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คอรรัปชันสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับกัด
กรอนทุกระบบ สงผลใหประเทศพัฒนาไดชาลงอยางที่ไมอาจ
ยอมรับได การทุจริตคอรรัปชันเพียงนอยนิด ก็อาจเปรียบไดกับ
เชื้อที่เพียงแตจะรอวันโตขึ้น และเมื่อเชื้อนี้ระบาดไปทั่วทุกหัว
ระแหงและในทุกระดับของสังคม ก็ยากที่จะใชยาใดๆ มาเยียวยา
รักษาได เพราะฉะนั้นในสวนแรกจะชี้แจงการกระจายตัวของเชื้อ
ที่ เรียกวา “เชื้อคอรรัปชัน” ถึงการแพรกระจายของมันใน
สังคมไทยวาแทจริงแลวเชื้อคอรรัปชันนั้นกัดกินสังคมไทยไปแลว
ในหลายๆ ดานดวยกัน 
 

เนื่องจากสังคมไทยเปน “สังคมอุปถัมป” ที่อยูใกลชิดกันระหวาง
ประชาชนกับนักการเมือง หรือระหวางนักธุรกิจกับนักการเมือง
หรือแมแตระหวางประชาชนกับประชาชน และดวยสังคมแบบนี้ 
จึงทําใหเราอยูใกลกับการทุจริตมากขึ้นตามกาลเวลาที่ผานมา 
 

คอรรัปชันคืออะไร  
รูปแบบและพฤติกรรมการคอรรัปชันตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ค ว า ม อ ด ท น ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community’s tolerance) โดยแบงเปนการ
ทุจริตใน 3 ระดับ ดังนี้1 

1 Hridenheimer (1978)  
ปรับปรุงจากผลการศึกษาเรื่อง แนวโนมของคอรรัปชั่นใน
ประเทศไทย (The Trend of Corruption in Thailand), 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2556.  

White  
Corruption 

Grey 
Corruption 

Black 
Corruption 
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1. การทุจริตสีขาว 
(White Corruption) เปน
การกระทํ าที่ ไม เ ลวร าย 
ไมไดตั้งใจและไมคาดคิดวา
จะเปนการคอรรัปชัน เชน 
การใหสิ่งของเล็กๆ นอยๆ 
กับ รปภ . ที่ช วยอํานวย
ความสะดวกในการจอดรถ 
โดยผูใหไมไดมีเจตนาที่จะ
ใหเปนสินบนหรือสินจางใน
การจัดหาที่ จอดรถ แต
บุคคลภายนอกมองวาเปน
ก าร ให เ พื่ อ เ ป น ก ารติ ด
สินบนกับพนักงาน 

3. การทุจริตสีดํา (Black Corruption) 
เปนการกระทําที่ถูกตําหนิ และเห็นวาควรจะ
ถูกลงโทษ หรือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
และตองมีการตัดสินความผิดดวยกระบวนการ
ยุติธรรม 

2 .  ก า ร ทุ จ ริ ต สี เ ท า  ( Grey 
Corruption) เปนการกระทําผิดที่
คนบางกลุมยังมีความเห็นแตกตาง
ออกไป เสียงสวนใหญมีความเห็น
คลุมเครือ เปนการกระทําที่ไมผิด
กฎหมายแตไมถูกตองตามหลักปฏิบัติ  
หรือมีการกระทําการใดๆ เพื่อใหเกิด
ขอยกเวนในการกระทําความผิดนั้น 
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ผลกระทบของคอรรัปชันสามารถจัดเปน
กลุมยอยไดโดยแบงออกเปน 4 กลุม 
ดังนี้  

1) ผลกระทบที่มีตอความเขาใจของคน
ในเรื่องของคอรรัปชัน 

2) ผลกระทบที่สงผลใหระบบราชการ
ถูกทําลาย 

3) ผลกระทบที่มีตอการบริหารประเทศ
วาดวยที่มาของนักการเมือง 

4) สรางบรรทัดฐานที่ทุจริตในการทํา
ธุรกิจ 

ค อ ร รั ป ชั น คื อ ค ว า ม ห า ย น ะ  

Corruption is deadly 

A 

ไทยกําลังจะเปนหลุมดําคอรรัป
ชั น ในอา เ ซี ยน ทํ า ล าย ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน 
ฉุ ด รั้ ง ก า ร พัฒนา ล า หลั ง
อาเซียน 
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Global Corruption Barometer 2013 ไดสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอคอรรัปชัน พบวา ประเทศไทยมี
การทุจริตคอรรัปชันเพิ่มขึ้นจากป 2012 และยังขยายวง
กวางขึ้นในทุกวงการทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
แมแตภาคการศึกษา ในขณะที่ผูประกอบการบางราย
ยอมรับวาตองจาย “Kickback Fee” กวารอยละ 30 
ของมูลคาโครงการ เพื่อใหไดดําเนินการในโครงการตางๆ 
ของภาครัฐ และการนํา เสนอ Kickback Fee ได
กลายเปนหนึ่งในกระบวนการ Bidding Process ไป
แลว ใครเสนอ Kickback Fee ใหมากกวาก็จะมีโอกาส
ไดรับงานมากกวา และคนไทย 1 ใน 6 คนยอมรับวา
ตนเองเคยรับสินบนและเคยมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
คอรรัปชัน2 

2
Global Corruption Barometer 2013. 

คนไทย  1  ใน  6  คนยอมรบัว่า  ตนเองเคยรบัสนิบนและ
เคยมสีว่นเกยีวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั 

A 
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แมวาในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดใหความสําคัญและพยายามแกไข
ปญหาการคอรรัปชัน โดยการจัดต้ังหนวยงานและองคกรตางๆ ขึ้น เพื่อติดตาม
และตรวจสอบการกระทําทุจริต ปจจุบันแมจะมีองคกรที่คอยตรวจสอบดูแลการ
กระทําทุจริตอยูหลายหนวยงาน แตปญหาเรื่องการคอรรัปชันของประเทศไทย
กลับเพิ่มมากขึ้น และจากผลการจัดอันดับการคอรรัปชันโดยองคกรเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวา ในป 2013 ดัชนี
คอรรัปชันของประเทศไทยถูกจัดใหอยูในอันดับที่ 102 จากเดิมอยูในลําดับที่ 
88 ตกลงมาถึง 14 อันดับ หรือมีสถานะการคอรรัปชันภายในประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นหรืออาจกลาวไดวา ประเทศไทยกําลังมีสถานะเปนประเทศที่มีการคอรรัป
ชันเทียบเทาประเทศเอกวาดอร มอลโดวา และปานามา 

ค อ ร รั ป ชั น . . . ค ว า ม สู ญ เ สี ย แ ส น แ พ ง  

Corruption is costly 
คอรรัปชันกําลังเปนปญหาใหญของสังคมไทยที่ตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน เพราะนอกจากจะสรางความเสียหายแกประเทศชาติคิดเปนมูลคากวา 
3 แสนลานบาทตอปแลว  คอรรัปชันยังทําลายขีดความสามารถในการแขงขัน
และฉุดรั้งการพัฒนาประเทศอีกดวย 
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The Global Competitiveness Report 2013-2014 

ไดจัดลําดับ “ความไววางใจในนักการเมืองของประชาชน 
(Public Trust in Politicians)” ของประเทศไทยใหอยู
ในอันดับรั้งทายที่สุดในอาเซียนเทากับประเทศกัมพูชา3   
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอมูลขาวสารการทุจริตคอรรัปชัน
ของนักการเมืองไทยเริ่มมีปรากฎเพิ่มมากขึ้นและ
ครอบคลุมเปนวงกวาง ในขณะที่การลงโทษผูกระทํา
ความผิดกลับยังไมคอยมีปรากฎผานสื่อตางๆ อยางเปน
รูปธรรม ดังนั้น ปญหาการคอรรัปชันของประเทศไทย
จึงกลายเปนอุปสรรคที่สําคัญในสายตานักลงทุนที่จะ
ตัดสินใจเขามาลงทุนและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย4   
นอกจากจะสงผลตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศ
แลว ยังสงผลใหตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น บั่นทอน
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กอใหเกิด
ความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยาง
ใหญหลวง สําหรับปจจัยดานอื่นๆ ในการทําธุรกิจนัก
ลงทุนชาวตางชาติกลับมองวาเปนเรื่องที่นักลงทุน
สามารถจัดการแกไขเองไดในระดับองคกร เชน ทักษะ
แรงงาน การเพิ่มผลิตภาพ และการใชเทคโนโลยี แต
ปญหาคอรรัปชัน คือ ปญหาใหญที่ตองแกไขจากราก
ลึกของคนไทยโดยคนไทยเทานั้น 

A 

A 

3,4 
The Global Competitiveness Report 2013–2014. 

. 
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อุปสรรคสําคัญอันดับแรกที่สงผลตอการลงทุนและทําธุรกิจในกลุมประเทศ
อาเซียน ป 2013-2014 

5คาคะแนนที่แสดง หมายถึง ปจจัยเรื่องการคอรรัปชันมีผลตอ
การตัดสินใจเขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาจาก 16 
ปจจัยหลักที่สําคัญ. 

ท่ีมา: The Global Competitiveness Report 2013-2014. 

การทุจริตคอรรัปชันสงผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนของ  
นักลงทุนชาวตางชาติ (รอยละ) รายประเทศ5 

ท่ีมา: The Global Competitiveness Report 2013-2014. 
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ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของอาเซียนรอง
จากประเทศอินโดนีเซีย และไทยก็มีขอไดเปรียบดานทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ที่เอื้อตอการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย แตปญหาการคอรรัปชันที่เพิ่มมากขึ้น
กําลังสงผลใหประเทศไทยตองสูญเสียเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศหรือ 
Foreign Direct Investment (FDI) เปนจํานวนมาก โดยเม็ดเงินสวนใหญไหล
ไปสูประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสหภาพเมียนมาร ซึ่งการสูญเสีย
ดังกลาวถือไดวา เปนการสูญเสียโอกาสของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

จากการเปรียบเทียบมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในป 2007 กับป 
2012 พบวา มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอาเซียนมีมูลคาการ
ลงทุนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 30 หรือจาก 85,631 ลานเหรียญสหรัฐใน
ป 2007 มาเปน 111,294 ลานเหรียญสหรัฐในป 2012 ซึ่งขอมูลดังกลาว
สะทอนใหเห็นไดวา อาเซียนเปนกลุมประเทศเปาหมายการลงทุนของนักลงทุน
ชาวตางชาติ และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยังมีโอกาสในการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

แตสําหรับประเทศไทยการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลับมีทิศทางที่ตรงกันขาม โดย 
6 ปที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศไปแลวคิดเปน
มูลคาราว 6,000 ลานเหรียญสหรัฐ มูลคาการลงทุนจากตางประเทศของไทย
มีมูลคาลดลงถึงรอยละ 24 โดยในป 2007 ประเทศไทยมีมูลคาการลงทุนจาก
ตางประเทศคิดเปนมูลคา 11,359 ลานเหรียญสหรัฐ แตในป 2012 กลับมี
มูลคาการลงทุนจากตางประเทศเพียง 8,607 ลานเหรียญสหรัฐ6  และจากเดิม
ที่ประเทศไทยเคยมีสัดสวนการลงทุนจากตางประเทศมากเปนอันดับ 2 ของ
อาเซียน รองจากสิงคโปรเพียงประเทศเดียว แตในปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวน
การลงทุนจากตางประเทศลดลงไปอยูในลําดับที่ 4 รองจากสิงคโปร อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ในขณะที่อีกหลายประเทศกลับมีอัตราการขยายตัวจากการลงทุน
จากตางประเทศอยางกาวกระโดด เชน อินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาร เปนตน 
6
World Investment Report 2013. 
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เปรียบเทียบสัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  
ระหวาง ป 2007 และ 2012 

ท่ีมา: UNCTAD, FDI-TNC-GVC Information System, FDI Database. 

พรรคการเมืองและสื่อของไทย... 
คอรรัปชันมากกวาใครในอาเซียน 
เมื่อพิจารณากลุมอาชีพหรือองคกรที่มีความเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัป
ชันสูงสุด 4 อันดับแรกของประเทศไทย พบวา พรรคการเมือง ตํารวจ 
ขาราชการและรัฐสภา เปนกลุมที่มีการคอรรัปชันมากที่สุดและอยูในอันดับ
ตนๆ ของประเทศ การคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองจะมาในรูปของ
การเรียกหรือรับสินบน และการเลนพรรคเลนพวกในระบบอุปถัมภ 
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7
Global Corruption Barometer 2013. 

และเมื่อพิจารณาถึงการทุจริตคอรรัปชันในระดับภูมิภาค 
พบวา ประเทศไทยและเวียดนามมีดัชนีการคอรรัปชันใน
องคกรส่ือมากที่สุดเปนอันดับ 1 เทากันในภูมิภาคอาเซียน   
 

สําหรับประเทศไทยจึงเปนประเด็นที่นากังวลเรื่องการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร และขอเท็จจริงตางๆ สูประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารการทุจริตคอรรัปชันที่อาจ
ถูกใชเปนพื้นที่สําหรับการปกปดขอเท็จจริง หรือใชเปนพื้นที่
สําหรับการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 
ปจจุบันหนวยงานดาน สื่อสารมวลชนของประเทศไทย
กําลังไดรับความเชื่อถือจากประชาชนลดนอยลง ความ
เชื่อมั่นในขอมูลขาวสารไดรับการวิพากวิจารณจาก
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ถึงความโปรงใสในการนําเสนอขอมูล 
เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อวา สื่อของประเทศไทยไม
นําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ อยางที่สื่อควรจะปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคลองกับผลการจัดอันดับของ Global Corruption 

Barometers ดังนั้น ความนาเปนหวงของประเทศไทยก็คือ
หาก พรรคการเมืองและตํารวจซึ่งเปนกลุมอาชีพที่มีการ
ทุจริตสูงสุดของไทย สามารถควบคุมและแทรกแซงการ
ทํางานของสื่อ7 ซึ่งก็เปนกลุมที่มีการทุจริตคอรรัปชันอยู
ในเกณฑที่สูงของอาเซียน อาจสงผลใหประชาชนไม
สามารถรับรูและตรวจสอบการกระทําการทุจริตของกลุมคน
เหลานี้ไดเลย   
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A 
กลุมอาชีพหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชัน 

A 
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ปจจุบันคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ยังมีเรื่องคงคาง 
8,373 เรื่อง แบงเปนเรื่องที่อยูระหวางการ
แสวงหาขอเท็จจริง 6,862 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 82 และเรื่องที่อยูระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริง 1,511 เรื่อง ซึ่งมีเพียงรอยละ 
18 เทานั้น  



สวนที ่

สถานการณคอรรัปชันใน
ประเทศไทย 
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คนไทยสวนใหญรูวาประเทศไทยมีกระบวนการทุจริตคอรรัป
ชันแทบทุกวงการ และสวนใหญรับรูและเคยชินกับวัฏจักรการ
คอรรัปชันที่ฝงลึกอยูในพฤติกรรมของคนไทยบางกลุม จน
กลายเปนคานิยมของการยอมรับไดถาสุดทายเราไดประโยชน
รวมกันหรือถาเราไมทําคนอื่นก็ทํา ดังนั้น กลไกหลักที่
สําคัญในการสรางและทําลายวัฏจักรของการคอรรัปชัน
ของประเทศไทย คือ คนไทยทุกคน 

7 เหตุผลหลักที่ทําใหประเทศไทย

เต็มไปดวยคอรรัปชัน  
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1. คนไทยเคยชินกับการคอรรัปชัน ... แคไหน?? 
จากผลการสํารวจพฤติกรรมของคนไทยในปจจุบัน พบวา8 คนไทยรอยละ 
87.6 เคยลัดคิวเพื่อซื้อสินคาหรือใชบริการตางๆ ในขณะที่รอยละ 80.2 
เคยจายคาสินบนหรือใหสินน้ําใจตอบแทนกับเจาหนาที่ที่ใหบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับตนเอง ซึ่งพฤติกรรมเคยชินเหลานี้ ลวนเปน
จุดเริ่มตนของการคอรรัปชันที่สมบูรณแบบ ดังที่ปรากฎใหเห็นในปจจุบัน 
เชน การจายเงินคาเสียเวลาเพื่อไมตองรอคิว หรือการใหสินบนเจาหนาที่
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการตางๆ เปนตน  

8ผลวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง จุดวิกฤติของปญหาทุจริตคอรรัปชันใน
หมูคนไทย จุดวิกฤติของประเทศและผลประโยชนของทุกคน , 
สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 

หรือแมแตในชีวิตการทํางานโดยปกติคนทั่วไปก็ยังใชความเคยชินและความ
สะดวกสบายโดยไมไดตั้งใจและไมคิดวาการกระทํานั้นๆ คือ การคอรรัป
ชัน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการทํางานของกลุมขาราชการและ
เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป พบวา รอยละ 81.2 
เคยมีพฤติกรรมคอรรัปชันขณะปฏิบัติงาน รอยละ 83.6 เคยคอรรัปชัน
ทรัพยสินของสํานักงาน เพื่อประโยชนสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงาน หรือแมแต
ในกลุมของนักเรียนนักศึกษาก็พบวา รอยละ 92.4 เคยลอกการบานหรือ
รายงานของเพื่อนในชวง 12 เดือนที่ผานมา เปนตน 
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และจากพฤติกรรมการคอรรัปชันเล็กๆ ก็สงผลมายังพฤติกรรมการทุจริตคอร
รัปชันที่ เขาขายผิดกฎหมายมากขึ้น9  อาทิ ประชาชนรอยละ 54.70 
ยอมรับวามีพฤติกรรมเคยขับรถผิดกฎจราจร เชน ฝาไฟแดง ขับรถสวนทาง 
ซึ่งสงผลใหเกิดพฤติกรรมการยอมจายเงินหรือถูกรีดไถจากเจาหนาที่ของรัฐ 
รอยละ 31.39 และการรับและจายสินบนประเภทตางๆ เชน การรับเงินเพื่อ
ลงคะแนนเสียงใหกับนักการเมือง การใชระบบอุปถัมภ/การใหสิทธิพิเศษแก
เครือญาติหรือบุคคลใกลชิด และเคยแซงคิวผูอื่น การใหของขวัญหรือติด
สินบนเจาหนาที่ของรัฐหรือแมแตการวิ่งเตนหรือจายเงินใหแกบุคคลตางๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน 

9ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรรัปชัน , นิดาโพล โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา), วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2556 จากประชาชน ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน  2,810  หนวยตัวอยาง.  

ท่ีมา: NIDA Poll  
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2. น้ําใจแบบไทยๆ กับกฎหมายชี้ชอง  
 
วันนี้คนไทยทั้งประเทศกําลังตื่นตัวและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
เพิ่มมากขึ้น หลายหนวยงานมีการรณรงคและตอตานการคอรรัปชัน 
(Corruption) กันอยางเปนรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่คนไทยกลับมี
พฤติกรรมคอรรัปชั่นเพิ่มมากขึ้นเชนกัน คอรรัปชันมีจุดเริ่มตนมาจากการให 
ดังนั้น สังคมไทย “การใหกับคอรรัปชัน” จึงมีเสนบางๆ กั้นกลางเพียงแค
เจตนาของผูใหเทานั้นเอง 

10จารุวรรณ สุขุมาลพงษ, แนวโนมของคอรัปชั่นในประเทศไทย 
(The Trend of Corruption in Thailand), สํานักงานเลชาธิ
การสภาผูแทนราษฎร (กันยายน 2556). 

ดังจะเห็นไดวา พฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันที่สงผลกระทบตอประเทศ
อยางรุนแรงในปจจุบัน ลวนมีจุดเริ่มตนมาจากการคอรรัปชันโดยไมรูตัวหรือ
ไมไดตั้งใจ เพียงคิดแควา “ก็ไมไดเสียหายอะไร” เปนเรื่องปกติที่ใครๆ เคาก็
ทํากัน ปจจุบันกระบวนการและรูปแบบของการคอรรัปชันไดมีวิวัฒนาการที่
ซับซอนมากขึ้นจนทําลายระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายเปนจํานวนมาก โดย
ในแตละปนักธุรกิจกวารอยละ 80 ตองเสียเงินใหกับการคอรรัปชันของ
ประเทศไทยหรือคิดเปนมูลคาเกือบ 3 แสนลานบาท10  ซึ่งเงินจํานวนนี้
สามารถนําไปสรางประโยชนใหกับคนไทยไดอีกมากมาย 
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11พระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103. 
12ผลการสํารวจพฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรัปชั่น, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, พฤศจิกายน 2556. 

ดังนั้น เมื่อสังคมไทยมองวาการใหเปนมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และ
เมื่อมีการใหที่มากกวามารยาทในสังคม จึงเกิดพฤติกรรมตางตอบแทน 
จนกลายเปนการใหในลักษณะสินบนหรือเขาขายการคอรรัปชันสีเทาของ
สังคมไทยไปโดยปริยาย จากผลการสํารวจปจจัยที่กอใหเกิดการทุจริตคอร
รัปชันพบวา รอยละ 39.69 เชื่อวาเปนผลมาจากชองโหวของกฎหมาย 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันมากเปนอันดับ 2 รอง
จากการบังคับใชกฎหมายของไทยยังไมเด็ดขาดและมีความลาชา12  

ปจจุบันการใหไดลุกลามกลายเปนปญหาการคอรรัปชัน
ที่แพรหลายอยู ในปจจุบันไปแลว หรือที่หลายคน
เรียกวา “สินน้ําใจหรือการใหตามมารยาททางสังคม” 
ในขณะที่ กฎกติกาบาน เมืองก็ เปดโอกาสให เกิ ด
พฤติกรรมที่จะนําไปสูการคอรรัปชันในอนาคต ดังจะ
เห็นไดจาก “ประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543 ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได (2) 
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช
ญาติ ราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละ
โอกาสไมเกินสามพันบาท”11 ซึ่งการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาใหรวมถึง การใหใน
โอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม 
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3. คอรรัปชันใหญ...เรื่องไกลตัว  
 
คอรรัปชันเปนเรื่องที่คนสวนใหญมักคิดวาไมใชเรื่องของตัวเอง 
เมื่อพูดถึงการ “ทุจริตคอรรัปชัน” คนสวนใหญจะนึกถึงการ
ฉอโกงหรือการใชอํานาจโดยมิชอบเพื่อกระทําการกับใครคนใด
คนหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะเปนขอมูลการทุจริตคอรรัปชันในระดับ
ธุรกิจหรือองคกร ดังนั้น ประชาชนธรรรมดาหรือมนุษย
เงินเดือนสวนใหญ จึงมองขามปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้นๆ 
และมองวามันเปนเรื่องใหญไกลตัวเกินไป หรืออาจมองวา
ตนเองไมไดมีสวนไดสวนเสียอะไรกับการทุจริตคอรรัปชันนั้นๆ 
หนาที่ใคร ... ใครก็ทําไป อันนี้ไมใชเรื่องของเรา …. ??? 

แต...การมองขามปญหาการทุจริตคอรรัปชันของประชาชนสวน
ใหญกลับสงผลตอการเจริญเติบโตของเครือขายผูกระทําการ
ทุจริตคอรรัปชัน ทั้งที่ความเปนจริงแลวการทุจริตคอรรัปชัน
ใหญๆ ในระดับประเทศของคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนเรื่องที่สงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
สงผลตอประชาชนทุกคนโดยตรง  
 

ปจจุบันมีประชาชนเพียงรอยละ 27.89 เทานั้นที่มองวาปญหา
คอรรัปชันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนเรื่องที่ไมสงผลกระทบตอ
ตนเอง เพราะไมเดือดรอนมาถึงตนเองและไมมีสวนไดเสียใน
การคอรรัปชันนั้นๆ ในขณะที่รอยละ 72.11 มองวาปญหาการ
คอรรัปชันสงผลกระทบตอตนเอง เพราะเปนการนําเงินภาษีของ
ประชาชนไปใชในทางที่ไมโปรงใส  

A 

A 
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ดังนั้น หากประชาชนคนไทยทุกคน
เชื่อมั่นวาการคอรรัปชันเปนเรื่องที่
สงผลกระทบตอประชาชนทุกคน จะ
ชวยใหการรณรงคเรื่องการทุจริตคอร
รัปชันสัมฤทธิ์ ผล และจะช วยขจัด
ป ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร รั ป ชั น ใ น
สังคมไทยใหหมดไปไดเร็วยิ่งขึ้น13 

13ผลการสํารวจความคิดเห็นคนไทยกับปญหาคอรรัปชัน , 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2555. 

ท่ีมา: ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (NIDA Poll). 

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับกันวาปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่
ประชาชนทุกคนไมปรารถนาจะใหเกิดขึ้น แตในดานของหนวยงานผูมี
หนาที่รับผิดชอบแกไข ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของ
ประเทศไทยกลับมีกระบวนการจัดการที่ลาชา สงผลใหประชาชนเปน
จํานวนมากรูสึกเบื่อหนายตอระบบการแกไขปญหาคอรรัปชันที่หนวยงาน
ตางๆ ใหการสงเสริมและตอตานคอรรัปชัน หรืออาจเรียกไดวา...  

“ฝายรณรงคก็รณรงคไป แตหนวยงานที่เกี่ยวของและผูควบคุมกลไกไม
เห็นจะขยับตัวทําอะไร หรือไมเห็นทําอะไรใหจริงจัง .. แลวคอรรัปชัน
ไทยจะหมดไปไดอยางไร ???”  

ผลกระทบของปัญหาคอรร์ปัชนัต่อประเทศชาติ ร้อยละ 
ส่งผลกระทบ  เพราะ 

- นําเงนิภาษขีองประชาชนไปใชใ้นทางทไีมโ่ปรงใส 
- กระทบดา้นเศรษฐกจิ  คา่ครองชพีสงู  ทาํใหส้นิคา้มรีาคาแพง 
- ขาดเงนิในการนํามาพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ทงัดา้นทอียู่

อาศยั  ระบบสาธารณูปโภค  และดา้นการกึษา 
- เสยีความรูส้กึ 

72.11 
33.33 
31.63 
 7.00 

 
 0.15 

ไม่ส่งผลกระทบ  เพราะ 
- ไมเ่ดอืดรอ้นมาถงึตนเอง  ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- ไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ  ยงัใชช้วีติปกต ิ
- สง่ผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศมากกวา่ 

27.89 
15.00 
10.00 
  2.89 

รวม 100.00 
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4. ผูมีหนาที่ปราบปรามคอรรัปชันคือกลุมคน
ที่คอรรัปชันเสียเอง 
 
คนสวนใหญเชื่อวาปญหาการทุจริตคอรรัปชันของไทยเกิดจาก
ผลประโยชนที่ไดรับมีความคุมคามากกวาบทลงโทษทางกฎหมาย 
ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงจุดออนของระบบยุติธรรม
ของประเทศ ที่เปนปจจัยที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันเพิ่มสูงขึ้น 
และคาดการณไดวาการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของไทยจะ
ไมกาวหนาไปไหน ถาผูควบคุมและตรวจสอบกลไกการทุจริตของ
ประเทศยังไมใหความสําคัญกับการปราบปรามการคอรรัปชันอยาง
จริงจัง 

A 

จากผลการสํารวจโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (TI) 
พบวา ใน 1 ปที่ผานมา คนไทยมีการจายสินบนใหกับบุคคลใน 
8 สาขาอาชีพ คือ การศึกษา (Education), ตุลาการ 
(Judiciary), การแพทย (Medical and health), ตํารวจ (Police), 
บริการจดทะเบียนใบอนุญาตตางๆ (Registry and permit 

services), การบริการสาธารณะ (Utilities), รายไดทางภาษี (Tax 
revenue and/or customs), และบริการเกี่ยวกับที่ดิน (Land 
Services) ในปที่ผานมาพบวา คนไทยจายสินบนใหกับตํารวจมาก
เปนอันดับ 1 สูงถึงรอยละ 37 รองลงมาคนไทยจายสินบนไปกับ
การบริการเกี่ยวกับที่ดินรอยละ 19 และรอยละ 14 จายสินบน
ใหกับตุลาการ ตามลําดับ ซึ่งประเด็นที่นาสนใจก็ คือ การจาย
สินบนของคนไทยสวนใหญเปนการจายใหกับบุคคลในสาขา
อาชีพที่ถือกฎหมายและบังคับใชกฎหมายไดเบ็ดเสร็จ14 เชน 
ตํารวจและตุลาการ เปนตน 

14
Transparency International, 2013. 



A 23 

15
Transparency International, 2013. 

เมื่อยอนไปดูผลการสํารวจของประเทศไทยที่กลาวถึงกลุมอาชีพ 
5 อันดับแรกที่เกี่ยวของกับการติดสินบนมากที่สุดประกอบไป
ดวย พรรคการเมือง เจาหนาที่ตํารวจ ขาราชการ สมาชิก
รัฐสภา และองคกรธุรกิจ15  ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถสะทอน
ใหเห็นไดวา กลไกการทํางานปองกันและปราบปรามทุจริตและ
คอรรัปชันของไทยอาจพบอุปสรรคในการดําเนินการ เนื่องจาก 
“กลุมคนที่ รับผิดชอบและทําหนาที่ ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน กับกลุมคนที่มีความ
เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน คือ กลุมคนคนเดียวกัน !!!”  

5. กลไกปราบปรามลาชา 
   
การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยไมคอยมี
ปรากฎใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ในขณะที่กระบวนการทุจริต
และคอรรัปชันกลับมีปรากฎใหเห็นอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
ทั้งนี้ สวนหนึ่งคาดวามาจากความลาชาของกระบวนการยุติธรรม 

A 
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ที่ดูเหมือนจะใชเวลาในการสืบสวนหาคนทุจริตคอรรัปชันนานเกินไป 
หรืออาจใชระยะเวลานานจนผูกระทําผิดไมอยูรอรับผลที่เกิดจากการ
ทุจริตนั้นๆ แลว ซึ่งประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 45.88 ก็มี
ความเห็นวาปจจัยที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน สวนใหญเกิดจาก
การบังคับใชกฏหมายไมจริงจัง ไมเด็ดขาดและกระบวนการทาง
กฎหมายมีความลาชา16  

ตัวอยางคดีทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยที่มีกระบวนการทํางาน
ลาชาและไมสามารถหาผูกระทําผิดมาลงโทษไดตามกฎหมาย อาทิ 
คดีทุจริตกอสรางโครงการคมนาคมขนสงสาธารณะโฮปเวลล มูลคา
หลายพันลานบาทจากเงินประชาชนผูเสียภาษี ปจจุบันยังไมมีคํา
พิพากษาวาใครทุจริต ใครตองถูกจําคุก และใครตองรับผิดชอบ ทั้งๆ 
ที่เวลาผานไปเกือบ 20 ปแลว หรือคดีทุจริตโครงการบอบําบัดน้ํา
เสียคลองดานมูลคานับหมื่นลานบาท ซึ่งศาลมีคําพิพากษาใหจําคุก
ผูกระทําความผิดแลว แตทั้งที่ดินและการกอสรางในโครงการที่สูญ
ไปจํานวนมหาศาล ยังไมไดนํามาใชเลย และยังมีอีกหลายตอหลาย
คดีที่เมื่อมีการฟองรองดําเนินคดีจนมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือปลอยตัวจําเลยไป แตทรัพยสินและของที่ตกเปนของกลางไม
สามารถนํามาใชได17 

16-17ผลการสํารวจพฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรัปชั่น , 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, พฤศจิกายน 2556. 

A ปจจัยที่มีผลตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

ท่ีมา: ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (NIDA Poll). 

ปัจจยัต่อไปนี   
มีผลต่อการเกิดการทุจริตคอรร์ปัชนัมากน้อยเพียงใด  

มาก ปานกลาง น้อย 

การบงัคบัใชก้ฎหมายไมจ่รงิจงั  เดด็ขาด  และล่าชา้ 81.85 13.90 4.24 

ช่องโหว่ของกฎหมาย   75.99 19.47 4.54 
สงัคมวฒันธรรมไทยเป็นระบบอุปถมัภ ์ ระบบเครอืญาต ิ ระบบ
พรรคพวกเออืต่อการทุจรติ  

75.35 19.36 5.28 

การไดร้บัผลประโยชน์ความคุม้ค่ามากกว่าการลงโทษดา้น
กฎหมาย  

72.02 21.72 6.26 

ภาวะเศรษฐกจิ  ค่าครองชพีสงู  เงนิเดอืนน้อย   65.80 23.97 10.24 
การไดร้บัประโยชน์ทงัสองฝา่ย  จงึไมม่กีารแจง้ความผดิ   65.85 28.08 6.07 
ประชาชนเบอืหน่ายเพกิเฉยต่อการต่อตา้นการทุจรติ   57.95 31.76 10.27 
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ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคดีการทุจริตคอรรัปชันของไทยกับตางประเทศจะ
พบวา กระบวนการตัดสินคดีของประเทศไทยก็มีความลาชากวาตางประเทศ
เชนกัน อาทิ  

• คดีสินบนขามชาติของไทย18 บริษัท อลิอันซวัน (Aliance One) ติดสินบน
พนักงานโรงงานยาสูบของไทยในชวงป พ.ศ. 2543–2547 เปนเงินมูลคากวา 
2 ลานเหรียญสหรัฐ โดยแลกเปลี่ยนกับสัญญาซื้อขายมูลคาราว 18.3 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยอลิอันซวันถูกตัดสินวามีความผิดในป พ.ศ. 2543 ไดยินยอม
จายคาปรับเปนเงิน 9.45 ลานเหรียญสหรัฐ และจายเงินคืนรายไดจากผลกําไร
เปนเงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐ ในสวนของประเทศไทยกําลังอยูในระหวางการ
ไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  
• คดีบริษัท จีอีอินวิชั่น (GE InVision) ขายเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดใหกับ
สนามบินสุวรรณภูมิ หรือท่ีรูจักกันในคดี CTX ถูกตรวจสอบจาก ก.ล.ต. สหรัฐ 
ตามกฎหมาย FCPA หลังจากท่ีมีการสอบสวนพบวา บริษัทมีการจายสินบน
ใหกับเจาหนาท่ีของประเทศจีนและฟลิปปนสจริง จนนําไปสูการเปดเผยตอวามี
การเตรียมท่ีจะจายสินบนใหกับเจาหนาท่ีไทยดวย ซึ่งในทายท่ีสุดบริษัท GE 
InVision ถูกปรับเปนเงิน 800,000 เหรียญสหรัฐ และยอมสารภาพเพ่ือแลกกับ
การไมถูกฟองในศาล ในสวนของประเทศไทยนั้นหลังจากท่ีฝายอัยการมี
ความเห็นแยงกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ดวยเหตุผลวามีขอไมสมบูรณในคดี   
• คดีที่บริษัท ไดอาจีโอ (Diageo) เจาของสุรายี่หอ จอหนน่ี วอลกเกอร 
จายสินบนแก เจาหนาท่ีในอินเดีย เกาหลีใตและไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชนดานภาษีและการจําหนายสุราในประเทศดังกลาว สําหรับกรณีของ
ประเทศไทย ไดอาจีโอไดจายเงินสินบนประมาณ 600,000 เหรียญสหรัฐแก
เจาหนาท่ีรัฐบาลระดับสูงคนหนึ่ง ตั้งแตป พ .ศ. 2548–2550 เพ่ือชวยเหลือ
บริษัทในเรื่องภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร โดยบริษัทยอมจายคาปรับกวา 
16 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือแลกกับการไมถูกฟองรอง ในสวนของประเทศไทย
ปจจุบันกําลังอยู ในระหวางการไตสวนและรวบรวมขอมูลหลักฐานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป .ป .ช . ) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จึงยื่นฟองเอง 
เปนตน  
ดังนั้น เมื่อกระบวนการและกลไกการทํางานของระบบยุติธรรมของประเทศไทยมี
ความลาชา ความผิดในกรณีทุจริตคอรรัปชัน จึงเปนคดีท่ีประชาชนรับรูแควา มี
การคาดการณวาจะเปนผูกระทําหรือคอรรัปชันเทานั้น ซึ่งหลายคดีกวาจะมีการ
ตัดสินคดีวามีการทุจริตคอรรัปชันจริง ประชาชนสวนใหญก็จะลืมไปแลว หรือ
บุคคลผูกระทําการทุจริตนั้นๆ ก็หลบหนีความผิดจนไมสามารถนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษไดแตอยางใด เชน กรณีคดีทุจริตโครงการกอสรางบอบําบัดนําเสีย
คลองดาน จ.สมุทรปราการ หรือคดีทุจริตซื้อท่ีดินยานถนนรัชดาฯ เปนตน 
 

� 

18บทความ 4 คดีดังตัดสินบนขามชาติ สหรัฐลงโทษแลวแต 
ป.ป.ช. ยังไตสวนไมเสร็จ, THAIPUBLICA 2012. 
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6. จิตสํานึก ความละอายที่แตกตาง 
 
การทุจริตคอรรัปชันของไทยเปนเรื่องที่ไดรับความรวมมือในการ
ทุจริต แตกลับไมไดรับความรวมมือในการตรวจสอบการทุจริต
คอรรัปชัน ซึ่งสังเกตุไดจากบางคดีไมไดรับความรวมมือจากผูมี
สวนเกี่ยวของ หรือบางคดีตองใชเวลาในการสอบสวนนานเกินไป 
จนผูกระทําความผิดเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแลว 
(โดยสะดวก) และรอระยะเวลาที่คดีดังกลาวหมดอายุความแลวจึง
เดินทางกลับเขามาใชชีวิตในประเทศไทยไดอยางปกติ เหมือนไม
มีความผิดใดๆ ติดตัวเนื่องจากคดีทุจริตคอรรัปชันดังกลาว
หมดอายุความไปแลว ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีสวนสงผลให
ผูกระทําความผิดหรือทุจริตคอรรัปชันไมมีความเกรงกลัวตอ
กฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูกระทํา
ความผิดในคดีทุจริตและคอรรัปชันดังกลาว เปนผูมีอิทธิพลหรือ
มีฐานะร่ํารวย คนกลุมนี้จะสามารถกระทําความผิดและหลบหนี
ไปใชชีวิตในตางประเทศไดอยางสุขสบาย ซึ่งเปนอีกหนึ่งคานิยม
ในการกระทําการทุจริตคอรรัปชันแลวไมตองรับผลจาก การ
กระทําดังกลาว เรียกงายๆ วา “โกงทั้งที…ตองโกงใหคุม”  
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ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่เชื่อวา
ปจจัยที่สงผลตอการทุจริตคอรรัปชันสวนหนึ่งมาจาก 
“ผลประโยชนจากการทุจริตคอรรัปชันมีความคุมคากวา
บทลงโทษ” หรืออาจจะไมตองรับโทษจากการกระทํา
ความผิดดังกลาวเลย เชน ในกรณีทุจริตคอรรัปชันของ
นายประชา มาลีนนท ซึ่งถูกตัดสินในคดีทุจริตรถดับเพลิง
ใหจําคุก 12 ป ปจจุบันไดหลบหนีออกนอกประเทศไป
เรียบรอยแลว หรือกรณีนายวัฒนา อัศวเหม ที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหจําคุกในคดีทุจริตโครงการกอสรางบอบําบัดนํา
เสียคลองดาน จ.สมุทรปราการ ซึ่งปจจุบันก็ใชชีวิตอยูใน
ตางประเทศ หรือคดีของ พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลตัดสินใหจําคุกเปนเวลา 2 ป ใน
คดีทุจริตซื้อที่ดินยานถนนรัชดาฯ ซึ่งปจจุบันแมผูกระทําผิด
จะหลบหนีไปอยูในตางประเทศ แตก็ยังคงมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจตางๆ ของตนเองในประเทศไทย 

ในทางตรงกันขามผูกระทําความผิดในคดีทุจริตคอรรัป
ชันในหลายๆ ประเทศ ตัวผูกระทําความผิดกลับมีความ
เกรงกลัวและละอายตอผลการกระทําของตนเองและ
แสดงความรับผิดชอบดวยวิธีตางๆ อาทิ นายเซอิจิ 
มาเอะฮารา รัฐมนตรีตางประเทศของญี่ปุน ประกาศ
ลาออกจากตําแหนง หลังถูกฝายคานซักฟอก เหตุ
ทุจริตคอรรัปชันรับเงินบริจาคจากชาวตางชาติ ซึ่งเปน
เหตุจากความรูเทาไมถึงการณ19  

แ ต ค อ ร รั ป ชั น ก ลั บ เ ป น เ รื่ อ ง น า อ า ย ใ น ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ  

นายเซอิจิ มาเอะฮารา 

19สืบคนออนไลน http://www.thairath.co.th/content/oversea/153942 
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น า ย น า โ อ กิ  อิ โ น เ ส ะ  ผู ว า ก า ร
กรุงโตเกียว ประกาศลาออก หลังถูก
เปดโปงวารับเงินสินบน 50,000,000 
เยนจากเจาของโรงพยาบาลโทกุชูไก 
กอนที่ตนจะไดรับเลือกเปนผูวาฯ เมื่อ
ปลายปที่แลว พรอมสารภาพวาเคยรับ
เงิน 50,000,000 เยน จากเศรษฐี
เจาของโรงพยาบาลแหงหนึ่งกอนจะ
ไดรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ เมื่อปที่แลว 
โดยเปนเงิน “กูยืมสวนตัวแบบไมคิด
ดอกเบี้ย” 

นายนาโอกิ อิโนเสะ 

28 

20สืบคนออนไลน http://www.posttoday.com 

นายปเตอร เนคาส นายกรัฐมนตรีแหง
สาธารณรัฐเช็ก ประกาศลาออกจาก
ตําแหนง หลังมีคนสนิทถูกจับกุม ใน
ขอหา ทุจริตคอรรัปชัน เพื่ อที่ จ ะ
รับผิดชอบเหตุการณที่คนสนิท ซึ่งเปน
หัวหนาคณะเจาหนาที่ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ถูกจับกุม ขอหา มีสวน
พัวพันการคอรรัปชัน20 

นายปเตอร เนคาส 

ค อ ร รั ป ชั น ไ ท ย ไ ม มี ค น ผิ ด  
มี แ ต ค น พ ล า ด  
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A 7. ประเทศลมสลาย..ถาผูนําไมแกไขอยาง
จริงจัง  
 
การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน จําเปนตองอาศัยความ
รวมมือกันในทุกภาคสวน ในประเทศที่ประสบความสําเร็จสวน
ใหญลวนมาจากความมุงมั่นที่จะแกไขและการใหความสําคัญกับ
ปญหาการคอรรัปชันอยางแทจริงของผูนําประเทศ ความจริงใจ
ในการแกไขปญหาของผูนําประเทศ 

อินโดนีเซีย “การทุ จริต เปน เรื่ องที่
เ สี ย ห า ย แ ล ะ ไ ม ส า ม า ร ถ ย อ ม รั บ ไ ด ”  
อินโดนี เซีย เปนประเทศที่มีพลวัตรในการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการเมืองไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น อินโดนีเซียซึ่งเคยไดชื่อวาเปน
ประเทศที่มีการคอรัปชันมากที่สุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคสมัยของประธานาธิบดี Suharto 
ถึงกับมีการกลาววาเปนประเทศที่มีการคอรัปชัน
สูงที่สุดในโลก แตภายหลังจากการจัดตั้งองคกร
กํ าจัดคอร รัปชันของอินโดนี เซี ย (Komisi 
Pemberantasan Korupsi หรือ KPK) ขึ้นใน
ป 2002 ตลอดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวน
คดีทุกคดีประสบความสําเร็จ สามารถจับกุม
ผู กระทํ าความผิดทั้ งข าราชการระดับสู ง 
นักการเมือง สส . ซีอีโอ ผูพิพากษา และ
เจาหนาที่ตํารวจระดับสูงได21  

21สืบคนออนไลน http://www.manager.co.th 
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อินโดนีเซียมีองคกรภาคประชาชนและสื่อเปน
มิตรกับการทํางานของ KPK มีการนําเสนอ
ขาวการจับกุมเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐและ
นักการเมือง ซึ่งผลจากการใชสื่อเพื่อเผยแพร
ขาวสารการปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง 
สงผลใหประชาชนมีทัศนคติที่เกรงกลัวตอการ
คอรรัปชัน เนื่องจากรูสึกอับอายและเกรงกลัว
ตอการจับกุมของเจาหนาที่  รวมถึงการ
รณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง 
เพื่อเปลี่ยนมุมมองของประชาชนวา “การ
ทุจริต เปน เรื่ องที่ เ สี ยหายและไม
สามารถยอมรับได” อีกตอไป22   

 

ชาวอินโดนีเซียสวนใหญยอมรับวา โทรทัศน
เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต23  

22Indonesian Hero Today: “In KPK We Trust”, 
http://www.establishmentpost.com. 

23
KPK changes public attitudes toward graft,, Jakarta 

Post 2013. 

การจับกุม Ms. Ratu Atut Chosiyah  
ผูวาราชการหญิงของอินโดนีเซียในขอหาทุจริต 
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ฮองกง “ความไดเปรียบทางการแขงขัน  คือ ไม
คอรรัปชัน” 
ฮองกง24 ในอดีตเต็มไปดวยปญหาการทุจริตใน
หนวยงานตางๆ เชน ตํารวจ พนักงานไปรษณีย เปน
ตน จนเกิดการรวมตัวประทวงครั้งใหญของประชาชน 
รัฐบาลฮองกงจึงหาทางแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต 
(Independent Commission Against Corruption 

หรือ ICAC) ในป 1974 โดยการสนับสนุนของ
ประชาชน โดยมีคําขวัญวา “สิ่งที่เปนความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของฮองกงคือ การปราบปรามคอร
รัปชันอยางจริงจังของคณะกรรมการอิสระตอตาน
การทุจริต” และเริ่มดําเนินการปราบปรามทุจริตอยาง
จริงจัง โดยเริ่มตนจากการปราบปรามในกรมตํารวจ 
การปราบปรามทุจริตของฮองกงประสบความสําเร็จไป
ไดดวยดี มีความโปรงใส และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอ การคัดเลือก
เจาหนาที่มาทํางานมีความเขมงวด มีการคัดสรร
บุคลากรที่มีความสามารถเกง มีคุณธรรมและมีความ
ซื่อสัตย 

รัฐบาลฮองกงไดประกาศเชื้อเชิญนักลงทุนใหเขามาลงทุนใน
ฮองกง ซึ่งใหความมั่นใจแกผูมาลงทุนวา “การลงทุนใน
ฮองกงจะไมตองจายเงินใตโตะ !!” หรือ “คาน้ํารอนน้ําชา” 
ใหกับเจาหนาที่บานเมือง นอกจากนี้ยังมีหนวยปองกันการ
ทุจริต (The Corruption Prevention Department) ซึ่งเนน
การปรับปรุงที่ระบบมากกวาตัวบุคคล เพื่อลดหรือขจัดโอกาสที่
อาจจะทําใหเกิดการทุจริต ภายใตแนวคิดที่วา “การปองกัน
ดีกวาการปราบปราม” 

24ปญหาการคอรรัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปรและฮองกง ,  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กุมภาพันธ 2555. 
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หลักสําคัญของการแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันของฮองกงก็คือ มีการ
ต อ ต า น ก า รทุ จ ริ ต แบบ
บูรณาการ มีการสอบสวน 
ป อ ง กั น แ ล ะ ใ ห ค ว า ม รู 
เพื่อใหประชาชนตระหนัก
ถึงความเลวรายของการ
ทุจริต และเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชนวาการติด
สินบนใหเจาหนาที่รัฐ เปน
การสงเสริมการแขงขันที่ไม
เปนธรรม เพิ่มคาใชจายให
สูงขึ้น ทําใหธุรกิจมีกําไร
ลดลง และยั ง เ ป น ก าร
ทําลายระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดวย 

ถาวันนี้เรายังหยุดการคอรรัปชันไมได เราอาจจะตอง  
เสียภาษี (Vat) เพิ่มขึ้น  เพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ  และนั่นก็
หมายความวา “ประชาชนจะตองซื้อสินคาในราคาที่
แพงขึ้น .... กวานี้ !!!” 

ความสําเร็จของการปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชันของอินโดนีเซียและ
ฮองกงลวนเกิดจากความตั้งใจจริงใน
การปราบปรามการคอรรัปชัน การ
ปราบปรามคอรรัปชันตองไมมีการ
เวนวรรคใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
“ผิดคือผิด ถูกคือถูก” และที่สําคัญ 
ผูนําประเทศตองแสดงความจริงใจ
และไมเขาไปแทรกแซงการทํางาน
กลไกการทํางานของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโดยเด็ดขาด 



สวนที ่

คอรรัปชันใครวาแกไขไมได 
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บทเรียน และจุดเปลี่ยนของ

ประเทศ สิงคโปร  

สิงคโปรประเทศที่มีดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ใน
อดีตสิงคโปรเคยเปนประเทศหนึ่งที่เคยประสบกับปญหาการคอรรัปชัน
อยางหนัก ในชวงหลังไดรับสิทธิ์การปกครองตนเองจากอังกฤษ สิงคโปร
มผีูนําที่ไมมีความเขมงวด จึงทําใหมีอาชญากรรมและการทุจริตคอรรัปชัน
ในหลายๆ รูปแบบในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับประชาชนสวน
ใหญยังขาดการศึกษา จึงทําใหประเทศสิงคโปรในชวงนั้นมีการพัฒนาไป
อยางเชื่องชา และยากลําบาก 
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ในภายหลังเมื่อ นาย ลี กวน ยิว ขึ้นมารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ
สิงคโปร ไดมีการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญขึ้น โดยนาย ลี กวน 
ยิว ไดปลูกจิตสํานึกและคานิยมใหมใหกับประชาชนภายในประเทศวา 
“การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดนั้น จะตองกําจัดการคอรรัป
ชันใหหมดไปจากประเทศ”  
 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และคานิยมของคนภายในประเทศ รัฐบาล
สิงคโปร ไดใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกที่ดีผานการศึกษาและได
ดําเนินการจัดตั้ง Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 

ขึ้น เพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันโดยเฉพาะ พรอมดวย
เจาหนาที่ และงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ
องคกรโดยเฉพาะ  
 

วิธีการแกไขปญหาคอรรัปชันที่ประสบความสําเร็จของสิงคโปร ประกอบ
ไปดวยยุทธวิธีที่สําคัญ คือ  
1. รัฐบาลสิงคโปรเปนตัวอยางที่ดีในการปฎิบัติงานอยางสุจริตใหแก
ประชาชน 
2. ดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องการปองกัน 
ปราบปรามและลงโทษผูกระทําการทุจริตคอรัปชันใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
3. ปฎิรูปการศึกษา รณรงคและปลูกจิตสํานึกของประชาชน เรื่องการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
4. สรางแรงจูงใจเจาหนาที่รัฐไมใหกระทําการทุจริต ดวยการเพิ่ม
เงินเดือนและสวัสดิการ 
5. ออกระเบียบปองกันการกระทําทุจริตของขาราชการ เชน การ
ตรวจสอบทรัพยสินของตัวขาราชการเอง รวมไปถึงสามี/ภรรยา และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 

จากการพยายามแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันของประเทศสิงคโปร 
ตองใชระยะเวลายาวนานกวา 30-40 ป แตอยางไรก็ตามการดําเนินการ
ดังกลาวก็เปนสิ่งที่คุมคา และสงผลใหสิงคโปรไดรับคะแนนความโปรงใส
ในการบริหารงานของรัฐบาลสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียติดตอกันมาหลายป 

A 
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บทเรียน และจุดเปลี่ยนของ

ฮองกง  

ฮองกงเปนอีกหนึ่งตัวอยางประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา การ
ทุจริตคอรรัปชัน ในชวงทศวรรษ 60 ฮองกงมีปญหาเจาหนาที่รัฐ ที่มี
การทุจริตคอรัปชั่นกันเปนอยางมากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก 
“ตํารวจ” อีกทั้งมีกลุมแกงคมาเฟยที่ขมขูรีดไถ และยิ่งไปกวานั้นจากการ
สํารวจทัศนคติของประชาชนชาวฮองกง พบวา ชาวฮองกงมีทัศนคติที่
สามารถยอมรับการทุจริตคอรรัปชันได 
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หลังจากนั้น รัฐบาลฮองกงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปราบปรามการคอรัปชัน (INDEPENDENT COMMISSION AGINST 

CORRUPTION: ICAC) โดยมีการรณรงคและสงเสริมการปราบปราม
คอรรัปชันอยางจริงจัง โดยคณะกรรมการ ICAC เปนองคกรหลักที่
ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล  กลยุทธหลักของ ICAC ในการ
ดําเนินงานประกอบไปดวย 3 กลยุทธหลักที่สําคัญคือ ปองกัน 
ปราบปราม และใหความรูผูคน  
 

ปจจัยการดําเนินงานที่ทําใหการขจัดปญหาการคอรรัปชันของฮองกง
ประสบความสําเร็จ มีดังนี้  
• การยอมรับสภาพปญหาและความตั้งใจจริงในการแกปญหาคอรัปชัน
ของรัฐบาล มีมาตรการเพื่อการแกไขในระยะยาว และมีความตอเนื่อง 
มากกวาการใชนโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้น เชน สงเสริมและให
การศึกษา เปนตน 
• การมีองคกรปราบปรามคอรัปชันที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 
ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ 
• การใสใจตอรายงานขอรองเรียนเรื่องคอรัปชันทุกฉบับ และการรักษา
ความลับของผูรองเรียน ทําใหประชาชนกลาที่จะรองเรียนการกระทําการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
• การมีแกไขปญหาอยางสรางสรรค โดยการใชสื่อตางๆ เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกของประชาชน เชน สื่อโฆษณา ละครและเว็ปไซต เปนตน ซึ่ง
การปลูกฝงจิตสํานึกผานสื่อทําใหสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกเพศทุกวัย 
และทุกชวงอายุ 
 

ไมนาเชื่อวาภายในเวลา 30 ป ปญหาเรื่องการคอรรัปชัน ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนของฮองกงไดลดลงมาก ไดมีการทําสถิติและสํารวจทัศนคติ
ของประชาชนตอการคอรัปชันของเจาหนาที่รัฐที่ลดลง รวมทั้งทัศนคติ
ของประชาชนตอเรื่องการคอรรัปชันก็เปลี่ยนไป จากที่ประชาชนสวนใหญ
เคยมองวา การคอรรัปชันเปนเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไป และสามารถ
ยอมรับได ภายหลังจากการรณรงคและแกไขปญหาการคอรรัปชันจาก
รัฐบาล ประชาชนชาวฮองกงก็มีทัศนคติในการทุจริตและคอรรัปชัน
เปลี่ยนแปลง และเชื่อวา “คอรรัปชันเปนเรื่องเลวราย และมีผลเสียตอ
สังคม” 

A 
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บ ท เ รี ย น  แ ล ะ ป ญ ห า ข อ ง

ยูกันดาและเคนยา 
ความเหมือนที่ ไมควรจะเหมือน  
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ยูกันดาและเคนยาเปนตัวอยางประเทศที่มีลักษณะคลายกับประเทศไทย 
คือมีการออกกฏหมาย จัดตั้งองคกรและสรางเครื่องมือตางๆ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดยเคนยายังไดเขารวมลง
นามขอตกลงเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของ United 
Nations Convention against Corruption (UNCAC) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานกระบวนการตรวจสอบ ปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
ซึ่งปจจุบันแมแตประเทศไทยเองก็ยังไมไดเขารวมภาคีนี้เลย 

แมวาจะมีเกราะปองกันการทุจริตคอรรัปชันอยางไร ทั้งยูกันดา เคนยา 
และไทยก็ยังมีปญหาเร่ืองการคอรรัปชันในเกณฑที่สูง ในป 2013 ดัชนีชี้
วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศยูกันดาได 26 คะแนนอยูในอันดับที่ 
140 เคนยาไดคะแนน 27 อยูในอันดับที่ 136 และประเทศไทยได
คะแนน 35 อยูในอันดับที่ 102  

A 
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จากกรณีศึกษายูกันดาและเคนยา สะทอนใหเห็นภาพการตอตานปญหาคอรรัปชันท่ี
เหมือนกันของท้ัง 3 ประเทศ คือ มีองคกรและหนวยงานภาครัฐท่ีตอตานและ
ปราบปรามคอรรัปชันมากมาย ประชากรสวนใหญรูถึงปญหาและผลกระทบจากการ
ทุจริตคอรรัปชัน บทลงโทษของผูกระทําผิดมีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน แต
สุดทายคอรรัปชันกลับเบงบานและขยายวงกวางเพ่ิมมากขึ้น วันนี้การตอตานและ
กําจัดคอรรัปชันไมใชหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐหรือองคกรใดองคหนึ่งอีกตอไป 
แตหากเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคน ท่ีจะตองแสดงพลังรวมกันตอตานการทุจริต
และคอรรัปชัน เพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศและของประชาชนทุกคน  

วันนี้ประชาชนชาวยูกันดาและเคนยาอาจจะมองวา “การปราบปรามการทุจริตและ
คอรรัปชั่น...ไมใชหนาที่ตน” จึงเปนโจทยท่ีดีท่ีจะสะทอนใหคนไทยเขาใจไดวาใน
ฐานะประชาชนคนไทยถาเราทุกคนไมรวมมือกันในการตอสูกับปญหาการทุจริตคอร
รัปชันอยางจริงจัง สุดทาย ประเทศเราจะเดินตอไปไดอยางไร  

A 



สวนที ่

เดินตอไปขางหนา  
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เปลี่ยนทัศนคติ 

3  เปลี่ยน...เพื่อวันขางหนาทีด่ีขึ้น 

การตอสูกับการเปลี่ยนแปลง 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
เปนปญหาเรื้อรังที่ถูกสะสมมาเปนเวลานาน 
การแกไขปญหาจึงมิใชเรื่องงายที่จะสามารถ
ทําใหหายไปจากสังคมไดอยางเรงดวน 
ฮองกงและสิงคโปรใช เวลาในการแกไข
ปญหาการคอรรัปชัน 30-40 ป ถึงจะ
ประสบความสํ า เร็ จ โดยหนึ่ งป จจั ยที่
สามารถทําใหฮองกงและสิงคโปรตอสูกับ
ปญหาการคอรรัปชัน คือ “การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ” ของประชาชน และการพัฒนา
ทางดานการศึกษา ซึ่งถือเปนวิธีการที่จะ
สามารถปองกันและแกไขปญหาในระยะยาว 

A 

1 



A 

A 

เ ป ลี่ ย น ทั ศ น ค ติ  
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เพื่อเปนการการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยาง
ยั่งยืน ประเทศไทยควรเริ่มตนที่แตละปจเจกชนเสียกอน โดยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชัน ผานการเรียนรูจากการ
สื่อสารในรูปแบบตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้  
 

 

1. การสื่อสารผานทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงขั้น
อุดมศึกษา เพื่อเปนการปลูกแนวคิดถึงผลเสียของการคอรรัปชันไมให
กลายมาเปนวัฒนธรรมที่เยาวชนสามารถรับได 
2. การสื่อสารกับประชาชนผานสื่อตางๆ อาทิเชน ภาพยนตร 
โฆษณาทางโทรทัศนขององคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 
เพื่อสรางความตระหนัก (Awareness) ใหกับประชาชนในเรื่อง
ผลกระทบที่จะเกิดจากการคอรรัปชัน 
3. การสื่อสารจากภาครัฐ ที่จะตองใหการสนับสนุนในการสราง
วัฒนธรรมในการตอตานคอรรัปชัน ดวยการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การรณรงคทางสื่อสาธารณะอยางตอเนื่องอยางนอย 5 ป และควร
มอบหมายใหองคกรวิชาชีพภาคเอกชนและคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนผูดําเนินงาน25  

25องคกรตอตานคอรรัปชัน, 2556. 

ปจจัยดานการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปนเพียงปจจัย
หนึ่งในการปองกันและแกไขปญหา เพื่อไมใหเรื่องทุจริตกลายเปน
วัฒนธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมเยาวชน 
ซึ่งเปนอนาคตของชาติ ซึ่งตองทําควบคูไปพรอมกับการดําเนินการ
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และตองอาศัยการรวมมือจาก
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะรัฐบาลที่จะตองเปนตัวอยางที่ดี ใหกับ
ประชาชนภายในประเทศ  
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เปลี่ยนพฤติกรรม 
ตนยอมเปนที่พึ่งแหงตน 
จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของแตละ
ปจเจกชน ก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แตละฝายจะตองใหความรวมมือ
กัน ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน แต ส่ิงที่
สํ าคัญที่ สุ ด คือ ความร วมมือกันของ
ประชาชนในประเทศและเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ สรางการรับรูและเขาใจถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชันวา “การคอรรัปชันเปน
สิ่งไมดี” และรวมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ก็จะสามารถนําประเทศใหหลุดพนจากวงจร
อันตรายนี้ได 

A 

2 



A 
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การตอตานการคอรรัปชัน ไมควรรีรอใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูเปลี่ยน 
ไมควรรอใหภาครัฐแกไขกฎหมายและไมควรรอภาคเอกชนในการ
สนับสนุนเพราะ การตอตานการคอรรัปชันสามารถเริ่มตนไดตั้งแต
วินาทีนี!้!! จากตัวคุณเอง  
4 ขั้นตอนที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถเริ่มตนได
จาก “ตนเอง” 
1. “เรียนรูดวยตัวเอง” หาความรูดวยตนเองวาการคอรรัปชันสงผล
เสียอยาไรตอตนเองและประเทศชาติ และเราสูญเสียอะไรไปบางจาก
การคอรรัปชัน 
2. “หาแนวรวม” เมื่อไดมีการเรียนรูถึงปญหาแลว ก็จะสงผลตอการ
ตัดสินใจในการที่จะเขารวมมาเปนสวนหนึ่งในการตอตานคอรรัปชัน 
และจากเสียงเล็กๆ ของเราก็จะกลายเปนเสียงที่มีพลังเพิ่มมากขึ้น 
3. “ตองคิดวาฉันทําได!!!” ในบางครั้งเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ทําจนเคย
ชินก็เปนการคอรรัปชันเชนเดียวกัน เชน การจายเงินเจาหนาที่
ตํารวจเมื่อทําผิดกฎจราจร หรือการจายเงินคาแปะเจี๊ยเพื่อใหลูกได
เรียนโรงเรียนดีๆ  การเปลี่ยนแปลงตนเองตองอาศัยการปรับ
พฤติกรรมไมใหกลับเขาไปสูวงจรคอรรัปชันเล็กๆ นอยๆ นี้อีก  
4. “ใครๆ ก็ทํากัน แตฉันจะไมทน!!!” เนื่องจากปญหาการคอรรัป
ชันเปนปญหาที่เรื้อรังมายาวนาน บางครั้งบุคคลตัวเล็กๆ อาจจะคิด
วาไมมีกําลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได หรือชอบคิดวาถาเราไมทํา 
คนอื่นก็ทําอยูดี ซึ่งความคิดประเภทนี้จะตองเปลี่ยน และหันมามอง
โลกในแงดีบาง วาเราอยากเปนจุดเล็กๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ประเทศไดเชนกัน 
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ตัวอยางการตอตานการคอรรัปชันเชิงสรางสรรค
ในประเทศอินเดีย ธนบัตร “Zero rupee”  

ประเทศอินเดียในการตอตานปญหา
การเรียกเก็บเงินจากภาครัฐ หรือที่
เรียกงายๆ วา “ตอตานการยัดเงิน
ใตโตะ” การตอตานเริ่มขึ้นจากการ
ที่องคกรอิสระ ชื่อวา “5th Pillar” 
ไดสรางธนบัตรที่มีรูปรางหนาตา
คลายธนบัตรมูลคา 50 รูป จริงๆ 
เรียกวา “Zero Rupee” ซึ่งธนบัตร
นี้ไมมีมูลคาทางการเงินใดๆ แตถูก
นํามาใชเพื่อจายใหกับเจาหนาที่รัฐที่
เรียกเก็บเงินจากประชาชนโดย
ทุ จ ริ ต  ซึ่ ง เ ป น สิ่ ง ที่ ค ว รทํ า ใ ห
ประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย  

5th Pillar กลาววา “Zero 
Rupee เปนการปฎิเสธการคอร
รัปชันของคนอินเดียที่เกรงกลัวตอ
เจาที่ที่กําลังเผชิญหนาอยู” โดย
บนธนบัตร Zero Rupee มีการ
พิมพสโลแกนที่เกี่ยวกับการตอตาน
การคอรรัปชันลงไป เชน ขจัดการ
คอรรัปชันในทุกระดับ, ฉันสัญญาที่
จะไมรับและใหสินบน เปนตน โดย
องคกรดังกลาวไดผลิตธนบัตรนี้
ออกมากวา 1.3 ลานใบระหวางป 
2007-2011  

การตอตานการคอรรัปชันในประเทศอินเดียเปนอีกตัวอยางหนึ่งในการที่
ทําใหประชาชนที่เกรงกลัวตออํานาจของเจาหนาที่รัฐเปลี่ยนทัศนคติของ
คนอินเดีย ในการเริ่มตนกลาที่จะลุกขึ้นสูกับการทุจริตของเจาหนาที่รัฐ
อยางละมุลละมอมแตไดผล 
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องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)  
ที่อยู: 150 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร , 10200 
โทร. 02-6221860-76 ตอ 543-545   
E-mail : act@anticorruption.in.th 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ที่อยู: เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
หรือ ตู ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300   
0 2528 4800-4849 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
(Office of the Permanent Secretary , Office of The PrimeMinister)  
ที่อยู: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก ทําเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. 10300  
โทรศัพท: 0-2281-9621, 0-2281-9623, 0-2281-9636 
แฟกซ: 0 2280 4071  
อีเมล: webmaster@opm.go.th  
เว็บไซต: http://www.opm.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ที่อยู: 47/101 ถนนติวานนท อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2547 1000 และ 
0 2547 1001 เว็ปไซต : http://www.ocsc.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
(Office of the Public Sector Development Commission)  
ที่อยู: เลขที่ 59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท : 0 
2356 9999 อีเมล : administrator@opdc.go.th เว็บไซต : http://www.opdc.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม (ป.ป.ท.)  
ที่อยู: เลขที่ 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวร ปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท : 02-502-6786 และ 02-502-
6804 เว็บไซต : http://www.pacc.go.th 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
ที่อยู: เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท : 
02219 3600 แฟกซ : 02219 3700 อีเมล : mail@amlo.go.th เว็บไซต : 
http://www.amlo.go.th 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ที่อยู: เลขที่ 128 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 โทรศัพท : 0-2831-9888 เว็บไซต : http://www.dsi.go.th 

A ติดตอ 
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เปลี่ยนระบบ 
• การจัดซื้อจัดจางขนาดใหญตองมีตัวแทนผูเชี่ยวชาญ

จากภาคประชาชนเขาไปรวมดําเนินการและตรวจสอบในทุก
ขั้นตอน 

• จัดตั้งกองทุนสําหรับภาคประชาชนในการตรวจสอบ
ทุจริตคอรรัปชัน 
 

ทั้งนี้ เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบและเขาถึงขอมูลของ
ประชาชน ที่สําคัญตองออกกฏหมายใหประชาชนทั่วไปผู
เปนเจาของประเทศสามารถฟองในคดีทุจริตคอรรัปชันได
โดยตรง  

A 

3 

1. เปดโอกาสใหประชาชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบไดในทุกระดับ 

• แกไขพรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ ใหตองเปดเผย
อยางจริงจัง และที่สําคัญตองมีบทลงโทษไมใหหนวยงานรัฐ
เตะถวงการเปดเผยขอมูล 

• การจัดซื้อจัดจางตองมีการเปดเผยขอมูลที่ประชาชน
และสังคมสามารถเขาถึงและตรวจสอบได เชน การมี
ฐานขอมูลกลางการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจทุกแหง และเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สาธารณะใหไดอยางนอยเทากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย  



A 
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2. สรางความเขมแข็งใหกับกลไกในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชัน 
• คดีทุจริตคอรรัปชันไมมีอายุความ และสามารถดําเนินคดี

ตอเนื่องไปไดแมวาจําเลยจะหนีคดีในระหวางกระบวนการพิจารณาคดี 
• เพิ่มงบประมาณและบุคลากรสําหรับองคกรอิสระตางๆ ใหอยู

ระดับมาตรฐานสากล ในการดําเนินการตรวจสอบการทุจริตคอรรัป
ชันอยางมีประสิทธิภาพ 

• สรางเครื่องมือขององคกรอิสระในการปกปองคุมครองพยาน ผู
ชี้เบาะแส และประชาชนผูฟองคดี  

• สามารถริบหรือใชมาตรการทางภาษีมาจัดการสําหรับทรัพยสิน
ที่ไมมีแหลงที่มาชัดเจนของผูบริหารในหนวยงานรัฐและนักการเมือง 
 

3. กระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถวงดุลโดย
ประชาชน หนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของ
ประชาชน เชน ตํารวจ การศึกษาและการสาธารณสุข โดยโอนยาย
ใหทองถิ่นเปนผูดูแล เพื่อเพิ่มการตรวจสอบถวงดุลโดยประชาชน 
รวมทั้งทําใหการทํางานของรัฐตอบโจทยความตองการของประชาชน
ในแตละทองถิ่นอยางแทจริง 

 



เอกสารอางอิง 
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เ อ ก ส า ร อ า ง อิ ง  
• ขอเสนอมาตรการกําจัดคอรรัปชันกอนการเลือกตั้งเพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน 
[องคกรตอตานคอรรัปชันประทศไทย (2556)]. 
• ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. 2556 (Corruption Perceptions Index 
2013) [มูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)]. 
• ดัชนีสถานการณคอรรัปชั่นไทย (Corruption Situation Index: CSI) 2013 , ศูนย
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. ขอมูลสํารวจเมื่อเดือนธันวาคม 
2012 จากกลุมตัวอยาง 2,400 คน คิดเปนประชาชนรอยละ 50.4 ผูประกอบการ/
เอกชน รอยละ 24.1 และขาราชการ/ภาครัฐรอยละ 25.5. 
• แถลงผลการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2555-18 
มี.ค. 2556) เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2556 เวลา 16.00 น. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ถนนสนามบินน้ํา จ.นนทบุรี. 
• แนวโนมของคอรรัปชั่นในประเทศไทย (The Trend of Corruption in Thailand), 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2556.    
• บทความคอรรับชันระบบในรัฐวิสาหกิจ (Systematic Corruption in State-Owned 
Enterprises, ศูนยภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชั่น. 
• บทความ 4 คดีดังตัดสินบนขามชาติ สหรัฐลงโทษแลวแต ป.ป.ช. ยังไตสวนไมเสร็จ, 
THAIPUBLICA 2012. 

• บทความความลาชาในกระบวนการยุติธรรม คือ ความไมยุติธรรมสําหรับประชาชน ,
อาจารยคณิน บุญสุวรรณ. 

• ปญหาการคอรรัปชันของไทย กรณีศึกษาสิงคโปรและฮองกง,  สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, กุมภาพันธ 2555. 
• ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องพฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรรัปชัน, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา). 
• ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยกับปญหาคอรัปช่ัน”ศูนยสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา).  
• ผลสํารวจเร่ืองจุดวิกฤตของปญหาทุจริตคอรัปชั่นในหมูคนไทย จุดวิกฤตของประเทศและ
ผลประโยชนของทุกคน กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนอายุ 10 ปขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,561 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 12-16 มี.ค. 2556, 
สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 
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เ อ ก ส า ร อ า ง อิ ง  
• ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องพฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรรัปชันทําการ
สํารวจระหวางวันที่ 20– 27 พฤศจิกายน 2556 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งส้ิน
จํานวน  2,810 หนวยตัวอยาง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา). 
• ผลสํารวจเร่ืองจุดวิกฤติของปญหาทุจริตคอรรัปชันในหมูคนไทย จุดวิกฤติของประเทศและ
ผลประโยชนของทุกคน, สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
• ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องพฤติกรรมและปจจัยการทุจริตคอรรัปชันทําการ
สํารวจระหวางวันที่ 20–27 พฤศจิกายน 2556, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา). 
• พจนานุกรมคําใหม เลม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2552 
สืบคนออนไลนhttp://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=4879. 
• พระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542, มาตรา 103. 
• สถานการณทัศนคติอันตรายของสาธารณชนคนไทยวาดวยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร
รัปชัน ถาตนเองไดประโยชนดวย/กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ใน 17 
จังหวัดของประเทศ/ ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 1–5 กรกฎาคม 2556  [สํานักวิจัย
เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]. 
• สืบคนออนไลน http://m.tnews.co.th/news.php?hotID=14457. 
• สืบคนออนไลน http://www.thairath.co.th/content/oversea/153942. 
• องคกรตอตานคอรรัปชัน, 2556. 
• อันดับการตอตานการคอรรัปชั่นในประเทศไทย  ประจําป พ.ศ. 2556  [องคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ- Transparency International / อางอิงใน สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย-TDRI) 

ตอ 



A 52 

เ อ ก ส า ร อ า ง อิ ง  
• Anticorruption and Integrity – Asian Development Bank:  
http://www.adb.org/site/integrity/main. 

• Asian Development Bank (ADB) Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) :  www.oecd.org/corruption/asiapacific. 

• Channel New Asia 2012. 

• Corruption Perception Index (CPI) 2013. 

• Global Corruption Barometer 2013. 

• In KPK We Trust, Indonesian Hero Today:  http://www.establishmentpost.com. 

• KPK changes public attitudes toward graft, Jakarta Post 2013. 

• Mo Ibrahim Foundation:  http://www.moibrahimfoundation.org 

• Supporting the fight against Corruption in Asia and the Pacific: The 
ADB/OECD Anti-Corruption Initiative:  http://www.oecd.org/site/adboecdanti-

corruptioninitiative/. 

• The Global Competitiveness Report 2013-2014. 

• Transparency International the Global coalition against corruption: 
www.transparency.org 

• United Nations Development Programme–Anti-Corruption: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/focus_

areas/focus_anti-corruption. 

• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

• United Nations – Anti Corruption:  
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/anti_corruption.html. 

• World Investment Report 2013. 
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