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คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้ง แต่ ป ฐมวัย ให้ ส ามารถแยกระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ส่ ง เสริ มให้ มี ร ะบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร ยกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ ๔. หลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
ต่อไป
สานักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จะสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง
กับ ความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม เพื่ อร่ ว มกันป้องกันหรื อต่อต้ านการทุจริต มิให้ มีการทุจริตเกิดขึ้น ในสั ง คมไทย
ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
14 มีนาคม ๒๕๖๑
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รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒ นธรรมต่อต้านการทุจ ริ ต และปลู กฝั งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสั ตย์สุ จริตยึดประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสีย สละเพื่อส่ วนรวมและเสริมสร้างให้ ทุกภาคส่ วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรั บและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้กาหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุ กต์หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
เครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคาสั่งที่ 646/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จั ด ท าหลั ก สู ต ร หรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตรการเรียน
การสอน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชนเพื่อดาเนินการจัดทา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่ วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบ
รวมทั้งบุคลากรภาครั ฐและรั ฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อเป็นการปลู กฝังจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ปฐมวั ยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทารายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต ” ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียนสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัว
ที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

-๒สภาพการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ
ที่เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นาไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง สาหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสาคัญ
ลาดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝั งรากลึก และ
พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิ บัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ยังคงมี
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อ นข้างมาก นอกจากนี้ การคอร์รัปชัน ของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทางานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนาไปสู่การสูญเสียเงิน
รายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ
จากการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน
และในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” (Zero Tolerance & Clean Thailand)และกาหนดพันธกิจ“สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนดเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50” โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “การทุจริตถูก
ยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ” และ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก
พร้อมทั้งกาหนดมาตรการ ดังนี้ : สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-๓สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้จัดทารายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”ประกอบด้วย
เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิด แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ 4) พลเมืองและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง ทั้ ง 4 หน่ ว ยนี้ จะจั ด ท าเป็ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ชั้ น ปฐมวั ย จนถึ ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังและป้องกันการ
ทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง
และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้น บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักเรียน
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
2.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
2.8 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.9 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ การฝึ กปฏิบัติจริง การทาโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต

-๔ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

-๕4. โครงสร้างรายวิชา
4.1 ระดับปฐมวัย
ลาดับ
1.

2.

3.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน
(การใช้น้า ไฟฟ้า กระดาษ
การทิ้งขยะ)
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
- การรับประทานอาหาร
- การช่วยเหลือเพื่อน
- การใช้กระดาษ

จานวน
ชั่วโมง
14

12

9

-๖ลาดับ
4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
- การตรงต่อเวลา
- การทาความสะอาดห้องเรียน
- การช่วยเหลือตนเอง
รวม

* หมายเหตุ การจัดประสบการณ์แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

จานวน
ชั่วโมง
5

40

-๗4.2 ระดับประถมศึกษา
1) ประถมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความหมายบทบาทและสิทธิ
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อตนเองกับต่อผู้อื่น)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวน
ชั่วโมง
16

10

4

10

40

-๘2) ประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อชุมชนและ
สังคม
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อห้องเรียน)
- คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี
- หน้าที่ของพลเมืองที่ดี
รวม

จานวน
ชั่วโมง
16

10

4

10

40

-๙3) ประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจ
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่มีต่อชุมชน
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อโรงเรียน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวน
ชั่วโมง
16

10

4

10

40

- ๑๐ 4) ประถมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ภายใน รร.)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อชุมชน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวน
ชั่วโมง
14

10

6

10

40

- ๑๑ 5) ประถมศึกษาปีที่ 5
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน
(ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อสังคม)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวน
ชั่วโมง
14

10

6

10

40

- ๑๒ 6) ประถมศึกษาปีที่ 6
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
สังคม)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- การสร้างจิตสานึกควมพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่
มีต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ
(ต่อประเทศชาติ)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จานวน
ชั่วโมง
14

10

6

10

40

- ๑๓ 4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่าง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน
สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย / การเข้าแถว
- การเลือกตั้ง
- กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน)
STRONG / จิตพอเพียง STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความ
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * จัดนิทรรศการ
รวม

จานวน
ชั่วโมง
12

8

10

10

40

- ๑๔ 2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(ชุมชน สังคม)
- การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเข้าแถวมารยาทคนดี
- การเลือกตั้ง
- เรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม

จานวน
ชั่วโมง
12

8

10

10

40

- ๑๕ 3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

1.

การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

2.

ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต

3.

STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต

4.

พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน
สังคม) และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) และรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเลือกตั้ง
- การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้
- ความรู้
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเป็นพลเมืองที่ดีมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม

จานวน
ชั่วโมง
12

8

10

10

40

- ๑๖ 4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) มัธยมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

หน่วยการเรียนรู้
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
(สังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน)
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้และความรู้
- การต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก
* สัมมนา สุนทรพจน์
รวม

จานวน
ชั่วโมง
10

7

8

15

40

- ๑๗ 5) มัธยมศึกษาปีที่ 5
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

จานวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 10
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 10 กับ ฐาน 2
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม
ประเทศชาติ โลก)
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
7
ทุจริต
- การทาการบ้าน/การทาเวร/การทาความ
สะอาด
- การสอบและการเลือกตั้ง
- การแต่งกาย
- การเข้าแถว
- กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน)
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
8
ทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้และความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
15
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
- ความเป็นพลเมืองของประเทศ
- ความเป็นพลเมืองของโลก
* สัมมนา เสวนา
รวม
40
หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

- ๑๘ 6) มัธยมศึกษาปีที่ 6
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

จานวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 10
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต (โลก)
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(โลก)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ความละอายและความไม่ทนต่อการ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
7
ทุจริต
- การสอบ
- การเลือกตั้ง
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
8
ทุจริต
- ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต
- ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต
- ตื่นรู้ต้านทุจริต
- เรียนรู้เท่าทันป้องกันการทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
15
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการ
ป้องกันการทุจริต
- พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน
การทุจริต
* สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้
รวม
40
หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

- ๑๙ 5. กิจกรรมการเรียนรู้
แนวคิดและแนวการสอน
กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social
Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎี
ประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple
Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วย
การสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริงการทาโครงงานสื บสวนสอบสวน
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ ข่าว VTR
นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
7. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล
7.1 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน
1) ความรู้ความเข้าใจ
2) การปฏิบัติ
3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1) แบบสอบ
2) แบบประเมินการปฏิบัติงาน
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
7.2 การประเมินผล
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

- 20 ตารางชั่วโมงการจัดกิจกรรมการเรียน
ที่

หน่วย

ระดับ
ปฐมวัย

ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ป.๑ - ป.๓)

(ป.๔ - ป.๖)

(ม.๑ – ม.๓)

(ม.๔ – ม.๖)

๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

14 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

14 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

๒

ความไม่ทนและความละอายต่อการ
ทุจริต

12 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

7 ชั่วโมง

๓

STRONG : จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต

9 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

๔

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

5 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

15 ชั่วโมง

40

40

40

40

40

รวม

ภาคผนวก

- ๒๒ -

ชุดวิชาที่ ๑
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.๑ สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กาลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครั ฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล ในปัจจุบันการ
กล่ าวหาและการฟ้องร้ องคดี การทุจริ ตยั งมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่ านมา รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลก หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้นาเสนอข่าวอื้อฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรมด้าน
การทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการ
ทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึง่ ต่างเป็นทีท่ ราบกันดีว่าการทุจริต
ควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความสาคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ
เห็น ได้ชัดว่าการทุจริ ตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ที่กาลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน
โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่กาลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าว
ไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกาหนด
จานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือกาไรส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อกาหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็น
ความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็น
อย่างมากว่าจะเลือกใช้อานาจใด กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือ องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
จัดการต่อการกระทาใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่กาลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแล้ว หากแต่
เป็ นเพราะกลุ่ มประเทศที่กาลั งพัฒนานั้น มีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ
1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจานวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่า หรือมีสภาวะ
ความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตได้เป็นจานวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจนาไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศ
ยังคงจาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจานวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจานงทาง
การเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะนาไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม
ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความ
โปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบทาให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตทาให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของ

- ๒๓ ประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังทาให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจนาพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (ParadigmShift) จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างมาก ต่อการดาเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจ ริ ต ตามค าปราศรั ยของประธานที่ ได้ กล่ าวต่อที่ ประชุมองค์ การสหประชาชาติ ณ นครนิ วยอร์ ก
สหรั ฐอเมริ กา เมื่ อปี พ.ศ. 2558 ว่ า“การทุ จ ริ ต เป็ น หนึ่ ง ในความท้ า ทายที่ มี ค วามส าคั ญ มากในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้นาโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการ
ทุ จ ริ ต ที่ ซ่ อ นอยู่ อ อกให้ ห มดและน าทรั พ ย์ สิ น กลั บ คื น ให้ กั บ ประเทศ ต้ น ทางที่ ถู ก ขโมยไป…”ทั้ ง นี้
ไม่เพียงแต่ผู้นาโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับ การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความ
จาเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่
จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องสาคัญ หรือ
ความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง จาเป็นที่จะต้องเกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทาใดเป็นการล่วงล้าสาธารณประโยชน์ การกระทาใดเป็นการ
กระทาที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องคานึงถึง ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซั บซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต
โดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ การกระท าที่ เ ป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายส าหรั บการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี
พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การดาเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนัก
รู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
สาหรั บประเทศไทยได้กาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนั กในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาค
ส่วน ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

- ๒๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่
รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ” การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รั ฐ ต้ อ งเสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวก
มีประสิทธิภาพที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่ กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการ
กาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่
รัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารราชการที่ มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสื บ
เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม
บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการ
มุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการ
แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้
วาระการปฏิรู ป ที่ 1 การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติ มิช อบของสภาปฏิ รู ป
แห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสานึก สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรทา
อะไรไม่ควรทา มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์
การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิ บาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิ
ต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณี
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
ที่จะกระทาการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กาหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยงานนายุ ทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการ
กาหนดแผนปฏิบั ติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ช าติดังกล่ าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์ห ลั ก
แห่ ง ชาติ เ ป็ น แม่ บ ทหลั ก ทิ ศ ทางด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต การสร้ า งความโปร่ ง ใสและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ

- ๒๕ สภาขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ป แห่ งชาติ วางกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสั ยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้กาหนดกรอบแนวทางที่สาคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการ
รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการ
แบบบูร ณาการ (5) การพัฒนาระบบบริห ารจัดการกาลั งคนและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทัน สมัย เป็ น ธรรม และสอดคล้ องกั บข้อบั งคับสากลหรือข้อ ตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒ นา
หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริ หารจั ดการภาครั ฐ การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย ในยุทธศาสตร์ นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาส
และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุก
ภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ
มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรั บ ผิดชอบ เน้น การสร้ างคุณค่าร่ วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(ZeroTolerance& Clean Thailand) กาหนด
ยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิด ภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
มีจิ ตสาธารณะ จิ ตอาสา และความเสี ย สละเพื่อส่ ว นรวม ปลู กฝั งความคิด แบบดิ จิทัล (Digital Thinking)

- ๒๖ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระสาคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้าน
การทุจริตของประเทศโดยมีสานักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest)
คาว่า Conflict of Interest มีผู้ให้คาแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์
ทั บซ้ อน” หรื อ “ผลประโยชน์ ขั ดกั น ” หรื อบางท่ านแปลว่ า “ผลประโยชน์ ขั ดแย้ ง ” หรื อ “ความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะทานองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระทาใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ว นรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระทา แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน
อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระทาได้กระทาไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคน
อาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ตาหนิ ติฉิน นินทา ว่ากล่าว
ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
โดยพื้นฐานแล้ ว เรื่ องการขัดกันระหว่างประโยชนส่ ว นตนและประโยชน์ส่ว นรวม เป็นกฎศีล ธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัว
หรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระทาดังกล่าว และ
ในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้นๆ และ
เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามลาดับ
คู่มือการปฏิ บัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน ประโยชนส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
“ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สถานะเอกชนได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือ
ของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อ
หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

- ๒๗ ของรัฐ) ได้กระทาการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก
การด าเนิ น การตามหน้ า ที่ ใ นสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จึ ง มี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ
การทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของบุคคลในสถานะเอกชน
เพีย งแต่การกระทาในสถานะที่เป็ น เจ้าหน้าที่ของรัฐ กั บการกระทาในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใดๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือ
นาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อานาจหน้าที่หรือดุยลพินิจใน
การพิจารณาตัดสินใจในการกระทาการใดๆ หรือดาเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ
“การทุจริต
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
แต่ตรงกันข้าม การกระทาใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
ทุจริต
Corruption

ผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อนConflict of
Interests

จริยธรรม
Ethics

- ๒๘ “จริ ยธรรม” เป็ น หลั กสาคัญ ในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ ร ะหว่ า งจริ ย ธรรมกั บ การทุ จ ริ ต ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็น ความผิดทางกฎหมาย
มีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มี บทลงโทษชัดเจน ถือ
เป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐทีข่ าดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทาการ
ใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้า ที่ และจะเป็น ต้น เหตุของการ
ทุจริตต่อไป”
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวมมี ไ ด้ ห ลายรู ป แบบไม่ จ ากั ด อยู่ เ ฉพาะ
ในรู ปแบบของตัว เงิน หรื อทรั พย์ สิ นเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ
๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับ ผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

- ๒๙ ๒) การทาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด
โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทาสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือ
เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓) การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post -employment)
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
๔) การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสั งกั ด หรื อการรั บ จ้ า งพิเศษเป็ นที่ป รึกษาโครงการ โดยอาศัย ตาแหน่ง ในราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์
จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนาข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะ
ไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนาเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ทางานส่วนตัว
๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ งเพื่ อประโยชน์ท างการเมือ ง (Pork barreling) เป็นการที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ทาให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ
๘) การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรื อ
อาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงานของตน
เข้าทาสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
๙) การใช้อิทธิ พลเข้า ไปมีผลต่อการตัดสิน ใจของเจ้า หน้า ที่รั ฐ หรื อหน่วยงานของรั ฐ อื่น
(influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บัญชา
ให้หยุดทาการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

- ๓๐ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจานวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิ เศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับ
ของขวัญอีก
๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิง
ในรูป แบบต่างๆ จากบริ ษัทเหล่ านั้ น ซึ่งมีผ ลต่อ การให้ คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องทางานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา

2. การทาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
2.1 การที่ เจ้ าหน้ าที่ ใ นกระบวนการจัด ซื้ อจั ดจ้ า งท าสั ญ ญาให้ ห น่ ว ยงานต้น สั ง กั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่
ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน
2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทาสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างสานักงานแห่งใหม่
๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย จากกองทุ น เพื่ อการฟื้น ฟู และพั ฒ นาระบบสถาบัน การเงิ นในการก าดู แลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและทาสัญญาซื้อขายที่ดิน
ส่ ง ผลให้ เป็ น คู่ สั ญ ญาหรื อมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในสั ญ ญาซื้ อที่ ดิน โฉนดแปลงดัง กล่ าว อัน เป็ นการขัด กัน ระหว่ า ง
ประโยชน์ ส่ ว นตนกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ นการฝ่ า ฝื น ต่อ กฎหมาย มี ความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)

- ๓๑ -

3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทางานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิต
หรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ตนเอง
เป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่น นี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ ผู้ อื่น ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123
๓.๒ การที่ผู้ บ ริ ห ารหรื อเจ้ าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุ ขภาพออกจากราชการไปทางาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานรัฐ
รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทางานในตาแหน่งเดิมที่ ห น่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย

4. การทางานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างทา
บัญชีและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างทาบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสีย
ภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้นาไปยื่นแบบแสดงรายการ
ช าระภาษีใ ห้ พฤติก ารณ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ดัง กล่ า ว เป็ นการไม่ ปฏิบั ติ ตามข้อบั งคั บกรมสรรพากรว่ าด้ว ยจรรยา
ข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิด วินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สานักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากรค้าง
ผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกาลังดาเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
พฤติการณ์ของเจ้าหน้ าที่ดังกล่าวเป็น การอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้ แก่ตนเอง เป็น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551

- ๓๒ ๔.3 การที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ อาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.4 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ

5. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้นาข้อมูลเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จานวน 40 หมายเลข เพื่อนาไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ เคลื่อนทีท่ ี่นาไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย ข้อบังคับ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณ
โครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สาคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ทาให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อานาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่นาเก้าอี้พร้อมผ้าปลอก
คุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโ อ เครื่องเล่ นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นาไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่ วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลอง
มงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระทาของจาเลยนับเป็นการใช้อานาจโดยทุจริต เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่
กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระทาของจาเลย เป็นการทุจริตต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริตอันเป็น
การเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157
จึงพิพากษาให้จาคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท คาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุกจาเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท

- ๓๓ ๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ นาน้ามัน ในรถยนต์ไปขาย และนาเงิน
มาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวทาให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือ
เป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่ อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ร ถราชการหรื อ การเบิ ก จ่ า ย ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
นารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐนาวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือนารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน

7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่ว นตาบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตาบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ
งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กาหนด รวมทั้งเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การ
กระทาดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิ บั ติต าม หรื อปฏิ บั ติก ารไม่ ช อบด้ ว ยอ านาจหน้า ที่ มีมู ล ความผิ ด ทั้ งทางวินั ย อย่า งร้า ยแรงและทางอาญา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอานาจ แต่งตั้งถอดถอน
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง

8. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่นาบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ทาขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
สานวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก การจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับ
โทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ ใช้ตาแหน่ ง หน้ าที่ ในฐานะผู้ บริ ห าร เข้ าแทรกแซงการปฏิ บัติ งานของเจ้ าหน้า ที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิ ทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีก
แห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้สังกัด
ของนายบี

- ๓๔ -

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คานึงถึงจานวนคน จานวนงาน และจานวนวันอย่างเหมาะสม
อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วั น แต่ใช้เวลาในการทางานจริงเพียง 6 วัน โดยอี ก 4 วัน เป็ นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้ นอย่าง
แท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(3) รั บสัมปทานหรื อคงถือไว้ซึ่งสั มปทานจากรัฐ หน่ว ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ๓๕ มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
บทบั ญญัติ ในวรรคหนึ่ งให้ ใช้บั งคั บกับการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ ซึ่ งพ้นจากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1บรรดาความผิ ด ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ใ นหมวดนี้ ใ ห้ ถื อ เป็ น ความผิ ด ฐานทุจ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์
และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สื บสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจานวนที่ เ หมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

- ๓๖ ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น ประโยชน์ส่วนตน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรื อความสั มพั น ธ์อั น ดีร ะหว่ างบุ คคล เจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐ ผู้ นั้น ต้องแจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรั บ
ทรัพย์ สินหรือประโยชน์นั้ นต่อผู้บังคับบั ญชา ซึ่งเป็นหั วหน้าส่ว นราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐ วิสาหกิจ หรือ
ผู้บริ หารสู งสุดของหน่ว ยงาน สถาบั น หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่ส ามารถกระทาได้
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
เท่านั้นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

- ๓๗ -

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียน
ข้าราชการโดยไม่จาเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมี การแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพงทั้งยังเป็น
ช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการกาหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่างๆ ก็มีการกาหนดในเรื่องทานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติได้ประกาศกาหนดหลั ก เกณฑ์และจานวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกาหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ในการให้ ของขวัญและรั บของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริ ม
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กาหนดไว้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ของขวั ญ "หมายความว่ า เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ใ ห้ แ ก่ กั น เพื่ อ อั ธ ยาศั ย ไมตรี และ
ให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวค่าที่พัก
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า
หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
"ปกติ ป ระเพณี นิ ย ม" หมายความว่ า เทศกาลหรื อ วั น ส าคั ญ ซึ่ ง อาจมี ก ารให้ ข องขวั ญ กั น และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
"ผู้บังคับบัญชา"ให้หมายความรวมถึง ผู้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับ
ดูแลด้วย
"บุคคลในครอบครัว"หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ข้อ 4 ระเบีย บนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ อ 5 เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ จะให้ ของขวั ญแก่ ผู้ บั งคั บบั ญชาหรื อ บุ คคลในครอบครั ว ของผู้ บั งคั บบั ญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้

- ๓๘ การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์ สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้
ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5
ข้อ 7 เจ้าหน้ าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กาหนดไว้ใน ข้อ 8
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้
ออกคาสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น
(2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(3) ผู้ซึ่ งกาลั งดาเนิน กิจ กรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ ควบคุมหรือกากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 8 เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐจะยิ นยอมหรื อรู้ เห็ นเป็ นใจให้ บุ คคลในครอบครั วของตนรั บ ของขวั ญ จากผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้
ส าหรั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ อ 9 ในกรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั ว ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รั บ ของขวั ญ แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทราบ
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้สาหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

- ๓๙ (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบั ติไม่เป็น ไปตามคุณธรรมและจริ ยธรรม และให้ ดาเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ 11 ให้ สานั กงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คาแนะนาในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อสานักงานปลัดสานักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ปฏิ บั ติ ในการให้ ข องขวั ญหรื อ รั บ ของขวั ญ ฝ่ า ฝื น ระเบี ยบนี้ ให้ ส านัก งานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี แ จ้ งไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความ
ยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ ประเพณี
นิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดง
ความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ ผู้บั งคับบั ญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรั บ หรื อการแสดงความเสี ย ใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนาหรือกาหนดมาตรการจูงใจ
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน หรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า
มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด หรือ
บางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี การ
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา หรือใน
ฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรื อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร.
จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง จะต้ องได้ รับ อนุ ญาตในการเรี่ ยไรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย การควบคุ มการเรี่ ย ไร
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน

- ๔๐ ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกาหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย รอง
นายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป็ น ประธาน กรรมการ ผู้ แ ทนส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ แ ทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็น
กรรมการ และผู้แทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ านวนไม่ เ กิ น สองคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 18 การเรี่ ย ไรหรื อเข้าไปมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้ วแต่กรณี
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ
(3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) เป็ น กรณีที่ห น่ วยงานของรัฐเข้าไปมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องดาเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สาคัญ
(3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจานวนเงินหรือ
มูลค่าตามที่ กคร. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ
ตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2) กาหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร

- ๔๑ (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะ
แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทาเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
(4) จัดทาบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทาอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทาการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สาหรับประชาชนสามารถใช้ในการ
ค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทาบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทาอย่างต่อเนื่อง
ให้รายงานการเงินพร้อมทัง้ ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ 21 ในการเรี่ย ไรหรื อเข้าไปมีส่ว นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ ามมิให้ห น่วยงานของรัฐ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
(2) กาหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจานวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดย
สภาพ มีความจาเป็นต้องกาหนดเป็นจานวนเงินที่แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น
(3) กระทาการใดๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทาการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทาการในลักษณะ
ที่ทาให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทาการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นออกทาการเรี่ยไร
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้ หรือกระทาใน
ลักษณะที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่
ช่วยทาการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- ๔๒ 4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking)
แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการ
คิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่นามาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องกระทาการหรือใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มี ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตน
เข้ามามีส่ วนในการตัดสิ นใจแล้ ว ย่ อมต้องเกิด การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ ว นตนและประโยชน์ส่ ว นรวมหรื อ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน (Conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสี ยหายก็จะตกอยู่กับประชาชนและ
ประเทศชาตินั่นเอง

- ๔๓ ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการนามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนาไปเป็น
“หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
ทาไม จึงใช้ระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข
10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต
ประจาวันกันมาตั้งแต่จาความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่
ต่อเนื่อง (Continuous)
ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มี
สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการทางานระบบ Digital ที่
มีลักษณะการทางานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัด
เด็ดขาด
จากที่กล่าวมา... เมื่อนาระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนาประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง,
ทาได้ กับ ทาไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องสามารถแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
และไม่กระทาการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

- ๔๔ -

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ ยัง
แยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไป
หมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นาบุคลากรหรือทรัพย์สิน ของ
ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใช้ ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิด
ที่ ส ามารถแยกเรื่ องต าแหน่ งหน้ าที่ กั บเรื่ องส่ วนตนออกจากกั น แยกออกอย่ า งชั ด เจนว่ า สิ่ ง ไหนถู ก สิ่ ง ไหนผิ ด
สิ่งไหนทาได้สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นามาปะปนกัน ไม่นา
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแยกเรื่อง
ส่ ว นตั ว ออกจากตาแหน่ ง หน้ า ที่ และยึ ด ถือประโยชน์ส่ ว นรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่ ว นตน
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

- ๔๕ (๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็
ให้ ค วามส าคั ญ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากจรรยาบรรณสากลส าหรั บ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามประกาศขององค์ ก าร
สหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่กาหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ เป็น
มาตรฐานความประพฤติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และระหว่างรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที่
51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)
- ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรื อผลประโยชน์ ท างการเงิน อัน ไม่ ส มควรส าหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัว ไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารั บ
ตาแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดในทานองเดียวกันซึ่งขัดกับ
ตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในตาแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น
5. เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ตามขอบเขตที่ก าหนดโดยตาแหน่ งหน้า ที่ของตนภายใต้ก ฎหมายหรื อ
นโยบายในการบริ ห าร พึ ง แจ้ ง เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ การค้ า และการเงิ น หรื อ กิ จ การอั น ท าเพื่ อ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ดูเ หมือนว่าได้
เกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกาหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร เพื่อมิให้
ผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
- การรับของขวัญหรือของกานัล
9. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของกานัลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดาเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน

- ๔๖ 6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

- ๔๗ -

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

- ๔๘ -

คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น

- คิดก่อนทา (ก่อนกระทาการทุจริต)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศในทุกๆ ด้าน)
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความ
เสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่
เบียดเบียนประเทศชาติ
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน
- คิดแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- คิดที่จะไม่นาประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ

- ๔๙ -

บรรณานุกรม
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร
- หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 สานักงาน ป.ป.ช.
- กาชัยจงจักรพันธ์“การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.”จัดพิมพ์และเผยแพร่
โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สุทธินันท์ สาริมาน. การกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่า งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบัญญัติมาตรา 100 พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้ วยการป้องกั น และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542. วิ ทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ,
ภาควิชานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
- สุวรรณาตุลยวศินพงศ์ และคณะ. (2546). รายงานผลการวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
- เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (www.nacc.go.th)

- ๕๐ -

ชุดวิชาที่ ๒
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
2.1 การทุจริต
ปัญหาการทุจ ริ ต เป็ น ปั ญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่ว โลก ปัญหาการทุจริต
จะท าให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มในด้ า นต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และนั บ วั น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ก็จะรุนแรงมากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระทาเพียงสองฝ่าย
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต จะกระท ากั น หลายฝ่ า ย ทั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และเอกชน
โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนาไปสู่ปั ญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์ก็
เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจ หน้าที่ในการกระทา การดาเนินการต่างๆ และ
รับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การกาหนดระเบียบ
หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ
เพื่อจูงใจให้ นั กการเมือง เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ กระทาการหรือไม่กระทาการอย่ างใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหน้าที่
ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น

2.๑.1 ทุจริต คืออะไร
คาว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้ว่า
อย่ า งไร โดยที่ ค าว่ า ทุ จ ริ ต นั้ น จะมี ก ารให้ ค วามหมายโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ การให้ ค วามหมาย
โดยกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาสาคัญของคาว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่
สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว
ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่งๆ นั้น การยึดถือ เอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการกาหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย
2 ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจ ริต ” หมายถึ ง “เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ที่ มิค วรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542มาตรา
4 คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่หรื อปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น”
นอกจากนี้ คาว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”

- ๕๑ ในคาภาษาอังกฤษ คาว่าทุจริตจะตรงกับคาว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ
กล่าวถึงคาว่าคอร์รัป ชันมากกว่าการใช้คาว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่คานึง ถึงว่า
สิ่ งๆ นั้ นเป็ นของของตนเอง หรื อเป็ นสิ ทธิ ที่ ตนเองควรจะได้ มาหรื อไม่ แล้ วนั้ น ก็ จะเรี ยกได้ ว่ าเป็ นการทุ จริ ต
เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระทาเช่นนี้ก็ถือเป็นการ
ทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่า นั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชัน
จึ งต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้ สิ นบนหรือสิ่ งตอบแทน
แก่ นั ก การเมื อ งหรื อ ข้ า ราชการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ ต นเองอยากได้ ใ นรู ป แบบของการประมู ล
การสั มปทาน เป็น ต้น รู ปแบบเหล่านี้จ ะสามารถสร้างกาไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจานวนมากหากภาคเอกชน
สามารถเข้ามาดาเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิ่ง
ที่ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุ จริตคอร์รัปชันในระบบราชการเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริตคือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทาที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน การใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ
สินบน การกาหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย

2.1.๒ รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการที่ใช้และ
แบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
1) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอานาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่าง
ผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการการทุจริตจะมี
2 ประเภทคือ
(1) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระทาที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะ
ของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รัปชันตามน้า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการ
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รัปชันทวนน้า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริ การแต่อย่างใด
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการกาหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่กรณีนี้มี
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ

- ๕๒ (2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการโดย
บรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที่สูง
กว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี 2 ประเภทคือ (1) เกิดจากการใช้อานาจในการกาหนด กฎ กติกาพื้นฐาน
เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออานวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้องและ (2) เกิด
จากการใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ดารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของ
กฎและระเบียบเหล่านั้นที่ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ ความคิดเห็นนั้นอาจไม่
ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ
(1) คอร์ รั ป ชั น จากการจัด ซื้อจัด หา (Procurement Corruption) เช่ น การจัดซื้อ สิ่ งของ
ในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กาหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(2) คอร์ รั ป ชั น จากการให้ สั ม ปทานและสิ ทธิ พิ เ ศษ (Concessionaire Corruption) เช่ น
การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทาสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(4) คอร์ รั ป ชั น จากการก ากั บ ดู แ ล (Regulatory
Corruption) เช่ น การก ากั บ ดู แ ล
ในหน่วยงานแล้วทาการทุจริตต่าง เป็นต้น
นักวิช าการที่ได้ศึกษาเกี่ย วกับ ปั ญหาการทุจริต ได้มีการกาหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็น
รูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชัน
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้อานาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลด
ต้นทุนการทาธุรกิจ 2) การใช้อานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน
และ 3) การใช้อานาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ
ผลตอบแทนในระบบราชการต่าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทางาน
นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5
ประเภท ได้แก่
1) การทุจริตเชิงนโยบาย
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ
ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทาที่
ถูกต้องชอบธรรม
2) การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นการใช้อานาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้า
และข้าราชการประจา

- ๕๓ 3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุ จ ริ ตประเภทนี้ จ ะพบได้ทั้ ง รู ป แบบของการสมยอมราคา ตั้ ง แต่ขั้ น ตอนการออกแบบ ก าหนด
รายละเอียดหรือสเป็กงาน กาหนดเงื่อนไข คานวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับ
และเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทาสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มี
การทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการ
ด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการรับ
งานไม่ได้นาส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน
4) การทุจริตในการให้สัมปทาน
เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้
เอกชนดาเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การทาสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา
การทาสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น
5) การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
เป็นการพยายามดาเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้าไป
ด ารงต าแหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ เช่ น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทาให้องค์กรเหล่านี้มี
ความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.๓ สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้
ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอกดังนี้
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ
ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้าร้อนน้าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อราชการ
ขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพที่
สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้อง
หาทางใช้อานาจไปทุจริต
๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มา
อย่างไร เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือของ
คนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ
5) ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต

- ๕๔ - การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอานาจจะทาให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทาให้ ผู้ ที่ไปติดต่อต้องเสี ยเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะทาการทุจริต
ด้วย
- การรวมอานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ทาให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็นจริง
และมีประสิทธิภาพ
- ตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะอานวยต่อการกระทาผิด เช่น อานาจในการอนุญาต การอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อยจึง
เลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระทาเหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือมีความสับสน
ระหว่างสินน้าใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกัน
6) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ทาให้เกิดการทุจริตที่ดารงอยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยากยิ่งกว่านั้น
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงในเรื่อง
นี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่าๆ กับผู้รับ
สินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าดาเนินคดีกับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่ รู้เห็นการทุจริต ก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้น ตอนทางกฎหมายหรื อระเบี ยบปฏิ บัติ ยุ่ ง ยาก ซับ ซ้ อ น มี ขั้ น ตอนมาก ท าให้ เ กิ ด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้
7) การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ทาให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่ายประชาชน
ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลอย่างจริงจัง
8) สาเหตุอื่นๆ
- อิ ท ธิ พ ลของภรรยาหรื อ ผู้ ห ญิ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ใ กล้ ชิ ด สามี อั น เป็ น ตั ว การส าคั ญ
ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทาการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ทาให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น

- ๕๕ -

2.1.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
1) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อานาจในการบริหารราชการ รวมถึง
อานาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัยช่องว่าง
ทางกฎหมาย
2) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอานาจเพื่อให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การดาเนินการในรูปแบบของท้องถิ่น
ก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจานวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมื องที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่
ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสในการ
แสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการทุจริต
ที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายตาแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจานวนมาก
เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง หรือเลื่อนตาแหน่งเป็นต้น โดยการทุจริต
ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆ หากไม่พิจารณา
ให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระทาดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระทานั้น เป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และ
ร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคม ประเทศชาติ ได้เช่นกัน ตัว อย่างเช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลูกน้องที่ตนเองชอบ ทาให้ได้รับเงินเดือนใน
อั ต ราที่ สู ง กว่ า ความเป็ น จริ ง ที่ บุ ค คลนั้ น ควรจะได้ รั บ เป็ น ต้ น การกระท าดั ง กล่ า วถื อ เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิด
กรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับว่าเป็นการกระทาที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย

2.1.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจ ริตที่เกิดขึ้น ย่อมส่ งผลต่อภาพลั กษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่ งผลให้
ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะสามารถพั ฒ นาไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ห ากมี ก ารทุ จ ริ ต เป็ น จ านวนมากนั ก ธุ ร กิ จ ย่ อ มไม่ ก ล้ า ที่ จ ะลงทุ น
ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าว
ได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้า และ
บริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพื่อบ่ งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการ
ทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่สาคัญ อีกตัวหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) ได้จัดอันดับดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน 35
คะแนน อยู่ลาดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยัง
มีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนที่ประเทศไทยได้รับตั้งแต่อดีต
– ปัจจุบัน ได้คะแนนและลาดับ ดังนี้

- ๕๖ ตารางที่ 1 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ระหว่างปี 2547 – 2560
ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
๒๕๕๗
๒๕๕๘
2559
2560

คะแนน
3.60 (คะแนนเต็ม 10)
3.80 (คะแนนเต็ม 10)
3.60 (คะแนนเต็ม 10)
3.30 (คะแนนเต็ม 10)
3.50 (คะแนนเต็ม 10)
3.40 (คะแนนเต็ม 10)
3.50 (คะแนนเต็ม 10)
3.40 (คะแนนเต็ม 10)
37 (คะแนนเต็ม 100)
35 (คะแนนเต็ม 100)
๓๘ (คะแนนเต็ม 100)
๓๘ (คะแนนเต็ม 100)
35 (คะแนนเต็ม 100)
37 (คะแนนเต็ม 100)

อันดับ
64
59
63
84
80
84
78
80
88
102
๘๕
๗๖
101
96

จานวนประเทศ
146
159
163
179
180
180
178
183
176
177
๑๗๕
๑๖๘
176
180

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จานวน 10 ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่ม อาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 2559 ตาม
ตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี 2558 - 2560 ในภูมิภาคอาเซียน
อันดับในอาเซียน
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
พม่า
ลาว
กัมพูชา

คะแนนปี ๒๕60 คะแนนปี ๒๕๕9
84
๘4
62
58
47
49
37
๓7
37
๓5
35
๓3
34
๓๕
30
28
29
30
21
๒๑

คะแนนปี ๒๕๕๘
๘๕
๕๐
๓๖
๓๘
๓๑
๓๕
๒๒
๒๖
๒๑

ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการดาเนินงานและการวัดด้านความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็น ประชาธิปไตยมากน้อย

- ๕๗ แค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรีโดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบ
ของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศ

2.1.๖ ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน
ในชาติ จากการเห็น ประโยชน์ ส่ ว นตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ
สิ่งอานวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการต่างๆ
ภายในประเทศ พบว่า นั กลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจาก
ต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสี ยจากการทุจริตมี
ต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การจ้างงาน การ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ของ
รัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่างจาก
ประชาชนทั่ว ไป ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า หาก
เปรี ย บเที ย บความรุ น แรงของปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น กั บ ปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า ผู้ ที่ ต อบว่ า รุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น
มี 38% รุนแรงเท่าเดิม 30% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่
เอื้อต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมืองขาด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ย าก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของกานัล
หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ตาแหน่งทาง
การเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
สาหรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ที่ 2.72 ล้านล้านบาทว่า
แม้จ ะมีก ารจ่ ายเงิน ใต้ โ ต๊ะ แต่ อัต ราการจ่ ายอยู่ที่ เฉลี่ ย 1-15% โดยหากจ่ ายที่ 5% ความเสี ย หายจะอยู่ ที่
59,610 ล้านบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลทาให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42%แต่
หากจ่ายที่ 15% คิดเป็นความเสียหาย 178,830 ล้านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผลทาให้
เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุกๆ 1% จะทาให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง
10,000 ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสานักงาน ป.ป.ช. เช่น สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลาย
หน่วยงาน และสาหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางการดาเนินงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

- ๕๘ -

2.1.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
ได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระทาความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อทาหน้าที่
ในการดาเนินคดีกับบุคคลที่ทาการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีกาหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จานวน 6 ยุทธศาสตร์ เป็นการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ประบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่าน
กิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการดาเนินการในส่วน
การตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะมี
แนวทางในการดาเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การดาเนินการด้านปราบปรามการทุจริต
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน 50 คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมี
รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี ค่ า นิ ย มร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจานงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่
ประชาชนอย่ า งเป็ น ธรรม และไม่มี ลั ก ษณะของการขั ดกั นแห่ งผลประโยชน์ และเพื่อ แก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
เชิงนโยบายทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตพัฒนกระบวนการ
ท างานด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ ส ามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ มแข็ ง
ในการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริต
เกิดขึ้นในอนาคต

- ๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อปรั บปรุ งและพั ฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ตให้ มี ความรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบู ร ณาการกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบ
และเพื่อให้ผู้กระทาความผิดถูกดาเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไปเป็น
เป้ า หมายที่ ต้ อ งการยกระดั บ คะแนนให้ มี ค่ า สู ง ขึ้ น หากได้ รั บ คะแนนมากจะหมายถึ ง การที่ ป ระเทศนั้ น
มีการทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายสาคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

2.1.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของตารวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการตารวจดับเพลิง
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั้งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างของ
ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด ของ กองบั ง คั บ การต ารวจดั บ เพลิ ง ให้ มี ขนาดเล็ ก ลง
โดยมีแนวคิดที่จะโอนภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของตารวจโดยตรงให้ไปอยู่ในความรับผิ ดชอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใช่หน้าที่โดยตรงของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึง
เห็ นควรที่ จะโอนภารกิ จดังกล่ าวให้ กรุ งเทพมหานคร รับไปดาเนินการ โดยเมื่ อปี พ.ศ. 2546 คณะรั ฐ มนตรี
ได้ มี มติ ให้ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ถ่ ายโอนภารกิ จป้ องกั นและระงั บอั คคี ภั ยให้ กรุ งเทพมหานคร มี ส ถานะ
เป็นสานัก ชื่อว่า สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนโดย
เอกชนที่เข้ามาทาธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์จากัดถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc.ของ
สหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร์ เดม
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จากัด ว่าจ้างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู้รับจ้างจัดหา
ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้นเรือดับเพลิง) ให้กับกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้าง
ผลิตราว 28 ล้านยูโร หรือราว 1,400 ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพื่อเสนอขาย
โดยตรง แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ในช่ ว งเดื อนมิถุ น ายน 2546 เอกอั ครราชทู ตออสเตรี ยประจาประเทศไทยได้มี ห นั งสื อถึ งรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร์ เดม
เลอร์ พุ คสเปเชี ยลฟาห์ รซอยก์ จ ากั ด โดยเป็ นข้ อเสนอให้ ด าเนิ นการในลั กษณะรั ฐต่อรั ฐ และบริ ษั ท สไตเออร์ ฯ
ได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้
บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู้อานวยการสานักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่างๆและรถบรรทุกน้ารวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ลาตลอดจน

- ๖๐ อุปกรณ์สาธารณภัยอื่นๆซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย
จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดทา A.O.U. (Agreement of Understanding) และ
ข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรั ฐออสเตรียยื่นร่าง A.O.U.ให้แก่
พล.ต.ต. อ. ซึ่งนาเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร นาย ส.ลงนามรับทราบบันทึกและ
เสนอต่ อนาย ภ. รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย และหลั งจากที่ ได้ มี การลงนามร่ วมกั นคุ ณหญิ ง ณ. ปลั ด
กรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท
สไตเออร์ฯ ให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการจั ด ซื้ อ รถและเรื อ ดั บ เพลิ ง ในวงเงิ น 6,687,489,000 บาท และอนุ มั ติ ว งเงิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ น
ค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจานวน 20,000,000 บาท หรือตามจานวนที่จ่ายจริง
รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดดาเนิน การเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อ 20 ก.ค.
2547 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะดาเนินการเป็นลาดับแรก
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อนมอบหมายงาน
ในหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่ ง เป็ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครคน เดิ ม
ได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ
โดยกรุงเทพมหานครชาระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 20,000,000บาท และมอบอานาจให้พล.ต.ต.อ. อานวยการสานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดาเนินการและลงนาม
ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ด าเนิ น การไต่ ส วนการด าเนิ น การดั ง กล่ า วของ
กรุงเทพมหานคร และยื่นฟ้องต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จากการกระทาดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมี
ราคาที่สูงมาก ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. 2547 กับ
กรุงเทพมหานคร
รถดับเพลิง 4x4 + สูบน้าแบกหาม
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ 2,500 ซีซี กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
4x4 ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์
2,154,050 บาท รวม 72 คัน เป็นเงินแพงกว่า
จากัด
154,875,600 บาท
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น
รถดับเพลิง + บันได 13 เมตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ 17,143,200 บาทรวม
ซื้อจาก บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จากัด 9 คัน เป็นเงินแพงกว่า 154,875,600 บาท
มาตรฐานใกล้เคียงกันเครื่องสูบน้าสมรรถนะสูงกว่า

- ๖๑ -

รถดับเพลิง 2,000 ลิตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ 15,455,370 บาท
รวม 144 คัน เป็นเงิน แพงกว่า 2,225,573,280 บาท
รถถังน้า 20,000 ลิตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
ขนาด 10,000 ลิตรซื้อจาก
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
15,189,100 บาท รวม 72 คัน เป็นเงิน แพงกว่า
1,093,615,200 บาท
รถไฟฟ้าส่องสว่าง 30 KVA
รายละเอียด
ความแตกต่าง
ซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
จากัด
56,577,250 บาท รวม 7 คัน เป็นเงิน แพงกว่า
396,040,750 บาท
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง
ข้อมูลเรือดับเพลิง
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์
จากัด ซื้อเรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จากัด
จากัด ขายให้ กรุงเทพมหานคร ราคาลาละ
ผลิตและประกอบที่เมืองพัทยา ราคาลาละ
25,462,100 บาท
14,300,000 บาท
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากจะ
สามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจานวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และประชาชน
จะได้ ใช้ ประโยชน์ จากรถและเรื อดั บเพลิ ง ซึ่ งถื อเป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ช่ วยในการป้ องกันและบรรณเทาสาธารณภั ย
โดยเฉพาะอัคคีภัยได้เป็นอย่ างดี แต่เมื่อมีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถนารถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้
เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถนาสิ่งเหล่านี้มาใช้ ประโยชน์ได้อีก ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นอุปกรณ์
ต่างๆ ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก

2.2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่ม ตัวแทนที่ทาหน้าที่ใน
การกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระทาความผิด การไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

- ๖๒ 2.2.1 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร
คาว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะทาในสิ่งที่ไม่ถูก
ไม่ควร เช่น ละอายที่จะทาผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการกระทานั้น จึงไม่กล้าที่จะกระทา ทาให้ตนเองไม่หลงทาในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มีความ
ละอายใจ ละอายต่อการทาผิด
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอยหรือ
สิ่งที่จูงใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม
ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคมใน
ลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะทั้งในรูปแบบของ
กริยาท่าทางหรือคาพูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็ นว่าบุคคลนั้นมีความ
ละอายต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตสานึก ของ
แต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา หรือ
การกระทาจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส การร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัว ของคนจานวนมาก
และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย ซึ่ง
ปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดงปฏิกิริยา
ออกมา แต่การที่บุ คคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่อ งจากปัจจุบัน
สังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถดาเนินต่อไปสู่ความสาเร็จ
ซึ่งการยอมรั บการทุจ ริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มี
ผลกระทบกับตนเองโดยตรง

- ๖๓ 2.2.2 ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าที่จะทาในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ทาลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทาผิด และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ
แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทาผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ ผลกระทบ
แล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการ
ทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอาย
ขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทา
สาหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพื่อนลอกข้อสอบ
เรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็น
คาตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ ถือเป็นการ
แสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่า
เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัว ของ
ประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต
ทาให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
ความจาเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครผลของ
การทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไป
โดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือ
และอุปกรณ์ดับเพลิ งจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูล ค่า ความเสี ยหายที่รัฐสู ญเสี ย
งบประมาณไปยังไม่ได้คดิ ถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้วถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก
ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโยเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับ ตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็
เป็นทางอ้อม
ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิด
ความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคมที่ มี
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะทาให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
2.2.3 การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
คาว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า “Social
Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ คาว่า
“Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้
รางวัลตามที่กลุ่มกาหนดไว้สาหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพื่อชักนาให้สมาชิกกระทาตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์

- ๖๔ Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมอย่าง
หนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบพูดอีกอย่าง
หนึ่ ง ก็ คื อ การลงโทษโดยสั ง คมนั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะวิ ภ าษ (Dialectic) คื อ มี ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบอยู่ ภ ายใน
ความหมายของตัวเองสาหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้
การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถาน
ของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้น อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับระหว่าง
ประเทศ
Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่ าวว่า การลงโทษโดยสั งคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ทางานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสั งคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้ สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็น
แรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือ
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เป็นมาตรการ
ควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนด โดยมีทั้ง
ด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ โดยการกดดันและ
แสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ต้ า นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสั ง คม ท าให้ บุ ค คลนั้ น เกิ ด ความ
อับอายขายหน้า สาหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือ การกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction)
เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผนที่
ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะ
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่า ฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของ
ชุมชน ก็จะนาไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่สาคัญไปกว่า
นั้น หากการกระทาดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ ในชุมชนนั้น แต่อาจ
เกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคม
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือการ
สร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน (Norm)
ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ ใน
การจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้นทาง
จิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดย
ปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน

- ๖๕ การลงโทษทางสั งคมทางลบ จะสร้างให้ เกิ ดการลงโทษต่อบุ คคลที่ถูกกระทา การลงโทษประเภทนี้
เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะทาในสิ่งนั้นอีก
การลงโทษประเภทนี้ มี ค วามรุ น แรงแตกต่ า งกั น ตั้ ง แต่ การว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น การนิ น ทา การประจาน
การชุมนุ มขับ ไล่ ซึ่งเป็ น การแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่นได้กระทาไป ดังนั้น เมื่อมีใคร
ที่ทาพฤติกรรม เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนนาไปสู่การ
ต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของบุคคลนั้นว่ าร้ายแรงขนาด
ไหน หากเป็ น เรื่ องเล็ กน้ อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่ห ากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจา หรือมี
ผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจนาไปเป็นประเด็น
ทางสังคมจนนาไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อ
ศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพื่อกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการ
กระทาดังกล่าว หรือการออกจากตาแหน่งนั้นๆ หรือการนาไปสู่การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยใน
หัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้นาเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง
บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากตาแหน่ง ซึ่งการลาออกจากตาแหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่าง
หนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระทา
2.2.4 ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทาให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากนาเอาเงินที่
ทุจริ ตไปมาพัฒนาในส่วนอื่น ความเจริ ญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านโอกาส ทางด้ านสั งคม ทางด้านการศึก ษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็ จะลดน้ อยลง ดังที่ เห็ น
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ
ประเทศ แต่เพราะอะไรทาไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมืองปัจจัยหนึ่ง
คือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ทาอย่างไรถึงทาให้มีการทุจริตได้มาก
อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริต
สามารถหาช่องทางดังกล่ าวในทางทุจริ ตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อป้องกันการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้ น
หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคน
ทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจ
ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อมมีมาก
ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอาการทุจริต หลายๆ
โครงการ หลายๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้น เมื่อ เป็นเช่นนี้
แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกันใน
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความ
ตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปั ญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย

- ๖๖ เพราะไม่ว่าจะทาอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งสาคัญสิ่ง
แรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการ
ปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะทาให้เกิดกระแสการต่อต้านต่อ
การกระทาทุจริต และคนที่ทาทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทาทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามีการทุจริต
เกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระทา แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือสื่อมวลชน
เพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระทาที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และกาลังเดินหน้าประเทศไทยก้าว
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชน
มีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะนามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็น
กรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุ กขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อ
นักการเมืองที่ทาทุจริต จนนาในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอานาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทาง
สังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
1. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็น
ประเทศหนึ่ งที่ป ระสบความส าเร็ จ ในด้า นของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมี
ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น
เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของ
ประธานาธิบดี ถูกปลดออกจากตาแหน่ งเพราะ
เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้
พวกพ้อ ง โดยการถูก กล่ าวหาว่ าให้ เพื่ อนสนิ ท
ของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441
รวมถึ งใช้ความสั มพั นธ์ ที่ ใกล้ ชิ ดกั บประธานาธิ บดี แสวงหาประโยชน์ ส่ วนตั ว ผลที่เกิ ดขึ้ นคือถู กด าเนิ นคดี และ
ตั้ ง ข้ อ หาว่ า พั ว พั น การทุ จ ริ ต และใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ นทางมิ ช อบเพื่ อ เอื้ อ ผล ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ พ วกพ้ อ ง
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออก
จากตาแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระทาที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้ เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และ
การที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการ
คัดเลื อกโควต้านักกีฬาที่กาหนดไว้ว่าจะต้องผ่ านการแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภท
ที ม เท่ า กั บ ว่ า คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งแต่ ไ ด้ รั บ เข้ า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระทาเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การนาไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ให้คาตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของ
ที่มา : https://teen.mthai.com/education
มหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากตาแหน่ง
/
119903.html

- ๖๗ 2. ประเทศบราซิ ล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชน
ในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้น
เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบ
ราชการของประเทศ โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้า
ร่ ว มการชุ ม นุ ม ในครั้ ง นี้ และมี ก ารแสดงภาพหนู เพื่ อเป็ น
สัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วง
ดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มี
การทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดี
ได้ ถู ก ปลดจ าต าแหน่ ง เนื่ อ งจากการกระท าที่ ล ะเมิ ด ต่ อ
กฎระเบียบเรื่องงบประมาณ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/
foreign
/540734

จากตัว อย่ างข้างต้น แสดงให้ เห็ น ถึงความตื่นตัว ของ
ประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการทุจ ริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการ
แสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่
ทาทุจ ริ ตแล้ วตนเองรู้สึ กไม่พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุ ดคือการชุมนุม ประท้ว ง ตาม
ตัวอย่างที่ได้นามาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการ
ทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะทา
ทุจริต โดยนาเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
กระบวนการในการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริต จะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้ กับ
สาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี
รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการทาทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลด
น้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
สาหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
ทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนาไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้ การมีวัฒนธรรม ค่านิยม หรือ
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อให้บุตรของตนได้
เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้
นาเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การกระทาดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง
เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระทาเช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนทากัน
ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนทาให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม
เหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่
มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน
นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงทาให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน

- ๖๘ -
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ชุดวิชาที่ ๓
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้น
เถลิ ง ถวัล ยราชสมบั ติ และเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่ นั่ งไพศาลทัก ษิ ณ พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ ประโยชน์และ
ความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะ
ขจัดปัญหาต่างๆ ทั้ง อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์
ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็ จะ
เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลาย
ประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” ซึ่งเป็นแนวพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎรมานานกว่า 40 ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถดารงชีวิตด้วยการพึง
พาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถดารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ( The Human Development Lifetime Achievement Award)
เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟีอันนันได้กล่าวสุดดี
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทาน
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็น
ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 ส านั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่
สหประชาชาติประจาประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจาปี 2007 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศ
สมาชิกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

- ๗๐ 3.1 จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการ
วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนาไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริต
มากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต ที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการ
แสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะ
ผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้
ประชาชนไม่กระทาการทุจริตเนื่องจากมี พื้นฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่
ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญอย่างแท้จริง
กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆเพื่อสร้าง
ฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560 มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน

- ๗๑ คาอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๓) R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ค วาม
เข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์การ
ทุจ ริ ต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่ วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าทาทุจริตและ
ความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้าใจ ต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

S (sufficient) ความพอเพียง
พระราชดารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541
“...คาว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสาหรับใช้ของตัวเองมีความหมาย
ว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้นได้
พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนพอมี พอกินก็
ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็มีมาก

- ๗๒ บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอ มีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...คาว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทาอะไร ต้อง
พอเพีย ง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุ ดโต่ง ไม่โ ลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียงทาอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้า ไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของ
ผู้ที่อยู่ข้างๆ อันนั้นไม่พอเพียงและทาไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะทาให้ทะเลาะ
กัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทาอะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่น มีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็ไม่
พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัว และปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณา
ว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน
ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็นามาสู่ความ
เสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรง ซึ่งจะ
ทาให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ได้ ป ระมวลและกลั่ น กรองจาก
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนาไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาโดย
มีใจความว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน จนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พ อสมควร ต่ อ การมี ผ ลกระทบใดๆ
อั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายใน ทั้ ง นี้ จะต้ อ งอาศั ย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมั ด ระวั งอย่ างยิ่ ง ในการน าวิช าการต่ างๆ มาใช้ใ นการวางแผนและการดาเนิน การทุ กขั้น ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่สาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการ
ดาเนิ น ชี วิ ต ให้ อยู่ บ นทางสายกลางตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อพ้ น จากภั ย และวิ ก ฤติ ก ารณ์ ต่ า ง
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ๗๓ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลั ก
วิ ช าการ หลั ก กฎหมาย หลั ก ศี ล ธรรม จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม คิ ด ถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งถี่ ถ้ ว น
โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ

มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ
๒. เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ใน คุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางด าเนิ น ชี วิ ต ทางสายกลาง การพึ่ ง ตนเอง รู้ จั ก ประมาณตน
อย่างมีเหตุผ ล อยู่ บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินการไม่ได้
เฉพาะเจาะจงในเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ ยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ า นอื่ น ๆ
ของมนุ ษ ย์ ให้ อยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคมได้อ ย่ างปกติสุ ข อย่า งเช่ น หากเรามี ความพอเพี ยง เราจะไม่ทุ จริ ต คดโกง
ไม่ลักขโมยของ เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข

- ๗๔ -

๓.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559
นายสุ น ทร ชนะศรี โ ยธิ น เจ้ า ของร้ า นสู ท “วิ น สั น เทเลอร์ ” ได้ บ อกเล่ า พระราชจริ ย วั ต รในด้ า น
“ความพอเพียง”ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายตารวจนามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอกสาหรับ
เล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายตารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมา
ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใน
พระราชสานักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการ
ให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากทาให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขา
ถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ทาอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้ให้นายตารวจ
ท่านนี้เรื่อยๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน จะให้ตัดถามผมว่า เท่าไหร่ๆ แล้ว
ก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตาแหน่งเขียนว่า เป็นนายตารวจประจาราชสานัก ท่ าน
บอกว่า “สิ่งที่เถ้าแก่ทาให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท
แล้ว” นายสุนทรเล่าด้วยน้าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้น
เขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอื่นๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอา
มาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด
ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่
เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็นๆ ผมก็ทาเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับ
ฉลองพระองค์ชอบถามว่า ทาไมทาไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระ
บารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติ
ที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมาวันแรกทาให้
รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ ประชาชน และ เมื่อได้ถวายงาน
บ่อยครั้งทาให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคนต้อง
แก้ ไขสิ่ งที่ บกพร่ องก่ อน งานถึ งจะบรรลุ เป้ าหมาย และเมื่ อประสบความส าเร็ จแล้ วอย่ าลื มตั้ งใจท าสิ่ งดี ๆ ให้
ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้าของความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชสานักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 มา
นานกว่า 10 ปี ปั จ จุ บั นยั งเป็น เจ้ าของร้ านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่ แยกพิชัย เขตดุสิ ต กรุงเทพฯ
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชสานักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามา
ในร้ าน พอวางรองเท้ าลงก็ก้ม ลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลู กค้า รายนั้น ตอบว่า ฉลองพระบาทของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ได้ยิ นเท่านั้น ทาตัว ไม่ถูก ขนลุ ก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ ว
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9 ทรง
นามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่
สังเกตสภาพชารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่

- ๗๕ “จริ ง ๆ ผมใช้เ วลาซ่ อ มรองเท้ า คู่ นั้ น ไม่ ถึ ง 1 ชั่ ว โมงก็ เ สร็ จ แต่ ด้ ว ยความที่ อ ยากให้ รองเท้ า คู่ นั้ น อยู่
ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 เป็น
รองเท้าหนังสีดา ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ มีรอย
พระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ที่ร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5
ทรงนามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู่
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะนาไปวางปนกับของลูกค้า
คนอื่นไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วนาไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรงโปรด
มาก สภาพรองเท้าชารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์
ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
ประการสาคัญที่ทาให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “ความ
พอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อ
จะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค์ ท่ า น ทรงเป็ น ผู้ น าอย่ า งแท้ จ ริ ง ดู แ ค่ ฉ ลองพระบาทเป็ น ต้ น พวกตามเสด็ จ ฯ ทั้ ง หลาย
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่า
บาทสีดาเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อทา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อทาพอเริ่มบรรยาย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่ นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่กันตอบและ
พากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จน
พระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่าพระองค์ท่าน
ใส่ น าฬิการาคาเพีย งเรื อนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลอง
พระองค์กท็ รงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้
เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่จะทาอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน"
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ถามอี ก ว่า คนในห้ อ งนี้มี ร องเท้า คนละกี่ คู่ ก็ มีนั ก ธุร กิ จสตรีต อบว่ า ร้ อ ยกว่ า คู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มากี่คู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ทาไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ทาเอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัด
เพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร
ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตาม
พระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกนาส่งไปซ่อมแล้ว
ซ่อมอีก
ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หมวด พระบารมีบันดาลตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว

- ๗๖ ดิน สอธรรมดาซึ่งคนทั่ว ไปอาจหาซื้อได้ด้ว ยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่บน
พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดาๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ ทรง
เบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดา ษมาม้วนต่อ
ปลายดิ น สอให้ ย าวเพื่ อ ให้ เ ขี ย นได้ ถ นั ด มื อ จนกระทั่ ง ดิ น สอนั้ น กุ ด ใช้ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว เนื่ อ งจาก พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดาริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้อง
ประหยั ดเงินในกระเป๋ าแต่ท่ านมองว่ าดินสอ 1 แท่ง ต้ องใช้ทรั พยากรหรื อพลั งงานเท่าไหร่ ต้องใช้ ทรัพยากร
ธรรมชาติคือไม้ แร่ธาตุที่ทาไส้ดินสอ การนาเข้าวัตถุดิบที่นาเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและ
ขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้านาเข้าด้าน
วัตถุดิบและเป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีจากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการ
ไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“ท่านผู้หญิงบุ ตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใคร
อย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่างมีค่าสาหรับ
พระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบคล้าย
แผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ
พระองค์ ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสี พระทนต์ช่ว ยรีดและกดจนเป็ นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเ ศษ ทันตแพทย์ห ญิ ง
ท่านผู้ ห ญิงเพ็ ช รา เตชะกั มพุช ทั น ตแพทย์ประจาพระองค์ อดีตคณบดีค ณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่ าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจาพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยัง
ขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของ
พระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอด
จริงๆ"
"เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยัง
ทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึง
ได้นาหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานายาสีพระทนต์ หลอดเก่ามาคืนและ
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่าง
ยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ"
"พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็ นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดใน
การใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจาพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระ
ทนต์หลอดนั้น เพื่อนาไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป"
"ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจาพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้

- ๗๗ พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทาให้เกิดความสงสั ยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบ
ถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับคาอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระ
ทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และ
เพื่อที่จะขอนาไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรง
พระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย"
ภาพหลอดยาสี พ ระทนต์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี ที่ ม าจากทั น ตแพทย์ ป ระจ าพระองค์
(ท่ า นผู้ ห ญิ ง เพ็ ช รา เตชะกั ม พุ ช ) ได้ ก ราบถวายบั ง คมทู ล พระองค์ ท่ า นเรื่ อ งลู ก ศิ ษ ย์ บ างคนมี ค่ า นิ ย มใช้ ข อง
ต่า งประเทศ และของมี ร าคาแพง แม้ บ างรายไม่ มี เ งิน พอที่ จ ะซื้ อหาก็ ยั ง ขวนขวายไปเช่ า มาชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราว
ซึ่งเท่าที่ทราบมาแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญ
ชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทันต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอด
ยาจนแบน จนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระเจ้าอยู่หัวทรง
ตรัสว่า “...ของเราก็มี วันก่อนยังใช้ไม่หมด มหาดเล็กมาทาความสะอาดห้องสรง คิดว่าหมดแล้วมาเอาไป แล้ว
เปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้กราบพระบาทของทูล ขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์ หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้จนแบน
ราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอ
หลอด ซึ่งได้รับคาอธิบายจากพระองค์ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้าม
แปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มอย่างที่เห็นนั่นเอง
รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนั น ต์ ร่ ม รื่ น วาณิ ช กิ จ ช่ า งดู แ ลรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ร ายการตี สิ บ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิ ก ายน 2552 โดยมี ใ จความว่ า "ครั้ ง หนึ่ ง ผมต้ อ งซ่ อ มรถตู้ เ ชฟโรเลต ซึ่ ง เป็ น รถที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วยก่อน
ซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า
วันนี้รถดูแปลกไป น้าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง"
นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่ง
อานวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ทาให้ได้ เห็น
ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่ เพิ่งทรง
ใช้ในพระราชกรณียกิจมาทา เห็นว่าพรมใต้รถมีน้าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงนารถ
ไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้าท่วม แถมน้ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้าก็ต้องเปียกพระบาทมา
ตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ทาไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้คาตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกร
ถามว่า จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบ
ว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่า
มีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ ท่านจะนามาทาสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามา
ทาสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมกาลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้า
ราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว"

- ๗๘ ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระตาหนักจิ ตรลดารโหฐานไม่ได้ห รูหราประดับด้ว ยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงาน
จะประทับบนพื้นพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆได้
สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงทีโดย
ผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอี้โยกรูปทรง
หรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชดารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า
“...สานักงานของท่าน คือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเองนับเป็นแบบอย่าง
ของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
“ห้ อ งทรงงาน” เป็ น เพี ย งห้ อ งขนาดธรรมดา กว้ า งยาวรวม ๕ คู ณ ๑๐ เมตร โปร่ ง ๆ โล่ ง ๆ พื้ น ที่
เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายตารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของตาราพร้อมทั้งเรื่องราว
ความคืบหน้างานอื่นที่กาลังดาเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง
เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ฉลองพระองค์ ธ รรมดา ห้ อ ยกล้ อ งถ่ า ยภาพไว้
ที่พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่ องประดับอื่น เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่างๆ เว้นแต่นาฬิกาบน
ข้อพระกรเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด
“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่ สักชิ้น นอกเสี ยจากว่าจะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ
ไปงานพระราชพิธีต่างๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รั บแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ ไปถวายงาน ผมตื่ นเต้นมาก สั งเกตรายละเอียดรอบๆ
ตัว ไปเสี ย ทุ ก อย่ า ง มองไปที่ ข้ อพระหั ต ถ์ว่ า ทรงใช้ น าฬิ ก าอะไร มองจนพระองค์ ท รงยื่ นข้ อ พระหั ตถ์ มาให้ ดู
ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจาแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”
“ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ” เขี ย นเล่ า ไว้ ใ น “ประสบการณ์ ส นองพระราชด าริ เ รี ย นรู้ ห ลั ก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พระตาหนักจิตรลดา
พระต าหนั ก จิ ต รลดา “...ไม่ มี พ ระราชวั ง ไหนในโลกเหมื อ นพระต าหนั ก จิ ต รลดา และบริ เ วณ
สวนจิตรลดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลายจึง
พู ด ได้ เ ต็ ม ปากว่ า ในประเทศไทยไม่ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งเกษตรกรกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ท รงท างานอย่ า ง
"หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดิน” ด้วยพระองค์เอง”

- ๗๙ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
“โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาย
หลังจากเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ด้วยทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทาให้เกิด โครงการ
ส่ ว นพระองค์ เ กี่ ย วกั บ การเกษตร สวนจิ ต รลดา ภายในบริ เ วณพระต าหนั ก สวนจิ ต รลดารโหฐาน อั น เป็ น
พระราชฐานที่ป ระทับในปี พ.ศ.๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นจาก “นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต ” ต่อมากิจกรรม
การเกษตรอื่นๆ จึงค่อยๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่มเงาวังสวนจิ ตรลดา กระทั่งโครงการต่างๆ เริ่มประสบ
ความสาเร็จ จึงจัดทาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และนากลับไปดาเนินการเอง
ได้ โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ทาให้วันนี้
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อมสาหรับ
ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชดดาริ
ซองเอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่ ห ากเป็ น เรื่ อ ง “งานในราชการ” แล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
พระบรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้ว
ก็ ข อให้ ติ ด กาวเฉพาะตรงหั ว มุ ม หรื อ หากเป็ น ต้ อ งใช้ เ ทปกาวติ ด ก็ ใ ห้ ติ ด แค่ ส องนิ้ ว ก็ พ อ ไม่ ใ ช่ ปิ ด ทั้ ง หมด
เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็น
สิ่งสาคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารสาคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หาก
เป็นจดหมายลับหรือสาคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”

- ๘๐ -

บรรณานุกรม
https://www.youtube.com/watch?v=buvNmqtbz_g
http://www.amarin.com/royalspeech/speech41.htm
http://www.tsdf.or.th/th/kingspeech.aspx

- ๘๑ -

ชุดวิชาที่ ๔
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๔.1 ความหมายและที่มาของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
คาว่ า “พลเมื อง” มี ความหมายในหลายแง่ มุม และมีก ารนาไปใช้เ ทีย บกับ คาอื่นๆ อาทิ ประชากร
ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถทาความเข้าใจความหมายของคาต่างๆ ที่
คล้ายกัน ได้ดังนี้
ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภ ายใต้รัฐ เช่น
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจานวน
ราษฎร คาว่า "ราษฎร" เป็นคาเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมายตราสาม
ดวง ก็มีการใช้คาว่า “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า “ราษฎร” เป็นคาที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก
สังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ทาการเลิกทาสเลิกไพร่ทาให้ประชาชนเหล่านั้นกลายเป็นราษฎรหรือเสรีชนที่
ไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มูลนายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส ขุนนาง รวมทั้งชนชั้นใหม่ๆ
ว่า “ราษฎร”ในความหมายของ ผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกัน
หมด
ปัจจุบันคาว่าราษฎร และประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชน สื่อถึงการเป็นเจ้าของ
ประเทศ และเจ้าของอานาจอธิปไตย มากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่ เสียเปรียบคนที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย
และมีนัยความหมายเป็นทางการน้อยกว่าคาว่า ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา แต่ถ้าผู้บริหารประเทศคด
โกงฉ้อราษฎร์บังหลวง เราก็ต้องไปคัดค้าน ที่ผ่านมาข้าราชการมักจะกดขี่ราษฎร ดั้งนั้น ราษฎรแปลว่า คนของรัฐ
เดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา หมู่คนที่มิใช่ข้าราชการ
พลเมือง คาว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1789 ชาว
ฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชนชั้นต่างๆขณะนั้นได้แก่
พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศสทุกคน
ต่อมาคาว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ
สาหรับประเทศไทย คาว่า “พลเมือง” น่าจะถูกนามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
เนื่องจากผู้นาคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้นาเอาคานี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะต้องเรียน
ควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา "หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม"
ในส่ ว นที่ เ ป็ น หน้ า ที่ พลเมื อ งก็ ล อกมาจากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2475 เรื่ อ ยมาจนถึ ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 และเลิกใช้เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ทาการรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2500 แต่วิชาหน้าที่พลเมืองก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อมาอีกหลายปีจึงเลิกไปพร้อมๆ กับคาว่า
"พลเมือง" โดยต่อมาก็ใช้คาว่า "ปวงชน" แทน คาว่าราษฎรคงเป็นการใช้แทนคาว่า “ประชาชน” หรือคาว่า

- ๘๒ People ในภาษาอั งกฤษ อาจจะมาจากอิท ธิ พลของอเมริ กาสื บเนื่ องมาจากสุ น ทรพจน์ เ กตที ส เบิ ร์ก ของ
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลิ นคอล์ น ที่ให้ ค าจากัดความของรัฐบาลประชาธิปไตยไว้ว่า เป็น "รั ฐบาลของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน" แต่แทนที่ เราจะใช้คาว่า "ประชาชน" แทนคาว่า "ราษฎร" เรากลับใช้คาว่า
"ปวงชน" แทน อย่างไรก็ตาม คาว่าปวงชนก็ใช้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ เท่านั้น แต่ไม่ติดปากที่จะใช้กันทั่วไปในที่
อื่นๆ ไม่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่ออื่นๆ ยังนิยมใช้คาว่า "ประชาชน" มากกว่าคาว่า "ปวงชน"
อย่างไรก็ตาม คาว่า "พลเมือง" ได้มาปรากฏอีกครั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ 2
ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทยย่อมมี
ฐานะเป็ น พลเมื อ ง" ที่ น่ า สั ง เกตก็ คื อ ในมาตรานี้ ใ ช้ ค าว่ า "ประชาชน" ชาวไทย แทนค าว่ า "ปวงชน"
ชาวไทยที่เขียนไว้ในมาตรา 3 "อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" และมาตรา 5 "ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่า
กาเนิ ด เพศหรื อ ศาสนาใด ย่ อ มอยู่ ในความคุ้ ม ครองแห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ เสมอกั น " ซึ่ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ทั้ ง ค าว่ า
"ปวงชน" "ประชาชน" และ "พลเมื อ ง" ในที่ ต่ า งๆ แทนค าว่ า "ปวงชน" เหมื อ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ อื่ น ๆ
(วีรพงษ์ รามางกูร, 2558)
สาหรับคาว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน“วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็น
ใหญ่ ดังนั้น คาว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดารงชีวิตปฏิบั ติตนตามกฎหมาย
ดารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้
เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบ ายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิ ดชอบได้ด้ว ยตนเอง
มีความสานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่ าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ”
จากความหมายของนักวิชาต่างๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและ
ปฏิ บั ติ ต ามกฏหมายบ้ า นเมื อ งแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี บ ทบาทในทางการเมื อ ง คื อ อย่ า งน้ อ ยมี สิ ท ธิ ไ ปเลื อ กตั้ ง
แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคน
ที่รู้ สึ กเป็น เจ้ าของในสิ่ งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่ ว นร่ว ม เอาใจใส่ การทางานของรัฐ และเป็น
ประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง ดังตาราง(อ้าง
จาก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2552) (ความเป็นราษฎร, ม.ป.ป.)

- ๘๓ -

ความเป็นราษฎร
ความเป็นพลเมือง
- ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบ้ติ - นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว ต้อง
ตามกฏหมาย
มีสานึกในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือมากกว่านั้น คือแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ต่อบ้านเมืองใช้สิทธิเข้าร่วมการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับรัฐ
- ยอมรับกฏหมาย นโยบาย กิจการ
กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ

- มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น
ให้ความสนใจต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

- ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
หรือกิจกรรมสาธารณะ

- เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ หรือ
อิทธิพลอานาจของใคร

- คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์
จากผู้ใหญ่

- ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และ
นักการเมือง ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือ
ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง
- เอาใจใส่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของ
รัฐบาล ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการดาเนิน
นโยบายผิดพลาด รู้สึกเดือดร้อน เมื่อรัฐบาลทาเรื่อง
ไม่ดี ทางานผิดพลาด หรือดาเนินนโยบายผิด
- เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฏหมาย นโยบาย หรือ
กิจการที่ตนเองเห็นพ้อง
- สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอแต่
รัฐบาลมาแก้ไข

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง
กล่าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต่างจากคาว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่า พลเมืองจะ
แสดงออกถึง ความกระตื อรื อ ร้ น ในการรั ก ษาสิ ทธิ ต่ างๆ ของตน รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ว มทางการเมือ งโดยการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ ต่างจากคาว่า ประชาชน ที่กลายเป็นผู้รับคาสั่ง
ทาตามผู้อื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนให้ประชาชนคนธรรมดา กลายเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ
กาหนดทิศทางของประเทศได้

- ๘๔ ๔.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
๔.2.1 ความหมายของพลเมืองศึกษา
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม และมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การบ้ า นเมื อ งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย หรื อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ บาล
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณะและระบบตุลาการ
๔.2.2 คุณลักษณะของพลเมือง
“พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) คือ
1) มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็น
เจ้าของอานาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในประเทศ
ของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทาให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทาให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ เป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเอง
ได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด
2) เห็นคนเท่าเทียมกัน หมายความว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อานาจสูงสุดในประเทศเป็นของ
ประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้ วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ
“พลเมื อ ง” จึ ง ต้ อ งเคารพหลั ก ความเสมอภาคและจะต้ องเห็ น คนเท่ า เที ย มกัน คื อ เห็ น คนเป็ น แนวระนาบ
(horizontal) เห็ น ตนเท่ า เที ย มกั บ คนอื่ น ทุ ก คนล้ ว นมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น เจ้ า ของประเทศอย่ า ง
เสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม
3) ยอมรับความแตกต่าง หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ ประชาชนจึ ง มี เ สรี ภ าพ ระบอบประชาธิ ป ไตยจึ ง ให้ เ สรี ภ าพและยอมรั บ ความหลากหลายของ
ประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือความ
คิด เห็ น ทางการเมื อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ ค วามแตกต่ า งน ามาซึ่ ง ความแตกแยกในสั ง คม “พลเมื อ ง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และจะต้องไม่มี
การใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง
4) เคารพสิทธิผู้อื่น หมายความว่า ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิแต่ถ้า
ทุกคนใช้สิทธิโดยคานึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ คานึงถึงสิทธิผู้อื่น
หรื อ ไม่ ส นใจว่ า จะเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้ ใ ดย่ อ มจะท าให้ เ กิ ด การใช้ สิ ท ธิ ที่ ก ระทบซึ่ ง กั น และกั น สิ ท ธิ
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจาเป็นต้องมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใช้ สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5) รั บผิ ดชอบต่อสังคม หมายความว่า ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอาเภอใจหรือใคร
อยากจะทาอะไรก็ทาโดยไม่คานึงถึงส่วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้นได้ก็
ด้วยการกระทาของคนในสังคม

- ๘๕ 6) เข้ า ใจระบอบประชาธิ ป ไตยและมี ส่ ว นร่ ว ม หมายความว่ า ประชาธิ ป ไตยคื อ การปกครอง
โดยประชาชน ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบ
ความส าเร็ จ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี “พลเมื อ ง” ที่ เ ข้ า ใจหลั ก การพื้ น ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามสมควร ทั้งในเรื่องหลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิติรัฐหรือการปกครองโดย
กฎหมาย ถ้ า มี ค วามขั ด แย้ ง ก็ เ คารพกติ ก าและใช้ วิ ถี ท างประชาธิ ป ไตยในการแก้ ปั ญ หาโดยไม่ ใ ช้ ก าลั ง หรื อ
ความรุนแรง
๔.3 องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง
สาหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง อาทิ John
Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบายการศึกษา
ความเป็นพลเมืองว่ามี 3 ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และสั งคม ทั้งนี้ พลเมืองประกอบด้วย สิทธิ
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ค ว า ม อิ ส ร ะ เ ส รี ภ า พ ร ะ ดั บ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ก า ร เ มื อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย สิ ท ธิ ใ น ก า ร
มีส่วนร่วมในการใช้อานาจทางการเมือง ส่วนสังคมประกอบด้วยสิทธิที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความมั่งคง
ที่มีต่อสิทธิที่จะร่วมมือกัน และเพื่ออาศัยอยู่ในชีวิตของความศิวิไล
๔.3.1 ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
การเรี ยนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจากความไว้ใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู่เหนือห้องเรียน การเรียนรู้ของเด็กควรทาหรือแสดงบทบาทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
๔.3.2 ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)
การเรียนรู้ผ่านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี 2 สาขาของความเป็นพลเมือง มันไม่จากัดเวลาของเด็ก
ที่โรงเรียน แต่ควรรับรู้ในฐานะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นการเมือง
๔.3.3 ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy)
การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการทาให้ ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ่านความรู้ ทักษะ และ
ค่านิยม คาว่า “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช้ในความรู้สึกที่กว้างที่สุดเพื่อที่จะล้อมรอบความรู้ที่สมเหตุสมผลของการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเศรษฐกิจหลักและปัญหาสังคมของทุกวัน
รวมทั้งแต่ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมสาหรับโลกของการจ้างงาน และการอภิปรายของการ
จัดสรรทรัพยากรภาครัฐและการสมเหตุสมผลของระบบการจัดเก็บภาษี
Joseph KuiFoon และ Chow–Kerry J. Kennedy(2012) เขี ยนบทความเรื่อง “Citizenshipand
Governance in the Asian Region : Insights from the International Civic and Citizenship Education
Study” โดยเขาเสนอว่า ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเป็นพลเมืองประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 1) ประชา
สังคมและระบบ 2) องค์ประกอบข้อปฏิบัติพลเมือง 3) การมีส่วนร่วมพลเมือง และ 4) อัตลักษณ์พลเมืองส่วน
ขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรู้จัก การวิเคราะห์และการให้เหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ์ คือ ความ
เชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม
JaapScheerens เขียนบทความเรื่อง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat School”
มีสาระว่าเป้าหมายของการศึกษาสาหรับความเป็นพลเมืองมี 3 มิติ คือ มิติ 1 การรับรู้เข้าใจกับการนับถือความรู้
เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย มิติ 2 เน้นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ์ความรู้สึกของการกระทาและการ

- ๘๖ ได้รับประสบการณ์ และมิติ 3 เกี่ยวกับอารมณ์ในศั พท์ของการผูกติดกับสังคมและชุมชน ซึ่งอันหนึ่งเป็นเจ้าของ
สมรรถนะการสื่อสารและสังคม
John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education for
Citizenship in a Democracy” ซึ่งได้พัฒ นากรอบแนวคิดการศึ กษาหลั กสู ต รพลเมือง ที่ว่านิยาม
ตามองค์ประกอบการศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่
1) ความรู้ของความเป็นพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
2) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3) ทักษะการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเป็นพลเมืองแบบ
มีส่วนร่วม)
4) แนวโน้มที่จะกระทาการบางอย่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียงของ
พลเมือง)
Joel Westheimerและ Joseph Kahne (2004) ได้เขียนบทความเรื่อง “What kind of Citizen ? The
Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว่านักการศึกษาและผู้กาหนดนโยบายได้ติดตามแผนงาน
เพิ่มขึ้นที่ว่าได้มีจุดมุ่งหมายทาให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งผ่านการศึกษาความเป็นพลเมื อง การเรียนรู้การบริการ
และการสอน ทั้งนี้ Westheimerและ Kahneได้ให้แนวคิดที่สาคัญ 3 แนวคิดของความเป็นพลเมืองที่ดี คือ การ
มุ่งเน้นความรับผิดชอบระดับบุคคล การมีส่วนร่วม และความยุติธรรมที่เน้นย้าโดยนัยทางการเมืองของการศึกษา
ประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเป็นตาราง ดังนี้
การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล
การอธิบาย
การกระทาความสามารถ
รับผิดชอบในชุมชน
การทางานและการจ่ายภาษี

การเชื่อฟังกฎหมาย

การมีส่วนร่วม

สมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์กร
ชุมชน และหรือการปรับปรุง
ความพยายาม

ความยุติธรรม

การประเมินโครงสร้างทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจโดยเป็นช่วง
สาคัญอันตรายเพื่อมองเห็น
นอกเหนือสาเหตุพื้นผิว
การแสวงหาจากภายนอกและการ
ระบุประเด็นของความไม่ยุติธรรม

ชุมชนที่มีการจัดโครงสร้างกลุ่ม
พยายามที่จะดูแลความต้องการ
จาเป็นเหล่านี้ สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ หรือการทาให้สะอาด
ด้านสิ่งแวดล้อม
การรู้จักว่าหน่วยงานรัฐทางาน
การระบุเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสังคม
อย่างไร
ประชาธิปไตยและการกระทาที่จะแก้
สาเหตุที่เป็นรากปัญหา
การรู้จักกลยุทธ์ที่ทาให้งาน
โดยสวนรวม/กลุ่มบรรลุเป้าหมาย

อาสาสมัครที่จะลงมือในเวลา
วิกฤติ
สมมติฐานแกนหลัก
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุง เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุง
สังคม ความเป็นพลเมืองที่ดีมี
สังคม ความเป็นพลเมืองที่ดีต้องมี

เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุง
สังคม ความเป็นพลเมืองที่ดี

- ๘๗ คุณลักษณะนั่นคือ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดไปและการเป็นสมาชิก
ตลอดไปของชุมชน

ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น และ
เอาตาแหน่งภาวะผู้นาภายใต้การ
จัดตั้งระบบ และโครงสร้างชุมชน

ต้องมีคาถามการอภิปรายและ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดตั้งระบบ
และโครงสร้างที่ว่ากลับมาเป็น
รูปแบบผลิตซ้าของความยุติธรรมมา
เกินไป

ตารางที่ 4 ประเภทของความเป็นพลเมือง
4.๔ แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2555) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควร
มีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
5) การเคารพระเบียบของสังคม
6) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
1) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
2) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทา
3) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
4) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
6) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสาคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
1) การเคารพกฎหมาย
2) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
3) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
4) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
5) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวมกล้าเสนอตนเองในการทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา
6) การทางานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา
ดังนั้น ความเป็นพลเมืองสามารถแยกพิจารณาทาความเข้าใจ ว่า ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1
คุณค่า ค่านิยม ส่วนที่ 2 ความรู้ และส่วนที่ 3 ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จากwww.thaiciviceducation.org)

- ๘๘ คุณค่า ค่านิยม
-รักความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคและตระหนัก
ในผลร้ายของความไม่เป็นธรรม
และความไม่เสมอภาค
-เชื่อมั่นในความเป็นธรรมในสังคม
-เชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อกัน
อย่างเท่าเทียม
-เคารพความเท่าเทียมทางเพศ
เชื่อในเสรีภาพที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
-เคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น
-เคารพในเสรีภาพที่จะ
แสดงออกหรือการกระทา
-รับผิดชอบต่อการตัดสินและ
การกระทาของตนที่จะมีผล
ต่อผู้อื่น
-รับผิดชอบต่อการตัดสินและ
การกระทาของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น
-เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิ
แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่และตระหนัก
ในผลร้ายของการใช้สิทธิ
อย่างไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ยึดหลักการใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้ง
หน้าที่ไว้เสมอ
-มีภราดรภาพและเคารพ
ความแตกต่าง
-เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลาย
-เปิดใจกว้างต่อความเห็นต่าง
เปลี่ยนแปลงความเห็นส่วนตน
และประนีประนอม
-เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน

ความรู้ ความเข้าใจ
-สิทธิมนุษยชน(เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
-สิทธิทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ
-ความเท่าเทียมทางเพศ
-ใช้หลักความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน
สาคัญของสังคมประชาธิปไตย
-รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรคือ
ความเป็นธรรมอะไรคือความไม่
เป็นธรรมและอะไรคือความเสมอ
ภาคอะไรคือความไม่เสมอภาค
-สิทธิมนุษยชน
(เสรีภาพ ความหลากหลาย และ
ความเท่าเทียม)
-ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม

ทักษะและพฤติกรรม
-เข้าใจผู้อื่น (Consider others)
-ปฏิบัติในอย่างเท่าเทียมกัน
(Treat others as equal)
-เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความ
เป็นธรรมบอกได้ว่าอะไรเป็น
ความยุติธรรมไม่ยุติธรรม
ในสถานการณ์ต่างๆ

-สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
-สิทธิทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ

-ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
-ปฏิบัติตามกฎหมายจ่ายภาษี
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
อย่างมีวิจารณญาณที่ดี
-กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบ
ประชาสังคม(Civil society)
-มีส่วนร่วมในสังคม กระตือรือร้น
ทางการเมือง
-แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
-ความสามารถในการอยู่และ
ทางานท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
-ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
-การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

-สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
-ความรู้เกี่ยวกับสังคมที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม

-เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
-แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
-ให้ความสาคัญกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้อื่น
-รับผิดชอบผลอันเกิดจากการ
กระทา
-มีส่วนร่วมกับวิถีชุมชนด้วยการ
ทางานอาสาสมัคร

- ๘๙ คุณค่า ค่านิยม
ยอมรับหลักของประชามติ และ
ยอมรับเสียงข้างน้อย
-ยึดประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสาคัญ
-มีจิตสาธารณะ
-มุ่งมั่นในหลักการคนมีความคิด
ความเชื่อคุณค่าต่างกัน แต่ทุก
คนก็มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
-เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิแต่ไม่
ละทิ้งหน้าที่และตระหนักใน
ผลร้ายของการใช้สิทธิอย่างไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ยึดหลักการใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้ง
หน้าที่ไว้เสมอ

-มั่นใจที่จะมีส่วนร่วมทาง
การเมือง
- รู้จักสิทธิของบุคคลที่จะ
มีส่วนร่วม

ความรู้ ความเข้าใจ
-สิทธิมนุษยชน (ความหลากหลาย
ความเท่าเทียม)
-ความเข้าใจว่าองค์ทางการเมือง
และรัฐจาเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบอย่างกระตือรือร้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมือง
-ความรู้เกี่ยวกับหลักของการเคารพ
สิทธิและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ของผู้คน
-รู้เกี่ยวกับการตั้งคาถามหรือการหา
ข้อมูลเพิ่มประกอบการตัดสินใจ

ทักษะและพฤติกรรม

-ปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและ
ความเป็นธรรมในสังคม
-มีส่วนร่วมในประชาสังคม
-มีส่วนร่วมในชุมชน
-มีส่วนร่วมในชุมชนทางการเมือง
การร่วมมือกับผู้อื่นหรือมีส่วนร่วม
-คิดอย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล
ความสามารถในการประเมิน
สถานะหรือการตัดสินใจ
-แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็นสามารถที่จะประเมิน
ข่าวสารต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ
มีทักษะการสื่อสารอย่างเป็น
กระบวนการสามารถการให้การ
ตัดสินใจเกิดผลในระดับรัฐ
-บทบาทของสื่อที่มีต่อบุคคลและ -ตีความสาระจากสื่อ(ระบบการจูง
สังคม
ใจและการให้คุณค่า / การคิดอย่าง
-มีความรู้พื้นฐานทางการเมือง :
มีวิจารณญาณ)สามารถใช้สื่อในทาง
ความหมายและความสาคัญของ
ที่ถูกต้อง
การเมือง
-มีส่วนร่วมทางการเมือง
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ
สามารถนาความรู้พื้นฐานทาง
(ความหมายลักษณะประเภท
การเมืองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
รูปแบบของรัฐ)
เหมาะสมไปเลือกตั้งและออกเสียง
-ระบอบการเมืองการปกครอง
ประชามติอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(ความหมาย หลักการ ลักษณะ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและ
ประเภท รูปแบบข้อดีและข้อเสีย การทางานของนักการเมือง
ของระบอบประชาธิปไตยและเผด็จ -สามารถวิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน
การ)
นโยบาย ผลงานและกรณีต่างๆได้
-ระบบเศรษฐกิจ(ความหมาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หลักการ ลักษณะ ประเภท
-สามารถนาหลักการประชาธิปไตย
รูปแบบข้อดีและข้อเสียของระบบ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการ
ทุนนิยมและสังคมนิยมและ
ทางานได้อย่างถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ของระบอบการเมือง เหมาะสม
การปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
-สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ทางการเมืองไปสู่ผู้อื่นได้

- ๙๐ คุณค่า ค่านิยม

-เคารพกฎกติกาและกฎหมาย
ชื่นชมในความหลากหลายของ
สิทธิได้แก่ สิทธิมนุษยชนและ
การประยุกต์เป็นความ
รับผิดชอบทั้งในระดับปัจเจก
และองค์กร

ความรู้ ความเข้าใจ
(ความหมายความสาคัญ หลักการ
ลักษณะ ประเภทและศักดิ์ของ
กฎหมาย)
-ประวัติศาสตร์การเมืองการ
ปกครองของไทย (สภาพเหตุการณ์
สาเหตุผลความสาคัญของ
เหตุการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
เหตุการณ์)
-สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของ
ไทยในปัจจุบัน (กลไก สถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในปัจจุบัน)
-รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรคือการ
เคารพกฎกติกาและกฎหมายและ
อะไรคือการไม่เคารพกฎกติกาและ
กฎหมาย
-ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา กฎหมาย
(ทาไมจึงต้องมีกฎกติกา)
-บทบาทของกฎหมายในการที่จัด
ระเบียบสังคมและแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
-การดาเนินการที่เป็นธรรมเป็น
อย่างไรเมื่ออยู่ภายใต้กระบวนการ
ของกฎหมาย
-ความเป็นธรรมที่มีการปรับใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
-กระบวนการของกฎหมายมหาชน
ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยประชาชน
และกระบวนการมีส่วนร่วมในสภา
รัฐ และศาล

ทักษะและพฤติกรรม
-พัฒนาคุณค่าทางการเมืองให้แก่
ตนเองมีทักษะและความมั่นใจที่จะ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

-ปฏิบัติตามกฎหมาย
รู้ว่าในสถานการณ์ใดทีจ่ ะนาเรื่อง
สิทธิไปใช้ในการปกป้องสิทธิหรือ
การสร้างสมดุล

ตารางที่ 5 องค์ประกอบของความเป็นพลเมือง
๔.5 แนวทางการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย
จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน โดยสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทารายงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น

- ๙๑ กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลาปาง
1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลาปาง
ภาพรวมของการจั ดกิ จ กรรมสร้างเสริม ส านึก ความเป็ นพลเมือ งแก่ เยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัด
ลาปาง ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ได้ ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ างเสริ มสานึ กความเป็ น พลเมืองแก่เยาวชนโดยตรง เหมือนเช่นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พระปกเกล้าที่ได้ดาเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดลาปาง แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนต่างๆ ที่ได้ดาเนินการในจังหวัดลาปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลหนุนเสริมเติมเต็มสานึกความเป็น
พลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่างๆ ที่ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ
กลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนุบสนุนวิชาการองค์ ความรู้ กลุ่มผู้สนับสนุนบุคลากรวิทยากรกลุ่มผู้สนับสนุน
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความร่วมมือระหว่างกัน ตาม
ภาระหน้าที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้
2) ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความสาเร็จในการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชน
การดาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลาปาง มีปัญหาอุปสรรคและ
ความสาเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึ กษาข้อมูลผ่านเวทีสะท้อนในการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปปัจจัยสาคัญที่
เป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน เกิดจาก3 ปัจจัย คือ
ปัจจัย ครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ป กครอง ปัจ จัยการสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเด็กและ
เยาวชน และปัจจัยโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนปัจจัยสาคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จนั้น
เกิดจาก 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปั จจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยบุคคล หน่วยงาน
องค์กร ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายการทางาน
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและต้องมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทการทางานของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมทันต่อ
สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่ งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน อย่าง
รวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
ในจังหวัดลาปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การบูรณาการกิจกรรมใน
พื้นที่ระดับตาบล การพัฒนาเครือข่ายการทางานด้านเด็กและเยาวชน และการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจใน
พื้นที่อย่างทั่วถึง
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร
1) กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่พบว่าเป็นกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการดาเนินงานที่เป็นลักษณะ
นโยบายส่วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถ้าเป็นกิจกรรม
เด่นๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ทางานกับเด็กและเยาวชนจริงๆ จะเห็นว่ายังไม่ได้เกิด

- ๙๒ ในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างสานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของการพัฒนาการสร้างสานึก
ความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรมค่ายที่ให้โอกาสเด็กและ
เยาวชนได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และหลากหลาย โดยอยู่ ภายใต้การดูแลให้คาแนะนาและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้ใหญ่ ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์ กิจกรรมของกลุ่มเด็กฮักถิ่น สรุปภาพรวมผลการ
สนทนากลุ่มย่อยในการสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร มีสาระสาคัญ คือ การให้
นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนสานึก พลเมืองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันควรจะมี
ต้นแบบสานึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วนสานึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้น
การพัฒนาจิตอาสา
2) ปั ญหาและอุ ปสรรคในการด าเนิ นกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างส านึ กความเป็ นพลเมื องแก่ เ ยาวชน
ในจังหวัดสกลนคร
ปัจ จัย ที่เป็ น ปัญหาและอุป สรรคในการเสริมสร้างสานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร สรุปได้ดังนี้ 1) การขาดโอกาสในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน 2) พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่ในสังคม ไม่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลานขาดต้นแบบผู้ใหญ่ที่ดี 3) สถาบันการศึกษาขาดความเข้าใจในการสร้าง
สานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ 4) หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและ
เยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสานึกพลเมืองและทางานซ้าซ้อน
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร มี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน
มุมมองของผู้ใหญ่ การสร้างต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อต่างๆ การส่งเสริมต้นแบบคนดีโดยมี
เวทีแสดงความดีเชิงประจักษ์ เชิดชูความดีคนดีเพื่อเป็นกาลังใจแก่คนทาดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัวและการ
พัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมคาสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรการเสริมสร้าง
สานึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกมิติ
มุมมองของเด็กและเยาวชน รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึกพลเมืองที่อยากเห็นและต้องการคือ
การให้โอกาสได้เข้าร่วมกาหนดกรอบแนวทางเพื่อสร้างสานึกพลเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสอดแทรกกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา
บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างสานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชนว่างงาน
เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ใน การศึกษา
แต่ที่ ส าคัญจากผลการวิจั ย พบว่า ปั ญหาส าคัญในจังหวั ดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติ ด และเยาวชนได้รั บ
การศึกษาน้อย
สาหรับที่ผ่านมา การดาเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดยะลา สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่ วงปิดภาคฤดู
ร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพเพื่อ
การมีงานทาโครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝันสู่อามานดามัน และ
โครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการ
ทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสร้างเยาวชนให้มีสานึกพลเมือ เริ่มต้นจากการอบรม ดูแล เอาใจใส่
ศึก ษาให้ ค วามรู้ ข องครอบครั ว พ่ อ แม่ และญาติ พี่ น้อ ง การได้ รับ การศึก ษาจากสถาบัน ที่เ ยาวชนศึ กษาและ

- ๙๓ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
1) กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- จั ดโครงการสอนภาษาไทยให้ ผู้ไม่รู้หนังสื อหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทยมีความเป็นเจ้าของประเทศมากขึ้น
- โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพรานเพื่อให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน
- โครงการสานึกรักษ์ท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนทากิจกรรมร่วมกันและเป็น
โครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้เยาวชนรักบ้านเกิด รู้สึกความเป็นเจ้าของ
- โครงการนาเยาวชนสู่สันติเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพการจัดการความขัดแย้ง
- โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู้สึกว่าตนเอง
มีความสาคัญทาให้มีความรักต่อประเทศชาติ
- จั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นเพื่ อ ให้ เ ยาวชนมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทุ ก ฝ่ า ยในการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ในชุมชนทาให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน
- โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น
- กิ จ กรรมนั น ทนาการเช่น กิ จกรรมฟุต บอลภาคฤดูร้ อน และกิ จกรรมออเครสตร้ า เพื่ อสะท้ อ น
การอยู่ร่วมกัน
- โครงการสานพลังเยาวชนนาสังคมเข้มแข็ง
- โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ซ่อมรถจักรยานยนต์
2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสานึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดยะลา
ปั ญหาส่ ว นใหญ่ที่คุ กคามหรื อส่ งเสริมการสร้างส านึกพลเมือ งจังหวัดยะลา คือ เยาวชนขาดความ
รับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและในการทาโครงการ ปัญหาความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
การทากิจกรรม เยาชนขาดจิตอาสาจิตสาธารณะ ปัญหาด้านยาเสพติด งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของเยา
ชนในการทาโครงการไม่ต่อเนื่อง การใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ขาดความเป็นอิสระ
3) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนใน
ระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- กิจกรรมการสร้างเสริมสานึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ควรดาเนินการทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรี ย น เน้ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มและสรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
ย้าสานึกพลเมืองบ่อยๆ เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
- กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ทานอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการให้หน่วยงาน
ราชการภาคีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนดาเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร่วมรับรู้ เป็นสักขีพยานการ
ทางานของโครงการ โดยเน้นวางระบบการทางานแบบเป็นทางการและลายลักษณ์อักษร มีกาหนดการทางานที่ชัดเจน
และมีคณะบุคคลที่มีหน้าทีเกี่ยวข้องมาร่วมติดตาม

- ๙๔ ๔.6 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ
ในหลายประเทศมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวคิดและประเด็นใน
การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเอกสารนี้จะนาเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการ
ส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักนามาจากบทความของเสิศพงษ์ อุดมพงศ์ เรื่อง การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน :
แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (2558) ซึ่งมีประเทศที่น่าสนใจดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภามีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นาในการบริหารประเทศ
เช่นเดียวกับประเทศไทย (ชานาญ จันทร์เรือง, 2554) ในปีคศ. 2013 ได้รับการจัดอันดับด้านความเป็นประชาธิปไตย
(Democracy Ranking) เป็นอันดับ 20 ของโลก (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., 2013) นับเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยในฝั่งเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก
การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งในประเทศญี่ ปุ่ น คื อ การพั ฒ นาพลเมื อ งผู้ ซึ่ ง จะสร้ า งสั ง คม
ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความ เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและรัฐ
นิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามคานี้ให้มีความหมายที่ครอบคลุมได้ในระดับนโยบายเรื่อง
การศึก ษาเพื่ อความเป็ น พลเมื อ งนั้ น อยู่ ภ ายใต้ ความรั บ ผิ ดชอบของกระทรวงหลั ก 2 กระทรวง คื อ กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา และเทคโนโลยี
โดยที่รัฐบาลมีการกาหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้น ในปีคศ. 2003 โดยได้กล่าวถึง
หลักการสาคัญ 4 ข้อ สาหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย
1) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม
2) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม
4) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม
ในปีคศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี คศ. 1947
ที่ยังไม่เคยมีการปฏิรูป แต่หลักการที่สาคัญประการหนึ่งที่ยังคงไว้อยู่ในพระราชบัญญัติโดยที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง มี
ใจความสาคัญในวรรคแรกว่า เป้าหมายของการศึกษาที่สาคัญ คือ การศึกษาจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพโดย
สมบูรณ์ พยายามอย่างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสร่างกายที่ สมบูรณ์เป็นผู้ซึ่งรักในความถูก
ต้องและความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของตนเอง เคารพผู้ใช้แรงงาน มีความตระหนักต่อความสานักรับผิดชอบ
อย่างลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระในฐานะเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งรัฐและสังคม ซึ่งเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
นั้น เป็นประเด็นสาคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง
มีการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งนาไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคมพร้อมทั้งการ
พัฒ นาทัศนคติที่มีต่อความต้องการรั บผิ ดชอบต่อการเติบโตของสั งคม ซึ่งปัจจุบันทาให้ ประชาชนในประเทศ
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
การศึ ก ษาความเป็ น พลเมื อ งถู ก บรรจุ ใ นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา
เนื้อหาวิชาพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเป็นพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักในประชาธิปไตยและ

- ๙๕ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “สร้างความ
เชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างให้นักเรียนมีความตระหนักว่ามนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของสังคม สร้าง
ให้นั กเรีย นมีความคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่ วนตัว และสั งคมความมีศักดิ์ศรีของตนเองในระบบ
ครอบครั ว แบบร่ ว มสมั ย ความเท่าเทีย มทางเพศ และสร้ างให้ เ ยาวชนตระหนั กถึงความส าคั ญของแบบแผน
ประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความสานึกรับผิดชอบของแต่ละบุคคล”
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น
สาหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก แต่จากความยากลาบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้เกิดสิ่งที่
น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ ความ
มีวินัย และอื่นๆ โดยจะนาเสนอเป็นเรื่องราวสั้นๆ เพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจ ดังนี้ โดยเนื้อหานามาจากบทความ
เรื่อง “เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน”(“เรื่องราวดีๆ”, 2554)
กรณีที่ 1 ที่ส วนสนุ กแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งทาให้นักท่องเที่ยวจานวนมากไม่สามารถออกไป
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุ่มหนึ่งไปเอามา
เป็นจานวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ทาไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมากลายเป็น
ความรู้สึกตื้นตันใจ เพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้ เนื่องจากต้องอยู่ดูแล
ลูก
จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
กรณีที่ 2 ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คนที่เข้า
ไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน
จากเหตุ ก ารณ์ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และ
มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่า ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วง ต่อจากนี้ไปเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ พวกผมจะทาให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้านเกิด
กลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
กรณีที่ 4 หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย
และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีการแจกจ่ายอาหาร ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชนต่อแถวเพื่อ
รับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรั ฐ เกาหลี (เกาหลี ใต้ ) ตั้ง อยู่ทางใต้ ของคาบสมุทรเกาหลี มีร ะบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับด้าน
ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด 1 ใน 30 ของโลก โดยได้เป็นอันดับ 26 จากการประเมินปี

- ๙๖ คศ. 2013 (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., 2013) อาจกล่าวได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้มีพัฒนาการของ
ความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นมาเป็นลาดับ ทั้งความก้าวหน้าในด้านระบบการเลือกตั้งและความเจริญทางวัฒนธรรม
ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกปี มีคะแนนสูงในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธิทางการเมืองและ
ด้านเสรีภาพของพลเมือง จนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เต็มใบ ในด้าน
การพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนั้นมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดค่านิยม/
สิ่งที่ดีงามพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิต 4 ด้าน ด้านละ 5 ลักษณะย่อย ได้แก่
1) การใช้ชีวิตส่วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ และการยับยั้งชั่งใจ
2) การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เพื่อนบ้าน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนาการปฏิบัติหน้าที่
ของลูกต่อพ่อแม่ จรรยามารยาทการอยู่ร่วมกัน และความรักต่อโรงเรียนและบ้านเกิด
3) การใช้ ชี วิ ต ในสั ง คม : การปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมายการสนใจต่ อ ผู้ อื่ น การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ความยุติธรรม และการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4) การใช้ชีวิตในระดับ ชาติและชาติพันธุ์ : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคง มีส ติ
สัมปชัญญะ การสร้างความสันติภายหลัง การแบ่งแยกและความรักในมนุษยชาติ
ลักษณะสาคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา และยังส่งเสริมการปลูกฝัง
ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะที่จาเป็นต่อการแก้ไข
เชิงจริยธรรมในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
โดยสรุ ป แนวคิดส าหรั บ การศึก ษาเพื่อสร้างความเป็น พลเมืองของเกาหลี ใ ต้ หมายถึง การฝึ กฝน
ความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นพลเมืองผู้ ถืออานาจอธิปไตย (sovereign citizen)
และสาหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะให้ความสาคัญกับการฝึกฝนทักษะ
และสอนให้รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มีความสานึกรับผิดชอบ (responsible citizen)
วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย หากได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต้จะรับรู้ได้ไม่
ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษา กีฬา หรือการใช้ชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใต้นั้นประสบความสาเร็จ ใน
หลากหลายด้านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต้สอนให้มีการตื่นตัวกับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ มีการปลูกฝังความรัก
ชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรื อเฟอร์รี่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อเซวอลซึ่ งจมลงระหว่างการเดินทางจาก
กรุงโซลไปยังเกาะเซจูทั้งสาเหตุของการล่มของเรือความรับผิดชอบของกัปตันเรือนายลีจู นเซี๊ยก (Lee Joon-seok) และ
ผู้ช่วยกัปตันเรือการปฏิบัติการและการกระจายคาสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคงดาเนินอยู่
ซึ่งพบศพผู้โดยสาร 54 คนสูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คนจากจานวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 476 คน
ผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School ในเมืองอันซัน ชานกรุง
โซลที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน
ร้ อยเอกนายแพทย์ ยงยุ ทธมัยลาภ ได้เขียนเรื่ องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติ ของนักเรียน
ที่อยู่บนเรือ หลังจากมีคาสั่งจากลูกเรือไปยังผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คือ “ให้นั่งอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนไหวไปไหน

- ๙๗ ขณะที่เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการแก้ไขปัญหากันอยู่ซึ่งผู้โดยสารจานวนมากก็ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ” จนกระทั่งเรือ
เอียงและจมลงแม้ว่าจะมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงกว่าก่อนที่เ รือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวินัยของเด็กๆนักเรียนที่ฟังคาสั่งของ “ผู้ใหญ่” และสะท้อน
ถึ ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของคนเกาหลี ที่ เ ชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง แม้ ต นทราบดี ว่ า อั น ตรายใกล้ ตั ว เข้ า มามากแล้ ว
แต่ครั้งนี้ “ผู้ใหญ่” คงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลูกเรือได้พยายามกระจายคาสั่งสละ
เรือในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าคาสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และเชื่อว่าผู้โดยสารจานวน
มากโดยเฉพาะเด็กๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.)
กรณีที่ 2 ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นได้จากการลาออกและฆ่าตัวตายของข้าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้งๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่อยู่ในภาระหน้าที่ที่ดูแล เช่น
การลาออกของนายกรั ฐ มนตรี ชอง ฮง วอน เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอ บต่ อ การล่ ม ของเรื อ เซลวอนและ
ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ
เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห์ จุนยัง ผู้บัญชาการตารวจเกาหลีใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งเพื่อ
รับผิดชอบกรณีที่ตารวจปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงจนถึงแก่ความตายกรณีเจ้าหน้าที่ตารวจทุบตีกลุ่มเกษตรกรที่มา
รวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต 2 คนพร้อมกับขอโทษต่อกรณี
ดังกล่าว (เมธา มาสขาว, 2557)
เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากตาแหน่งภายหลังจาก
ที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แม้จะเป็นวันหยุดของเกาหลีใต้
แต่ก็ฟังไม่ขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศกาลังประสบปัญหาเนื่องจากการประท้วงของพนักงานรถไฟ (เมธา มาสขาว,
2557)

- ๙๘ บรรณานุกรม
ความเป็นราษฎรและความเป็นพลเมือง สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
จาก http://km.streesp.ac.th/external_links.php?links=3766
คอลัมน์โลกและเรา [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์] ไทยโพสต์ แทบลอยด์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2556 จาก
http://www.oknation.net/blog/talkwithMetha/2014/01/27/entry-1
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล “พลเมืองศึกษา (Civic Education) : พัฒนาการเมืองไทย โดยสร้างประชาธิปไตยที่
“คน” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จาก http:/www.social.obec.go.th/node/64
ยงยุทธ มัยลาภ (2557) “วินัยและความรับผิดชอบของชาวเกาหลีใต้” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
จาก http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=1338
เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.dmc.tv/
pages/scoop.html
วีรพงษ์ รามางกูร“พลเมือง ราษฎร ปวงชน ประชาชน”สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 จาก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430887063
เสิศพงษ์ อุดมพงศ์“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริม
บทบาทของภาคพลเมืองในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางที่ยั่งยืนผ่านประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จาก http://kpi.ac.th/media/pdf/M8_272.pdf
Foon, J. Kui .& Kennedy C.– K. J. (2012). Citizenship and Governance in the Asian Region :
Insights from the International Civic and CitizenshipEducation Study. Public
Organiz,12 : 299-311
Porter J. (n.d. ). The Challenge of Education for Active Citizenship.
Scheerens, J. (2011). Indicators on Informal learning for Active Citizenship at School.
EducAsseEval. Acc 201-222.
Westheimer, J. andKahne, J. (2004). What kind of Citizen? The Politic of Educating
for Democracy. American Educational Research Journal 41, 2, 237-269.

- ๙๙ -

สื่อการเรียนรู้

- ๑๐๐ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
หมายเหตุ
1 Paoboonjin
วีดีโอ ท่านรั่ว มีตาแหน่งเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเป็น
1.45 ม.4 – ม. 6 สานักงาน ป.ป.ช. เนื้อหายัง
(รับทรัพย์สิน+
เจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยรับ นาที
โดย สปม.
ไม่เหมาะสมกับ
เป็นคู่สัญญา)
เงินจากเถ้าแก่หวังเพื่อไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษี
เด็กเล็ก
ให้หลวง และรับงานขุดบ่อบาดาลและทา
ประปาหมู่บ้าน
2

MOST –The
Bridge v.2 ไทย

วีดีโอ เรื่องเกี่ยวกับพนักงานการรถไฟ ผู้ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลสะพานรถไฟ วันหนึ่งเขาได้พาลูกชายมาที่
ทางาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่งกาลังวิ่งเข้ามา
ใกล้สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟกาลังมาแต่มองไม่
เห็นพ่อ จึงวิ่งไปที่สะพานเพื่อที่จะดึงคันโยกให้
สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลง
ไปใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มองเห็นลูก
ชายของตนเองตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้
จะถึงสะพาน จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะ
ดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน หรือ
จะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพือ่ ช่วยชีวิตลูกชาติ
ของตนเอง

ม.1 – ม.3

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ม.ต้น
สามารถวิเคราะห์
ได้ ม.ปลายน่าจะ
เป็นกรณีที่ยากกว่า
นี้โฟกัสไปที่พ่อเด็ก
ทีท่ าหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่รถไฟ

QR Code

- ๑๐๑ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภ
เนื้อหาสาระ
ท
3 แก้ทุจริต
วีดีโอ อธิบายรูปแบบการขัดขัดกันระหว่างผล
คิดฐานสอง
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
ระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง

4

เตือน สั่งเก็บโต๊ะ
ร้านผัดไทย
ประตูผี

5

อวสานแผงค้าริม
ทางหลวง ลั่น
ภายใน 2 ปี
รื้อเกลี้ยง

ข่าว เพื่อศึกษาตัวอย่าง
(วิดีทัศ
น์)

ข่าว

กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบแผงค้าและ
สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้าทางกลวงทั่วประเทศ ทั้ง
แผงถาวร คือ ขายตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว

เวลา กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งสื่อ

4.37
นาที

ม.1 - ม.6

3.18
นาที

ม.1 - ม.6

ข่าวจากสานัก
ข่าวอรุณ
อมรินทร์

4.37
นาที

ม.1 - ม.6

ข่าวจากกระปุก
ดอทคอม

หมายเหตุ
รู้จักคิดแยกแยะ เป็น
การฝึกให้เด็กคิด
เนื้อหาดีแต่นาเสนอ
ไม่น่าสนใจ มีวีดีโอ
อินโฟกราฟฟิก
ผลประโยชน์ทับซ้อน
สปจ.เพชรบุรี
นาเสนอผลประโยชน์
ทับซ้อน
ใช้เป็นกรณีศึกษา

ใช้บรรยายอบรม
ทั่วไป เอาไว้ทาเป็น
ใบงานวิเคราะห์
ม.ต้นและม.ปลาย
ไว้เป็นกรณีศึกษา

QR Code

- ๑๐๒ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภ
เนื้อหาสาระ
เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
ท
6 แก้ไม่จบสี่แยก
ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่ขายบนถนน เป็น
ป.4 - ป.6 ข่าวจากโพสต์
กล้วยแขกทารถ
การกีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อนกับ
ทูเดย์
ติด-ผิดกฎหมาย
ผู้ใช้ถนน ทางเท้าในเขตนางเลิ้ง

7

ตะลึง เบญจมฯ
เมือนคอนขึ้นป้าย
ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน

ข่าว

กรณีที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.
นครศรีธรรมราช ขึ้นป้ายขนาดใหญ่หน้า
โรงเรียน โดยมีข้อความเขียนระบุ ปีการศึกษา
2559 ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

-

ม.4 – ม.6

8

เด็กโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนน
สอบสูงสุด ติด
นิเทศฯจุฬา

ข่าว

เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ คะแนน
สอบสูงสุด ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการยกเลิกเด็ก
ฝาก
เข้าเรียน

-

ม.4 – ม.6

9

รู้ทันการโกง ตอน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน ภัยเงียบ
ทาลายชาติ

วีดีโอ ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทาง 5.36
การปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
นาที

ม.1 – ม.6

ข่าวจากเว็บ
DMCTODAY

หมายเหตุ

ใช้เป็นกรณีศึกษา

ใช้เป็นกรณีศึกษา

สถาบัน
พระปกเกล้า

ชุดวิชาคิดแยกแยะ
ฯ (A)

QR Code

- ๑๐๓ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
1 รับสินบน
วีดีโอ มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่
เป็นลูกน้องไม่ยอมรับหัวหน้าที่โกง และ
ออกมาต่อต้าน

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
32
ม.1 - ม.6 https://www.youtub
วินาที
e.com/watch?v=MGc
3LXOlZ-o จาก ACT

2

Bazaar

วีดีโอ

แม่ค้าและคนในตลาดรวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา 33
ซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทุจริตการเลือกตั้ง
วินาที

3

การเข้าแถวรับ
บริการ

วีดีโอ

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการแซงคนอื่น
ถือเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และคนอื่นๆ
ได้แสดงอาการไม่พอใจต่อการกระทานั้น

ป.1 – ม.6

หมายเหตุ

https://
www.youtube.com/
watch?v=6xTi4qcGX
zs จาก ACT

1.55 ปฐมวัย – ม. 6 https://www.youtub เป็นการปลูกฝัง
นาที
e.com/watch?v=CQ วินัย
m0h9-b9p4
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

QR Code

- ๑๐๔ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
เวลา กลุ่มเป้าหมาย
4 โตไปไม่โกง
วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการคนอื่นที่เข้า 10.54 ปฐมวัย – ม. 6
ตอน โดนัท
แถวแล้วซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการกระทาที่ นาที
ไม่ถูกต้อง และคนอื่นๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระทานั้น

ม.1 - ม.6

แหล่งสื่อ
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ayo
RPq4t_lM
จาก กทม.

หมายเหตุ
ให้วิเคราะห์ ครู
อธิบายขั้นตอน
ในวิดีโอ ช่วงที่
โทรศัพท์ฝาก
เพือ่ น ใช้อนุบาล
ถึงมัธยม

จาก กทม.

เอาไปใช้หมวดซี
ได้ (การซื้อของ พอเพียง)

5

โตไปไม่โกง ตอน
สาวนักช้อป

วีดีโอ

แก้ไขเวลาจอดรถเพื่อให้ตนเองได้จอดรถฟรี

9.47
นาที

6

ความซื่อสัตย์

วีดีโอ

นาเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ

1.55 ปฐมวัย - ป.6 https://www.youtub
นาที
e.com/watch?v=qr2g
tPGsGcg
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

QR Code

- ๑๐๕ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
7 นิมนต์ยิ้มเดลี่ คน วีดีโอ ตอนแย่งที่ เป็นการแย่งที่จอดเรือโดยมีคนติด
ดีไม่คอร์รัปชัน
สินบนเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ
ตอน แย่งที่
สินบน และจับตัวคนที่จะให้สินบนไปลงโทษ
ตอน รับไม่ได้
ตอนรับไม่ได้ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสินค้า
ตอน ทาบุญ
แต่เจ้าของสินค้าไม่ให้ตรวจและจะมอบสินบน
บูรณะวัด
ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ยอมรับ
ของดังกล่าว
ตอนทาบุญบูรณะวัด วัดมีสภาพเสื่อมโทรมซึ่ง
มีคนมาช่วยเหลือ บริจาคเงิน แต่ต้องให้พระที่
วัดพูดจาหว่านล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้ตนเอง
8 นิมนต์ยิ้มเดลี่ คน วีดีโอ ตอนแป๊ะเจี๊ยะ พ่อต้องการให้ลูกเข้าเรียนใน
ดีไม่คอร์รัปชัน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงจะจ่ายเงินให้กับทาง
ตอน แป๊ะเจี้ย
โรงเรียน แต่ลูกไม่ยอมและยืนยันว่าจะสอบ
ตอน ส่งเสริม
เข้าด้วยตัวเอง
ลูกน้อง
ตอนส่งเสริมลูกน้อง เจ้านายอยากให้ลูกน้อง
เป็นทหารจึงเอาของไปติดสินบน สุดท้ายจึงถูกจาคุก
9 มือสะอาด ชาติ
วีดีโอ ประกวดการพูด รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ไม่ล่ม

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
7.28 แย่งที่ –
นาที ปฐมวัย - ป.6
รับไม่ได้ –
ป.1 – ป.6
บูรณะวัด –
ป.4 ถึงม.6

แหล่งสื่อ
https://www.youtub
e.com/watch?v=wv6
9Dr4DyiU
จาก สนง.ปปช.

9.47 แป๊กเจี๊ย –
นาที ป.4 - ม.6
ส่งเสริม
ลูกน้อง –
ม.1 – ม.6
5
นาที

ป. 4 – ม. 6 สนง.ป.ป.ช.

หมายเหตุ

เอาไปใช้หมวดซี
ได้ (การซื้อของ พอเพียง)

QR Code

- ๑๐๖ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
10 UNDP Thailand วีดีโอ การต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริต
Anti–
Corruption
Animation
คอรัปฉันไม่ขอรับ

11 ขอทาน

วีดีโอ

คนทุจริตให้เงินขอทาน ขอทานไม่ยอมรับ
เพราะคนนั้นทุจริต

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
32 ป.1 – ม.6 UNDP
วินาที

หมายเหตุ
ชุดวิชาความ
ไม่ทนฯ และ
ความอายฯ (B)

32
วินาที

ชุดวิชาความ
ไม่ทนฯ และ
ความอายฯ (B)

ม.1 – ม.6

ACT

QR Code

- ๑๐๗ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงต้านทุจริต
เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
1 ภาพยนตร์สั้น
วีดีโอ ตาให้เงินกับหลาน 100 บาทเพื่อไปซื้อ
โรงเรียนคุณธรรม
ข้าว แต่เพื่อนของหลานกล่องดินสอมา
สพฐ. เรื่อง เลือก
อวดกัน ทาให้หลานอยากได้กล่องดินสอ
จึงมีความคิดว่าจะนาเงินที่ได้ซื้อข้าวหรือ
กล่องดินสอ

เวลา
7.26
นาที

กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
ป.1 – ม.6 https://www.youtub
e.com/watch?v=uisz
oeKyLjE
จาก รร.วัดศรีสุวรรณคง
คาราม จ.สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
พอเพียง
แบ่งบัน
เกิดทักษะ
การคิด

ชุดวิชาSTRONG
(C)

2

ตามรอยพ่อขอทา
ดี
ตอน สามัคคี

วีดีโอ

พลังความสามัคคีทาให้ผ่านพ้นวิกฤตได้

37
วินาที

ป.1 - ม.6

สนง.ป.ป.ช.

3

การพึ่งตนเอง

วีดีโอ

ปลูกพืชเมืองหนาวแทนฝิ่น

1 นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๐๘ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท

เนื้อหาสาระ

เวลา

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งสื่อ

4

ความเสียสละ

วีดีโอ

แพทย์อาสาในพื้นที่ทุรกันดาร

1 นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

5

ความอดทน

วีดีโอ

ปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่นทาให้ชีวิตดีขึ้น 1 นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

6

การแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา

วีดีโอ

การสร้างฝายอนุรักษ์เพื่อคืนสมดุลให้
ธรรมชาติ

58
วินาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

7

เศรษฐกิจ
พอเพียง

วีดีโอ

การักษาป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร

1 นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

หมายเหตุ

QR Code

- ๑๐๙ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
8 การทางานด้วย
วีดีโอ ตารวจจราจรช่วยทาคลอดบนท้องถนน
ความรอบคอบ
(จิตอาสา)

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
1 นาที ม.4 – ม.6 สนง.ป.ป.ช.

9

ความไม่
เบียดเบียนไม่เอา
เปรียบผู้อื่น

วีดีโอ

ห้องเรียนโตไปไม่โกง

1 นาที

ป. 1 -6

สนง.ป.ป.ช.

10

การตั้งมั่นในศิลมี
คุณธรรม

วีดีโอ

การนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจ

1 นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

หมายเหตุ

QR Code

- ๑๑๐ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
1 รู้จกั หน้าที่
วีดีโอ การไม่ตั้งใจทางาน โดยเล่นอินเตอร์เนต/
โทรศัพท์
ในเวลาทางาน

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
หมายเหตุ
1.55 ป.4 - ม.6 https://www.you ให้ครูเชื่อมโยง
นาที
tube.com/watch เหตุการณ์
?v=GATjrfppBBA ทุจริตเรื่องเวลา
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

2

อดทน อดกลั้น

วีดีโอ

การขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจา
จร

1.55
นาที

ป. 1 – ป. 6

https://www.you
tube.com/watch
?v=dWmZDGYtE
_k
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

3

เคารพสิทธิผู้อื่น

วีดีโอ

วางกระถางต้นไม้ไว้บนกาแพงที่กั้นระหว่าง
บ้าน และรดน้าต้นไม้ ทาให้ดินไหลออกไป
เลอะบ้านที่มีกาแพงติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่
วางต้นไม้ใหม่

1.55
นาที

ปฐมวัย - ม.6

https://www.you
tube.com/watch
?v=bztZQ_hkkNs
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

QR Code

- ๑๑๑ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
4 รู้ทนั กันโกง ตอน วีดีโอ ความหมาย รูปแบบของการทุจริต
ทุจริตทาลายชาติ
(ครูต้องอธิบายเพิ่มเติม เลือกสอนว่าจะสอน
เกี่ยวกับการทุจริตรูปแบบใด)

เวลา กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
3.32 ป.4 - ม.6 สถาบัน
นาที
พระปกเกล้า

5

คอร์รัปชัน

วีดีโอ

ความเสียหายจากการทุจริตที่เกิดขึ้นทาง
5
สังคม เศรษฐกิจ
นาที
(ข้อมูลการประเมินเก่าไป (ซีพีไอ 2554) แต่
ส่วนอื่นยังใช้ได้ ครูอาจไปหากรณีอื่นๆ มาเพื่อ
สอนว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไร)

ม.1 – ม.6

6

ละครป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตคอร์รัป
ชัน ตอน โฉด
เลว ดี

วีดีโอ

ตารวจที่มีอุดมการณ์ในการทางาน ยึดมั่นใน
23.
สิ่งที่ถูกต้อง โดยจับกุมตารวจที่ทาผิด
59
ครูให้ นร.ดูภาพยนตร์ แล้วให้เด็กคิดกับเรื่องที่ นาที
ดู ตั้งคาถามให้เด็กสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
โดยคาถามต้องเหมาะกับระดับชั้นของเด็ก)

ป.4 - ม.6

หมายเหตุ
ควรอยู่ในชุด
ความอายฯและ
ชุดพลเมืองฯ
(B/D)

วิชาพลเมืองฯ
(D)

สนง.ป.ป.ช.

QR Code

- ๑๑๒ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
7 หักเหลี่ยมคอร์รัป วีดีโอ การทุจริตคอร์รัปชันในการซื้อวัสดุก่อสร้าง
ชัน
โดม

เวลา
2.1
นาที

กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
ป.4 – ม.3 สนง.ป.ป.ช.

8

God star

ภาพยนต การติดสินบนเจ้าหน้าที่เวลาทาผิดกฎจราจร
ร์สั้น

5
นาที

ป.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

9

ผลลับ

ภาพยนต การลอกข้อสอบแล้วอาจารย์จับได้แล้วขอให้
ร์สั้น ผู้ปกครองเด็กจ่ายเงินเพื่อแลกกับการให้เด็ก
สอบผ่านแต่ผู้ปกครองไม่ยอมจ่าย

14.
12
นาที

ม.4 – ม.6

สนง.ป.ป.ช.

หมายเหตุ

QR Code

- ๑๑๓ เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ ประเภท
เนื้อหาสาระ
10 พระราชดาริของ
วีดีโอ นักบินฝนหลวงต้องบินผ่าเข้าไปในก้อนเมฆ
ในหลวง
เพือ่ ทาฝนหลวงให้ชาวบ้าน

11

กลโกงเลือกตั้ง

ข่าว

การพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินเพื่อเวียนเทียนการ
เลือกตั้ง

เวลา

กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งสื่อ
ม.4 – ม.6 สนง.ป.ป.ช.

ม.4 – ม.6

สานักข่าว DNN

หมายเหตุ

QR Code

- ๑๑๔ -

ผลการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้
จำนวน
12
10
8

6
จานวน
4
2
0

A การคิดแยกแยะฯ

B ความไม่ทนฯ

C STRONG/จิต
พอเพียงฯ

D พลเมืองฯ

- ๑๑๕ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เรื่องที่

ชื่อสื่อการเรียนรู้

ประเภท

1

Paoboonjin
(รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)
MOST –The Bridge v.2 ไทย
แก้ทุจริต คิดฐานสอง
เตือน สั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี
อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง
แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกทารถติด-ผิดกฎหมาย
ตะลึง เบญจมฯเมือนคอนขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน
เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด ติดนิเทศฯจุฬา
รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์
ทับซ้อน ภัยเงียบทาลายชาติ

วีดีโอ

2
3
4
5
6
7
8
9

วีดีโอ
วีดีโอ
ข่าว (วิดีทัศน์)
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
วีดีโอ

ปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้น)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6


















- ๑๑๖ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
เรื่องที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

ชื่อสื่อการเรียนรู้
รับสินบน
Bazaar
การเข้าแถวรับบริการ
โตไปไม่โกง ตอน โดนัท
โตไปไม่โกง ตอน สาวนักช้อป
ความซื่อสัตย์
นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน
ตอน แย่งที่
ตอน รับไม่ได้
ตอน ทาบุญบูรณะวัด
นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอร์รัปชัน
ตอน แป๊ะเจี้ย
ตอน ส่งเสริมลูกน้อง
มือสะอาด ชาติไม่ล่ม
UNDP Thailand Anti–Corruption
Animation คอรัปฉันไม่ขอรับ
ขอทาน

ประเภท
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ

ปฐมวัย





วีดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้น)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6

















































วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ



- ๑๑๗ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงต้านทุจริต
เรื่องที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสื่อการเรียนรู้
ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เลือก
ตามรอยพ่อขอทาดี
ตอน สามัคคี
การพึ่งตนเอง
ความเสียสละ
ความอดทน
การแก้ปัญหาด้วยปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การทางานด้วยความรอบคอบ(จิตอาสา)
ความไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น
การตั้งมั่นในศิลมีคุณธรรม

ประเภท
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ

ปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้น)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6



















- ๑๑๘ สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เรื่องที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสื่อการเรียนรู้
รู้จักหน้าที่
อดทน อดกลั้น
เคารพสิทธิผู้อื่น
รู้ทันกันโกง ตอนทุจริตทาลายชาติ
คอร์รัปชัน
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตอน โฉด เลว ดี
หักเหลี่ยมคอร์รัปชัน
God star
ผลลับ
พระราชดาริของในหลวง
กลโกงเลือกตั้ง

ประเภท
ปฐมวัย
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
วีดีโอ
ภาพยนตร์สั้น
ภาพยนตร์สั้น
วีดีโอ
ข่าว



กลุ่มเป้าหมาย (ระดับชั้น)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6


























- ๑๑๙ -

คาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที.่ . 646/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต
---------------------------------------ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต สาหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับ กลุ่มเป้ าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต อันเป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายประหยัด พวงจาปา)
3. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายกิตติ ลิ้มพงษ์)
4. ผู้ชว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายอุทิศ บัวศรี)
5. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
6. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชน
7. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
และการพัฒนาเครือข่าย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

- ๑๒๐ 8. ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
9. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
10. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
11. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
12. ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
13. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
14. ผู้แทนสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
15. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
16. ผู้แทนทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
17. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
18. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
19. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
20. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
21. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
22. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
23. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
24. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
25. นายสุเทพ พรหมวาศ
26. ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

- ๑๒๑ 27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
นายสราวุฒิ เศรษฐกร
นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช
นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
นายธนวัฒน์ มะแม้น

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
3. พิจารณายกร่างและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา
เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรหรือชุ ดการเรียนรู้และสื่ อ
ประกอบการเรี ยนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนาเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560
5. กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

พลตารวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ๑๒๒ รายชื่อคณะทางาน
จัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
3. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
4. นายอุทิศ บัวศรี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปฐมวัย
1. นางธารณี พรมหนู
2. นางสมบัตร สืบศักดิ์
3. นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์
4. นางสาวลักขณา โคบุตร
5. นางสมใจ จีนเท่ห์
6. นางสาวกชกร จีนเทห์
7. นางสุพิกา ต้นสอน
8. นายพัฒนา พวงมาลี
9. นางสุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
10. นางฐิติพร ศรีแจ่ม
11. นางอารีย์วรรณ เข็มเงิน

ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป.สิงห์บุรี
ครู โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี
ครู โรงเรียนวัดบ้านป้องน้อย สพป.ราชบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวสุภัสสร สุภาพ
ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. นางสาวกนกนพ วรัฏธร
ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3. นางอารี พวงวรินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4. นางละเอียด สะอิ้งทอง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
5. นางสาวเรณู กุศลวงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
6. นางสุจิรา อาบู
ครู โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1
7. นางสาววิไลวรรณ ทองไหม ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
8. นางสาวนิตยา อาหมาด
ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1
9. นางสาวกัสมานี มามะ
ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1
10. นางสาวนิสริน เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนอม สพป.นราธิวาส เขต 1

- ๑๒๓ 11. นายยูกิฟลี มาหะ
ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1
12. นางสาวซาฮาเราะ เจะยิ ครู โรงเรียนบ้านยือสาแม สพป.นราธิวาส เขต 1
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย
1. นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
2. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์
ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2
3. นางอัจฉราวดี บุญโต
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
4. นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
5. นางสาวเสาวรส แสนแซว ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
6. นางสมพร คานุช
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
7. นางรุสนานี ยะโก๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 1
8. นางซีเตาะห์ นิมะ
ครู โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 1
9. นางสุนทรี ทองชิตร์
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
10. นางสาวพิชญดา ไชยดี
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11. นางสาวศศิธร คานึง
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
12. นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
2. นางสลิตตา มะโนวัฒนา
ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2
3. นางทิวาพร อุณยเกียรติ
ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2
4. นางสาววรรณดี ศรีอินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.ราชบุรี เขต 2
5. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะพานหิน (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท
7. นายวิทยา ศิริดารง
ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท
8. นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
9. นายเมธา สุระจิตร
ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี
10. นายนพรัตน์ บุญอ้น
ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
11. นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย์ จันทรา
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2
12. นางสาวลักษิกา มีกุศล
ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3
กลุ่มที่ 5 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก.
2. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นักวิชาการศึกษา สนก.
3. นายฐาปณัฐ อุดมศรี
นักวิชาการศึกษา สนก.
4. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
5. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์
ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก.
6. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4
7. นายวรินทร ตันติรัตน์
ครู โรงเรียนหนองแคสรกิจวิทยา สพม. เขต 4
8. นางเยาวลักษณ์ หงส์หิรัญเรือง ครู โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2

- ๑๒๔ 9. นางสาวขวัญวิภา ภู่แส
10. นายธรรมสรณ์ สุศิริ
11. นางสาววิภา ทวีวงศ์
12. นางสาวดวงจันทร์ บัวเบา

ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5
ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2
ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2

คณะทางานส่วนกลาง
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติ
2. นางสาธุพร สุคันธวิภัติ
3. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
4. นางสุณิสาห์ ม่วงคราม
5. นางสุจิตรา พิชัย
6. นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
7. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม
8. นางสาวศรัญญา โชติ
9. นายสหัสพล ษรบัณฑิต
10. นายภูริตะ ปราศกาเมศ
11. นางสาวอรอุมา เสือเฒ่า

ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
นักจัดการงานทั่วไป สนก.
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
***************************

- ๑๒๕ รายชื่อคณะบรรณาธิการกิจ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
3. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
4. นายอุทิศ บัวศรี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะทางาน
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
2. นางจานงค์ ศรีมังกร
ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
3. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
5. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก์ สพป. ราชบุรี เขต 2
6. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1
7. นายณัฐพล คุ้มวงศ์
ศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต 3
8. นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
9. นางบังอร ควรประสงค์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17
10. นางนิรมล บัวเนียม
ผู้อานวยการโรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
11. นายวชิรเมษฐ์ บารุงผดุงวิทย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป.
สกลนคร เขต 1
12. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
13. นายธนกฤติ พรมบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
14. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
15. นางนันทนา ชมชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม. เขต 3
16. นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ารับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1
17. นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินกบ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
18. นางสุจิตรา จรรยา
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี
19. นางสาวภัณฑิลา บ้านด่าน ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17
20. นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน สพป.สิงห์บุรี
21. นางลัดดา คาวิจิตร
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี
22. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
23. นางสาวอรสา อิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
24. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
25. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1

- ๑๒๖ 26. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
27. นางสาวณัฐทิตา รักษา
ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
28. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
29. นางสาวรังสิมา ไกรนรา
ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
30. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
31. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ครู โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม. เขต 1
32. นางนิตยา ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคล สพร.
33. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก.
34. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นักวิชาการศึกษา สนก.
35. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์
ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก.
36. นายฐาปณัฐ อุดมศรี
นักวิชาการศึกษา สนก.
37. นางสุจิตรา พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ สนก.
38. นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก.
39. นางสาวศรัญญา โชติ
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
40. นายสหัสพล ษรบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
41. นางสาวอรอุมา เสือเฒ่า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
***************************

- ๑๒๗ รายชื่อคณะผู้ประสานงาน
การจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงาน ป.ป.ช.
-------------------------------ที่ปรึกษา
1. นายวรวิทย์ สุขบุญ
2. นายประหยัด พวงจาปา
3. นายกิตติ ลิ้มพงษ์
4. นายอุทิศ บัวศรี
5. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

คณะผู้ประสานงาน
1. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
2. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
3. นายธนวัฒน์ มะแม้น
4. นายณัฐพงศ์ มณีจักร์
5. นางสาว จิดาภา แสงหิรัญ
6. นางสาววัลภา บุญชู

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
***************************

- ๙๗ -

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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