
ท ำไมตอ้งมี...มำตรฐำนจริยธรรม 

วรีวทิ  คงศักด์ิ 

  
เมื่อ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)และองค์กรเครือข่าย ได้จัด

งานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย คร้ังที่ ๗ ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง

วัฒนะ ประเด็นหน่ึงที่ ถูกยกข้ึนมาเสวนากัน คือ “มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลสาธารณะ” 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองคุณธรรมที่ถูกเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

“บุคคลสาธารณะ” ในนิยามของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมาย ป.ป.ช. และกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร

เอกชนที่ท  าธุรกรรมกบัรัฐ 

ค าถามแรกที่ผู้ด าเนินรายการถาม คือ “คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่คู่กับความเป็นมนุษย์อยู่แล้ว 

ท าไมต้องมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” 

เช่ือว่าค าถามน้ี “โดนใจ” หลายท่าน ในฐานะผู้ร่วมเสวนาได้ให้ความเหน็ต่อค าถามน้ีแล้วเป็นบางส่วน  

จึงขอขยายความในบทความน้ีเพ่ือให้เกดิความเข้าใจที่สมบูรณ์  

ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจให้ตรงกนัถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมก่อน 

“คุณธรรม” หมายถึง ความดีงามที่อยู่ในจิตใจคนซ่ึงสร้าง “ประโยชน์สุข” ให้กับคนในสังคม ส่วน 

“จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติอนัดีงามที่สร้างความสงบสขุในการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคม 

จากนิยามศัพทน้ี์จะเหน็ว่า คุณธรรมเป็นเร่ืองของจิตใจ หากก าหนดมาตรฐานคุณธรรมซ่ึงเป็นการวัด

ความสามารถในการควบคุมจิตใจของบุคคล มิให้มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้อื่น อันเป็น

ต้นเหตุของความขัดแย้งในสงัคม เป็นสิ่งที่วัดได้ยาก 

ดังน้ัน ทั่วโลกจึงนิยมก าหนดมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือก าหนดพฤติกรรมของคนที่สังคมยอมรับ ซ่ึง

ประกอบด้วย การพูดและการกระท าที่อาจละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้อื่น หรือเอาเปรียบ ซ่ึงสร้างความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกนั จนท าให้เกดิความไม่สงบในสงัคม 

ในอดีตนิยมใช้มาตรการส่งเสริมจริยธรรมด้วยการก าหนด “จรรยาบรรณ” (Code of Ethics) จาก

ศีลธรรมของศาสนาที่คนในสังคมนับถือ เพ่ือแนะน าการปฏิบัติตน(Do) ที่สร้างความเช่ือถือศรัทธาและ

ไว้วางใจกบับุคคลทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างเกยีรติยศช่ือเสยีงให้กบัคนในสงัคมน้ัน 

พร้อมกนันั้น ได้ก าหนดข้อห้ามมิให้ปฏบัิติ(Don’t) หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทาง “วินัย” 

แนวคิดน้ีตรงกับหลักค าสอนของทุกศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็น “คนดี” โดยก าหนดให้มี “ศีล” เป็น

ข้อห้ามมิให้ปฏบัิติ และ “ธรรมะ” เป็นข้อแนะน าให้ประพฤติอย่างต่อเน่ืองจนเป็นธรรมชาติหรือ “นิสยั” 

อย่างไรกด็ี การกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ตามแนวคิดน้ี ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในการ

ปกครอง จึงไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ “ศีลธรรม” ของชนช้ันปกครอง (Elite) เน่ืองจากเช่ือว่า บุคคลที่เข้ามา

ปกครองต้องเป็นคนดีมีลักษณะพิเศษ เช่น “ทศพิธราชธรรม” และ “แบบอย่าง” ในเร่ืองคุณงามความดีได้ 

“ซุนหวู” นักปราชญ์ด้านการปกครองและยุทธศาสตร์ชาวจีนได้เตือนว่า อันตรายของ “ผู้น า” 

(Strategist) ที่เกิดข้ึนในการปกครอง มักเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมจิตใจมิให้อยู่ใต้อิทธิพลของ

กเิลสในตัวเอง ได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง และ “กลัว” หรือความบกพร่องในเร่ือง “คุณธรรม” น่ันเอง 

“รัก โลภ โกรธ หลง” เป็นกเิลสในตัวคนที่ทุกศาสนาสอนจึงพอเข้าใจได้ ส่วน “กลัว” ซุนหวูอธิบายว่า 

เป็นความกล้วที่จะสญูเสยีสถานะหรือ “อ านาจ” หากควบคุมไม่ได้กจ็ะท าให้การตัดสนิใจผิดพลาดจนพ่ายแพ้ 



 ๒ 

Lord Acton นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษได้ให้วรรคทองว่า “Power tends to corrupt and absolute 

power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence 

and not authority; still more when you superadded the tendency of the certainty of corruption by 

authority.” ซ่ึงสอืความได้ว่า 

“การมีอ านาจมักก่อให้เกิดการใช้อ านาจโดยมิชอบ การมีอ านาจอย่างสมบูรณ์ย่อมน าไปสู่การใช้

อ านาจโดยมิชอบอย่างสมบูรณ์ บุคคลผู้ย่ิงใหญ่มักจะกลายเป็นคนเลวเม่ือใช้อิทธพิลที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ และ

จะมากยิ่งขึ้นเมื่อมีอ านาจเพ่ิมมากข้ึน อกีทั้งมีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

ค าเตือนจากนักปราชญ์ทั้งสองในเร่ืองการใช้อ านาจเป็นจริงเสมอจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้ทุกประเทศ

ต้องก าหนด “มาตรฐานจริยธรรมของบุคคลสาธารณะ” (Ethical Standards for Public Officials) โดย

รวบรวมไว้เป็น “ประมวลจริยธรรม” (Code of Conducts) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคล

สาธารณะ โดยมีการระบุความร้ายแรงแห่งการกระท าและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 

ถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์

หนังสอืเล่มหน่ึงช่ือ “หลักราชการ” เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๔๕๗ เพ่ือแนะน าความประพฤติของข้าราชการ

ไว้ ๑๐ ประการ ได้แก่  

(๑) ความสามารถ (๒) ความเพียร (๓) ความไหวพริบ (๔) ความรู้เท่าถึงการณ์ (๕) ความซ่ือตรง

ต่อหน้าที่ (๖) ความซ่ือตรงต่อบุคคลทั่วไป (๗) ความรู้จักนิสัยคน (๘) ความรู้จักผ่อนผัน (๙) ความมี

หลักฐาน และ (๑๐) ความจงรักภักดี 

 หลังเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ ๒๔๗๕ ทหารเป็นหน่วยแรกที่มีพระราชบัญญัติวินัยทหาร 

พ.ศ.๒๔๗๖ เพ่ือบังคับความประพฤติของทหารให้เป็นไปตามที่ก  าหนด โดยระบุการลงทัณฑ์ ๕ ชนิด คือ 

ภาคทณัฑ ์ทณัฑกรรม กกั ขัง และจ าขัง  

ส่วนจรรยาบรรณในวิชาชีพทหารได้น าระบบเกยีรติศักด์ิ(Honor System)มาใช้ ด้วยการปฏญิาณตนว่า 

“เราจะไม่โกหก ไม่โกง ไม่ขโมย และจะไม่ยอมให้ผู้ใดท าเช่นนั้น” 

ส าหรับข้าราชการพลเรือน แม้ว่าจะมีกฎหมายมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๑ แต่ที่ระบุเร่ืองของความประพฤติ

ของข้าราชการไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยก าหนดในเร่ือง

วินัยและการรักษาวินัยไว้ในมาตรา ๘๐-๑๐๑ โดยมีบทลงโทษ ๕ ลักษณะ คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลด

เงินเดือน ปลดออก และไล่ออก 

ส่วน “จรรยา” ก าหนดเป็นคร้ังแรกโดยก าหนดเป็นข้อบังคับ ก.พ.ตั้งแต่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ และให้

ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า 

“ประมวลความประพฤติที่ ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกยีรติคุณ ช่ือเสยีง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด้” 

 อย่างไรกด็ี การพิจารณาความผิดทั้งวินัยและจรรยาให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชา จึงไม่มีบทลงโทษ

ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสงู รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เมื่อกระท าความผิดทั้งวินัยและจรรยา  

เพียงแต่ก าหนดว่า “ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏบัิติหน้าที่ตามมาตราน้ี หรือปฏบัิติ หน้าที่ดังกล่าว

โดยไม่สจุริต ให้ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดด้วย” ซ่ึงต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ฟ้องเพ่ือเอาผิด 

 การก าหนดมาตรการลงโทษนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่และ

ร ่ารวยผิดปกติ บัญญัติขึ้นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๓  



 ๓ 

โดยก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด  รวมถึง

กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้พิพากษาหรือตุลาการพนักงานอยัการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสงู ทั้งน้ีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนความผิดทางอาญาและแพ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 ต่อมารัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้ก าหนดเช่นเดียวกนั แต่เพ่ิมกรณีความผิดในมาตรา ๒๗๐ กรณี  

“ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตำมมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงรำ้ยแรง” 

พร้อมกันน้ันได้บัญญัติในมาตรา ๒๗๙ ให้มีการจัดท า “มาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท” โดยให้ “มีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำน

เพื่อใหม้ีกำรบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมรำ้ยแรง

แห่งกำรกระท ำ” และให้ถือว่า “เป็นกำรกระท ำผดิทำงวินยั” 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเหน็ว่า “มาตรฐานจริยธรรม” จ าเป็นต้องก าหนดขึ้นพร้อมบทลงโทษ เพ่ือเอา

ผิดผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่มักจะมีพฤติกรรมส่อว่า “ใช้อ านาจรัฐ” ที่ได้รับมอบ

ละเมิดสทิธขิองประชาชน เพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง น่ันเอง 

 

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

เขียนให้ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๒๕ มี.ค.๕๘ 


