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n ความรูทางเศรษฐศาสตรสามารถนํามาใชวิเคราะห
ปญหาเก่ียวกับคอรรัปชั่น เพือ่ความเขาใจท่ีถกูตอง 
และการนําไปสูวิธีแกไขท่ีถูกตองดวย

n เศรษฐศาสตรเปนศาสตรท่ีวาดวยการเลอืกของคน
และสังคม โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือการนาํไปสู
การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และการกระจายผลประโยชนระหวางคนใน
สังคมใหมีความเสมอภาค หรือเทาเทียมกันในระดบั
หนึ่ง



n ในสภาพเชนวานี้ การคอรรัปชั่นอาจหมายถงึ
พฤติกรรมของคนในสังคมท่ีมีสวนทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือสรางความ
เหลื่อมล้ําในสังคมจนเกิดปญหาอื่นตดิตามมา แต
เงื่อนไขท่ีสําคัญของคอรรัปชั่นก็คือ ผูท่ีกอใหเกิดความ
ไรประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร หรือผูสรางความ
เหลื่อมล้ํานั้น ไดสรางผลประโยชนใหเกิดข้ึนแก
ตนเองโดยไปเบียดบังผลประโยชนท่ีคนอื่นหรือสังคม
พึงไดรับ ซ่ึงจัดไดวาเปนการกระทําท่ีไมถูกตองและ
ไมสมควร



n เนื่องจากรัฐ หรือภาครัฐ (public sector) มีหนาท่ี
สําคัญในการดูแลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนใน
สังคมเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรม คอรรัปชั่นท่ี
เกิดข้ึนจึงมักจะเปนการทําหนาท่ีของตัวแทนของรัฐ 
(ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือนกัการเมือง) ท่ี
ใชอํานาจแหงรัฐซ่ึงตนมีอยู กอใหเกิดผลประโยชนแก
ตนเอง เกินไปกวา หรือท่ีขัดกับหลักแหงกฎหมาย 
(rule of law) หรือกฎเกณฑในการปกครองอื่นๆ



n  ดังนั้น การจะเกิดคอรรัปชั่นไดจะตองมี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ

1. เจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจในการตัดสิน (discretionary 
power) วาจะใหหรือไมให จะยอมหรือไมยอม จะทํา
หรือไมทําตามกฎเกณฑท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสามารถวินิจฉัย
ได หรือใชได

2. มีประโยชนเก่ียวของท่ีสามารถวัดได หรือเขาใจได ซึ่ง
เปนประโยชนในรูปของการโอนหรือการสกัดออกมา
จากระบบเศรษฐกิจท่ีนักเศรษฐศาสตรเรียกวา “คาเชาทาง
เศรษฐกิจ” (economic rent)



3. มีระบบหรือสถาบันท่ีออนแอ (weak institutions) ซึ่ง
หมายความรวมถึงระบบกฎหมายท่ีไมสมบูรณ และไม
สามารถบังคับใชได ระบบการบริหารและการปกครองท่ี
ขาดประสิทธิภาพ ระบบการเมืองท่ีมีการผูกขาดอํานาจท่ี
ไมเปนธรรม จนทําใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชอํานาจ
ในการตัดสินหรือวินิจฉัยตามขอ (1) ไดตามอําเภอใจ
หรือดวยความสะดวก



n ดังนั้นในภาพรวมแลว หากสาเหตุของการเกิด
คอรรัปชั่นตามองคประกอบขางตนเปนท่ียอมรับได 
การแกไขก็อาจทําไดโดยการสรางสถาบันทางสังคม
ใหเขมแข็ง มีระบบกฎหมายท่ีครอบคลุมและมีการ
บังคับใชอยางจริงจัง มีระบบการตรวจสอบหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถงึการไม
เปดโอกาสใหมีการใชอํานาจในการตัดสินตาม
อําเภอใจโดยไมโปรงใส หรือตรวจสอบไมได



n กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือถาระบบดี การคอรรัปชั่นก็
เกิดข้ึนไดยาก หรือถาเกิดก็สามารถจับไดและปราบได
ไมยาก แตระบบดหีรือสังคมดี ยังสูวิธีทําคนใหเปน 
“คนดี (moral man)” ไมได เพราะหากคนในสังคมเปน
คนดี ท้ังเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนโดยท่ัวไปก็จะ
เกิดความละอายท่ีจะทําการใดท่ีถอืวาเปนการ
คอรรัปชั่น



n ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนัน้ Adam Smith มีความ
เชื่อวาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (Capitalistic 
หรือ Laissez Faire System) เปนระบบท่ีดีท่ีสุด เพราะ
สามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
และประชาชนจะไดสวัสดิการสูงสุด แตท่ีเปนเชนนัน้
ไดก็เพราะวา Adam Smith สมมุติใหทุกคนเปน “คนดี 
(moral man)” เม่ือคนดทํีาใหตัวเองเตม็ท่ี ผลประโยชน
ของสังคมสวนรวมก็เกิดข้ึนเตม็ท่ี เหมือนมือท่ีมองไม
เห็น (invisible hand) ทําใหมันเปนเชนนั้น ในระบบท่ี
มีการแขงขันสมบูรณเชนนี ้เราก็ไมตองกลวัวาจะมี
คอรรัปชั่น เพราะมันมีไมได



n ดังนั้นโดยสรุปแลว เราสามารถ “ปราบ” คอรรัปชั่น 
(หรือไมใหมันเกิดข้ึนได) โดยการทําสองอยาง คือ (1) 
ทําใหระบบด ีและ (2) ทําใหคนด ีการทําใหระบบดี
นั้นอาจจะงายกวาการทําใหคนดี แตก็ไมงายจนเกินไป
นัก หลักสําคัญคือตองใหสังคมเปนสังคมท่ีเชื่อใน
กรอบของกฎหมาย (rule of law) และเปนสังคมท่ีเปน
ธรรมในลักษณะท่ีวา ผลตอบแทนจากการทํางานมี
ความหมายเหมาะสมกับความยากลาํบาก หรือความ
เส่ียงของงานนั้นๆ



n (ตอ) การท่ีคนบางคนไดผลตอบแทนจากการทํางาน
หรือประกอบการในระบบท่ีสรางความแตกตางใน
ผลตอบแทนอยางมหาศาล อาจเปนสาเหตุสําคัญท่ีทํา
ใหหลายคนเห็นถึงความไมเปนธรรมของระบบ และ
พยายามหาทางท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีอยูนอกระบบความ
ถูกตองของระเบียบหรือกฎหมาย (คือคอรรัปชั่น
นั่นเอง) เพื่อประโยชนของตนเอง



n ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน
นี้ไมใชปญหาในการผลิต และตราบใดท่ีระบบ
เศรษฐกิจของเรายังเปนระบบเปด การผลิตและการคา
ก็จะเกิดข้ึนเองตามกลไกตลาด แตปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด
ในปจจุบัน คือปญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจาย
รายได



n ระบบท่ีบกพรองทําใหเกิดการกระจุกตัวของ
ทรัพยสินและรายไดในสังคมไทยอยางมหาศาล 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําในการ
กระจายรายไดสูงท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก และ
สภาพความเหลื่อมล้ํานีเ้ปนสาเหตสํุาคัญประการหนึ่ง
ท่ีทําใหเกิดคอรรัปชั่น เพราะเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ
ประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือทํางานกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ ตางมองเหน็ประโยชนของการมีทรัพยสินท่ี
เพิ่มข้ึน โดยระบบของรัฐไมเขาไปเก่ียวของ หรือ
จัดระบบใหมีการแบงปนผลประโยชนใหคนอื่นใน
สังคมอยางเปนธรรม



n ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ระบบดนีั้นเกิดข้ึนได
เพราะประเทศมีความเจริญถงึระดบัหนึง่ ซ่ึงประชากร
มีความเปนอยูท่ีด ี(อยูดีมีสุข หรือ Well Being) ในเม่ือ
เปนเชนนี ้โอกาสของการเกิดคอรรัปชั่นก็นอยลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศท่ียากจน หรือกําลงัพฒันา 
เพราะฉะนัน้การทําใหประเทศหรือระบบเศรษฐกิจมี
การพัฒนาก็เปนอีกทางหนึ่งซ่ึงจะ “ปราบ” คอรรัปชั่น
ได ประเทศท่ีประชากรมีฐานะดียอมเส่ียงตอการเกิด
คอรรัปชั่นนอยกวาประเทศท่ีประชากรยากจน



n ในทางเศรษฐศาสตรนัน้ เปนไปไดวามีการคอรรัปชั่น
ท่ีสามารถทําใหระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ได (efficient corruption) เชน การติดสินบนเจาหนาท่ี
เพื่อใหกระบวนการอนมัุติในระบบราชการท่ีเต็มไป
ดวยระเบียบท่ีเขมงวด หยุมหยิมและสลับซับซอนผาน
ไปไดโดยรวดเร็ว แตประสิทธิภาพท่ีวานี้เปน
ประสิทธิภาพภายในระบบท่ีไรประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนัน้การแกปญหาท่ีถูกตองจึงควรเปนการแก
ท่ีระบบใหญ ไมใชการแกเฉพาะสวนในระบบเล็ก



n  มีความเชือ่อีกอยางหนึง่ในทางเศรษฐศาสตรวา คนท่ี
ตัดสินใจทําผิด หรือกอคอรรัปชั่นนั้น เปนเพราะเห็น
แลววาความเปนไปได (probability) ของการถกูจับ 
หรือถูกจับผิด มีนอยกวาความเปนไปไดของ
ประโยชนท่ีจะไดจากการทําผิดหรือการคอรรัปชั่น
นั้นๆ ถาเปนเชนนั้นจริง การแกก็จะตองทําโดยการ
ยกระดับความเปนไปไดของการจับผิดได ใหสูงกวา
ความเปนไปไดของการไดรับประโยชนจากคอรรัปชัน่
การมีกฎหมายท่ีโทษสูงอยางเดียวไมพอ จะตองให
ความแนนอนของการบังคับกฎหมาย (certainty of law 
enforcement) เกิดข้ึนในความรูสึกของประชาชนทุก
คนดวย



n ในการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของไทยใน
ปจจุบัน จุดเนนมักจะอยูท่ีการปองกัน (prevention) 
และการปราบปราม หรือลงโทษ (punishment) ซ่ึงไม
ผิดอะไรแตอาจจะยังไมพอ ควรจะมีตัว P อีกหนึ่งตัว 
คือ promotion หรือการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐ
เปน “คนดี” และประชาชนท่ีติดตอกับเจาหนาท่ีของ
รัฐเปนคนดีดวยเชนเดยีวกัน



n ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ไดระบุอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได13 ขอ หากไมนับ 3 ขอ
สุดทาย ซ่ึงเปนการกลาวถึงหนาท่ีทางดานบริหาร (การ
แตงตั้งเลขาธิการ และบุคคลอื่น) แลว 9 ขอแรกเปน
เร่ืองของวิธีการท่ีจะจับผิดหรือท่ีประพฤติมิชอบ ขอท่ี 
10 ซ่ึงเปนขอสุดทาย และเปนขอท่ีจะเขาขาย 
promotion นาจะเปนขอท่ีสมควรไดรับการเนนยํ้าใน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหมเปนอยางย่ิง



n อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอ 10 ระบุ
ไวดังนี:้-
nขอ (10) “ดาํเนนิการเพือ่ปองกันการทุจริตและ
เสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตย
สุจริต รวมท้ังดาํเนนิการใหประชาชน หรือกลุมบุคคล
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
หากทําไดเชนนี ้งานในหนาท่ีก็จะสมบูรณ

ขอขอบคุณ


