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คอรัปช่ันใกล้หรือไกลจากชีวติคุณ 
โดย: อ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

“สักวาการกนิไม่ส้ินเร่ือง ทั้งกนิบ้านเมืองกนิรถถังอกีจอบเสียมธนบัตรอดัประดังกินกระทัง่
กอนดินกนิสินบน กนิอะไรกินได้ใครไม่ว่า ถึงทีสุ่ดกนิหมาข้างถนน อาหารไทยสมัยนี้ทีช่อบกล แม้กนิ
คนกนัเมื่อไรไม่รู้เอย” 

ผมไม่รู้วา่ใครเป็นคนประพนัธ์บทสักวาในขา้งตน้ แต่ก็ใหภ้าพคอรัปชัน่ในสังคมไทยไดอ้ยา่ง
ชดัเจน! 

คอรัปชัน่ก าลงัเป็นดุจมะเร็งร้ายในสังคมไทย ท่ีลุกลามกดักินอวยัวะส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย
อยา่งรวดเร็ว ทั้งในวงราชการกระบวนการยติุธรรมอยา่งอยัการและผูพ้ิพากษา เจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืน ๆ 
และภาคเอกชนต่างก็หนีไม่พน้วงจรอุบาทวข์องการคอรัปชัน่! 

คุณผูอ่้านคงก าลงัรู้สึกใช่ไหมครับวา่ วนัน้ีลีลาการเขียนของผมชกัจะเร่ิม “แรง” กไ็ม่แรงได้
อยา่งไรละครับ ในเม่ือเวลาน้ีการคอรัปชัน่เกิดข้ึน เตม็บา้นเตม็เมือง แต่คนไทยส่วนใหญ่เร่ิมชาชินกบั
เร่ืองน้ีกนัหมดแลว้! เม่ือถูกถามวา่รู้สึกอยา่งไรกบัการทุจริตท่ีดาษด่ืนทุกวนัน้ี ค  าตอบท่ีไดย้นิอยูบ่่อย ๆ 
ก็คือ “เฉย ๆ” และ “เขารู้กนัมาตั้งนานแล้วละลุง!” 

ช่างเปรียบเหมือนกบัคนไขท่ี้หมอตรวจพบวา่ในร่างกายมีกอ้นเน้ือร้ายงอกข้ึน และเตือนให้
คนไขต่ื้นตวัและรีบรับการรักษา แต่คนไขก้ลบัมองหนา้หมอยิม้พลางพดูวา่ “รู้สึกเฉย ๆ ครับ/คะ รู้มาตั้ง
นานแลว้ละคะหมอ” 

แลว้ก็น่ิงเฉยโดยไม่ยอมท าอะไรต่อไปอีก 
เจอคนไขอ้ยา่งน้ี หมอคงจะเป็นงง! 
ค าวา่ “Corruption” (คะรัพ’ ชนั) ท่ีภาษาไทยเรียกวา่ “คอรัปช่ัน” น้ี มีความหมายวา่ “ความเน่า

เป่ือย ความช่ัวฉ้อราษฎร์บังหลวง การติดสินบน ความทุจริต” 
ส่ิงท่ีสร้างความฮือฮาและสร้างความต่ืนตวัใหก้บัสังคมไทยในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก็คือผลการวจิยัเชิง

ส ารวจในเร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่ในวงราชการ ซ่ึงจดัท าโดยคณาจารยจ์ากคณะเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และทีดีอาร์ไอ ซ่ึงน ามาเปิดเผยใน
งานสัมมนาเร่ืองยทุธศาสตร์การต่อตา้นคอรัปชัน่ในประเทศไทย ท่ีจดัโดยส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) เม่ือปลายเดือนสิงหาคม 2000 ท่ีผา่นมา 
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และหน่ึงในทีมงานวจิยัคือเพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีผมภาคภูมิใจมากนัน่คือ ดร.ศุภชยั ยาวะ
ประภาษ แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ผมการส ารวจนั้นพบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนทัว่ประเทศใหค้วามส าคญั
กบัปัญหา เศรษฐกิจ และ ปัญหายาเสพยติ์ด มากกวา่ปัญหา คอรัปชัน่! 

ในเร่ืองคอรัปชัน่ พวกเขาเห็นวา่ในบรรดาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น นกัการเมือง คอรัปชัน่โกงกิน
มากกวา่ ขา้ราชการ โดยพดูเจาะจงลงไปเลยวา่ ส.ส. หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ และต ารวจเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความ ซ่ือสัตยน์อ้ยท่ีสุด 

ส.ส. ท่ีควรจะเป็นผูท้รงเกียรติกลบัไร้เกียรติในสายตาของประชาชนในฐานะผูก้ระท าชัว่ 
(คอรัปชัน่) มากท่ีสุด! และต ารวจท่ีควรจะเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ บ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขใหป้ระชาชน 
กลบักลายเป็นผูท่ี้ฉอ้ราษฎร์บงัหลวงมากท่ีสุด และวงเงินในการเรียกร้องสินบนก็มีสูงถึง 2.4 หม่ืนลา้น
บาท 

นอกจากน้ียงัมีการทุจริต (คอรัปชัน่) ในกระบวนการ ยุติธรรม ซ่ึงมี อยัการ และผูพ้ิพากษา
ครองแชมป์ ตามติดดว้ย กรมศุลกากร ท่ีเรียกเงินสินบนจากนกัธุรกิจเฉล่ียสูงถึงคนละ 6 หม่ืนบาทต่อปี 

รองลงมาคือ หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐ เฉล่ียราว 29,445 บาท กรมสรรพากร 19,757 บาท 
การไฟฟ้า 11,121 บาท นกัการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 6,247 บาท ต ารวจ 4,400 บาท 
องคก์ารโทรศพัท ์1,686 บาท ผูพ้ิพากษาและศาล 837 บาท และกรมทะเบียนการคา้ 780 บาท  

เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการยอมจ่ายเงินสินบนหรือเงินพิเศษขา้งตน้ ก็เพื่อให ้ การติดต่อกบัราชการ
ไดรั้บการอ านวยความสะดวก ซ่ึงพบวา่กลายเป็นประเพณีปฏิบติัไปแลว้ 

มีทั้งกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูเ้รียกร้องและกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูเ้สนอเอง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเคยมีพระราชด ารัสท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีวา่ “ท่านผูใ้หญ่ไป

ตรวจราชการท่ีไหน ถา้ไปถึงไม่มีใครเล้ียงก็โกรธ แต่ถา้ไปถึงแลว้เล้ียงก็พอใจ แต่วา่เงินท่ีเล้ียงน่ะเอามา
จากไหน เม่ือไม่มีเงินรับรองของส่วนภูมิภาคก็ตอ้งไปเร่ียไรกนั ไปเร่ียไรจากขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย หรือ
ไม่อยา่งนั้นก็ไปขดุรีดจากพอ่คา้แลว้พอ่คา้ก็ตอ้งถือวา่เป็น การลงทุน มนัก็กลายเป็น คอรัปชัน่ไป” (24 
กนัยายน 2512) 

น่าตกใจท่ีในภาคธุรกิจราว 79% ยอมรับวา่ การจ่าย สินบน (คอรัปชัน่) น้ี เป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
ตอ้งจ่าย ถา้ตอ้งการไดรั้บการอ านวยความสะดวก! 

ใน ภาคราชการ ก็ยอมรับวา่ การคอรัปชัน่กลายเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวิตในสังคมไทย มีการ 
ซ้ือขายต าแหน่ง ในหน่วยงานราชการทั้งในระดบัต าแหน่งสูงและต าแหน่งทัว่ไป มีทั้งกระท าผา่น
นกัการเมืองหรือผูใ้กลชิ้ด และซ้ือขายกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง? 
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มีทั้งการซ้ือขายเป็นตวัเงินและท่ีไม่ใช่ตวัเงินในระยะเวลาต่อเน่ืองและในรูปแบบการคอยรับใช้
ส่วนตวัในแทบทุกเร่ือง! 

ท าใหปั้จจุบนัประเทศไทยตอ้งสูญเสียงบประมาณไม่ต ่ากวา่ 5 หม่ืนลา้นบาท จากการทุจริต
และคอรัปชัน่ในโครงการต่าง ๆ  

โดยนกัธุรกิจระบุวา่ มีตน้ทุนจากการทุจริตคอรัปชัน่ประมาณ 20% ของมูลค่าโครงการ และท่ี
น่าปวดใจก็คือ โครงการต่าง ๆ ท่ีมีการคอรัปชัน่มกัจะท าถูกตอ้งตามระเบียบทุกอยา่งและหาคนกระท า
ผดิไม่ได ้หรือถา้ไดก้็มกัจะจบัไดเ้ฉพาะขา้ราชการระดบัเล็ก ๆ เท่านั้น! 

ปลาซิวปลาสร้อยกลายเป็นปลารับบาปแทน แต่ปลาใหญ่นั้นกลบัลอยตวัพน้ผดิ น่ีคือ อะ-เม-ซ่ิง 
ไทยแลนดข์องแท!้ 

อยา่งไรก็ตาม แมม้นุษยไ์ม่อาจจดัการกบัคนท่ีทุจริตต่อแผน่ดินอยา่งฉลาดแกมโกงจ าพวกน้ีได ้
แต่พระเจา้ผูท้รงทิพยเนตรทิพยกรรณจะไม่ปล่อยใหค้นเหล่าน้ีลอยนวลหนีพน้จากการพิพากษาท่ีสาสม
กบัการกระท าของพวกเขา! 

คงเป็นเหมือนดงัท่ีอิสยาห์ผูเ้ผยพระวจนะในยคุโบราณไดก้ล่าวไวว้า่ “เพราะเจา้ดูหม่ินถอ้ยค าน้ี 
และวางใจ ในการบีบบงัคบัและการทุจริตและพึ่งอาศยัส่ิงเหล่านั้น เพราะฉะนั้น ความบาปผดิน้ีจะ เป็น
แก่เจา้ เหมือนก าแพงสูงแยกออกโผล่ออกไป ก าลงัจะพงั ซ่ึงจะพงัอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนในพริบตาเดียว 

พระองค ์ จะทรงกระท าใหแ้ตก เหมือนภาชนะของช่างหมอ้แตกซ่ึงแตกแยกอยา่งไม่ปรานี ช้ิน
ท่ีแตกนั้นไม่พบช้ินดีพอท่ีจะตกัไฟออกจากเตาหรือใชต้กัน ้าออกจากบ่อเก็บน ้า” (อสิยาห์ 30:12-14) 

ใช่ครับ! แมค้นท่ีทุจริตคอรัปชัน่จะหลุดพน้จากมือกฎหมาย แต่ไม่มีทางหนีพน้จากพระหตัถ์
ของพระเจา้ไปได!้ 

ดงันั้นเพื่ออนาคตแห่งความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ ขอใหพ้วกเรามาร่วมดว้ยช่วยกนัใน
การ ก าจดั “คอรัปช่ัน” ใหส้ิ้นไปจากแผน่ดินของเรา ขอใหเ้รามาช่วยกนัลา้งอายท่ีประเทศไทยของเรา
ถูกจดัอยูใ่นล าดบัตน้ ๆ ของประเทศท่ีมีการคอรัปชัน่สูง! 

ใหเ้รามาพิจารณาดูการจดัล าดบัประเทศไทยเอเซีย 12 ประเทศ ระหวา่งปี 1997-1999 โดยเรียง
จากประเทศท่ีมีการคอรัปชัน่มากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

จะเห็นวา่ในปี 1997 ประเทศไทยมีภาพพจน์ค่อนขา้งพอใชไ้ด ้
ล าดบั ปี   
 1997 1998 1999 
1. อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 
2.  อินเดีย ไทย  เวยีตนาม 
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3. จีน เวยีตนาม อินเดีย 
4. เวยีตนาม อินเดีย ไทย 
5. เกาหลีใต ้ ฟิลิปปินส์ จีน 
6. ไทย เกาหลีใต ้ ฟิลิปปินส์ 
7. ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลีใต ้
8. ไตห้วนั มาเลเซีย มาเลเซีย 
9. มาเลเซีย ไตห้วนั ไตห้วนั 
10. ญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่น 
11. ฮ่องกง ฮ่องกง ฮ่องกง 
12. สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ 
คือมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบักลาง ๆ คือ ล าดบั 6 จากทั้งส้ิน 12 ล าดบั 
ในปี 1998 ภาพพจน์ประเทศไทยกลบัเสียหายยบัเยนิ ไม่รู้ช่วงเวลานั้นอยูภ่ายใตรั้ฐบาลของ

ใคร? หรือเป็นรัฐบาลท่ีอยูถ่ดัจากรัฐบาลของใคร? เพราะตกล าดบัความน่าเช่ือถือจากการเป็นประเทศท่ี
มีการคอรัปชัน่ ล าดบั 6 มาเป็นประเทศท่ีมี การคอรัปชัน่สูงเป็นอนัดบั 2 เป็นรองก็แต่แค่ อินโดนีเซีย 
ซ่ึงครองแชมป์คอรัปชัน่ติดต่อกนัมาตลอด ดีท่ีวา่ในปี 1999 เครดิตหรือความน่าเช่ือถือเร่ิมดีข้ึน จาก
ประเทศคอรัปชัน่อบัดบั 2 ลดมาเป็นอบัดบั 4 

หวงัวา่ประเทศชาติของเราจะมีภาพพจน์ท่ีดีข้ึน และหลุดจากล าดบัของประเทศท่ีติดล าดบัยอม
คอรัปชัน่ 

ท่ีน่าสนใจก็คือ จากการจดัล าดบัของ 99 ประเทศในโลกในปี 1999 ประเทศท่ีมี คอรัปช่ันน้อย
ทีสุ่ดในโลก คือ ประเทศเดนมาร์ค (1) รองลงมาคือ ฟินเลนด ์(2) นิวซีแลนด ์(3) และสวเีดน (4) ตามติด
ดว้ยแคนาดา (5) และไอซ์แลนด ์(6) 

แต่ยงัน่ายนิดีท่ีมีประเทศในเอเซียอยา่งสิงคโปร์ สามารถเบียดข้ึนมาเป็น อนัดบัท่ี 7 และมี
ฮ่องกง ติดอนัดบัท่ี 15 ญ่ีปุ่น อนัดบัท่ี 25 และไตห้วนั อนัดบัท่ี 28 

หวงัวา่วนัหน่ึงขา้งหนา้ ประเทศไทยจะสามารถเบียดล าดบัแซง ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ฮ่องกง หรือ
สิงคโปร์ ข้ึนมาได ้

แต่ส่ิงน้ีจะเป็นไดก้็ต่อเม่ือคนไทยทุกคนร่วมมือกนัไม่คอรัปชัน่ ตั้งแต่ส่ิงเล็กนอ้ยไปจนถึงส่ิง
ใหญ่ และตั้งแต่ในระดบัท่ีท างานเล็ก ๆ จนถึงระดบัใหญ่ ๆ อยา่งประเทศชาติ 
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นอกจากนั้นชาวไทยทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัรณรงคค์ดัคา้นและต่อตา้นการคอรัปชัน่ในทุก
รูปแบบแต่ตราบใดท่ีรัฐบาลยงัไม่ทุ่มเทอยา่งเอาจริงเอาจงัในการป้องกนัปราบปรามการคอรัปชัน่ ตราบ
นั้นก็คงยากท่ีจะมีอะไรกา้วหนา้ 

จากผลการวจิยัดูเหมือนวา่ ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะฝากความหวงัไวก้บั ส่ือมวลชน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นกัวชิาการ และครู มากกวา่จะฝากไว้
กบัรัฐบาล แต่ผมจะดีใจมากกวา่น้ี ถา้หากคริสตชนไทยจะกลายเป็นความหวงัในการป้องปราม
คอรัปชัน่ในแผน่ดินน้ี เพราะน่ีเป็นพระเจตนารมณ์ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือพระองคท์รงบญัชาให้ 
คริสเตียนเป็นความสวา่งของสังคม! 

“ท่านทั้งหลายเป็นความสวา่งของโลก ท่านทั้งหลายก็เหมือนกบัตะเกียง จงส่องสวา่งแก่คนทั้ง
ปวง เพื่อวา่เม่ือเขาไดเ้ห็นความดีท่ีท่านท า เขาจะไดส้รรเสริญพระบิดาของท่านผูท้รงอยูใ่นสวรรค”์ 
(มัทธิว 5:14-15) 

และยงัทรงก าชบัวา่ คริสตชนจะตอ้งเป็น “เกลือแห่งโลก” (มัทธิว 5:13)! 
เกลือ มีบทบาทส าคญัในการป้องกนัและรักษาไม่ใหอ้าหารหรือเน้ือเน่าเสีย 
คอรัปชัน่ คือความเน่าเป่ือย! 
คริสเตียน จะตอ้งเป็นตวัยาก าราบความเป่ือยเน่านั้น แต่ถา้คริสเตียนกลบัเกิดเน่าเป่ือยหรือท าชัว่

เสียเอง ความหวงัของสังคมจะไปอยูท่ี่ไหน? ขอใหค้วามชัว่ร้ายหรือคอรัปชัน่ท่ีก าลงักดักินสังคมไทย
ของเราในเวลาน้ีเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอ้นใหเ้ราเห็นภาพท่ีแทจ้ริงของคริสเตียน และคริสตจกัร
ไทยในปัจจุบนั 

ขออยา่ใหต้วัของคุณเป็นแหล่งเพาะเช้ือแห่งความเน่าเป่ือยน้ี ขอใหคุ้ณถามตวัของคุณเองวา่
วนัน้ีชีวิตของคริสเตียนชั้นผูน้ าอยา่งคุณเป็นเขตปลอดคอรัปชัน่หรือเปล่า? 

ขออยา่ใหคุ้ณพา่ยแพ ้ต่อ การทดลอง ท่ีจะเปล่ียนตวัคุณให้กลายเป็นคนไม่สัตยซ่ื์อ 
ขออยา่ให ้ ความอยาก ของคุณท าใหคุ้ณละทิ้งคุณธรรมประจ าใจท่ีพระเจา้ทรงบรรจุให้อยู่

ภายในตวัคุณ! 
ขออยา่ให ้ความละโมบ ครอบง าจิตของคุณท าใหคุ้ณกลายเป็นคนคด ท่ีท าชัว่! 
ขอจงระลึกถึงสุภาษิตท่ีเตือนไวว้า่ 
ซ่ือ สัตย์สุจริตน้ัน คุณธรรมเลศิเอย 
กนิ อยู่หลบันอนจ า จดไว้ 
ไม่ ซ่ือก่อเกดิกรรม คนเกลยีด ชังนอ 
หมด ศรัทธายากไร้ เส่ือมส้ินคนมอง 
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ใช่ครับ เราตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ “ซ่ือกนิไม่หมด คดกนิไม่นาน” คนท่ีคอรัปชัน่ แมจ้ะดูสุขสบาย
วนัน้ี แต่วนัหนา้คงยากท่ีจะตายดี 

ถา้เขาไม่ถูกมนุษยใ์นโลกน้ีจดัการ 
ถา้เขาไม่ถูกมารเขา้ครอบง าน าไปเป็นทาส 
เขาก็คงจะตอ้งถูกพระเจา้ทรงพิพากษาลงโทษอยา่งน่าอเนจอนาถ 
ผมขอปิดทา้ยขอ้เขียนวนัน้ีดว้ยค าสะกิดเตือนของอคัรฑูตเปาโลท่ีวา่ 
“ถา้ท่านมัน่ใจวา่ท่านเป็นผูจู้งคนตาบอด เป็น ความสว่างใหแ้ก่คนทั้งหลายท่ีอยูใ่นความมืด 

เป็นผูส้อนคนโง่ เป็นครูสอนเด็ก 
ฉะนั้น ท่านซ่ึงเป็นผู้สอนคนอืน่จะไม่สอนตัวเองหรือ เม่ือท่านเทศนาไมควรลกัทรัพย ์ ตวัท่าน

เองลกัหรือไม่ ท่านผูรั้งเกียจรูปเคารพตวัท่านเองปลน้วหิารหรือเปล่า ท่านผูโ้ออ้วดในธรรมบญัญติั ตัว
ท่านเองยงัลบหลู่พระเจ้าด้วยการประพฤติผดิธรรมบัญญัติหรือเปล่า?” 

เพราะพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ “คนต่างชาติพดูหยาบหยามต่อพระนามของพระเจา้ก็เพราะท่าน
ทั้งหลาย” (โรม 2:19-20) 

วนัน้ี ชีวิตและความประพฤติของคุณท าใหค้นสรรเสริญพระเจา้หรือหยาบหยามพระองค?์ 
ช่วยตอบที? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2000, หนา้ 6-8. 


