
เรื่องคอรัปช่ันและการใชทรัพยากรไมเหมาะสมกับนิติธรรม 
 

(1)  คํานํา 
 

 บทความจะกลาวถึงนิติธรรมในแงมุมของคอรัปชั่นและการใชทรัพยากรของรัฐอยางไม
เหมาะสม  โดยนําขอเขียน 3 ชิ้นของผูเขียนเองซ่ึงตั้งใจนําเสนอใหเปนความรูดานนิติธรรมแก
สาธารณชน อันไดแก (1) อุดมการณและเจาหนาท่ีรัฐ   (2)  ใหญแคไหนก็ตองติดคุกได  และ                 
(3) จิตสํานึกเงินของประชาชน   หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ท่ีขอเขียนไดยกข้ึนมา
พิจารณา 
 ขอเขียน (1) ถึง (3) ตีพิมพในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับวันท่ี 13 พฤษภาคม 2557 
ฉบับวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 และฉบับวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ตามลําดับ  
    

(2)  ขอเขียน 
 
(2.1)  อุดมการณและเจาหนาท่ีรัฐ 
 
 การทํางานท่ีขาดอุดมการณทําใหไดผลงานท่ีต่ํากวามาตรฐานและไมสมประโยชนกับ

ทรัพยากรท่ีตองเสียไป บานเราตลอดระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา มีหลักฐานมากมายวาการขาด

อุดมการณในการทํางานของเจาหนาท่ีสวนใหญของภาครัฐมีบทบาทอยางสําคัญในการทําใหประเทศ

ของเราไมอยูในสภาพท่ีควรจะดีกวานี้มาก 

 เกาหลีใตประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรายแรงไลเลี่ยกับไทยใน พ.ศ. 2540 ถาใคร

พิจารณาเกาหลีใตในปจจุบันใหดีจะเห็นวาในเวลา 10 กวาปเขากาวไปไกลมาก ๆ ท้ังในเรื่องคุณภาพ

ชีวิตของผูคน ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ความสะอาดงดงามของถนนหนทางและตึกรามบานชอง โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี ฯลฯ     

พูดไดสั้น ๆ วานาประทับใจมากในความกาวหนาของประเทศเขา 

 มาเลเซียประสบวิกฤตเศรษฐกิจไลเลี่ยกับไทยในยุค “ตมยํากุง” แตปจจุบันมาเลเซียมี

รายไดตอหัวท่ีสูงกวาไทย 1 เทาตัว มีคุณภาพการศึกษาเปนท่ียอมรับของชาวโลก ภาครัฐมีระบบการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ บานเมืองสะอาดเรียบรอยเปนระเบียบกวากอนเปนอันมาก 

 ตัวอยางไมไกลบานเราก็มีอีกมากมายไมวาจะเปนสิงคโปร ไตหวัน ฮองกง ญี่ปุน ฯลฯ    

ประเทศเหลานี้ไปไกลกวาเรามากเพราะเจาหนาท่ีรัฐของเขามีอุดมการณในการทํางาน มุงม่ันอยาง
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ตอเนื่องในการทํางานอยางดีท่ีสุดในหนาท่ีของตนใหสมกับเงินเดือนท่ีมาจากภาษีอากรของ

ประชาชน 

 เราจะไมเห็นฝาทอริมถนนเปดคางท้ิงไวเปนวัน ๆ โดยไมมีใครสนใจ ไมเห็นสายโทรศัพท

ท่ีหลุดหอยลงมาเปนเดือน ๆ และยุงตีกันเหมือนฝูงงูเล็กขดกันอยู ไมเห็นการใชเวลาโทรศัพทเรียก

ตํารวจ 911 ท่ีมาถึงชากวาการโทรเรียกคนสงพิซซา ไม เห็นถนนท่ีเปนหลุมเปนบอนาน             

เปนเดือน ไมเห็นหลุมท่ีขุดคางไวบนถนนเพราะขาดการประสานงานระหวางประปาและไฟฟา               

ไมเห็นการใชเงินท่ีขาดประสิทธิภาพ เชน เลือกตั้งครั้งท่ีแลวใชเงินไป 3,885 ลานบาท ท้ัง ๆ ท่ีรูวา

เปนการตําน้ําพริกละลายแมน้ํา  ฯลฯ  

 เจาหนาท่ีรัฐของบานเราสวนใหญสักแตวาทํางานใหพน ๆ ไปในแตละวันนับตั้งแต

ขางบนจนมาลางสุด  เราขาดคนจํานวนมากท่ีทุมเทใหงานอยางทําใหแนใจไดวางานท่ีเขารับผิดชอบ

นั้นเกิดเปนผลข้ึนอยางจริงจัง และขาดระบบของการสรางความตอเนื่องของนโยบาย 

 ไมวารถจะติดกันหนักหนาแคไหนเพราะแครถ 2 คนสะกิดกันจนเผาผลาญน้ํามัน

มากมาย คน 2 คนนั้นก็ไมแครและไมสนใจวาจะเกิดอะไรข้ึนกับคนอ่ืนตราบท่ีตกลงกันไมได      

เจาหนาท่ีของรัฐก็ไมใสใจเพราะก็ไอแครถติดเทานั้น เวลาจะสูญไปเทาใดก็เปนเรื่องของคนอ่ืน       

ความรูสึกวาตองเรงรีบเพราะสังคมเรากําลังสูญเสียจากเหตุการณไรสาระเชนนี้หาไดยาก 

 การประสานงานในระบบราชการก็มีนอย ฉันทําของฉันอยางนี้แหละและเทานี้แหละท่ี

พอจะประคองฉันใหไปได ทําไมจะตองไปประสานงานกับคนอ่ืนใหยุงยากและอาจทําใหตนเอง             

เสียอํานาจดวย สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอจากนี้ก็ชางมัน เพราะฉันทํางานของฉันเสร็จแลว 

 สาเหตุของการขาดอุดมการณมาจาก (1) การขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม เจาหนาท่ีของ

รัฐสวนใหญไมสนใจและแครวางานของตนในท่ีสุดแลวจะมีผลตอสวนรวมอยางไรตราบท่ีตนเองเอา

ตัวรอดไดก็กาวหนาในงานแลว (2) การขาดจิตสํานึกวาเม่ือทํางานแลวตองทําใหดีท่ีสุด ใหผลงานคุม

กับภาษีอากรท่ีบังคับเก็บจากประชาชน (3)  ระบบความดีความชอบไมไดอยูบนพ้ืนฐานของผลงาน

ข้ันท่ีมีผลตอสวนรวม แตมักเปนระบบท่ีหากเปนพรรคพวกเดียวกันแลวก็ชวยเหลือกันอยางไมใยดี

กับความไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 (4)  คอรัปชั่นดาษดื่นในสังคมนับตั้งแตขางบนสุดคือนักการเมืองไลลงมาจนถึง

ขาราชการชั้นผูนอย ปศาจตนนี้ทําใหจริยธรรมผูคนเสื่อม วัน ๆ เห็นแตธนบัตรลอยอยูขางหนาจน

บดบังจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมและการตั้งใจสรางผลงานท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถทําไดใหสวนรวม 
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 ปศาจจากอเวจีตนนี้ทําลายระบบคุณธรรมและนิติธรรมในระบบราชการอยางปนป    

เพราะเม่ือวัตถุประสงคของงานเปนไปเพ่ือผลประโยชนสวนตัว ก็ละเลยประโยชนท่ีเกิดตอสวนรวม      

การกระทําทุกอยางเปนไปเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพองเทานั้น 

 คําถามก็คือถาเราไมชวยกันปราบปศาจคอรัปชั่นตนนี้ ณ บัดนี้ เม่ือไหรเราจะปราบกัน   

และถาเราไมชวยกันปราบแลว ใครจะปราบใหเรา 

 (5)  คุณภาพของเจาหนาท่ีรัฐโดยเฉลี่ยลดต่ําลงเนื่องจากคนมีคุณภาพตางหันไปทํางาน

ในภาคเอกชนท่ีมีระบบการทํางานท่ีสรางความภูมิใจและสรางสรรคคุณคาใหแกคนทํางานได

มากกวา ตลอดท้ังใหผลตอบแทนสูงกวาดวย การเกิดข้ึนของโอกาสและการขยายตัวของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมทําใหทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจํานวนมากไมไหลเขาสูระบบราชการ 

 ถาสังคมไทยไมแกไขปญหาเหลานี้ในเวลา 10 ปขางหนา สังคมของเราจะออนแอเพราะ

ขาดภาครัฐท่ีเขมแข็งซ่ึงสืบเนื่องมาจากการขาดอุดมการณซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ นอกจากนี้

ความสามารถในการจัดการกับสังคมสูงอายุท่ีกําลังมาถึงขางหนา ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ การมีสังคมท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาอยู การจัดการระบบการศึกษาและการเรียนรูของชาติ       

การจัดการเรื่องการตางประเทศ ฯลฯ จะลดถอยลงไปเปนอันมากอยางไมสอดคลองกับสภาพการณ

แวดลอมท่ีตองการความเขมแข็งในเรื่องเหลานี้อยางมาก  

 การขาดอุดมการณในการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐสวนใหญเปรียบเสมือนสังคมของเรา

ขาดเครื่องยนตสําคัญอันจะสงใหเกิดแรงขับเคลื่อนไปขางหนา รถยนตท่ีวิ่งไมเต็มสูบบนถนนท่ีลื่น 

คดเค้ียว ลมแรง และเต็มไปดวยภัยท่ีไมคาดฝนนั้นอยูภายใตอันตรายท่ีนาหวาดหวั่นยิ่ง 

             
(2.2)  ใหญแคไหนก็ตองติดคุกได 
   
  3  เ รื่ อ ง สํ า คัญ ไ ด เ กิ ด ข้ึ น ใน ร ะ ดั บ ช าติ นั บ ตั้ ง แ ต น า ยพล ร ะดั บ สู ง ข อ ง จี น                              
อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส และอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียโดนเลนงานคดีคอรัปชั่น                    
ขาวเหลานี้เตือนใจใหนึกถึงการเอาคนคอรัปชั่นมาเขาคุกในบานเรา 
 นายพล Xu Cai-hou เปน Vice-Chairman ของ China Central Military 
Commission ซ่ึงเปนตําแหนงหนึ่งท่ีสูงของกองทัพถูกถอดออกจากพรรคอมมูนิสต และกําลังถูก
ดําเนินคดีคอรัปชั่น Xu เปนผูนําทหารยศสูงสุดท่ีถูกสอบสวนเรื่องคอรัปชั่นนับตั้งแตยุคสมัยของ 
Deng Xiaoping เปนตนมา 
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 คดีนี้ฮือฮามากเพราะประธานาธิบดี Xi พูดมาตลอดวาจะปราบคอรัปชั่น นาย Bo Xilai 
ผูนําคนสําคัญหนึ่งของพรรคซ่ึงอาจไดรับเลือกเปนสมาชิก Politburo Standing Committee ใน
สมัยประชุมท่ี 18 ในป 2012 ก็ถูกจับขอหาคอรัปชั่น และศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิตไปแลว 
 ขอหาของนายพล Xu ก็คือรับเงินโดยตรงหรือผานญาติเพ่ือเลื่อนยศทหาร และรับเงิน
เพ่ือชวยเหลือธุรกิจ เปนท่ีรูกันดีวาในกองทัพประชาชนจีนนั้นมีการรับสินบนเพ่ือใหไดเปนทหารและ
เพ่ือขายตําแหนงตั้งแตชั้นผูนอยข้ึนมา ผูนําทหารเกรงวาคอรัปชั่นลักษณะนี้จะบั่นทอนกองทัพ                         
อยางฉกรรจจนนําไปสูการทําลายประสิทธิภาพ  
 คดีท่ีสองคืออดีตประธานาธิบดี Nicolas Sarkozy ของฝรั่งเศสนั้นไดถูกสอบสวน
ยาวนานกวา 15 ชั่วโมงในเรื่องท่ีวาเขาสงทนายสวนตัวไปรับขอมูลจากผูพิพากษาคนหนึ่งท่ีกําลัง
พิจารณาคดีการ รับเงินบริจาคผิดกฎหมาย 68 ลานเหรียญจากประธานาธิบดี Muammar                   
el-Qaddafi ของลิเบียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือป 2007 โดยแลกเปลี่ยนกับการเลื่อน
ตําแหนงของผูพิพากษาคนนั้น 
 คดีนี้มีการแอบดักฟงการสนทนาทางโทรศัพทของนาย Sarkozy กับทนายของเขา และ
อดีตรัฐมนตรีสองคนเปนระยะเวลากวา 1 ป จนมีหลักฐานเพียงพอตอการดําเนินคดี 
 กรณีท่ีสามคือการตัดสินคดีของศาลตอตานคอรัปชั่นของอินโดนีเซียใหจําคุกอดีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญตลอดชีวิตในขอหาคอรัปชั่นและฟอกเงิน ผูตองหาคือนาย Akil Mochtar 
ถูกจับไดคาหนังคาเขาขณะรับเงินสินบนเม่ือเดือนตุลาคมป ท่ีแลวเพ่ือชวยการเลือกตั้งของ
นักการเมืองทองถ่ิน 2 คน 
 ในการสอบสวนพบวาเขารับสินบนในเรื่องเลือกตั้งทองถ่ินรวมไมนอยกวา 10 กรณี  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาเขามีความผิดในการฟอกเงิน 15.2 ลานเหรียญในป 2002 ตอนท่ีเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
 ท้ังสามคดีนี้สะทอนใหเห็นการเอาจริงเอาจังกับคอรัปชั่นอยางไมไวหนา ไมวาจะมี
ตําแหนงใหญโตเพียงใดก็ตาม ทุกคนอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และตองถูกดําเนินคดีอยางเสมอ
หนากัน 
 ในประเทศท่ีทรงไวดวยหลักนิติธรรมนั้น แมแตประธานาธิบดีก็ติดคุกไดโดยเฉพาะคดี
คอรัปชั่นดังท่ีเกิดข้ึนในเกาหลีใต ไตหวัน และอิสราเอล 
 อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตถึง 2 คนท่ีติดคุกเพราะคดีคอรัปชั่น คือ Chun Doo-hwan  
และ Roh Tae-woo คนแรกคือ Chun Doo-hwan เปนประธานาธิบดีตอจาก Choi Kyu-hah               
(ผูครองอํานาจ 1979-1980 ตอจาก Park Chugn hee)  โดยเปนประธานาธิบดีระหวาง 1980-
1988 
 สวน Roh Tae-woo นั้นเปนประธานาธิบดีตอจาก Chun Doo-hwan โดยครองอํานาจ
ระหวาง 1988-1993 ท้ังสองโดนขอหาคอรัปชั่นและกบฏ  โดยติดคุกอยู 2 ป กอนท่ีประธานาธิบดี
คนตอมาคือ Kim Young-sam (1993-1998) อภัยโทษใหในป 1997 
 ติดคุกไปแลว 2 คน ยังไมพอ    ยังมีคนท่ี 3 อีกคือนาย Roh Moo-hyun (2003-2008) 
ท่ีถูกสอบสวนคดีคอรัปชั่นพรอมกับภรรยาหลังพนจากตําแหนงแลว แตกรรมตามเขาไมทันเพราะใน
ปตอมาคือ 2009 เขาก็หนีคดีท่ีถูกกลาวหาวารับเงิน 6 ลานเหรียญจากนักธุรกิจขณะอยูในตําแหนง
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ดวยการฆาตัวตาย โดยโดดลงมาจากหนาเผาหลังบานพักของเขาในชนบท โดยท้ิงจดหมายลาตายวา
ไมตองการใหคนอ่ืนตองมาทนทุกขทรมานกับเขาดวย 
 ขอสังเกตคือกอนหนานี้ไมนานมีนักการเมืองในระดับชาติและทองถ่ินท่ีกําลังถูกสอบสวน
เรื่องคอรัปชั่นถึง 4 รายท่ีฆาตัวตายไป และอีก 1 รายหลังจากท่ีนาย Roh ตายไปแลว 
 ลาสุดเม่ือกลางป 2012 ประธานาธิบดี Lee Myung-bak (เปนประธานาธิบดี 2008-
2013) ออกมาขอโทษขอโพยประชาชนเรื่องคดีคอรัปชั่นของพ่ีชายและผูชวยหลายคนท่ีโดนตัดสิน
จําคุก เขายอมรับในความไมรอบคอบในการควบคุมดูแลคนเหลานี้ 
 สําหรับไตหวันนั้นประธานาธิบดี Chen Shui-bian และภรรยายังคงอยูในคุกตั้งแตป 
2009 เม่ือศาลตัดสินวามีความผิดในคดีคอรัปชั่นรับเงินสินบนเกือบ 14 ลานเหรียญ 
 สุดทายประธานาธิบดีอิสราเอล Moshe Katsav ถูกศาลตัดสินในคดีขมขืนหญิง 3 คน 
ขณะเปนรัฐมนตรีทองเท่ียวและเปนประธานาธิบดี มีโทษจําคุก 7 ป โดยอยูในคุกตั้งแตป 2011 
 ท้ังหมดท่ีเลามานี้ตองการชี้ใหเห็นวาในประเทศอ่ืน ๆ นั้นคนใหญโตเขาติดคุกกันจริง ๆ 
และหนักดวยสําหรับความผิดคดีอาญาโดยเฉพาะคดีคอรัปชั่นโดยไมมีการรอการลงอาญา ไมมีการ
พิจารณาท่ียาวนานจนผูคนลืมและลงโทษเบา ๆ แบบ “เขกเขา”  เนื่องจากเปน “ผูใหญ” 
 สิ่งท่ีทําใหการลงโทษคนทําผิดท่ีมีตําแหนงสูงในราชการหรือการเมืองไทยในคดีคอรัปชั่น
ไมเกิดข้ึนบอย สวนหนึ่งก็เปนเพราะ mental block (กําแพงใจ) ของคนไทยเราวา “ผูใหญ” ท่ีเคย
ทํา “ความดี” มาไมสมควรถูกลงโทษติดคุก และจุดนี้แหละท่ีทําใหไมสามารถปราบคอรัปชั่นได 
 ทําไม “ผูใหญ” ท่ีทําผิดจึงติดคุกไมได? ถาเราจะปราบคอรัปชั่นชนิดเฉพาะ “เด็ก” 
เทานั้นท่ีติดคุกได เม่ือไหรเราจะฆาไอปลวกรายท่ีบอนเซาะสังคมของเราไดหมด? 
 คอรัปชั่นในภาครัฐซ่ึงคือการเอาอํานาจท่ีรัฐมอบใหเอาไปใชหาประโยชนเขาตัวเองจะ
หมดไปไดก็ตอเม่ือผูคนใครครวญประเมินผลท่ีคาดวาจะไดรับจากคอรัปชั่นกับผลเสียท่ีเขาจะไดรับ
ซ่ึงไดแกการถูกยึดทรัพยสินและติดคุก 
 ถาผลไดไมคุมผลเสีย ก็จะไมคิดคอรัปชั่น ดังนั้นการปองกันก็คือการทําใหเห็นวาผลเสีย
มันสูงจริงและเกิดข้ึนจริงกับทุกคนอยางเสมอหนากัน ดวยการดําเนินคดีคอรัปชั่นอยางไมไวหนา 
 การปราบคอรัปชั่นตองทํากับทุกโครงการท่ีไดเกิดข้ึนในอดีตดวย ไมใชลืมกันไปและ            
ยกโทษให  ตองใหติดคุกกันจริง ๆ ในทุกระดับ และปรับริบทรัพยสินเขาหลวงใหใกลเคียงกับท่ีโกงไป
ดวย 
 ถาพวกเราไมแกไขปญหาคอรัปชั่นกันจริงจัง  ใครชาติไหนจะทําใหเรา และถาไมทํากัน
ในวันนี้ แลวเม่ือไหรจะทํา จะรอใหไอปลวกรายนี้กินบานหมดกอนหรือไร 
 
(2.3)  จิตสํานึกเงินของประชาชน 
 
 เม่ือขับรถไปบนถนนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดหลายแหงหน  เรามักเห็นปายใหญโตมี
รูปนักการเมืองระดับชาติหรือทองถ่ิน นายตํารวจใหญ ขาราชการชั้นผูใหญ ฯ และเม่ือเปดหนา
หนังสือพิมพก็เห็นรูปรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อยูเกือบครึ่งหนาเกือบทุกวันในหนาซ่ึง
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ประชาสัมพันธหนวยงานรัฐตาง ๆ เรากําลังทําอะไรกันกับทรัพยากรท่ีเรียกเก็บมาจากประชาชนใน
สังคมเรา  
 ปายและสื่อหลายลักษณะเหลานี้ใชเงินภาษีอากรโดยไมตองสงสัย คําถามงาย ๆ             
ก็คือ แลวมันเรื่องอะไรท่ีจะเอาทรัพยากรท่ีเรียกเก็บจากประชาชนมาปูยี้ปูยําเพ่ือประโยชนสวนตัว
เชนนี้ 
 ภาษีอากรหรือทรัพยากรท่ีเรียกเก็บจากประชาชนก็คือสิ่งเดียวกัน ท่ีไมเอาคําวาเงินไป
เก่ียวของดวยก็เพราะทรัพยากรท่ีเรียกเก็บจากประชาชนนั้นไมเปนเงินไปเสียท้ังหมด ในสมัยโบราณ
มีการเรียกเก็บเปนเกลือ เปนทองคํา เปนขาวปลาอาหาร ฯ  สมัยใหมก็ไดแกการเกณฑทหาร (บังคับ
ใชแรงงาน และจายคาจางต่ํากวาท่ีเขาควรจะไดจากการทํางานในอาชีพของเขาตามปกติ) 
 การเรียกเก็บเชนนี้เปนการบังคับโดยกฎหมาย มีโทษถึงติดคุกหากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง      
ไมมีใครอยากเสียภาษีอากรซ่ึงปจจุบันอยูในรูปภาษีทางตรง (ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล ฯลฯ ซ่ึงผูเสียไมสามารถผลักภาระภาษีไปยังคนอ่ืน ๆ ได และภาษีทางออม (ภาษี
สรรพสามิต ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีขาเขา คาธรรมเนียม ฯลฯ ซ่ึงผูเสียสามารถผลักภาระภาษีไปยังคน
อ่ืนได) 
 เงินท่ีเรียกเก็บจากประชาชนดวยวิธีการบังคับเชนนี้ (จายภาษีโดยตรง เชน ภาษี                
เงินได หรือฝงตัวอยูในราคาสินคาท่ีผูคนท่ัวไปซ้ือหา เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม) จึงถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์      
ถาแมนวาไมเรียกเก็บมา ประชาชนเขาก็สามารถเอาเงินสวนนี้ไปใชประโยชนในการศึกษาของ
ครอบครัว หรือขยายความสามารถในการผลิตของครอบครัว เชน ซ้ือรถไถ ซ้ือรถกะบะไวขนสง     
ลงทุนคาขาย หรือสามารถเอาไปใชเพ่ือการบริโภคหาความสุขได 
 เงินภาษีอากรหรือรายไดของรัฐบาลจึงเปนเงินของประชาชนท่ีมาอยูในมือของภาครัฐ     
เพ่ือใหทํางานรับใชประชาชน ใหสังคมดําเนินไปไดอยางดี รัฐบาลตลอดจนขาราชการเจาหนาท่ีของ
รัฐจึงพึงเคารพ “เลือดเนื้อ” ของประชาชนท่ีถูกตัดแบงมาเพ่ือบริการประชาชนกลับไปอีกท่ีหนึ่ง 
 นักการเมืองท่ีปากบอกวาเคารพเสียงของประชาชนฉันใดก็ตองเคารพเงินของประชาชน
ท่ีมาอยูในมือของภาครัฐฉันนั้น ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐก็ตองเคารพเชนเดียวกันเพราะทุก
บาทของเงินเดือนมาจากเงินของประชาชน (บางคนอาจเถียงวาบางสวนของงบประมาณรายจายของ
รัฐมาจากเงินกูยืม ก็ขอตอบวาในการใชหนี้ในอนาคตก็ตองเอาเงินภาษีอากรของประชาชนอีกนั่นแห
ละมาชดใช) 
 นักการเมืองท่ีใชกลไกการเลือกตั้งเปนสะพานไปสูการยึดครองเมืองภายใตการเชิดชู
ประชาธิปไตยแบบปลอม ๆ ก็คือการผลาญเงินของประชาชนอีกหนทางหนึ่ง เพราะแทนท่ีจะเอาเงิน
ภาษีอากรมาทําใหเกิดประโยชนแกเจาของเงินอยางแทจริง กลับเอามาสรางประโยชนใหตนเองและ
พรรคพวก  
 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีผลาญเงินภาษีอากรของประชาชนอยางสนุกมือ             
ใชจายงบประมาณอยางสุรุยสุรายขาดจิตสํานึกวากําลังเอาเงินของประชาชนมาใชสมควรถูก
ประนามโดยสังคม 
 การเอาเงินของประชาชนมาสรางปายใหญโตท่ีไรสาระสําหรับสังคม แตเกิดประโยชน
สวนตัวในการประชาสัมพันธตัวเองเพ่ือ “ความดัง” หรือเพ่ือเตรียมหาเสียงเลือกตั้งในอนาคต คือ
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การไมเคารพประชาชน  และไมเคารพประชาธิปไตย ยิ่งไปกวานั้นเปนการไรความรับผิดชอบตอ
สังคมอีกดวย 
 ในตางประเทศท่ีเจริญแลว เขามีกฎหมายหามการกระทําเชนนี้ ไดทราบวาในประเทศ
ไทยก็มีผู เตรียมร างกฎหมายนี้ ไวแล ว เชน กัน  เพราะยิ่ งนับวันก็จะยิ่ ง มีมากยิ่ ง ข้ึน ท้ังใน
กรุงเทพมหานครและทองถ่ิน 
 การจายเงินใหสื่อสิ่งพิมพกอนใหญเปนประจําเพ่ือประชาสัมพันธงานของหนวยงานโดย
มีรูปนักการเมือง ปลัดกระทรวง อธิบดีปรากฏนอกจากจะเปนการเอาเงินหลวงมาใชเพ่ือประโยชน
สวนตัวแลว (คําจํากัดความของคอรัปชั่นอันหนึ่งคือการเอาอํานาจท่ีสาธารณะมอบใหมาใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว) ยังเปนการชวยทําลายบทบาทท่ีดีของสื่ออีกดวย (ถาหนังสือพิมพคุยขาวหรือลง
ขาวไมดีท่ีเกิดข้ึนในองคการของฉัน ตอไปก็จะไมไดรับเงินสวนนี้) 
 ไมวาจะมองแงมุมใด การเอาเงินหลวงมาทําปายโฆษณาประชาสัมพันธคําขวัญหรือให
พรโดยมีรูปของเจาหนาท่ีของรัฐปรากฏอยูดวยไมเหมาะสมดวยประการท้ังปวง ถาทานจะใชเงิน
สวนตัวจริง ๆ ติดตั้งในบานหรือบนหลังคาบานทานไมมีใครเขาวาหรอก 
 การแสดงความเคารพทรัพยากรซ่ึงถูกบังคับเรียกเก็บจากประชาชนโดยนํามาใชจายให
เปนประโยชนคืนสูประชาชนคือการชวยจรรโลงระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง 
 

 (3)  การวิเคราะห 
 

(3.1) กรอบคิด           

           

        (3.1.1)  หลักนิติธรรม (The Rule of Law) มีขอถกเถียงจนมีหลายความหมาย อยางไรก็ดี

เปนท่ียอมรับกันวาหลักนิติธรรมประกอบดวยหลัก 4 ประการ อันไดแก(0

1)  

     (1)  รัฐบาล หรือเจาหนาท่ีตองรับผิดตามกฎหมาย (Accountability to The Law) 

  (2)  กฎหมายตองชัดเจน มีการประกาศใหทราบ มีความแนนอนและเปนธรรม  

          คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสิน   

  (3)  กระบวนการบัญญัติและบังคับใชกฎหมาย สามารถเขาถึงได มีประสิทธิภาพ  

   และเปนธรรม 

  (4)  ความยุติธรรมตองมาจากองคกรท่ีมีความสามารถมีคุณธรรมอิสระ และเปน

กลาง 

 (3.1.2)  ในป 2014 เลขาธิการสหประชาชาติไดใหความหมายของ The Rule of Law ไวดังนี้  

                                                           
(1) เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตร นธป. รุนท่ี 2 หัวขอ “การนําหลักนิติธรรมมาปรับใชกับการเมือง  
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ 
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   “หลักการปกครองท่ีทุกคนรวมท้ังรัฐตองรับผิดชอบตอกฎหมายท่ีไดประกาศใชโดย

เปดเผยใชบังคับโดยเสมอภาค และไดรับการวินิจฉัยชี้ขาดอยางเปนอิสระ รวมท้ังสอดคลองกับสิทธิ 

มาตรฐานและแบบอยางระหวางประเทศ รวมท้ังตองมีมาตรการท่ีจะประกันการยึดถือในหลักการ

สูงสุดของกฎหมาย ความเสมอภาคตามกฎหมาย ความรับผิดตามกฎหมาย ความเปนธรรมในการ

ปรับใชกฎหมาย การแบงแยกอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ความเปนธรรมในการปรับใชกฎหมาย การแบงแยกอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความ

แนนอนของกฎหมาย การหลีกเลี่ยงการใชอํานาจตามอําเภอใจ และกระบวนการพิจารณา 

กระบวนการทางกฎหมายท่ีโปรงใส”(
1

2) 

 (3.1.3)( 2

3)  หากจะประเมินวาประเทศหรือรัฐใดมีหลักนิติธรรมหรือไมใหพิจารณาจาก               

สิ่งตอไปนี้  

  (1)  มีการจํากัดอํานาจของรัฐบาลหรือไม คือในแตละประเทศนั้นรัฐตองอยูภายใต 

   บังคับของกฎหมาย และมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือท่ีเรียกวา  

   Accountability มีการถวงดุลตามรัฐธรรมนูญ และจากองคกรอิสระเพ่ือจํากัด 

   การใชอํานาจเกินขอบเขตและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย 

  (2)  Absence of Corruption การฉอราษฎรบังหลวงเปนการใชอํานาจเพ่ือ 

   ประโยชนสวนตน (Public Power of Personal Interest) การปราศจากการ 

   ฉอราษฎรบังหลวงนั้นเปนขอพิสูจนวาสังคมนั้นยึดหลักนิติธรรม จึงกลาววา 

   สังคมใดมีการฉอราษฎรบังหลวง สังคมนั้นไมมีหลักนิติธรรม  

  (3)   Order and Security  ประเทศท่ีมีหลักนิติธรรมประเทศนั้นตองมีความม่ันคง 

   และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพราะถือวาเปนหนาท่ีของรัฐ 

   ท่ีจะตองดูแลใหความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ี 

   อยูภายในประเทศ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีกระทบถึงความม่ันคงและ 

   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินก็กระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไปในตัวแลว 

  (4)   Fundamental Right  หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในรัฐนั้นไดรับการ 

   รับรองหรือคุมครอง ถาเปนการปกครองในระดับ Rule by Law ก็คือการใช 

   กฎหมายเปนเครื่องมือในการปกครอง ก็ไมใชหลักนิติธรรม เพราะตองเปน   

   Rule of Law เพราะฉะนั้นสังคมท่ียึกหลักนิติธรรมจะตองประกันสิทธิตาง ๆ  

   ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมท้ังสิทธิท่ีจะ 

   ไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิท่ีจะไดรับการ 

   พิจารณาท่ีเปนธรรม เสรีภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น ความเชื่อในการ  

   นับถือศาสนา เปนตน 

                                                           
(2) เอกสารดังท่ีไดกลาวแลวในขอ (1) 

(3) เอกสารดังท่ีไดกลาวแลวในขอ (1) เชนกัน  
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  (5)  Open Government ในประเทศท่ีมีหลักนิติธรรมรัฐบาลจะตองเปดเผย ไม 

   เฉพาะโปรงใสตองเปดเผย เปดเผยใหประชาชนเขาถึงขอมูลตาง ๆ หนึ่งก็คือ 

   เปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรมท่ีเก่ียวกับการเขารวม เขาถึง และการรวมมือ 

   ระหวางรัฐกับประชาชน สงเสริมใหรัฐมีความรับผิดชอบ การรองขอขอมูลจาก 

   รัฐถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีประชาชนจะสามารถแสดงออกถึงความเห็นซ่ึง 

   เก่ียวกับสวนไดเสียของตน และเรียกรองความรับผิดชอบจากรัฐ รัฐบาลท่ี 

   เปดเผยมีความหมายมากกวารัฐบาลท่ีโปรงใส 

  (6)  Regulatory Enforcement การเคารพและบังคับกฎกติกาอยางเหมาะสมและ 

   มีประสิทธิภาพปราศจากอิทธิพลภายนอกอยางไมชักชาและเคารพกระบวนการ 

   ท่ีชอบดวยกฎหมาย กลาวคือฝายรัฐบาล หรือฝายปกครองในประเทศนั้น ๆ  

   ตองดําเนินการตามกฎขอบังคับโดยเทาเทียมกัน และอยางมีประสิทธิภาพ 

  (7)  Civil and Criminal Justice คือสังคมท่ียึดหลักยุติธรรมนั้นทุกคนในสังคมตอง 

   เขาถึงความยุติธรรมไดท้ังหมด และสามารถไดรับการเยียวยาจากสถาบัน 

 ยุติธรรมในประเทศนั้น และสถาบันยุติธรรมในประเทศนั้นจะตองประกอบดวย 

 บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีความเปนอิสระ    มีความเปนกลาง
 

 

(3.2)  เรื่องอุดมการณและเจาหนาท่ีรัฐ 

 

 ขอเขียนเรื่องนี้ชี้ใหเห็นวาในสังคมเรามีการขาดอุดมการณของเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงเปนสาเหตุ

ท่ีอาจนําไปสูการขาดนิติธรรมของรัฐนั้น ๆ ไดกลาวคือการไรอุดมการณมักนําไปสูการไมบังคับใช          

---------------------------------------------------  
(1) มาจากเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นธป.2 หัวขอ “การนําหลักนิติธรรมมาปรับใชกับ  
    การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ  
(2)  มาจากเอกสารดังท่ีไดกลาวแลวในขอ (1)  
(3)  หัวขอ (3.1.3) มาจากเอกสารดังท่ีไดกลาวแลวในขอ (1) เชนเดียวกัน 
 

กฎหมายอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพจนนําไปสูการฉอราษฎรบังหลวง และเม่ือมัน

เกิดข้ึนแลวสิ่งท่ีตามมาก็คือการเปนสังคมท่ีทุกคนไมเขาถึงความยุติธรรมอยางเสมอหนากัน 

 ยิ่งไปกวานั้นคอรัปชั่นอาจนําไปสูการไมไดรับการรับรองหรือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

ประชาชนอยางเทาเทียมกันอีกดวย 

 หากองคกรไรความสามารถเพราะสมาชิกขององคกรขาดอุดมการณและความรับผิดชอบ

ในการทํางาน ความยุติธรรมก็เกิดข้ึนไมไดและความไรนิติธรรมก็จะเปนเสมือนเงาตามตัว 

 

(3.3)  เรื่องใหญแคไหนก็ตองติดคุกได 
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 การมีกําแพงใจ (mental block) ของคนไทยท่ีวา “ผูใหญ” รับใชบานเมืองมาติดคุก

ไมได เกือบทุกกรณีจะมีการพิจารณาคดีท่ียาวนานจนประชาชนลืมหรือลดความเขมขนในความ

ปรารถนาท่ีจะนํามาลงโทษ ถึงแมวาจะเห็นความผิดและมีหลักฐานอยางชัดเจนก็ตามที 

 ถา ‘กําแพงใจ’ นี้ถูกทําลายลง  ใครทุกคนในสังคมของเราก็สามารถติดคุกไดหาก

คอรัปชั่นจริง ความเปนนิติธรรมของสังคมเราก็จะสูงข้ึน กลาวคือรัฐบาลหรือเจาหนาท่ีตองรับผิด

ตามกฎหมาย (Accountability of the Law)  และทางโนมสูสังคมท่ีมีคอรัปชั่นดาษดื่นก็จะถูก

เปลี่ยนแปลงไป 

 

(3.4)  จิตสํานึกเงินของประชาชน  

 

 การใชเงินภาษีของประชาชนเพ่ือประโยชนสวนตนถือไดวาเปนการฉอราษฎรบังหลวง 

ลักษณะหนึ่งซ่ึงทําใหสังคมไทยหางไกลความเปนนิติธรรมยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจากลักษณะอ่ีน ๆ ซ่ึง

ไมเอ้ือตอการเปนสังคมนิติธรรมแลว 

 การใชเงินท่ีไมถูกตองเหมาะสมเชนนี้ เปนท่ีเขาใจวาผูกระทําการก็ทราบดีหากแต

พยายามอางการตีความไปในดานท่ีเปนประโยชนตอสังคม อยางไรก็ดีบุคคลเหลานี้ไมยินดีจะใหมี

การเปดเผยขอมูลใหประชาชนเขาถึง เนื่องจากอาจถูกตรวจสอบอยางเขมขนและทราบถึงการใช

งบประมาณในลักษณะท่ีไมเหมาะสม ดังนั้น “Open Government” ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของ

นิติธรรมก็ไมอาจเกิดข้ึนได 

 นอกจากนี้การปลอยใหมีการใชทรัพยากรประชาสัมพันธตนเองอยางขาดการถวงดุล

ตรวจสอบก็เปนอีกลักษณะหนึ่งของการขาดนิติธรรมอีกดวย 


