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คอรัปชั่นเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลาชานาน  และเปนปญหาที่มีอยูในทุก
กลุมชนไมวาประเทศน้ันจะพัฒนาเจริญกาวหนาไปเพียงไหน  จะตางกันก็แตเพียงขนาดปญหาวามี
มากนอยกวากันเทาใด  แตไมมีสังคมใดที่ปราศจากการคอรัปชั่นโดยเด็ดขาด  คํ าไทยที่วา “ฉอราษฎร
บังหลวง”  เปนคํ าท่ีใชเรียกขานการคอรัปช่ันในองคการหรือหนวยงานของรัฐ  ซึ่งปรากฏจากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตรวามีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยและยังมีเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี ้  และยังแพรขยายไป
ถึงพฤติกรรมในองคกรภาคธุรกิจตาง ๆ ดวย   อาจกลาวไดวาปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินท่ีเรา
ประสบในชวงเวลา ๓ ปที่ผานมา   ก็มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากปญหาการจัดระบบการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ขาดประสิทธิภาพ  นํ ามาซึ่งโอกาสในการคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและเอกชน   ซึ่งหากเราไม
สามารถแกปญหาน้ีอยางจริงจัง  โอกาสจะฟนจากวิกฤตคงเปนไปไดยาก  และคงมีความเปนไปไดสูง
ที่จะเกิดปญหาการลมละลายทางเศรษฐกิจเชนนี้อีกซํ ้าแลวซํ้ าอีกได

ปญหาคอรัปชั่นมีทั้งในระดับลาง  (Petty corruption)  ท่ีเปนเร่ืองของเจาหนาท่ีระดับ
ลางเรียกรับสินบนเพื่อปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่  หรือระดับสูง  (Grand corruption) ซึ่งเปน
การคอรัปช่ันในระดับผูบริหารระดับสงูของประเทศ  ที่มีผลตอบแทนเปนพัน ๆ ลาน   แตไมวาจะเปน
ในลักษณะใดคอรัปช่ันเปนเสมือนมะเร็งราย  ที่น ําความเสื่อมโทรมมาสูบานเมืองและสังคมเสมอ
การคอรัปชั่นในระดับลางน ําไปสูการเลือกปฏิบัติอันไมเปนธรรม  และความเสื่อมศรัทธาตอระบบ
กฎหมายและภาครัฐ  การคอรัปชั่นในระดับสูงไมวาจะเปนการกินตามนํ ้า ในการจัดซ้ือจัดจาง
(Procurement kickback)  การจายสินบนเพื่อผูกขาดกิจการสัมปทาน   การทุจริตในการประมลูโครง
การ  การทุจริตการจายภาษ ี ฯลฯ   ลวนเปนการท ําใหประเทศชาติสูญเสียรายไดที่พึงม ี   เปนการ
ทํ าลายกลไกการตลาด อันเปนผลรายตอธุรกิจการลงทุน   เปนการเหน่ียวร้ังการพัฒนาของประเทศ
การทุจริตคอรัปช่ันท่ีทํ ากันเปนลํ ่าเปนสันถึงข้ันเปนธุรกิจการเมือง  โดยอาศัยโอกาสของการแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดเหลานี้   ย่ิงเปนเสมือนเปนเหลือบท่ีทํ าลายสังคม   และถือเปนการปลนชาติ
ปลนแผนดินเลยทีเดียว



อยางไรก็ตาม  ความพยายามใด ๆ   ในการแกปญหาคอรัปช่ันน้ัน  คงตองเร่ิมตนดวยความ
ตระหนักถึงความซับซอนของปญหา   และขอเท็จจริงที่วาปญหานี้เปนปญหาที่ฝงรากลึกและมีกลุม
บุคคลระดับสูงในทุกภาคเขาไปเกี่ยวของ   เปนโยงใยท ําใหการแกปญหาเปนไปอยางยากล ําบาก  ทัศ
นคติของสังคมที่วางอยู บนพื้นฐานของระบบอุปถัมภและความชาชินของสังคมที่เห็นพฤติกรรม
คอรัปชั่นวาเปนสวนหน่ึงของวิถีชิวิตท่ีตองยอมรับ   ก็ยิ่งท ําใหความพยายามในการปราบปรามและ
ลดปญหาคอรัปช่ันเปนไปไดยาก

ในระยะหลังที่ปญหาคอรัปชั่นแพรขยายมากขึ้น  ท ําใหเกิดความสนใจในการศึกษา
ปญหาน้ีอยางจริงจังจากองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศหลายองคกร  และมีการมองกันวาการ
แกไขปญหาคอรัปช่ันน้ัน คงจะไมไดอยูที่กฏหมายและกระบวนการในการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
ปราบปรามคอรัปช่ันแตเพียงอยางเดียว  แตตองมองวาปญหาคอรัปช่ันเปนปญหาอันสืบเน่ืองมาจาก
ระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ไมมีประสิทธิภาพ   การแกปญหาคอรัปช่ันอยางไดผล
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น  แมกระบวนการยุติธรรมจะเปนองคประกอบที่มีความส ําคัญอยาง
ยิ่ง  แตกจํ็ าเปนตองมองภาพรวมหรือมองโดยองครวม  (Holistic approach)   ถึงความเปน “ธรรมาภิ
บาล”  (good Governance) ตั้งแตระบบการเลือกตั้งที่ดีที่นํ ามาสูนักการเมืองที่มีคุณภาพ ระบบการ
สรางความโปรงใสและการตรวจสอบที่ด ี การเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสิทธิมี
เสียงและมีสวนรวมในการบริหารกจิการบานเมืองไดมากข้ึน เปนตน การมองปญหาการบริหารจัด
การประเทศในภาพรวมวาจะเปนกุญแจไปสูการแกปญหาคอรัปชั่น ก็เปนแนวทางท่ีองคการเพ่ือความ
โปรงใสนานาชาต ิ (Transparency International) ใหการสนับสนุน โดยมองถึง “ระบบความนาเชื่อถือ
ของประเทศ” (National Integrity System) ซึ่งก็เปนแนวทางที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและเปน
แนวทางท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  พยายามที่จะน ําเสนอดวย

สํ าหรับในสวนท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม  ซ่ึงเปนหัวขอของการสัมมนาในวันน้ีน้ัน แม
จะไมใชเปนองคประกอบขอเดียวในการแกปญหาคอรัปช่ัน  แตก็เปนองคประกอบที่มีความส ําคัญ
มากที่สุด  เพราะหากเราสามารถท ําใหการคอรัปชั่นเปนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะถูกจับ
และถูกลงโทษ  ก็อาจจะสงผลในเชิงยับยั้งพฤติกรรมในการคอรัปชั่นได การปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการยุติธรรมซึ่งในที่นี้คงมิไดหมายความถึงองคกรต ํารวจ  อัยการและศาลเทานั้น  แตหมาย
ความถึงหนวยงานที่มีภารกิจในการบังคับใชกฎมายเพื่อปราบปรามคอรัปชั่นทั้งหมดดวย จึงเปนความ
จํ าเปนเรงดวนท่ีจะตองรีบดํ าเนินการ



ในทัศนะของผมซึ่งเปนคนนอกวงการกระบวนการยุติธรรม   แตเปนความเห็นของประชาชน
คนหน่ึงที่อยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถจัดการกับปญหาคอรัปชั่นไดอยางมีประ
สิทธิภาพ  ผมมีขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  ดังน้ี

๑.! ในการปราบปรามคอรัปชั่นใหไดผลนั้น กระบวนการยติุธรรมเองตองเปนกระบวน
การที่เชื่อถือไดและปราศจากคอรัปชั่น  คุณสมบัติขอนี้เปนคุณสมบัติขอแรกที่มีความส ําคัญอยางยิ่ง
เพราะหากองคกรที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายที่จะปราบปรามคอรัปชั่นกลับเปนองคกรที่กอ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเสียเองแลว  ก็ยอมไมสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนในการปราบ
คอรัปชั่นได  ปญหาการคอรัปช่ันในองคกร ในกระบวนการยุติธรรมเองเปนปญหาใหญ  ที่กระบวน
การยุติธรรมของหลายประเทศเผชิญอยู หากสามารถแกหรือลดปญหาการคอรัปช่ันในระบบยุติธรรม
ไดสํ าเร็จ  ก็จะเปนการลดปญหาการคอรัปช่ันไดในระดับหน่ึง  และยังจะชวยแกปญหาการเลือก
ปฏิบัติและความดอยประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย อันมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการคอรัปช่ัน
ไดอีกดวย

อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวนี้เปนปญหาใหญที่ยากในการแกไข  ตองมีการแกไขปรับปรุงท้ัง
ที่คุณภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการดวย  ต้ังแตการตองเลือกบุคลากรท่ีจะมาเปนเจา
หนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมในองคกรตาง ๆ  ตองมิใชคัดเลือกประเภทอํ านาจนิยมและเขาเพื่อ
แสวงหาประโยชน คาตอบแทนและสวัสดิการตองเพียงพอใหสามารถดํ ารงชีพไดตามฐานานุรูป
ระบบการใหความดีความชอบและแตงตั้งตองอยูบนพื้นฐานของผลงาน  ระบบการท ํางานตองมีความ
โปรงใสและถูกตรวจสอบจากคนนอกได  เปนตน  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหเปนท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาน้ัน  เปนปจจัยแรกท่ีจะนํ ามาซึ่งความส ําเร็จในเร่ืองอ่ืน ๆ   เพราะความศรัทธาของประชาชน
จะนํ ามาซึ่งความชวยเหลือและความรวมมือ ตลอดจนจะนํ ามาซึ่งความส ําเร็จ ในการผลักดันมาตรการ
ทางกฎหมายใหม ๆ  ที่มีประสิทธิภาพในการปราบคอรัปชั่น

๒.! กระบวนการยติุธรรมตองมีความอิสระ  เน่ืองจากปญหาคอรัปช่ันในระดับใหญมัก
จะมีสวนเกี่ยวโยงมาสูนักการเมือง   ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูใชอํ านาจรัฐในระดับสูง  หรือไมก็ผู
บริหารระดับสูงในองคกรน้ันเอง  เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม  จึงมีความจ ําเปนที่จะตองมีหลัก
ประกัน  ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ   ไมถูกครอบง ําทั้งจากทางการเมือง  และจากผูบริหาร
ระดับสูงในหนวยงานของตนเองในทางที่ไมถูกไมควร  การสรางหลักประกันความอิสระใหกบัองค
กรในกระบวนการยติุธรรม แตในขณะเดียวกันมีระบบที่สามารถถูกตรวจสอบไดตามแนวทางของ
ระบบประชาธิปไตย จะเปนพื้นฐานส ําคัญใหกระบวนการยุติธรรม มีความเขมแข็งที่จะจัดการกับ
ปญหาคอรัปช่ัน



ตัวอยางการท่ีอัยการประเทศญ่ีปุนก็ดี  ประเทศเกาหลีก็ดี หรือ Magistrates ของอิตาลีสามารถ
ฟองอดีตผูนํ าประเทศที่มีหลักฐานวาคอรัปชั่นได ก็ดวยการมีหลักประกันความอิสระดังกลาวนี้เอง

๓.! กระบวนการยุติธรรมตองมีศักยภาพที่เพียงพอในการแกปญหาคอรัปชั่น  เน่ืองจาก
ปญหาคอรัปชั่นเปนปญหาที่ยุงยากซับซอน แมวาจะมีกระบวนการยุติธรรมที่มีความอิสระและมีความ
ต้ังใจจริงท่ีจะจัดการกับปญหาน้ี   ก็มิใชวาจะท ําไดโดยงาย   ผมคิดวาจะตองมีการเสริมสรางศักยภาพ
(Capacity building) ของกระบวนการยุติธรรมอยางจริงจัง ทั้งในแงของการมีตัวบทกฎหมายที่ยุติ
ธรรมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมและมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมี
ระบบรองรับการท ํางานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ดังที่เปนที่ทราบกันดีวา พฤติการณในการคอรัปช่ันน้ันจะมีการปดบังซอนเรน  และจะมี
ความสลับซับซอนอยางมาก   กฎหมายในการใหอํ านาจเจาหนาท่ีของรัฐ  ที่มีหนาที่ในการปราบปราม
คอรัปชั่น  ใหสามารถรวบรวมพยานหลักฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเปนเร่ืองท่ีมีความจํ าเปน
หลายประเทศจึงตองมีการอนุญาตใหสามารถใชเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสในการดํ าเนินการ เชน
การดักฟงโทรศัพท  เปนตน  แตท้ังน้ีจะตองมีกฎระเบียบท่ีรัดกุมและแนนอน  มิใชด ําเนินการโดย
พละการหรือเอกเทศ  นอกจากนี้บุคลากรที่ใชในการปราบปรามคอรัปชั่น ก็ไมควรจะเปนเฉพาะนัก
กฎหมายหรือผูที่ถูกฝกวิชาดานตํ ารวจมาแตเพียงอยางเดียว   แตควรจะตองมีนักบัญชี  และผูเชี่ยวชาญ
ดานการตรวจสอบหลักฐานการเคล่ือนไหวดานการเงินตาง ๆ (ผูเชี่ยวชาญดาน Forensic Accounting)
ตลอดจนควรจะตองมีระบบในการท ํางานที่มีความทันสมัยรองรับ เชนระบบฐานขอมูลระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีระดับสูงตาง ๆ เปนตน

๔.! กระบวนการยติุธรรม ตองสงเสริมความรวมมือจากประชาชน ในการแกปญหา
คอรัปชั่น   พลังความรวมมือจากประชาชนนับเปนสิ่งที่มีความส ําคัญที่สุด   ที่จะชวยใหการแกปญหา
คอรัปชั่นประสบความสํ าเร็จ   การเสริมสรางพลังประชาชนทั้งในแงเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
กระบวนการยุติธรรม  และท้ังในแงของการรณรงคตอตานการคอรัปช่ันในรูปแบบตาง ๆ จึงเปนเร่ือง
ที่มีความส ําคัญ

กระบวนการยุติธรรมตองพัฒนาแนวทางที่จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหดีขึ้น  
โดยตองมีระบบการรักษาความลับของผูเปดเผยขอมูล  ระบบการคุมครองชวยเหลือพยานที่ดีดวยบาง
ประเทศ  เชน สิงคโปร  จะมีหนวยงานรับขอมูลโดยตรง  รวมท้ังบัตรสนเทห  ขอมูลในบัตรสนเทห
ตรวจสอบไดไมยากวาเปนขอเท็จจริงหรือเปนการกลาวหา  หรือกลั่นแกลง



สํ าหรับในสวนของภาคประชาชนน้ัน  ก็ตองมีการรณรงคกันอยางจริงจัง  เร่ิมต้ังแตการสราง
ทัศนคติที่จะไมยอมรับและไมยกยองคนโกง  และตองถือวาพฤติกรรมการคอรัปช่ันเปนพฤติกรรมท่ี
ยอมรับไมได  ตองมีการรวมตัวกันเปนเครือขาย  เพ่ือตอตานคอรัปช่ันกันอยางจริงจัง  สงเสริมใหมี
องคกรเฝาระวัง (Watchdog) สงเสริมใหสื่อมวลชนท ําหนาที่ในการขุดคุย ติดตามพฤติกรรมการ
คอรัปชั่นใหมากข้ึน หนวยงานของรัฐก็มีหนาท่ีในการท่ีจะตองดํ าเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการด ําเนินงานของรัฐอยางเปดเผย  โปรงใสและเขาถึงไดงายดวย

การรวมตัวของพลังประชาชนและสื่อมวลชนที่เปนกลาง  ที่ติดตามศึกษาและเปดเผยแพรขอ
มูลของหนวยงานท่ีไดรับการรองเรียนเก่ียวกับการคอรัปช่ันเปนพิเศษ ตลอดจนรณรงคตอตานปจเจก
ชนและเอกชนท่ีมีสวนรวมในการคอรัปช่ัน อันเปนการกํ าหนดบทลงโทษทางสังคม   จะมีสวนส ําคัญ
ในการลดทอนปญหาคอรัปช่ันลงไดอยางแนนอน

๕.! จากประสบการณขององคกรตอตานคอรัปชั่นในประเทศที่ประสบความส ําเร็จเชน  
Independent Commission Against Corruption  (ICAC) ของฮองกง ไดสะทอนใหเห็นวาการแกปญหา
คอรัปช่ัน ไมสามารถทํ าไดโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายแตเพียงอยางเดียว ICAC ได
ดํ าเนินกลยุทธการปราบคอรัปชั่นแบบ ๓ ประสาน  (3 pronged attack) โดยดํ าเนินการควบคูกันไปทั้ง
ในดานการบังคับใชกฎหมาย ดานการปองกัน และดานการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับปญหา
คอรัปชั่นซึ่งเปนตัวอยางที่องคกรในกระบวนการยุติธรรมของเราและขององคกรในการปราบปราม
คอรัปช่ัน เชน ป.ป.ช. สมควรที่จะน ํามาปรับใช

ในดานการปองกันน้ัน  ควรมีการศึกษาวิจัยอยางจริงจังถึงปญหาคอรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนในหนวย
งานตาง ๆ  ซึ่งมีสวนส ําคัญมาจากการจัดระบบบริหารงานของหนวยงานน้ัน ๆ  ไมวาจะเปนปญหาที่
เกิดจากกฎระเบียบที่ใหกรอบดุลพินิจที่กวางเกินไป  ระบบการท ํางานที่มีขั้นตอนมากและลาชา  การ
ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสิทธิของตน เปนตน ปญหาเหลานี้อาจมีการศึกษาวิจัย
ใหเห็นถึงโอกาสของการคอรัปชั่นและแนวทางในการอุดชองวางเหลานั้น  เพ่ือนํ าไปปรับปรุง  ลด
โอกาสของการคอรัปชั่นได

นอกจากน้ีการรณรงคตอตานคอรัปช่ันอยางจริงจังในรูปแบบตาง ๆ  อาทิเชน  การรณรงคต้ัง
แตในสถานศึกษาตาง ๆ  ในหลกัสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการรณรงคสรางทัศนคติ  ใหสังคม



โดยรวมเห็นถึงพิษภัยของคอรัปชั่น  และตอตานการคอรัปช่ันอยางจริงจัง   ก็จะสามารถชวยลดปญหา
คอรัปชั่นอยางไดผลและยั่งยืน

ในทายที่สุดนี ้  ผมเห็นวาในขณะที่เราทั้งหลายคาดหวังอยางสูงจากกระบวนการยุติธรรม  ใน
การแกปญหาคอรัปชั่นนั้น  เราตองตระหนักดวยวาการจะแกปญหาคอรัปช่ันใหไดผลน้ัน  พวกเราทุก
คนก็ถูกคาดหวังดวยวาจะท ําหนาท่ีในสวนของตน ที่จะไมเพิกเฉยและนิ่งดูดายกับปญหาคอรัปชั่น
แตจะรวมพลังในการที่จะไมยอมรับ  ต้ังขอรังเกียจ  ประณามและไมยกยองผูที่คอรัปชั่น  พรอมทั้งให
ความรวมมืออยางจริงจังตอกระบวนการยุติธรรม ในการปราบปรามคอรัปชั่นใหหมดสิ้นไปจาก
สังคมไทยอันเปนที่รักของเราทุกคน


