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คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมทางการเมือ ง นับ เป็ น ปั ญ หาหลัก ประการหนึ1 ง ซึ1ง ถือ ได้ว่ า มีค วามสํา คัญ ยิ1งต่ อ การ
พัฒนาการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิง1 ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทยในปั จจุบนั ส่งผลให้นักธุรกิจ
สามารถเข้าสูก่ ารแสดงบทบาทนักการเมืองมากขึนB และนําไปสูก่ ารเกิดสภาพปั ญหาในลักษณะการอาศัยตําแหน่งหน้าทีท1 าง
การเมืองเพือ1 ทางธุรกิจของครอบครัวและวงศ์ตระกูล เนื1องจากการบริหารประเทศนันB ต้องยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพราะฉะนันB หากนักการเมืองขาดซึ1งคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองแล้ว ก็มกั จะก่อ
ปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในรูปแบต่างๆ อาทิ เช่น การมิได้รบั ความเป็ นธรรมของกลุ่มธุรกิจทีไ1 ม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาล
การกําหนดนโยบายต่างๆ อาจเอืBอต่อกลุ่มทุนรัฐบาลด้วย และทําให้การออกนโยบายต่างๆ ได้ประโยชน์กบั คนเพียงบาง
กลุม่
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Abstract
Moral and Ethical issues have become prime factors in developing Thailand especially in the terms of
economics and politics. Allowing more businessmen to run for an election finally leads to corruption and abuse of
power. This is because they often do things for their own family businesses not the country, which generally
public benefits must be the highest priority for the administration. However, when a politician behaves unethically
because of his insider business deals and hidden motives, benefits concentrate in just a few hands.
Key words: Ethics, Politician, Politics.

บทนํา
คุณธรรมและจริยธรรมของผูน้ ําและนักการเมือง จึงถือเป็ นหนึ1งทีม1 คี วามสําคัญต่อการพัฒนาการเมือง เนื1องจาก
เป็ นกลไกในการชักนําบุคลากรทีม1 ศี กั ยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง และเป็ นการเสริมสร้างภาวะผู้นํา
ทางการเมืองทีด1 ใี ห้มมี ากขึนB อกทังB ยังเป็ นการจัดระบบการเลือกสรรผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมืองและการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็ นไปอย่างชอบธรรม ซึง1 การสร้างผูน้ ําและนักการเมืองทีม1 คี ุณธรรมและมีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
∗
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ต่อประชาชนนันB ต้องมีการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูน้ ํ าและนักการเมือง การมีบทลงโทษอย่าง
จริงจังต่อผูน้ ําและนักการเมืองทีป1 ระพฤติผดิ หรือทุจริต การจัดให้มกี ลไก สถาบันหรือองค์กรในการอบรมหรือให้การศึกษา
เพื1อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม บัญญัตเิ รื1องคุณธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าเจ้าหน้าที1
ของรัฐ ตามมาตรา 279-290 ซึ1งทํา ให้มกี ารจัดทําประมวลจริยธรรมขึนB ด้ว ย รวมทังB กําหนดให้ม กี ลไกและระบบในการ
ดําเนินงาน เพือ1 ให้การตระหนักและเห็น ความสําคัญในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง และ
ต้องมีส่วนร่ว มในการช่วยกันสอดส่องดูแลคุณธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมที1
ภาครัฐได้จดั ทําขึนB จามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ

ความหมายองจริ ยธรรม
คําว่าจริยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าจริยศาสตร์ นอกจากนีB ยังมีคําทีม1 คี วามหมายใกล้เคียงกันอีกหลาย
คํา บางครังB ก็มกี ารนํามาใช้แทนกัน ซึง1 ให้ความหมายทังB ทีแ1 ละแตกต่างกัน ดังนันB การทําความเข้าใจความหมายแลขอบข่าย
ของจริย ธรรมกับ คําศัพท์เ กี1ยวข้องในหลายมุมมองทําให้ทราบถึงทัศ นะมุม มองของผู้รู้ต่า งๆ ที1พ ยายามศึกษาแนวคิด
จริยธรรมในด้านทีแ1 ตกต่างกันออกไป โดยทัวไปเมื
1
อ1 กล่าวถึงคําว่าจริยธรรม ผูฟ้ ั งหรือผูอ้ ่านมักจะพิจารณาอยู่ในกรอบคิด
เกีย1 วกับศาสนา ทังB นีBเพราะคําสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สงั คม ดังคํากล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ b ปราโมช
ทีว1 า่ “จริยธรรมของสังคมไทยขึนB อยู่กบั ศีลธรรมของพระพุทธศาสนาว่ากําหนดหลักในการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันไว้อย่างไร
หลักจริยธรรมก็จะกําหนดให้ปฏิบตั ติ าม เช่นนันB ”1
ทังB นีB จริยธรรมมาจากคําว่า จริย กับ ธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กริยาทีค1 วรประพฤติ ธรรมะหมายถึง
คุณความดี สังสอนในศาสนา
1
หลักประพฤติปฏิบตั ใิ นศาสนา ความจริง ความยุตธิ รรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ กฎหมาย
สิง1 ของทังB หลาย เมือ1 พิจารณาตามรูปคําจากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 ให้คํานามว่า “จริยธรรม” คือ
ธรรมทีเ1 ป็ นข้อ ประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จากความหมายดังกล่าวหากมีการจัดระดับจริยธรรม สาโรช บัวศรี2
ได้ให้ความเห็นว่า จริยธรรมมีหลายระดับ ซึง1 สามารถจําแนกตามระดับกว้างๆ ได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับของผูค้ รองเรือน คือ
โลกียธ์ รรม กับรัดบั ของผูท้ ส1ี ละบ้านเรือนแล้ว คือ โลกุตรธรรม
ในความหมายทีเ1 ฉพาะเจาะจงนันB ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิรัb ฐสินธุ์ เห็นว่า จริยธรรม หมายถึง ความ
ถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะกําหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานของตัวเองว่าอะไร เป็ นสิง1 ทีด1 งี าม และอะไรคือความ
ถูกต้อง โดยทัวไปมิ
1 ได้มกี ารเขียนเป็ นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบตั ติ าม ซึ1งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษ
โดยสังคมในขณะเดียวกัน ส่วนศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม3 เห็นว่า จริยธรรมกับค่านิยมมีความหมายแตกต่าง
กันเฉพาะในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั ยิ ากที1จะชีBให้เ ห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ จริยธรรม หมายถึง
คุณสมบัตทิ างความประพฤติ มีสงั คมมุง่ หวังให้คนในสังคมนันB ประพฤติมี ความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ของเขตของมโนธรรม (Conscience) มีหน้ าทีท1 1สี มาชิกในสังคมพึงปฏิบ ตั ิต่อตนเอง ต่อผู้อ1ืน และต่อ สังคม ทังB นีBเ พื1อ
ก่อให้เกิดความเจริญรุง่ เรืองขึนB ในสังคม การทีจ1 ะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปเช่นนันB ได้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องรูว้ ่าสิง1 ใดถูกสิง1 ใดผิด
ค่านิย ม หมายถึง ความโน้ มเอียง หรือแนวทางทีค1 นจะประพฤติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ1งที1ตวั เองได้
พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่า เป็ นสิง1 ทีส1 าํ หรับตนหรือสังคมยอมรับนับถือและปฏิบตั ติ ามแนวคิดนันB ๆ อย่างสมํ1าเสมอ อย่างน้อย
ก็ช่วงรยะเวลาหนึ1ง ค่านิย มมีความหมายถึง แนวคิดเกีย1 วกับความดีงามในความประพฤติ โดยผ่า นการพิจารณาอย่าง
1
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รอบคอบถึงผลทีจ1 ะเกิดขึนB จากความประพฤตินนั B ๆ ถ้าหากเป็ นเพียงเจตคติ (Attitude) ความเชือ1 (Belief) ยังไม่อาจเรียกได้
ว่าเป็ นค่านิยมจนกว่าจะได้พจิ ารณาถึงผลทีจ1 ะตามมาจากความประพฤติหรือการกระทํานันB ๆ อย่างรอบคอบและมีความ
ปฏิบตั ติ ามอย่างสมํ1าเสมอ
นอกจากนีB ยังเห็นว่าโครงสร้างของแนวคิดด้านจริยธรรม จะประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการ ซึ1งส่วนมากมา
จากคําสอนทางศาสนา ดังนีB
1. วามรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุง่ มันที
1 จ1 ะปฏิบตั หิ น้าทีด1 ว้ ยความผูกพัน ด้วยความ
พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบตั หิ น้าที1 เพือ1 ให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย
ทังB พยายามทีจ1 ะปฏิบตั หิ น้าที1 ให้ดยี งิ1 ขึนB
2. ความซื1อสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็ นจริง ประพฤติ
ปฏิบตั ิ อย่างตรงไปตรงมา ทังB กาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ้ น1ื
3. ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถในการใช้ปัญญา ในการประพฤติปฏิบตั ริ จู้ กั ไตร
ตรอง พิสจู น์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยังB ชังใจ
1 โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมันของตนเอง
1
ทีม1 อี ยู่เดิม
ซึง1 อาจผิดได้
4. ความกตัญsูกตเวที (Gratitude) คือ ความรูส้ าํ นึกในการอุปการคุณหรือบุญคุณทีผ1 อู้ น1ื มีตอ่ เรา
5. ความมีระเบียบวินยั (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องและเหมาะสม
กับจรรยามารยาท ข้อบุงคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
6. ความเสียสละ (Sacrifice) คือ การละความเห็นแก่ตวั การให้ปันแก่บุคคลทีค1 วรให้ดว้ ยกําลังกาย
กําลังสติปัญญา รวมทังการรู
B
จ้ กั สลิดทิงB อารมณ์รา้ ยในตนเอง
7. การประหยัด (Thrifty) คือ การใช้สงิ1 ของพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากทีส1 ดุ ไม่ให้มสี ว่ นเกิน
มากนัก รวมทังB การรูจ้ กั รมัดระวัง รูจ้ กั ยับยังB ความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขตทีพ1 อเหมาะ
8. ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพือ1 ให้เกิดความสําเร็จในงาน
9. ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเป็ นนํBาหนึ1งใจเดียวกัน มีความพร้อมเพรียงร่วมมือกัน กระทํา
กิจการให้ลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว
10. ความเมตตาและกรุณา (Loving Kindness and Compassion) คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้
ผูอ้ น1ื มีสขุ กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผอุ้ น1ื พ้นทุกข์
11. ความยุตธิ รรม (Justice) คือ การปฏิบตั ดิ ้วยความเทีย1 งตรง สอดคล้องกับความเป็ นจริงและเหตุผล ไม่ม ี
ความลําเอียง
พระราชวรมุนี4 ได้กล่าวถึงจริยธรรมในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การดําเนินชีวติ ความเป็ นอยู่ การคลอง
ชีวติ การใช้ชวี ติ การเคลื1อนไหวของชีวติ ทุกด้านทุกระดับ ทังB ทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิบตั ิกรรมฐานเจริญสมาธ
บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปัสสนา จากนิยามข้างต้น แม้ว่าจริยธรรมไม่สามารถแยกเด็กขาดจากศีลธรรม แต่คําว่าจริยธรรมจะมี
ความหมายกว้างกว่าศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็ นหลักคําสอนทางศาสนาทีว1 ่าด้วยความประพฤติปฏิบตั ชิ อบ ส่วนจริยธรรม
หมายถึง หลัก แห่ง ความประพฤติป ฏิบตั ิชอบ ซึ1ง มีร ากฐานอยู่บ นหลักคํา สอนของศาสนา ปรัช ญาและนบธรรมเนีย ม
ประเพณี เป็ นแนวทางประพฤติปฏิบตั ติ นเพื1อการบรรลุถงึ สภาพชีวติ อังทรงคุณค่าทีพ1 งึ ประสงค์ ทังB นีB เหตุทร1ี ยิ ธรรมมักอิง
อยูก่ บั ศาสนา เนื1องจากคําสอนทางศาสนามีสว่ นสร้างระบบจริยธรรมให้สงั คม แต่ไม่ได้หมายความว่าจริยธรรมอิงอยู่กบั หลัก
4

2528).

พระราชวรมุนี (ประยุกต์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

คําสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ทจ1ี ริงจริยธรรมยังหยังรากอยู
1
่บนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และโดยนัยนีB
บางท่านเรียกหลักแห่งความประพฤติอนั เนื1องมาจากคําสอนทางศาสนาว่า ศีลธรรม และเรียกหลักแห่งความประพฤติอนั
พัฒนามาจากแหล่งอืน1 ว่าจริยธรรม นอกจากนีBจริยธรรมยังมิใช่กฎหมาย เนื1องจากฎหมายเป็ นสิง1 บังคับให้คนทําตาม แลมี
บทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝื น สาเหตุทค1ี นเคารพเชือ1 ฟั งกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ขณะทีจ1 ริยธรรมไม่มบี ทลงโทษ ดังนันB
คนมีจริยธรรมเพราะแรงจูงใจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายกีส1 ว่ นเกีย1 วข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็ นแรงหนุนจากภายนอกเพื1อให้
คนมีจริยธรรม
ส่วนคําว่า จริยศาสตร์ มาจากภาษาสันสกฤต 2 คํา คือ จริย หมายถึง ความประพฤติ กับศาสตร์ หมายถึง ความรู้
จะแปลตามตัวอักษร จริยสาสตร์ หมายถึง ความรูเ้ กีย1 วกับความประพฤติ จริยศาสตร์ในภาษาอังกฤษ คือ Ethicsl ซึง1 มาจาก
ภาษากรีกว่า Ethos มีความหมายว่า Customll คือ ขนบธรรมเนียม หรือ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และคําว่า Ethics มีความหมาย
ว่า ศาสตร์แห่งศีลธรรม (Science of Morals) ทังB นีB ตามพจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย
จริยธรรมว่า เป็ นปรัชญาสาขาหนึ1งว่าด้วยความประพฤติ และการครองชีวติ ว่าอะไรดี อะไรชัว1 อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไร
ควร อะไรไม่ควร5
ดังนันB จริยศาสตร์จงึ หมายถึง ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีทใ1ี ช้เหตุผลแยกความดีออกจากความชัว1 เป็ นสาขาหนึ1ง
ของปรัชญา และเป็ นศาสตร์ทเ1ี ป็ นบรรทัดฐานของความประพฤติของมนุ ษย์ ทําให้จริยศาสตร์มคี วามเด่นชัดแตกต่างไปจาก
ศาสตร์ทมี1 รี ปู แบบอื1นๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงผัสสะต่างๆ (Empirical Sciences) เช่น เคมี
และฟิ สกิ ส์
นอกจากนีB ยังมีคาํ ทีม1 คี วามหมายใกล้เคียงกับคําว่าจริยธรรม ซึง1 บางกรณีอาจก่อให้เกิดความสับสน มีการนําไปใช้
ในความหมายทีแ1 ตกต่างกัน และไม่ตรงกับความหมายทีแ1 ท้จริง อาทิคําว่า จรรยา คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ มโน
ธรรม มารยาท ธรรมาภิบาล กล่าวคือ6
“จรรยา” (Etiquette) หมายถึง ความประพฤติ กิรยิ าทีค1 วรประพฤติในหมูค่ ณะ เช่น จรรยาครู จรรยาตํารวจ ฯลฯ
“คุณธรรม” (Virtue) คือ คุณ + ธรรมะ เป็ นคุณงามความดีทเ1ี ป็ นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
คุณธรรมจึงเป็ นจริยธรรมทีแ1 ยกเป็ นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบตั อิ ย่างสมํ1าเสมอก็จะเป็ นสภาพคุณงาม
ความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นันB คุณ ธรรมจึงเป็ นจริย ธรรมทีฝ1 ึ กฝนจนเป็ นนิสยั เช่น ซื1อสัตย์ ขยัน อดทน
เสียสละ รับผิดชอบ
“จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติทผ1ี ปู้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนด
ขึนB เพือ1 รักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ1 เสีอง และฐานะของสมาชิก
“มโนธรรม” (Conscience) หมายถึง ความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
1 ความรูส้ กึ ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา เชือ1 กันว่า
มนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม เนื1องจากบางขณะเราจะเกิดความรูส้ กึ ขัดแย้งในใจ ระหว่างความรูส้ กึ ว่าต้องทําสิง1 หนึ1ง และรูว้ ่า
ควรทําอีกสิง1 หนึ1ง
“มารยาท” (Manner) หมายถึง กิรยิ า วาจา ทีส1 งั คมกําหนดไว้เป็ นทีย1 อมรับในกลุ่มแต่ละท้องถิน1 ซึ1งมีความแตกต่าง
กันไป
“ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแล
กิจการ การกํากับดูแลทีด1 ี อันเป็ นเรือ1 งทีเ1 กีย1 วข้องกับกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ซึ1งองค์การหรือสังคมได้
มีการปฏิบตั หิ รือดําเนินการ (Operate) ปกครองด้วยคุณความดี ซื1อตรงต่อกัน มันคงในสั
1
ญญาทีม1 ตี ่อกัน ซึ1งจะครอบคลุม
5
6

http://www.geocities.com/nuremrum/whatisethics.html สืบค้นวันที1 11 มิถุนายน 2553.
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=986 สบค้นเมือ1 วันที1 20 มิถุนายน 2553

ประเด็นเรือ1 งการมีสว่ นร่วมของประชาชน นิตธิ รรม ความโปร่งใส การตอบสนอง การแสวงหาฉันทามติ ความถูกต้อง ความ
เสมอภาค ยุตธิ รรม เทีย1 งธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ภาระรับผิดชอบ
นอกจากนีB ยังคําทีม1 คี วามเกีย1 วข้องกับคําว่า จริยธรรม อีกคําหนึ1ง คือ คําว่า ทศพิธราชธรรม (Virtues of the
King) ซึ1งหมายถึงจริยวัตร 10 ประการ ทีพ1 ระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็ นหลักธรรมประจําพระองค์ หรือเป็ นคุณ ธรรม
ประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มคี วามเป็ นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน ถือได้ว่าเป็ นหลัก
จริยธรรมอีกอันหนึ1งสําหรับนักการเมือง ทีต1 อ้ งนําไปปฏิบตั ใิ นหน้าทีก1 ารงานการปกครอง คุณธรรมทังB 10 ประการ คือ
- ทาน คือ การให้ การเสียสละ การให้นBําใจ
- ศีล คือ ความประพฤติทด1ี งี าม ทังB กาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ
- บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพือ1 ความสุขส่วนรวม
- ความซื1อตรง คือ ความซื1อตรงในฐานะทีเ1 ป็ นผูป้ กครอง ดํารงอยู่ในสัตย์สจุ ริต
- ความอ่อนโยน คือ การมีอธั ยาศัยอ่อนโยน เคารพเหตุผลทีค1 วร มีสมั มาคารวะต่อผูอ้ าวุโส
- ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน โดยปราศจากความเกียจคร้าน
- ความไม่โกรธ คือ ไม่มงุ่ ร้ายผูอ้ น1ื แม้จะลงโทษผูท้ าํ ผิดก็ทาํ ตามเหตุผล
- ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่กอ่ ทุกข์หรือเบียดเบียนผูอ้ น1ื
- ความอดทน คือ การรักษาอาการ กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย การอดทนต่อสิง1 ทังB ปวง
- ความยุตธิ รรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เทีย1 งธรรมเป็ นหลัก
จากทีก1 ล่าวมาข้างต้นคําว่าจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ ล้วนมีเป้ าหมายเพือ1 การควบคุมตนเอง และส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลนันB ส่วนคําว่าธรรมาภิบ าลใช้เพื1อเป็ นกลไกควบคุม โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการส่งผล่อการ
ปฏิบ ัตงิ านของหน่ วยงานหรือองค์กร กล่าวโดยสรุป จริย ธรรมคือ สิง1 ที1มอี ยู่แล้วในตัว มนุ ษย์ โดยธรรมชาติ ซึ1งจะต้อ ง
พัฒนาขึนB มาโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติทม1ี นุ ษย์ควรประพฤติทไ1ี ด้จากการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม
กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื1อประโยชน์ สุขแก่ตนเองและสังคม นอกจากนีB จริย ธรรมยังใช้เป็ นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจเลิกความประพฤติ การกะรทําทีถ1 ูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เป็ นศีลธรรมทีใ1 ช้เฉพาะกลุ่ม

ความจําเป็ นของการมีจริ ยธรรมของเจ้าหน้ าที9รฐั
ปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในสั
1 งคมไทยเป็ นปั ญหาทีอ1 ยู่คกู่ บั สังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน และมีการปรับเปลีย1 น
รูปแบบไปอย่างหลากหลาย จนยากต่อการแก้ไขสภาพปั ญหาเกิดขึนB มาจากปั จจัยหลายประการ โดยปั จจัยทีส1 าํ คัญเกิดขึนB
จากพฤติกรรมจากเจ้าหน้าที1ของรัฐ ซึ1งหมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่ ง ทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานส่ว นท้องถิ1น ผู้ท1มี ี
ตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจําพนักงาน ผู้ปฏิบตั งิ านในรัฐวิสาหกิจ ผู้บ ริหารท้องถิ1น สมาชิกสภาท้องถิ1นซึ1งมิใช่ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตาม กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที1 กรรมการ อนุ กรรมการลูกจ้างส่วนราชการ
หน่ วยงานของรัฐ บุคคล หรือคณะบุคคล ที1ใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ ปั จจุบนั ประชาชน คนไทย มีมุมมองในเรื1อง
ค่านิยมทีผ1 ดิ ยกย่องคนรํ1ารวย มีอทิ ธิพล มีตาํ แหน่งหน้าที1 การงานสูง ให้การเคารพนับถือ และมองว่าเป็ นคนดี เสมอ แต่ละ
คนมีความคิดว่าจะได้พง1ึ พาอาศัยอุปถัมภ์คBาํ จุนกัน โดยไม่คดิ ถึงความถูกต้องในสังคม ปั จจุบนั มีการปรับเปลีย1 นรูปแบบของ
การอุปถัมภ์ มาเป็ นสภาพการตอบแทนผลประโยชน์ซง1ึ กันและกัน จนกลายเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันในหลายรู
1
ปแบบ ฝั งราก
ลึกต่อการแก้ไข ปั ญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้อํานาจแสวงหาผลประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือพวกพ้องในทางปกครอง
ของ เจ้าหน้าทีข1 องรัฐ นับวันจะมีการทุจริตคอร์รปั ชันเกิ
1 ดขึนB เป็ นจํานวนมากในสังคมไทย เช่น การทุจริตคอร์รปั ชัน1 ของ

เจ้าหน้าที1ของรัฐในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกรับเงินจากผูป้ ระกอบการค้าต่างๆ การจัดซืBอนม โรงเรียน การ
จัดซืBอยาของเจ้าหน้าทีก1 ระทรวงสาธารณสุข การยักยอกทรัพย์สนิ ทางราชการ จนดูเสมือนว่าสังคมไทยในปั จจุบนั เห็นว่า
การทุจริตคอร์รปั ชันเป็
1 นเรือ1 งปกติไปแล้ว ดังทีส1 าํ นักงานเอแบคโพล ได้สาํ รวจความคิดเป็ นของประชาชนใน 17 จังหวัดทัว1
ประเทศ จํานวน 1,228 ครัวเรือน เกี1ยวกับปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันของประเทศไทย
1
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รอ้ ยละ
84.5 มองว่าปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
1 นเรือ1 ง ปกติธรรมดาในการทําธุรกิจ แต่ทน1ี ่าวิตกเป็ นอย่างยิง1 คือ ประชาชนร้อยละ
51.2 มีความเห็นว่า ยอมรับได้ทร1ี ฐั บาลจะทุจริตคอร์รปั ชัน1 ถ้าทุกจิตคอร์รปั ชันแล้
1 ว ทําให้ประเทศรุ่งเรืองและประชาชนกินดี
7
อยูด่ ี เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ลว้ นแต่ มีการทุจริตคอร์รปั ชันทั
1 งนั
B นB

การนําจริ ยธรรมไปใช้อย่างมีประสิ ทธภาพในหน่ วยงานภาครัฐ
การปฏิบตั ริ าชการให้สาํ เร็จผลทีพ1 งึ ประสงค์ นันB นอกจากจะอาศัยความรูค้ วามสามารถในทางวิชาการแล้ว แต่ละ
บุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจทีด1 ี คือ ความหนักแน่ น ความมันคงในสุ
1
จริตธรรม และความมุ่งมันที
1 จ1 ะปฏิบตั หิ น้าทีใ1 ห้
สําเร็จทังB ต้องมีกุศโลบายหรือวิธกี ารอันแยบคายในการปฏิบตั งิ านประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสัมฤทธิผลที
b แ1 น่ นอน และ
บังเกิดประโยชน์อนั ยังยื
1 นทังB แต่ตนเองและแผ่นดิน
ตามทีไ1 ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า จริยธรรมเป็ นแนวคิดทีต1 อ้ งการควบคุมพฤติกรรมของคน ทังB นีBเจ้าหน้าทีร1 ฐั ถือว่า
เป็ นบุคคลสาธารณะ และมีความเกีย1 วข้องกับภารกิจทีส1 าํ คัญของประเทศ ทังB ในเรื1องการตรวจสอบการในอํานาจรัฐ การ
ปฏิบ ัตหิ น้ า ที1ใ นฝ่ ายนิ ติบ ญ
ั ญัต ิ การควบคุ มการบริห ารราชการแผ่น ดิน และที1ป ระชุมใหญ่ ก รรมการร่างกายกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง มีความหมายกว้างกว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยมี
ความเห็นว่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง หมายความถึง บรรดาผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการเมืองทังB หมดโดยงานการเมืองนันB
จะเป็ น งานที1เ กี1ย วกับ การกํ าหนดนโยบาย (Policy) เพื1อ ให้ฝ่ ายปกครองที1มีห น้ า ที1ป ฏิบตั ิง านประจํา รับ ไปบริห าร
(Administration) ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก1 ําหนดนันB “ ดังนันB “ผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี
สมาชิ ก รัฐ สภาและผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื1 น ที1ม ี ล ั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น โดยนั ย ดั ง กล่ า ว สมาชิ ก รัฐ ภา จึ ง รวมถึ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาซึง1 มีฐานะเป็ น “ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง” ตามความเห็นของกรรกมารร่าง
กฎหมายด้วย8
ดังนันB จึงจําเป็ นอย่างยิง1 ทีเ1 ราจะต้องสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในตัวเจ้าทีข1 องรัฐขึนB มา เพื1อเน้นการ
ปลูกฝั ง ให้เ จ้า หน้ า ทีข1 องรัฐ ประพฤติป ฏิบ ตั ิต นในสิ1งที1ถู กต้อง ชอบธรรมและมีจติ สํานึกที1ดีต่อการที1จะสร้า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ให้อยู่ในจิตใจได้นันB เจ้าหน้าทีข1 องรัฐต้องตระหนัก ถึงคุณธรรม ความดีงาม และต้องประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็ น
แบบอย่างทีด1 ี

หลักธรรมในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าที9 ของรัฐ
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าทีข1 องรัฐ ทีพ1 งึ ควรจะมี และใส่ไว้ในใจสําหรับการปฏิบตั งิ านเพือ1 ให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ แลไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ไม่เ กิดการทุจริตคอร์รปั ชัน1 เจ้าหน้าทีข1 องรัฐทีด1 คี วรมี หลักธรรม 4
หลักธรรม คือ พระราชดํารัสของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่าด้วยคุณธรรม 4 ประการ หลักฆราวาสธรรม 4 หลักพรหม

7

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ปี ที1 30 ฉบับที1 10316 วันอังคารที1 30 มิถุนายน 2552
คําวินิจฉัยทีป1 รชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรมการกฤษฎีกา เรือ1 งเสร็จที1 621/2549 เรือ1 งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
ธันวาคม 2549.
8

วิหาร 4 และหลักธรรมาภิบ าล หลักธรรมทังB 4 ข้า งต้น เน้ นหลักธรรมที1เ จ้า หน้ า ที1ข องรัฐนํ า ไปปฏิบ ัติใ นการดํา เนิน
ชีวติ ประจําวันได้
ตังB แต่ครอบครัว การทํางาน แลสังคม ซึง1 เจ้าหน้าทีข1 องรัฐสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนื1องจนเกิดเป็ นจิตสํานึกในตัวตน
เอง
พระราชดํารัสขอพระบาทสําเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่าด้วยคุณธรรม 4 ประการ (พระราชดํารัสเมือ1 วันที1 9 มิถุนายน
2549 ในวโรกาสอันเป็ นมหามงคลทีเ1 สด็จออกสีหบัญชรพรทีน1 งอนั
ั 1 นตสมาคม)
ประการแรก คือ การทีท1 กุ คนคิด พูดทํา ด้วยความเมตตา มุง่ ดี มุง่ เจริญต่อกัน
ประการทีส1 อง คือ การทีแ1 ต่ละคนต่างช่วยเหลือเกือB กูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กนั ให้งานทีท1 าํ สําเร็จผล
ทังB แก่ตนแก่ผอู้ น1ื และกับประเทศชาติ
ประการทีส1 าม คือ การทีท1 ุกคนประพฤติปฏิบตั ติ นอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเท่า
เทียมเสมอกัน
ประการทีส1 ี1 คือ การทีต1 ่างคนต่างพยายามทําความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง เทีย1 งตรง และมันคงอยู
1
่ในเหตุในผล

หลักฆราวาส 4
หลักฆราวาสธรรม 4 เป็ นหลักธรรมเกีย1 วกับทางด้านการบริหาร มี 4 ข้อ ดังนีB
1. สัจจะ หมายถึง ความซื1อสัตย์ต่อกัน ความตังB ใจจริงต่อกัน อันความซื1อสัตย์นBีมใิ ช่แต่เฉพาะซื1อสัตย์ต่อผู้อ1นื ทีม1 ี
ความเกีย1 วข้องด้วย แต่ยงั ต้องมีสจั จะหรือมีความซือ1 สัตย์ต่อความเป็ นมนุษย์ของตนเองด้วย
2. ทมะ หมายถึง การรูจ้ กั ข่มจิตข่มใจตนเอง การข่มจิตข่มใจตัวเองนีB เป็ นเรือ1 งยากสําหรับคนทีม1 จี ติ ใจไม่เข้มแข็ง
หรือคนทีม1 อี ารมณ์แปรปรวนได้ง่าย เช่น การเคยชินกับการทุจริตคอร์รปั ชัน1 เมือ1 เกดความรูส้ กึ อยากได้ยากมีควรรีบข่มจิต
ข่มใจ ถอนตัวออกจากอกุศลจิตหรือจิตอันเป็ นฝ่ ายไม่ดนี นั B หากไม่สามารถข่มใจให้ชนะกระแสของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้ว
อาจจะทําอะไรไม่สาํ เร็จอย่างทีต1 งั B ใจเอาไว้กไ็ ด้ ดังนันB คนดีจงึ ต้องมี ทมะ หรือการข่มใจให้อยู่ในฝ่ ายธรรมะอันเป็ นฝ่ ายกุศล
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
3. ขันติ หมายถึง ความอดทน คนทีร1 ู้จกั อดทนอดกลันB ต่อทุกสิง1 ทุกอย่างย่อมเป็ นผู้ชนะ ย่อมเป็ นผุ้ท1ปี ระสบ
ความสําเร็จในทีส1 ดุ คนทีม1 ขี นั ตินนั B จะเป็ นคนไม่ผดั วันประกันพรุ่งในการทํางาน จะทํางานโดยอดทนต่อการพูดส่อเสียดเยาะ
เย้ยถากถางจากผูป้ ระสงค์รา้ ยจะอดทน่อความยากลําบากความเหน็ดเหนื1อยกายและใจ จะอดทนและคอยเก็บเล็กผสมน้อย
ต่อไปมันก็พอกพูนเพิม1 ใหญ่ไปเอง ความอดทนทีส1 าํ คัญอีกอันหนึ1งคือ ความอดทนต่อการยัวยวนของกิ
1
เลสตัณหาอุปาทาน
ทีม1 ากระทบจิตในทุกรูปแบบ จิตใจจะต้องไม่หวันไหวหลงใหลไปกั
1
บความทะยานอยากโดยเฉพาะทีม1 าในทางทุจริตและทาง
กามคุณอันมี รูปรส กลิน1 สีสมั ผัสทังB หลายทังปวง
B
4. จาคะ หมายถึง การสละให้ปันสิง1 ของอันเป็ นของๆ ตน แก่บุคคลทีค1 วรให้ปัน เกิดเป็ นคนจะอยูใ่ นสังคมได้อยาก
มีคณ
ุ ค่า มิใช่ว่าวันหนึ1งๆ ก็คอยตามแสวงหาผลประโยชน์ เกียรติ ลาภยศ สรรเสริญ โดยมิได้จดั การทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์
ต่อคนอืน1 ๆ บ้างเกิดเป็ นคนควรรูจ้ กั จาคะหรือการแบ่งปั นบ้างควรรูจ้ กั สละให้ปันสิง1 ของทีต1 นมีเพื1อประโยชน์ของคนอื1นเพือ1
ประโยชน์ของสังคม ส่วนรวมตามกําลังทีม1 อี ยู่ และขณะเดียวกันก็ไม่เป็ นการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไปจะเสียสละอะไรไปก็
ให้พอเหมาะพอควรตามรายได้หรือตามฐานะของตัวเอง เมือ1 ใดทีใ1 ห้ จาคะ ไปอย่างบริสุทธิใจอย่
b างไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
จะรูส้ กึ ปิ ติ สุขสบายใจและได้บุญมาก

หลักพรหมวิหาร 4
หลักพรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมประจําใจในการบริหารชีวติ ทีถ1 ูกต้องดีงาม เพือ1 ให้ชวี ติ ทีเ1 ป็ นเพื1อนร่วมทุกข์ เกิด
แก่ เจ็บ ตาย ทังB หลาย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมมนุ ษย์ คือ เมตตา ความมีไมตรี ความเป็ นมิตร ความรัก ความ
ปรารถนาดี อยากให้ผู้อ1ืนมีความสุข กรุณ า ความสงสาร ความมีใจพลอยหวันไหว
1
เมื1อผู้อ1ืนประสบความทุกข์ก็อยาก
ช่วยเหลือให้พน้ จากทุกข์ มุทติ า ความพลอยยินดีดว้ ยเอาใจสนับสนุนส่งเสริม เมือ1 ผูอ้ น1ื ประสบความสําเร็จได้ดมี สี ุขก็อยาก
ให้ได้ดมี สี ขุ ยิง1 ๆ ขึนB ไป และอุเบกขา การวางเฉยเป็ นการให้ทกุ อย่างเป็ นไปตามธรรม ซึ1งต่างจากเมตตา กรุณา มุทติ า ทีใ1 ช่
เพียงความรูส้ กึ ดีกพ็ อ แต่อุเบกขาจะใช้ลาํ พังความรูส้ กึ ไม่ได้ ต้องใช้ความรู้ (ปั ญญา) ด้วยคือ ต้องรูว้ ่าอะไรถูกอะไรผิดอะไร
เป็ นความจริง อะไรเป็ นความถูกต้องดีงาม
อนึ1งเมือ1 ผูใ้ ดละเมิดธรรม คือทําผิดกฎหมายหรือกฎกติกาของสังคม ผูท้ ม1ี คี วามสัมพันธ์กบั ผูน้ ันB ไม่ว่าสถานภาพใด
ต้องหยุดขวนขวายช่วยเหลือทุกวิถที างทันทีปล่อยให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อเขาเป็ นไปตามความเป็ นจริง ตามหลักการโดยไม่เข้า
ไปก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนการของธรรม เพื1อเป็ นการรักษาธรรมไว้ มิฉะนันB สังคมจะวุ่นวายในสังคมไทย ผูท้ ม1ี พี รหม
วิหารครบ 4 ข้อนันB หายากมากส่วนใหญ่จะรูจ้ กั และใช้กนั ตามความรูส้ กึ เพียง 3 ข้อแรกเท่านันB คือ เมตตา กรุณา มุทติ า
ส่วนข้อ 4 อุเบกขา นันB ไม่ค่อยได้ใช้กนั เพราะขาดปั ญญา ไม่รู้ ไม่เข้าใจความหมายทีถ1 ูกต้องของ อุเบกขา เป็ นเหตุให้ไม่ม ี
พลังงานมากพอทีจ1 ะร่วมกันแก้ปัญหาเลวร้ายต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชันให้
1 ลดลงหรือหมดไปได้ แต่เมือ1 ทุกคน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข1 องรัฐหากมีเมตตา กรุณา มุทติ า ทีเ1 หมาะพอดีและมีอุเกขา คุมท้ายไว้แล้วก็จะทําให้ทุกคนมีนBํ าใจ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมขึนB กันและกันด้วยความสัมพันธ์อนั ดีพร้อมทังB รําดงรักษาความเป็ นธรรมในสังคมและความเข้มแข็ง
รับผิดชอบในตัวคนไว้ได้แล้วก็จะทําให้สงั คมมีสนั ติสขุ

หลักธรรมาภิ บาล
หลักธรรมาภิบาล คือ หลักในการปกครอง บริหารงาน การจัดการและการควบคุมดูแลทังB ภาครัฐและเอกชน ให้
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เพื1อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าเป็ นทีย1 อมรับชือ1 มันและศรั
1
ทธาจากสังคม
ภายในและภายนอกองค์กรนันB ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ดังนีBคอื
1. หลักนิตธิ รรม หมายถึง การตรากฎหมายทีถ1 ูกต้องเป็ นธรรม การบังคบการให้เป็ นไปตามกฎกติกา
ทีต1 กลงไว้อย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ ความยุตธิ รรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถู
1
กต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพือ1 ให้คนไทยมีความซื1อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็ นนิสยั ประจํา
ชาติ
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึง1 กันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค์กรให้มคี วามโปร่งใส
4. หลักการมีสว่ นร่วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละเสนอความเห็นในการ
ตัดสินปั ญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาวิจารณ์ การแสดงประชามติ
และอืน1 ๆ
5. หลักการรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าทีค1 วามสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแ1 ตกต่างและ
ความกล้าทีจ1 ะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน
6. หลักการคุม้ ค่า หมายถึง การบริการจัดการและการใช้ทรัพยากรทีม1 จี าํ กัด เพือ1 ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ส่ว นรวมโดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์ สินค้าและบริการทีม1 คี ุณภาพ
สามารถแข่งขันในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั1 น
เจ้าหน้าทีข1 องรัฐในปั จจุบนั ส่วนมากยังขาดหลักธรรมทังB 4 ประการข้างต้น จะเห็นได้จากการทุจริต
คอร์รปั ชันในสั
1 งคมไทยทีไ1 ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วหากเจ้าหน้าทีข1 องรัฐได้นําหลักธรรมทังB 4 ประการ มาประพฤติปฏิบตั ยิ ดึ ถือ
เป็ นต้นแบบและสนับสนุ นส่งเสริมให้มกี ารนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จะส่งผลให้เจ้าหน้าทีข1 องรัฐเป็ นแบบอย่างทีด1 ตี ่อเด็ก
เยาวชน และประชาชนทัวไป
1 หน่ ว ยงานภาครัฐจะได้รบั การยอมรับและความศรัทธาจากประชาชน รวมทังB จะส่งผลให้
ประเทศชาติได้พฒ
ั นาสืบไป
“สัง คมคุ ณ ธรรม” คือ สัง คมที1อ ยู่ ร่ ว มกัน ด้ว ยความดี ความถู ก ต้อ ง และมีค วามเป็ นธรรม ความดี ตาหลัก
พระพุทธศาสนา หมายถึง การกระทําทีก1 ่อให้เกิดความสุขและเป็ นประโยชน์ เกิดความสุขแก่ตนเอง ผูอ้ 1นื และสังคม และ
เป็ นประโยชน์ทเ1ี กิดจากความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ความถูกต้อง หมายถึง การกรทําที1
เป็ นไปตามกฎ กริตา มารยาท ทีก1 าํ หนดไว้เป็ นบรรทัดฐาน (Norms) ของสังคม ซึง1 สังคมประชาธิปไตยบรรทัดฐานทีก1 าํ หนด
ขึนB จะต้อเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื1อให้เ กิดการ “ยอมรับ” และนําไปสู่การปฏิบตั จิ นเป็ น “ลักษณะนิสยั ”
ความเป็ นธรรม หมายถึง การปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเสมอภาค ยุตธิ รรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยสรุป “สังคมคุณธรรม” จะเกิดได้เมือ1 ทุกคนในสังคมปฏิบตั ติ นอยู่ในบทบาทหน้าที1 และความรับผิดชอบตาม
บรรทัดฐานทีค1 นในสังคมร่วมกันกําหนด โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักธรรมาภิบาลจะดํารงอยู่ในสังคมไทยได้ ทุก
คนจะต้องสร้างคุณ ค่าพืBนฐาน คือ ความ ซื1อตรง (Integrity) โดยการสร้างวินยั ในตัวข้าราชการของรัฐให้ “คิด พูด ทํา”
ตรงกัน และใช้อาํ นาจรัฐทังปวงที
B
ไ1 ด้รบั มอโดยคํานึงถึงประโยชน์ของชาติแลส่วนรวมตลอดเวลา
การให้ความสําคัญกับ “หลักคุณธรรมจริยธรรม” ในรูปแบบของประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) จะเป็ น
เครื1องป้ องกันการทุจริตในการบริหารภาครัฐได้เป็ นอย่างดี หากมีการบริหารทีม1 ปี ระสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าประมวล
จริยธรรมเป็ น นโยบายสาธารณะทีส1 ําคัญ ที1ใช้ทงั ในประเทศต่างๆ ในประชาคมโลกและในประเทศไทยองเรา ทีม1 าของ
ประมวลจริยธรรมในประเทศไทย ได้มกี ารบัญญัตใิ นรัฐธรรมนู ญ ซึง1 เป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หน่วยงานภาครัฐใน
ฐานะทีต1 อ้ งดําเนินการให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้องดําเนินการให้การขับเคลือ1 นการนําประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปั จจัยสําคัญ 4 ประการ ทีม1 ผี ลต่อการนํานโยบายปฏิบตั ิ ได้แก่ การสือ1 ข้อความ (Communication)
ทรัพ ยากร (Resources) จุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบตั ิ (Disposition or Attitudes) และโครงสร้างระบบราชการ
(Bureaucratic Structures) ควรได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึง1 จะต้องจัดทําแผนงาน โครงการริเริม1
สร้างบรรยากาศให้เ อืBอต่อการดําเนินงาน ใช้แนวคิดด้านการจัดการความรู้มาช่วยเพิม1 ประสิทธิภาพ นอกจากนันB ควร
ส่งเสริมกิจกรรมทีก1 ่อให้เกิดคามร่วมมือภายในหน่วยงานเพือ1 เป็ นพลังขับเคลื1อนการนําประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบตั ทิ 1ี
เป็ นรูปธรรม
นอกจากนีB ประมวลจริยธรรมทีส1 มควรนํามาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและการบังคับใช้ทเ1ี ห็นเป็ นรูปธรรม ได้แก่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ทังB นีBปรากฏจากปาฐกถาเศษเรื1อง “จริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าทีข1 องรัฐ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ในโครงการสัมมนา “การดําเนินการเกีย1 วกับจริยธรรม
ของผู้ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมือ ง ข้า ราชการ และเจ้าหน้ าที1ข องรัฐตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทยองรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2500” เมือ1 วันที1 31 กรกฎาคม 2551 จัดโดยสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้หข้ อ้ สังเกตว่าในระยะแรกประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการเองก็ยงั ไมมีบทกําหนดโทษในตัว จึงมีลกั ษณะเป็ นเพียง
การแนะนําแนวปฏิบตั ขิ องผูพ้ พิ ากษาทีด1 เี ท่านันB อย่างไรก็ตาม เมือ1 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ าย
ตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 2 และมารา 55 กําหนดให้ถอื ว่าการฝ่ าฝื นจริยธรรมเป็ นการกระทําผิดวินับ และมี
โทษตามพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวด้วย

จริยธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“จริยธรรม” มาจากคํา 2 คํา คํา คือ จริย + ธรรม ซึง1 แปลตามศัพท์ คือ จริยะ แปลว่า ความประพฤติ กิรยิ าทีค1 วร
ประพฤติ คําว่า ธรรม แปลว่า คุณความดี คําสังสอนในศาสนา
1
หลักปฏิบตั ใิ นทางศาสนา ความจริงความยุตธิ รรม ความ
ถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื1อนําคําสองคํานีBมารวมกันเป็ นคําว่า จริยธรรม ซึ1งหมายถึงความเคยชินของจิตใจ ซึ1งความเคยชิน
นันB เองก่อให้เกิดการกระทําอันง่ายดายออกมาจากจิตวิญญาณ โดยไม่ตอ้ งรังB รอหรือใคร่ครวญอีกต่อไป เป็ นการกระทําหรือ
ความประพฤติดีอ ันเป็ นสาเหตุทํา ให้ผู้ก ะทํา ได้ร บั ความสรรเสริญ เยินยอ ดังนันB ทุกความประพฤติท ี1ดีงามจึง เรีย กว่ า
จริยธรรม ส่วนทุกความประพฤติทไ1ี ม่ดเี รียกว่าเป็ น จริยธรรม
ดังนันB จริยธรรมทีด1 งี ามนันB ก็เป็ นพืนB ฐานหรือบ่อเกิดของความสําเร็จในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะถ้า
หากมนุ ษย์ไม่มคี ุณ ธรรม จริยธรรมอยู่ในตัวแล้ว มนุ ษย์กจ็ ะไม่รจู้ กั การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่รจู้ กั ผิดชอบชัวดี
1
และทีส1 าํ คัญมนุษย์กจ็ ะไม่รจู้ กั ทีจ1 ะพัฒนาตนเองและประเทศชิให้มคี ุณภาพทีด1 ขี นBึ กว่าเดิมได้

คุณธรรม จริ ยธรรม กับการพัฒนาที9ยงยื
ั9 น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริว่า “การก้าวไปข้างหน้า เราต้องก้าวไปอย่างมันคง
1 เหมือนกันกับ
บ้านก็ต้อ งมีเ สาเอกที1มนคงต้
ั1
อ งมีก ารวางรากฐานของบ้า น” ความเจริญ ก้าวหน้ า ในโลกยุค โลกาภิว ัต น์ นํ ามาซึ1ง การ
เปลีย1 นแปลงทุกสิง1 ทุกอย่าง ให้เป็ นไปตามกระแสของการวิวฒ
ั นาการ หรือตามสิง1 ทีต1 อ้ งการของโลก ทําให้สงิ1 ทีเ1 กิดขึนB นันB มี
การพัฒนาเป็ นลําดับอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนานันB ไม่ได้เป็ น การพัฒนาทีย1 งยื
ั 1 น ตราบใดทีท1 ุกคนมุ่งแต่หาผลประโยชน์
โดยไม่คาํ นึงถึงผลทีไ1 ด้รบั จากการทีพ1 ฒ
ั นา ถึงแม้จะมี การศึกษาสูง เพียงใดก็ตาม หากขาดความ พอดีของสังคมทีเ1 ป็ นอยู่ ก็
จะทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายภายหลังมิได้หยุดหย่อนทังนี
B Bมสี าเหตุมาจากฝีมอื ของมนุษย์เองขาดคุณธรรม จริยธรรม
กาสร้างความรูค้ ู่คุณ ธรรมเป็ นประเด็นที1ถูกหยิบขึBนมาถกแถลงกันอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั เพราะดูจะเป็ น
หนทางหนึ1งทีจ1 ะมาเป็ นตัวช่วยในการกําหนดพฤติกรรมให้คนในสังคมไทยได้สาํ นึกในความเป็ นไทย, สํานึกต่อประเทศ และ
สังคม นอกเหนือจากการเน้นเพียงแค่ “คนเก่ง” แล้วต้องเป็ น “คนดี” อันนับว่าเป็ นการแก้ไขปั ญหาที1 “ต้นเหตุ” เป็ นการ
“ป้ องกัน” อย่างแท้จริง แนวคิดกรพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี ุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสงบสุขได้นันB จึงเกิด
แนวคิดว่าจะต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงควยคูก่ บั การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมันคง
1 ไม่หวันไหว
1
พร้อมทังB พัฒนาสมองให้ม ี
วิชาความรูส้ ติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมทีด1 งี ามจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สภาพปั ญหาในปั จจุบนั ไม่ใช่เกิดใน
เมืองไทยเท่านันB ในต่างประเทศเองก็ประสบปั ญหาการมีแต่คนเก่งแต่ขาดคนดีดว้ ยกันทังB สินB โดยมีพนBื ฐานปั ญหาคล้ายคลึง
กัน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และปั ญหาโรคภัย ปั ญหาต่างๆ เหล่านีBเราจะเป็ นได้ว่าเป็ น
ปั ญหาทีเ1 กิดจากการกระทําของมนุษย์เองบ้างจากภัยธรรมชาติบา้ งโดยประเด็นสําคัญสรุปได้เป็ น 2 ประเด็น คือ
1. ปั ญหาทางกายภาพหรือปั ญหาภายนอก เช่น ปั ญหาขาดปั จจัยสี1 หรือปั ญหาทีเ1 กีย1 วกับร่างกายของเราเองหรือ
เกีย1 วข้องกับบุคคลอืน1 และสิง1 อืน1
2. ปั ญหาภายในหรือปั ญหาทางด้านจิตใจ เป็ นปั ญหาทีท1 าํ ให้จติ ใจเป็ นทุกข์วติ กกังวลเศร้าโศกเสียใจ หรือปั ญหา
เกิดจากจิจค1ี ดิ ผิดและปั ญหาสองทีเ1 กิดจากความรูส้ กึ ผิด เห็นผิดแนวทางในการแก้ปัญหาทีถ1 ูกต้องนันB จะต้องแก้ทใ1ี จก่อน ตังB
สติคดิ พิจารณาด้วยสติปัญญา เมือ1 จิตใจมีสติ สมาธิ ปั ญญา จึงหาวิธแี ก้ปัญหาภายนอกด้วยจิตใจทีส1 ติปัญญาและเข้มแข็ง
อดทน หากสุดวิสยั ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตอ้ งวางใจเป็ นอุเบกขาวางใจเป็ นกลางซึ1งจะเห็นได้ว่าวิธที ด1ี ที ส1ี ุดคือ พัฒนาจิตใจ
ให้มคี วามรูค้ ่คู ุณธรรมพัฒนาจิตใจของตนให้เป็ นมนุ ษย์ทงั B กายและจิตใจ อันดับแรกต้องมีมนุ ษยธรรม ศีล 5 มารฝึกอบรม
จิตใจให้มสี ติ สมาธิ ปั ญญา มีเมตา กรุณ า เป็ นการป้ องกันไม่ให้คนหลงผิดคิดชัว1 ไม่ทาํ ความชัวทั
1 งB ทําง่าย วาจา และใจ
ประเด็นดังนีB นักพัฒนาไม่ควรมองข้าม

การพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ทงั B กายและใจได้นนั B จําเป็ นอย่างยิง1 ทีจ1 ะต้องมีการปลูกฝั งตังB แต่เด็กให้มกี ารพัฒนาชีวติ
ในทางทีด1 เี ป็ นคนดี และมีความดี 5 ประการในตน ได้แก่ ความรูด้ ี ความสามารถดี ความคิดดี ความประพฤติดี และความมี
จิตใจทีด1 งี าม โดยการปลูกฝั งคุณธรรมพืนB ฐานในเด็กซึ1ง ได้แก่ ความขยันหมันเพี
1 ยร ความฉลาดมีสติปัญญา รูจ้ กั แก้ปัญหา
ในการทํางานและรูจ้ กั ดําเนินชีวติ อย่างถูกต้อง ความซื1อสัตย์สจุ ริตทังB ต่อตนเองและผูอ้ น1ื ความเสียสลตะต่อส่วนรวม มีความ
เอืBอเฟืB อเผื1อแผ่เสีย สละต่อผู้อ1ืน สังคมประเทศชาติ ความมีวนิ ัย เคารพกฎหมาย กฎกติกาของสังคม จึงจะอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ใจเมตตา มีวามรักความปรารถนาดีต่อตนเองปละผู้อ1นื ไม่เบียดเบียนผูอ้ 1นื ทังB ด้วยกาย วาจา ใจ
ความสามัคคี รูจ้ กั ให้อภัย หนีความชัว1 มีหริ ิ ความละอายต่อบาปต่อความชัวไม่
1 ทาํ ผิดไม่ทําชัว1 กลัวความผิด มีโอตตัปปะ
ความเกรงกลัวต่อบาป และคิดช่วยศาสนา เมือ1 มีการศึกษาดี สร้างตน มีฐานะหลักฐานพอสมควรแล้วก็ทาํ ให้ประโยชน์เพื1อ
ผูอ้ น1ื

บทสรุป
การพัฒ นาจิต ใจให้มีค วามรู้คู่ คุ ณ ธรรมนั นB ก็ต้อ งพัฒ นาผู้ใ หญ่ ค วบคู่ก ัน ไปไม่ ว่ า จะเป็ น พ่ อ แม่ ครูอ าจารย์
ข้าราชการ นักการเมือง ต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ ู่คุณธรรม และ ผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างทีด1 แี ก่เด็ก สือ1 มวลชนต้อง
เสนอข่าวคนดีทเ1ี ป็ นตัวอย่างทีด1 ี ยกย่องคนดีอย่าส่งเสริมสิง1 ทีย1 วยวนให้
ั1
กาํ เริบซึง1 ส่งผลให้เกิดเป็ นปั ญหาสังคมอย่างทีเ1 ห็นใน
ปั จจุบนั เราต้องช่วยกันเผยแพร่คุณธรรมเข้าสู่จติ ใจประชาชน เมือ1 คนในสังคมรูธ้ รรมะ และศีลธรรมประจําใจจะเป็ นเหตุให้
คิดดี ทําดีพดู ดี ความสงบสุขจะเกิดขึนB ในครอบครัว ในสังคม อย่างแน่ นอน ในทีน1 Bีขอเสนอแนวทางการปลูกฝั งคุณธรรม
พืนB ฐานให้แก่เด็ก ดังนีB
การทําซํBาๆ การปลูกฝั งคุณธรรมโดยการทําซํBาๆ นับเป็ นหัวใจสําคัญของความจําซึง1 เป็ นคําของนักปราชญ์ ทีม1 มี า
แต่โ บราณ ให้สอนแก่บุตรหลานให้รู้จกั ทําดี ซึ1งหมายถึง การทีจ1 ะให้มนุ ษ ย์สามารถจดจําได้อย่างดีนันB ต้องสอนหรือให้
กระทําซํBาๆ หรือบ่อยๆ ในเรือ1 งเดิมหรือในเรือ1 งทีต1 อ้ งการจะให้จดให้จาํ ดังนันB หากต้องการทีจ1 ะปลูกฝั งค่านิยม หรือความคิด
ใดๆ ให้กบั ใครๆ ไม่ว่าเด็กหรือผูใ้ หญ่ ก็ใช้วธิ กี าร “ซํBาๆ ซากๆ” ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน, การใช้ภาพยนตร์
ภาพนิ1ง เครือ1 งบันทึกเสียง, การตังB ความหวัง, การยกคําพูดผูอ้ น1ื มาอ้าง, การอธิบาย การเทศนา การตักเตือน, การยกย่อง
สรรเสริญ ชมเชย, การแก้ไขวิจารณ์ ขอ้ บกพร่อง, การตัดสิน แลให้รางวัล การให้คะแนน การประกวด การประเมินค่า,
ระเบียบข้อบังคับ, เกณฑ์, การสาบาน, พิธกี รรมต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี, ใช้วธิ ปี ลูกฝั งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
เดือนละเรือ1 ง, การใช้สญ
ั ลักษณ์, ป้ ายประกาศ, คําคม คําพังเพย สุภาษิต, อบรมคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม, ให้อธิบาย
คําถามทางจริยธรรม, สอนจริยศาสตร์สอนเด็กให้มคี วามรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ 1นื , หาวิธใี ห้เด็กรูค้ ุณค่าของตนเอง เช่น การ
เล่นกีฬาเป็ นต้น
ควรสอดแทรกคุณธรรมลงในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรูส้ ามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึนB กับผูเ้ รียน
โดยไม่ต้องมีวชิ าคุณธรรมให้เรียนเป็ นพิเ ศษ เช่น การฝึ กทดลองทํางานร่วมกับผู้อ1นื ฝึ กทดลองด้วยตนเอง เพราะการ
ทํางานร่วมกับผู้อ1นื ต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื1อสัตย์ สุจริต หากทําได้
มากๆ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นเจตคติ เป็ นการปลูกฝั งคุณธรรม ต้องเลือกว่าจะปลูกฝั งเรือ1 งใดแก่ใครก่อน แล้วจึงออกแบบวิธ ี
การ่างๆ ข้างต้น สุดท้ายจึงนําไปฝังให้กบั บุคคลเป้ าหมาย โดยผ่านทางประสาทตา หู หรือประสาทสัมผัสอืน1 ๆ เพือ1 ให้เข้าไป
อยูใ่ นบันทึกความทรงจําของสมอง โดยการทําซํBาๆ ซากๆ กลายเป็ นความทรงจํา ความเชือ1 สํานึก
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