
   จริยธรรมของนักการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดิน 
           นายวยัวฒิุ  บุญลอย * 

ส่วนที ่1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

  นบัตั้งแต่ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
(Absolute monarchy) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
(Constitutional  monarchy) เม่ือปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งหมด 18 ฉบบั และ
ฉบบัปัจจุบนัคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้หลงัจากลง
ประชามติเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2550 ท่ีผา่นมา เหตุท่ีตอ้งอา้งรัฐธรรมนูญก็ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดร้ะบุมาตราในส่วนของจริยธรรมของนกัการเมืองไวใ้นหมวดท่ี 
5 ว่าดว้ยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 77 รัฐตอ้งจดัให้มีแผนพฒันาการเมือง จดัทาํมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการและพนกังานหรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  และใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดร้ะบุไวส่้วนท่ี 2 วา่ดว้ยการกระทาํท่ีเป็นการขดักนั
แห่งผลประโยชน์ตั้งแต่มาตรา 265 จนถึงมาตรา 269 โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ตอ้งไม่ทาํในเร่ืองใดบา้งอนัจะเป็นการส่งผลมีบทลงโทษ อย่างเช่นท่ีเป็นข่าวในปัจจุบนักรณีรัฐมนตรีเขา้
เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัเกินท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นตน้ถึงแมว้่าจะมีการเขียน
ยกเวน้เร่ืองดงักล่าวในรัฐธรรมนูญก็ตาม และในหมวดท่ี 13 จริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตั้งแต่มาตรา 279 จนถึงมาตรา 280 ซ่ึงได้กาํหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมี
ประมวลจริยธรรมข้ึนมา เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การท่ีรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบบั ไดร้ะบุลงไวใ้นมาตราขา้งตน้น้ี
เป็นการเนน้ถึงจริยธรรมของนกัการเมืองและขา้ราชการในรูปแบบของรัฐธรรมนูญอนันาํไปสู่การปฏิบติัท่ี
เป็นรูปธรรมไดจ้ริงในอนาคต 
  จากปัญหาทางด้านจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในขณะน้ีนั้ น ทาํให้ต้องคิดว่า
จริยธรรมหมายถึงอะไร มีความสาํคญัสาํหรับการดาํรงชีวิตของท่านและสังคมโดยรวมรอบขา้งมากนอ้ยแค่
ไหน และถา้ท่านคิดวา่จริยธรรมของท่าน(ถา้มี) มีส่ิงใดท่ีห้ามท่านกระทาํการใด โดยเด็ดขาดบา้ง ซ่ึงแต่ละ
ท่านคงมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลในการอธิบายวา่ทาํไมท่านถึงเช่ืออย่างนั้น อนัน้ีก็คงเป็นความคิดเห็นของ
ท่านเอง    จริยธรรมจึงเป็นเร่ืองการใชเ้หตุผลวา่อะไรควรทาํอะไรไม่ควรทาํ เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงและเป็นเร่ือง
สําคญัท่ีสุดในสังคมโลกจะส่งผลให้การมีชีวิตอยูท่ี่ดีงาม โดยหลกัจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีท่านตอ้งอธิบายต่อ
สาธารณชนไดอ้ยา่งไม่แสแสร้งบิดบงัจากตวัตนท่ีเป็นอยูจ่ริง  อยา่งเช่นความซ่ือสัตยสุ์จริต  การรักษาคาํพูด  
มีทั้งมุมมองท่ีไม่ดีและดี   มุมมองท่ีไม่ดี ความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นไปไม่ได ้เพราะมนุษยถู์กสร้างมาจากความ
ไม่ซ่ือสัตยเ์ห็นแก่ตวัโดยธรรมชาติ จากหนงัสือ “The prince บทท่ี 18” ท่ีวา่ ไม่ควรรักษาคาํมัน่สัญญา การ
                                                 
*
 นกัศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาํหรับนกับริหาร   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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รักษาคาํมัน่สัญญาเป็นภยัแก่ตวัเอง   ส่วนมุมมองในแง่ดี จริยธรรมกบัคาํสอนทางศาสนานั้นเป็นคนละเร่ือง
กนั การพูดความจริงไม่ใช่การนาํสู่ส่ิงท่ีดีเสมอไป  ในงานของเพลโตเร่ือง Republic  ได้กล่าวถึงความ
ยุติธรรมคือ การพูดความจริง การคืนหน้ีของคนอ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีดี  แต่ปัญหาจริยธรรมเม่ือเกิดเหตุการณ์
เฉพาะข้ึน ท่านจะเอาหลกัการใดมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
  สถานการณ์ท่ีเป็นจริงเร่ืองของจริยธรรมหรือเร่ืองทางการเมืองเป็นศาสตร์ในการปฏิบติั 
มนัคงไม่มีสูตรสําเร็จตายตวั ในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดไม่ได ้
มนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  จากเหตุการณ์รัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 จึงอาจมองไดว้่า เผด็จการ
ไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายท่ีสุดหรือประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  “รัฐประหารมนัเลวนอ้ยกวา่ประชาธิปไตยท่ีเป็น
เผด็จการ”  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สังคมไทยยงัไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นเร่ืองการยอมรับถึง
สิทธิ เสรีภาพในการมีเหตุมีผลของประชาชน  อีกทั้งเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่โครงสร้างของรัฐไทยท่ีเป็น
เผด็จการโดยมีกรอบวธีิคิดจากอาํนาจรัฐจากส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดเกือบทั้งหมด 
   

ส่วนที ่2 ทฤษฎจีริยธรรมของการเมอืงและการบริหาร 
 

        จริยธรรม (Ethics) เป็นสาขาหน่ึงของวิชาปรัชญา(Philosophy) ท่ีสนใจและเก่ียวขอ้งกบั
ความคิดเป็นระบบเก่ียวกบัคุณลกัษณะ(character) คุณธรรมหรือศีลธรรม (morals) และการกระทาํท่ีถูกตอ้ง
(right actions) จึงไดมี้ผูนิ้ยามความหมายจริยธรรมไวด้งัต่อไปน้ี จริยธรรม คือ หลกัความประพฤติตาม
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยใชว้ชิาจริยศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมทางดา้นคุณค่า  สามารถวเิคราะห์ค่านิยมท่ีเป็นคู่
กนั(dichotomy) สามารถแยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดดีควรกระทาํและส่ิงใดชัว่ควรละเวน้(วิทย ์ วิศทเวทย,์2528)    
จริยธรรม คือ หลกัความประพฤติท่ีมนุษยค์วรปฏิบติั(ethical rules) จริยธรรมจะตดัสินวา่เหตุการณ์หน่ึงเป็น
เร่ืองควรทาํหรือไม่ควรทาํ เพราะอะไร (สิวลี ศิริไล,2536)  และจริยธรรม คือ คุณลักษณะท่ีดี (good 
character) ท่ีกําหนดแบบแผน กฎเกณฑ์ และการตัดสินใจว่าอะไรควรกระทําหรือไม่กระทํา 
(White,T.I.,1988)  (เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.โกวทิย ์ กงัสนนัท,์2550) 
  จริยธรรม มาจากคาํในภาษากรีกวา่ Ethics และ ethos ท่ีแปลวา่คุณลกัษณะ หมายถึง กติกา
ของสังคมท่ีควบคุมพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึงแต่ละสังคมจะเนน้กฎ  กติกา ไม่เหมือนกนั     

โดยท่ีหลักการและทฤษฏีจริยธรรมท่ีมาจากนักคิดต่างๆตั้งในยุคกรีกโบราณมาจนถึง
ปัจจุบนัก็มีหลากหลายทฤษฎี ท่ีต้องศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงเหตุผลในทฤษฎีนั้นๆ เพื่อจะนํามาเป็น
หลกัการและฐานความคิดในทางทฤษฎีสําหรับการแก้ไขปัญหาจริยธรรม นักการเมือง ผูบ้ริหารและผูท่ี้
ประกอบอาชีพต่างๆในสังคม หากรู้ชดัแจง้ถึงหลกัทฤษฏีจริยธรรมแลว้ ก็จะสามารถนาํหลกัทฤษฏีดงักล่าว
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในแต่ละประเด็นอยา่งถูกตอ้งชดัเจนและเป็นรูปธรรม ดงันั้น นกัการเมือง 
ผูบ้ริหารและผูท่ี้ประกอบอาชีพต่างๆในสังคมจะตอ้งทาํความเขา้ใจให้ลึกซ่ึงและถ่องแทถึ้งทฤษฏีจริยธรรม
ซ่ึงมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย และจะตอ้งระลึกเสมอวา่ จริยธรรมคือมโนสํานึก ท่ีมีอยูใ่น
ตวัตน เพราะวา่จริยธรรมคือความสํานึกของแต่ละบุคคลท่ีจะตอ้งตดัสิน วินิจฉยัว่า ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด โดย
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ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเหตุผล และศีลธรรม ฉะนั้นจริยธรรมจึงไม่ใช่บทบญัญติัในอุดมคติ หรือเป็นเร่ือง
ท่ีเพอ้เจอ้  แต่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนปฏิบติัได ้โดยเร่ิมจากปัจเจกบุคคล (Individual) เล็งเห็นความสําคญัในระดบั
เฉพาะตวัก่อน แลว้จึงขยายสู่วงกวา้งออกไปในระดบัสังคมและระดบัประเทศชาติต่อไป 

 

แนวความคดิเชิงปรัชญาทีเ่กีย่วกบัจริยศาสตร์ 
        ในทางจริยศาสตร์ เราจะวดัค่าความดีในทางจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพทัธ (Relative) หรือส่ิง
สัมบูรณ์ (Absolute) เพราะความดีหรือความถูกตอ้งในแง่จริยธรรม เปรียบได้ว่าเป็น คุณลกัษณะ หรือ
คุณสมบติั ของการกระทาํ ปัญหาคือเราจะตดัสินวา่ ความดีหรือความถูกตอ้งเป็นส่ิงสัมพทัธ์หรือส่ิงสัมบูรณ์ 
เม่ือมีสองทรรศนะท่ีมีความเห็นขดัแยง้กนั โดยท่ีสัมพทัธนิยมเห็นวา่ ความดีมิใช่ส่ิงตายตวั การกระทาํหรือ
การปฏิบติัอนัใดอนัหน่ึงจะดีหรือชัว่ ผิดหรือถูก ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและปัจจยัหลายอยา่ง ในสภาพอยา่งหน่ึง
ส่ิงๆหน่ึงหรือการกระทาํหน่ึงอาจจะดีหรือถูก แต่ในอีกสภาพหน่ึงอาจจะเลวหรือผิดก็ได ้เม่ือความดีมิใช่ส่ิง
ตายตวัจึงไม่มีมาตรฐานอนัใดอนัหน่ึงท่ีตายตวัมาตดัสินความดีได ้ส่วนสัมบูรณ์นิยมเห็นว่าความดีเป็นส่ิง
ตายตวั ถ้าส่ิงใดส่ิงหน่ึงดี มนัต้องดีโดยไม่มีเง่ือนไข กล่าวคือความดีไม่ข้ึนอยู่กับส่ิงอ่ืนใด ดังนั้นจึงมี
มาตรฐานตายตวัท่ีแน่นอนมาตดัสินความดีได ้
        รูปแบบการวิเคราะห์แนวความคิดจริยธรรมสามารถแยกและจดัจาํแนกออกเป็น 2 ขั้ว
หลกัๆท่ีเช่ือมโยงกนัดงัน้ี 
        ขั้วแรก คือ จริยธรรมท่ีตั้งอยู่บนหลกัคิดสัมพนัธภาพนิยม (Relativism) ซ่ึงมีธรรมชาติ
พื้นฐานเก่ียวข้องกับด้านอารมณ์ ความรู้สึก วฒันธรรม และผลลัพธ์ ท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์
(Consequences) ขอบเขตของหลกัจริยธรรมแนวสัมพนัธภาพจึงครอบคลุมหลกัคิดยอ่ยอ่ืนคือ 

1) หลกัคิดเชิงอตันิยม (Subjectivism) เนน้ดุลยพินิจ ค่านิยมส่วนบุคคล เช่นบุคคลมีความรู้สึก
อยา่งไร และมีพนัธะกบัอะไร เช่น ผดิ ถูก ดี ชัว่ มิไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูจ่ริงๆกบัการกระทาํนั้นๆ แต่ข้ึนอยู่
กบัผูช้ี้ขาดคือตวัท่าน ถา้ท่านไดรั้บการอบรมในอีกแบบหน่ึง ท่านอาจจะไม่ช้ีขาดแบบน้ี หรือคนท่ีมีอุปนิสัย
อ่ืนอาจจะช้ีขาดเป็นอยา่งอ่ืนได ้

2) หลกัคิดเชิงสัมพนัธภาพดา้นวฒันธรรม (Cultural Relativism) เน้นวฒันธรรม เช่นความ
ถูกตอ้งอยูท่ี่วา่วฒันธรรมนั้น กาํหนดและอธิบายไวอ้ยา่งไร 

3) หลกัคิดเชิงตวัตนนิยม (Egoism) เน้นผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่นความถูกตอ้งคือส่ิงท่ี
บุคคลไดรั้บผลประโยชน์ 

4) หลกัคิดเชิงอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เนน้ความพึงพอใจของมนุษย ์เช่นความดี
คืออะไรก็ไดท่ี้สร้างความสุขมากท่ีสุด ให้จาํนวนคนมากท่ีสุด (ทฤษฏีท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับความชอบ
ธรรมให้กบัวาทกรรมทุนนิยม ท่ีมีรากฐานอยูท่ี่การกดข่ี ขดูรีดทางชนชั้น การเอารัดเอาเปรียบผูด้อ้ยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง) 
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Relativism  (ส่ิงสัมพทัธคือส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม กาลเวลา และ
เง่ือนไข) สําหรับสัมพทัธนิยมความดีเป็นส่ิงสัมพทัธ์คือข้ึนอยูก่บัส่ิงอ่ืนเช่น เวลา สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม 
สภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีส่วนกาํหนดความดี ความชัว่ สําหรับผูท่ี้ตดัสินวา่อะไรถูกผิดคือตวัมนุษย ์จึงกล่าว
ไดว้า่สัมพทัธนิยมโดยนยัแรกน้ีถือวา่ความดี ความชัว่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล หมายถึงการท่ีจะบอกวา่การกระทาํ
อนัหน่ึงถูกหรือผิดนั้นแล้วแต่ว่าใครเป็นผูต้ดัสิน ส่วนนัยท่ีสอง มีทรรศนะว่าบุคคลแต่ละคนนั้นเขามี
ลกัษณะหรืออุปนิสัยอย่างไรข้ึนอยู่กบัสังคมท่ีเขาเกิดมาดว้ย ดงันั้นความเห็นของสังคมของเขาก็มีส่วนใน
การท่ีเขาตดัสินเก่ียวกบัเร่ืองถูกผดิ อาจจะกล่าวไดว้า่ ดีชัว่ข้ึนอยูก่บัสังคมแต่ละสังคม 

Subjectivism จุดเน้น ดุลยพินิจ ค่านิยมส่วนบุคคล หลกัจริยธรรมคือ บุคคลมีความรู้สึก
อยา่งไร และมีพนัธะกบัอะไร ค่านิยมทุกอยา่งมีสัมพนัธภาพ (Relative) กบับุคคล การสร้างเหตุผลท่ีชอบ
ธรรมต่อการใชดุ้ลยพินิจค่านิยม (Value judgment) ของบุคคล มีเพียงอยา่งเดียวคือ เขารู้สึกอยา่งไร อะไรคือ
ส่ิงท่ีบุคคลนั้นผกูพนัExistentialist เช่ือวา่ บุคคลมีอิสระท่ีจะเลือกค่านิยม Emotive theory of value เช่ือวา่ 
ค่านิยมและดุลยพินิจค่านิยมจะสะทอ้นถึง เจตนคติ (Attitude) และความรู้สึก (Feeling) ของบุคคล (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย รศ.ดร.โกวทิย ์ กงัสนนัท,์2550) 

Cultural Relativism จุดเนน้ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน หลกัจริยธรรมคือ วฒันธรรมไดก้าํหนด
และอธิบายความถูกตอ้งไวอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีดีงามและถูกตอ้ง อยูท่ี่วฒันธรรมบอกว่าอยา่งไร การใชดุ้ลยพินิจ
เชิงค่านิยม (Value judgment) ไดรั้บการช้ีแจงหรืออธิบายเหตุผล (Justified) โดยอา้งอิง Social authority ของ
วฒันธรรมเฉพาะ อาจจะอยู่ในรูปของขอ้ปฏิบติัของสังคม (Mores) (เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.
โกวทิย ์ กงัสนนัท,์2550) 

 Egoism  มีลกัษณะดังนี ้(สรุปเอกสารการบรรยาย ศ.ดร.สมบติั  จนัทรวงศ,์2550) 
1. ส่ิงท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมตามแนว Egoism เป็นผลประโยชน์ในระยะยาวของเรา 

เป็นผลประโยชน์แทจ้ริงของเรา ตอ้งแยกแยะระหวา่งความเห็นแก่ตวักบัผลประโยชน์ส่วนตน ความเห็นแก่
ตวัคือความใส่ใจประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คาํนึงถึงวา่จะเกิดผลกระทบต่อคนอ่ืนหรือไม่ 

2.มีผลประโยชน์ระยะสั้ น และผลประโยชน์ระยะยาวซ่ึงดีกว่า แต่มนุษย์มักเลือก
ผลประโยชน์ระยะสั้นท่ีใกลต้วั โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว 
Egoism แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
-Personal Egoism  เช่ือวา่ควรแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอยา่งดีท่ีสุด  แต่ไม่พดูถึงวา่คนอ่ืนควรทาํอยา่งไร 
- Impersonal Egoism  เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนควรแสวงหาผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีดีท่ีสุด 
ข้อเข้าใจผดิเกีย่วกบั Egoism 
  1. พวก Egoism จะทาํเฉพาะในส่ิงท่ีตนเองชอบ ซ่ึงไม่จริง คนท่ีเช่ือใน Egoism ตอ้งยอม
อดทน อดกลั้น ความยากลาํบากในระยะสั้น เพื่อประโยชน์ในระยะยาว ก็ถือวา่เป็นพวก Egoism 
  2. Egoism ไม่ใช่มุ่งหาเฉพาะความสุขทางกายอย่างเดียว แต่อาจแสวงหาความสุขท่ี
ละเอียดอ่อนกวา่ความสุขทางกายได ้
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  3. Egoism ไม่ไดห้มายความว่าพวก Egoism ไวใ้จไม่ได้ หรือไม่สนใจผูอ่ื้น ดงันั้นคนท่ี
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผอ่าจเป็น Egoism เช่นพอ่คา้อาจใส่ใจความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 
  สังคมท่ีหวงัผลระยะยาวจึงเป็นสังคมท่ีเป็น Egoism+Consequentism 
ข้อวพิากษ์ Egoism 
  1. ผลประโยชน์ระยะยาว แต่ละคนมองไม่เหมือนกนัและสร้างปัญหาได ้
  2. มีการกระทาํหลายอย่างท่ีเห็นชดัว่าผิด แต่ถา้เป็นการกระทาํท่ีผิดแน่ๆ ควรจะเอาเร่ือง
ผลประโยชน์ระยะยาว-ระยะสั้ นมากาํหนดหรือไม่ เช่น การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ ไม่ควรใช้ระยะเวลาเป็น
ตวักาํหนด 
  ทางออกอยูท่ี่การแยกแยะใหไ้ดว้า่ผลประโยชน์ส่วนตน และความเห็นแก่ตวั เพื่อไม่ให้คน
ทัว่ไปมองวา่เป็น Egoism ท่ีไร้จริยธรรม  เราจึงตอ้งไม่เอาเปรียบเขา เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ของเรา ตอ้งปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์อย่างยุติธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรา  ถา้เราเอาเปรียบจะกลายเป็นเห็นแก่ตวั  เราไม่
ปฏิเสธความเห็นแก่ตวัของมนุษย ์ มนุษยต์อ้งคาํนึงผลประโยชน์ของตนเอง และทุกคนตอ้งไม่บอกให้คน
อ่ืนรู้ และทาํในส่ิงตรงขา้มกบัวตัถุประสงคข์องตน เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด  การทาํในส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม
จะทาํใหเ้ป้าหมายหรือเป้าประสงคข์องเขาบรรลุได ้ถา้จะให้ดีต้องยึดหลกั Impersonal Egoism   คือประกาศ
ไปเลยวา่มนุษยทุ์กคนตอ้งแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงเกิดสํานกั Utilitarianism (สํานกัประโยชน์นิยม) 
เม่ือทาํแลว้คนอ่ืนไดป้ระโยชน์ทาํแล้วคนหมู่มากได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดไปยิ่งดี  โดยดูจากมาตรวดั ผลประโยชน์
สูงสุดคือ คนหมู่มากท่ีสุดมีความสุขมากท่ีสุด เป็นการกระทาํท่ีถูกตอ้ง ทาํใหเ้กิดความทุกขน์อ้ยท่ีสุด 
         

Utilitarianism หรือ อรรถประโยชน์นิยม 
        อรรถประโยชน์นิยม กล่าววา่ การกระทาํท่ีถูกคือการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความสุขมากท่ีสุด
ต่อจาํนวนคนท่ีมากท่ีสุด ดงันั้นเม่ือเราอยู่ในสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง ส่ิงท่ีเราควรทาํคือ พิจารณาดูว่าใน
สถานการณ์เช่นน้ีและสภาพแวดล้อมเช่นน้ี การกระทาํท่ีอาจจะเป็นไปได้นั้นมีอะไรบา้ง จะก่อให้เกิด
ความสุขเท่าไหร่ เม่ือพิจารณาดูแลว้ การกระทาํใดท่ีจะก่อให้เกิดความสุขมากท่ีสุดคือการกระทาํท่ีควร
จะตอ้งเกิดข้ึน และอรรถประโยชน์นิยมถือว่าผลท่ีเกิดจากการกระทาํสําคญักว่า เจตนาหรือแรงจูงใจ ท่ี
ก่อใหเ้กิดการกระทาํนั้น  สาํหรับทรรศนะคติต่อ จารีตประเพณี ศาสนา และกฎหมาย สํานกัอรรถประโยชน์
นิยมเห็นว่ากฎต่างๆเหล่าน้ีโดยทัว่ไปเราควรปฏิบติัตาม เพราะส่วนใหญ่แลว้เป็นประโยชน์มากกว่าโทษ 
การปฏิบติัตามกฎเกณฑอ์นัเป็นท่ียอมรับของสังคมเหล่าน้ียอ่มเป็นการรอบคอบกวา่ แต่อยา่งไรก็ตามสํานกั
อรรถประโยชน์นิยมไม่ถือวา่กฎทุกกฎเป็นของตายตวั 
        ดงันั้นสาํหรับอรรถประโยชน์นิยมไม่มีอะไรตายตวั ถา้จะมีอะไรตายตวัก็คือหลกัความสุข
ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินการกระทาํทุกอนั ไม่วา่จะเป็น จารีตประเพณี ศาสนา หรือกฎหมาย ต่างมีไวเ้พื่อ
ความสุขของมหาชน ถา้การมีอยูข่องมนัไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อเป้าหมายประโยชน์สุขของมหาชน ก็ตอ้งยกเลิก
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แลว้หาส่ิงอ่ืนท่ีให้ความสุขมากกวา่มาทดแทน ชาวอรรถประโยชน์นิยมจึงคาํนึงถึงผลอนัเป็นประโยชน์สุข
มหาชนมากกวา่หลกัการ 

 

ขั้วทีส่อง คือ จริยธรรมตั้งอยูบ่นหลกัคิดสัมบูรณ์นิยม (Absolutism) ซ่ึงมีธรรมชาติพื้นฐาน
เก่ียวขอ้งและครอบคลุมตั้งแต่กฎหมาย หลกัเหตุผล มโนธรรม และความเป็นจริง สัมบูรณ์นิยมยงัสามารถ
จดัแบ่งออกเป็นหลกัคิดยอ่ยๆคือ 

1) หลกัคิดรูปธรรมนิยม (Objectivism) คุณสมบติัทางจริยธรรมเช่น ถูก ผิด ดี ชัว่ เป็นลกัษณะ
จริงๆท่ีมีอยู่ในวตัถุ หรือเป็นคุณสมบติัของการกระทาํ เน้นความจริงในหลกัสากล เช่นส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือ
ความถูกตอ้งมีลกัษณะสากลท่ีอยู่เหนือความรู้สึกหรือความชอบของคน หลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
สากลและผกูมดัทุกคนในกรอบสัจธรรม 

2) หลกัคิดการเลือกบนหลกัเหตุผล (Rational choice) เน้นการตดัใจเลือก เช่นความดีและ
ความถูกตอ้งอยูท่ี่การเลือกอยา่งมีเหตุผลของคน 

3) หลกัสถานการณ์นิยม (Situationism) เนน้สถานการณ์ของมนุษย ์เช่นดุลยพินิจเชิงค่านิยม
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะของคน 
 

ส่วนที ่3  สังคมไทยกบัปัญหาในเชิงจริยธรรม จากกรณศึีกษาดังต่อไปนีค้อื 
 

 กรณบุีกรุกทีด่ินบนเขายายเทีย่งของนายกรัฐมนตรี   
กรณีที่ 1 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรีและพ.อ.(หญิง) ท่านผูห้ญิงจิตรวดี จุลา

นนท ์   กรณีบุกรุกเขายายเท่ียง ซ่ึงไม่เป็นไปตามกฎหมาย ทาํให้เกิดการแบ่งแยกเลือกปฏิบติั ระหว่างการ
ปฏิบติัตามกฎหมายต่อบุคคลท่ีเป็นประชาชนธรรมดากบันกัการเมือง  โดยชาวบา้นเหล่านั้นถูกแจง้ความ
ดาํเนินคดีขอ้หาบุกรุกเขตป่าสงวน เป็นความผิดประเด็นเดียวกบัท่ีภรรยานายกรัฐมนตรีกระทาํผิด แลว้เหตุ
ใดคนท่ีมีความผดิและถูกพิพากษาจาํคุกถึงมีแต่ชาวบา้นเท่านั้น ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีทาํมาหากินของชาวบา้นท่ีถูก
กล่าวหาวา่บุกรุกป่าสงวนอยูบ่ริเวณตีนเขายายเท่ียง ขณะท่ีบา้นพกัตากอากาศของ พล.อ.สุรยุทธ์-คุณหญิง
จิตรวดี จุลานนทต์ั้งอยูบ่นยอดเขายายเท่ียง   และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศอยา่ง
ชดัเจนวา่รัฐบาลมีระยะเวลาทาํงานอีกประมาณ 3-4 เดือน ซ่ึงการทาํงานของรัฐบาล คงทาํงานเพื่อให้มีการ
เลือกตั้งในวนัท่ี 23 ธนัวาคมน้ีอยา่งแน่นอน รัฐบาลจะอยูจ่นครบและปฏิบติัภารกิจจนมีรัฐบาลใหม่ เพราะ
ขณะน้ีทุกฝ่ายมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาเพื่อให้มีการเลือกตั้งและทาํให้การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
เจริญกา้วหน้าต่อไป  จากกรณีเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวขา้งตน้นั้น นายกรัฐมนตรีกระทาํผิดจริยธรรมและผิด
กฎหมายหรือไม ่

กรณีบา้นพกัตากอากาศของ พล.อ.สุรยทุธ์-คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท ์ท่ีปลูกสร้างตั้งอยูบ่น
ยอดเขายายเท่ียง   และพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศอยา่งชดัเจนวา่รัฐบาลมีระยะเวลา
ทาํงานอีกประมาณ 3-4 เดือน ซ่ึงการทาํงานของรัฐบาล คงทาํงานเพื่อใหมี้การเลือกตั้งในวนัท่ี 23 ธนัวาคมน้ี
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อยา่งแน่นอนนั้น   ถา้นาํแนวความคิดสัมพนัธภาพนิยม (Relativism) โดยใชท้ฤษฎี Egoism มาวิเคราะห์มี
จุดเน้นท่ีผลประโยชน์บุคคล และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในความถูกตอ้งคือส่ิงท่ีบุคคลได้ประโยชน์  
นายกรัฐมนตรีท่านตอ้งยอมอดทนอดกลั้น ความยากลาํบากท่ีเกิดข้ึนในระยะช่วงสั้นน้ี  เพื่อผลประโยชน์ใน
ระยะยาวคือ ท่านมองไปถึงประชาชน ปัญหาบา้นเมือง ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่มองแต่
ผลประโยชน์ของตนเองเพียงอยา่งเดียว  จึงเป็นเหตุผลอนัหน่ึงท่ีทาํให้ท่านไม่ลาออกจนกวา่จะไดท้าํงานให้
บรรลุผลสาํเร็จตามท่ีตั้งไวแ้ละประกาศใหป้ระชาชนรับทราบแลว้ตามท่ีเป็นข่าว      

ถา้ใชห้ลกัอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) มาวิเคราะห์มีจุดเน้นท่ีความพึงพอใจของ
มนุษย ์และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในเร่ืองความดีคืออะไรท่ีสร้างความสุขมากท่ีสุดให้คนจาํนวนมาก
ท่ีสุด  จากกรณีท่ีท่านนายกรัฐมนตรียนืยนัวา่จะทาํงานต่อไปนั้น  เป็นการมองถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต
คือความตอ้งการท่ีจะทาํให้บา้นเมืองเขา้สู่สภาวะปกติโดยเร็วดว้ยให้มีการกาํหนดการเลือกตั้งในวนัท่ี 23 
ธนัวาคมน้ี เพื่อเป็นการนาํระบอบประชาธิปไตยกลบัเขา้มาอีกคร้ัง จะทาํให้เกิดรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระหวา่งประเทศอนัจะส่งผลไปสู่การพฒันาในทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และ
ดา้นอ่ืนๆต่อไป 

เม่ือนาํแนวคิดหลกัสัมบูรณ์นิยม (Absolutism) โดยใชท้ฤษฎีสถานการณ์นิยม Situationism 
มาวิเคราะห์มีจุดเน้นท่ีสถานการณ์ของมนุษย ์และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในดุลยพินิจเชิงค่านิยมข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์เฉพาะตน  จากการตดัสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะน้ีนั้นเป็นช่วงท่ีสถานการณ์
บา้นเมืองยงัอยูใ่นสภาวะท่ีไม่ปกติ ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจเร่ืองดงักล่าวเป็นการตดัสินใจภายใต้
สภาวการณ์ท่ีต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ความรอบครอบ และคาํนึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของ
ประเทศเป็นหลกั      

ถา้ใชท้ฤษฎีเลือกโดยหลกัเหตุผล (Rational choice) มีจุดเนน้ท่ีการตดัสินใจเลือก โดยใช้
หลกัจริยธรรมท่ีวา่ความดีและความถูกตอ้งอยูท่ี่การเลือกอยา่งมีเหตุผลของคน  กรณีท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
เลือกท่ีจะทาํงานต่อนั้น ถึงแมว้า่จะถูกกล่าวหากรณีบุกรุกท่ีดินบนเขายายเท่ียงก็ตาม  ซ่ึงท่านก็มีทางเลือก 2 
ทางคือ  

1.ถา้ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกท่ีจะลาออกจากตาํแหน่ง  ก็เป็นเหตุผลของท่านในการให้มี
การพิจารณาคดีท่ีท่านปลูกสร้างตั้งอยูบ่นยอดเขายายเท่ียง   ซ่ึงในเหตุการณ์เดียวกนัท่ีชาวบา้นถูกกล่าวหาวา่
บุกรุกป่าสงวนอยูบ่ริเวณตีนเขายายเท่ียง  ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีทาํมาหากินของชาวบา้น วา่ท่านนายกรัฐมนตรีและ
ภรรยาไดมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่     

2.ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเลือกท่ีจะไม่ลาออกจากตาํแหน่ง ก็เป็นเหตุผลของท่าน โดยท่ี
ไม่ไดม้องท่ีหลกัจริยธรรมในเร่ืองความดีและความถูกตอ้งโดยใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบเร่ือง
น้ีเป็นผูพ้ิจารณาต่อไป  ส่วนตนก็เลือกท่ีจะทาํหนา้ท่ีในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกวา่งานท่ีทาํจะบรรลุผล
สาํเร็จ    
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และถา้ใชห้ลกัภาวะวสิัย (objectivism) มาวิเคราะห์ มีจุดเนน้ท่ีความจริงในหลกัสากล โดย
ใช้หลกัจริยธรรมท่ีว่าส่ิงท่ีมีค่าหรือถูกตอ้งตอ้งมีลกัษณะสากลท่ีอยู่เหนือความรู้สึกหรือความชอบของคน
หลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสากลและผูกมดัทุกคนในกรอบสัจธรรม   ในกรณีท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
ปลูกสร้างบา้นตั้งอยูบ่นยอดเขายายเท่ียงนั้น ถา้โดยหลกักฎหมายในการครอบครองหรือการมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินดังกล่าว ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านก็ผิดทั้งกฎหมายและผิดจริยธรรมด้วยเหตุผลท่ีท่านเป็น
นกัการเมืองคงตอ้งเป็นตน้แบบของนกัการเมืองและคนทัว่ไป ซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรมของท่านตอ้งสูง
กว่าคนทั่วไปอย่างแน่นอน อีกทั้ งเป็นท่ียอมรับกันโดยสากลว่าผูน้ําของประเทศต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  แต่ถา้การครอบครองหรือการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว ถูกตอ้งตามกฎหมายก็เป็นความจริงท่ี
ประจกัษ์ชดัเจนว่าการไดม้าท่ีอนัดินของท่านนั้นไดม้าดว้ยความถูกตอ้งก็ตอ้งเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งยอมรับ
โดยใช้กฎหมายเป็นหลกัในการตดัสิน  ส่วนความผิดทางจริยธรรมหรือไม่นั้นถึงแมจ้ะไม่มีบทลงโทษก็
ตามแต่ตวัท่านเองก็ตอ้งเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเองเพราะหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัสากลท่ีมีอยูจ่ริง อยู่
ท่ีท่านจะประพฤติและปฏิบติัมากนอ้ยแค่ไหน  ในสถานการณ์การเมืองขณะน้ีการท่ีท่านเลือกท่ีจะทาํหนา้ท่ี
ต่อโดยท่านคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตคือ การเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

 

กรณรัีฐมนตรีทีถ่ือหุ้นเกนิร้อยละ 5 
กรณีที่ 2 มีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลลาออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากความไม่

เหมาะสมทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามการช้ีมูลของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เก่ียวกบัการถือครองหุ้นเกินร้อยละ 5  ของ5 รัฐมนตรีวา่เขา้ข่ายหรือไม่ โดย 5 รัฐมนตรี
นั้นประกอบไปดว้ย นายแพทยม์งคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายสวนิต คงสิริ 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั 
นายเกษม สนิทวงศ ์ณ อยุธยา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และนายวิจิตร 
ศรีสอา้น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว และตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หมวด 
13 วา่ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็น
กรอบการปฏิบติัราชการอยา่งชดัเจน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวยึดถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้น 
เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลชุดน้ี ซ่ึงน่าเช่ือไดว้า่ยงัมีรัฐมนตรีและผูบ้ริหาร
ในระดบัสูงของรัฐบาลยงัเป็นท่ีเคลือบแคลงในความโปร่งใสเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เป็นเร่ืองท่ีตอ้งตรวจสอบให้เกิดความชดัเจน เพื่อมิให้เกิดความเส่ือมเสียต่อไปได ้จากกรณี
เหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวขา้งตน้นั้น รัฐมนตรีท่ีถือหุน้เกินร้อยละ5 กระทาํผดิจริยธรรมและผดิกฎหมายหรือไม่ 
  กรณีของรัฐมนตรีท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 5 นั้น ถึงแมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 จะเขียนยกเวน้ไวว้า่ไม่มีความผดิก็ตาม  เม่ือพิจารณาถึงประเด็นในเร่ืองจริยธรรมแลว้โดย
นาํแนวความคิดสัมพนัธภาพนิยม (Relativism) โดยใชท้ฤษฎี Egoism มาวิเคราะห์มีจุดเนน้ท่ีผลประโยชน์
บุคคล และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในความถูกตอ้งคือส่ิงท่ีบุคคลไดป้ระโยชน์  จากกรณีดงักล่าวการท่ี



 9 

รัฐมนตรีท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 5  ดังกล่าวได้ลาออกจากตาํแหน่งรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 เม่ือ
พิจารณาส่ิงท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมตามแนว Egoism ท่ีเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีดีท่ีสุด
(Impersonal Egoism)ของรัฐมนตรีท่ีลาออก เป็นผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของรัฐมนตรีนั้น ก็เพื่อการดาํเนิน
ธุรกิจต่างๆท่ีตนเองทาํหลงัจากท่ีพน้ตาํแหน่งรัฐมนตรีแล้วดีกว่าท่ีจะตอ้งรับโทษตามกฎหมายและทาํให้
เส่ือมเสียเกียรติของตนเองดว้ย  ก็ตอ้งแยกแยะระหว่างความเห็นแก่ตวักบัผลประโยชน์ส่วนตน  โดยไม่
คาํนึงถึงว่าจะเกิดผลกระทบต่อคนอ่ืนหรือไม่    และถา้วิเคราะห์ในส่ิงท่ีเช่ือวา่ควรแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนอย่างดีท่ีสุด (Personal Egoism) แต่ไม่พูดถึงว่าคนอ่ืนควรทาํอยา่งไร การลาออกของรัฐมนตรีเป็นการ
ตดัสินใจโดยตวัเองซ่ึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับตวัเองไม่มีผูใ้ดเขา้มาบงัคบัให้ลาออกเป็นการแสดงถึง
ความประสงคใ์นเร่ืองน้ี 
  ถา้ใชห้ลกัอรรถประโยชน์นิยม(Utilitarianism) มาวิเคราะห์มีจุดเนน้ท่ีความพึงพอใจของ
มนุษย ์และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในเร่ืองความดีคืออะไรท่ีสร้างความสุขมากท่ีสุดให้คนจาํนวนมาก
ท่ีสุด นั้นเม่ือรัฐมนตรีลาออกแล้ว ทาํให้คนอ่ืนไดป้ระโยชน์หรือไม่  และเม่ือทาํแลว้คนหมู่มากได้ส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดไปก็ยิง่ดี โดยดูจากมาตรวดั ผลประโยชน์สูงสุดคือ คนหมู่มากท่ีสุดมีความสุขมากท่ีสุด เป็นการกระทาํ
ท่ีถูกตอ้ง ทาํใหเ้กิดความทุกขน์อ้ยท่ีสุด  การท่ีรัฐมนตรีลาออกเป็นการสร้างบรรทดัฐานทางการเมืองให้กบั
การเมืองไทย จะส่งผลภาพรวมทางการเมืองในอนาคตวา่เม่ือรัฐมนตรีกระทาํความผิดแลว้ถึงไม่ผิดกฎหมาย
แต่ก็ผิดทางจริยธรรมโดยรัฐมนตรีเป็นผูพ้ิจารณาความผิดนั้นดว้ยตนเอง จึงเป็นมาตรฐานท่ีสูงข้ึนไปอีก
ระดบัหน่ึง  
  เม่ือนาํแนวคิดหลกัสัมบูรณ์นิยม(Absolutism)โดยใชท้ฤษฎีเลือกโดยหลกัเหตุผล (Rational 
choice) มีจุดเนน้ท่ีการตดัสินใจเลือก โดยใชห้ลกัจริยธรรมท่ีวา่ความดีและความถูกตอ้งอยูท่ี่การเลือกอยา่งมี
เหตุผลของคน   จากกรณีท่ีรัฐมนตรีลาออกก็เป็นการตดัสินใจทางเลือกของท่าน โดยท่านไดใ้ชห้ลกัความ
ถูกตอ้งถึงแมว้า่กฎหมายจะยกเวน้โทษใหก้็ตาม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายกยอ่งและเป็นแบบอยา่งแก่นกัการเมืองใน
รุ่นต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี    

และถา้ใชห้ลกัภาวะวสิัย (objectivism) มาวิเคราะห์ มีจุดเนน้ท่ีความจริงในหลกัสากล โดย
ใช้หลกัจริยธรรมท่ีว่าส่ิงท่ีมีค่าหรือถูกตอ้งตอ้งมีลกัษณะสากลท่ีอยู่เหนือความรู้สึกหรือความชอบของคน
หลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสากลและผูกมดัทุกคนในกรอบสัจธรรม  จากกรณีท่ีรัฐมนตรีลาออกเป็น
การแสดงออกถึงการมีหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง ซ่ึงหลกัการดงักล่าวก็เป็นความจริงท่ีสังคม
โลกในระบอบประชาธิปไตยจากท่ีไดพ้บเห็นอยู่ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นกรณีการลาออกของรัฐมนตรีใน
ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือมีการกระทาํความผดิเกิดข้ึนเป็นตน้  ดงันั้นจริยธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีประพฤติและปฏิบติัได้
จริงอยา่งไม่ตอ้งสงสัยแต่อยา่งใดเลย  เพื่อใหส้ังคมเราน่าอยูย่ิง่ข้ึน 
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กรณกีารซุกหุ้นของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ  ชินวตัร 
กรณทีี ่3  อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร เร่ืองการซุกหุน้ไตรภาค   

ภาคแรก คนรับใช้ ปี 2535-2543   ขอ้เท็จจริง ซุกไวใ้นช่ือคนรับใช้ ยามและคนขบัรถ ในปี 2537 มีมูลค่า 
11,000 ลา้นบาท ประมาณ 20-25% ของมูลค่าหุน้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด   ผลทางกฎหมาย ผิดพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  
ภาคสอง  เครือญาติ-Ample rich ปี 2543-2549  ขอ้เทจ็จริง  โอนหุน้ใหลู้ก-พี่บุญธรรมและ Ample rich  
ผลทางกฎหมาย ผดิพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประมวลรัษฎากรและรัฐธรรมนูญมาตรา 209 
ภาคสาม  วินมาร์ค-เทมาเซ็ค ปี 2543-2549  ขอ้เท็จจริง โอนหุ้นให้วินมาร์ค-กองทุนในมาเลเซียของบริษทั
แอสซิเอทเซท  ขายหุ้นชินคอร์ปให้เทมาเซ็ค  ผลทางกฎหมาย  ผิดพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประมวลรัษฎากรและพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 (เอกสารประกอบการบรรยาย
อาจารยป์ระสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ,2550)    

กรณีการซุกหุ้นของพ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร นั้นซับซ้อนมากกว่ารัฐมนตรี 5 ท่านจาก
กรณีแรก เม่ือพิจารณาถึงประเด็นในเร่ืองจริยธรรมแลว้โดยนาํแนวความคิดสัมพนัธภาพนิยม (Relativism) 
โดยใช้ทฤษฎี Egoism มาวิเคราะห์มีจุดเนน้ท่ีผลประโยชน์บุคคล และหลกัจริยธรรมจะพิจารณาในความ
ถูกตอ้งคือส่ิงท่ีบุคคลไดป้ระโยชน์  กรณีของพ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร เม่ือพิจารณาตามหลกัจริยธรรมตาม
แนว Egoism ท่ีเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีดีท่ีสุด(Impersonal Egoism)แลว้ท่านมองถึงผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีจะไดรั้บซ่ึงเป็นการมองถึงประโยชน์ส่วนตนแทจ้ริงเป็นท่ีตั้งโดยไม่คาํนึงวา่จะผิดกฎหมายหรือไม่ 
อีกทั้งเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นดว้ย  
  จากกรณีทั้ง 3 เหตุการณ์ขา้งตน้น้ี ท่านมีความเห็นในเร่ืองจริยธรรมอย่างไรบ้าง  เป็น
ปัญหาในเชิงบุคคล  ระบบ หรือความโลภของบุคคล และท่านจะหาทางออกในเร่ืองดงักล่าวน้ีให้สังคมไทย
อย่างไร เพื่อให้ความสําคญัเร่ืองจริยธรรมมากข้ึนเป็นการสร้างบรรทดัฐานให้กบัการเมืองและผูป้ระกอบ
วชิาชีพต่างๆในสังคมไทย 
 

ส่วนที ่4 มุมมองจริยธรรมของผู้เขยีน 
มุมมองจริยธรรมต่อตนเองในความคิดเห็นส่วนตวั   เม่ือก่อนท่ีจะไดศึ้กษาวิชาจริยธรรมทาํ

ใหมุ้มมองในดา้นจริยธรรมนั้นแคบ โดยไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่จริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่ตอ้งศึกษาก็ไดมี้อยูแ่ลว้
ในแต่ละคน  มีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม จบัตอ้งไม่ไดก้ารปฏิบติัเป็นรูปธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก  แต่หลงัจาก
ไดศึ้กษาและฟังบรรยายเร่ืองจริยธรรมของการเมืองและการบริหารในชั้นเรียนระดบัปริญญาโทแลว้ ทาํให้
ยิ่งมีความมัน่ใจมากข้ึนว่า จริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีปฏิบติัไดจ้ริง เป็นส่ิงท่ีตอ้งสร้างข้ึนมาจากตนเอง และ
ประพฤติปฏิบติัให้เป็นตวัอยา่งแก่สังคม  หลกัการและทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามานั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาและควร
เผยแพร่คือ จริยธรรมหรือส่ิงท่ีมนุษยย์ึดถือ เป็นหลกัการจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 5 ประการ (สรุป
เอกสารการบรรยาย ศ.ดร.สมบติั จนัทรวงศ,์2550) 
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1.  มีลกัษณะของการช้ีหรือบ่งบอกท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ บอกให้ทาํหรือห้ามกระทาํ เช่น 
ตอ้งซ่ือสัตย ์มีความหมายท่ีวา่ หา้มโกหก เป็นตน้ 

2.  มีลกัษณะความเป็นสากล หรือทาํให้เป็นสากลได ้หลกัการทางจริยธรรมตอ้งใชป้รับกบั
ทุกคนเสมอกนัในสถานการณ์เดียวกนั  หลกัการทางจริยธรรมท่ีถูกตอ้งคือ ตอ้งพร้อมเต็มใจให้คนทัว่โลก
คิดและปฏิบติัตามอยา่งท่ีเราคิด 

3. ตอ้งมีความเหนือกว่าส่ิงอ่ืน หลกัจริยธรรมนั้นสูงท่ีสุดมีอาํนาจเหนือส่ิงอ่ืนๆ เช่นถูก
กฎหมายและตอ้งไม่เอาเปรียบคนอ่ืน  มาตรการทางสังคมอาจไม่ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม 

4. หลกัการทางจริยธรรมนั้นตอ้งเป็นท่ีเปิดเผย  ไม่เป็นความลบั และสามารถอธิบายได ้ทุก
คนสามารถรับรู้ได ้

5. ตอ้งปฏิบติัไดจ้ริง ผูย้ดึถือปฏิบติัตอ้งสามารถปฏิบติัได้ 
ดงันั้น จริยธรรมจึงเป็นเร่ืองของความคิดและการกระทาํ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงมาตรฐาน

ทางดา้นจริยธรรมของแต่ละคนไม่วา่จะเป็นชาติใด ภาษาใด นบัถือศาสนาใดก็ตาม 
  กรณีการไม่ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง นั้น เป็นการบ่งบอกถึงการห้ามกระทาํส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้งคือการลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น  ซ่ึงเป็นหลกัสากลท่ีคนทัว่โลกนั้นยอมรับว่าการกระทาํดงักล่าวเป็น
ส่ิงท่ีผดิกฎหมาย แต่ถา้เป็นเหตุการณ์ท่ีแม่ไปขโมยของกินในห้างสรรพสินคา้ให้ลูกของตนกินนั้นก็ตอ้งผิด
กฎหมายแน่นอนแต่ในเร่ืองของหน้าท่ีของความเป็นแม่แลว้การท่ีจะปล่อยให้ลูกตนเองอดอาหารหรือตาย
เพราะขาดอาหารไดอ้ย่างไร  ถา้ใช้ทฤษฎี Egoism มาวิเคราะห์มีจุดเน้นท่ีผลประโยชน์บุคคล และหลกั
จริยธรรมจะพิจารณาในความถูกตอ้งคือส่ิงท่ีบุคคลไดป้ระโยชน์ ถึงแมว้า่การขโมยของในห้างสรรพสินคา้
เพื่อมาให้ลูกของตนเองนั้น จะเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งก็ตามแต่เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ส่วนตนจึงตอ้งทาํใน
เร่ืองดงักล่าว 
    ถา้นาํหลกัภาวะวิสัย (objectivism) มาวิเคราะห์ มีจุดเนน้ท่ีความจริงในหลกัสากล โดยใช้
หลกัจริยธรรมท่ีวา่ส่ิงท่ีมีค่าหรือถูกตอ้งตอ้งมีลกัษณะสากลท่ีอยูเ่หนือความรู้สึกหรือความชอบของคนหลกั
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสากลและผกูมดัทุกคนในกรอบสัจธรรม   ผูก้ระทาํเช่ือวา่หลกัจริยธรรมมี  แต่
ละเมิดได้ จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึง ความเป็นแม่ตอ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่น้ีจะทาํ
อยา่งไร จึงไดเ้ลือกท่ีจะขโมยของกินใหลู้กของตนเพื่อความอยูร่อดของครอบครัว 
 

ในส่วนประเด็นของนักการเมืองของสังคมไทยน้ัน มีแนวความคิดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยขอ
กล่าวถึง 4 ประเด็นด้วยกนัคอื 

1.แนวความคิดทางธุรกจิและการบริหาร   เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่นกัการเมืองท่ีสังกดั
พรรคใดก็ตาม ย่อมมีท่ีมาภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนับางท่านก็มาจากนกัธุรกิจ  ขา้ราชการประจาํท่ีเกษียณอายุ
แลว้  หรือมาจากการนกัการเมืองท่ีเป็นมาโดยอาชีพก็ตาม  ดงันั้นประสบการณ์ท่ีท่านมีอยูน่ั้นเป็นประโยชน์
อยา่งมากสาํหรับมุมมองในเชิงบริหารการจดัการหลงัจากเขา้สู่การเมืองแลว้  ตวัอยา่งเช่น  พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  
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ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่านเป็นผูน้าํท่ีมีมุมมองการบริหารในมิติท่ีกา้วหนา้ในการบริหารประเทศ โดย
ใชยุ้ทธศาสตร์นาํในการทาํงาน  ซ่ึงนโยบายท่ีท่านไดท้าํนั้นเป็นเร่ืองท่ีประชาชนโดยส่วนมากช่ืนชอบและ
เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก จากตวัอยา่ง โครงการกองทุนหมู่บา้น   โครงการดา้นสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น
ตน้     

2. แนวความคิดอ านาจทางการเมือง  ในสังคมการเมืองไทยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั
น้ี จากระบบโครงสร้างของอาํนาจรัฐนั้นไม่เอ้ือต่อระบอบประชาธิปไตย จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวตั้งแต่ตน้ว่า
โครงสร้างของรัฐไทยท่ีเป็นเผด็จการโดยมีกรอบวิธีคิดจากอาํนาจรัฐจากส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดเกือบ
ทั้งหมด จึงทาํให้แนวความคิดในเร่ืองการรัฐประหารยงัมีอยู่ในความคิดของสังคมไทย ซ่ึงแตกต่างจาก
สังคมอเมริกันท่ีมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยซ่ึงประชาชนในประเทศดังกล่าวจะไม่มี
แนวความคิดในเร่ืองการรัฐประหารอยู่ในความคิด โดยข้อมูลท่ีผ่านมาในปัจจุบันหลังจากท่ีมีการ
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตน้มา  และการเขา้สู่การเมืองในสังคมไทยนั้นตอ้งมี
ทุนทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ประการหน่ึงถา้ไม่มีทุนทรัพยแ์ลว้การทาํงานจะยากลาํบาก ซ่ึงจะแตกต่าง
จากพรรคการเมืองท่ีมีทุนทรัพยอ์ย่างส้ินเชิง และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมการเมืองไทย  ดังนั้นการมี
อาํนาจทางการเมืองจึงตอ้งมาพร้อมกบัการมีทุนทรัพยค์วบคู่ไปดว้ยจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ไดเ้พราะถา้ขาด
แลว้การเขา้สู่การเมืองและการทาํงานทางการเมืองจะไม่ประสบผลสาํเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

3. แนวความคิดทางผลประโยชน์   เป็นเร่ืองท่ีจริงอีกประการหน่ึงในสังคมการเมืองไทย
ในเร่ืองของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเร่ืองส่วนตวัหรือผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับ
พรรคพวก  ครอบครัว หรือระดบัประเทศก็ตาม ตอ้งมีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งไม่มากก็นอ้ย  

จากพฤติกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซอ้น เช่น การขายหุน้ชินคอร์ปอเรชัน่ ภาษีกบักฎหมายnominee เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาผลประโยชน์
ทบัซ้อนและนยัเชิงนโยบาย จากความหมาย Conflict of Interests ซ่ึงนกัการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มี 2 
บทบาท คือ 

1. เกิดข้ึนจริงโดยเห็นชดัๆทุกคนเห็น  บางคร้ังเราก็ดูไม่ออกวา่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
2. ดูเสมือนมีส่วนไดเ้สีย (appear)  (เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร

,2550) 
 หรือแม้กระทัง่นักการเมืองในพรรคต่างๆก็ตาม จะเป็นผลประโยชน์ในเชิงด้านธุรกิจ 

การคา้  การลงทุนต่างๆ เป็นตน้ 
4. แนวความคิดทางด้านจริยธรรม  ถึงแมว้่าจะมีกฎหมายท่ีระบุให้นักการเมืองตอ้งยื่น

บญัชีรายการแสดงทรัพยก่์อนเขา้รับตาํแหน่งและหลงัจากพน้ตาํแหน่งทางการเมืองแลว้ก็ตาม  จริยธรรมใน
ตวับุคคลของนกัการเมืองและในรูปของพรรคการเมืองก็คงตอ้งมีในระดบับรรทดัฐานท่ีสูงกวา่คนธรรมดา
ทัว่ไป  ถา้จะเปรียบเทียบนกัการเมืองเหมือนกบัพระแลว้ก็ตอ้งประพฤติและปฏิบติัตวัให้มีจริยธรรมท่ีพิเศษ
กว่าคนธรรมดาทัว่ไป เพราะการท่ีนักการเมืองเป็นผูรั้บจา้งแก่ประชาชนเขา้มาทาํหน้าท่ีในการบริหาร
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ประเทศ  ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบอยา่งมากต่อประชาชนทุกคน  ถา้การบริหารประเทศมีการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ หรือเห็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมในเชิงทบัซ้อนแล้ว จะเกิดความ
เสียหายท่ีร้ายแรงอยา่งมากตามมา  ดงันั้นวธีิการแกปั้ญหาในเร่ืองน้ีคือ 

1. นอกจากท่ีตวันกัการเมืองมีจิตสาํนึกในเร่ืองจริยธรรมแลว้ 
2. การมีระบบตรวจสอบเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือเห็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมในเชิงทบัซอ้น อยา่งมีระบบท่ีเขม้งวดและมีการตรวจสอบท่ีจริงจงัแลว้ ก็เป็นหนทาง
แกปั้ญหาน้ีได ้

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองในขณะน้ีคือ วิธีการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยการซ้ือเสียง
ลงคะแนนจากเดิมท่ีมีหวัคะแนนของพรรคการเมืองเป็นผูด้าํเนินการซ้ือเสียงในการเลือกตั้งดว้ยวิธีการแจก
เงินจากมือสู่มือ แต่เท่าท่ีไดรั้บขอ้มูลทางส่ือมวลชน(ทีวี)ได้เสนอข่าวว่า เด๋ียวน้ีวิธีการซ้ือเสียงได้เปล่ียน
วธีิการจากเดิมเป็นการโอนเงินผา่นบญัชีทางเคร่ืองเอทีเอม็(ATM) ซ่ึงผูเ้ขียนวเิคราะห์วา่ 

1. เป็นไปไดว้า่การตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง มีการตรวจสอบท่ีเป็นระบบมากข้ึน 
2. การซ้ือเสียงด้วยวิธีแบบเก่านั้นคงใช้ไม่ได้แล้วจึงตอ้งหาวิธีท่ีซับซ้อนมากยิ่งข้ึนเพื่อ

ป้องกนัการถูกจบัได ้
3. การซ้ือเสียงดว้ยวิธีการโอนเงินผ่านบญัชีทางเคร่ืองเอทีเอ็ม(ATM) อาจมีมานานแลว้ก็

ไดแ้ต่อาจจะยงัไม่ไดถู้กเปิดเผยใหส้าธารณชนรับทราบ 
ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการเลือกตั้งด้วยวิธีการใดก็ตาม ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น 

เจา้หน้าท่ีของรัฐ  นักการเมืองและประชาชนตอ้งให้ความร่วมมือในการหาวิธีการป้องกนัและไม่ทาํการ
ทุจริตดงักล่าว  อีกทั้งนกัการเมืองไม่ควรอา้งวา่ ถา้ผมไม่ซ้ือเสียง ผูต่้อสู้หรือคู่แข่งในการเลือกตั้งเขาซ้ือเสียง
จะทาํอย่างไร ในความเห็นแล้ว  การเข้าสู่อาชีพนักการเมืองไม่ควรอ้างประเด็นดังกล่าว เพราะเม่ือ
นกัการเมืองรับจา้งเขา้มาเป็นผูบ้ริหารประเทศแลว้ ก็ตอ้งเขา้มาโดยสง่างามดว้ยความสุจริตและโปร่งใส  
เม่ือเร่ิมตน้ทางท่ีท่านเขา้มาสู่ถนนการเมืองไม่สุจริตและบริสุทธ์ิแลว้ไซร้ ท่านจะมีจริยธรรมไดอ้ยา่งไร 

 

จริยธรรมในสังคมไทยกบัผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ในสังคมไทยมีมุมมองในเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไร  จากตัวอย่างกรณีของ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  เร่ืองบ้านพักตากอากาศท่ีปลูกสร้างบนเขายายเท่ียงนั้ น  
นายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาชดัเจนแลว้ว่าให้ทางหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบสิทธิการ
ครอบครองท่ีดินของท่านวา่ไดม้าโดยสุจริตหรือไม่  โดยสรุปก็คือท่านไม่ยอมลาออกตามกระแสของสังคม
ในขณะน้ี  เป็นการบ่งบอกถึงท่านเห็นผลประโยชน์ส่วนตวัในเร่ืองการครอบครองท่ีดินบนเขายายเท่ียง
อยา่งชดัเจน   ถา้ผูน้าํสูงสุดระดบันายกรัฐมนตรีมีความคิดเห็นอย่างน้ีแลว้  สังคมไทยจะมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในเร่ืองน้ีอยา่งเป็นเร่ืองท่ีน่าคิดและน่ากลวัในเร่ืองจริยธรรมของผูน้าํและสังคมไทยในขณะน้ี 
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  ในส่วนสังคมไทยมีมุมมองเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวมอยา่งไร  กรณีการเมืองไทยท่ีผา่นมา
การแสดงความรับผิดชอบของนักการเมืองไทยยงัไม่แสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นเด่นชัดอย่าง 
นกัการเมืองของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือตกเป็นข่าวว่ามีการทุจริตก็จะแสดงสปิริตโดยการลาออกทนัที ต่างจาก
นกัการเมืองไทยนั้นตอ้งรอเวลาพิสูจน์ความจริงก่อนหรือใหศ้าลเป็นผูต้ดัสินความผิดท่ีเกิดข้ึน  จะเห็นไดว้า่
เม่ือเปรียบเทียบนกัการเมืองไทยกบันกัการเมืองญ่ีปุ่นแลว้ ประเด็นในเร่ืองจริยธรรมท่ีเน้นถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมนกัการเมืองญ่ีปุ่นมีมาตรฐานท่ีสูงกวา่นกัการเมืองไทย จากข่าวท่ีทางส่ือมวลชนไดน้าํเสนอผา่นมา 
 

ส่วนที ่5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ   
  จริยธรรมของนกัการเมืองในการบริหารราชการแผน่ดินเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการเขา้มา
เป็นนกัการเมืองโดยอาชีพ และไม่ว่าอาชีพใดก็ตามก็ตอ้งมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมเป็นบรรทดัฐาน 
กล่าวถึงอาชีพนกัการเมืองนั้นตอ้งให้ความสําคญัเร่ืองจริยธรรมมากเป็นกรณีพิเศษกว่าคนธรรมดาทัว่ไป
ดว้ยเหตุผลท่ีเพิ่มเติมอีกวา่การทาํงานทางการเมืองเป็นเร่ืองสําคญัในการรักษาประเทศ การพฒันาประเทศ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ทนัต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัและในอนาคต 

  ทฤษฎีและหลกัการจริยธรรมมีมากมายหลายทฤษฎีข้ึนอยูท่ี่วา่เราจะนาํทฤษฎีและหลกัการ
ใดมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ไม่วา่จะนาํทฤษฎีใดมาใชก้็มีทั้งผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

  กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีท่ีไดว้ิเคราะห์โดยการนาํทฤษฎีและหลกัการจริยธรรมมาปรับใช้ก็
เป็นการวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดอ่้านและศึกษามา  ท่านอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างก็ไดข้ึ้นอยูท่ี่วา่ท่านมี
เหตุผลในการวิเคราะห์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างไร  ซ่ึงเป็นความคิดเห็นเชิงวิชาการ การท่ีจะทาํให้
จริยธรรมเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมนั้นนอกเหนือจากการมีกฎหมายบญัญติัไว ้และประมวลจริยธรรมอาชีพต่างๆ
แลว้  การฝึกให้มีจิตสํานึกดา้นจริยธรรมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง และถา้มีแบบอย่างจากผูน้าํ
ในระดบัสูงของสังคมไทยเป็นตวัอย่างแลว้ก็จะทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีสามารถเห็นผลจากการกระทาํได้
อยา่งชดัเจน ถึงแมว้า่จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีข้ึนในของปัจเจกชนก็ตาม 

  สําหรับขอ้เสนอแนะในเร่ืองจริยธรรมนั้น เน่ืองจากจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนของตวั
บุคคล การท่ีจะกาํหนดกรอบในเชิงความคิดเร่ืองน้ีคงตอ้งมีตวัอย่างและมีตน้แบบท่ีดีให้แก่ประชาชนใน
สังคม  ประกอบกบัมีกฎหมายท่ีบญัญติัไว ้ ประมวลจริยธรรมอาชีพต่างๆและมีระบบการตรวจสอบท่ี
เขม้งวด ใหท้นัต่อการทุจริตท่ีซบัซอ้นก็จะเป็นทางออกในการแกปั้ญหาทางดา้นจริยธรรมน้ีไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
และประการสุดทา้ยการสร้างจิตสํานึกในเร่ืองจริยธรรมให้เกิดข้ึนจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้สังคมเราน่าอยู่มากข้ึน
และมีชิวติอยูท่ี่ดีงาม 
 

ส่วนที ่6 เอกสารอ้างองิ 
1. สรุปการบรรยายวิชา รม.615 จริยธรรมของการเมืองและการบริหาร หัวขอ้เร่ืองทฤษฎี

จริยธรรม ของศ.ดร.สมบติั  จนัทรวงศ,์ ภาคเรียนท่ี 1/2550 คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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  2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รม.615 จริยธรรมของการเมืองและการบริหาร หวัขอ้
เร่ืองหลกัจริยธรรมในการบริหารสมัยใหม่ ของรศ.ดร.โกวิทย ์ กงัสนนัท,์ภาคเรียนท่ี 1/2550 คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รม.615 จริยธรรมของการเมืองและการบริหาร หัวขอ้
เร่ือง ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของรศ.ดร.นิพนธ์  พวัพงศกร,
ภาคเรียนท่ี 1/2550 คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รม.615 จริยธรรมของการเมืองและการบริหาร หวัขอ้
เร่ือง จริยธรรมกับธุรกิจไทย : มุมมองของส่ือ ของอาจารยป์ระสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ,ภาคเรียนท่ี 1/2550 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 


