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    จะต่อสู้กบัคอร์รัปชนัอยา่งไรดี ? 

ผาสุก พงษไ์พจิตร1 

 

นบัเป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายใหแ้สดงปาฐกถา เพื่อร าลึกถึงท่านอาจารยป๋์วย 

อ๊ึงภากร ผูเ้ป็นปูชนียบุคคล ซ่ึงมีผลงานเป็นคุณูปการกบัสังคมไทยอยา่งสูงยิง่ และเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ใน

อุดมคติของนกัเศรษฐศาสตร์ไทยจ านวนมาก  ส่วนดา้นความคิดทางการเมือง ท่านเคยกล่าวไวว้า่  

 

ผมมีความเช่ือมั่นอย่างแน่นแฟ้น ในประชาธิปไตยและในศักด์ิศรี ของมนุษย์ทุกคน ... 

ผมเช่ือในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ 
ผมเช่ือในสิทธิของชายหญิงทุกคนท่ีจะมีส่วนร่วมในการก าหนดชะตากรรมสังคมท่ีเขา
อาศัยอยู่ ... ผมเกลียดเผดจ็การไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันใดกต็าม ผมมีความเช่ือว่าระบอบ
ประชาธิปไตยควรจะได้มาอย่างสันติวิธี เพราะผมต้องการหลีกเล่ียงการใช้ก าลังอาวธุใน
การรักษาอ านาจของรัฐบาล2  

 

ดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัและการสร้างความโปร่งใส ท่านไดแ้สดงความกลา้หาญท่ีจะกล่าว

เตือนจอมพลถนอม กิติขจร ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  เร่ืองการทบัซอ้นของผลประโยชน์เน่ืองจาก

จอมพลถนอมด ารงต าแหน่งกรรมการอ านวยการของธนาคารพาณิชยถึ์ง 2 แห่ง  (พ.ศ.2507) ท่านไดต้ั้ง

ค  าถามถึงความสมควรจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งในลกัษณะเช่นน้ี และวธีิท่ีท่านท าก็ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ท่าน

แสดงปาฐกถาเน่ืองในงานเล้ียงประจ าปีของสมาคมธนาคารไทยในปี 2507 โดยกล่าวเป็นกลอนสุภาพ เกร่ิน

น าโดยยกยอ่งหลกัการอนัดีของจอมพลถนอมท่ีวา่ ผูท่ี้เป็นรัฐมนตรี จะตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบักิจการทางการคา้ 

แต่ท่าน ก็ไดต้ั้งค  าถามขอ้หน่ึง ซ่ึงท่านไม่สามารถตอบได ้ นัน่คือกิจการธนาคารเป็นการคา้หรือไม่ หลงัจาก

ไดอ่้านค าปราศรัยน้ี ในวนัรุ่งข้ึนจอมพลถนอมไดป้ระกาศลาออกจากคณะกรรมการอ านวยการของธนาคาร

ทั้งสองแห่งทนัที และมีค าสั่งใหรั้ฐมนตรีท่านอ่ืนปฏิบติัตาม 

 

                                                           
1 ปรับปรุงจาก ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย  อ๊ึงภากร โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 17 สิงหาคม 2558 
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. 
2 www.puey.in.th/index.php หนงัสือ task=view&id=12 
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คณะผูจ้ดังานปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อ๊ึงภากร ไดข้อให้ขา้พเจา้พดูเร่ือง การจดัการกบัปัญหา

คอร์รัปชัน่ในกรอบประชาธิปไตย นบัเป็นหวัขอ้ท่ีเหมาะแก่กาลเทศะและสอดคลอ้งกบัปรัชญาของท่าน

อาจารยป๋์วยเป็นอยา่งยิง่ 

การบรรยายน้ีแบ่งออกเป็นส่ีตอน ตอนท่ีหน่ึง นิยามความหมายและผลของคอร์รัปชนัต่อสังคม 

ตอนท่ีสอง สภาพปัญหาในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา ตอนท่ีสาม ท าไมคอร์รัปชนัจึงปราบไดย้ากมาก และตอนท่ีส่ี 

สรุป เหตุใดจึงตอ้งต่อสู้กบัคอร์รัปชนัในระบอบประชาธิปไตย  

 

1. นิยามและผลกระทบต่อสังคม 

คอร์รัปชนั3นั้นมีหลากหลายความหมาย ในท่ีน้ีจะใชใ้นแนวกวา้งใหห้มายถึง “การแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตนหรือใหก้บัพรรคพวกโดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีหรืออ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น

เคร่ืองมือกระท าการทุจริต พฤติกรรมดงักล่าวอาจผดิหรือไม่ผดิกฎหมาย แต่ขดักบัหลกัจริยธรรมหรือขดักบั

ความคาดหวงัท่ีสาธารณะชนมีต่อบทบาทของบุคคลสาธารณะ”4  ซ่ึงบุคคลสาธารณะ ไดแ้ก่นกัการเมือง 

ขา้ราชการและผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รสาธารณะต่าง ๆ  ปรากฏการณ์ คอร์รัปชนัน้ี มีหลายรูปแบบ ทั้งท่ีจบั

ตอ้งไดไ้ม่ถนดัอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก การทบัซอ้นของผลประโยชน์ และท่ีจบัตอ้งคิด

เป็นตวัเงินไดใ้นรูปแบบของสินบน เงินพิเศษ การสามารถหาประโยชน์ส่วนตนจากการใชต้  าแหน่งหรือ

อ านาจในทางกฎหมาย ปรับแปลงกฎเกณฑ ์ นโยบาย หรือผา่นกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ประโยชน์ของบุคคลากรภาครัฐเป็นการเฉพาะในแนวทางท่ีขดักบัประโยชน์สาธารณะ  อนัเป็นรูปแบบหน่ึง

ของคอร์รัปชนัท่ีภาษาองักฤษเรียกวา่ state capture และ regulatory capture5  

ส าหรับในส่วนของคอร์รัปชนัท่ีจบัตอ้งเป็นตวัเงินไดน้ั้น ก็มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ คือตั้งแต่

เงินเพียง 100 บาท ไปจนถึง แสน  ลา้น พนัลา้น ฯลฯ ในระดบัสากลแลว้จะพดูกนัถึงระดบัเล็กและใหญ่ท่ี

                                                           
3 นวลนอ้ย ตรีรัตน์, “การตรวจสอบคอร์รัปชนัโดยภาคประชาชนในสถาบนัพระปกเกลา้” , ใน การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มมุมองเชิงเปรียบเทียบ, การประชุมวิชาการสถาบนั
พระปกเกล้า คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2549. 
4 ผาสุก พงษไ์พจิตร และนวลนอ้ย ตรัรัตน์,‘คอร์รัปชนั ค่าเช่า และพฒันาการทางเศรษฐกิจ’, วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ปีท่ี21, ฉบบัท่ี 4, ธนัวาคม 2546. 
5 ในบา้นเรานิยมเรียกกนัวา่คอร์รัปชนัเชิงนโยบาย ส าหรับนิยาม state capture ท่ีธนาคารโลกใช ้หมายถึง พฤติกรรมของปัจเจกหรือกลุ่มบุคคลหรือวสิาหกิจทั้งในภาคราชการ
และภาคเอกชนท่ีใชอิ้ทธิพลอ านาจในการออกกฎหมายและนโยบายหรือในการก ากบัควบคุม เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อให้ไดเ้ปรียบ ดว้ยการถ่ายเทรายไดข้อง
ภาคเอกชนมาสู่ขา้ราชการอยา่งไม่โปร่งใส state capture , regulatory capture ต่างจากการเรียกรับสินบนทัว่ไปท่ีขา้ราชการ นกัการเมืองใชดุ้ลยพินิจเก่ียวกบักฎเกณฑท่ี์มีอยู่
แลว้หาประโยชน์ส่วนตน ตรงท่ี state capture, regulatory capture เป็นการใชอิ้ทธิพลเพื่อให้มีกฎหมายหรือกฎเกณฑใ์หม่เพื่อให้ตนเอง กลุ่ม หรือวสิาหกิจไดเ้ปรียบเป็นการ
เฉพาะ โดยกระบวนการส่งอิทธิพลอาจมองเห็นไดย้าก ให้ดู The World Bank, Anticorruption in Transition A Contribution to the Policy Debate, Washington D.C. 2000 , 
หนา้ xv-xvi;   Oleksiy  Omelyanchuk, Explaining State Capture and State Capture Modes: The Cases of Russia and Ukraine, Budapest, 2001. 
Http://www.ualberla.ca/CIUS/stasiuk/st-pdf/Explaining State Capture.pdf , เขา้ถึง 31 กรกฎาคม 2015; Boehm, Frederic , Regulatory Capture Revisited – Lessons from 
Economics of Corruption, Ph.D Economics, Anti-Corruption Training  & Consulting (ACTC), and Research Center for Political Economy (CIEP, Universidad Externado 
de Colombia), Working Paper,July 2007. อาจมีกรณีท่ีเป็นการถ่ายโอนรายไดท่ี้ควรเป็นของรัฐบาลมาสู่ขา้ราชการเป็นการส่วนตวัแบบไม่โปร่งใสก็เป็นได ้แนวคิด State 
capture, regulatory capture น้ีเร่ิมแรกใชอ้ธิบายปัญหาในประเทศเปล่ียนผา่นจากคอมมิวนิสตเ์ป็นเสรีนิยม แต่พบวา่เป็นปัญหาในสังคมอ่ืนดว้ย 

http://www.ualberla.ca/CIUS/stasiuk/st-pdf/Explaining%20State%20Capture.pdf
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สอดคลอ้งกบัค าวา่ Petty และ Grand คอร์รัปชนั โดย Petty Corruption เป็นพวกเงินเล็ก ๆ นอ้ยท่ีขา้ราชการ

เรียกเก็บเม่ือประชาชนไปติดต่อหน่วยราชการในชีวติประจ าวนั เช่น ท่ีกรมการขนส่ง ท่ีเขต(อ าเภอสมยัก่อน) 

ท่ีโรงพยาบาล ท่ีโรงเรียน ฯลฯ ในขณะท่ี  Grand Corruption จะเป็นเร่ืองการซ้ือต าแหน่ง การเรียกรับสินบน

โครงการขนาดใหญ่ การใหไ้ดส้ัมปทาน การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม การหารายไดใ้นกระบวนการ state capture 

ฯลฯ  

ผลของการคอร์รัปชนัต่อสังคมโดยรวมนั้นคงไม่ตอ้งสาธยายมากเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่

สร้างความเสียหายหลายอยา่ง6 ท่ีส าคญัคือเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื ท าใหมี้การใช้

ทรัพยากรสาธารณะอยา่งไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความเช่ือถือในระบบประชาธิปไตย  ท าลาย

หลกัการนิติธรรม  ดงัท่ีมาร์ค ศกัด์ิซาร์ สรุปวา่ “คอร์รัปชนัคือการใชอ้ านาจโดยมิชอบ…เป็นอาการของความ

ไม่เท่าเทียมในสิทธิและโอกาสระหวา่งผูมี้อ  านาจกบัผูไ้ร้อ านาจ…จึงถือเป็นปัญหาเร่ืองความยติุธรรมทาง

สังคม”7 นกัวชิาการดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัจึงเห็นวา่ การป้องกนัคอร์รัปชนัไม่ใหเ้กิดข้ึนในแต่ละ

หน่วยงานหากท าไดจ้ะถือเป็นส่ิงดีท่ีสุด  แต่ถา้ขา้ราชการและบุคคลสาธารณะคอร์รัปชนัแมเ้พียงเล็กนอ้ย

หากมีหลกัฐานชดัเจนเพียงพอ สมควรถูกลงโทษทนัทีและโทษจะตอ้งหนกัตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดวามเคย

ชินและท าไปเร่ือยๆโดยเร่ิมตน้จากเร่ืองเล็กจนเป็นเร่ืองใหญ่โตในทา้ยท่ีสุด8  

 

2. สภาพปัญหาและปรากฎการณ์คอร์รัปชันในช่วง 15  ปีทีผ่่านมา 

การวเิคราะห์ในส่วนน้ีจะเนน้ไปท่ีคอร์รัปชนัท่ีจบัตอ้งเป็นตวัเงินได้9  โดยจะแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนดว้ยกนัคือ คอร์รัปชนัภาคครัวเรือน ท่ีเป็น Petty Corruption และคอร์รัปชนัภาคธุรกิจในลกัษณะของ 

Grand Corruption  

คอร์รัปชันภาคครัวเรือน 

ในเร่ืองน้ีมีตวัช้ีวดัระดบัการเปล่ียนแปลง จดัท าโดยคณะวิจยัท่ี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัเม่ือปี 2542 และเม่ือปี 2557 ขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจหวัหนา้ครัวเรือนโดยใชแ้บบสอบถามชุด

                                                           
6 ดูเพิ่มเติมเช่น ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค,์ คอร์รัปช่ันกับประชาธิปไตยไทย. ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง ,คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 
2537, บทท่ี 1. 
7 มาร์ค ศกัด์ิซาร์, การต่อสู้กบัคอร์รัปชนัในสังคมเปล่ียนผา่น , Freidrich Ebert Stiftung, พฤษภาคม 2557 . ปกหนา้. 
8 ศาสตราจารย ์Prakash Chander,  Address, แสดงท่ี The XI Annual Conference of the Asian Law & Economics Association, จดัโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 10, สิงหาคม, 2558, ห้อง 105, ตึกมหาจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
9 ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่คอร์รัปชนัแบบท่ีจบัตอ้งไม่ไดไ้ม่ส าคญัแต่เป็นเพราะวา่งานศึกษาวิจยัยงัมีนอ้ยและเป็นเร่ืองยากท่ีจะศึกษา เช่นเร่ืองการช่วยเหลือญาติมิตร การใช้
ขอ้มูลลบัของทางราชการ การใชอิ้ทธิพล การใชบุ้คคลากรและทรัพยสิ์นราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน การรับงานนอก การท างานหลงัออกจากต าแหน่งแต่ยงัใชเ้ส้นสาย
หรืออิทธิพลท่ีมีอยูก่่อนเกษียณให้เป็นประโยชน์ส่วนตน การท่ีขา้ราชการสวมหมวกหลายใบในเวลาเดียวกนั(รับต าแหน่งต่างๆ) ท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกนัอยู ่เช่นอยัการมี
หนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ภาครัฐแต่สามารถเป็นกรรมการในบริษทัเอกชนท่ีรับจา้งงานจากภาครัฐได ้เป็นตน้ คอร์รัปชนัท่ีอาจมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนหรือไม่มีการไดรั้บ
ผลประโยชน์คิดเป็นเงินไดท่ี้ชดัเจนเหล่าน้ีลว้นสร้างความเสียหายให้แก่ประโยชน์สาธารณะทั้งส้ิน เช่นเดียวกบัคอร์รัปชนัท่ีจบัตอ้งเป็นตวัเงินได ้
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เดียวกนัและวธีิวทิยาแบบเดียวกนั10  ค  าถามส าคญัคือ เม่ือไปติดต่อหน่วยราชการ ถูกเรียกสินบนเงินพิเศษ

หรือไม่ เป็นเงินเท่าไร? พบวา่ ประชากรท่ีถูกเรียกสินบนลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 4.811 และวงเงินใน

ราคาจริงท่ีถูกเรียกก็ลดลงมากถึงร้อยละ 9012 ส าหรับหน่วยงานท่ีเรียกรับสินบนเป็นมูลค่าสูงสุดทั้ง 2 ปีน้ีนั้น 

คือกรมท่ีดิน อีก 3 อนัดบัถดัมา ส าหรับปี 2542 คือ ต ารวจ สรรพากร และกรมการขนส่งทางบก  ส าหรับปี 

2557 3 อนัดบัถดัมาคือ ต ารวจ โรงเรียนรัฐบาลและกรมการขนส่งทางบก (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สินบนภาคครัวเรือน 

    

 ระดบัการคอร์รัปชนัภาคครัวเรือนท่ีลดลงอาจเป็นเพราะประชาชนไม่กลา้ตอบ หรืออาจ

เปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน จากการศึกษาพบวา่ท่ีลดลงอยา่งมากในช่วง 15 ปี ท่ีผา่นมาน้ีมีความ

เป็นไปไดสู้งเพราะวา่ไดมี้การปฏิรูประบบราชอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งดา้นวธีิการใหบ้ริการ 

การตรวจสอบจากภายนอกและการส่งเสริมจริยธรรม ท่ีส าคญัมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยท าให้

การเรียกรับสินบนเป็นไปไดย้ากข้ึน เช่นระบบ EDI ท่ีกรมศุลกากร การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทาง
                                                           
10ผาสุก พงษไ์พจิตร ยงยทุธ ไชยพงศ ์ธานี ชัยวฒัน์ รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจยัเร่ือง “คอร์รัปชนัในระบบราชการไทย “การส ารวจทศันคติประสบการณ์ของหัวหนา้
ครัวเรือน”, สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) กนัยายน 2557,  www.trf.or.th 
11 ผาสุก พงษไ์พจิตร ยงยทุธ ไชยพงศ ์ธานี ชยัวฒัน์ รายงานฉบบัสมบูรณ์…. หนา้ 6.  
12 วงเงินสินบนทั้งหมดในปี 2542 = 15,400 ลา้นบาท ปี 2557 ลดลงเป็น 4,949 ลา้นบาท หากปรับดว้ยอตัราเงินเฟ้อแลว้ เงินสินบนในปี 2557 เป็นเพียง 1,648 ลา้นบาท  

ปี พ.ศ.                 2542 2557 

สัดส่วนหวัหนา้ครัวเรือนท่ีถูกเรียกสินบน

เงินพิเศษในปีก่อนหนา้ (10%) 

                  10 4.8 

มูลค่าสินบนเฉล่ียต่อหวัหนา้ครัวเรือนท่ี

ถูกเรียกใหจ่้าย (บาท) 

                9,722                    5,016 

มูลค่าสินบนทั้งหมด (ลา้นบาท) (2557 

ปรับดว้ยอตัราเงินเฟ้อ ) 

              15,400                  1,648* 

หน่วยงานท่ีเรียกสินบนมากสุดส่ีอนัดบั

แรก (ตามจ านวนเงิน ) 

ท่ีดิน, ต ารวจ, สรรพากร, 

กรมการขนส่งทางบก 

ท่ีดิน, ต ารวจ, โรงเรียนรัฐบาล, 

กรมการขนส่งทางบก 



5 
 

อินเตอร์เน็ตท่ีกรมสรรพากร ฯลฯ ทั้งน้ีการปฏิรูปเกิดจากแรงผลกัดนัของภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและ

ส่ือ13แต่การปฏิรูประบบการใหบ้ริการภาคราชการน้ีมีผลกบัขา้ราชการระดบัล่างและกลางเป็นส่วนใหญ่ ยงั

ไม่เขา้ถึงขา้ราชการระดบัสูงทั้งทหาร พลเรือน ตุลาการและนกัการเมือง 

ส าหรับสินบนเงินพิเศษท่ีคิดเป็นตวัเงินไดใ้นกรณีของคอร์รัปชนัวงเงินสูงนั้น ดูไดจ้ากตวัช้ีวดั

เรียกวา่ ดชันีความโปร่งใส ( Corruption Perception Index หรือ CPI ) ขององคก์ารความโปร่งใสนานาชาติ  

(Transparency International หรือ TI ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1)  

แผนภาพท่ี 1 ดชันีภาพพจน์คอร์รัปชนั (CPI) โดยองคก์ารความโปร่งใสนานาชาติ (TI) 

 

ขณะน้ี CPI ไดถู้กใชเ้ป็นดชันีแสดงระดบัคอร์รัปชนัของประเทศต่าง ๆ  ท่ีครอบคลุมการคอร์รัป

ชนัภาคราชการแบบเหมารวมทุกประเภท ไม่วา่เล็กหรือใหญ่ แต่เม่ือศึกษาลึกลงไป พบวา่ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อ

สร้างดชันีน้ี เป็นทศันคติของนกัธุรกิจขา้มชาติท่ีลงทุนในประเทศต่าง ๆ เป็นโครงการขนาดใหญ่วงเงินสูง 

ซ่ึงมีนยัวา่เงินสินบนท่ีเก่ียวโยงตอ้งสูงดว้ย ดงันั้น CPI จึงเป็นดชันีของคอร์รัปชนัขนาดใหญ่ ไม่ใช่ภาพรวม

ของคอร์รัปชนัภาคครัวเรือนในประเทศนั้น ๆ14 

การค านวณดชันี CPI  เป็นการใหค้ะแนนจาก 0 ถึง 100 คะแนน ใกล ้100 แสดงความโปร่งใส

สูง หรือระดบัคอร์รัปชนัต ่า ยิ่งคะแนนใกลศู้นยย์ิง่มีคอร์รัปชนัสูง  

ในแผนภาพท่ี 1 ท่ีแสดงค่าดชันี CPI และอนัดบัของไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ 

ในช่วงเวลา 15 ปี ระหวา่งปี พ.ศ.2541  และ พ.ศ.2556 นั้น จะเห็นไดว้า่ ค่า CPI ของไทยค่อนขา้งต ่า แสดงวา่

มีคอร์รัปชนัสูง และเปล่ียนแปลงนอ้ยมากในช่วง 15 ปี  

                                                           
13 ผาสุก ยงยทุธ ธานี  2557, อา้งแลว้, หนา้ 48-49. 
14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ผาสุก พงษไ์พจิตร ยงยทุธ ไชยพงศแ์ละธานี ชยัวฒัน์, รายงานฉบับสมบรูณ์…, หนา้ 3-4. 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ อนัดบัของไทยลดลงมากจากอนัดบัท่ี 61 ในปี  2542 เป็น

อนัดบัท่ี 102 ในปี 255615 สะทอ้นวา่ประเทศอ่ืนไดป้รับตวัใหดี้ข้ึนเก่งกวา่ไทย ประเทศในเอเชียท่ีมีอนัดบั

ดีกวา่ไทยในปี 2556 มีสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (อนัดบัท่ี 5, 53 และ 94 ของโลกตามล าดบั) 

ส าหรับประสบการณ์ของนกัธุรกิจไทย สังศิต พิริยะรังสรรค ์เม่ือปี 2541 ไดส้อบถามนกัธุรกิจ  

430 รายท่ีสังกดัอยูใ่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการคา้ไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเร่ืองการจ่ายเงินค่าน ้าร้อนน ้าชาใหแ้ก่หน่วยงานราชการ ร้อยละ 63 ตอบวา่จ่ายเงินค่าน ้าร้อนน ้าชา ส่วย

และเงินใตโ้ตะ๊ นอกเหนือจากค่าคอมมิชชัน่ในการประมูลโครงการ อีกร้อยละ 36 ตอบวา่ไม่ไดจ่้าย 

หน่วยงานท่ีนกัธุรกิจระบุวา่จ่ายเงินใหต้ั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง มี กระทรวงมหาดไทย คมนาคม 

อุตสาหกรรม แรงงานและสวสัดิการ สาธารณะสุข ศึกษาธิการ ส านกันายกรัฐมนตรี ยติุธรรม วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี และทบวงมหาวทิยาลยั ตามล าดบั16 

คอร์รัปชนัประเภทวงเงินสูงๆ มกัหลุดรอดจากการถูกลงโทษเสมอ โดยเฉพาะกรณีการซ้ือ

ต าแหน่ง ซ่ึงในเร่ืองน้ีนั้น งานศึกษาของผาสุกและสังศิต ในกรณีของต ารวจ เม่ือปี พ.ศ.2535  พบวา่วงเงินท่ี

จ่ายเพื่อซ้ือต าแหน่งใหญ่สูงสุดอาจสูงถึง 30 -50 ลา้น และอดีตรองอธิบดีกรมต ารวจ พลต ารวจเอกวสิษฐ เดช

กุญชร ไดใ้หส้ัมภาษณ์ “ยอมรับวา่ มีการซ้ือขายต าแหน่งกนัจริงในกรมต ารวจ”17 

 งานศึกษาของ ศุภชยั ยาวะประภาษ เม่ือปี พ.ศ. 254318  ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์หวัหนา้ส่วน

ราชการระดบัอ าเภอ จงัหวดัและส่านกลาง ระดบัอธิบดี รองอธิบดี ผูอ้  านวยการกรมเกือบ 600 ราย ท่ีท างาน

ในหน่วยงานราชการต่างๆพบวา่ ร้อยละ 43.6 ตอบวา่มีการซ้ือขายต าแหน่งในหน่วยงานของตน ร้อยละ 50.3 

ตอบวา่ไม่มี และร้อยละ 6.2 ตอบวา่ไม่แน่ใจ เม่ือถามวา่ มีตวักลางหรือไม่ในการซ้ือต าแหน่ง ขา้ราชการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตอบวา่ ผูป้ระสานการซ้ือขายต าแหน่งคือ นกัการเมืองตามดว้ยคนใกลชิ้ด แต่ท่ี

กรุงเทพมหานคร ระบุวา่ไม่ตอ้งผา่นใคร ติดต่อกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ลย 

หลายคนเช่ือวา่คอร์รัปชนัวงเงินสูงมกัเกิดจากนกัการเมืองบงัคบัใหข้า้ราชการท า แต่ในทาง

ปฏิบติัจริงนั้น ขา้ราชการระดบัสูงสามารถกระท าการทุจริตไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งร่วมมือกบันกัการเมือง  

แต่อาจร่วมมือกบันกัธุรกิจ และขา้ราชการคนอ่ืน 

                                                           
15 ในปี 1998 และ 2013 จ านวนประเทศทั้งหมดท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัคือ 85 และ 175 ตามล าดบั 
16 สังศิต พิริยะรังสรรค ์“ ตวัช้ีบางประการแสดงระดบัการคอร์รัปชนัของหน่วยราชการ: ประสบการณ์ของนกัธุรกิจกลุ่มตวัอยา่ง “  ใน รายงานผลการวิจัยการคอร์รัปชันใน
ระบบราชการไทย , โดยผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการม ธนัวาคม 2541,  หนา้ 179, 209 
17 “วสิษฐ รับต าแหน่งต ารวจซ้ือขายได”้ สยามรัฐรายวนั, 20 กรกฎาคม 2533. 
18 ศุภชยั ยาวะประภาษ, “คอร์รัปชนัในวงราชการ มุมมองของขา้ราชการและแผนปฏิบติัการสร้างสังคม “, ใน ยทุธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย พ.ศ. 2543  
โดย นิพนธ์ พงัพงศกร ศุภชยั ยาวะประภาษ ผาสุก พงษไ์พจิตร เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543. 
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เท่าท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองของทฤษฎีและงานส ารวจ โลกแห่งความจริงเป็นอยา่งไร? ในส่วนต่อไป

จะวเิคราะห์กรณีอ้ือฉาวเม่ือเร็วๆน้ีสามกรณีดว้ยกนั เพื่อใหเ้ห็นความซบัซอ้นของคอร์รัปชนัวงเงินสูง 

กรณีทีห่น่ึง  รัฐบาลถูกโกง จ่ายเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใหใ้หบ้ริษทัปลอมหลายพนัลา้น 

ขณะท่ีเขียนปาฐกถาน้ี กระบวนการสืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรณีอ้ือฉาว

น้ียงัไม่ส้ินสุด ขา้ราชการบางคนถูกลงโทษไปแลว้ แต่อีกส่วนหน่ึงยงัเป็นผูถู้กกล่าวหา เท่าท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ี

เปิดเผยแก่สาธารณชนพอจะประมวลความเป็นมาไดด้งัน้ีกลางปี 2556 ส านกัข่าวอิศรา เสนอข่าววา่ 

สรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัปลอม  63 บริษทั  โดยไดคื้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นเงิน 4,298,584,817 

ลา้นบาท ทุกบริษทัท่ีไปตรวจสอบมีท่ีตั้งเป็นห้องวา่งเปล่าหรือบา้นร้าง (30 แห่งใชเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนั) พบ

หลกัฐานวา่บุคคลท่ีตั้งบริษทัปลอมเป็นเจา้ของส านกังานบญัชี ทนายความ และเก่ียวพนักบัผูส้อบบญัชีและ

ผูใ้หญ่ในกรมสรรพากร   

       การเสนอข่าวอยา่งต่อเน่ืองของส านกัข่าวอิศรา ส่งผลใหก้ระทรวงการคลงัแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ จนน าไปถึงการส่งเร่ืองให้ดีเอสไอ และป.ป.ช. เขา้มาสืบสวน และตั้งอนุกรรมการไต่สวน

ขอ้เทจ็จริง ตามมาดว้ยการโยกยา้ยขา้ราชการในกระทรวงการคลงั การอายดัทรัพยข์า้ราชการระดบัสูง  การ

ไล่ออก การให้ออก การถูกสอบวนิยัร้ายแรงมากกวา่ 10  ราย ผูใ้หญ่ถูกพกัราชการ19  มิถุนายน  2558 ป.ป.ช. 

มีมติอายดัทรัพยผ์ูใ้หญ่ เป็นทองค ามูลค่าเกือบ 180 ลา้นบาท ภายหลงัจากการปกปิดบญัชีทรัพยสิ์นและอยู่

ระหวา่งการตรวจสอบวา่ร ่ ารวยผดิปกติหรือไม่ เน่ืองจากถูกกล่าวหาวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตโกงภาษี 

มูลค่าเพิ่ม 4.3 พนัลา้นบาท20 

ณ จุดน้ี “การไต่สวนพบเพียงระดบัขา้ราชการ”21 ไม่มีข่าวนกัการเมืองเก่ียวโยงแต่อยา่งใด นัน่

คือหากเป็นจริง แสดงวา่ขา้ราชการระดบัสูงจ านวนหน่ึงร่วมกนักระท าการทุจริตดว้ยตนเอง พวกเขามี

การศึกษาสูงระดบัปริญญาตรี โท บา้งผา่นการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงหลายแห่ง เช่น วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร วปอ. นกับริหารระดบัสูง  (นบส.1)  ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.)  และ หลกัสูตร Directors 

Certification Program (DCP) ของ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

                                                           
19 ส านกัข่าวอิศรา 30 ธนัวาคม 2556. “เบ้ืองหลงัเปิดโปงทุจริตภาษี 4.3 พนัลา้น ข่าวเจาะแห่งปี”; ไทยพบัลิกา  22  มิถุนายน 2558 
20 “อนุฯ ป.ป.ช. อายดัทอง 179 ล. อดีตอธิบดีกรมสรรพากรไม่ปรากฏในบญัชี“ไทยรัฐออนไลน์ 25 มิถุนายน  2558. เขา้ถึง  19 กรกฎาคม  2558. การอายดัน้ียงัอยูใ่นขั้นถูก
กล่าวหา จะตอ้งมีขั้นตอนการเขา้ช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาอีกเป็นขั้นต่อไป 
21 “ ‘สาธิต’ รับทราบขอ้กล่าวหา”,  เดลินิวส์, วนัท่ี  24 กรกฎาคม   2558 หนา้ 12. 
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ทั้งน้ี ยงัจะตอ้งติดตามต่อไปวา่ ในทา้ยท่ีสุดผูเ้ก่ียวโยงทั้งหมดทั้งนอกและในหน่วยงานท่ีมี

ปัญหามีก่ีราย? ทุกรายจะถูกลงโทษไหม? และรัฐบาลจะสามารถเรียกค่าเสียหายท่ีไดจ่้ายเงินภาษีของ

ประชาชนทั้งประเทศไปถึง 4.3 พนัลา้นบาทใหก้บัมิจฉาชีพไดไ้หม?  

กรณีทีส่อง   โจรช่วยจบัคอร์รัปชนั 

ปลายปี 2554 ขณะผูใ้หญ่ในกระทรวงแห่งหน่ึง  ฉลองแต่งงานลูกสาวท่ีโรงแรมหรู โจรไดเ้ขา้

ปลน้บา้น ขนเงินสดท่ีผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ยงัมีสายรัดจากธนาคารเป็นเงินจ านวนมาก โดยโจรรับสารภาพ

เบ้ืองตน้วา่พบกระเป๋าใส่เงินหลายร้อยลา้นบาท แต่ขนเงินไปไดก้วา่ 200 ลา้นบาทเท่านั้น ฝ่ายเจา้ของบา้น

บอกวา่เงินท่ีถูกปลน้เป็นเงินสินสอด เงินเตรียมจดังานแต่งลูกสาวประมาณ 5 ลา้นบาท ในท่ีสุดต ารวจตาม

คืนเงินมาไดเ้กือบ 20 ลา้น ความไม่ชอบมาพากลน้ีท าใหผู้ใ้หญ่ ถูกยา้ยไปช่วยราชการ และป.ป.ช.เขา้

ด าเนินการอายดัเอกสารและทรัพยสิ์นเพื่อตรวจสอบวา่ร ่ ารวยผดิปกติหรือไม่22 

4 ปีต่อมา (มกราคม 2557) ป.ป.ช.ช้ีมูลความผดิวา่ผูใ้หญ่ร ่ ารวยผดิปกติ จึงฟ้องศาลแพง่ใหมี้

ค าสั่งยดึทรัพยสิ์น ใหต้กเป็นของแผน่ดินมูลค่า 46,141,038 ลา้นบาท23 

เหตุปลน้บา้นคร้ังนั้นมีรายงานวา่เกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย “มีนกัการเมืองเขา้

มาเก่ียวโยงกบังบประมาณในการอนุมติัโครงการส าคญั... คนร้ายท่ีลงมือมัน่ใจวา่ การก่อเหตุคร้ังน้ีจะไม่เป็น

คดีความแต่เร่ืองบานปลาย เพราะแม่บา้นโทรแจง้ 191”24 

สาธารณชนคนนอกวงจะไม่มีทางไดรั้บรู้กรณีอ้ือฉาวน้ี และอาจไม่มีการเอาผดิใครเลย ถา้โจร

ไม่ไดเ้ขา้มาช่วย 

ขอ้มูลท่ีเปิดเผยแก่สาธารณชนผา่นส่ือ ท าใหท้ราบเส้นทางชีวติราชการของผูใ้หญ่ จบปริญญา

ตรี ผา่นการอบรมหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง นบส.1  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณราจกัร วปอ. และ

หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง  จากท่ีเคยมีต าแหน่งสูงในกรมส าคญัเช่นทางหลวงชนบท 

กรมทางหลวง จนในท่ีสุดไดเ้ป็นปลดักระทรวง ส่ือมวลชนประเมินกนัวา่ “เหล่าน้ีคือพื้นฐาน อนัท าใหมี้เงิน

จ านวนมหาศาลไปกบดานสงบน่ิงอยูใ่นบา้น.... ปมเง่ือนอยูท่ี่วา่กระบวนการจดัการ...จะสามารถลากคอ

                                                           
22 ‘ไขรหัสปลน้บา้นปลดัสุพจน์’ กบัท่ีมา ‘ร ่ ารวยผดิปกติ’,ไทยรัฐออนไลน์ วนัเสาร์ท่ี 27 มิถุนายน 2558; “ เกมหักเหล่ียม เฉือนเงิน เชือด ‘สุพจน์ ทรัพยล์อ้ม‘ ขโมยข้ึนบา้น 
200 ลา้น สถานการณ์จริงหรืออุปโลกน์“, THAIPUBLICA, 25 พย. 2554. Thaipublica.org/2011/supoj-robbery-game/ เขา้ถึง 27 ก.ค.2558. 
23   “ศาลแพ่งสั่งยดึทรัพย ์‘สุพจน์ ทรัพยล์อ้ม “46 ลา้นตกเป็นของแผน่ดิน”, Thai Publica 1 กุมภาพนัธ์ 2557. ตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ขา้ราชการท่ีถูกขอ้หาร ่ ารวยผดิปกติ จะถูกยดึทรัพยสิ์นท่ีไม่สามารถน าพยานหลกัฐานมาแสดงให้กระจ่างถึงท่ีมาท่ีไปในการไดท้รัพยสิ์น
ดงักล่าว 
24 “ยอ้นรอยปลน้บา้น ‘ปลดัสุพจน์’ โดนสาวไส้รวยอูฟู่้เจอป.ป.ช. อายดัทรัพย”์ , ไทยรัฐออนไลน์ 1 มีนาคม 2558 
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บรรดานกัการเมือง พรรคการเมือง... ข้ึนสู่ตะแลงแกงไดห้รือไม่”25 สายรัดเงินจากธนาคารต่างๆ จะน าไปสู่

ผูเ้ก่ียวขอ้งรายอ่ืน ๆ ในภาคธุรกิจเอกชนไดห้รือไม่? อ 

กรณีทีส่าม  คดี CTX 9000  มีหลกัฐานความไม่ชอบมาพากล แต่ในทา้ยท่ีสุดไม่มีการด าเนินคดี

ใด ๆ  

เม่ือ พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหบ้ริษทับทม.ผูส้ร้างสนามบินจดัซ้ือ CTX 9000 เคร่ือง

สแกนดกัจบัวตัถุระเบิด 26 เคร่ือง เพื่อติดตั้งในสนามบินสุวรรณภูมิ  บทม.ท าสัญญาการจดัซ้ือจดัจา้งผา่น

บริษทัตวัแทน ผลท่ีเกิดข้ึนคือมีส่วนต่างของราคาจากบริษทัผลิตมาถึงมือ บทม. จ านวนหน่ึง 

เม่ือ พ.ศ. 2547 บริษทัอินวชิัน่ ถูกคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ

ตรวจสอบพบวา่ ตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ไดติ้ดสินบนเจา้หนา้ท่ีรัฐในประเทศ

จีนและฟิลิปปินส์ ใหซ้ื้อสินคา้ของตน แต่ในประเทศไทย ไดพ้บความตั้งใจท่ีจะใชเ้งินส่วนต่างของราคาจ่าย

ใหห้รือสัญญาวา่จะจ่ายเจา้หนา้ท่ีไทย แต่ยงัไม่ทนัเสร็จส้ิน ก็ถูกสอบสวนเสียก่อน  

อินวชิัน่ท าผดิตามกฎหมายสหรัฐฯ  อินวชินัจึงไดท้  าขอ้ตกลงกบักระทรวงยติุธรรมสหรัฐฯ 

ยอมรับความผิดทั้งหมดและไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงวา่หากจะขาย CTX ใหแ้ก่ประเทศไทย จะตอ้งขายตรง

ใหก้บับริษทัท่ีสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นโดยหา้มขายผา่นบริษทัตวัแทนเอกชนใดๆ26 

           เม่ือเร่ืองอ้ือฉาวของ “อินวชินั” เป็นข่าวในเมืองไทย ไดมี้การท าสัญญาใหม่กบับริษทัผูผ้ลิต แต่

บทม.ก็ยงัคงตอ้งจ่ายในราคาเดิมท่ีมีส่วนต่างจ านวนเดิม โดยอธิบายวา่ส่วนต่างมีการรวมค่าอุปกรณ์ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และภาษีในราคาดว้ย มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ก็พบวา่ส่วนต่างทั้งหลายอยูใ่นวสิัยท่ี

รับไดใ้นทางธุรกิจ  

หลงัการรัฐประหารพ.ศ. 2549 คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่

รัฐหรือ ค.ต.ส.ของรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ จุลนานนท ์ ตรวจสอบคดี CTX มีผูถู้กกล่าวหาซ่ึง รวมทั้งอดีต

นายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กลุ่มบริษทัเอกชน 25 ราย และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัสร้าง

สนามบินสุวรรณภูมิ (บทม.)ประกอบดว้ย อดีตปลดักระทรวงคมนาคม นายทหารยศพลเอก นายทหารยศพล

อากาศเอก อยัการสูงสุด และนกัธุรกิจเอกชน 2 ราย 

เม่ือ พ.ศ. 2551 เม่ือ ค.ต.ส. ส่งเร่ืองไปให้อยัการสูงสุดด าเนินการฟ้องร้อง อยัการสูงสุดมีขอ้

โตแ้ยง้จากความไม่สมบูรณ์ของคดีสองคร้ัง คร้ังสุดทา้ยเกิดข้ึนในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554   

                                                           
25 “โลกธรรม อ านาจกรณี”สุพจน์ ทรัพยล์อ้ม” กบั “นกัการเมือง”, มติชนรายวนั, 26 พฤศจิกายน 2554. 
26 “ยอ้นรอยมหากาพย ์7 ปี CTX: ตอนจบแบบหักมุมของ ป.ป.ช.” Thai Publica, 27 กนัยายน 2555. Thaipublica.org.2012/09/ctx.3/ เขา้ถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2558 
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ในรายงานของส่ือส านกังานอยัการสูงสุดยนืยนัวา่ “หลกัฐานเอกสารท่ีกระทรวงยติุธรรม

สหรัฐอเมริกาส่งมาใหส้ านกังานอยัการสูงสุดตามพระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศ…ท่ียนืยนัวา่

ไม่มีหลกัฐานของการใหค้่าตอบแทนโดย “อินวชิัน่” หรือตวัแทนบริษทัให้แก่เจา้หนา้ท่ีไทยและไม่มี

หลกัฐานวา่ อินวชิัน่ ไดย้อมรับหรือปฏิเสธขอ้กล่าวหาท่ีถูกฟ้องแต่อยา่งใด”  

ป.ป.ช. จึงเตรียมการท่ีจะฟ้องเอง และไดส่้งกรรมการ ป.ป.ช. คือ ศ.ดร.เมธี ครองแกว้ เดินทาง

ไปขอขอ้มูลรายละเอียดจากกระทรวงยติุธรรมท่ีสหรัฐฯ ไดเ้อกสารขอ้มูลจ านวนมากและไดส่้งมอบให้

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง27 ก่อนท่ี ศ.เมธีจะหมดวาระการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เม่ือ 9 สิงหาคม 255528 

28 สิงหาคม 2555 ป.ป.ช. แถลงอยา่งเป็นทางการวา่ ป.ป.ช. มีมติเอกฉนัทย์กค าร้องต่ออดีต

นายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม บริษทัเอกชนหลายกลุ่ม ในคดีการซ้ือและติดตั้งเคร่ือง. CTX 

และการก่อสร้างระบบสายพานล าเลียงกระเป๋าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 29 

31 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย ์ดร.เมธี ครองแกว้ ไดใ้ห้ขอ้สังเกตกบัมติเอกฉนัทข์อง ป.ป.ช. 

โดยอา้งถึงขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไปไดม้าจากกระทรวงยติุธรรมสหรัฐฯท่ีระบุวา่ ตวัแทนของฝ่ายอินวชินั “มีความ

ตั้งใจท่ีจะใชส่้วนต่างของราคา...[เพื่อ] จ่ายใหห้รือสัญญาวา่จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของไทย”30   และ

ศาสตราจารยเ์มธี ไดส้รุปทา้ยบทความวา่ “ถา้ทางการสหรัฐอเมริกามีความมัน่ใจถึงขนาดน้ีแลว้เราจะไม่เอา

ผดิใครเลยไดอ้ยา่งไร?” 31 

ความกงัขาเก่ียวกบัความโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสของกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง CTX 9000 

ยงัคงมีอยูแ่ละยงัคงมีหลายค าถามท่ียงัตอ้งการค าตอบเช่น การท่ีอยัการสูงสุดเป็นหน่ึงในผูถู้กกล่าวหา แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มีหนา้ท่ีเป็นผูฟ้้องร้องผูก้ระท าความผิดดว้ย นบัเป็นประเด็นการทบัซอ้นของผลประโยชน์

หรือไม่?  

หากพบวา่หลกัฐานท่ีไดจ้ากกระทรวงยติุธรรมสหรัฐไม่เพียงพอ ไดมี้การแสวงหาขอ้มูล

เพิ่มเติมภายในเมืองไทยเองหรือไม่ เพียงใด? 

อีกค าถามหน่ึงคือ เม่ือหน่วยงานหลกั 2 แห่ง ไดแ้ก่ อยัการสูงสุด และป.ป.ช. ไดล้งมติท่ีจะไม่

ฟ้องคดีน้ีแลว้นั้น หมายความวา่เป็นการส้ินสุด ไม่มีช่องทางท่ีจะร้ือฟ้ืนคดีไดอี้กกระนั้นหรือ ทั้ง ๆ ท่ีความ

กงัขาของหลาย ๆ คนก็ยงัมีอยู ่รวมทั้งของอดีตกรรมการ ป.ป.ช. เช่น ศาสตราจารย ์ดร เมธี ครองแกว้ 

                                                           
27 เมธี ครองแกว้ , เบือ้งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์,10  สิงหาคม 2557ม หนา้ 73. 
28 เมธี,  เบือ้งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์, ค าน า. 
29 Thaipublica 27 กนัยายน 2012. ในรายละเอียดการจดัซ้ือจดัจา้งเคร่ืองCTX 9000 กระท าโดยรวมการสร้างระบบสายพานดว้ย เป็นเงินอีกกวา่พนัลา้นบาท และในส่วนน้ีก็มี
ผูต้ ั้งขอ้สงสัยถึงจ านวนเงินมหาศาลในการน้ี 
30 เมธี,  เบือ้งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์,  หนา้ 75. 
31 เมธี,  เบือ้งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์, หนา้ 75. 
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จากกรณีอ้ือฉาวท่ีกล่าวมา หากมีหลกัฐานความไม่ชอบมาพากลจริง มีขอ้สังเกตบางประการ

กล่าวคือ คอร์รัปชนัวงเงินสูง เป็นพฤติกรรมการใชต้  าแหน่งในทางมิชอบของขา้ราชการระดบัสูง ซ่ึงอาจท า

ไดด้ว้ยตนเอง หรืออาจจะร่วมมือกบันกัธุรกิจหรือกบันกัการเมืองเป็นพนัธมิตร 2 เส้าหรือ 3 เส้า เป็นคอร์รัป

ชนัท่ีเกิดจากการสมยอมกนัระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บ  ท าใหย้ากท่ีจะตรวจสอบและส่งผลเสียสูงต่อสังคมวง

กวา้งเพราะใชท้รัพยากรสาธารณะมาก32 

ขา้ราชการมีการศึกษาสูง ความสามารถ ท าใหก้า้วหนา้ในการงาน แต่อีกส่วนหน่ึงเพราะ

ปรับตวัรับกบัขบวนการคอร์รัปชนั โดยผา่นการอุม้ชูของ “ ผูใ้หญ่ ” ทั้งในกระทรวงเองและจากนกัการเมือง

ท่ีร่วมขบวนการอยูแ่ลว้  เน่ืองจากอยูใ่นหน่วยราชการท่ีมีช่องทางการคอร์รัปชนัสูงแต่ขาดกลไกการ

ตรวจสอบ  ท าใหนึ้กถึงงานวทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตของนายต ารวจท่านหน่ึง ไดว้ิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

ค่านิยมและทศันคติของนายต ารวจชั้นสัญญาบตัรในบริบทของระบบส่วยซ่ึงท าใหต้ ารวจ  ท่ีเร่ิมแรกมี

ลกัษณะเหมือนผา้ขาว แลว้ค่อยๆเปล่ียนสีคล ้าเร็วข้ึนจากประสบการณ์ท างานกบัผูบ้งัคบับญัชาและระบบท่ี

เป็นปัญหา33 

การยอมรับไดก้บัวฒันธรรมไม่สุจริตหรือวฒันธรรมคอร์รัปชนั ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีพบเห็นอยู่

ทัว่ไปในหน่วยราชการเกรดเอของไทยหลายแห่ง นบัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการศึกษาวจิยัใหลึ้กซ้ึงและหาทาง

แกไ้ขใหไ้ดผ้ลจริงจงัมากกวา่น้ี   

กรณีอ้ือฉาวท่ีเช่ือมโยงกบับุคคลระดบั “บ๊ิก” เป็นจ านวนมาก (นกัธุรกิจท่ีมีอิทธิพลสูง 

นายทหารชั้นผูใ้หญ่ นกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสูงจากหลายหน่วยงาน และจากหน่วยงานตรวจสอบ)  การ

ด าเนินการเอาผดิหรือการหาผูรั้บผดิชอบกบัความไม่โปร่งใส เป็นเร่ืองยากมากจริงๆ   แมว้า่จะมีเบาะแส

ความไม่ชอบมาพากลมาจากต่างประเทศ และแมแ้ต่รัฐบาลแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารใชเ้หตุผลวา่เพื่อเขา้มา

แกปั้ญหาคอร์รัปชนัโดยนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง ก็ยงัไม่สามารถเอาผดิใครได ้

กรณีเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งไม่ดีใหข้า้ราชการระดบักลางเอาอยา่งหรือไม่?         

เร่ืองอ้ือฉาวทั้งสามกรณี ถูกเปิดโปงโดยคนภายนอก แสดงใหเ้ห็นความอ่อนแอของกลไกการ

ตรวจสอบภายในระบบราชการและองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนัเช่น ป.ป.ช. แต่แสดงอานุภาพของภาค

ประชาชนในการให้เบาะแส และบทบาทส่ือมวลชนในการเปิดโปงคดีคอร์รัปชนัใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ

จนน าไปสู่การเอาผดิกบัผูทุ้จริตได ้นบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัยิง่ของภาคประชาสังคมในการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

                                                           
32 นกัวชิาการบางคนเรียกวา่ collusive corruption  และควรไดรั้บโทษหนกัมาก ให้ดู  Prakash  Chander, “Address”, 2558, อา้งแลว้. 
33 ร.ต.อ. พงสันต ์คงตรีแกว้ ,“กระบวนการเปล่ียนแปลงค่านิยมและทศันคติของนายต ารวจชั้นสัญญาบตัร”, วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาการปกครอง บณัฑิต
วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529. 
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ส าหรับคอร์รัปชนัท่ีจบัตอ้งไดย้ากประเภทการเล่นพรรคเล่นพวก การทบัซอ้นของ

ผลประโยชน์  คอร์รัปชนัเชิงนโยบายหรือ state capture บางประเภท ไม่มีตวัช้ีวดั แต่คาดวา่ไม่น่าจะ

เปล่ียนแปลงมาก เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบเครือญาติ ระบบพรรคพวก และระบบ

อุปถมัภย์งัคงอยู ่

โดยสรุป ในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีคอร์รัปชนัภาคครัวเรือนหรือ Petty Corruption ใน

เมืองไทยลดลงมาก แต่ประเภทท่ีเป็นสินบน เงินพิเศษขนาดใหญ่แบบ Grand Corruption แทบไม่ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเลย และเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนในโลกแลว้ ไทยอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งแย ่และ

แยก่วา่เพื่อนบา้นเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์  

 

3. ท าไมจึงปราบคอร์รัปชันได้ยากมาก เพือ่ทีจ่ะตอบค าถามนีต้้องรู้สาเหตุทีน่ าไปสู่พฤติกรรมคอร์รัปชัน 

นกัวชิาการพยายามตอบค าถามน้ีในกรณีของไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกัคือ (1) 

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั (2) นกัศีลธรรมจรรยาธรรม (3) นกัเศรษฐศาสตร์การเมือง และ (4) นกัวเิคราะห์

สังคมระยะเปล่ียนผา่น  

 

มุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั  

มูลเหตุจูงใจใหก้ระท าการคอร์รัปชนัคือ ผลประโยชน์ท่ีจะไดท้ั้งท่ีเป็นตวัเงินและหรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แต่การคอร์รัปชนัก็มีตน้ทุนถา้ถูกจบัได ้ ดงันั้นผูก้ระท าจึงตอ้งคิดถึงตน้ทุนผลไดว้า่คุม้

หรือไม่ ตราบใดท่ีผลประโยชน์สูงแต่ตน้ทุนต ่า ผลไดสุ้ทธิก็จะเป็นแรงจูงใจใหค้อร์รัปชนัต่อไป34  แนวโนม้

เช่นน้ีจะยิง่สูงในสังคมซ่ึงสถาบนัทางสังคมอ่อนแอและมีความเหล่ือมล ้าสูง35 

 ส าหรับในเมืองไทยระบบการเมืองท่ีผกูขาดอ านาจท าใหข้า้ราชการมีอ านาจดา้นดุลยพินิจสูง 

ท าใหมี้โอกาสหาประโยชน์จากการทุจริตไดง่้าย แต่ตน้ทุนต ่าเพราะระบบกฎหมายและระบบการป้องปราบ

คอร์รัปชนัอ่อน บทบาทของ ป.ป.ช.ในการลงโทษผูก้ระท าความผดิไร้ประสิทธิภาพ36 ทางออกเนน้ไปท่ีการ

ท าใหอ้งคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชนัเขม้แขง็ การสร้างระบบท่ีดีใหมี้หลกัการนิติธรรมและลดความเหล่ือมล ้าใน

การกระจายรายได ้จะช่วยลดพฤติกรรมคอร์รัปชนัได ้

                                                           
34 เมธี ครองแกว้ “ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการป้องกนัการทุจริต”, มติชนออนไลน์ 30 มีนาคม 2558 
35 เมธี ครองแกว้ “เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการปราบคอร์รัปชนั” PPT. สถาลนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI), งานสัมมนาวชิาการประจ าปี พ.ศ. 2549 
36  “พลิกแฟ้มวจิยั ‘ศ.เมธี’ เทียบแนวทางปราบทุจริตในเอเชีย – ป.ป.ช.” ส านกัข่าวอิศรา 14 กนัยายน พ.ศ.2557. www.isranews.org/isranews-scooplitem/32873-matee-777-
01.html เขา้ถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2558.   
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มุมมองของนักศีลธรรมจรรยาธรรม  

แนวคิดน้ีมุ่งไปท่ีพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ผลไดท่ี้เป็นตวัเงินจากการ

คอร์รัปชนั และพร้อมท่ีจะท าการทุจริตเม่ือประโยชน์มากกวา่ตน้ทุนเสมอนั้น เพราะมีการใหคุ้ณค่าของ

ผลไดท่ี้คิดเป็นตวัเงินมากกวา่คุณค่าของการไม่ทุจริต  การใหคุ้ณค่ากบัจริยธรรมไม่ทุจริตสูงจะช่วยลดคอร์

รัปชนัได้37   ทางออกคือตอ้งท าคนใหเ้ป็น “คนดี (moral man)” ดว้ยการส่งเสริมหลกัการคุณธรรมจริยธรรม

ในหมู่ขา้ราชการและนกัการเมือง แต่ยอมรับวา่การท าคนใหเ้ป็นคนดีเป็นเร่ืองยากมาก   

มุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมือง38  

ปัญหาคอร์รัปชนัเก่ียวโยงกบักระบวนการสะสมทุนและระบอบการปกครองวา่เป็นระบอบท่ี

เปิดกวา้งใหก้บัเสรีภาพของส่ือมวลชนและการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการร่วมรณรงคต่์อสู้กบั

ปัญหาคอร์รัปชนัหรือไม่เพียงใด และวเิคราะห์ดว้ยวา่ กระบวนการต่อสู้กบัคอร์รัปชนั โดยภาคประชาชนน้ี

ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองเพราะผูทุ้จริตจะปรับตวัอยูเ่สมอ 

แรงจูงใจในการคอร์รัปชนัคือ ผลประโยชน์สุทธิท่ีไดรั้บ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นสินบนหรือภาษี

คอร์รัปชนั และรายไดจ้ากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) การกินค่าหวัคิว การคุม้ครองเศรษฐกิจผิด

กฎหมาย หกัดว้ยตน้ทุนท่ีตอ้งลงไปเพื่อใหไ้ดอ้  านาจหรือต าแหน่งท่ีมีอ านาจในการสั่งการ และตน้ทุนท่ีตอ้ง

ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหถู้กจบัได ้  เม่ือนกัการเมืองไดจ้ดัตั้งรัฐบาล จะพยายามเพิ่มรายไดจ้ากสินบนและค่าเช่า

ทางเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กบัพยายามลดตน้ทุน โดยการพยายามควบคุมกระบวนการยติุธรรม ส่ือมวลชน และ

ฝ่ายคา้น 

เม่ือประเทศไทยอยูใ่ตร้ะบอบการเมืองเผด็จการโดยทหาร ในทศวรรษ  2500 และ 2510 ภาค

ส่ือมวลชนและประชาชนถูกควบคุมและจ ากดัเสรีภาพ ตน้ทุนของคอร์รัปชนัจึงต ่า การทุจริตในสมยันั้นจึง

สูง 

ในช่วงท่ีระบบการเมืองเปิดมากข้ึน เช่นสมยัประชาธิปไตยคร่ึงใบ (2523- 2531) และ

ประชาธิปไตยเตม็ใบ (2532 –2534, 2535 – 2548) ความพยายามดงักล่าว จะปะทะประสานกบับทบาทการ

ตรวจสอบของส่ือมวลชน และองคก์รพฒันาเอกชน นกัวชิาการและขบวนการประชาชนท่ีต่ืนตวัจะผลกัดนั

ใหรั้ฐบาลท าหนา้ท่ีโดยโปร่งใสและรับผดิชอบมากข้ึน 

                                                           
37 เมธี ครองแกว้ “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการป้องกนัการทุจริต”, มติชนออนไลน์ 30 มีนาคม 2558 
38 ให้ดู ผาสุก พงษไ์พจิตร. “ธนกิจการเมือง” ปาฐกถาน า การสัมมนาประจ าปีเร่ือง ธนประชาชน”, ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ เอกสารสรุปการประชุม
วชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2549; ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค,์ คอร์รัปชัน่กบัประชาธิปไตยไทย..กิจการเมือง จดัโดยศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 7 ธนัวาคม 2548 และนวลนอ้ย ตรีรัตน์ .”การตรวจสอบคอร์รัปชนัโดยภาค 
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การศึกษาระดบัการคอร์รัปชนัของรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารในช่วงปี 2502 ถึงปี 2516 

เปรียบเทียบกบัรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งช่วงปี  2524 ถึงปี 2534 ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกวา่ระบอบรัฐสภา

ประชาธิปไตยเอ้ือกบัการต่อตา้นและลดทอนพฤติกรรมคอร์รัปชนั มากกวา่ระบบเผด็จการทหาร  ขา้ราชการ

ระดบัสูงในส านกังานตรวจเงินแผน่ดินใหส้ัมภาษณ์วา่ “รัฐบาลเผด็จการมีโอกาสคอรัรัปชนัสูงสุดเพราะการ

กระจุกตวัของอ านาจมีสูง และไม่ตอ้งแบ่งกบัใคร ยคุประชาธิปไตยอตัราคอร์รัปชนัน่าจะต ่ากวา่   เพราะท า

ไดย้ากข้ึน39 “และบอกกบัผูเ้ขียนวา่ รัฐบาลทหารจะปฏิเสธไม่ให ้ สตง.เขา้ตรวจสอบการใชง้บประมาณของ

กระทรวงกลาโหม แต่ภายใตรั้ฐบาลประชาธิปไตย การตรวจสอบเป็นไปได ้ 

การสร้างระบบตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนในสมยัประชาธิปไตยท าใหค้อร์รัปชนัรูปแบบใหม่ๆ เพิ่ม

มากข้ึนโดยเฉพาะ “การสร้างโครงการต่างๆ….เพื่อหาทางกินค่าหวัคิวจากจดัซ้ือจดัจา้ง... การใชน้โยบายเพื่อ

ผลทางการเมือง ส่วนการลดตน้ทุนของการคอร์รัปชนัก็... ใชว้ธีิการต่าง ๆ ท่ีท าใหอ้งคก์รตรวจสอบท างาน

ไม่ได”้40 

อยา่งไรก็ตามดา้นภาคประชาชนก็มีพฒันาการใหม่ๆ ท่ีจะต่อกรกบัการคอร์รัปชนัโดยบุคคล

สาธารณะเช่นนกัการเมือง เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดเ้ปิดช่องใหภ้าคประชาชนมีเคร่ืองมือใหม่ ๆ 

ในการต่อตา้นคอร์รัปชนัมากข้ึน 

กรณีท่ีภาคประชาชนโดยความร่วมมือกนัระหวา่งสมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่ือมวลชน กลุ่ม

แพทยช์นบทและองคก์รพฒันาเอกชนจ านวนมากตรวจสอบการทุจริตในการจดัซ้ือเวชภณัฑข์องกระทรวง

สาธารณสุข เม่ือพ.ศ. 2541 ไดส้ร้างผลสะเทือนคือสามารถเอาผิดกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

และนกัการเมืองท่ีเป็นท่ีปรึกษา จนตอ้งติดคุกเป็นเวลาหลายปี นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบความร ่ ารวย

ผดิปกติของรัฐมนตรีจนศาลมีค าสั่งยดึทรัพยม์ากกวา่ 200 ลา้นบาท “นบัเป็นคดีแรกท่ีสามารถลงโทษ

นกัการเมืองท่ีทุจริตคอร์รัปชนัจนตอ้งโทษจ าคุกไดภ้ายหลงัการใชรั้ฐธรรมนูญปี 2540”41 

        อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตยไทยใหย้ ัง่ยนืและ

ลงรากลึก จนไปไกลกวา่เร่ืองการเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมาก โดยตอ้งมีการลงหลกัปักฐานของหลกัการนิติ

ธรรม ระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยและประชาชนเขา้มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงมกัถูกรัฐประหาร

แทรกแซงอยูเ่สมอ  ระบอบการเมืองไทยจึงซิกแซกไปมาระหวา่งประชาธิปไตยและระบอบอ านาจนิยมโดย

ทหาร หรือกลุ่มคณะรัฐบาลท่ีมีกองทพัหนุนอยูเ่บ้ืองหลงั และยงัไม่สามารถพฒันาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ท่ีย ัง่ยนืได ้

                                                           
39 ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค.์ คอร์รัปชันกับประชาธิปไตยไทย. หนา้ 184. 
40 นวลนอ้ย ตรีรัตน์. “การตรวจสอบคอร์รัปชนัโดยภาคประชาชน” หนา้ 340 – 41. 
41 นวลนอ้ย. อา้งแลว้ น. 344. 
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โดยยอ่นกัเศรษฐศาสตร์การเมืองวเิคราะห์แรงจูงใจของการคอร์รัปชนัจากแนวคิด

ผลประโยชน์ตน้ทุน คลา้ยกบัเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั แต่ไดเ้ปิดมุมมองในแนวกวา้งท่ีเก่ียวโยงกบั

กระบวนการสะสมทุน และระบอบการปกครอง เสนอผลการศึกษาวจิยัท่ีมีขอ้มูลบ่งบอกวา่ระบอบการ

ปกครองเปิดตามแนวทางประชาธิปไตย จะเอ้ือกบัการต่อสู้กบัคอร์รัปชนัมากกวา่ระบอบการเมืองปิด หรือ

รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร แต่ระบอบประชาธิปไตยยงัไม่มีโอกาสลงหลกัปักฐานในสังคมไทยเพราะถูก

แทรกแซงดว้ยการรัฐประหารเป็นระยะ ๆ ท่ีอา้งวา่เพื่อแกค้อร์รัปชนั แต่ไม่เคยส าเร็จเลย ตลอดมาจนปัจจุบนั 

มุมมองนักวเิคราะห์สังคมระยะเปลีย่นผ่าน 

สังคมระยะเปล่ียนผา่นมีระเบียบหรือระบบคุณค่าทางการเมืองสังคม 2 ชุด ซอ้นทบัและยอ้น

แยง้แต่อยูร่่วมกนั ในเวลาเดียวกนั42 หมายความวา่ บางคนคิดวา่คอร์รัปชนัไม่ผดิ เพราะสินบนช่วยซ้ือความ

สะดวกหรือเพื่อขจดัอุปสรรคท่ีถูกปิดกั้น เช่นถูกกีดกนั และผูก้ระท าไดผ้ลประโยชน์ของตวัเอง แต่กลุ่มอ่ืน

เห็นวา่ผิด  เพราะมองเห็นผลเสียในระดบัสังคม และเห็นวา่อุปสรรคนั้นตอ้งแกไ้ขในระดบัสังคม 

ความเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจสังคม ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหร้ะบบคุณค่าเก่า ท่ีเอ้ือกบั

การคอร์รัปชนัลดความส าคญัลงหรือถูกละทิ้ง แต่ก็ยงัไม่หมดไป ขณะท่ีระบบคุณค่าใหม่ท่ีมากบัความ

เปล่ียนแปลง ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง 

สังคมระยะเปล่ียนผา่นมีความสับสนวา่อะไรคือการคอร์รัปชนัท่ีสร้างความเสียหายให้กบั

สังคมได ้หรือแมก้ระทัง่วา่อะไรคือผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจสร้างความเสียหายแก่สาธารณะ  ตวัอยา่งเช่น 

ยงัสับสนกนัวา่อะไรคือเส้นแบ่งระหวา่ง “สินน ้าใจ” กบั “สินบน” เม่ือนกัธุรกิจจดัใหข้า้ราชการและ

ครอบครัวไปชมการแข่งขนักอลฟ์นดัส าคญัท่ีต่างประเทศ หรือไปชมดอกซากุระบานท่ีญ่ีปุ่น โดยออก

ค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด? 43  หรือเม่ือขา้ราชการใหญ่รับค่าคอมมิชชัน่ จากเอเยน่ตข์ายอาวธุใหก้ระทรวงกลาโหม 

แลว้ใชเ้งินดงักล่าวเพื่อปรับปรุงสวสัดิการของเหล่าทหารในสังกดั?44 ความสับสนน้ีเป็นมูลเหตุประการหน่ึง

ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมคอร์รัปชนัในสังคมระยะเปล่ียนผา่นยากท่ีจะปราบ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นประวติัศาสตร์และ

ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม บางแห่งการเปล่ียน

ผา่นจากระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลลงทุนตั้งรัฐวสิาหกิจจ านวนมาก  มาเป็นระบบเศรษฐกิจระบบตลาดเสรี  จะ

                                                           
42 Marc Saxer. In the Vertigo of Change: How to resolve Thailand’s transformation crisis. สังคมไทยในวงัวนแห่งวกิฤตเปล่ียนผา่น,ส านกัพิมพ ์Openworlds, ธนัวาคม 
2557. 
43 พรวภิา ใกลชิ้ด ,”การมีส่วนร่วมในการต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย : กรณีศึกษาสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย,วจิยันิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิตยเ์ศรษฐศาสตร์
การเมืองดา้นนโยบายสาธารณะ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2558, บทท่ี 4 ตาราง 4.2 . จากผูต้อบกบัค าถามน้ีซ่ึงเป็นประธานหรือรองประธานของ
หอการคา้จงัหงดั  75 แห่งจากทั้งหมด  77 จงัหวดัของไทย   j มากกวา่คร่ึงตอบวา่เป็นสินน ้ าใจ (ร้อยละ53.3) บ่งบอกวา่ไม่ไดถื้อเป็นเร่ืองร้ายแรง ท่ีตอบวา่เป็นการทุจริต หรือ
เงินใตโ้ตะ๊ เท่ากบั ร้อยละ 4   และ 1.3  ท่ีตอบว่าเป็นสินบน ร้อยละ 21.3.  
44  ผาสุก พงษไ์พจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์.คอรัปช่ันกับประชาธิปไตยไทย, หนา้ 84. 
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มีการกระจายทรัพยสิ์นสาธารณะสู่เอกชนผา่นกระบวนการแปรรูป เปิดโอกาสใหมี้การคอร์รัปชนัเพื่อ

เอกชนจะไดเ้ขา้เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นสาธารณะ45 

ส าหรับประเทศท่ีเร่ิมเปล่ียนสู่ระบอบประชาธิปไตย งานศึกษาจากประสบการณ์ของหลาย

ประเทศท่ีช้ีวา่คอร์รัปชนัมกัเพิ่มสูงข้ึนในระยะแรก  เพราะการเปล่ียนผา่นสู่ระบอบประชาธิปไตย เปิด

โอกาสใหแ้ก่คนกลุ่มใหม่ ๆ  ไดเ้ขา้ถึงอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่มกัเผชิญขีดจ ากดั จากการถูกเลือก

ปฏิบติัหรือถูกปิดกั้น โดยกลุ่มอ านาจหรือระเบียบกฎเกณฑเ์ก่าท่ีลา้สมยั จึงมีการใชเ้งินใหสิ้นบนเพื่อกา้วขา้ม

ขีดจ ากดัดงักล่าว  

แต่เม่ือเวลาผา่นไปถึงจุดหน่ึงระดบัคอร์รัปชนัจะคงท่ีและเร่ิมลดลงไปเร่ือย ๆ เม่ือสถาบนัดา้น

กฎหมาย หลกันิติธรรม และระบบคุณค่าตามผลงาน เขา้ทดแทนระบบพวกพอ้ง ระบบอุปถมัภ ์ และมี

แรงผลกัดนัจากภาคประชาสังคมใหป้ฏิรูประบบสถาบนัต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในกระบวนการโลกาภิวตัน์ แต่กระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลา และระบอบประชาธิปไตยจะตอ้ง

เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง46 

ประเทศไทยเป็นสังคมระยะเปล่ียนผา่น โดยมีระเบียบสังคมหรือระบบคุณค่า 2 ชุดอยูร่่วมกนั

คือ ระบบอุปถมัภแ์ละระบบพวกพอ้งภายใตร้ะเบียบ “สังคมราชูปถมัภ”์ หรือศกัดินาราชูปถมัภ ์

(patrimonialism) ก่อนความเป็นสมยัใหม่กบัระเบียบตามระบบกฎหมายและหลกัการบนฐานของเหตุผล47 

ท่ีมากบัความเป็นสมยัใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายคริสตวรรษท่ี 19  

กระบวนการเปล่ียนผา่นของไทยไม่ราบร่ืน มีอาการหยดุชะงกัและถอยหลงั และใน

กระบวนการดงักล่าว ประเด็นคอร์รัปชนัสูงในช่วงตน้ของการพฒันาสู่ประชาธิปไตย ช่วงหลงัทศวรรษ 

2530 คอร์รัปชนัมีบทบาททั้งเป็นตวักระตุน้การเปล่ียนแปลง (ร.ธ.น. 2540 ท่ีมีหมวดการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ) และเป็นตวัถ่วงร้ังการเปล่ียนผา่น 

ในประเด็นตวัถ่วงร้ัง ทศวรรษ 2550  มาร์ค ศกัด์ิซาร์ศึกษาและวเิคราะห์วา่ วาทกรรมคอร์รัปชนั

สูงโดยนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ท่ีจะก าจดัหรือชะลอขบวนการ

ผลกัดนัใหมี้การเปล่ียนผา่นเขา้สู่ระบบกฎหมาย หลกันิติธรรม ไปพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนสู่ระบอบรัฐสภา

ประชาธิปไตยอยา่งเตม็ท่ี ภายใตห้ลกัการ 1 คน 1 เสียง48   

                                                           
45 World Bank, Anticorruption in transition. A Contribution to the Policy Debate, Washington D.C. 2000. 
46 ดูเช่น Michael T. Rock , “Corruption and Democracy “, DESA Working Paper No.55 ST/ESA/2007/ DWP/55, August 2007.  
47 Marc Saxer, In The Vertigo of Change. หนา้ 234.   
48 Saxer.  The Vertigo of Change หนา้ 218 - 232 
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4.  สรุป    

        จะต่อสู้กบัคอร์รัปชนัอยา่งไรดี?   จะลดคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งไร? จากมุมมองของนกัศีลธรรม

จรรยาธรรม สังคมขาดคนดี แต่การท าให้เกิดคนดี (moral man) เป็นเร่ืองยาก จึงมีคอร์รัปชนัสูง แนวคิดน้ีเนน้

ไปท่ีส่งเสริมหลกัจริยธรรม เลือกเฟ้นคนดีใหป้กครอง แลว้ทุกอยา่งจะดีเองโดยประชาชนในวงกวา้งไม่ตอ้ง

มีบทบาทมาก  

 “กรุงศรีอยธุยาไม่ส้ินคนดี” แต่มีค าถามวา่ ใครเป็นผูก้  าหนดวา่ใครดี ใครไม่ดี ดีน้ีดีเพื่อใคร 

แลว้ใครจะเป็นผูต้รวจสอบก ากบัคนดีไม่ใหเ้ขว ในเม่ืออ านาจผกูขาดอาจจะเกิดคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งสุดๆ ดงั

ค ากล่าวของ John Dalberg-Action 1st Baron Acton (1834-1902) ท่ีวา่  “Power   tends to corrupt, and absolute 

power corrupts absolutely“  หากการเมืองคนดีไม่มีระบบตรวจสอบ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั ก็

ไม่มีความหมายใดๆ   

วธีิคิดแนวน้ีถูกวจิารณ์วา่แคบเกินไป ไม่สามารถครอบคลุมถึงบริบทของปัจจยัทางสถาบนั 

และไม่โยงกบัพฒันาการการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคม  

อยา่งไรก็ตามประเด็นเร่ืองการส่งเสริมใหย้ดึมัน่ในจริยธรรมหรือคุณธรรมในระดบัปัจเจก

บุคคลก็ยงัมีความส าคญัในการเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั ทั้งน้ี ทุกคนเม่ือ

เร่ิมแรกเขา้รับราชการก็ลว้นเป็นผา้ขาว แต่เม่ือเวลาผา่นไป บางคนปล่อยใจใหห้ลงไปกบั “ลาภ ยศ 

สรรเสริญ” และอ านาจเงินท่ีมองเห็นอยูต่รงหนา้ เขา้ร้วมกระท าความผดิเพื่อใหไ้ด ้“เงิน” ท่ีไม่ควรได ้แต่อีก

หลายๆคนยบัย ั้งชัง่ใจไดแ้มว้า่โอกาสอาจจะมีพอๆกนั ทั้งน้ีเพราะกลุ่มหลงัยดึมัน่หรือเห็นคุณค่าของความ

ถูกตอ้งมากกวา่เร่ืองลาภ ยศ สรรเสริญนัน่เอง 

จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั  เห็นวา่เป็นการยากเพราะวา่ระบบสถาบนัสังคม

อ่อนแอ องคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชนั เช่น ป.ป.ช.อ่อนแอ ผูทุ้จริตจึงลอยนวลไม่ถูกลงโทษหรือใชเ้วลานานมาก

ในการตรวจสอบ ท าให้แรงจูงใจท่ีจะทุจริตมีสูง  เพราะผลไดจ้ากการคอร์รัปชนัมากกวา่ตน้ทุน   การแกไ้ขจึง

มุ่งไปท่ีท าใหส้ถาบนัตรวจสอบเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ    

แต่ใครเล่าจะส่งแรงผลกัดนัใหส้ถาบนัสังคมและสถาบนัต่อตา้นคอร์รัปชนัเขม้แขง็  และ

ระบอบการเมืองแบบไหนท่ีจะเอ้ือใหมี้พฒันาการตรงน้ี การเมืองเผด็จการ? หรือการเมืองรวมศูนยแ์บบ

พรรคเดียวเช่นท่ีจีนหรือท่ีสิงคโปร์? จริงอยูสิ่งคโปร์มีองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนัแขง็กวา่ไทย  แต่ก็ไม่ใช่

ระบอบประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล49 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนคนไทยส่วน
                                                           
49 Acemoglu, Daron, James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, 2006. 
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ใหญ่ตอ้งการเช่นนั้นหรือไม่? แลว้จีนเล่า ขนาดมีการลงโทษประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีรัฐทุจริตไปหลายรายแลว้ 

ก็ยงัแกไ้มไ่ด ้เผด็จการทหารในไทยหรือท่ีไหนก็ไม่เคยจดัการกบัคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งไดผ้ลยนืยาว แมแ้ต่จะใช้

มาตรา  17 สมยัสฤษด์ิ หรือมาตรา 44  อนัท่ีจริงสมยัจอมพลสฤษด์ิมีการคอร์รัปชนัท่ีสูงมากในประวติัการ

เมืองไทย ซ่ึงผูเ้ขียนค านวณไวว้า่ประมาณหน่ึงเปอร์เซ็นของจีดีพี50  

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัให้ความสนใจนอ้ยในเร่ืองท่ีวา่ระบอบการเมืองอะไรเอ้ือกบัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชนั  ซ่ึงมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองและนกัวเิคราะห์สังคมระยะเปล่ียนผา่นมีค าตอบใน

เร่ืองน้ีท่ีชดัเจนกวา่ 

จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองและนกัวเิคราะห์สังคมระยะเปล่ียนผา่น ท่ียากเพราะตอ้ง

ยอมรับความจริงท่ีวา่ คอร์รัปชนัโยงกบักระบวนการสะสมทุน การสร้างความร ่ ารวยอยา่งรวดเร็ว ของทั้ง

กลุ่มอ านาจใหม่ๆ และกลุ่มอ านาจเก่าๆ  นอกจากนั้น  ผูค้นยงัสับสนกบัค่านิยมเก่าและใหม่ท่ีทบัซอ้นกนัอยู ่ 

การคล่ีคลายความสับสนต่างๆ เพื่อใหส้ังคมปรับแปลงเขา้สู่ระบบกฎหมาย หลกัการนิติธรรม การเล่ือนขั้น

ตามผลงาน หลกัการไม่เลือกปฏิบติั หลกัการความเสมอภาค ท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งทัว่ถึงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

เป็นไปไดภ้ายใตร้ะบอบการเมืองประชาธิปไตยแต่ตอ้งใชเ้วลา 

มาถึงจุดหน่ึงรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ตอ้งมีผลงานและจะถูกบีบโดยความตอ้งการของ

ประชาชน ใหป้ฏิรูประบบราชการ ระบบภาษี และ ระบบทหาร  อีกนยัหน่ึงในระบบพรรคการเมืองท่ีมีการ

แข่งขนัและพรรคทุกพรรคไม่ยอ่ทอ้กบัการแข่งขนักนั พรรคการเมืองจะตอ้งถูกบีบใหป้รับตวัและจะเป็นตวั

ส าคญัท่ีจะน าการปฏิรูป เพราะวา่พวกเขาตอ้งสร้างผลงานใหถู้กใจประชาชนท่ีเลือกเขาเป็นรัฐบาล  ดงันั้น

พรรคการเมืองท่ีพฒันาและแข่งขนักนัจึงเป็นตวัละครส าคญัในการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั ในสังคมท่ีไดรั้บ

มรดกระบบทหารแขง็แรงมากและมีความเหล่ือมล ้าสูงเช่นไทย การสถาปนาระบอบรัฐสภาประชาธิปไตย     

สุ่มเส่ียงสูงท่ีจะถูกทหารกระท าการรัฐประหาร โดยมีคนรวย ขา้ราชการ และชนชั้นกลางอ่ืนๆหนุนหลงั

เพราะพวกเขาต่อตา้นการปฏิรูปท่ีพรรคการเมืองริเร่ิม  น้ีคือสถานการณ์ของการเมืองไทยดงัท่ีเกิดข้ึนปลาย

ทศวรรษ 2550 ท่ีสังคมเขา้สู่ระบอบรัฐรวมศูนยอ์  านาจท่ีประชาชนและส่ือขาดสิทธิเสรีภาพ และการหวน

กลบัไปสู่วงัวนของระบบอุปถมัภแ์ละคอร์รัปชนั  ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดสังคมจะตอ้งร่วมกนัคิดวา่จะผลกัดนัทหาร

ออกไปจากการเมืองไดอ้ยา่งไร เพื่อน าประชาธิปไตยกลบัมาช่วยแกค้อร์รัปชนัท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ในกลุ่มคนรวยและชนชั้นกลางท่ีเคยสนบัสนุนรัฐประหาร จะมีบทบาทในการแกจุ้ดบอดของการเมืองไทย

ตรงน้ี51  

                                                           
50 ผาสุก สังศิต, คอรัปช่ันกับประชาธิปไตยไทย, บทท่ี 3. 
51 ผาสุก พงษไ์พจิตร, แตะประเด็นเหล่าน้ียอ่ๆใน “คนรวย ความเหล่ือมล ้า เป็นอุปสรรคกบัประชาธิปไตยไหม/ อยา่งไร? “, คอลมัน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ มติชน รายวนั, 21 

สิงหาคม 2558 ดว้ย.  และดูเพิ่มเติมงานทฤษฎีท่ีน่าอ่านใน Acemoglu, Daron and James Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy; Acemoglu, Daron, 
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 ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์และแสดงขอ้มูลสนบัสนุนใหเ้ห็นวา่  แมว้า่ปัญหาคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองยาก 

แต่เป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขปรับปรุงได ้ โดยผูท่ี้จะมีบทบาทสูงในการผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ขจะตอ้งเป็นประชาชน 

เอกชน และส่ือมวลชนท่ีไดรั้บผลกระทบทางลบนั้นเอง และจะตอ้งมีระบอบการเมืองเปิดไม่รวมศูนยอ์  านาจ  

การศึกษาจากกรณีท่ีเกิดข้ึนและจากการวเิคราะห์สาเหตุของการคอร์รัปชนัโดยส านกัต่างๆ ท าใหไ้ดข้อ้สรุป

วา่ การต่อตา้นคอร์รัปชนั จะตอ้งประกอบดว้ยยทุธศาสตร์และมาตรการใน 3 ระดบัดว้ยกนั  

หน่ึง ระดบัปฏิบติัเฉพาะจุดในหน่วยราชการท่ีเป็นปัญหามาก  และในระดบัสถาบนั ตอ้งการ

มาตรการป้องกนัและการตรวจสอบภายในท่ีไดผ้ลและไม่สร้างตน้ทุนมาก มาตรการส่งเสริมจริยธรรม 

คุณธรรมจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองในทุกหน่วยงาน หน่วยงานท่ีมีการทุจริตมาเน่ินนานเป็นวฒันธรรม

องคก์ร อาจตอ้งสะสางดว้ยการก าหนดวนัใหนิ้รโทษกรรม52  ถา้พน้วนันั้นตอ้งใชย้าแรงโดยไม่ไวห้นา้ใคร 

วธีิการน้ีฮ่องกงใชไ้ดผ้ลในการแกร้ะบบส่วยต ารวจเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ ท าพร้อมกบัการออกกฎหมายตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นขา้ราชการทุกคน ในเมืองไทยน่าจะท าควบคู่กบัการปรับปรุงระบบการเล่ือนขั้นตามผลงานและ

การปรับเงินเดือนไม่ให้ต่างจากภาคเอกชนมากเกินไปดว้ย ในระดบัสถาบนัตรวจสอบจากภายนอก ตอ้งมี

ระบบตุลาการและระบบก ากบัภายนอกท่ีเพิ่มตน้ทุนการคอร์รัปชนัท่ีเช่ือถือได ้  อาจจะตอ้งคิดถึงการมีศาล

พิเศษส าหรับกรณีคอร์รัปชนัเป็นการเฉพาะ ดงัเช่นท่ีอินโดนีเซีย หรือการออกกฎหมายตรวจสอบขา้ราชการ

ร ่ ารวยผิดปรกติทุกระดบัดงัเช่นท่ีฮ่องกง  องคก์ารตรวจสอบและต่อตา้นคอร์รัปชนั เช่น ส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (ส.ต.ง.) และผูต้รวจการแผน่ดิน ตอ้ง

ร่วมกนัท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยไม่เลือกปฏิบติัเพราะการปราบปรามก็มีความส าคญัในอนัดบั

ตน้ๆไม่แพม้าตรการป้องกนั 

สอง ระดบัประชาสังคม ประชาชน ส่ือมวลชนตอ้งมีสิทธิและเสรีภาพในการเปิดโปงการคอร์

รัปชนัและผลกัดนัการปฏิรูป และ   

สาม ในระดบัของระบอบการเมือง ตอ้งมีระบอบการเมืองท่ีเอ้ือกบัการสู้คอร์รัปชนั เร่ืองท่ีสาม

น้ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นโครงสร้างใหญ่ ท่ีจะเป็นปัจจยัก าหนดความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว  

 ประสบการณ์ของประเทศท่ีสามารถลดคอร์รัปชนัลงมาอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ช้ีวา่การ

ปกครองในกรอบของประชาธิปไตยและหลกันิติธรรมนั้นเอ้ือกบัการต่อตา้นคอร์รัปชนัมากท่ีสุด  เพราะ

                                                           
Davide Ticchi, and Andrea Vindigni, “A Theory of Military Dictatorship”, American Economic Journal: Macroeconomics, 2 (1): 1-42; Acemoglu, Daron, “Oligrachic vs 

Democratic Societies.” Journal of the European Economic Association 6: 1-44.  

52 ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ สักกรินทร์ นิยมศิลป์ การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย, เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, ธนัวาคม  2541. 
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หลกัการเสรีภาพ ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชนจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและส่ือมวลชนไดมี้ส่วนร่วม

ในการต่อตา้นคอร์รัปชนัไดแ้ละมีประสิทธิภาพ  

ท่ีผา่นมาสังคมไทยไม่มีโอกาสไดต้ั้งตวัในระบอบประชาธิปไตย และคล่ีคลายปัญหาดว้ยการ

ลองผดิลองถูก หรือการท าไปเรียนรู้ไปอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีเพราะวา่ระบบรัฐสภาไทยถูกแทรกแซงจากการ

รัฐประหารเสมอ ๆ ท าใหก้ระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเกิดจากการรณรงคข์องภาคประชาชน ส่ือ ภายใต้

รัฐธรรมนูญ หยดุชะงกัตลอดเวลา เสมือนเด็กท่ีพอจะเร่ิมเดินไดก้็ถูกผลกัลม้ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก จึงไม่มีโอกาส

เติบโตอยา่งสมบูรณ์และสง่าผา่เผย 

ในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นท่ีสตง.จะตรวจสอบการใชเ้งินของทุกหน่วยราชการไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี   รัฐประหารไม่อาจแกปั้ญหาคอร์รัปชนัได ้ เพราะหลายคร้ังมาแลว้ท่ีคณะรัฐประหารอา้งวา่ ท าเพื่อแก้

คอร์รัปชนั เอาเขา้จริงก็ยงัแกไ้ม่ไดส้ักคร้ังเดียว  บางคร้ังอาจจะเห็นความพยายาม แต่มกัเป็นมาตรการระยะ

สั้น ท่ีส าคญัรัฐบาลแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารมกัมีการปรับหรือเปล่ียนแปลงสถาบนัส าคญัต่างๆ ใหห้วน

กลบัสู่ระบบปิด สู่ค่านิยมอุปถมัภท่ี์เอ้ีอกบัการทุจริตแบบต่างๆโดยเฉพาะประเภท state capture หรือ 

regulatory capture ส่งผลใหก้ารแกค้อร์รัปชนัยิง่ยากข้ึนไปอีก  

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองน้ีมาเกือบ 25 ปี จากทั้งประสบการณ์ไทยและต่างประเทศ ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปชดัเจนวา่  ประชาธิปไตยกบัการแกค้อร์รัปชนัตอ้งไปดว้ยกนั ไม่ตอ้งไปดูท่ีไหนไกล ในเมืองไทยเอง

การเปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีดีของเร่ืองคอร์รัปชนัลว้นเกิดในสมยัประชาธิปไตยมากกวา่รัฐบาล

รัฐประหารแน่นอน 

ขา้พเจา้มีความหวงัวา่ถา้ท่านอาจารยป๋์วย ไดม้าฟังปาฐกถาของขา้พเจา้ในวนัน้ีท่านจะเห็นดว้ย

กบัขอ้สรุปน้ี นอกจากจะช่วยแกปั้ญหาคอร์รัปชนัไดดี้ท่ีสุดแลว้ ระบอบและหลกัการประชาธิปไตยยงัมี

คุณค่าในควัเอง  และสอดคลอ้งกบัทศันคติและปรัชญาของท่านอาจารยป๋์วย อ้ึงภากร ท่ีท่านต่อตา้นเผด็จการ

ทุกรูปแบบ และส่งเสริมประชาธิปไตยท่ียนืยนั “สิทธิของชายหญิงทุกคนท่ีจะมีส่วนร่วมในการก าหนดชะตา

กรรมสังคมท่ีเขาอาศยัอยู ่” ซ่ึงขา้พเจา้ไดอ้า้งถึงในค าน าของปาฐกถาน้ี 

ขอบคุณ
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