จริยธรรมทางการเมือง
แสวง บุญเฉลิมวิภาส *
คําวา “จริยธรรม” แปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษคําวา ethic ซึ่งมาจากคําวา ethos ใน
ภาษากรีก แปลวา อุปนิสัย ธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน หรือหมายถึงศีลธรรม
ของกลุมคน (group morality) ศัพทคําวาจริยธรรมนี้ไดใชกันในสังคมไทยเมื่อไมนานมานี้เอง แต
เดิมในสังคมไทยมักจะพูดถึงความหมายดังกลาวโดยใชคําวา ศีลธรรม หรือใชคําวาธรรม ตามหลัก
ในทางศาสนา
ทานอาจารยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ไดอธิบายวา
ถามองแบบพุทธศาสนา ในเชิงเปรียบเทียบกัน จะเห็นความแตกตางที่สําคัญวา
1. “จริยธรรม” แบบตะวันตก หรือที่เขาใจกันโดยมาก มองคลายเปนอะไรที่สําเร็จรูป
เปนคําสั่ง เปนคําบัญชามาวาอยางนั้นอยางนี้ หรือแมแตเปนเพียงบัญญัติทางสังคม
แตในทางพุทธศาสนา “จริยธรรม” โยงถึงธรรมชาติ คือเปนเรื่องการกระทําของมนุษยที่มี
ผลสืบเนื่องจากความจริงตามธรรมชาติ
2. “จริยธรรม” แบบตะวันออก หรือที่เขาใจกันโดยมาก เนนพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ภายนอก หรือที่มีผลทางสังคม โดยมองอยางที่เรียกกันวาเปนแบบแยกสวน
แตในทางพุทธศาสนา “จริยธรรม” เปนเรื่องของการดําเนินชีวิต หรือการเปนอยูทั้งหมด
(“จริยะ” มาจาก “จร” ที่แปลวา เดิน หรือดําเนิน) ดังที่พบในหลักที่เรียกวา “พรหมจริยะ” แปลวา
การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ ซึ่งเปนระบบความสัมพันธแหงการพัฒนาชีวิตทั้ง 3 ดานนี้ เปนปจจัย
อิงอาศัยและสงผลตอกัน ไมอาจแยกตางหากจากกัน
ทานอธิบายวา “จริยธรรม” ก็คือ ความจริงตามธรรมชาติที่สัมพันธกับมนุษยในแงของการ
กระทําที่จะใหเกิดผลดีนั่นเอง อาจพูดอีกสํานวนหนึ่งวา “จริยธรรม” คือ เหตุปจจัยในกระบวนการ
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ของธรรมชาตินั่นเอง จับเอาเฉพาะสวนที่เปนการกระทําของมนุษย ซึ่งกอใหเกิดผลที่มองในแงของ
มนุษยวา เปนผลดีหรือเกื้อกูล
จริยธรรมทางการเมือง
ในทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในทุกวันนี้ ประเด็นเรื่องจริยธรรมไดมีการหยิบยกมา
พูดกันมาก ถึงกับตั้งเปนหัวขอวา สังคมไทยกับการลมละลายทางจริยธรรม เพราะนักการเมืองสวน
หนึ่งหรือจะบอกวาสวนใหญก็ได มองเรื่องการเมืองเปนเรื่องของอํานาจ ไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
เรื่องจริยธรรม แมเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการกระทําของตน ก็จะเบี่ยงเบนไปวา เปน
ขอผิดพลาดทางเทคนิค ไมจําเปนตองลาออก ไมจําเปนตองรับผิดชอบ แมแตการโกงเงินวัดโดย
นักการเมือง คนระดับผูนําประเทศก็ออกมาใหความเห็นวา เปนเรื่องเขาใจผิด เมื่อเอาเงินไปคืนแลว
ก็จบได แสดงใหเห็นถึงความเสื่อมทางศีลธรรมของจิตใจหรือมืดบอดทางศีลธรรมไปแลว การโกง
บานโกงเมืองจึงมีอยูทั่วไป นอกจากการทุจริตเชิงนโยบายแลว การทุจริตบางกรณีก็กลาทํากันอยาง
ชัดแจง เชน การออกโฉนดทับที่รถไฟ เปนตน
หลังการปฏิรูปทางการเมืองและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ประชาชนตาง
คาดหวังวา บานเมืองคงจะดีขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดตอกย้ําเรื่อง ศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย โดยนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนดใหมีองคกรอิสระ เพื่อ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐใหเปนไปโดยถูก ตอง โปรงใส (transparency) และตรวจสอบได
(accountability) แตเมื่อวันเวลาไดผานไป ความจริงก็ปรากฏวา ผูมีอํานาจทางการเมืองไดทําลาย
หลักการดังกลาวแทบหมดสิ้น การอุมฆา การฆาตัดตอน การปฏิบัติตอผูตองหาเหมือนวาเขามิใช
มนุษยปรากฏอยูบอยครั้ง การทําลายระบบตรวจสอบ ปรากฏชัดขึ้นๆ การแทรกแซงองคกรอิสระ
ไดกระทําอยางเปนระบบ โดยผานทางวุฒิสมาชิกซึ่งเปนผูแตงตั้งองคกรอิสระ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น แสดงใหเห็นวา แมระบบตางๆ จะไดรับการออกแบบที่คิดวาดี
แลว แตหากผูใชอํานาจทางการเมืองตลอดจนผูที่เกี่ยวของขาดจริยธรรมหรือขาดธรรม ยอมจะ
ทําลายระบบที่วางไวได และประเทศไทยก็เปนตัวอยางหนึ่งที่จะทาทายนักทฤษฎีทั้งหลายวา ระบบที่
วางไวและคิดวาดีแลว อาจถูกทําลายไดดวยการคิดใหม ทําใหม

ระบบการปกครอง
ในโลกสมัยใหม หากจะถามวาระบอบการปกครองระบอบไหนดีที่สุด คนสวนใหญคงจะ
ตอบวา ระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนระบอบของประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งคงเปนความจริง
ถาระบอบประชาธิปไตย เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดยแท แตถาผูที่อยูในระบอบดังกลาว
ขาดจริยธรรมทางการเมือง ขาดจิตสํานึกที่ดี ระบอบดังกลาวจะเปนเพียงรูปแบบที่ใชในการกลาว
อางเพื่อหาประโยชนใสตนเทานั้น
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ไดใหขอเตือนใจเสมอในธรรมบรรยายของทานวา “ธรรมเปน
ความถูกตองที่อยูบนรากฐานของความไมเห็นแกตัว ความไมเห็นแกตัวเปนรากฐานที่สําคัญของ
ประชาธิปไตย” ทานอาจารยไดอธิบายวา “ธรรมมีความเปนประชาธิปไตยอยูในตัวเอง เพราะ
หมายถึงความไมเห็นแกตัว อยูโดยธรรมชาติ อยาแยกความไมเห็นแกตัวออกจากประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยที่วา ของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนนั้น ใชไดเฉพาะประชาชนที่
มีธรรมเทานั้น ถาประชาชนไมมีธรรม มันก็กลายเปน ประชาธิปตาย เทานั้นเอง ดังนั้น ตองหวาน
พืชธรรมกอนพืชประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย เพื่อลดหรือปองกันความเห็นแกตัว ถาเห็นแกตัว ก็มีแตประชาธิปตาย โดย
ไมรูสึกตัว ความไมเห็นแกตัวจึงเปนรากฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแทจึงมีแตความไม
เห็นแกตัว ซึ่งเปนของมีไดยากสําหรับปุถุชนสมัยนี้ที่บูชาวัตถุ”
ทานอาจารยยังไดกลาววา “การเมืองที่มีธรรมะ คือการเมืองของสัตบุรุษ ทานบอกวา สภา
นั้นคือที่ชุมนุมของสัตบุรุษ หรือที่ชุมนุมของนักการเมืองที่มีธรรม แตถาสภาใดมีการทะเลาะกัน ดา
ทอกัน หรือทําลายลางกัน มัวแตปกปองผลประโยชนของตนนั้น ไมนาจะเปนการเมืองของสัตบุรุษ
ที่นั้นจึงไมนาจะเรียกวาสภา”
ธรรมบรรยายของทานอาจารยพุทธทาส จึงมีความชัดเจน เปนขอเตือนใจอันดีสําหรับ
นักการเมือง สําหรับนักการเมืองที่เขามาเพื่อโกงกินนั้น ทานเรียกการเมืองนั้นวาเปนการเมืองเนื้อ
งอก เปนการเมืองที่ไมมีธรรม เปนการเมืองที่โกงเมือง กินเมือง

การไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง
เมื่อการเมืองเปนเรื่องธรรม เปนเรื่องของความถูกตอง การไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง จึง
ตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง และความถูกตองนั้นแหละคืออํานาจ ศาสตราจารย ดร. ปวย
อึ้งภากรณ ไดกลาววา “…ประชาธรรม คือ ธรรมเปนอํานาจ ไมใชอํานาจเปนธรรม… บานเมืองที่มี
ประชาธรรมนั้น มีขื่อมีแป ไมใชปกครองตามอําเภอใจของกลุมใดกลุมหนึ่ง…”
การปกครองที่ดี ผูปกครองจึงตองฝกธรรมเปนที่ตั้ง การจะไดมาซึ่งอํานาจ ก็จะตองไดมา
โดยถูกตองตามครรลองคลองธรรม มิใชทําอยางไรก็ได เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ และใชอํานาจนั้นมา
อางความชอบธรรม คําสอนของนักคิดอยาง มาเคีย เวลลี จึงเปนคําสอนที่อันตรายมาก เพราะสอน
วา end justify mean ทําใหคนมุงที่จะไดมาซึ่งอํานาจ ไมวาโดยวิธีการใด คําสอนที่วานี้เปนคําสอน
ที่ทําลายจริยธรรมทางการเมือง ซึ่งตางไปจากคําสอนที่มีมาตั้งแตครั้งโบราณไมวาในโลกตะวันออก
หรือตะวันตกที่เนนเรื่องธรรมของผูปกครองและธรรมของประชาชน หากคุณคานี้ถูกทําลาย สังคม
ยอมจะพบกับความวิบัติ
เราก็ไดแตหวังวาผูปกครองในทุกวันนี้จะเขาใจในสิ่งเหลานี้บาง อยามุงหาแตประโยชนใส
ตัว หากมองปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม ประวัติศาสตรไดสอนเรามาตลอดวาชาติที่ลมสลายลงก็
เพราะบุคคลในชาติขาดธรรม ขาดจริยธรรม โดยเฉพาะผูนําทางการเมือง จะตองเปนตัวอยางใน
เรื่องเหลานี้ ถาหากเราไมตระหนักในเรื่องเหลานี้ มุงหาประโยชนใสตัวเรา อาจจะกาวไปถึงวันสิ้น
ชาติ /////

