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             (ขอ้มูลจาก Transparency international ท่ีระบุวา่ Corruption Perception ของ เกาหลีใต ้อยูใ่นสถานะกลางๆ
มาหน่ึงทศวรรษและตั้งแต่ปี 2008 ท่ีรวมหนา้ท่ีเป็น ACRC จึงเห็นไดว้า่ตวัเลขลดลง เป็น 4.97 และ 4.88)  

  
               ปัญหาคอร์รัปชัน่ในเกาหลีใตเ้ป็นปัญหาท่ีด าเนินมายาวนานตั้งแต่สมยัการปกครองโดย YI Dynasty (1392-

1910) แลว้โดยมีความพยายามในการจดัการปัญหาคอร์รัปชัน่มาอยา่งต่อเน่ือง การตั้งองคก์รตา้นคอร์รัปชัน่เกิดจาก
การผลกัดนัจากภาคประชาชนท่ีเคล่ือนไหวอยา่งมากในเกาหลีใตห้ลงัการเปล่ียนผา่นจากเผด็จการมาเป็น
ประชาธิปไตย โดยมาเร่ิมอยา่งจริงจงักบันโยบายของ คิม แด จุง ปี 1999 ท่ีมีนโยบายการจดัตั้งองคก์รต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน ในช่ือ anti-corruption agency แต่กถู็กชะลอโดยการไม่เห็นดว้ยของสภาและต ารวจ 

 ในปี 2001 มีประชาชนตัง้กลุม่ Citizens’ Coalition for Anti-Corruption 
Legislation กดดนัให้รัฐสภาผา่นกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน่  จนเป็นผลส าเร็จในเดือนมถินุายน  
2001 เมื่อสภาออกฎหมาย The Anti-Corruption Act (ACA)  

 
 น าไปสู่การจดัตั้ง The Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC) ในปี 2002 
 KICAC ประกอบไปดว้ย กรรมการ 9 คน แต่งตั้งโดย ประธานาธิบดี รัฐสภา และ ผูพิ้พากษาสูงแห่งศาลฎีกา ฝ่ายละ 

3 คน เพ่ือเป็นไงตามระบบ Check and Balance โดยกรรมการอยูใ่นอ านาจเพียง 3 ปี แต่ต่ออายไุด ้
 

 



กฎหมาย Anti-corruption act 2001 ไดม้อบอ านาจให ้KICAC เฉพาะ อ านาจเชิงนโยบาย ดา้นการพฒันาโครงสร้างเชิง
สถาบนั ดา้นการบริหารจดัการพยาน และการใหก้ารศึกษาเท่านั้น ดงัน้ี 

 
 1.อ านาจเชิงนโยบาย คือ มีหนา้ท่ี ร่างนโยบาย ก าหนดทิศทางการบงัคบัใช ้ประเมินการปฏิบติัตาม และพฒันา

นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
 2.การพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนั คือ ท าหนา้ท่ีขจดัหน่วยงานและระบบปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการท าทุจริต โดยใช ้

Code of Conduct เป็นหลกั (คลา้ยกบั กรอบ Corruption Prevention ของ ICAC ฮ่องกง ) 
 3.การบริหารจดัการพยาน คือ ท างานตั้งแต่การก าหนดกระบวนการรับแจง้เหตุ การคุม้ครองพยาน รวมถึงการ

อ านวยช่องทางการฟ้องขา้ราชการระดบัสูง 

 



 เกาหลีใตแ้ยกหนา้ท่ีในการจดัการกบัคอร์รัปชัน่เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ผูต้รวจการรัฐสภา (ombudsman) , The Korean 
Independent Commission Against Corruption (KICAC) และ Administrative Appeal Commission (ขอแปลวา่
คณะกรรมการรับเร่ืองอุทธรณ์การบริหารงาน)  

  
 ในปี 2008 มีการผนวกรวม KICAC เขา้กบัผูต้รวจการรัฐสภา (ombudsman) และ Administrative Appeal 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Corruption_and_Civil_Rights_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Corruption_and_Civil_Rights_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Corruption_and_Civil_Rights_Commission


โครงสร้างขององค์กร 
  ในส่วนของการตดัสินนั้นประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ15คน ประธานหน่ึงคน (ระดบัรัฐมนตรี) รอง

ประธาน3คน (ระดบัรองรัฐมนตรี) กรรมการถาวร3คนและคณะกรรมการอ่ืนๆอีก8คน (ซ่ึงมาจากภาคประชาสงัคม 
วิชาการและผูเ้ก่ียวขอ้ง) มีวาระการด ารงต าแหน่ง3ปีและสามารถด ารงต าแหน่งได ้

อีกหน่ึงวาระ 
  ส านกัเลขาของACRCประกอบดว้ยแผนงานนโยบายและความร่วมมือ ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

ส านกังานต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ส านกังานดูแลการอุทธรณ์และส านกังานพฒันาองคก์ร ส าหรับส านกังานต่อตา้น
คอร์รัปชัน่นั้นมีหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาการคอร์รัปชัน่โดยเฉพาะ ซ่ึงแต่เดิมหนา้ท่ีน้ีเป็นของKICAC หนา้ท่ีหลกั
ของส านกังานคือ 

 



         การใหก้ารศึกษา คือ เป็นกลไกสร้างความเขา้ใจกบัประชาชน โดยเนน้การเพิ่มเติมเขา้ไปใน
สถานศึกษาเพื่อปรับเอกชนเปล่ียนทศันคติของประชาชนใหเ้ป็น Free Corruption society 

         บุคลกรของ ACRC นั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอร์รัปชัน่ ตวัแทนจากนกัวชิาการ ตวัแทนจาก
NGOs สะทอ้นใหเ้ห็นการท างานของ KICAC ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน        

 มาตรการเด่นชดัท่ีสุดของ ACRC คือการใช ้ นโยบาย Open Data ในการใหป้ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบรัฐไดเ้องอยา่งสะดวก (น่ีเป็นจุดเด่นเพราะเกาหลีใตไ้ดพ้ฒันาระบบ IT ของตวัเองเป็น
อยา่งมากในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา) ACRC ไดต้ั้ง ศูนยข์อ้มูลพลเรือนตา้นคอร์รัปชัน่ ( Civil 
information center for anti-corruption) เพื่อใหข้อ้มูลแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมตั้งแต่ 2005 
ปัจจุบนัมี 23 ศุนย ์

         ในปี 2010 UN Public administration Network ไดท้ าดชันีส ารวจและพบวา่ E-Government 
and E-Participation ทัว่โลก เกาหลีใตอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 1 ทั้ง 2 ประเภท 
 



          National basic information system project 1987-1996, Korea information infrastructure project 1995-2014, 
E-government initiative 2001-2002 and E-government roadmap 2003-2007 กฎหมายเหล่าน้ีไดเ้ร่งการปรับปรุงการ
บริการขอ้มูลต่อประชาชนอยา่งเร่งรัด 

  กลยทุธ์หลกัอีก 2 ประการท่ีคน้พบคือ Whistle blower protection and reward) กล่าวคือ เกาหลีใตป้รับกฎหมายใหม่
ใหมี้การคุม้ครองพยานตั้งแต่เขา้แจง้ความจนกระทั้งคดีถูกตดัสิน และยงัคุม้ครองจนถึงเวลาท่ีคู่กรณีพน้โทษออกมา 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการแกแ้คน้พยาน ในลกัษณะน้ีท าใหพ้ลเมืองดีมีความกลา้หาญมากข้ึนในการแจง้เบาะแส อีกทั้งยงั
มีรางวลัในการเขา้แจง้เสมอ 

 อีกกลยทุธ์คือ เกาหลีใตเ้ช่ือวา่ Corruption perception index ของ Transparency international มีช่องโหว ่KICAC จึง
จดัการประเมินเองเรียกวา่ Integrity Evaluation IE โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2005 ซ่ึงจุดเด่นคือผลการประเมินจะถูกน าเสนอ
ผา่นส่ือ ส่งผลใหอ้งคก์รต่างๆแข่งกนัเพ่ือดนัอนัดบัของตวัเองใหดี้ข้ึน ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรการป้องกนัการทุจริต 
ปัจจุบนั KICAC ช่วยท า IE ให ้KPK ของ อินโดนีเซียดว้ยเช่นกนั 

 



หน้าที่หลกัของ ACRC ได้แก่ 
 
 1. รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนเพ่ือน าไปพฒันาการจดัการองคก์ร ผา่นช่องทางออนไลน์ การรับสายโทรศพัท ์
 2. การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชัน่ในภาครัฐ ดว้ยการออกนโยบาย จดัท า

ขอ้เสนอแนะใหอ้งคก์รต่างๆ การใหก้ารศึกษา การจดัท ารายงานเร่ืองการตา้นคอร์รัปชัน่ ป้องกนัและใหร้างวลัแก่ผู ้
ท่ีแจง้เบาะแสการคอร์รัปชัน่  

 3. จดัการดูแลเร่ืองการอุทธรณ์ ป้องกนัสิทธิของประชาชนผูอุ้ทธรณ์จากพฤติกรรมนอกกฎหมายระหวา่ง
กระบวนการอุทธรณ์ 

 



อ านาจของ ACRC 
  ACRCไดรั้บอ านาจในการท างานอยา่งอิสระ ดว้ยอ านาจในการบริหารACRCมีอ านาจในการให้

ขอ้เสนอแนะแกองคก์รภาครัฐเพ่ือมาตรการในการป้องกนัคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน แมจ้ะไม่มีผลทาง
กฎหมายแต่ACRCกส็ามารคเขา้ไปสงัเกตการณ์ความคืบหนา้องคก์รนั้นๆได ้

 
 การท างานของ ACRC นั้นอาศยัความร่วมมือจาก 
 1.The President’s Secretary 
 2.The Office of the Prime Minister 
 3.The Board Audit and Inspection (BAI) 
 4.The Public Prosecutor’s Office 
 5.The Inspector General of each Ministry 
 6.Minister of Public Administration and safety (MOPAS) 

 



โครงสร้างขององค์กร 
 1.การจดัท านโยบาย เพ่ือเสนอใหรั้ฐบาลในทุกระดบัสร้างความร่วมมือประสานงานในการตา้นคอร์รัปชัน่ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 
 2.การประเมิน จดัท าเป็นรายปีตามองคก์รภาครัฐต่างๆหรือท าแบบส ารวจถามประชาชน รวมไปถึงการประเมินผล

งานขององคก์รต่างๆวา่ท าไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 3.การสงัเกตการณ์ ส านกังานมีหนา้ท่ีในการคุม้ครองและใหร้างวลัผูแ้จง้เบาะแสการคอร์รัปชัน่ 
 4.การปฏิรูปกฎหมาย ส านกังานมีหนา้ท่ีใหข้อ้แนะน าเพ่ือใหห้น่วยงานของรัฐสามารถออกกฎหมายตา้นคอร์รัปชัน่

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.สร้างจริยธรรม ส านกังานมีหนา้ท่ีรณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดจิตส านึกตา้นคอร์รัปชัน่ 
 6.การยกระดบัความร่วมมือ ทั้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ภาครัฐและความร่วมมือใน

ระดบัประเทศ 

 



 เน้นการคดัสรรบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายเข้ามาท างานใน
องค์กร ต้องผา่นการสอบคดัเลือกสามรอบ อย่างไรก็ตามหากต้องการ
ผู้ เช่ียวชาญด้านใดด้านหนึง่เป็นพิเศษก็สามารถแตง่ตัง้ได้ การท างาน
ในองค์กรมีการเลื่อนขัน้ตามความสามารถและในองค์กรก็มีการจดั
อบรมให้บคุลากรสม ่าเสมอ 

 ภายในองค์กรมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ให้การศกึษาแก่ประชาชน หน่วยงานท่ีคอยสืบสวนวางแผน หน่วยงาน
ท่ีคอยปอ้งกนัและให้รางวลัแก่ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 

 

 



บทบาทของภาคประชาสังคม 
           จากการเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตย(Democratization) ในปี1970-1980เราจะพบวา่ภาคประชาสงัคมของ

เกาหลีใตมี้บทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยอยา่งมาก ภาคประชาชนของเกาหลีใตเ้ร่ิมออกมามีบทบาท
เคล่ือนไหวในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในปี1990 ซ่ึงภาคประชาชนของเกาหลีนั้นมีบทบาทในการเสนอนโยบายต่างๆ 
การปฏิรูปกฎหมาย เรียกร้องใหมี้การออกกฎหมายหรือพระราชบญัญติัใหม่ๆ เรียกร้องการตรวจสอบเงินทางการ
เมือง เช่น การเปิดเผยบญัชีทรัพยสิ์นและการตั้งงบประมาณในการใชจ่้ายของนกัการเมืองในการด าเนินแผนงาน
ต่างๆ รวยไปถึงบทบาทในการสงัเกตการณ์การเลือกตั้ง การจดัสรรงบประมาณและการท างานของภาคธุรกิจใน
ระดบัชาติดว้ย 

 



 บทบาทของภาคประชาสังคม 
ในปี1990 บทบาทของภาคประชาชนในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มีความโดดเด่นมากข้ึน เน่ืองจาก 
     1)รัฐบาลและพรรคการเมืองลม้เหลวในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

นกัการเมืองยงัคงอยูใ่นวงัวนของการคอร์รัปชัน่เช่นเดิม ภาคประชาสงัคมจึงตอ้งออกมาเรียกร้องกดดนัใหมี้การออก
กฎหมายและปฏิรูปการเมือง 

 2) การต่อตา้นคอร์รัปชัน่จ าตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และจบัตาดูนโยบาย มีการตั้งCitizen’s Coalition for 
Economics Justice (CCEJ) และPeople Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) แกนน าส่วนมากจะเป็นคน
กลุ่มเดียวกนักบัท่ีเคยเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยมาก่อน ยทุธวิธีในการด าเนินการเป็นไปดว้ยความสนัติและไม่
ฝ่าฝืนกฎหมาย 

 3) ในช่วงปี1990ขบวนการภาคประชาสงัคมนั้นขยายอิทธิพลในทางความคิดทางการเมืองไปสู่สงัคมในวงกวา้ง ค า
วา่ “Citizen Movement” ไดก้ลายเป็นค ายอดนิยมของกลุ่มเรียกร้องต่างๆทั้งในกลุ่มสตรี กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่ม
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างไดรั้บอิทธิพลทางความคิดในการเรียกร้องดา้นสิทธิมนุษยชน การปฏิรูปทางการเมืองและ

การต่อตา้นคอร์รัปชัน่    
 



บทบาทของภาคประชาสังคมในการเสนอนโยบายและการปฏิรูปกฎหมายในการต้านคอร์รัปช่ัน 
 1.Real Name Financial Transaction System เน่ืองมาจากปัญหาส าคญัประการหน่ึงของเกาหลีคือการท่ีอนุญาตใหท้ า

ธุรกรรมทางการเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งใชช่ื้อจริงในการท าธุรกรรม สามารถใชน้ามแฝงหรือยมืช่ือของผูอ่ื้นมาได ้ระบบท่ีได้
เสนอน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาการหลบเล่ียงภาษีและการยกัยอกทรัพย ์การเรียกร้องนโยบายน้ีเร่ิมจากการท่ีCCEJได้
ตีพิมพห์นงัสือ Let us Change Our Society: Reform Proposals for Economic Justice ซ่ึงเน้ือหาประกอบไปดว้ยวาระการ
ปฏิรูป54วาระ และในปี1993 CCEJก็ไดตี้พิมพห์นงัสือReal Name Financial Transaction จนในท่ีสุดประธานาธิบดี Kim 
Young Samไดอ้อกกฎReal name systemเพ่ือตอบสนองขอ้เรียกร้องน้ี ถือเป็นชยัชนะของCCEJและภาคประชาสังคม 
 

 2.Freedom of Information Act and Administrative Reforms เป็นอีกหน่ึงวาระท่ีเสนอโดยCCEJซ่ึงCCEJประสบ
ความส าเร็จอยา่งมากในช่วงปี1992 เพราะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคร้ังนั้น CCEJสามารถโนม้นา้วใหผู้ส้มคัรส่วนมาก
สัญญาวา่จะขบัเคล่ือนกฎหมายฉบบัน้ีถา้ไดรั้บเลือก อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากท่ีประธานาธิบดีKim Young Samชนะการ
เลือกตั้งกฎหมายฉบบัน้ีกลบัไม่สามารถบญัญติัออกมาได ้CCEJจึงตอ้งตีพิมพห์นงัสือ Open Society, Open information 
1994 จนท าใหก้ฎหมายน้ีสามารถบญัญติัออกมาไดใ้นเดือนธนัวาคม 1996 อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบัน้ียงัมีช่องโหวอ่ยู่
มาก CCEJจึงตอ้งออกมารณรงคอี์กคร้ังจนมีการออกกฎหมายท่ีสมบูรณ์มีความโปร่งใสและมีความเป็นประชาธิปไตยมาก
ข้ึนในปี1997   
 

 



บทบาทของภาคประชาสังคมในการเสนอนโยบายและการปฏิรูปกฎหมายในการต้านคอร์รัปช่ัน 
 Anti-corruption Law PSPDส่งเสริมใหมี้การออกกฎหมายน้ี โดยมีสาระส าคญัคือการป้องกนัและใหร้างวลัแก่ผูแ้จง้

เบาะแสการคอร์รัปชัน่ เสนอใหมี้การตั้งหน่วยงานอิสระในการจดัการปัญหาคอร์รัปชัน่ 
 การปฏิรูป Political Financing รัฐบาลของKim Young Sam(1993-1997)และรัฐบาลของKim Dae Jung(1998-2002)

แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการแกปั้ญหาคอร์รัปชัน่มากกวา่สมยัเผดจ็การทหาร แต่พรรคการเมืองของพวกเขายงัคง
มีการรับเงินใตโ้ต๊ะอยู ่งบทางการเมืองท่ีจดัสรรใหส้มาชิกสภากมี็การใชเ้งินเกินกวา่ท่ีก าหนดไวถึ้ง10เท่า CCEJจึง
เรียกร้องใหมี้การปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งและงบทางการเมือง เช่น การรณรงคฺใหก้ารเลือกตั้งมีความโปร่งใส
และในปี1997มีการออกกฎหมายใหมี้การถ่ายทอดสดการดีเบทระหวา่งผูล้งแข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดี 

 



บทบาทของภาคประชาสังคมในการสังเกตการณ์และเคล่ือนไหวทางการเมือง 
 1.การสงัเกตการณ์การเลือกตั้ง มีการจดัตั้งCoalition for Fair Election Campaign(CFEC) ในปี1991 จะมีอาสาสมคัร

จากCFECไปคอยสงัเกตการณ์แคมเปญท่ีผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเสนอ รวมถึงจบัตาดูการซ้ือเสียงและใหค้วามรู้
ประชาชนใหรั้บเงินจากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง 

 2.การเฝ้าสงัเกตงบประมาณของชาติ CCEJและPSPD คอยสงัเกตการณ์การใชจ่้ายงบประมาณของรัฐบาลวา่มีการใช้
จ่ายภาษีอยา่งเหมาะสมหรือไม่ ในปี1998 CCEJไดจ้ดัตั้ง “Clean Fund”ร่วมกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัDong-aเพ่ือให้
รางวลัแก่ผูท่ี้แจง้เบาะแสการคอร์รัปชัน่ PSPDยงัคอยดูแลตรวจสอบการใชจ่้ายของแต่ละหน่วยงานของรัฐทั้งใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 3.การเฝ้าสงัเกตภาคธุรกิจ CCEJ ดูแลรายงานประจ าปีโดยใชเ้กณฑจ์ากEconomic Justice Index ตั้งแต่ปี1992 PSPD
ไดอ้อกมาตั้งเครือข่าย Anti-Corruption Network in Korea (ACNK) 

 



บทบาทของภาคประชาสังคมในการสังเกตการณ์และเคล่ือนไหวทางการเมือง 

 
 4.การออกมาเคล่ือนไหวและเรียกร้องจนท าใหอ้ดีตประธานาธิบดี Chun Doo HwanและRoh Tae Wooตอ้งออกจาก

ต าแหน่งจากปัญหาคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นผลงานของCCEJ PSPDและองคก์รประชาสงัคมอีกหลายองคก์ร 
 5.การออกมารณรงคต่์อตา้นนกัการเมืองในการเลือกตั้งปี2000 มีการตั้ง Civil Action for the General Election 

(CAGE) เพ่ือจดัท ารายช่ือนกัการเมืองท่ีมีประวติัการโกง  
 6.การจดัท าดชันีความตระหนกัถึงปัญหาคอร์รัปชัน่ (Corruption Perception Index) โดยท่ีCCEJไดพ้ฒันาข้ึนมาเอง

แลว้น าไปส ารวจในเขตเมืองและชนบทต่างๆโดยเร่ิมในปี2000 

 



การร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ 
 ประธานาธิบดีKim Young Samตั้งคณะกรรมการเพ่ือการป้องกนัคอร์รัปชัน่ (Commission for The Prevention of 

Corruption) ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีมีผูน้ าภาคประชาสงัคมในหลายๆภาคส่วนรวมอยูด่ว้ย นอกจากน้ีการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งภาคประชาสงัคมและภาครัฐนั้นยงัมีในรูปแบบการรณรงคเ์ร่ืองภาษีซ่ึงเร่ิมโดยCCEJ องคก์รอ่ืนๆ
และรวมถึงOffice of National Tax Administrativeดว้ย 

 เราจะพบวา่บทบาทของภาคประชาสงัคมในการปฏิรูปและต่อตา้นคอร์รัปชัน่นั้นมีความส าคญัไม่ต่างจากภาค
การเมืองและภาคเศรษฐกิจ การปฏิรูปส่วนใหญ่ในเกาหลีนั้นเกิดจากการผลกัดนัของภาคประชาสงัคมมากกวา่ท่ีจะ
มาจากพรรคการเมืองหรือรัฐบาล ฉะนั้นในปัจจุบนัรัฐบาลจึงมีความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาคอร์รัปชัน่มากข้ึน มีการ
ร่วมมือในระดบันานาชาติในการป้องกนัการฟอกเงิน (Paris-based financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF)และยงัมีการท าขอ้ตกลงเพ่ือสร้างความร่วมมือในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ร่วมกบัอีก35ประเทศ
จากทัว่โลก  
 



การร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ 
 

 บทบาทของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และการพฒันาระบบการขนส่งในเกาหลีใตมี้ส่วนช่วยยกระดบัให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนเป็นอยา่งมาก เม่ือเร่ืองปากทอ้งไม่ไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศท าให้
การเมืองของเกาหลีใตค่้อนขา้งมีเสถียรภาพมากข้ึนเร่ือยๆนบัตั้งแต่การเปล่ียนผา่นจากระบอบเผดจ็การสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย เกาหลีใตมี้การปกครองทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ส่งผลใหภ้าคประชาสงัคมมีความเขม้แขง็ บทบาทของNGOจึงมีความส าคญัมากข้ึน  

  เกาหลีใตน้ั้นก าลงัเร่งพฒันาใหมี้ความทนัสมยัข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
เรียกร้องการท างานท่ีโปร่งใสและซ่ือตรงของภาครัฐ โดยเราสามารถสงัเกตไดจ้ากการปฏิรูปสถาบนัการเมืองต่างๆ
ท่ีลม้เหลวในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เม่ือเกาหลีใตต้อ้งการขยายการพฒันาเศรษฐกิจของตนเอง
ใหท้นักระแสโลกจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะหาทางแกปั้ญหาคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะแรงผลกัดนัจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 
1997 

 



การร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ 
 

 ภาคประชาสงัคมในเกาหลีมีความตอ้งการท่ีจะหาทางป้องกนัการเกิดคอร์รัปชัน่มากข้ึน เช่น ระบบการเรียกประชุม
ท่ีชาวจงัหวดันั้นๆสามารถเรียกผูน้ ารัฐบาลทอ้งถ่ินมาประชุม พบปะ หารือไดห้รือการเรียกร้องพระราชบญัญติั
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้  
 

 ประชาสงัคมคอยจบัตาดูการท างานของภาครัฐและบริษทัเอกชนต่างๆส่งเสริมใหมี้การออกกฎหมายในการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเสรี รัฐบาลมีการใหเ้งินสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสงัคม  
 

 ACRCตอ้งรายงานผลการท างานต่อฝ่ายบริหาร รัฐสภาและสาธารณะ 
 

 



 
บทบาทของส่ือในเกาหลใีต้ 
 ส่ือในเกาหลีใตมี้บทบาทในการรายงานการสืบสวนของภาครัฐในประเดน็ปัญหาเร่ืองคอร์รัปชัน่และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ส่ือน าเสนอรายงานการสืบสวนในเร่ืองการใชง้บประมาณของภาครัฐ การเปิดเผยบญัชีทรัพยสิ์นของ
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและขา้ราชการระดบัสูง อีกทั้งยงัช่วยเผยแพร่กฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพในการน าเสนอ
ข่าวของส่ือ โดยACRCใหค้วามร่วมมือกบัทั้งส่ือของรัฐและเอกชนในการเผยแพร่รายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ทั้งรายการทีวี งานเขียนและรายการทอลค์โชว ์
 



 ACRC ขาดอ านาจในการสืบสวนและขอบเขตอ านาจท่ีไม่ครอบคลุมไปถึง
ภาคเอกชน 
 





 ฮ่องกงจากท่ีเคยไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีมีอตัราคอร์รัปชัน่ท่ีสูงมากท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลกแต่เม่ือไดมี้การจดัตั้ง
Independent Commission Against Corruption (ICAC)ในปี1974 ดว้ยระยะเวลาเพียง5ปีปัญหาคอร์รัปชัน่ของฮ่องกง
กล็ดลงอยา่งมาก จนท าใหฮ่้องกงกลายเป็นประเทศท่ีมีสงัคมความโปร่งใส มีอตัราการคอร์รัปชัน่นอ้ยมากท่ีสุด
ประเทศหน่ึงในโลก รูปแบบการตั้งICACของฮ่องกงจึงกลายเป็นหน่ึงในรูปแบบท่ีประเทศต่างๆในโลกตอ้งการ
น าไปประยกุตใ์ช ้ 

 



ปัจจัยทีท่ าให้ICACฮ่องกงประสบความส าเร็จ 
 1. กลยทุธ์สามเสาหลกั คือการยบัย ั้ง การป้องกนัและการใหก้ารศึกษา เม่ือมีการวางเสาหลกัไวเ้ช่นน้ีแลว้ส่งผลให้

ภายในองคก์รแบ่งออกเป็นสามหน่วยงาน คือ  
 

 1.1)the Operations Department เพ่ือสืบสวนการคอร์รัปชัน่และด าเนินการฟ้องร้องผูก้ระท าผดิ  
 1.2)the Corruption Prevention Department เพ่ือพิจารณา,ตรวจสอบระบบการท างานและขั้นตอนการด าเนินงานใน

ภาครัฐเพ่ือตรวจสอบโอกาสในการคอร์รัปชัน่และจดัท าขอ้เสนอแนะในการป้องกนัไม่ใหมี้การคอร์รัปชัน่  
 1.3)the Community Relations Department to educate the public against the evil of corruption and to enlist their 

support and partnership in fighting corruption. 
 



ปัจจัยที่ท าให้ICACฮ่องกงประสบความส าเร็จ 
 2. การบงัคบัใชก้ฎหมาย ICAC ไดเ้นน้การบงัคบัใชก้ฎหมายในส่วนของOperations Departmentโดยใชท้รัพยากร

ในหน่วยงานถึง70% เพราะมีความเช่ือวา่การใหก้ารศึกษาเพียงอยา่งเดียวจะไม่ประสบความส าเร็จ จึงตอ้งมีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเสียก่อน เป้าหมายหลกัคือการก าจดัอุปสรรคและแสดงใหส้าธารณะชนเห็นถึง
มาตรการขั้นเดด็ขาดท่ีICACจดัการกบัการคอร์รัปชัน่ 
 

 3. บุคลากรมืออาชีพ การแกปั้ญหาคอร์รัปชัน่จ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถ ICACยนืยนัวา่บุคลากรของ
ตนนั้นมีประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญหลากหลายและมีความรับผดิชอบ บุคลากรของ ICAC ตอ้งมีความสามารถ
ในการปฏิบติัภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีการจดัท าทีมงานท่ีไดรั้บการอบรมมาอยา่งดีคอยสอดส่องดูแล
สถานการณ์การคอร์รัปชัน่เป็นการเฉพาะ ทั้งน้ีในเร่ืองของบุคลากรในช่วงก่อตั้งICACใชต้ ารวจ181คนและพลเรือน
44คนจากACOและจดัหาพนกังานใหม่ๆอีก144คนท าใหมี้เจา้หนา้ท่ีทั้งหมด369คน จนมาถึงปี2006มีการจา้ง
พนกังานมากข้ึนเป็น 1,193 คน  
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 4. กลยทุธ์การยบัย ั้งการเกิดคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การรับเร่ืองร้องเรียนจากคนทัว่ไปแลว้ส่งต่อไปยงั

องคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการรับเร่ืองร้องเรียนนั้นสามารถท าไดอ้ยา่งสะดวกผา่นการโทรสายด่วน, ระบบการ
ป้องกนัผูท่ี้แจง้เบาะแสและพยานท่ีมีประสิทธิภาพ, ICAC ยงัมีมาตรการในการสืบสวนทนัทีเม่ือมีกรณีการ
คอร์รัปชัน่เกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ ทั้งน้ีตอ้งมีหลกัฐานและเหตุผลท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 

 5. กลยทุธ์การป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดโอกาสการเกิดคอร์รัปชัน่ในองคก์รภาครัฐและองคก์รสาธารณะต่างๆ 
หลกัการส าคญัคือการรับรองในประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้ององคก์รรัฐทั้งหมด 

 6.กลยทุธ์การใหก้ารศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การท างานร่วมกบัส่ือในการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร การ
ท างานต่างๆขององคก์ร การด าเนินคดีต่างๆ รวมไปถึงการท าละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีท่ี
ประสบความส าเร็จ การจดัหลกัสูตรตา้นคอร์รัปชัน่ในสถานศึกษาหรือการจดัท าเวบ็ไซตเ์พ่ือการใหข้อ้มูลต่างๆ 

 



ปัจจัยที่ท าให้ICACฮ่องกงประสบความส าเร็จ 
 7. การจดัท าโครงร่างทางกฎหมายและกฎหมายตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 8. กลไกการทบทวน มีการวางกลไกถ่วงดุลอ านาจในองคก์รเพ่ือไมใ้หเ้กิดการใชอ้  านาจมากไป ท่ีเห็นไดช้ดัคือ the 

Operations Review Committee ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีมีอ านาจมาก สมาชิกส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน เป็น
ตวัแทนของประชาชนเขา้มาท าหนา้ท่ีในการคอยสงัเกตการณ์ในICAC คณะกรรมการเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีในการทบทวน
รายงานการคอร์รัปชัน่และรายงานสืบสวนทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบการร้องเรียนทุกกรณีวา่ไดรั้บการจดัการอยา่ง
เหมาะสม ในแต่ละปีคณะกรรมการจะตีพิมพร์ายงานประจ าปีเพ่ือย  ้าถึงความโปร่งใสและการสามารถตรวจสอบได ้ 

 9. การท างานเนน้ไปทั้งการคอร์รัปชัน่ในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการครหาวา่ICACด าเนินการสอง
มาตรฐาน  

 10. การท างานในลกัษณะความร่วมมือ ICACร่วมมือกบัหลายภาคส่วนเพ่ือจดัการกบัปัญหาคอร์รัปชัน่ ซ่ึงรัฐบาลถือ
เป็นองคก์รท่ีส าคญัท่ีสุด ร่วมไปกบัองคก์รอ่ืนๆเช่น องคก์รธุรกิจ ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชน
และเครือข่ายระหวา่งประเทศ 

 11. มีเจตนารมณ์ทางการเมืองท่ีชดัเจน มีความเป็นอิสระและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ เป้าหมายหลกัคือการก าจดั
คอร์รัปชัน่ ท าใหI้CACเป็นองคก์รท่ีท างานอิสระ รับผดิชอบโดยตรงต่อหวัหนา้ฝ่ายบริหารฮ่องกงท าใหI้CAC
ปราศจากการถูกแทรกแซงในขั้นตอนการท างานสืบสวนต่างๆ ทั้งน้ีICACยงัถือเป็นหน่ึงในองคก์รตา้นคอร์รัปชัน่ท่ี
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากท่ีสุดในโลกดว้ย  
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 ANSWER: Strong institution  
 การก่อตั้ง ICACซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐในฮ่องกงท่ีมีความแขง็แกร่งทางองคก์รและมีการท างานเพ่ือปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การสนบัสนุนของ ICAC ในการใหค้วามรู้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆเช่นการจดัสมัมนาความรู้เพ่ือการต่อตา้น

คอรัปชัน่ 
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 โครงสร้างเชิงอ านาจของสถาบนัการปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีมีความแขง็แรงเพราะถูกก่อตั้งโดย

กฎหมาย มิไดถู้กก่อตั้งโดยอ านาจของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นแลว้สถาบนัการปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน่ของฮ่องกงน้ีสามารถใชอ้  านาจในการตรวจสอบใครกไ็ด ้แมก้ระทัง่ต ารวจเองกย็งัสามารถถูก
ตรวจสอบและด าเนินมาตรการปราบปรามการทุจริตไดด้ว้ย โดยยกเวน้แต่ผูว้า่การเกาะฮ่องกง (เพราะมี
ฝ่ายนิติบญัญติัท่ีเป็นฝ่ายถ่วงดุลอ านาจและคอยตรวจสอบการท างานของผูว้า่การฮ่องกงโดยตวัเองอยูแ่ลว้) 

 ในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ผูท่ี้มีอ  านาจสูงสุดไม่สามารถเป็นผูก้ระท าการทุจริตคอรัปชัน่ ดงัเช่น
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางแห่งสหราชอาณาจกัรมาปกครองฮ่องกง 
และผูว้า่การฮ่องกง เพราะเน่ืองจากหวัหนา้หรือผูมี้อ  านาจสูงสุดขององคก์รจะเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการใช้
อ  านาจสูงสุดน้ีเพื่อการปราบปรามการทุจริต หากผูมี้อ  านาจสูงสุดน้ีกระท าการทุจริตเสียเอง การ
ปราบปรามกจ็ะไม่เป็นผลนกั ตวัผูน้ าหรือผูบ้ริหารสูงสุดเองเป็นผูท่ี้มีบทบาทต่อในการขบัเคล่ือนกลไก
ในการต่อตา้นการทุจริตท่ีส าคญั 
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 มีความเป็นองคก์รอิสระท่ีหลุดพน้จากหน่วยงานท่ีเกิดความคอรัปชัน่สูงเช่น สถาบนัต ารวจเป็นตน้ จึงท าใหก้าร

ปราบปรามเป็นไปไดส้ะดวกข้ึน แรงตา้นทานภายในองคก์รลดลง 
  
 หนา้ท่ีรับผดิชอบของ ICAC มี 3 หน่วยงานดว้ยกนั เช่น หน่วยปฏิบติังานปราบปรามการทุจริต หน่วยชุมชน

สมัพนัธ์ และหน่วยป้องกนัคอรัปชัน่ สามหน่วยงานน้ีมีหนา้ท่ีคลอบคลุมต่อการจดัการการคอรัปชัน่ซ่ึงแสดงถึงการ
จดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 กรอบกฎหมาย พรบ.จดัตั้ง ICAC เป็นกรอบกฎหมายท่ีเก้ือหนุนและมอบอ านาจในการปราบปรามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ

เป็นปัจจยัสนบัสนุนต่อการจดัการคอร์รัปชัน่ 
 มีอ านาจป้องกนัไม่ใหผู้ต้อ้งสงสยัในคดีคอร์รัปชัน่สามารถท าธุรกรรมโยกยา้ยทรัพยสิ์นได ้
 สามารถร้องขอต่อศาลใหอ้นุมติัไปยงักองตรวจคนเขา้เมืองเพ่ือสกดักั้นการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลตอ้ง

สงสยัได ้
 มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลกบัหน่วยงานยติุธรรมดว้ยกนัเอง เช่น ICAC จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอยัการสูงสุด 

หรือปัจจุบนัคือปลดักระทรวงยติุธรรมก่อนท่ี ICAC จะเร่ิมด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการทุจริต ทั้งน้ีกเ็พ่ือไม่ใหอ้  านาจแก่ 
ICAC มากเกินไปทั้งน้ีกเ็พ่ือการป้องกนัไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีลุแก่อ านาจ กระท าการทุจริตเสียเอง 
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 มีกฎหมายใหอ้  านาจความชอบธรรมในการปราบปรามและควบคุมแก่ ICAC 
 ฮ่องกงมีกลไกส าคญัคือ การจดัตั้งหน่วยงานอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองอยา่งจริงจงัและสร้าง

โครงสร้างการท างานท่ีโปร่งใสโดย ใชร้ะบบการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัเอง (Self-check and balance) 
ภายใตส้ภาพการแข่งขนัเพื่อความเป็นเลิศระหวา่งองคก์รต่างๆ 

 รัฐสภา ท าหนา้ท่ีเจรจางบประมาณของ ICAC กบั เลขาธิการ และ จดัตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา 1 คณะ
ส าหรับตรวจการท างานของ ICAC 

 เลขาธิการ ท าหนา้ท่ีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของ ICAC 
 ขา้หลวงใหญ่ มีหนา้ท่ีรับการรายงานโดยตรงจากเจา้หนา้ท่ี ICAC แต่ไม่มีอ  านาจในการแทรกแซง

ปฏิบติัการแต่อยา่งใด อีกทั้งมีหนา้ท่ีจดัตั้งคณะท่ีปรึกษาอีก 4 คณะ ท าหนา้ท่ีช้ีน าการท างานของ ICAC 
 เจา้หนา้ท่ี ICAC มีหนา้ท่ีรายงานโดยตรงต่อขา้หลวงใหญ่ แต่ปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ 

 
 



ภาพลกัษณ์ของ ICAC ต่อประชาชนฮ่องกง: เป็นกลางหรือเป็นเคร่ืองมือ? 
 ภาพลกัษณ์ของ ICAC ฮ่องกงในสายตาประชาชนนั้นเป็นไปดว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสูง จากการท างานอยา่งหนกั

ตลอด 40 ปีนบัแต่ก่อตั้ง ICAC มุ่งเป้าจดัการปัญหาการทุจริตในภาคเอกชนก่อน ทั้งน้ีเพราะรอคอยการเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองของกฎหมายท่ีจะเอ้ืออ านาจมาใหเ้ขา้ไปจดัการการทุจริตในภาครัฐไดม้ากข้ึนเช่น พรบ.อภยัโทษส าหรับ
ต ารวจชั้นผูน้อ้ยท่ีเขา้ข่ายกระท าความผดิในปี 1977 เพ่ือดึงต ารวจเหล่านั้นใหร่้วมมือกบั ICAC รวมถึงช่วยเป็นหูเป็น
ตาใหก้บัประชาชนท่ีถูกเอาเปรียบดว้ย (เพราะก่อนหนา้จะมีการออก พรบ.น้ี ต ารวจจ านวนมากไม่ใหค้วามร่วมมือ
ซ ้ ายงัท าร้ายเจา้หนา้ท่ี ICAC อีกดว้ย) 

 คะแนนนิยมจากประชาชนเร่ิมฟ้ืนฟูเม่ือ ICAC สามารถเชือดไกใ้หลิ้งดูในกรณีการจบักมุและด าเนินคดีคร้ังใหญ่กบั
กลุ่มธุรกิจและอิทธิพลการเมืองของ ลี กา ซิง จนเกิดความเช่ือมัน่วา่ ICAC มีความเป็นกลาง 
 

 




Political decentralization and corruption: Evidence from around the world,C. Simon Fan,2008 

 Hong Kong Model Anti C, Shaomin p.6 
 บทความเดียวกนั p.6 




