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คอร์รัปชัน่กบัปัจจยัทางการเมืองเชิงสถาบนั

• ท่ีผา่นมาสงัคมไทยเน้นมองปัญหาคอร์รัปชัน่จากกรอบทางเศรษฐศาสตร์
และวฒันธรรม

• สาเหตตุ้นตอสําคญัในเชิงโครงสร้างของปัญหาคอร์รัปชัน่ทัว่โลกถกู
กําหนดมาจากโครงสร้างและระบอบการเมือง (political 
structure and political regime) 

• ปัจจยัทางการเมืองเป็นตวักําหนดโครงสร้างแรงจงูใจ ผลตอบแทนจาก
ตําแหน่งทางการเมือง โอกาส และต้นทนุในการทจุริตคอร์รัปชัน่ของตวั
ละครทางการเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม

• จดุเน้นในงานวิจยั: การตอ่สู้กบัปัญหาคอร์รัปชัน่ผา่นการสร้างกลไกล
และสถาบนัท่ีดี



การผกูขาดอํานาจ คอร์รัปชัน่ และประชาธิปไตย: มมุมองเชิงสถาบนั

• การสร้างประชาธิปไตยกบัการตอ่สู้คอร์รัปชัน่มีโจทก์ร่วมกนัคือ การ

ทําลายการผกูขาด (monopoly)
• สงัคมต้องการความโปร่งใส และการเมืองท่ีตรวจสอบได้

• สร้างสถาบนัและระบบตรวจสอบท่ีดี มากกวา่ฝากความหวงัท่ีตวับคุคล



คําถามการวิจยั

•1. ภายใต้เง่ือนไขแบบใดท่ีระบอบประชาธิปไตยสามารถ

สง่เสริมการลดคอร์รัปชัน่ได้

•2. ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน่ในประเทศ
ประชาธิปไตยอ่ืนๆ สามารถถกูปรับประยกุต์มาใช้กบั

สงัคมไทยได้อยา่งไร 



แนวทาง/ยทุธศาสตร์การตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่ในประเทศกําลงัพฒันา  
(national anti-corruption approaches/strategies) 

• จากรายงานวิจยัหลายชิน้พบวา่ กฎหมายและหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการตอ่สู้กบัการคอร์รัปชัน่

(anti-corruption bodies) ในกลุม่ประเทศรายได้ต่ําและรายได้ปานกลาง (low- to 
middle-income countries) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานต่ํา 

(World Bank 2008, Doig, Watt, Williams 2007, and Mutebi
2008)
• อปุสรรคใหญ่คือโครงสร้างสงัคมและการเมืองท่ีมีลกัษณะ weak governance and 

highly corrupt environments
• National anti-corruption commission เป็นแคฟั่นเฟืองหนึง่ในการตอ่สู้กบั

คอร์รัปชัน่ ทกุสงัคมต้องใช้เคร่ืองมือหลากหลาย เช่น สร้างความเข้มแข็งให้สือ่และภาคประชา

สงัคม, ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม, ปฏิรูประบบราชการ, ปฏิรูปพรรคการเมือง

และการเลือกตัง้, ปฏิรูปสถาบนัและกระบวนการทางรัฐสภา, การกระจายอํานาจ, สร้าง

เครือข่ายกบัหน่วยงานและองค์กรระหวา่งประเทศ



กลไกแก้ปัญหา

1. รัฐสภาและกระบวนการทางรัฐสภา

2. ภาครัฐท่ีมีประสทิธิภาพ เข้มแข็ง มืออาชีพ: ปฏิรูประบบราชการ

3. ระบบกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม

4. หน่วยงานท่ีทํางานด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีเข้มแข็งและเป็นกลาง

5. ส่ือและองค์กรภาคประชาชน; เครือข่ายกบัองค์กรตา่งประเทศ

6. เจตจํานงทางการเมือง (political will) ของผู้ นํา 

7. พืน้ท่ีประชาธิปไตย และการเพิ่มสทิธิเสรีภาพประชาชนในการมีสว่นร่วม

บทเรียน

• อยา่ทําให้การตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง เพราะความไมเ่ป็นกลาง

ขององค์กรท่ีตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่เป็นอปุสรรท่ีสําคญัท่ีสดุของการแก้ปัญหา 



แนวทางการตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่ในประเทศกําลงัพฒันา (ตอ่)

• มีการถกเถียงใน 2 แนวทาง (SCHÜTTE 2012)
• แนวทางท่ี 1: เช่ือวา่สามารถออกแบบองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่แบบสําเร็จรูปแบบ

หนึง่ท่ีพิสจูน์วา่ใช้ได้ดี (specialized anti-corruption bodies) 
ซึง่สามารถนําไปใช้ในประเทศใดก็ได้ จะทํางานเหมือนกนัหมด ข้ามบริบท

• แนวทางท่ี 2: เช่ือวา่องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่จะทํางานได้ดีตอ่เม่ือสงัคมนัน้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก่อน คือ มีการปฏิรูปสร้างธรรมาภิบาลเป็นการทัว่ไป

(general governance reform)
• แนวทางท่ี 3 ท่ีเช่ือวา่วา่ไมมี่โมเดลสําเร็จรูป (Martini 2013) ขึน้อยู่

ลกัษณะเฉพาะของปัญหาและบริบทของประเทศนัน้ๆ ไมมี่ best practice
• ประเทศจํานวนมากเลือกใช้แนวทางการจดัตัง้ single national anti-
corruption (ออกแบบตา่งกนั อํานาจตา่งกนั และให้ผลตา่งๆ กนัไป)



ประเทศอินโดนีเซีย



•Indonesian Corruption Eradication CommissionsหรือKPK

ตัง้ขึน้ในปี 2003 โดยมีแรงผลกัดนัมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ในชว่งปี1997 อนัเป็นสาเหตใุนการลม่สลายของระบอบซู

ฮาร์โต

•KPKได้ถกูตัง้ขึน้มาเพ่ือจดัการปัญหาคอร์รัปชัน่ใน

อินโดนีเซียซึง่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรง สง่ผลกระทบตอ่ทกุคน

ในประเทศ

อินโดนีเซีย



อินโดนีเซีย: การตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่กบัการสร้างประชาธิปไตย

• อินโดนีเซีย น่าสนใจเพราะมีการตัง้องค์กรปราบปรามคอร์รัปชัน่ขึน้ใน low-
governance environment 

• จากท่ีเคยอยูอ่นัดบัรัง้ท้ายในช่วงปี 1995-1999 ใน Corruption 
Perception Index (ปัจจบุนัอยูอ่นัดบัท่ี 114 คะแนน 32; ไทย
อยูท่ี่ 102 คะแนน 35) (ของไทยคะแนนอยูก่บัท่ีมาหลายปี แตอ่นัดบัตกลง
เร่ือยๆ เพราะประเทศอ่ืนแซงหน้าไป)

• KPK ในปี 2013 ได้รางวลั Magsaysay จากรัฐบาลฟิลลิปปินส์

• หลงัจากนัน้ไตอ่นัดบัขึน้มาเร่ือยๆ เม่ือพฒันาเป็นประชาธิปไตย มีการตัง้
องค์กรตอ่สู้คอร์รัปชัน่ ท่ีช่ือวา่the Corruption Eradication 
Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi-
KPK) ในปี 2003 หลงัการสิน้สดุของซูฮาร์โต



ก่อตัง้และออกแบบ KPK: ปัจจยัเชิงการออกแบบสถาบนั 

(institutional design)

• ยดึโมเดลของฮ่องกง เพราะมองวา่ Hong Kong Independent 
Commission against Corruption (ICAC) มีขอบข่ายอํานาจกว้างขวาง

ท่ีสดุ คือ 1. สามารถสง่สํานวนฟ้องได้โดยไม่ต้องผ่านอยัการ 2. มีอํานาจในการจบักมุคมุขงั 3. มี

อํานาจสอบสวนในทางลบั

• ท่ีน่าสนใจคือ มีการออกแบบ KPK ให้มีขอบเขตอํานาจกว้างขวางกวา่ ICAC ของฮ่องกง 

คือ มีอํานาจในการดําเนินคดี (prosecutorial power) ด้วย [ของฮ่องกง กระทรวง

ยติุธรรมเป็นผู้ ดําเนินคดี (Bolongaita 2010: 8)
• เหตผุลท่ี KPK ถกูออกแบบให้มีอํานาจดําเนินคดีเพราะอยัการถกูมองว่า “ill-trained to 

prosecute corruption cases, burdened with their own 
caseload, and saddled with integrity issues themselves” 
(Hadiz 2004).



อินโดนีเซีย: KPK กบัการตรวจสอบและถกูตรวจสอบ

• กรรมการ KPK มี 5 คน ทัง้หมดอยูไ่ด้ไมเ่กิน 2 วาระ วาระละ 4 ปี
• ท่ีมา: ประธานาธิบดีตัง้กรรมการคดัสรรจากภาคประชาสงัคมและภาครัฐ กรรมการเสนอ

มา 10 คน สง่ให้สภารับรองและคดัเหลือ 5 คน 

• ในทางการเงินนัน้ KPK ถกูตรวจสอบจากIndonesian Supreme Audit 
Board(BPK) และต้องมีความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ ในการปฏิบติังาน

• ปปช อินโดนีเซียทํางานตรงไปตรงมา หลีกเล่ียงการนําองค์กรตนเองมาใช้เป็น

เคร่ืองมือทางการเมือง

• ประสบความสําเร็จในการนําตวันกัการเมืองและข้าราชการระดบัสงูมา

ดําเนินคดีและโดนตดัสนิจําคกุเกินกวา่หนึง่ร้อยราย (Bolongaita 2010)



• KPK กลายเป็นองค์กรของรัฐท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและศรัทธามากท่ีสดุใน
บรรดาองค์กรของรัฐทัง้หมด ได้รับการประเมินให้เป็นองค์กรของรัฐท่ีมีผลการทํางาน

ดีท่ีสดุ (LSI 2008)
• KPK เป็นองค์กรท่ีมีความอิสระจากอํานาจฝ่ายนิติบญัญตัิ บริหาร ตลุาการและอํานาจ

อ่ืนๆ ในการปฏบิตัิงานนัน้ KPK มีอํานาจโดยตรงในการประสานงานแลร่วมมือกบั

Attorney General OfficeและNational Policeในการรับมือกบัปัญหาคอร์รัปชัน่

อินโดนีเซีย: KPK กบัการตรวจสอบและถกูตรวจสอบ



อินโดนีเซีย: KPK กบัการตรวจสอบและถกูตรวจสอบ (ตอ่)

•ยทุธศาสตร์การแตะต้อง “ปลาใหญ่”: เหลือเฉพาะกองทพัท่ียงัไม่

ถกูแตะต้อง (ข้อจํากดัด้านกม. ท่ีทหารมีศาลพิเศษของตนเอง 

เป็นอปุสรรคตอ่ KPK)

- แรงสนบัสนนุจากประชาชนกลายเป็นเกราะกําบงัท่ีแข็งแกร่ง (ใน

การปะทะกบัชนชัน้นํา)

-KPK มีบทบทสําคญัในการทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็ง 

(consolidation of democracy) และเพ่ิมความ
นิยมให้รัฐบาล (ยทุธโยโน)



ปัจจยัอธิบายความสําเร็จของ KPK: ปัจจยัเชิงสถาบนั

1. ขอบเขตอํานาจ (Jurisdiction)
กว้างขวาง 

2. อํานาจและศกัยภาพ

อํานาจในการสืบสวนสอบสวนของ KPK มีมาก อาทิ การดกัฟังโทรศพัท์ ตรวจสอบบญัชีและหลกัฐาน

การเสียภาษีของผู้ ต้องสงสยั อายดัทรัพย์สิน ออกหมายค้นและจบักมุ และ KPK ยงัมีอํานาจในการดงึ
เอาคดีจากตํารวจและอยัการมาดําเนินการเอง

3. การปฏิบติัการ

KPK มีการประสานกนัระหวา่งฝ่ายสืบสวนและฝ่ายฟ้องร้องดําเนินคดี โดยมีการทํา three-
stage panel review ภายใน โดยคณะกรรมการ KPK เพ่ือพิจารณาวา่คดีหนกัแน่นพอท่ีจะ

ฟ้อง และยทุธศาสตร์ในการตอ่สู้คดีคืออะไร ทําให้ conviction rate ของ KPK สงูมาก 



ปัจจยัอธิบายความสําเร็จของ KPK (ตอ่)

4. ทรัพยากรบคุคล

จํานวนไม่มาก แตอ่งค์ประกอบดีและศกัยภาพสงู; ไม่ยดึระเบียบราชการ; ฝ่ายสืบสวนและดําเนินคดี

ของ KPK ดงึมาจากตํารวจและอยัการฝีมือดี รวมถึงเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลงั 

5. การประเมินผลงานของหนว่ยงาน (performance measurement)
KPK มีตวัชีว้ดัหลายตวั ท่ีสําคญัคือ  conviction rate 
6. accountable management
กรรมการ KPK มี 5 คน ทัง้หมดอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระ วาระละ 4 ปี

7. บทบาทของศาล (the Anti-Corruption Courts)
ช่ือวา่ special anti-corruption court (the Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi or TIPIKOR) เป็นศาลพิเศษสําหรับการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่;  

TIPIKOR ทํางานรวดเร็ว แตย่งัมีศาลฎีกาทําหน้าท่ีอยู่ด้วยเม่ือมีการอทุธรณ์



ปัจจยัความสําเร็จของ KPK: ปัจจยัการเมืองมหภาค

• 1. democratizing environment- the strong external 
monitoring and advocacy of anti-corruption NGOs and 
civil society organizations (CSOs) and the presence of a 
vigorous free press. 

• 2. Public anger towards Indonesia’s corruption at both the 
grand and petty levels.

• 3. The high-level political support for the KPK among key 
Indonesian officials – notably Indonesian President Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), ประธานาธิบดีเองก็ได้รับความนิยมจนกระทัง่
ชนะในการเลือกตัง้สมยัสอง สว่นสําคญัมาจากความสําเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชัน่



"The KPK's only friend is the public," 



ความท้าทายของ KPK 
• 1. ความพยายามจากหลายฝ่ายในการลดทอนอํานาจและงบประมาณของ KPK 

(นกัการเมือง ข้าราชการ อยัการ ตํารวจ)

• 2. ความไม่โปร่งใสของกรรมการบางท่าน

• 3. ภาระงานมากขึน้ โดยเฉพาะหลงัจากมีการตัง้ศาลท้องถ่ิน TIPIKOR ใน 33 จงัหวดั
เพ่ือพิพากษาคดีคอร์รัปชัน่ในระดบัท้องถ่ิน 

• 4. ในกม. ใหม่ มีการระบสุดัสว่นของผู้ พิพากษาอาชีพ (career judge) ให้เป็นเสียงข้าง

มากในองค์คณะ มิใช่ผู้ พิพากษาสมทบ (ad hoc judge) ซึง่ท่ีผ่านมาฝ่ายหลงัทํางานดี

มาก นอกจากนัน้ศาล TIPIKOR ในท้องถ่ินยงัต้องขึน้ตรงตอ่ศาลท้องถ่ินด้วย ทําให้อิสระ
ลดลง

• 5. ความสมัพนัธ์ท่ีไม่คอ่ยดีนกัระหวา่ง KPK กบัสํานกังานตํารวจแห่งชาติ และสํานกัอยัการสงูสดุ
ทัง้ในด้านอํานาจหน้าท่ีท่ียงัทบัซ้อนกนั และบคุลากร



บทเรียนจากอินโดนีเซีย: ออกแบบองค์กรท่ีดี
• ปัจจยัการเมืองมหภาคสําคญั (จะสร้าง critical mass support ท่ีตอ่สู้ เร่ืองคอร์รัปชัน่อย่าง

จริงจงัอย่างไร) ต้องทําไปพร้อมกบักระบวนการปฏิรูปอ่ืนๆ และบรรยากาศของการสง่เสริมประชาธิปไตย ท่ี
ส่ือมีเสรีภาพ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบการใช้อํานาจ

• ปัจจยัความสําเร็จอ่ืนๆ 

• 1. jurisdiction and autonomy
• 2. power of investigation
• 3. prosecutorial power and capacity
• 4. an independent process to hire and pay the agency’s 

managers and staff according to merit and market
• 5. resource and personnel 
• 6. performance measurement and impact indicators
• 7. collective leadership structure and internal checks and 

balances 
• 8. special anti-corruption court



อินโดนีเซีย: ปัจจยัความสําเร็จนอกเหนือจากปัจจยัเชิงสถาบนั

• 1. เป็นกลาง และอิสระอย่างแท้จริง (ดําเนินคดีแม้แตก่บัคนสนิทและรัฐมนตรีของประธานาธิบดี 

Yudhoyono ซึง่สนบัสนนุ KPK; ดําเนินคดีกบันกัการเมืองทกุพรรค และข้าราชการ และ

ตํารวจ )
• 2. ทํางานกบัสื่อ และมีสื่อของตนเอง 

• 3.ทํางานกบัภาคประชาสงัคม (ท่ีหลากหลาย) และประชาชนธรรมดาเข้ามามีสว่นร่วม 

• 4.ได้คนท่ีมีความน่าเช่ือถือ มืออาชีพ และมีความสามารถมาทํางาน ทัง้ระดบัเจ้าหน้าท่ีและ
กรรมการ (ย่ิงสําเร็จ ย่ิงมีคนเก่งสมคัรเข้ามาทํางานมาก)

• 5. ปัจจยัเชิงระบอบการเมืองท่ีประชาธิปไตยขยายตวัมากขึน้ ประชาชนมีจิตสํานกึและเข้ามามี

สว่นร่วมในการตรวจสอบ ช่วยการทํางานของ KPK



เกาหลีใต้



• ขอ้มูลจาก Transparency international ระบุวา่ Corruption Perception ของเกาหลีใต้ อยูใ่นสถานะ

กลางๆมาหน่ึงทศวรรษและตั้งแต่ปี 2008 ท่ีมี ACRC อนัดบัดีข้ึน

• ในปี 2001 มีประชาชนตัง้กลุม่ Citizens’ Coalition for Anti-Corruption
Legislation กดดนัให้รัฐสภาผ่านกฎหมายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จนเป็นผลสําเร็จในเดือน

มิถนุายน 2001 เม่ือสภาออกฎหมาย The Anti-Corruption Act (ACA)
• นาํไปสู่การจดัตั้ง The Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC) ในปี 2002

• KICAC ประกอบไปดว้ย กรรมการ 9 คน แต่งตั้งโดย ประธานาธิบดี รัฐสภา และ ผูพ้ิพากษาสูงแห่ง

ศาลฎีกา ฝ่ายละ 3 คน เพื่อเป็นไงตามระบบ Check and Balance โดยกรรมการอยูใ่นอาํนาจเพียง 3 ปี

แต่ต่ออายไุด้ 1 วาระ

• ในปี 2008 มีการผนวกรวม KICAC เขา้กบัผูต้รวจการรัฐสภา (ombudsman) และ Administrative

Appeal Commission เป็นองคก์รใหม่ท่ีช่ือ Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)

เกาหลีใต้



เกาหลีใต้
• มีการออกแบบสถาบนัท่ีอ่อนแอกวา่อินโดนีเซีย

• ประสบความสําเร็จน้อยกว่า 

• ACRC ขึน้ตรงตอ่ประธานาธิบดี ขาดอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงการขาดอํานาจในการ
สืบสวนและขอบเขตอํานาจท่ีไม่ครอบคลมุไปถึงภาคเอกชน

• ACRC ทําได้เพียงเสนอแนะและเสนอรายงานของตนตอ่สาธารณะเท่านัน้ 

• ACRC ขึน้ตรงตอ่ประธานาธิบดีโดยตรง ถกูมองวา่เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร มีการ
แทรกแซงทางการเมือง กอปรกบัการท่ีตวัองค์กรยงัไม่มีความอิสระเท่าท่ีควร ในทางการเงินก็ยงั

ต้องพึง่งบจากรัฐบาล ผู้ นําในองค์กรมาจากการแตง่ตัง้ของประธานาธิบดีและประธานาธิบดียงัมี

สิทธิถอดถอนด้วย 

• ในเกาหลีใต้ การใสร้่ายผู้ อ่ืนด้วยข้อหาคอร์รัปชัน่ถกูใช้เป็นอาวธุทางการเมือง ดิสเครดิต และ

ปราบฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 



เกาหลีใต้

• พยายามสร้าง E-Governance และ Open Data ในการให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบรัฐได้เองอย่างสะดวก 

• ACRC ตัง้ศนูย์ข้อมลูพลเรือนต้านคอร์รัปชัน่ ( Civil information center for 
anti-corruption) เพ่ือให้ข้อมลูแก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยเร่ิมตัง้แต ่2005

• บทบาทของสื่อลาภคประชาสงัคมท่ีแข็งขนั

• การปฏิรูปสว่นใหญ่ในเกาหลีนัน้เกิดจากการผลกัดนัของภาคประชาสงัคมมากกว่าท่ีจะมาจาก

พรรคการเมืองหรือรัฐบาล 



บทบาทของภาคประชาสังคมในการเสนอนโยบายและการปฏิรูปกฎหมายในการต้าน
คอร์รัปช่ัน

• 1.Real Name Financial Transaction System เน่ืองมาจากปัญหาสาํคญัประการหน่ึง
ของเกาหลีคือการท่ีอนุญาตใหท้าํธุรกรรมทางการเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งใชช่ื้อจริงในการ
ทาํธุรกรรม สามารถใชน้ามแฝงหรือยมืช่ือของผูอ่ื้นมาได ้ระบบท่ีไดเ้สนอน้ีเพ่ือเป็น
การป้องกนัปัญหาการหลบเล่ียงภาษีและการยกัยอกทรัพย์

• 2.Freedom of Information Act and Administrative Reforms เป็นอีกหน่ึงวาระท่ี
เสนอโดยองคก์รประชาชน ประสบความสาํเร็จอยา่งมาก จนทาํใหก้ฎหมายน้ี
สามารถบญัญติัออกมาไดใ้นปี 1996 อยา่งไรกต็ามกฎหมายฉบบัน้ียงัมีช่องโหวอ่ยู่
มาก ภาคประชาสังคมจึงออกมารณรงคอี์กคร้ังจนมีการออกกม.ท่ีสมบูรณ์มีความ
โปร่งใสและมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนในปี1997

เกาหลีใต้: ตวัอยา่งบทบาทของภาคประชาสงัคม



อุรุกวัย



• ดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในอรุุกวยัดีขึน้มากภายใน15ปีท่ีผา่นมา

• ได้รับการจดัอนัดบัโดยTransparency International 
Indexวา่มีความโปร่งใสเป็นอนัดบัท่ี21จาก175ประเทศทัว่โลก 

โดยได้คะแนน73คะแนนเตม็100
• ภายหลงัการลม่สลายของรัฐบาลเผดจ็การท่ีครองอํานาจในปี 1973-
1985 นํามาสูเ่ปล่ียนผา่นไปสูป่ระชาธิปไตยอยา่งรวดเร็ว



กลไกการต้านคอร์รัปชัน่ของอรุุกวยั: ละตนิอเมริกาโมเดล

• ระบบพรรคการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ มีการแขง่ขนั สร้างการถ่วงดลุในระบบ
การเมืองมากขึน้ นําไปสูก่ารออกกฎหมายใหม่ๆรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
ต้านคอร์รัปชัน่

• มีการตรากฎหมายต้านคอร์รัปชัน่ฉบบัแรกในปี1989
• ในปี1998 รัฐสภาอรุุกวยัได้ให้สตัยาบนัใน Inter-American 
Convention against corruption นําไปสูก่ารออกกฎหมาย
ต้านคอร์รัปชัน่และการก่อตัง้ Anti-Corruption Board มีหน้าท่ีใน
การตดิตามและปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่โดยเฉพาะ

• แตมี่บทบาทแคด้่านการให้ข้อมลู (กบัประชาชน NGO และส่ือ) และ
ประสานงาน 

• เน้นยทุธศาสตร์ “เปิดโปง”



• มุ่งสร้างระบบการปกครองท่ีโปร่งใส สร้างกลไกการมีสว่นร่วมของประชาชน
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพเข้าถึงข้อมลูขา่วสารสําคญัของรัฐได้

• transparency law ซึง่เป็นกฎหมายท่ีครอบคลมุการปอ้งกนั
ปราบปรามคอร์รัปชัน่และการฟอกเงิน หากใครก็ตามทําผิดกฎหมายนีจ้ะต้อง
ถกูดําเนินคดีอาญา

• ออกกฎหมาย Law on Access Public Information 
(Law 18.381) เม่ือปี 2008 ในสมยัรัฐบาลนาย Vasquez มี
สว่นตอ่การสร้าง open access regime หรือ ระบอบการปกครอง
ท่ีโปร่งใสเปิดเผย

• กฎหมายเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของรัฐหรือ Freedom Open 
Information Act (FOIA) สง่เสริมเสรีภาพของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารของรัฐ เพ่ือสร้างระบบการปกครองท่ีโปร่งใส



ฟิลปิปินส์: ความล้มเหลวในการออกแบบสถาบนั

•ฟิลปิปินส์เป็นตวัอยา่งท่ีล้มเหลวในการตอ่สู้กบัคอร์รัปชัน่

•the Philippines’ Office of the 
Ombudsman ตัง้ขึน้มาในปี ค.ศ. 1988

• ดําเนินคดีเอาผิดแคน่กัการเมืองระดบัท้องถ่ินไมก่ี่ราย แต่
ระดบัชาติไมป่ระสบความสําเร็จโดยสิน้เชิง 

(Bolongaita 2010)
•ถกูออกแบบมาไมดี่ ขาดอิสระ ขาดอํานาจ ขาดแรง
สนบัสนนุ



กรณีความท้าทายและอปุสรรคของไทย: ข้อสงัเกต

• อปุสรรคของไทยคือ political polarization    
lack of public consensus          no collective  
agenda            politicized anti-corruption
agencies            no critical mass support 

lack of strong civil movement to 
tackle 
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