังขางที่ในราคาถูก หรือการโกงเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ สวนในปจจุบัน ไดแก การออกหนังสือรับรองสิทธิหรือโฉนดท่ีดินสาธารณะใหแกตนเอง
และพรรคพวกอยางไมถูกตอง โดยการคอรัปชั่นประเภทนี้ในปจจุบันไดมีการพัฒนากฎ ระเบียบ และ
กระบวนการทางสังคมที่สามารถติดตามตรวจสอบและระงับยับยั้งไดดีขึ้นพอสมควร

  ประเภทท่ี ๓ คอื การท่ีภาคเอกชนจายสินบนใหกบัผูมอีาํนาจรัฐเพ่ือประโยชนตน การทจุรติ
ประเภทน้ีไดระบาดอยางกวางขวาง และสรางความเสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคมมากท่ีสุด
ในปจจบุนั เพราะเปนการรวมมอืกนัทัง้สองฝายทีจ่ะฉอฉลเอาประโยชนสาธารณะไปแบงปนกัน โดยเมือ่
พิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมแลวสามารถแบงการคอรัปชั่นประเภทนี้ออกไดเปน ๓ กรณีคือ
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  (๑) การซือ้หาความไดเปรยีบในการแขงขนั เปนกรณีทีภ่าคเอกชนจายเงินโดยมิชอบเพ่ือให
ตนไดเปรียบในการแขงขัน โดยไมตองเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีแทจริง ซึ่งมีหลักการคือ การกีดกันไมใหมี
การแขงขนัสมบรูณในวงกวางตามอดุมการณทนุนิยมเสร ีเชน การลอ็คสเปค การฮัว้ราคาในกระบวนการ
จดัซือ้จดัจางในภาครัฐหรอืรฐัวสิาหกจิ แตทีร่ะบาดอยูในปจจบุนัคอื การใหใบอนญุาตพเิศษหรือการให
สัมปทานสําหรับกิจการผูกขาด/มีคูแขงนอยราย หรือเพื่อใชทรัพยากรสาธารณะ โดยไมมีกระบวนการ
แขงขันสมบูรณ หรือกระบวนการควบคุมไมใหไดประโยชนเกินควร ซึ่งการทุจริตประเภทน้ีมีปริมาณ
วงเงินสูงสุดและกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
  (๒) การซือ้หาความสะดวก เปนกรณทีีป่ระชาชนหรอืภาคเอกชนซ่ึงจะตองไดรบัการอนญุาต 
หรือไดรับการบริการจากภาครัฐจําเปนตองจายสินบนหรือคานํ้ารอนนํ้าชา เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคหรือ
ตนทุนที่สูงเกินไปในการดํารงชีวิตหรือการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ โดยมสีาเหตุจากการที่มีกฎระเบียบหรือ
วิธีปฏิบัติที่ซับซอน ยุงยาก ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการใหอํานาจในการใชดุลพินิจแกเจาหนาที่รัฐ 
เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดเปดโอกาสใหผูที่จายสินบนไดรับความสะดวกรวดเร็วหรือมีคาใชจาย
ที่ตํ่ากวา 
  อนึ่ง แมวาในระยะเวลาที่ผานมา หลายหนวยงานจะไดปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการ
ใหโปรงใสและมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้ เชน การใหเอกชนรบัชวงงานบรกิาร ซึง่พสิจูนแลววามปีระสทิธภิาพ 
รวดเร็ว และมีตนทุนที่ตํ่ากวามากก็ตาม แตยังมีงานบริการอีกเปนจํานวนมากท่ีผูใชบริการยังคง
จายสนิบนกัน เชน งานขออนุญาตกอสรางตาง ๆ  งานระเบียบพธิกีารศุลกากร งานสรรพากร งานตํารวจ 
งานทะเบียนตาง ๆ และงานแปลงสัญชาติคนตางดาว เปนตน
  (๓) การซือ้หาความไมผดิ หรอืการจายสนิบนเพ่ือบดิเบอืนกระบวนการยุตธิรรม เปนกรณีที่
ผูกระทาํผดิหรอืละเมดิกฎหมายสามารถใหสนิบนเพ่ือใหตนพนผดิหรอืไดรบัการตดัสนิทีเ่ปนประโยชน
โดยมิควรในกระบวนการทางกฎหมาย 
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 ๒. กลยุทธของการคอรัปชั่น 
  แมวาการปราบปรามคอรปัชัน่จะเปนนโยบายสาํคญัตลอดมาทกุยคุทกุสมยัและมคีวามพยายาม
ในการสรางกระบวนการเพื่อปองกันและปราบปราม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรไมนอยเพื่อการนี้ก็ตาม 
แตขอเทจ็จรงิกลบัปรากฏวามีการคอรัปช่ันมากข้ึนและกวางขวางข้ึน ทัง้นีเ้พราะท้ังผูใหและผูรบัสนิบน
ไดมีการพัฒนากลยุทธตาง ๆ  เพิม่ขึน้และลึกซ้ึงขึน้กวาเดิม โดยกลยุทธทีใ่ชกนัอยางแพรหลายในปจจบุนั
นั้นเมื่อวิเคราะหแลวพบวามี ๓ กุลยุทธ ดังนี้
  กลยทุธแรก ขอเรยีกวาเปน “กลยทุธไดกระจกุ - เสยีกระจาย” เปนกลยทุธทีใ่ชหลกัการท่ีวา
เม่ือไมมีผูรูสึกเสียหายยอมไมมีผูรองเรียนและไมมีแรงจูงใจในการปองกันปราบปราม เพราะเปนการ
ทจุรติทีก่ระจายตนทนุความเสยีหายไปทัว่ เชน การทจุรติจากงบประมาณลงทนุหรอืจดัซือ้จากสวนกลาง
ซึ่งภาระจะกระจายไปสูประชาชนทุกคน จนทุกคนไมรูสึกถึงความเสียหายรายแรงอื่น ๆ ตัวอยางเชน 
ถาทจุรติ ๖,๕๐๐ ลานบาท จากงบประมาณสวนกลาง ทกุคนจะเสยีหายเพยีงคนละ ๑๐๐ บาท ซึง่เปน
จํานวนนอยเสียจนไมรูสึกถึงผลกระทบอื่น ๆ และจะเห็นไดวาไมมีการรองเรียน 
  กลยุทธที่ ๒ ขอเรียกวาเปน “กลยุทธไดวันนี้ เสียวันหนา” เปนกลยุทธที่ใชหลักการที่วา
การทุจริตที่ไมสงผลเสียในทันทียอมมีโอกาสที่จะถูกตอตาน ถูกตรวจสอบ หรือปองกันปราบปรามได
นอยกวา เชน การลงทนุขนาดใหญในภาครัฐหรอืรฐัวสิาหกจิทีม่กีารตดัคาเสือ่มราคาระยะยาว โดยสามารถ
กลาวอางหรอืคาดคะเนถงึความคุมคาทางเศรษฐกิจและสงัคมซึง่เปนเรือ่งยากทีจ่ะพสิจูนผลไดในระยะสัน้
ทัง้นี ้จะผลักภาระตนทนุความเสียหายใหแกผูเสยีภาษีในอนาคตผานกระบวนการหน้ีสาธารณะ หรอืใหแก
ผูใชบรกิารในอนาคตผานโครงสรางการผกูขาดของรัฐและรฐัวสิาหกจิ และในบางกรณอีาจจะจางผูเช่ียวชาญ
กํามะลอมาชวยยืนยันขอมูลในการศึกษาความเปนไปได เพื่อผลักดันโครงการที่ไมมีความคุมคา
อยางแทจริงดวยก็ได 
  ตวัอยางเชน การลงทนุในโครงการขนสงสาธารณะ ทีม่กีารคาดคะเนวาจะมผีูใชบรกิารวนัละ
หลายหมื่นคน แตเมื่อโครงการแลวเสร็จกลับมีผูใชบริการจริงเพียงวันละไมกี่พันคน แลวก็ไมมีการ
ตรวจสอบยอนหลังและยังขอลงทุนเพ่ิมโดยขออางตาง ๆ นานา เชน การขออนุมัติงบประมาณซอม
สนามบินดอนเมืองกวาพันลานบาท อยางรีบดวน ทั้ง ๆ ที่ไมมีแผนการใชงานที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
ซึ่งปจจุบันขาดทุนเดือนละกวายี่สิบลานบาท เปนตน
  กลยุทธที่ ๓ เปนกลยุทธของกลไกตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานการทุจริตที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะและเปนการถาวร สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการในการคอรัปชั่นใหแก
ทุกขั้วอํานาจการเมืองไดอยางทั่วถึง ดังจะเห็นไดวา แมจะมีการเปลี่ยนขั้วอํานาจในทางการเมือง 
กระบวนการคอรัปชั่นก็ยังคงมีตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานเปนเจาเดิม ซึ่งการทุจริตประเภทนี้
นํามาซ่ึงปญหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” ที่สูงมาก เพราะมีการใชทรัพยากรจํานวนมากโดยไมไดสราง
คุณคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตเอาสวนแบงคาตอบแทนในสัดสวนที่สูง ตัวอยางเชน การจัดซื้อจัดจาง
ดานสารสนเทศ ซึ่งเปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางและยากที่จะประเมินมูลคาได จะเห็นไดวาบริษัทเจาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่แทจริงไมเคยเขาทําสัญญาซ้ือขายโดยตรงกับภาครัฐเลย ทั้ง ๆ ที่
หนวยงานภาครัฐไดจัดซื้อจัดจางระบบประเภทนี้เปนจํานวนมากปละหลายหมื่นลานบาท แตจะใชวิธี
การแตงตั้งตัวแทนนายหนาซึ่งจะไดรับสวนแบงเขามาดําเนินการแทน 
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 ๓. โทษของการคอรัปชั่น 
  การคอรัปชัน่เปนทีร่บัรูกนัโดยทัว่ไปวาเปนเรือ่งชัว่ราย และเปนความผดิทัง้ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยการปลูกจิตสํานึกในบาปบุญคุณโทษตามความเชื่อทางศาสนานั้นเห็นวายังไมไดผล 
เพราะดวยผลประโยชนทีม่หาศาลและคานิยมทางวฒันธรรมทีผู่คนยงันยิมยกยองผูทีม่อีาํนาจและมัง่ค่ัง
รวมทัง้คานยิมทีเ่ชือ่วาสามารถ “แกกรรม” ได เชน หากโกงกไ็ปแกกรรมดวยการสรางวดัหรอืสรางพระ 
เปนตน ดงันัน้ หากจะตอสูกบัการคอรัปชัน่ใหไดผลจงึมคีวามเห็นวา สงัคมตองรับรูรายละเอียดของโทษ
ในการคอรัปชั่นอยางชัดเจนซึ่งสรุปได ๖ ประการ ดังนี้
  (๑) ความไมมีประสิทธิภาพของนโยบายการคลัง 
  ในทางเศรษฐศาสตร “นโยบายการคลัง” คือ การเคล่ือนยายทรัพยากรจากภาคสวนที่มั่งคั่ง
กวาไปสูภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมลํ้าจากภาคสวนที่จําเปนนอยกวา
สู ภาคสวนท่ีจําเปนมากกวา เชน ระบบบริการสาธารณะหรือสวัสดิการสังคมซ่ึงหากจะแกไข
โดยการกอหนีส้าธารณะแลว เม่ือมกีารคอรปัชัน่ นอกจากจะทาํใหทรพัยากรสวนนีร้ัว่ไหลไมเกิดประโยชน
ตามสมควรแลว ยังทําใหเกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในนโยบายการคลัง ทําใหทรัพยากรภาครัฐ
ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีใหญที่สุดของประเทศ ถูกจัดสรรและใชงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเปน
ตนเหตุของวิกฤติรายแรงตาง ๆ ในอนาคตได
  (๒) คุณภาพและตนทุนของบริการพื้นฐาน 
  โดยเหตุที่รัฐเปนผูรับผิดชอบกิจการบริการพ้ืนฐานสาธารณะแทบท้ังหมด ดังนั้น การท่ีมี
การคอรปัช่ันอยางกวางขวางยอมทาํใหบรกิารพืน้ฐานมคีณุภาพตํา่ มปีรมิาณไมพอเพยีง และมตีนทนุสงู
รวมทั้งยังทําใหระบบเศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพในการแขงขันดวย
  (๓) การคอรัปชั่นทําใหเกิดการเบ่ียงเบนการจัดสรรทรัพยากรในภาคเอกชน 
  เน่ืองจากการคอรัปช่ันขนาดใหญมักจะเกิดข้ึนในภาคท่ีไมใชสินคาหรือบริการในตลาดโลก 
(Non-Tradable) ซึง่อาํนาจรัฐสามารถเอ้ือประโยชนไดมากเพราะชวยกีดกันการแขงขนัได ดงันัน้ จงึทาํให
เกดิกาํไรเปนอยางมากในภาคนี ้และยงัทาํใหทรพัยากรจาํนวนมากไหลเขาสูภาคน้ีเกนิสมควร ไมวาจะเปน
ทรพัยากรเงินทนุหรอืทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ ดงัจะเหน็ไดวามหาเศรษฐีจาํนวนมากอยูในภาคสวนนี้
และคนเกงจํานวนไมนอยจะมอีาชีพที่เกี่ยวของกับภาคสวนที่มีการคอรัปชั่น
  (๔) การบั่นทอนศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยรวม 
  เปนทีท่ราบกนัดแีลววาประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศกําลงัพฒันามากวา ๕๐ ปนบัตัง้แต
มแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่แมวาเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มามากกวา ๑๐ ฉบบั
แลวก็ตาม๑๐ ก็ยังไมสามารถกาวผานความเปนประเทศกําลังพัฒนาได ซึ่งเชื่อวาการคอรัปช่ัน
เปนอปุสรรคทีส่าํคญัของการพฒันา เพราะการทีม่ชีองทางมากมายทีจ่ะซือ้หาความไดเปรยีบหรอืกดีกนั
การแขงขัน การท่ีทรัพยากรบุคคลคุณภาพไมไดไหลเขาสูภาคท่ีตองพัฒนาการแขงขันอยางแทจริง

 ๑๐ประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งปจจุบันอยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕.
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และการทีไ่มตองปรบัปรงุประสทิธภิาพอยางแทจรงิ ยอมทาํใหขาดแรงกดดนัและความจาํเปน ซึง่ในทีส่ดุ
จะทาํใหภาคเอกชนขาดการพฒันา ดงัจะเหน็ไดจากการลงทนุในตางประเทศซึง่เปนสวนสาํคญัทีจ่ะกดดนั
ใหมีการพัฒนาศักยภาพและเกิดการกระจายรายไดในประเทศดวย แตเน่ืองจากในตางประเทศนั้น
ไมสามารถหาชองทางซ้ือหาความไดเปรียบไดโดยสะดวกเหมือนในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
การลงทุนในตางประเทศตํ่ามาก
  (๕) ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม
  ความเหลื่อมล้ําทางสังคมถือเปนปญหาที่สําคัญเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซึ่งสาเหตุสวนใหญ
มทีีม่าจากการคอรปัชัน่ โดยการไมปรบัปรงุศกัยภาพในการแขงขนัจงึทาํใหภาคเศรษฐกจิจาํเปนตองไป
กดเงินคาแรง เงินเดือน คาจาง หรือราคาสินคาเกษตร ซึ่งผูรับคาตอบแทนดังกลาวเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ และการมีการซ้ือหาความไดเปรยีบ ความสะดวก หรอืความไมผดิเกิดขึน้ ยอมทาํใหสงัคม
เกิดหลายมาตรฐานอันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหทรัพยากรและโอกาสไมไดรับการกระจายอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
  (๖)  ความแตกแยกในสังคม 
  การที่มีคนกลุมใหญใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะเขาถึงหรือไดมาซึ่งอํานาจรัฐ โดยไม
คํานึงถึงวิธีการและตนทุนที่ใช เพราะเนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงและคุมคา นอกจากจะกอใหเกิด
ความเหล่ือมล้ําทางสังคมดังกลาวแลว ยังเปนรากฐานสําคัญประการหน่ึงของปญหาความแตกแยก
อยางรุนแรงในสังคมไทยซึ่งเรากําลังเผชิญอยูในปจจุบันอีกดวย 
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จุลนิติ

 ๔. ประโยชนของการคอรัปชั่น
  การทีค่นจาํนวนไมนอยเชือ่วาการคอรปัชัน่มปีระโยชนและสรางความเจรญิไดบาง ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ในระยะสั้นจะทําใหเกิดการลงทุน การบริโภค การจางงาน รวมทั้งเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การผลิต แตอยางไรก็ตาม การลงทุนหรือการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะดังกลาวน้ัน
เปนประโยชนที่เกิดข้ึนในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น แตจะนํามาซ่ึงผลเสียหายรายแรงหลายเทาทวีคูณ
จนเปนปญหาสะสมที่ยากจะแกไขได และสงผลตอคนในรุนตอ ๆ ไปที่จะตองมารับภาระชดใช

 ๕. มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น
  มาตรการในการขจดัคอรปัชัน่น้ันหากแบงเปนยทุธศาสตรสามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน คอื
ปลูกฝง ปองกัน และปราบปราม โดยมาตรการตาง ๆ ที่เสนอนี้จะกระจัดกระจายอยูในทุกยุทธศาสตร
ซึง่หลาย ๆ  มาตรการก็ไดดาํเนนิการไปแลว  แตอยางไรกต็าม จาํเปนตองปรับปรุงเพือ่ใหมคีวามเขมขน
และชัดเจนมากย่ิงข้ึน หรือตองนําไปศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูรายละเอียดในภาคปฏิบัติตอไป 
มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น ไดแก
  มาตรการแรก การเปลี่ยนทัศนคติของสังคม 
  การเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมเปนมาตรการในยทุธศาสตร “ปลกูฝง” โดยตองเปลีย่นทศันคตเิดมิ
ทีเ่คยยอมรบัหรอืวางเฉยกบัความชัว่รายทีเ่กิดขึน้ ใหเปนการปฏเิสธและตอตาน หรอืตองเปลีย่นทศันคติ
ของคนสวนใหญจากการแค “ไมทําชั่ว” ใหเปน “ไมยอมใหมีการทําชั่ว” ใหได ซึ่งวิธีการคือตองทําให
ประชาชนเขาใจในโทษของการทุจริตคอรัปชั่น และผลลบอยางรายแรงซึ่งจะตองเกิดขึ้นกับตนเอง
ในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่ไดรับผลประโยชนเพียงระยะสั้น 
  มาตรการที่ ๒ การกระจายอํานาจรัฐ 
  การกระจายอาํนาจนอกจากจะมปีระโยชนในมติดิานอืน่ ๆ  แลว ยงัมสีวนชวยลดการคอรปัช่ัน
ไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายอํานาจในการกําหนดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
และการควบคุมการใชงบประมาณใหแกทองถ่ินลงไปจนถึงระดับเล็ก ทั้งนี้เพราะจะเกิดแรงจูงใจ
ใหประชาชนในทองถิ่นติดตามดูแลและตรวจสอบไมใหมีการรั่วไหลจากการมีสวนไดเสียโดยตรง 
  มาตรการที่ ๓ การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต
  การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต เชน การลดข้ันตอนในระบบราชการ การแกไขระเบียบ
ปฏิบัติที่ยุ งยากซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่อนุญาตใหมีการใชวิจารณญาณของผูมีอํานาจ 
การแบงงานบรกิารตาง ๆ  ใหแกเอกชนเขามาดําเนินการ (Outsource) การกําหนดมาตรฐานการบรกิาร
ขั้นต่ํา (Service Level Agreement) โดยทุก ๆ บริการจะตองมีขอกําหนดอยางชัดเจนวากี่วัน
จะตองไดรับผล ถาไมไดรับผลก็ตองมีเหตุผลช้ีแจง และการมีชองทางใหประชาชนรองเรียนไดอยาง
สะดวก เปนตน
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  มาตรการที่ ๔ การเพิ่มความโปรงใสภาครัฐ 
  ในปจจุบันแมวาจะมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งทําให
ประชาชนมีโอกาสในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐไดตามสมควร
แตอยางไรกต็าม ยงัมขีัน้ตอนยุงยากทีค่วรไดรบัการปรบัปรงุ และควรกาํหนดใหมกีารใหขอมลูภาคบงัคับ
ในเรื่องสําคัญโดยที่ไมตองรองขอ เชน การเปดเผยการศึกษาความคุมคาในโครงการลงทุนภาครัฐและ
รฐัวสิาหกิจ การติดตามประเมินผลการลงทุน การจัดซ้ือจัดจางทุกกระบวนการ การกําหนดเง่ือนไขราย
ละเอียด การกําหนดราคากลาง และการเปดเผยผลการประมูลอยางละเอียด รวมทั้งอาจจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดของภาครัฐ ตามวิธีการสากลซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ
ไดมีการดําเนินการ โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงซ่ึงแมจะไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองมีกระบวนการเปดเผยขอมูล และมีมาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คอยติดตามดูแลควบคุม 
และหากเปนไปไดควรเปลี่ยนระบบบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีใหเปนสากล โดยยังคงใหสํานักงาน
ตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) ทําหนาที่เหมือนผูตรวจสอบภายในตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดมาตรฐานและ
ภาคประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ ไดโดยสะดวก
  มาตรการที่ ๕ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ 
  แมวาเราจะมีรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากกวา ๑๐ แหงก็ตาม 
แตอาจกลาวไดวาไมเคยมีการแปรรูปโดยสมบูรณเลย เพราะภาคการเมืองและขาราชการยังคงมีอทิธพิล
หรือบทบาทเหนือรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่จดทะเบียน และยังคงสภาพการผูกขาดอยูอีกดวย ดังนั้น 
รฐัจงึควรดําเนนิการแปรรูปใหสมบรูณโดยตองขจัดหรือมวีธิกีารควบคุมสภาพการผูกขาดใหหมดส้ินไป 
เพราะนอกจากจะเพ่ิมความโปรงใสแลว ยงัจะเพ่ิมประสิทธภิาพและลดตนทนุสนิคาและบริการอีกดวย 
  มาตรการที่ ๖ การเปดเสรีระบบเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 
  ในทางทฤษฎีเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาวิธีการลดคอรัปชั่นที่ไดผลดีที่สุดคือ การแขงขัน
โดยสมบูรณในกลไกทุนนิยมเสรี หรือการขจัดเงื่อนไขที่สามารถทําใหเกิดการกีดกันการแขงขันใหมาก
ทีส่ดุ ซึง่กค็อื การเปดเสร ีการสงเสริมใหมกีารแขงขนัอยางกวางขวาง การลดเง่ือนไขในการจํากดัจํานวน
ใบอนุญาต หรือเงื่อนไขมาตรฐานผูเขาแขงขันใหเหลือเฉพาะที่จําเปนและเกี่ยวของ รวมทั้งการลดการ
ใชดุลพินิจของผูมีอํานาจรัฐ ตลอดจนการยกเลิกการกําหนดราคาที่บิดเบือนกลไกตลาดทั้งปวง 
  มาตรการที่ ๗ การสงเสริมองคกรภาคประชาชน 
  การสงเสริมองคกรภาคประชาชนซ่ึงมีวัตถุประสงคและระบบการทํางานที่ชัดเจนในการ
ตอตานการคอรัปช่ันเปนมาตรการท่ีสําคัญประการหน่ึงในการตอสูกับการคอรัปชั่นได โดยควรจัดสรร
ทรัพยากรสวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ และมีกระบวนการ
ที่เรียกวา “สุนัขเฝาบาน” หรือ “Watchdog” คอยทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการกระทําท่ีไมชอบ
อยางกวางขวาง หรือวิเคราะหเจาะลึกขอมูลการทุจริตตาง ๆ แลวเผยแพรหรือประสานงานกับ
ฝายปราบปรามหรือผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
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ปาฐกถา เร่ือง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

  มาตรการที่ ๘ การรวมมือกับนานาชาติและองคกรระหวางประเทศ 
  การรวมมือกบันานาชาติและองคกรระหวางประเทศถือเปนเร่ืองท่ีดเีปนอยางย่ิง เพราะปจจบุนั
ทัว่โลกมีการต่ืนตวัอยางมากในการสรางความรวมมือเพ่ือชวยขจัดการคอรัปชัน่ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา
และดอยพัฒนา โดยหลายประเทศไดออกกฎหมายท่ีมีบทลงโทษคอนขางรุนแรง เชน สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี และอังกฤษ เปนตน จนเปนที่นาสังเกตวาหนวยงานของรัฐซื้อสินคาและบริการจากประเทศ
เหลานี้ลดลง นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือกันในหลาย ๆ ชองทาง เชน องคกรระหวางประเทศ
หลายแหงพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือทั้งในสวนของความรู ประสบการณ และเงินทุน เชน 
ธนาคารโลก (World Bank), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank หรือ ADB), 
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International), สถาบนั Open Society Institute 
และมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation เปนตน

 สรุป จากการท่ีมีโอกาสไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการในคร้ังน้ีผูเขียนมีความเห็นวา 
“ปญหาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม” นบัเปนปญหาท่ีสรางผลกระทบใหเกิดแกประเทศชาติเปนอยางมาก
ซึ่งไมเพียงแตตองดําเนินการตามแนวทางหรือขอเสนอแนะท่ีทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดกลาวมา
ขางตนแลว “ผูตรวจการแผนดิน” ก็นับเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญองคกรหนึ่งในการดําเนินการ
ดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางยิ่งดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหผู ตรวจการแผนดินเปนองคกรอิสระ
องคกรหน่ึงเพ่ือทําหนาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกร
ในกระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ ไมรวมถงึการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล, การดาํเนนิการเกีย่วกบั
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๑๑ และ
มาตรา ๒๘๐๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, การติดตาม ประเมินผล 
และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม

 ๑๑มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท 
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 
    มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
    การฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ใหถอืวาเปนการกระทําผดิทางวนิยั ในกรณีทีผู่ดาํรงตําแหนง
ทางการเมอืงฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืสภาทองถ่ินทีเ่กีย่วของ แลวแตกรณี
และหากเปนการกระทาํผดิรายแรงใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติพจิารณาดาํเนนิการ โดยใหถอืเปน
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
    การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย 
การเลือ่นตาํแหนง การเลือ่นเงินเดือน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานงึถงึพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาวดวย.    
 ๑๒มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดน้ี ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบ
ในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
           ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน, การหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาไดเองโดยไมตองมีการรองเรียน 
(Own motion) หากเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไมตองมีการรองเรียนก็ได๑๓ 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติที่กําหนด
ใหมีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
อีกดวย เชน
 - มาตรา ๗๘ (๔) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทาง
 ในการปฏิบัติราชการ
 - มาตรา ๘๔ (๒) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุน
ใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบกิจการ
 - มาตรา ๑๓๔ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
 - มาตรา ๓๐๔ กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้๑๔

 อยางไรกต็าม เพือ่ใหการดาํเนนิการดานจรยิธรรมเกดิผลในทางปฏบิตัแิละเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการดําเนินการอยางผสมผสานในหลายแนวทาง ทั้งในดาน
“การปลูกฝงคานิยมดานจริยธรรม” ที่ไมเพียงเฉพาะสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้น แตตองปลูกฝง
ไปถึงประชาชนทั่วไปดวย ตั้งแตอยูในวัยเด็กหรือเยาวชน โดยเร่ิมต้ังแตกลไกที่เล็กที่สุดคือ สถาบัน
ครอบครวั ชมุชน แลวขยายออกไปสูสถาบนัทางสงัคมอืน่ ๆ  ในวงกวาง เชน โรงเรยีน สถาบนัการศึกษา 
รวมไปถงึ “การใหการศกึษาอบรม” เพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจและความตระหนกัถงึความสาํคญั
ของจริยธรรมใหแกบคุคลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยท่ัวไป และเม่ือมกีารฝาฝนจรยิธรรม
ก็จะตองมี “กลไกบังคับการและกระบวนการแกไข” ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน “การสราง
เครือขาย” และแสวงความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมทั้งภายในและระหวางประเทศตอไปดวย 
ซึง่หากสังคมผนึกกาํลังรวมกันดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังและจริงใจแลว ปญหาเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเปนบอเกิดของการทุจริตคอรัปชั่นยอมถูกขจัดออกไปจากสังคมไดอยางแนนอน. 

 ๑๓สวนวิจัยและวิชาการ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ๒๕๔๙.
 ๑๔ภายใน ๑ ปนบัแตวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ คอืภายในวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๑.
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