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บทคัดย่อ 

การทุจริตหรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน ทั้งขยายตัวเป็นวงกว้าง การน าหลักการทางพุทธศาสนามาเป็น

ยุทธศาสตร์ หลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติ ย่อมจะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขหรือยุติปัญหา           

การทุจริตที่เกิดขึ้นในวงสังคม ประเทศชาติ ทั้งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวได้

จรงิในระยาว 

 บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางออกโดยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อน าไปสู่

การแก้ปัญหา หรอืบูรณาการการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย  

 ค าส าคัญ: พุทธธรรม การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมไทย 
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Abstract 

Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society   
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บทน า 
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะ

ประเด็น “คอร์รัปชัน” หรือ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” 

ถูกน ามาเป็นข้อถกเถียงนับแต่อดีตจนกระท่ัง

ปัจจุบัน แม้ในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในหลาย ๆ คร้ังท่ีผ่านมา การคอร์รัปชัน

ถูกน ามาเป็นประเด็นอ้างในการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในประวัติศาสตร์ไทย หากมองย้อนกลับ

ไปในประเทศของกลุ่มท่ีปลอดจากการทุจริต หรือ

มีการคอ ร์ รัปชันน้อย ท่ีสุ ด  อา ทิ  เดนมา ร์ก 

ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ ซึ่งประเทศ

เหล่านี้มีแนวด าเนินนโยบายด้วยรัฐสวัสดิการมี

คุณภาพในการด าเนินชีวิต มีความเข้มข้นในการ

บังคับใช้ทางกฎหมาย รวมไปถึงมีกฎหมายท่ีจะ

ป้องกันและแก้ไข การทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างเป็น

ระบบ อาจเรียกว่า “จริยธรรมของผู้ปกครอง” 

หรือ “ธรรมาภบิาล” โดยเฉพาะข้อหนึ่งในธรรมาภิบาล 

คือเร่ือง “ความโปร่งใส ตรวจสอบได้” เป็นกรอบใน

การบริหารองค์กร หรือราชการแผ่นดิน เมื่อมอง

ย้อนกลับมายังประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับ 76  

ของโลก (จาก 168 ประเทศ) และเป็น อันดับ 3 

ของอาเซียน จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาการ 

“คอร์รัปชัน” ยังเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย ที่ตอ้ง

ได้รับการแก้ไข ดังปรากฏในงานวิจัยของ นิพนธ์ 

พัวพงศกรและคณะ (2557) พบว่า “การทุจริต

คอร์รัปชัน” ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระท่ัง

ปัจจุบันหากย้อนไปในอดีตไทย มีปัญหาคอร์รัปชัน

เกิดขึ้นมาช้านานและมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรง

มากขึ้นเร่ือย ๆ และพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุก

ภาคส่วน ถึงแมรั้ฐบาลมคีวามพยายามป้องกันและ

แก้ไขมาโดยตลอด (มุกดา สุวรรณชาติ, 2557) แต่

ดูเหมอืนว่าปัญหาการคอร์รัปชันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขได้

เท่าใดนักเน่ืองจากการรายงานผลการจัดอันดับค่า

ดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ใน

อดีตตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า       

ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันยังอยู่ในระดับต่ า คือ

อยู่ ท่ีระดับ 38 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดย

ตลอด ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาคอร์รัปชัน        

ในระดับท่ีสูงและมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้น (จารุวรรณ 

สุขุมาลพงษ์, 2556) พร้อมชี้ให้เห็นว่าการต่อต้าน

การคอร์รัปชันของประเทศไทยท่ีผ่านมาจนถึง 

ปัจจุ บันนั้น ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

ถึงแม้ว่าทุกภาคส่วน จะได้มีความพยายามท่ีจะ

ก าหนดและใช้มาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการคอร์รัปชันอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดย

ตลอดก็ตาม หรือแม้ล่าสุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

กล่าวปาฐกถาว่า “ผมมองว่าศาสนาจะช่วยอบรม

สั่งสอน บอกถึงความเลวร้ายของการโกงให้คนรู้ว่า

เป็นสิ่งท่ีชั่วร้ายท่ีสุด ผมเคยบอกว่าปัญหาเลวร้าย

ท่ีสุดในชาต ิคือ คนในชาตโิกงชาตขิองคุณเอง ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีน่าขายหน้ามาก การโกงไม่ใช่เพิ่งมีแต่มีหลาย

ปีแล้ว มีตัวเลขท่ีถูกศึกษาจะเห็นว่าประเทศเรานั้น

ค่อนขา้งปราบปรามการโกงได้ช้า และหากช้าแบบ

นี้ตลอดไปจะท าให้บ้านเมอืงแย่ลง” 

 ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละปีมากกว่า

ร้อยละ 80 พ่อค้าและนักธุรกิจ ต้องสูญเสียเงิน

ให้กับการคอร์รัปชัน มูลค่ารวมสูงถึงเกือบ สามแสน

ล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนมหาศาลเช่นนี้สามารถ

อ านวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ท า

ให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าท่ีเป็นจริงท า

ให้ประชาชนต้องได้ รับบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพต่ า อีกท้ังยังท าให้นักลงทุนขาดความ

เชื่อม่ันในระบบราชการไทยท่ีมักจะมีการใช้อ านาจ

โดยมิชอบ 

 ผลจากงานวิจัยโดยส านักวิจัยของ 

มหาวทิยาลัยครสิเตยีน ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ.

2557 (2559, ออนไลน์) ได้เสนอแนวทางเพื่อลด

ปัญหาการทุจริต โดยร้อยละ 65.4 เห็นว่า ควรปลูกฝัง

คุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
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และร้อยละ 48.7 เห็นว่าควรยกย่อง/ให้รางวัลส่งเสริม        

ผู้ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความซื่อสัตย์

สุจรติ มคีุณธรรม จริยธรรม  

 จากข้อมูลท่ีน าเสนอมา คอร์รัปชันเมื่อ

พิจารณาในภาพรวม ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน

ยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทย (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 

2556) ท่ีจะต้องช่วยกันสะสาง ดูแล หรือขจัดให้

หมดไปจากสังคมไทย แต่ต้องเป็นการร่วมด้วย

ชว่ยกันของประชาคมทุกภาคส่วนอย่างใส่ใจ พร้อม

ท้ังให้ความส าคัญเป็นวาระแห่งชาติและด าเนินการ

อย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้การทุจริต

คอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในบทความนี้

จึงมุ่งศึกษาแนวคิดพร้อมท้ังสะท้อนออกมาเป็น

แนวปฏบัิตติามมุมมองของศาสนา กับหลักคิดพุทธ

ธรรมกับการน าไปประยุกต์ใช้ป้องกันการทุจริต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ อันจะ

พงึเกิดขึ้นในอนาคต   
 

ประชาคมโลกกับปัญหาคอร์รัปชัน 

 จุรี วิจิตรวาทการ (2559) เลขาธิการ

มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

(Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี 2558 

ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก 

และเป็นอันดับท่ี 3ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัด

อันดับประจ าปี 2558 นี้  องค์กรเพื่อความโปร่งใส

นานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับ

ประเทศท้ังหมด 168 ประเทศท่ัวโลก ปรากฏว่า 

ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน 

สามารถรักษาแชมป์เป็นอันดับหนึ่งได้สองปีซ้อน 

ขณะท่ีประเทศท่ีได้คะแนนลดลงจากเดิมอย่าง

มากกว่าปีท่ีแล้ว ได้แก่ บราซิล กัวเตมาลา และ     

เลโซโธ เมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศ

อาเซียน ประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 3 รอง

จากสิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนประเทศบรูไนไม่ได้

อยู่ในการจัดอันดับครัง้นี ้

 “การจัดอันดับคอร์รัปชันเป็นวิธีการ

กระตุ้นให้ผู้คนท่ัวโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริต  

คอร์รัปชันวา่เป็นปัญหารว่มกันของคนท้ังโลก ไม่ใช่

เป็นปัญหาของประเทศก าลังพัฒนาหรือเป็นปัญหา

ของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น โดยประเทศ

ไทยในช่วงท่ีผ่านมานัน้จะเห็นได้ว่ามคีวามตื่นตัวต่อ

การแก้ไขปัญหาเป็นอยา่งมาก ทุกภาคส่วนได้ริเร่ิม 

ผลักดัน และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะด้านการปลูกจิตส านึกและการป้องกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไป         

ไม่โกง” ในโรงเรียนท่ัวประเทศ การสร้าง “ส านึก

ไทย ไม่โกง” แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ การออก

พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกเพื่อช่วยให้

การด าเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนเมื่อต้องขอ

อนุมัติหรือใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็ว

และเท่ียงธรรม รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ใน

รัฐธรรมนูญท่ีก าลังร่างกันอยู่ก็มีกลไกพิเศษหลาย

อย่างท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเฉพาะ สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การแก้ไขปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชันได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคม

ต้องมีค่านิยมท่ีถูกต้อง ซึ่งควรปลูกฝังและสร้าง

การรับรู้ค่านิยมท่ีถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ควร

เป็นตัวอย่างท่ีดี สื่อก็ต้องช่วยกระตุ้นและตอกย้ า

ให้คนในสั งคม รับ รู้ซึ มซั บอย่ า งสม่ า เสมอ ”          

(จุรี วิจิตรวาทการ, 2559) ให้เกิดภาพลักษณ์เป็นรูปธรรม 

ด้วยการยกย่องคนท่ีควรยกย่อง ข่มคนท่ีควรข่ม 

(นคิฺคณฺเห นคิฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ) (ขุ.ชา.

(ไทย) 27/14-20/597) 

 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประเทศท่ีอันดับการทุจรติน้อยท่ีสุดในโลก และมากที่สุดในโลก ประจ าป ีพ.ศ. 2558 

ที ่ ประเทศ (น้อย) อันดับ คะแนน ที ่ ประเทศ (มาก) อันดับ คะแนน 

1 Denmark 1 92 1 North Korea 167 4 

2 Finland 2 91 2 Afghanistan 166 11 

3 Sweden 3 89 3 Sudan 165 12 

4 New Zealand 4 88 4 South Sudan 163 15 

5 Netherlands 5 87 5 Angola 163 15 

6 Norway 5 87 6 Libya 161 16 

7 Switzerland 7 86 7 Iraq 161 16 

8 Singapore 8 85 8 Venezuela 158 17 

9 Canada 9 84 9 Guinea-Bissau 158 17 

10 Germany 10 81 10 Haiti 158 17 

ท่ีมา: เปรียบเทียบประเทศท่ีล าดับการทุจรติน้อยท่ีสุดในโลก และมากที่สุดในโลก 2558, (2559, ออนไลน์) 

 

ตารางที่ 2 ดัชนชีวีัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าป ีพ.ศ. 2558 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนใน พ.ศ. 2558 

อันดับในอาเซียน 
อันดับโลกป ี2558 

(167 ประเทศ) 
ประเทศ 

คะแนน 

ป ี2558 

คะแนน 

ป ี2557 

คะแนน 

ป ี2556 

1 8 สิงคโปร์ 85 84 86 

2 54 มาเลเซีย 50 52 50 

3 76  ไทย 38 38 35 

4 88  อนิโดนีเซีย 36 34 32 

5 95 ฟิลิปปินส์ 35 38 36 

6 112 เวยีดนาม 31 31 31 

7 139  ลาว 26 25 26 

8  147  พม่า 22 21 21 

9 150  กัมพูชา 21 21 20 

ท่ีมา: ดัชนชีวีัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าป ีพ.ศ.2558 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนใน พ.ศ. 2558  

(2559, ออนไลน์) 

 จากตารางท่ี 1 และ 2 สะท้อนให้เห็น

ข้อเท็จจริงวา่ การคอร์รัปชันในปัจจุบันยังถือว่าเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ไม่ว่า

จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีก าลัง

พัฒนา ท้ังการคอร์รัปชันยังได้กลายมาเป็นปัญหา

ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของหลาย ๆ ประเทศ 

โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปอีกท้ังยังทวีความรุนแรง

และซับซ้อนมากขึ้นเร่ือย ๆ แม้ว่าหลายประเทศได้

ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการ

สมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กร

อิสระต่าง ๆ อย่าง เช่น องค์การสหประชาชาติ 

ธนาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีต่างเห็นพ้องกันว่า

http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
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การคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความยากจน 

และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติ

อย่างแท้จริง 

 จากสถานการณ์ท่ัวโลกคอร์รัปชันเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีได้รับความสนใจจากนานาประเทศ  

ท่ีต้องแสวงหาแนวทางแก้ไข และการป้องกัน          

การทุจรติท่ีเกิดขึ้นให้ลดลงหรือหมดไป โดยท่ัวโลก 

มองวา่ปัญหานี้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมวล

มนุษย์และประชาชาติโดยรวม ในส่วนประเทศไทย 

ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นปัญหาท่ีจะต้องหาทางออก 

มีการพยายามเสนอแนวคิดหลาย ๆ ประการ เช่น 

การออกกฎหมาย การสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อ

ป้องกันการทุจรติในวงราชการ การรณรงค์ผ่านสื่อ 

รวมไปถึงการกระตุ้นเร้าให้เกิดความตระหนัก    

ในอันท่ีจะป้องปรามและป้องกันเหตุอันจะพึง

เกิดขึ้นในรูปแบบตา่ง ๆ 
 

คอร์รัปชัน ภาพสะท้อนความเป็นจริงที่ยัง

เกิดขึ้นในสังคมไทย  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ก.พ.) ได้ให้ค าจ ากัดความ การคอร์รัปชัน 

(Corruption) ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 

Corrumpere มาจากค า 2 ค ารวมกันคือ To Ruin-

Com (together) + Rumpere (to break) หมายถึง 

การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม

ปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่ง

รวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าน้อย

กว่า หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ท า

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิด

กฎหมาย (ศริิวรรณ มนอัตระผดุง, 2555) 

  ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์ 

(2537) ให้ค าจ ากัดความของการคอร์รัปชัน คือ การใช้

อ านาจเพื่อให้ได้มาซึ่งก าไร ต าแหนง่ ชื่อเสียงเกียรติยศ 

หรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือมาตรฐานทางศีลธรรม อาจรวมถึงพฤติกรรม

เบ่ียงเบนของ ผู้มีต าแหน่งในราชการเพื่อให้ได้ 

ผลประโยชนเ์ข้าตนและพรรคพวก ท้ังในด้านสังคม 

ด้านการเงิน ด้านต าแหนง่ 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

ให้นิยามความหมายไว้ว่า “คือการกระท าใด ๆ 

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการให้ได้มาซึ่งประโยชน์

ส่วนตน” กล่าวโดยสรุป การคอร์รัปชัน หมายถึง

การประพฤติของบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากงดการปฏิบัติ

เลือกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง

และพรรคพวก 

 รูปแบบ ช่องทาง วธีิการ ของการทุจริต

คอร์รัปชันในสังคมไทย มีนักวิชาการได้กล่าวไว้มี

หลายรูปแบบ อาทิ    

  1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียก

เก็บสว่นแบ่งอยา่งผิดกฎหมาย โดยการสร้างความ

ขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล 

ขาดแคลนข้าว และหรือขาดแคลนน้ ามันปาล์ม 

เป็นต้น  

  2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมา

เป็นของครอบครัวและอาจกระท าโดยการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการของรัฐ เช่น ไฟฟ้า ประปา 

เป็นต้น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ท่ี

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลได้รับผลเสียส่วนตัวและผล

ดังกล่าวมอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจ หรือการกระท า

หนา้ที่โดยขาดความเท่ียงธรรม  

  3. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหา

ผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ป่ันราคาหุ้น

ของตัวเอง) ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกต้อง         

การปิดบังและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใช้นโยบาย 

กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติและ

ล าเอยีง   

  4. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดง

บทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้า

เกษตรกับประเทศคูค่้า  

  5. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทาง 

มิชอบ การปลอมแปลงเอกสารการฉ้อฉลการใช้

กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชนท์างการเมอืง  

  6. การใช้ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรค

เล่นพวก และการให้ผลประโยชนต์า่งตอบแทน เช่น 

การฮั้วประมูล การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญ

บังคับและการให้สิ่งล่อใจ การให้ของขวัญ และรับ

ของขวัญ ไม่ถูกต้อง มีผลเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

เชน่ เช็คของขวัญมูลคา่สูงและสินบนมูลค่าสูง  

  7. ผู้บริหารประเทศท าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์

รายใหญ่ของประเทศโดยการใช้นโยบายประชานิยม  

ใชอ้ านาจของต ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางท่ีผิด 

ทุจริตการเลือกตั้ง ท้ังการซื้อเสียง และการทุจริต

ด้วยวิธีต่าง ๆ  

  8. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการ

รณรงค์ ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่

นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อท่ีจะมี

อทิธิพลตอ่การก าหนดนโยบายของรัฐบาล 

 สาเหตุระบบทุจริตคอร์รัปชันมีโครงสร้าง

รากฐานอันแข็งแกร่งและด ารงอยู่ในปัจจุบันนั้น           

มีสาเหตุการ คอร์รัปชันท่ีพบในสังคมจ าแนกได้        

4 ด้าน ได้แก่  

  1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 

ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐท่ีมีจ านวนมาก 

ประชาชน “เห็นแก่ได้ (โลภ)” ซื้อความสะดวกจาก

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีในองค์กรนั้น ๆ         

มรีายน้อยเมื่อเทียบกับรายจ่าย 

  2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ 

ขาดการก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของ 

ผู้คับบัญชา ท าให้เกิดการทุจริต และความไม่

สมดุลของอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การดูแลควบคุมไม่

ท่ัวถึง เกิดการทุจริตในวงราชการได้ง่าย รวมท้ัง

การเกรงใจและเกรงกลัวผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจ

หนา้ที่แสวงหาผลประโยชนไ์มศ่กึษาและปฏบัิตติาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

  3. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม 

ได้แก่ การขาดคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้ติด

สินบน เจ้าหน้าท่ีของรัฐชั้นผู้ใหญ่ทุจริตแล้ว ไม่ถูก

จับได้ ท าให้กลายเป็นเร่ืองถูกต้อง ดีงาม ผิดเป็น

ถูกไป เป็นตัวอยา่งให้ผู้น้อยท าตาม ประกอบกับสังคมไทย

เนน้วัตถุนิยมมากกว่าความดีงาม ศลีธรรม วัตถคุือ

สิ่งท่ีเป็นคุณค่าของสังคมบุคคลใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ทางด้านอุปโภคบริโภค จึงต้องดิ้นรนด้วยวิธีการ

คอร์รัปชัน  

  4. ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา 

ได้แก่ การลงโทษทางวินัยมีความยุ่งยากในการหา

พยานหลักฐาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนมากมายใน

การสอบสวน การพิสูจนก์ารทุจรติฯต้องมหีลักฐาน

อยา่งชัดเจนซึ่งยากแก่การพิสูจน์ ท้ังนี้การคอร์รัปชัน

จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน 

ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ        

ท่ีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น เขื่อน          

ท่าอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือระบบ

การคมนาคม 

 
ภาพท่ี 1 ภาพลอ้เลียนจากสื่อ ทีส่ะทอ้นถึงปัญหา

คอร์รัปชันในประเทศไทย  

ท่ีมา: พันทิปดอทคอม (2557, ออนไลน)์ 
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 ผลเสียการทุจริต คดโกง เป็นการท าลาย

หลักการพื้นฐานทางศีลธรรมในทุกสังคม ก่อให้เกิด

ผลกระทบท่ีเสื่อมถอย ท้ังในเชิงระบบโครงสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมเชิงบุคคล เป็นตัว

ท าลายกฎ กตกิา กฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน

ทางสังคม รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม และเป็นการคุกคามสิทธ์ิของคน

ส่วนใหญ่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้เสียโอกาสผ่าน

การ “คอร์รัปชัน” ดังกรณีการโกงงบประมาณแผ่นดิน 

การทุจริตจ าน าข้าว หรือการเบียดบังงบประมาณ

การก่อสร้างซึ่งมสีัดส่วนท่ีมากของการพัฒนาประเทศ  

  แนวทางแก้ไข ในประเทศไทยมีองค์กร 

ท่ีมีสว่นต่อการแก้ไขการทุจรติคอร์รัปชัน ท่ีตราโดย

กฎหมาย เป็นองค์กรอสิระ เชน่ คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นอกจากนี้ยังมีองค์กรท่ีเกี่ยวเนื่อง

ในการแก้ไขการคอร์รัปชันของภาครัฐ ได้แก่

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมสอบสวน

คดีพิเศษ 

 การสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 

ลดปัญหาการคอร์รัปชัน อาทิการตราพระราชบัญญัติ

วา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิธี

ปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ต่อจากนั้น

รัฐได้จริงจังในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันตั้งแต่

มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

ซึ่งมีการจัดตั้งองค์กรอิสระหลายองค์กรและออก

กฎหมายหลายฉบับ เพื่อป้องกันและปราบปราม

การทุจริตหลายฉบับ อาทิพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 

พ.ศ. 2542 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ พ.ศ. 2543 (ซึ่งห้ามให้เจ้าหน้าท่ีรัฐรับทรัพย์สิน 

มูลค่าเกินสามพันบาท) พระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน

และหุ้นของรัฐมนตรีพ.ศ. 2543 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2551 เป็นต้น 

 จากมาตรการทางกฎหมาย ภาครัฐได้มี

มาตรการด้านการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม

เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปดว้ย ซึ่งเห็นได้

ชัดเจนขึน้เมื่อมีพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ซึ่งเป็นการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Government) 

เพื่อแก้ไขและป้องกันการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งหนว่ยงานหลักในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ได้แก่ ป.ป.ช ได้ก าหนดยุทธศาสตร์    

การปราบปรามการทุจรติ    

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตส านึก 

ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่     

ทุกภาคส่วน  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดิน

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

แก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจรติ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากร

มอือาชพีป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

 ส าหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมี

การน ามาก าหนดเป็นมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อ

การแก้ไข ปัญหาการคอร์รัปชัน โดยมี ป.ป.ช. ท า

หน้าท่ีประสานภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา 

การคอร์รัปชันอย่างจรงิจัง 
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พุทธธรรมกับการป้องกันการคอร์รัปชัน

ในสังคมไทย 

 ในหลักการทางพระพุทธศาสนามี

แนวคิดท่ีปรากฎในพระไตรปิฎก คือ ตถาคตกล่าว

อย่างใด (ยถาวาที) ก็ท าอย่างนั้น (ตถาการี) ท า

อย่างใด (ยถาการี) ก็กล่าวอย่างนั้น (ตถาวาที) 

ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” (ขุ.อิติ. (ไทย) 

25/112/496) แปลว่าเมื่อจะเป็นคนสอนคน ต้องมี

ทักษะความรู้ และปฏิบัติได้ พุทธพจน์จึงมีค าว่า 

“วิชชา จรณสัมปันโน” (วิ.มหา.(ไทย) 1/1/1) ท่ี

แปลวา่ถึงพร้อมดว้ยความรู้และการปฏบัิต ิสรุปคือ 

สิ่งท่ีพระพุทธเจ้าสอน น ามาบัญญัติเป็นหลักศีล 

หรือวินัย เป็นสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าไม่เคย “ล่วงละเมิด”        

ในสิ่งท่ีเป็นข้อห้าม และไม่เคยละเว้นในส่วนท่ีเป็น 

“หลักธรรม” หรือหลักการท าให้เจริญ ดังนั้น

พระพุทธเจ้า จึงเป็นแบบอย่าง ต้นแบบในการด าเนิน 

หรือท าให้เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต แปลว่า คนจะ

สอนคน คนจะเป็นผู้น าคน คนจะเป็นนักการเมือง 

นักการศาสนา นักบริหารจัดการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อควบคุมคนให้เป็นสมาชิกในสังคม ต้องเป็นผู้ 

“มั่นคง” ในหลักการท่ีตัวเองเป็นผู้บัญญัติ หรือถือ

สมาทาน แปลว่านักบวช ผู้น าศาสนา นักการเมือง 

บุคลากรในองค์กรภาครัฐ ต้องเป็นตัวอย่างในการ 

รักษาหลักการท่ีถูกต้องของศาสนาตัวเอง มั่นคง 

ในการท่ีจะท าตามศาสนาของตัวเองอย่างบริสุทธ์ิ 

ไมป่ลอมแปลงแมก้ระท่ังหลักการ หรือค าสอนของ

ตัวเอง จากนัน้เป็นแบบอย่างในการส่งต่อสู่สาธารณะ 

กระท าตนเป็นแบบอย่างตามหลักการทางศาสนา 

แล้วส่งต่อเป็นพฤติกรรมท่ีเท่ียงตรง ซื่อตรงอย่าง

เหมาะสม สู่สาธารณะ แปลว่า พูดได้ ท าได้ สอนได้ 

กระท าตนให้เป็นแบบอยา่ง เพื่อสร้างตัวแบบตอ่สังคม 

จากนั้นผู้ท่ีมีส่วนต่อการออกฎหมายใช้กฎหมาย

หรือบังคับใช้ หรือรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้กฎหมาย ต้อง

เป็นแบบอย่างในทุก ๆ เร่ืองตามข้อบัญญัติกฎหมาย 

เพราะถ้ากระท าในทางตรงกันข้าม จะเท่ากับว่า

คุณค่าความศักดิ์สิทธ์ิ และคุณค่าของกฎหมายก็

จะหายไป ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ท้ังจะกลายเป็น

กฎแห่งการเลอืกปฏบัิต ิถ้าเกณฑ์ทางศีลธรรมและ

กฎหมาย ถูกท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวเลือกปฏิบัติได้หรือ

ปฏบัิตเิกิดมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ผลจะกลายเป็น

ปัญหาขององค์กรไปในท่ีสุด  

 ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของหน่วยงาน 

ป.ป.ช. ท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริม กระตุ้น 

ป้องปรามต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ “ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน” ใน

แนวคิดนี้  ป.ป.ช. ได้ ร่วมมือกับองค์กรศาสนา 

องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน

และกระตุ้นเตือนร่วมกับองค์กรอื่น ท่ีจะช่วยกัน

สร้างเคร่ืองมือ หรือกลไกป้องกันกลโกง ไม่ให้

เกิดขึ้นในสังคม หรือรณรงค์การ “โกง” ในศาสนิก

ผู้นับถือศาสนานั้น ๆ โดยอาศัยหลักคิดอุดมคติทาง

ศาสนา เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการรณรงค์และ    

ชว่ยให้เกิดในสังคมไทยให้น้อยท่ีสุด 

 โดยหลักการในทางพระพุทธศาสนา 

พบว่าในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีข้อมูลหลาย

แหลง่ท่ีแสดงโทษของการ “โกง” หรือการเบียดบัง

ทรัพย์ หรือสิ่งของอันไม่พึงประสงค์ หรือการได้มา

โดยไม่สุจริต แม้แต่เพียงแค่เฉียดกล้ ากรายยัง

ต้องโทษเกือบประหารชีวิต (ขุ .จ ริยา. (ไทย) 

33/16-23/759-760/จีราภรณ์ สุธัมมสภา และ

ภูเบศ วณชิชานนท์, 2557) แปลว่าการ “เบียดบัง” 

ทรัพยากรในทุกกรณีเป็นเหตุน าไปสู่ความเสื่อม 

หรืออันตรายต่อชีวิต ได้ ท้ั งสิ้ น  (ม .ม .  ( ไทย) 

13/446/558/, บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2557) 

 หลักปฏิบัติในเร่ืองศีล 5 เป็นบัญญัติ

พื้นฐานในเชิงสังคม (สุวัฒน์ อินทรประไพ, 2557) 

ซึ่งเราจะเห็นว่า ศีลโดยเฉพาะข้ออทินนาทาน มี

แนวคิดเร่ืองสัมมาอาชีวะ ท่ีเป็นเคร่ืองการันตีว่า

พระพุทธศาสนา ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการ 
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“ เ บียดบัง”  ท้ังท รัพย์สินของบุคคล ปัจ เจก           

หมู่คณะ ส่วนรวม และสาธารณะประโยชน์ หรือ

ของภาครัฐ อันมีความหมายถึงการฉ้อโกงทุกรณี 

ดังนัน้หลักการทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา

อธิบายประยุกตใ์ชป้้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ คือ  

  1. การใช้หลัก “ธรรมวินัย” หรือ 

“หลักการ” ให้ เ ป็นสิ่ งส าคัญ ท่ีสุด หมายถึ ง 

พระพุทธศาสนาให้ยึดหลักการดังมีหลักฐานว่า

ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ได้ทูล

ถามว่ า  จะมอบให้ ใครเ ป็นผู้ น าพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้ตอบว่า “ธรรมวินัยจะเป็นศาสดา

แทนเรา” (ปัจฉิมวาจา : ที.มหา. (ไทย) 10/216/164)  

ในความหมายคือหลักการ อัน เ ป็นอุดมคติ

แกนกลางจะเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดเพื่อยึดถือ เพื่อการ

ปฏิบัติ หรือให้ผู้ยึดถือได้ปฏิบัติในความหมายคือ 

ศีลธรรมต้องเป็นศีลธรรม กฎหมายต้องเป็น

กฎหมาย ความโปร่งใสต้องเป็นความโปร่งใส    

นัยยะนี้คือ หลักการต้องเป็น “บัญญัติ” ของทุก

สังคม หรือท าให้คนมีความสุจริตในหน้าท่ี ชื่อตรง

ต่อหน้าท่ี ดังกรณี ครูบาติ๊บ อุบาลี วัดหัวฝาย 

สุโขทัย (พ.ศ. 2440-2515) เกจิผู้เป็นศิษย์ครูบา         

ศรีวิชัย (พ.ศ. 2421-2481) ท่ีมีประวัติถึงความมุ่งมั่น

ชื่อตรงตอ่ “มังสวรัิต”ิ จนกระท่ังมรณภาพด้วยโรค

ขาดสารอาหาร หรือ “พระยาพิชัยดาบหัก” (พ.ศ. 2284-

2325) (ทรงพล นาคเอี่ยม, 2550) ท่ียอมสละชีวิต

เพียงเพราะต้องการยืนยันต่อเจตนารมณ์แห่ง

ความ “ซื่อสัตย์” พร้อมวลีเด็ดว่า “ไม่เป็นข้าสองบ่าว 

ไม่เป็นจ้าวสองนาย” รวมไปถึง “พันท้ายนรสิงห์”      

ในประวัติศาสตร์ท่ีมุ่งมั่นต่อความจริงและความ

ถูกต้อง ท่ียืนยันต่อความตายเพื่อท่ีจะรักษา “กฎ” 

ไว้ ดังนั้น แนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ การยึด

หลักการท่ีจะเป็นสิ่งส าคัญ หรือรักษาความถูกต้องไว้ 

ดังมีแนวคิดทางพุทธศาสนาท่ีว่า “จงสละมือเพื่อ

รักษาแขน สละแขนเพื่อรักษาชีวิต และยอมสละ

ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง)” (ขุ.ชา (ไทย) 

28/470/177) ดังนั้นหากสังคมถูกท าให้เป็นสังคม

แห่งความจริง ถือกฎกติกา ท่ีถูกต้อง เหมือน

พระพุทธเจ้าทรงทูลตอบค าถามพระอานนท์ว่าจะ

มอบให้ใครเป็น “ศาสดา” แทนพระองค์หลัง

ปรินิพพานแลว้ พระพุทธศาสนายืนยันเจตนารมณ์

ท่ีชัดเจนว่า “หลักการ” ส าคัญกว่าตัวบุคคล และ

หลักการเป็นอุดมคติสูงสุดในด าเนินท้ังในส่วนชีวิต

และองค์กร เมื่อมาประยุกต์ใช้กับการป้องกัน     

การคอร์รัปชัน หลักพุทธธรรมต้องเข้มข้น จริงจัง 

หลักกฎหมายย่อมส าคัญสุด  ต้องมีอ านาจใน      

การบังคับใช้โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยถือแนวคิด       

ในเร่ืองหลักการสูงสุดส าคัญสุด ตามท่ีปรากฏใน

พระพุทธศาสนา  

  2. การใช้หลักศีล 5 โดยเฉพาะข้อ 

อทินนาทาน (วิ.มหา.(ไทย) 1/130-131/98) ซึ่งเป็น

หลักการป้องกัน ความมั่นคงของมนุษย์ในด้าน

ทรัพย์สิน ท่ีจะไม่ถูกละเมิดจากผู้ใด คณะใด หรือ

กลุ่มใด ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ส่วนรวม สาธารณะ 

และส่วนรวมของประเทศชาติ ย่อมจะไม่ถูกคุกคาม 

เบียดบัง หรือให้ได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง ดังนั้น

ศีลข้อนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการหวงแหน

ทรัพย์สินของตนเอง รู้คุณค่าของทรัพย์สินส่วนตน

ท่ีถูกท าให้เป็นส่วนรวม (ภาษี) ในระบบรัฐ การบริจาค 

(องค์กรการกุศล) ผู้เสียภาษี หรือผู้บริจาค ย่อมมี

สิทธ์ิท่ีจะหวงแหนภาษี หรือผลประโยชน์ในนามรัฐ 

ส่วนรวม โดยมีบทบาทร่วมตรวจสอบ คณะ บุคคล 

ท่ีจะมาใช้งบประมาณของแผ่นดิน กระตุ้นให้เขา

เหล่านั้น จะต้องตระหนักว่า จะไม่ละเมิด หรือใช้

ในทางท่ีเป็นการเบียดบัง หรือเอาเปรียบแผ่นดิน 

และประชาชนด้วยการ “ฉ้อราษฎร์บังหลวง”           

เมื่อเงินภาษีไปอยู่ในรูปเงินรวมของแผ่นดินท่ีควร

เป็นประโยชน์ของประชาชนท้ังประเทศอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียม ต้องไม่ถูกเบียดบังด้วยผู้บริหาร

ภาครัฐ/เอกชน ข้าราชการ นักการเมอืง ท่ีไมไ่ด้บริหาร

ให้เป็นไปโดยสุจริต ดังนั้นกระบวนการของศีล  
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ต้องครอบคลุมไปถึงการเบียดบังมิใช่แค่การรักษา

ทรัพย์ในกระเป๋าของตัวเองท่ีหามาได้  ดังนั้น       

ชาวพุทธ ชาวไทยหรือชาวโลกต้องตระหนักเห็น

ความส าคัญของความสุจริต และหาทางช่วย

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการเบียดบัง

ทรัพย์สินส่วนรวม ดังแนวคิดของพระพรหม

บัณฑิต (2557) ให้ ทัศนะของศีล ใช้ ป้องการ          

การคอร์รัปชันไว้ว่า “...เวลาท่ีเราจะต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชันไม่น าหลักธรรมศีล 5 เข้าไปได้อย่างไร 

โดยเฉพาะในขอ้อทินนาทาน ธรรมมาภิบาลจะต้อง

มีความ Transparency เ ป็นข้อหนึ่ ง ในนั้ นก็คือ 

ความโปร่งใส ท าอย่างไรให้คนโปร่งใสก็ให้คนมีศีล

มีธรรม เบญจศีล เบญจธรรมต้องเข้ามา...” ดังนั้น 

กฎทางศีลธรรมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

ชัดเจน ในฐานะเป็นหลักปฏิบัติสากลของชาวพุทธ 

พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้

เกิดผลในทางปฏิบัต ิเมื่อน ามาประยุกตใ์ชท้รัพย์สิน

ต้องชัดเจน แยกให้ออกระหว่างส่วนรัฐ ส่วนตน 

และส่วนองค์กร และไม่ละเมิด เบียดบัง เบียดเบียน

โดยประการท้ังปวงโดยมีหลักศาสนาเป็นเคร่ืองกระตุ้น

เตอืน หลักกฎหมายของรัฐช่วยควบคุมป้องกัน   

  3. การใชห้ลักปฏบัิตเิร่ือง “สัมมาอาชวีะ” 

การสอนให้ประชาชนชาวพุทธ ประกอบอาชีพท่ี

สุจรติ มีค าสอนวา่ “ชาวพุทธตอ้งไม่ประกอบอาชพี

มิจฉาวาณิชชา” อันหมายถึงอาชีพท่ีต้องไม่เบียดเบียน

ตนเอง เบียดเบียนชีวิตคนอื่น เบียดเบียนสังคม         

ในภาพรวม ดังนัน้การท่ีจะป้องกันแก้ไขการคดโกง

ตามหลักพุทธธรรม คือ ต้องส่งเสริมให้เกิดการ 

“ยังชีพ-ประกอบอาชีพ” ท่ี “สุจริต” เป็นไปตาม

ครรลองท่ีสุจริตชนพึงกระท า ตามกรอบของหลัก

พุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า “สัมมาชีพ” (วิ.มหา (ไทย) 

4/13/21) อันเนื่องด้วยวิถีการปฏิบัติ และหลัก

คุณธรรมทางศาสนา ท่ีจะยึดสมาทานถือไว้ ว่า

ถูกต้อง จะยังคงเป็นความถูกต้องรัฐต้องเข้าไป

สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน พลรัฐในภาพรวมยังชีพด้วยคุณภาพชวีติ

ท่ีเป็นปกติสุข 

  4.  การใช้หลักปฏิ บัติ  “สุจ ริต” 

หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ 

ประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง 

และไมห่ลอกลวง คนจะได้ช่ือว่ามีความสัตย์ ต้องมี

ความจรงิ 5 ประการ  

   4.1 จริงต่อการงาน คือ ท าอะไร

ท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือ

ส่วนรวมได้จริง ๆ  

   4.2 จริงต่อหน้าท่ี คือ ท าจริง

ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเรียกว่า หน้าท่ี ท างาน

เพื่องาน ท างานให้ดีท่ีสุด ไม่เลินเล่อ ไม่หละหลวม  

ไม่หลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว คือ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม

หนา้ที่ ตอ้งเอาใจใส่หนา้ที่ให้งานส าเร็จเกิดผลดี  

   4.3 จริงต่อวาจา คือ การพูด

ความจริง ไม่กลับกลอก รักษาวาจาสัตย์อย่าง

เครง่ครัดพูดจริงท าจริงตามท่ีพูด  

   4.4 จริงต่อบุคคล คือ มีความ

จริงใจต่อคนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อมิตรและผู้ ร่วมงาน

จรงิใจต่อเจ้านายของตน เรียกว่ามคีวามจงรักภักดี 

จริงใจต่อผู้มีพระคุณ เรียกว่า มีความกตัญญู

กตเวที  

   4.5 จริงตอ่ความดี คือ มุง่ประพฤติ

แตค่วามดีจนติดเป็นนิสัยเป็นบุคคลท่ีประกอบด้วย

คุณธรรม คือ หิริ ความละอายบาป ละอายใจต่อ

การท าชั่ว โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อ

ความชั่ว  

  เมื่อประมวลออกมาความสุจริต 

ความ “จริง” จึงหมายถึง การกระท าท่ี “โปร่งใส” 

และตรงไปตรงมา ไม่ เ บียดบังทรัพย์สินของ

ส่วนรวม ค าว่า “สุจริต” ต้องตรงกับความโปร่งใส 

และในความโปร่งใส เป็นพฤติกรรมและการกระท า

ท่ีสุจริต ที่ควรให้เกิดขึ้นกับการบริหารในทุกองค์กร 

ดังท่ีพระพรหมบัณฑิต (2557) เคยกล่าวไว้ คือ  
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“...พุทธภาษิตว่า “นตฺถิ ตณฺหา สมา นที” แม่น้ า

เสมอด้วยตัณหา  หามีไม่  แม่น้ ายังมีวันเต็มแต่

ตัณหาไม่มี วั น เต็ ม เ ป่ี ยม  อยู่ ท่ี ไ หนในระบบ

เศรษฐศาสตร์ และชาวพุทธว่าอย่างไร มันจะเกิด 

กระตุ้นตัณหาเขาเรียกว่า บริโภคนิยม ต้องการ

ก าไรสูงสุด โฆษณาให้เกิดอุปสงค์ กระตุ้นตัณหา      

ไม่รู้จบ มุ่งบริโภคมากกว่าผลิต ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอา

ด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา อยากจะมี 

IPHONE ขึน้มา เอาเงินมาจากไหน งานก็ยังไม่มที าลัก

ขโมย คอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดเพราะต้องการ

สินค้า ต้องการบริโภคมากกว่าผลิตและมองเห็น

การผลิตเป็นหน้าท่ี คือการท างานให้สุจริต มาใช้ใน

ระบบเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้มองเห็นการท างานเป็น

การปฏิบัติธรรม ประพฤติหน้าท่ีคือการท างานให้

สุจริต ไม่อยู่ในความคิด…” หรือพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระต าหนัก

จิตรลดารโหฐานในคราวพระราชทานเพื่ออัญเชิญ

ลงพมิพใ์นหนังสอืวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531 วันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2530 ดังนี้ “ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็ก ๆ จึงต้อง

ฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโต

ขึน้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญ

มั่นคง ” 

  สุจริตเป็นหัวใจส าคัญท่ีประกอบด้วย 

กายสุจรติ 3 วาจาสุจรติ 4 และใจสุจริต 3 อันจะมี

ผลต่อการควบคุม ป้องกันการคอร์รัปชันไม่ให้

เกิดขึ้นตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างส าคัญ

ด้วยเชน่กัน รวมท้ังความสุจริตยังมีผลต่อการน าไป

ประยุกต์ใช้ทางกฎหมาย การบริหารบ้านเมือง 

กิจการขององค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยความ

สุจรติโดยมเีป้าหมายคือไมโ่กงด้วยเชน่กัน  

  5. สนับสนุนให้ผู้น าศาสนาตอ้งเป็น

แบบอย่างท่ีดี ยืนยันหลักการท่ีถูกต้อง และเป็น   

ผู้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริม หมายถึง ผู้น าทางศาสนา

ต้องเป็นแบบอย่าง ในการท่ีจะกระท า หรือไม่

กระท าให้เกิดการเป็นแบบอย่างต่อการกระท า

ความดี  ในการด า เนินชีวิต ให้สอดคล้องกับ

หลักการทางศาสนาให้เป็นตัวอย่าง “สร้าง” ตัว

แบบของความถูกตอ้ง ผู้น าศาสนาต้องน าหลักการ

ท่ีถูกต้องมีอยู่ในศาสนามาอธิบาย สื่อสาร ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ (พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, 2559) 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม มุ่งตรงไปยังศาสนิกของ

ตัวเองให้มุ่งมั่น หรือมั่นคงต่อการเข้าถึงหลักการ

ตามหลักศาสนาของตัวเอง เพื่อป้องกันการไม่โกง 

หรือการทุจริต หรือลดการทุจริต รวมท้ังเข้าไป

กระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจ หรอืตระหนักตอ่ความดี

งามตามแบบของหลักการท่ีถูกต้อง และมีตัวแบบ

คือผู้ น า ศาสนา เ ป็นตั ว แบบห รือหลั กการ ท่ี

เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดการปฏิบัติ โดย

ปราศจากการ “ทุจริต” ในทุกระดับตั้งแต่บุคคล 

ตัวเอง อย่างตรงไป ตรงมา ท าหนา้ที่ด้วยความเชื่อ

สัตย์ สุจริต แม้กระท่ังในครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ เป็นเบือ้งปลาย  

  6. การสร้างและใช้กลไกทางศาสนา/

รัฐ/องค์กรเอกชน/ในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ท่ีอาจมคี าเรียกว่า “ประชารัฐ/ประชาสังคม” ท่ีต่าง

ฝ่ายต่างเป็นภาคีแห่งความดีงาม สมาทานความดี

ตามหลักการศาสนา ส านึกในหลักการทางศาสนา 

มองเห็น “ภัย” ของการโกง ทุจริตในทุกรูปแบบว่า

เป็นความผิดบาป แล้วหาทางชี้เบาะแส การเข้าไป

ตรวจสอบผลได้ เสียในฐานะประชาชนเป็นผู้มีส่วน

ได้เสียโดยตรง ในการแก้ปัญหา และการป้องกัน

อันจะเกิดขึ้นของสัญญาประชาคมในรูปลักษณ์ 

ต่าง ๆ (ประชาสังคม) แล้วต้องเข้ากระตุ้นให้ทุก

ฝ่ายตระหนักต่อความดี และยินดีต่อความดีอย่าง

เหมาะสม (ประชารัฐ) การสร้างกฎหมายเฉพาะท่ีมี

ความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุม โดยมีเป้าหมาย

เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตอันจะเกิดขึ้นจาก

การคอร์รัปชันในทุกประเภทท่ีจะเกดิขึน้ในสังคมนี้  
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  ดังนัน้เมื่อกล่าวโดยสรุป หลักพุทธ

ธรรม ทางศาสนา จะเข้าไปเป็นกลไก เคร่ืองมือใน

การเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม

หลักการ ค าสอนทางศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อ

การรณรงค์ ปอ้งกัน หรือหยุดการกระท าท่ีเรียกว่า 

“ทุจริต” อันเกิดขึ้นในทุกวงการ และคนในทุก

ศาสนาก็เป็นเคร่ืองมือหรือกลไก ท่ีจะป้องกันหรือ

แก้ไขไมใ่ห้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น แต่

อาจน้อย หรืออยู่ในฐานะท่ีจะควบคุมได้ ดังนั้น        

ศาสนิกทุกองค์กรทางศาสนาต้องแสดงจุดยืนใน

เร่ืองหลักการท่ีถูกต้อง ในการป้องกันการโกง 

ทุจริตให้เป็นไปตามหลัก (ก) การประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นแบบอย่าง และสามารถน าแบบอย่างนั้น

มาเป็น ตัวแบบในระบบสังคมโดยรวมได้ รวมท้ังน า

รูปแบบหรือตัวแบบนัน้ให้ปรากฏเป็นพฤติกรรมเชิง

ประจักษ์ได้ (ข) รณรงค์ หรือส่งเสริมให้คนผู้เป็น 

ศาสนกิของตนเอง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญวา่

การ “ผิดศีล” ตามหลักศาสนบัญญัติในส่วนการ 

“เอาเปรียบ-เบียดบัง-ทุจริต-โกง” เป็นพฤติกรรม

ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ รวมท้ังสร้าง

การตระหนักรู้ ก าหนดกระท า น าพาให้เกิดการ

ปฏิบัติ เป็นสิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นในสังคมประชาชาติ

ในองค์รวม เพื่อป้องกันการทุจริต ท้ังระดับบุคล

และองคก์ร และประเทศชาติ เพื่อน าพาให้เกิดสันติ

สุข และคุณภาพชวีติท่ีเหมาะสม  
 

บทสรุป 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวม ปัญหา

การทุจริต คอร์รัปชันยังพบเห็นอยู่ในสังคมไทย 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคม ท้ังในส่วนหน่วยงาน

ภาครัฐ อาทิ ป.ป.ช. องค์กรภาคีอื่น ๆ และหน่วยงาน

ทางศาสนา ท่ีจะช่วยน าหลักธรรมวินัย หลักศีล 

(ไม่ลัก-ขโมย-โกง) หลักสุจริต (ท าอาชีพท่ีสุจริต) 

หลักสัมมาอาชวีะ (ด าเนินชีวิตและอาชีพท่ีถูกต้อง) 

หลักผู้น าต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี (ยถาวาท ีตถาการี) 

ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างในเร่ืองการไม่โกงและ       

การสร้างกลไกระหวา่งรัฐและศาสนา ให้เข้าไปช่วย

เนน้ย้ า ส่งเสริมผ่านกระบวนการทางความเชื่อทาง

ศาสนา เพื่อสร้างแรงเสริมกระตุ้น เร้า ให้เกิดการ

ปฏบัิตติาม โดยผลแฝงที่จะพงึได้คอืการปฏบัิตติาม

หลักการทางศาสนา ในฐานะศาสนิก และได้

วิธีการแก้ปัญหาออกจากปัญหาการคอร์รัปชัน 

รวมท้ังมาตรการอื่น ๆ อาทิ การตรากฎหมายท่ี

ใช้ ได้จ ริง  มีผลการปฏิ บัติจ ริง  รวมไปถึ ง ใน

ภาคปฏิบัติต้องมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรใช้

อ านาจและหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตนตาม

หลักธรรมาภิบาล ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง

หรือพวกพ้อง หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง  ส่วน

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรก็จะต้อง ปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมมาภบิาลด้วยเช่นกัน ในส่วนของเยาวชน

ควรได้รับการปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการด ารงตน

ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นคณะกรรมการ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ       

ผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ผู้ท่ีจะน านโยบายไปสู่

การปฏิบัติ จะต้องท าการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ต้องเร่ิม

เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนท่ีจะให้คนอื่นปฏิ บัต ิ       

คอร์รัปชันจึงจะหมดไปจากสังคมไทยของเรา 
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