
“ประมวลจริยธรรม” 
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มนุษย์มีคุณลักษณะเหนือกว่าสัตว์โลกทั้งปวงตรงที่มีจิตใจและรู้เหตุผล สามารถเรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆ 

ได้ จึงมีความสามารถในการใช้วิจารณญาณตัดสินว่า “อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า” ท าให้สามารถควบคุม

ความประพฤติของตนมิให้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น สงัคมมนุษย์จึงอยู่ร่วมกนัด้วยความสนัติสขุ 

แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น กระแสวัตถุนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสามารถในการระงับจิตใจของ

มนุษย์ลดน้อยถอยลง จึงมีการแย่งชิงทรัพยากรตามต้องการของตนอย่างไร้เหตุผล และปล่อยให้กิเลสสิ่งเศร้า

หมอง ซ่ึงได้แก่ รัก โลภ โกรธ และหลง มีอ านาจเหนือ “คุณธรรม” ที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน 

ด้วยเหตุน้ี ทุกศาสนาจึงสอนให้มนุษย์ทุกคนมีสติเพ่ือควบคุมกเิลสในจิตใจของตน และก าหนด “ศีล” 

เป็นข้อห้ามมิให้ละเมิดสทิธขิองผู้อื่น ซ่ึงจะท าให้เกดิข้อขัดแย้งท าให้สังคมขาดความสงบสขุ 

ขณะเดียวกนักจ็ะมี “ธรรมะ” เป็นค าแนะน าในการท าความดีควบคู่กบั “ศีล”  

ดังจะเหน็ได้จากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ก  าหนดให้มี “เบญจศีล” คู่กับ “เบญจธรรม” เพ่ือ

ใช้เป็นหลักปฏบัิติตนของปุถุชนคนธรรมดา แต่ในระยะหลังๆ เบญจธรรมได้จางหายไปจากสงัคมไทย 

นอกจากน้ี ชนช้ันปกครอง (Elite) ยังได้ก าหนด “กฎ กติกา มารยาท” ของแต่ละสังคม เพ่ือควบคุม

ให้คนในสงัคมปฏบัิติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี และยึดถือจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม 

“มารยาท” หมายถึง ความประพฤติอนัพึงปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอื้่น และต่อสงัคม เพือ่ใหเ้กิด

ความดี ความถูกตอ้ง และความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขข้ึนในสงัคมนั้น ไดด้ว้ยตวัเอง   

“กติกา” หมายถึง กฎเกณฑ์ หรือค าแนะน าที่เป็นเงื่อนไขให้คนในสงัคมนั้นประพฤติปฏิบติั 

เพือ่ใหก้ารท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบรืน่ ไม่ละเมิดสิทธิผูอื้่น 

และ “กฎ” หมายถึง ขอ้ก าหนดในธรรมชาติที่ผูม้ีอ านาจก าหนดข้ึนตามสภาวะของสงัคม เพือ่ใช ้

“บงัคบั” ใหค้นในสงัคมนั้นประพฤติปฏิบติัอนัจะน ามาซ่ึงความสงบเรียบรอ้ยของสงัคม 

ถ้าสงัคมใดมี “คนดีมีมารยาท” หรือมี “คุณธรรม” มาก สังคมน้ันกจ็ะมีความสงบสุข เพราะทุกคนรู้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้ “กิเลส” หรือความอยากมีอยากได้ที่มีในตัวบุคคลผู้น้ัน ไป

ละเมิดสทิธขิองผู้อื่น จึงไม่ต้องออกกฎหมายมาควบคุมความประพฤติของคนในสังคมมากนัก  

ในทางตรงกนัข้าม ถ้าสงัคมใดมีคนที่ควบคุมกเิลสในตนเองไม่ได้เป็นจ านวนมาก จึงมีกรณีการละเมิด

สทิธผู้ิอื่นมาก ผูม้ีอ านาจในสงัคมจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎหมายมาบงัคบัใหค้นท าตามบรรทดัฐานของสงัคม 

เพือ่จ ากดัพฤติกรรมของบุคคลผูน้ ั้นมิใหไ้ปละเมิดสิทธิของผูอื้่น โดยก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้หลาบจ า  

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า กลไกทางสังคมที่ควบคุมคนในสังคมเพ่ือมิให้กระท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดตาม 

“อ าเภอใจ” คือ กฎ กติกาและมารยาทของสงัคมที่ก าหนดข้ึน เพือ่เป็น “บรรทดัฐาน” (Norms) ของ

สงัคม 

องค์กรในฐานะสังคมลักษณะหน่ึง ได้น าแนวคิดน้ีมาก าหนดเป็น “จรรยาบรรณ” (Code of Ethics) 

เพือ่แนะน าหรือตกัเตือนใหค้นในสงัคมนั้นๆ ปฏิบติัตนแต่ในสิ่งที่ดีงามสรา้งความสงบสุขใหส้งัคม หากมี

การละเมิดกจ็ะมีบทลงโทษทางสงัคม ซ่ึงโทษสงูสดุ คือ ถูกขับออกจากองค์กรหรือสงัคมน้ัน 

และก าหนดให้ม ี“วินยั”(Discipline) เพือ่บงัคบัใหค้นในองคก์ารปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ทีผู่ร้บัผดิชอบก าหนดข้ึน หากไม่กระท าตามน้ันกจ็ะถูกลงทณัฑต์ามที่ก  าหนด 



 ๒ 

 “จรรยาบรรณ” และ“วินัย” น้ี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ ก.พ.ได้น า มาใช้ในการควบคุม

ความประพฤติของข้าราชการพลเรือน โดยก าหนดเป็นข้อบังคับ ก.พ.ตั้งแต่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ และให้

ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า 

“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดข้ึน เพื่อรกัษาและส่งเสริม

เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด้” 

ต่อมานักวิชาการมีความเหน็ว่า ควรน า “จรรยาบรรณ” เพ่ือแนะน าให้คนท าดี มารวบรวมไว้ควบคู่กับ

กฎ ระเบียบหรือ “วินัย” เป็นเอกสารที่เรียกว่า “Code of Conducts” โดยระบุบรรทดัฐานของสังคมน้ัน ทั้ง 

“สิ่งดีต้องท าและสิ่งไม่ดีห้ามท า” (Do & Don’t) หากไม่ท าตามนั้นจะถูกลงโทษและลงทณัฑจ์ากสงัคม 

นอกจากน้ัน ได้แนะน าให้ก าหนด “ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า” รวมถึงบทลงโทษ เพ่ือให้

บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลจริยธรรม ระมัดระวังไม่ฝ่าฝืนกระท าตามที่ประมวลจริยธรรมก าหนด 

“Code of Conducts” แปลตามพจนานุกรมได้ว่า “การรวบรวมกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับความ

ประพฤติ” ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๕๐ ได้น ามาบัญญัติเป็นศัพท์ใหม่ว่า “ประมวล

จริยธรรม”  ไว้ในมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง ความว่า 

  “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐแต่ละ

ประเภท ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมทีก่ าหนดขึ้น” 

 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราน้ี ท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้

ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าประมวลจริยธรรมที่ก  าหนด “มาตรฐานทางจริยธรรม” เพ่ือเป็นพฤติกรรมอนั

พงึประสงคส์ าหรบัผูที้อ่ยู่ในกลุ่มอาชีพหรือส่วนราชการนั้น 

  นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรายละเอยีดการจัดท าประมวลจริยธรรมว่า 

“มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การ

บังคับใชเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า” 

จากการศึกษาประมวลจริยธรรมของส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะนักการเมืองระดับชาติ ได้แก่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พบว่า ไม่มีฉบับใดก าหนด “ความ

ร้ายแรงแห่งการกระท า” และขั้นตอนการลงโทษที่ชัดเจน  

มีเพียงก าหนดบทบังคับไว้ด้วยการใช้ถ้อยค า “จักต้อง” และ“พึง” แต่ไม่ได้ระบุว่า การฝ่าฝืนขั้น “จัก

ต้อง” เป็นฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

“ความร้ายแรงของการกระท า” น้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือปลูกฝังสั่งสอนให้คนในสังคมน้ันมีความ

ระมัดระวังและหลีกเล่ียงการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงควรก าหนดไว้ในประมวล

จริยธรรมเพ่ือเตือนล่วงหน้าว่า “อย่าท า” หากท าจะต้องได้รับการลงโทษจากสงัคมตามที่ก  าหนด 

ในทางวิชาการมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดเป็นสากล มีแหล่งที่มาจาก ๔ ส่วน (PLUS) ได้แก่ 

(๑) นโยบายขององค์กร (Policies) (๒) กฎหมาย (Legal) (๓) มาตรฐานสากล (Universal) (๔) 

มาตรฐานองค์กร (Self) ที่ระบุถึง ความดี ความถูกต้อง และความเป็นธรรม  

องค์กรภาคธุรกจิของออสเตรเลียได้น าจริยธรรมเหล่าน้ี มาก าหนดล าดับความร้ายแรงแห่งการกระท า

ที่สอดรับกบัแหล่งที่มา ดังน้ี 

Must do (หรือ Must not do) หมายถึง “จักต้อง” ปฏบัิติตามที่กฎหมายก าหนด  

Have to do หมายถึง “ต้อง” ปฏบัิติตามนโยบายขององค์กร ระเบียบปฏบัิติ และคู่มือการท างาน 

Should do หมายถึง “ควร” ปฏบัิติตามมาตรฐานสากลที่ได้เลือกมาใช้ตามบริบทขององค์กร 



 ๓ 

Ought to do หมายถึง “พึง” ปฏบัิติตนตามแนวทางที่คนในองค์กรเหน็พ้องต้องกันว่า เป็นความดี 

ความถูกต้อง และความเป็นธรรม ที่สมควรยึดถือปฏบัิติเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” 

ถ้าเป็นไปตามแนวคิดน้ี องค์กรอาจก าหนดว่า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใน

ขั้น “จักต้อง” และ “ต้อง” เป็นระดับร้ายแรงที่ต้องด าเนินการถอดถอนหรือให้ออกจากองค์กร 

ส่วนการฝ่าฝืนระดับ “ควร” อาจก าหนดให้ต้องด าเนินการทางวินัย และ “พึง” อาจถูกตักเตือน 

เพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

อย่างไรกดี็ มาตรฐานทางจริยธรรมที่ก  าหนดข้ึน บางเร่ืองไม่สามารถก าหนดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 

วุฒิสภาอังกฤษจึงออกคู่มือที่เรียกว่า “Guide to Code of Conducts” โดยยกตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ

และแนะน าแนวทางการตัดสนิใจในบางกรณีที่เป็น “ทางสองแพร่ง” แห่งคุณงามความดี (Dilemma) 

เช่น หากท่านได้รับเชิญจากบริษัทคู่สัญญาขององค์กรเชิญไปดูงานต่างประเทศหรือเล่นกอล์ฟ ท่าน

ควรใช้ดุลยพินิจตัดสินใจอย่างไร ซ่ึงจะแนะน าง่ายๆว่า ใหท่้านถามตนเองว่า “ถา้ไม่อยู่ในต าแหน่งนี้ เขาจะ

เชิญหรือไม่” หากตอบว่า “ไม่” ก็ตอ้งปฏิเสธ เป็นต้น  

ปัจจุบัน “ประมวลจริยธรรม” เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับความเช่ือถือและศรัทธาของสาธารณชนทั่ว

โลก โดยมีการศึกษาเป็น “ศาสตร์” ที่ต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมมากขึ้น 

ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้ความสนใจและเรียนรู้วิธกีารเขียนที่ถูกต้อง  

ทั้งน้ี เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือศรัทธา เมื่อมีการปฏสิมัพันธก์บัต่างประเทศ  

 
------------------ 

เขียนให้ “โพสต์ทูเดย์” 

๔ ส.ค.๕๗ 


