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Library

:: คุณ ธรรมและจริย ธรรมทางการเมื อ ง ::

.: รายละเอีย ด

การบรรยายพิเศษเรือง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกั การเมือง ข้าราชการ
และประชาชน สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตแ
ิ ห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชัน 3 อาคารรัฐสภา 2 ในวันศุกร์ที 16 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.0017.20 น.
กําหนดการ
13.00-13.30
ลงทะเบียน
13.30-13.40

กล่าวรายงานโดย พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรกั ษ์

13.40-14.40

กล่าวเปิ ดและบรรยายพิเศษ เรือง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
โดย นายอนันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

14.40-15.00

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00

การบรรยายพิเศษเรือง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาทีปรึกษาพรรคประชาธิปต
ั ย์

.: สาระสํา ค ัญ

16.00-17.00

รับฟังความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมการบรรยายพิเศษ

17.00-17.10

กล่าวปิ ดการบรรยายพิเศษ
โดย นาวาอากาศตรีประสงค์ สุน
่ ศิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกั การเมือง ข้าราชการ
และประชาชน

.............................................................................................................................................................................................................................
การบรรยายพิเศษเรือง " คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง " มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ห ัวข้อ : คุณ ธรรมและจริย ธรรมทางการเมื อ ง
โดย นายอาน น
ั ท์ ปัน ยารชุ น อดีต นายกร ัฐมนตรี

การฉ้อราษฎร์บงั หลวง การเอาเปรียบ/การตักตวงผลประโยชน์และการใช้อาํ นาจในทางทีไม่ชอบ มิได้เป็ นปรากฏการณ์ แปลกใหม่ในสังคมไทยหรือสังคมโลก เพราะ
ปัญหานีมีมานานและมีอยูใ่ นทุกสังคม ไม่วา่ จะเป็ นประเทศในยุโรปตะวันออก เกาหลีใต้ ฟิ ลิปปิ นส์ บราซิล อาร์เจนตินา ฝรังเศส อิตาลี อเมริกา หรือแม้แต่ในอังกฤษก็มี
ปัญหาการคอร์รปั ชันมาตังแต่ 200 ปี ทีแล้ว ส่วนสิงคโปร์เมือ 60 ปี ก่อนก็มค
ี วามรุนแรงของการคอร์รปั ชันอยูใ่ นระดับเดียวกับประเทศไทย ขณะทีปัจจุบน
ั สิงคโปร์เป็ น
ประเทศในกลุม
่ ทีมีการคอร์รปั ชันน้อยทีสุด แต่ประเทศไทยกลับมีระดับความรุนแรงของการคอร์รปั ชันมากขึน และมีมากกว่าประเทศจีน และประเทศเวียดนาม
นอกจากนี ประเด็นทีน่ ากังวลมากกว่า คือ มีรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนเกียวกับคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย ซึงพบว่าเยาวชนร้อยละ 80 มี
ความเห็นว่า การซือสัตย์เกินไป เป็ นสิงไม่ดี เพราะจะถูกเอาเปรียบจากสังคม และเยาวชนร้อยละ 51 มีการยอมรับได้ในกรณี ทมี
ี การโกงเล็กน้อยแต่ขอให้สามารถทํา
ประโยชน์ให้เกิดแก่สงั คมได้ ซึงกรณี ดงั กล่าวนีเป็ นอันตรายอย่างยิงต่อวัฒนธรรมไทยในอนาคต เพราะจําทําให้ประเทศมีประชากรทีเห็นว่าการคอร์รปั ชันไม่ใช่ประเด็น
ปัญหาแต่เป็ นเรืองปกติธรรมดาโดยทัวไป
ดังนัน ณ วันนีควรดําเนินการต่อปัญหาคอร์รปั ชัน ทังในมิตข
ิ องการปองกันและการปราบปราม คือ
ด้า นการป้ องก ัน

1. ให้ความสําคัญต่อการสร้างความตระหนักและซาบซึงในความสุจริต และการไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนให้เกิดแก่เยาวชนไทยเป็ นลําดับแรก โดยเริมทีการอบรมและ
การเป็ นตัวอย่างทีดีของบิดา-มารดาของเยาชนเอง
2. ให้ความสําคัญต่อ “ ทศพิธราชธรรม” ซึงเป็ นธรรมะสําหรับการอยูร่ ว่ มกันเป็ นครอบครัว – สังคม/ประเทศ
ทศพิธราชธรรม 10 ประการคือ
ทาน การให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สงของแล้
ิ
ว ยังหมายถึงการให้นําใจแก่ผอ
ู้ นด้
ื วย
ศีล คือความประพฤติทดี
ี งาม ทังกาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ ทังในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิตริ าชประเพณี และในทางศาสนา
บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพือความสุขส่วนรวม
ความซือตรง คือ ความซือตรงในฐานะทีเป็ นผูป
้ กครอง ดํารงอยูใ่ นสัตย์สจุ ริต
ความอ่อนโยน คือ การมีอธั ยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลทีควร มีสมั มาคารวะต่อผูอ
้ าวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลทีเสมอกันและตํากว่า
ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบตั งิ าน โดยปราศจากการเกียจคร้าน
ความไม่โกรธ หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มงุ่ ร้ายผูอ
้ นแม้
ื
จะลงโทษผูท
้ าํ ผิดก็ทาํ ตามเหตุผล
ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่กอ
่ ทุกข์หรือเบียดเบียนผูอ
้ น
ื
ความอดทน คือ การมีความอดทนต่อสิงทังปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย
ความยุตธิ รรม คือ ความหนักแน่ น ถือความถูกต้อง เทียงธรรมเป็ นหลัก ไม่เอนเอียง หวันไหวด้วยคําพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ
3. เพือความเข้มข้นของประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยอาศัยหลักการของประชาธิปไตย ซึงควรถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ 7 ประการ คือ 1) หลักนิตธิ รรม
2) กระบวนการยุตธิ รรม 3) ความโปร่งใส (ความอิสระของสือและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน) 4) การมีสว่ นร่วม 5) จักรกลการคานอํานาจ 6) การ
ตรวจสอบองค์กรอิสระ และ 7) สิทธิมนุษยชน
ด้า นการปราบปราม

1. ต้องมีกฎหมายทีเหมาะสมและทันสมัย สําหรับใช้ในการปราบปามคอร์รปั ชันได้ทก
ุ รูปแบบ ดังนัน ควรมีการตรวจสอบจํานวน และประสิทธิภาพของกฎหมายที
เกียวข้อง ตลอดจนต้องปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายทีเป็ นปัญหาในทางปฏิบตั ข
ิ องการบังคับใช้ในการปราบปรามการคอร์รปั ชัน
2. ต้องมีกระบวนการยุตธรรมทีดีในกระบวนการปราบปราม อัยการต้องมีความอิสระ ศาลต้องมีความยุตธรรมในการวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักนิตธิ รรมเป็ นสําคัญ โดย
เฉพาะกรณี คดีการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึงปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งอยูแ
่ ล้ว จึงไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยหลักฐานด้านใบเสร็จรับเงินแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นเรืองซึงเกียวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมของบุคคล จึงยากจะปราบปรามให้หมดสินไปจากสังคมได้ โดยบางแห่งอาจมีการทุจริต
คอร์รปั ชันมาก ขณะทีบางแห่งอาจมีการทุจริตคอร์รปั ชันน้อย แต่สงที
ิ ต้องดําเนินการเพือให้การทุจริตคอร์รปั ชันลดลง คือ การปราบปรามอย่างจริงจัง ซึงต้องอาศัยเวลา
และงบประมาณจํานวนมาก รวมทังต้องเป็ นการปราบปรามภายใต้บริษท
ั ของการป้ องกันดังกล่าวข้างต้นประกอบกันไปด้วย โดยเฉพาะกรณี ของนักการเมืองซึงมักมีเรือง
ประโยชน์ทบั ซ้อนเข้ามาเกียวข้องด้วยเสมอนัน จึงควรมีการกําหนดคุณสมบัตเิ บืองต้นของบุคคลผูอ
้ าสาตนมาทํางานการเมืองคือ ต้องไม่หวังประโยชน์ตอบแทน และต้องมี
ความโปร่งใส คือ ทําอะไรต้องให้คนอืนเห็น/รับรู ้ ต้องมีจต
ิ สํานึกของการกลัว/ละอายต่อบาป (หิรโิ อตัปปะ) กลัวต่อการถูกจับได้
ห ัวข้อ : คุณ ธรรมและจริย ธรรมทางการเมื อ ง
โดย นายชวน หลี ก ภ ัย อดีต นายกร ัฐมนตรี และประธานสภาทีปรึก ษาพรรคประชาธิป ต
ั ย์

คุณธรรมและจริยธรรมไม่ใช่เป็ นเรืองใหม่ในสังคมไทย และไม่มวี ช
ิ าชีพใดทีไม่มก
ี ารยอมรับระเบียบ/คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพนัน กรณี ตวั อย่าง เช่น
จรรยาแพทย์ มายาททนายความ คุณธรรมและจริยธรรมของวิศวกร แนวทางพึงปฏิบตั สิ าํ หรับวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อบังคับการว่าด้วยจริยธรรมและ
คุณธรรมของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 หรือแม้แต่จริยธรรมการใช้หน
ุ่ ยนต์ของประเทศเกาหลี ซึงเป็ นจริยธรรมของทังผูอ
้ อกแบบโปรแกรมให้หน
ุ่ ยนต์และ
จริยธรรมของผูใ้ ช้หน
ุ้ ยนต์
อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณี ของนักการเมือง ซึงเป็ นอีกอาชีพหนึงทีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมมากกว่าอาชีพอืนๆ ทังนีเพราะนักการเมืองสามารถเข้ามาทําหน้าทีทัง
เป็ นฝ่ ายบริหารและฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตข
ิ องประเทศ ประกอบกับงานหรือภารกิจของนักการเมืองมีลกั ษณะทีหลากหลายและแตกต่างกันไปโดยมิได้มก
ี ารจํากัดความรูแ
้ ละความ
สามารถของผูซ
้ งทํ
ึ าหน้าทีเป็ นนักการเมืองแต่อย่างใด นักการเมืองจึงมีทมาจากหลากหลายอาชี
ี
พ ขณะทีการวิจารณ์ นกั การเมืองสามารถกระทําได้โดยเสรี สิงจําเป็ นสําหรับ
อาชีพนักการเมืองจึงได้แก่ กรอบหรือระเบียบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองไทย ซึงกรณี นีได้เคยมีการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมือง เมือปี พ.ศ. 2537 แต่ดว้ ยภาพลักษณ์ ทไม่
ี คอ่ ยดีของนักการเมืองในปัจจุบน
ั ประกอบกับรัฐธรรมนูญได้เปิ ดโอกาสให้ทก
ุ อาชีพ
สามารถเข้ามาเป็ นนักการเมืองได้ ภายใต้บริบท 5 ปี แห่งความรุนแรงของการทุจริตในกระบวนการเลือกตัง จนนํามาซึงวิกฤติทางการเมืองการปกครองของประเทศใน
ทีสุดนัน จึงควรเร่งดําเนินการป้ องกันใน 3 ประเด็นต่อไปนีเป็ นลําดับแรกแล้ว จึงพิจารณาดําเนินการในประเด็นของกรอบย่อยอืนๆ ทีเกียวข้องเป็ นลําดับต่อไปภายใน
เวลาทีรัฐธรรมกําหนด
1) สือสารเพือความรูค
้ วามเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรือระบบและโครงสร้าง อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ สําหรับกรณี การคานอํานาจหรือการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
สถาบันการเมืองต่างๆ อาทิ ฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายตุลาการ องค์กรอิสระ ทังนีเพือประโยชน์ตอ
่ การตัดสินใจของประชาชนในกรณี การทําประชาพิจารณ์ และ
ประชาพิจารณ์ และประชามติรฐั ธรรมนูญประจําปี 2550 ตลอดจนประโยชน์ตอ
่ การช่วยกระตุน
้ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการได้คนดีมาทํางานให้แก่ชาติ
บ้านเมือง อันจะนํามาซึงการมีสว่ นร่วมในการกําหนดมาตรการเพือสนับสนุนคนดีให้มโี อกาสได้ปกครองบ้านเมือง และกําหนดมาตรการเพือป้ องกันคนไม่ดไี ม่ให้เข้ามา
ใช้อาํ นาจทางทีมิชอบ
2) กําหนดและจัดทํากรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพือใช้เป็ นเครืองมือส่งเสริมคนดีให้มโี อกาสเข้ามาทํางานให้แก่ชาติบา้ นเมือง และตี
กรอบคนไม่ดไี ม่ให้ใช้อาํ นาจในทางทีมิชอบ อย่างไรก็ตามการเขียนกฎหมายมาบังคับพฤติกรรมของบุคคลนันเป็ นเรืองยาก แต่อาจสามารถกระทําได้โดยการเพิมประเด็น
ของ “ ความรับผิดชอบ” ไว้ในทุกประเด็นทีมี “ อํานาจหน้าที” และต้องมีการกําหนดคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองไว้เป็ นกรอบเบืองต้นของแนวปฏิบตั สิ าํ หรับ
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร และกรรมาธิการ ทังนีทังนันภายใต้บริบทของนโยบายการสร้างเยาวชนทีดีให้เกิดขึนในสังคมไทย
3) ใช้หลักนิตธิ รรมในการปกครองบ้านเมืองและสนับสนุนการบังคับใช้ระเบียบด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองให้เกิดผลในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

มีขอ
้ มูลและความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะกรณี คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณาจัดทําข้อกําหนดเบืองต้น เพือการศึกษา
วิจยั ในประเด็นทีเกียวข้องต่อไป
.............................................................................................................................................................................................................................
.: เอกสาร
ประกอบ

.: ผู้เ ข้า ร่ว ม
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1.นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล
วิทยากร 8 ว.
2.นายจันทมร สีหาบุญลี
วิทยากร 6
3.นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
วิทยากร 4
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