
ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์การทุจรติคอร์รัปช่ัน 
 

บทนี้ กล่าวถึงพ้ืนฐานความรู้ เก่ียวกับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น อันประกอบด้วย
นิยามของการทุจริต วิวัฒนาการท่ีทําให้เกิดสถานการณ์การทุจริต ตลอดจนเง่ือนไขหรือสาเหตุ รวมท้ัง
เครื่องมือวัดการทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียดท้ังหมด มีดังต่อไปนี้ 

 

นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
1. นิยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบทสากลนิยามของ “การทุจริตคอร์รัปชั่น” โดย

พิจารณาในบริบทสากลน้ันอาจพิจารณาได้จากการให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมต่างๆ เช่น ความหมาย 
ใน Black Law Dictionary (1979: 50) ให้ความหมายของการคอร์รัปชั่นไว้ว่าหมายถึง “การกระทําที 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทําท่ีชั่วช้าและฉ้อโกงโดยเจตนาทีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ัง 
การกระทําท่ีขัดต่อตําแหน่งหน้าท่ี และสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ยังหมายถึงการท่ีข้าราชการบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งซึ่งประชาชนไว้วางใจกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์สําหรับ 
ตนเองหรือผู้อื่น” ซึ่งการให้ความหมายข้างต้นนี้ จะสอดคล้องกับ Funk and Wagnals New Standard 
Dictionary of the English Language อ้างในงานของพรศักดิ] ผ่องแผ้วและคณะ (2544: 31) ซึ่งได้ 
ให้ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ว่าหมายถึง “การใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าท่ี 
โดยเฉพาะการกินสินบน” และ The Shorter Oxford English Dictionary อ้างในงานของชัยอนันต์  
สมุทวณิช (2519) ได้อธิบายไว้ว่า “คอร์รัปชั่น เป็นการกระทําให้เสื่อมความซื่อตรง โดยการรับสินบน 
หรือช่วยเหลือกัน การใช้วิธีการปฏิบัติมิชอบ และหมายถึง การปฏิบัติมิชอบในทางการเมืองและการ
ปกครอง การติดสินบน การขายตําแหน่งหน้าท่ี การอนุมัติทําสัญญาของทางราชการกับบริษัทห้างร้าน 
หรือเอกชน และการท่ีราชการยอมให้มีท่ีดินหรือสิทธิพิเศษเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินรางวัลซึ่งเคยเกิดข้ึน 
มาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่ในปัจจุบันมักจะหมายถึง การฉ้อโกงอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง” 

2. นิยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบทสังคมไทยนิยามการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริบท
สังคมไทยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า534 ระบุไว้ว่าทุจริตเป็นคํานาม 
หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง” ส่วนสํานักงาน ก.พ. (2544:79) ได้ให้ความหมายของ 
คําว่า “คอร์รัปชั่น” (สํานักงาน ก.พ. 2544 : 79) ว่ามาจากภาษาลาตินว่า Corrumpere ซึ่งมาจากคํา  
2 คํารวมกันคือ To Ruin-Com (together) + Rumpere (to break) หมายถึง“การทําลาย หรือละเมิด
จริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ทําน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ทําตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้
วิธีการท่ีผิดกฎหมาย” และอีกความหมายหนึ่งท่ีเป็นไปในทํานองเดียวกัน ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า 
(2543: 6) ให้คําจํากัดความ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” คือ “การใช้ตําแหน่งงานสาธารณะ ใช้อํานาจ
ในทางมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การทุจริต
ประพฤติมิชอบจะเกิดข้ึนเม่ือเจ้าพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชกเอาค่าตอบแทน หรือเม่ือตัวแทนเอกชน 
เสนอให้ค่าตอบแทนเพ่ือหลบเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือผลประโยชน์ในการแข่งขัน หรือส่วนบุคคล”  
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             สําหรับนิยามการคอร์รัปชั่นในมิติด้านสังคมวิทยา อุดม รัฐอมฤต (2544) เห็นว่า  
“เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเบ่ียงเบนไปจากวิธีปฏิบัติท่ียอมรับกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์สําหรับ
ตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีฉ้อฉลต่อความไว้วางใจของสังคม ซึ่งแสดงออกดังนี้  

- มักเป็นการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน  
- โดยภาพรวมเก่ียวข้องกับความลับ  
- มักเก่ียวข้องกับพันธกรณีหรือประโยชน์ได้เสียร่วมกันของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
- ผู้ท่ีกระทําโดยปกติมักจะพยายามอําพรางสิ่งท่ีตนทํา  
- การกระทําท้ังหลายมักเก่ียวข้องกับการฉ้อฉล  
- การกระทําไม่ว่ารูปแบบใดๆ เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจ  

    - การกระทําน้ันมักจะเก่ียวข้องกับหน้าท่ีในสองด้านท่ีขัดแย้งกันของผู้กระทํานั้น  
    - เป็นการกระทําท่ีละเมิดแบบแผนพฤติกรรมการทําหน้าท่ี 
    โดยสรุป การทุจริตคอร์รัปชั่นในความหมายในบริบทสังคมไทย มีความหมายเช่นเดียวกัน
กับความหมายในบริบทสากลท่ัวไป อันรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตในหน้าท่ีราชการ การรีดนา
ทาเร้นประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความไม่ยุติธรรมอื่นๆ ท่ีข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็น
เครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม หรือกล่าวอย่างสั้นท่ีสุด 
คือ การทุจริตและการประพฤติมิชอบของข้าราชการเม่ือประมวลความหมายของคําว่าคอร์รัปชั่นจาก
นักวิชาการและนักคิดท้ังหลายแล้ว พอประมวลได้ว่า การคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องของการท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ี 
ได้ใช้อิทธิพลทางใดทางหน่ึงของตน เพ่ือได้มาซึ่งผลประโยชน์จากสาธารณชนหรือหน่วยงานท่ีสังกัด  
ให้ตนเองหรือพวกพ้องของตน อย่างไรก็ดีเม่ือเทียบเคียงกับคําของภาษาไทยพบว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ยังตรงกับคําไทยอีกหลายคํา เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฉ้อฉล การคดโกง ส่วย การติดสินบน การกิน
ตามน้ํา การกินทวนน้า ค่าว่ิงเต้น ค่าน้าร้อนน้าชา และเงินใต้โต๊ะ 
 

    วิวัฒนาการของรูปแบบการทุจริต 
    จากการศึกษาทบทวน ค้นคว้าเอกสาร รวมท้ังจาก website ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พบว่า
ลักษณะท่ัวไปของการคอร์รัปชั่น ไม่ได้มีลักษณะของการเกิดข้ึนแล้วจะพบเห็นได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจาก 
ไม่มีใครท่ีจะเปิดเผยความจริงได้อย่างชัดเจน ส่วนมากผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นมักจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
ท้ังสองฝ่าย ท้ังผู้ให้และผู้รับซึ่งต่างก็ร่วมมือหรือไม่ก็สมคบกันปกปิดการกระทํา  
    นอกจากน้ีวิวัฒนาการของการคอร์รัปชั่นอาจพิจารณาได้ว่ามีหลายชนิดตามความรุนแรง
เช่น การศึกษาของ Heidenheimer อ้างในงานของ สมพร แสงชัย (2528) และศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2544: 4-8) มองว่าคอร์รัปชั่นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
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    1. คอร์รัปชั่นขาว (White Corruption) หมายถึง การกระทําคอร์รัปชั่นท่ีประชาชนท่ัวไป
และผู้นําในสังคมยอมรับและไม่สมควรจะลงโทษผู้ท่ีกระทําผิด เพราะ เป็นเรื่องไม่สลักสําคัญจนเกินไป  
ซึ่งคอร์รัปชั่นขาวเป็นเสมือน “คอร์รัปชั่นจําแลง” ในสังคมไทย โดยอิงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
หากแต่อาจนํามาซึ่งคอร์รัปชั่นเทาและดําต่อไป คอร์รัปชั่นจําแลงชนิดนี้เรียกว่า “ทองไหล” คําว่า  
“ทองไหล” หมายถึง การท่ีผู้อยู่ในตําแหน่งระดับสูงหรือผู้มีอํานาจได้รับสิ่งของหรืองเงินทอง โดยมิได้ 
เรียกร้อง แต่ในสายตาของผู้ให้เป็นการให้เพ่ือให้เกิดความชื้นชอบหรือระลึกถึง ซึ่งอาจนํามาซึ่งตําแหน่ง 
หรือผลประโยชน์บางประการ เช่น ข้าราชการก็พึงหวังในตําแหน่งลาภยศ และการปกป้องคุ้มกัน พ่อค้า 
หรือคหบดีก็มุ่งหวังจะใช้ความคุ้นเคยหรือความสนิทสนมเป็น “ยันต์กันผี” มิให้ถูกข่มเหงรังแกหรือผู้ให้ 
อาจมีความรู้สึกว่าจําเป็นต้องให้เพ่ือให้ทัดเทียมกับผู้อื่น หรือเพ่ือมิให้ผู้ใหญ่รังเกียจเดียดฉันท์ หากผู้ใหญ่ 
เกิด “เขม่น” ขึ้นมาอาจถูกละเลยต่อการพิจารณาความดีความชอบหรือตําแหน่งหน้าท่ีสูงขึนไป สําหรับ 
ผู้ท่ีอยู่ในตําแหน่งสูงการไม่มี “สัมมาคารวะ” เช่นน้ี อาจถูกโยกย้ายไปสู่ตําแหน่งท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีอะไร
เลยก็ได้ ดังนั้น ทองไหลเป็นการแสดง “น้ําใจ” ของผู้น้อยต่อผู้มีอํานาจวาสนาหรือตําแหน่งหน้าท่ีท่ีให้คุณ
ให้โทษได้ จึงเป็นการให้โดยเสน่หาไม่เข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิชอบ วิธีการของทองไหล เช่น การให้
ของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน  การร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่างๆ ท่ีไม่ 
เป็นทางการ การร่วมกิจกรรมบางอย่างของผู้ใหญ่ และการหมั่นไปเย่ียมเยือนผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา 
และลูกน้องท่ีใกล้ชิดจําต้องกระทํา 
    นอกจาก “ทองไหล” ข้างต้นแล้วยังมีคําว่า “เงินลอย” ซึ่งคําว่า “เงินลอย” คือ การท่ีผู้ 
อยู่ในตําแหน่งระดับสูงหรือผู้มีอํานาจได้รับสิ่งของหรือเงินทองโดยมิได้เรียกร้อง แต่มีสภาพเหมือนจะ 
เป็นการตอบแทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางอย่างของผู้มีตําแหน่งหน้าท่ี และเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้ 
โดยตรง โดยมิได้รับประโยชน์และผู้นั้นก็พยายามตอบแทนบุญคุณให้ ซึ่งเงินลอยควรเป็นการกระทํา 
ผิดกฎหมายหรือประพฤติมิชอบ เพราะเงินจะลอยต่อเม่ือผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีอยู่ในตําแหน่งน้ัน และทํา
ประโยชน์ให้แก่ผู้ให้การรับเงินลอยนี้จะมีลักษณะท่ีบางคนเรียกว่า “กินตามน้ํา” ด้วย คือท้ังสองอย่าง 
ได้มาโดยมิได้เรียกร้องและมีลักษณะของการสมนาคุณอยู่ในตัว ท้ังน้ี การลอยของเงินอาจผ่านคนกลาง  
ซึ่งเป็นคนสนิทชิดเชื้อกับผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีก็ได้ โอกาสในการเกิดเงินลอย ได้แก่ การซื้อการจ้าง การส่งส่วย
ของลูกน้อง การรับเงินเป็นรายเดือนจากกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่ผิดกฎหมาย แต่เน่ืองจากข้าราชการ
เหล่านั้นอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ี ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกต่างๆ การรับเงินเป็นรายเดือนจากกิจกรรม
บางอย่างท่ีผิดกฎหมาย และการรับเงินลอยในโอกาสอื่นๆ 
    2) คอร์รัปชั่นเทา (Grey Corruption) หมายถึง การกระทําคอร์รัปชั่นซึ่งบางส่วนในสังคม
โดยเฉพาะพวกผู้นําเห็นว่าเป็นการกระทําผิด แต่ประชาชนทั่วไปยังสองจิตสองใจอยู่มากกว่า ซึ่งคอร์รัปชั่น
เทาในสังคมไทย คือสิ่งท่ีเรียกว่า “บ้านต้องเช่า” คําว่า “บ้านต้องเช่า” จะหมายถึง การท่ีผู้อยู่ในตําแหน่ง
หน้าท่ีเรียกร้องเงินทองหรือสิ่งของเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในบางครั้งก็อาจ 
เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว หรืออาจมีลดหย่อนมาตรฐานของระเบียบบังคับบ้าง โดยการให้ 
อาจให้ก่อนหรือหลังการปฏิบัติก็ได้ โดยโอกาสท่ีจะเกิดบ้านต้องเช่าคล้ายคลึงกับเงินลอยมาก นอกจากนี้ 
ยังมีลักษณะของ “ข้าวต้องซื้อ” ซึ่งกรณี “ข้าวต้องซื้อ” จะมีลักษณะรุนแรงมากกว่าบ้านต้องเช่า เพราะ 
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เป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีในการหาผลประโยชน์ ซึ่งก็มิใช่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน แต่เป็นการเข้าไป 
มีส่วนพัวพันกับการหาผลประโยชน์อย่างจริงจัง หรือเป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์หรือ
หาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่มีหลักฐานปรากฏให้เห็น  
    3) คอร์รัปชั่นดํา (Black Corruption) หมายถึง การกระทําคอร์รัปชั่นท่ีทุกฝ่ายในสังคม
เห็นว่าเป็นการกระทําผิดและสมควรได้รับโทษตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งถือว่า “คอร์รัปชั่นสีดํา”  
เป็นคอร์รัปชั่นขนาดแท้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ “ดาวไถ” กับ “ใจถึง” ชนิดแรก “ดาวไถ”  
เป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือความเดือดร้อน ซึ่งจะ 
เกิดข้ึนกับประชาชนโดยอาจเรียกร้องเงินทอง ผู้ท่ีเรียกร้องโดยท่ัวไปมักเป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้น้อย ซึ่งมักจะ 
เกิดเม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนและผู้กระทําผิดมีโทษทางกฎหมาย จึงเป็นโอกาสของเจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์ อัตราการเรียกร้องข้ึนกับความหนักเบาของความผิด และมีการ
กระทําซึ่งยังคงกํากวมว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเหมาว่าผิด จึงทําการเรียกร้องเพื่อเป็นการ 
แลกเปล่ียนกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย รวมถึงมีการสร้างหลักฐานเท็จและยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธิ์
แล้วรีดไถเพ่ือมิให้มีการดําเนินการตามกฎหมาย คอร์รัปชั่นสีดําชนิดหลังหรือ “ใจถึง” เป็นการประพฤติ
ทุจริตอย่างดื้อๆ ด้านๆ โดยการจงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและทางราชการ
ได้รับความเสียหาย เช่น การนําวัสดุอุปกรณ์สิ่งของของทางราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวเป็นการชั่วคราว
หรือตลอดไป การทุจริตทางการเงินหรือการทุจริตโดยการกระทําผิดระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งเป็นการกระทําซึ่งเกินอํานาจหน้าท่ีของตน 
    นอกจากการแบ่งรูปแบบการคอร์รัปชั่นตามดีกรีความรุนแรงแล้วอาจกล่าวได้ว่าท่ีผ่านมา
การคอร์รัปชั่นมีวิวัฒนาการของรูปแบบจําแนกได้อย่างน้อย 3 ลักษณะ คือ 
    1. แบ่งตามผู้ท่ีเก่ียวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นในเชิงอํานาจและความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่างตัวแสดง (actors) ต่างๆ ในกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น (Tanzi, 1994 และ 
RoseAckerman,1978 อ้างในงานของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2546 และนวลน้อย ตรีรัตน์ และ
คณะ,2546: 2-24 - 2-25) จะมี 2 ประเภทคือ  
     1.1 การทุจริตโดยข้าราชการ (Administrative or Bureaucratic Corruption) 
ซึ่งหมายถึงการกระทําท่ีมีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินท่ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์สาธารณะโดยลักษณะของ
การทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย (Shleifer และ Vishney,1993 อ้างในงาน
ของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2546) คือ การคอร์รัปชั่นตามนํา (corruption without theft)  
จะปรากฏขึ้นเม่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้
เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการของหน่วยงานนั้นๆ โดยท่ีเงินค่าบริการปกติท่ีหน่วยงานนั้นจะต้อง
ได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป อีกอย่าง คือ การคอร์รัปชั่นทวนนํ้า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชั่น
ในลักษณะท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยท่ีหน่วยงานน้ันไม่ได้มีการเรียก
เก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด  
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     1.2 การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของ
ทางราชการโดยบรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
เช่นเดียวกัน 
    2. แบ่งตามกระบวนการท่ีใช้ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ, 2544: 4-8 และนวลน้อย
ตรีรัตน์ และคณะ, 2546: 5) จะมี 2 ประเภทคือ  
     2.1 เกิดจากการใช้อํานาจในการกําหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ืออํานวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้องเรียกว่า “Against-the-rule” 
และ  
     2.2 เกิดจากการใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎและระเบียบท่ี
ดํารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ดุลพินิจได้ 
เรียกว่า “According-to-law” 
    3. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเก่ียวกับการทุจริตขอวุฒิสภา 
(วิชา มหาคุณ: 2550) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
     3.1 การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตท่ีแยบยล โดยอาศัย
รูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทําท่ีถูกต้องชอบธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อเท็จจริง คือ มีการกําหนดนโยบายท่ีจะทําโครงการหรือกิจการ โดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐบาลท่ีอ้างประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนเป็นอันดับแรก และมีการเตรียมการรองรับโครงการ
หรือกิจการนั้นให้มีความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบ ท้ายสุดคือผลประโยชน์อันมิควรได้เกิดข้ึนแก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือพวกพ้องหรือญาติมิตรของผู้กําหนดนโยบาย อาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ
ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมักจะเป็นผลประโยชน์มหาศาลท่ีตกกับฝ่ายบริหารท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
ครอบงําฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายข้าราชการประจํา  
 
     3.2 การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ เป็นการใช้อํานาจและหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจํา  
อันมีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเมือง ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือนักการเมืองและนักธุรกิจร่วมกันครอบครอง 
ท่ีดินของรัฐโดยมิชอบ ท้ังน้ี โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานท่ีดินให้ความร่วมมือหรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทน 
     3.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตประเภทน้ีจะพบได้ท้ังรูปแบบของ 
การฮ้ัว ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบ กําหนดรายละเอียดหรือสเป็กงาน กําหนดเงื่อนไข คํานวณราคากลาง
ออกประกาศประกวดราคา การขายแบบการรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทําสัญญาทุก
ข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
ทุจริตทีมาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน  
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    4. การทุจริตในการให้สัมปทาน เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการ
หรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดําเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการ
ใดกิจการหนึ่ง เช่น การทําสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การทําสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น  
    5. การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ เป็นการพยายามดําเนินการ
ให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในอันท่ีจะเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทําให้องค์กรเหล่านี้มีความอ่อนแอไม่
สามารถตรวจสอบการให้อํานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    เครื่องมือวัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกมีรูปแบบกลวิธีท่ีหลากหลาย มีความ
สลับซับซ้อน และยากท่ีจะตรวจสอบได้ สถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละประเทศจึงมีระดับ
ความรุนแรงแตกต่างกันออกไปตามบริบท และปัจจัยเก้ือหนุนของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ดีประเทศและ
องค์กรต่างๆ ท่ัวโลก ได้ตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นถึงผลกระทบของปัญหาการคอร์รัปชั่นท่ี
ประชาชนท่ัวโลกต้องเผชิญ ดังน้ัน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จึงมีความพยายามในการสร้างเครื่องมือ 
วัดการคอร์รัปชั่นในระดับสากลและมุ่งพัฒนาเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคาม 
ของการกระทําการทุจริต เพ่ือร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น และส่งเสริมความซ่ือสัตย์โปร่งใส ซึ่งในส่วนนี้
จะกล่าวถึงเครื่องมือวัดการคอร์รัปชั่น 
    1. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index, CPI) องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้ทําการประเมินและสร้างดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ 
การคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ จัดทําเป็นครั้งแรกในปี 2538 โดยจัดเป็นคะแนน 0-10 คะแนน คะแนน
ต่างๆ เหล่านี้เป็นการวัดมุมมองหรือความรับรู้เรื่องการคอร์รัปชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    2. การประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองในเชิงคอร์รัปชั่นของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียบริษัทท่ีปรึกษาด้านความเส่ียงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Political & Economic Risk 
Consulting, Ltd., PERC) ปัจจุบันได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจต่างชาติท่ีทําธุรกิจในประเทศ
ต่างๆ โดยใช้คําถามในลักษณะท่ีว่าหากท่านยืนขออนุญาตเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจไปแล้วระยะหนึ่ง 
ยังไม่ได้รับอนุญาต เม่ือท่านให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีแล้วท่านจะได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเรื่องนั้นแน่นอน  
    3. ดัชนีธรรมาภิบาลโลก (The Worldwide Governance Indicators, WGI)ธนาคารโลก 
ได้ ทําการพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลดัชนีชี้ วัดคุณภาพของภาครัฐในประเทศต่างๆ โดยใช้ดัชนี้ 
ชี้สภาวะธรรมาภิบาล 6 มิติ ได้แก่ การมีสิทธิมีเสียงและการตรวจสอบ เสถียรภาพทางการเมืองและการ 
ไม่มีสถานการณ์ความรุนแรง ประสิทธิผลของภาครัฐ คุณภาพของกฎระเบียบตางๆ การบังคับใช้กฎหมาย
และการควบคุมปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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    4. เครื่องวัดการคอร์รัปชั่นท่ัวโลก (Global Corruption Barometer, GCB) Gallup 
International Association ได้จัดทําเครื่องวัดการคอร์รัปชั่นท่ัวโลก เป็นเครื่องมือหนึ่งขององค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ แม้ว่าเครื่องมือวัดจะมุ่งไปท่ีความคิดเห็นของประชาชน แต่ก็เติมเต็มด้วย CPI และ BPI 
ซึ่งเป็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นําทางธุรกิจ โดยมีการจัดทําครั้งแรกในปี 2546  
    5. แนวโน้มการคอร์รัปชั่นท่ัวโลกของหน่วยงานความซื่อสัตย์โปร่งใสสากล (Global 
Integrity) หน่วยงานความซื่อสัตย์โปร่งใสสากล เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากําไร ทํางานติดตามแนวโน้ม
การคอร์รัปชั่นท่ัวโลก โดยทํางานร่วมกับทีมท้องถ่ิน โดยมีนักวิจัย นักข่าวหนังสือพิมพ์ลงพ้ืนท่ีติดตาม 
การเปิดเผยและการตรวจสอบข้อมูล  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ท่ีมา 

           บทความวิชาการ 
จากสํานักงาน ปปช. 


