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นยัยะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กลไกของผลกระทบจาก
คอร์รัปชนัในรูปแบบต่างๆ 

• กลไกผา่นบทบาททีผ่ดิเพีย้นของรฐั 
– ผา่นภาษทีีร่ ัว่ไหล และขนาดของรฐัทีเ่ลก็ลง (Tanzi and Davoodi, 2000) 

• ขึน้อยูก่บัผลโดยเปรยีบเทยีบระหวา่ง (1) ผลดจีากการลดลงของบทบาทรฐัทีบ่ดิเบอืนกลไกตลาด 
และ (2) ผลเสยีจากจากหายไปของบทบาทรฐัในการแกป้ญัหาความลม้เหลวของตลาด 

– ผา่นการใชจ้า่ยที ่sub-optimal (Mauro, 1998; Gupta et al., 2000, Jain 2001) 
• เลอืกผูช้นะการประมลูโครงการภาครฐัทีไ่มไ่ดด้ทีีส่ดุ  

– ขึน้อยูก่บัวา่ผูท้ีต่ดิสนิบนเก่งทีส่ดุคอืผูล้งทุนทีด่ทีีส่ดุหรอืไม่ 

• จดัสรรการใชจ้า่ยในลกัษณะทีไ่มไ่ดเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
– ขึน้อยูก่บัวา่แต่ละสว่นของภาครฐัใหแ้รงจงูใจในการคอรร์ปัชนัต่างกนัหรอืไม่ 

• การลงทุนภาครฐัแพงขึน้ 
– ผลเสยีอาจไมไ่ดอ้ยูก่บัการลงทุนภาครฐัทีล่ดลง แต่อยูก่บัคุณภาพของทีไ่ดร้บัทีล่ดลง 

– กรณขีองประเทศไทย 
• รฐัมลีกัษณะในการใชจ้า่ยอยา่งไร? และผลตอบแทนจากแต่ละภาครฐัแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด? 

 
 



นยัยะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กลไกของผลกระทบจาก
คอร์รัปชนัในรูปแบบต่างๆ 

• กลไกผา่นผลกระทบทางลบต่อการลงทุนภาคเอกชน 
– ลดแรงจงูใจในการลงทุนผา่นตน้ทุนในการท าธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ (Bardhan,1997) 

• ผลมากน้อยขึน้อยูก่บัความแน่นอนในรปูแบบของคอรร์ปัชนั และการกระจุก
หรอืกระจายตวัของจุดทีต่อ้งเสยีคอรร์ปัชนั (Campos et al. 1999) 

– ลดความแน่นอนในการรกัษา contract ทางธุรกจิ และการรกัษา property rights 
(Lambsdorff, 2007) 
• ผลเสยีเกดิขึน้เป็นพเิศษกบัการลงทุนจากต่างชาต ิทีส่ามารถหลกัเลีย่งการ
ลงทุนในประเทศทีม่คีวามเสีย่งเหล่าน้ีได ้(Javorcik and Wei, 2009) 

• สง่ผลเสยีเป็นพเิศษจากการขาดหายไปของ technological transfer 

– กรณีของประเทศไทย 
• คอรร์ปัชนักระจุกหรอืกระจาย? และผลต่อการลงทุนจากต่างชาตเิป็นเชน่ไร? 



นยัยะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กลไกของผลกระทบจาก
คอร์รัปชนัในรูปแบบต่างๆ 

• กลไกผา่นผลกระทบต่อระบบตลาดและการจดัสรรทรพัยากร 
– จากการออกนโยบายทีจ่ ากดัการแขง่ขนัเสร ี (Emerson, 2006) 

• เนื่องจากกลุ่มทุนมชีอ่งทางและความสามารถในการแสวงหาคา่เชา่ทางเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ 

– ทรพัยากรในการผลติในระบบถูกจดัสรรตามแรงจงูใจจากการคอรร์ปัชนั (Murphy 
et al., 1991) 
• เชน่ ในประเทศทีม่คีอรร์ปัชนัมาก จะมสีดัสว่นของคนทีเ่รยีนและประกอบอาชพีเพือ่หา
ชอ่งวา่งในกฎหมายมาก (Tanzi and Davoodi, 2001) 

• ภาคเอกชนจดัสรรทรพัยากรเพือ่ลงทุนกบัการหาชอ่งทางคอรร์ปัชนั แทนทีจ่ะลงทุนเพือ่
พฒันาศกัยภาพในการผลติและแขง่ขนั 

– ส าหรบักรณีของประเทศไทย  
• การออกนโยบายทีจ่ ากดัการแขง่ขนัในกจิการทีม่กีารใหส้มัปทาน 
• ในเรือ่งแรงจงูใจต่อทรพัยากรมนุษย ์อาจเป็นทีส่งัเกตไดจ้ากการเกดิขึน้ของ “หลกัสตูร
ผูบ้รหิารระดบัสงู” (นวลน้อย, 2555) 

 



นยัยะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กลไกของผลกระทบจาก
คอร์รัปชนัในรูปแบบต่างๆ 

• กลไกทีก่ลบัมาเพิม่คอรร์ปัชนั (corruption as endogenous) 
– รฐักลบัมาเพิม่กฏเกณฑเ์พือ่เอือ้ต่อคอรร์ปัชนั และจดัสรรบุคลากรเพือ่ตอบสนอง

การเพิม่ขึน้ของคอรร์ปัชนั (Myrdal 1968, Kaufmann and Wei, 2000)  

• จาก greasing the wheel สู ่sand in the wheel (Lambsdorff, 2007) 

• และกลไกอ่ืนๆ หากมองเร่ืองการเตบิโตในความหมายกว้าง เช่น  
– การเติบโตท่ีเกิดขึน้อยา่งไมเ่ทา่เทียม  

– การเตบิโตทีไ่มย่ ัง่ยนื (ผา่นความลม้เหลวในการควบคุม pollution) 
– ทนุทางสงัคมท่ีลดลง โดยเฉพาะในด้านความเช่ือถือในสถาบนัของรัฐ 

– ผลตอ่เน่ืองจากความผนัผวนทางการเมือง 

 



 
an international evidence 



Corruption data 

• Two widely used datasets 
– Transparency international: Corruption Perception Index (CPI) 

available from 1995 (41 countries) to 2012 (>140) 

– International Country Risk Guide (ICRG): data from 1984 (103 
countries) – 2012 (140). Composite index of 3 issues: Corruption, 
Bureaucracy quality and Law and Order 

– Correlation(CPI,ICRG) = 0.904 



Empirical growth regression 

• Corruption data available between 1984 – 2012 (for ICRG) and 
1995-2012 (for CPI) 

• Latest growth data from pwt8 is year 2010 

• Cross-country data from 1984-2010 (26 years) are separated 
into 2 sub-periods of 13 years: 1984-1997 (116 countries) and 
1997-2010 (132 countries)  



Income and Corruption 



Income and Corruption 



The first growth regression: variables 

• Log Initial GDP per capita (1984 for observations in sub-period1 and 
1997 for observation in sub-period2) from pwt8 

• Average population growth 
• Average i/y from pwt8  
• Initial education (1984 or 1997) using average years of education of 

m/f aged>25 from Barro and Lee (2011) 
• Initial Corruption: First 3 year average of corruption index of the 

sub-period (to limit endogeneity problem) 
• Dummy variable for sub-period 
• Dummy variable for Latin America, Africa and East Asia 
• Dummy variable for country’s income status 
• Coup attempts data from Powell and Thyne (2011) 
• Phone line per cap from world development indicator 
• For 2SLS regression, initial corruption and ethnoliguistic 

fractionalization are used as instruments for corruption. 
 



The first regression result 



ช่องทางผลกระทลของคอร์รัปชัน่ต่อการเจริญเติบโต 

• การลงทนุท่ีลดลง (Mauro, 1995) 

• ลดปริมาณและคณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐาน 

• สร้างความไมม่ัน่คงทางการเมือง 

• Reallocation of talents (rent seeking activities) 

• อ่ืน ๆ  
 



ช่องทาง(Transmission channels) ที่ศึกษา 

• การลงทนุ 

• ความมัน่คงทางการเมือง 

• โครงสร้างพืน้ฐานสาธารณะ 



ผลกระทบ 

ผลรวม = ผลทางตรง (หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ )  

     +ผลทางอ้อมผ่านการลงทนุ 

     +ผลทางอ้อมผ่านความมัน่คงทางการเมือง 

     +ผลทางอ้อมผ่านปริมาณโครงสร้างพืน้ฐาน 



ตวัแปร 

• “จ านวนความพยายามการท ารัฐประหาร” ในแต่ละปีใช้แทนความไม่
มั่นคงทางการเมือง (Powell and Thyne, 2011) 

• ตัวแปรแทนปริมาณโครงสร้างพื้นฐาน มีหลายประเภท เช่น paved road, 
railway line, electrical generation capacity, telephone line per 
capita. ซึ่งแต่ละตัวแปรมีความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่เท่ากัน แต่ 
correlate กัน และ correlate กับการเจริญเติบโต (Canning, 1998) 

• งานศึกษานี้ใช้ “จ านวนสายโทรศัพท์ต่อประชากร” จาก  WDI 
ธนาคารโลก แทนปริมาณโครงสร้างพื้นฐนา 
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Total effects of corruption on growth 
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 - 0.23  



Investment channel: corruption on investment 
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Political instability channel 
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Infrastructure channel 
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Growth 

Investment 

Political 
instability 

Public 
infrastructure 

Corruption 

Other channels =   -0.17  

 - 0.23    0.15  

  -0.03246  

  -0.0345  

  -0.1843  

Total effects = -0.42126 



Transmission channels 

 

 

 

 

Channel Magnitude Percent of total effect of 
corruption on growth 

Investment -0.03246 7.71% 

Political instability -0.0345 8.19% 

Public Infrastructure -0.1843 43.75% 

Other channels -0.17 40.36% 

Total -0.42126 



คอร์รัปชนัในประเทศไทย: การกระจาย 
 



คอร์รัปชนัในประเทศไทย: การกระจาย 

ท่ีมา:รายงานประจ าปี ปปช. 2551-2553 

จ านวนเฉลีย่ต่อปีของเรือ่งรอ้งเรยีนและเรือ่งทีถ่กูปปช.ชีม้ลูความผดิ 2551-2553 
  2551-2553 
  รอ้งเรยีน (เรื่อง) /ปี ชีม้ลู (เรื่อง) /ปี  

มหาดไทย 1544.7 36.7 
ไม่สงักดักระทรวง 512.3 11 

ศกึษาธกิาร 199 7.7 
เกษตร 90 4.3 
การคลงั 85.7 6.3 
คมนาคม 75 1.7 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 70.7 1.3 
กลาโหม 50 2.3 

ส านกันายก 48.7 4 
สาธารณสขุ 48.7 1 
ยุตธิรรม 47 0.3 
เทคโนโลย ี 33.7 2 

การพฒันาสงัคม 16.7 0 
การท่องเทีย่วและกฬีา 14.3 0 

วฒันธรรม 14 0 
พาณิชย ์ 9.7 0.3 
แรงงาน 9.3 0.7 

อุตสาหกรรม 8 0 
พลงังาน 7 0 

วทิยาศาสตร ์ 2 0 
การต่างประเทศ 1 0 



คอร์รัปชนัในประเทศไทย: การกระจาย 

ท่ีมา:รายงานประจ าปี ปปช. 2550-2552 และรายงานสถิติก าลงัคนภาครัฐฝ่ายพลเรือน 2550-2552 

จ านวนบุคลากรทีถ่กูรอ้งเรยีนต่อปปช.ต่อสดัสว่นบุคลากร 1000 คน 2550-2552 
  2550 2551 2552 2550-2552 
  บุคลากรทีถู่กรอ้งเรยีน/บุคลากรในสงักดั1000 คน ค่าเฉลีย่ต่อปี 

เทคโนโลย ี 27.1 17.2 37.7 27.3 
การท่องเทีย่วและกฬีา 11 20.6 10.6 14.1 

ส านกันายก 9.4 19 13.6 14 
มหาดไทย 14.7 12.6 9.2 12.2 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 14.8 9.1 7.1 10.3 
คมนาคม 9.3 8.9 12.6 10.3 
พลงังาน 8.6 8.4 12.5 9.8 
เกษตร 17.5 5.1 3.8 8.8 

อสิระตามรฐัธรรมนูญ 8.1 9.4 5.4 7.6 
การพฒันาสงัคม 3.1 8.2 9.6 7 

การคลงั 6.9 6.4 4.6 5.9 
วทิยาศาสตร ์ 5.4 0 11 5.5 
วฒันธรรม 2.6 6.6 5.3 4.8 
ยตุธิรรม 3.1 5.6 5.4 4.7 
พาณชิย ์ 4.1 4.8 4.5 4.5 

ไมส่งักดักระทรวง 3.4 4.5 3.2 3.7 
อุตสาหกรรม 2.8 4.5 3.5 3.6 
แรงงาน 6 1.6 1.8 3.1 

การต่างประเทศ 1.2 0.6 1.3 1 
ศกึษาธกิาร 0.5 0.8 0.9 0.8 
สาธารณสุข 0.5 0.7 0.4 0.5 



คอร์รัปชนัในประเทศไทย: การกระจาย 

ท่ีมา:รายงานประจ าปี สตง. 2550-51 

สดัสว่นต่องบประมาณของมลูคา่ความเสยีหายทางการเงนิจากการตรวจสอบของ สตง. ปี 2550-51   
2550   2551 

หน่วยงาน 
มลูค่าความเสยีหายเป็นตวัเงนิ 

(ลา้นบาท) 
มลูค่าความเสยีหาย/
งบประมาณ1000 บาท 

มลูค่าความเสยีหายเป็นตวัเงนิ 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าความเสยีหาย/
งบประมาณ1000 บาท 

กระทรวงแรงงาน 36.99 1.47 1438.56 54.99 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1464.35 22.38 1610.81 24.71 

กระทรวงคมนาคม 3240.31 45.79 3.1 0.05 
กระทรวงมหาดไทย (ไมร่วมส่วนราชการทอ้งถิน่) 1721.51 9.6 364.07 1.91 

กระทรวงอุตสาหกรรม 1.4 0.31 34.75 6.84 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 49.35 2.82 79.52 4.23 

กระทรวงกลาโหม 33.39 0.29 229.3 1.60 
กระทรวงการคลงั 322.5 1.84 6.72 0.04 

กระทรวงศกึษาธกิาร 136.71 0.48 129.74 0.43 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 2.79 0.32 1.64 0.18 

กระทรวงสาธารณสุข 1.77 0.03 29.83 0.46 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0.02 0.00 1.23 0.15 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 0.37 0.11 0.02 0.01 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0.19 0.05 unavailable 
กระทรวงพาณชิย ์ 0.14 0.02 unavailable  
กระทรวงพลงังาน unavailable 45.5 18.46 
กระทรวงยตุธิรรม unavailable  16.35 1.13 
กระทรวงวฒันธรรม unavailable 0.01 0.00 



คอรร์ปัชนัในประเทศไทย: หน่วยงานทีค่อรร์ปัชนัมากทีส่ดุ 

• หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิทีน่กัธุรกจิเหน็วา่คอรร์ปัชัน่มากทีสุ่ด 
(จากการส ารวจนกัธุรกจิ 430 รายทัว่ประเทศ, ผาสุกและคณะ 2541) 
– กรมศลุกากร, กรมต ารวจ, กรมสรรพากร 

• หน่วยงานทีธุ่รกจิจา่ยเงนิพเิศษเฉลีย่ต่อปีสงูสดุ (จากการส ารวจนกัธุรกจิ 
422 รายทัว่ประเทศในปี 2542, ม.หอการคา้) 
– กรมศลุกากร, หน่วยงานจดัซ้ือจดัจ้างของภาครฐั, กรมสรรพากร 

• หน่วยงานทีผู่ต้ดิต่อมกัถูกเรยีกรอ้งสนิบนบอ่ยครัง้ทีสุ่ด (จากการส ารวจหว้
หน้าครวัเรอืน 4,013 ราย ทัว่ประเทศ ในปี 2542, ผาสุกและคณะ) 
– ส านักงานท่ีดิน, กรมศลุกากร, กรมต ารวจ 

 



ลกัษณะของคอรร์ปัชนัในประเทศไทย: กรณีศกึษาจากหน่วยงาน 
  หน่วยงาน 

ลกัษณะการคอรร์ปัชนั 
ต ำรวจ
นครบำล ศลุกำกร 

กรมทำง
หลวง 

กระทรวง
เกษตร 

กรมกำร
ส่งเสริมกำร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินและ

อปท. 
คอรร์ปัชนั
เชิงนโยบำย 

ผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง y y y y y   

ผ่านการตดิสนิบนเพื่อหลบเลีย่งกลไกทางกฏหมาย             

ในการเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมต่างๆ   y     y   

ในการปราบปรามสิง่ผดิกฏหมาย y y         

ในการรกัษาความปลอดภยัและความสงบเรยีบรอ้ย y           

คอรร์ปัชนัครบวงจรผ่านโครงการขนาดใหญ่     y       

ผ่านการฉวยโอกาสจากกระบวนการช่วยเหลอืของรฐั       y     

ผ่านการเอือ้ประโยชน์ใหพ้วกพอ้งและกลุ่มทุน             

ผ่านการจดัสรรงบประมาณ         y   

ผ่านการออกกฏหมายในการสมัปทานและการแปรรปู           y 

ท่ีมา:รวบรวมจากงานวจิยัโดย  สุพจน์และคณะ 2547, นวลนอ้ยและคณะ 2547, พลเดชและคณะ 2457, วชิยัและสงัคม 2548, วเิชียรและคณะ 2548, พทุธชาติ 2551, 
ผาสุกและคณะ 2541  


