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การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองสมัย
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามขอกลาวหาของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํา
ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ยหายต อ รั ฐ (คตส.) ศึ กษากระแสการตื่ นตั ว ของสั งคมไทย
บทบาทและทิศทางในการปรับตัวของ ป.ป.ช. และปจจัยความสําเร็จในการปรับตัวของ
ป.ป.ช. ตอการปองกันและปราบปรามคอร รัปชั่ นทางการเมื อง การวิจัยนี้ เปนการวิ จัย
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณเจาะลึกจากผูใ หขอมูลที่สาํ คัญ 14 คน แนวทางการสัมภาษณมี
3 ประเด็น คือ (1) ปรากฏการณการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(2) ปจจั ยทางสังคม และ (3) บทบาทในการปรับตั วของ ป.ป.ช. ตอการปองกันและ
ปราบปรามคอรรัปชัน่ ทางการเมือง วิเคราะหขอมูลโดยการถายทอดคําสัมภาษณเปนตัวบท
(texts) และวิเคราะหตัวบทโดยการจัดกลุม คําสัมภาษณตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
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ผลการวิจยั พบวา การคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
มี การกล าวหามากกว าสมั ยก อน ดั งข อมู ลจาก คตส. การคอร รั ปชั่ นทางการเมื อง
ดังกลาวเปนการคอรรัปชั่นแนวใหม ไดแก การคอรรปั ชั่นเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอน ซึ่งมีมูลเหตุจากการควบรวมอํานาจของทุน ขนาดใหญกั บอํานาจทางการเมือง
ซึ่ งมี ลั กษณะสํา คั ญ 5 ประการ คื อ (1) นั กธุ รกิ จเข ามามี อํา นาจทางการเมื องและ
เปนรัฐบาลดวยตัวเอง (2) เปนรัฐบาลที่เขมแข็งและเปนผูนําที่เขมแข็งโดยอาศัยเสียง
ขางมากและอํานาจตามรัฐธรรมนูญป 2540 (3) ขยายเครือขายการเมืองไปยังชนบท
โดยอาศั ยนโยบายประชานิ ยม (4) แทรกแซงระบบการตรวจสอบขององคกรอิสระ
โดยอาศัยอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาในการสรรหาคนเขาสูองคกรอิสระ (5) อาศัยขอมูล
ภายในคอรรัปชัน่ กระทําอยางหลากหลายและแยบยล
ทางด า นการรั บรู และการตื่ นตั ว ของสั งคมต อ การคอร รั ปชั่ นทางการเมื อง
แม ยังมี น อยและนักวิ ชาการส วนหนึ่ งรู สึกผิ ดหวั ง แต ก็มี การตื่ นตั วมากขึ้ นเมื่ อเทีย บ
กับสมัยกอน โดยเฉพาะการรับรูถึงการตรวจสอบคอรรัปชัน่ ของ คตส. และบทบาทของ
องค กรภาคประชาชนที่ ตอต านคอรรั ปชั่ น ผลจากการตื่ นตั วทํา ให เกิ ดความพยายาม
ปฏิ รูปทางสังคมและกฎหมาย ได แก การปลุกจิ ตสํา นึ กต อต านคอร รั ปชั่ นและแก ไข
กฎหมายเพื่อปองกันการคอรรัปชั่นทางการเมือง
สําหรับบทบาทและการปรับตัวของ ป.ป.ช. นั้น ไดปรับตัวตามกระแสการตืน่ ตัว
ของสังคม ทิศทางการปรับตัวของ ป.ป.ช. มี 2 ดานใหญ ๆ ไดแก ดานสังคม ป.ป.ช. ตอง
เรงสรางผลงานและแสดงบทบาทใหสอดคลองกับแรงผลักดันจากการตอตานการคอรรปั ชัน่
และดานกฎหมาย ตองแกไขกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาทีป่ ราบปรามการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนมากขึ้น ปจจัยความสําเร็จของการปรับตัวของ ป.ป.ช.
อยูที่การสรางผลงานใหสังคมยอมรับ ตองเขมแข็ง จริงจังและขยายบทบาทการปองกัน
คอรรัปชัน่ ออกไปเพื่อใหเกิดการปฏิรูปการตอตานการคอรรัปชั่นในสังคม
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการวิจัยไปปรั บใชกับทฤษฎีการคอรรัปชั่นทางการเมือง
ของวิคเตอร ที เลอไวน (Victor T. LeVine) สรุปวาการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองของไทยมี
2 กระบวนการ คือ กระบวนการหลัก ซึ่งเปนการควบรวมทุนขนาดใหญและการเมือง
จนเกิดการคอรรัปชัน่ เชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน สวนอีกกระบวนการหนึ่ง คือ



กระบวนการขยาย ได แก พฤติ กรรมของการคอร รั ปชั่ นทางการเมื องและเครื อข าย
ทางการเมือง ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนกระบวนการหลัก
ผูวิจัยไดเสนอแนะใหสังคมชวยกันจับตามองกระบวนการปฏิรูปในการปองกัน
และปราบปรามการคอรรัปชัน่ ใหดาํ เนินไปอยางตอเนือ่ ง และเห็นวาตองเปลีย่ นแปลงองคกร
ป.ป.ช. ใหดีขึ้น โดยเริม่ จากการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัง้ การปฏิรปู ตองสราง
กระแสการตื่ นตัวและทําใหขบวนการต อตา นคอรรัปชั่นภาคประชาชนเขมแข็ ง หาทาง
ลดการกระจุ กตั วของเครื อ ข ายทางการเมื อง และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หาร
สรางวัฒนธรรมและอุดมการณใหกบั ป.ป.ช. นอกจากนัน้ เสนอใหวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ
ของการออกแบบนโยบายกับการคอรรัปชั่นทางการเมือง อํานาจของนโยบายประชานิยม
ตอการครอบงํา และการคอร รั ปชั่ นทางการเมื อง ความไว วางใจของประชาชนที่ มี ตอ
นักการเมื องที่ คอร รัปชั่ น การเปรี ยบเทียบการคอร รัปชั่ นเชิ งนโยบายกั บต างประเทศ
บทบาทของสื่อมวลชนในการตอต านการคอรรัปชั่ น การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน
ในการตอตานการคอรรัปชั่น และการศึกษาองคความรู และแนวทางในการแยกทุนกั บ
การเมืองออกจากกันอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมสําหรับสังคมไทย
คําสําคัญ: การคอรรปั ชั่น, การคอรรปั ชั่นทางการเมือง, การปรับตัวของ ป.ป.ช.

Abstract
The objective of this research is to study the characteristics of
political corruption as provided by the Assets Examination Committee
(AEC)’s investigation, during Pol. Lt. Col. Thaksin Shinnawatra’s
administration; the awareness as viewed from Thai society in general
and the role of the National Counter Corruption Committee (NCCC) and
how it adapted during the course of the investigation and success
factors of such adaptation against political corruption. This research is
qualitative and was carried out by means of in-depth interviews with 14



significant sources. The questions placed emphasis on (1) Political
Corruption occurrences during Pol. Lt. Col. Thaksin Shinnawatra’s
administration, (2) Social factors and (3) The Role of NCCC Adaptation
towards political corruption. The answers were analyzed by transcribing
the interview answers to text, and then analyzing the text by grouping
the answers, as per the research framework.
Based on the research, it is apparent that political corruption
during Pol. Lt. Col. Thaksin Shinnawatra’s administration had increased
more than in the past. Evidence of this was provided by the Assets
Examination Committee (AEC)’s investigation. These cases indicate a
policy corruption and conflicts of interest, which was a new and
sophisticated form of political corruption, derived from the merging of
capital power and political power. There are five distinguishing
characteristics of this new form of corruption, which comprise of (1)
business persons having influence over political groups or becoming
government officers themselves (2) the government and its leaders being
exceptionally strong due to a large election majority and its power under
the Constitution B.E. 2540 (3) the expansion of political networks into
rural areas using populist policies (4) intervention by Government in an
independent organization’s audit system, by using the power of senators
to influence the recruitment committee. (5) The use of insider information
to commit corruption discreetly by various methods.
Although the social perception and awareness of political
corruption is still low and some academic persons are still disappointed
at the current levels, it is better than in the past, especially the perception
on AEC’s investigation process and the roles of anti-corruption civic
groups. Increased awareness has lead to noticeable social and legal
reform and to the building of an anti-corruption mindset, along with the
introduction of specific anti-corruption laws.



As for the role and the adaptation of the NCCC, it is aligning
itself and better conforming to this renewed social awareness under the
new constitution and improved NCCC law. There are couple major
directions in NCCC’s improvement; one is the social aspect and the
other one is the legal aspect. Under the social aspect, NCCC has to
speed up presenting its work and show to the public that its role is in
line with society’s anti-corruption mindset. Under the legal aspect, the
relevant laws and constitution need to be revised so that the work of
countering policy corruption and conflicts of interest can be better
performed. In doing so, the success factors of the NCCC will be based
upon its work performance, acceptance by society, strength and seriousness
in carrying out its tasks and enhancement of its role in preventing
corruption – all working together to generate an elevated anti-corruption
social mindset.
The researcher has applied the information derived from the
survey with the political corruption theory of Victor T. LeVine and can
summarize that there are two steps in Thai political corruption; the main
process and the expansion process. The main process is the merging of
huge amounts of capital and political power which have lead to a policy
corruption and conflict of interest. The expansion process is the behavior
of political corruption and its networks, which supports the main process.
The researcher suggests society should continuously monitor
the reform process in preventing and suppressing corruption, and is of
the opinion that the NCCC needs to be further developed and enhanced,
starting with selection process for its commissioners. The building of
social awareness and the cultivation of a strong anti-corruption belief in
society is a crucial component and, the reduction of political webs and
administrative work improvement are also necessary. In addition, the
researcher suggests conducting research to study the relationship of



policy setting against political corruption, the influence of populism
prevailing upon corruption and the trust of people in corrupt politicians,
foreign policy on corruption, the role of mass communication in preventing
corruption, the role of anti-corruption among ordinary citizens, and finally
to come up with way in which Capital can be removed from Politics in a
way that will be acceptable to Thai society.
Keywords: Corruption, Political Corruption, Adaptation of The
National Counter Corruption Commission
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การคอร รัปชั่ นหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ เป นปญหาของมนุ ษยชาติ เพราะเป น
การกระทําที่ ไมถูกตอง ผิดศี ลธรรม ผิดกฎหมายและเปนการกออาชญากรรม ขอสําคัญ คือ
การคอร รั ปชั่ นมี ผลกระทบต อสั งคมและประเทศชาติ อย างกว างขวาง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
เป นอุ ปสรรคที่ สําคั ญของการพัฒนา นั กเศรษฐศาสตร พบว าการคอรรัปชั่ นมี ความสัมพั นธ
ทางลบกั บ ผลลั พธ ของการพัฒนาเศรษฐกิ จ หมายความว ายิ่ งมี การคอร รั ปชั่ นมาก
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ก็ ประสบความสํา เร็ จ น อ ย ยิ่ งกว า นั้ น คอร รั ป ชั่ นยั งมี ผ ลกระทบ
ตอนโยบายเศรษฐกิจ เพราะทําใหนโยบายเกิ ดการบิดเบือนและไม ได ผลเต็ มเม็ ดเต็มหน วย
(Lederman, Loayza and Soares, 2001: 3)
ยิ่งประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ยิ่ งมี โ อกาสเกิ ด คอร รั ป ชั่ นได ม าก เพราะยั งขาดกฎเกณฑ แ ละสถาบั น ที่ แน น อน จึ ง มี
โอกาสใช อํ า นาจและนโยบายบิ ด เบื อ นทรั พยากรเพื่ อผลประโยชน ส วนตั ว เช น การซื้ อ
นั กการเมื อ งและข าราชการเพื่ อให ออกนโยบายหรื อใช กฎหมายที่ เอื้ อต อผลประโยชน ของ
กลุม ไมกกี่ ลุมที่มอี ํานาจและอิทธิพล (The World Bank, 2000: xiii)
การคอร รัปชั่ นไดพัฒนาขยายใหญและแยบยลขึ้ นเรื่อย ๆ ปจจุ บันมีการคอรรั ปชั่ น
รูปแบบใหมเกิดขึน้ เปนอันมาก เปนตนวา การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งหมายถึง การคอรรปั ชั่น



ตั้งแตขั้นคิดนโยบาย หรืออาจถึงขั้นเรี ยกรับหรื อการจายเงินทองใหกันกอน ซึ่งสวนใหญ เปน
โครงการลงทุนใหญ ๆ ของรัฐ เชน การกอสรางสนามบิน ทางดวน รถไฟฟาใตดนิ เปนตน
การศึกษาคอรรั ปชั่ นมีมานาน แตสวนใหญยังเปนการศึ กษาในเชิ งทฤษฎี ไมคอยมี
หลักฐานที่เปนจริง (Gould, 1983: 1) การศึกษาจึงตามไมทนั กับการพัฒนาของคอรรัปชัน่ ฉะนั้น
เพื่ อใหเข าใจคอร รั ปชั่ นที่ ลึ กซึ้ งยิ่ งขึ้ น จึ งจําเปนตองหาทางบู รณาการทฤษฎี และข อเท็ จจริ ง
ในเชิงประจักษ เขาด วยกั น ทั้ งนี้ เพื่ อใหเ ห็น ปรากฏการณ มุมมอง และระดับการวิ เคราะห ที่
กวางขวางขึ้น เพื่อนําไปสูการหาทางออกและการแกปญหารวมกันตอไป
สํา หรั บป ญหาการวิ จั ยนั้ น ผู วิ จัยสั งเกตเห็นว าปรากฏการณทางการเมื องของไทย
ในชวงที่ ผ านมา โดยเฉพาะช วงรั ฐบาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวั ตร ระหว าง พ.ศ. 2540-2549
เปนปรากฏการณที่สัมพันธกบั การคอรรัปชัน่ ทางการเมือง ซึง่ สรุปได 3 ประการ คือ
(1) ชวงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ผา นมามีการกลาวหาเรือ่ งการคอรรัปชัน่ ทีเ่ กี่ยว
ของกับอํานาจทางการเมืองเปนจํานวนมาก ดังหลั กฐานที่ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําทีก่ อใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือ คตส. ตรวจสอบคดีคอรรัปชันทีเ่ กีย่ วของ
กับอํานาจทางการเมืองหลายคดี
(2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ป.ป.ช. ไดพยายาม
ปรับตัวตอปญหาการคอรรัปชั่น ไดแก การแถลงผลงานใหสาธารณะรับรู และการเรงรัดผลงาน
ที่มคี างมากมาย และการพยายามแกไขรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(3) บริ ษั ทที่ ปรึ กษาด านความเสี่ ยงทางเศรษฐกิ จและการเมื อ ง (เพิ ร ก ) จั ด ให
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 8 จาก 14 ประเทศในเอเชียในป 2550 ซึ่งคะแนนต่ําลงกวาปกอน
เนื่องจากนักธุรกิจชาวตางชาติมองวาในรอบปที่ผ านมาป ญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยมีสภาพ
เลวรายกวาปกอ น แมมกี ารรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 แตเพิรก ยังเห็นวาไมมีเหตุผลที่จะ
มั่นใจไดวาพฤติกรรมของคนไทยจะใสสะอาดยิ่งขึ้น (ไทยโพสต, 2550: 14 มีนาคม, หนา 1)
ปญหาทีน่ า สนใจวิจยั คือ การคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เพิ่มขึ้นหรือปรากฏชัดขึ้นอยางไร เนื่องจากสาเหตุใด และการปรับตัวของ ป.ป.ช. จะมีทิศทาง
หรือรูปแบบเปนอยางใด การปรับตัวนี้จะมีสวนทําใหการคอรรัปชั่นทางการเมืองยุคหลังรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิ ณ ลดลงหรื อไม และความสําเร็ จของการปรั บตั วของ ป.ป.ช. ขึ้ นอยู กับป จจั ย



หรือเงื่อนไขอะไร ปจจัยใดที่ทําใหมนั่ ใจไดวาการคอรรปั ชั่นทางการเมืองจะลดลง ซึ่งปรากฏการณ
ทั้งหมดอยู ภายใตบ ริบทและเงื่ อนไขทางสั งคม จึงตอ งดูกระแสทางสั งคมในขณะที่ เกิ ดปญหา
ประกอบดวย โดยเฉพาะกระแสการตื่นตัวและความตองการปฏิรูประบบตอตานการคอรรัปชั่น
ของสังคมไทยในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนถึงปจจุบนั

วัตถุประสงคของการวิจยั
(1) เพือ่ ศึกษาลักษณะของการคอรรัปชั่นทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ตามขอกลาวหาของ คตส.
(2) เพื่ อศึ กษากระแสการตื่ นตัวของสังคมไทยตอป ญหาการคอรรั ปชั่ นทางการเมื อง
สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(3) เพื่ อศึ กษาถึงบทบาทและทิ ศทางในการปรั บตัว ของ ป.ป.ช. ตอการปอ งกัน และ
ปราบปรามคอรรัปชั่นทางการเมือง
(4) เพื่ อศึ กษาถึ งป จจั ยของความสําเร็จในการปรั บตั วของ ป.ป.ช. ตอ การป องกั น
และปราบปรามคอรรัปชั่นทางการเมือง

วิธวี ิจยั
วิ ธี วิ จั ยเป นวิ ธี วิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) เนื่ องจากเรื่ องที่ ศึ กษา
มีลกั ษณะการศึกษาทีเ่ จาะลึกและการบรรยายรายละเอียดของประเด็นทีศ่ ึกษา
วิธีเลือกตัวอยางในการวิจัยเปนวิธีเจาะจง (purposive) เนื่องจากเรื่องคอรรัปชั่นทาง
การเมืองที่ศกึ ษามีผูรจู ํานวนจํากัด และประเด็นที่ศกึ ษาเปนปรากฏการณทางสังคมทีม่ ีเหตุผลและ
เกี่ ยวโยงกั นซึ่ งสามารถอธิบายได โดยไม ตองสุ มตัวอย าง และการสุ มตัวอยางอาจทําใหขอมู ล
แยกยอยจนไมสามารถแปลความได (Miles and Huberman, 1994: 27) ผูใ หขอมูลทีส่ ําคัญ (key
informants) เปนผูเชีย่ วชาญทีเ่ กี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ดังแสดงในตารางที่ 1


ตารางที่ 1: ผูใหขอมูลทีส่ ําคัญในการวิจยั
ชือ่ -สกุล
1. นายกลาณรงค จันทิก
2.
3.
4.
5.

นายแกวสรร อติโพธิ
นายจรัล ภักดีธนากุล
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

6. นายธาริต เพ็งดิษฐ
7. รศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค
8. นายพงศเทพ เทพกาญจนา
9. นายพชร ยุตธิ รรมดํารง
10. นายปานเทพ กลาณรงคราญ
11. นายวีระ สมความคิด
12. ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
13. นายเสรี สุวรรณภานนท
14. นายอลงกรณ พลบุตร

ตําแหนง
คณะกรรมการ ป.ป.ช., คณะกรรมการ คตส.
และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ คตส.
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูวาการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
และอดีตรองหัวหนาพรรคไทยรักไทย
อดีตอัยการสูงสุด
ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เลขาธิการเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น (คปต.)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่ 2
และอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย



เรื่ องที่ เปนหัวใจ (theme) ของการวิจั ยมี 3 ประเด็น คือ การศึกษาปรากฏการณ
ของการเกิดการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กระแสสังคมในเวลานัน้
และการปรับตัวของ ป.ป.ช. ตอการคอรรัปชั่นทางการเมือง สําหรับการสัมภาษณจะกระทําตามแกน
ความคิดนี้ โดยแบงประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซึง่ ประกอบดวยกลุม ตัวแปร 3 กลุม ไดแก
(1) ปรากฏการณของการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(2) ปจจัยทางสังคม
(3) บทบาทในการปรับตัวของ ป.ป.ช. ตอการปองกันและปราบปรามการคอรรปั ชั่นทาง
การเมือง
การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)
โดยสัมภาษณตามแบบที่เตรียมไว โดยบันทึกเทป และนํามาถอดเทป
การวิเคราะห ขอมู ลเชิง คุณ ภาพ กระทําโดยการจัด ขอ มูล ศึกษาข อมู ล จัดประเภท
และกรอบความคิด และตีความ เสนอเปนรายงานการวิจัยโดยใชตารางเปนเครือ่ งมือและจัดตาม
คําถามวิจัย เริ่มจากการถายทอดคําสัมภาษณเปนตัวบท (texts) และตีความตัวบทตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย สวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกระทําโดยการตรวจสอบสามเสา
(triangulate) โดยการนําขอมูลจากการสัมภาษณมาตรวจสอบกับขอมูลจากเอกสารและการสังเกต
นอกจากนัน้ ยังใหผใู หขอมูลทีส่ ําคัญไดอานรายงานการวิจยั (member-checking) เพือ่ ใหคาํ แนะนํา
และแกไข

ผลการวิจัย
นําเสนอผลการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิจยั ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั หลังจากนัน้
จะนําขอคนพบมาอภิปรายผล และสรุปเปนโมเดลของการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองของประเทศไทย
ตามลําดับหัวขอที่สําคัญ ไดแก
(1) ปรากฏการณของการคอรรัปชั่นทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ผลการวิ จั ยพบว าได มี การกล าวหาเรื่ องการคอร รั ปชั่ นทางการเมื องในสมั ยรั ฐบาล
พ.ต.ท.ทั กษิ ณ มากขึ้ นกว ารั ฐบาลชุ ดก อน ๆ ส ว นข อ เท็ จจริ งต องดู จากหลั กฐานทางคดี



ลักษณะเดนของปรากฏการณการคอรรปั ชั่นทางการเมืองสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ คือ มีทรัพยากร
ทางอํานาจ อันได แก เงิน ธุรกิจและผลประโยชนม ากเปนพิเศษชนิด ที่ไมเคยปรากฏมากอน
นํา ไปสู การทุ จริ ตและคอร รั ปชั่ นเชิ งนโยบาย และมี ผลประโยชน ทั บซ อ นอย า งแพร หลาย
โดยมีลักษณะเดนประการหนึ่งที่เอื้อตอการเกิดคอรรัปชั่นทางการเมือง คือ เครือขายการเมือง
ขยายตัวจากนโยบายประชานิยม การคอรรปั ชันทางการเมืองดังกลาวมีลกั ษณะเปนการคอรรัปชั่น
แนวใหม และสาเหตุที่ ทําใหการคอรรั ปชั่นทางการเมื องมีมากกวาเดิมนั้นเกิ ดจากปจจัยตาง ๆ
ประกอบกัน 5 ประการ คือ
1. นักธุรกิจเขามามีอํานาจทางการเมืองและเปนรัฐบาลดวยตนเอง
2. เป นรั ฐบาลที่ เข มแข็ งและเป นผู นําที่ เข มแข็ งโดยการที่ อาศั ยเสี ยงข างมาก
และอํานาจตามรัฐธรรมนูญป 2540
3. ขยายเครือขายการเมืองไปยังชนบทโดยอาศัยนโยบายประชานิยม
4. แทรกแซงระบบการตรวจสอบขององค กรอิสระโดยอาศัยอํานาจของสมาชิก
วุฒสิ ภา ในการสรรหาบุคคลเขาสูองคกรอิสระ
5. อาศัยขอมูลภายในคอรรปั ชัน่ กระทําอยางหลากหลายและแยบยล เชน ใชขอมูล
ภายในแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากตลาดหลักทรัพย
ยิ่งกวานั้น ยังมีผตู ั้งสมมติฐานวาลักษณะคอรรปั ชั่นเชิงนโยบายนาจะเปนรูปแบบสูงสุด
ของการคอรรั ปชั่ นด วย เหตุผลสนับสนุ นเพราะวาการคอรรั ปชั่ นเชิงนโยบายเกิ ดจากการรวม
ศูนยของอํานาจทุนขนาดใหญและอํานาจทางการเมือง คนทีม่ ีอํานาจทางการเมืองเปนผูวางนโยบาย
และหาประโยชนใหกับทุน เพื่อการสะสมทุนและใชทุนเปนรากฐานทางการเมืองตอไป
(2) ปจจัยทางสังคม
ทางด านการรั บรู ของสาธารณะและการตื่ นตั วของสั งคมที่ มี ต อการคอร รั ปชั่ นทาง
การเมืองสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ในภาพรวมแลวประชาชนทั่วไปยังไมคอยสนใจ ยังมีนอยอยู
เมือ่ เทียบกับประเทศทีพ่ ัฒนาแลว แตกระนัน้ การคอรรัปชั่นทางกรเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ
ก็เปนเรือ่ งอือ้ ฉาวที่คนรับรูก ันทัว่ ไป โดยเฉพาะชนชัน้ กลางในเมือง
อี กด านหนึ่ ง ทั ศนคติ ต อการคอร รั ปชั่ นก็ มี ส วนสนั บสนุ นให เกิ ดการคอร รั ปชั่ น
เพราะคนไทยมั กมองว าการคอร รั ปชั่ นไม ใช ป ญหาใหญ โตและอาจยอมรั บได ในระดั บหนึ่ ง



อยางไรก็ตาม การตื่นตัวเริ่มปรากฏชัดขึ้น เพราะเริ่มมีบทบาทการตรวจสอบจากภาคประชาชน
มากขึน้ และเริ่มมีผลงานปรากฏตอสาธารณะ ความสําคัญจริง ๆ ของการปองกันและปราบปราม
คอรรัปชั่นอยูที่ความเขมแข็งของภาคประชาชน เทาที่ผานมาบทบาทของภาคประชาชนเริ่มมีผล
ใหเกิดการปราบปรามคอร รัปชั่ นได ทั้งบทบาทของมูลนิธิอาสาสมัครภาคเอกชน หรือ NGOs
สือ่ มวลชน
สรุปไดวา การคอรรัปชั่นทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ กระตุน ใหประชาชน
เกิดการตืน่ ตัวในระดับหนึง่ กอนหนารัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ก็มีการคอรรปั ชัน่ แตเปนการคอรรปั ชัน่
ที่มีขาราชการเปนผูนํา มีนักการเมืองและฝายอื่นเปนตัวประกอบ สวนการคอรรัปชั่นสมัยรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิ ณ มี ลักษณะเด นตรงที่ ธุรกิ จนํ าการเมื อง และนั กธุ รกิ จเขามาเปนนั กการเมื อง
การคอรรปั ชั่นจึงเกิดโดยมีนกั การเมืองเปนผูน ํา ขาราชการและฝายอื่นเปนตัวประกอบ ซึง่ กลับกัน
กับสมัยกอน
เมื่ อมองถึงการผลักดันใหเกิดการปฏิรูป อาจกลาวไดว าในปจจุ บันนี้ การตื่นตัวนี้มี
กระแสเพียงพอทีจ่ ะผลักดันใหเกิดการปฏิรูปไดในระดับหนึง่ การผลักดันนีท้ ําใหเกิดความพยายาม
ในการปฏิรูปอยางเห็นได ชัด 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก การปฏิ รูปกลไกทางกฎหมาย ซึ่งไลมา
ตั้งแตกฎหมายรัฐธรรมนู ญ จนถึงกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริ ตแนวใหมโ ดยตรง
และการปฏิรูปกลไกทางสังคม ซี่งมุง ไปที่การปลูกฝงทัศนคติตอตานการคอรรัปชั่น และการรวม
กลุ มทางสั งคมขั บเคลื่ อนการต อต านการคอร รั ปชั่ น เพื่ อช วยในการป องกั นซึ่ งได ผลดี กว า
การปราบปราม และการศึกษาทั้งในและนอกระบบเปนสิ่งสําคัญมากในการปลูกฝงการตอตาน
คอรรัปชั่น
(3) การปรับตัวของ ป.ป.ช. ตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน่ ทางการเมือง
ผลการวิจยั พบวา ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ ฉบับป พ.ศ. 2540 และ
2550 มีหนาทีโ่ ดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ ในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550
ยังคงสถานะ ป.ป.ช. ไวเปนองคกรอิสระ และพยายามปรับปรุงอํานาจหนาที่ในหลายดาน เชน
การใหมี ป.ป.ช. จังหวัด การลดภาระงาน อยางไรก็ตาม ดานการปราบปราม ป.ป.ช. ตองปรับปรุง
ตัวเองดวย โดยเฉพาะระบบบริหารและระบบคาตอบแทน สวนเรือ่ งประสิทธิภาพนัน้ ทุกวันนี้ ป.ป.ช.
มี ประสิ ทธิ ภาพอยู แล ว แต ผู ให ขอมู ลบางทานไม มั่ นใจในตัวบุ คคลที่ จะมาทําหน าที่ ป.ป.ช.



และไมแนใจวารัฐบาลและนักการเมืองจะกลาปฏิรูประบบการตรวจสอบ เพราะอาจจะกระเทือน
ถึงตัวเอง แตความสําคัญอยูท กี่ ารสรางระบบมากกวาตัวบุคคล ซึง่ ตองกระทําโดยการกระจายอํานาจ
ขณะที่ ผู ให ข อมู ลบางท านมองว าถึงอยางไร ป.ป.ช. ก็ ตามคอร รั ปชั่ นไม ทั น และ
ประเทศไทยแก ปญหาคอร รัปชั่ นไม สําเร็จเพราะหนว ยงานที่ มีหนา ที่รับผิด ชอบไมเกง ไมกลา
และไมจริงใจ นอกจากนัน้ ยังขาดการพัฒนาองคความรู บุคลากรและวิธกี ารทํางาน และสิ่งที่สําคัญ
กวานั้ น นาจะเปนการเขาไปมีสวนร วมของประชาชนมากกว า ป.ป.ช. ตองปรับเปลี่ ยนตั้งแต
ความอิ สระในการบริ หารองค กรและกระบวนการไต สวน สํา หรั บป ญหาป จจั ยภายนอกที่ มี
การแทรกแซงทางการเมือง และปจจัยภายใน เปนปจจัยทางดานการบริหาร ไดแก ปญหาขนาด
องคกรไมสอดคลองกับหนาที่ และความรับผิดชอบ และขาดงบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรม
องคกรและการบริหารงานบุคคล ซึ่ง ป.ป.ช. ตองปรับตัวใหม
ทางดานปจจัยความสําเร็จของการปรับตัวตอการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองมีหลายอยาง เชน
คนของ ป.ป.ช. ตองซื่อสัตยสุจริต มีวิสัยทัศน สรางกลไกจัดการกับปญหาคอรรัปชั่นอยางมี
ประสิทธิภาพ ขอบเขตภาระหนาที่ควรทําเฉพาะคดีใหญ ๆ และตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
รวมทั้งดูแลเรือ่ งคาตอบแทนของเจาหนาที่ และตองปรับทัศนคติของคนในสังคมดวย
โดยสรุปเมื่อมองอยางเปนระบบแลว การแกไขคอรรัปชัน่ เชิงนโยบายตองอาศัยการแกไข
กฎหมายหลายดานและความสําเร็จของ ป.ป.ช. ขึน้ อยูก บั ปจจัยแวดลอมทางการเมือง การมีสว นรวม
การปฏิ รู ปค านิ ยมและวั ฒนธรรมทางการเมื อง การยึ ดคุ ณค าความดี การเลือกตั้ งที่ บริ สุทธิ์
ยุติ ธรรมและการปฏิรูประบบราชการ โดยมีปจจัยความสําเร็ จอยู ที่ ป.ป.ช. ตองสรางผลงาน
ออกมาใหปรากฏและเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะภาพของความเขมแข็งและเอาจริงเอาจัง
และขยายบทบาทการปองกันการคอรรัปชัน่ ออกไปสูสงั คม เพื่อสรางกระแสการปฏิรูปการตอตาน
การคอรรัปชัน่ รวมกัน
ภารกิจที่มุงเนนในปจจุบัน มีทั้งดานการปองกันและปราบปราบ ไดแก การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การสรางจิตสํานึกตอตานการคอรรัปชั่น การกลาวหาและไตสวนผูบริหาร
ระดั บสู งและผู ดํา รงตําแหน งทางการเมื อง ปญหาของ ป.ป.ช. คื อ ยังทํ าหน าที่ ได ไม เต็ มที่
เพราะขอบเขตอํานาจหนาที่กวางขวางเกินไป ถูกแทรกแซง มีปญหาทางการบริหาร วัฒนธรรม
และอุดมการณ สวนการปรับตัวนัน้ ป.ป.ช. ไดรบั แรงผลักดันจากการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน
2549 และการตั้ง คตส. ไตสวนคดีคอรรัปชั่นทางการเมือง รวมทั้งแรงผลักดันจากขบวนการ



ตอตานการคอรรัปชัน่ ภาคประชาชน และความรูส ึกตอตานคอรรัปชั่นจากประชาชนทัว่ ไป ทิศทาง
การปรับตัวของ ป.ป.ช. จึงมีทั้งทางดานสังคมและกฎหมาย ดานสังคมตองสรางผลงานและแสดง
บทบาทใหสอดคลองกับแรงผลักดันจากการตอตานการคอรรปั ชั่น สวนดานกฎหมายตองแกไข
กฎหมายวาดวยการปราบปราบการทุจริตใหสอดคล องกับรัฐธรรมนู ญและทําหนาที่ปราบปราม
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทบั ซอนมากขึ้น สําหรับปจจัยความสําเร็จของการปรับตัวของ
ป.ป.ช. ตอการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองอยูที่ ป.ป.ช. ตองสรางผลงานออกมาใหสังคมยอมรับ ตอง
เขมแข็งและจริงจัง และขยายบทบาทการปองกันคอรรัปชั่นออกไปสูสังคม เพื่อสรางกระแสและ
การปฏิรปู การตอตานการคอรรัปชัน่ รวมกัน
ประเด็นนีอ้ าจอภิปรายไดวา ป.ป.ช. อยูใ นชวงหัวเลีย้ วหัวตอของการเปลีย่ นแปลง และมี
ทั้ งพลั งที่ กาวหน าและลาหลังปะปนกัน หมายความว า ป.ป.ช. ตั้ งขึ้ นโดยมีเป าหมายในการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตโดยตรง แต การดํา เนิ นงานที่ ผ านมาไม ได ทํา หน าที่ เต็ มที่
สาเหตุใหญเปนเพราะถูกแทรกแซงจากการเมืองโดยกระบวนการสรรหา และการทําหนาทีข่ อง ป.ป.ช.
หยุ ดชะงั กเพราะมี ผู ร องเรี ยนศาลรั ฐธรรมนู ญจนคณะกรรมการชุ ดเดิ มต องพนจากตําแหน ง
นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องภาระหนาที่ที่ถูกกําหนดไวกวางเกินไป ทําใหมีคดีคั่งคางจํานวนมาก
ไมมีบทบาทในการจับนักการเมืองมาลงโทษไดดังที่คนทั่วไปคาดหวัง ขณะที่ความคาดหวังของ
สั งคมนั้ นไปไกล และองค กรภาคประชาชนกลั บขั บเคลื่ อนจนเป นผลให สามารถเอาโทษกั บ
นักการเมืองที่กระทําผิดได ยิ่งกวานั้น เมื่อมีการคอรรัปชั่นทางการเมืองที่อื้อฉาวในสมัยรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ และ คตส. สามารถไตสวนดําเนินคดีไดบางสวนซึง่ เมือ่ หมดอายุการทํางานของ คตส.
แลว ตอไปจะให ป.ป.ช. ทําแทน สังคมก็คาดหวังวา ป.ป.ช. จะมีบทบาทสําคัญ รวมทัง้ ไดพยายาม
กรุยทางเพื่ อให ป.ป.ช. ใช อํานาจไดสะดวกและคล องตั วมากขึ้ น โดยเฉพาะการบัญญัติเรื่ อง
ผลประโยชน ทับซอน การตรวจสอบและถอดถอนนั กการเมือ งไว ในรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
แตอยางไรก็ตาม ป.ป.ช. ก็มีพลังเหนี่ยวรั้งอยูหลายสวน ทั้งในแงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวย ป.ป.ช. ทีอ่ อกมาไมสําเร็จ และความเขมขนของการปราบคอรรัปชัน่ ของ ป.ป.ช. ซึง่ ผูใ หขอมูล
ที่สําคัญหลายคนยังไมแนใจวา ป.ป.ช. จะมีความเขมแข็งและเอาจริงเอาจัง เพราะฉะนั้น จึงเปน
ทีน่ า สนใจวาเมือ่ คตส. โอนคดีการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองให ป.ป.ช. ดําเนินการแลว ผลจะเปนเชนใด
โดยเฉพาะการแทรกแซงทางการเมืองทีม่ ีตอ ป.ป.ช. จะมีอยูต อไปหรือไม เพราะหากมีการแทรกแซง
ได ก็ ยิ่ งเสริ ม ให การคอร รั ปชั่ นทางการเมื องได รั บการปกป อง และมี สภาวะที่ กลายพั น ธุ



สามารถปรั บตั วจนมี ภู มิ คุ มกั นต อการตรวจสอบ ทํา ให ยากต อการปฏิ รู ปเพื่ อต อต านการ
คอรรัปชั่นยิ่งขึ้นไปอีก

อภิปรายผล
จากขอสรุปของผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญเพือ่ การอภิปรายผลดังนี้
1. ปรากฏการณของการคอรรปั ชั่นทางการเมืองสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ผลการวิ จั ย พบว า มี การกล า วหาการคอร รั ปชั่ นทางการเมื องสมั ยรั ฐบาลพ.ต.ท.ทั กษิ ณ
มากกวาสมัยกอน โดยพิจารณาจากคดีคอรรัปชั่นที่ คตส. นํามาพิจารณาไตสวน การคอรรัปชัน่
ทางการเมืองดังกลาวมีลักษณะเปนการคอรรัปชั่นแนวใหม ไดแก การคอรรัปชัน่ เชิงนโยบายและ
ผลประโยชนทับซอน การคอร รัปชั่ นดั งกล าวนี้ เกิ ดจากการควบรวมอํานาจของทุ นขนาดใหญ
กับอํานาจทางการเมือง ซึ่งมีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) นักธุรกิจเขามามีอํานาจทางการเมืองและเปนรัฐบาลดวยตนเอง
(2) เปนรัฐบาลที่ เขมแข็ งและเปนผูนําที่เขมแข็ งโดยการที่อาศัยเสียงขางมากและ
อํานาจตามรัฐธรรมนูญป 2540
(3) ขยายเครือขายการเมืองไปยังชนบทโดยอาศัยนโยบายประชานิยม
(4) แทรกแซงระบบการตรวจสอบขององค กรอิสระโดยอาศัยอํานาจของสมาชิก
วุฒิสภาในการสรรหาบุคคลเขาสูองคกรอิสระ
(5) อาศัยขอมูลภายในคอรรปั ชัน่ กระทําอยางหลากหลายและแยบยล เชน ใชขอมูล
ภายในแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากตลาดหลักทรัพย
ประเด็นนี้ อาจอภิปรายไดวา การคอรรัปชั่ นทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ทําใหปรากฏการณของการคอรรัปชั่นของไทยเปลี่ยนไปอยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก
เกิดการคอรรั ปชั่ นในระดั บสูงสุดในแงของความสามารถในการคอร รัปชั่น เพราะอาศัยอํานาจ
การเมื องซึ่ งเป นอํ านาจสูงสุ ดของสั งคม ประการที่ สอง การคอร รั ปชั่ นมี ลั กษณะเปลี่ ยนไป
อยางเห็นไดชัดกลาวคือ จากพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง กินสินบาทคาดสินบน กลายเปน
การทุจริตลวงหนา โดยมีการวางแผนอยางดี และมีมลู คามหาศาล และ ประการทีส่ าม การคอรรปั ชัน่
ทางการเมืองมีวิธกี ารทีห่ ลากหลาย พลิกแพลงและแยบยล ยากทีจ่ ะจับไดไลทนั งาย ๆ อยางไรก็ตาม



การคอร รั ป ชั่ นเหล า นี้ ยั ง เป น เรื่ องที่ ผิ ด ศี ล ธรรมและสร า งความเสี ย หายให กั บ สั ง คม
ไมแพการทุจริตโดยทั่วไปที่ผานมา โดยเฉพาะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ การกระจาย
รายไดและความเสือ่ มของมาตรฐานทางการเมืองและศีลธรรม โดยเฉพาะการละเมิดประชาธิปไตย
เพราะความตองการของประชาชน ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันถูกบัน่ ทอนโดยคอรรัปชัน่
เนื่ องจากคนที่ คอรรัปชั่ นไดสิทธิ พิเศษสามารถใช อํานาจรั ฐสร างนโยบายเพื่ อตนเอง เป นการ
แยกประชาชนทั่วไปจากกระบวนนโยบาย การคอรรัปชั่นจึงทําลายการมีสวนรวมทางการเมือง
และความเชื่อถือของสถาบันโดยเฉพาะอุ ปสรรคตอพรรคการเมือง เนื่องจากการรวมกลุมของ
พรรคการเมืองกระทําเพื่อแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจมากกวาแนวคิดและอุดมการณทางการเมือง
2. ปจจัยทางสังคม
ทางด า นการรั บ รู ของสาธารณะและการตื่ นตั ว ของสั ง คมที่ มี ต อ การคอร รั ป ชั่ น
ทางการเมืองสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ นั้น ผลการวิจยั พบวา ยังมีนอยอยูเ มื่อเทียบกับประเทศ
ที่พัฒนาแลว นักวิชาการสวนหนึ่งรูสึกผิดหวัง โดยเฉพาะการตื่นตัวของประชาชนในเขตชนบท
แตกระนัน้ ก็นาจะกลาวไดวา ชนชั้นกลางและภาคประชาชนตืน่ ตัวตอการคอรรัปชัน่ ทางการเมือง
มากขึน้ เชน การรับรูตอ การตรวจสอบคอรรปั ชั่นของ คตส. และบทบาทขององคกรภาคประชาชน
ที่ชว ยตอตานการคอรรปั ชั่น ซึ่งในชวงทศวรรษที่ผา นมามีผลงานถึงขั้นที่สามารถนําตัวนักการเมือง
ที่ กระทํา ผิ ดมาลงโทษได บ างแล ว และยั งขั บเคลื่ อนเป นพลั งตรวจสอบที่ เป นที่ ยอมรั บกั น
ในระดับหนึ่งของสังคม ผลจากการตื่นตัวนี้ ทําใหเกิดความพยายามปฏิรูปทางสังคมและกฎหมาย
โดยพยายามปลุกจิตสํานึกตอตานคอรรปั ชัน่ และแกไขกฎหมายเพือ่ ปองกันการคอรรปั ชัน่ ทางการเมือง
โดยเฉพาะรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ที่ บั ญญั ติ ไว ในส ว นที่ ว า ด ว ยผลประโยชน ทั บซ อ น
การตรวจสอบทรัพยสนิ และการถอดถอนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
ประเด็นนี้ อาจอภิปรายไดวา การตื่นตัวของสั งคมที่มีตอการคอรรัปชั่นทางการเมื อง
สมั ยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ มีในระดับหนึ่ ง ซึ่งไม สูงถึ งขั้ นที่ นักวิ ชาการคาดหวั ง เป นเพราะ
ความแยบยลของการคอรรัปชัน่ ทางการเมืองที่ยากจะชี้ชัดได ทําใหตองอาศัยความรูและการรับรู
ขอมูลขาวสารจากการตรวจสอบรัฐบาลอยูไมนอย และคนที่เขาถึงขอมูลขาวสารเหลานี้สวนใหญ
เป นคนในเมื องที่ มี การศึ กษาสูง และรั บรู ขาวสารกว างขวาง สวนคนที่ อยู ในชนบทรอบนอก
รับรูขาวสารการคอร รัปชั่ นทางการเมื องยั งไมมาก ประกอบกั บการสรางอิ ทธิพลและเครือข าย



ประชานิยมจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ทําใหคนในชนบทไดประโยชนจากนโยบายประชานิยม
ของรั ฐบาลและมองรั ฐบาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ ในแง ดี อย างเดี ยว นอกจากนี้ ยังมี ประเด็นทาง
วัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งมี งานวิจัยอธิบายวาวั ฒนธรรมทางการเมืองของประเทศในภูมิภาค
เอเชี ยมี โครงสร างลํา ดั บชั้ นและประชาชนอ อนน อมต อนั กการเมื อง การคอร รั ปชั น ไม มี ผล
ทําใหความไววางใจลดลง เนื่องจากมองวาการคอรรัปชั่นเปนวิธีปฏิบัติที่ยอมรั บได ดวยเหตุนี้
นักการเมืองที่คอรรัปชั่นจึงไดรับเลือกตั้งใหมในสัดสวนที่สูง เพราะความสําเร็จมาจากการใชเงิน
จํานวนมากและอาศั ยความสั มพั นธ สวนตัวระหวางผู สมั ครรับเลือกตั้ งกั บผู มี สิทธิ ลงคะแนน
เมื่ อป ญหาคอรรัปชั่ นทางการเมื องเกี่ ยวข องกั บโครงสรางทางสังคมและวั ฒนธรรมดวยเชนนี้
การปลุกกระแสการตื่นตัวและสรางจิตสํานึกตอการตอตานการคอรรัปชั่นจึงจําเปน ตองใชเวลา
และตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เนื่องจากตองกระทําพรอมกันทั้งหมดทัง้ สังคม
3. การปรับตัวของ ป.ป.ช. ตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน่ ทางการเมือง
ผลการวิจยั พบวา ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ ฉบับป พ.ศ. 2540 และ
2550 มีหนาที่โดยตรงในการปองกันและปราบปรามการคอร รัปชั่น ภารกิจที่มุงเนนในปจจุ บัน
มีทั้งดานการปองกันและปราบปราบ ไดแก การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางจิตสํานึก
ตอตานคอรรั ปชั่ น การกล าวหาและไตส วนผู บริหารระดั บสูงและผูดํารงตําแหน งทางการเมื อง
ปญหาของ ป.ป.ช. คือ ยังทําหนาที่ ไดไมเต็มที่ เพราะขอบเขตอํานาจหนาที่ กวางขวางเกินไป
ถูกแทรกแซง มีปญหาทางการบริหาร วัฒนธรรมและอุดมการณ สวนการปรั บตัวนั้ น ป.ป.ช.
ไดรับแรงผลักดันจากการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549 และการตั้ง คตส. ไตสวนคดี
คอรรัปชั่ นทางการเมือง รวมทั้งแรงผลักดันจากขบวนการตอตานการคอรรัปชั่ นภาคประชาชน
และความรูสึกตอตานคอรรัปชั่ นจากประชาชนทั่วไป สวนทางดานกฎหมาย ป.ป.ช. ไดรับแรง
ผลั กดั นจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งได บัญญัติเ รื่ องผลประโยชน ทับซอนไวโดยตรงเพื่อ
แกป ญหาการคอร รัปชั่นทางการเมื อง ทําให ป.ป.ช. ตองปรั บปรุ งกฎหมายของตัวเอง ไดแก
รางพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยการปราบปรามและการทุ จริตแหงชาติ พ.ศ....
แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาออกโดยมิชอบ ทิศทางการ
ปรั บตั วของ ป.ป.ช. จึ งมี ทั้ งทางด านสั งคมและกฎหมาย ด านสั งคมต องสร างผลงานและ
แสดงบทบาทให สอดคลองกับแรงผลั กดั นจากการต อต านการคอร รั ปชั่ น สวนด านกฎหมาย
ตองแกไขกฎหมายวาด วยการปราบปราบการทุจริ ตให สอดคลองกับรัฐธรรมนู ญและทําหนาที่



ปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนมากขึ้น สําหรับปจจัยความสําเร็จของ
การปรับตั วของ ป.ป.ช. ตอการคอรรั ปชั่นทางการเมืองอยูที่ ป.ป.ช. ตองสรางผลงานออกมา
ใหสังคมยอมรับ ตองเขมแข็งและจริงจัง และขยายบทบาทการปองกันคอรรปั ชั่นออกไปสูสงั คม
เพื่อสรางกระแสและการปฏิรูปการตอตานการคอรรปั ชั่นรวมกัน
ประเด็นนีอ้ าจอภิปรายไดวา ป.ป.ช. อยูใ นชวงหัวเลีย้ วหัวตอของการเปลีย่ นแปลง และมีทงั้
พลังทีก่ าวหนาและลาหลังปะปนกัน หมายความวา ป.ป.ช. ตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตรง แตการดําเนินงานทีผ่ านมาไมไดทําหนาทีเ่ ต็มที่ สาเหตุใหญเปนเพราะ
ถูกแทรกแซงจากการเมืองโดยกระบวนการสรรหา และการทําหนาทีข่ อง ป.ป.ช. หยุดชะงักเพราะ
มีผู ร องเรี ยนศาลรั ฐธรรมนู ญว าคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระทํา การโดยมิ ชอบโดยการขึ้ นเงิน
เดือนใหตวั เอง จนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดเดิมตองพนจากตําแหนงไป นอกจากนัน้ ยังมีปญหา
เรื่องภาระหนาที่ทกี่ ําหนดไวใหตรวจสอบการทุจริตทุกระดับ จึงเปนภาระหนาที่ทกี่ วางขวางเกินไป
เปนผลใหปฏิบัติหนาที่ไมสําเร็จ เพราะมีงานคั่งคางจํานวนมาก ผลงานที่ปรากฏจึงนอยเกินไป
โดยเฉพาะไมมีบทบาทในการจับนักการเมืองมาลงโทษไดสมดังที่คนทั่วไปคาดหวัง ขณะที่ความ
คาดหวังของสังคมนั้ นไปไกล เพราะมีกรณีการคอรรัปชั่ นของนักการเมืองในอดี ตเปนตัวอย าง
และองคกรภาคประชาชนกลับขับเคลือ่ นจนเปนผลใหสามารถเอาโทษกับนักการเมืองทีก่ ระทําผิดได
ยิ่งกวานั้น เมื่อมีการคอรรัปชันทางการเมือง ที่อื้อฉาวในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ และคตส.
สามารถไตสวนดําเนินคดีไดบางสวน ซึ่งเมื่อหมดอายุการทํางานของ คตส. แลว ตอไปจะให ป.ป.ช.
ทําแทน สังคมก็คาดหวังวา ป.ป.ช. จะมีบทบาทสําคัญ รวมทัง้ ไดพยายามกรุยทางเพื่อให ป.ป.ช.
ใช อํา นาจได สะดวกและคล องตั วมากขึ้ น โดยเฉพาะการบั ญญั ติ เรื่ องผลประโยชน ทั บซ อน
การตรวจสอบและถอดถอนนักการเมือง ไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แตอยางไรก็ตาม ป.ป.ช.
ก็มีพลังเหนี่ยวรั้งอยูหลายสวน ทั้งในแงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ป.ป.ช. ที่ออกมา
ไมสําเร็จ และความเขมขนของการปราบคอรรัปชั่นของ ป.ป.ช. ซึ่งผูใหขอมูลที่สําคัญหลายคน
ยังไมแนใจวา ป.ป.ช. จะมีความเขมแข็งและเอาจริงเอาจัง เพราะฉะนัน้ จึงเปนทีน่ า สนใจวาเมือ่ คตส.
โอนคดีการคอรรัปชั่ นทางการเมืองให ป.ป.ช. ดําเนิ นการแลว ผลจะเป นเชนใด โดยเฉพาะ
การแทรกแซงทางการเมืองที่มีตอ ป.ป.ช. จะมีอยูตอไปหรื อไม เพราะหากมีการแทรกแซงได
ก็ยงิ่ เสริมใหการคอรรัปชั่นทางการเมืองไดรับการปกปองและมีสภาวะที่กลายพันธุ สามารถปรับตัว
จนมีภูมิคมุ กันยากตอการตรวจสอบ ทําใหยากตอการปฏิรูปเพือ่ ตอตานการคอรรัปชันยิ่งขึ้นไปอีก



โมเดลของการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองของประเทศไทย
จากปรากฏการณการคอรรปั ชัน่ ทางการเมืองของประเทศไทยสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวั ตร ที่แสดงออกในรูปของการคอรรัปชั่ นเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนที่ กลาวมา
เมือ่ นําไปปรับกับทฤษฎีการคอรรัปชั่นของวิคเตอร ที เลอไวน (Victor T. LeVine, อางถึงสิทธิพันธ
พุทธหุน 2531: 27-46) สามารถสรางเปนโมเดลการคอร รัปชั่ นทางการเมื องของประเทศไทย
ไดดงั ภาพที่ 1
 กระบวนการขยาย
- วัฒนธรรมของการคอรรัปชันทางการเมือง
- เครือขายทางการเมือง
 กระบวนการหลัก คือ การควบรวม
ระหวางทุนขนาดใหญและการเมือง
และเกิดการคอรรัปชันเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอน

ภาพที่ 1 โมเดลการคอรรัปชั่นทางการเมืองของไทย

ในภาพที่ 1 แสดงโมเดลการคอร รั ป ชั่ นทางการเมื อ งของไทย ประกอบด ว ย
กระบวนการหลักและกระบวนการขยาย กระบวนการหลัก หมายถึง พฤติกรรมหรือแบบแผน
ของการคอรรัปชันทางการเมือง สวนกระบวนการขยาย หมายถึง ปจจัยที่สงเสริมใหการคอรรปั ชั่น
ทางการเมืองขยายตัว
ในกระบวนการหลัก ประกอบดวย (1) บุคคลที่อยูในตําแหนงในระบบการเมือง เชน
พ.ต.ท.ทั กษิ ณ ชิ นวั ตร และนั กการเมื องในพรรครั ฐบาล (2) สิ นค าทางการเมื อง ได แก
นโยบายและงบประมาณของรัฐ (3) ทรัพยากรทางการเมือง ไดแก ทุนทางการเมืองของพรรครัฐบาล
(4) ความสัมพันธ เชิ งแลกเปลี่ ยนและเครือ ขา ยของการแลกเปลี่ ยน ไดแก ความสัมพันธ เชิ ง
แลกเปลีย่ นในแนวดิ่งตั้งแตระดับรากหญาขึ้นมา จนถึงความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนในกลุมแกน



ของรัฐบาล ประกอบดวย รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. นักธุ รกิ จ องคกรอิสระ และวงนอก ไดแก
เครื อ ข า ยของวงในอี กทอดหนึ่ ง เป น ความสั ม พั น ธ อ ย า งมี แ บบแผน มี ว งจรซ้ํ า ๆ กั น
และมีแนวโนมขยายตัวออกไป เรื่อย ๆ
พฤติกรรมของการคอรรัปชั่นทางการเมือง เริ่มจากการใชเงินจํานวนมากสรางรากฐาน
เพื่ อ หาความนิ ยม ด ว ยวิ ธี ทางการตลาดสมั ยใหม และการซื้ อ เสี ยงเพื่ อ เข า ไปเป น รั ฐบาล
เมื่ อไดเปนรัฐบาลแลวก็กําหนดนโยบายประชานิยมเอาใจประชาชน เพื่ อผูกใจไวเปนฐานเสี ยง
ในระยะยาว ตอจากนั้นก็ใชอํานาจในฐานะที่เปนรัฐบาลและใชขอมูลวงในหาประโยชนแกตัวเอง
และพวกพอง เพื่อสะสมความมั่งคั่งไวเปนทุนทางการเมืองและจัดสรรปนสวนอยางเปนระบบตอ
กลุ มแกนของรั ฐบาลและวงนอก หรื อให ผลตอบแทนอย างอื่ นเพื่ อแลกกั บความสนั บสนุ น
รวมทั้งการแทรกแซงกระบวนการสรรหาขององคกรอิสระและระบบราชการทุกระดับ เพื่อขยาย
เครือขายทางการเมืองสูระดับลางและระดับบนอยางถวนทั่ว
สรุปแลว กระบวนการหลัก คือ การเขาควบรวมของอํานาจของทุนขนาดใหญและอํานาจ
ทางการเมื อ งทํ าให เ กิ ดอํานาจแบบเบ็ ดเสร็ จขึ้ น จนนําไปสู การคอร รั ปชั่ นเชิ งนโยบายและ
ผลประโยชนทบั ซอน ที่สงผลรายแรงอยางมากตอสังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ แตยาก
ทีจ่ ะเอาผิดได เพราะเปนการไดอาํ นาจมาจากการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย และถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึง่ สงเสริมใหฝายบริหารเขมแข็ง และหวังวาองคกรอิสระจะสามารถถวงดุล
อํานาจของฝายบริหารได แตฝายบริหารกลับเขมแข็งมากจนเขาครอบงําองคกรอิสระไดหมด
กระบวนการหลักดังกลาวมีกระบวนการขยายเปนปจจัยสนับสนุน คือ วัฒนธรรมของ
การคอรรปั ชัน่ ทางการเมือง ไดแก พรรคการเมืองไทยในอดีตตางรวมตัวกันเพือ่ ผลประโยชนสว นตัว
มากกวาอุดมการณ ขณะที่ประชาชนผูเลือกตั้งโดยเฉพาะในระดับลาง ไมคํานึงถึงการคอรรัปชั่น
ของนักการเมืองและจะเลือกนักการเมืองที่ใหเงินและมี ความสัมพันธสวนตัว ปจจัยสนับสนุน
อีกปจจัยหนึง่ คือ เครือขายทางการเมือง ซึง่ ขยายผานทางนโยบายประชานิยม เครือขายระบบราชการ
และองคกรอิสระ ทําใหกระบวนการหลักยิ่งแข็งแกรงจนยากที่จะตานทาน
การคอร รัปชั่นทางการเมืองจึงเปนสถานะที่สู งสุดของการคอร รัปชั่ น เพราะเปนระบบ
เบ็ดเสร็จของการคอรรปั ชัน่ ซึง่ มีอาณาเขตของการกระทําและอิทธิพลครอบคลุมกวางขวางทุกระดับ
และทุกพื้นที่



สวนการแกปญ หาของไทยทีผ่ านมา มีการพยายามกระทําโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19
กั นยายน พ.ศ. 2549 และตั้ ง คตส. ขึ้ นมาเพื่ อดํ าเนิ นการพิจารณาไตสวนและดํ าเนิ นคดี
ตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ งผลักดั นใหบัญ ญัติข อห ามเรื่ องผลประโยชน ทับซ อนไว ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช. เพื่อใหใชอํานาจไดสะดวกและ
คลองตัว สถานะในปจจุบันของ ป.ป.ช. จึงอยูร ะหวางการปรับตัวตอการคอรรัปชั่นทางการเมือง
ซึ่ งมี ความเป นไปได ที่ จะเกิ ดการปฏิ รู ปเพื่ อต อต านการคอร รั ปชั่ นทางการเมื องอย างตอเนื่ อง
หรือวกกลับไปสูก ารถูกครอบงําทางเมือง ซึ่งจะยิง่ ทําใหการปฏิรูปยากขึ้นอีกหลายเทา

ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัย พบวา การปรับตัวของ ป.ป.ช. ตอการคอรรัปชัน่ ทางการเมือง ขึ้นอยูกบั
ปจจัยภายนอกเปนหลัก โดยเฉพาะการผลักดันให ป.ป.ช. ตองรับมือกับการคอรรปั ชัน่ เชิงนโยบาย
และผลประโยชน ทับซอน ดังเห็ นไดจ าก การตรวจสอบของ คตส. และบัญญัติขอ หามเรื่ อง
ผลประโยชนทับซอน หรือบัญญัติเรื่อง ป.ป.ช. จังหวัดไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทําให ป.ป.ช.
ตองปรับตัวเปนอยางมาก อาจถึงขั้นตองปฏิรปู บทบาทหนาทีข่ องตนใหม แตเมื่อปจจัยภายนอก
เปลีย่ นไป โดยเฉพาะปจจัยทางการเมือง รวมทัง้ บรรยากาศในการตอตานการคอรรัปชัน่ เริม่ คลายลง
จึงทําใหนา เปนหวงวาการปฏิรูปอาจชะลอตัว เพราะฉะนัน้ สังคมตองชวยกันจับตามองกระบวนการ
ปฏิรูปเพื่อตอตานการคอรรั ปชั่ น เพื่ อใหสามารถดําเนิน ตอไดอยางต อเนื่ อง เพราะถ ากระแส
การตื่ นตัวของประชาชนอ อนลง การปฏิรู ปจะพลอยออนกําลังไปด วย ดังนั้ น ภาคประชาชน
นักวิชาการและสือ่ มวลชนจึงตองชวยกันตรวจสอบ และสรางขอเสนอเชิงนโยบายใหม ๆ ตอรัฐบาล
และตัวแทนของประชาชนซึง่ มีทั้งฝาย ส.ส. และ ส.ว. และองคกรตรวจสอบอืน่ ๆ
2. ผลการวิจัย พบวา ปญหาของ ป.ป.ช. อยูท ี่มผี ลงานปรากฏออกมานอยเกินไปและ
ขาดความเขมแข็ง เอาจริงเอาจัง ซึ่งเรื่องนี้ผูใหขอมูลหลายทานมองวาขึ้นอยูกับเรื่องคนมากกวา
อยางอื่น ปญหาทีน่ าคิดก็คอื ทําอยางไรจึงจะทําใหองคกร ป.ป.ช. มีการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดขี ึ้น
เชน มีความเขมแข็งและเอาจริงเอาจังมากขึน้ ทัง้ นีต้ องเริม่ ตัง้ แตระดับบน คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ลงมา จนกระทั่ งถึ งระดั บสํานั กงาน ป.ป.ช. คํา ตอบในขอนี้ คงหนี ไม พนกระบวนการสรรหา
บุค คลเขามาดํารงตํา แหนง ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ได ตระหนักในเรื่ องนี้ เป นอยางมาก
โดยเฉพาะได หาทางหลี กเลี่ ยงการแทรกแซงและครอบงํ าจากฝ ายการเมื องเอาไว แล ว อาทิ



กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. มาจากฝายศาลเปนหลัก ใหนักการเมืองเปนกรรมการ
เฉพาะประธานสภาผู แทนราษฎรและผู นํา ฝ ายค านในสภาผู แทนราษฎร และกําหนดอํา นาจ
วุฒิสภาไวเพียงการใหความเห็นชอบ โดยตัดสิทธิการเลือกออกไป ทําใหสงั คมเริ่มมีความหวังวา
จะได คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ เขมแข็ งและทํา หน าที่ อย างจริ งจั ง รวมทั้ งผลักดั นใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใหสามารถทํางานเชิงรุกมากขึน้ และทําหนาที่องคกรอิสระ
อยางเต็มที่ สิ่งที่สั งคมไทยควรกังวลมากกวานั้ น ก็คื อ หากกระแสการตื่นตัวและการตอต าน
การคอรรัปชั่นมีมากถึงขนาดนีแ้ ลว ฝายการเมืองยังสามารถแทรกแซงองคกรอิสระไดอีก การตรวจ
สอบก็จะยิ่งลมเหลว และยิ่งทําใหการปฏิรปู กระทําไดยากขึน้ เทานั้น
3. ผลการวิจยั พบวา ความสําเร็จของการปฏิรปู การตอตานการคอรรปั ชัน่ เชน กรณีฮอ งกง
เกิดจากกระแสการตื่นตัวของประชาชนก อน ประชาชนเห็นวาเกิดเรื่องอื้อฉาวและไมเปนธรรม
จึงไมพอใจ ออกมาเดิ นขบวนเรี ยกร องและตอต าน จากนั้ นหนวยงานที่ ทําหน าที่ ปราบปราม
การทุ จริ ตก็ สนองรั บ โดยเริ่ มทํา งานอย างจริ งจั ง จนสามารถจั บผู กระทํา ผิ ดมาลงโทษได
หลังจากนั้ นจึงติ ดตั้งระบบใหมลงไป เริ่มตั้งแตการสรางระบบการปองกัน สรางแบบอย างของ
ความประพฤติ และตัว อยางของการกระทําผิดเอาไว ปองปราม รวมทั้ งดัดแปลงการตอ สูกับ
การคอรรัปชั่นเปนนิยายหรือตํานานเพื่อยกยองเชิดชูคนที่กลาตอสูและปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรม
ถาวรต อไป สํา หรั บประเทศไทย หากย อ นไปดู เ รื่ อ งการคอร รั ปชั่ น ทางการเมื อ ง จะเห็ น
ไดวาการคอร รัปชั่นขยายออกมาถึงจุดที่ประชาชนเริ่ มมองเห็นวาเป นอันตรายมากตอสวนรวม
ดังที่ ทฤษฎีการคอร รัปชั่ นทางการเมื องถื อวาเปนจุ ดสู งสุ ด จะเห็ นไดวาการปฏิ รูปการต อตาน
การคอร รั ปชั่ นมาจากการตื่ นตั วของประชาชน จึงมี โจทย ใหญ ว าจะปลุ กให ประชาชนตื่ นตั ว
และลุกขึ้นมาตอตานการคอรรัปชั่นไดอยางไร ซึ่งในปจจุบันมีขบวนการภาคประชาชนแลว เชน
เครื อข ายประชาชนตอต านการคอร รั ปชั่ น มู ลนิ ธิ คุ มครองผู บริ โภค ศู นย องค กรเพื่ อความ
โปร งใสประเทศไทย ยามเฝ าแผ นดิ น ขบวนการเหล านี้ มี ผลงานการต อต านการคอร รั ปชั่ น
มาแลวในระดับหนึ่ง แตปญหา คือ ทําอยางไรจึงจะใหขบวนการเหลานีเ้ ขมแข็ง มีบทบาทยิ่งขึ้น
และที่ สํา คั ญกว า นั้ น คื อ จะขยายบทบาทออกไปอย า งกว า งขวางทั่ วประเทศได อ ย า งไร
คํ า ตอบอยู ที่ ค วามเข ม แข็ งของการเมื อ งภาคประชาชน ทั้ งนี้ ต อ งเริ่ ม โดยการปลดปล อ ย
สื่อมวลชนใหเปนอิสระจากรัฐ และเพิ่มบทบาททางสังคม โดยเฉพาะการตอตานการคอรรัปชัน่ ให
มากขึ้ น จะเห็นวาสื่อมวลชนปจจุบันทําหนาที่ดานนี้ นอย แตเนนธุ รกิจบันเทิ งมาก ยกยองคน



หน า ตาดี และร่ํ า รวย มากกว าความประพฤติ โดยเฉพาะความซื่ อสั ตย สุ จริ ต นอกจากนี้
ผู ใหขอมู ลหลายทานในการวิ จัยยังให ความสําคั ญกับการศึ กษาและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางวั ฒนธรรมทั้ งสังคม โดยเฉพาะการปลูกฝงทัศนคติที่ทนไมไดตอการคอรรัปชั่นตั้งแตเด็ก
และกล า ต อสู อย างไรก็ ตาม บทบาทของภาคประชาชนแม จะมี ผลยั่ งยื น แต ต องใช เวลา
สําหรั บระยะสั้นที่ จะปลุ กกระแสสังคมไดนั้น ระบบการตรวจสอบต องสามารถจับนักการเมือง
ทุจริตไดกอน เพื่อเปนการขูใหนักการเมืองอื่น ๆ เกิดความเกรงกลัว และสามารถสรางระบบ
การตรวจสอบทีส่ มบูรณไดในโอกาสตอไป ดังนั้น ในแงหนึ่งการปฏิรูปเพื่อตอตานการคอรรัปชั่น
จึงเปนการตอ สู ทางการเมืองด วย เพราะหากระบบการเมืองได นักการเมืองที่ ดีเขามา ปญหา
การคอรรัปชั่นก็ยอมมีนอยลง
4. ผลการวิ จัย พบว า การคอร รัปชั่ นทางการเมื องเปน เครื อข ายทางการเมื องชนิด
หนึ่ งซึ่ งผู กโยงกั นด ว ยผลประโยชน ส ว นตั ว ที่ อิ งกั บนโยบายและงบประมาณของรั ฐ เมื่ อ
เครือขายการเมืองนีใ้ หญมากขึ้นเทาใด การคอรรัปชั่นทางการเมืองก็มีมากขึ้นเทานัน้ ขณะเดียวกัน
การปราบปรามและตรวจสอบก็ กระทํา ได ยากขึ้ น เพราะเครื อ ข า ยเหล านี้ มี วิ ธี ป อ งกั น ตั ว
ที่แยบยลยิ่งขึ้น เชน มีความรูทางกฎหมายและระเบียบ มีคนแทรกอยูในระบบราชการ ธุรกิจ
และองคกรตรวจสอบ ฉะนั้น นอกเหนือจากการแกไขปญหาการคอรรปั ชั่นทางการเมืองโดยอาศัย
กลไกทางกฎหมายและสังคมแลว การทําใหอํานาจทางการเมืองกระจาย ไมใหเกิดการกระจุกตัว
จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยลดปญหาการคอรรัปชั่นทางการเมืองได เชน การจํากัดทุน
ของพรรคการเมืองไมใหใหญเกินไป การหามจายเงินเดือนสวนตัวแก ส.ส. หรือ ส.ว. หรืออาจตอง
พิจารณาวาการกําหนดนโยบายของรัฐตองมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชน มีการวิเคราะหทางเลือก
ตามทฤษฎี ทั้งนีเ้ พื่อลดนโยบายประชานิยม เปนตน
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ไปไดแลวเปลาะหนึ่ง สวนปญหาการบริหาร วัฒนธรรมและอุดมการณ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ที่สังคมฝากความหวังไวมากวาจะชวยปราบปราม และรูเทาทันการคอรรัปชัน่ รูปแบบใหม ๆ แตถา
ป.ป.ช. ยังทํางานตามแบบแผนราชการและขาดการริเริ่ มแลว ก็จะไมใช ผูนํา มิหนําซ้ํายิ่งทําให



การปฏิรูปการตอตานการคอรรั ปชั่ นกระทําไดยากลําบาก ดวยเหตุ นี้ ป.ป.ช. จึงควรปรั บปรุง
โดยนําความคิดทางการบริหารใหม ๆ มาใช เชน การพัฒนาองคการ การพลิกโฉมองคการ
การทํางานเชิงรุก การมีสวนรวมและการเขาถึงประชาชน การพัฒนาหนวยขาวกรองและสายลับ
เปนตน
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