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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 

ชุดวิชา  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

หน่วยที่ 4  นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก 

 

ตอนที ่
4.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการคอร์รัปชัน 
4.2  ปัญหาการคอร์รัปชันในมิติต่างๆ 

4.3  นโยบาย มาตรการ และการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน 
4.4  ประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาการคอร์รัปชันและนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 

แนวคิด 
1. คอร์รัปชันเป็นปัญหาทั้งระดับชาติและระดับโลก ได้รับการนิยามว่าเป็นการใช้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นการใช้อ านาจเพื่อบิดเบือนสินค้าสาธารณะหรือของที่เป็นส่วนรวม/
สาธารณะ และเป็นการกระท าผิดต่อความไว้วางใจที่เก่ียวข้องกับการใช้อ านาจสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของตัวเอง และหากนิยามอย่างกว้าง การคอร์รัปชันยังหมายรวมถึงการกระท าของบุคคลที่ไม่ได้เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของการคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภาคเอกชน การคอร์รัปชัน
เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและหลายประเภท และมีวิธีการวัดได้หลายประเภทคือ การใช้สถิติของทางการที่
จัดท าขึ้นโดยหนัวยงานภาครัฐ การส ารวจความคิดเห็นและทัศนะเกี่ยวกับคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นวิธีที่
แพร่หลายในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศที่ด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการส ารวจ

ติดตามผลการใช้จ่ายภาครัฐและติดตามการให้บริการ การคอร์รัปชันสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ การบิดเบือนกระบวนการจัดสรรทรัพยากร เพิ่มต้นทุนให้แก่การจัดเตรียมสินค้าและ
บริการสาธารณะโดยภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความ
ไม่ไว้วางใจของสาธารณะต่อสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและระบบราชการ 

2. การคอร์รัปชันเก่ียวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศ
ก าลังพัฒนาต้องเผชิญกับปัญหาค่าตอบแทน/เงินเดือนที่ได้รับต่ากไม่เพียงพอต่อชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมผ่านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะเมื่อระบบราชการ
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบ และควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร สินค้า และบริการสาธารณะ ขณะที่

ความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบและการลงโทษที่มีต่ า เป็นปัจจัยกระตุ้นพฤติกรรมการคอร์รัปชัน 
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นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่างตอบแทนสนับสนุน
ระบบการรับสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอ านวยความสะดวกของระบบราชการ ขณะที่ความสามารถใน
การตรวจสอบและถ่วงดุล และการควบคุมโดยสาธารณะ ภายใต้ระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อระดับการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน 

3. การแก้ไขการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในระดับชาติ แต่ละประเทศอาจมี
รูปแบบการต่อต้านการคอร์รัปชันแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว มีมาตรการที่มีลักษณะร่วมกันคือ 1) 
มาตรการขู่ เป็นมาตรการเชิงสถาบันและมาตราการเชิงกฎหมาย 2) มาตรการปลอบ เป็นการใช้
มาตรการเพื่อจูงใจเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้มาตรการทาง

กฎหมายอย่างจริงจังและเสมอภาคยุติธรรม และ 3) การใช้วิธีเชิงบริหารและทางเทคนิค ส่วนในระดับ
โลก องค์การระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์กรไม่ใช้รัฐ อย่างองค์กรความโปร่งใสสากล และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลกอย่างองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน 

จัดสัมมนา ให้ความรู้และความช่วยเหลือทางเทคนิคให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน 
4. ประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชีย สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน

โอยอาศัยองค์กรอิสระเพียงอค์กรเดียวที่มีอ านาจในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน มีทรัพยากร
ทางการเงินและบุคลากรที่เพียงพอ ขณะเดียวกัน ยังมีความมุ่งมั่นทางการเมืองของผู้น าทางการเมืองที่

แสดงออกว่าไม่ยอมอดทนต่อการคอร์รัปชัน ขณะที่ประสบการณ์ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก แสดง
ให้เห็นว่า ประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ความต้องการเข้า
เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปกดดันให้ประเทศต่างๆ ต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายใน พร้อมกับ
การแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน โดยอาศัยยุทธศาสตร์หลักคือการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างความ
โปร่งใสให้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่ประทบการณ์ของไทย ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการคอร์รัปชัน
เปลี่ยนศูนย์กลางจากระบบราชการไปสู่นักการเมืองเมื่อระบบการเมืองเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย  

  

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายทั่วไปเก่ียวกับการคอร์รัปชันได้ 
2. อธิบายปัญหาการคอร์รัปชันในมิติต่างๆ ได้ 

3. อธิบายนโยบาย มาตรการ และการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชันได้ 
4. อธิบายประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาการคอร์รัปชันและนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1-4.4 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ศึกษาจากสื่อประเภทอื่นๆ (ถ้ามี) 
5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 4 ในแบบฝึกปฏิบตัิ แล้วจึงศกึษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 4.1  
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
4.1.1 ความหมายของ “คอร์รัปชัน” 
4.1.2 การวัดการคอร์รัปชัน 
4.1.3 ผลกระทบของการคอร์รัปชัน 

 

แนวคิด 
1. คอร์รัปชันเป็นปัญหาทั้งระดับชาติและระดับโลก ได้รับการนิยามว่าเป็นการใช้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

ของรัฐโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นการใช้อ านาจเพื่อบิดเบือนสินค้าสาธารณะหรือของที่

เป็นส่วนรวม/สาธารณะ และเป็นการกระท าผิดต่อความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของตัวเอง และหากนิยามอย่างกว้าง การคอร์รัปชันยังหมายรวมถึงการ
กระท าของบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของการคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในภาคเอกชน การคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและหลายประเภท  

2. การคอร์รัปชันมีวิธีการวัดได้หลายประเภทคือ การใช้สถิติของทางการที่จัดท าขึ้นโดยหนัวยงาน
ภาครัฐ การส ารวจความคิดเห็นและทัศนะเก่ียวกับคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายในกลุ่มองค์กร
ระหว่างประเทศที่ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการส ารวจติดตามผลการใช้
จ่ายภาครัฐและติดตามการให้บริการ  

3. การคอร์รัปชันสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การบิดเบือนกระบวนการ
จัดสรรทรัพยากร เพิ่มต้นทุนให้แก่การจัดเตรียมสินค้าและบริการสาธารณะโดยภาครัฐ ส่งผล
กระทบต่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความไม่ไว้วางใจของสาธารณะต่อ
สถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและระบบราชการ 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของ “คอร์รัปชัน” ได้ 
2. อธิบายการวัดการคอร์รัปชันได้ 

3. อธิบายผลกระทบของการคอร์รัปชันได้ 
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เรื่องท่ี 4.1.1  
ความหมายของ “คอร์รัปชัน” 
  
  

ค านิยามของ “คอร์รัปชัน” 
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา การรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันได้ปรากฏเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่

ส าคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 องค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญอย่างองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World Bank) และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับ

ประเด็นการต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชัน และประกาศจุดยืน แสดงความมุ่งมั่น รวมถึงรณรงค์และให้การสนับสนุน
การด าเนินการที่จะขจัดปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การเคลื่อนไหวขององค์การระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปิดเผยคดีอ้ือฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันในประเทศต่างๆ ผ่านการท างานของภาค

ประชาสังคมที่ขยายตัวขึ้นภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น และการเพิ่มข้ึนของกรณีการคอร์รัปชันที่มาพร้อมกับ
แนวโน้มของการเปลี่ยนสู่ความเป็นประชาธิปไตยและเศรษฐกิจตลาดในหลายประเทศ1 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันโดย Friedrich Naumann Foundation for Freedom  

 ประจ าประเทศฟิลิปปินส2์ 
                                                           

1 Quah, Jon S.T. (2013). Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream? Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, p. 8. 

2 เด็กในภาพกล่าวว่า “ผมปลอดจากคอร์รัปชัน แล้วคุณหล่ะ แจ้งให้เรารู้ว่าคุณสู้กับคอร์รัปชันอย่างไร เล่าให้เราฟังเร่ืองของคุณว่าคุณ
เอาชนะพวกที่สร้างหายนะเหล่านี้ได้อย่างไร และแสดงในภาพยนตร์” Retrieved from http://www.fnf.org.ph/news/fnfnews.php?id= 
68&article=Individuals,_Civil_Groups_Launch_Own_Anti-corruption_Campaign (9 October 2017) 

http://www.fnf.org.ph/news/fnfnews.php?id
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ภาพที่ 4.2 ภาพรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศอูกันดาที่แสดงผลกระทบของการคอร์รัปชนั3 
 

 แม้ว่าความตื่นตัวเก่ียวกับการคอร์รัปชันในระดับนานาชาติปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1990 เป็น
ต้นมา แต่การคอร์รัปชันไม่ใช่เร่ืองใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบได้ในทุกสังคม ทั้งในประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสูงหรือประเทศพัฒนา (developed countries) และประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ า
หรือประเทศก าลังพัฒนา (developing countries) ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และประเทศที่

มีการปกครองแบบเผด็จการ ในทุกสังคมมีการพูดถึงและอภิปรายเก่ียวกับการคอร์รัปชันกันอย่างกว้างขวาง ขณะที่ใน
หลายประเทศ กลุ่มประชาสังคมมีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างกระตือรือร้นในรูปแบบ
ต่างๆ และมีการประณามพฤติกรรมการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงในฐานะภัยร้ายที่ส่งผลกระทบเลวร้ายต่อสังคม 

 ภายใต้สภาวะที่ผู้คนในแทบทุกสังคมยอมรับร่วมกันว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบ

ต่อประเทศและสังคม ประเด็นค าถามที่น่าสนใจก็คือ ผู้คนในสังคม รวมถึงกลุ่มและองค์กรต่างๆ ที่พูดถึงการคอร์รัป
ชันหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน มีความเข้าใจตรงกันต่อสิ่งที่เรียกว่า “คอร์รัปชัน” 

                                                           
3 https://thisisafrica.me/report-citizen-v-corruption/ (9 October 2017) 
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หรือไม่ การศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ “คอร์รัปชัน” ในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมจ าเป็นต้องเร่ิมต้นด้วยการก าหนด
นิยามเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ก าลังศึกษามีความเข้าใจตรงกันเสียก่อนว่าปรากฏการณ์ที่ก าลังศึกษานั้นคืออะไร 
นอกจากนี้ ค านิยามยังช่วยในการระบุชุดของเกณฑ์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นและเพียงพอในการจ าแนกปรากฏการณ์ที่

แตกต่างชัดเจน4 เพื่อให้สามารถจ าแนกและระบุให้ได้ว่าสิ่งใดบ้างที่เรียกว่าเป็นการคอร์รัปชัน 
 เลสลี โฮล์มส์ (Leslie Holmes) ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of 

Melbourne) อธิบายว่า ค าว่า “คอร์รัปชัน” ดั้งเดิมนั้นมีความหมายถึงความด่างพร้อยทางศีลธรรม โดยมีรากศัพท์มา
จากภาษาละตินที่แปลว่า “ท าให้เสื่อมลง ท าให้มีมลทิน ใช้ในทางที่ผิด หรือท าลายลง”5 นั่นคือ การคอร์รัปชันได้ท าให้

สิ่งหนึ่งๆ ให้มีคุณลักษณะที่ต่ าลง (inferior) เพราะการทุจริตเป็นการท าให้สิ่งๆ นั้นเกิดความไม่บริสุทธิ์ (impure) และ
มีประสิทธิภาพลดลง (less capable) และด าเนินไปตรงกันข้ามกับแนวทางที่ถูกคาดหวังไว้ (expected course) เมื่อ
ประยุกต์ความหมายดังกล่าวนี้ไปสู่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ คอร์รัปชันจึงถูกอธิบายว่าเป็นอิทธิพลที่เลวร้าย (bad 
influence) เป็นความเสื่อมลงของการประพฤติเชิงศีลธรรมและความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดจากการรับสินบน 

(venality) หรือความไม่ซื่อสัตย์ (dishonesty) และเมื่อประยุกต์ไปสู่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีความหมายถึง การปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสม (misconduct) ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานสาธารณะ และท าให้ผู้กระท าความผิดขาด
ความเหมาะสมที่จะด ารงอยู่ในต าแหน่งนั้น6  

 องค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง “องค์กรความโปร่งใส

สากล” (Transparency International) ให้ก าหนดค านิยาม “คอร์รัปชัน” ไว้ 2 แบบด้วยกัน นิยามแรกอธิบายว่า 
“คอร์รัปชัน” คือ “การใช้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” ค านิยามนี้ถูกใช้มาจนถึง ค.ศ. 
2012 และเป็นค านิยามที่ได้รับการยอมรับและปรับใช้โดยองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ธนาคารโลก (World 
Bank) ส่วนอีกค านิยามหนึ่ง “คอร์รัปชัน” คือ “การใช้อ านาจที่ได้รับมาโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว”7 จะเห็นได้

ว่าค านิยามแบบแรกเป็นการให้ความหมายแบบแคบ นั่นคือ เป็นการก าหนดว่าสิ่งที่จะนับว่าเป็นการคอร์รัปชันจะเป็น
การกระท าที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ด าเนินการหรือเก่ียวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การคอร์รัปชันคือการใช้อ านาจ
เพื่อบิดเบือนสินค้าสาธารณะ (public goods) หรือของที่เป็นส่วนรวม/สาธารณะ8 และเป็นการกระท าผิดต่อความ
ไว้วางใจ (trust) ที่เก่ียวข้องกับการใช้อ านาจสาธารณะ (public power) เพื่อประโยชน์ของตัวเอง9 ส่วนค านิยามแบบ

ที่สองเป็นการให้ความหมายอย่างกว้าง นั่นคือ สิ่งที่นับว่าเป็นการคอร์รัปชันยังสามารถครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการ

                                                           
4 Philp, Mark. (2015). “The Definition of Political Corruption.” In Heywood, Paul M. (ed.). Routledge Handbook of 

Political Corruption. London and New York: Routledge. p. 17. 
5 โฮล์มส,์ เลสลี. (2559). คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา. พิเศษ สอาดเย็น และธงทอง จันทรางศุ (แปล). กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส. 
6 Caiden, Gerald E. (2001). “Corruption and Governance.” in Caden, Gerald E., Dwivedi, O. P., and Jabbra, Joseph. 

(eds.). Where Corruption Lives. Connecticut: Kumarian Press, Inc. p. 19. 
7 โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 27. 
8Rothstein, Bo, and Teorell, Jan. (2015). in Heywood, Paul M. (ed.). Routledge Handbook of Political Corruption. 

London and New York: Routledge. p. 80. 
9Johnston, Michael. (2005). Syndromes of Corruption. Cambridge: Cambridge University Press. p. 11. 
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กระท าผิดของบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน และการคอร์รัปชัน
ในภาคเอกชน10 ซึ่งกรณีหลังนี้กลายเป็นแนวโน้มที่ปรากฏมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน
ระหว่าง ค.ศ. 2006 ถึง ค .ศ . 2011 มีกรณี การคอร์รัปชันประเภทธุรกิจต่อธุรกิจ  (business-to-business 
corruption case) เกิดขึ้นมากกว่า 30,000 กรณี ซึ่งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานบริหารด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

(Administration of Industry and Commerce)11 เป็นต้น 
  แม้ว่าค านิยามทั้งสองแบบจะมีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเช่นใดที่จัดเป็นการกระท าที่

เรียกได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน แต่ค านิยามเหล่านี้ก็ยังมีปัญหาที่ส าคัญหลายประการดังนี้ 
 ประการแรก เวลาพูดถึงค านิยามแบบแคบที่ว่าเป็นการใช้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ โฮล์มส์ 

อธิบายว่า คนส่วนใหญ่ มักจ ากัดอยู่ที่ การนึ กถึงเพียงแค่พฤติกรรมการทุจริตทางเศรษฐกิจ (economic 
improprieties) หรือบางครั้งเรียกว่า การคอร์รัปชันแบบ “สมัยใหม่” เช่น การยักยอกหรือรับสินบน เท่านั้น แต่ไม่ได้
หมายรวมถึงการทุจริตทางสังคม (social improprieties) หรือที่เรียกว่า การคอร์รัปชันแบบ “ดั้งเดิม” อาทิ การ
แต่งตั้งคนในครอบครัว (nepotism) หรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน (cronyism) เพื่อให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ12 
 ประการที่สอง ค านิยามต้องเผชิญกับปัญหาความคลุมเครือของพฤติกรรมเมื่อนิยามว่าการคอร์รัปชัน

เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินอันไม่ชอบมาพากล อาจไม่ได้ใช้เงินนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยตรง เช่น กรณีของการรับเงิน 

(สินบน) ที่มีผู้บริจาคให้แก่พรรคการเมืองของตนโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว เป็นต้น13 
 ประการที่สาม การให้ค านิยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคอร์รัปชันแบบ “สมัยใหม่” จะให้ความส าคัญ

กับมิติความถูก-ผิดทางกฎหมายเป็นส าคัญ ซึ่งท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาเพราะการกระท าบางอย่าง อาทิ กิจกรรมทาง
นิติบัญญัติที่มีลักษณะของการแบ่งสรรผลประโยชน์ด้วยเหตุผลทางการเมือง (pork-barrel legislation) การเล่น

พรรคเล่นพวก และการอุปถัมภ์ โดยทั่วไปแล้วเรามักมีความเข้าใจตามสามัญส านึกว่าเป็นการกระท าที่จัดว่าเป็นการ
คอร์รัปชัน แต่การกระท าเหล่านี้อาจได้รับการด าเนินการตาม กฎกติกาและไม่ผิดกฎหมาย14 

ภายใต้สภาวะความคลุมเคลือของค านิยาม ชาง ยาหง (Zhang Yahong) และโฮเซ่ วาร์กัส-เฮอร์ นันเดส 
(José G. Vargas-Hernández) ได้สรุปว่า การคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ 1) ตัวแสดงที่มีอ านาจสาธารณะหรือ

สามารถเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะได้ รวมถึงยังเป็นบุคคลที่จัดหาบริการสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กรสาธารณะ หรือผู้รับเหมาเพื่อให้บริการสาธารณะก็ได้ 2) สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดจะถูกโยกย้าย
ถ่ายเทเพื่อประโยชน์ของตัวแสดงที่ท าการคอร์รัปชัน ซึ่งสิ่งของหรือทรัพยากรนี้ อาจหมายถึง ทรัพย์สินหรือ
                                                           

10โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 27. 
11Quah. op.cit. p. xlvii. 
12 โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 28-29. 
13เพิ่งอ้าง. น. 30. 
14Philp. op.cit. pp. 21-22; Underkuffler, Laura S. (2009). “Defining Corruption: Implications for Action.” in Rotberg, 

Robert I. (ed.). Corruption, Global Security and World Oder.  Baltimore: Brooking Institution Press. p. 29. 
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งบประมาณสาธารณะ บริการสาธารณะ สัญญาจ้างเหมา หรือใบอนุญาต 3) การกระท าที่สร้างประโยชน์แก่ตัวเองนี้
เกิดขึ้นในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบเชิงสถาบัน ซึ่งก็จะเป็นการละเมิดมาตรฐานเชิงศีลธรรมที่เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป 4) ผลลัพธ์ของการกระท าจะส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะ หรือท าให้เกิดการกระท าหน้าที่ที่

ผิดปกติ (malfunctioning) ของรัฐบาลหรือการให้บริการสาธารณะ และ 5) การกระท าที่เกิดขึ้นมีลักษณะปกปิดโดย
ผู้กระท า โดยพยายามซ่อนเร้นข้อมูลที่แท้จริง15 
 

ประเภทของ “คอร์รัปชัน” 
 คอร์รัปชันเป็นปรากฏการณ์ที่มีมิติที่หลากหลาย (multi-dimensional phenomenon) และสลับซับซ้อน 

อารโ์นลด์ ไฮเด็นไฮเมอร์ (Arnold Heidenheimer) ปรมาจารย์แห่งการศึกษาการคอร์รัปชันเชิงเปรียบเทียบ ได้เสนอ
การมองคอร์รัปชัน โดยแบ่งออกเป็น “สีด า” “สีขาว” และ “สีเทา” การแบ่งออกเป็น 3 เฉดสีนี้เป็นผลมาจากความ
แตกต่างในการมองปรากฏการณ์หนึ่งๆ ระหว่างสายตาของชนชั้นน าและประชาชนธรรมดา เขานิยามการกระท าซึ่งทั้ง
ชนชั้นน าและประชาชนทั่วไปต่างก็เห็นว่าเป็นการกระท าผิด ประณามและต้องการให้มีการลงโทษว่าเป็น “คอร์รัปชัน

สีด า” ขณะที่การกระท าที่ตามกฎเกณฑ์แล้วถือว่าเป็นการคอร์รัปชัน แต่คนทั้งสองกลุ่มยอมรับได้และเห็นว่าไม่ควร
ลงโทษผู้กระท าผิด ถูกนิยามว่าเป็น “คอร์รัปชันสีขาว” ส่วนการกระท าที่ชนชั้นน าและประชาชนเห็นต่างกันหรือยังมี
ความเห็นแตกต่างกัน หรือชี้ขัดไม่ได้แม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ลักษณะของการกระท าเช่นนี้ถูกนิยามว่าเป็น “คอร์
รัปชันสีเทา”16 นอกจากนี้ ไฮเด็นไฮเมอร์ ยังได้แบ่งคอร์รัปชันโดยพิจารณาจากขนาด โดยจ าแนกเป็นคอร์รัปชันขนาด

เล็ก (petty corruption) และคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (grand corruption) คอร์รัปชันขนาดเล็กมักเป็นสิ่งที่ประชาชน
ทั่วไปพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อกระท าผิดกฎจราจร ขณะที่คอร์รัปชันขนาด
ใหญ่เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นในระดับชนชั้นน า เช่น การพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มที่ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง การคอร์รัปชันขนาดใหญ่นี้ยังสามารถรวมถึงกรณีที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน 

โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ อีกด้วย17 
 นอกจากนี้ นักวิชาการบางท่านยังได้จ าแนกการคอร์รัปชันออกเป็น 3 ประเภทคือ (1) การคอร์รัปชันเชิง

บริหาร (administrative corruption) ได้แก่ สถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน รูปแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายที่สุด (2) การคอร์รัปชันเชิงการเมือง 

(political corruption) ได้แก่ การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยนักการเมืองเพื่อแสวงหาอ านาจทางการเมือง ซึ่งปรากฏใน
รูปแบบของการให้ผลประโยชน์เป็นพิเศษแก่หน่วยงานเอกชนบางแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทุนสนับสนุนทาง
การเมืองเพื่อใช้ส าหรับการรณรงค์หาเสียงและการใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนทางการเมือง และ (3) การครอบง ารัฐ 

                                                           
15Zhang, Yahong, and Vargas-Hernández, José G. (2015). “Introduction: Corruption and Government Anti-

Corruption Strategies.” in Zhang, Yahong, and Lavena, Cecilia. (eds.). Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-
Cultural Perspective. London and New York: CRC Press. pp. xiii-xiv 

16โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 37. 
17เพิ่งอ้าง. น. 40. 
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(state capture) ได้แก่ การกระท าของบุคคล กลุ่ม หรือบริษัท ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีอิทธิพลต่อการตรา
กฎหมาย กฎระเบียบ และการออกนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ไ ม่
โปร่งใส โดยการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งสาธารณะ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่
ด ารงต าแหน่งสาธารณะ/ทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสถาบันของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ให้การ

สนับสนุนหรือพันธมิตรทางการเมืองของตน18 
 โดยทั่วไปแล้ว การติดสินบน (bribery) จัดเป็นรูปแบบพื้นฐานของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

ทั่วไป การติดสินบนเป็นการกระท าในลักษณะของการให้ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการปฏิบัติหรือให้บริการอย่างเป็นพิเศษจากรัฐบาล การติดสินบนจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของคอร์รัปชันที่แพร่หลาย

ที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐสัญญาหรือด าเนินการให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่ติดสินบนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสละ
ผลประโยชน์สาธารณะ โดยที่ผลประโยชน์อาจอยู่ในรูปแบบ และขนาด (จ านวน) ต่างๆ ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี 
การริเร่ิมการติดสินบนอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับสินบน หรือจากผู้ติดสินบนก็ได้19 ชไลเฟอร์ (A. 
Shleifer) และวิชนี (R.W. Vishny) จ าแนกความแตกต่างระหว่างการติดสินบนที่ปราศจากการขโมย (bribery 

without theft) และการติดสินบนที่มีการขโมย (bribery with theft) ประเภทแรกเกิดขึ้นในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรียกร้องสินบน แต่ยังคงมีการส่งเงินที่ได้จากการให้บริการไปสู่รัฐบาล ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเรียกเงิน
สินบนจากบริษัทเพื่อแลกกับใบอนุญาตการส่งออก โดยที่เจ้าหน้าที่ยังคงส่งเงินที่ได้จากค่าใบสัญญาให้กับรัฐบาล และ
เก็บเงินสินบนไว้กับตนเอง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้ติดสินบนเป็นผู้รับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่เดิม ขณะที่

ประเภทหลังเป็นการติดสินบนที่ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียผลประโยชน์หรือรายได้ที่พึงได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับสินบนและอนุญาตให้มีการลักลอบน าเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านระบบศุลกากร ส่งผลให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีสินคัาขาเข้า20 

 นอกเหนือจากการติดสินบนแล้ว การคอร์รัปชันยังปรากฏอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ อีกดังนี้ 

 การรีดไถ (extortion) หมายถึง สภาวการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากเอกชนโดย
วิธีการที่เป็นการบีบบังคับที่ผิดกฎหมาย ( illegal compulsion) ดังนั้นจึงถือเป็นการติดสินบนเชิงบังคับ (forced 
bribery) โดยที่บุคคลที่ต้องจ่ายสินบนเป็นเหยื่อที่ถูกบังคับให้จ าเป็นต้องจ่ายเงินหรือสิ่งตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่อ้างอ านาจที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ตัวเอง21 

                                                           
18 Zhang, and Vargas-Hernández. op.cit. p. xiv. 
19 Ibid. p. xv. 
20 Ibid. cited from Shleifer, A., and Vishny, R. W. (1993). “Corruption.” The Quarterly Journal of Economics. 108, 

3, pp. 599-617. 
21 Zhang, and Vargas-Hernández. op.cit. p. xvi. 



 

4-12     นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 

 

 

82328-4   SA  A/W 1   28/11/60 

 

 การจ่ายเงินใต้โต๊ะ (kickback) เป็นรูปแบบของการติดสินบนที่มีการเจรจา (negotiated bribery) 
โดยมีการจ่ายค่านายหน้า (commission) ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นรางวัลจากการให้สัญญาของรัฐบาลให้แก่ผู้ที่
จ่ายสินบน22 

 การยักยอก (embezzlement) คือพฤติกรรมผิดกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่ง
มีค่าอ่ืนๆ ที่ตนเองนั้นอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ที่เข้าถึงหรือควบคุมทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง23   

 การโกง/การหลอกลวง (fraud) เป็นการกระท าผิดอย่างจงใจเพื่อรับรองผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม
หรือที่ผิดกฎหมาย ในภาครัฐ การโกง/หลอกลวงเกิดขึ้นเมื่อผู้กระท าผิดใช้เอกสารปลอมในการหาประโยชน์จากเงิน

สนับสนุนของรัฐบาลหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การโกงเป็นการขโมยเงินสาธารณะเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว และจึงกระทบต่อผู้ที่เสียภาษี การโกงอาจเกิดขึ้นผสมผสานกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะ ผู้ที่จ่ายสินบนอาจร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อท าเอกสารปลอมเพื่อรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากรัฐบาลหรือจ่ายภาษีหรือค่าบริการให้แก่รัฐบาล
น้อยกว่าที่เป็นจริง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับผลตอบแทนจากผู้ติดสินบนเป็นการแลกเปลี่ยน24 

การอุปถัมภ์ (patronage) การเล่นพรรคเล่นพวก (nepotism) และระบบพวกพ้อง (cronyism) การ
อุปถัมภ์ หมายถึง การให้ต าแหน่งงานของรัฐบาลเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้สนับสนุนทางการเมือง หรืออาจเกิดขึ้นในกรณีที่
รัฐบาลที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาท าการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการเพื่อให้มีการลงมือปฏิบัติ
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ การอุปถัมภ์กลายเป็นการคอร์รัปชันเมื่อมีการเลือกคนที่ขาดความรู้ความสามารถเพื่อ

เข้ารับต าแหน่งแทนที่จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ที่ให้การสนับสนุนทาง
การเมือง ขณะที่การเล่นพรรคเล่นพวก หมายถึง การที่บุคคลในรัฐบาลแต่งตั้งญาติให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในรัฐบาล 
ส่วนระบบพวกพ้องเป็นการแต่งตั้งให้เพื่อนให้เข้าท างานหรือด ารงต าแหน่งของรัฐบาล25 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่

ของรัฐเกิดขัดแย้งในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ในความเป็นจริงแล้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่ได้
แสดงออกหรือปรากฏว่าเป็นการคอร์รัปชัน และอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีความผิดใดๆ ก็ได้ ผลประโยชน์ทับซ้อนกลายเป็น
การคอร์รัปชันเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ในต าแหน่งสาธารณะ หรือ
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะในการตัดสินใจที่เชื่อมโยง

กับต าแหน่งสาธารณะของเขา26  

                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. pp. xvi-xvii. 
24 Ibid. p. xvii. 
25 Ibid. p. xviii. 
26 Ibid. 
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กิจกรรม 4.1.1 

จงยกตัวอย่างการจ าแนกประเภทของการคอร์รัปชัน มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1 
การคอร์รัปชันสามารถจ าแนกได้หลายประเภท ประกอบไปด้วย 1) การคอร์รัปชันสีด า สีขาว และสี

เทา ซึ่งเป็นการจ าแนกตามสายตาของประชาชนและผู้ปกครอง 2) การคอร์รัปชันเชิงบริหาร เชิงการเมือง และ
การครอบง ารัฐ และ 3) การคอร์รัปชันขนาดเล็ก (petty corruption) และการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (grand 

corruption) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 4.1.2   
การวัดการคอร์รัปชัน 

 
 
เมื่อการคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

จ าเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันเบื้องต้นระหว่างกลุ่ม/ตัวแสดงต่างๆ ที่จะเข้าไปเก่ียวข้องกับการต่อสู้โดยการ
ก าหนดและลงมือปฏิบัตินโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดทอนและขจัดปัญหาการคอร์รัปชัน 
นอกเหนือจากการก าหนดนิยามความหมายที่น าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของสิ่งที่ เรียกว่า “คอร์รัปชัน” แล้ว การวัด
การคอร์รัปชันก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก แม้ว่าการวัดคอร์รัปชันซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นพฤติกรรมที่ถูกปกปิด จะเป็น

สิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะการวัดและผลของการวัดคอร์รัปชันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าเราต้องด าเนินการที่
จุดใดของปัญหา ต้องด าเนินการอย่างไร และประเมินว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลอย่างไร ประสบความส าเร็จ
หรือไม่27 รวมถึงยังช่วยให้เราเข้าใจสถานะและระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม และโดย

เปรียบเทียบในระดับสากล 
 ความพยายามในการวัดคอร์รัปชัน ปฏิบัติการต่อต้ านคอร์รัปชัน และการบริหารปกครองที่ดี (good 
governance) ได้ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ภายใต้ อิทธิพลของการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์การเมือง คอร์รัปชันถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าที่เป็นเหตุเป็นผล ( rational rent-

seeking behavior) ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ระดับของความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบต่ า 
อ านาจในการใช้ดุลยพินิจ (discretion) มีสูง ขณะที่กลไกของความรับผิดชอบ (accountability mechanism) มี
ความอ่อนแอ แนวคิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานส าคัญของงานศึกษาเชิงวิเคราะห์และการด าเนินแผนงานต่างๆ ในกลุ่มที่
ท างานต่อต้านคอร์รัปชัน ในช่วงทศวรรษ 1980 มีการศึกษาที่น่าสนใจจ านวนมากเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคอร์รัปชัน

ข้ามชาติ  (transnational corruption comparison) และเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลาที่มีการ
แพร่กระจายของวิธีวิทยา (methodology) ที่ท าให้เหตุการณ์และการรับรู้ (perception) เก่ียวกับคอร์รัปชันถูกวัดได้
ในเชิงปริมาณอย่างเป็นภาวะวิสัยในประเทศต่างๆ28 
 การวัดคอร์รัปชันที่จัดได้ว่าเป็นการวัดพื้นฐานที่สุด ได้แก่ การใช้สถิติข้อมูลของทางราชการที่จัดท าขึ้นโดย

หน่วยงานภาครัฐ (official statistics) ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) ข้อมูลทางกฎหมาย อาทิ จ านวนคดีที่มีผู้ร้องเรียน 
จ านวนคดีที่มีการสืบสวนสอบสวน จ านวนคดีที่มีการฟ้องร้อง เป็นต้น และ 2) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อาทิ ข้อมูล
เก่ียวกับมูลค่าเฉลี่ยเงินสินบน ผลกระทบของคอร์รัปชันที่มีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลสถิติของ

                                                           
27Heywood, Paul M. (2015). “Measuring Corruption: Perspectives, Critiques and Limits.” in Heywood, Paul M. 

(ed.). Routledge Handbook of Political Corruption. London and New York: Routledge. p. 137. 
28Heller, Nathaniel. (2009). “Defining and Measuring Corruption: Where Have We Come From, Where Are We 

Now, and What Matters For the Future?” in Rotberg, Robert I. (ed.). Corruption, Global Security, and World Order.  
Cambridge, Massachusetts; World Peace Foundation and American Academy of Arts and Sciences. pp. 50-51. 
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ทางราชการจะเป็นข้อมูลเร่ิมต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาคอร์รัป
ชัน แต่ก็มีจุดอ่อนที่ส าคัญคือ ค าถามที่ว่าตัวเลขสถิติสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงเก่ียวกับคอร์รัปชันหรือไม่ เพราะใน
ประเทศที่มีกรณีที่ถูกร้องเรียนต่ ากว่ากรณีที่เกิดขึ้นจริง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความเข้มงวดเอาจริงเอาจังกับ
การด าเนินการกับกรณีกล่าวหาคอร์รัปชัน ก็อาจท าให้ตัวเลขสถิติที่ถูกรวบรวบโดยหน่วยงานภาครัฐต่ ากว่ากรณีที่

เกิดขึ้นจริง ขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจมักจะมาจากการคาดเดาหรือกึ่งคาดเดามากกว่าตัวเลขที่แท้จริง เพราะการคอร์
รัปชันเป็นพฤติกรรมเชิงปกปิดซ่อนเร้นจึงไม่สามารถหาข้อมูลหรือประเมินมูลค่าที่แท้จริงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ 
เช่น มูลค่าของสินบน หรือผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจได้29 

 อย่างไรก็ตาม ประเภทของการวัดคอร์รัปชันที่หน่วยงานที่ท าการวัดคอร์รัปชันให้ความส าคัญตั้งแต่ช่วงกลาง

ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ได้แก่ การส ารวจความคิดเห็นและทัศนะเกี่ยวกับคอร์รัปชัน (perceptual and 
attitudinal surveys) การวัดการรับรู้ผ่านดัชนีที่ เก็บข้อมูลจากการส ารวจ (survey) และการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (expert assessment) ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
Index: CPI) ที่จัดท าโดยองค์กรความโปร่งใสสากล และตัวบ่งชี้การบริหารปกครองทั่วโลก  (Worldwide 

Governance Indicators: WGI) ที่จัดท าโดยธนาคารโลก โดยที่การจัดท า CPI เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1996 โดยการ
จัดล าดับประเทศต่างๆ ตามระดับการรับรู้ที่มีต่อการคอร์รัปชัน ล าดับทั้งหมดจะถูกก าหนดโดยการส ารวจความ
คิดเห็นและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก (third party) ขณะที่ WGI เป็นการรายงานตัวบ่งชี้การ
บริหารปกครองของประเทศและเขตปกครองกว่า 200 ประเทศในช่วง ค.ศ. 1997-2007 โดยอธิบายมิติการบริหาร

ปกครอง 6 มิติ รวมถึงการควบคุมการคอร์รัปชัน ชุดข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยเก็บรวบรวมจากการส ารวจบุคคลภายนอก
และการประเมินผู้เชี่ยวชาญแบบเดียวกับ CPI30 อย่างไรก็ตาม ดัชนีและตัวบ่งชี้เหล่านี้มักถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้สะท้อน
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเนื่องจากมุ่งส ารวจความคิดเห็นของคนในแวดวงธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนใหญ่31 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน องค์กรความโปร่งใส

สากลจึงได้พัฒนาวิธีการส ารวจขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 2003 เรียกว่า มาตรวัดคอร์รัปชันโลก (Global Corruption 
Barometer: GCB) ซึ่งจะด าเนินการส ารวจทุก 1-2 ปี บนเว็บไซด์ขององค์กร โดยค าถามที่ใช้จะเป็นการส ารวจ
ความเห็นและประสบการณ์ของผู้คน ใช้แบบสอบถามที่มีมาตรฐานเดียวกัน และค าถามที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย 
เมื่อเทียบกับ CPI แล้ว GCB มีปัญหาน้อยกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบผลจากช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่ก็มีความครอบคลุม

ประเทศที่ศึกษาน้อยกว่า CPI การส ารวจของ GCB ใน ค.ศ. 2003 ครอบคลุมเพียง 40 ประเทศ และแม้จะเพิ่มข้ึนเป็น 
100 ประเทศใน ค.ศ. 2010/2011 แต่ก็ยังมีจ านวนน้อยกว่าการส ารวจของ CPI อยู่มาก ขณะเดียวกัน การให้
ความส าคัญกับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปก็อาจท าเกิดจุดอ่อนส าคัญคือท าให้ได้เพียงผลส ารวจที่

                                                           
29โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 87-89. 
30Heller. op.cit. pp. 48-49. 
31โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 92. 
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เก่ียวข้องกับคอร์รัปชันขนาดเล็ก เพราะประชาชนทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันขนาด
ใหญ่ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับชนชั้นน าหรือนักการเมืองระดับสูงได้32 
 นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ยังได้มีการพัฒนาการวัดคอร์รัปชันรูปแบบอ่ืนๆ ขึ้นเพิ่มเติมอีก แต่รูปแบบการวัด

ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่นี้หลีกเลี่ยงที่จะวัดการคอร์รัปชันโดยตรง แต่เป็นการแสวงหาการวัดสิ่งตรงข้าม  ได้แก่ การ
บริหารปกครองที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และการสร้างการวัด
เชิงตัวเลขการมีอยู่และประสิทธิผลของกลไกการต่อต้านคอร์รัปชันและการบริหารปกครองที่ดี โดยหวังว่าความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งต่อสถาบันและการปฏิบัติเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถพบการคอร์รัปชันได้ที่ใดบ้าง33 การวัดคอร์รัปชัน

ประเภทนี้ประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย อาทิ 
 1. การศึกษาระบบความซื่อสัตย์ระดับชาติ (National Integrity System: NIS) โดยองค์กรความโปร่งใส

สากล ซึ่งประยุกต์แนวทางแบบองค์รวม (holistic approach) โดยประเมินความเข้มแข็ง (robustness) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) ของสถาบัน กฎหมาย และการปฏิบัติหลักๆ ของประเทศในการป้องกันและต่อสู้กับการ

คอร์รัปชัน ที่จะน ามาซึ่งความซื่อสัตย์ (integrity) ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ การศึกษาจะมุ่งเน้นที่ขอบเขต
และสาเหตุของการคอร์รัปชันในบริบทระดับชาติ รวมถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของความพยายามในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ในการสร้างการวิเคราะห์เชิงปริมาณ34 

 2. การประเมินความซื่อสัตย์โลกระดับประเทศ (Global Integrity country assessment) และดัชนีความ

ซื่อสัตย์โลก (Global Integrity Index) เป็นการประเมินการมีอยู่ ประสิทธิผล และการเข้าถึงของประชาชนที่มีต่อ
กลไกการบริหารปกครองและการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านตัวชี้วดัซึ่งแยกกันมากกว่า 300 ตัวชี้วัด โดยการบันทึกคะแนน
ตัวดัชนีและการทบทวนการให้คะแนนแบบปิด (blind review) ของแต่ละประเทศจะกระท าโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายในประเทศนั้นๆ การส ารวจมุ่งที่ประเด็นต่างๆ อาทิ ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อสาธารณะ เสรีภาพของ

สื่อ ข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยทรัพย์สิน และกฎระเบียบเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น35 
 3. การส ารวจสภาพแวดล้อมธุรกิจและผลปฏิบัติการบริษัท (Business Environment and Enterprise 

Performance Survey: BEEPS) เป็นการส ารวจตัวแทนระดับชาติของบริษัทธุรกิจกว่า 4,000 แห่งในประเทศเปลี่ยน
ผ่าน จ านวน 22 ประเทศ การส ารวจนี้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา (European 

Bank for Reconstruction and Development) และธนาคารโลก เพื่อมุ่งประเมินการคอร์รัปชันและปัญหาที่ภาค
ธุรกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางเผชิญหน้าอยู่36 

                                                           
32 พิ่งอ้าง. น. 94-99. 
33 eller. op.cit. p. 52. 
34Ibid. pp. 48-49; Mulcahy, Suzanne. (2012). Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe. Transparency 

International. p. 3. 
35Heller. op.cit..pp. 48-49. 
36Ibid.; Knack, Stephen. (2007). “Measuring Corruption: A Critique of Indicators in Eastern Europe and Central 

Asia.” Journal of Public Policy. 27, 3. December. p. 257. 
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 นอกเหนือจากการวัดคอร์รัปชันในรูปแบบของการส ารวจความคิดเห็นแล้ว ในช่วงทศวรรษ 1990 
ธนาคารโลกได้ริเริ่มการวัดคอร์รัปชันอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การส ารวจติดตามผล (tracking survey) โดยจ าแนกเป็น 
2 ประเภทหลักคือ การส ารวจติดตามผลการใช้จ่ายภาครัฐ (Public Expenditure Tracking Survey: PETS) และ
การส ารวจเชิงปริมาณเพื่อติดตามการให้บริการ (Quantitative Service Delivery Survey: QSDS) การส ารวจ

ติดตามมีเทคนิคที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนซึ่งถูกใช้เพื่อตรวจสอบการใช้เงินช่วยเหลือที่ให้จากธนาคารโลกเพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนา ข้อดีของการวัดประเภทนี้เมื่อเทียบกับประเภทอ่ืนก็คือ การส ารวจติดตาม
ไม่ใช่แค่เครื่องมือส าหรับการวัดคอร์รัปชันเท่านั้น แต่ยังส่งผลช่วยลดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ และท า
ให้เม็ดเงินที่ได้รับการจัดสรรจากธนาคารโลกถูกใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การวัดประเภทนี้มี

ข้อจ ากัดคือ วัดได้แค่ระดับของคอร์รัปชันในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงในภาคกิจกรรมหนึ่งๆ หรือท้องที่หนึ่งๆ ไม่
สามารถใช้วัดคอร์รัปชันในระดับภาพรวมระดับประเทศได้37 
 

กิจกรรม 4.1.2 

 จงอธิบายวิธีการวัดคอร์รัปชัน มาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.1.2 

การวัดคอร์รัปชันมีวิธีการที่ท าได้หลายวิธี ประกอบไปด้วย 1) การใช้สถิติข้อมูลของทางราชการที่

จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ 2) การ าสรวจความคิดเห็นและทัศนะเก่ียวกับคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายโดยองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน และ 3) การส ารวจ
ติดตาม  

 

                                                           
37 โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 101-103. 
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เรื่องท่ี 4.1.3  
ผลกระทบของการคอร์รัปชัน 
 
 

 ความตื่นตัวที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับโลกมีสาเหตุมาจากความเชื่อว่าการ
คอร์รัปชันเป็นโรคทางสังคม (social disease) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบให้กับประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมาก ท า
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกหลายประการประกอบด้วย 

 ประการแรก หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว คอร์รัปชันสร้างผลเสียต่อการแข่งขันที่เท่าเทียมกันใน

ตลาด ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการลดทอนประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ งานวิจัยเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการคอร์รัปชันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับการคอร์รัปชันที่สูงมีสหสัมพันธ์กับระดับการลงทุนที่ต่ า 
ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีระดับการคอร์รัปชันที่สูงมักพบว่ามีระดับของการแทรกแซงของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจใน
ระดับสูง ในทางกลับกัน ประเทศที่มีระดับการคอร์รัปชันต่ าก็จะมีอัตราการลงทุนจากต่างประเทศสูง 38 ที่เป็นเช่นนี้ก็

เพราะคอร์รัปชันได้เพิ่มต้นทุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (economic transaction cost) และสร้างความไม่แน่นอนให้กับ
นักลงทุน นอกจากนี้ประเทศที่มีระดับการคอร์รัปชันสูงมักพบว่ามีระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพและมีความ
ล้มเหลวในการบริหารจัดการทางการคลัง39 ซึ่งเพิ่มต้นทุนความเสี่ยงให้กับการลงทุนทางธุรกิจของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

 ขณะเดียวกัน คอร์รัปชันยังเพิ่มต้นทุนของการบริหารราชการเพราะหน่วยงานราชการจ าเป็นต้องจ่ายให้กับ
การจัดหาบริการสาธารณะหรือสินค้าสาธารณะที่สูงกว่าราคาที่เป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณ
แผ่นดิน คอร์รัปชันสร้างความไร้ประสิทธิภาพเชิงการบริหารและน าไปสู่การบิดเบือนโครงสร้างของจัดสรรและการ
กระจายทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้เกิดการบิดเบือนประโยชน์จากกลุ่มที่ควรได้รับประโยชนอ์ย่างแท้จริง

จากนโยบายหรือบริการสาธารณะและยักย้ายถ่ายเทไปสู่กลุ่มที่จ่ายค่าสินบน40 นอกจากนี้ ปัญหาการคอร์รัปชันของ
ระบบราชการยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (donor countries) 
ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยการลดหรือระงับการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศที่มีระดับการคอร์รัปชันสูง41 รายงานขององค์กรความโปร่งใสสากลชี้ให้เห็นว่า เงินช่วยเหลือกว่า 30 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ประเทศในแอฟริกา ถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ จ านวนนี้มากเป็นสองเท่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศกานา เคนยา และอูกันดา 

                                                           
38Zhang, and Vargas-Hernández. op.cit. p. xx. 
39Caiden. op.cit. p. 194. 
40Quah. op.cit. p. 23. 
41โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 56. 
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รวมกัน42 เงินที่ถูกยักยอกไปส่งผลกระทบต่องบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับบริจาค ท าให้ไม่ถูกน าไปใช้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและหรือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกเหนือจากการเพิ่มต้นทุนให้แก่ภาครัฐแล้ว การคอร์รัปชันยังท าให้รัฐสูญเสียรายได้และส่งผลกระทบต่อ
ระบบการคลังของประเทศ การติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดโอกาสให้บุคคลหรือบริษัทเอกชนสามารถหลีกเลี่ยง

หรือจ่ายค่าปรับหรือภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าที่ต้องจ่ายจริงตามกฎหมาย เช่น การจ่ายสินบนเพื่อแลกกับการจ่ายค่าปรับ
เมื่อมีการท าผิดกฎจราจร การจ่ายสินบนเพื่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีข้ามชายแดน และการจ่ายสินบนเพื่อให้มี
การประเมินภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่ต่ ากว่าจริง เป็นต้น รายงานการต่อต้านคอร์รัปชันของสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ระบุว่า บรรดาประเทศสมาชิกของ EU ต้อง

สูญเสียรายได้ต่อปีรวมกว่า 120,000 ล้านยูโรอันเนื่องมาจากการคอร์รัปชัน43 ในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ มีการ
ประมาณการว่าตลอดช่วงระยะเวลา 20ปีที่ผ่านมา ประเทศต้องเผชิญความสูญเสียประมาณ 48,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงเกินกว่ามูลค่ารวมของหนี้ต่างประเทศที่มีมูลค่า 40,6000 ล้านดอลลาร์44 

 อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของปัญหาการคอร์รัปชันไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพฤติกรรมการคอร์รัปชันที่

ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อการคอร์รัปชันเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ก็
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจระดับโลกได้ คนจ านวนไม่น้อยเชื่อว่าวิกฤตการเงินโลก ค.ศ. 2008 
มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมที่ไม่สุจริตที่เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทางเศรษฐกจิ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และเกินกว่าขอบเขตของรัฐหนึ่งๆ45 
 ประการที่สอง คอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว

โยงกับการคอร์รัปชันเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งถูกตราขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบเร่ืองสิ่งแวดล้อม กฎจราจร เป็นต้น การละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบอันเป็นผลจากการคอร์รัปชันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะ
เมือ่มีการคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน เข่ือน สะพาน และตึกขนาดใหญ่ เป็น
ต้น46 การคอร์รัปชันผ่านการติดสินบนอาจช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถชนะการประมูลโครงการก่อสร้างของรัฐได้ แต่
ต้นทุนที่ใช้จ่ายไปกับการติดสินบนส่งผลให้ผู้รับเหมาจ าเป็นต้องลดต้นทุนที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างเพื่อคงรักษาก าไรไว้ 

ซึ่งเป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน หรือการคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นใน
กรณีที่ผู้รับเหมายอมจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ตรวจรับสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ไม่ ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ นอกจากจะท าให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ อาทิ ถนน หรือสะพาน ที่มีคุณภาพต่ าไม่

                                                           
42Asian Development Bank. (n.d.). Anticorruption: Out Framework Policies and Strategies. p. 15. 

43เพิ่งอ้าง. น. 66. 
44Asian Development Bank. op.cit. 
45เพิ่งอ้าง. น. 62. 
46Zhang, and Vargas-Hernández. op.cit. p. xx. 
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คุ้มค่ากับเงินลงทุนสาธารณะแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงกับประชาชนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อีกด้วย การ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ละเลยความเข้มงวดกับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
อาคารส านักงาน และตึกสูง อาจน าไปสู่การบาดเจ็บล้มตายจ านวนมากจากอุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้

มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ห้างถล่มในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ ค.ศ. 1995 ซึ่งมีจ านวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 
502 คน ผลการสอบสวนพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย
อาคาร 2 คน และกรณีของเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งมีนักเรียนกว่า 5,000 คนเสียชีวิต มีการ
ร้องเรียนว่ายอดผู้เสียชีวิตจ านวนมากนี้มีสาเหตุจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นผลมาจากการคอร์รัปชัน47 

 ประการที่สาม การคอร์รัปชันทางการเมืองน าไปสู่ความไม่ยุติธรรม ( injustice) และท าให้เกิดความรู้สึกไม่
ไว้วางใจ (mistrust) ต่อรัฐบาล48 เนื่องจาก การคอร์รัปชันส่งผลให้เกิดการขาดประสิทธิภาพของระบบบริหารราชการ
แผ่นดินและการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและขาดความคุ้มค่า อย่างที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ส าหรับการ
คอร์รัปชันในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เป็นการลดทอนคุณภาพของการให้บริการสินค้าสาธารณะของ

รัฐแล้ว และก่อให้เกิดความด้อยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของประชาชน และเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของระบบการเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ปัญหาการคอร์รัปชันจึงสัมพันธ์กับปัญหาของการเปลี่ยนสู่ประชาธิป ไตย 
(democratization) ประเทศจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (democratic 

transition) ต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย (democratic 
consolidation) การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารราชการและความไม่ยุติธรรม 
รวมถึงการขยายตัวของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกคับแค้นใจและความไม่
ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อตัวแสดงทางการเมืองและสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึีีงจะส่งผลกระทบต่อ

ระดับความยึดมั่นของสาธารณะที่มีต่อประชาธิปไตย (commitment to democracy) และการสนับสนุนที่มีต่อ
ประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาวะเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย และอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการย้อนกลับมาของระบอบเผด็จการ 

 ประการที่สี่ การคอร์รัปชันยังน าไปสู่ปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหา

สิ่งแวดล้อม การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยองค์กรอาชญากรรมเพื่อให้มองข้ามกิจกรรมผิดกฎหมายอาจส่งผลให้
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ เช่น การ
ลักลอบส่งผู้หญิงไปค้าบริการทางเพศในยุโรปโดยขบวนการค้ามนุษย์ใยประเทศไนจีเรีย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรู้
เห็นและร่วมกระท าผิดในระบบการค้าทาสสมัยใหม่นี้ด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในบางประเทศมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการรับสอนบนจากองค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าอาวุธ ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและเป็น

                                                           
47โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 60-62. 
48Zhang and Vargas-Hernández. op.cit. p. xx. 
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สาเหตุที่ท าให้สถิติของการฆาตกรรมในประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย49 ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชันยังเป็นสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบนจากผู้ที่บุก
รุกพื้นที่ป่าสาธารณะ ผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตที่หายากและก าลังจะสูญพันธุ์ รวมถึงการลักลอบค้าชิ้นส่วน
จากสัตว์ป่า อาทิ งาช้าง เขากระทิง เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการออกใบอนุญาตให้กับเอกชนในการแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การให้สัมปทานในการส ารวจน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ การท าเหมืองแร่ (อาทิ การท า
เหมืองทอง) การก าจัดขยะที่เป็นอันตราย อาทิ สารเคมี ขยะกัมมันตรังสี เป็นต้น50 
 

กิจกรรม 4.1.3 

จงอธิบายผลกระทบของการคอร์รัปชัน มาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.1.3 

การคอร์รัปชันก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ ประกอบด้วย 1) การลดทอนประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ ส่งผลเสียต่อการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในระบบตลาด บิดเบือนโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากร สินค้า 
และบริการสาธารณะ และส่งผลกระทบต่อระบบการคลังของประเทศ 2) ผลกระทบต่อสวัสดิภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3) ความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล
และระบบราชการ กระทบต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย และ 4) น าไปสู่ปัญหาทาง

สังคมอ่ืนๆ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญกาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                           

49โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 59. 
50เพิ่งอ้าง. น. 63-64. 
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ตอนท่ี 4.2  
ปัญหาการคอร์รัปชันในมิติต่างๆ 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 
4.2.1 มิติทางเศรษฐกิจ 
4.2.2 มิติทางทางสังคม-วัฒนธรรม 

4.2.3 มิติทางการเมือง 
 

แนวคิด 
1. ประเทศก าลังพัฒนามักเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งมีเหตุผบส าคัญมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

การจ่ายค่าตอบแทน/เงินเดือนในอัตราที่ต่ าส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนมากเลือกที่จะใช้

อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะเมื่อ
ระบบราชการมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีการใช้อ านาจหน้าที่
ในการพิจารณาตัดสินใจเชิงบริหาร และการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร สินค้าและบริการ
สาธารณะ กระบวนการของระบบราชการที่ซับซ้อนส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่ง

เปิดช่องส าหรับการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านการให้สินบนเพื่ออ านวยความสะดวกและความ
รวดเร็วของการให้บริการ นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบและลงโทษที่มีต่ าเป็นปัจจัยที่
กระตุ้นพฤติกรรมการคอร์รัปชัน 

2. ในสังคมของประเทศก าลังพัฒนา การนิยามความเป็นส่วนตัว-สาธารณะ พฤติกรรมที่เหมาะสม-ไม่

เหมาะสม และการให้ของขวัญ-การติดสินบน มีความไม่ชัดเจนและมีความมายเฉพาะภายใต้บรบิท
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากในประเทศตะวันตก แบบแผนความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน
ส่งเสริมการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. รูปแบบการปกครองมีความสัมพันธ์กับระดับของการคอร์รัปชัน ประเทศที่มีรูปแบบการปกครอง

แบบประชาธิไตยมีระดับการคอร์รัปชันต่ ากว่าประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ ขณะที่
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ประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการมีระดับการคอร์รัปชันต่ ากว่าประเทศที่มีการปกครอง
รูปแบบกึ่งเผด็จการ ปัจจัยส าคัญของความแตกต่าง ได้แก่ ระบบการตรวจสอบ-ถ่วงดุล และการ 
แข่งขันทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการคอร์รัปชันที่รุนแรงในประเทศกึ่งประชาธิปไตยซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่เพิ่งผ่านปรสบการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยไม่

นานนัก ส่งผลต่อความมุ่งมั่นต่อประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศ ดังนั้นจึงก่อให้ เกิดความ
เสี่งต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายมิติทางเศรษฐกิจของการคอร์รัปชันได้ 
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เรื่องท่ี 4.2.1  
มิติทางเศรษฐกิจ 
   
 

หากเริ่มต้นด้วยสมมติฐานเบื้องต้นว่ามนุษย์มีความเห็นแก่ตัวและต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดให้แก่
ตนเอง (self-interest maximization) แล้ว การคอร์รัปชันก็เป็นพฤติกรรมและช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่ม
อรรถประโยชน์สูงสุดให้แก่ปัจเจกบุคคลโดยไม่ค านึงว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการหาประโยชน์ที่ตนไม่พึงได้และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การแสวงหาประโยชน์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดผ่านการคอร์รัปชัน

เกิดขึ้นทั้งฝั่งผู้รับและผู้ให้สินบน โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคอร์รัปชัน ปัญหาการคอร์รัปชันมักพบว่าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากในประเทศรายได้ต่ า ( low-
income countries) ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทน/เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่ า51 และมักไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนหนึ่งจึงอาศัยต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อ

แสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย งานศึกษาเก่ียวกับระบบราชการไทยแสดงให้เห็นว่า เงินเดือนที่ต่ าของระบบ
ราชการไทยเป็นสาเหตุส าคัญของการคอร์รัปชันของระบบราชการที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ งานศึกษาระบบราชการของ
ฟิลิปปินส์พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับเงินเดือนในอัตราที่ต่ า จ าเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติมด้วยวิธีการ
ต่างๆ อาทิ การขายสินค้าในที่ท างาน การท าอาชีพเสริม การรับจ้างสอนหนังสือหลังเลิกงาน การรับท างานวิจัยหรือ

เป็นที่ปรึกษาโครงการ และการเข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น ขณะที่สิงคโปร์ภายใต้ยุคอาณา
นิคม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอย่างเช่น กองก าลังต ารวจสิงคโปร์ (Singapore Police Force) โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งได้ค่าตอบแทนที่ต่ ามาก เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน52 

 ขณะที่แรงจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้จ่ายสินบนยอมจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือความต้องการได้รับ

ผลประโยชน์จากสินค้าและบริการของรัฐเป็นการแลกเปลี่ยน เนื่องจากรัฐเป็นผู้ควบคุมสินค้าและบริการสาธารณะ
หลายประเภทที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถกระจายจ่ายแจกสินค้านั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่
ต้องการสินค้าและบริการเหล่านั้นได้ครบทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ต้องการได้รับสนิค้าและบริการที่มีอย่างจ ากัดมองเห็นความ
จ าเป็นที่ต้องแสวงหาช่องทางที่ท าให้ตนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีอย่างจ ากัดนั้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าบาง

ประเภทที่รัฐให้การอุดหนุน (subsidy) เป็นพิเศษ เพื่อจะช่วยให้เอกชนที่ได้รับสินค้าที่ได้รับการอุดหนุนมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลจีนได้ให้การอุดหนุนวัตถุดิบหลายชนิดแก่ภาคเอกชน สินค้าที่
ได้รับการอุดหนุนโดยรัฐจะมีราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดมาก อย่างไรก็ตาม สินค้าในราคาที่รัฐให้การอุดหนุนมีจ านวน
จ ากัด ส่งผลให้บริษัทเอกชนที่ต้องการได้รับสิทธิในการรับการจัดสรรโควตาการซื้อสินค้าวัตถุดิบในราคาที่รัฐให้การ
                                                           

51Montinola, Gabriella R., and Jackman, Robert W. (2002). “Sources of Corruption: A Cross-Country Study.” British 
Journal of Political Science. 32, 01. January. pp. 147-170. 

52Quah. op.cit. pp. 14-16. 
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อุดหนุนเลือกวิธีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะผลประโยชน์ที่จะได้รับมีมูลค่าสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่า
ของเงินที่จ่ายไปเป็นค่าสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่53 

 ในทางกลับกัน เมื่อรัฐกลายเป็นผู้ซื้อบริการจากเอกชน แน่นอนว่า กระบวนการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่
กลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบริษัทเอกชนที่ต้องการได้รับสัญญา (contract) จากรัฐบาลผ่านระบบการประมูล 

กระบวนการอาจด าเนินไปในลักษณะที่บริษัทเอกชนยอมจ่ายเงินสินบนเพื่อให้บริษัทไดร้ับสิทธิท์ี่จะมีรายชื่ออยู่ในบญัชี
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะร่วมในการประมูลสัญญาจากรัฐบาล หลังจากนั้น บริษัทอาจยอมจ่ายเงินสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของการประมูลเพื่อให้บริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวที่เป็นผู้จัดหาสินค้าที่เป็นไปตามคุณสมบัติ
ให้แก่รัฐได้ บริษัทอาจยอมจ่ายเงินสินบนเพื่อให้บริษัทได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในการประมูลและได้รับสัญญาจากรัฐบาล 

และเมื่อได้ชนะการประมูลได้รับสิทธิในสัญญาแล้ว บริษัทเอกชนก็อาจยอมจ่ายเงินสินบนเพื่อให้ค่าตอบแทนจากรัฐใน
สัญญานั้นมีมูลค่าสูงขึ้น หรือเพื่อให้มีการลดคุณภาพของสินค้าให้ต่ าลงเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดหาสินค้า
ให้กับรัฐ54 

 นอกจากนี้ การเพิ่มบทบาทของระบบราชการในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและการแทรกแซงของรัฐใน

ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของกฎระเบียบจ านวนมากส่งผลให้ระบบราชการมีอ านาจหน้าที่ (authority) ในการ
พิจารณา/ตัดสินใจเชิงบริหาร อ านาจการควบคุมกฎระเบียบ และอ านาจในการเข้าถึงทรัพยากร สินค้าและบริการ
สาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย การเพิ่มขึ้นของอ านาจเหล่านี้ได้เพิ่มโอกาสส าหรับการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เก่ียวข้องกับการใช้อ านาจเหล่านั้นด้วย โดยเฉพาะเมื่อการด าเนินการของระบบราชการมีลักษณะเป็นระบบที่คล้ายกับ

กล่องด าที่ขาดความโปร่งใส55 ขณะเดียวกัน การด าเนินการของระบบราชการยังเกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการ
ต่างๆ ที่เป็นทางการ เต็มไปด้วยระเบียบและเอกสาร และใช้ระยะเวลานาน ความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้จากกระบวนการ
ของระบบราชการ (red tape) ส่งผลให้ผู้ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการเลือกที่จะจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อให้กระบวนการที่ติดต่อ เช่น การออกใบอนุญาต เป็นต้น มีความรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้56 และ

เมื่อบุคคลหรือบริษัทเอกชนเลือกที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการของระบบราชการ ความ
ล่าช้าถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์จากความต้องการความรวดเร็วและ
สะดวกสบายเมื่อต้องติดต่อกับระบบราชการ เพราะส าหรับภาคเอกชนแล้ว ความล่าช้าเป็นที่มาของต้นทุนและการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เมื่อบริษัทเอกชนค านวณแล้วว่ามูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความล่าช้านี้อาจสูงเกินกว่า

มูลค่าเงินสินบนที่บริษัทเอกชนจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า บริษัท เอกชนก็ยินดีที่จะจ่ายเงิน
สินบนเพื่อซื้อความรวดเร็วซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนและการเสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

                                                           
53Rose-Ackerman, Susan. (1997). “The Political Economy of Corruption.” in Elliott, Kimberly Ann. (ed.). 

Corruption and the Global Economy. Washington, D.C.: Institute for International Economics. p. 35. 
54Ibid. 
55Zhang, Yahong. (2015). “What Can We Learn from Worldwide Anti-Corruption Practices?” in Zhang, Yahong and 

Lavena, Cecilia. (eds.). Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective.  London and New York: CRC 
Press. pp. 248-249. 

56Ibid. pp. 16-18. 
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 อย่างไรก็ดี เมื่อการคอร์รัปชันเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันย่อยมีความเสี่ยง
ต่อการถูกตรวจสอบและการลงโทษทางกฎหมาย ดังนั้นในฐานะของผู้ที่แสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การคอร์รัปชันจึงจ าเป็นต้องค านวณเปรียบเทียบว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันมาก

และคุ้มค่าเพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบและการลงโทษทางกฎหมายหรือไม่ หากการค านวณ
ต้นทุนของการที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก และผลประโยชน์ที่ได้รับอาจไม่
คุ้มค่า เขาเหล่านั้นก็อาจตัดสินใจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการเข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทางกลับกัน พฤติกรรม
การคอร์รัปชันจะถูกกระตุ้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นค านวณแล้วพบว่าผลประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 

โดยทั่วไปแล้ว เราจะพบการแพร่หลายของการคอร์รัปชันในสังคมที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการคอร์รัปชันเป็นกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยต่ าและได้รับรางวัลตอบแทนสูง (low risk, high reward) เนื่องจากในประเทศเหล่านั้น ผู้ที่กระท าผิดที่
เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันมีแนวโน้มสูงที่จะไม่ถูกตรวจสอบและไม่ได้รับการลงโทษ ในทางกลับกัน ในประเทศที่มีการ
ตรวจสอบการคอร์รัปชันและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และมีบทลงโทษการกระท าผิดอย่างรุนแรง สถิติของการ

คอร์รัปชันจะมีอยู่ในอัตราที่ต่ าเนื่องจากคนในสังคมนั้นเชือ่ว่าการคอร์รัปชันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสงูและได้รับราง
วับตอบแทนต่ า จึงไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยง57 
 

กิจกรรม 4.2.1 

จงยกตัวอย่างปัจจัยของการคอร์รัปชันที่สะท้อนมิติทางเศรษฐกิจ 1 ตัวอย่าง 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.1 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของการคอร์รัปชันได้แก่ การจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐในอัตราที่ต่ า ซึ่งเป็นสิ่งที่พบในประเทศก าลังพัฒนา ค่าตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต ท าให้ต้องแสวงหารายได้เพิ่มเติมผ่านวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

                                                           
57Ibid. pp. 18-20. 
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เรื่องท่ี 4.2.2  
มิติทางสังคม-วัฒนธรรม 
 
 

  วัฒนธรรมกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ขณะที่คอร์รัปชันถูกนิยาม

ว่าเป็นการใช้อ านาจสาธารณะในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การนิยามเช่นนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อว่าสิ่งที่เป็น
สาธารณะสามารถถูกแยกออกได้จากสิ่งที่เป็นส่วนตัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในประเทศก าลังพัฒนาหลายแห่ง การ
แยกความเป็นสาธารณะ (public) กับความเป็นส่วนตัว (private) ขาดความชัดเจน นอกจากนี้ ผู้คนในประเทศก าลัง
พัฒนาจ านวนมากยังมีการแยกระหว่างพฤติกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในแบบของค่านิยมเชิง

วัฒนธรรมที่อาจแตกต่างไปจากการนิยามในสังคมตะวันตก ขณะเดียวกัน การให้นิยามของสิ่งที่เรียกว่า สินบน 
(bribes) กับ ของขวัญ (gift) เป็นเร่ืองทางวัฒนธรรม58 แต่ยังมีความคลุมเครือว่าการให้ของขวัญจะถือว่าเป็นการคอร์
รัปชันหรือไม่ เพราะของขวัญไม่ได้มีลักษณะของสิ่งแลกเปลี่ยน (quid pro quo) ที่ชัดแจ้ง เพียงแต่อาจจะมีความ
เชื่อมโยงอย่างบางๆ ระหว่างของขวัญกับพฤติกรรมของผู้รับประโยชน์ในเชิงจูงใจ เช่น คนงานขยันท างานเพราะอยาก

ได้โบนัส (ของขวัญ) จากนายจ้างเป็นสิ่งตอบแทน ในทางกลับกัน นายจ้างก็ใช้การให้โบนัส (ของขวัญ) เป็นสิ่งจูงใจ
พฤติกรรมการตั้งใจท างานของคนงาน แต่ขณะเดียวกัน การให้ของขวัญก็อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ที่ผู้ให้ไม่ได้ต้องการ
สิ่งตอบแทนหรือรางวัลในเชิงวัตถุ และต้องการเพียงแค่ความพึงพอใจหรือการตอบสนองในเชิงจิตวิทยาเท่านั้น59 

 การนิยามความเหมาะสมของพฤติกรรมภายใต้อิทธิพลของค่านิยมเชิงวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการยอมรับ

พฤติกรรมที่ถูกนิยามว่าเป็นการคอร์รัปชันได้ ในหลายประเทศ การคอร์รัปชันขนาดเล็กถูกมองว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และเป็นวิถีชีวิต (way of life) สิ่งนี้เองส่งผลให้ระดับการยอมรับได้/อดทนได้ต่อการคอร์รัปชันของสังคมนั้นๆ 
สูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ลดทอนความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชัน สภาวะดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้เกิด
การต่อต้านทั้งทางการเมืองและสังคมเมื่อมีความพยายามในการปรับใช้มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นในสังคมที่อยู่

ภายใต้วัฒนธรรมที่ยอมรับการคอร์รัปชันได้60 ในบางสังคม การให้ของขวัญ (gift-giving) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติที่เป็นแบบแผนของสังคม โดยเฉพาะในสังคมที่มีแบบปฏิบัติของการให้ของขวัญ (gift-giving) และสายสัมพันธ์
ครอบครัว (family tie) ที่มีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลในการรับหรือให้สินบน ในธรรมเนียมของสังคมแอฟริกา ของขวัญ
ท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการของความรู้สึกขอบคุณต่อความเมตตาที่ได้รับ ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในรูป

ของเงิน เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เกษตร หรือสัตว์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ของขวัญยังท าหน้าที่เป็นหลักฐานของความเมตตาที่
ได้รับ คนไข้ในแอฟริกาจะเดินทางพร้อมภรรยาและสมาชิกในครอบครัวเพื่อน าเอาของขวัญไปมอบให้แก่แพทย์ที่รักษา

                                                           
58Rose-Ackerman, Susan. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: 

Cambridge University Press. pp. 91, 110. 
59Rose-Ackerman. (1999). op.cit. p. 93. 
60Zhang. op.cit. p. 248. 
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ตนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักฐานความดีของแพทย์ซึ่งต้องกระจายออกไปให้คนรอบข้างรับรู้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้61  ในบางสังคม โดยเฉพาะในเอเชีย การให้ของขวัญเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติ ขณะที่ในบางสังคม เช่น 
มองโกเลีย มีวัฒนธรรมที่ผู้รับจ าเป็นต้องมีการให้สิ่งของเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม

แบบต่างตอบแทน (reciprocity) เช่นนี้สนับสนุนให้เกิดการติดสินบนในหมู่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินสินบนเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการอ านวยความสะดวกและลดทอนความล่าช้าจากกระบวนการของระบบราชการ62 
 

กิจกรรม 4.2.2 

วัฒนธรรมเป็นปัจจัยของการเกิดคอร์รัปชันได้อย่างไร จงอธิบาย 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.2 

การนิยามพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในหลาย

วัฒนธรรม การให้ของขวัญเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนของสังคม ขณะที่ในบางสังคม เช่น 
มองโกเลีย มีวัฒนธรรมที่ผู้รับจ าเป็นต้องมีการให้สิ่งของเป็นการตอบแทน แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
แบบต่างตอบแทน (reciprocity) เช่นนี้สนับสนุนให้เกิดการติดสินบนในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินสินบนเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการอ านวยความสะดวกและลดทอนความล่าช้าจากกระบวนการของระบบราชการ 

 

                                                           
61Egbue, N.G. (2006). “Africa: Cultural Dimensions of Corruption and Possibilities for Change.” Journal of Social 

Science. 12, 2. p. 86. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi =10.1.1. 
495.4715&rep=rep1&type=pdf (19 November 2017). 

62Ibid. pp. 20-21. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi


 

นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก     4-29 

 
 

 

82328-4   SA  A/W 1   28/11/60 

 

เรื่องท่ี 4.2.3  
มิติทางการเมือง 
 
 

 หากความต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดเป็นจุดเร่ิมต้นของการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจของการคอร์

รัปชันแล้ว อ านาจถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของการพิจารณามิติทางการเมืองของการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะเมื่อ
การเมืองเก่ียวข้องกับเรื่องของการกระจายจ่ายแจกทรัพยากรให้แก่สมาชิกของรัฐ ดังนั้นผู้ที่ถืออ านาจทางการเมือง
สามารถใช้อ านาจของตนที่มีอยู่ในการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้แก่สมาชิกของรัฐ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ส าคัญคือ ใครควรเป็นผู้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรบ้าง สัดส่วนของการกระจายและล าดับก่อน-หลังของการ

กระจายควรเป็นเช่นไร และเมื่อผู้ที่ถืออ านาจทางการเมืองและผู้ที่รับการจัดสรรทรัพยากรต่างก็เป็นผู้ที่ต้องการ
อรรถประโยชน์สูงสุด การแสวงหาผลประโยชน์ผ่านการคอร์รัปชันจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 

 รูปแบบการปกครองมีความสัมพันธ์กับระดับของปัญหาการคอร์รัปชัน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การแข่งขันทางการเมืองกับระดับของการคอร์รัปชัน นาตาชา นอยดอร์เฟอร์ (Natascha S. Neudorfer) สรุปว่า การ

คอร์รัปชันในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีระดับความรุนแรงต่ ากว่าประเทศที่มีการปกครองระบอบ
เผด็จการ แต่ประเทศที่มีการปกครองระบอบกึ่งประชาธิปไตยมีระดับการคอร์รัปชันมากกว่าประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบเผด็จการ63 ในประเทศที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ อ านาจทางการเมืองรวมศูนย์อยู่ในมือของกลุ่ม
ผู้ปกครองจ านวนน้อยซึ่งสามารถใช้อ านาจที่มีอยู่ในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ ในแต่ละประเทศอาจมีระดับของการควบคุมทางการเมืองและสังคมแตกต่างกันไป ซึ่งจะ
ส่งผลต่อระดับความเป็นอิสระของการใช้อ านาจทางการเมืองของกลุ่มผู้น า และต่อระดับความจ าเป็นของกลุ่มผู้น าใน
การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสังคม ดังนั้นรัฐเผด็จการมีแนวโน้มของการเกิดระบอบ Kleptocracy หรือที่บางคน
เรียกว่า ระบอบโจราธิปไตย64 กล่าวคือ เป็นระบอบที่มีรัฐบาลที่มีผู้น าที่ทุจริตใช้อ านาจเพื่อขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ

ประชาชนและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอาณาเขตประเทศเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและอ านาจ
ทางการเมืองของตน65 นอกเหนือจากการยักยอกเงินหรือทรัพยากรของรัฐโดยตรงแล้ว ผู้น าในระบอบดังกล่าวนี้ยังมี
โอกาสที่จะเผชิญกับผู้ที่ต้องการจ่ายสินบนจ านวนมหาศาลเนื่องมาจากการมีอ านาจเหนือการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ 
ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของรัฐอย่างไม่มีประสิทธิภาพและขาดความเป็นธรรมไปยัง

กลุ่มที่ยินยอมจ่ายสินบนให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง กระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่บิดเบือนนี้อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มที่มีศักยภาพในการจ่ายสินบนคือกลุ่ม

                                                           
63Montinola, and Jackman. op.cit. 
64“โจราธิปไตย.” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ โจราธิปไตย (21 พฤศจิกายน 2560) 
65“Kleptocracy.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/ Kleptocracy (21 

November 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20Kleptocracy
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นายทุนที่อาศัยทรัพยากรการเงินที่มีอยู่ขยายโอกาสทางธุรกิจและการสะสมทุนของตน ขณะที่กลุ่มผู้เสียเปรียบภายใต้
โครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมมักจะขาดช่องทางในการเจรจาต่อรองภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ 

 ผู้น าเผด็จการภายใต้ระบอบ Kleptocracy มักอยู่ภายใต้สภาวะที่ย้อนแย้ง ขณะที่เป้าหมายส าคัญของผู้น า

เหล่านี้คือการด าเนินการเพื่อแสวงหาอรรถประโยชน์ส่วนตนได้อย่างสูงสุด แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพและข้อจ ากัดในการรักษาอ านาจและผลประโยชน์ เพราะแม้ว่าผู้น าเผด็จการจะควบคุมอ านาจรัฐไว้
ได้ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้น าเผด็จการยังต้องเผชิญกับข้อจ ากัดเรื่องระบบ
ราชการที่อ่อนแอและขาดประสิทธิภาพ กรอบทางกฎหมายที่สับสนขาดความชัดเจน และฐานทรัพยากรที่มีแต่จะลด

น้อยถอยลงไปเรื่อยๆ66 ขณะเดียวกัน การแทรกแซงที่มีต่อระบบเศรษฐกิจหลายอย่างที่ด าเนินไปนั้นไม่น าไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของรายได้โดยรวมของชาติ ขณะที่ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับระบบเศรษฐกิจเป็นแหล่งที่มา
ส าคัญของความชอบธรรมทางการเมืองของผู้ปกครอง การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจอย่างไร้ประสิทธิภาพอันเป็น
ผลจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ปกครองเผด็จการย่อมส่งผลกระทบต่อการอ้างความชอบธรรมทางการเมืองของ

ผู้ปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประสบการณ์ของอดีตประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบเผด็การบางประเทศแสดงให้
เห็นว่า ความล้มเหลวในการจัดการทางเศรษฐกิจจนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจลดทอนความชอบธรรมทาง
การเมืองของผู้น าเผด็จการ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (transition to democracy) และการ
พังทลายลงของระบอบเผด็จการในประเทศเหล่านั้น67 

 การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชันน้อยกว่าระบอบเผด็จการ 
เนื่องจากการกลไกและแบบปฏิบัติต่างๆ ของระบอบประชาธิปไตยมีส่วนส าคัญในการสกัดกั้นการคอร์รัปชันได้ 68 
โครงสร้างสถาบันการเมืองของระบอบประชาธิปไตยด าเนินการภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบัน 
และไม่เปิดโอกาสให้มีสถาบันการเมืองใดสถาบันหนึ่งที่มีการใช้อ านาจอย่างผูกขาด ขณะเดียวกัน สถาบันการเมือง

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนโดยทั่วไปเพื่อชัย
ชนะในการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความไวต่อการรับรู้ความต้องการและรับฟังข้อเรียกร้อง
ของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีช่องทางในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลซึ่งมีอ านาจในการจัดสรรทรัพยากรได้
มากกว่ารัฐบาลของผู้ปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการ69 และเมื่อไม่พอใจกับการด าเนินการของรัฐบาล ประชาชนใน

ฐานะผู้ลงคะแนนเสียง (voter) ก็สามารถลงโทษผ่านการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง โดยงดการลงคะแนน
เสียงให้แก่ผู้สมัครที่มาจากพรรครัฐบาลหรือเลือกที่จะลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ดังนั้น
กลไกภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบันการเมือง รวมถึงการควบคุมของประชาชนผ่านการ

                                                           
66Rose-Ackerman. (1999). op.cit. p. 115. 
67Haggard, Stephen., and Kaufman, Robert R. (1999). “The Political Economy of Democratic Transition.” in 

Anderson, Lisa. (ed.). Transitions to Democracy. New York: Columbia University Press. 
68Montinola, and Jackman. op.cit. 
69Neudorfer, Natascha S. (2015). “Development, Democracy and Corruption: How Poverty and Lack of Political 

Rights Encourage Corruption.” Journal of Public Policy. 35, 3. pp. 421-457. 
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ลงคะแนนเสียง ส่งผลให้เกิดการลดทอนการผูกขาดอ านาจและการใช้อ านาจอย่างตามอ าเภอใจ และดังนั้น จึงมี
แนวโน้มที่จะช่วยลดโอกาสของการเกิดคอร์รัปชันได้ 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชัน เพราะ
แม้ว่าการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้เกิดการควบคุมการใช้อ านาจของสถาบันการเมืองโดยประชาชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง 

การเลือกตั้งน าไปสู่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างพรรคการเมืองที่ต้องการเข้าไปกุมอ านาจรัฐ ความรุนแรงของ
การแข่งขันระหว่างผู้สมัครและพรรคการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อการขยายตัวของกิจกรรมที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อ
แสวงหาการสนับสนุนในการเลือกตั้ง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์
เหล่านั้น แน่นอนว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เราสามารถพบกรณีการคอร์รัปชันที่มีนักการเมืองเข้าไปเก่ียวข้อง

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้โดยทั่วไปในกรณีการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
ในทุกสังคม แต่ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยก็คือ ผู้มีอ านาจทางการเมือง
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีพฤติกรรมการคอร์รัปชันเพื่อการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง แต่
เกิดขึ้นในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนร์ะหว่างโอกาสในการเข้าถึงโครงการประมูลของรัฐกับการสนับสนุน

ทางการเงินเพื่อใช้ในโครงการรณงค์หาเสียงของนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมือง สภาพเช่นนี้พบได้ใน
กรณีของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันในการเลือกตั้งด าเนินไปอย่างดุเดือด ในบางประเทศ อาจเกิดปัญหา
การเล่นพรรคเล่นพวก (favoritism) ในการจัดสรรทรัพยากร โดยมีความล าเอียงในการด าเนินนโยบายสาธารณะที่ให้
ประโยชน์แก่บางกลุ่มเป็นการเฉพาะ ซึ่งสะท้อนความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและอาจถูกมองว่าสร้าง

ภาระให้กับกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม เช่น โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบทของญี่ปุ่น ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือของ
พรรคเสรีประชาธิปไตยในการระดมการสนับสนุนทางการเมืองในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ชนบท 

 ขณะที่ในหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย การอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จ
การอย่างยาวนานส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และขาดระบบ

การตรวจสอบและถ่วงดุลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และแม้ว่าจะมีระบบกฎหมายที่ดีกว่าระบอบเผด็จการ แต่
การบ้งคับใช้กฎหมายน าไปสู่การตั้งค าถามกับปัญหาการด ารงอยู่ของนิติรัฐ ( rule of law) ประสบการณ์ของอดีต
ประเทศคอมมิวนิสต์แสดงให้เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ส่งผลให้เกิดการ กระจายตัวของ
การคอร์รัปชันจากเดิมที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง เงินสินบนที่เคยถูกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางถูก

กระจายลงไปสู่มือของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น70 ดังนั้น แม้จะมีกลไกของการควบคุมตามหลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล และมีการเลือกตั้งที่เป็นเครื่องมือที่ประชาชนสามารถใช้ควบคุมนักการเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย แต่
กลไกเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการด าเนินการในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องและการ
ควบคุมโดยประชาชนถูกแทนที่ด้วยการจ่ายเงินซื้อเสียง (vote-buying) เพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเมืองในการ

เลือกตั้ง ขณะที่นักการเมืองอาศัยอ านาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งส่วนหนึ่งถูก
น ามาจ่ายเป็นต้นทุนในการรณรงค์หาเสียงและการซื้อเสียง การคอร์รัปชันทางการเมืองโดยนักการเมืองมักเกิดขึ้นใน

                                                           
70Glynn, Patrick., Kobrin, Stephen J., and NaÎÍm, Moisés. (1997). “The Globalization of Corruption.” in Elliott, 

Kimberly Ann. (ed.). Corruption and the Global Economy. Washington, D.C.: Institute for International Economics. p. 11. 
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ลักษณะของการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าของการคอร์รัปชันสูง แต่ขณะเดียวกัน เนื่องจากประเทศประชาธิปไตย
เกิดใหม่เป็นประเทศก าลังพัฒนาที่มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต่ ากว่าภาคเอกชนมาก ส่งผลให้ต้อง
เผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันขนาดเล็กโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับปฏิบัติการที่แพร่กระจายอยู่ทั่วสังคม สภาวะเช่นนี้เอง

ส่งผลให้ประเทศกึ่งประชาธิปไตยเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการคอร์รัปชันที่รุนแรงมากกว่าประเทศที่อยู่ภายใต้
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 

 การคอร์รัปชันก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและระบบเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจและความไม่ไว้วางใจที่กลุ่มใน

สังคมเริ่มมีต่อรัฐบาลและนักการเมือง การคอร์รัปชันได้ลดทอนความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย
ที่เพิ่งเกิดใหม่ การเปิดโปงประเด็นการคอร์รัปชันโดยสื่อมวลชนที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ มี แนวโน้มที่จะส่งผลให้
ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ผิดหวัง หรือสิ้นหวัง 71 สภาวะเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างมากต่อระบบ
การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในประเทศที่เพิ่งผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

และอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย อย่างที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้  ความรู้สึกเบื่อหน่าย
และสิ้นหวังกับภาคการเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันและมีการบริหารปกครองที่ขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้
ประชาชนขาดความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนประชาธิปไตย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวในการจรรโลงประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในระยะยาว 

 
กิจกรรม 4.2.3 

ปัญหาการคอร์รัปชันส่งผลอย่างไรต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตยในประเทศ
ประชาธิปไตยเกิดใหม่ จงอธิบายมาพอสังเขป 

 
แนวตอบกิจกรรม 4.2.3 

ปัญาการคอร์รัปชันที่ขยายตัวรุนแรงเป็นปัจจัยส าคัญของความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของรัฐและระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมกาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ

และความไม่ไว้วางใจที่กลุ่มต่างๆ ในสังคมมีต่อรัฐบาลและนักการเมือง การเปิดโปงกรณีการคอร์รัปชันที่มี
นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย อาจท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ผิดหวัง หรือสิ้นหวังกับ
ประชาธิปไตย ซึ่งส่งให้เกิดความเสี่ยงในการจรรโลงประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในระยะยาว 

 

 
 
 

                                                           
71โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 63. 
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ตอนท่ี 4.3   
นโยบาย มาตรการ และการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน 

 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 
4.3.1 การต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติ 
4.3.2 การต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก 

 

แนวคิด 
1. การต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติ มีรูปแบบร่วมที่ส าคัญคือ 1) การใช้มาตรการเชิงสถาบัน หรือ

มาตรการขู่เป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้กระท าผิด ขณะเดียวกันก็เน้นการออกแบบ
เชิงสถาบันเพื่อลดการผูกขาดอ านาจและทรัพยากรของระบบราชการ และให้เกิดการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลระหว่างสถาบันการเมืองเพื่อป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ 2) การใช้มาตรการปลอบ 
เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ โดยเฉพาะค่าตอบแทน หรือการให้ส่วนแบ่งรางวัลน าจับ 3) การใช้วิธีเชิง
บริหารและเชิงเทคนิค อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขึ้นตอนกระบวนการของระบบ
ราชการ และการเพิ่มความโปร่งใสในการแข่งขันประมูลโครงการของรัฐ นอกจากนี้ ประเทศส าคัญ

อย่างสหรัฐอเมริกา ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยบริษัทเอกชนในประเทศไปติด
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ และได้มีการผลักดันวาระดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ
ด้วย 

2. ก่อนหน้าทศวรรษ 1990 องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลก มีข้อจ ากัดในการด าเนิน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกเริ่มต้นขึ้นภายหลังที่มีการก่อตั้ง
องค์กรความโปร่งใสสากลขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1990 
องค์การระหว่างประเทศจ านวนมาก อาทิ ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ และองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้หันมาด าเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการออก

อนุสัญญา จัดประชุมสัมมนา ให้ความช่วยเหลือประสานงาน ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
ค าปรึกษา รวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากรที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถก าหนดและด าเนิน
แผนงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ประสิทธิภาพให้กับการบริหารปกครอง และลดปัญหาการคอร์รัปชัน 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายการต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติได้ 

2.  อธิบายการต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกได้ 
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เรื่องท่ี 4.3.1  
การต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติ 
  
 

ปัญหาคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่คู่กับสังคมในทุกสังคมและในทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ใน

สังคมจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาการคอร์รัปชันและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงเมื่อเกิดการเปิดโปงกรณีอ้ือฉาว
ที่เก่ียวกับคอร์รัปชันที่ร้ายแรงหรือพัวพันกับผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งในภาคการเมือง ราชการ และภาคธุรกิจ เมื่อสื่อมวลชนได้
น าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและเจาะลึก และมีการโหมกระพือของประเด็นปัญหาผ่านสื่อ ก็จะเกิดกระแสความไม่พอใจ
และการต่อต้านจากสาธารณะชนต่อปัญหาการคอร์รัปชัน พร้อมกับเกิดกระแสเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการด าเนินการ

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน การด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวจากสังคมอาจปรากฏในรูปแบบของการ
ด าเนินการแบบผิวเผิน เช่น การด าเนินกระบวนการตรวจสอบกรณีอื้อฉาวเพื่อสืบสวนและลงโทษผูก้ระท าความผิด ไป
จนถึงการด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบผ่านการออกแบบเชิงสถาบันใหม่ที่ ปรากฏในรูปแบบของการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการ และการปฏิรูประบบการเมือง 

 รัฐบาลของแต่ละประเทศแสดงออกจุดยืนและมีการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน 
แน่นอนว่า รูปแบบการด าเนินการและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงความจริงจังของรัฐบาลต่อการแก้ไข
ปัญหาการคอร์รัปชันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ภายใต้รูปแบบความแตกต่างนี้ เราจะพบรูปแบบการ
ด าเนินการที่เป็นลักษณะร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ รูปแบบแรกคือ การใช้

มาตรการเชิงสถาบัน โดยทั่วไปแล้ว มาตรการเชิงสถาบันปรากฏอยู่ในรูปแบบของการบังคับใช้กฎหมายผ่านองค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน นักวิชาการบางท่านเรียกมาตรการในลักษณะนี้ว่าเป็น 
“มาตรการขู่”72 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยลดการจ่ายสินบนโดยเพิ่มโอกาสที่ผู้ที่
เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันจะถูกตรวจสอบและลงโทษอย่างรุนแรงอย่างเป็นสัดส่วนกับการกระท าอันเป็นการทุจริต 

การด าเนินการตามมาตรการนี้จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรที่จ านวนมากเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มโทษเก่ียวกับการคอร์รัปชันให้มีความรุนแรงเพื่อให้ผู้ที่จะกระท าผิดเกิดความหวาดกลัว73 

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการก าหนดโทษให้มีความรุนแรงเพื่อให้ผู้ที่จะกระท าผิดตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากข้ึน 
และเมื่อค านวณผลได้-ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันแล้ว อาจตัดสินใจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการคอร์

รัปชัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาในระดับของการบังคับใช้กฎหมาย เพราะในบางประเทศ การกระท าผิดที่
เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันมีโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต หรือมีโทษหนักมากเมื่อเทียบกับคดีอ่ืนๆ แต่เมื่อพิจารณาที่การ

                                                           
72โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 173. 
73Manion, Melanie. (2009). “Beyond Enforcement: AnticorruptionReform as a Problem of Institutional Design.” in 

Gong, Ting., and Ma, Stephen K. (eds.). Preventing Corruption in Asia: Institutional design and Policy Capacity. London and 
New York: Routledge. p. 2. 
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ลงมือบังคับใช้กฎหมายในความเป็นจริงแล้วพบว่า การลงโทษอย่างหนักเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแม้แต่ในประเทศจีนที่มี
การก าหนดโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงกระท าความผิดฐานคอร์รัปชัน โทษประหาร
ชีวิตก็มักจบลงด้วยการรอลงอาญาและกลายเป็นการจ าคุกนานๆ แทน แน่นอนว่า ก็มีกรณีที่มีผู้กระท าผิดถูกประหาร

ชีวิตจริงๆ74 แต่กรณีเช่นนี้จัดว่าเป็นกรณีส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกรณีการสอบสวนที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในจีนภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ 

 การออกแบบเชิงสถาบันอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชันก็คือ การออกแบบเชิงสถาบัน
เพื่อให้ลดหรือท าลายการผูกขาดอ านาจ การปรับเชิงสถาบันอาจเกิดขึ้นในระดับของการปรับองค์กรของระบบราชการ

เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการ การก าหนดให้หน่วยงานหลายหน่วยงานให้บริการของรัฐ
ประเภทเดียวกันจะท าลายอ านาจการผูกขาดการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสามารถเลือก
เข้าไปรับบริการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการโดยไม่รับสินบน การลดทอนการผูกขาดและให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นของการถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานในการช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชัน ในบาง

ประเทศจึงได้พยายามออกแบบเชิงสถาบันให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อ านาจระหว่างสถาบันการเมืองที่ใช้
อ านาจรัฐ โดยไม่ปล่อยให้มีสถาบันการเมืองใดสถาบันหนึ่งที่มีอ านาจสูงเกินไป หรือเหนือกว่าสถาบันการเมืองอ่ืนโดย
ปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น การมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบันนิติบัญญัติและสถาบันบริหาร 
การก าหนดกระบวนการนิติบัญญัติให้จ าเป็นต้องอาศัยเสียงข้างมากเด็ดขาด (supermajority) และการมีศาล

รัฐธรรมนูญ เป็นต้น75 การออกแบบเชิงสถาบันเช่นนี้จะท าให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบันการเมือง 
และลดทอนโอกาสของการใช้อ านาจทางการเมืองในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ 

 นอกเหนือจากมาตรการขู่แล้ว รัฐบาลอาจด าเนินการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันโดยอาศัย มาตรการ 
“ปลอบ” กล่าวคือ นอกเหนือจากการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความหวาดกลัว รัฐบาลอาจประยุกต์ใช้

มาตรการที่เน้นการจูงใจเพื่อช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการลงมือบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายอย่างจริงจังและอย่างเสมอภาค ในประเทศที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันอย่าง
สิงคโปร์ มีการประยุกต์ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง แต่ก็ให้ความส าคัญกับมาตรการปลอบไปพร้อมกันด้วย 
รัฐบาลภายใต้การน าของพรรคกิจประชาให้ความส าคัญกับการเพิ่มอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเศรษฐกิจ

ของสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1970 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ (National 
Wages Council) ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลให้มีการจ่ายเงินเดือนเพิ่มอีกหนึ่ง
เดือนในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นมาตรการที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างค่าจ้างแรงงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ขณะเดียวกัน เงินเดือนของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงได้รับการปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องช่วงระหว่าง ค.ศ. 

1973 ถึง ค.ศ. 1994 เพื่อลดปัญหาสมองไหลจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน และขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดปัญหาสิ่งล่อใจที่
น าไปสู่พฤติกรรมการคอร์รัปชัน76 แน่นอนว่า อัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติการของสิงคโปร์ก็
                                                           

74โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 175-176. 
75Ibid. 
76Guah. (2013). op.cit. pp. 223-224. 
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อยู่ในระดับที่สูง ซึ่งจะช่วยลดแรงจูงใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐบาลอาจมี
ข้อจ ากัดในการเพิ่มเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมด ก็อาจประยุกต์ใช้มาตรการแรงจูงใจผ่านการให้รางวัลเป็นตัว
เงินแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน77 รวมถึงอาจให้แรงจูงใจในรูปของรางวัลน าจับหรือส่วน
แบ่งของค่าปรับจากการกระท าผิดกฎหมาย อาทิ ส่วนแบ่งค่าปรับการฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น 

 นอกจากการใช้มาตรการขู่และปลอบแล้ว หลายประเทศยังได้วิธีการเชิงบริหารและทางเทคนิคเพื่อลดทอน
แรงจูงใจและโอกาสของการคอร์รัปชัน รัฐบาลปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการขอใบอนุญาตหรือการขอ
อนุญาตเพื่อการการประกอบการธุรกิจ ในบางประเทศมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้กฎหมายแทนการใช้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชัน งานศึกษาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ในยุโรปให้

ข้อสรุปว่า การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจจับความเร็วแทนการใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจจับความเร็วของรถ
โดยสารที่สัญจรบนท้องถนนจะช่วยท าให้รัฐมีรายรับเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้เกิดการควบคุมการจราจรบน
ท้องถนนได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย78 ระบบกล้องวงจรปิดยังถูกน าไปใช้ติดตั้งตามจุดยุทธศาสตร์ เช่น 
จุดผ่านแดน เพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร79 นอกจากนี้ ในหลายประเทศยังได้มีการปรับปรุง

ระบบการจัดซื้อของรัฐที่เน้นการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีความโปร่งใส โดยในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ได้
ประยุกต์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสร้างเป็นระบบการประมูลการจัดซื้อของรัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดขั้นตอนกระบวนการระบบราชการ และลดโอกาสของการเกิดการคอร์รัปชันอีกด้วย 

 นอกจากการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้ว ประเทศตะวันตกหลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความ
สนใจต่อการต่อต้านคอร์รัปชันที่เกิดจากการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศมากที่สุด ได้ก าหนด
มาตรการต่อต้านการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกระท าอันเป็นการทุจริตข้าม
ชาติ ค.ศ. 1977 (Foreign Corrupt Practices Act of 1977: FCPA) และยังมีส่วนส าคัญในการผลักดันประเด็นนี้ใน

องค์การระหว่างประเทศซึ่งปรากฏเป็นอนุสัญญาต่อต้านการจ่ายสินบนในต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 
1990 (ดูรายละเอียดในเรื่อง 4.3.2) การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการตอบสนองต่อการเปิดเผยการคอร์รัปชันต่อ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางการเงินระหว่างประเทศของษรัษัทธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
จ านวนหนึ่งระหว่าง ค.ศ. 1974-1977 การสอบสวนกรณีอ้ือฉาววอเตอร์เกต (Watergate Scandal) และกรณีการ

จ่ายสินบนโดยบริษัทล็อคฮีท (Lockheed Corporation) จ านวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ข้าราชการญี่ปุ่น ได้
เผยให้สังคมอเมริกันเห็นการกระท าอันเป็นการคอร์รัปชันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยภาคธุรกิจของ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ถูกตราขึ้นและต่อมาถูกแก้ไขใน ค.ศ. 1988 และ ค.ศ. 1998 นี้ ก าหนดห้ามปัจเจกบุคคล
และบริษัทธุรกิจจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันธุรกิจอันเป็นประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม 

                                                           
77โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 183. 
78Manion. op.cit. p. 3. cited from Miller, W.L., Grodeland, A.B., and Koshechkina, T.Y. (2001). A Culture of 

Corruption: Coping with Government to Post-communist Europe. Budapest: Central European University Press. p. 338. 
79โฮล์มส์. อ้างแล้ว. น. 187. 
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(improper advantage) การห้ามจ่ายสินบนนี้ครอบคลุมไปถึงการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือการกระท าหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ และอาจมีผลกระทบต่อการได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้จ่าย ขณะเดียวกัน กฎหมายยังได้ก าหนดเรื่องการเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีและ

ข้อบังคับการควบคุมภายใน รวมถึงการห้ามไม่ให้ปัจเจกบุคคลและบริษัทเอกชนท าการปลอมแปลงบันทึกใดๆ หรือ
หลีกเลี่ยงการด าเนินการระบบควบคุม80 

 ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนี้ในทางอาญาคือกระทรวงยุติธรรม ขณะที่
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission) รับผิดชอบการ

บังคับใช้กฎหมายในทางแพ่ง กล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประวัติของการสอบสวนและด าเนินคดีอย่าง
เข้มข้นที่สุด ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1998-2010 มีบุคคลทั้งหมด 50 คน และบริษัท 28 แห่ง ถูกกล่าวหาทางอาญาว่ามี
การจ่ายสินบนในต่างประเทศ ขณะที่บุคคลและบริษัทรวม 69 ราย ต้องมีการรับผิดชอบทางแพ่ง81 แต่ความ
กระตือรือร้นในการต่อสู้กับปัญหาการจ่ายสินบนในต่างประเทศก็ต้องแลกกับการสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ของภาคเอกชนที่ลงทุนในต่างประเทศซึ่งถูกห้ามด าเนินการใดๆ ที่เป็นการติดสินบนในตา่งประเทศ มีการประมาณการ
ว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันต้องพลาดโอกาสที่จะชนะการประมูลสัญญาระดับนานาชาติมากกว่า 100 สัญญา คิดเป็น
มูลค่ากว่า 45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่าง ค.ศ. 1994-1995 เนื่องจากข้อห้ามการติดสินบนในต่างประเทศ 
นอกจากนี้มีการประมาณการว่าในแต่ละปีบริษัทอเมริกันต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับสัญญาทางธุรกิจมูลค่ากว่า 

30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเป็นผลจากข้อจ ากัดทางกฎหมายดังกล่าว ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของ
สหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า ในช่วงสี่เดือนแรกของ ค.ศ. 2000 มีกรณีการกล่าวหาการติดสินบนในต่างประเทศ
จ านวน 55 สัญญา คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่า กรณีที่
มีการรายงานอย่างเป็นทางการเหล่านี้อาจะเป็นเพียงกรณีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นจริง82 

                                                           
80Davids, Cindy. (2015). “Combating Bribery of Foreign Officials: A Countercorruption Strategy in Developed 

Countries.” in Zhang, Yahong and Lavena, Cecilia. (eds.). Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural 
Perspective. London and New York: CRC Press. pp. 219-220; Glynn, Kobrin, and NaÎÍm. op.cit. p. 17. 

81Cindy. op.cit. p. 220. 
82Caiden. op.cit. pp. 191-192. นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ออสเตรเลียและอังกฤษก็มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

การจ่ายสินบนในต่างประเทศ ในออสเตรเลีย บทบัญญัติหลักในการต่อต้านการติดสินบนในต่างประเทศปรากฏในมาตรา 70.2 ของพระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1995 (Criminal Code Act 1995) โดยอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนเกี่ยวกับการติดสินบนในต่างประเทศเป็นของ
ส านักงานต ารวจสหพันธรัฐ (Australian Federal Police: APF) ส่วนอ านาจในการยื่นฟ้องคดีเป็นของผู้อ านวยการส านักงานอัยการสูงสุด 
ขณะเดียวกัน หน่วยงานอื่นๆ ระดับชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมด้านการพาณิชย์เพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายสินบนใน
ต่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน (Australian Securities and Investment Commission) เป็นผู้ควบคุมบริการ
ทางการเงิน ตลาด และบรรษัท และ Australian Prudential Regulation Authority ท าหน้าที่ควบคุมอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และคอย
ตรวจสอบการติดสินบนในต่างประเทศ เป็นต้น ขณะที่อังกฤษได้มีการปฏิรูปกฎหมายการติดสินบน ค.ศ. 2010 (Bribery Act 2010) และมีผล
บังคับใช้ใน ค.ศ. 2011 ที่มีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าบทบัญญัติการต่อต้านการติดสินบนในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยได้รวมกฎหมายที่
เกี่ยวกับการติดสินบนในและต่างประเทศ และรูปแบบของการคอร์รัปชันที่เป็นสาธารณะและเอกชน เข้าไว้ด้วยกันในกฎหมายเดียว โดยมี Serious 
Fraud Office (SFO) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการให้สินบนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
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กิจกรรม 4.3.1 

จงอธิบายการด าเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติ มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.1 
การด าเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็

ตาม รูปแบบใหญ่ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ใช้กันโดยทั่วไปประกอบไปด้วย 1) มาตรการขู่ หรือ
มาตรการทางกฎหมายและการออกแบบเชิงสถาบันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสถาบัน

การเมือง 2) มาตรการปลอบ และ 3) การใช้วิธีการเชิงบริหารและเทคนิค เช่น การใช้ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดขั้นตอนความล่าช้า และเพิ่มความโปร่งใสให้กับการประมูลโครงการของรัฐ เป็นต้น 

 

                                                                                                                                                                                     
เปรียบเทียบการด าเนินการต่อต้านการติดสินบนในต่างประเทศระหว่างประเทศทั้งสามจะพบว่า สหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังที่สุด
เมื่อพิจารณาจากสถิติการจับกุมและการด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถูกกล่าวหา ขณะที่ในออสเตรเลีย กรณีที่ถูกจับกล่าวหาหลายกรณีจบลงด้วย
การขาดหลักฐานที่เพียงพอ ส่วนในอังกฤษ SFO ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและข้อจ ากัดด้านทรัพยากร โปรดดู Davids. op.cit. 
pp. 220-223. 
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เรื่องท่ี 4.3.2  
การต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก 
  
 

ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น การขยายตัวของคอร์รัปชันในระดับโลกก่อให้เกิดการขยายตัวของการ
เรียกร้องเพื่อให้มีการด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้น คอร์รัปชันถูกมองว่าเป็นปัญหาส าคัญที่สกัดกั้น
ความส าเร็จของการพัฒนาและการบริหารปกครอง (governance) รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อความชอบธรรมของสถาบัน
การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย83 ใน ค.ศ. 1990 ตัวแทนของธนาคารโลกประจ าภูมิภาคแอฟริกาได้จัดการ

ประชุมขึ้นที่ประเทศสวาซิแลนด์ (Swaziland) เพื่ออภิปรายถกเถียงงานเรื่อง Long Term Perspective Study 
(การศึกษามุมมองระยะยาว) เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารปกครองเพื่อเป็นเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกไม่สามารถพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องคอร์รัปชันได้โดยตรง เนื่องจากมีทัศนะว่าการ
กระท าดังกล่าวอาจสร้างให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับกฎบัตร (charter) ของธนาคารโลกที่ระบุว่า หน่วยงานต้องไม่ยุ่ง

เก่ียวกับประเด็นทางการเมืองในการให้กู้ยืมเงิน ดังนั้นแม้จะมีความตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นของการผลักดัน
ประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่ธนาคารโลกต้องเผชิญกับข้อจ ากัดและไม่สามารถด าเนินการใดๆ ต่อไปได้ ปีเตอร์ 
ไอเก็น (Peter Eigen) ผู้อ านวยการประจ าภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกของธนาคารโลก จึงได้ตัดสินใจลาออกจาก
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการผลักดันให้แนวคิดการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับการริเริ่มที่ประเทศสวาซิแลนด์เกิดผลเชิง

รูปธรรม ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Assistance 
Agency) หรือ GTZ ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ต้องเผชิญปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นใน
โครงการความช่วยเหลือต่างๆ ในประเทศก าลังพัฒนาภายใต้การด าเนินการของหน่วยงาน ดังนั้น GTZ จึงมีความ
กระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชัน ไอเก็นและผู้สนับสนุนจึงได้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรความโปร่งใสสากลขึ้นเมื่อ 

ค.ศ. 1993 โดยมีส านักงานเลขาธิการเล็กๆ อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี84 
 องค์กรความโปร่งใสสากลเป็นองค์กรภาคเอกชนข้ามชาติ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับ

ปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั่วโลก องค์กรมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างข้อตกลงระดับนานาชาติ จัดการ
กับปัญหาการคอร์รัปชัน และชี้น าความคิดเห็นสาธารณะที่น าไปสู่การปฏิเสธการกระท าที่เป็นการคอร์รัปชันทั่วโลก 

โดยมีการขยายตัวของส านักงานสาขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก85 ในช่วงเริ่มต้น องค์กรความโปร่งใสสากลมี ปีเตอร์ ไอ
เก็น ด ารงต าแหน่งเป็นประธานองค์กร ท างานแบบเป็นอาสาสมัคร พร้อมกับคณะกรรมการประมาณ 10-15 คน ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพระดับสูงที่เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาค องค์ประกอบประการหลังนี้ส่งผล

                                                           
83Galtung, Fredick. (2001). “Transparency International’s Network to Curb Global Corruption.” in Caden, Gerald 

E., Dwivedi O. P., and Jabbra, Joseph. (eds.). Where Corruption Lives. Connecticut: Kumarian Press, Inc. p. 190. 
84Caiden. op.cit. p. 195. 
85Galtung. op.cit. p. 189. 
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ให้องค์กรความโปร่งใสสากลมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้มีอ านาจหลักในการตัดสินใจของประเทศต่างๆ ซึ่งท าให้
องค์กรมีอิทธิพลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว86 องค์กรมีบทบาทส าคัญในการวิ่งเต้นโน้มน้าว (lobby) เพื่อให้มีการน า
ประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชันบรรจุเข้าไปในการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศอเมริกา (Summit of the 
Americas) ที่จัดขึ้นที่เมืองไมอามี (Miami) ใน ค.ศ. 1994 การประชุมคร้ังนี้มีผู้น าประเทศมากกว่า 30 ประเทศซึ่งได้

ออกแถลงการณ์ร่วม (communique) โดยตกลงร่วมกันว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศเหล่านั้นทุก
ประเทศ และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข การออกแถลงการณ์ร่วมนี้เองเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการแสดงจุดยืนร่วมกัน
ของผู้น าจากประเทศโลกเหนือและประเทศโลกใต้ต่อปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่วางพื้นฐานไปสู่การเกิดขึ้นของ
อนุสัญญาระดับภูมิภาคต่อไป87 องค์กรความโปร่งใสสากลพยายามขยายผลการด าเนินการโดยพุ่งเป้าไปที่องค์การ

ระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นกลไกส าคัญในการต่อสู้การคอร์รัปชัน โดยวิ่งเต้นเพื่อโน้มน้าวให้ธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ให้แสดงจุดยืนต่อต้านการคอร์รัปชัน88 

 ในเอกสาร ประกาศพันธกิจ ค.ศ. 1997 (1997 Mission Statement) องค์กรความโปร่งใสสากลได้แสดง
จุดยืนเชิงนโยบายว่าต้องการขยายขอบเขตของการด าเนินกิจกรรมที่มากไปกว่าจุดยืนเดิมซึ่งมุ่งเน้นที่การต่อสู้กับการ

ติดสินบนนานาชาติ (international bribery) โดยพุ่งเป้าไปที่การขยายการก าจัดการคอร์รัปชันด้วยวิธีการระดมการ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการยึดถือความซื่อสัตย์ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ องค์กรความโปร่งใสสากลได้จัดเตรียมบริการให้กับกลุ่มที่ร่วมมือกับองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก 
องค์กรเน้นการติดต่อและสื่อสารร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มที่ร่วมมือจนกระทั่งมั่นใจได้ว่ากลุ่ม

นั้นมีความเข้าใจและความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะที่ช่วงที่สอง องค์กรจะมุ่งเน้นการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรที่จะช่วยให้กลุ่มที่ร่วมมือสามารถน าไปใช้ประยุกต์ อาทิ การจัดประชุมปฏิบัติการ คู่มือการ
ด าเนินการ คู่มือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชันภายใต้สถานการณ์เงื่อนไขต่างๆ 
นอกจากนี้ องค์กรยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมระดับนานาชาติที่ส าคัญหลายครั้ง และท าหน้าที่เป็นส านักงาน

เลขานุการให้กับการประชุมการต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Conference: IACC) 
ในการประชุม IACC ครั้งที่ 7 เมื่อ ค.ศ. 1997 ได้มีประกาศปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) ขณะที่ในการประชุม 
IACC ครั้งที่ 9 สองปีต่อมาที่เมืองเดอบัน (Durban) ประเทศแอฟริกาใต้ มีผู้น าขององค์การระหว่างประเทศส าคัญ
อย่างองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก OECD องค์กรต ารวจสากล (Interpol) ผู้น าประเทศ ประธานบริหารของ

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ จ านวนกว่า 1,300 คนจากกว่า 100 ประเทศ เข้าร่วมในการประชุม89 
 ธนาคารโลกมีการตอบสนองเชิงบวกต่อการผลักดันขององค์กรความโปร่งใสสากลเพื่อให้องค์การระหว่าง

ประเทศมีบทบาทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่หากย้อนกลับไปในอดีตแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 เป็นต้น
มา ถือได้ว่าเป็นยุคของการห้ามให้ความส าคัญกับการคอร์รัปชัน (Corruption Prohibit Era) ของธนาคารโลก การให้

                                                           
86Ibid. p. 196. 
87Ibid. 
88Ibid. 
89Ibid. pp. 199-201. 
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ความส าคัญกับประเด็นปัญหาการคอร์รัปชันเป็นสิ่งต้องห้าม (taboo) ส าหรับธนาคารโลก แม้ว่าจะเล็งเห็นปัญหานี้ 
แต่ธนาคารโลกก็ไม่เคยระบุผลกระทบเชิงลบของการคอร์รัปชันที่มีต่อการด าเนินการด้านการกู้ยืม ค าว่า “คอร์รัปชัน” 
ไม่เคยปรากฏในรายงานที่เป็นทางการของธนาคาร รวมถึงธนาคารเองก็ไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่ด าเนินการเพื่อรับมือกับ

การคอร์รัปชันในการกู้ยืม จุดเปลี่ยนส าคัญของการปรับจุดยืนของแบบปฏิบัติของธนาคารโลกเกิดขึ้นภายหลังการขึ้น
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการธนาคารโลกของนายเจมส์ วูฟเฟนโซน (James Wolfensohn) ใน ค.ศ. 1995 วูฟเฟนโซนได้
กล่าวปราศรัยในการประชุมประจ าปีของกลุ่มธนาคารโลก (Annual Meeting of the World Bank Group) โดยได้
ระบุถึงผลกระทบเชิงลบของปัญหาการคอร์รัปชันที่มีต่อแผนงานความช่วยเหลือของธนาคารโลก90 รวมถึงได้ผลักดัน

ให้ค่านิยมการต่อต้านการคอร์รัปชันถูกผนวกเข้าไปอยู่ในส่วนส าคัญของการด าเนินการของธนาคารโลก วูฟเฟนโซนได้
เชิญให้องค์กรความโปร่งใสสากลเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการคอร์รัปชันและดึงให้องค์กรความโปร่งใสสากลเข้ามาท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ธนาคารโลกเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การต่อด้านการคอร์รัปชัน และท างานร่วมมือกับสถาบัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของธนาคารโลก91 

 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ องค์การระหว่างประเทศหลายแห่งได้มีการจัดท าข้อตกลง อนุสัญญา (convention) 
ค าประกาศ (declaration) รวมถึงมติ (resolution) ที่เก่ียวข้องกับเรื่องจริยธรรม องค์การรัฐอเมริกัน (Organization 
of American States: OAS) ได้มีการลงนามในอนุสนธิสัญญาระหว่างรัฐอเมริกันเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ( Inter-
American Convention Against Corruption) ที่เมืองคาราคัส (Caracas) ประเทศเวเนซุเอลา ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 

1996 โดยในมาตรา 11 ของอนุสัญญาได้มีการกล่าวถึงการป้องกัน ตรวจสอบ ลงโทษ และขจัดคอร์รัปชัน โดยความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก92 ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้น องค์การสหประชาชาติได้ลงมติที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่ 
A/RES/51/59 เมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1997 เรียกร้องให้มีการด าเนินการต่อด้านการคอร์รัปชัน และได้มีการออก
ค าประกาศองค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบนในการด าเนินธุรกรรมทางการค้า

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ  ( United Nations Declaration Against Corruption and Bribery in International 
Commercial Transactions) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 ค าประกาศนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่จะ
ด าเนินการต่อสู้กับการคอร์รัปชันในการด าเนินธุรกรรมทางการค้าทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค ผ่าน
การส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ93 ขณะเดียวกัน หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ส าคัญอย่าง 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้ริเริ่มด าเนินการ
แผนงานโดยตั้งค าถามกับประเด็นปัญหาการบริหารปกครองที่ด้อยคุณภาพ UNDP ได้ระบุว่าการลดทอนปัญหาการ
คอร์รัปชันเป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของ UNDP ในการขจัดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนทางสังคมและที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยที่ UNDP เองมีเป้าหมายที่จะเพิ่มบทบาทของตนในการช่วยอ านวย

                                                           
90Quah. (2013). op.cit. p. 7. 
91Caiden. op.cit. pp. 195-196. 
92Argyriades, Demetrios. (2001). “The International Anti-corruption Campaigns: Whose Ethics?” in Caden, Gerald 

E., Dwivedi, O. P., and Jabbra, Joseph. (eds.). Where Corruption Lives. Connecticut: Kumarian Press, Inc. p. 217. 
93Ibid. p. 218. 
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ความสะดวกให้กับการเข้าร่วมของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการพัฒนานโยบายและการจัดการทรัพยากร
การพัฒนาที่จะเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (accountability) ของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและ
การเงิน UNDP แสดงบทบาทเป็นคู่ความร่วมมือหลักที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสนทนาแลกเปลี่ยนทางนโยบาย 
(policy dialogue) ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับประโยชน์ รวมถึงเสนอแนวทางการปฏิรูปอย่างเป็น

ระบบให้แก่ประเทศที่ UNDP ได้ท างานร่วมมือด้วยเพื่อการเพิ่มความสามารถและการสร้างสถาบัน นอกจากนี้ UNDP 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือด้านความช่วยเหลือ ยังได้ส่งเสริมแนวทาง ก าหนด
ทิศทางนโยบาย และช่วยระดมทรัพยากรส าหรับแผนงานระดับชาติที่จะช่วยพัฒนาการยึดความซื่อสัตย์ในระบบการ
บริหารปกครอง94 

 แผนกการพัฒนาระหว่างประเทศและการบริหารปกครอง ( International Development and 
Governance Division: IDGD) มีบทบาทส าคัญในการผลักดันความพยายามในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคและส านักที่ประจ าในประเทศต่างๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวทางนโยบายของ UNDP ให้กลายเป็นการด าเนินการ
เพื่อต่อสู้กับการคอร์รัปชันภายใต้แผนงานเพื่อความรับผิดชอบและความโปร่งใส (Program for Accountability and 

Transparency: PACT) แผนงาน PACT มุ่งเน้นการปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใสผ่านองค์ประกอบ
ส าคัญ  2 ประการคือ ระบบความรับผิดชอบและการจัดการทางการเงิน  ( financial management and 
accountability system) และการริเร่ิมปรับปรุงความซื่อสัตย์ (integrity improvement initiatives) ซึ่งเน้นการให้
ความส าคัญกับเร่ืองส าคัญ 3 ด้านด้วยกันคือ 1) การอ านวยความสะดวกในการประสานงานและการมีบทสนทนา 2) 

การสร้างหุ้นส่วน (partnership) และ 3) การเพิ่มความสามารถระดับชาติเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัป
ชันที่ครอบคลุม นอกจากนี้ PACT ยังมีบทยาทส าคัญในการพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และระเบียบวิธี ที่จะใช้ในการ
วิจัยประเด็นที่ UNDP ได้ให้ล าดับความส าคัญ และจัดท าเอกสารคู่มือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่มาจากประสบการณ์ของ
ประเทศต่างๆ โดยมีการทบทวนและวิเคราะห์การริเร่ิมที่ด าเนินการอยู่และที่ผ่านมาในอดีตของ UNDP และอ านวย

ความสะดวกในการร่วมมือภายใน นอกจากนี้ PACT ยังมีการพัฒนาโครงการและโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการต่อต้าน
คอร์รัปชันภายในระบบขององค์การสหประชาชาติเพื่อระบุว่าหน่วยงานใดท าสิ่งใดในการต่อต้านการคอร์รัปชัน95 

 ขณะที่อีกหนึ่งองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยการ

ต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติในการด าเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Convention on 
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction) ใน ค.ศ. 1997 การ
ติดสินบนในต่างประเทศกลายเปน็ประเด็นที่มีความส าคัญก็เพราะมูลค่าประมาณการของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในแต่
ละปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน

ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่เปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจสู่ระบบตลาดมีมูลค่าประมาณการ 20,000-40,000 

                                                           
94Tamesis, Pauline F. (2001). “The UNDP Integrity Improvement Initiatives.” in Caden, Gerald E., Dwivedi, O. P., 

and Jabbra, Joseph. (eds.). Where Corruption Lives. Connecticut: Kumarian Press, Inc. p. 207. 
95Ibid. p. 208. 



 

4-44     นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
 

 

 

82328-4   SA  A/W 1   28/11/60 

 

ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะที่การจ่ายสินบนมีมูลค่าประมาณการรวม 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 30 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของเศรษฐกิจโลก96 แต่นอกเหนือจากมูลค่าและความเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัป
ชันแล้ว การเคลื่อนไหวของ OECD ในการผลักดันอนุสัญญาฉบับนี้เป็นผลจากการผลักดันของประเทศสมาชิกที่ส าคัญ

มากอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ ความ
พยายามในการผลักดันประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่บิล คลินตัน (Bill Clinton) ขึ้นด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1993 ในช่วงต้น ประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกของ OECD หลายประเทศ อาทิ เยอรมนี ฝรั่งเศส 
และอังกฤษ คัดค้านความพยายามของสหรัฐอเมริกา โดยให้เหตุผลว่า การตรวจสอบดูแลเรื่องการติดสินบนเป็นเร่ืองที่

อยู่ในความรับผิดชอบของชาติแต่ละชาติ และวิจารณ์ว่าการผลักดันการปรับใช้กฎหมาย FCPA ของสหรัฐอเมริกาเป็น
การกระท าที่ขาดความชอบธรรมที่ด าเนินการนอกเขตแดนของตนเอง กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกาก าลัง
พยายามที่จะขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกินกว่าเขตแดนของประเทศตน แต่ในท้ายที่สุด
แล้ว รัฐบางสหรัฐอเมริกาประสบความส าเร็จในการผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการเจรจาและโน้มน้าว โดยการอ้าง

ว่า สหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการสนับสนุนให้มีการกฎหมายอาญาที่ด าเนินการกับปัญหาการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในต่างประเทศที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกประเทศ นั่นคือ ประเทศสมาชิก OECD มีอิสระในการออกกฎหมายเพื่อ
ต่อต้านการติดสินบนในแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนิติวัฒนธรรมของประเทศตน97 

 อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ ค.ศ. 1999 โดยมีประเทศที่ร่วมสนุบสนุน 40 ประเทศ (ตัวเลขในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 2013) อนุสัญญานี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันระดับสากลที่มุ่งให้
ความส าคัญต่อด้านอุปทานของการติดสินบน โดยประเทศที่ให้สัตยาบันจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ท าให้การ
ติดสินบนในต่างประเทศ (foreign bribery) เป็นอาชญากรรม และให้มีการลงโทษเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในประเทศ ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวนี้ ประเทศที่ลงสัตยาบันจ าเป็นต้องมีมาตรการลงโทษทางอาญาต่อการ

กระท าที่เป็นการติดสินบน ซึ่งภายใต้ระบบกฎหมายของบางประเทศ ความรับผิดชอบทางอาญาไม่สามารถบังคับใช้ได้
กับนิติบุคคล ก็จ าเป็นต้องมีการบังคับใช้มาตรการลงโทษอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โทษทางอาญาที่เหมาะสม เช่น มาตรการ
ทางการเงิน เป็นต้น โดยก าหนดให้การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศเป็นการกระท าผิดที่มีนัยส าหรับการ
ประยุกต์เทียบกับการกระท าผิดที่เก่ียวกับการต่อต้านการฟอกเงินภายในประเทศ และต้องท าให้ความเป็นส่วนตัวที่

เก่ียวกับธนาคาร (bank secrecy) ไม่เป็นเหตุผลที่จะอนุญาตให้มีการปฏิเสธการร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังห้ามการกระท าใดๆ ที่จะเป็นการกระท าที่ปกปิดการติดสินบนในต่างประเทศ 98 ประเด็นที่
น่าสนใจส าหรับอนุสัญญาฉบับนี้คือการพุ่งเป้าไปที่ผู้จ่ายสินบน (บริษัทตะวันตกที่จ่ายสินบน) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ขณะที่ผู้รับสินบนในประเทศก าลังพัฒนาต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศนั้นๆ 

                                                           
96Davids, Cindy. (2015). “Combating Bribery of Foreign Officials.” in Zhang, Yahong., and Lavena, Cecilia. (eds.). 

Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective. London and New York: CRC Press. p. 217. 
97Glynn, Kobrin, and NaÎÍm. op.cit. p.20. 
98Ibid. p. 218. 
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แต่กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้กับผู้จ่ายสินบนในประเทศที่พัฒนาแล้วได้99 ดังนั้นการด าเนินการลักษณะนี้ในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ในด้านหนึีีงแล้วจึงเท่ากับเป็นการด าเนินการที่ช่วยลดปัญหาการติดสินบนในประเทศก าลังพัฒนาไปพร้อม
กัน 

 องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้สร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อสู้กับการคอร์รัปชัน UNDP และองค์กร

ความโปร่งใสสากลท างานประสานร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการภายใต้โครงการความริเริ่มจ านวนมาก  ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1998 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสอง ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความช านาญและทรัพยากรระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานก าลังกันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ความร่วมมือของทั้งสององค์กรภายใต้ หุ้นส่วนเพื่อกองทุนความโปร่งใส (Partnership for 

Transparency Fund) น าไปสู่การสนับสนุนการแสดงบทบาทอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพของกลุ่มในภาค
ประชาสังคมในการด าเนินการแผนงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
ช่วยเหลือและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันระหว่างประเทศก าลังพัฒนาอีก
ด้วย100 นอกเหนือจากองค์กรระหว่างประเทศที่ ได้อธิบายไว้ข้างต้น ยังมีองค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ อีกที่ให้

ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ตัวอย่างเช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) ซึ่งมีวาระ (agenda) ในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาดที่มีการแข่งขันและการบริหารกิจการสาธารณะที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ การด าเนินการของ ADB ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามใน

การต่อต้านการคอร์รัปชันบนพื้นฐานของการพิจารณาเป็นรายกรณี (case-by-case basis) โดยพุ่งเป้าไปที่การให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การต่อต้านการคอร์รัปชันระดับชาติ ทั้งในด้านนิติบัญญัติ กลไกทางกฎหมาย และ
การปรับปรุงความสามารถของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน101 

                                                           
99Ibid. p. 242. 
100Tamesis. op.cit. p. 211. 
101Asian Development Bank. op.cit. 
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กิจกรรม 4.3.2 

จงอธิบายแนวทางการด าเนินการขององค์การสหประชาชาติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาพอ

สังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.3.2 

องค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติหันมาให้ความส าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัป

ชัน นอกเหนือจากการออกค าประกาศองค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบนใน
การด าเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Declaration Against Corruption and 
Bribery in International Commercial Transactions) ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญแล้ว หน่วยงานในสังกัด 
อาทิ UNDP แสดงบทบาทส าคัญในการประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมแนวทาง

แก้ปัญหาคอร์รัปชัน รวมทั้งระดมทรัพยากรส าหรับแผนงานที่จะช่วยเพิ่มระดับการยึดมั่นความซื่อสัตย์ในระบบ
การบริหารปกครองของแต่ละประเทศ 
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ตอนท่ี 4.4  
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน 
 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 
4.4.1 ตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
4.4.2  ตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
4.4.3 ประสบการณ์ของไทย 

 

แนวคิด 
1. ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียเป็นประเทศก าลังพัฒนาและประสบกับปัญหาการคอร์รัปชัน 

ประเทศต่างๆ มีการปรับใช้กลยุทธ์และวิธีการต่อต้านการคอร์รัปชัน วิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายคือ

การมีองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยหลายประเทศมีประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันผ่านการใช้องค์กรอิสระเพียงองค์กรเดียวที่
ท างานครอบคลุมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ดี ประเทศอ่ืนๆ ที่ปรับใช้วิธีการเดียวกันนี้ไม่
ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันมากนักเนื่องจากขาดปัจจัยที่ส าคัญคือ ความ

มุ่งมั่นทางการเมืองของผู้น าทางการเมือง นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ยังมีการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการแข่งขันที่ยุติธรรมของระบบการจัดซื้อจัดจ้ าง และการ
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มในประชาสังคม 

2. ประเทศในกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนผ่านทั้งระบอบ

การปกครองและระบบเศรษฐกิจ ต้องเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชันที่รุนแรง ความต้องการข้าร่วม
เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเป็นปัจจัยที่กดดันให้ประเทศเหล่านั้นต้องปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการเพื่อให้สอดรับกับเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชันปรากฏในหลายรูปแบบคือ การสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบผ่านการเข้าถึง

ข้อมูล การเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างความโปร่งใสให้กับระบบการ
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

3. ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยเผชิญ การคอร์รัปชันในอดีตเป็นปัญหา
หลักของระบบราชการ แต่เมื่อการเลือกตั้งทวีความส าคัญและประเทศก้าวสู่ความเป็นประชาธิไตย
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มากข้ึน การคอร์รัปชันทางการเมืองที่นักการเมืองเก่ียวข้องกลายเป็นประเด็นหลักที่สาธารณชนให้
การจับตามองเป็นอย่างมาก ประเทศไทยมีการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน เร่ิมต้นจากการจัดตั้ง
คณะกรรมกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป. แม้จะมี

การด าเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ การเปลี่ยนแปลงส าคัญ
เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปรายปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้นมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทั้งที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและนักการเมือง มีสถานะเป็นองค์กร

อิสระ  
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ 

2. อธิบายตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ได้ 
3. อธิบายประสบการณ์ของไทยได้ 
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เรื่องท่ี 4.4.1  
ตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

 
 
 เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านการปกครอง สังคม-วัฒนธรรม และระดับของการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ แต่ภายใต้ความหลากหลายเหล่านี้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชันที่
แตกต่างกันหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมากมายในภูมิภาคเอเชียด ารงอยู่
ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว และในบางกรณี มีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของประ เทศนั้นๆ102 แต่ในทางกลับกัน ก็มีบางกรณี 

ตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ ที่การคอร์รัปชันขนาดใหญ่โดยชนชั้นน าหรือผู้น าระดับสูง ถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผล
กระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และท าให้ปัญหาความยากจนขยายตัวรุนแรงขึ้นในสังคมนั้น แน่นอนว่า การ
อภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นการคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม การ
เกิดขึ้นของวิกฤตการเงินเอเชียในช่วง ค.ศ. 1997-1998 เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผลให้ประเด็นคอร์รัปชันได้รับความ

สนใจในฐานะหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตดังกล่าว ระบบพวกพ้อง ระบบการเล่นพรรคเล่นพวก และระบบ
อุปถัมภ์ ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุส าคัญของความไร้ประสิทธิภาพและการขาดความโปร่งใสของระบบการบริหารปกครอง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่เผชิญกับวิกฤต การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ปรากฏขึ้นและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกลุ่มในประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการเพื่อแก้ไข

ปัญหาและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะในโครงการต่างๆ ที่มีสัญญาณ
ที่แสดงออกว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น 
 

ตารางที่ 4.1 คะแนนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันของตัวอย่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 ซ่ึงส ารวจโดยองค์กรความโปร่งใสสากล ค.ศ. 2007103 

ประเทศ ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน ค.ศ. 2007 ประเทศ ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน ค.ศ. 2007 

สิงคโปร์ 9.3 มองโกเลีย 3.0 

ฮ่องกง 8.3 เวียดนาม 2.6 

                                                           
102Johnston, Michael. (2009). “Japan, Korea, the Philippines, China: Four Syndromes of Corruption.” in Gong, 

Ting, and Ma, Stephen K. (eds.). Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity. London and New 
York: Routledge. p. 115. 

103Johnston. op.cit. p. 117 cited from Transparency International Corruption Perception Indices, 1995-2007. 
Retrieved from www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.   
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  

ประเทศ ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน ค.ศ. 2007 ประเทศ ดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน ค.ศ. 2007 

ญี่ปุ่น 7.5 เนปาล 2.5 

ไต้หวัน 5.7 ฟิลิปปินส ์ 2.5 

มาเลเซีย 5.1 ปากีสถาน 2.4 

เกาหลีใต ้ 3.5 อินโดนิเซีย 2.3 

จีน 3.5 บังกลาเทศ 2.0 

อินเดีย 3.5 กัมพูชา 2.0 

ไทย 3.3 ลาว 1.9 

ศรีลังกา 3.2 พม่า 1.4 

  
ตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นผลการส ารวจดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศส่วนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ที่ส ารวจโดยองค์กรความโปร่งใสสากล เมื่อ ค.ศ. 2007 จะเห็นว่าภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยประเทศที่มีคะแนนของ 

CPIอยู่ในระดับสูง อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนว่าประเทศเหล่านี้มีระดับการคอร์รัปชันต่ า อย่างไรก็
ตาม ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงคิดเป็นส้ดส่วนที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศทั้งหมด ขณะที่ประเทศ
ส่วนใหญ่มีคะแนน CPI ในระดับต่ าถึงต่ ามาก ซึ่งหมายความว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียต้องเผชิญกับปัญหา
คอร์รัปชันที่ค่อนข้างรุนแรงมาก เพราะแม้ว่าดัชนี CPI เองจะถูกตั้งค าถามเรื่องของความแม่นย าในการอธิบายการคอร์

รัปชัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขที่ปรากฏในตารางก็สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ที่มีต่อระดับความรุนแรงของปัญหาคอร์
รัปชันในประเทศเหล่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียมีทั้งปัญหาคอร์รัปชันขนาดใหญ่และปัญหาคอร์
รัปชันขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ควบคู่กัน แน่นอนว่า ปัญหาคอร์รัปชันขนาดเล็กมีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

เป็นหลัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศภูมิภาคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนา มักต้องเผชิญกับปัญหา
การได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างในอัตราที่ต่ ากว่าภาคเอกชนมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครัว 
รวมถึงการมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบชนชั้นกลางในเมืองที่ท างานในภาคเอกชนที่มักได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่อนข้างมาก ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชันขนาดใหญ่มักเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและ

ข้าราชการระดับสูงที่ใช้โอกาสจากการด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจเหนือการตัดสินใจเชิงนโยบายและอ านาจในการ
วินิจฉัยและควบคุมกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น ซึ่งมีคะแนน CPI ค่อนข้างสูง พบว่ามี
ปัญหาคอร์รัปชันขนาดเล็กจ านวนน้อยมาก แต่ต้องเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่นักการเมืองที่ทรงอิทธิพล
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเข้าไปเก่ียวข้อง 
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 คอร์รัปชันได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาส าคัญของภูมิภาคเอเชี ย ประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้ต่างก็มี
กฎหมายและกลไกเชิงสถาบันที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม กลไกเชิงสถาบันในการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชันที่มีอยู่ในแต่ละประเทศอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และรูปแบบที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อความส าเร็จ
และล้มเหลวของรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชัน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบ

ความส าเร็จในการต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งปรากฏในประเทศตั้งแต่ ค.ศ. 1871 แม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาตั้งแต่ ค.ศ. 1937 ผ่านการตรากฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นี้ก็ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบของงานต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption 
Branch) ภายในกรมสอบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Department) ส านักงานต ารวจสิงคโปร์ 

(Singapore Police Force) มีอ านาจจ ากัดในการด าเนินการและลงโทษ และยังต้องเผชิญกับปัญหาข้อจ ากัดด้าน
ก าลังพลและทรัพยากร อย่างไรก็ตาม เมื่อพรรคกิจประชา  People's Action Party) ชนะการเลือกตั้งและจัดตั้ง
รัฐบาลในช่วงกลาง ค.ศ. 1959 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และได้มีการ
ก าหนดโทษเพิ่มเติมส าหรับความผิดที่เก่ียวกับการคอร์รัปชันในพระราชบัญญัติป้องกันการคอร์รัปชัน (Prevention 

of Corruption Act) และได้เพิ่มอ านาจให้กับส านักงานสืบสวนการกระท าอันเป็นทุจริต (Corrupt Practices 
Investigation Bureau: CPIB) ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างยุติธรรม การด าเนินการ
อย่างเอาจริงเอาจังอย่างเสมอภาคกับคนทุกกลุ่มที่พัวพันกับการคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงเศรษฐีและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม 
ส่งผลให้ CPIB ของสิงคโปร์ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน และท าให้สิงคโปร์กลายเป็นสังคมที่

คนในสังคมเข้าใจว่าการคอร์รัปชันเป็นกิจกรรมที่ให้สิ่งตอบแทนต่ า -มีความเสียงสูง (low-reward, high-risk 
activities)104 
 ฮ่องกงเป็นอีกกรณีหนึ่งของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน เดิมทีงานที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ภายใต้การด าเนินการของส านักงานต ารวจฮ่องกง (Royal Hong Kong 

Police Force) แต่ภายหลังที่เกิดกรณีการคอร์รัปชันที่ อ้ือฉาวในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1973 จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระต่อต้านคอร์รัปชัน ( Independent Commission Against Corruption: ICAC) ขึ้นในเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 โดยมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระที่ด าเนินงานต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 
ประการคือ การสืบสวน การให้การศึกษา และการป้องกัน ขณะที่การด าเนินการของ CPIB ของสิงคโปร์จะมุ่งเน้นที่

การสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันคอร์รัปชัน ดังนั้น ICAC ของฮ่องกงจึงมีจ านวนบุคลากรมากกว่า CPIB 
ของสิงคโปร์มากถึง 14 เท่ า ท างานภายใต้กรมปฏิบัติการ (Operation Department) กรมชุมชนสัมพันธ์ 
(Community Relations Department) แ ล ะ ก ร ม ป้ อ ง กั น ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั น  ( Corruption Prevention 
Department)105 ICAC ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเห็นได้จากคะแนน CPI ซึ่งอยู่ใน

ระดับที่ค่อนข้างสูงมาก การด าเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ส่งผลให้ผู้กระท าผิดเกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม ลดโอกาสของการคอร์รัปชันโดยการปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการ

                                                           
104Quah. (2013). op.cit. pp. 448-449. 
105Ibid. p. 449. 
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บริหาร และการเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนต่อการคอร์รัปชันผ่านการให้การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ระดับ
ชุมชน106 
 กรณีของสิงคโปร์และฮ่องกงมีลักษณะส าคัญร่วมกันคือการจัดตั้งองค์กรหลักหนึ่งองค์กรที่ท าหน้าที่

ด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ในบางประเทศ อาทิ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน มีก าหนดให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐหลายองค์กร ตัวอย่างเช่น อินเดียมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วย ส านักงานสืบสวนกลาง (Central Bureau of 
Investigation) คณะกรรมการเฝ้าระวังกลาง (Central Vigilance Commission) ส านักงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประจ ารัฐ (State anti-corruption bureaus) และองค์กรเฝ้าระวังประจ ารัฐ (State vigilance organizations)107 
อย่างไรก็ตาม การที่อ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่กระจายไปในมือของหลาย
หน่วยงานทั้งในกรณีของอินเดีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีจ้อจ ากัดด้านทรัพยากรและอ านาจด าเนินการ มีการแข่งขันกันระหว่าง

หน่วยงานเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ขาดการประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งขาดความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างยุติธรรมถ้วนหน้า108 ดังนั้นหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ไทย 
เกาหลีใต้ อินโดนิเซีย และมองโกเลีย จึงเลือกที่จะปรับใช้วิธีการจัดตั้งองค์กรอิสระองค์กรเดียวที่รับผิ ดชอบเก่ียวกับ
การต่อต้านการคอร์รัปชันตามแบบของสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งเป็นตัวอย่างของผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (best 

practice) ของการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน 
 นอกเหนือจากการมีกฎหมายและองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว รัฐบาลใน
ประเทศต่างๆ ยังได้ริเริ่มวิธีการอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน หนึ่งในวิธีการที่ส าคัญคือ การปรับใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและช่วยลดต้นทุนการบริหาร ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีนี้ยังได้ถูกน ามาใช้เพื่อลดทอนความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการของระบบราชการ และเพิ่มความ
โปร่งใสให้แก่ระบบราชการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ได้มีการออกแผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government Action Plan) ใน ค.ศ. 2000 ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการ

ป้องกันคอร์รัปชัน โดยการท าให้ขั้นตอนของการขอใบอนุญาตธุรกิจมีความง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งส่งผลให้สิงคโปร์
ประสบความส าเร็จในการตัดปัญหาความล่าช้าของกระบวนการระบบราชการ และในการส ารวจ “การท าธุรกิจ” 
(Doing Business survey) โดยธนาคารโลก ใน ค.ศ. 2008 พบว่า สิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 จากประเทศทั้งหมด 
178 ประเทศ109 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังได้

                                                           
106Ibid. p. 265. 
107Ibid. p. 26. 
108 Ibid. p. 451. 
109Quah, Jon S.T. (2009). “Curbing Corruption in a One-Party Dominant System.” in Preventing Corruption in Asia: 

Institutional Design and Policy Capacity. London and New York: Routledge. p. 143. 
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ถูกประยุกต์ใช้กับระบบการจัดซื้อของรัฐบาล (government procurement) การด าเนินการระบบการจัดซื้อ
อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความโปร่งใสและการแข่งขันที่ยุติธรรมในกระบวนการจัดซื้อสาธารณะ เพื่อเป้าหมายส าคัญคือ
การลดปัญหาคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการคอร์รัปชันในฐานะที่เป็นผู้ร่วม
แฉหรือเปิดเผยพฤติกรรมอันเป็นการกระท ามิชอบหรือคอร์รัปชัน หรือที่เรียกว่า ผู้เป่านกหวีด (whistleblower) และ

บทบาทของประชาสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ในเกาหลีใต้ รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป่านกหวีดและส่งเสริมให้ประชา
สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกันก็อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
ติดตั้งข้อมูลเกี่ยวกับสายด่วนเพื่อโทรรายงานเกี่ยวกับการคอร์รัปชันบนเวปไซด์เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อให้

ข้อมูลกับหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป110 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ปรับใช้แนวทางการต่อสู้กับการคอร์รัปชันโดยการจัดตั้งองค์กรอิสระตามแนวทาง
ของสิงคโปร์และฮ่องกง อาทิ ประเทศไทย อินโดนิเซีย และมองโกเลีย ก็ไม่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาการ
คอร์รัปชัน เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนของ CPI ของทั้งสามประเทศแล้วล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีค่าคะแนน CPI 

อยู่ในระดับที่ต่ ามาก งานศึกษาของ จอน กัว (Jon S.T. Quah) แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์และ
ฮ่องกงแล้ว ปัจจัยส าคัญที่ขาดหายไปในประเทศเหล่านั้นก็คือความมุ่งมั่นทางการเมือง (political will) ของผู้น าทาง
การเมือง กรณีของสิงคโปร์ ผู้น าของพรรคกิจประชาให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันอย่างแข็งขัน โดย
ให้อ านาจแก่ CPIB ให้ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ผู้น ารุ่นบุกเบิกของสิงคโปร์อย่างอดีตนายกรัฐมนตรีลี 

กวน ยู (Lee Kuan Yew) มีทัศนะว่า รัฐบาลและการบริหารราชการที่ปราศจากการคอร์รัปชันเป็นสินทรัพย์ (asset) 
ที่มีคุณค่ามากของสิงคโปร์ที่ควรรักษาไว้ ภายใต้ระบบเช่นนี้ ผู้น าทางการเมืองจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัดและใกล้ชิด111 ลี กวน ยู เน้นย้ าอย่างต่อเนื่องว่า ความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมมีความส าคัญอย่างมากต่อ
การต่อสู้กับการคอร์รัปชัน ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีการคอร์รัปชันที่รัฐมนตรีเต เชียง วัน (Teh Chaeng Wan) ถูกสอบสวน

ว่ารับสินบนจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เอกชน ลี กวน ยู ในฐานะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการให้นายเต เชียง วัน เข้ าพบ
เพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัว นายเต เชียง วัน จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายและทิ้งจดหมายที่แสดงการขอโทษต่อผู้น าพรรคกิจ
ประชาและประชาชนชาวสิงคโปร์ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนองค์กรที่ท าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง
เต็มก าลังในรูปของการให้อ านาจและทรัพยากรทางการเงินและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานแล้ว การแสดงความมุ่งมั่น

อย่างต่อเนื่องต่อการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของกลุ่มผู้น าพรรคกิจประชาเป็นการส่งสัญญาณไปสู่ทั้งเจ้าหน้าที่ของ

                                                           
110 Zhang, Yahong. (2015). “What Can We Learn from Worldwide Anti-Corruption Practices?” in Zhang, Yahong 

and Lavena, Cecilia. (eds.). Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective.  London and New York: 
CRC Press. p. 252. 

111 Quah. (2009). op.cit. p. 144. 
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รัฐและสาธารณะว่ารัฐบาลใช้นโยบายไม่อดทนต่อการคอร์รัปชัน (Zero Tolerance policy) และไม่ลังเลที่จะบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อบุคคลที่มีการ กระท าผิดที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน112 
 

กิจกรรม 4.4.1 
จงอธิบายปัจจัยที่ท าให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน มาพอสังเขป 

 
แนวตอบกิจกรรม 4.4.1 

สิงคโปร์ได้มีการออกกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการปรับใช้องค์กรอิสระหนึ่งองค์กรคือ 
ส านักงานสืบสวนการกระท าอันเป็นทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau: CPIB) ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจให้ด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างยุติธรรมและครอบคลุม โดยได้มีการด าเนินการอย่างเอาจริง
เอาจังอย่างเสมอภาคกับคนทุกกลุ่มที่พัวพันกับการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้น าเสนอวิธีการอ่ืนๆ เพื่อ

ลดทอนการเกิดคอร์รัปชัน เช่น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประมูลโครงการของรัฐบาล 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชันก็คือ ความมุ่งมั่นทางการเมืองของผู้น าทางการเมืองภายใต้การน าของรัฐบาลพรรคกิจประชา ผ่าน
การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งในรูป

ของทรัพยากรการเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
 

                                                           
112 Yu, Wenxuan. (2015). “Anti-Corruption Strategies in Singapore: Demystifying the Singapore Model.” in Zhang, 

Yahong., and Lavena, Cecilia. (eds.). Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective. London and New 
York: CRC Press. p. 128. 



 

นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก     4-55 

 
 

 

82328-4   SA  A/W 1   28/11/60 

 

เรื่องท่ี 4.4.2  
ตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
  
 

นอกเหนือจากประสบการณ์ของบางประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออก

เฉียงใต้แล้ว ประสบการณ์ของอีกหนึ่งภูมิภาคที่น่าสนใจก็คือประสบการณ์ของประเทศในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก (Central and Eastern Europe: CEE) เนื่องจากประเทศเหล่านี้ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านทั้ง
ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ จากระบอบคอมมิวนิสต์ (communism) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเกิดใหม่ (new 
democracies) และทางเศรษฐกิจจากระบบสั งคมนิยม (socialism) ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจตลาด (market 

economies) ขณะเดียวกัน ประเทศเหล่านี้มีความปรารถนาที่จะย้อนกลับไปสู่ยุโรปและค่านิยมยุโรป (European 
value) และสถาบันทางการเมืองยุโรป ที่ส าคัญประเทศเหล่านั้นต้องการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของของสหภาพยุโรป 
(European Union) ซึ่งในกรณีหลังนี้มีข้อก าหนดส าคัญที่ เรียกร้องให้ประเทศในกลุ่ม CEE จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาการคอร์รัปชันและการขาดนิติรัฐ 113 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

คะแนนค่า CPI โดยองค์กรความโปร่งใสสากล ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 แสดงให้เห็นว่า ประเทศใน
กลุ่ม CEE มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง ขณะที่ข้อมูลจาก Corruption 
Barometer ชี้ว่า ประชากรกว่าร้อยละ 50 ของประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่ม CEE มีทัศนะว่าประเทศของตนมีระดับของ
การคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงสองปีก่อนหน้านั้น114 

 การเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย (democratization) ของประเทศในกลุ่ม CEE สัมพันธ์กับปัญหาการคอร์รัป
ชัน เพราะในด้านหนึ่ง ประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่จะสร้างความเข้มแข้งให้แก่ประชาธิปไตยได้จ าเป็นต้องมีระบบ
ราชการที่ท างานมีประสิทธิภาพที่จะช่วยน าเอาการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปปฏิบัติ แต่ในระยะสั้น
แล้ว การเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้สร้างให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชันเพราะท าให้รัฐอ่อนแอลงและท าให้ความยับยั้ง

ชั่งใจทางสังคม (social inhibition) หย่อนยานลง115 ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ระบบบริหารราชการมีลักษณะที่
ค่อนข้างหยุดนิ่ง และค่อนข้างมีความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับสูงและระดับล่างจะอยู่ในต าแหน่งของตนเป็น
เวลานาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบของงานบริหารที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น หากเกิดกรณีของ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก็จะสามารถสืบย้อนกลับไปได้ค่อนข้างง่าย และหากมีการสืบสวนแล้วพบว่ามีการกระท าผิด

                                                           
113Neamtu, Bogdana., and Dragos, Dacian C. (2015). “Fighting Corruption in Central and Eastern European 

Countries through Transparency: Regulatory and Institutional Challenges.” in Zhang, Yahong., and Lavena, Cecilia. (eds.). 
Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective. London and New York: CRC Press. p. 140. 

114Ibid. p. 141. 
115Anusiewicz, Tomasz., Verheijen, Tony., and Dimitrova, Antoaneta L. (2001). “Tackling Corruption in Central and 

Eastern Europe.” in Caden, Gerald E., Dwivedi, O. P., and Jabbra, Joseph. (eds.). Where Corruption Lives. Connecticut: 
Kumarian Press, Inc. p. 82. 
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จริง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเสียต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับต าแหน่งนั้นไป แต่แน่นอนว่า 
สภาวะเช่นนี้มีข้อยกเว้นส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดที่มักบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ผูกพันกับตนเอง116 ขณะที่การคอร์
รัปชันส่วนใหญ่มักเป็นคอร์รัปชันขนาดเล็กโดยเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการ

หลีกเลี่ยงขั้นตอนกระบวนการของระบบราชการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยเฉพาเมื่อกฎและ
ขั้นตอนกระบวนการเชิงบริหารของระบบกฎหมายภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์เต็มไปด้วยรายละเอียดและขาด
ประสิทธิภาพ117 

 เมื่อผ่านการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแล้ว ประเทศกลุ่ม CEE ต้องเผชิญกับปัญหาระบบบริหารราชการ 

เนื่องจากภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ หลายประเทศไม่มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างเงื่อนไขการจ้างงานของลูกจ้าง
เอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเทศสโลเวเนีย (Slovenia) สาธารณรัฐเชค (Czech Republic) และสโลวาเกีย 
(Slovakia) ที่จะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปยังไม่มีกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน) (civil service laws) 
การขาดความชัดเจนของภาระหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายสามารถน าไปสู่การคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ระบบการ

กระจายสินค้าและบริการสาธารณะภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ (Communist distribution system) ที่ล้มเหลวเปิด
โอกาสให้เกิดการพัฒนาขึ้นของเศรษฐกิจมืดหรือเศรษฐกิจใต้ดิน ซึ่งเปิดช่องทางให้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถรับการ
กระจายสินค้าและบริการสาธารณะตามช่องทางปกติโดยระบบราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ (street-
level bureaucrat) เก่ียวข้องในกระบวนการใต้ดินเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ปัญหาเหล่านี้

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ส่งผลกระทบไปในช่วงหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว สังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ เปิดและมีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น และท าให้มีการเปิดเผยกรณีการคอร์รัปชันต่อ
สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น118 

 ความต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสร้างแรงกดดันให้ประเทศกลุ่ม CEE ต้องปฏิรูประบบการ

บริหารราชการเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
ปัญหาการคอร์รัปชันด้วย ยุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่ส าคัญประการแรกของประเทศกลุ่ม CEE ก็คือการมุ่ง
สร้างความโปร่งใส (transparency) และความรับผิดชอบ (accountability) โดยอาศัยเครื่องมือส าหรับการควบคุม
การคอร์รัปชันที่ส าคัญคือ การเข้าถึงข้อมูล (access to information) ประเทศต่างๆ ได้ตราพระราชบัญญัติเสรีภาพ

ของข้อมูล (Freedom of Information Acts: FOIA) อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้กฎหมาย เพราะในความเป็นจริงแล้ว การบังคับใช้กฎหมาย FOIA มีปัญหาส าคัญหลายประการคือ 1) 
ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่งผลให้มีการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูล 2) ปัญหาข้อมูลที่คุณภาพแย่และการ
ตอบสนองต่อการร้องขอของประชาชนมักเป็นไปด้วยความล่าช้า และ 3) ในกรณีของการให้ข้อมูลเชิงรุก (proactive) 

ตามที่ระบุไว้โดย FOIA ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็น อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

                                                           
116Ibid. p. 83. 
117Ibid. p. 84. 
118Ibid. 
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องค์กร กิจกรรม รายงานประจ าปี รายงานรายได้-รายจ่าย และข้อมูลการจัดซื้อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
มักมีการด าเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก119 

 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการคอร์รัปชันที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งในประเทศกลุ่ม CEE แตกต่างจากประเทศตะวันตกอ่ืนๆ เนื่องจากประเทศตะวันตกอ่ืนๆ การเปิดเผยสินทรัพย์

เป็นไปตามประมวลจริยธรรม (ethical codes) และความรับผิดชอบทางศีลธรรม (moral responsibilities) แต่ใน
ประเทศกลุ่ม CEE ได้มีการก าหนดการเปิดเผยทรัพย์สินโดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่ถูกตราขึ้นเพื่อให้มีการ
เปิดเผยทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงมือปฏิบัติจริง ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาความคลุมเครือของการ
บังคับใช้กฎหมาย และกลายเป็นเร่ืองของการตีความซึ่งสร้างข้อจ ากัดของการบังคับใช้กฎหมาย120 

 นอกจากนี้ ประเทศกลุ่ม CEE ยังมีการใช้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ
สาธารณะ เพราะรัฐบาลทั่วโลกอาศัยระบบการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะในฐานะเครื่องมือเชิงนโยบายในการจัดหาสินค้า
และบริการ และเงินที่ใช้จ่ายส าหรับระบบการจัดซื้อสาธารณะนี้มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ในยุโรป เงินที่ใช้ในระบบการ
จัดซื้อสาธารณะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของ GDP ของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ส าหรับระบบการ

จัดซื้อสาธารณะก็คือปัญหาการคอร์รัปชัน รายงานใน ค.ศ. 2013 ซึ่งแสดงให้เห็นการวิเคราะห์ระดับโครงการที่มีการ
ประเมินใน 8 ประเทศในยุโรปตะวันตกและประเทศกลุ่ม CEE พบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัปชันมีมูลค่าคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของมูลค่ารวมทั้งหมดของโครงการ การแก้ปัญหามีการด าเนินการโดย 1) การปรับใช้กฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่ดี 2) การสร้างกรอบเชิงสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประมูล 3) การ

สร้างมาตรการที่รับประกันความโปร่งใสในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การปรับใช้การจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็คทรอนิกส์ (E-procurement) และ 4) การมีมาตรการที่รับรองความซื่อสัตย์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้
ความส าคัญกับประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)121 
 

กิจกรรม 4.4.2 
จงอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมา

พอสังเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.2 
ประเทศในกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมียุทธศาสตร์ต่อต้านการคอร์รัปชันหลายประการ 

ประกอบไปด้วย 1) การมุ่งสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบผ่านการเข้าถึงข้อมูล 2) การเปิดเผยทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 3) การสร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

                                                           
119Neamtu, and Dragos. op.cit. pp. 146-147. 
120Ibid. pp. 150-151. 
121Ibid. pp. 156-160. 
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เรื่องท่ี 4.4.3  
ประสบการณ์ของไทย 
  
 

คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาการคอร์รัปชันในอดีต
ของไทยกระจุกตัวอยู่ที่ระบบราชการไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะเมื่อประเทศตกอยู่ภายใต้ระบอบอ ามาตยาธิปไตย 
(Bureaucratic Polity) ระบบราชการครอบง ากระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ขณะที่ตัวแสดงนอกระบบ
ราชการไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนดนโยบายได้ เจมส์ สก๊อต (James Scott) นักรัฐศาสตร์แห่ง

มหาวิทยาลัยเยล อธิบายว่า การจ่ายเงินสินบนให้แก่ข้าราชการไทยแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 1) การจ่ายเพื่อการเร่ง 
(speed payment) คือการจ่ายสินบนที่จ่ายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจให้เร็วขึ้นโดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการ
ตัดสินใจ และ 2) การจ่ายเพื่อบิดเบือน (distortive payment) คือการจ่ายสินบนที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจหรือขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาล รูปแบบทั้งสองนี้แพร่หลายในระบบราชการไทย โดยรูปแบบการจ่ายเพื่อการ

เร่งมักพบในกลุ่มข้าราชการระดับล่าง ขณะที่การจ่ายสินบนที่น าไปสู่การเปลี่ยนการตัดสินใจหรือนโยบายมักพบใน
กลุ่มข้าราชการระดับกลางและสูง122 

 จอน กัว (Jon S.T. Quah) สรุปสาเหตุของปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้ 1) เงินเดือนของข้าราชการไทยต่ า งานศึกษาของเกษม สุวรรณกุล พบว่า อัตราเงินเดือนที่ต่ าของข้าราชการ

ไทยส่งผลต่อความรุนแรงของการคอร์รัปชันโดยข้าราชการ เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อต้องเผชิญกับ
ภาวะเงินเฟ้อและค่าตอบแทนที่สูงกว่าของภาคเอกชน123 โดยเฉพาะข้าราชการระดับล่างที่เป็นระดับปฏิบัติการ 2) 
ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการระบบราชการ (red tape) เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้รับบริการเลือกจ่ายสินบนเพื่อ
การเร่งให้การด าเนินการโดยระบบราชการมีความรวดเร็วไม่ล่าช้า ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสใ ห้

เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 3) ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและลงโทษต่ า แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เอาผิดข้าราชการที่กระท าการทุจริต ซึ่งมีโทษตั้งแต่การภาคทัณฑ์ การยึดทรัพย์ ไปจนถึง
การประหารชีวิต แต่การบังคับใช้กฎหมายที่เอาผิดกับข้าราชการที่กระท าผิดยังขาดประสิทธิภาพ ผู้กระท าผิดที่ถูก
ลงโทษคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก ขณะที่ข้าราชการระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันขนาดเล็กที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ไม่ถูกรายงานและเกิดการหาประโยชน์กันจนกลายเป็นเรื่องปกติ 4) ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (patron-client relation) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการคอร์รัปชัน แง่มุมเชิง
วัฒนธรรมของการให้ความหมายกับพฤติกรรมที่จัดได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน อาทิ สินน้ าใจ ค่าน้ าร้อนน้ าชา ท าให้คอร์

                                                           
122Quah. (2013). op.cit. p. 279 cited from Scott, James C. (1972). Comparative Political Corruption. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall. p. 67. 
123Quah. (2013). op.cit. p. 284 cited from Kasem Suwanagul. (1962). The Civil Service of Thailand. (Ph.D. 

Dissertation) New York University. pp. 79-80. 
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รัปชันขนาดเล็กเป็นการปฏิบัติที่ยอมรับได้ และ 5) การเมืองเงินตรา (money politics) และการซื้อเสียงในการ
เลือกตั้ง เป็นปัจจัยส าคัญประการสุดท้ายของการคอร์รัปชันในประเทศไทย124 

 ปัจจัยประการสุดท้ายนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 เมื่อชนชั้นน าไทยเริ่มตระหนักเห็นความจ าเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (transition to 

democracy) ผ่านการเปิดเสรีทางการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 เปิดโอกาสให้กลุ่มนอก
ระบบราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง แต่กองทัพยังสามารถควบคุมอ านาจ
ของรัฐสภาไว้ได้ผ่านบทเฉพาะกาลที่ก าหนดให้อ านาจแก่วุฒิสภาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารและพลเรือน
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้น ากองทัพ และความแตกแยกและอ่อนแอของพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้ผู้น ากองทัพได้รับ

การเลือกให้ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีอ านาจทางการเมืองที่จ ากัด แต่
นักการเมืองยังคงเห็นโอกาสทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (semi-democracy) ส่งผลให้การ
แข่งขันทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งมีความเข้มข้นและรุนแรง การแข่งขันในการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 
1970 เป็นช่องทางใหม่ส าหรับนักการเมืองท้งถิ่นที่จะสามารถเข้าสู่ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง 

นักการเมืองแต่ละคนจะอาศัยเครือข่ายและความสัมพันธ์ในท้องถิ่นเพื่อช่วยในการหาเสียง นักการเมืองที่ไม่มี
เครือข่ายที่เข้มแข็งก็จ าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือของหัวคะแนน ในอดีต หัวคะแนนจะช่วยระดมคะแนนเสียงผ่าน
สถานะทางสังคมที่เป็นที่เคารพนบัถือ การระดมการสนับสนุนผา่นหัวคะแนนจึงเป็นเร่ืองของการใช้อิทธิพลส่วนตัว แต่
เมื่อการแข่งขันระหว่างผู้สมัครมีความรุนแรงมากขึ้น การใช้อิทธิพลและความสัมพันธ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียง

พอที่จะท าให้ผู้สมัครชนะการเลือกตั้งได้ ดังนั้นผู้สมัครจึงจ าเป็นต้องอาศัยยุทธวิธีอ่ืนที่จะช่วยระดมคะแนนเสียงเพื่อให้
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และยุทธวิธีที่ส าคัญที่สุดก็คือ การซื้อเสียง 

 ในประเทศไทย การซื้อเสียงเป็นกิจกรรมที่ถูกพบครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้ง ใน พ.ศ. 2481 ซึ่งผู้สมัคร
ได้มีการแจกสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ อาทิ ของใช้ในครัวเรือนและเวชภัณฑ์เล็กๆ น้อยๆ สุรา รวมไปถึงการฉายหนัง

กลางแปลง125 การซื้อเสียงเลือกตั้งเริ่มกลายเป็นปัญหาที่เป็นที่สนใจของสังคมเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการรายงานข่าวว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหนึ่งในผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ใช้เงินทั้งหมดราว 15 ล้านบาท หรือ 40 เท่าของจ านวนเงินที่กฎหมายได้ก าหนดไว้126 
ซึ่งเป็นที่มาของค ามีความหมายถึงการซื้อเสียงที่ใช้เรียกกันต่อมาในภายหลังว่า “โรคร้อยเอ็ด”127 อย่างไรก็ตาม การ

                                                           
124Quah. (2013). op.cit. pp. 284-292. 

125Anek Laothamatas. (1996). “A Tale of Two Democracies: Conflicting Perceptions of Elections and Democracy 
in Thailand.” in Taylor, R.H. (ed.). The Politics of Elections in Southeast Asia. New York: Woodrow Wilson Center Press and 
Cambridge University Press. p. 204. 

126มูลค่าเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นี้ค านวณมาจากมูลค่าที่มีการรายงานคือ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ค านวณเทียบอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 25 บาท) Kulick, E., and Wilson, D. (1992). Thailand's Turn: Profile of a New 
Dragon. New York: St. Martin's Press.  pp. 38-39. 

127โปรดดู โรคร้อยเอ็ด สืบค้นจาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=โรคร้อยเอ็ด (19 พฤศจิกายน 2560) 
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ซื้อเสียงได้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 เมื่ออ านาจ
ทางการเมืองเริ่มย้ายจากมือของชนชั้นน าในกองทัพและระบบราชการไปยังมือของนักธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 128 
การแข่งขันในการเลือกตั้งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การซื้อเสียงก็เพิ่มขึ้นทั้งวิธีการและจ านวนเงินที่ใช้ แน่นอนว่า 

วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ การจ่ายเงินซื้อเสียงซึ่งนิยมท ากันมากในคืนก่อนวันเลือกตั้งจนเป็นที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “คืนหมาหอน” เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า เมื่อนักการเมืองซื้อเสียงในการเลือกตั้งแล้ว ก็จะถอนทุนคืน
เมื่อเข้าไปด ารงต าแหน่งบริหารในรัฐบาล รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
ต้นมา ต้องเผชิญกับปัญหาข้อกล่าวหาเร่ืองการคอร์รัปชัน และกลายเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกน ามาใช้เป็นข้ออ้างโดยผู้น า

กองทัพเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการท ารัฐประหาร ขณะที่รัฐบาลที่มักได้รับการถูกถึงอย่างชื่นชมกลับเป็น
รัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งผู้น ารัฐบาลต่างก็ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้ง กระแสความไม่พอใจต่อการเมืองเงินตรา การคอร์รัปชัน และการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง น าไปสู่การปฏิรูป
การเมืองใน พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการต่อต้านการคอร์รัปชันเร่ิมต้นขึ้น
ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติที่ 217 จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผล
การปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับผิดชอบหน้าที่สอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์
รัปชันที่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการถูกร้องเรียน แต่ถูกยุบลงภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ (ป.ป.ป.) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรายงานผลไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ป. เป็นเพียงหน่วยงานสืบสวน
สอบสวน ไม่มีอ านาจในการตัดสินคดี แต่ต้องอาศัยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และศาล

ยุติธรรมด าเนินการทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิด ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 และได้มีการจัดตั้ง
ส านักงาน ป.ป.ป. ขึ้นสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี แม้ว่าการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ป. จะเป็นไปได้อย่าง
น่าเชื่อถือ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ เนื่องจากไม่มีอ านาจและเครื่องมือในการจัดการและลงโทษกรณี

การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ ป.ป.ป. ใน พ.ศ. 2530 เพื่อให้มี
อ านาจเพิ่มมากขึ้น ภายหลังที่มีการแก้ไขกฎหมาย อ านาจในการสืบสวนของส านักงาน ป.ป.ป. ยังคงจ ากัดอยู่ที่การ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่อข้าราชการเป็นหลัก โดยไม่สามารถด าเนินการกับนักการเมืองได้ และในกรณีที่การสืบสวน
ข้อร้องเรียนต่อข้าราชการมีมูล ส านักงาน ป.ป.ป. ก็จะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของผู้ถูกร้องเรียนซึ่งอาจ

ด าเนินการสืบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินว่าจะส่งกรณีดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อส่งฟ้อง
คดีอาญาต่อไปอีกหรือไม่129 
                                                           

128Callahan, William A. (2005). “The Discourse of Vote Buying and Political Reform in Thailand.” Pacific Affairs. 
78, 1. Spring. p. 109. 

129Quah. (2013). op.cit. pp. 294-295. 
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 เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส านักงาน ป.ป.ป. ได้ถูกแทนที่ด้วย
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน พ.ศ. 2542 โดยได้รับอ านาจเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่ง
เคยเป็นเพียงเสือกระดาษให้มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
ข้าราชการและนักการเมือง ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. มีสถานะเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเหมือนใน

อดีต แต่รับผิดชอบต่อวุฒิสภา การท าเช่นนี้ท าให้ ป.ป.ช. มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทุจริตโดยรัฐมนตรีร่วม
รัฐบาล องค์กรมีอิสระในการควบคุมเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และการบริหารจัดการของตนเอง โดยสมาชิกทั้ง 9 คนมา
จากการเสนอชื่อโดยวุฒิสภาและโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการมีหน้าที่หลักที่ส าคัญ 3 ประการ
คือ 1) มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันประกาศทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและข้าราชการ และรายงานกรณี

ของการแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จให้กับศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ถูกตัดสินว่ากระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็
จะต้องออกจากต าแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 2) มีหน้าที่ป้องกันการทุจริต โดยการเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันให้แก่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
ความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและประชาชน และเร่งประสานความร่วมมือในหมู่ประชาชนโดยการจัดสัมมนา

ต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ 3) มีอ านาจในการตรวจสอบข้าราชการและนักการเมืองที่
ถูกกล่าวหาว่า “ร่ ารวยผิดปกติ” หรือมีการกระท าที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือมีการใช้อ านาจในทางมิชอบ130 

 ในช่วงปีแรกๆ ของการก่อตั้ง ป.ป.ช. มีผลการด า เนินการที่น่าสนใจ ป.ป.ช. ได้ตั้งข้อกล่าวหากับรอง
นายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดทรัพย์สินมูลค่า 45 ล้านบาท ซึ่ง

ส่งผลให้ต้องลาออกจากต าแหน่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นเพียงสองเดือน การสืบสวนของ ป.ป.ช. 
น าไปสู่การไล่ออกจากราชการของรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยข้อหารับสินบนมูลค่า 30 ล้านบาท ขณะที่ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2544 ป.ป.ช. กล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ว่ามีเจตนาจงใจปกปิด
ทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.131 แม้ว่า ป.ป.ช. จะมีผลงานที่น่าสนใจ แต่เมื่อพิจารณาจากการวัดคอร์รัปชันแล้ว สถานการณ์

ของปัญหาการคอร์รัปชันของไทยยังคงน่าเป็นห่วง คะแนน CPI ของแต่ละปีมีระดับคะแนนที่ค่อนข้างต่ า ช่วงระยะ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการก่อตั้ง ป.ป.ช. เป็นต้นมา คะแนน CPI ของไทย มีคะแนนต่ ากว่า 4 จาก
คะแนนเด็ม 10132 ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชันก็ยังคงเป็นข้อกล่าวหาคลาสสิกที่คณะรัฐประหารน ามาใช้เป็นหนึ่งใน
ข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ ภายหลังการ

รัฐประหาร พ.ศ. 2549 การเข้าไปเก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของ ป.ป.ช. ซึ่งมีสถานะเป็น
องค์กรอิสระ ย่อมส่งผลให้องค์กรถูกตั้งค าถามต่อความน่าเชื่อถือและการท างานอย่างเป็นกลางและยุติธรรมใน
สภาวการณ์ที่การท างานขององค์กรถูกท าให้เป็นการเมือง (politicized) แล้ว 

 

กิจกรรม 4.4.3 

                                                           
130Ibid. pp. 295-297. 
131Ibid. p. 303. 
132ดูข้อมูลจากตาราง 8.11 ซ่ึงแสดงค่าคะแนน CPI ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2010. Ibid. p. 300. 
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จงอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.4.3 

ประเทศไทยใช้การจัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน เริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะ
กรรมกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ใน พ.ศ. 2517 รับผิดชอบ
การสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาที่ เกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและรายงานผลไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งส านักงาน ป.ป.ป. 

ขึ้นสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี แม้จะมีการด าเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปรายปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้นมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทั้งที่เก่ียวข้องกับข้าราชการและนักการเมือง มีสถานะเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้น

ตรงกับส านักนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป 
 


