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บทคัดยอ 

การทุจริตหรือ ฉอราษฎรบังหลวงเปนปญหาของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอ

ประเทศชาติในทุก ๆ ดาน ทั้งขยายตัวเปนวงกวาง การนําหลักการทางพุทธศาสนามาเปน

ยุทธศาสตร หลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติ ยอมจะเปนชองทางหนึ่งในการแกไขหรือยุติปญหา           

การทุจริตที่เกิดขึ้นในวงสังคม ประเทศชาติ ทั้งจะเปนประโยชนในการปองกันปญหาดังกลาวได

จรงิในระยาว 

 บทความนี้มีเปาหมายเพื่อเสนอทางออกโดยการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อนําไปสู

การแกปญหา หรอืบูรณาการการแกปญหา รวมทั้งการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย

 คําสําคัญ: พุทธธรรม0 การปองกันปญหาทุจริตคอรรัปชัน 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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บทนํา 

 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะ

ประเด็น “คอรรัปชัน” หรือ “การฉอราษฎรบังหลวง” 

ถูกนํามาเปนขอถกเถียงนับแตอดีตจนกระท่ัง

ปจจุบัน แมในประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในหลาย ๆ คร้ังท่ีผานมา การคอรรัปชัน

ถูกนํามาเปนประเด็นอางในการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในประวัติศาสตรไทย หากมองยอนกลับ

ไปในประเทศของกลุมท่ีปลอดจากการทุจริต หรือ

มีการคอร รัป ชันนอย ท่ี สุด  อา ทิ  เดนมาร ก 

ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเวย สิงคโปร ซึ่งประเทศ

เหลาน้ีมีแนวดําเนินนโยบายดวยรัฐสวัสดิการมี

คุณภาพในการดําเนินชีวิต มีความเขมขนใน     

การบังคับใชทางกฎหมาย รวมไปถึงมีกฎหมายท่ี

จะปองกันและแกไข การทุจริตคอรรัปชันไวอยาง

เปนระบบ อาจเรียกวา “จริยธรรมของผูปกครอง” 

หรือ “ธรรมาภิบาล” โดยเฉพาะขอหนึ่งในธรรมาภิบาล 

คอืเร่ือง “ความโปรงใส ตรวจสอบได” เปนกรอบ

ในการบริหารองคกร หรือราชการแผนดิน เมื่อมอง 

ยอนกลับมายังประเทศไทย ถูกจัดอยูในอันดับ 76 

ของโลก (จาก 168 ประเทศ) และเปน อันดับ 3 

ของอาเซียน จึงอาจวิเคราะหไดวาปญหาการ 

“คอรรัปชัน” ยังเปนปญหาหลักในสังคมไทย ท่ีตอง

ไดรับการแกไข ดังปรากฏในงานวิจัยของ นิพนธ 

พัวพงศกร และคณะ (2557) พบวา “การทุจริต

คอรรัปชัน” ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกระท่ัง

ปจจุบันหากยอนไปในอดีตไทย มีปญหาคอรรัปชัน

เกิดขึ้นมาชานานและมีแนวโนมท่ีจะมีความรุนแรง

มากขึ้นเร่ือย ๆ และพบปญหาดังกลาวเกือบทุก

ภาคสวน ถงึแมรัฐบาลมคีวามพยายามปองกันและ

แกไขมาโดยตลอด (มุกดา สุวรรณชาติ, 2557)  

แตดูเหมอืนวาปญหาการคอรรัปชันก็ไมไดถูกแกไข

ไดเทาใดนักเนื่องจากการรายงานผลการจัดอันดับ

คาดรรชนีภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย 

ในอดีตตั้งแต ปพ.ศ. 2541 จนถึงป พ.ศ. 2558 พบวา       

คาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันยังอยูในระดับตํ่า คือ

อยูท่ีระดับ 38 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดย

ตลอด ซึ่งเปนเคร่ืองช้ีวัดท่ีสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาคอร รัปชัน        

ในระดับท่ีสูงและมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น (จารุวรรณ 

สุขุมาลพงษ, 2556) พรอมช้ีใหเห็นวาการตอตาน

การคอรรัปชันของประเทศไทยท่ีผานมาจนถึง 

ปจจุ บันนั้น ก็ ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

ถึงแมวาทุกภาคสวน จะไดมีความพยายามท่ีจะ

กําหนดและใชมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูอยางตอเนื่องมาโดย

ตลอดก็ตาม หรือแมลาสุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท 

กลาวปาฐกถาวา “ผมมองวาศาสนาจะชวยอบรม

ส่ังสอน บอกถงึความเลวรายของการโกงใหคนรูวา

เปนสิ่งท่ีช่ัวรายท่ีสุด ผมเคยบอกวาปญหาเลวราย

ท่ีสุดในชาติ คอื คนในชาติโกงชาติของคุณเอง ซึ่งเปน

สิ่งท่ีนาขายหนามาก การโกงไมใชเพิ่งมีแตมีหลาย

ปแลว มีตัวเลขท่ีถูกศึกษาจะเห็นวาประเทศเรานั้น

คอนขางปราบปรามการโกงไดชา และหากชาแบบ

น้ีตลอดไปจะทําใหบานเมอืงแยลง” 

 ผลการวิจัยพบวา ในแตละปมากกวา

รอยละ 80 พอคาและนักธุรกิจ ตองสูญเสียเงิน

ใหกับการคอรรัปชัน มูลคารวมสูงถึงเกือบ สามแสน

ลานบาท ซึ่งเงินจํานวนมหาศาลเชนน้ีสามารถ

อํานวยประโยชนแกคนสวนใหญของประเทศไดทํา

ใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาท่ีเปนจริงทํา

ใหประชาชนตองได รับบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพตํ่า อีกท้ังยังทําใหนักลงทุนขาดความ

เชื่อม่ันในระบบราชการไทยท่ีมักจะมีการใชอํานาจ

โดยมชิอบ 

 ผลจากงานวิจัยโดยสํานักวิจัยของ 

มหาวทิยาลัยคริสเตียน ในชวงเดือน0 เมษายน พ.ศ.

2557 (2559, ออนไลน) ไดเสนอแนวทางเพื่อลด

ปญหาการทุจริต โดยรอยละ 65.4 เห็นวา ควรปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมใหแกเยาวชนอยางตอเนื่อง 
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และรอยละ 48.7 เห็นวาควรยกยอง/ใหรางวัลสงเสริม        

ผูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซื่อสัตย

สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอมา คอรรัปชันเมื่อ

พิจารณาในภาพรวม ปญหาการทุจริต คอรรัปชัน

ยังคงเปนปญหาในสังคมไทย (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ, 

2556) ท่ีจะตองชวยกันสะสาง ดูแล หรือขจัดให

หมดไปจากสังคมไทย แตตองเปนการรวมดวย

ชวยกันของประชาคมทุกภาคสวนอยางใสใจ พรอม

ท้ังใหความสําคัญเปนวาระแหงชาติและดําเนินการ

อยางเรงดวนโดยมีเปาหมายเพื่อทําใหการทุจริต

คอรรัปชันใหหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในบทความนี้

จึงมุงศึกษาแนวคิดพรอมท้ังสะทอนออกมาเปน

แนวปฏบัิติตามมุมมองของศาสนา กับหลักคิดพุทธ

ธรรมกับการนําไปประยุกตใชปองกันการทุจริต

รวมกับองคกรภาครัฐ และหนวยงานอื่น ๆ อันจะ

พงึเกดิขึ้นในอนาคต 
 

ประชาคมโลกกับปญหาคอรรัปชัน 

 จุรี วิจิตรวาทการ (2559) เลขาธิการ

มูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย 

(Transparency Thailand) ไดเปดเผยผลการจัดอันดับ

ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 

ประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก 

และเปนอันดับท่ี 3ในกลุมประเทศอาเซียนในการจัด

อันดับประจําป 2558 นี้ องคกรเพื่อความโปรงใส

นานาชาติ (Transparency International) ไดจัดอันดับ

ประเทศท้ังหมด 168 ประเทศท่ัวโลก ปรากฏวา 

ประเทศเดนมารก ไดคะแนนสูงสุด 91 คะแนน 

สามารถรักษาแชมปเปนอันดับหนึ่งไดสองปซอน 

ขณะท่ีประเทศท่ีไดคะแนนลดลงจากเดิมอยาง

มากกวาปท่ีแลว ไดแก บราซิล กัวเตมาลา และ     

เลโซโธ เมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุมประเทศ

อาเซียน ประเทศไทยมีคะแนนเปนอันดับท่ี 3 รอง

จากสิงคโปรและมาเลเซีย สวนประเทศบรูไนไมได

อยูในการจัดอันดับคร้ังน้ี 

 “การจัดอันดับคอรรัปชันเปนวิธีการ

กระตุนใหผูคนท่ัวโลกหันมาสนใจปญหาทุจริต  

คอรรัปชันวาเปนปญหารวมกันของคนท้ังโลก ไมใช

เปนปญหาของประเทศกําลังพัฒนาหรือเปนปญหา

ของประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น โดยประเทศ

ไทยในชวงท่ีผานมาน้ันจะเห็นไดวามคีวามตื่นตัวตอ

การแกไขปญหาเปนอยางมาก ทุกภาคสวนไดริเร่ิม 

ผลักดัน และพยายามแกไขปญหาอยางจริงจัง 

โดยเฉพาะดานการปลูกจิตสํานึกและการปองกัน 

ไมวาจะเปนการขับเคลื่อนใหใชหลักสูตร “โตไป         

ไมโกง” ในโรงเรียนท่ัวประเทศ การสราง “สํานึก

ไทย ไมโกง” แกประชาชนทุกกลุมอาชีพ การออก

พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกเพื่อชวยให

การดําเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนเมื่อตองขอ

อนุมัติหรือใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็ว

และเท่ียงธรรม รวมท้ังการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ หรือแมแตใน

รัฐธรรมนูญท่ีกําลังรางกันอยูก็มีกลไกพิเศษหลาย

อยางท่ีออกแบบมาเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน

โดยเฉพาะ สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการแกไขปญหา

ทุจริตคอรรัปชันไดผลอยางย่ังยืนน้ัน คนในสังคม

ตองมีคานิยมท่ีถูกตอง ซึ่งควรปลูกฝงและสราง

การรับรูคานิยมท่ีถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ผูใหญควร

เปนตัวอยางท่ีดี สื่อก็ตองชวยกระตุนและตอกยํ้า

ใหคนใน สั งคม รับ รู ซึ มซั บอย า งส มํ่ า เสมอ”          

(จุรี วิจิตรวาทการ, 2559) ใหเกิดภาพลักษณเปนรูปธรรม 

ดวยการยกยองคนท่ีควรยกยอง ขมคนท่ีควรขม 

(นคิฺคณฺเห นคิฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ) (ขุ.ชา.

(ไทย) 27/14-20/597) 
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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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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประเทศท่ีอันดับการทุจริตนอยท่ีสุดในโลก และมากท่ีสุดในโลก ประจําป พ.ศ. 2558 

ที ่ ประเทศ (นอย) 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: เปรียบเทียบประเทศท่ีลําดับการทุจริตนอยท่ีสุดในโลก และมากท่ีสุดในโลก 2558 (2559, ออนไลน) 

 

ตารางท่ี 2 ดัชนชีีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ. 2558 ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนใน พ.ศ. 2558 

อันดบัในอาเซยีน 
อันดบัโลกป 2558 

(167 ประเทศ) 
ประเทศ 

คะแนน 

ป 2558 

คะแนน 

ป 2557 

คะแนน 

ป 2556 

1 8 สงิคโปร 85 84 86 

2 54 มาเลเซยี 50 52 50 

3 76 ไทย 38 38 35 

4 88 อินโดนีเซยี 36 34 32 

5 95 ฟลปิปนส 35 38 36 

6 112 เวยีดนาม 31 31 31 

7 139 ลาว 26 25 26 

8 147 พมา 22 21 21 

9 150 กัมพูชา 21 21 20 

ท่ีมา: ดัชนชีีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ.2558 ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนใน พ.ศ. 2558  

(2559, ออนไลน) 

 จากตารางท่ี 1 และ 2 สะทอนใหเห็น

ขอเท็จจริงวา การคอรรัปชันในปจจุบันยังถือวาเปน

ปญหาใหญท่ีเกดิขึ้นในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ไมวา

จะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือประเทศท่ีกําลัง

พัฒนา ท้ังการคอรรัปชันยังไดกลายมาเปนปญหา

ท่ีมคีวามสําคัญท่ีสุดปญหาหนึ่งของหลาย ๆ ประเทศ 

โดยยังไมมีทีทาวาจะหมดไปอีกท้ังยังทวีความรุนแรง

และซับซอนมากขึ้นเร่ือย ๆ แมวาหลายประเทศได

กาวเขาสูความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการ

สมัยใหมมีการรณรงคจากองคกรของรัฐหรือองคกร

อิสระตาง ๆ อยาง เชน องคการสหประชาชาต ิ

ธนาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีตางเห็นพองกันวา
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การคอรรัปชันเปนปญหาท่ีนําไปสูความยากจน 

และเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติ

อยางแทจริง 

 จากสถานการณท่ัวโลกคอรรัปชันเปน

ปญหาใหญท่ีไดรับความสนใจจากนานาประเทศ  

ท่ีตองแสวงหาแนวทางแกไข และการปองกัน          

การทุจริตท่ีเกดิขึ้นใหลดลงหรือหมดไป โดยท่ัวโลก 

มองวาปญหาน้ีเปนภัยคุกคามความม่ันคงของมวล

มนุษยและประชาชาติโดยรวม ในสวนประเทศไทย 

ปญหาคอรรัปชัน เปนปญหาท่ีจะตองหาทางออก 

มีการพยายามเสนอแนวคิดหลาย ๆ ประการ เชน 

การออกกฎหมาย การสรางองคกรขึ้นมาเพื่อ

ปองกันการทุจริตในวงราชการ การรณรงคผานสื่อ 

รวมไปถึงการกระตุนเราใหเกิดความตระหนัก    

ในอันท่ีจะปองปรามและปองกันเหตุอันจะพึง

เกดิขึ้นในรูปแบบตาง ๆ 
 

คอรรัปชัน ภาพสะทอนความเปนจริงท่ียัง

เกดิขึ้นในสังคมไทย 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) ไดใหคําจํากัดความ การคอรรัปชัน 

(Corruption) ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา 

Corrumpere มาจากคํา 2 คํารวมกันคือ To Ruin-

Com (together) + Rumpere (to break) หมายถึง 

การทําลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม

ปฏิบัติในการบริหารงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่ง

รวมถงึพฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทํานอย

กวา หรือไมดีเทาท่ีกฎหมายระบุไว หรือแมแตทํา

ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย แตใชวิธีการท่ีผิด

กฎหมาย (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, 2555) 

  ผาสุก พงษไพจติร และ สังศิต พิริยะรังสรรค 

(2537) ใหคําจํากัดความของการคอรรัปชัน คือ การใช

อํานาจเพื่อใหไดมาซึ่งกําไร ตําแหนง ช่ือเสยีงเกยีรติยศ 

หรือผลประโยชนเฉพาะกลุม โดยการฝาฝนกฎหมาย

หรือมาตรฐานทางศีลธรรม อาจรวมถึงพฤติกรรม

เบ่ียงเบนของ ผูมีตําแหนงในราชการเพื่อใหได 

ผลประโยชนเขาตนและพรรคพวก ท้ังในดานสังคม 

ดานการเงนิ ดานตําแหนง 

องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย 

ใหนิยามความหมายไววา “คือการกระทําใด ๆ 

ของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหไดมาซึ่งประโยชน

สวนตน” กลาวโดยสรุป การคอรรัปชัน หมายถึง

การประพฤติของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไม

ถูกตองตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากงดการปฏิบัติ

เลือกปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอตนเอง

และพรรคพวก 

 รูปแบบ ชองทาง วธีิการ ของการทุจริต

คอรรัปชันในสังคมไทย มีนักวิชาการไดกลาวไวมี

หลายรูปแบบ อาทิ 

  1. การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ 

เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียก

เก็บสวนแบงอยางผดิกฎหมาย โดยการสรางความ

ขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลนน้ําตาล 

ขาดแคลนขาว และหรือขาดแคลนน้ํามันปาลม 

เปนตน 

  2. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมา

เปนของครอบครัวและอาจกระทําโดยการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการของรัฐ เชน ไฟฟา ประปา 

เปนตน การมีผลประโยชนทับซอน สถานการณท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐมีผลไดรับผลเสียสวนตัวและผล

ดังกลาวมอิีทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทํา

หนาท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม 

  3. การใชอิทธิพลทางการเมืองหา

ผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย (ปนราคาหุน

ของตัวเอง) ปกปดการบริหารงานท่ีไมถูกตอง         

การปดบังและใหขอมูลอันเปนเท็จ การใชนโยบาย 

กฎหมาย กฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ อยางมีอคติและ

ลําเอียง 

  4. การใชอิทธิพลทางการคา แสดง

บทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอน
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จากการคาตางตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินคา

เกษตรกับประเทศคูคา 

  5. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทาง 

มิชอบ การปลอมแปลงเอกสารการฉอฉลการใช

กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชนทางการเมอืง 

  6. การใชระบบอุปถัมภ เลนพรรค

เลนพวก และการใหผลประโยชนตางตอบแทน เชน 

การฮัว้ประมูล การใหและการรับสินบน การขูเข็ญ

บังคับและการใหสิ่งลอใจ การใหของขวัญ และรับ

ของขวัญ ไมถูกตอง มีผลเปนการสรางแรงจูงใจ 

เชน เช็คของขวัญมูลคาสูงและสนิบนมูลคาสูง 

  7. ผูบ ริหารประ เทศทําตั ว เปน               

ผูอุปถัมภรายใหญของประเทศโดยการใชนโยบาย

ประชานยิมใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการ

ในทางท่ีผดิ ทุจริตการเลอืกต้ัง ท้ังการซื้อเสยีง และ

การทุจริตดวยวธีิตาง ๆ 

  8. ก า รบริ จ าค เพื่ อ ช ว ย เหลือ     

การรณรงคท่ีผิดกฎหมาย เชน การบริจาคใหแก

นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อท่ีจะมี

อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

 สาเหตุระบบทุจริตคอรรัปชันมีโครงสราง

รากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยูในปจจุบันนั้น           

มีสาเหตุการ คอรรัปชันท่ีพบในสังคมจําแนกได        

4 ดาน ไดแก 

  1. ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ 

ไดแก งบประมาณรายจายของรัฐท่ีมีจํานวนมาก 

ประชาชน “เห็นแกได (โลภ)” ซื้อความสะดวกจาก

เจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีในองคกรนั้น ๆ         

มรีายนอยเมื่อเทียบกับรายจาย 

  2. ดานระบบบริหารราชการ ไดแก 

ขาดการกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบวินัยของ 

ผูคับบัญชา ทําใหเกิดการทุจริต และความไม

สมดุลของอํานาจในการบริหารราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น การดูแลควบคุมไม

ท่ัวถึง เกิดการทุจริตในวงราชการไดงาย รวมท้ัง

การเกรงใจและเกรงกลัวผูบังคับบัญชา ใชอํานาจ

หนาท่ีแสวงหาผลประโยชนไมศึกษาและปฏบัิติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  3. ดานสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม 

ไดแก การขาดคุณธรรมของเจาหนาท่ีรัฐและผูติด

สินบน เจาหนาท่ีของรัฐช้ันผูใหญทุจริตแลว ไมถูก

จับได ทําใหกลายเปนเร่ืองถูกตอง ดีงาม ผิดเปน

ถูกไป เปนตัวอยางใหผูนอยทําตาม ประกอบกับสังคมไทย

เนนวัตถุนิยมมากกวาความดงีาม ศีลธรรม วัตถุคอื

สิ่งท่ีเปนคุณคาของสังคมบุคคลใชจายฟุมเฟอย

ทางดานอุปโภคบริโภค จึงตองดิ้นรนดวยวิธีการ

คอรรัปชัน 

  4. ดานกฎหมายและวิธีพิจารณา 

ไดแก การลงโทษทางวินัยมีความยุงยากในการหา

พยานหลักฐาน เพราะมรีะเบียบขัน้ตอนมากมายใน

การสอบสวน การพสูิจนการทุจริตฯตองมหีลักฐาน

อยางชัดเจนซึ่งยากแกการพิสูจน ท้ังนี้การคอรรัปชัน

จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน 

ไดตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมตาง ๆ        

ท่ีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการ

กอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน เขื่อน          

ทาอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือระบบ

การคมนาคม 
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คอรรัปชันในประเทศไทย 

ท่ีมา: พันทิปดอทคอม (2557, ออนไลน) 
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จากการคาตางตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินคา

เกษตรกับประเทศคูคา 

  5. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทาง 

มิชอบ การปลอมแปลงเอกสารการฉอฉลการใช

กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชนทางการเมอืง 

  6. การใชระบบอุปถัมภ เลนพรรค

เลนพวก และการใหผลประโยชนตางตอบแทน เชน 

การฮัว้ประมูล การใหและการรับสินบน การขูเข็ญ

บังคับและการใหสิ่งลอใจ การใหของขวัญ และรับ

ของขวัญ ไมถูกตอง มีผลเปนการสรางแรงจูงใจ 

เชน เช็คของขวัญมูลคาสูงและสนิบนมูลคาสูง 

  7. ผูบ ริหารประ เทศทําตั ว เปน               

ผูอุปถัมภรายใหญของประเทศโดยการใชนโยบาย

ประชานยิมใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการ

ในทางท่ีผดิ ทุจริตการเลอืกต้ัง ท้ังการซื้อเสยีง และ

การทุจริตดวยวธีิตาง ๆ 

  8. ก า รบริ จ าค เพื่ อ ช ว ย เหลือ     

การรณรงคท่ีผิดกฎหมาย เชน การบริจาคใหแก

นักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพื่อท่ีจะมี

อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

 สาเหตุระบบทุจริตคอรรัปชันมีโครงสราง

รากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยูในปจจุบันนั้น           

มีสาเหตุการ คอรรัปชันท่ีพบในสังคมจําแนกได        

4 ดาน ไดแก 

  1. ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ 

ไดแก งบประมาณรายจายของรัฐท่ีมีจํานวนมาก 

ประชาชน “เห็นแกได (โลภ)” ซื้อความสะดวกจาก

เจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีในองคกรนั้น ๆ         

มรีายนอยเมื่อเทียบกับรายจาย 

  2. ดานระบบบริหารราชการ ไดแก 

ขาดการกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบวินัยของ 

ผูคับบัญชา ทําใหเกิดการทุจริต และความไม

สมดุลของอํานาจในการบริหารราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น การดูแลควบคุมไม

ท่ัวถึง เกิดการทุจริตในวงราชการไดงาย รวมท้ัง

การเกรงใจและเกรงกลัวผูบังคับบัญชา ใชอํานาจ

หนาท่ีแสวงหาผลประโยชนไมศึกษาและปฏบัิติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  3. ดานสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม 

ไดแก การขาดคุณธรรมของเจาหนาท่ีรัฐและผูติด

สินบน เจาหนาท่ีของรัฐช้ันผูใหญทุจริตแลว ไมถูก

จับได ทําใหกลายเปนเร่ืองถูกตอง ดีงาม ผิดเปน

ถูกไป เปนตัวอยางใหผูนอยทําตาม ประกอบกับสังคมไทย

เนนวัตถุนิยมมากกวาความดงีาม ศีลธรรม วัตถุคอื

สิ่งท่ีเปนคุณคาของสังคมบุคคลใชจายฟุมเฟอย

ทางดานอุปโภคบริโภค จึงตองดิ้นรนดวยวิธีการ

คอรรัปชัน 

  4. ดานกฎหมายและวิธีพิจารณา 

ไดแก การลงโทษทางวินัยมีความยุงยากในการหา

พยานหลักฐาน เพราะมรีะเบียบขัน้ตอนมากมายใน

การสอบสวน การพสูิจนการทุจริตฯตองมหีลักฐาน

อยางชัดเจนซึ่งยากแกการพิสูจน ท้ังนี้การคอรรัปชัน

จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน 

ไดตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมตาง ๆ        

ท่ีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการ

กอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน เขื่อน          

ทาอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือระบบ

การคมนาคม 
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ท่ีมา: พันทิปดอทคอม (2557, ออนไลน) 
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 ผลเสียการทุจริต คดโกง เปนการทําลาย

หลักการพื้นฐานทางศีลธรรมในทุกสังคม กอใหเกิด

ผลกระทบท่ีเสื่อมถอย ท้ังในเชิงระบบโครงสราง 

วัฒนธรรมองคกร และพฤติกรรมเชิงบุคคล เปนตัว

ทําลายกฎ กติกา กฎหมาย ซึ่งเปนหลักการพื้นฐาน

ทางสังคม รวมไปถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม และเปนการคุกคามสิทธ์ิของคน

สวนใหญ ผูยากไร ผูดอยโอกาสใหเสียโอกาสผาน

การ “คอรรัปชัน” ดังกรณกีารโกงงบประมาณแผนดนิ 

การทุจริตจํานําขาว หรือการเบียดบังงบประมาณ

การกอสรางซึ่งมสัีดสวนท่ีมากของการพัฒนาประเทศ 

  แนวทางแกไข ในประเทศไทยมีองคกร 

ท่ีมสีวนตอการแกไขการทุจริตคอรรัปชัน ท่ีตราโดย

กฎหมาย เปนองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นอกจากน้ียังมีองคกรท่ีเกี่ยวเนื่อง

ในการแกไขการคอร รัปชันของภาครัฐ ไดแก

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน และกรมสอบสวน

คดพีเิศษ 

 การสรางมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 

ลดปญหาการคอรรัปชัน อาทิการตราพระราชบัญญัติ

วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิธี

ปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตอจากน้ัน

รัฐไดจริงจังในการแกไขปญหาการคอรรัปชันต้ังแต

มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

ซึ่งมีการจัดตั้งองคกรอิสระหลายองคกรและออก

กฎหมายหลายฉบับ เพื่อปองกันและปราบปราม

การทุจริตหลายฉบับ อาทิพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต 

พ.ศ. 2542 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของ

รัฐ พ.ศ. 2543 (ซึ่งหามใหเจาหนาท่ีรัฐรับทรัพยสิน 

มูลคาเกินสามพันบาท) พระราชบัญญัติวาดวย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวน

และหุนของรัฐมนตรีพ.ศ. 2543 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เปนตน 

 จากมาตรการทางกฎหมาย ภาครัฐไดมี

มาตรการดานการเสริมสรางทัศนคติและคานิยม

เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตควบคูไปดวย ซึ่งเห็นได

ชัดเจนขึ้นเมื่อมพีระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑ 

และวธีิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ซึ่งเปนการนําหลักธรรมาภิบาล (Good Government) 

เพื่อแกไขและปองกันการคอรรัปชัน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงหนวยงานหลักในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ไดแก ป.ป.ช ไดกําหนดยุทธศาสตร    

การปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปลูกจิตสํานึก 

คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแก     

ทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 : รวมพลังแผนดิน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรง

แกหนวยงานตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางบุคลากร

มอือาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 สําหรับยุทธศาสตรดังกลาวจะตองมี

การนํามากําหนดเปนมาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพื่อ

การแกไข ปญหาการคอรรัปชัน โดยมี ป.ป.ช. ทํา

หนาท่ีประสานภาคสวนตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา 

การคอรรัปชันอยางจริงจัง 
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พุทธธรรมกับการปองกันการคอรรัปชัน

ในสังคมไทย 

 ในหลักการทางพระพุทธศาสนามี

แนวคิดท่ีปรากฎในพระไตรปฎก คือ ตถาคตกลาว

อยางใด (ยถาวาที )  ก็ทําอยางนั้น (ตถาการี)      

ทําอยางใด (ยถาการี) ก็กลาวอยางนั้น (ตถาวาที) 

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

25/112/496) แปลวาเมื่อจะเปนคนสอนคน ตองมี

ทักษะความรู และปฏิบัติได พุทธพจนจึงมีคําวา 

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

แปลวาถงึพรอมดวยความรูและการปฏบัิติ สรุปคือ 

สิ่งท่ีพระพุทธเจาสอน นํามาบัญญัติเปนหลักศีล 

หรือวินัย เปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมเคย “ลวงละเมิด”        

ในสิ่งท่ีเปนขอหาม และไมเคยละเวนในสวนท่ีเปน 

“หลักธรรม” หรือหลักการทําใหเจริญ ดังนั้น

พระพุทธเจา จึงเปนแบบอยาง ตนแบบในการดําเนิน 

หรือทําใหเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิต แปลวา คนจะ

สอนคน คนจะเปนผูนําคน คนจะเปนนักการเมือง 

นักการศาสนา นักบริหารจัดการ ผูมีสวนเกี่ยวของ

เพื่อควบคุมคนใหเปนสมาชิกในสังคม ตองเปนผู 

“ม่ันคง” ในหลักการท่ีตัวเองเปนผูบัญญัติ หรือถือ

สมาทาน แปลวานักบวช ผูนําศาสนา นักการเมือง 

บุคลากรในองคกรภาครัฐ ตองเปนตัวอยาง       

ในการรักษาหลักการท่ีถูกตองของศาสนาตัวเอง 

ม่ันคง ในการท่ีจะทําตามศาสนาของตัวเองอยาง

บริสุทธ์ิ ไมปลอมแปลงแมกระท่ังหลักการ หรือคํา

สอนของตัวเอง จากนั้นเปนแบบอยางในการสงตอสู

สาธารณะ กระทําตนเปนแบบอยางตามหลักการ

ทางศาสนา แลวสงตอเปนพฤติกรรมท่ีเท่ียงตรง 

ซื่อตรงอยางเหมาะสม สูสาธารณะ แปลวา พูดได 

ทําได สอนได กระทําตนใหเปนแบบอยาง เพื่อสราง

ตัวแบบตอสังคม จากนั้นผู ท่ีมีสวนตอการออ

กฎหมายใชกฎหมายหรือบังคับใช หรือรณรงคให

ผูอื่นใชกฎหมาย ตองเปนแบบอยางในทุก ๆ เร่ือง

ตามขอบัญญัติกฎหมาย เพราะถากระทําในทาง

ตรงกันขาม จะเทากับวาคุณคาความศักดิ์สิทธ์ิ และ

คุณคาของกฎหมายก็จะหายไป ไมเกิดผลในทางปฏิบัติ 

ท้ังจะกลายเปนกฎแหงการเลือกปฏิบัติ ถาเกณฑทาง

ศีลธรรมและกฎหมาย ถูกท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวเลือก

ปฏิบัติไดหรือปฏิบัติเกิดมาตรฐานท่ีแตกตางกัน  

ผลจะกลายเปนปญหาขององคกรไปในท่ีสุด 

 ตามแผนยุทธศาสตรท่ี 1 ของหนวยงาน 

ป.ป.ช. ท่ีทําหนาท่ีโดยตรงในการสงเสริม กระตุน 

ปองปรามตอการทุจริตคอร รัปชัน ไดกําหนด

ยุทธศาสตรท่ี 1 คือ “ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และสรางวนัิยแกทุกภาคสวน” ในแนวคิดนี้ 

ป.ป.ช. ไดรวมมือกับองคกรศาสนา องคกรภาครัฐ

และเอกชน เขามามีสวนในการขับเคลื่อนและกระตุน

เตอืนรวมกับองคกรอื่น ท่ีจะชวยกันสรางเคร่ืองมือ 

หรือกลไกปองกันกลโกง ไมใหเกดิขึ้นในสังคม หรือ

รณรงคการ “โกง” ในศาสนิกผูนับถือศาสนานั้น ๆ 

โดยอาศัยหลักคิดอุดมคติทางศาสนา เปนเคร่ืองมือ

หรือกลไกในการรณรงคและชวยใหเกิดในสังคมไทย

ใหนอยท่ีสุด 

 โดยหลักการในทางพระพุทธศาสนา 

พบวาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามีขอมูลหลาย

แหลงท่ีแสดงโทษของการ “โกง” หรือการเบียดบัง

ทรัพย หรือสิง่ของอันไมพึงประสงค หรือการไดมา

โดยไมสุจริต แมแตเพียงแคเฉียดกล้ํากรายยัง

ตองโทษเกือบประหารชีวิต (ขุ .จ ริยา. (ไทย) 

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

ภูเบศ วณชิชานนท, 2557) แปลวาการ “เบียดบัง” 

ทรัพยากรในทุกกรณีเปนเหตุนําไปสูความเสื่อม 

หรืออันตรายตอชีวิต ได ท้ั งสิ้น  (ม .ม .  ( ไทย) 

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

 หลักปฏิบัติในเร่ืองศีล 5 เปนบัญญัติ

พื้นฐานในเชิงสังคม (สุวัฒน อินทรประไพ, 2557) 

ซึ่งเราจะเห็นวา ศีลโดยเฉพาะขออทินนาทาน มี

แนวคิดเร่ืองสัมมาอาชีวะ ท่ีเปนเคร่ืองการันตีวา

พระพุทธศาสนา  ไม ส นับส นุนห รือส ง เส ริม       
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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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การ “เบียดบัง” ท้ังทรัพยสินของบุคคล ปจเจก           

หมูคณะ สวนรวม และสาธารณะประโยชน หรือ

ของภาครัฐ อันมีความหมายถึงการฉอโกงทุกรณ ี

ดังนัน้หลักการทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา

อธิบายประยุกตใชปองกันการทุจริตคอรรัปชันได คือ 

  1. การใชหลัก “ธรรมวินัย” หรือ 

“หลักการ” ให เปนสิ่ ง สํ าคัญ ท่ี สุด หมายถึ ง 

พระพุทธศาสนาใหยึดหลักการดังมีหลักฐานวา

กอนท่ีพระพุทธเจาจะปรินิพพานพระอานนทไดทูล

ถามว า  จะมอบให ใครเปนผู นํ า พุทธศาสนา 

พระพุทธเจาไดตอบวา “ธรรมวินัยจะเปนศาสดา

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

ในความหมายคือหลักการ อัน เปน อุดมคติ

แกนกลางจะเปนสิ่งสําคัญสูงสุดเพื่อยึดถอื เพื่อการ

ปฏิบัติ หรือใหผูยึดถือไดปฏิบัติในความหมายคือ 

ศีลธรรมตองเปนศีลธรรม กฎหมายตองเปน

กฎหมาย ความโปรงใสตองเปนความโปรงใส    

นัยยะน้ีคือ หลักการตองเปน “บัญญัติ” ของทุก

สังคม หรือทําใหคนมีความสุจริตในหนาท่ี ชื่อตรง

ตอหนาท่ี ดังกรณี ครูบาติ๊บ อุบาลี วัดหัวฝาย 

สุโขทัย (พ.ศ. 2440-2515) เกจิผูเปนศิษยครูบา         

ศรีวิชัย (พ.ศ. 2421-2481) ท่ีมีประวัติถึงความมุงม่ัน

ชื่อตรงตอ “มังสวรัิติ” จนกระท่ังมรณภาพดวยโรค

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

2325) (ทรงพล นาคเอ่ียม, 2550) ท่ียอมสละชีวิต

เพียงเพราะตองการยืนยันตอเจตนารมณแหง

ความ “ซื่อสัตย” พรอมวลีเด็ดวา “ไมเปนขาสองบาว 

ไมเปนจาวสองนาย” รวมไปถึง “พันทายนรสิงห”      

ในประวัติศาสตรท่ีมุงม่ันตอความจริงและความ

ถูกตอง ท่ียืนยันตอความตายเพื่อท่ีจะรักษา “กฎ” 

ไว ดังนั้น แนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ การยึด

หลักการท่ีจะเปนสิ่งสําคัญ หรือรักษาความถูกตองไว 

ดังมีแนวคิดทางพุทธศาสนาท่ีวา “จงสละมือเพื่อ

รักษาแขน สละแขนเพื่อรักษาชีวิต และยอมสละ

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

28/470/177) ดังนั้นหากสังคมถูกทําใหเปนสังคม

แหงความจริง ถือกฎกติกา ท่ีถูกตอง เหมือน

พระพุทธเจาทรงทูลตอบคําถามพระอานนทวาจะ

มอบใหใครเปน “ศาสดา” แทนพระองคหลัง

ปรินิพพานแลว พระพุทธศาสนายืนยันเจตนารมณ

ท่ีชัดเจนวา “หลักการ” สําคัญกวาตัวบุคคล และ

หลักการเปนอุดมคติสูงสุดในดําเนินท้ังในสวนชีวิต

และองคกร เมื่อมาประยุกตใชกับการปองกัน     

การคอรรัปชัน หลักพุทธธรรมตองเขมขน จริงจัง 

หลักกฎหมายยอมสําคัญสุด  ตองมีอํานาจใน      

การบังคับใชโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยถือแนวคิด       

ในเร่ืองหลักการสูงสุดสําคัญสุด ตามท่ีปรากฏใน

พระพุทธศาสนา 

  2. การใชหลักศีล 5 โดยเฉพาะขอ 

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

หลักการปองกัน ความม่ันคงของมนุษยในดาน

ทรัพยสิน ท่ีจะไมถูกละเมิดจากผูใด คณะใด หรือ

กลุมใด ตอทรัพยสินสวนบุคคล สวนรวม สาธารณะ 

และสวนรวมของประเทศชาติ ยอมจะไมถูกคุกคาม 

เบียดบัง หรือใหไดมาดวยวิธีการไมถูกตอง ดังนั้น

ศีลขอน้ีจะเปนสวนสนับสนุนใหเกิดการหวงแหน

ทรัพยสินของตนเอง รูคุณคาของทรัพยสินสวนตน

ท่ีถูกทําใหเปนสวนรวม (ภาษี) ในระบบรัฐ การบริจาค 

(องคกรการกุศล) ผูเสียภาษี หรือผูบริจาค ยอมมี

สิทธ์ิท่ีจะหวงแหนภาษี หรือผลประโยชนในนามรัฐ 

สวนรวม โดยมีบทบาทรวมตรวจสอบ คณะ บุคคล 

ท่ีจะมาใชงบประมาณของแผนดิน กระตุนใหเขา

เหลานั้น จะตองตระหนักวา จะไมละเมิด หรือใช

ในทางท่ีเปนการเบียดบัง หรือเอาเปรียบแผนดิน 

และประชาชนดวยการ “ฉอราษฎรบังหลวง”           

เมื่อเงินภาษีไปอยูในรูปเงินรวมของแผนดินท่ีควร

เปนประโยชนของประชาชนท้ังประเทศอยางเสมอ

ภาคเทาเทียม ตองไมถูกเบียดบังดวยผูบริหาร

ภาครัฐ/เอกชน ขาราชการ นักการเมอืง ท่ีไมไดบริหาร

ใหเปนไปโดยสุจริต ดังนั้นกระบวนการของศีล  
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ตองครอบคลุมไปถึงการเบียดบังมิใชแคการรักษา

ทรัพยในกระเปาของตัวเองท่ีหามาได  ดังนั้น       

ชาวพุทธ ชาวไทยหรือชาวโลกตองตระหนักเห็น

ความสําคัญของความสุจริต และหาทางชวย

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน หรือการเบียดบัง

ทรัพยสินสวนรวม ดังแนวคิดของพระพรหม

บัณฑิต  (2557)  ให ทัศนะของศีลใชปองกั น          

การคอรรัปชันไววา “...เวลาท่ีเราจะตอตานทุจริต

คอรรัปชันไมนําหลักธรรมศีล 5 เขาไปไดอยางไร 

โดยเฉพาะในขออทินนาทาน ธรรมมาภิบาลจะตอง

มีความ Transparency เปนขอหน่ึง ใน น้ันก็คือ 

ความโปรงใส ทําอยางไรใหคนโปรงใสก็ใหคนมีศีล

มีธรรม เบญจศีล เบญจธรรมตองเขามา...” ดังน้ัน 

กฎทางศีลธรรมจะตองเขามามีสวนรวมอยาง

ชัดเจน ในฐานะเปนหลักปฏิบัติสากลของชาวพุทธ 

พรอมสงเสริม สนับสนุนใหเปนกลไกขับเคลื่อนให

เกดิผลในทางปฏบัิติ เมื่อนํามาประยุกตใชทรัพยสิน

ตองชัดเจน แยกใหออกระหวางสวนรัฐ สวนตน 

และสวนองคกร และไมละเมิด เบียดบัง เบียดเบียน

โดยประการท้ังปวงโดยมีหลักศาสนาเปนเคร่ืองกระตุน

เตอืน หลักกฎหมายของรัฐชวยควบคุมปองกัน 

  3. การใชหลักปฏบัิติเร่ือง “สัมมาอาชีวะ” 

การสอนใหประชาชนชาวพุทธ ประกอบอาชีพท่ี

สุจริต มคีําสอนวา “ชาวพุทธตองไมประกอบอาชีพ

มิจฉาวาณิชชา” อันหมายถึงอาชีพท่ีตองไมเบียดเบียน

ตนเอง เบียดเบียนชีวิตคนอื่น เบียดเบียนสังคม         

ในภาพรวม ดังนัน้การท่ีจะปองกันแกไขการคดโกง

ตามหลักพุทธธรรม คือ ตองสงเสริมใหเกิดการ 

“ยังชีพ-ประกอบอาชีพ” ท่ี “สุจริต” เปนไปตาม

ครรลองท่ีสุจริตชนพึงกระทํา ตามกรอบของหลัก

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

4/13/21) อันเนื่องดวยวิถีการปฏิบัติ  และหลัก

คุณธรรมทางศาสนา ท่ีจะยึดสมาทานถือไว วา

ถูกตอง จะยังคงเปนความถูกตองรัฐตองเขาไป

สรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดเพื่อสงเสริมให

ประชาชน พลรัฐในภาพรวมยังชีพดวยคุณภาพชีวติ

ท่ีเปนปกตสุิข 

  4. การใชหลักปฏิ บัติ  “ สุจ ริต” 

หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ 

ประพฤติตรงและจริงใจไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง 

และไมหลอกลวง คนจะไดชื่อวามคีวามสัตย ตองมี

ความจริง 5 ประการ 

   4.1 จริงตอการงาน คือ ทําอะไร

ทําจริง มุงใหงานสําเร็จเกิดประโยชนสวนตนหรือ

สวนรวมไดจริง ๆ 

   4.2 จริงตอหนาท่ี คือ ทําจริง

ในงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเรียกวา หนาท่ี ทํางาน

เพื่องาน ทํางานใหดีท่ีสุด ไมเลินเลอ ไมหละหลวม  

ไมหลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว คือ หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม

หนาท่ี ตองเอาใจใสหนาท่ีใหงานสําเร็จเกดิผลด ี 

   4.3 จริงตอวาจา คือ การพูด

ความจริง ไมกลับกลอก รักษาวาจาสัตยอยาง

เครงครัดพูดจริงทําจริงตามท่ีพูด 

   4.4 จริงตอบุคคล คือ มีความ

จริงใจตอคนท่ีเกี่ยวของ ตอมิตรและผูรวมงาน

จริงใจตอเจานายของตน เรียกวามคีวามจงรักภักด ี

จริงใจตอผูมีพระคุณ เรียกวา มีความกตัญู

กตเวที 

   4.5 จริงตอความด ีคอื มุงประพฤติ

แตความดจีนติดเปนนิสัยเปนบุคคลท่ีประกอบดวย

คุณธรรม คือ หิริ ความละอายบาป ละอายใจตอ

การทําช่ัว โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอ

ความช่ัว 

  เมื่อประมวลออกมาความสุจริต 

ความ “จริง” จึงหมายถึง การกระทําท่ี “โปรงใส” 

และตรงไปตรงมา ไม เ บียดบังทรัพยสินของ

สวนรวม คําวา “สุจริต” ตองตรงกับความโปรงใส 

และในความโปรงใส เปนพฤตกิรรมและการกระทํา

ท่ีสุจริต ท่ีควรใหเกดิขึ้นกับการบริหารในทุกองคกร 

ดังท่ีพระพรหมบัณฑิต (2557) เคยกลาวไว คือ  
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ตองครอบคลุมไปถึงการเบียดบังมิใชแคการรักษา

ทรัพยในกระเปาของตัวเองท่ีหามาได  ดังนั้น       

ชาวพุทธ ชาวไทยหรือชาวโลกตองตระหนักเห็น

ความสําคัญของความสุจริต และหาทางชวย

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน หรือการเบียดบัง

ทรัพยสินสวนรวม ดังแนวคิดของพระพรหม

บัณฑิต  (2557)  ให ทัศนะของศีลใชปองกั น          
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คอรรัปชันไมนําหลักธรรมศีล 5 เขาไปไดอยางไร 
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ความโปรงใส ทําอยางไรใหคนโปรงใสก็ใหคนมีศีล
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  3. การใชหลักปฏบัิติเร่ือง “สัมมาอาชีวะ” 

การสอนใหประชาชนชาวพุทธ ประกอบอาชีพท่ี

สุจริต มคีําสอนวา “ชาวพุทธตองไมประกอบอาชีพ
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ตามหลักพุทธธรรม คือ ตองสงเสริมใหเกิดการ 

“ยังชีพ-ประกอบอาชีพ” ท่ี “สุจริต” เปนไปตาม

ครรลองท่ีสุจริตชนพึงกระทํา ตามกรอบของหลัก

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

4/13/21) อันเนื่องดวยวิถีการปฏิบัติ  และหลัก

คุณธรรมทางศาสนา ท่ีจะยึดสมาทานถือไว วา

ถูกตอง จะยังคงเปนความถูกตองรัฐตองเขาไป

สรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดเพื่อสงเสริมให

ประชาชน พลรัฐในภาพรวมยังชีพดวยคุณภาพชีวติ

ท่ีเปนปกตสุิข 

  4. การใชหลักปฏิ บัติ  “ สุจ ริต” 

หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ 

ประพฤติตรงและจริงใจไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง 

และไมหลอกลวง คนจะไดชื่อวามคีวามสัตย ตองมี

ความจริง 5 ประการ 

   4.1 จริงตอการงาน คือ ทําอะไร

ทําจริง มุงใหงานสําเร็จเกิดประโยชนสวนตนหรือ

สวนรวมไดจริง ๆ 

   4.2 จริงตอหนาท่ี คือ ทําจริง

ในงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเรียกวา หนาท่ี ทํางาน

เพื่องาน ทํางานใหดีท่ีสุด ไมเลินเลอ ไมหละหลวม  

ไมหลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว คือ หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม

หนาท่ี ตองเอาใจใสหนาท่ีใหงานสําเร็จเกดิผลด ี 

   4.3 จริงตอวาจา คือ การพูด

ความจริง ไมกลับกลอก รักษาวาจาสัตยอยาง

เครงครัดพูดจริงทําจริงตามท่ีพูด 

   4.4 จริงตอบุคคล คือ มีความ

จริงใจตอคนท่ีเกี่ยวของ ตอมิตรและผูรวมงาน

จริงใจตอเจานายของตน เรียกวามคีวามจงรักภักด ี

จริงใจตอผูมีพระคุณ เรียกวา มีความกตัญู

กตเวที 

   4.5 จริงตอความด ีคอื มุงประพฤติ

แตความดจีนติดเปนนิสัยเปนบุคคลท่ีประกอบดวย

คุณธรรม คือ หิริ ความละอายบาป ละอายใจตอ

การทําช่ัว โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอ

ความช่ัว 

  เมื่อประมวลออกมาความสุจริต 

ความ “จริง” จึงหมายถึง การกระทําท่ี “โปรงใส” 

และตรงไปตรงมา ไม เ บียดบังทรัพยสินของ

สวนรวม คําวา “สุจริต” ตองตรงกับความโปรงใส 

และในความโปรงใส เปนพฤตกิรรมและการกระทํา

ท่ีสุจริต ท่ีควรใหเกดิขึ้นกับการบริหารในทุกองคกร 

ดังท่ีพระพรหมบัณฑิต (2557) เคยกลาวไว คือ  
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“...พุทธภาษิตวา “นตฺถิ ตณฺหา สมา นที” แมนํ้า

เสมอดวยตัณหา หามีไม  แม นํ้ายังมีวันเต็มแต

ตัณหาไมมี วั น เ ต็ ม เป ยม  อ ยู ท่ี ไ หนในระบบ

เศรษฐศาสตร และชาวพุทธวาอยางไร มันจะเกิด 

กระตุนตัณหาเขาเรียกวา บริโภคนิยม ตองการ

กําไรสูงสุด โฆษณาใหเกิดอุปสงค กระตุนตัณหา      

ไมรูจบ มุงบริโภคมากกวาผลิต ไมไดดวยเลหก็เอา

ดวยกล ไมไดดวยมนตก็เอาดวยคาถา อยากจะม ี

IPHONE ขึ้นมา เอาเงนิมาจากไหน งานก็ยังไมมทํีาลัก

ขโมย คอรรัปชันเยอะแยะไปหมดเพราะตองการ

สินคา ตองการบริโภคมากกวาผลิตและมองเห็น

การผลติเปนหนาท่ี คอืการทํางานใหสุจริต มาใชใน

ระบบเศรษฐศาสตร ไมไดมองเห็นการทํางานเปน

การปฏิบัติธรรม ประพฤติหนาท่ีคือการทํางานให

สุจริต ไมอยูในความคิด…” หรือพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนัก

จิตรลดารโหฐานในคราวพระราชทานเพื่ออัญเชิญ

ลงพมิพในหนังสือวันเด็ก ปพุทธศักราช 2531 วันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2530 ดังน้ี “ความซื่อสัตยสุจริต

เปนพื้นฐานของความดีทุกอยางเด็ก ๆ จึงตอง

ฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโต

ขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญ

ม่ันคง ” 

  สุจริตเปนหัวใจสําคัญท่ีประกอบดวย 

กายสุจริต 3 วาจาสุจริต 4 และใจสุจริต 3 อันจะมี

ผลตอการควบคุม ปองกันการคอรรัปชันไมให

เกิดขึ้นตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางสําคัญ

ดวยเชนกัน รวมท้ังความสุจริตยังมผีลตอการนําไป

ประยุกตใชทางกฎหมาย การบริหารบานเมือง 

กิจการขององคกรภาครัฐและเอกชน ดวยความ

สุจริตโดยมเีปาหมายคอืไมโกงดวยเชนกัน 

  5. สนับสนุนใหผูนําศาสนาตองเปน

แบบอยางท่ีดี ยืนยันหลักการท่ีถูกตอง และเปน   

ผูเขาไปสนับสนุนสงเสริม หมายถึง ผูนําทางศาสนา

ตองเปนแบบอยาง ในการท่ีจะกระทํา หรือไม

กระทําใหเกิดการเปนแบบอยางตอการกระทํา

ความด ีในการดําเนินชีวติใหสอดคลองกับหลักการ

ทางศาสนาให เปนตัวอยาง “สราง” ตัวแบบ      

ของความถูกตอง ผูนําศาสนาตองนําหลักการท่ี

ถูกตองมีอยูในศาสนามาอธิบาย สื่อสาร ผาน

ชองทางตาง ๆ (พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, 2559) 

เพื่อสนับสนุน สงเสริม มุงตรงไปยังศาสนิกของ

ตัวเองใหมุงม่ัน หรือม่ันคงตอการเขาถึงหลักการ

ตามหลักศาสนาของตัวเอง เพื่อปองกันการไมโกง 

หรือการทุจริต หรือลดการทุจริต รวมท้ังเขาไป

กระตุน ใหเกดิความเขาใจ หรือตระหนักตอความดี

งามตามแบบของหลักการท่ีถูกตอง และมีตัวแบบ

คือผู นํ า ศาสนา เป น ตัวแบบห รือห ลักการ ท่ี

เหมาะสมเปนผูดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติ โดย

ปราศจากการ “ทุจริต” ในทุกระดับตั้งแตบุคคล 

ตัวเอง อยางตรงไป ตรงมา ทําหนาท่ีดวยความเชื่อ

สัตย สุจริต แมกระท่ังในครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาต ิเปนเบ้ืองปลาย 

  6. การสรางและใชกลไกทางศาสนา/

รัฐ/องคกรเอกชน/ในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ท่ีอาจมคีําเรียกวา “ประชารัฐ/ประชาสังคม” ท่ีตาง

ฝายตางเปนภาคีแหงความดีงาม สมาทานความดี

ตามหลักการศาสนา สํานึกในหลักการทางศาสนา 

มองเห็น “ภัย” ของการโกง ทุจริตในทุกรูปแบบวา

เปนความผิดบาป แลวหาทางช้ีเบาะแส การเขาไป

ตรวจสอบผลได เสียในฐานะประชาชนเปนผูมีสวน

ไดเสียโดยตรง ในการแกปญหา และการปองกัน

อันจะเกิดขึ้นของสัญญาประชาคมในรูปลักษณ 

ตาง ๆ (ประชาสังคม) แลวตองเขากระตุนใหทุก

ฝายตระหนักตอความดี และยินดีตอความดีอยาง

เหมาะสม (ประชารัฐ) การสรางกฎหมายเฉพาะท่ีมี

ความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุม โดยมีเปาหมาย

เพื่อปองกันและแกไขการทุจริตอันจะเกิดขึ้นจาก

การคอรรัปชันในทุกประเภทท่ีจะเกดิขึ้นในสังคมน้ี 
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  ดังนัน้เมื่อกลาวโดยสรุป หลักพุทธ

ธรรม ทางศาสนา จะเขาไปเปนกลไก เคร่ืองมือใน

การเขาไปสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม

หลักการ คําสอนทางศาสนา โดยมีเปาหมายเพื่อ

การรณรงค ปองกัน หรือหยุดการกระทําท่ีเรียกวา 

“ทุจริต” อันเกิดขึ้นในทุกวงการ และคนในทุก

ศาสนาก็เปนเคร่ืองมือหรือกลไก ท่ีจะปองกันหรือ

แกไขไมใหเหตุการณเหลาน้ีเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น แต

อาจนอย หรืออยูในฐานะท่ีจะควบคุมได ดังนั้น        

ศาสนิกทุกองคกรทางศาสนาตองแสดงจุดยืนใน

เร่ืองหลักการท่ีถูกตอง ในการปองกันการโกง 

ทุจริตใหเปนไปตามหลัก (ก) การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนแบบอยาง และสามารถนําแบบอยางนั้น

มาเปน ตัวแบบในระบบสังคมโดยรวมได รวมท้ังนํา

รูปแบบหรือตัวแบบนัน้ใหปรากฏเปนพฤติกรรมเชิง

ประจักษได (ข) รณรงค หรือสงเสริมใหคนผูเปน 

ศาสนกิของตนเอง ไดตระหนักและเห็นความสําคัญวา

การ “ผิดศีล” ตามหลักศาสนบัญญัติในสวนการ 

“เอาเปรียบ-เบียดบัง-ทุจริต-โกง” เปนพฤติกรรม

ท่ีไมถูกตองตามหลักศาสนบัญญัติ รวมท้ังสราง

การตระหนักรู กําหนดกระทํา นําพาใหเกิดการปฏิบัต ิ

เปนสิ่งอันจะพงึเกดิขึ้นในสังคมประชาชาติในองครวม 

เพื่อปองกันการทุจริต ท้ังระดับบุคลและองคกร 

และประ เทศชาติ เพื ่อ นําพา ให เก ิดส ันต ิส ุข       

และคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
 

บทสรุป 

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวม ปญหา

การทุจริต คอรรัปชันยังพบเห็นอยูในสังคมไทย 

การแกไขปญหาดังกลาวเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของทุกฝายในสังคม ท้ังในสวนหนวยงาน

ภาครัฐ อาทิ ป.ป.ช. องคกรภาคีอื่น ๆ และหนวยงาน

ทางศาสนา ท่ีจะชวยนําหลักธรรมวินัย หลักศีล 

(ไมลัก-ขโมย-โกง) หลักสุจริต (ทําอาชีพท่ีสุจริต) 

หลักสัมมาอาชีวะ (ดําเนินชีวิตและอาชีพท่ีถูกตอง) 

หลักผูนําตองเปนแบบอยางท่ีด ี(ยถาวาที ตถาการี) 

ผู นําตองเปนแบบอยางในเร่ืองการไมโกงและ       

การสรางกลไกระหวางรัฐและศาสนา ใหเขาไปชวย

เนนยํ้า สงเสริมผานกระบวนการทางความเชื่อทาง

ศาสนา เพื่อสรางแรงเสริมกระตุน เรา ใหเกิด   

การปฏบัิติตาม โดยผลแฝงท่ีจะพงึไดคือการปฏิบัติ

ตามหลักการทางศาสนา ในฐานะศาสนิก และได

วิธีการแกปญหาออกจากปญหาการคอรรัปชัน 

รวมท้ังมาตรการอื่น ๆ อาทิ การตรากฎหมายท่ี

ใช ไดจ ริง  มีผลการปฏิ บัติจ ริง  รวมไปถึ ง ใน

ภาคปฏิบัติตองมีการสงเสริมใหผูบริหารองคกรใช

อํานาจและหนาท่ีในความรับผิดชอบของตนตาม

หลักธรรมาภิบาล ไมเอื้อประโยชนใหกับตนเอง

หรือพวกพอง หรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ ง  สวน

ผูปฏิบัติงานในองคกรก็จะตอง ปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมมาภิบาลดวยเชนกัน ในสวนของเยาวชน

ควรไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการดํารงตน

ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นคณะกรรมการ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ       

ผูกําหนดนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ผูท่ีจะนํานโยบายไปสู

การปฏิบัติ จะตองทําการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมชิอบอยางจริงจัง ตองเร่ิม

เปลี่ยนแปลงตนเองกอนท่ีจะใหคนอื่นปฏิ บัต ิ       

คอรรัปชันจงึจะหมดไปจากสังคมไทยของเรา 
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