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หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

  สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

บทที่ ๑ บทน า   ๑ 
 

บทที่ ๒ สังวรปธาน เพียรระวังยับยั้งการทุจริตที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น : หลักการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ๑๘ 

๑. ความน า ๑๘ 
๒. อวิชชาสูตร  รากเหง้าของการทุจริตทั้งปวงที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น ๑๘ 
๓. สังวรปธาน  การเพียรระวังยับยั้งการทุจริตที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น ๑๙ 

๓.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง (สังวรปธาน)  ๑๙ 
๓.๒ ธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม  2๓ 

๔. หลักการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  ๒๗ 
๕. กรณีศึกษาเรื่องสังวรปธาน  ๓๐ 

๕.๑ ตัวอย่างการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในทางธรรม  ๓๐ 
๕.๒ ตัวอย่างการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในทางโลก  ๓๐ 

๖. สรุปความ  ๓๑ 
 

บทที่ ๓ ปหานปธาน เพียรละการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว : ความอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต  3๒ 

๑. ความน า  3๒ 
๒. หิริโอตตัปปะสูตร  ว่าด้วยผลแห่งความละอายชั่วกลัวบาป  3๒ 
๓. ปหานปธาน  การเพียรละการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว  3๓ 

๓.๑ ปหานปธาน : หิริโอตตัปปะ หลักธรรมน าแนวทาง  3๔ 
๓.๒ ธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม  ๓๗ 

 ๔. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ๓๙ 
  ๔.๑ การไหว้พระสวดมนต์  ๓๙ 
  ๔.๒ การรักษาศีล  ๔๐ 
  ๔.๓ การเจริญจิตตภาวนา  ๔๑ 
 ๕. กฎหมายและกรณีศึกษาการกระท าผิดทุจริต  4๒ 
  ๕.๑ โทษจากการทุจริตในชาตินี้  4๒ 
  ๕.๒ โทษจากการทุจริตที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ  ๔๔ 
 ๖. สรุปความ  ๔๕ 

 
 
 
 



 
หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง   หน้า 
  

บทที่ ๔ ภาวนาปธาน เพียรท าสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้นมา : พัฒนาจิตพอเพียง 
ต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG  ๔๖ 

๑. ความน า  ๔๖ 
2. ภาวนาปธาน  การเพียรท าสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีข้ึนมา  ๔๖ 
 ๒.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง (สุจริตธรรม)  ๔๖ 
 ๒.๒ ธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม (สติไม่มา จึงหาสุจริตไม่เจอ)  ๕๐ 
๓. พัฒนาจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG  ๕๐ 
๔ วงล้อสุจริตธรรมแห่ง STRONG Modal  ๕๘  
๕. สรุปความ  ๖๑ 

 

บทที่ ๕ อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและบ าเพ็ญ 
ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย ์: พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ๖๓ 

๑. ความน า  ๖๓ 
2. อนุรักขนาปธาน  การเพียรรักษาสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและบ าเพ็ญ  

ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์  ๖๓ 
 ๒.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง (สุจริตธรรมกถา)  ๖๔ 
 ๒.๒ ธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม  ๖๘ 
3. อนุรักขนาปธาน : การสร้างพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  ๗๓ 
 ๓.๑ การใช้หลักอนุรักขนาปธานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  7๓ 
 ๓.๒ การใช้หลักอนุรักขนาปธานเพ่ือสร้างพลเมืองดีและให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๕ 
๔. สรุปความ  ๗๘ 

 

บทที่ ๖ บทสรุป  ๘๐ 
 

บรรณานุกรม  ๘๗ 
 

ภาคผนวก   

๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
๒. ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม   

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ ๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไก 
ทางพระพุทธศาสนา 

  
 



 
หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  
  

๓. ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ ๔/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท ารายละเอียดในการด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา 

๔. ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ ๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง หน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท ารายละเอียดในการด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา 

๕. ค าสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท ารายละเอียดในการด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา  
ที่ ๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานยกร่างคู่มือ 
แนวทางการสอน การบรรยาย และการเทศนา โดยประยุกต์หลักธรรมค าสอน 
ในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education 

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละบทของหนังสือหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

๗. สื่อประกอบแนวทางการสอน การบรรยายและการเทศนาโดยประยุกต์หลักธรรมค าสอน 
ในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

 
  





๑ 
  

 

 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมำอย่ำงช้ำนำนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

มีแนวโน้มที่จะทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งกำรคอร์รัปชันในรูปแบบส่วนบุคคลและสถำบัน 
เช่น กำรให้และกำรรับสินบน กำรขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งของล่อใจ กำรยอมรับของขวัญ กำรไม่กระท ำตำมหน้ำที่  
แบบตรงไปตรงมำ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในทำงที่ผิด กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำรรณรงค์  
ที่ผิดกฎหมำย นอกจำกนี้ยังมีกำรคอร์รัปชันในรูปแบบเชิงนโยบำย เช่น กำรใช้นโยบำยบังคับ กำรออกกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
และข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงมีอคติ กำรใช้นโยบำยประชำนิยมของผู้บริหำร กำรน ำเสนอช่องทำงและโครงกำรที่มีงบประมำณ
สูงมำกขึ้น กำรแปรรูปเป็นรัฐวิสำหกิจเพ่ือให้มีผู้ ได้รับผลประโยชน์ เข้ำมำควบคุมกิจกำร กำรใช้ทรัพยำกร 
ของรัฐไปในทำงที่มิชอบ กำรมีมติกรรมกำรให้ดูเหมือนว่ำเป็นกำรกระท ำถูกต้องแล้วฉกฉวยเอำผลประโยชน์ 
ไปเป็นของตัวเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งพฤติกรรมกำรคอร์รัปชันที่มีควำมซับซ้อนดังกล่ำวนี้
เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกันระหว่ำงนักกำรเมือง ข้ำรำชกำรและนักธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสิ้น 

  ปัญหำเรื่องกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนั้น หำกพิจำรณำดูแล้วจะพบว่ำ ปัญหำในลักษณะ
เช่นนี้มิใช่จะเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันเท่ำนั้น แต่ในอดีตกำลแม้แต่ในสมัยพุทธกำลก็เคยเกิดเรื่องในลักษณะเช่นนี้มำแล้ว
ดังเช่นตัวอย่ำงจำกเรื่อง “ธนัญชำนิสูตร” ที่พระสำรีบุตรได้ฟังข่ำวสำรจำกหมู่ภิกษุสงฆ์ว่ำ ธนัญชำนิพรำหมณ์แห่งกรุงรำชคฤห์
เป็นผู้ใช้ชีวิตด้วยควำมประมำทและประกอบทุจริต โดยอำศัยอ ำนำจของพระรำชำเที่ยวเบียดเบียนประชำชน (ฉ้อรำษฎร์)
อำศัยอ ำนำจของประชำชนเที่ยวเบียดเบียนรัฐ (บังหลวง) เพ่ือน ำผลประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นของตัวเอง เมื่อได้ยิน
เช่นนั้น พระสำรีบุตรจึงเดินทำงไปพบธนัญชำนิพรำหมณ์เพ่ือโปรดแสดงธรรมด้วยตัวเอง เมื่อสอบถำมเป็นที่แน่ชัด
แล้วพบว่ำธนัญชำนิพรำหมณ์ท ำเช่นนั้นจริง แต่ที่ท ำเช่นนั้นเพรำะมีข้ออ้ำงว่ำ ที่ตัวต้องท ำเบียดเบียนประชำชน (ฉ้อรำษฎร์)
และเบียดเบียนรัฐ (บังหลวง) เพรำะต้องเลี้ยงดูบิดำมำรดำ ต้องดูแลบุตรภรรยำ ต้องดูแลญำติมิตรอ ำมำตย์และคนรับใช้
ตลอดไปจนถึงต้องคอยท ำบุญอุทิศให้เหล่ำบรรพชนผู้ล่วงลับและท ำกำรบวงสรวงเทวดำ อีกทั้งยังต้องสนองพระรำชกรณียกิจ
ของพระรำชำด้วย ภำรกิจมำกมำยเช่นนี้มีควำมจ ำเป็นต่อคนหมู่มำก จึงจ ำเป็นต้องเบียดบังทรัพย์จำกประชำชน 
และจำกรัฐ มำคอยช่วยเหลือเจือจำนให้ทำนแก่คนของตัวเอง  

  อย่ำงไรก็ดี พระสำรีบุตร ได้กล่ำวแย้งโดยให้เหตุผลว่ำ กำรท ำควำมผิดด้วยกำรเบียดบังทรัพย์  
จำกประชำชนและจำกรัฐมำเป็นของตัวเองแล้วอ้ำงว่ำ จะน ำไปช่วยเหลือดูแลบิดำมำรดำ บุตรภรรยำ และญำติมิตร
ของตัวเองนั้น เป็นควำมเห็นแก่ตัวโดยอ้ำงเหตุผลถึงคนอ่ืน แท้จริงแล้วควำมผิดที่เกิดขึ้นมำจำกตัวของธนัญชำนิพรำหมณ์
ที่เป็นผู้เริ่มต้นในกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงเอง ท ำเช่นนี้ไม่ชื่อว่ำเป็นกำรท ำบุญ แม้จะท ำไปเพ่ือพวกพ้องของตัว แต่ก็ต้องไป
เบียดเบียนผู้คนจ ำนวนมำกให้ได้รับควำมเดือดร้อน ท ำเช่นนี้เรียกว่ำ “เห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลมำกกว่ำประโยชน์
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ส่วนรวม” เมื่อธนัญชำนิพรำหมณ์ได้พิจำรณำฟังเหตุผลของพระสำรีบุตรอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ ตัวควรเลิกท ำกรรมชั่ว
ที่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แล้วหันมำท ำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือประเทศชำติบ้ำนเมืองต่อไป  

 จำกพฤติกรรมของพระสำรีบุตรดังกล่ำวที่ได้ไปเทศน์แสดงธรรมแก่ธนัญชำนิพรำหมณ์ให้เลิกเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนบุคคลด้วยกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ให้หันกลับมำท ำควำมดีเพ่ือประเทศชำติบ้ำนเมืองที่เป็นประโยชน์
ส่วนรวม จะพบว่ำ กำรเทศนำแสดงธรรมให้ชำวบ้ำนเป็นคนดีในสังคมนั้น เป็นหน้ำที่โดยแท้ของพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ 
ที่จะต้องอบรมสั่งสอนและแนะน ำให้ชำวบ้ำนเป็นคนดีของสังคม โดยเฉพำะกำรอบรมให้งดเว้นจำกกำรลักทรัพย์  
ของผู้อ่ืน หรือที่เรียกว่ำ “อทินนำทำนำ เวรมณี” ซึ่งเป็นต้นเหตุส ำคัญของประพฤติทุจริตคอร์รัปชันต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันกำรผิดศีลข้อที่ ๒ นี้ถือเป็นกำรประพฤติผิดทำงจริยธรรมที่ดีงำม เพรำะค ำว่ำ “จริยธรรม” หมำยถึง 
หลักควำมประพฤติที่ดีงำม หรือกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมที่สำมำรถวัดได้และประเมินได้ทั้งทำงกำยและทำงวำจำ
ซึ่งตรงกับค ำว่ำ “ศีล” ที่หมำยเอำกำรควบคุมควำมประพฤติทำงกำยและวำจำให้เรียบร้อย นับว่ำเป็นกำรควบคุม 
สิ่งที่เรียกว่ำรูปธรรมคือกำยและวำจำของผู้คนในสังคมให้เรียบร้อยดีงำม แต่ในส่วนของกำรควบคุมควำมประพฤติทำงใจ
นั้นตรงกับค ำว่ำ “ธรรม” ซึ่งค ำนี้มำจำกค ำว่ำ “คุณธรรม” ที่เป็นกำรควบคุมนำมธรรมหรือจิตใจและควำมคิดของ
ผู้คนในสังคมให้ประกอบไปด้วยคุณงำมควำมดีในกำรจรรโลงโลกและสังคมให้น่ำอยู่มำกยิ่งขึ้น ดังนั้น ค ำว่ำ “ศีลธรรม” 
จึงมีควำมหมำยที่ครอบคลุมไปถึงจริยธรรมและคุณธรรมด้วย ยิ่งผู้คนในสังคมมีศีลธรรมมำกเท่ำใด โลกก็ยิ่งสงบสุข 
มำกเท่ำนั้น ดังค ำที่ท่ำนพุทธทำสภิกขุกล่ำวไว้ว่ำ “ศีลธรรมไม่กลับมำ โลกำจะวินำศ”    

 กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงนี้ มิได้เกิดขึ้นแต่ในสมัยพุทธกำลเท่ำนั้น แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีกำรกระท ำ
เช่นนี้ อยู่  ด้วยเหตุนี้ จึ งท ำให้ทำงรัฐบำลออกแบบระบบกลไกในกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ ของข้ำรำชกำร 
ในระดับต่ำงๆ ว่ำมีควำมซื่อสัตย์สุจริตและรักษำประโยชน์ของประเทศชำติบ้ำนเมืองหรือไม่ หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ 
ในด้ำนนี้โดยเฉพำะ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ที่ท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ของข้ำรำชกำร โดยกำรตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิด
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งในกำรยุติธรรม กำรกระท ำ
ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องอำศัยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมเสียสละเป็นอย่ำงยิ่งในกำรท ำหน้ำที่เช่นนี้ ดังมีตัวอย่ำงจำก
ข่ำวสำรที่ปรำกฏว่ำในวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๓ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้วำงแผนจับกุมรองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในข้อหำเรียกเงินรับสินบนค่ำโยกย้ำยต ำแหน่ง  

 ข่ำวสำรด้ำนกำรฉ้อรำษฎร์และบังหลวงดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ มีรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ว่ำ ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ประจ ำจังหวัดสกลนคร ได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้เสียหำยว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่รัฐ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
แห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีพฤติกรรมเรียกรับเงินค่ำตอบแทนเพ่ือโยกย้ำยต ำแหน่ง ในกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรไปเป็น
ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป อยู่อีก อปท.หนึ่ง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท หำกมีกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้ แต่แบ่งเป็นงวด 
โดยให้งวดแรก ๑๐,๐๐๐ บำท ทำงเจ้ำหน้ำที่  ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดสกลนคร และต ำรวจ ได้วำงแผนเข้ำจับกุม 
และพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดส ำเร็จแล้ว จึงได้มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำว่ำ ร่วมกันเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐเพ่ือแสวงหำ
ผลประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเตรียมขยำยผล เนื่องจำกคำดว่ำมีกำรท ำเป็น



๓ 
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ขบวนกำร เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป กำรท ำหน้ำที่ของ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรตรวจสอบพฤติกรรม 
ของข้ำรำชกำรที่มีควำมประพฤติในท ำนองเรียกเงินรับสินบนค่ำโยกย้ำยต ำแหน่งซึ่งเป็นกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงนั้น 
เป็นกำรท ำหน้ำที่ที่ต้องอำศัยควำมซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของคนดี กำรเติมเต็มควำมซื่อสัตย์ สุจริตเช่นนี้ 
ให้แก่ข้ำรำชกำร จึงเป็นหน้ำที่ของพระพุทธศำสนำที่จะได้น้อมน ำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
ให้ทุกคนเป็นคนดียิ่งขึ้นต่อไป  

  พระพุทธศำสนำมีจุดมุ่งหมำยให้ทุกคนเป็นคนดีในสังคม ทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ  
กำรท ำควำมดีทั้ง ๓ ทำงเช่นนี้ เรียกว่ำ กำรประพฤติสุจริต ๓ ได้แก่ กำยสุจริต เป็นควำมสุจริตทำงกำย, วจีสุจริต
เป็นควำมสุจริตทำงวำจำ และมโนสุจริต เป็นควำมสุจริตทำงใจ กำรประพฤติสุจริตทั้ง ๓ ทำงนี้ ถือเป็นกุศลกรรม 
หรือควำมดีที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน ดังที่ปรำกฏในจูฬรำหุโลวำทสูตรว่ำ พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระรำหุลว่ำ บุคคลควร
พิจำรณำให้ดีแล้วจึงท ำกรรมทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ จะต้องพิจำรณำว่ำ กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
ที่เรำปรำรถนำจะท ำนี้ เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตัวเอง หรือเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ำย 
ถ้ำเป็นเช่นนี้ กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้น เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นก ำไร มีทุกข์เป็นวิบำก ก็ขอให้อย่ำท ำกรรม
เช่นนั้น ในทำงตรงกันข้ำม หำกพิจำรณำแล้วว่ำ กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่เรำปรำรถนำจะท ำนี้ ไม่เป็นไป 
เพ่ือเบียดเบียนตัวเอง หรือไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ำย ถ้ำเป็นเช่นนี้ กำยกรรม
วจีกรรม และมโนกรรมนั้น เป็นกุศล มีสุขเป็นก ำไร มีสุขเป็นวิบำก กรรมเช่นนั้นสมควรที่จะท ำเป็นอย่ำง ยิ่ง
เพรำะกำรไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ำยเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่น ำควำมสุขมำให้ ตรงกับ 
พุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “อพฺยำปชฺฌ   สุข   โลเก” แปลควำมว่ำ “ควำมไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก”  

  ด้วยเหตุนี้ ส ำนักส่งเสริมและบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมต้ำนทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงจัดท ำหลักสูตร
หรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันทุจริต โดยกำรประยุกต์หลักค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ 
กับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเข้ำด้วยกัน เรียกว่ำ “Anti – Corruption Education” เป็นกำรน ำกรอบศีลธรรม 
ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์เข้ำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยแบ่งเป็นวิธีกำร ๒ ประกำร ได้แก่  
  ๑) กำรเปรียบเทียบ  
  ๒) กำรบูรณำกำร  

  กำรเปรียบเทียบ (Comparison) หมำยถึง กำรพิจำรณำเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกัน 
และต่ำงกัน ส่วนบูรณำกำร (Integration) หมำยถึง กำรท ำสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์แบบ โดยกำรเพ่ิมเติมบำงส่วน 
ที่ขำดอยู่ให้สมบูรณ์ หรือกำรน ำส่วนประกอบย่อยมำรวมกันตั้งแต่สองส่วนเพื่อท ำให้เป็นส่วนประกอบใหญ่  
ของทั้งหมด ดังนั้น กำรบูรณำกำรเป็นกำรเชื่อมสิ่งหนึ่งหรือหลำยสิ่งเข้ำมำเป็นส่วนประกอบกับอีกสิ่งหนึ่ง  
ให้มีควำมสมบูรณ์กลำยเป็นส่วนหนึ่ งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ ใหญ่กว่ำ ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่ำ  
กำรเปรียบเทียบท ำให้เห็นควำมเหมือนและควำมต่ำง กล่ำวคือ อะไรที่เหมือนกันจะท ำให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ส่วนควำมแตกต่ำงกัน
จะท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร เพ่ือเชื่อมโยงหรือเติมเต็มบำงสิ่งที่ขำดไปให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
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 หำกอธิบำยด้วยแนวคิดหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในกรอบของพุทธธรรม พบว่ำมีจุดมุ่งหมำย  
เพ่ือมุ่งเน้นสอนพระภิกษุและเณรให้สำมำรถอธิบำยเนื้อหำในกรอบของพุทธธรรมได้อย่ำงเด่นชัด และพร้อมกันนั้น  
ก็สำมำรถเทศน์สั่งสอนฆรำวำสโดยใช้วิธีกำรสอดแทรกเอำกรอบแนวคิดหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเป็นตัวตั้ง 
แล้วใช้หลักพุทธธรรมสอดแทรกเข้ำไป ที่เรียกว่ำกำรบูรณำกำร (Integration) ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นควำมคิด 
ในระดับวิทยำกรต่อไป  

 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้องพิจำรณำจำกกรอบแนวคิดทั้ง ๒ ด้ำนผนวกเข้ำด้วยกัน กล่ำวคือ กรอบแนวคิด
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกรอบแนวคิดด้ำนพุทธธรรม ในที่นี้จะขอเสนอถึงกรอบแนวคิดหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
มีหัวข้อวิชำ ๔ วิชำ ประกอบด้วย  

๑) กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
๓) STRONG - จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
๔) พลเมืองและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 โดยน ำมำเป็นกรอบมโนทัศน์ในกำรพิจำรณำผนวกเข้ำด้วยกันกับกรอบแนวคิดด้ำนพุทธธรรม
กล่ำวคือ สังวรสูตร คือ กำรเรียงล ำดับบทตำมหลักปธำน ๔ หรือควำมเพียร ๔ ประกำร ได้แก่  

๑) สังวรปธำน หมำยถึง เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบำปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 
มิให้เกิดขึ้น 

๒) ปหำนปธำน หมำยถึง เพียรละหรือเพียรก ำจัด คือ เพียรละบำปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว  
๓) ภำวนำปธำน หมำยถึง เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรท ำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 

ให้เกิดมีขึ้นมำ 
 ๔) อนุรักขนำปธำน หมำยถึง เพียรรักษำ คือ เพียรรักษำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งมั่น

และให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์  

 หลักปธำน ๔ หรือควำมเพียร ๔ นี้มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นหลักธรรมที่มีส่วนส ำคัญ
ในกำรท ำให้กงล้อขององค์แห่งมรรคทั้ง ๘ ขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะหลักปธำน ๔ นี้ มีชื่อเรียก 
อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ สัมมัปปธำน หรือสัมมำวำยำมะ ซึ่งเป็นข้อที่ ๖ ของมรรคมีองค์ ๘ ที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
ส ำหรับพระพุทธศำสนำ 

 นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน ำหลักโกศล ๓ มำพิจำรณำร่วมด้วย กล่ำวคือ น ำหลักกำรไตร่ตรอง 
ด้วยกระบวนกำรทำงปัญญำท่ีเกิดข้ึนจำกควำมฉลำดหรือควำมเชี่ยวชำญ ๓ ด้ำน ได้แก่  

 ๑) อำยโกศล หมำยถึง ควำมฉลำดในควำมเจริญ รอบรู้ทำงเจริญ และเหตุของควำมเจริญ กล่ำวคือ 
ควำมฉลำดในกำรคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี พร้อมทั้งค้นหำสำเหตุที่ท ำให้ควำมเจริญตั้งมั่นอยู่ได้นำนด้วย 



๕ 
  

 

 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

  ๒) อปำยโกศล หมำยถึง ควำมฉลำดในควำมเสื่อม รอบรู้ทำงเสื่อม และเหตุของควำมเสื่อม
กล่ำวคือ ควำมฉลำดในกำรคิดมุมกลับ มองโลกด้วยสำยตำที่ประกอบด้วยเหตุผลถึงที่มำของควำมเสื่อมทั้งหลำย
พร้อมทั้งค้นหำแนวทำงท่ีจะไม่ท ำให้ควำมเสื่อมนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวเองและองค์กร 
  ๓) อุปำยโกศล หมำยถึง ควำมฉลำดในอุบำย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุกำรณ์ และวิธีที่จะท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ  กล่ ำวคือ ควำมฉลำดในกำรใช้ปัญญำแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้น 
เป็นกระบวนกำรขบคิดหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้วยปัญญำโดยชอบ พร้อมทั้งหำอุบำยในกำรสร้ำงควำมเจริญ  
ให้ด ำรงอยู่ได้นำนและหำหนทำงในกำรป้องกันมิให้ควำมเสื่อมเกิดข้ึนแก่ตัวเองและองค์กรต่อไปในอนำคต 

  เมื่อพิจำรณำถึงควำมส ำคัญของกรอบแนวคิดหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ มีหัวข้อวิชำ ๔ วิชำ 
ผนวกรวมเข้ำกับกรอบแนวคิดด้ำนพุทธธรรมที่น ำหลักปธำน ๔ มำประยุกต์ร่วมกัน กรอบมโนทัศน์นี้จึงเป็นแนวทำง 
ของกำรพิจำรณำหนังสือหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ : Anti – Corruption 
Education จ ำนวน ๖ บท โดยเรียงตำมล ำดับ ดังนี้  

  บทที่ ๑ บทน ำ 
  หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ : Anti – Corruption Education นี้ ได้รับกำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) โดยได้ด ำเนินกำรเสนอหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
(Anti-Corruption Education) ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
ให้ควำมเห็นชอบด้วยตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ และมีกำรด ำเนินกำร  
รับควำมเห็นของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
และฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย  
โดยให้ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติและให้กระทรวงกลำโหม
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำรือร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
เพื่อพิจำรณำน ำหลักสูตรไปปรับใช้ในโครงกำรฝึกอบรมของข้ำรำชกำร บุคลำกรภำครัฐ หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
ที่บรรจุใหม่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ครู อำจำรย์ หรือ ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ในหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน และหลักสูตรอุดมศึกษำ พร้อมทั้งให้กระทรวงศึกษำธิกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ  เช่น ต ำรำเรียน 
ครู อำจำรย์ เพื่อน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และหลักสูตรอุดมศึกษำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับควำมหมำยและขอบเขตของกำรกระท ำทุจริตในลักษณะต่ำงๆ  ทั ้งทำงตรง 
และทำงอ้อม ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริต ควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 



๖ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

 ต่อมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้มีกำรรำยงำน
ผลกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทรำบ ซึ่งส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ นร๐๕๐๕/๒๕๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ แจ้งว่ำ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ดังนี้ 

(๑) รับทรำบรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอ  
และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติประสำน  ในรำยละเอียดกับกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหำดไทย  (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำหลักสูตรที่ได้
ปรับปรุงใหม่ไปปรับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

(๒) ให้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงศึกษำธิกำร
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ของกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้ ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน  
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
รับควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำน ก.พ.  
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

ซึ่งส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวง กรม และกรุงเทพมหำนครทรำบด้วยแล้ว  และในบัญชีเวียนแนบท้ำยหนังสือ ยังได้มีกำรแจ้งไปยัง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติทรำบอีกด้วย 

บทที่ ๒ สังวรปธำน 
สังวรปธำน คือ กำรรวบรวมหลักพุทธธรรมเพ่ือจะป้องกันปัญหำ และไม่ให้เกิดปัญหำกำรทุจริต  

ท ำให้คนในสังคมคิดดี มีมโนสุจริต ไม่ไปฉกฉวยผลประโยชน์ของส่วนรวมมำเป็นของตน เปรียบเสมือนกำรมีวัคซีนไว้ใช้
เพ่ือป้องกันโรคที่อำจเกิดขึ้น ท ำให้คนสำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
และค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

ในที่นี้ พระพุทธศำสนำให้ควำมส ำคัญกับอัตถะ ๓ หมำยถึง ประโยชน์หรือผลท่ีมุ่งหมำย ๓ ประกำร
ได้แก่ 

(๑) อัตตัตถะ หมำยถึง ประโยชน์ตน 
(๒) ปรัตถะ หมำยถึง ประโยชน์ผู้อ่ืน 
(๓) อุภยัตถะ หมำยถึง ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย คือ ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นรวมกัน

หรือที่เรียกว่ำ ประโยชน์ส่วนรวม 



๗ 
  

 

 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

เรื ่องกำรให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมนี ้ สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมรำชชนก ผู้เป็นพระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เป็นพระบรมรำชชนกในพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที ่ ๙ และเป็นพระรำชอัยกำ 
ในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ ได้มีพระรำชด ำรัสว่ำ  

                 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง 
                    ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
                    ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง 
                    ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 

อธิบำยได้ว่ำ กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีนั้น จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มำก ท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์มีควำมส ำคัญมำกที่สุด เมื่อท ำเช่นนี้ด้วยจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นอย่ำงดีแล้ว  
ต่อไปในภำยภำคหน้ำ ประโยชน์ส่วนบุคคลจะตำมมำเป็นล ำดับต่อไป ไม่ว่ำจะเป็นลำภผล ทรัพย์สิน และเกียรติยศ
จะมำถึงแก่ท่ำนเอง ขอให้ท ำหน้ำที่ของตัวให้สมบูรณ์ที่สุดและท ำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถประกอบไปด้วยคุณธรรม 
โดยมุ่งหวังประโยชน์แก่ชำติบ้ำนเมืองเป็นส ำคัญ อย่ำเห็นแก่ตัวเองเป็นส ำคัญตำมแนวทำงแห่งอัตตำธิปไตย โดยให้
ค ำนึงที่คติธรรมค ำคมที่ว่ำ “ถ้ำท ำงำนเพรำะเห็นแก่ตัว อำจหมองมัวชั่วชีวิต ถ้ำท ำงำนเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิตแล้ว
ยังคงอยู”่ 

กำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคลนี้ เป็นแนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
ในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests) คือ สถำนกำรณ์ที่บุคคล 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งอันเป็นที่ไว้วำงใจ เช่น ทนำยควำม นักกำรเมือง ผู้บริหำร หรือผู้อ ำนวยกำรของบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงำนรัฐ เกิดควำมขัดแย้งขึ้นระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ทำงวิชำชีพ (Professional 
interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหำที่เขำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นกลำงโดยไม่ล ำเอียง ผลประโยชน์  
ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อำจส่งผลให้เกิดควำมไม่ไว้วำงใจที่มีต่อบุคคลนั้นว่ำ เขำจะสำมำรถปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่ง  
ให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มำกน้อยเพียงใด นับเป็นปัญหำทำงปรัชญำที่เกิดขึ้นจำก ประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่ขัดแย้งกัน 

ตัวอย่ำงเช่น ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่สอง ชำยคนหนึ่งมีหน้ำที่ไปเป็นทหำรเพ่ือรับใช้ชำติ ซึ่งเป็น
กำรท ำหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของบ้ำนเมือง แต่เขำมีแม่นอนป่วยอยู่ที่บ้ำนโดยไม่มีคนดูแล ถ้ำเขำไปรับใช้ชำติ 
แม่ที่ไม่มีคนดูแลก็อำจจะตำยและไม่ได้เห็นหน้ำกันอีก กล่ำวคือ ถ้ำอยู่กับแม่ก็ไม่ได้ไปรับใช้ ชำติ ถ้ำไปรับใช้ชำติ 
ก็ไม่ได้ดูแลตอบแทนคุณของแม่ ถือว่ำไม่กตัญญูรู้คุณมำรดำ เกณฑ์ตัดสินทำงจริยธรรมเช่นนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ “ธมฺม  จเร สุจริต ” แปลควำมว่ำ 
“พึงประพฤติธรรมให้สุจริต” หมำยถึง พึงท ำหน้ำที่อย่ำงสุจริตทั้งทำงกำย วำจำ และใจ โดยยึดหลักประโยชน์
ส่วนรวมเข้ำไว้ในที่นี้ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งที่ว่ำ   



๘ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

          “ นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะ  
            เมื่อจะรักษาชีวิต ก็พึงสละอวัยวะ 
            เมื่อระลึกถึงธรรม  พึงสละทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้แต่ชีวิตทั้งหมด” 

อธิบำยได้ว่ำ กำรรักษำธรรมนี ้หมำยถึง กำรท ำหน้ำที ่อย่ำงสุจริตและบริสุทธิ์ยุติธรรม ถือเป็น
ควำมถูกต้องดีงำมที่ต้องรักษำไว้ให้ดี โดยเล็งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบ้ำนเมืองแล้วจึงลงมือท ำเช่นนั ้น  
ต้องท ำหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประเทศชำติบ้ำนเมืองและสังคมมำก่อนส่วนอื่น มุ่งเอำประโยชน์ของชำติมำเป็นที่ตั ้ง  
หำกท ำหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติบ้ำนเมืองซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดมำก่อนเรื่องอื่นแล้ว ไม่ว่ำจะต้อง
เสียสละทรัพย์ อวัยวะ หรือชีวิต ก็จะไม่เสียดำยเลย เพรำะประโยชน์ส่วนรวมมำเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล
แน่นอน ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงพระพุทธเจ้ำในอดีตที่เสวยพระชำติเป็นพระเวสสันดรมำพอสังเขป พระเวสสันดรนั้น
เป็นผู้บ ำเพ็ญทำนบำรมีที่ยิ ่งใหญ่ เป็นมืออำชีพแห่งกำรเสียสละตัวเพื่อผู้อื่น ดังจะเห็นได้จำกกำรบริจำคทรัพย์
สมบัติของตัวเพื่อช่วยเหลือชำวบ้ำนอยู่เนืองๆ บริจำคช้ำงปัจจัยนำเคนทร์ ซึ่งเป็นช้ำงเผือกคู่บ้ำนคู่เมืองของตัว
ให้แก่เจ้ำเมืองอื่น จนในที ่สุดสละได้แม้แต่ชีวิตของตัวเพื ่อบ ำเพ็ญบำรมีที ่ยิ ่งขึ ้นไป กำรเสียสละเช่นนี ้ถือเป็น
แบบอย่ำงที่ดีที่ควรประพฤติตำมเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะมุ่งถึงประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้อ่ืน จึงยอมเสียสละประโยชน์
สุขที่เล็กน้อยของตัว ด้วยเหตุนี้ นักปรำชญ์จึงเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ ประโยชน์
ของมวลมนุษยชำติและประเทศชำติต้องมำก่อนประโยชน์ของตัวเสมอ 

บทที่ ๓ ปหำนปธำน 
ปหำนปธำน คือ กำรช่วยแก้ปัญหำทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือให้สังคมอยู่ได้ โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตำ

คอยสอดส่องปัญหำทุจริตต่ำงๆ ในบ้ำนเมืองและคอยแจ้งเหตุเภทภัยที่อำจจะเกิดขึ้นในชุมชนเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ เช่น เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ ขึ้นในชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรประท้วงหรือกำรท ำผิด
กฎหมำยนำนัปกำร เมื่อเรำทรำบปัญหำแล้วจะต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ ไม่ใช่ไปจับเอง เพรำะไม่ใช่หน้ำที่  
ของประชำชน เมื ่อเกิดปัญหำในบ้ำนเมืองจะต้องไม่นิ ่งดูดำย ไม่นิ ่งเฉยว่ำไม่ใช่ธุระของ ตัว แต่ต้องช่วยกัน
แก้ปัญหำไม่ยอมทนและนิ่งเฉยต่อสรรพปัญหำ ช่วยกันแก้ไขปัญหำทุจริตเพื่อให้คนในสังคมยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
อันจะเป็นกำรป้องปรำมตำมหลักปหำนปธำน  

หัวใจหลักของปหำนปธำน คือ ต้องรู้จักป้องปรำมและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ ำนำจไปข่มเหงคนอื่น
และต้องรู้จักยกย่องและชื่นชมคนท ำดี เพื่อให้มีก ำลังใจท ำควำมดียิ่งๆ ขึ้นไป หลักกำรนี้ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิต
บทหนึ่งที่ว่ำ “นิคฺคณฺเห นิคฺคหำรห   ปคฺคณฺเห ปคฺคหำรห ” แปลควำมว่ำ “พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง” 
ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “เพิ่มอ ำนำจคนดี บีฑำคนชั่ว” ซึ่งในท่ีนี้สำมำรถพิจำรณำแยกออกได้เป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. กระบวนกำรป้องปรำมคนไม่ดี ด้วยกำรควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ ำนำจไปข่มเหงคนอ่ืน ซึ่งกระบวนกำรนี้
เป็นกำรรู้จักสอดส่องและก ำกับดูแลสุขทุกข์ของผู้คนในสังคมโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มของคนในสังคมเอง ตำมปกติแล้ว 
ในแต่ละชุมชนนั้น ใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ในชุมชนนั้นๆ ย่อมทรำบและรู้จักกันเป็นอย่ำงดี เมื่อมีคนไม่ดีอยู่ในชุมชน 
เรำในฐำนะส่วนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยเป็นหูเป็นตำช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เขำท ำกรรมไม่ดีในชุมชน เมื่อรู้จักควบคุมดูแล



๙ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

เป็นอย่ำงดีแล้ว ยังจะต้องรู้จักว่ำ ควรมอบอ ำนำจในกำรดูแลชุมชนให้แก่ใคร หำกมอบอ ำนำจไว้ในมือคนไม่ดี ย่อมท ำให้
ชุมชนได้รับควำมเดือดร้อนวุ่นวำยใจและอำจก่อภัยร้ำยแรงขึ้นแก่คนในชุมชนด้วย 

๒. กระบวนกำรส่งเสริมคนดี ให้มีก ำลังใจท ำควำมดีเรื่อยไป ซึ่งกระบวนกำรนี้เป็นกำรรู้จักยกย่อง
สนับสนุนคนท ำดีให้มีอ ำนำจในกำรดูแลสุขทุกข์ของผู้คนในสังคม เมื่อควบคุมคนท ำไม่ดีในชุมชนได้แล้ว ต่อไปจะเป็น
ยกย่องส่งเสริมคนท ำดี ให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแลรับใช้ชุมชนต่อไป เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่คนท ำควำมดี
ในชุมชน กำรยกย่องและให้ก ำลังใจคนท ำดีนั้น เป็นกระบวนกำรเสริมแรงจูงใจทำงบวกให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในชุมชน 
ท ำให้ชุมชนตื่นตัวและสร้ำงพลังด้ำนบวกให้เกิดข้ึนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

กำรรู้จักควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ ำนำจ และกำรรู้จักยกย่องคนดี ให้มีก ำลังใจท ำงำนเพ่ือรับใช้สังคมนี้
สอดคล้องต้องกันกับพระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ที่ว่ำ “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี  ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี 
ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”    

เมื่อพิจำรณำดังนี้ จะเห็นว่ำ หัวใจหลักของปหำนปธำนที่ว่ำด้วยกำรรู้จักป้องปรำมและควบคุม  
คนไม่ดี ไม่ให้มีอ ำนำจไปข่มเหงคนอ่ืน และกำรรู้จักยกย่องและชื่นชมคนท ำดี เพ่ือให้มีก ำลังใจท ำควำมดียิ่งๆ ขึ้นไปนั้น
ประกอบไปด้วยองค์แห่งคุณธรรม ๒ ประกำร คือ ควำมละอำยและควำมไม่อดทน หรือที่เรียกว่ำ หิริและโอตตัปปะ 

หิริ หมำยถึง ควำมละอำยใจต่อกำรท ำควำมชั่ว ควำมอำยชั่วเกิดจำกกำรนึกถึงควำมเป็นคนดี  
และศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเป็นต้นแล้วเกิดควำมละอำยใจที่จะกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และโอตตัปปะ
หมำยถึง ควำมเกรงกลัวต่อควำมชั่ว ควำมกลัวบำปเกิดจำกกำรนึกถึงภัย หรือควำมทุกข์ที่เป็นผลจำกกำรกระท ำบำป 
เช่น กฎหมำยรุนแรง กำรลงโทษ ทัณฑภัย และสังคมต ำหนิติเตียน องค์แห่งคุณธรรมทั้ง ๒ ประกำรนี้มีชื่อเรียกว่ำ
“ธรรมคุ้มครองโลก” คือ ธรรมที่ช่วยให้โลกมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวำย นอกจำกนี้
ยังมีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “เทวธรรม” หมำยถึง ธรรมส ำหรับเทวดำ หรือธรรมส ำหรับท ำบุคคลให้เป็นดั่งเทวดำ
เพรำะบคุคลผู้มีควำมละอำยชั่วและเกรงกลัวต่อบำปทุจริตทั้งปวง ท ำให้เป็นคนดีงำมและเป็นคนมีคุณธรรมประจ ำใจ 
ซึ่งควำมดีเช่นนี้ถือว่ำเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น โดยท ำคนธรรมดำให้ เป็นเทวดำบนโลกนี้ ได้  
เพรำะมีรำกฐำนของหิริโอตตัปปะเป็นที่ ตั้ งประจ ำใจนั่น เอง ดังนั้น  ควำ มละอำยและควำมไม่อดทนนี้ 
จึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกและเป็นธรรมส ำหรับท ำคนให้เป็นเทวดำ ส่งเสริมให้เป็นคนรู้จักควำมอดทนในกำรพ่ึงพำ
ตัวเองและมีควำมมั่นคงในกำรท ำควำมดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังบทประพันธ์ที่ว่ำ   

  “ ถึงจนทนสู้กัด       กินเกลือ 
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ        พวกพ้อง  
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ     สงวนศักดิ์ 
โซก็เสาะใส่ท้อง             จับเนื้อกินเอง” 



๑๐ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

บทที่ ๔ ภำวนำปธำน 
ภำวนำปธำน คือ กำรพัฒนำบุคคลทุกหมู่เหล่ำให้มีจิตพอเพียงที่พร้อมในกำรต้ำนทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง

เพ่ือเสริมสร้ำงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย โดยกำรน ำรูปแบบควำมเข้มแข็ง หรือ STRONG Model 
(พัฒนำโดย รศ.ดร.มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ, ๒๕๖๒) มำใช้ในสังคม ประกอบไปด้วย 

(๑) S (Sufficient) พอดี พอเหมำะ พอใจ 
(๒) T (Transparent) สุจริต 
(๓) R (Realise) สัมมำทิฎฐิ ค่ำนิยม 
(๔) O (Onward) จักขุมำ วิสัยทัศน์ 
(๕) N (Knowledge) วิธุระ 
(๖) G (Generosity) นิสัยดี มีจิตอำสำ 

 รูปแบบควำมเข้มแข็ง หรือ STRONG Model (จิตพอเพียงต้ำนทุจริต) นั้น เป็นรูปแบบที่มำจำก
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้มีกำรวิเครำะห์ 
ภำพอนำคตของประชำชนและสังคมในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำไว้ว่ำ หำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้รับควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกภำคส่วนของสังคมไทย
ในกำรน ำไปปฏิบัติจริง ประชำชนชำวไทยจะมีควำมตื่นตัวต่อกำรทุจริตมำกขึ้น   ให้ควำมสนใจต่อข่ำวสำร 
และตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตที่มีต่อประเทศมำกขึ้น กำรแสดงออกของประชำชนที่ต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทั้งในชีวิตประจ ำวัน ผ่ำนสื่อสำธำรณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ มำจำกกำรตื่นรู้ว่ำ นอกจำกจะผิดกฎหมำย 
และท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม น่ำรังเกียจ ประชำชนจะเริ่มเรียนรู้ 
กำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนำวัฒนธรรม
ทำงสังคมบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่กระท ำกำรทุจริตเนื่องจำกมีพ้ืนฐำนจิตพอเพียง ละอำยในกำรท ำ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรทุจริตอันส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม 

 เพ่ือให้ภำพอนำคตดังกล่ำวสำมำรถบรรลุผลได้จริง หน่วยงำนทุกภำคส่วนต้องให้ควำมส ำคัญ 
อย่ำงแท้จริงกับกำรปรับประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ประกอบกับหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้ำงฐำนคิดจิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดขึ้น โดยประยุกต์ โมเดล “STRONG - จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” 
ซ่ึงพัฒนำโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำณี  ไชยธีรำนุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 

๑) S (Sufficient) : พอเพียง 
 ผู้น ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำปรับประยุกต์เป็นหลักควำมพอเพียงในกำรท ำงำน กำรด ำรงชีวิต กำรพัฒนำตัวเองและส่วนรวม รวมถึงกำรป้องกัน 
กำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน 



๑๑ 
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  ควำมพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่ำจะแตกต่ำงกันตำมพ้ืนฐำน แต่กำรตัดสินใจ  
ว่ำควำมพอเพียงของตัวเองต้องตั้งอยู่บนควำมมีเหตุมีผล ที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม วิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม จะเป็นกลไกส ำคัญหนึ่งที่จะไปสู่ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล  

 ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ หลักพอเพียงอันเกิดจำกกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมดังกล่ำว สอดคล้องกับหลักธรรม เรื่อง “ประโยชน์ ๓ (อัตถะ ๓)” อันประกอบไปด้วย  
 (๑) อัตตัตถะ – ประโยชน์ตน 
 (๒) ปรัตถะ   – ประโยชน์ผู้อ่ืน 
 (๓) อุภยัตถะ  – ประโยชน์ร่วมกัน, ประโยชน์ส่วนรวม  

  ๒) T (Transparent) : โปร่งใส 
  ผู้น ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงำนบนฐำนของควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
ที่มีปรำกฏในหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมำยด้ำนควำมโปร่งใส 

  ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ ค่ำนิยมของควำมโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่ำ “อนวัชชสุข”
อันเป็นหนึ่งในสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประกำร ซึ่ง อนวัชชสุข นี้ หมำยเอำ สุขอันเกิดจำกกำรประกอบกำรงำนที่ปรำศจำก 
โทษสุขอันเกิดจำกควำมสุจริต คือ กำรประกอบกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหำโทษมิได้ บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับ
ควำมสุขโสมนัสว่ำเรำประกอบด้วยกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหำโทษมิได้  

  ๓) R (Realise) : ตื่นรู้  
  ผู้น ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงรำกเหง้ำ
ของปัญหำและภัยร้ำยของกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในชุมชนและประเทศ ควำมตื่นรู ้จะท ำให้เฝ้ำระวัง 
และไม่ยินยอมให้เกิดกำรทุจริตขึ้น 

  ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ กำรตื่นรู้ สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่ำ “สัมมำทิฏฐิ” อันเป็น 
หนึ่งองค์ธรรมของมรรคมีองค์ ๘ โดยสัมมำทิฏฐิ คือปัญญำอันเห็นชอบตำมควำมเป็นจริง ตำมครรลองคลองธรรม
ปัจจัยให้เกิดสัมมำทิฏฐิ คือ ทำงเกิดแห่งแนวคิดที่ถูกต้อง , ต้นทำงของควำมดีงำมทั้งปวงมี ๒ ประกำร ได้แก ่
(๑) ปรโตโฆสะ คือ กำรหมั่นรับฟังค ำแนะน ำ ข่ำวสำร สนทนำซักถำม ฟังค ำบอกเล่ำจำกผู้อ่ืน ผู้เป็นกัลยำณมิตร
(กำรกระตุ้นจำกภำยนอก) (๒) โยนิโสมนสิกำร คือ กระท ำในใจโดยแยบคำย มองสิ่งทั้งหลำยด้วยควำมคิดพิจำรณำ 
รู้จักสืบสำวหำเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหำนั้นๆ ออก ให้เห็นตำมสภำวะและตำมควำมสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
(กำรใช้ควำมคิดถูกวิธี ควำมรู้จักคิด คิดเป็น) 

  ๔) O (Onward) : มุ่งไปข้ำงหน้ำ  
  ผู้น ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนตัวเองและส่วนรวมให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน บนฐำนควำมโปร่งใส ควำมพอเพียง และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่ำงไม่ย่อท้อ 



๑๒ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

 ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ กำรมุ่งไปข้ำงหน้ำ สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่ำ “จักขุมำ” 
อันเป็นหนึ่งองค์ธรรมของ “ปำปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย จักขุมำ, วิธูโร และนิสสยสัมปันโน ซึ่งจักขุมำนี้ 
หมำยเอำ กำรมีปัญญำมองกำรณ์ไกล รู้ว่ำต้องท ำอย่ำงไรถึงจะบรรลุตำมเป้ำหมำย สำมำรถวำงแผนและฉลำด  
ในกำรอ่ำนคน 

จักขุมำ (ปำปณิกธรรม) และมุ่งไปข้ำงหน้ำ (Onward) จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกันในควำมที่ว่ำ 
เป็นควำมเพียรพยำยำมอย่ำงต่อเนื่อง มีปัญญำ มีศรัทธำ มองกำรณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนำให้เกิดควำมเจริญ 
โดยกำรต่อสู้ทุจริตไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงไม่ย่อท้อ ตำมควำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นนั้นเอง 

๕) N (Knowledge) : ควำมรู้ 
 ผู้น ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้

สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินได้อย่ำงถ่องแท้ ในเรื่องสถำนกำรณ์กำรทุจริต ผลกระทบที่มีต่อ ตัวเอง 
และส่วนรวม 

 ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ ควำมรู ้ สอดคล้องกับหลักธรรมที ่ชื ่อว่ำ “วิธูโร” อันเป็น 
หนึ่งองค์ธรรมของ “ปำปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย จักขุมำ, วิธูโร และนิสสยสัมปันโน ซึ่ง วิธูโรนี้ หมำยเอำ
กำรจัดกำรธุระได้ดี มีควำมเชี่ยวชำญ มีควำมช ำนำญด้ำนเทคนิค  

วิธูโร (ปำปณิกธรรม) และควำมรู้ (Knowledge) ตำมโมเดล STRONG นั้น จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
ในแง่ที่ว่ำ มคีวำมเพียรพยำยำม มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  

๖) G (Generosity) : ควำมเอื้ออำทร 
 คนไทยมีควำมเอ้ืออำทร มี เมตตำน้ ำใจต่อกันบนฐำนของจิตพอเพียงต้ำนทุจริต  โดยไม่รับ 

หรือให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

 ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ เอ้ืออำทร สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่ำ “นิสสยสัมปันโน” อันเป็น
หนึ่งองค์ธรรมของ “ปำปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย จักขุมำ, วิธูโร และนิสสยสัมปันโน ซึ่ง นิสสย-สัมปันโน
หมำยเอำ กำรเป็นที่พ่ึงได้ กำรพร้อมถึงควำมเชื่อถือ ไว้วำงใจ ในหมู่คณะ กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

 นิสสยสัมปัน โน (ปำปณิ กธรรม) และเอ้ืออำทร  (Generosity) ตำมโมเดล STRONG นั้ น 
จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกันในควำมหมำยที่ว่ำกำรมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่พ่ึงพิงได้ นิสัยดี มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน 
บนพื้นฐำนจริยธรรมและควำมพอเพียงนั่นเอง 

บทที่ ๕ อนุรักขนำปธำน 
อนุรักขนำปธำน คือ กำรรักษำควำมดีที ่ท ำมำทั ้งหมด ให้มีควำมตั ้งมั ่นยำวนำนมำกที่สุด  

เมื ่อท ำแล้วต้องมีควำมยั ่งยืนและเกิดเครือข่ำย (Networking) กำรรักษำควำมดีนี ้ก็เปรียบเหมือนเกลือ 
ที่รักษำควำมเค็ม ท ำอย่ำงไรให้เป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง เป็นพลเมืองดีที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในสังวรสูตร 



๑๓ 
  

 

 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

มีเกณฑ์ท ำควำมดี โปร่งใสและสุจริต ตำมหลักธรรมที่ว่ำ “ธมฺม  จเร สุจริต ” แปลควำมว่ำ “พึงประพฤติธรรม 
ให้สุจริต” หมำยถึง ควรปฏิบัติหน้ำที่ให้สุจริต ๓ ประกำร คือ 

๑) มโนสุจริต (คิดดี) สัมมำทิฏฐิ  คือ คุณธรรม 
๒) วจีสุจริต (พูดดี) สัมมำวำจำ 
๓) กำยสุจริต (ท ำดี) สัมมำกัมมันตะ  

  อธิบำยควำมว่ำ มโนสุจริต คือ คุณธรรม เพรำะเป็นส่วนที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ จึงมีชื่อเรียกด้วย
ค ำคุ้นเคยว่ำ คุณธรรมประจ ำใจ ส่วนวจีสุจริตและกำยสุจริตนั้น ทั้ง ๒ ส่วนนี้รวมกัน คือ จริยธรรม เป็นกำรควบคุม
ควำมประพฤติทำงกำยและวำจำให้เรียบร้อยดีงำม หรือท ำให้เป็นคนดีนั่นเอง 

คนดีสำมำรถบ ำเพ็ญประโยชน์ทั้ง ๓ ประกำรให้บริบูรณ์แก่คนเป็นอันมำก เพรำะเขำท ำหน้ำที่ได้
อย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ถ้ำสมำชิกในสังคมใดพร้อมใจกันท ำหน้ำที่ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ สังคมนั้นก็จะมีควำมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้น กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ  แท้ที่จริง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ก็คือกำรปฏิบัติธรรม ใครมีธรรมคือหน้ำที่อะไร ควรท ำหน้ำที่นั้นให้สุจริตด้วยลักษณะ ๓ ประกำร
ได้แก่ ๑) ไม่บกพร่องต่อหน้ำที่ ๒) ไม่ละเว้นหน้ำที่ และ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้ำที่ 

นอกจำกนี้ ยังมีหลักธรรมที่ส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรมประจ ำใจให้เกิดขึ้นแก่พลเมืองดีในสังคม 
และเพ่ิมเติมควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้มำกยิ่งขึ้นนี้ ประกอบหลักธรรม ๓ แนวทำง ได้แก่ หลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดี
บีฑำคนชั่ว, หลักอปริหำนิยธรรม สร้ำงสังคมไทยห่ำงไกลควำมเสื่อม และหลักสำรำณียธรรม น ำไทยมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน  

หลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดี บีฑำคนชั่ว ถือเป็นกำรส่งเสริมเพ่ิมคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมนั้น
จ ำเป็นต้องน ำหลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดี และบีฑำคนชั่วไปใช้ เพรำะเป็นหลักที่รู้จักป้องกันและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มี
อ ำนำจไปข่มเหงรังแกคนอ่ืนในสังคม และท ำกำรยกย่องเชิดชูคนดี ให้ท ำหน้ำที่เพ่ือส่วนรวมต่อไปอย่ำงยั่งยืน
หลักกำรนี้ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งที่ว่ำ “นิคฺคณฺเห นิคฺคหำรห   ปคฺคณฺเห ปคฺคหำรห ” แปลควำมว่ำ 
“พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง” หลักกำรนี้มีควำมสอดคล้องตรงกับแนวคิดทฤษฎีกำรเสริมแรง
(Reinforcement Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีกำรจูงใจที่พัฒนำมำจำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกินเนอร์ (B.F. Skinner) 
ที่มีหลักคิดว่ำ เรำสำมำรถควบคุมพฤติกรรมของคนได้โดยวิธีกำรเสริมแรงทำงบวก เช่น กำรมอบอ ำนำจ มอบหมำย
หน้ำที่ให้ กำรให้รำงวัลในกำรท ำควำมดี และวิธีเสริมแรงทำงลบ เช่น กำรท ำโทษ หรือกำรออกข้อบังคับ เพ่ือเป็น
แนวทำงแห่งกำรจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่หรือขอบเขตกำรท ำงำนของคนชั่ว ให้อยู่ในกรอบแห่งควำมดีงำมที่สังคมก ำหนด
ร่วมกัน ถือเป็นกำรร่วมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทำงอ้อมด้วย 

หลักอปริหำนิยธรรม เป็นหลักที่พระพุทธเจ้ำตรัสถึงควำมเข้มแข็งของชำวแคว้นวัชชีที่ประพฤติ
ปฏิบัติตำมค ำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประทำนไว้ให้อย่ำงแข็งขัน เมื่อชำวแคว้นวัชชีปฏิบัติตำมหลักอปริหำนิยธรรมนี้
ย่อมได้ชื่อว่ำ มีแต่ควำมเจริญ ไม่มีควำมเสื่อมเลย เป็นหลักกำรที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบ
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ต่อสังคม แม้ตนเองจะเป็นเพียงพลเมืองคนหนึ่งที่ถือเป็นหน่วยย่อยที่สุดในสังคม แต่เมื่อตนเองเป็นผู้ปฏิบัติ  
ตำมหลักกำรนี้ ย่อมถือได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคมโดยภำพรวมให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น  
เมื่อสังคมเกิดควำมเข้มแข็งในกำรดูแลปกป้องขอบเขตขันธสีมำของตนเองเป็นอย่ำงดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด 
กำรพัฒนำสังคมอย่ำงรอบด้ำน เป็นกำรพัฒนำที่สร้ำงมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้เกิดแก่สังคมโดยภำพรวมอีกด้วย   

หลักสำรำณียธรรม เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้ระลึกถึงกัน เป็นหลักกำรแห่งกำรอยู่ร่วมกัน
ด้วยบำรมีแห่งเมตตำและควำมรักที่มีให้ต่อกันและกันของผู้คนในสังคม เป็นหลักธรรมที่ท ำให้เป็นที่ระลึกถึงกัน  
ท ำให้เป็นที่รักและที่ เคำรพต่อกันและกัน เป็นไปเพ่ือควำมสงเครำะห์ ไม่ก่อควำมวิวำทต่อกัน เสริมสร้ำง  
ควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ 

หำกท ำได้ตำมหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ย่อมส่งผลให้มีพลเมืองดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
ตำมหลักอนุรักขนำปธำน กล่ำวคือ  

หน้ำที่ของพลเมืองดีตำมหลักอนุรักขนำปธำน จะส่งผลให้ เกิดกำรช่วยกันเป็นหู เป็นตำ 
คอยระแวดระวังภัยที่อำจเกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคม เมื่อท ำหน้ำที่อย่ำงสุจริตด้วยกำรร่วมกันท ำควำมดีและคอยป้องกัน
ควำมชั่วที่อำจเกิดขึ้นแก่หมู่คณะแล้ว ยังนับได้ว่ำ ท ำหน้ำที่ร่วมกันต้ำนโกงด้วย กำรท ำหน้ำที่ของพลเมืองดีเช่นนี้  
เป็นส่วนหนึ่งของกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่น่ำยกย่อง  

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรประพฤติจริยธรรมเพ่ือสังคม 
เพรำะกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกำรบ่งบอกถึงกำรแสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำงสันติสุข
ต้องกำรที่จะได้รับกำรยอมรับจำกผู้คนในสังคม เป็นกำรควบคุมควำมประพฤติของตนเองให้เข้ำกับหมู่คณะอ่ื น 
ในสังคม เมื่อควบคุมควำมประพฤติตนเองได้แล้ว ยังแสดงออกต่อสังคมด้วยกำรท ำหน้ำที่คอยระแวดระวังภัย  
ให้คนอ่ืนในสังคมด้วย ถือว่ำเป็นผู้มีจริยธรรมเพื่อตนเองเป็นเบื้องต้น และมีจริยธรรมเพื่อสังคมในเบื้องปลำยได้ด้วย  

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรเป็นพลเมืองดีนี้ถือเป็นกำรท ำหน้ำที่เสมือนหนึ่ง 
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้เกิดแก่หมู่คณะ (Herd Immunity) ด้วย ซึ่งเริ่มต้นด้วยกำรฉีดวัคซีนให้แก่ตนเองก่อน 
เมื่อตนเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ก็เริ่มสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้แก่ผู้อ่ืนตำมไปด้วย แนวคิดเช่นนี้จึงเข้ำกับหลักอนุรักขนำปธำน
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรรักษำควำมดีให้คงอยู่ตรำบนำนเท่ำนำนโดยไม่ยอมให้เสื่อมสลำยไปนั้น ก็เพ่ือควำมเป็นอยู่
อย่ำงผำสุกของประชำชนนั่นเอง  

บทที่ ๖  บทสรุป 
 ด้วยเหตุที่มีกำรน ำกรอบแนวคิดหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกรอบแนวคิดด้ำนพุทธธรรม 

มำผนวกเข้ำด้วยกัน ท ำให้สำมำรถผลิตเนื้อหำหลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต โดยได้แบ่งกลุ่ม
ตำมกำรเรียนรู้กำรสอนในแต่ละช่วงชั้น และกำรฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ๕ กลุม่ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ระดับปฐมวัยและ ป.๑ – ม.๖) มีชื่อหลักสูตรว่ำ “รำยวิชำ
เพ่ิมเติม กำรป้องกันกำรทุจริต” 



๑๕ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

กลุ่มที่ ๒ หลักสูตรอุดมศึกษำ มีชื่อหลักสูตรว่ำ “วัยใส ใจสะอำด : Youngster with good heart” 
 กลุ่มที่ ๓ หลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ มีชื่อหลักสูตรว่ำ “หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร 

กลุ่มทหำรและต ำรวจ” 
กลุ่มที่ ๔ หลักสูตรวิทยำกร มีชื่อหลักสูตรว่ำ “สร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
กลุ่มท่ี ๕ หลักสูตรโค้ช มีชื่อหลักสูตรว่ำ “โค้ชเพื่อกำรรู้คิดต้ำนทุจริต” 

 โดยทั้ง ๕ กลุ่มข้ำงต้นนี้ จะได้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำแนวคิดต้ำนทุจริตให้แก่ผู้คนในแต่ละช่วงวัย
เพ่ือเป็นกำรบ่มเพำะและพัฒนำควำมคิดที่ดีมีควำมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งให้แก่ผู้คนในกลุ่มต่ำงๆ
เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นกำรเสริมแรงให้เห็นได้ว่ำ สังคมท่ีเรำอำศัยอยู่จะมีควำมสงบสุขร่มเย็นได้อย่ำงแน่นอน 

 อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)
ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร
หรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำหรับน ำไปใช้ตำมควำมเหมำะสม ดังนี้ 

(๑) น ำไปจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมในโรงเรียน 
(๒) น ำไปจัดในชั่วโมงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
(๓) น ำไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

(สำระหน้ำที่พลเมือง) หรือน ำไปบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ 

โดยมีจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์ในแง่มุมต่ำงๆ อย่ำงละเอียด ดังนี้  
(๑) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๒) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
(๓) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG - จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริต 
(๔) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(๕) สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
(๖) ปฏิบัติตัวเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
(๗) ปฏิบัติตัวเป็นผู้ที่ STRONG - จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
(๘) ปฏิบัติตัวตำมหน้ำที่พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  



๑๖ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

           จำกบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๖ ในหนังสือ “หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำ กับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
(Anti-Corruption Education)” น ำหลักสัมมัปปธำน เพ่ือให้คนไทยสร้ำงควำมเพียรเพ่ือให้สังคมไทยลด 
ละเลิกกำรทุจริต ด้วยศรัทธำต่อควำมซื่อสัตย์สุจริต มีสติรู้ถูกผิด  มีควำมละอำยในกำรทุจริต ระมัดระวังตน 
ไม่ไปในทำงเสื่อม ร่วมกันน ำพำสู่ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”   

 

ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

ศรัทธา

โยนิโสมนสิการ

หิริโอตัปปะอินทรียสังวร

สุจริต ๓
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หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 



๑๘ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

บทที่ ๒ 
สังวรปธาน 

เพียรระวังยับยั้งการทุจริตที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น : 
หลักการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. ความน า 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้มนุษย์มีพฤติกรรมติดสินบนและเบียดเบียนสำธำรณะประโยชน์น ำมำเป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล มำจำกรำกเหง้ำของควำมคิดที่ไม่สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมออกจำกกันได้ จึงจ ำเป็นต้องปรับวิธีคิด ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
โดยกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม จนถึงขั้นสำมำรถคิดได้ 
และท ำได้อย่ำงอัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถปลูกฝังได้จำกหลักธรรมค ำสอนทำงพุทธศำสนำว่ำด้วยกำรป้องกันปัญหำ ไม่ให้
เกิดปัญหำกำรทุจริตด้วยมโนสุจริต ไม่ไปฉกฉวยประโยชน์ส่วนรวมด้วยกำรมีวัคซีนคุ้มครองใจให้ไม่ประพฤติทุจริต 
ซึ่งต้นตอของปัญหำทุจริตที่เกิดขึ้นนี้ มีสำเหตุมำจำกอวิชชำ กล่ำวคือ ควำมไม่รู้ที่เป็นสำเหตุส ำคัญของกำรทุจริตทั้งปวง  

๒. อวิชชาสูตร  รากเหง้าของการทุจริตทั้งปวงท่ีไม่ควรให้เกิดขึ้น 
พระพุทธเจ้ำได้ตรัสอวิชชำสูตรว่ำด้วย ทุจริต ๓ มีเหตุปัจจัยเกิดจำกควำมไม่ส ำรวมอินทรีย์ 

ควำมไม่ส ำรวมอินทรีย์ มีเหตุปัจจัยเกิดจำกควำมไม่มีสติสัมปชัญญะ ควำมไม่มีสติสัมปชัญญะ มีเหตุปัจจัยเกิดจำก
กำรมนสิกำรโดยไม่แยบคำย กำรมนสิกำรโดยไม่แยบคำย มีเหตุปัจจัยเกิดจำกควำมไม่มีศรัทธำ ควำมไม่มีศรัทธำ 
มีเหตุปัจจัยเกิดจำกกำรไม่ฟังสัทธรรม กำรไม่ฟังสัทธรรม มีเหตุปัจจัยเกิดจำกกำรไม่คบสัตบุรุษ 

ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ อวิชชำมีก ำลังแรงกล้ำได้ ก็เพรำะมีสำเหตุเบื้องต้นมำจำกไม่คบ
สัตบุรุษ เมื่อไม่ได้คบสัตบุรุษ ย่อมท ำให้ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมในกำรขัดเกลำจิตใจให้ดีงำม เมื่อไม่ได้ฟัง
สัทธรรม ส่งผลให้ไม่เกิดควำมศรัทธำที่ตั้ งมั่นในกำรท ำควำมดี  เมื่อไม่มีศรัทธำ จึงส่งผลให้ไม่เกิดกำรมนสิกำร 
โดยแยบคำย เมื่อไม่ได้มนสิกำรโดยแยบคำย จึงไม่มีสติสัมปชัญญะ เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะ จึงส่งผลให้ไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องส ำรวมระวังอินทรีย์ เมื่อไม่ส ำรวมระวังอินทรีย์ให้ดีงำม จึงส่งผลให้เกิดทุจริตทั้งทำงกำย วำจำ และใจ 

เมื่อประกอบทุจริตทั้ง ๓ ทำง จึงส่งผลให้เกิดนิวรณ์ธรรมเป็นเครื่องขวำงกั้นคุณงำมควำมดีไม่ให้
เกิดขึ้น และเมื่อนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดอวิชชำคือควำมไม่รู้ที่เป็นรำกเหง้ำของอกุศลทั้งปวงที่ไม่ควร 
ให้เกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้  จึงควรท ำควำมเข้ำใจอวิชชำให้ดี  เพ่ือเป็นกำรก ำจัดต้นเหตุหรือรำกเหง้ำของทุจริต
นำนัปกำรทั้งปวงให้ขำดสูญไป พระพุทธศำสนำให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรกับต้นเหตุของปัญหำ (สมุทัย) 
หำกสำมำรถแก้ต้นเหตุของปัญหำได้ ย่อมสำมำรถดับทุกข์ได้ ดังนั้น อกุศลทั้งปวงที่เกิดข้ึนในชีวิตของเรำ จึงมีต้นเหตุ
หรือรำกเหง้ำมำจำกอวิชชำนั่นเอง  

 



๑๙ 
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๓. สังวรปธาน  การเพียรระวังยับย้ังการทุจริตที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 

  สังวรปธำน หมำยถึง กำรเพียรระวังยับยั้งบำปอกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น หมำยถึง กำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ มิให้ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เกิดขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอ
หลักธรรมน ำแนวทำงไว้ ๒ ประกำร ได้แก่ ธรรมสำยหลักน ำแนวทำงคือสังวรปธำน และธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม 
มีรำยละเอียดดังนี้    

๓.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง (สังวรปธาน)  
สังวรปธำนนี้ถือเป็นธรรมสำยหลักน ำแนวทำงที่ควรค่ำแก่กำรศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นจุดเริ่มต้น

ของกำรท ำลำยอวิชชำทุกประกำรให้ดับไป ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ำ “ภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรปธานเป็นไฉน
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อให้
อกุศลกรรมท่ียังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น”  

สังวรปธำนจะเกิดขึ้นได้ ด้วยสังวร ๕ ดังนี้  
(๑) สีลสังวร หมำยถึง กำรส ำรวมในกำรรักษำศีลอันได้แก่ ปำฏิโมกสังวรศีล อันเป็นศีลของบรรพชิต 

ส ำหรับฆรำวำสผู้ครองเรือนจะหมดจดได้ด้วยสมำทำนวิรัติ คือ มี เจตนำงดเว้นด้วยวิธีรับสมำทำนเบญจศีล 
มีกำรเปล่งวำจำ เป็นต้น หรือตั้งสัตยำธิษฐำนต่อหน้ำสมำคมว่ำ ข้ำพเจ้ำจักประพฤติหน้ำที่ให้เป็นสุจริต เป็นต้น บำง
ท่ำนมีคุณธรรมสูงอันนับเนื่องด้วยมีหิริโอตัปปะ ละอำยชั่ว กลัวต่อบำป เมื่อประสบกับโลภะที่บังเกิดเฉพำะหน้ำ
สำมำรถหักห้ำมใจ ไม่ประพฤติไปตำมอ ำนำจกิเลสได้ เรียกว่ำ มีสัมปัตตวิรัติ ปฎิเสธได้เมื่อเผชิญกับอำรมณ์ท่ีน่ำใคร่ 

(๒) สติสังวร หมำยถึง กำรมีสติในกำรส ำรวมระมัดระวัง ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ เมื่อมีรูปำรมณ์ เป็นต้น
มำกระทบ โดยนัยนี้ สติ เป็นองค์คุณส ำคัญในกำรควบคุมมิให้อำรมณ์ที่เป็นข้ำศึกเกิดขึ้น “ยำนิ โสตำนิ โลกสฺมึ สติ
เตส  นิวำรณ  โสตำน  ส วร  พฺรูมิ” กระแสเหล่ำใดมีอยู ่ในโลก สติเป็นเครื ่องกั ้นกระแสเหล่ำนั ้น  เรำกล่ำวว่ำ  
สติเป็นเครื่องกั้นกระแส ค ำว่ำ กระแส ในที่นี้ หมำยถึง ตัณหำ ควำมทะยำนอยำก ดังนั้น ปุถุชน จึงต้องใช้สติ 
ในกำรส ำรวมระมัดระวัง จักขุนทรีย์ เป็นต้น เพ่ือเป็นเครื่องกั้นกระแสคือตัณหำควำมทะยำนอยำกนั้น 

อวิชชาสูตร ไม่คบ
สัตบุรุษ 

ไมฟ่ัง
สัทธรรม 

ไม่
ศรัทธำ 

มนสิกำร 
ไม่แยบคำย 

ไม่มสีต ิ
สัมปชัญญะ 

ไมส่ ำรวม
อินทรีย์ ทุจริต 3 
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(๓) ญาณสังวร หมำยถึง ควำมส ำรวมด้วยญำณ คือ ตัดกระแสกิเลสมีตัณหำ เป็นต้น เสียได้ด้วย
ใช้ปัญญำพิจำรณำแยกแยะถึงทรัพย์สินของตัว ทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้ มีสัมมำทิฏฐิ รู้บำป บุญ คุณ โทษ ตลอดถึงรู้จัก
ประมำณในกำรพ่ึงพำตัวเอง อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ลักขโมย ไม่คดโกง ขยันซื่อสัตย์
ประหยัด อดทน ส่งผลให้ตัวเองและผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน 

(๔) ขันติสังวร หมำยถึง กำรส ำรวมด้วยขันติ คือ อดทนต่อหนำว ร้อน หิว กระหำย ถ้อยค ำแรงร้ำย 
และทุกขเวทนำต่ำงๆ ได้ ไม่แสดงควำมวิกำร ณ ที่นี้ หมำยถึง อดทนไม่ให้ควำมอยำกได้ครอบง ำ แม้จะมีอำมิส สินจ้ำง 
เข้ำมำน ำเสนอให้ปลื้มใจ ต้องมีควำมอดทน ไม่เรียก ไม่รับ ไม่สนับสนุนกำรคดโกง จะท ำให้เป็นคนดีได้  

(๕) วิริยสังวร หมำยถึง ควำมส ำรวมด้วยควำมเพียร คือ พยำยำมขับไล่ บรรเทำ ก ำจัดอกุศลวิตก
ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป เป็นต้น ตลอดจนละมิจฉำชีพ เพียรแสวงหำปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิ ตด้วยสัมมำชีพ ที่เรียกว่ำ
สัมมำอำชีวะ น ำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ำ “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพรำะควำมเพียร” จงค ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีของตัวเองว่ำ คนที่เกิดมำแล้วใช้ควำมเพียรจะไม่เป็นหนี้พระคุณพ่อแม่ 

อย่ำงไรก็ดี นอกจำกนี้สังวร ๕ ประกำรอันเป็นส่วนอธิบำยขยำยควำมให้สังวรปธำนมีควำมชัดเจน 
ยิ่งขึ้นแล้ว สังวรปธำนมีควำมหมำยถึงกำรเฝ้ำส ำรวมระวังยับยั้งอกุศลธรรมนั้น ยังมีสิ่งที่ส ำรวมระวังให้ดีที่สุดอีก ๑ ประกำร 
ซึ่งตรงตำมองค์ธรรมที่ปรำกฏในอวิชชำสูตร กล่ำวคือ จ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวมระวังอินทรีย์ให้ดี หรือมีอินทรียสังวร
นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงควรท ำควำมเข้ำใจอินทรียสังวรให้มำกยิ่งข้ึนต่อไป  

อินทรียสังวร คือ กำรส ำรวมระมัดระวังตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตทำงตรง
ดังพุทธด ำรัสสรุปควำมได้ว่ำ “สังวรปธำน หมำยถึง กำรที่บุคคลเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัสรับรู้
อำรมณ์ แล้ว ส ำรวมระวังตำ หู  จมูก ลิ้น กำย ใจ ไม่ ให้ถูกอกุศลธรรม คืออภิชฌำ (โลภอยำกได้ ) และโทมนัส 
(ไม่ชอบใจ) เข้ำครอบง ำ”   

ผู้ใดขำดควำมส ำรวมระมัดระวังอินทรีย์ ปล่อยใจไปตำมกระแสแห่งควำมโลภ ผู้นั้นจัดว่ำเป็นผู้ประมำท
สบโอกำสได้ช่องจึงฉกฉวยประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นของตัวและพรรคพวกได้ 

พระพุทธองค์ทรงตอบท้ำวสักกะจอมเทพที่มำเข้ำเฝ้ำทูลถำมถึงวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือส ำรวมอินทรีย์
สรุปควำมได้ว่ำ “จอมเทพ เรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้ ๒ อย่าง คือ รูปที่ควรเสพ  และรูปที่ไม่ควรเสพ กล่าวเสียง
ที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้ ๒ อย่าง คือ เสียงที่ควรเสพและเสียงที่ไม่ควรเสพ กล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไว้ ๒ อย่างคือ
กลิ่นที่ควรเสพและกลิ่นที่ไม่ควรเสพ กล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้ ๒ อย่างคือ รสที่ควรเสพและรสที่ไม่ควรเสพ
กล่ าวโผฏฐัพพะที่ พึ งรู้แจ้ งทางกายไว้  ๒  อย่ างคือ โผฏ ฐัพพะที่ ควรเสพและโผฏฐัพพะที่ ไม่ควรเสพ 
กล่าวธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้ ๒ อย่างคือ ธรรมารมณ์ที่ควรเสพและธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพ”  

พระพุทธองค์ทรงตอบกุณฑลิยปริพำชกที่มำเข้ำเฝ้ำทูลถำมถึงแนวทำงท ำให้ชีวิตมีแต่สุจริต 
(กำรท ำดี) ไม่ข้องเกี่ยวกับทุจริต (กำรท ำชั่ว) โดยอำศัยกำรส ำรวมอินทรีย์ สรุปควำมได้ว่ำ “กุณฑลิยะ อินทรียสังวร 
ที่บุคคลเจริญ ท าให้มากแล้ว ท าสุจริต ๓ ประการ (กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต) ให้บริบูรณ์ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส รู้แจ้งอารมณ์ ที่น่าชอบใจทางตา หู  จมูก ลิ้น กาย ใจแล้ว  
ไม่หลงใหล ไม่เพลิดเพลินรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ ที่น่าชอบใจ ไม่ให้เกิดความก าหนัด กายของเธอก็คงที่
และจติที่คงที่ในภายในก็ม่ันคงดี หลุดพ้นดีแล้ว  



๒๑ 
 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 
 

อนึ่ง เธอเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส รู้แจ้งอารมณ์ ที่ไม่น่าชอบใจทางตา  หู
จมูก ลิ้น กาย ใจแล้ว ก็ไม่เก้อเขิน มีจิตไม่ติดอยู่ ไม่เสียใจ มีใจไม่พยาบาท ทั้งกายของเธอก็คงที่ และจิตที่คงที่  
ในภายในก็มั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้ว เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปทางตา ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น  
ถูกต้องสัมผัสทางกาย รู้แจ้งอารมณ์ทางใจแล้ว มีกายคงท่ี และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้วในรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ ทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ท าให้มากแล้วอย่างนี้
จึงท าสุจริต ๓ ประการให้บริบูรณ์”   

ในที่นี้  มีตัวอย่ำงบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะส ำรวมอินทรีย์ได้และบุคคลที่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จเพรำะส ำรวมอินทรีย์ไม่ได้ ดังนี้ 

(๑) ตัวอย่างผู้ส ารวมอินทรีย์ได้ในสมัยพุทธกาล (ป้องกันทุจริตได้)  
ผู้ส ำรวมอินทรีย์ได้ในสมัยพุทธกำลนี้มีตัวอย่ำงหลำยท่ำน จึงขอน ำเสนอเป็นตัวอย่ำงพอสังเขปไว้ ๓ ท่ำน

มีรำยละเอียดดังนี้ 

(๑.๑) พระวังคีสะ   
สมัยท่ำนบวชใหม่ๆ ได้รับมอบหมำยจำกพระอุปัชฌำย์ให้ท ำหน้ำที่เฝ้ำวิหำร ในช่วงที่เฝ้ำวิหำรนั้น  

มีหญิงสำวจ ำนวนมำกล้วนแต่งตัวสวยงำมเดินเที่ยวชมบริเวณวิหำรอยู่ พลันท่ำนเกิดควำมก ำหนัดขึ้น จึงส ำรวมจิตใจ
ด้วยกำรกล่ำวสอนตัวเอง สรุปควำมได้ว่ำ “ไม่ใช่ลำภของเรำเลย เรำได้ชั่วหนอเรำไม่ได้ดีหนอ ที่เกิดควำมก ำหนัด
รบกวนจิตใจ กำรที่เรำจะให้คนอ่ืนช่วยบรรเทำควำมก ำหนัดให้เบำบำงได้นั้นเป็นกำรยำก ทำงที่ดีเรำควรบรรเทำ 
ควำมก ำหนัด ท ำควำมยินดีในกำรปฏิบัติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ตัวด้วยตัวเอง”  

เมื่อส ำรวมระวังจิตใจให้เป็นปกติแล้ว จึงกล่ำวค ำสร้ำงพลังใจให้ตัวเอง สรุปควำมได้ว่ำ “ควำมคิด
คึกคะนองก ำหนัดนี้ เข้ำจู่โจมครอบง ำเรำผู้สละเรือนออกมำบวช เรำเป็นบุตรของคนสูงศักดิ์ ฝึกวิชำยิงธนู 
มำอย่ำงเชี่ยวชำญ ยิงธนูครำวละ ๑,๐๐๐ ลูกไปทุกทิศ ต่อให้มีหญิงสำวมำกกว่ำลูกธนูจู่โจมถำโถมมำก็ไม่อำจท ำร้ำย 
เรำผู้ตั้งมั่นในธรรมได”้ ท่ำนพระวังคีสะส ำรวมอินทรีย์ได้ด้วยตัวเองเช่นนี้ ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตคือได้บรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ในเวลำต่อมำ เรียกได้ว่ำ สำมำรถป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดกำรทุจริต (ประพฤติไม่ดี) ได้ตั้งแต่ต้นทำง
ด้วยตัวของตัวเอง 

(๑.๒) พระนันทะ   
สมัยท่ำนบวชใหม่ๆ ยังมีควำมอำลัยในอดีตภรรยำ (ซึ่งไม่มีโอกำสได้อยู่ร่วมกันตั้งแต่วันแรก  

ที่แต่งงำนเพรำะหลังจำกเข้ำพิธีสมรสแล้วได้อุ้มบำตรไปส่งพระพุทธองค์ และได้รับพุทธำ นุญำตให้บวชเลย) 
จนได้ร ับกำรขนำนนำมจำกพระพุทธองค์ว่ำ “นันทะ ผู ้ม ีรำคะจัด” โดยพระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุเรียก 
ท่ำนพระนันทะว่ำอย่ำงนั้น จนกว่ำท่ำนจะส ำรวมอินทรีย์ได้ โดยทรงแนะวิธีส ำรวมอินทรีย์แก่พระนันทะ สรุปควำมได้ว่ำ
หำกพระนันทะจ ำเป็นต้องมองดูทิศแต่ละทิศ พระนันทะต้องส ำรวมระวังจิตใจในขณะมองดูด้วยกำรคิดที่ก ำกับ
สติไปด้วยว่ำเมื่อมองดูทิศแต่ละทิศแล้ว จิตใจของตัวจะไม่ถูกอกุศลธรรมคืออภิชฌำ (โลภอยำกได้) และโทมนัส
(ไม่ชอบใจ) เข้ำครอบง ำ พร้อมกันทรงแนะวิธีก ำจัดรำคะอีกหลำยวิธีเช่น กำรรู้จักประมำณในกำรบริโภค กำรหมั่นเพียร 
ให้มีกำรตื่นตัวอยู่เสมอ กำรมีสติสัมปชัญญะก ำกับตลอดเวลำ  

พระนันทะส ำรวมอินทรีย์ ปฏิบัติตำมค ำสอนของพระพุทธองค์ได้เช่นนี้ ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 
ในชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลำต่อมำ และได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ (เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย)  
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ด้ำนผู้คุ้มครองทวำรในอินทรีย์ด้วย เรียกได้ว่ำ สำมำรถป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดกำรทุจริต (ประพฤติไม่ดี) ได้ด้วยกำรปฏิบัติ
ตำมค ำแนะน ำของพระพุทธองค์ 

(๑.๓) พระอนุรุทธะ 
สมัยที่ยังไม่มีบทบัญญัติห้ำมนอนร่วมกับมำตุคำม ได้เดินทำงไปกรุงสำวัตถี ระหว่ำงทำงได้พักแรม 

ในเรือนพักแรมของหญิงคนหนึ่ง ต่อมำมีคนเดินทำงกลุ่มอื่นมำขอพักด้วยเหมือนกัน หญิงเจ้ำของเรือนพักแรม
เกรงว่ำพระเถระจะไม่สะดวกถ้ำอยู่ปะปนกับพวกคนเดินทำงกลุ่มนี้ จึงบอกให้ท่ำนย้ำยไปพักข้ำงในแทน (แท้จริงแล้ว
นำงมีจิตรักใคร่ในท่ำนพระอนุรุทธะตั้งแต่แรกเห็น) เมื่อท่ำนพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภำพ (ไม่พูดจำ) แล้ว  
นำงจึงจัดเตียงข้ำงในห้องถวำยด้วยตัวเองแล้วแต่งตัวประพรมเครื่องหอมเข้ำไปหำพระเถระถึงที่พัก แล้วกล่ำวว่ำ
“พระคุณเจ้ำ พระคุณเจ้ำรูปงำม น่ำดู น่ำชม ส่วนดิฉันก็รูปงำม น่ำดูน่ำชม ทำงที่ดี ดิฉันควรเป็นภรรยำของพระคุณเจ้ำ”
นำงกล่ำวอย่ำงนี้ถึง ๓ ครั้ง ท่ำนพระอนุรุทธะก็นิ่งเฉยถึง ๓ ครั้งเหมือนกนั นำงจึงเปลื้องผ้ำออก เดินบ้ำง ยืนบ้ำง นั่งบ้ำง
นอนบ้ำงต่อหน้ำพระเถระ พระเถระส ำรวมอินทรีย์ ไม่แลดูไม่พูดกับนำงเลย นำงคิดได้ว่ำ “น่ำอัศจรรย์ ไม่เคยมี 
คนส่วนมำกส่งทรัพย์มำให้เรำ ๑๐๐ กหำปณะบ้ำง ๑,๐๐๐ กหำปณะบ้ำง แต่พระสมณะรูปนี้เรำอ้อนวอน ก็ยังไม่
ปรำรถนำที่จะรับตัวเรำและสมบัติทั้งปวง” จึงนุ่งผ้ำแล้วน้อมศีรษะลงแทบเท้ำท่ำนพระอนุรุทธะ ขอขมำว่ำ 
“พระคุณเจ้ำ ดิฉันได้กระท ำควำมผิดเพรำะควำมโง่เขลำเบำปัญญำ ที่ได้กระท ำอย่ำงนี้ ขอพระคุณเจ้ำจงให้อภัยโทษ
แก่ดิฉันเพ่ือส ำรวมต่อไป”  

พระเถระกล่ำวว่ำ “น้องหญิง เอำเถิด กำรที่ เธอได้ท ำควำมผิดไปเพรำะควำมโง่เขลำเบำปัญญำ 
ที่ได้กระท ำอย่ำงนี้เพรำะเหตุที่เห็นควำมผิดเป็นควำมผิด แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ข้อนั้นอำตมำยอมรับ เพรำะกำรที่
บุคคลเห็นควำมผิดเป็นควำมผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและส ำรวมต่อไป นี้เป็นควำมเจริญในวินัยของพระอริยะ” 
เมื่อรุ่งสำง นำงได้ถวำยอำหำรเป็นของเคี้ยวของฉันอย่ำงดีและประเคนด้วยตัวเอง กระทั่งท่ำนพระอนุรุทธะฉันเสร็จ 
ละมือจำกบำตร นำงจึงอภิวำทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร รับฟังธรรมจำกพระเถระแล้วกล่ำวปวำรณำตัวเป็นอุบำสิกำ  
ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต  

ท่ำนพระอนุรุทธะส ำรวมอินทรีย์อย่ำงเด็ดขำดได้ เช่นนี้ จึ งไม่พลำดจำกควำมส ำเร็จในชีวิต 
คือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เรียกได้ว่ำ สำมำรถป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดกำรทุจริต (ประพฤติไม่ดี) ได้ด้วยตัวเอง 

(๒) ตัวอย่างผู้ส ารวมอินทรีย์ไม่ได้ในสมัยพุทธกาล (ไหลไปตามกระแสทุจริต) 
ผู้ส ำรวมอินทรีย์ไม่ได้ในสมัยพุทธกำลนี้มีตัวอย่ำงหลำยท่ำน เพรำะท่ำนที่ไม่หักห้ำมใจให้ตั้งมั่น

ต่อกำรท ำควำมดี แต่กลับปล่อยจิตใจให้ไหลไปตำมกระแสแห่งทุจริตนั้นยิ่งมีจ ำนวนมำกมำยยิ่งนัก ดังนั้น จึงขอน ำเสนอ
เป็นตัวอย่ำงพอสังเขปไว้ ๓ ท่ำน มีรำยละเอียดดังนี้ 

(๒.๑) หริตจดาบส 
หริตจดำบส เป็นอดีตชำติหนึ่งของพระพุทธเจ้ำ ในชำตินั้นท่ำนออกบวชเป็นดำบสบ ำเพ็ญพรต 

อยู่ในป่ำกระทั่งได้ฌำนเหำะเหินเดินอำกำศได้ เป็นที่เคำรพของพระรำชำและชำวเมือง พระรำชำเชิญให้มำพักอำศัย
ในพระรำชอุทยำน และมอบหมำยให้พระมเหสีน ำข้ำวปลำอำหำรไปถวำยขณะที่พระรำชำเสด็จรำชกำรต่ำงเมือง 
จนเกิดเหตุกำรณ์ผิดประเวณีขึ้น เพรำะหริตจดำบสไม่ส ำรวมระวังอินทรีย์ ปล่อยให้จิตใจไหลไปตำมพลังอำรมณ์
ส่งผลให้ฌำนเสื่อม และยอมรับสำรภำพกับพระรำชำว่ำ “ขอถวำยพระพรมหำบพิตร เป็นจริงตำมที่พระองค์ได้ทรงสดับมำ 
อำตมภำพหมกมุ่นอยู่ในกำมคุณอันท ำให้ลุ่มหลง ได้เดินทำงผิดไปแล้ว” พร้อมทั้งกล่ำวต่อไปว่ำ “ขอถวำยพระพร
มหำบพิตร ในโลกนี้มีสิ่งที่หยำบ มีก ำลังอย่ำงยิ่งที่ปัญญำหยั่งไม่ถึง ๔ ประกำร คือ ๑) รำคะควำมก ำหนัด ๒) โทสะ
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ควำมโกรธ ๓) มทะ ควำมเมำ ๔) โมหะ ควำมหลง” สุดท้ำยก็ต้องออกจำกเมืองไปบ ำเพ็ญพรตในป่ำต่อไป ต้องใช้เวลำ
พอสมควรจึงกลับได้ฌำนคืน หริตจดำบสส ำรวมอินทรีย์ไม่ได้ ท ำให้ช่วงหนึ่งของชีวิตต้องประสบกับควำมล้มเหลว 
คือเสื่อมจำกฌำน แต่ด้วยที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ละแนวทำงกำรบ ำเพ็ญตบะจึงสำมำรถกลับได้ฌำนใหม่ 

(๒.๒) ภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏนาม 
ภิกษุรูปหนึ่งกลับจำกบิณฑบำตแล้วไม่ส ำรวมระวังฆำนะอินทรีย์คือจมูก ลงไปยังสระน้ ำ สูดดมกลิ่น

ดอกบัว ทันใดนั้นเทวดำตัวหนึ่ง หวังดีต่อเธอ ประสงค์จะให้เธอมีสติรู้ตัวว่ำที่ท ำไปเป็นทุจริต (ท ำไม่ถูกต้อง)  
จึงกล่ำวว่ำ “ท่ำนสูดดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ ำซึ่งใครๆ ไม่ได้ถวำยแล้ว นี้เป็นองค์อันหนึ่ง แห่งควำมเป็นขโมย 
ท่ำนผู้นิรทุกข์ ท่ำนเป็นผู้ขโมยกลิ่น” เมื่อเธอได้สติจึงกล่ำวท ำนองขอบคุณเทวดำว่ำ “ยักษ์ ท่ำนต้องรู้จักเรำแน่
และท่ำนคงอนุเครำะห์เรำ ยักษ์ ท่ำนเห็นกรรมเช่นนี้ในกำลใด ขอท่ำนพึงกล่ำวในกำลนั้นอีกเถิด” ภิกษุรูปหนึ่งนี้ 
ไม่ส ำรวมระวังอินทรีย์คือจมูก ปล่อยให้จิตใจไหลไปตำมกระแสของอำรมณ์ท ำให้เป้ำหมำยที่ตั้งใจคือกำรบรรลุธรรมขั้นสูง
เกือบจะพลำดไป ดีที่มีเทวดำกล่ำวเตือนสติจึงกลับมำเดินทำงตรงมุ่งสู่พระนิพพำนต่อ เรียกได้ว่ำ เกือบจะป้องกันปัญหำ
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต (ประพฤติไม่ดี) ไม่ได้ 

(๒.๓) ภิกษุ ๕ รูปผู้ไม่ปรากฏนาม 
ภิกษุ ๕ รูปพำกันส ำรวมระวังอินทรีย์มีตำ หู จมูก เป็นต้น รูปละอย่ำงๆ ไม่ซ้ ำกันแล้วก็เถียงกันว่ำ 

ตัวเป็นผู้ส ำรวมระวังอินทรีย์ที่ท ำได้ยำกกว่ำ แล้วพำกันไปทูลถำมพระพุทธองค์ให้ทรงตัดสินพระพุทธองค์ทรงตัดสินว่ำ
อินทรีย์นี้รักษำยำกเหมือนกันทั้งหมด แล้วทรงยกเรื่องในอดีตของภิกษุ ๕ รูปนี้เองที่เคยเป็นนักรบ มีอำวุธครบมือ
เดินทำงไปกับพระโพธิสัตว์เพ่ือครองรำชสมบัติในเมืองตักกสิลำ แต่ไม่ส ำรวมระวังอินทรีย์  คือ ตำ หู  เป็นต้น 
จึงตกเป็นเหยื่อของปีศำจที่จ ำแลงกำยมำหลอกในระหว่ำงทำงกระทั่งสิ้นชีวิตมำเป็นตัวอย่ำงแล้วทรงสรุปเป็นค ำคมว่ำ
“กำรส ำรวมตำเป็นกำรดี กำรส ำรวมหู เป็นกำรดี กำรส ำรวมจมูก เป็นกำรดี กำรส ำรวมลิ้น เป็นกำรดี กำรส ำรวมกำย 
เป็นกำรดีกำรส ำรวมวำจำ เป็นกำรดี กำรส ำรวมใจ เป็นกำรดี กำรส ำรวมทวำรทั้งปวง เป็นกำรดี ภิกษุผู้ส ำรวมทวำรทั้งปวง
ย่อมพ้นจำกทุกข์ท้ังปวงได้”  

ภิกษุ ๕ รูปนี้ ทั้งในพุทธกำลและในภพอดีต ไม่ส ำรวมระวังอินทรีย์ให้ดี ปล่อยให้จิตใจ  
ไหลไปตำมกระแสของอำรมณ์ที่มำกระทบทำงตำ หู จมูก เป็นต้น ท ำให้ในอดีตต้องพลำดเป้ำหมำยที่ตั้งใจ  
คือกำรร่วมครองรำชสมบัติและถึงกับสิ้นชีวิต เรียกได้ว่ำ ป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดกำรทุจริต (ประพฤติไม่ดี) ไม่ได้ 

     จำกตัวอย่ำงทั้งหมดข้ำงต้นนี้ จะเห็นได้ว่ำ ตัวอย่ำงบุคคลในสมัยพุทธกำลนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
คนดีจะพยำยำมเฝ้ำระวังไม่ให้บำปทุจริตเกิดขึ้น ส่วนคนไม่ดีก็จะปล่อยจิตใจให้ไหลไปตำมกิเลสโดยไม่ค ำนึงว่ำสิ่งที่ตน
ท ำนั้นเป็นกำรประพฤติทุจริตต่อผู้อ่ืนหรือไม่ ซึ่งทั้งคนดีและคนไม่ดีนี้ มิได้มีเฉพำะในสมัยพุทธกำลเท่ำนั้น แม้กระทั่ง
ในปัจจุบันก็ยังมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคละเคล้ำปะปนกันไปในสังคม ดังนั้น จึงควรยกย่องส่งเสริมคนดีให้มีก ำลังใจ 
ในกำรท ำควำมดียิ่งขึ้นไป และควรก ำรำบคนไม่ด ีไม่ให้ท ำควำมชั่วปรำกฏแก่ผู้คนในสังคมด้วย  

๓.๒ ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม 
พระพุทธเจ้ำทรงให้แนวทำงกำรแยกแยะปัญหำไว้ ๔ อย่ำงคือ 

(๑) เอกังสพยากรณียปัญหา 
ปัญหำที่สำมำรถแยกแยะถูกผิดได้ คือ กุศล กับอกุศล ซึ่งเป็นเกณฑ์แห่งควำมดี อันนี้ดีหรือไม่ดี 

อันนี้เป็นบุญหรือเป็นบำป ฆ่ำสัตว์บำปหรือไม่บำปก็ต้องบำป ไปโกงเงินมำแล้วมำถวำยวัดจะได้บุญสักเท่ำไร 



๒๔ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

พระนำคเสนเถระอธิบำยกำรตอบปัญหำนี้แก่พระเจ้ำมิลินท์ สรุปควำมว่ำ เอกังสพยำกรณียปัญหำ 
คือ เมื่อเขำถำมมำต้องกล่ำวแก้พยำกรณ์ไปอย่ำงเดียวโดยแท้ ได้แก่ ปัญหำที่ถำมถึงสิ่งที่ควรจะแก้ได้โดยสะดวก 
ไม่ยำกเย็นอะไร เช่นถำมว่ำ นำมรูปไม่เที่ยงหรือ เวทนำไม่เที่ยงหรือ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ไม่เที่ยงหรือ 
ก็ต้องตอบว่ำ ไม่เที่ยง ฟันธงไปเลย 

พระพรหมคุณำภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบำยกำรตอบปัญหำนี้  สรุปควำมว่ำ เอกังสพยำกรณียปัญหำ 
คือ ปัญหำที่ควรตอบอย่ำงเดียวเด็ดขำด เช่น ถำมว่ำ จักษุไม่เที่ยงใช่ไหม? พึงตอบได้ทีเดียวแน่นอนลงไปว่ำ ใช่ ได้แก่
ปัญหำซึ่งไม่มีแง่ที่จะต้องชี้แจง หรือไม่มีเงื่อนง ำ จึงตอบแน่นอนลงไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ทันที อีกตัวอย่ำงหนึ่งว่ำ 
คนทุกคนต้องตำย ใช่ไหม? ก็ตอบได้ทันทีว่ำ ใช่  

พระพุทธเจ้ำตรัสกับท้ำวสักกะ (ที่ถำมว่ำ อำรมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก มีอะไรเป็นต้นเหตุ 
มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นก ำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อมีอะไรจึงมีอำรมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก เมื่อไม่มีอะไร
จึงไม่มีอำรมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก) สรุปควำมว่ำ “อำรมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีฉันทะ(ควำมพอใจ)
เป็นต้นเหตุ มีฉันทะเป็นเหตุเกิด มีฉันทะเป็นก ำเนิด มีฉันทะเป็นแดนเกิด เมื่อมีฉันทะจึงมีอำรมณ์อันเป็นที่รัก 
และไม่เป็นที่รัก เมื่อไม่มีฉันทะจึงไม่มีอำรมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก ที่รักและอำรมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงไม่มี” 

(๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา  
ปัญหำที่ต้องย้อนถำมแล้วจึงแก้ เช่น ฟันพระตกน้ ำบำปไหม อันนี้ต้องย้อนถำม เพรำะว่ำเป็นฟันปลอม

ตกน้ ำหรือไม ่

พระนำคเสนเถระอธิบำยกำรตอบปัญหำนี้แก่พระเจ้ำมิลินท์  สรุปควำมว่ำ ปฏิปุจฉำพยำกรณียปัญหำ 
คือ ต้องอนุโยคย้อนถำมเสียก่อนแล้วจึงกล่ำวแก้พยำกรณ์ ได้แก่ ปัญหำที่ควรซักไซ้ไล่เลียงเสียก่อน แล้วจึงจะกล่ำวแก้
เช่นถำมว่ำ บุคคลย่อมรู้แจ้งซึ่งอำรมณ์ทั้งปวงด้วยจักขุแลหรือ เป็นปัญหำที่ต้องอนุโยคย้อนถำมให้ได้ควำมแจ่มแจ้ง
เสียก่อน แล้วจึงกล่ำวแก้พยำกรณ์ต่อภำยหลัง 

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบำยกำรตอบปัญหำนี้ สรุปควำมว่ำ ปฏิปุจฉำพยำกรณียปัญหำ
ปัญหำที่ควรตอบโดยย้อนถำม เช่น ถำมว่ำ จักษุฉันใด โสตะก็ฉันนั้น โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใช่ไหม? พึงย้อนถำมว่ำ 
มุ่งควำมหมำยแง่ใด ถ้ำถำมโดยหมำยถึงแง่ใช้ดูหรือเห็น ก็ไม่ใช่ แต่ถ้ำมุ่งควำมหมำยแง่ว่ำไม่เที่ยง ก็ใช่ พึงย้อนถำม
ท ำควำมเข้ำใจกันก่อน จึงตอบ หรือตอบด้วยกำรย้อนถำม หรือสอบถำมไป ตอบไป อำจใช้ประกอบไปกับกำรตอบ
แบบที่ ๓ คือ ควบกับวิภัชชพยำกรณ์ พระพุทธเจ้ำทรงใช้วิธีย้อนถำมบ่อย และด้วยกำรทรงย้อนถำมนั้น ผู้ถำมจะค่อยๆ
เข้ำใจสิ่งที่เขำถำมไปเอง หรือช่วยให้เขำตอบปัญหำของเขำเอง โดยพระองค์เพียงทรงชี้แนะแง่คิดต่อให้ ไม่ต้องทรงตอบ 

พระพุทธเจ้ำตรัสกับภัททวัคคีย์  ๓๐ คน สรุปควำมได้ว่ำ ภัททวัคคีย์ประมำณ ๓๐ คน ตำมหำ 
หญิงแพศยำคนหนึ่งที่พวกตัวจ้ำงมำให้ดูแลเพ่ือนคนหนึ่ง เมื่อหญิงนั้นขโมยของหนีไป จึงพำกันตำมหำกระทั่งได้พบ
พระพุทธเจ้ำ จึงเข้ำไปเฝ้ำแล้วทูลถำมว่ำ “พระองค์ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งบ้ำงไหม พระพุทธเจ้ำข้ำ” พระพุทธองค์ 
ทรงย้อนถำมว่ำ “กุมำรทั้งหลำย กำรที่พวกเธอจะแสวงหำหญิงหรือแสวงหำตัว อย่ำงไหนจะประเสริฐกว่ำกัน” 
เมื่อพวกเขำทูลตอบว่ำ “กำรที่พวกข้ำพระองค์แสวงหำตัวนี่แหละ ประเสริฐกว่ำ พระพุทธเจ้ำข้ำ” จึงตรัสให้นั่งลงฟังธรรม
อนุปุพพิกถำ คือ ๑) ทำนกถำ เรื่องทำน ๒) สีลกถำ เรื่องศีล ๓) สัคคกถำ เรื่องสวรรค์ ๔) กำมำทีนวกถำ 
เรื่องโทษของกำม ๕) เนกขัมมำนิสังสกถำ เรื่องอำนิสงส์ของกำรออกบวช เมื่อฟังจบพวกเขำได้บรรลุธรรม 
และขอบวชทั้งหมด 
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(๓) วิภัชชพยากรณียปัญหา  
ปัญหำที่จะต้องจ ำแนก แล้วจึงแก้ เป็นกำรคิดแบบ Analog Thinking เช่น เวลำแผ่เมตตำ

ต้องมองในแง่ดีเช่น แผ่เมตตำให้ศัตรูที่ด่ำเรำ เรำต้องมองแง่ดีเขำ เพรำะเขำมีทั ้งดีและไม่ดี ไปนึกถึงแง่ดี 
ค ำของพระพุทธทำส “เขำมีส่วนเลวบ้ำงช่ำงหัวเขำ จงถือเอำส่วนที่ดีเขำมีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้ำงยังน่ำดู ส่วนที่ชั่ว
อย่ำไปรู้ของเขำเลยกำรจะหำคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ำมัวเที่ยวค้นหำสหำยเอ๋ย เหมือนเที่ยวหำหนวดเต่ำตำยเปล่ำเลย
ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง” 

พระนำคเสนเถระอธิบำยกำรตอบปัญหำนี้แก่พระเจ้ำมิลินท์ สรุปควำมว่ำ วิภัชชพยำกรณียปัญหำ
คือ ต้องหยิบแยกแจกออกกล่ำวแก้พยำกรณ์เป็นส่วนๆ ได้แก่ ปัญหำที่ถำมกลับลักษณะถ้อยค ำ เช่นถำมว่ำ 
สิ่งที่ไม่เที่ยงได้แก่รูป หรือ ได้แก่เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ หรือ เป็นปัญหำที่ต้องหยิบแยกออกกล่ำวแก้พยำกรณ์ 

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบำยกำรตอบปัญหำนี้ สรุปควำมว่ำ วิภัชชพยำกรณียปัญหำ 
ปัญหำที่ควรแยกแยะ หรือจ ำแนกตอบ เช่น ถำมว่ำ สิ่งที่ไม่เที่ยง ได้แก่ จักษุใช่ไหม? พึงแยกแยะตอบว่ำ ไม่เฉพำะ
จักษุเท่ำนั้น แม้โสตะ ฆำนะ เป็นต้น ก็ไม่เที่ยง ได้แก ่เรื่องซึ่งมีแง่ที่ต้องชี้แจง โดยใช้วิธีวิภัชชวำทแบบต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้ว  

พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระสำรีบุตร สรุปควำมได้ว่ำ “สำรีบุตร เรำกล่ำวรูปที่พึงรู้แจ้งทำงตำไว้ ๒ ประกำร
คือ ๑) รูปที่ควรเสพ ๒) รูปที่ไม่ควรเสพ เพรำะเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทำงตำเช่นใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น 
กุศลธรรมเสื่อมลง รูปที่พึงรู้แจ้งทำงตำเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทำงตำเช่นใด อกุศลธรรม
เสื ่อมลง กุศลธรรมเจร ิญขึ ้น  ร ูปที ่พ ึงรู ้แจ ้งทำงตำเช ่นนี ้ควรเสพ  (เส ียง กลิ ่น  รส โผฏฐัพพะ ธัมมำรมณ์ 
ก็เหมือนกัน)” 

พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระสำรีบุตร สรุปควำมได้ว่ำ “สำรีบุตร เรำกล่ำวจีวรไว้  ๒ ชนิด คือ 
๑) จีวรที่ควรเสพ ๒) จีวรที่ไม่ควรเสพ เพรำะเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น  กุศลธรรมเสื ่อมลง 
จีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใด อกุศลธรรมเสื่อมลง กุศลธรรมเจริญขึ้น จีวรเช่นนี้ควรเสพ
(บิณฑบำต เสนำสนะ หมู่บ้ำน นิคม ชนบท บุคคล ก็เหมือนกัน)” 

พระพุทธเจ้ำตรัสกับอภัยรำชกุมำร  (ที ่ถูกนิครนถ์นำฏบุตรแต่งค ำถำมสองเงื่อนให้มำถำม 
โดยถำมถึงกำรตรัสถ้อยค ำที่คนอ่ืนไม่ชอบใจว่ำมีบ้ำงไหม หำกตอบว่ำมี (เงื่อนที่ ๑) ก็จะว่ำพระพุทธเจ้ำไม่ต่ำงกับ
ปุถุชน หำกตอบว่ำไม่มี  (เงื่อนที่  ๒) ก็จะว่ำ แล้วค ำพูดที่ท ำนำยว่ำพระเทวทัตจะตกนรกนั้นเล่ำ  จะว่ำยังไง 
ท ำให้พระพุทธเจ้ำแพ้กำรโต้วำทะครั้งนี้ ) สรุปควำมได้ว่ำ “รำชกุมำร ในปัญหำข้อนี้ จะวิสัชนำโดยส่วนเดียวมิได้
(ต้องแยกตอบ) 

๑) วำจำที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวำจำนั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจ 
ของคนอ่ืน ตถำคตไม่กล่ำว  

๒) วำจำที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวำจำนั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจ 
ของคนอ่ืน ตถำคตไม่กล่ำว  

๓) วำจำที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วำจำนั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจ 
ของคนอ่ืน ตถำคตรู้กำลที่จะกล่ำว  

๔) วำจำที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วำจำนั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน 
ตถำคตไม่กล่ำว 
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๕) วำจำที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วำจำนั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน 
ตถำคตไม่กล่ำว  

๖) วำจำที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวำจำนั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน 
ตถำคตรู้กำลที่จะกล่ำว เพรำะตถำคตมีควำมเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลำย” 

(๔) ฐปนียปัญหา 
ปัญหำที่ไม่ต้องตอบ เช่น เจ้ำคุณเดี๋ยวนี้ยังฉันข้ำวเย็นหรือเปล่ำ หรือนักกำรเมือง ไม่รู้ ไม่ทรำบ

ไม่ไดย้ิน พูดแล้วเรื่องมำกไปดีกว่ำ หรือมำถำมว่ำโลกหน้ำมีหรือไม่  

พระนำคเสนเถระอธิบำยกำรตอบปัญหำนี้แก่พระเจ้ำมิลินท์  สรุปควำมว่ำ ฐปนียปัญหำ  
คือ ปัญหำอันใดถ้ำพยำกรณ์ไป มีแต่โทษหำประโยชน์มิได้ ก็ต้องงดเสีย ไม่พยำกรณ์ ได้แก่ ปัญหำที่ถำมถึงเหตุภำยนอก
พระศำสนำ อันหำประโยชน์มิได้ ไม่ควรจะกล่ำวแก้ เช่น ถำมว่ำ โลกเที่ยงหรือ โลกไม่เที่ยงหรือ โลกมีในระหว่ำงหรือ 
โลกมีในอำกำศอันมิใช่ระหว่ำงหรือ โลกมีในระหว่ำงและโอกำสมิใช่ระหว่ำงหรือ โลกจะมีในระหว่ำงก็ใช่  
ในโอกำสอันมิใช่ระหว่ำงก็มิใช่หรือ ชีวิตเป็นอย่ำงอ่ืนหรือ สรีระเป็นอย่ำงอ่ืนหรือ เบื้องหน้ำแต่นิพพำนแล้ว 
พระตถำคตมีอยู่หรือ พระตถำคตไม่มีหรือ พระตถำคตมีหรือไม่มี พระตถำคตจะมีก็มิใช่ จะไม่มีก็มิใช่ เช่นนั้นหรือ
ปัญหำทั้งหลำยที่กล่ำวมำนี้แล ควรงดเสีย ไม่ควรจะกล่ำวแก้พยำกรณ์ 

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบำยกำรตอบปัญหำนี้ สรุปควำมว่ำ ฐปนียปัญหำ ปัญหำที่พึงยับยั้ง
หรือพับเสีย ไม่ควรตอบ เช่น ถำมว่ำ ชีวะ กับสรีระ คือสิ่งเดียวกัน ใช่ไหม ? พึงยับยั้งเสียไม่ต้องตอบ นี้เป็นเพียง
ตัวอย่ำงสั้นๆ ง่ำยๆ เพ่ือควำมเข้ำใจเบื้องต้น เมื่อว่ำโดยใจควำม ควรยับยั้งไม่ตอบ ได้แก่  ค ำถำมเหลวไหล 
ไร้สำระจ ำพวกหนวดเต่ำ เขำกระต่ำยบ้ำง ปัญหำที่เขำยังไม่พร้อมที่จะเข้ำใจ จึงยับยั้งไว้ก่อนหันไปท ำควำมเข้ำใจ
เรื่องอ่ืน ที่เป็นกำรเตรียมพ้ืนของเขำก่อน แล้วจึงค่อยมำพูดกันใหม่ หรือให้เขำเข้ำใจได้เองบ้ำงที่ลึกลงไป ก็คือ ปัญหำ
ที่ตั้งข้ึนมำไม่ถูก โดยคิดข้ึนจำกควำมเข้ำใจผิด ไม่ตรงตำมสภำวะ หรือไม่มีตัวสภำวะอย่ำงนั้นจริง เช่นตัวอย่ำงในบำลี
มีผู้ถำมว่ำ ใครผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอำรมณ์ หรือเวทนำของใคร เป็นต้น ซึ่งไม่อำจตอบตำมที่เขำอยำกฟังได้
จึงต้องยับยั้ง หรือพับเสีย อำจชี้แจงเหตุผลในกำรไม่ตอบ หรือให้ เขำตั้งปัญหำเสียใหม่ให้ถูกต้อง ตรงตำมสภำวะ 

พระพุทธเจ้ำตรัสกับพระมำลุงกยบุตร (ผู้สงสัยในอัพยำกตปัญหำ (ปัญหำที่พระพุทธองค์ไม่ทรงตอบ)
๑๐ ประกำร โดยตั้งเงื่อนไขว่ำ ถ้ำพระพุทธองค์ตรัสตอบ ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ถ้ำพระพุทธองค์ ไม่ตรัสตอบ 
ก็จะลำสิกขำไปเป็นคฤหัสถ์) สรุปควำมได้ว่ำ มำลุงกยบุตร ได้ยินว่ำ เรำมิได้พูดไว้กับเธอว่ำ ‘เธอจงมำประพฤติ
พรหมจรรย์ในเรำเถิด’ เรำจักตอบเธอว่ำ ‘โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ หลังจำกตำยแล้วตถำคตจะว่ำเกิดอีกก็มิใช่ 
จะว่ำไม่เกิดอีกก็มิใช่’ฯลฯได้ยินว่ำ แม้เธอก็มิได้พูดกับเรำว่ำ ‘ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ำพระองค์จักประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภำค ถ้ำพระผู้มีพระภำคจักตรัสตอบข้ำพระองค์ว่ำ ‘โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง ฯลฯ หลังจำก
ตำยแล้วตถำคตจะว่ำเกิดอีกก็มิใช่ จะว่ำไม่เกิดอีกก็มิใช่’ โมฆบุรุษ เมื่อเป็นอย่ำงนั้นเธอเป็นใคร จะมำทวงอะไร 
กับใครเล่ำ  

มำลุงกยบุตร เพรำะเหตุนั้น เธอจงจ ำปัญหำที่เรำไม่ตอบว่ำเป็นปัญหำที่เรำไม่ตอบและจงจ ำปัญหำ
ที่เรำตอบว่ำ เป็นปัญหำที่เรำตอบเถิด ปัญหำที่เรำไม่ตอบ คือ ปัญหำว่ำ ‘โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มี
ที่สุด ชีวะ กับสรีระเป็นอย่ำงเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่ำงกัน หลังจำกตำยแล้วตถำคต เกิดอีก หลังจำกตำยแล้ว
ตถำคตไม่เกิดอีก หลังจำกตำยแล้วตถำคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจำกตำยแล้วตถำคตจะว่ำเกิดอีกก็มิใช่ จะว่ำ  
ไม่เกิดอีกก็มิใช่’ เรำไม่ตอบเพรำะปัญหำนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำย



๒๗ 
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เพ่ือคลำยก ำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้และเพ่ือนิพพำนปัญหำที ่เรำตอบ คือ ปัญหำว่ำ 
‘นี้ทุกข์ นี ้ทุกขสมุทัย นี ้ทุกขนิโรธ นี ้ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ ’ เพรำะปัญหำนั ้นมีประโยชน์ เป็นเบื้องต้น 
แห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำย เพ่ือคลำยก ำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่งเพ่ือตรัสรู้ และเพ่ือนิพพำน
มำลุงกยบุตร เพรำะเหตุนั้น เธอจงจ ำปัญหำที่เรำไม่ตอบว่ำ เป็นปัญหำที่เรำไม่ตอบ และจงจ ำปัญหำที่เรำตอบว่ำ  
เป็นปัญหำที่เรำตอบเถิด 

๔. หลักการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรมีควำมคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมนี้มีควำมจ ำเป็น
ต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่ำงมำก หำกผู้คนในสังคมค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนบุคคล
จะส่งผลให้ประเทศชำติเกิดควำมสงบสุขมำกยิ่งข้ึนสืบไป 

 พระพุทธองค์ตรัสหลักกำรปฏิบัติตัวในเรื่องประโยชน์ไว้ ๓ อย่ำงนี้ คือ  ๑) อัตตัตถะ ประโยชน์ตัว
๒) ปรัตถะ ประโยชน์คนอื่น ๓) อุภยัตถะ ประโยชน์ส่วนรวม คือ ประโยชน์ตัว และประโยชน์คนอื่นรวมกัน
สรุปควำมได้ว่ำ “บุคคลพิจารณาเห็นประโยชน์ของตัว  สมควรแท้ เพื ่อที ่จะท ากิจของตัวให้ถึงพร้อมด้วย 
ความไม่ประมาท หรือว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อ่ืน สมควรแท้ เพ่ือที่จะท ากิจของผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท หรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย สมควรแท้ที่จะท ากิจของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท” สมดังพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมรำชชนก 
(พระบรมรำชชนกใน ร.๙) ว่ำ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
ลำภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่ำนเอง ถ้ำท่ำนทรงธรรมแห่งอำชีพให้บริสุทธิ์  

 ประโยชน์ส่วนบุคคล  (Private Interests) หมำยถึง กำรที่บุคคลทั่ วไปในสถำนะเอกชน 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสถำนะเอกชนได้ท ำกิจกรรมหรือได้กระท ำกำรต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล ครอบครัว 
เครือญำติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรท ำธุรกิจ
กำรค้ำกำรลงทุน เพ่ือหำประโยชน์ในทำงกำรเงินหรือในทำงธุรกิจ เป็นต้น 

  ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง กำรที่บุคคลใดๆ 
ในสถำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ เจ้ำหน้ำที่  
ของรัฐในหน่วยงำนของรัฐ) ได้กระท ำกำรใดๆ ตำมหน้ำที่หรือได้ปฏิบัติหน้ำที่อันเป็นกำรด ำเนินกำรในอีกส่วนหนึ่ง  
ที่แยกออกมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ในสถำนะของเอกชน กำรกระท ำกำรใดๆ ตำมหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือกำรรักษำประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐกำรท ำหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐจึ งมีควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย  
และจะมีรูปแบบของควำมสัมพันธ์หรือมีกำรกระท ำในลักษณะต่ำงๆ กันที่เหมือนหรือคล้ำยกับกำรกระท ำ 
ของบุคคลในสถำนะเอกชน เพียงแต่กำรกระท ำในสถำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับกำรกระท ำในสถำนะเอกชน  
จะมีควำมแตกต่ำงกันที่วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหรือประโยชน์สุดท้ำยที่แตกต่ำงกัน 

  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interests) หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะที่เป็น
กำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรือควำมรับผิดชอบในกิจกำรของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรั ฐ 
หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ำไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ในรูปแบบต่ำงๆ หรือน ำประโยชน์ส่วนบุคคลหรือควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้ำมำมีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้อง  
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ในกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ หรือดุลยพินิจในกำรพิจำรณำตัดสินใจในกำรกระท ำกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรดังกล่ำวนั้น 
เพ่ือแสวงหำประโยชน์ในกำรทำงเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส ำหรับตัวเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 วิธีคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หมำยถึง กำรคิดแยกแยะว่ำ
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” ได้อย่ำงเด็ดขำด จะรับผลประโยชน์เฉพำะส่วน 
ของตัวอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น ไม่น ำเอำผลประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ของตัว มำเพ่ิมพูนผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

 เหนือไปกว่ำกำรคิดแยกแยะได้อย่ำงเด็ดขำด บุคคลยังควรยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องกระท ำกำรหรือใช้ดุลยพินิจ 
ในกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้องมีอิทธิพลเหนือกว่ำ
ท ำให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interests) ขึ้น ควำมเสียหำยก็จะตกอยู่กับประชำชนและประเทศชำติ 

 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลำยรูปแบบไม่จ ำกัด 
อยู่เฉพำะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ ำแนกรูปแบบของกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ 

(๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์ ต่ ำงๆ  นั้ น  ได้ ส่ งผลต่ อกำรตัดสิน ใจของเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ เช่น นำยสุจริต ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัด
รำชบุรี  ซึ่ งในวันดังกล่ำว นำยรวย นำยก อบต. แห่ งหนึ่ ง ได้มอบงำช้ำงจ ำนวนหนึ่ งคู่ ให้แก่  นำยสุจริต  
เพ่ือเป็นของที่ระลึก เป็นต้น 

(๒) การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นกำรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเฉพำะผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจเข้ำไปมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตัวสังกัด  
โดยอำจจะเป็นเจ้ำของบริษัทที่ท ำสัญญำเอง หรือเป็นของเครือญำติ สถำนกำรณ์เช่นนี้เกิดบทบำทที่ขัดแย้ง 
หรือเรียกได้ว่ำเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขำยในเวลำเดียวกัน เช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำสัญญำ  
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตัวเอง หรือบริษัทที่ตัวเองมหีุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

(๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment)
เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐลำออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน
หรือบริษัทที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนเดิม โดยใช้ อิทธิพลหรือควำมสัมพันธ์จำกที่ เคยด ำรงต ำแหน่ง 
ในหน่วยงำนเดิมนั้น หำประโยชน์จำกหน่วยงำนให้แก่บริษัทและตัวเอง เช่น อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแห่งหนึ่ง
เพ่ิงเกษียณอำยุรำชกำรไปท ำงำนเป็นที่ปรึกษำในบริษัทผลิตหรือขำยยำ โดยใช้อิทธิพลจำกที่เคยด ำรงต ำแหน่ง  
ในโรงพยำบำลดังกล่ำว ให้โรงพยำบำลซื้อยำจำกบริษัทที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษำอยู่ พฤติกำรณ์เช่นนี้มีมูลควำมผิด  
ทั้งทำงวินัยและทำงอำญำ ฐำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้
ผู้อ่ืนเชื่อว่ำตัวมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตัวมิได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยส ำหรับตัวเองหรือผู้อื่น 
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(๔) การท างานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลำยลักษณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้งบริษัทด ำเนินธุรกิจ ที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กำร
สำธำรณะที่ตัวสังกัด หรือกำรรับจ้ำงพิเศษเป็นที่ปรึกษำโครงกำร โดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
ว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัดในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ที่ปรึกษำสังกัดอยู่ เช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่ แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน เป็นต้น 

(๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถำนกำรณ์ที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ใช้ประโยชน์จำกกำรที่ตัวเองรับรู้ข้อมูลภำยในหน่วยงำน และน ำข้อมู ลนั้นไปหำผลประโยชน์ให้กับตัวเอง 
หรือพวกพ้อง อำจจะไปหำประโยชน์โดยกำรขำยข้อมูลหรือเข้ำเอำประโยชน์เสียเอง เช่น เจ้ำหน้ำที่ พัสดุ  
ของหน่วยงำนเปิดเผยหรือขำยข้อมูลที่ส ำคัญของฝ่ำยที่มำยื่นประมูลไว้ก่อนหน้ำให้แก่ผู้ประมูลรำยอ่ืน  
ที่ให้ผลประโยชน์ ท ำให้ฝ่ำยที่มำยื่นประมูลไว้ก่อนหน้ำเสียเปรียบ เป็นต้น 

(๖ ) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่ อประโยชน์ ธุ รกิจส่วนบุคคล (Using your 
employer’s property for private advantage) เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐน ำเอำทรัพย์สินของรำชกำรซึ่งจะต้องใช้ 
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเท่ำนั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้อง หรือกำรใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
ไปท ำงำนส่วนบุคคล เช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ใช้รถรำชกำรหรือกำรเบิกจ่ำย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  
น ำรถยนต์ของส่วนรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนบุคคล เป็นต้น  

(๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) 
เป็นกำรที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้บริหำรระดับสูงอนุมัติโครงกำรไปลงพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตัวเอง  
หรือกำรใช้งบประมำณสำธำรณะเพ่ือหำเสียง เช่น กำรที่นักกำรเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมำณเพ่ือน ำโครงกำร
ตัดถนน สร้ำงสะพำนลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนำมสกุลของตัวเองเป็นชื่อสะพำน เป็นต้น  

ทั้งนี้  เมื่อพิจำรณำ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท ำให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจำก ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นอีก ๒ กรณี คือ 

(๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรือ
อำจจะเรียกว่ำระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นกำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้หน่วยงำน 
ของตัวเข้ำท ำสัญญำกับบริษัทของพ่ีน้องของตัว เช่น พนักงำนสอบสวนละเว้นไม่น ำบันทึกกำรจับกุมที่เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจชุดจับกุมท ำขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้ำส ำนวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหำในบันทึกกำรจับกุม  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหำซึ่งเป็นญำติของตัวให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมกำร ป.ป.ช. พิจำรณำแล้วมีมูลควำมผิด 
ทำงอำญำและทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง เป ็นต้น 

(๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้หยุดท ำกำรตรวจสอบบริษัทของเครือญำติของตัว เช่น นำยเอ เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรแห่งหนึ่งในจังหวัด  
รู้จักสนิทสนมกับ นำยบี หัวหน้ำส่วนรำชกำรอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นำยเอ จึงใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล  
ฝำกลูกชำย คือนำยซีเข้ำรับรำชกำรภำยใต้สังกัดของนำยบี เป็นต้น 

 

 



๓๐ 
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๕. กรณีศึกษาเรื่องสังวรปธาน  
กำรบูรณำกำรหรือประยุกต์หลักธรรมเข้ำกับหลักกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 

ส่วนรวมสำมำรถท ำได้โดยกำรน ำหลักธรรมกำรส ำรวมอินทรีย์ตำมหลักสังวรปธำน ผนวกเข้ำกับหลักกำรแยกแยะปัญหำ
แนวพุทธ และหลักกำรปฏิบัติตัวแนวพุทธโดยใช้สติสังวรเป็นตัวก ำกับให้รู้ตัวและใช้ญำณสังวรพิจำรณำแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมแยกกันเด็ดขำดไม่ทับซ้อนกัน 

 ๕.๑ ตัวอย่างการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในทางธรรม 
 (๑) กำรส ำรวมอินทรีย์ของพระเถระในสมัยพุทธกำล 

พระวังคีสะเห็นพวกหญิงสำวแต่งตัวสวยงำมเดินเที่ยวชมบริเวณวิหำรอยู่เกิดควำมก ำหนัดขึ้น 
จึงส ำรวมจิตใจด้วยกำรกล่ำวสอนตัวเองว่ำ “ควำมคิดคึกคะนองก ำหนัดนี้ เข้ำจู่โจมครอบง ำเรำผู้สละเรือนออกมำบวช
เรำเป็นบุตรของคนสูงศักดิ์ ฝึกวิชำยิงธนูมำอย่ำงเชี่ยวชำญ ยิงธนูครำวละ ๑,๐๐๐ ลูกไปทุกทิศ ต่อให้มีหญิงสำว
มำกกว่ำลูกธนูจู่โจมถำโถมมำ ก็ไม่อำจท ำร้ำยเรำผู้ตั้งมั่นในธรรมได้” ท ำให้เอำชนะควำมก ำหนัดและประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลำต่อมำ สำมำรถป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดกำรทุ จริต
(ประพฤติไม่ดี) ได้ด้วยตัวเอง เรียกได้ว่ำ ปฏิบัติตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่ำส่วนบุคคล  

   (๒) กำรสละทรัพย์สินส่วนบุคคลเพ่ือออกบวชของพระโพธิสัตว์ 
พระเตมีย์โพธิสัตว์ทรงท ำตัวเป็นคนใบ้จนได้รับขนำนพระนำมว่ำ พระเตมีย์ใบ้ เพ่ือทรงสละรำชสมบัติ

แล้วออกผนวช ทรงพร้อมเสียสละทรัพย์ภำยนอกเพ่ือแสวงหำทรัพย์ภำยในอันประเสริฐ มุ่งประโยชน์เพ่ือแสวงหำทำงหลุดพ้น
แล้วน ำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องมำโปรดชำวโลก เรียกได้ว่ำ อุทิศพระชนม์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่ำส่วนบุคคล 

 (๓) กำรท ำบุญเพ่ือเอำหน้ำ 
   มหำเศรษฐีมหำศำลต้องกำรให้ผู้คนยกย่องนับถือตัว จึงแสร้งสละทรัพย์สมบัติตระเวนท ำบุญ
เฉพำะในแหล่งที่มีคนเยอะๆ และเหตุกำรณ์บุญที่ส ำคัญและเด่นดังในจังหวัด เรียกได้ว่ำ มุ่งประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก 

 (๔) กำรปฏิบัติเคร่งเพ่ือให้โยมศรัทธำของพระ  
   พระ ก. ปฏิบัติธรรมอย่ำงเคร่งครัดโดยเปิดเผยให้สำธำรณชนรับรู้ มีเจตนำให้ญำติโยมศรัทธำเลื่อมใส 
ในตัวเพ่ือมุ่งลำภสักกำระ เรียกได้ว่ำ ไม่ส ำรวมอินทรีย์คือใจ ปล่อยให้อภิชฌำควำมโลภอยำกได้ลำภสักกำระครอบง ำ
เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล  

   ๕.๒ ตัวอย่างการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในทางโลก 
 (๑) กำรท ำมำหำกิน ค้ำขำย เช่น 
  เกษตรกร มีรำยได้จำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องกำรปลูกผักปลอดสำรพิษเผยแพร่ 
ทำงช่องยูทูปโดยมุ่งให้ชำวบ้ำนเรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดภัยไว้กินเองและจ ำหน่ำยอำหำรปลอดภัยให้แก่ลูกค้ำ  
ด้วยรำคำปกติ เป็นผู้ที่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยสุจริต 

  พ่อค้ำแม่ค้ำขำยอำหำรสดที่แช่ด้วยสำรบำงอย่ำงเพ่ือให้สด เป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนบุคคลมำกกว่ำส่วนรวม  

  กำรท ำธุรกิจด้วยกำรโฆษณำชวนเชื่อ กำรท ำธุรกิจผูกขำด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก 
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กำรน ำเสนอข่ำวเอำใจกระแสสังคมเพ่ือเรียกเรตติ้ง โดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
กับสังคม มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนบุคคล 

(๒) กำรใช้ที่สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น 
 หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว ชำวนำตำกข้ำวเปลือกไว้บนถนนเพ่ือให้ข้ำวเปลือกแห้ง 

เป็นกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล และยังท ำให้รถที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุรถหลบกองข้ำว แฉลบลงคูน้ ำ
สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ผู้อ่ืน 

 กำรใช้ที่สำธำรณะ ในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ตัวเอง เช่น กำรขำยของบนทำงเท้ำสำธำรณะ 
กำรใช้ที่ดินสำธำรณะอย่ำงผิดกฎหมำย เพ่ือหำรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์   

(๓) กำรเพิกเฉย กำรรับสินบนและกำรเลือกปฏิบัติ ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ เป็นกำรเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนบุคคล เช่น 

กำรปล่อยให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองมำโดยผิดกฎหมำย 
กำรปล่อยให้รถบรรทุกเกินก ำหนดท ำให้ถนนยุบและเสียหำย 
กำรลัดควิพิเศษในกำรติดต่องำนรำชกำรให้กับผู้ที่ตัวเกรงใจ 

๖. สรุปความ 

ปัจเจกชนที่มีวิธีปิดกั้นมิให้เกิดทุจริตภำยในได้อย่ำงเข้มแข็ง จะต้องมีสัมมำทิฏฐิ มีกัลยำณมิตร
และมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำรเป็นตัวปลุกเร้ำ มีภูมิคุ้มกันมิให้กระท ำทุจริต พ้นจำกกำรถูกต ำหนิและถูกลงโทษ 
ดังที่ พระรักเกียรติ รกฺขิตธมฺโม (สุขธนะ) ครั้งด ำรงต ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขต้องถูกจ ำคุก
เพรำะคดีทุจริต และเกิดควำมทุกข์มำกที่สุดในชีวิต หลังพ้นโทษได้ตัดสินใจบวชจนได้พบสัจธรรมเป็นอุทำหรณ์
สอนใจว่ำ “ถ้ำรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ อำตมำคงไม่ติดคุก” กำรที่บุคคลมีควำมเพียรในกำรปิดช่องทำงมิให้กำรทุจริต
เกิดขึ้นโดยวิธีที่ได้กล่ำวไว้แล้วนั้น จะเป็นต้นทุนทำงจริยธรรมเมื่อผู้นั้นได้เผชิญหน้ำกับทรัพย์เครื่องปลื้มใจ สำมำรถ
จะยับยั้ง สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง  

ภำพที่ ๒ : กำรปล่อยให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองมำโดยผิดกฎหมำย 

ภำพที่ ๑ : ชำวนำตำกข้ำวเปลือกไว้บนถนนสำธำรณะ 
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บทที่ ๓ 
ปหานปธาน 

เพียรละการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว : 
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. ความน า 

สิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลกท่ีมาจากฝีมือมนุษย์ที่ไม่มีความละอายใจ ไม่เกรงกลัว
ต่อผลของการกระท าผิดและกฎหมาย ส่งผลกระทบทางลบ สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้คน  
และประเทศชาติ ดังที่องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยแพร่ผล CPI 
ค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจ าปี  ๒๐๒๐ พบว่า ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๑๐๔ จากจ านวนทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ
และได้ค่าเฉลี ่ยดัชนีที ่ ๓๖ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ) แสดงว่า ประเทศไทยมีการทุจริตเกิดขึ ้นจ านวนมาก 
และในการวิเคราะห์รายละเอียด พบว่า การรับการให้สินบนเป็นปัจจัยส าคัญ 

นอกจากความไม่อายในการกระท าความผิดและกระท าทุจริตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งส่งผล
ความเสียหายแก่ส่วนรวมแล้ว พฤติกรรมการไม่สนใจ ไม่เดือดร้อนต่อการกระท าทุจริต หรี่ตาข้างเดียว หลับตาสองข้าง
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว เสมือนการส่งเสริมให้เกิดการกระท าผิดและการทุจริต เป็นเรื่องปกติ
ที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น 

การน าหลั กปหานปธาน  เพ่ื อ ให้ เพี ยรละทุ จริ ตที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว  โดยปลู กฝั งให้ คน ไทย 
มีจิตส านึกอายในการท าผิดทุจริต และเมื่อพบปรากฏการณ์หรือแนวโน้มจะมีการกระท าทุจริต คนไทยจะไม่ทน  
และไม่ยอมให้เกิดการทุจริตในสังคมไทย ด้วยหลักธรรม หิริโอตตัปปะ  

หัวใจหลักของปหานปธาน คือ การป้องปรามและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจไปข่มเหงคนอ่ืน
และยกย่องและชื่นชมคนท าดี เพ่ือให้มีก าลังใจท าความดียิ่งๆ ขึ้นไป หลักการนี้ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตว่า "นิคฺคณฺ
เห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ" แปลความว่า "พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง" ดังค ากล่าวที่ว่า 
"เพิ่มอ านาจคนดี บีฑาคนชั่ว" ซึ่งในท่ีนี้  สามารถพิจารณาแยกออกได้เป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) กระบวนการป้องปรามคนไม่ดี ด้วยการควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจไปข่ มเหงคนอ่ืน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มของคนในสังคมเอง ตามปกติแล้วในแต่ละชุมชนนั้น ใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ในชุมชนนั้นๆ 
ย่อมทราบและรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อมีคนไม่ดีอยู่ในชุมชน เราในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน จะต้องสอดส่องดูแล 
ไม่ให้คนไม่ดีมีอ านาจหน้าที่ เพราะจะท าให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนและอาจก่อภัยร้ายแรงขึ้นแก่คนในชุมชนด้วย 

(๒) กระบวนการส่งเสริมคนดี ให้มีก าลังใจท าความดี โดยการยกย่องสนับสนุนคนท าดีให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลสุขทุกข์ของผู้คนในสังคม การยกย่องและให้ก าลังใจคนท าดีนั้น เป็นกระบวนการเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในชุมชน ท าให้ชุมชนตื่นตัวและสร้างพลังด้านบวกให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  

๒. หิริโอตตัปปสูตร  ว่าด้วยผลแห่งความละอายชั่วกลัวบาป 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสหิริโอตตัปปสูตรว่าด้วยความละอายชั่วเกรงกลัวบาปที่ส่งผลต่อกันและกัน
ตามล าดับ มีใจความโดยย่อ ดังนี้ 



๓๓ 
 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

  เมื่อหิริโอตตัปปะไม่มี อินทรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว 
  เมื่ออินทรียสังวรไม่มี ศีลของบุคคลผู้มีอินทรียสังวรวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว  
  เมื่อศีลไม่มี สัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว 

   

 ๓. ปหานปธาน  การเพียรละการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว 
  ปหานปธาน  หมายถึง การเพียรพยายามละการทุจริตซึ่งมีอยู่แล้วภายในจิตใจ  โดยอาศัย 
การพิจารณาเห็นโทษของการทุจริตที่มีอยู่ภายในจิตแห่งตนแล้ว ปลูกฝังความพอใจในอันที่จะละการทุจริตเหล่านั้น 

ไปจากจิต และใช้ความพยายาม ความเพียร การกระท าต่อเนื่อง จนสามารถละการทุจริตหรือบาปได้จะมาก 

หรือน้อยก็ตาม ก็พยายามรักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในจุดนั้น 

 ค าว่า “บาป” ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายกว้าง หมายถึง ความชั่ว เป็นธรรม 
ที่น าไปสู่หนทางแห่งความเสื่อม ยังผู้กระท านั้นให้ได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ อนึ่ง บุคคลผู้กระท าบาปนั้นได้
ชื่อว่าเป็นคนบาป คนชั่ว คนพาล เป็นต้น ทั้งนี้รวมความถึงสิ่งที่ ไม่ดีต่างๆ การกระท าที่ไม่ดีทุกชนิด วิบาก  
หรือผลในทางที่ไม่ดีหรือทางเสื่อม ตลอดถึงเหตุและผลในทางที่ไม่ดีทั้งมวล เหตุนี้  “บาป” ตามนัยค าสอน 
ของพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายแยกได้เป็น ๒ ประการ ดังนี้  

(๑) บาปธรรม คือ สภาวธรรมฝ่ายไม่ดีหรือฝ่ายชั่ว เลว ทราม ลามก เศร้ามอง ที่มีอยู่แล้ว 
ในธรรมชาติจิตของมนุษย์ที่กิเลส ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน โลภะ โทสะ เป็นต้น 

เมื่อไม่มีหิริโอตตัปปะที่เป็นความละอายชั่วกลัวบาปแล้ว อินทรียสังวรหรือความส ารวม
ระวังอินทรีย์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นเหตุให้ถูกขจัดทิ้งไปด้วย เมื่อไม่มีอินทรียสังวรทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจแล้ว ศีลหรือการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาที่ดีงาม ก็เป็นเหตุให้ถูกขจัดทิ้งไปด้วย
เมื่อไม่มีศีลที่ควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาที่ดีงามแล้ว สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบแห่งจิตใจ  
ที่ดีงาม ก็เป็นเหตุให้ถูกขจัดทิ้งไปด้วย  

รวมความว่า หากไม่มีหิริโอตตัปปะ ก็ย่อมควบคุมอินทรียสังวรให้ดีงามทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจได้อย่างครบถ้วน เมื่อควบคุมอินทรียสังวรให้ดีงามไม่ได้ ก็ส่งผลต่อศีลที่ควบคุมความประพฤติที่ดีงาม
ทางกายและวาจาไม่ได้ เมื่อควบคุมศีลที่ควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่ได้ ก็ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด ารงสัมมาสมาธิที่เป็นความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมได้ เมื่อไม่สามารถควบคุมความ
ประพฤติทางกาย วาจา และใจ ให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ จึงส่งผลให้เกิดการกระท าทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจต่อไป ซึ่งมีการเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งและใบไม่สมบูรณ์ 
มาตั้งแต่ต้น สะเก็ด เปลือก กระพ้ี และแก่นของต้นไม้นั้น ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ไปด้วย เมื่อต้นไม้ไม่สมบูรณ์
เพราะเหตุต่างๆ ดังกล่าว ก็ส่งผลให้ต้นไม้นี้ผลิดอกออกผลไม่ได้ เป็นเหตุให้ต้นไม้นี้ต้องล้มตายไปในเวลา  
ไม่ช้า ดังนั้น หากบุคคลมีหิริโอตตัปปะในจิตใจตั้งแต่ต้น ก็ย่อมส่งผลให้ควบคุมความประพฤติให้ดีงามได้ทั้ง
กาย วาจา และจิตใจ เมื่อแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาต่อบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รอบข้าง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความ
ประพฤติท่ีถูกต้องดีงาม ท าให้สังคมมีความสงบสุขร่มเย็นได้โดยการเริ่มต้นที่ตนเองมีหิริโอตตัปปะนั่นเอง     



๓๔  หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

(๒) บาปกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ประกอบด้วยอกุศลเจตนาของบุคคล ซึ่งมีพ้ืนฐาน
มาจากจิตที่ถูกบาปธรรมคือกิเลสครอบง าอยู่ภายในเป็นเหตุชักน าให้กระท าบาปกรรมนั้น โดยอาศัยทางไตรทวาร  
คือ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร อันเป็นไปในจิตของมนุษย์ปุถุชน ที่เรียกว่า ทุจริตและอกุศลกรรม เป็นต้น 

  ส่วนค าว่า “ความอาย” หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ต้องการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกไม่ควร 
ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกรงว่าจะมีคนล่วงรู้ จะเดือดร้อน ถูกจับได้ ถูกลงโทษ หรือแม้จะไม่มีผู้ล่วงรู้ ก็ไม่ท า 
เพราะเกรงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล และค าว่า “ความไม่ทน” หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน 
ไม่ยอมเมื่อได้พบเห็นการทุจริต และพร้อมจะแสดงออกในทางหนึ่งทางใด  

ด้วยเหตุนี้ จึงขอเสนอหลักธรรมน าแนวทางไว้ ๒ ประการ ได้แก่ หิริโอตตัปปะ หลักธรรมน าแนวทาง
และธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ปหานปธาน : หิริโอตตัปปะ หลักธรรมน าแนวทาง   
 หิริโอตตัปปะ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมฝ่ายดีได้ ดังปรากฏในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 

มีพระสูตรชื่อว่าสุกกสูตร หรือสุกกธรรม ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของธรรมฝ่ายขาวว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝ่ายขาว 
๒ ประการนี้ คือ หิริ (ความอายบาป) โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) ภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้แล”
นอกจากนั้น หิริโอตตัปปะยังมีความส าคัญต่อมนุษย์ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการรักษาธรรมอ่ืนๆ อีก ดังต่อไปนี้ 

 (๑) หิริโอตตัปปะเป็นปทัฏฐานแห่งการรักษาศีล ๕ คัมภีร์วิสุทธิมรรคสีลนิเทศกล่าวว่า “อะไร
ชื ่อว่าศีล ที ่ชื ่อว่าศีล มีว ิส ัชนาว่า ธรรมทั ้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู ้เว ้นขาดจากอกุศลธรรม  
มีปาณาติบาต เป็นต้น หรือของบุคคลผู้บ าเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติ (ชื่อว่าศีล)  สมจริงดังค าที่ท่านพระสารีบุตรเถระ
กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้ว่า “สองบทว่า อะไรชื่อว่า ศีล ได้แก่ เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล สังวร
ชื่อว่าศีล อวีติกกมะ (ความไม่ล่วงละเมิด)  ชื่อว่าศีล”  

 บรรดาสภาวธรรมมีเจตนาเป็นต้นเหล่านั้น เจตนาชื่อว่าศีล ได้แก่ เจตนาของบุคคล 
ผู้เว้นขาดจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาต เป็นต้น หรือของบุคคลผู้บ าเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติอยู่ เจตสิกชื่อว่าศีล ได้แก่  
การงดเว้นของบุคคลผู้เว้นขาดจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาต เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง เจตนาชื่ อว่าศีล ได้แก่ เจตนาใน
กรรมบถ ๗ ประการ ของบุคคลผู้ละอกุศลธรรมมีปาณาติบาต เป็นต้น เจตสิกชื่อว่าศีล ได้แก่ สภาวธรรม  
คือ อนภิชฌา อัพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยนัยว่า “บุคคลละอภิชฌาในโลก 
มีใจปราศจากอภิชฌาอยู่” เป็นต้น ในค านี้ว่า สังวรชื่อว่าศีล พึงทราบสังวร ๕ ประการ คือ (๑) ปาติโมกขสังวร 
(๒) สติสังวร (๓) ญาณสังวร (๔) ขันติสังวร (๕) วิริยสังวร 

 การใช้หลักศีล ๕ โดยเฉพาะข้ออทินนาทาน ซึ่ งเป็นหลักการป้องกัน ความมั่นคง 
ของมนุษย์ในด้านทรัพย์สิน ที่จะไม่ถูกละเมิดจากผู้ใด คณะใด หรือกลุ่มใด ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ส่วนรวม
สาธารณะและส่วนรวมของประเทศชาติ ย่อมจะไม่ถูกคุกคามเบียดบัง หรือให้ได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง ดังนั้น  
ศีลข้อนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการหวงแหนทรัพย์สินของตนเอง รู้คุณค่าของทรัพย์สินส่วนตนที่ถูกท าให้เป็น
ส่วนรวม (ภาษี) ในระบบรัฐ การบริจาค (องค์กรการกุศล) ผู้เสียภาษี หรือผู้บริจาค ย่อมมีสิทธิ์ที่จะหวงแหนภาษี  
หรือผลประโยชน์ในนามรัฐส่วนรวม โดยมีบทบาทร่วมตรวจสอบ คณะ บุคคลที่จะมาใช้งบประมาณของแผ่นดิน
กระตุ้นให้เขาเหล่านั้น จะต้องตระหนักว่า จะไม่ละเมิด หรือใช้ในทางที่เป็นการเบียดบัง หรื อเอาเปรียบแผ่นดิน 
และประชาชนด้วยการ “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” เมื่อเงินภาษีไปอยู่ในรูปเงินรวมของแผ่นดินที่ควรเป็นประโยชน์ 
ของประชาชนทั้งประเทศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ต้องไม่ถูกเบียดบังด้วยผู้บริหารภาครัฐ/เอกชน ข้าราชการ



๓๕ 
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นักการเมือง ที่ไม่ได้บริหารให้เป็นไปโดยสุจริต กระบวนการของศีลต้องครอบคลุมไปถึงการเบียดบังมิใช่แค่การรักษา
ทรัพย์ในกระเป๋าของตัวเองท่ีหามาได้  

 ดังนั้นชาวพุทธ ชาวไทยหรือชาวโลกต้องตระหนักเห็นความส าคัญของความสุจริต 
และหาทางช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการเบียดบังทรัพย์สินส่วนรวม ดังแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ทัศนะของศีลใช้ป้องการคอร์รัปชันไว้ว่า “...เวลาที่เราจะต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
ไม่น าหลักธรรมศีล ๕ เข้าไปได้อย่างไร โดยเฉพาะในข้ออทินนาทาน ธรรมมาภิบาลจะต้องมีความ Transparency 
เป็นข้อหนึ่งในนั้นก็คือความโปร่งใส ท าอย่างไรให้คนโปร่งใสก็ให้คนมีศีลมีธรรม เบญจศีล เบญจธรรมต้องเข้ามา...”  ดังนั้น
กฎทางศีลธรรมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ในฐานะเป็นหลักปฏิบัติสากลของชาวพุทธพร้อมส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ทรัพย์สินต้องชัดเจน แยกให้ออกระหว่าง
ส่วนรัฐ ส่วนตนและส่วนองค์กร และไม่ละเมิด เบียดบัง เบียดเบียนโดยประการทั้งปวง โดยมีหลักศาสนาเป็น
เครื่องกระตุ้นเตือน หลักกฎหมายของรัฐช่วยควบคุมป้องกัน  

 หิริโอตตัปปะ  เป็นหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานต่อการรักษาศีล ๕ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์ไม่ไปในที่ชั่ว ไม่ท าบาปอกุศล ทุจริต 

 (๒) หิริโอตตัปปะ เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ หิริโอตตัปปะเป็นหลักธรรม 
ของเทวดา พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ คือ เป็นอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในจิตใจ
ที่ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอก ซึ่งโจรหรือใครๆ ไม่สามารถแย่งชิงไปได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ 
ท าใจให้ไม่อ้างว้างยากจน และเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย ท าให้เป็นคนมีอริยทรัพย์ มี ๗ ประการ คือ  

 ๑) ทรัพย์ คือ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง เชื่ออย่างมีเหตุผล  
๒) ทรัพย์ คือ ศีล หมายถึง การตั้งใจรักษากาย วาจา ให้เป็นปกติ  

 ๓) ทรัพย์ คือ หิริ หมายถึง ความละอายต่อบาปทุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  
 ๔) ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต  
 ๕) ทรัพย์ คือ พาหุสัจจะ หมายถึง การได้ยิน ได้ฟังมาก จนรู้แจ้งเห็นจริง  

๖) ทรัพย์ คือ จาคะ หมายถึง การเสียสละสิ่งของภายนอกเพ่ือรักษาธรรมให้ด ารงอยู่ได้  
๗) ทรัพย์ คือ ปัญญา หมายถึง ความรู้เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญและรู้ทั้งเหตุ

และผลทุกอย่าง ก าจัดอวิชชา ความไม่รู้ ความเขลาให้หมดไป 

(๓) หิริโอตตัปปะท าให้มีกัลยาณมิตรธรรม เป็นธรรมส าหรับคุ้มครองโลกให้อยู่กันด้วยความรัก
ความสามัคคี ไม่มีความอาฆาต พยาบาท ปองร้ายกันและกัน ท าให้การเป็นอยู่ร่วมกันมีความสงบสุขร่มเย็น  
แต่เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียวตามล าพัง จ าเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรไว้ผูกสัมพันธ์เพ่ืออยู่รวมกันพึ่งพาอาศัยกัน
ดังนั้น ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะต้องน้อมน าคุณธรรมข้อนี้เข้ามาในใจ เพราะในขณะท าหน้าที่กัลยาณมิตร จะท าให้เรา
สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างงดงาม โดยไม่มีบาปอกุศลที่ท าให้นึกถึงแล้วทุกข์ใจตนเองกัลยาณมิตรมิได้หมายถึง
เพ่ือนที่ดีในความหมายสามัญเท่านั้น แต่หมายถึงบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน า ชี้แจง ชักจูง
ช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนด าเนินไป ในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็น
กัลยาณมิตรนั้น ในพระพุทธศาสนาได้หมายเอา พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูต 
ทรงปัญญา สามารถสั่งสอน แนะน าเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัยกว่า 
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 (๔) การมีหิริโอตตัปปะท าให้ชีวิตมีแต่ความโชคดี เป็นธรรมซึ่งน ามาซึ่งความสุข ความเจริญ
ความเป็นมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต ผู้ใดปฏิบัติได้ตามล าดับของหลักการในมงคลสูตรย่อมมีการพัฒนา
ทั้งสองด้าน คือ ด้านกายและด้านจิต ไม่ว่าจะเป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วย่อม เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึก 
ทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ดังนั้น การพัฒนาตนตาม
แนวแห่งมงคลสูตรนี้มีล าดับที่ชัดเจนมาก เริ่มจากการเลือกคบคน จนกระทั่งถึงการบ าเพ็ญทางจิ ตเพ่ือให้จิตเกษม 
เป็นล าดับที่พัฒนาบุคคลจากปุถุชน เป็นกัลยาณชนและเป็นอริยบุคคลในที่สุดตามหลักมงคล ๓๘ ประการ สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ  

 ส่วนที่ ๑ ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้ เช่น เมื่อประสบความส าเร็จในหน้าที่ชีวิต 
การงานและครอบครัว ก็สามารถตั้งฐานะได้ มีทรัพย์สมบัติมาก มีชื่อเสียง มีการงานที่ดี เป็นต้น  สัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก 

 ส่วนที่ ๒ ความเจริญก้าวหน้าในโลกหน้า หมายถึง เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ดีเป็นส่วนของการยับยั้ง
จิตของตนจากสิ่งที่ชั่ว  

 ส่วนที่ ๓ การบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้า ในระดับที่สูงสุด เป็นส่วน 
ของการบ าเพ็ญทางปัญญาหรือการบ าเพ็ญ ทางจิตเพ่ือให้พ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตอันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจให้มนุษย์มีความละอายชั่ว และไม่คิดจะกระท าบาปอกุศล ทุจริต กระท าแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต เพ่ือเป็น
หนทางแห่งความดับทุกข์สืบไป 

(๕) การมีหิริโอตตัปปะท าให้ เกิดความสามัคคี มนุษย์ทั้ งหลายเมื่อมีความละอ ายชั่ว 
เกรงกลัวต่อบาป ย่อมมีจิตระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หวังที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตามหลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งหมายถึงธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคีทั้ง ๖ ประการ คือ  

 ๑) กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา  
 ๒) วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล

ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  
 ๓) มโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้า

และลับหลัง 
 ๔) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร  
 ๕) สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกันไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

 (๖) หิริโอตตัปปะ นับเป็นหลักของเทวธรรมและเป็นธรรมที่มาพร้อมกับองค์ธรรมอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ อปัสเสนธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นที่พ่ึง ที่พ านัก ดุจพนักพิง มี ๔ อย่าง คือ 

๑) พิจารณาแล้วเสพ ได้แก่  สิ่ งของมีปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานเภสัช เป็นต้น ก็ดี บุคคลและธรรมเป็นต้นก็ดี ที่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ พึงพิจารณาแล้ว 
จึงใช้สอยและเสวนาให้เป็นประโยชน์  
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๒) พิจารณาแล้วอดกลั้น ได้แก่ อนิฏฐารมณ์ต่างๆ มีหนาว ร้อน และทุกขเวทนา เป็นต้น 
พึงรู้จักพิจารณาอดกลั้น  

๓) พิจารณาแล้วเว้นเสีย ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายแก่ร่างกายก็ตาม จิตใจก็ตาม
เช่น ช้างร้าย คนพาล การพนัน สุราเมรัย เป็นต้น พึงรู้จักพิจารณาหลีกเว้นเสีย  

๔) พิจารณาแล้วบรรเทาเสีย ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวิตก 
มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิ งสาวิตก เป็นต้น และความชั่วร้ายทั้ งหลาย พึง รู้จักพิจารณาแก้ไข บ าบัด 
หรือขจัดให้สิ้นไป  

อปัสเสน ๔ นี้  เรียกอีกอย่างว่า อุปนิสัย ๔ (ธรรมเป็นที่ พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน ) 
เมื่อรู้จักพิจารณาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องด้วยปัญญาตามหลักอปัสเสนหรืออุปนิสัย ๔ อย่างนี้ ย่อมเป็นเหตุ 
ให้อกุศลหรือการทุจริตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสิ้นไป และกุศลหรือสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิด 
ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้พร้อมด้วยธรรม ๔ ประการนี้ ด ารงอยู่ในธรรม ๕ คือ ศรัทธา 
หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ท่านเรียกว่า นิสสยสัมบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วยที่พ่ึงอาศัย) 

หิริคือความอายชั่วเกิดจากการนึกถึงศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล การศึกษาต าแหน่งฐานะในสังคม 
เป็นต้น แล้วเกิดความละอายใจที่จะกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังบทประพันธ์ที่ว่า  

ถึงจนทนสู้กัด  กินเกลือ 
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ   พวกพ้อง 
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ   สงวนศักดิ์ 
โชก็เสาะใส่ท้อง   จับเนื้อกินเอง 

โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์ที่ เป็นผลจากท าบาป  
ความกลัวบาปที่ควรนึกถึงมี 4 ประการ คือ 

1) อัตตานุวาทภัย ความกลัวถูกตนเองต าหนิติเตียน หมายถึง กลัวการมีวิปปฏิสารหรือ 
ความส านึกผิดที่จะคอยติดตามเผาลนจิตใจ 

2) ปรานุวาทภัย ความกลัวผู้ อ่ืนติ เตียน หมายถึง กลัวการถูกสั งคมประณามหรือ 
กลัวการถูกสื่อมวลชนประจาน เป็นต้น 

3) ทัณฑภัย ความกลัวถูกลงอาญา หมายถึง กลัวโทษปรับจองจ าหรือประหารชีวิต  
รวมทั้งการถูกยึดทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4) ทุคติภัย ความกลัวทุคติ หมายถึง กลัวการรับโทษในนรก เป็นต้น ภายหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว 

ความละอายและความไม่อดทนนี้ เป็นธรรมคุ้มครองโลกและเป็นธรรมส าหรับท าคนให้เป็น
เทวดา ส่งเสริมให้เป็นคนรู้จักอดทนต่อแรงจูงใจให้ท าความชั่วและให้มีความมั่นคงในการท าความดียิ่ง  ๆ ขึ้นไป 
ที่ส าคัญคือธรรมทั้งสองประการนี้คอยกระตุ้นให้ละเลิกการทุจริต 

  ๓.๒ ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม 
  ในที่นี้ มีธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรมอีก ๒ ประการ คือ การสมาคมกับสัตบุรุษ และการยึดหลัก
สัมมาอาชีวะ มีรายละเอียดดังนี้  

 



๓๘ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

 (๑) การสมาคมกับสัตบุรุษ 
สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม ซึ่งหมายถึง คนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ

คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ ไม่เบียดเบียนตนและผู้ อ่ืน ไม่คิดอะไรเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้ อ่ืน  ไม่พูดอะไร 
เพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่น ให้ทานโดยความเคารพ สัตบุรุษมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) สัทธัมมสมันนาคโต ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ คือ มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ 
เป็นพหูสูต มีความเพียรอันปรารภแล้ว มีสติมั่นคง มีปัญญา 

๒) สัปปุริสภัตตี ภักดีสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ท่านผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการข้างต้น
เป็นมิตรสหาย 

๓) สัปปุริสจินตี คิดอย่างสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่น 
๔) สัปปุริสมันตี ปรึกษาอย่างสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใด ก็ไม่ปรึกษาเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่น 
๕) สัปปุริสวาโจ พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่ค าที่ถูกต้องตามวจีสุจริต  
๖) สัปปุริสกัมมันโต ท าอย่างสัตบุรุษ คือ ท าการที่ถูกต้องตามกายสุจริต 
๗) สัปปุริสทิฏฐิ มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฏฐิ เช่นว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น 
๘) สัปปุริสทานัง เทติ ให้ทานอย่างสัตบุรุษ คือ ให้ตามหลักสัปปุริสทาน เช่น ให้โดยเอ้ือเฟ้ือ 

ทั้งแต่ของที่ตัวให้ทั้งแก่ผู้รับทาน ให้ของบริสุทธิ์ ให้โดยเข้าใจถึงผลที่จะมีตามมา บางทีเรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ 

การคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนั้น เป็นเหตุให้ชีวิตด าเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งหน้าที่การงาน
ต าแหน่ง ชื่อว่ารักษาตนเอง วงศ์ตระกูล ทรัพย์สิน สมบัติ ความดีทุกประการ ก็เกิดจากการคบบัณฑิตเป็นเพ่ือน 
หรือเป็นกัลยาณมิตร เพราะเมื่อคบท่านผู้เป็นบัณฑิตแล้ว ผลดีก็คือจะได้รับค าแนะน าที่ดี มีประโยชน์ เมื่อน ามาพิจารณา
ตริตรองตามแล้ว ก็น ามาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ประมาทท าที่ พ่ึงแก่ตนเอง เพ่ือข้ามโอฆะ 
คือห้วงน้าใหญ่ ขยันหมั่นเพียร ส ารวมอินทรีย์ ๖ อยู่เนืองๆ ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี ดังพระพุทธศาสนสุภาษิตว่า
“คนมีปัญญาพึงท าที ่พึ ่ง  ดุจเกาะที่น้ าท่วมไม่ถึงด้วยความขยัน ด้วยความไม่ประมาท ด้วยการส ารวม  
และด้วยการฝึกฝน” 

บุคคลมีความจ าเป็นมากในการคบหาเพ่ือนที่ดีหรือเพ่ือนที่ควรคบหา ในพระพุทธศาสนา 
ได้กล่าวถึงเพ่ือน ๒ ประเภทนี้ ว่าเป็นเพ่ือนที่มีแต่ความเจริญ เหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้ ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า
“บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษ มักพูดปรามไว้ เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเมื่อ
คบคนเช่นนั้น ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อมเลย” บุคคลจ าพวกแรกคือสัตบุรุษ ส่วนจ าพวกที่สองคือบัณฑิต
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรคือผู้ที่ควรคบหาสมาคม อันจะน ามาแต่ความสุขเพียงฝ่ายเดียว เพราะปราศจาก
ผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นปิดบัง และไม่มีภัยใดๆ มาสู่ตนเอง 

(๒) การยึดหลักสัมมาอาชีวะ 
หลักสัมมาอาชีวะ สอนให้ประกอบอาชีพที่สุจริต มีค าสอนว่า “ชาวพุทธต้องไม่ประกอบอาชีพ

มิจฉาวาณิชชา” อันหมายถึงอาชีพที่ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนชีวิตคนอ่ืน เบียดเบียนสังคมในภาพรวม  
ในการที่จะป้องกันแก้ไขการคดโกงตามหลักพุทธธรรม คือต้องส่งเสริมให้เกิดการยังชีพ ประกอบอาชีพที่ สุจริต 
เป็นไปตามครรลองที่สุจริตชนพึงกระท าที่เรียกว่า “สัมมาชีพ” อันเนื่องด้วยวิถีการปฏิบัติและหลักคุณธรรมทางศาสนา 
ที่จะยึดสมาทานถือไว้ว่าถูกต้อง จะยังคงเป็นความถูกต้องรัฐต้องเข้าไปสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชน ในภาพรวมยังชีพด้วยคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติสุข ก็คือการใช้หลักปฏิบัติตามหลักสุจริต ซึ่งหมายถึง



๓๙ 
 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ ประพฤติตรง และจริงใจไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง คนจะได้
ชื่อว่ามีความสัตย์ ต้องมีความจริง ๕ ประการ ดังนี้  
 ๑) จริงต่อการงาน คือ ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้จริงๆ 
 ๒) จริงต่อหน้าที่ คือ ท าจริงในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเรียกว่า หน้าที่ ท างานเพ่ืองานท างาน
ให้ดีที่สุด ไม่เลินเล่อ ไม่หละหลวม ไม่หลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว คือ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ต้องเอาใจใส่หน้าที่ให้งาน
ส าเร็จเกิดผลดี 
 ๓) จริงต่อวาจา คือ การพูดความจริง ไม่กลับกลอก รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด พูดจริงท าจริง
ตามท่ีพูด 
 ๔) จริงต่อบุคคล คือ มีความจริงใจต่อคนที่เกี่ยวข้อง ต่อมิตรและผู้ร่วมงาน จงรักภักดี จริงใจ
ต่อผู้มีพระคุณ เรียกว่า มีความกตัญญูกตเวที 
 ๕) จริงต่อความดี คือ มุ่งประพฤติแต่ความดีจนติดเป็นนิสัย  เป็นบุคคลที่ประกอบด้วย
คุณธรรม คือ หิริ ความละอายบาป ละอายใจต่อการท าชั่ว โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่ว 

 ความสุจริต จึงหมายถึง การกระท าที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา เป็นพฤติกรรมและการกระท า 
ที่สุจริต ที่ควรให้เกิดขึ้นกับการบริหารในทุกองค์กร ดังที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เคยกล่าวไว้  
ตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แม่น้ าเสมอด้วยตัณหา หามีไม่ แม่น้ ายังมีวันเต็ม แต่ตัณหา
ไม่มีวันเต็มเปี่ยม อยู่ที่ไหนในระบบเศรษฐศาสตร์ และชาวพุทธว่าอย่างไร มันจะเกิดกระตุ้นตัณหาเขาเรียกว่า  
บริโภคนิยม ต้องการก าไรสูงสุด โฆษณาให้เกิดอุปสงค์ กระตุ้นตัณหาไม่รู้จบ มุ่งบริโภคมากกว่าผลิต ไม่ได้ด้วยเล่ห์  
ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา อยากจะมี IPHONE ขึ้นมาเอาเงินมาจากไหน งานก็ยังไม่มีท าลักขโมย
คอร์รัปชันเยอะแยะไปหมด เพราะต้องการสินค้า ต้องการบริโภคมากกว่าผลิตและมองเห็นการผลิตเป็นหน้าที่  
คือ การท างานให้สุจริต มาใช้ในระบบเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้มองเห็นการท างานเป็นการปฏิบัติธรรม ประพฤติหน้าที่ 
คือ การท างานให้สุจริต ไม่อยู่ในความคิด…”  

๔. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนี้ ในเบื้องต้นสามารถท าได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักปหานปธาน 
หรือการน าแนวทางแห่งหิริโอตตัปปะมาปฏิบัติเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ให้อยู่ในแนวทาง 
ที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างให้เกิดความอายและไม่ทนต่อการทุจริต
เพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้  

  ๔.๑ การไหว้พระสวดมนต์ 
การสวดมนต์ไหว้พระ ได้นิยมมาแล้วตั้งแต่โบราณกาล แม้ในศาสนาพราหมณ์  ก็ได้นิยมสวด 

ดังที่เรียกกันว่า สาธยายมนต์ ร่ายมนต์ เพ่ือความทรงจ าพระเวทบ้าง เพ่ือสิริมงคลบ้าง ในทางพระพุทธศาสนา 
ก็มีการสวดสาธยายเช่นเดียวกัน ในชั้นต้นเพ่งเพียงสวดสาธยาย เพ่ือทรงจ าหลักค าสอนที่เป็นพระพุทธวจนะเท่านั้น 
เมื่อชาวบ้านได้ยินพระสงฆ์สวดสาธยายก็พากันอนุโมทนา และได้ถือกันว่าการได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สวดสาธยายเช่นนั้น
เป็นสิริมงคล ในสมัยนั้น ยังไม่มีต าราที่จดจารึกเอาไว้ ต้องท่องจ าให้ได้ด้วยวาจาบทสวดในพระพุทธศาสนามีมาก
พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ถือเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการสวดมนต์
ไหว้พระที่เห็นได้ชัด มี ๓ ประการ คือ เป็นปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ เป็นการทรงจ าค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เอาไว้และเป็นกัมมัฏฐานอบรมจิตใจของตน ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา การสวดมนต์ เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างบุญกุศล
คุณงามความดีต่างๆ ให้เกิดแก่ชีวิตได้ เพราะขณะสวดมนต์ทุกครั้ง สามารถสร้างพลังแห่งความดีงามต่างๆ  
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มาหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้สวดให้มีความสุขสดใส เบ่งบานในธรรมของพระพุทธศาสนา พลังความงามที่ เกิดจาก
การสวดมนต์ที่ว่านั้น คือ 

(๑) พลังศรัทธา เป็นพลังแห่งความเชื่อ ซึ่งเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พ่ึงที่ก าจัดภัย ได้จริง
การตระหนักในคุณค่านี้มีผลให้เกิดพลังศรัทธา ที่ภาษาพระเรียกว่า “สัทธาพละ” เมื่อมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
จะท าให้ไม่เบื่อหน่ายการสวดมนต์ ยิ่งคนใดสวดบ่อยเข้า จิตของเขาก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ จิตที่เป็นสมาธินี่เองจะเป็น
ผลบุญที่ส่งผลให้พบความส าเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

(๒) พลังปัญญา เป็นพลังแห่งความรู้แจ้งเห็นจริง เพราะการสวดมนต์ก็คือการบริกรรมภาวนา
หลักธรรมค าสอนอย่างหนึ่ง การท่องบ่นอยู่ซ้ าๆ จนจ าได้ จะท าให้เราน าข้อธรรมนั้นไปคิดพิจารณาเป็นการพัฒนา
พลังปัญญาให้เกิดมีในตน จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ภาษาพระเรียกว่า “ปัญญาพละ” มีผล
ท าให้เราเกิดทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล จึงด ารงตนในสังคมได้อย่างปลอดภัย ความศรัทธา 
ในการท าสิ่งดีงาม มีผลช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและท าให้เกิดปัญญา ช่วยขจัดปัญหาที่เกิด 
แก่ชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การสวดมนต์ไหว้พระ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล  

 ๔.๒ การรักษาศีล     
 พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แบ่งศีลเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับทั่วไป ได้แก่ ระดับธรรม 
หรือระดับที่ยังเป็นธรรม คือ เป็นข้อแนะน าสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดา
แห่งความดีความชั่ว ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม ผู้ท าดีท าชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดา
ของเหตุปัจจัยหรือตามกฎแห่งกรรมนั่น ระดับเฉพาะ ได้แก่ ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผน
ข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือก าหนดขึ้นไว้ เป็นท านองประมวลกฎหมายส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิก  
ในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติ
แห่งศีลประเภทวินัยนี้  มีความผิดตามอาญาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกขั้นหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผล 
ตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติ 

ศีล ๕ ได้เป็นกฎระเบียบอยู่คู่กับสังคมพุทธของไทยมาก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายขึ้นมา 
เพ่ือบังคับใช้ซึ่งตัวศีลเอง นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานธรรมของปัจเจกบุคคลแล้ว ศีลยังถือได้ว่าเป็นหมวดธรรมที่ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคมอีกด้วย ดังนั้น ศีลจึงครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตด้านนอกท้ังหมด
เท่าที่จะช่วยท าสภาพความเป็นอยู่ โดยทั่วไป กิจการทั้งหลายของหมู่ชนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  
และสภาพแวดล้อม ที่ควรจัดได้ให้มีสภาวะที่เก้ือกูลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตด้านใน จึงสอดคล้องกับการที่ชีวิต
ด้านในที่เจริญงอกงามนั้น จะสะท้อนผลดีงามออกมาแก่ชีวิตด้านนอกคือเหมาะแก่การที่ทุกๆ คนจะพากันปฏิบัติ
ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญาโดยเฉพาะ จะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญเพ่ือจะได้ ประสบชีวิตที่มีความสุข
แท้จริง พร้อมด้วยจิตใจที่เป็นอิสระผ่องใสเบิกบาน ในท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยรื่นรมย์  
และร่มเย็นเป็นสุข  

 การประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างชนชั้น  
ในสังคมลงได้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างตลอดถึงสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ด้วยศีลขั้นสูง
คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์ของมรรคได้แก่การพูดการกระท าการประกอบอาชีพ  
ที่มีเจตนาปราศจากความทุจริตหรือความคิดที่เบียดเบียน ฉะนั้น เพ่ือควบคุมบุคคลในสังคมให้อยู่ ในกฎระเบียบ 



๔๑ 
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ที่สังคมได้ก าหนดขึ้น พระพุทธศาสนาจึงมุ่งสอนไปที่ให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
และสงบสุข 

 ๔.๓ การเจริญจิตตภาวนา 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของภาวนาว่าคือ  “การฝึกปรือจิต 
และปัญญาคือการฝึกอบรมจิตให้เจริญด้วยคุณธรรมต่างๆ ให้เข้มแข็งมั่นคงหนักแน่น และให้มีปัญญา รู้เท่าทัน
สังขารพูดอย่างสมัยใหม่ว่ารู้ เท่าทันโลกและชีวิตหรือมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้อง ภาวนานี้ก็คือสมาธิ  
และปัญญาในไตรสิกขาพูดเต็มว่าสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนานั่นเอง  

 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายไว้ว่า ภาวนา หมายถึง การท าให้มีขึ้น เป็นขึ้น
การท าให้เกิดขึ้นการเจริญ การบ าเพ็ญ การฝึกอบรมตามหลักของพระพุทธศาสนา มี ๒ อย่าง คือ สมถภาวนา
ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ และวิปัสสนาภาวนาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้คว ามเข้าใจตามเป็นจริง
อีกนัยหนึ่งจัดเป็น ๒ เหมือนกัน คือ จิตตภาวนาการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงาม ด้วยคุณธรรมมีความเข้มแข็ง
มั่นคง เบิกบาน สงบสุข ผ่องใส พร้อมด้วยความเพียรสติและสมาธิและปัญญาภาวนา การฝึกอบรม เจริญปัญญา 
ให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง าด้วยกิเลสและความทุกข์ 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิแม้นี้ ที่เจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว
ย่อมเป็นสภาพสงบประณีต สดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และท าอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไป
สงบไปโดยเร็ว เปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อน ถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลท าให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็ว
อานาปานสติสมาธิที่เจริญแล้วอย่างไร ท าให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นสภาพสงบประณีต สดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่
เป็นสุขและท าอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว”บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี 
พึงห้ามจิตเสียจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลท าความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในบาป 

 ทาน ศีล ภาวนา เมื่อท าแล้วย่อมได้อานิสงส์ คือ ผลอันดีงามแก่เหล่าชนทั้งหลายดังกล่าวมาแล้ว 
แม้พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้า ก็มีอัธยาศัยรักในการบ าเพ็ญทาน 
รักษาศีลและเจริญภาวนาทุกภพทุกชาติ สิ่งที่ท่านเหล่านั้นท าแล้ว จะสั่งสมเกิดเป็นบุญ และบุญที่สั่งสม มากขึ้นๆ 
ย่อมน าไปสู่วิถีทางที่เข้าถึงความเป็นเลิศ คือ บารมี 

 มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว มีความจ าเป็นต้องสั่งสมบุญเพราะทางมาแห่งบุญทั้ง ๓ ประเภท คือ 
การท าทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา มีความส าคัญมากต่อการบรรลุเป้าหมายชีวิตหรือประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับ 
 (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ก็คือ ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์อย่างที่เห็นๆ เช่น การมีปัจจัย ๔ 
มีอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย มีฐานะ มีลาภ มีเกียรติ มียศ มีสรรเสริญ  
 (๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ก็คือ ประโยชน์ที่เลยออกไปหรือต่อออกไปก็คือ  ภพหน้า ชาติหน้า 
จะไปเกิดท่ีดีๆ ไม่ไปเกิดท่ีชั่วๆ นี่เป็นประโยชน์หรือ  
 (๓) ปรมัตถประโยชน์ ก็คือ ประโยชน์สูงสุด ถ้าพูดกันง่ายๆ ก็คือเรื่องนิพพาน หรือความมีใจ 
เป็นอิสระ ความมีจิตหลุดพ้น มีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลา เพราะปราศจากกิเลส ดังนั้น ทาน
ศีล ภาวนา จึงถือเป็นงานของชีวิต เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องลงมือกระท าใดเป็น และต้องประพฤติปฏิบัติ 
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
 
  



๔๒  หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

๕. กฎหมายและกรณีศึกษาการกระท าผิดทุจริต  
  ปหานปธานนั้นเป็นแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้เกิดความเพียรในการลดละการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นแล้วให้มลายหายไป โดยหากจะลดละการทุจริตได้ จ าต้องยึดองค์ธรรมตามหลักหิริโอตตัปปะให้มั่น เพื่อเป็น
เครื่องควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจให้ดี ส่วนทางโลก มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตราได้ เช่น  

  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุก ตลอดชีวิต
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วย
ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวง ดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง  
หรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอนหรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 
โดยใช้ก าลังประทุษร้ายโดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน
ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

  จากประมวลกฎหมายอาญามาตราดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีส่วนคล้ายคลึงกับการปฏิบัติตามหลัก
ศีล ๕ ที่ส่งเสริมให้เป็นคนดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ซึ่งศีล ๕ ดังกล่าวนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากอินทรียสังวร 
คือ การเฝ้าระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตนให้ดี และเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปอีกก็จะพบว่า มีจุดเริ่มต้นมาจาก
การปฏิบัติตามหลักปหานปธานอันมีหิริโอตตัปปะหรือความละอายชั่วเกรงกลัวบาปเป็นจุดตั้งต้นให้เกิดความอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริตทั้งมวล ดังนั้น หากบุคคลประพฤติทุจริตเป็นประจ าโดยไม่ค านึงถึงหลักปหานปธาน 
ย่อมก่อให้เกิดโทษจากการทุจริตได้เป็นแน่แท้ โทษจากการทุจริตนี้สามารถส่งผลได้ ๒ ทิศทาง กล่าวคือ โทษจาก
การทุจริตในชาตินี้และโทษจากการทุจริตที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ มีรายละเอียดดังนี้   

 ๕.๑ โทษจากการทุจริตในชาตินี้  
ส านักข่าวอิศรา ได้ทวนความจ าคดีโกงระดับชาติ ที่ย้ าเตือนเหตุการณ์ของความเลวร้ายแห่งกลโกง 

ที่เกิดขึ้นจากคนไทย เช่น 

  สน.อร่อยชัวร์ (เปิบพิสดารโรงพักท่ัวประเทศ) หรือคดีทุจริตโรงพัก ซึ่งเป็นข่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มูลค่าความเสียหาย ๕,๘๔๘ ล้านบาท เป็นการรวบสัญญาให้ผู้รับเหมาเจ้าเดียวสร้างโรงพัก ๓๙๖ แห่งทั่วประเทศ 
แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีโรงพักที่ไหนสร้างเสร็จ แถมยังจับตัวคนผิดยังไม่ได้ งบประมาณแผ่นดินถูกทิ้งเป็นซากปรักหักพัง
เป็นหลักฐานของความอดสูของคนไทย 

โกงโฆษณ์ (เมื่อเงินอยู่เหนือจรรยาบรรณ) หรือที่คุ้นหูกัน คดีนกน้อยในไร่ส้ม ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ 
ในวงการสื่อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ เมื่อผู้ที่ เรียกตัวเองเป็นสื่อกลางที่จะชี้น าสังคมไปในทางที่ถูกต้องดันโกงเอง 
ด้วยการรับโฆษณาเกินเวลาแล้วซุกเข้ากระเป๋า พอโดนจับก็คืนแบบไร้ความรับผิดชอบ มูลค่าความเสียหายไม่มาก  
ไม่น้อย แค่ ๑๓๘ ล้านบาทเท่านั้นเอง ! 



๔๓ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

Slow Life Thailand (คดีเนิบช้าถ้ามีตังค์) หรือคดีบางกอกฟิล์ม เป็นข่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มูลค่า
ความเสียหาย ๖๑.๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นคดีที่ โลกเกือบลืม ลืมไปแล้วว่าเขาโกง เนื่องจากความล่าช้าของผู้บังคับ 
ใช้กฎหมายไทย จากกรณีการรับสินบนข้ามชาติในการจัดเทศกาลหนัง “บางกอกฟิล์มเฟสติวัล” ซึ่งสองสามีภรรยา
ชาวอเมริกาผู้ติดสินบน ถูกประเทศเขาตัดสินจับติดคุกจนทุกวันนี้ออกมาแล้ว แต่คนโกงบ้านเรากลับเพ่ิงถูกสั่งฟ้อง 

One Stop Corrupted (ท าเองกินเอง โกงเอง จบ) นั่นก็คือคดีคลองด่าน นับเป็นคดีที่เหม็นเน่า 
ของประเทศ โกงคนเดียวเสร็จสรรพ ด้วยการอุปโลกน์จัดตั้งทุกอย่างเอง ใช้อ านาจตั้งแต่เสนอโครงการบ าบัดน้ าเสีย
จัดซื้อที่ดินต าบลคลองด่านของบริษัทที่ เป็นคนในครอบครัวตัวเองด้วยราคาที่สูงกว่าปกติ แถมยังเป็นพ้ืนที่ 
เขตป่าอนุรักษ์ที่ได้มาโดยมิชอบ สุดท้ายก็เซ็นสัญญาอนุมัติเงินกันเอง ยิ่งไปกว่านั้นระบบบ าบัดน้ าเสียที่ว่าก็ยังไม่เกิดขึ้น
สร้างความเสียหายเป็นจ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท  

แพ ะ Stadium (เมื่ อครู เป็ น แพะแต่ คน โกงลอยตั ว ) ห รื อคดี สน าม ฟุตซอล โรงเรี ยน 
สร้างความเสียหาย ๖๐๐ ล้านบาท โดยผู้มีอ านาจท าเป็นหวังดีสร้างสนามกีฬากลางแจ้งให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน  
สังกัด สพฐ. กว่า ๑๗ จังหวัดฟรีๆ แต่สิ่งที่ได้คือการสร้างสนามฟุตซอลในร่ม สร้างไม่ได้มาตรฐาน ใช้ไม่นานก็ พัง 
ไม่เป็นท่า ส่วนคนที่โกงก็พูดแค่ลมปากลอยตัวสบาย เหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจ าที่แสนเจ็บปวด ส่วนคดีความ  
ก็ให้ครูผู้หวังดีที่เซ็นรับงานเป็นแพะรับบาปแทนกันไป 

โจรมหาโจร (คดีนี้ต้องกราบขอบคุณโจร) หรือคดีปลัดคมนาคม โดยข้าราชการรายนี้ร่ ารวย
ผิดปกติ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกี่ที่ก็ไม่มีปัญหา ใครๆต่างก็หาความผิดปกติไม่เจอ กระทั่งโจรกระจอกปีนขึ้นบ้าน 
ซึ่งโจรก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปเจอทรัพย์สมบัติมหาศาลถึงขั้นเสียดายที่ไม่ได้เอารถบรรทุกมาขน  

พริตตี้  ขรก. (สามัคคี เมื่อมีผลประโยชน์ ) คดีรถหรูน าเข้าเกรย์มาเก็ต โดยกรมศุลกากร 
กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก และส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมกันโกงเป็นทีม โกงแบบบูรณาการ
อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้เอกชนแสดงรายการส่วนประกอบรถยนต์ไม่ครบถ้วน และแจ้งราคา
น าเข้ารถยนต์หรูต่ ากว่าที่เป็นจริง ท าให้รัฐสูญเสียภาษีกว่า ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เมตตามหาโกง (ต้นแบบประชานิยมปล้นชาติ) คดีโกงล าไย ความเสียหายมูลค่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
มีการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรแบบไม่ปฏิเสธการโกง ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทเอกชนที่ไม่เคยท าล าไย
อบแห้งมารับงาน เปิดช่องน าล าไยเก่า คุณภาพต่ ามาวนขายซ้ า การสวมสิทธิ์ เป็นคดีที่ เกิดขึ้นมานมนาม แต่ไม่มี 
ความคืบหน้าในการหาตัวต้นเหตุของการกระท าผิด 

พระพุทธเจ้ าจึ งตรัสสอนให้ทุก ๆ คน หมั่นนึกคิดอยู่ เสมอๆ ว่าเรามีกรรมเป็นของตน 
เป็นกรรมทายาทคือเป็นผู้ได้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ  
(ตนเป็นคนๆ ไป) นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่า กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างๆ กัน เป็นต้น  
(กมฺม  สตฺเต วิภชติ ยทิท  หีนปฺปณีตตาย) ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการให้ผลของกรรม คือ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว
ดังในพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คนท าดีย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว” 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงผลของกรรมว่า ในระดับสังคมกรรมที่บุคคล  
และคนทั้งหลายกระท ามีผลต่อความเป็นไปของสังคมอย่างไรบ้าง เช่น  ท าให้ เกิดความเสื่อมความเจริญ 
ความร่มเย็นเป็นสุข ความทุกข์ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลาย รวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระท า 
ต่อสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้วย้อนกลับมาหาตัวมนุษย์เอง 



๔๔ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

๕.๒ โทษจากการทุจริตที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ 
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ยังทรงมีพระทิพยจักษุแจ่มแจ้งเป็นพิเศษ เพราะเหตุที่ทรงสามารถเห็น

จุติและปฏิสนธิแห่งสัตว์ทั้ งปวง คือ ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่ก าลังจุติ  ก าลังอุปบัติ  เป็นสัตว์เลวทราม ประณีต  
มีผิวพรรณงาม มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ ย่อมทรงทราบ  
หมู่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า 
เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการท าด้วยอ านาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกส่วนสัตว์เหล่านี้
ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการท าด้วยอ านาจสัมมาทิฐิ 
เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จากพุทธฎีกา ปรากฏโดยชัดแจ้งว่า คนเราก่อนเกิดมาในชาตินี้ย่อมมีชาติ
ก่อนที่ผ่านมาอีกหลายๆ ชาติ และเมื่อตายลงไปย่อมมีชาติต่อๆ ไปอีกซึ่งเป็นไปตามกรรม  

หากในชาติปัจจุบันประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ 
ยึดถือการท าด้วยอ านาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกแต่หากในชาติปัจจุบัน ประกอบ
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการท าด้วยอ านาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายแล้ว
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  

การกระท ากายทุจริตด้วยอทินนาทานก่อให้เกิดโทษแสดงในทุจริตวิปากสูตร ดังนี้  “อทินนาทาน 
(การลักทรัพย์) ที่บุคคลเสพเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมอ านวยผลให้ไปเกิดในนรก อ านวยผลให้ไปเกิดในก าเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน อ านวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุด ย่อมอ านวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภค
ทรัพย์ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์” ส าหรับโทษหนักเบาในการกระท าอทินนาทานสามารถพิจารณาได้ดังแสดงในอรรถกถา
สีลขันธวรรค ว่าพิจารณาจากราคาของวัตถุ  ถ้าลักทรัพย์มีราคามาก ย่อมมีโทษมาก และพิจารณาจากคุณธรรม  
ของเจ้าของทรัพย์ ถ้าลักทรัพย์ที่เจ้าของทรัพย์ เป็นผู้มีคุณธรรม ย่อมมีโทษมาก 

ผลจากการกระท าทุจริตหรือกรรมชั่วมีผลต่อจิตใจ บุคลิกภาพ วิถีชีวิตของบุคคล สังคม  
การล่วงละเมิด เป็นบ่อเกิดแห่งเวรภัยโดยประการต่างๆ ผู้กระท าทุจริตมีโทษ ๕ ประการดังกล่าวนั้น กรรมวิบากมี 
คือมีผลดีของความดี มีผลชั่วของความชั่ว กรรมเป็นของผู้ท า คือใครท ากรรมอย่างใดก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น 
การกระท าความดีหรือความชั่ว ผลย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคน ผลที่เกิดมีทั้งเกิดผลในทันทีทันใด ในภพนี้  
ในชาตินี้ หรือจะติดตามตัวเมื่อตายไปแล้วในชาติภพหน้า จะลงนรกหรือได้รับผลสุขในสวรรค์ ย่อมเป็นไปตามการกระท า
คนเราที่กระท าทุจริตประพฤติชั่ว ย่อมได้รับโทษจากการกระท าชั่วนั้น แม้ทั้งขณะยังคงมีชีวิตอยู่และเม่ือตายไปแล้ว
จากชาติปัจจุบัน ย่อมได้รับผลกรรมจากการประพฤติชั่วในชาติต่อๆ ไป ผลจากการกระท าทุจริตนอกจากผู้กระท า  
จะรับโทษอันเป็นผลจากการกระท าแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อสังคม ส่วนรวมที่จะต้องได้รับ
ผลจากการกระท าทุจริตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน หน่วยงานจนกระทั่งความเสียหาย เกิดเป็น
โทษภัยแก่ประเทศชาติหรือแม้แต่คนทั้งโลกนั่นเอง 
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 ๖. สรุปความ 
 ความอายของบุคคลเป็นเกราะป้องกันให้การท าความผิดยากขึ้น ซึ่ งต้ องสร้างการตื่นรู้ 

ต่อความน่ารังเกียจ และพิษภัยของการทุจริต ที่มีต่อตัวของผู้กระท า บุคคล ครอบครัวและชุมชน ความผิดในบาป 
ซึ่งในที่สุดกรรมที่ก่อจะเกิดผลต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ความไม่ยั่งยืนของการได้มาซึ่งเงินทองหรือทรัพย์
ได้มาง่ายก็เสียไปเร็ว และท่ีส าคัญคือการเสียชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล  

ส่วนความรู้สึกที่ไม่ทน เมื่อเห็นหรือรู้ว่าก าลังมีการทุจริตเกิดขึ้น มักเกิดกับผู้ที่มีความอาย 
ในใจต่อการท าผิดทุจริตเป็นฐานที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ประกอบกับความกล้าหาญ ท าให้มีความพร้อมในการแสดง
ปฏิกิริยาทางใดทางหนึ่งเพ่ือยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น   

          ทั้งสองความรู้สึกนี้ สามารถสร้างเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคคลด้วยหลักปหานปธาน เพียรละบาป
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วยองค์แห่งคุณธรรม ๒ ประการ คือ ความละอายและความไม่อดทน 
หรือที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะนั่นเอง  

ปหานปธานสามารถแก้ปัญหาการทุจริต เพ่ือให้สังคมอยู่ได้ โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตา 
คอยสอดส่องปัญหาทุจริตต่าง ๆ ในบ้านเมืองและคอยแจ้งเหตุเภทภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ เช่น เมื่อเกิดหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประท้วง  
หรือการท าผิดกฎหมายนานัปการ เมื่อเราทราบปัญหาแล้วจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อเกิดปัญหา  
ในบ้านเมืองจะต้องไม่นิ่งดูดาย แต่ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ยอมทนและนิ่งเฉยต่อสรรพปัญหา ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตเพ่ือให้คนในสังคมยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง อันจะเป็นการป้องปรามตามหลักปหานปธาน  
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บทที่ ๔ 
ภาวนาปธาน   

เพียรท าสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกดิมีขึ้นมา  : 
พัฒนาจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG 

๑. ความน า 
ภูมิต้านทานการทุจริตคดโกงในทุกสังคม คือ การด าเนินชีวิตของประชาชนมีวัฒนธรรมซื่อสัตย์

สุจริต มีความพอเพียงที่เหมาะสมตามสถานะ มีวิธีคิดที่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ เป็นสังคมที ่ให้ความส าคัญต่อความโปร่งใส ภูมิต้านทานการทุจริตคดโกง  
ที่น าเสนอด้วย โมเดลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model) จะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

๒. ภาวนาปธาน  การเพียรท าสุจริตธรรมท่ียังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้นมา 

ภาวนาปธาน เป็นหลักธรรมหนึ่งใน ปธาน ๔ อันหมายถึง ความเพียรที่ชอบเป็นสัมมาวายามะ 
(มี ๔ ประการ ได้แก่ สังวรปธาน , ปหานปธาน , ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน) โดย ภาวนาปธานนั ้น 
เป็นหลักธรรมข้อที่ ๓ อันหมายถึง การเพียรเจริญท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ เพียรเจริญ เพียรท า
กุศลธรรมที่ยังไม่มียังไม่เกิด ให้มีขึ ้น ดังที ่ปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที ่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที ่ ๑๓ 
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า 

“....ก็ภาวนาปธานเป็นไฉน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อให้กุศลกรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดข้ึน 
นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน...” 

 ทั้งภาวนาปธานและโมเดล STRONG นั้น ล้วนกอปรด้วยหลักการอันเป็นจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน
คือ “มุ่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น” ทั้งในมุมของปัจเจกบุคคล รวมถึงแง่มุมของ 
การสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นแก่สังคม โดย โมเดล STRONG นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างให้เกิด “สุจริตธรรม” 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 ในที่นี้ จึงขอเสนอหลักธรรมน าแนวทางไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ธรรมสายหลักน าแนวทางคือภาวนาปธาน 
และธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้    

๒.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง 
พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ ๙ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน 
ของความดีทุกอย่าง จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์  และมีชีวิตที่สะอาด 
ที่เจริญม่ังคง” จากพระราชด ารัสนี้ท าให้พบประเด็นของชุดความคิดใน ๒ ประเด็นใหญ่ คือ (๑) ความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง และ (๒) ชีวิตที่สะอาด 
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หากเชื่อม ๒ ชุดความคิดนี้เข้าด้วยกัน จะพบว่า ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะเป็นพื้นฐาน 
ของความดีทุกอย่างแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้ชีวิตมนุษย์มีความสะอาดด้วย ซึ่งความสะอาดนั้นมีค่าเท่ากับ 
ความซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้ว่า บุคคลใดก็ตามด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมนับถือ  
ว่าสะอาด และเจริญมั่นคง 

สุจริตธรรม เป็นธรรมที่มุ่งให้เกิดขึ้นแก่ทั้งปัจเจกบุคคลอันจะน าไปสู่การสร้างสังคมที่สุจริต 
เฉกเช่นเดียวกับแนวทางและจุดมุ่งหมายของโมเดล STRONG ค าว่า “สุจริต” นั้นมาจากค าบาลีที่ว่า “สุ บทหน้า” 
อันแปลว่า “ดี งาม และง่าย”  และ “จร ธาตุ” อันแปลว่า “ประพฤติ” รวมความเป็น“สุจริต” อันแปลรวมกันว่า
“ความประพฤติดี, ความประพฤติงาม, และการประพฤติปฏิบัติในวิถีที่เรียบง่าย” การประพฤติดี งาม และง่าย 
สุจริตธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) กายสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยกาย (good conduct in act) เป็นการประพฤติดี 
และงดงามทางกายโดยงดเว้นจากการไม่เบียดเบียน และฆ่าสัตว์ (ปาณาติบาต) การไม่แย่งชิง คดโกง ยักยอก  
และลักพาสิ่งของที่เจ้าของมิได้อนุญาต (อทินนาทาน) และการประพฤติผิดในเรื่องกามคุณจนขาดความส ารวมระวัง 
(กาเมสุมิจฉาจาร) 

(๒) วจีสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยวาจา (good conduct in word) เป็นการประพฤติดี 
และงดงามทางกาย โดยการงดเว้นจากการพูดเท็จ และบิดเบือนเพ่ือให้มา หรือให้บุคคลอ่ืนในทางที่ผิด (มุสาวาท)
การพูดจาเหน็บแนมและส่อเสียดบุคคลอ่ืน (ปิสุณวาจา) การพูดค าหยาบคายเพ่ือให้คนอ่ืนเจ็บใจ (ผรุสวาจา)  
และการพูดจาเพ้อเจ้อ หาสาระมิได้จากการพูดเหล่านั้น (สัมผัปปลาปะ) 

(๓) มโนสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยใจ (good conduct in thought) เป็นการประพฤติดี 
และงดงามทางจิตใจ โดยการไม่เพ่งเล็งที่จะแสวงหาช่องทางเพ่ือให้ทรัพย์สมบัติของคนอ่ืน (อนภิชฌา) การไม่ผูก
พยาบาทจองเวรคนอื่น (อพยาบาท) และการมีความคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีปัญญาคิดพิจารณา  
สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง (สัมมาทิฐิ ) 

 
กำยสุจริต 

มโนสุจริต 

วจีสุจริต ชีวิตสะอาด คือ 
ชีวิตที่มี 

ควำมซื่อสัตย์
สุจริต

ครอบครัว
สุจริต

หมู่บ้ำนสุจริต 

ประเทศชำติสะอำด
สุจริต

สอดรับกับพระบรม
รำโชวำท

“... ในประเทศชำติน้ี ก็มีคนท่ีสุจริต และมีคนท่ีทุจริต ถ้ำคนท่ีสุจริตซ่ึงมีมำก ไม่สำมำรถท่ีจะป้องกันตัวจำกทุจริตชน ก็ท ำให้ประเทศชำติล่มจม...” 
พระรำชทำนในโอกำสที่ประธำนศำลฏกีำน ำผู้พิพำกษำประจ ำกระทรวง  

เฝ้ำฯ ถวำยสัตย์ปฏิญำณตน ก่อนเข้ำรับหนำ้ที่ ณ ศำลำดสุิดำลัย 
๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๐ 

“...ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐำนของควำมดีทุกอย่ำง  จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกดิในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดมีีประโยชน์ 
และมชีีวิตที่สะอาด ที่เจรญิมั่งคง...” 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รชักำลที ่๙ 
พระรำชทำน ณ พระต ำหนักจติรลดำรโหฐำน ๑๘ พฤศจกิำยน ๒๕๓๐ 



๔๘ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

จากแผนภูมิข้างต้น จะพบประเด็นของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า
มีจุดเริ่มต้นมาจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ ที่กล่าวว่า “ชีวิตสะอาดคือชีวิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต” และหากขยายความของค าว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” นั้น
หมายถึง ความสุจริตทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพราะเมื่อกายมีอาชีพที่สุจริต พฤติกรรมไม่มุ่งแย่งชิง  
หรือทุจริตคดโกง จิตใจไม่ละโมบโลภมาก และปัญญาที่ไม่แสวงหาช่องทางทุจริต ย่อมส่งผลถึงความสุจริต  
ของครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และลูกด้วย ความสะอาดของแต่ละครอบครัวจึงส่งผลต่อความสุจริต ของหมู่บ้าน 
ในภาพรวมอันเป็นหน่วยนับรวมของครอบครัว และจะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาติให้มีความสะอาดต่อไป ดังนั้น
หากหมู่บ้านสะสมความซื่อสัตย์สุจริตได้มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อประเทศชาติในฐานะที่จะมีภูมิคุ้มกันการทุจริตคดโกง
ต่อไป 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
ทรงมีพระประสงค์ที่จะเห็นชีวิตของแต่ละบุคคลในชุมชนและสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต ดังที่พระองค์ทรงเน้นว่า  
“...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง” ความซื่อตรงจึงเป็นเกณฑ์วัดส าคัญในการบ่งชี้ว่า 
“ความดีที่มีอยู่ในแต่ละชีวิต”  

ชีวิตสะอาด คือ  
ชีวิตที่ม ี

ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ครอบครัว
สะอำดสุจรติ 

ชุมชน 
สะอำดสุจรติ 

ประเทศชำติ
สะอำดสุจรติ 

สอดรับกับพระบรมรำโชวำท 

“... ในประเทศชำตินี้ ก็มีคนท่ีสจุรติ และมคีนท่ีทุจริต  ถ้ำคนท่ีสจุริตซึ่งมีมำก ไมส่ำมำรถที่จะป้องกันตวั 
จำกทุจริตชน ก็ท ำให้ประเทศชำตลิ่มจม...” 

พระรำชทำนในโอกำสที่ประธำนศำลฏีกำน ำผู้พิพำกษำประจ ำกระทรวง  
เฝ้ำฯ ถวำยสัตย์ปฏิญำณตน ก่อนเข้ำรับหน้ำท่ี ณ ศำลำดุสิดำลัย 

๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๐ 

“...ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอย่ำง  จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกดิในตัวเอง เพ่ือจักได้เป็น 
คนดีมีประโยชน์ และมชีีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง...” 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี ๙ 
พระรำชทำน ณ พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 

๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓๐ 



๔๙ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

จากแผนภูมิจะเห็นว่า  เมื่อประชาคมในหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาชีวิตให้อยู่บนเส้นทางของความดี 
โดยด ารงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมเชื่อมั่นได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชน
และสังคมประเทศชาติให้มีความสุจริตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อประเทศชาติสะอาด ย่อมจะท าให้ประชาชน
ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันมากยิ่งข้ึน อันจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป 

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้น าเสนอในเบื้องต้นว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทั้งปวง” ความซื่อสัตย์
สุจริตจึงถือได้ว่า เป็นหลักการพ้ืนฐานของการพัฒนา เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งในการด าเนินชีวิต การประกอบสัมมาชีพ การท างานและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนในชุมชน ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวสอดรับกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เน้นให้เห็นถึงคุณค่า และความส าคัญดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า 

 “บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
ในโลกนี้ และโลกหน้า”๑ 

เมื่ อ น าพ ระ พุ ท ธศาสน สุ ภ าษิ ต ม า เชื่ อม โย งกั บ พ ระราชด ารั ส ขอ งพ ระบ าท สม เด็ จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  ๙ จะพบประเด็นที่สอดรับ 
และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 

แผนผังดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตด้วยหลัก “สุจริตธรรม” หรือ “ความซื่อสัตย์สุจริต” อันเป็น
แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงย้ าเตือนให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักรู้ว่า การด ารงตนอยู่ในครรลองของสุจริตธรรมนั้น

๑ ธมฺม  จเร สุจริต   น ต  ทุจฺจริต  จเร 
 ธมฺมจำรี สุข  เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ 

ชีวิตที่สะอาด

ธมฺม  จเร สุจรติ  
พึงประพฤติธรรมให้สุจริต 

สุจรติ 

มโนสุจริต 

วจีสุจรติ 

กำยสุจริต 

ไม่ละโมบอยำกได้ของคนอ่ืน 

ไม่พูดเท็จ/บิดเบือนเพื่อให้ได้มำ 

ไม่ประพฤติทุจริต/แย่งชิง 

“...ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐำนของควำมดีทุกอย่ำง  จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกดิในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดมีี
ประโยชน์ และมชีีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง...” 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี ๙  
พระรำชทำน ณ พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน  ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๓๐  

ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอย่ำง  



๕๐ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

ธรรมะจะรักษาคนที่คิด พูด และท าอย่างสุจริตให้มีความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกอ่ืน ตลอดเวลาในการด าเนินชีวิต
และความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นพื้นฐาน หรือตัวชี้วัดความดีงามในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอ่ืนๆ ในสังคม  

ปัจจัยส าคัญของการด ารงตนด้วยความสุจริต คือ ต้องเป็นผู้มีสติ 

๒.๒ ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม (สติไม่มา จึงหาสุจริตไม่เจอ) 
กระบวนการในการบ่มเพาะ และปลูกฝังพลังแห่งสุจริตธรรมนั้น จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา

สติให้เกิดขึ้นในเรือนใจ (Cultivating Mindfulness Harvesting Integrity) เพราะสติจะท าหน้าที่ประดุจมารดา 
ที่ จะเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งท าคลอดตัวสุจ ริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการปลูกฝังมโนสุจริต การที่ จิตใจ 
จะเกิดความสุจริตได้นั้น สติจะท าหน้าที่ในการสร้างความตื่นรู้เพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันอารมณ์ของความโลภ หรือความอยากได้
สิ่งต่างๆ ที่มิใช่ของตัวเอง ที่มีการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก 

แนวทางในการพัฒนาสติเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันมิให้เกิดมโนทุจริต หรือคิดอยากจะคดโกงสมบัติสาธารณะ
ที่มิควรมีควรได้มาเป็นของตนเองนั้น จะต้องพัฒนาสติให้เกิดการรู้ลึกบนฐานทั้ง ๔ คือ การมีสติระลึกรู้วัตถุ 
หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีผู้คนมุ่งจะตอบแทนในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของความโลภ
อยากจะได้สิ่งของต่างๆ ตามแรงยั่วยุหรือกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก การมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตนเองมิให้หลงไหล หรือคล้อย
ตามความอยากส่วนตน และมีสติรู้เท่าทันเมื่อตาเห็นผลประโยชน์ที่เข้ามาล่อลวงและหูได้ยินแรงกระตุ้น เป็นต้น 

การที่ผู้คนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจ โดยมีสติเป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึกนั้น จะช่วยให้เกิด
การปลูกฝังสุจริตวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการมีมโนสุจริตที่แข็งกล้าจนมิอาจคล้อยตามแรงกระตุ้นต่างๆ ที่เข้ามา
กระทบให้ใจสั่งกายให้กายออกไปท าหน้าที่ทุจริตคดโกง หรือพูดจาสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้กลุ่มคนต่างๆ 
ให้ผลตอบแทนที่มิควรมีควรได้แก่ตนเอง ทั้งหมดนั้น รากฐานส าคัญคือ การใช้สติเป็นรากฐานในการพัฒนาพลัง  
แห่งสุจริตธรรมให้เกิดข้ึนในเรือนใจเป็นปฐม ก่อนที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการสื่อสารของตนเอง 

๓. พัฒนาจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG 
โมเดลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model) เป็นสาระส าคัญในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสร้างภูมิต้านทานการทุจริต โดยน าหลักการส าคัญต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลและสังคม 
ให้ มีพฤติกรรมสุ จริต  รวมทั้ งต่ อต้ านการทุ จริต  ตามที่ ก าหนดไว้ เป็ นยุทธศาสตร์สร้างสั งคมที่ ไม่ทน 
ต่อการทุจริต ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
พัฒนา โดย รศ. ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โมเดล STRONG ประกอบด้วย 
(๑) S (Sufficient) – พอเพียง 
(๒) T (Transparent) – โปร่งใส 
(๓) R  (Realise) – ตื่นรู้ 
(๔) O (Onward) – มุ่งไปข้างหน้า 
(๕) N (Knowledge) – ความรู้ 
(๖) G (Generosity) – เอ้ืออาทร 



๕๑ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

สุจริตธรรมในฐานะท่ีเป็นรากฐานของการพัฒนา STRONG Model 
จากการน าเสนอแง่มุมของสุจริตธรรมข้างต้นนั้น พบว่า แนวทางดังกล่าวเป็นรากฐานส าคัญ 

ในการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม STRONG ให้เกิดข้ึนอย่างเข้มแข็งและทรงพลังในแต่ละองค์ประกอบ  
ทั้งในมิติการแสดงออกทางกาย การสื่อสารทางวาจา และพ้ืนฐานทางจิตใจ 



๕๒ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

ดังจะได้อธิบายความเชื่อมโยงกับสุจริตธรรม และข้อธรรมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องของโมเดล STRONG 
ทั้ง ๖ องค์ประกอบต่อไปนี้ 

(๑) Sufficient : พอเพียง 
S (Sufficient) สุจริตธรรมจะน าไปสู่การเสริมสร้างพลังของความพอเพียง ซึ่งจะท าให้สามารถ

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเป็นอัตโนมัติ (ง่าย , ไม่ยากต่อการตัดสินใจ) 
ในระดับของความคิด (มโนสุจริต) อันจะน าไปสู่การกระท าท่ีไม่กอบโกยผลประโยชน์สาธารณะ หรือทรัพย์สินอันมิใช่
ของตนมาเป็นของตน (กายสุจริต) และยังสามารถถ่ายทอดความคิด ค่านิยม อันสามารถร่วมกันสื่อสารผลักดัน 
ให้เกิดสังคมที่สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญได้ (วจีสุจริต) 

หากกล่าวโดยประณีต Sufficient: พอเพียง คือ หลักความพอเพียง โดยบุคคลสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ กล่าวขยายความตามโมเดล คือ ความพอเพียงนั้น 
มิอาจเกิดขึ้นได้โดยแท้ หากปราศจากบันไดขั้นแรกที่ส าคัญคือ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้อย่างอัตโนมัติในมโนธรรม ความนึกคิด จิตส านึก ก็จะท าให้น าไปสู่การกระท าที่ไม่กอบโกยผลประโยชน์
สาธารณะมาเป็นของตนเองอย่างเป็นอัตโนมัติเช่นกัน โดยมิต้องยับยั้งชั่งใจเลยในการพิจารณากระท าคุณความสุจริต
หรือหักห้ามใจในการทุจริตอันสืบเนื่องจากความเป็นอัตโนมัตินั้นแล 

การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ จึงเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของคุณงามความดีในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งความพอเพียง คุณธรรมในใจ จริยธรรมในการกระท า
จึงเป็นความส าคัญยิ่งในการสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของปุถุชนอันจะน าไปสู่ความดีงามในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ คือ ไม่เบียดเบียนสาธารณะ ไม่ทุจริต และยังเป็นรูปธรรมที่ จับต้องได้ เห็นผลชัดเจน 
และมีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะในฐานะของผู้น า ผู้มีอ านาจในบ้านเมือง ที่ต้องแยกผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่ใช้อ านาจกอบโกยประโยชน์เข้าสู่ตนเอง หรือในฐานะของประชาชนทั่วไป 
ที่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่ละเมิดประโยชน์สาธารณะ 

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา หลักพอเพียงอันเกิดจากการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าว สอดคล้องกับหลักธรรม เรื่อง “ประโยชน์ ๓ (อัตถะ ๓)” อันประกอบไปด้วย  

(๑) อัตตัตถะ – ประโยชน์ตน 
(๒) ปรัตถะ  – ประโยชน์ผู้อ่ืน 
(๓) อุภยัตถะ  – ประโยชน์ร่วมกัน, ประโยชน์ส่วนรวม 

การจ าแนกประโยชน์ทั้ง ๓ ประการนั้น พระพุทธองค์ ทรงชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันของรูปแบบ
ทั้ง ๓ ประโยชน์ และยังทรงชี้ให้เห็นถึงโทษแห่งการไม่รู้ประโยชน์ ดังพระสูตรที่ว่า 

“ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ ความว่า คนผู้โลภแล้วย่อมไม่รู้อัตถะ คือ ประโยชน์เกื้อกูลมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นตามความจริง... 
... ดูก่อนพราหมณ์ คนผู้กําหนัดแล้วแล อันราคะครอบงําแล้ว มีจิตถูกราคะกลุม้รมุแล้ว ย่อมไมรู่้ประโยชน์ตนตามความจริงบ้าง  
ย่อมไมรู่้ประโยชน์ผู้อื่นตามความจริงบ้าง ย่อมไมรู่้ทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ทั้งสองอย่างตามความจริงบ้าง ดังนี้ ...” 



๕๓ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

อนึ่ง พอเพียง ยังสอดคล้องกับหลักธรรมส าคัญอีกประการ คือ “สันโดษ” อันหมายถึงความยินดีด้วย
ของของตนด้วยเรี่ยวแรง และความเพียรโดยความชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย ๔ ตามมีตามได้ ความรู้จักอ่ิม 
รู้จักพอ สันโดษแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการดังนี้ 

(๑) ยถาลาภสันโดษ - ยินดีตามที่ได้ หมายความว่า ตนหาสิ่งใดได้มาด้วยความเพียร 
อันชอบธรรม ก็ยินดีในสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอื่น ทั้งไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้มา และไม่ริษยาคนอื่นเขา 

(๒) ยถาพลสันโดษ – ยินดีตามก าลัง คือ ตนท าเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ และได้มาแค่ไหน 
ก็ยินดีแค่นั้น ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลัง 

(๓) ยถาสารุปปสันโดษ – ยินดีตามสมควร หมายถึง ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน ทั้งในแง่ของ
เพศภาวะ ฐานะทางสังคมและแนวทางการด าเนินชีวิต 

การสามารถแยกแยะผลประโยชน์ทั้ง ๓ ประการ (อัตถิ ๓) ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีความสันโดษ
ในจิตใจ (ยถาลาภสันโดษ, ยถาพลสันโดษ, และยถาสารุปปสันโดษ) ย่อมยังให้เกิดความพอเพียงที่แท้จริงทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจอย่างยั่งยืนต่อไป 

(๒) Transparent : โปร่งใส 

T (Transparent) สุจริตธรรมจะช่วยให้สามารถสร้างค่านิยมของความโปร่งใส อันเริ่มมาจาก
ความคิดความองอาจกล้าหาญที่พร้อมจะเปิดเผย (มโนสุจริต) อันเนื่องมาจากกระท าที่สุจริต โปร่งใส และถูกต้อง 
(กายสุจริต) และยังสามารถถ่ายทอดเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมของความเปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบ  
ให้เกิดข้ึนทั้งในระดับองค์กรและระดับสังคม (วจีสุจริต) 

หากกล ่าวโดยประณ ีต  Transparent : โปร่ง ใส  ค ือ  บ ุคคลและหน ่วยงานปฏ ิบ ัต ิงาน 
บนฐานของความโปร่งใส ความโปร่งใสอาจมิใช่ตัวรับประกันความสุจริตของบุคคลหรือหน่วยงาน แต่ความโปร่งใส  
เป็นเครื่องมือส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานให้น าไปสู่ความเจริญและพัฒนา
มากยิ่งขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใสนั้น ไม่มีนิยามที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ที่น าไปใช้ รวมทั้งบริบท
ของสังคม วัฒนธรรม  ค่านิยมและวิถีชีวิต รวมถึงประเภทขององค์กรด้วย ทั้งนี้ กล่าวโดยสรุป ความโปร่งใส 
(Transparent) นั้น หมายถึง การกระท าใดๆ ที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูล  
ต่อสาธารณชนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที ่ดี  
ต่อหน้าที่ ทั้งนี้ การกระท าใดๆ นั้น ต้องสามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย 

โปร่งใส เป็นเครื่องมือส าคัญที่มีความจ าเป็นไม่ใช่เพียงเรื่องต่อต้านการทุจริตเท่านั้น แต่รวมถึงในมิติ
ของการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย เหตุเพราะความโปร่งใสนั้น จะน าไปสู่การตรวจสอบได้ 
และความรับผิดชอบอีกด้วย ความโปร่งใสจึงมิใช่เรื่องของการพัฒนาในเชิงระบบเพียงอย่างเดียว แต่หากหมายถึง
การพัฒนาเชิงค่านิยม ความกล้าหาญ ความเปิดเผย และความรับผิดชอบอีกด้วย และยังหมายถึงการพัฒนา  
ให้เกิดค่านิยมในการพัฒนากระบวนการจัดการงานให้เป็นระบบอยู่เสมอ ทั้ งในมิติในเชิงปัจเจก รวมถึงในมุม 
ของค่านิยมร่วมของสังคม กล่าวโดยสรุปนั้น ความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริต  หากมีความ
โปร่งใสมาก การตรวจจับการทุจริตรวมถึงการตรวจพบข้อบกพร่องก็จะมีความง่ายยิ่งขึ้น และการสร้างความโปร่งใส



๕๔ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

มิใช่เพียงการพัฒนาเชิงระบบ แต่การพัฒนาให้เกิดเป็นค่านิยม เป็นวัฒนธรรม ก็ส าคัญไม่แพ้กัน ในการสร้างทัศนคติ
ทางบวกต่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบ อันจะน าไปสู่การร่วมพัฒนางานและต่อต้านการทุจริตต่อไป 

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ค่านิยมของความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่า “อนวัชชสุข”
อันเป็นหนึ่งในสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อันนนาถสูตร ดังนี้  

“...สุข ๔ ประการเป็นไฉน คือ สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ ๑  
สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค ๑ สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ ๑ 

สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ๑...” 

กล่าวคือ อนวัชชสุข คือ สุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ สุขอันเกิดจากความสุจริต 
คือ การประกอบกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได้ บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับความสุขโสมนัสว่า  
เราประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได้ อันพระพุทธองค์ได้ยกไว้ว่าเป็นสุขสูงสุดตามพระสูตรที่ว่า 

“...นรชนผู้มีอันจะตายเป็นสภาพ รู้ความไม่เป็นหนี้ว่าเป็นสุขแล้ว 
พึงระลึกถึงสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ เมื่อใช้สอยโภคะเป็นสุขอยู่ 

ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญา ผู้มีเมธาดี เมื่อเห็นแจ้ง ย่อมรู้ 
ส่วนทั้ง ๒ ว่า สุขแม้ทั้ง ๓ อย่างนี้ ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อัน 

จําแนกแล้ว ๑๖ ครั้ง ของสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ฯ...” 

ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือทางโลกในระดับสากลที่ใช้ในการป้องกัน ยับยั้ง การทุจริต ในเชิงของระบบ 
กฎหมาย การบริหารงาน โดยมุ่งสร้างจากภายนอกเข้าสู่ภายใน หากแต่ทางพระพุทธศาสนานั้น สร้างทั้งจาก
ภายนอกสู่ภายใน (เช่น ศีล เป็นต้น) และยังสร้างภายในสู่ภายนอกด้วย เช่น สุขอันเกิดจากความสุจริตนี้ (อนวัชชสุข) 
หากมุ่งสร้างระบบ สร้างกฎเกณฑ์ กลไก ให้เกิดความโปร่งใสมากสักเพียงใด ตัวมนุษย์ผู้อยู่ใต้ร่มนั้นมิได้มีทรรศนะ 
ความเห็นถึงประโยชน์ซึ่งเกิดจากความสุขอันเกิดจากความสุจริต ความโปร่งใสในระดับวัฒนธรรมย่อมยากที่จะสร้าง
ให้เกิดได้โดยยั่งยืน 

(๓) Realise : ตื่นรู้ 
R (Realise) สุจริตธรรมจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความตื่นรู้ต่อปัญหาการทุจริต (มโนสุจริต) 

อันจะน าไปสู่ความพร้อมที่จะลงมือแก้ไขปัญหาการทุจริต (กายสุจริต) และร่วมกันสร้างให้สังคมทุกภาคส่วนตื่นรู้  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ส าเร็จได้จริง (วจีสุจริต) 

หากกล่าวโดยประณีต Realise : ตื่นรู้ คือ การรู้และพร้อมลงมือป้องกันทุจริต ตื่นรู้มิใช่เพียง 
การมีความรู้สึกตระหนักถึงพิษภัยหรือปัญหาของการทุจริต แต่เป็นความรู้สึกที่หนักแน่นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ต้อง
แก้ไข และเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายให้เกิดกับทั้งตนเองและต่อผู้ อ่ืน การตื่นรู้นั้น 
นอกเหนือจะเป็นความรู้สึกที่ว่า ตนเองไม่ควรท าทุจริตและจะต้องไม่ท าทุจริต แล้วยังต้องรู้สึกว่าการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาอีกหลายประการที่จะตามมา เหนือไปกว่านั้น 
ยังต้องรู้สึกอีกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลงมือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้และยังพร้อมที่จะลงมือกระท า
เมื่อมีโอกาสที่กระท าได้เต็มที่เต็มก าลังของตน 

ตื่นรู้ เป็นการสร้างแนวคิดความเห็นที่ถูกต้อง รู้ชัดรากเหง้าแห่งทุจริตและสุจริต เป็นกระบวนการ  
ที่มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ที่ไม่ใช่เพียงการสร้างค่านิยมว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี  



๕๕ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

ไม่สมควรกระท า แต่ยังต้องสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการได้ว่าปัญหาหลายประการที่เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้น  
ในปัจจุบัน  ทุกๆ ปัญหาล้วนมีความเก่ียวข้องกับการทุจริตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้  ยังต้องสามารถเชื่อมโยง
เหตุและผลให้สอดคล้องกันเพ่ือเปลี่ยนถ่ายค่านิยมเดิมว่า“การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว” ด้วยการรู้และแสดง
ข้อเท็จจริง เช่น “แม้จะไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลแต่ทุกคนก็ต้องจ่ายภาษีในรูปแบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% ในทุกครั้งที่
มีการใช้จ่าย”, “งบประมาณแผ่นดินมีมากเพียงพอที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย แต่กลับพัฒนาได้  
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการทุจริต”, “การให้สินบนหรือสมประโยชน์กันระหว่างข้าราชการและเอกชนแม้จะดู 
ไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่ในท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่ควรตกแก่สาธารณะก็กลับกลายเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  
ของคนบางคน” เป็นต้น 

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา การตื่นรู้ สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่า “สัมมาทิฏฐิ” อันเป็น 
หนึ่งองค์ธรรมของ “มรรคมีองค์ ๘” (หนทาง, ทาง) ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ๘ ประการ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ - เห็นชอบ, 
๒. สัมมาสังกัปปะ - ด าริชอบ, ๓. สัมมาวาจา - เจรจาชอบ, ๔. สัมมากัมมันตะ - ท าการชอบ, ๕. สัมมาอาชีวะ - เลี้ยงชีพชอบ, 
๖. สัมมาวายามะ - เพียรชอบ, ๗. สัมมาสติ - ระลึกชอบ, และ ๘. สัมมาสมาธิ - ตั้งจิตมั่นชอบ 

หากจะกล่าวโดยละเอียด สัมมาทิฏฐิ – เห็นชอบ เป็นข้อแรกของข้อธรรมที่หากปราศจากพ้ืนฐาน
ของความเห็นชอบแล้วนั้น ย่อมยากยิ่งที่จะถึงจุดหมายปลายทาง โดยสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาอันเห็นชอบ  
ตามความเป็นจริง ตามครรลองคลองธรรม ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถู กต้อง, ต้นทาง 
ของความดีงามทั้งปวงมี ๒ ประการ 

๑. ปรโตโฆสะ คือ การหมั่นรับฟังค าแนะน า ข่าวสาร สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเล่าจากผู้อื่น
ผู้เป็นกัลยาณมิตร (การกระตุ้นจากภายนอก) 

๒. โยนิโสมนสิการ คือ กระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา 
รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
(การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น) 

การตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตอันมีพ้ืนฐานจากสุจริตธรรมทั้งทาง กาย วาจา ใจ นั้น จะเกิดข้ึนได้
ยากยิ่ง หากปราศจากแนวทางและวิธีการที่แยบคายอันพระพุทธศาสนาได้ก าหนดไว้แล้วคือ สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ
ตามความเป็นจริงที่เกิดจากการหมั่นรับข้อมูลข่าวสาร (ปรโตโฆสะ) แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองตามสภาวะ  
แห่งเหตุปัจจัยของความเป็นจริง (โยนิโสมนสิการ) อันจะน ามาสู่แนวคิดความเห็นที่ถูกต้อง รู้ชัดรากเหง้าแห่งทุจริต
และสุจริต ซึ่งจะน าไปสู่การพร้อมร่วมกันลงมือป้องกันทุจริต 

(๔) Onward: มุ่งไปข้างหน้า 
O (Onward) สุจริตธรรมจะเสริมสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเจริญ อันมีจุดเริ่มต้น

จากการมีวิสัยทัศน์และความเชื่อความศรัทธาที่ว่าสังคมสามารถเปลี่ยนไปสู่ความเจริญได้ และเราทุกคนล้วนมีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ (มโนสุจริต) เมื่อรู้แล้วก็พร้อมลงมือเปลี่ยนแปลง แก้ไข สร้างสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
(กายสุจริต) และยังสามารถเป็นผู้น าแก่บุคคลอ่ืน โน้มน้าว สังคม ให้เชื่อและร่วมมุ่งไปข้างหน้าโดยสามัคคีกัน 
(วจีสุจริต) 

หากกล่าวโดยประณีต Onward: มุ่งไปข้างหน้า คือ การมุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญโดยการต่อสู้ 
กับการทุจริตอย่างไม่ย่อท้อ โดยมีพ้ืนฐานจากความเชื่อ ความศรัทธา ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น าไปสู่ความเจริญ



๕๖ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

โดยการต่อสู้กับการทุจริต ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากตนเองดีเพียงส่วนเดียวนั้นก็อาจไม่เพียงพอที่จะเป็นพลัง  
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ต้องโน้มน้าว จูงใจ ชักน า หรือลงมือกระท าตามก าลังที่ตนมีเพ่ือปรับปรุงสังคม  
ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างแนวร่วมแห่งความสุจริตให้เกิดข้ึนมาเพ่ือต่อสู้กับการทุจริตที่เป็นรากเหง้าส าคัญแห่งปัญหาอ่ืนๆ 

การมุ่งไปข้างหน้า ยังหมายถึง การเพียรพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดปรับปรุงให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ดีงาม โดยไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อความทุจริตนั้นๆ โดยการแสวงหาหนทาง เพียรพยายาม มีศรัทธาความเชื่อ  
ในเป้าหมายว่าสามารถท าให้เกิดขึ้นได้จริงๆ อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีวิริยะอุตสาหะเพียรพยายาม 
ในการรักษาคุณความดีท่ีเกิดข้ึนแล้วให้คงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา การมุ่งไปข้างหน้า สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่า “จักขุมา” 
อันเป็นหนึ่งองค์ธรรมของ “ปาปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย ๑. จักขุมา, ๒. วิธูโร, และ ๓. นิสสยสัมปันโน 
องค์ธรรมของปาปณิกธรรมนั้น ปรากฏในปาปณิกสูตร ในสูตรที่ ๑ ตรัสไว้ว่า 

“...องค์ ๓ ประการเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย  
พ่อค้าในโลกนี้ เวลาเช้าจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟ้ือ เวลาเที่ยงจัดแจง 

การงานโดยเอ้ือเฟ้ือ เวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟ้ือ ภิกษุทั้งหลาย 
พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้แล สมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ 

หรือเพ่ือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากข้ึน...” 

โดยได้เชื่อมโยงมาถึงกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วย ธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
สมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมหรือสุจริตธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือเพ่ือท ากุศลธรรมหรือสุจริตธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญ
มากขึ้น กล่าวคือ ความเพียร ไม่ย่อท้อต่อ และท าอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นนิจเป็นเหตุปัจจัยให้น าไปสู่ความส าเร็จ  
ทั้งทางโลกและทางธรรม 

นอกจากนี้  องค์ ๓ ประการในสูตรที่  ๒ ยังได้กล่าวข้อธรรมที่ เหนือไปกว่านั้นว่า หากผู้ใด
ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้ “...จะถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือไม่นานเลย...” กล่าวคือ ไม่ใช่เพียงแค่ได้
โภคทรัพย์มากข้ึนตามพระสูตรที่ ๑ แต่จะได้โภคทรัพย์มากมายในเวลาไม่นาน (อย่างรวดเร็ว) ในองค์ธรรมข้อแรกคือ 
จักขุมา อันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

“... ภิกษุทั้งหลาย พ่อคา้ชื่อว่าเป็นคนมีตาดีอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย 
พ่อค้าในโลกนี้ย่อมรู้สิ่งที่จะพึงซื้อขายว่า สิ่งที่พึงขายนี้ ซื้อมาเท่านี้ ขายไป 

เท่านี้ จักได้ทุนเท่านี้ มีกําไรเท่านี้ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าชื่อว่าเป็น 
คนมีตาดี ด้วยอาการอย่างนี้แล...” 

กล่าวคือ การมีปัญญามองการณ์ไกล รู้ว่าต้องท าอย่างไรถึงจะบรรลุตามเป้าหมาย สามารถวางแผน
และฉลาดในการอ่านคน 

จักขุมา (ปาปณิกธรรม) และมุ่งไปข้างหน้า (Onward) จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกันในความที่ว่า 
เป็นความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง มีปัญญา มีศรัทธา มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญ  
โดยการต่อสู้ทุจริตไปสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ ตามความท่ีกล่าวข้างต้นนั้นเอง 



๕๗ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

(๕) Knowledge : ความรู้ 
N (kNowledge) สุจริตธรรมจะเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมความใฝ่รู้ แสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง  

เป็นฐานในการประกอบกิจการงานต่างๆ (มโนสุจริต) และแสวงหาความรู้ทั้งสิ่งที่ล่วงมาแล้ว สิ่งที่ เกิดขึ้น 
ณ ปัจจุบันขณะ และคาดการณ์หนทางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเท่าทัน (กายสุจริต) และยังร่วมถ่ายทอด  
ให้สังคมเป็นสังคมท่ีใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อยู่เสมอให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต (วจีสุจริต) 

หากกล่าวโดยประณีต Knowledge: ความรู้ คือ การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต ความรู้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการกระท าทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน การก าหนดเรื่องความรู้  
ในโมเดล STRONG นั้น มีความส าคัญมาก ด้วยเพราะการทุจริตโดยธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ต้องปกปิด ซุกซ่อนอ าพราง 
และที่ส าคัญคือมีความซับซ้อนและมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัย  

การมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้น ความรู้เท่าทันแนวโน้ม 
ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงความรู้ในอดีตอันอาจจะวนกลับมาเกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
เพ่ือให้เท่าทันและสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งที่จะเกิดกับตนเองหรือเกิดต่อส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยยั่งยืนจะต้องเกิดจากความใฝ่รู้ ค่านิยมในการแสวงหาความรู้ และความรู้ ในการค้นคว้า
แหล่งความรู้นั้น ๆ  

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ความรู ้ สอดคล้องกับหลักธรรมที ่ชื ่อว่า “วิธูโร” อันเป็น 
หนึ่งองค์ธรรมของ “ปาปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย ๑. จักขุมา, ๒. วิธูโร, และ๓. นิสสยสัมปันโน ปาปณิกสูตร
ในพระสูตรที่ ๑ ที่กล่าวถึงความสม่ าเสมอนั้นได้อรรถาธิบายในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว ในหัวข้อนี้ จะมุ่งเน้นเฉพาะ  
ข้อธรรม วิธูโร 

วิธูโรนั้น หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญ มีความช านาญด้านเทคนิค ในพระสูตร  
ได้บัญญัติไว้ว่า 

“... ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าชื่อว่ามีธุระดีอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าในโลกนี้ เป็นคนฉลาดที่จะซื้อและขายสิ่งที่ตนจะพึง 

ซื้อขาย ภิกษุท้ังหลาย พ่อค้าชื่อว่าเป็นคนมีธุระดี ด้วยอาการอย่างนี้แล ...” 

วิธูโร (ปาปณิกธรรม) และความรู้ (Knowledge) ตามโมเดล STRONG นั้น จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
ในแง่ที่ว่า มคีวามเพียรพยายาม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นั้นแล 

(๖) Generosity: เอื้ออาทร 
G (Generosity) สุจริตธรรมจะเสริมสร้างสังคมให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกัน มีเมตตาต่อกัน 

ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย จริยธรรม ไม่น าประโยชน์อันควรเป็นสาธารณสมบัติมาเป็นของตนหรือพวกพ้อง
(มโนสุจริต) มีความกรุณาต่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังการตอบแทน (กายสุจริต) และร่วมสร้างสังคมที่กอรปด้วย
ความเอ้ืออาทรต่อกัน บนพื้นฐานของจริยธรรมอันถูกต้อง (วจีสุจริต) 

กล่าวโดยประณีต Generosity: เอ้ืออาทร คือ ร่วมพัฒนาให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง ความเอ้ืออาทรเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์อันต้องการ  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมตตากรุณา มีน้ าใจซึ่งกันและกัน แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความเอ้ืออาทรที่เกินขอบเขต



๕๘ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

เกินหลักของเหตุและผล ที่นอกจากจะน าไปสู่ความเดือดร้อนในระดับบุคคลเองแล้วยังน าไปสู่สิ่งที่ เรียกว่า  
“ระบบอุปถัมภ์” ในทางท่ีไม่ถูกต้องอันจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน รวมถึงสังคมในวงกว้างอีกด้วย 

การปลูกฝังความเอ้ืออาทรต่อกันในทางที่ถูกต้อง จึงยังจะให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่มุมของการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุขของคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการก าหนดขอบเขตที่ว่าเอ้ืออาทรต่อกันในกรอบจริยธรรมไหน ที่จะไม่เป็น
การเดือดร้อนต่อตนเองและผู้ อ่ืน หรือไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบมาเป็นของตน สร้างค่านิยม  
ความเอ้ืออาทรต่อกันในขอบเขตท่ีถูกที่ควรเพื่อลดค่านิยมระบบอุปถัมภ์อันเป็นรากเหง้าของปัญหาการทุจริต และยัง
สามารถน าไปสู่ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันต่อต้านการุทจริต สร้างแนวร่วมความสุจริตได้อีกด้วย 

ในมุมมองของพระพุทธศาสนา เอ้ืออาทร สอดคล้องกับหลักธรรมที่ชื่อว่า “นิสสยสัมปันโน” 
อันเป็นหนึ่งองค์ธรรมของ “ปาปณิกธรรม ๓” ที่ประกอบไปด้วย ๑. จักขุมา, ๒. วิธูโร, และ ๓. นิสสยสัมปันโน 
ปาปณิกสูตรในพระสูตรที่ ๑ ที่กล่าวถึงความสม่ าเสมอนั้นได้อรรถาธิบายในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว ในหัวข้อนี้ จะมุ่งเน้น
เฉพาะข้อธรรม นิสสยสัมปันโน 

นิสสยสัมปันโน หมายถึง การเป็นที่ พ่ึงได้ การพร้อมถึงความเชื่อถือ ไว้วางใจ ในหมู่คณะ  
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังในพระสูตรที่กล่าวไว้ว่า 

“... ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคนซึ่งจะเป็นที่พ่ึงได้อย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าในโลกนี้ อันคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งค่ัง ผู้มีทรัพย์มาก 
มีโภคะมาก ทราบได้เช่นนี้ว่าท่านพ่อค้าผู้นี้แล เป็นคนมีตาดี มีธุระดี สามารถ 

ที่จะเลี้ยงบุตรภรรยา และใช้คืนให้แก่เราตามเวลาได้ เขาต่างก็เชื้อเชิญ 
พ่อค้านั้นด้วยโภคะว่า แน่ะท่านพ่อค้าผู้สหาย แต่นี้ไปท่านจงนําเอาโภคะไปเลี้ยงดู 

บุตรภรรยา และใช้คืนให้แก่เราตามเวลา ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าชื่อว่าเป็น 
ผู้ถึงพร้อมด้วยบุคคลซึ่งเป็นที่พ่ึงได้ด้วยอาการอย่างนี้แล ...” 

นิสสยสัมปันโน (ปาปณิกธรรม) และเอื้ออาทร  (Generosity) ตามโมเดล STRONG นั ้น 
จึงเชื่อมโยงสอดคล้องกันในความหมายนี้ คือการมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่พ่ึงพิงได้ นิสัยดี มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
บนพื้นฐานจริยธรรมและความพอเพียงนั่นเอง 

๔. วงล้อสุจริตธรรมแห่ง STRONG Model 
หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เชื่อมโยง

สอดคล้องกันอันจะน าไปสู่การเจริญงอกงามของผู้ปฏิบัติตามพระสัจธรรมเหล่านั้น ความเชื่อมโยงอันเป็นสัจธรรม
ของพระสัจธรรม ถูกแสดงออกผ่านพระธรรมเทศนาทั้งแบบอนุโลม – ปฏิโลม ของพระบรมศาสดารวมถึง 
พระอุปัชฌาครูบาอาจารย์ที่ ได้พรรณาไว้แต่บรรพกาลมา เช่นว่ าความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสุจริตธรรม 
อันมีกายสุจริต วาจาสุจริต และมโนสุจริต เป็นต้น 

กายสุจริต และวาจาสุจริต ด้วยอ านาจของศีลและการปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งขัดเกลาจิตใจให้มีความสุจริต 
มโนสุจริต อันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วก็จะน าไปสู่การแสดงออกทางกายที่สุจริตและวจีที่สุจริตเช่นกัน 
ในทางกลับกัน กายหรือวาจาที่ทุจริต ก็จะน าไปสู่ความมัวหมองของใจ ความคิดหรือมโนที่ทุจริต ก็จะแสดงออก 
ผ่านกายและวาจาที่ทุจริตเฉกเช่นเดียวกัน การเชื่อมโยงกันในข้อธรรมลักษณะนี้ ปรากฏเป็นลักษณะเดียวกัน 
ในข้อธรรมของพระพุทธศาสนาหลายหลักธรรม เช่น อริยสัจ ๔ ความเชื่อมโยงของทุกข์ เหตุทุกข์ ความพ้นทุกข์ 
ทางพ้นทุกข์, พรหมวิหาร ๔ ความเชื่อมโยงของการสงสาร การช่วยเหลือ การยินดี และการวางเฉยเมื่อเกินก าลัง , 



๕๙ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

อิทธิบาท ๔ ความเชื่อมโยงของความพอใจ ความพยายามท า ความตั้งใจ และการใคร่ครวญพิจารณาในสิ่งที่ท า 
อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

โมเดล STRONG ก็เฉกเช่นเดียวกัน นัยยะของโมเดลแต่ละตัวล้วนถ่ายทอดอุดมคติที่เชื่อมโยง 
ร้อยเรียงอย่างมีแบบแผน เริ่มจาก พอเพียง (S-Sufficient)  แยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้แล้ว หากถูกต้อง 
ก็ต้องกล้าที่จะเปิดเผย โปร่งใส มุ่งสร้างความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบ (T-Transparent) เมื่อเปิดเผยแล้ว 
สิ่งที่ปรากฏ ตรงไหนมีปัญหาต้องแก้ไข ส่วนใดมีผลกระทบตรงไหนบ้าง ก็ต้องตื่นรู้ และพร้อมลงมือแก้ไขสิ่งนั้น (R-Realise) 
เมื่อรู้ชัดถึงแนวทางก็มุ่งแก้ไขพัฒนาอย่างไม่ย่อท้อ (O-Onward) สิ่งที่ส าคัญคือต้องไม่ประมาทโดยการแสวงหา
ความรู้อย่างเท่าทันเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (N-kNowledge) และยังต้องแสวงหาแนวร่วมความดีผ่านการสร้าง
ค่านิยมของความเอ้ืออาทรในทางที่ดีงาม (G-Generosity) 

หากกล่าวโดยพิสดารไปอีกขั้น จะสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงโมเดลคู่ตรงข้ามกันที่เป็นความสมดุล
ซึ่งกันและกันของโมเดลตามเส้นเชื่อมโยงที่แสดง คือ 

(๑) S-Sufficient พอเพียง และ O-Onward มุ่งไปข้างหน้า 
ความพอเพียง การแยกผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยอัตโนมัติ (+S) 

หากบุคคลสร้างให้เกิดในจิตใจได้แล้ว แต่ไม่ร่วมกันมุ่งสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนรวม (-O) ความเจริญงอกงาม
ในสังคมภาพรวมก็เกิดขึ้นได้โดยยาก ในทางกลับกัน หากบุคคลมุ่งแต่จะพัฒนา (+O) โดยหลงลืมการแก้ไขจัดการ
ความโลภของตน กิเลสของตน กอบโกยโดยไม่พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ตนพึงได้สิ่งใดเป็นประโยชน์สาธารณะ ( -S) 
จากผู้พัฒนาก็จะกลายเป็นผู้ที่ เน้นการกอบโกย เพราะฉะนั้น การพัฒนาจึงควรท าให้เกิดทั้งความพอเพียง  
การแยกแยะฯ (+S) และปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ มุ่งแก้ไข (+O) ไปโดยพร้อมเพรียงกัน 

(๒) T-Transparent โปร่งใส และ N-kNowledge ความรู้ 
หากมีข้อก าหนดให้มีการเปิดเผยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ในทุกส่วนของสังคม มีการวางระบบ

กฎหมาย และค่านิยมในการสนับสนุนการเปิดเผยอย่างประสบความส าเร็จ (+T) แต่สังคมไม่รู้เท่าทัน ขาดความรู้
ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เปิดเผยนั้นผิดถูกอย่างไร ต้องแก้ไขในจุดไหน ( -N) การเปิดเผยนั้นก็เปล่า
ประโยชน์เสมือนลิงได้แก้ว ในทางกลับกัน สังคมมีความรู้มากมาย มีการแสวงหาความรู้อยู่สม่ าเสมอ (+N) 
แต่หน่วยงานหรือองค์กรไม่มีค่านิยมหรือกฎหมายในการเปิดเผย โปร่งใส (-T) ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะเกิดขึ้นได้
โดยยาก เพราะฉะนั้น การพัฒนาจึงควรมุ่งให้เกิดทั้งความเปิดเผย โปร่งใส รับผิดชอบ (+T) และต้องสร้างสรรค์ 
ให้สังคมเกิดความรู้ และค่านิยมในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ (+N) ไปควบคู่กัน 

(๓) R-Realise ตื่นรู้ และ G-Generosity เอ้ืออาทร 
สังคมที่มีความตื่นรู้ มุ่งเฝ้าระวังและคอยจับตามองหรือจับผิดคนที่กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสังคม  

ที่ทรงคุณค่าด้านการตรวจสอบซึ่งกันและกัน (+R) แต่หากเมื่อใดสังคมนั้นขาดมิติของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เอื้ออาทร ต่อกันและกัน บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อมนุษย์แล้วนั ้น  (-G) สังคมนั้น ย่อมเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ 
ในทางกลับกัน สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมาก (+G) โดยที่ไม่สนใจว่าการช่วยเหลือนั้น จะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
หรือจริยธรรมหรือไม่ และไม่สนใจรอบตัวว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาอย่างไร (-R) สังคมนั้นก็เป็นสังคมที่หย่อนยาน 
เพราะฉะนั้น การพัฒนาจึงควรมุ่งให้เกิดทั้งมิติของการอยู่ร่วมกันแบบมีกฎเกณฑ์ แบบแผน เป็นสังคม (+R) รวมถึง
มิติของความเป็นมนุษย์ (+G) ไปพร้อมๆ กัน 



๖๐ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

จากที่ยกตัวอย่างข้างต้น น าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า โมเดล STRONG อันจะน าไปสู่การสร้างตัวบุคคล 
ที่เข้มแข็ง องค์กรที่เข้มแข็ง สังคมที่เข็มแข็งได้นั้น ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันในทุกองค์ประกอบ จึงจะน าไปสู่
ปลายทางของความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียสมดุลลงไป ก็ยากท่ีจะหมุนวงล้อ
ของโมเดลได้อย่างเต็มก าลัง ในลักษณะเดียวกันกับ สุจริตธรรม และข้อธรรรมอ่ืนๆ ที่มีองค์ประกอบที่ต้อง  
ขับเคลื่อนที่ส าคัญไม่ต่างกัน  

การขับเคลื่อนวงล้อของ STRONG Model อย่างต่อเนื่อง เสมือนกับการหมุนของวงล้อแห่งมรรค 
ทั้ง ๘ จะสร้างเสริมความเจริญและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยการหมุนกงล้อพ้ืนฐานของ STRONG อย่างต่อเนื่อง มีการปรับ
เปลี่ยนแปลง (R - Reformity) มิติ STRONG ทั้ง ๖ อย่างดีเลิศ (E - Excellence) เป็นก้าวสู่ระดับ STRONGER 
และก้าวสู่ระดับสูงสุด STRONGEST เมื่อทั้ง ๖ มิติ ก้าวสู่ความยั่งยืน (S - Sustainability) ไปสู่วิถีจริยธรรม 
(E - Ethics) เป็นสังคมในรูปแบบใหม่ ค่านิยมใหม่ ความจริงใหม่ อันเป็นจุดหมายคือสัจธรรม (T - Truth) นั่นเอง 



๖๑ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

๕. สรุปความ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า หลักสุจริตธรรมนั้นจัดได้ว่าเป็นรากฐานความดีทุกประการ เพราะหากบุคคลใด
มีหลักสุจริตธรรมภายในจิตใจ ย่อมเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่สะอาด ทั้งทางจิตใจ ทางกาย และทางวาจา ซึ่งความสะอาด
ของชีวิตทั้ง ๓ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีความเข้มแข็ง( STRONG) ทั้งความคิด การกระท า และค าพูด จะส่งผล
ต่อการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาความสุจริต จึงจ าเป็นต้องเริ่มต้นมาจากฐานรากของชุมชนคือทุกชีวิตที่อาศัย
อยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า จงตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี โดยการประพฤติธรรมให้สุจริต
อย่าประพฤติธรรมให้ทุจริต เพราะสิ่งที่จะรักษามนุษย์และสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขคือสุจริตธรรมนั่นเอง 

สุจริตธรรมจึงเป็นหลักการส าคัญที่มนุษย์จะต้องปลุก และปลูกขึ้นในเรือนใจ เพ่ือจะส่งผล 
ต่อการปรับ และเปลี่ยนพฤติกรรม และการสื่อสารที่น าไปสู่การทุจริตคดโกง หรือแย่งชิงสมบัติสาธารณะ 
หรือของผู้อ่ืนๆ มาเป็นของตนเอง เมื่อมนุษย์พัฒนาหลักการดังกล่าวได้ ก็จะท าให้เกิดความเข้มแข็ง (STRONG) ขึ้น 
ผลที่จะตามมาคือจะท าให้เกิดพลังของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความโปร่งใสในการใช้ชีวิตและการท างานต่างๆ 
เกิดความรู้เท่าทันต่อสภาพปัญหาการทุจริตคดโกงและช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต โดยการใช้องค์ความรู้เข้ามาเป็นฐานส าคัญในการท างานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพ่ือชุมชน  
และสังคมส่วนรวม 

ดังที ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที ่ ๙ ทรงย้ าเตือนว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิด 
ในตัวเอง เพ่ือจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง...”  
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หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 



๖๓ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

บทที่ ๕ 
อนุรักขนาปธาน  

เพียรรักษาสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและบ าเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ : 
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑. ความน า 
กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่แก้ไขได้ยำก รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย

ที่จะต้องร่วมมือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั ้งบัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุน  
ให้ประชำชนรวมตัวกัน หรือผนึกก ำลัง (Synergy) คนดีรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำย (Networking) เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำล
ในมิติของภำคประชำชนซึ่งเป็นเฟืองตัวใหญ่ เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมไปเป็นสังคมพลเมือง (Civil Society) 
หรือพลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม คือ พลเมืองมีจิตส ำนึกสำธำรณะร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหำกำรทุจริตใน
สังคมไทย หรือสังคมที่พลเมืองในระดับต่ำงๆ มีกำรรวมตัวกันอย่ำงแข็งแกร่ง เพ่ือที่จะเข้ำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต ที่มีผลกระทบต่อพัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆ ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ 
และสำธำรณะทรัพย์สมบัติของแผ่นดินให้ตกไปถึงลูกหลำนโดยสมบูรณ์สืบไป อันสอดคล้องกับหลักกำร 
ในพระพุทธศำสนำ คือ “อนุรักขนาปธาน” เพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม อีกทั้งยังต้องรู้จักบ ำเพ็ญ
ให้เจริญยิ่งขึ้นไปตรำบนำนเท่ำนำน  

๒. อนุรักขนาปธาน : การเพียรรักษาสุจริตธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและบ าเพ็ญให้เจริญย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ 
อนุรักขนำปธำนตำมที่ปรำกฏใน “ปธานสูตร” ได้ระบุไว้ว่ำ อนุรักขนำปธำน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

สร้ำงฉันทะ พยำยำม ปรำรภควำมเพียร ประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือควำมด ำรงอยู่ ไม่เลือนหำย ภิญโญภำพ ไพบูลย์ 
เจริญเต็มที่แห่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่ำ อนุรักขนำปธำน 

ในที่นี้ขยำยควำมได้ว่ำ อนุรักขนำปธำน หมำยถึง กำรเพียรรักษำสุจริตธรรมที่ เกิดขึ้นแล้ว 
ไม่ให้เสื่อมและบ ำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ ซึ่งกำรรักษำให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี้ มิได้หมำยเอำเพียงกำรดูแลอย่ำง
เดียวเท่ำนั้นหำกแต่หมำยรวมไปถึงกำรสอดส่อง กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรพินิจพิจำรณำ กำรส่งเสริมให้ท ำควำมดี  
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เกิดอำกำรช ำรุดทรุดโทรม ไม่ปล่อยให้เกิดรูรั่ว ไม่ปล่อยให้เกิดควำมเสียหำยด้วยประกำรใดๆ 
เมื่อพบสิ่งที่ไม่เหมำะไม่ควร อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำแก่ตน แก่ประชำคม แก่สังคมส่วนรวมตลอดถึงชำติ
บ้ำนเมือง จะต้องไม่นิ่งดูดำยเฉยเมย แต่ต้องแสดงควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรมออกมำท ำหน้ำที่ปกป้องจนเต็ม
สติปัญญำและควำมรู้ควำมสำมำรถ เฉกเช่นพระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงใช้ควำมกล้ำหำญอย่ำง เด็ดเดี่ยว 
ในกำรเสด็จออกพระรำชวัง เพ่ือไปแสวงหำหนทำงแห่งกำรพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งปวงสืบไป   

กำรที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบสัจจธรรมอันประเสริฐที่ส ำคัญแก่ชีวิต หรือที่เรียกว่ำ อริยสัจ ๔ นั้น 
มีควำมส ำคัญมำกเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะต้องอำศัยควำมเพียรอย่ำงแรงกล้ำและควำมตั้งใจอย่ำงเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับ



๖๔ หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

สัพพกิเลสที่พบเจอมำท้ังหมดในชีวิต เช่น กำรยึดมั่นถือมั่นว่ำสิ่งต่ำงๆ เป็นของเรำ อัตตภำพหรือขันธ์ ๕ เป็นของเรำ 
กำรหลงใหลใคร่รู้ในกำมคุณ ๕ อันเป็นเหตุน ำพำสู่ควำมหลงผิด เป็นต้น ทั้งหมดนี้นับเป็นสัพพกิเลสที่เกิดขึ้นกับ
มนุษย์มำอย่ำงช้ำนำน ไม่ว่ำในยุคสมัยใด มวลมนุษยชำติก็ประสบกับกิเลสเหล่ำนี ้มำทุกยุคสมัย  ด้วยเหตุนี้ 
พระพุทธองค์จึงเป็นตัวแทนของเหล่ำมนุษย์ที่มีควำมหำญกล้ำท้ำสู้กับกิเลสทั้งมวลที่วนเวียนอยู่ในชีวิตและชักน ำ  
ไปสู่อบำย ควำมเพียรที่ตั้งมั่นด้วยควำมกล้ำหำญเช่นนี้ส่งผลให้เกิดพุทธคุณ ๒ ด้ำน กล่ำวคือ อัตตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ
ซึ่งพุทธคุณท้ัง ๒ ด้ำนจะส่งผลให้เกิดประโยชน์นำนัปกำรต่อตนเองและสังคมอย่ำงยั่งยืนสืบไป   

อัตตหิตสมบัติ หมำยถึง กำรที่พระพุทธเจ้ำทรงบ ำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
เรียบร้อยดีเสียก่อน เป็นข้อที่มุ่งหมำยเอำพระปัญญำเป็นหลัก เพรำะเป็นเครื่องให้ส ำเร็จพุทธภำวะ คือ ควำมเป็นพระพุทธเจ้ำ
และควำมเป็นอัตตนำถะ คือ พึ่งตนเองได้เสียก่อน เมื่อตนเองเป็นที่พ่ึงพำอำศัยให้ตนเองได้อย่ำงดีแล้ว จึงจะมีควำม
เหมำะสมในกำรสงเครำะห์ชำวโลกต่อไปในอนำคตซึ่งปรำกฏต่อเนื่องในหลักธรรมที่ ๒ อันมีชื่อว่ำ ปรหิตปฏิบัติ
หมำยถึง กำรปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยทรงบ ำเพ็ญพุทธจริยำเพ่ือประโยน์แก่ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง เป็นข้อที่มุ่งหมำย
เอำพระกรุณำเป็นหลัก เพรำะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ส ำเร็จพุทธกิจ คือ หน้ำที่ของพระพุทธเจ้ำ และควำมเป็นโลกนำถ
หรอืที่เรียกว่ำ เป็นที่พ่ึงของชำวโลกได้    

ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอเสนอหลักธรรมน ำแนวทำงไว้ ๒ ประกำร ได้แก่ ธรรมสำยหลักน ำแนวทำง
คือ อนุรักขนำปธำน และธรรมส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรม มรีำยละเอียดดังนี้    

๒.๑ ธรรมสายหลักน าแนวทาง (สุจริตธรรมกถา) 
“สุจริตธรรมกถา” เป็นเครื่องมือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น 

กำรประพฤติตำมหลักธรรมที่ว่ำ “ธมฺม  จเร สุจริต ” แปลควำมว่ำ “พึงประพฤติธรรมให้สุจริต” หมำยถึง ควรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้สุจริต ๓ ประกำร คือ   

๑) มโนสุจริต (คิดดี) สัมมำทิฏฐิ คือ คุณธรรม 
๒) วจีสุจริต (พูดดี) สัมมำวำจำ 
๓) กำยสุจริต (ท ำดี) สัมมำกัมมันตะ  

อธิบำยขยำยควำมได้ว่ำ หลักสุจริตธรรมกถำ เป็นแนวทำงกำรท ำควำมดีที่สะท้อนผ่ำนหลักอนุรักขนำ
ปธำน ๓ มิติ กล่ำวคือ มโนสุจริต (คิดดี) เป็นกำรท ำควำมดีผ่ำนทำงมโนควำมคิดเป็นล ำดับแรกท่ีมีควำมส ำคัญที่สุด 
เหตุเพรำะว่ำ กำรกระท ำทั้งปวงของมนุษย์ทั้งทำงกำยหรือวำจำ ล้วนที่บ่อเกิดมำจำกใจทั้งสิ้น หำกใจตั้งมั่นในควำมดีงำม
อย่ำงสุจริตยุติธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้ควำมประพฤติทำงกำยและวำจำเป็นควำมดีงำมสุจริตตำมไปด้วย ดังพุทธศำสน
สุภำษิตว่ำ  

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ   
ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย  
เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น 
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ด้วยเหตุนี้ มโนสุจริต จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำรท ำควำมดีท้ังปวง หำกมีจิตใจตั้งมั่นในกำรท ำควำมดี
โดยเริ่มต้นที่ใจในเบื้องต้นก่อนแล้ว ก็ย่อมส่งผลไปถึงกำรแสดงออกทำงกำยและวำจำตำมไปด้วย ดังนั้น มโนสุจริตจึง
มีควำมส ำคัญมำกที่สุด เพรำะเป็นตัวก ำหนดควำมประพฤติที่ถูกต้องดีงำมได้ทั้งหมด ซึ่งมโนสุจริตนี้หรือกำรคิดดีนี้ 
อำจเรียกอีกอย่ำงหนึ่งได้ว่ำ กำรมีคุณธรรมประจ ำใจก็ได้ เพรำะคุณธรรมที่เกิดขึ้นทำงใจนี้ จะส่งผลต่อกำรควบคุม
ควำมประพฤติทำงกำยและวำจำ หรือที่เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ จริยธรรมทำงกำยและวำจำนั่นเอง  

เมื ่อมโนสุจริตมีควำมส ำคัญ เช่นนี ้ จ ึงควรพิจำรณำถึงองค์ธรรมที ่ส ่งผลให้เกิดมโน สุจริต 
อย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย นั่นคือ สัมมำทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์ธรรมที่ส่งผลให้เกิดมโนสุจริตควบคู่กันไป และเมื่อพิจำรณำถึง
สัมมำทิฏฐิย่อมค้นพบข้อเท็จจริงได้ว่ำ สัมมำทิฏฐิ เป็นอริยมรรคข้อแรกที่มีควำมส ำคัญยิ่ง เพรำะเป็นควำมเห็นชอบ
ที่กอปรด้วยหลักคิดทำงปัญญำอย่ำงแท้จริง เมื่อมีควำมเห็นชอบที่ดีงำม ย่อมส่งผลให้เกิดพลังควำมคิดในด้ำนบวก
และมีควำมสร้ำงสรรค์ในทำงที่ดีงำมต่อองค์กรและสังคมได้ ดังนั้น มโนสุจริต จึงเป็นเหมือนเข็มทิศในกำรก ำหนดหัวเรือ
ให้เดินหน้ำไปสู่เส้นทำงท่ีถูกต้องและปลอดภัยได้ด้วยกำรพิจำรณำไตร่ตรองตำมกระบวนกำรแห่งปัญญำที่งดงำม  

เมื่อมโนสุจริตท ำหน้ำที่ได้อย่ำงดีเพียงพอแล้ว ย่อมส่งผลต่อ วจีสุจริต ซึ่งเป็นกำรประพฤติดีงำม
ทำงวำจำ ด้วยกำรพูดคุยแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ และงดเว้นจำกกำรพูดเท็จและบิดเบือนควำมจริงเพ่ือให้บุคคลอื่น 
เข้ำใจผิด กำรพูดจำเหน็บแนมและส่อเสียดต่อบุคคลอ่ืน กำรพูดค ำหยำบคำยเพ่ือท ำร้ำยจิตใจผู้อ่ืน ซึ่งค ำพูดที่ไม่พึงประสงค์
เหล่ำนี้นับเป็นวจีทุจริตที่ส่งผลเสียหำยต่อจิตใจของผู้ฟัง กำรจะงดเว้นจำกวจีทุจริตได้ จ ำเป็นต้องเริ่มต้นที่มโนสุจริต
ที่แรงกล้ำ กอรปด้วยสติและปัญญำที่ตั้งมั่น เพ่ือคอยยับยั้งควำมคิดและกำรกระท ำในทำงที่ชั่วไม่ให้หลุดลอด  
ออกจำกสมองและส่งตรงออกทำงวำจำ จึงจะส่งผลต่อกำรควบคุมควำมประพฤติทำงวำจำให้ดีงำมได้ เมื่อควบคุม
ควำมประพฤติทำงวำจำได้เป็นอย่ำงดีด้วยกำรมีสติและปัญญำก ำกับอยู่ตลอดเวลำแล้ว จึงเรียกได้ ว่ำ สัมมำวำจำ 
หรือกำรเจรจำชอบ 

เมื่อมโนสุจริตท ำหน้ำที่น ำแนวทำงแห่งควำมคิดดี และส่งผลมำสู่กำรควบคุมควำมประพฤติทำงวำจำ
ในทำงที่ดีเรียบร้อยแล้ว ล ำดับถัดจำกนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อ กายสุจริต หรือกำรควบคุมควำมประพฤติทำงกำยต่อไป
ซึ่งกำยสุจริตนี้ มุ่งหมำยให้มีประพฤติที่ดีงำมทำงกำย โดยเว้นห่ำงจำกกำรประพฤติชั่วทำงกำย ๓ อย่ำง ได้แก่ งดเว้น
จำกกำรเบียดเบียนและฆ่ำสัตว์อย่ำงไร้ควำมปรำณี งดเว้นจำกจำกคดโกง ยักยอก และลักพำสิ่งของที่เจ้ำของมิได้อนุญำต
และงดเว้นจำกกำรประพฤติผิดในเรื่องกำมคุณจนขำดควำมส ำรวมระวัง กำรงดเว้นจำกควำมประพฤติชั่วทำงกำยนี้
นับว่ำเป็นหนทำงแห่งกำรส่งเสริมให้เกิดกำยสุจริต เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เป็นหนทำงของหนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่เรียกว่ำ
สัมมำกัมมันตะ (ท ำกำรชอบ) 

แนวทำงแห่งสุจริตธรรมกถำนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , ศ.ดร. ได้น ำเสนอไว้เป็น
แนวทำงแห่งกำรพัฒนำพลเมืองเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
มนุษย์ที่เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็นหน่วยย่อยแห่งกำรพัฒนำประเทศชำติบ้ำนเมืองให้ยิ่งใหญ่ได้ต่อไปในอนำคต 
ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “พัฒนำชำติให้เริ่มที่ประชำชน พัฒนำคนให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนำอะไร ให้เริ่มที่ตัวเรำเองก่อน” นั่นคือ 
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กำรพัฒนำประเทศชำติเริ่มจำกกำรพัฒนำประชำชนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีควำมสุข ทั้งนี้ เพรำะประชำชนที่พัฒนำ
ดีแล้ว ย่อมกลำยเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทุกภำคส่วนให้เจริญก้ำวหน้ำไปด้วยกัน  

สิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมอยู่ที่กำรพัฒนำคนให้เป็นสัปบุรุษคือเป็นคนดี คนดีคือคนเช่นไร
พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ คนดี คือ คนที่เกิดมำบ ำเพ็ญประโยชน์แก่ชำวโลก ดังข้อควำมว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย ก้อนเมฆใหญ่
เมื่อตกลงมำให้ข้ำวกล้ำทั้งปวงเจริญงอกงำม ย่อมตกเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่คนหมู่มำก ฉันใด  ภิกษุ
ทั้งหลำย สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่คนหมู่มำก  
คือ ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่มำรดำบิดำ ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่บุตร
ภรรยำ ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่ทำส กรรมกร และคนใช้ ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล  
เพ่ือสุขแก่มิตรและอ ำมำตย์ ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่สมณพรำหมณ์” รวมควำมได้ว่ำ สัตบุรุษ
หรือคนดีนั้นเกิดมำแล้วย่อมท ำประโยชน์ ๓ ประกำรให้บริบูรณ์ คือ ๑) อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒) ปรัตถะ ประโยชน์คนอ่ืน
๓) อุภยัตถะ ประโยชน์ส่วนรวม 

คนดีสำมำรถบ ำเพ็ญประโยชน์ทั้ง ๓ ประกำรให้บริบูรณ์แก่คนเป็นอันมำก เพรำะเขำท ำหน้ำที่ 
ได้อย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ถ้ำสมำชิกในสังคมใดพร้อมใจกันท ำหน้ำที่ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ สังคมนั้นก็จะมีควำมมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้น กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ แท้ที่จริง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ก็คือกำรปฏิบัติธรรม ดังพุทธศำสนสุภำษิตที่มีใจควำมว่ำ “พึงประพฤติสุจริตธรรม ไม่พึงประพฤติ
ทุจริตธรรม ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ” พระพุทธเจ้ำทรงประทำนพุทธศำสนสุภำษิตนี้
แก่พระเจ้ำสุทโธทนะในโอกำสที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกภำยหลังจำกกำรตรัสรู้ ในพุทธศำสนสุภำษิตนี้ค ำว่ำ
“ธรรม” หมำยถึง หน้ำที่ กล่ำวคือ พระเจ้ำสุทโธทนะทรงมีหน้ำที่ในกำรปกครองซึ่งจัดเป็นวรรณะธรรม คือ หน้ำที่
ประจ ำวรรณะกษัตริย์ พระพุทธเจ้ำทรงมีพุทธธรรมคือหน้ำที่ประจ ำของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยที่จะต้องออก
บิณฑบำตโปรดเวไนยสัตว์ ใครมีธรรมคือหน้ำที่อะไร ควรท ำหน้ำที่นั้นให้สุจริตด้วยลักษณะ ๓ ประกำร ได้แก่ 
๑) ไม่บกพร่องต่อหน้ำที่ ๒) ไม่ละเว้นหน้ำที่ และ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้ำที่ 

ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรทุ่มเทอุทิศตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
เมื่อได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ใด เขำจะท ำหน้ำที่นั้นอย่ำงดีที่สุดเพ่ือไม่ให้เกิดควำมบกพร่องเสียหำยแก่งำน  
ในหน้ำที่ เข้ำท ำนองที่ว่ำ “ร้องให้สุดค ำ ร ำให้สุดแขน แพนให้สุดปีก” ดังที่ขงจื้อกล่ำวไว้ว่ำ “เมื่อได้รับมอบหมำย 
ให้ท ำหน้ำที่ใด จงท ำหน้ำที่นั้นให้ดีที่สุด ถ้ำเขำให้เลี้ยงม้ำ ม้ำจะต้องอ้วน ถ้ำเขำให้เป็นเสนำบดีกระทรวงกำรคลัง  
เงินจะต้องเต็มคลัง” 

ไม่ละเว้นหน้าที่ หมำยถึง ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เขำจึงไม่ละทิ้งหน้ำที่หรือผลักภำระหน้ำที่ 
ของตนไปให้คนอื่น เช่น ผู้เป็นทหำรย่อมไม่หนีทัพ ผู้เป็นบิดำมำรดำย่อมไม่ละทิ้งหน้ำที่ในกำรอบรมสั่งสอนบุตรธิดำ
ในนิทำนอีสปมีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับมำรดำที่ไม่ท ำหน้ำที่ว่ำกล่ำวตักเตือนบุตรของตน เมื่อพบว่ำเขำชอบลักขโมย  
ในวัยเด็ก พอบุตรเติบใหญ่ก็กลำยเป็นโจร อีสปสรุปว่ำ เมื่อบุตรเป็นโจร บิดำมำรดำย่อมมีส่วนในกำรสร้ำงควำมเป็นโจร 
ให้กับบุตร เหตุเพรำะละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรอบรมสั่งสอนบุตรของตน 
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ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่มิชอบด้วยกฎหมำยและหลักศีลธรรม 
กล่ำวคือ เขำไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ ไปในกำรแสวงหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอ่ืนในทำงที่ผิดกฎหมำย  
และผิดท ำนองคลองธรรม ประโยชน์ในที่นี้หมำยรวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ต ำแหน่งหน้ำที่ ชื่อเสียงเกียรติยศ  
หรือสิทธิอ่ืนใดที่ไม่สมควรได้มำแต่ได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบจนกระทั่งได้มำตำมที่ต้องกำร นี้เรียกว่ำกำรทุจริต
ต่อหน้ำที่  

กำรทุจริตต่อหน้ำที่เป็นเหมือนสนิมที่กัดกร่อนชีวิตและสังคมให้พังพินำศไปในที่สุด ชีวิตของบุคคล
ผู้บกพร่องต่อหน้ำที่ ละเว้นหน้ำที่ และทุจริตต่อหน้ำที่ ย่อมมีแต่ควำมอ่อนแอเสื่อมโทรม อำณำจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต 
ไม่ได้ล่มสลำยเพรำะภัยจำกภำยนอกเพียงอย่ำงเดียว หำกแต่บำปทุจริตภำยในก็มีส่วนสร้ำงควำมอ่อนแอให้กับ
อำณำจักรนั้นๆ จนต้องล่มสลำยเมื่อภัยจำกภำยนอกมำรุกรำน สอดคล้องกับพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “สนิมเกิดขึ้น
จำกเหล็ก  ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด กรรมทั้งหลำยของตน ย่อมน ำคนผู้ไร้ปัญญำไปสู่ทุคติ 
ฉันนั้น” สมดังโคลงโลกนิติที่ว่ำ 

สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ ในตน 
กินกัดเนื้อเหล็กจน   กร่อนขร้ า 
บาปเกิดแต่ตนคน   เป็นบาป 
บาปย่อมท าโทษซ้ า  ใส่ผู้บาปเอง 

มีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับกำรทุจริตของคนไทยในอดีตว่ำ สวนสัตว์แห่ งหนึ่งได้เสือโคร่งใหม่มำตัวหนึ่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์แห่งนั้นตั้งงบประมำณเป็นค่ำอำหำรเสือตัวนี้วันละ ๑ บำทซึ่งเป็นเงินจ ำนวนมำกในสมัยนั้น 
ผู้คุมเบิกเงินวันละ ๑ บำทไปซื้อเนื้อมำเลี้ยงเสือ แต่เขำท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ด้วยกำรเบียดบังเงิน ๑ สลึงไปเป็นของตน 
เขำใช้เงินเพียง ๓ สลึงไปซื้อเนื้อมำเลี้ยงเสือทุกวัน ผลปรำกฏว่ำเสือไม่อ้วนสักที คนที่มำชมสวนสัตว์จึงฟ้องไปที่
ผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์ว่ำงบประมำณค่ำอำหำรเสือคงไม่พอขอให้ตั้งงบประมำณเพ่ิม ผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์  
เป็นคนรอบคอบสุขุม เขำส่งผู้ตรวจกำรคนหนึ่งไปตรวจดูว่ำท ำไมเสือจึงไม่อ้วน ผู้ตรวจกำรคนนี้ไปตรวจดูอยู่สำมวัน 
ก็รู้ควำมจริงว่ำเงินค่ำอำหำรเสือถูกเบียดบังไป ๑ สลึง เขำจึงขอส่วนแบ่งเป็นค่ำปิดปำกอีก ๑ สลึง เสือได้ค่ำอำหำร 
แค่วันละ ๒ สลึง เสือจึงผอมลงอย่ำงเห็นได้ชัด 

ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่ำเสือผอมจึงร้องเรียนไปยังผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมำณค่ำอำหำร 
เพ่ิมผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์ก็ส่งผู้ตรวจกำรระดับสูงไปตรวจดูว่ำท ำไมเสือจึงผอม ผู้ตรวจกำรคนนี้ไปตรวจดูอยู่สำมวัน  
ก็รู้ควำมจริงว่ำเงินค่ำอำหำรเสือถูกเบียดบังไป ๒ สลึง เขำจึงขอส่วนแบ่งเป็นค่ำปิดปำกอีก ๑ สลึง ตกลงว่ำ 
คนสำมคนเบียดบังค่ำอำหำรเสือไปถึง ๓ สลึง เสือได้ค่ำอำหำรแค่วันละ ๑ สลึง เสือจึงผอมมำกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก 

ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่ำเสือผอมมำกจึงร้องเรียนไปยังผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมำณค่ำอำหำร
เพ่ิมโดยด่วนแต่ผู้อ ำนวยกำรสวนสัตว์กลับส่งผู้ตรวจกำรระดับสูงสุดไปตรวจดูว่ำท ำไมเสือจึงผอมมำก ผู้ตรวจกำรคนนี้ 
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ไปตรวจดูอยู่สำมวันเสือก็ตำย เพรำะเขำขอสลึงสุดท้ำยเป็นค่ำปิดปำก นั่นคือ คน ๔ คนเบียดบังค่ำอำหำรเสือไปจนหมด 
เสือจึงตำย โคลงโลกนิติได้สรุปเหตุกำรณ์นี้ไว้ว่ำ 

เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ   มังสา  
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา      ไป่อ้วน  
สองสามสี่นายมา             ก ากับ กันแฮ 
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน         บาทสิ้นเสือตาย 

ปัญหำทุจริตดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่น ำมำเสนอไว้เท่ำนั้น แท้จริงแล้วปัญหำทุจริต
คอรัปชั่นยังมีอีกหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรร่วมกับประชำชนบุกรุกป่ำสงวนหรือตัดไม้ท ำลำยป่ำ กำรฮ้ัวกำรประมูล 
กำรท ำสัญญำชนิดที่ท ำให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญญำ รวมทั้งกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงในกำรเลือกตั้งทุกระดับ ปัญหำเหล่ำนี้
เกิดจำกกำรที่ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพรำะหวังผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น 
องค์กำรสหประชำชำติจึงก ำหนดให้วันที่ ๙ ธันวำคมของทุกปีเป็นวันต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันของโลก โดยรณรงค์
ให้ประชำชนทั่วโลกพร้อมใจกันที่จะไม่จ่ำยและไม่รับสินบน 

  ๒.๒ ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม  
หลักธรรมที่ส่งเสริมเพ่ิมเติมคุณธรรมประจ ำใจให้เกิดขึ้นแก่พลเมืองดีในสังคมและเพ่ิมเติม 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้มำกยิ่งขึ้นนี้ ประกอบหลักธรรม ๓ แนวทำง ได้แก่ หลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดี บีฑำคนชั่ว, 
ลักอปริหำนิยธรรม สร้ำงสังคมไทยห่ำงไกลควำมเสื่อม และหลักสำรำณียธรรม น ำไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มีรำยละเอียดดังนี้  

๑) หลักการเพิ่มอ านาจคนดี บีฑาคนชั่ว  
กำรส่งเสริมเพ่ิมคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมนั้น จ ำเป็นต้องน ำหลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดี  

และบีฑำคนชั่วไปใช้ เพรำะเป็นหลักที่รู้จักป้องกันและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ ำนำจไปข่มเหงรังแกคนอ่ืนในสังคม
และท ำกำรยกย่องเชิดชูคนดี ให้ท ำหน้ำที่เพ่ือส่วนร่วมต่อไปอย่ำงยั่งยืน หลักกำรนี้ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่ง
ที่ว่ำ “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห   ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ” แปลควำมว่ำ “พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง” 
หลักกำรนี้มีควำมสอดคล้องตรงกับแนวคิดทฤษฎีกำรเสริมแรง (Reinforcement Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีกำรจูงใจ 
ทีพั่ฒนำมำจำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกินเนอร์ (B.F. Skinner) ที่มีหลักคิดว่ำ เรำสำมำรถควบคุมพฤติกรรมของคนได้
โดยวิธีกำรเสริมแรงทำงบวกและทำงลบ ด้วยเหตุนี้ จึงแยกพิจำรณำออกเป็น ๒ ประเด็น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน 
ในกำรน ำไปใช้ชีวิตประจ ำวันยิ่งขึ้น ดังนี้  

๑.๑) เพิ่มอ านาจคนดี 
หลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดีนี้ ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ” แปลควำมว่ำ

“พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง” ตรงกับหลักคิดทฤษฎีทำงจิตวิทยำที่ว่ำด้วย “ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement)” เป็นกำรเสริมควำมต่อเนื่องของพฤติกรรมโดยกำรให้ผลกรรมเป็นตัวเสริมแรงบวก คือ สิ่งตอบ
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แทนที่ดึงดูดใจหรือน่ำพอใจเป็นรำงวัล เมื่อบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกำรเป็นที่ต้องกำร เช่น พนักงำนคนหนึ่ง
มำท ำงำนหรือเข้ำประชุมตรงเวลำสม่ ำเสมอ ตัวเสริมแรงบวกที่ใช้จูงใจในกำรท ำงำนอำจเป็นกำรให้เงินเดือนเพ่ิม 
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรได้รับสิทธิพิเศษ กำรได้วันหยุดเพ่ิมเติม เป็นต้น กำรเสริมแรงบวกนี้เป็นตัวจูงใจที่ใช้ได้ผลดี
ที่สุดในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  

ดังนั้น หลักกำรเพ่ิมอ ำนำจคนดีที่สอดคล้องกันกับทฤษฎีเสริมแรงทำงบวกนี้ จึงเป็นแนวทำง  
แห่งกำรสร้ำงคนดีให้มีจ ำนวนมำกขึ้นในสังคม เป็นหลักกำรแห่งกำรเพิ่มกำรท ำดีหรือเพ่ิมสุจริตรำยบุคคลให้มีมำกขึ้น
ในสังคม ด้วยกำรให้อ ำนำจ มอบหมำยหน้ำที่ หรือให้รำงวัลในกำรท ำควำมดีเช่นนั้นแก่คนดีไปเรื่อยๆ เมื่อคนดี 
เห็นคุณค่ำของกำรท ำควำมดีแล้ว ก็ช่วยกันผลักดันสังคมในภำพรวมให้เป็นสังคมอุดมสุขได้ด้วย นับเป็นกระบวนกำร
เสริมแรงจูงใจทำงบวกให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคม ท ำให้สังคมตื่นตัว สร้ำงพลังด้ำนบวกเชิงสร้ำงสรรค์ และสร้ำงสังคม
ที่ร่วมกันรับผิดชอบในควำมดีงำมให้เกิดข้ึนแก่สังคมด้วย  

๑.๒) บีฑาคนชั่ว 
หลักกำรบีฑำคนชั่ว ตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “นิคฺคณฺ เห นิคฺคหารห ” แปลควำมว่ำ  

“พึงข่มคนที่ควรข่ม” ตรงกับหลักคิดทฤษฎีทำงจิตวิทยำที่ว่ำด้วย “ทฤษฎีเสริมแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement)” เป็นกำรเสริมควำมต่อเนื่องของพฤติกรรมโดยบุคคลสำมำรถหลีกเลี่ยงผลกรรมทำงลบได้ 
เมื่อมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกำรเป็นที่ไม่พึงประสงค์ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้พฤติกรรมป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ
หรือกำรท ำโทษ เช่น พนักงำนมำท ำงำนหรือเข้ำประชุมตรงเวลำ เพรำะไม่อยำกได้ยินค ำต ำหนิจำกหัวหน้ำหน่วยงำน
มักมีกำรตั้งกฎหรือข้อห้ำม อะไรควรหรือไม่ควรกระท ำ มีระเบียบวินัยและก ำหนดกำรลงโทษไว้ให้ชัดเจน  
เพ่ือคอยควบคุมควำมประพฤติของที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงำน  

ดังนั้น หลักกำรบีฑำคนชั่วที่มีควำมสอดคล้องกับทฤษฎีเสริมแรงทำงลบนี้  จึงเป็นแนวทำง 
แห่งกำรควบคุมคนไม่ดี ซึ่งกำรควบคุมนี้มีหลำยลักษณะ เช่น กำรท ำโทษ หรือกำรออกข้อบังคับ เพ่ือเป็นแนวทำง
แห่งกำรจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่หรือขอบเขตกำรท ำงำนของคนชั่ว ให้อยู่ในกรอบแห่งควำมดีงำมที่สังคมก ำหนดร่วมกัน 
มิเช่นนั้น คนชั่วจะมีอ ำนำจมำกเกินไปและจะคอยบีบคั้นคนดีให้เกิดควำมล ำบำกในกำรด ำเนินชีวิต แนวทำงนี้ใช้หลัก
ของกระบวนกำรกลุ่มของคนในสังคมมำก ำกับดูแลสุขทุกข์ของผู้คนในสังคมกันเอง เพรำะในแต่ละชุมชนนั้น  
จะทรำบและรู้กันดีว่ำ ใครเป็นคนดีหรือไม่ดีในสังคม เมื่อมีคนไม่ดีเกิดขึ้นในชุมชน เรำในฐำนะพลเมืองคนหนึ่ง 
ในสังคม จึงต้องแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรช่วยกันเป็นหูเป็นตำในกำรดูแลสอดส่องควำมประพฤติ  
ของผู้คนในสังคมร่วมกัน เพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลคนชั่ว ไม่ให้ท ำควำมเดือดร้อนขึ้นแก่ชุมชน และเมื่อควบคุมได้ดีแล้ว
ก็ถือเป็นกำรร่วมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทำงอ้อมด้วย   



๗๐ 

 

หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) 
 

๒) หลักอปริหานิยธรรม สร้างสังคมไทยห่างไกลความเสื่อม 
หลักอปริหำนิยธรรมนี้ เป็นหลักที่พระพุทธเจ้ำตรัสถึงควำมเข้มแข็งของชำวแคว้นวัชชีที่ประพฤติ

ปฏิบัติตำมค ำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประทำนไว้ให้อย่ำงแข็งขัน เมื่อชำวแคว้นวัชชีปฏิบัติตำมหลักอปริหำนิยธรรมนี้ 
ย่อมได้ชื่อว่ำ มีแต่ควำมเจริญ ไม่มีควำมเสื่อมเลย ซึ่งหลักอปริหำนิยธรรมนี้มีทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  

๒.๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  

๒.๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ำกิจทั้งหลำยที ่
ควรท ำร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นปกป้องบ้ำนเมืองด้วยควำมสำมัคคี  

๒.๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดกับหลักกำรเดิม ไม่ล้มล้ำงสิ่งที่บัญญัติไว้ตำมหลักกำรเดิมที่ดีอยู่แล้ว 
ถือปฏิบัติมั่นตำมหลักกำรเดิมที่วำงไว้ ในกรณีเช่นนี้หมำยเอำหลักกำรเดิมที่มีควำมถูกต้องดี งำมอยู่ก่อนแล้ว 
หำกหลักกำรเดิมมีข้อบกพร่อง ก็ให้พิจำรณำร่วมกันเพื่อสร้ำงบัญญัติใหม่ให้มีควำมเหมำะสมต่อผู้คนในชุมชนต่อไป  

๒.๔) ท่ำนเหล่ำใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน ให้เคำรพนับถือท่ำนเหล่ำนั้น เห็นถ้อยค ำของท่ำนว่ำ 
เป็นสิ่งที่ควรรับฟัง เพรำะผู้ใหญ่ในชุมชนถือเป็นผู้มีประสบกำรณ์ผ่ำนชีวิตมำมำก ดังนั้น ท่ำนย่อมแนะน ำสิ่งที่ดี 
และคอยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะส่งผลต่อชุมชนของเรำเป็นแน่แท้  

๒.๕) อย่ำข่มเหงท ำร้ำยกุลสตรีทั้งหลำยในชุมชนด้วยกำรท ำร้ำยจิตใจ ให้ช่วยสงเครำะห์กุลสตรี
เหล่ำนั้นให้อยู่อย่ำงเป็นสุข มิให้ถูกข่มเหงท ำร้ำยไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม  

๒.๖) เคำรพสักกำรบูชำปูชนียสถำนและปูชนียวัตถุต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อจิตใจของผู้คนในชุมชน 
มิปล่อยให้รกร้ำงว่ำงเปล่ำหรือเสื่อมโทรมขำดคนดูแล เพรำะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่ำนี้มีผลต่อศรัทธำและขวัญก ำลังใจของ
ผู้คนในชุมชนเป็นอย่ำงยิ่ง 

๒.๗) จัดให้ควำมอำรักขำ คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม แก่เหล่ำพระสงฆ์ผู้เป็นบรรพชิตที่ปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมและเป็นผู้น ำจิตใจของประชำชน โดยตั้ง ใจว่ำ จะบ ำรุงท่ำนเหล่ำนั้นให้มีควำมผำสุกในปฏิบัติ 
สมณธรรมสืบไป  

อปริหำนิยธรรมทั้ง ๗ ประกำรนี้ พระพุทธเจ้ำตรัสแสดงแก่เจ้ำแคว้นวัชชีทั้งหลำยซึ่งเป็นผู้ปกครองรัฐ
โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมสำมัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสร้ำงระบอบสำมัคคีธรรม (Republic) ให้เกิดขึ้นในแคว้นวัชชี 
หำกแคว้นวัชชียังประพฤติปฏิบัติตำมหลักอปริหำนิยธรรมเช่นนี ้อยู ่ตลอด จะไม่ประสบกับควำมเสื ่อม เลย 
จะมีแต่ควำมเจริญเท่ำนั้นที่จะเกิดขึ้นในแว่นแคว้นนี้       

หลักอปริหำนิยธรรมนี้ เป็นหลักกำรที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
แม้ตนเองจะเป็นเพียงพลเมืองคนหนึ่งที่ถือเป็นหน่วยย่อยที่สุดในสังคม แต่เมื่อตนเองเป็นผู้ปฏิบัติตำมหลักกำรนี้  
ย่อมถือได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคมโดยภำพรวมให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น เมื่อสังคมเกิดควำมเข้มแข็ง
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ในกำรดูแลปกป้องขอบเขตขันธสีมำของตนเองเป็นอย่ำงดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำสังคมอย่ำงรอบด้ำน 
เป็นกำรพัฒนำที่สร้ำงมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนให้เกิดแก่สังคมโดยภำพรวมอีกด้วย   

๓) หลักสาราณียธรรม น าไทยม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
หลักสำรำณียธรรมนี้ เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้ระลึกถึงกัน เป็นหลักกำรแห่งกำรอยู่

ร่วมกันด้วยบำรมีแห่งเมตตำและควำมรักท่ีมีให้ต่อกันและกันของผู้คนในสังคม หลักกำรนี้มีทั้งหมด ๖ ข้อ ได้แก่  

๓.๑) เมตตำกำยกรรม คือ กำรตั้งเมตตำกำยกรรมในเพ่ือน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง ให้ช่วยเหลือ 
กิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยควำมเต็มใจ แสดงกิริยำอำกำรสุภำพ เคำรพนับถือกัน ให้เกียรติกันและกัน ทั้งต่อหน้ำ  
และลับหลัง 

๓.๒) เมตตำวจีกรรม คือ กำรตั้งเมตตำวจีกรรมในเพ่ือน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง ให้ช่วยเหลือด้วย
กำรบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะน ำตักเตือนและสั่งสอนด้วยควำมหวังดี กล่ำววำจำสุภำพ แสดงควำมเคำรพนับ
ถือต่อกันและกัน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง  

๓.๓) เมตตำมโนกรรม คือ กำรตั้งเมตตำมโนกรรมในเพ่ือน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง ด้วยกำรตั้งจิต
ปรำรถนำดี คิดท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน มองกันในแง่ดี มีควำมคิดด้วยพลังด้ำนบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อกัน
และกัน มีหน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและกัน  

๓.๔) สำธำรณโภคี คือ เมื่อได้สิ่งของใดมำโดยชอบธรรม แม้สิ่งของนั้นจะเป็นของเล็กน้อยเพียงใด 
ก็ไม่หวงแหนไว้เป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียว กลับน ำมำแบ่งปันเฉลี่ยช่วยเหลือเจือจำน ให้มีส่วนร่วมในกำรใช้สอย
บริโภคโดยทั่วกัน เรียกว่ำ มีน้ ำใจในกำรแบ่งปันให้แก่คนอ่ืน หรือมีจิตสำธำรณะพร้อมช่วยเหลือคนอ่ืนในยำมที่เขำ
ประสบควำมเดือดร้อน  

๓.๕) สีลสำมัญญตำ คือ มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง มีควำมประพฤติ
สุจริตดีงำมต่อกัน มีควำมปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบวินัย ไม่ท ำตนให้เป็นที่น่ำรังเกียจของหมู่คณะ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
มีควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน ไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษจำกกำรปฏิบัติภำยใต้กฎระเบียบเดียวกัน  
เพรำะควำมเสมอภำคนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรมีเท่ำเทียมกัน  

๓.๖) ทิฏฐิสำมัญญตำ คือ มีทิฏฐิดีงำมเสมอกันกับเพ่ือน ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง มีควำมเห็นชอบ
ร่วมกันในข้อที่ เป็นหลักกำรส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำร่วมกันอย่ำงยั่งยืน เป็นกำรปรับควำมคิดเห็น  
ให้อยู่ ในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ มีควำมเห็นชอบร่วมกัน รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ื นด้วยใจที่ เป็นธรรม 
ทั้งควำมเห็นที่ตรงกันและต่ำงกัน  

หลักสำรำณียธรรมทั้ง ๖ ประกำรนี้ เป็นหลักธรรมที่ท ำให้เป็นที่ระลึกถึงกัน ท ำให้เป็นที่รัก 
และที่เคำรพต่อกันและกัน เป็นไปเพ่ือควำมสงเครำะห์ ไม่ก่อควำมวิวำทต่อกัน เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ ำหนึ่ง 
ใจเดียวกันให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ  
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อย่ำงไรก็ดี หลักสำรำณียธรรมนี้มีควำมสอดคล้องกับพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ที่ตรัสแก่พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำรำชกำร และพสกนิกรนับแสน 
ที่เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมำคม เนื่องในวโรกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี
เมือ่วันที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๔๙ มีใจควำมว่ำ  

“ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่าย ท าให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีก าลังใจมากขึ้น นึกถึง
คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ท าให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ
บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง 

ประการแรก คือ การให้ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์ กัน 
ให้งานที่ท าส าเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อ่ืนและประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ  
แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามท าน าความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง  
อยู่ในเหตุในผล 

หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูล  
ในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะด ารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย  
ในมหาสมาคมแห่งนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น” 

จำกพระรำชด ำรัสข้ำงต้นนี้ พบว่ำ  

พระรำชด ำรัสประกำรที่หนึ่ง ที่ว่ำ “กำรให้ทุกคนคิด พูด ท ำ ด้วยเมตตำ มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน” 
มีควำมสอดคล้องกับหลักสำรำณียธรรมข้อที่ ๑-๓ ที่ว่ำ “เมตตำกำยกรรม เมตตำวจีกรรม เมตตำมโนกรรม”  

พระรำชด ำรัสประกำรที่สอง ที่ว่ำ “กำรที่แต่ละคนต่ำงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสำน งำนประสำน
ประโยชน์กันให้งำนที่ท ำส ำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อ่ืนและประเทศชำติ”  มีควำมสอดคล้องกับหลักสำรำณียธรรม 
ข้อที่ ๔ ที่ว่ำ “สำธำรณโภคี”  

พระรำชด ำรัสประกำรที่สำม ที่ว่ำ “กำรที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสุจริต ในกฎกติกำ 
และในระเบียบแบบแผนโดยเท่ำเทียมเสมอกัน” มีควำมสอดคล้องกับหลักสำรำณียธรรมข้อที่ ๕ ที่ว่ำ “สีลสำมัญญตำ”  

พระรำชด ำรัสประกำรที่สี่ ที่ว่ำ “กำรที่ต่ำงคนต่ำงพยำยำมท ำน ำควำมคิดควำมเห็นของตนให้
ถูกต้องเที่ยงตรงอยู่ในเหตุในผล” มีควำมสอดคล้องกับหลักสำรำณียธรรมข้อที่ ๖ ที่ว่ำ “ทิฏฐิสำมัญญตำ” 
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จำกควำมสอดคล้องกันของพระรำชด ำรัสของในหลวงรัชกำลที่ ๙ กับหลักสำรำณียธรรม ๖ 
ประกำรข้ำงต้นนี้ นับว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้เกิดข้ึนแก่ประชำชนในสังคมได้เป็นอย่ำงดี    

๓. อนุรักขนาปธาน : การสร้างพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ดังที่ทรำบกันในเบื้องต้นว่ำ อนุรักขนำปธำน หมำยถึง กำรเพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้
เสื่อมถอย และบ ำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ หำกเปรียบไปแล้วอนุรักขนำปธำนนี้ สำมำรถสงเครำะห์เข้ำกับ
พระปฐมบรมรำชโองกำร ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ ที่ได้พระรำชทำนให้ไว้ในวันที่ ๔ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดังมีใจควำมว่ำ  

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

  จำกพระปฐมบรมรำชโองกำรข้ำงนี้ พบว่ำ ค ำว่ำ “ต่อยอด” นี้ สอดคล้องกับหลักอนุรักขนำปธำน
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะอนุรักขนำปธำนมุ่งหมำยเอำกำรเพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วด ำรงคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ 
ตรำบนำนเท่ำนำน อีกท้ังยังต้องรักษำควำมดีเช่นนี้ให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่ยอมให้เสื่อมสูญหำยไปด้วย ดังนั้น จึงตรงกับ
ค ำว่ำ “ต่อยอด” ที่มุ่งหมำยเอำกำรรักษำพระปณิธำนของในหลวงรัชกำลที่  ๙ ให้ด ำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย 
ไปตรำบนำนเท่ำนำน ดังนั้น กำรใช้หลักอนุรักขนำปธำนเพ่ือสร้ำงพลเมืองดีและให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจำรณำให้ดีเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ยิ่งขึ้นสืบไป  

  ๓.๑ การใช้หลักอนุรักขนาปธานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ เป็นผู้ทรงน ำมำปฏิบัติโดยน ำมำใช้เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนของ
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ จึงประกอบหลักวิชำ และหลักธรรมหลำยประกำร ได้แก่  

(๑) เป็นปรัชญำแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  

(๒) เป็นปรัชญำในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง 
(๓) จะช่วยพัฒนำเศรษฐกิจให้ก้ำวทันโลกยุคโลกำภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อกำร รองรับ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลก ภำยนอกได้อย่ำงดี  
(๔) ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่ จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง ภำยนอกและภำยใน 
(๕) จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำ วิชำกำรต่ำง ๆ 

มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกข้ันตอน 
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(๖) จะต้องเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส ำนักในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้ มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิต  
ด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติปัญญำ และควำมรอบคอบ 

ในที่นี้ มีพระบรมรำโชวำท ในพิธีพระทำนปริญญำบัตรของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภ ูม ิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ร ัชกำลที ่ ๙  ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๑๗ มีใจควำมว่ำ  

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน  คือ  ความพอมีพอกิน  พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป  หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น  ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...” 

                เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่ยึดหลักทำงสำยกลำง ที่ชี้แนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติของประชำชน 
ในทุกระดับให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง  มีควำมพอเพียง  และมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะต้องอำศัยควำมรอบรู้  รอบคอบ  และระมัดระวัง  ในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรทุกขั้นตอน  ทั้งนี้  เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือให้สำมำรถอยู่ได้แม้ในโลกยุคโลกำภิวัตน์ที่มีกำรแข่งขันสูงได้อย่ำงมั่นคง  

  ในที่นี้ ขอน ำหลักธรรม ๔ ประกำร มำอธิบำยพอสังเขป ได้แก่ ๑) พอดี ๒) พอเหมำะ ๓) พอตัว 
๔) พอใจ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

  (๑) พอดี  
  ค ำว่ำ “พอดี” นี้ หมำยเอำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักทำงสำยกลำง หรือที่เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำ 
เป็นกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นกลำงโดยไม่ยึดติดวัตถุนิยมมำกเกินไป และไม่ใช้ชีวิตโดยท ำตนเองให้ล ำบำกเกินไป แต่
ให้ด ำเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมพอมีพอกิน พออยู่พอใช้  เป็นกำรใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยหลักกำรทำงปัญญำ
กล่ำวคือ รู้จักน ำหลักอนุรักขนำปธำนไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือคอยรักษำสุจริตธรรมและควำมดีงำมที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่ให้เสื่อมสลำยไป และท ำให้ตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปในอนำคตด้วย 

  (๒) พอเหมำะ  
  ค ำว่ำ “พอเหมำะ” หมำยเอำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักมัตตัญญุตำ หรือที่เรียกว่ำ รู้ประมำณ 
ในกำรด ำเนินชีวิต กล่ำวคือ รู้ประมำณในกำรใช้จ่ำยและรู้ประมำณในกำรเก็บรักษำทรัพย์ที่แสวงหำมำโดยชอบธรรม 
กำรรู้ประมำณตนเองนี้ เป็นแนวทำงแห่งอนุรักขนำปธำนที่ส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต เพรำะหำกเรำทรำบถึง  
ควำมพอเหมำะที่เกิดขึ้นแก่ตนเองได้อย่ำงดีเพียงพอ จะท ำให้เรำสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบแห่ง
ควำมดีงำมได้ โดยไม่ใช้ชีวิตโดยท ำตนให้มัธยัสถ์ล ำบำกเกินไปและไม่ท ำตนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินไป  
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  (๓) พอตัว  
  ค ำว่ำ “พอตัว” หมำยเอำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก “อัตตนำถะ” หรือกำรใช้ชีวิตที่มีกำรพ่ึงพำ
ตนเองเป็นหลัก เพรำะตนเป็นที่พึงของตนเองได้อย่ำงประเสริฐ กำรจะคอยหวังพ่ึงผู้อื่นอยู่เสมอนั้น เป็นแนวทำงของ
กำรดูถูกควำมสำมำรถของตนเอง ดังพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “ตนแล เป็นที่พ่ึงของตน คนอ่ืนใครเล่ำจะเป็นที่พ่ึงได้ 
ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พ่ึงที่หำได้ยำก” ดังนั้น กำรพ่ึงพำตนเองจึงเป็นเสมือนกำรฝึกฝนตนเองให้มีควำมพร้อม
ในกำรเป็นที่พ่ึงพิงของตนเองและคนอ่ืนอยู่เสมอด้วย ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่ำ “พวกเธอจงมีตนเป็นเกำะ 
มีตนเป็นที่พ่ึง จงมีธรรมเป็นเกำะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง”  

  (๔) พอใจ 
  ค ำว่ำ “พอใจ” หมำยเอำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักกำมโภคีสุข หรือที่เรียกว่ำ สุขของชำวบ้ำน 
ผู้อยู่ครองเรือนมี ๔ ประกำร ได้แก่ ๑) อัตถิสุข หมำยถึง สุขที่เกิดจำกควำมมีทรัพย์ เป็นควำมภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่ำ 
ตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มำด้วยน้ ำพักน้ ำแรงและควำมขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม ๒) โภคสุข หมำยถึง 
สุขที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยทรัพย์ที่ตนแสวงหำมำโดยชอบนั้น เพ่ือไว้ใช้ในกำรเลี้ยงชีพตนเองและผู้ อ่ืน รวมไปถึง  
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วย ๓) อนณสุข หมำยถึง สุขที่เกิดจำกควำมไม่เป็นหนี้สินติดค้ำงใคร มีควำมภำคภูมิใจ
ว่ำตนมีควำมเป็นใหญ่ในทรัพย์สิน มีอิสระในกำรด ำเนินชีวิตโดยไม่ตกเป็นทำสของสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติ  
๔) อนวัชชสุข หมำยถึง สุขที่เกิดจำกควำมประกอบอำชีพที่สุจริต เป็นอำชีพที่ไม่มีโทษและสร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อื่น สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้ตนเองและผู้อ่ืนก็ติเตียนไม่ได้ทั้งทำงกำย วำจำ และใจ 

  ๓.๒ การใช้หลักอนุรักขนาปธานเพื่อสร้างพลเมืองดีและให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
  อนุรักขนำปธำนสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดมิติของกำรสร้ำงพลเมืองที่ดีและมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมมำกยิ่งขึ้นด้วย เพรำะอนุรักขนำปธำนหมำยเอำกระบวนกำรเพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม
ซึ่งเป็นขั้นตอนของกำรสร้ำงพลเมืองดีให้เกิดขึ้นในสังคม ต่อจำกนั้นอนุรักขนำยังหมำยเอำกระบวนกำรบ ำเพ็ญ  
ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไปไพบูลย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จะแบ่งแนวคิดในส่วนนี้
ออกเป็น ๒ ด้ำน เพื่อประกอบกำรศึกษำให้ครบถ้วนสืบไป  

  ๑) การสร้างพลเมืองดี  
  พลเมืองดี หมำยถึง ประชำชน หรือรำษฎร หรือพสกนิกร หรือชำวบ้ำนโดยทั่วไปที่ประพฤติตน  
ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ของสังคม โดยบุคคลดังกล่ำวจะต้องมีหน้ำที่ 
และมีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประเทศชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  

  พลเมืองถือเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของสังคม พลเมืองที่สมบูรณ์ต้องมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีร่ำงกำย
ดี จิตใจดี คิดเป็น แก้ปัญหำเป็น และต้องเป็นก ำลังในกำรพัฒนำควำมเจริญของประเทศชำติให้เกิดควำมมั่นคง
สำมัคคีปรองดอง ซึ่งพลเมืองนี้มีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้  
  ๑.๑) เคำรพกฎหมำยและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และข้อบัญญัติของกฎหมำย  
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  ๑.๒) มีเหตุผลและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น  
  ๑.๓) ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ แม้ว่ำมตินั้นๆ จะไม่ตรงกับควำมคิดของตนเอง  
  ๑.๔) มีน้ ำใจประชำธิปไตย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ตน 
  ๑.๕) เคำรพสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น  
  ๑.๖) รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชำติ  
  ๑.๗) มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
  ๑.๘) มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองของประเทศ  
  ๑.๙) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือ  

   หน้ำที่ของพลเมืองดีตำมหลักอนุรักขนำปธำน คือ กำรช่วยกันเป็นหูเป็นตำคอยระแวดระวังภัย 
ที่อำจเกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคม เมื่อท ำหน้ำที่อย่ำงสุจริตด้วยกำรร่วมกันท ำควำมดีและคอยป้องกันควำมชั่วที่อำจเกิดขึ้น 
แก่หมู ่คณะแล้ว ยังนับได้ว่ำ ท ำหน้ำที ่ร่วมกันต้ำนโกงด้วย กำรท ำหน้ำที ่ของพลเมืองดีเช่นนี ้เป็น ส่วนหนึ่ง 
ของกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีน่ำยกย่อง     

  ๒) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ควำมรับผิดชอบนี้หมำยเอำกำรยอมรับในผลที่ได้กระท ำตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้
บุคคลนั้นๆ จะต้องรับทั้งผิดและชอบ ตำมสิ่งที่ตนได้กระท ำไปด้วย ดังที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ได้ทรงให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “รับผิดชอบ” ไว้ว่ำ หน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยให้ท ำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้ ผู้ใดมีควำมรับผิดชอบ จะสำมำรถประกอบกำรงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมที่มุ่งหมำยไว้อย่ำงแน่นอน ในที่นี้จึงขอน ำพระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ ๙ เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ  
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๑๙ มีใจควำมดังนี้  

“…การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ด าเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องท าด้วย
ความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน ส าคัญที่สุด ต้องเข้าใจ
ความหมายของค าว่า ‘ความรับผิดชอบ’ ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า ‘รับผิด’ ไม่ใช่การรับโทษ หรือถูกลงโทษ  
‘รับชอบ’ ไม่ใช่รับรางวัล หรือรับค าชมเชย 

การรู้จักรับผิด หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น  
มีประโยชน์ ท าให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไข
ความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ 

ส่วนการรู้จักรับชอบ หรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย ถูกตามหลักวิชา 
ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ท าให้ทราบแจ้งว่าจะท าให้งานส าเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไป 

นอกจากนั้น เมื่อเข้าใจความหมายของค าว่า ‘รับผิดชอบ’ ตามนัยดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ เข้าใจ 
ซึ้งในความรับผิดชอบ จะส านึกตระหนักได้ทันทีว่า ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท า จะหลีกเลี่ยง
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ละเลยไม่ได้ จึงใคร่ขอให้บัณฑิตศึกษาและสังวรระวังในความรับผิดชอบให้มากที่สุด ผู้ใดมีความรับผิดชอบ  
จะสามารถประกอบการงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามท่ีมุ่งหมายไว้ได้อย่างแน่นอน…” 

จำกพระบรมรำโชวำทนี้ ชี้ให้เห็นว่ำ กำรจะท ำงำนให้มีประสิทธิผล และให้งำนด ำเนินไปโดยรำบรื่น
ได้นั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งจะต้องท ำด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริง
ของงำน และท่ีสุดต้องเข้ำใจควำมหมำยของค ำว่ำ “รับผิดชอบ” ให้ถูกต้องด้วย  

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นตัวก ำหนดทิศทำงและนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องด้วย 
ดังจะเห็นได้จำกบริษัทชั้นน ำมักจะมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง มีเจตนำรมณ์ที่จะท ำงำนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยมุ่งสร้ำงและสืบสำนควำมสัมพันธ์อันดีที่เกิดจำกกำรยอมรับและไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ค ำนึงถึงผลกระทบ  
ที่อำจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐ
ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ที่อยู่ร่วมกันด้วย  

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรประพฤติจริยธรรมเพ่ือสังคม 
เพรำะกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกำรบ่งบอกถึงกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำง
สันติสุข ต้องกำรที่จะได้รับกำรยอมรับจำกผู้คนในสังคม เป็นกำรควบคุมควำมประพฤติของตนเองให้เข้ำกับหมู่คณะ
อ่ืนในสังคม เมื่อควบคุมควำมประพฤติตนเองได้แล้ว ยังแสดงออกต่อสังคมด้วยกำรท ำหน้ำที่คอยระแวดระวังภัย  
ให้คนอ่ืนในสังคมด้วย ถือว่ำเป็นผู้มีจริยธรรมเพื่อตนเองเป็นเบื้องต้น และมีจริยธรรมเพื่อสังคมในเบื้องปลำยได้ด้วย  

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรเป็นพลเมืองดีนี้ถือเป็นกำรท ำหน้ำที่เสมือนหนึ่ง 
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้เกิดแก่หมู่คณะ (Herd Immunity) ด้วย ซึ่งเริ่มต้นด้วยกำรฉีดวัคซีนให้แก่ตนเองก่อน 
เมื่อตนเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ก็เริ่มสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยให้แก่ผู้อ่ืนตำมไปด้วย แนวคิดเช่นนี้จึงเข้ำกับหลักอนุรักขนำปธำน
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรรักษำควำมดีให้คงอยู่ตรำบนำนเท่ำนำนโดยไม่ยอมให้เสื่อมสลำยไปนั้น ก็เพ่ือควำมเป็นอยู่
อย่ำงผำสุกของประชำชนนั่นเอง  
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๔. สรุปความ 

สัมมัปปธำน ๔ ประกอบไปด้วยสังวรปธำน ปหำนปธำน ภำวนำปธำนและอนุรักขนำปธำน นับเป็น
องค์แห่งกำรบรรลุธรรม สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงดียิ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติ  
สมถะวิปัสสนำ หรือแม้แต่กำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน หรือแม้แต่กำรประกอบสัมมำอำชีพต่ำงๆ สำมำรถที่จะ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่จ ำกัดกำล เมื่อกล่ำวถึงสัมมัปปธำน ๔ โดยภำพรวมใหญ่ก็เป็นกำรปรำรภถึงควำมเพียร
นั่นเอง และควำมเพียรนี้เป็นคุณธรรมอยู่ภำยในจิตใจของเรำทุกคนมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงสรรค์ชีวิตที่ดีงำม  
และกำรเข้ำถึงจุดหมำยสูงสุดของพระพุทธศำสนำ ส่งเสริมให้เกิดควำมเพียรเพื่อรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
ให้ตั้งมั่นมิให้เสื่อมและเจริญยิ่งขึ้นไปไพบูลย์ เพื่อให้สุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมีควำมตั้งมั่นยำวนำนมำกที่สุด 
เมื่อท ำแล้วต้องมีควำมยั่งยืนและเกิดเครือข่ำย (Networking) กำรรักษำควำมดีนี้ก็เปรียบเหมือนภำษิตไทย
ที่ว่ำ “พึงรักษำควำมดีดุจเกลือรักษำควำมเค็ม” ท ำอย่ำงไรให้เป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง เป็นพลเมืองดีที ่มี  
ควำมรับผ ิดชอบต่อส ังคม ในสังวรสูตรมี เกณฑ์ท ำควำมดี โปร่งใสและสุจริต แต่กำรจะท ำได้ดังนี้ต้องมี 
หลักยึดภำยในใจ ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้อะไรควรไม่ควร  

อนุรักขนำปธำน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์สัมมัปปธำนจึงสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ ๕๐ บุคคลมีหน้ำที่
ดังต่อไปนี้  คือ “ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ” ถือได้ว่ำเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยทุกคน นอกจำกนี้
ยังก ำหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้ำที่ของรัฐว่ำ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้ำงให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวก 
มีประสิทธิภำพ ที่ส ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคล  
ของหน่วยงำนของรัฐต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรม ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ อย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรป้องกัน 
มิให้ผู้ ใดใช้อ ำนำจหรือกระท ำกำรโดยมิชอบที่ เป็นกำรแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกระบวนกำรแต่งตั้ง  
หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
ทำงจริยธรรมดังกล่ำว กำรที่รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรบริหำร
บุคคลที่มีคุณธรรมนั้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้มีควำมพยำยำมที่จะแสดงให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนว่ำต้องกำรสร้ำงประสิทธิภำพในระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแผ่นดินและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมำภิบำลและมีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่ก ำหนดเอำไว้   
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เมื่อผนวกควำมตำมนัยแห่งอนุรักขนำปธำน กำรเพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม 
และบ ำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ ล้วนมีนัยควำมหมำยเพ่ือส่งเสริมไม่ให้ร่วมมือหรือสนับสนุนกำรทุจริต  
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเด่นชัดอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรด ำเนินควำมดีนั้นเป็นสิ่งสร้ำงได้ยำก ควำมชั่วสร้ำงได้ง่ำย 
ท ำเมื่อใดควำมชั่วนั้นเกิดขึ้นจนมีผลให้ได้รับควำมทุกข์ ผลของควำมดีเท่ำนั้นน ำให้เกิดควำมสุข คนไม่ต้องกำรทุกข์ 
ต้องกำรควำมสุข แต่ก็ไม่อยำกสร้ำงควำมดี หำกว่ำได้สร้ำงควำมดีเป็นแนวทำงไว้แล้วยิ่งก่อให้เกิดควำมสุข  
ควำมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อมีมำกขึ้นก็ให้หมั่นรักษำควำมดีนั้นให้อยู่คู่กับตน แต่กำรจะรักษำควำมดีให้อยู่ ตลอดไปได้ 
ต้องรู้จักประคับประคองดูแลตนเองให้มีทัศนคติที่ดี อย่ำให้ควำมชั่วได้มีโอกำสแทรกเข้ำมำในระหว่ำงได้ เมื่อเข้ำใจ
แจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตนเอง หมั่นท ำจิตใจให้เบิกบำนสงบเยือกเย็น เมื่อคิดดีก็จะน ำไปสู่กำรท ำ  
สิ่งดีงำมอันเป็นเหตุแห่งควำมเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงควำมไพบูลย์มั่นคงตลอดไป 
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บทที่ ๖ 

บทสรุป 

จำกข้อเท็จจริงตำมที่ ได้ศึกษำมำทั้งหมด พบว่ำ ปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันในสังคม 
มีหลำกหลำยรูปแบบและซับซ้อนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันนี้ คนในสังคมมักยกย่องคนรวย คนมีอ ำนำจ 
คนมีหน้ำมีตำมีฐำนะในสังคม โดยไม่ได้ค ำนึงว่ำ ควำมรวยหรืออ ำนำจนั้นได้มำโดยวิธีกำรใด เป็นวิธีกำรที่ถูกต้อง  
ตำมหลักศีลธรรมและมีมนุษยธรรมหรือไม่ เมื่อไม่ได้พิจำรณำถึงแก่นหรือกระพ้ีที่อยู่ภำยในแต่กลับให้ควำมส ำคัญ  
ต่อเปลือกที่อยู่ภำยนอก ส่งผลให้เกิดสังคมวัตถุนิยมขึ้น ใครมีโอกำสและฐำนะที่ดีกว่ำก็จะตักตวงผลประโยชน์
ส่วนรวมมำเป็นของตัว โดยไม่ได้ค ำนึงถึงควำมถูกต้องและเรื่องของศีลธรรมมำกนัก เข้ำท ำนองสุภำษิตที่ว่ำ  
“มือใครยำว สำวได้สำวเอำ” กำรตักตวงผลประโยชน์เข้ำหำตัวเช่นนี้เกิดขึ้นจำกกำรขำดหิริโอตตัปปะ คือ ไม่มีควำม
ละอำยชั่วและกลัวเกรงบำปที่ท ำลงไป ค ำนึงถึงแต่เพียงผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเท่ำนั้นโดยไม่ค ำนึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติบ้ำนเมือง บำงครั้งเมื่อไม่ได้รับผลประโยชน์ตำมที่ใจต้องกำร ก็อำจใช้วิธีกำรคดโกง  
หรือเอำเปรียบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ตำมที่ต้องกำร เข้ำท ำนองสุภำษิตที่ว่ำ “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ 
ก็เอำด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอำด้วยคำถำ” เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตำมที่มุ่งหวัง จึงยินยอมท ำเรื่องผิดศีลธรรม 
เป็นอันมำกได้ โดยไม่ได้ค ำนึงถึงเพ่ือนมนุษย์คนอื่นๆ กำรกระท ำควำมผิดเช่นนี้เป็นบ่อเกิดของปัญหำทุจริตคอร์รัปชัน 
ในสังคมไทย หำกแก้ไขสิ่งเหล่ำนี้ไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อแวดวงกำรศึกษำ สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง  
ของประเทศชำติเป็นอย่ำงยิ่ง จึงมีค ำถำมที่น่ำสนใจว่ำ เรำจะสำมำรถแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร 

ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดย ส ำนักส่งเสริมและบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมต้ำนทุจริต จึงจัดท ำ
หนังสือหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ หรือที่เรียกว่ำ “Anti – Corruption Education”
เป็นกำรน ำกรอบศีลธรรมตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์เข้ำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยสำมำรถปลูกฝัง
ค่ำนิยมด้วยกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ถูกต้องผ่ำนกำรศึกษำของหลักสูตรดังกล่ำว และน ำไปใช้กับบุคคล ๒ กลุ่มใหญ่
ได้แก่ ๑) พระภิกษุและสำมเณร และ ๒) ประชำชนทั่วไป มี ๕ กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น (ระดับปฐมวัย 
และ ป.๑ – ม.๖) กลุ่มวัยรุ่นตอนกลำง (อุดมศึกษำ) กลุ่มทหำรและต ำรวจ กลุ่มวิทยำกร และกลุ่มโค้ช  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

กลุ่มของพระภิกษุและสำมเณร สำมำรถช่วยเหลือสังคมได้ด้วยกำรน ำหลักธรรมค ำสอนที่เกี่ยวกับ
กำรแก้ปัญหำทุจริตคอร์รัปชันมำใช้ในกำรเทศนำธรรมสั่ งสอนชำวบ้ำนให้ตั้ งมั่นอยู่ ในศีลธรรมอันดีงำม  
และคอยช่วยเหลือกันสอดส่องเหตุเภทภัยต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในชุมชน เพรำะหน้ำที่หลักของพระภิกษุ 
และสำมเณร คือ ท ำให้ชำวบ้ำนเป็นคนดีมีศีลธรรม สร้ำงหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ให้เกิดขึ้นตำมนโยบำยของภำครัฐ 
ดังนั้น จึงสำมำรถช่วยเทศนำสั่งสอนชำวบ้ำนให้รักษำศีล ๕ รู้จักรักษำประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
บุคคล และรู้จักเป็นคนละอำยชั่วเกรงกลัวบำป เป็นต้น เมื่อพระภิกษุและสำมเณรเดินทำงไปแสดงธรรมในที่ใด  
ก็น ำหลักธรรมดังกล่ำวไปเทศนำสั่งสอนชำวบ้ำนในที่นั้นให้รู้จักรักษำศีล ๕ และไม่รับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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อันเป็นสำเหตุของปัญหำทุจริตคอร์รัปชันต่ำงๆ หำกเป็นครูพระสอนศีลธรรม ก็สำมำรถน ำแนวคิดของหลักสูตร
ดังกล่ำวมำช่วยกันเผยแผ่และบูรณำกำรเชื่อมโยงเข้ำกับกำรเทศน์ในเรื่องเดียวกันนี้ให้แพร่ขยำยไปทั่วประเทศ  
เมื่อท ำได้เช่นนี้จะเกิดสังคมแห่งกำรตระหนักรู้ เป็นสังคมแห่งกำรมีสติ ตื่นรู้ และมีควำมคิดเท่ำทันปัญหำที่เกิดข้ึนได้  

ส่วนกลุ่มของประชำชนทั่วไป ซึ่งมี ๕ กลุ่มย่อยนั้นก็ท ำหน้ำที่ ๒ ประกำร คือ ๑) หน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำ
เรียนรู้และ ๒) หน้ำที่ด้ำนกำรเผยแผ่ กล่ำวคือ กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น (ระดับปฐมวัยและ ป.๑ – ม.๖) กลุ่มวัยรุ่นตอนกลำง 
(อุดมศึกษำ) และกลุ่มทหำรและต ำรวจ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้มีหน้ำที่ในกำรศึกษำเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำนี้ให้ดี 
เพ่ือเป็นบำทฐำนในกำรช่วยเหลือและพัฒนำประเทศชำติ เพรำะกลุ่มบุคคลทั้ง ๓ กลุ่มนี้อยู่ในวัยแห่งกำรศึกษำและเรียนรู้
ในสิ่งต่ำงๆ เมื่อได้รับกำรเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงำมแล้ว จะสำมำรถน ำควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้กับตัวเอง ครอบครัว 
และประเทศชำติต่อไปได้อย่ำงมั่นคง กลุ่มนี้จะท ำหน้ำที่เหมือนจุดไฟให้ติดที่ไส้ของเทียน ท ำหน้ำที่ให้แสงสว่ำงแก่ตัวเอง
เท่ำนั้น ส่วนกลุ่มวิทยำกรและกลุ่มโค้ช จะท ำหน้ำที่ในกำรเผยแผ่ เป็นกลุ่มที่ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงสรรค์และจรรโลงสังคม 
ให้งดงำมด้วยกำรท ำหน้ำที่เผยแผ่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรต้ำนทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้คนในสังคมในระดับ 
ชั้นต่ำงๆ กลุ่มนี้จะท ำหน้ำที่เหมือนจุดไฟให้แก่เทียนเล่มอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเทียนที่ยังไม่เคยผ่ำนกำรจุดไฟมำก่อน หรือเทียนที่เคย
จุดไฟมำก่อนในอดีตแต่ปัจจุบันเทียนดับไปแล้ว ให้เทียนเหล่ำนี้กลับมำมีแสงสว่ำงขึ้นอีกครั้ง และเทียนจ ำนวนมำกที่ถูกจุดไฟ
ขึ้นมำนี้ จะเป็นแสงสว่ำงที่มีก ำลังกล้ำเพียงพอที่จะท ำให้ห้องที่มืดมิดกลับมีควำมสว่ำงไสวได้ด้วยแสงเทียนแห่งธรรม 

  ดังนั้น เป้ำหมำยของหลักสูตร จึงมุ่งหวังให้บุคคล ๒ กลุ่มใหญ่ กล่ำวคือ กลุ่มของพระภิกษุสำมเณร 
และส่วนกลุ่มของประชำชนทั่วไป ได้มีควำมรู้ที่ถูกต้องและถ่ำยทอดควำมรู้ที่ถูกต้องนี้ให้แก่ผู้อ่ืนในสังคมต่อไป  
เมื่อมีควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องดีงำมจนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ท ำให้ไม่เป็นคนทอดธุระและนิ่งเฉยต่อปัญหำ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในชุมชน ท ำหน้ำที่พลเมืองที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรต่อต้ำนทุจริต  
ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งกำรท ำหน้ำที่ทุกอย่ำงนี้ดังกล่ำวมำนี้จ ำเป็นต้องอำศัยหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่เรียกว่ำ 
ปธำน ๔ มำบูรณำกำรร่วมกันจนเกิดเป็นหลักสูตรต้ำนทุจริตเชิงพุทธ ที่สำมำรถน ำไปแก้ไขปัญหำทุจริตคอร์รัปชัน  
ในสังคมได้เป็นอย่ำงดี ในที่นี้จะขอน ำเสนอหนังสือโดยประยุกต์หลักธรรมค ำสอน (ปธำน ๔) ในพระพุทธศำสนำ 
กับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ : Anti – Corruption Education มีรำยละเอียดโดยย่อ ดังนี้ 

  ๑) สังวรปธำน หมำยถึง ควำมเพียรระวังยับยั้งกำรทุจริตที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดมีขึ้น โดยมีวิธีป้องกัน
ด้วยกำรใช้หลักกำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน (Conflict of interests) เป็นแนวทำงที่มุ่งเน้นไปที่กำรส ำรวมระวังอินทรีย์ ๖ ของตัวให้ดี กล่ำวคือ 
ระวังตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจของตัวให้ดี โดยไม่ให้ถูกบีฑำจำกสิ่งยั่วยุภำยนอกทั้ง ๖ ประกำร ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส และอำรมณ์ทำงใจ ดังนั้น หำกสำมำรถควบคุมอินทรีย์ ๖ ของตัวให้ดีได้ ย่อมส่งผลให้เกิดกำรควบคุม
ควำมประพฤติท่ีดีได้ทั้งทำงกำย วำจำ และใจ ในที่นี้มีตัวอย่ำงท่ีเป็นกรณีศึกษำดังนี้  



๘๒ 
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  กำรตำกข้ำวเปลือกบนถนนตำมพ้ืนที่ชนบทที่อำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแก่บุคคลอ่ืนที่เดินทำงบน
ท้องถนน ซึ่งกำรกระท ำเช่นนี้ เกิดขึ้นจำกกำรไม่คิดค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
มองเห็นว่ำ กำรตำกข้ำวเปลือกบนท้องถนนในพื้นที่ชนบทของชำวบ้ำน เป็นเพียงแค่กำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะแค่ชั่วครำว 
ไม่น่ำจะส่งผลเสียหำยต่อบุคคลอื่น แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว กำรตำกข้ำวเปลือกบนท้องถนนเช่นนี้ ส่งผลเสียหำยต่อ
บุคคลอ่ืนที่ร่วมเดินทำงสัญจรบนถนนเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะคนที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทำงสำยนั้น เมื่อเดินทำงผ่ำนมำ
ครั้งแรกด้วยควำมไม่รู้ อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะที่ขับขี่ยวดยำนพำหนะได้  

  จำกกรณีตัวอย่ำงเช่นนี้พบว่ำ ชำวบ้ำนอำจไม่ได้ค ำนึงถึง “สังวรปธำน” หรือเพียรระวังกำรทุจริต 
ที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่ได้ค ำนึงถึงผลที่ตัวได้ท ำลงไปว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ส่งผลเสียหำยต่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือเกิดผลเสียต่อคนอ่ืน เพรำะขำดกำรส ำรวมระวังทำงอินทรีย์ทั้ง ๖ ของตัวให้ดี ทั้งทำงตำ หู จมูก ลิ้น 
กำย และใจ ส่งผลให้เกิดทุจริตขึ้นได้ ๓ ทำง คือ ทำงกำย วำจำ และใจ ดังนั้น จึงควรพิจำรณำด้วยควำมระมัดระวัง
อย่ำงมีสติต่อเรื่องที่ตัวจะกระท ำลงไปให้ดีว่ำ ได้ค ำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งหรือไม่ และท ำให้คนอ่ืนล ำบำก
เดือดร้อนด้วยกำรกระท ำของตัวหรือไม่ หำกพิจำรณำด้วยใจที่ประกอบไปด้วยหลักสุจริตธรรมดังกล่ำวแล้ว  
ย่อมส่งผลให้เกิดสังคมอุดมสุขที่จะคอยช่วยกันระวังสอดส่องเหตุเภทภัยที่อำจเกิดขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ และช่วยกัน
ป้องกันเหตุดังกล่ำวนั้นมิให้เกิดมีขึ้นในสังคมได้อย่ำงยั่งยืนสืบไป  

  ๒) ปหำนปธำน หมำยถึง กำรเพียรพยำยำมละกำรทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้มีหนทำงเกิดขึ้นได้อีก 
เป็นกระบวนกำรลดละทุจริต ๓ คือ ทุจริตทำงกำย วำจำ และใจที่เกิดข้ึนแล้ว และควบคุมระวังมิให้เกิดข้ึนซ้ ำอีกด้วย
กำรใช้หลักธรรมหิริโอตตัปปะ คือ กำรละอำยชั่วและเกรงกลัวต่อบำป พร้อมทั้งกำรไม่ยอมอดทนต่อปัญหำ  
กำรทุจริตต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงนิ่งเฉย ไม่ยอมเป็นไทยเฉยที่นิ่งดูดำยต่อปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมอย่ำงไม่รู้ร้อนรู้หนำว  
แต่จะท ำหน้ำที่ในกำรเป็นหูเป็นตำคอยสอดส่องเฝ้ำระวังภัยและแจ้งเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบ 
และมำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้สงบระงับต่อไป ในที่นี้มีตัวอย่ำงท่ีเป็นกรณีศึกษำดังนี้  

  กำรทุจริตคอร์รัปชันในคดีน ำเข้ำรถยนต์หรูจำกเกรย์มำเก็ต โดยกรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต 
กรมกำรขนส่งทำงบก และส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม ร่วมกันโกงเป็นทีมโดยอำศัยช่องว่ำงทำงกฎหมำย 
เอ้ือประโยชน์ให้เอกชนแสดงรำยกำรส่วนประกอบรถยนต์ไม่ครบถ้วน และแจ้งรำคำน ำเข้ำรถยนต์หรูต่ ำกว่ำที่เป็นจริง 
ท ำให้รัฐสูญเสียภำษีไปกว่ำ ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชันเช่นนี้ เกิดขึ้นจำกแสวงหำผลประโยชน์
ร่วมกันโดยท ำกันเป็นทีมและมีผลประโยชน์มหำศำลเป็นเหยื่อล่อให้บรรดำข้ำรำชกำรที่ทนต่อควำมหอมหวำนของ
อำมิสสินจ้ำงไม่ได้ จึงยอมตัวเป็นผู้กระท ำผิดเสียเอง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพรำะไม่มีควำมละอำยชั่วกลัวบำปต่อสิ่งที่ตัว
กระท ำลงไปและอดทนต่อสรรพกิเลสที่ยั่วยวนใจไม่ได้ จึงส่งผลให้เกิดกำรคอร์รัปชันในลักษณะนี้ขึ้นมำ 

  จำกกรณีตัวอย่ำงเช่นนี้พบว่ำ หำกข้ำรำชกำรท ำหน้ำที่ของตัวด้วยควำมสุจริตยุติธรรม  
มีควำมละอำยชั่วกลัวบำปและค ำนึงถึงค ำสัตย์ปฏิญำณที่ตัวได้ถวำยไว้ในขณะที่เข้ำมำท ำหน้ำที่เป็นข้ำรำชกำรแล้ว 
จะเป็นผู้ ไม่ยอมอดทนต่อปัญหำทุจริตที่ เกิดขึ้น และไม่ยอมตัวให้ เสียเกียรติของควำมเป็นข้ำของแผ่นดิน  
โดยยอมแลกศักดิ์ศรีของตัวกับเงินทองที่หำมำได้โดยผิดวิธี เมื่อข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกที่ดีต่อหน้ำที่ของตัว  



๘๓ 
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มีควำมละอำยชั่วกลัวบำป และไม่ยอมอดทนต่อทุจริตที่เกิดขึ้น จึ งจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์เที่ยงตรง 
ดุจตรำชั่งและเป็นที่พ่ึงพำของชำวบ้ำนและประเทศชำติได้ 

  ๓) ภำวนำปธำน หมำยถึง กำรเพียรพยำยำมท ำสุจริตธรรมที่ยังไม่ เกิดมี ให้มีกำรเกิดขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมดีให้มั่นคงถำวรยิ่งขึ้นต่อไป จนก่อเกิด เป็นวัฒนธรรมแห่งควำมสุจริต 
โดยใช้หลักจิตพอเพียงต้ำนทุจริตเป็นแกนกลำงในกำรพัฒนำจิตใจให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งด้วยแนวคิด STRONG Model 
อันเป็นหลักกำรที่ส่งเสริมควำมดีและเพ่ิมพูนสติปัญญำให้แก่ผู้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน  
ให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

  STRONG Model ประกอบไปด้วย S = ควำมพอเพียง โดยค ำนึงถึงหลักประโยชน์ ๓ ในกำรด ำเนินงำน, 
T = ควำมโปร่งใส โดยค ำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นส ำคัญ, R = ตื่นรู้ โดยค ำนึงถึงหลักสัมมำทิฏฐิที่มีควำมเห็นชอบ
เป็นแกนกลำง, O = มุ่งไปข้ำงหน้ำ โดยกำรใช้หลักจักขุมำหรือมีวิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน, N = ควำมรู้ โดยกำรใช้หลักวิธูโร
หรือมีควำมฉลำดในกำรท ำงำน และ G = เอ้ืออำทร โดยกำรใช้หลักนิสสยสัมปันโนหรือกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ในกำรท ำงำน  

  เมื่อหลักกำรทั้ง ๖ ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนี้เกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็งขึ้นในชุมชน 
องค์กร หน่วยงำน และประเทศ เพรำะเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนแห่งควำมดีงำมให้เข้มแข็งได้ด้วยควำมซื่อสัตย์  
สุจริตอันนับได้ว่ำเป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอย่ำง ดังพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ที่ว่ำ “ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐำนของควำมดีทุกอย่ำง 
จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพ่ือจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอำด ที่เจริญมั่งคง”  

   ๔) อนุรักขนำปธำน หมำยถึง กำรเพียรพยำยำมท ำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป 
เป็นกระบวนกำรรักษำควำมดีที่ท ำมำทั้งหมดให้มั่นคงยืนยำวต่อไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นเครือข่ำย (Networking) หรือ
เกิ ด เป็ น วัฒ น ธรรม อ งค์ ก รที่ ดี ง ำม อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง  ส ร้ ำ งพ ล เมื อ งดี ที่ มี ค ว ำม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั งค ม  
ให้มำกที่สุด เสมือนหนึ่งกำรเก็บกักรักษำน้ ำฝนที่ไหลผ่ำนสระใหญ่ หำกสระมีรูรั่วซึมอยู่มำก สระย่อมเต็มได้ช้ำ 
ในทำงตรงกันข้ำม หำกสระไม่มีรูรั่วซึม สระก็ย่อมจะเต็มไปด้วยน้ ำได้ในเร็ววัน  

  แนวทำงกำรส่งเสริมให้ เกิดอนุรักขนำปธำน จะต้องน ำสุจริตธรรมมำใช้ในสังคมในฐำนะ  
เป็นเครื่องมือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยสะท้อนผ่ำนหลักสุจริต ๓ คือ กำยสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต ที่กอปรด้วยหลักหิริโอตตัปปะอันเป็นหลักธรรมที่พัฒนำคนให้เป็นเทวดำ พัฒนำปัญญำให้ยั่งยืน  
แก่สังคม และประพฤติตำมหลักสุจริตธรรมกถำ ๓ ประกำร คือ ไม่บกพร่องต่อหน้ำที่ ไม่ละเว้นหน้ำที่ และไม่ทุจริต
ต่อหน้ำที่ หำกท ำได้เช่นนี้ สังคมและประเทศชำติก็จะประสบพบเจอแต่ควำมสุขและควำมเจริญสืบไป  

 

  



๘๔ 
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หนังสือหลักธรรมค ำสอน (ปธำน ๔) ในพระพุทธศำสนำกับหลักสตูรต้ำนทุจริตศึกษำ 
๑. สังวรปธำน 

 สังวรปธำน คือ กำรรวบรวมหลักพุทธธรรม 
เพื่อป้องกันปัญหำไม่ใหเ้กิดขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น  
ท ำให้คนในสังคมคิดดดี้วยมโนสุจรติ คิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชนส์่วนบุคคล โดยไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) 
 ยึดหลักประโยชน์ ๓ คือ ประโยชน์ตวั ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน ์
ทั้งสองฝ่ำย (ประโยชน์ส่วนรวม)  
 ยึดหลัก “ธมฺม  จเร สุจริต ” คือ ควรท ำหน้ำที ่
ให้สุจริตท้ังทำงกำย วำจำ และใจ  

๒. ปหำนปธำน 
 ปหำนปธำน คือ กำรช่วยแก้ปัญหำทุจริตคอรร์ัปชันเพ่ือให้
สังคมอยู่ได้ โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตำคอยสอดส่องปัญหำ 
ทุจริตต่ำงๆ เมื่อเกิดเหตไุม่พึงประสงค์ก็ให้แจ้งต่อเจ้ำหน้ำท่ี 
ให้มำช่วยจัดกำรแกไ้ขปัญหำโดยไม่นิ่งเฉยและไมย่อมทนต่อ
ปัญหำทุจรติที่เกิดขึ้น  
 ยึดหลักลดอ ำนำจคนชั่ว เพิ่มอ ำนำจคนดี 
เพื่อสนับสนุนให้คนดีได้มีก ำลังใจในกำรท ำควำมดียิ่งขึ้นต่อไป  
 ยึดหลักให้มีควำมละอำยชัว่และเกรงกลวัต่อกำร 
ท ำบำป ไม่ยอมอดทนใหก้ับปัญหำทุจรติต่ำงๆ  
อย่ำงนิ่งเฉย  

๓. ภำวนำปธำน 
 ภำวนำปธำน คือ กำรร่วมกันพัฒนำอย่ำง 
เป็นระบบ ท ำให้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งควำมสุจริต สร้ำงเป็น
วิถีชีวิต เกิดเป็นวัฒนธรรมต้ำนทุจริต โดยใช้หลักจิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต ร่วมกับพัฒนำจิตใจโดยกำรน ำรูปแบบควำมเขม้แข็ง 
หรือ STRONG Model มำใช้ในสงัคม ประกอบด้วย 
 - S (sufficient) พอเพียง 
 - T (transparent) โปร่งใส 
 - R (realize) ตื่นรู้ 
 - O (onward) มุ่งไปข้ำงหน้ำ 
 - N (knowledge) ควำมรู้ 
 - G (generosity) เอื้ออำทร 

๔. อนุรักขนำปธำน 
 อนุรักขนำปธำน คือ กำรรักษำควำมดีที่ท ำมำทั้งหมด 
ให้มั่นคงยืนนำนท่ีสุดจนเกิดเป็นเครือข่ำย (Networking) 
ท ำให้เป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง 
สร้ำงพลเมืองดีที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้มำกท่ีสุด  
 ยึดหลักสุจรติ ๓ คือ กำยสุจรติ วจสีุจรติ 
และมโนสุจริต เพื่อร่วมสร้ำงคุณธรรมที่เกดิ 
จำกมโนสุจริต และส่งเสริมจริยธรรมที่เกิด 
จำกกำยสุจริตและวจสีุจรติ เพื่อควบคุมควำมประพฤต ิ
ให้เรียบร้อยดีงำมต่อไป  

   
  เมื่อพิจำรณำกำรน ำหลักปธำน ๔ ในพระพุทธศำสนำมำประยุกต์เข้ำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำแล้ว
จะพบว่ำ กำรน ำหลักสังวรปธำนและปหำนปธำนมำใช้นี้ ถือเป็นกระบวนกำรระงับปัญหำทุจริตคอร์รัปชันที่ก ำลังเกิดขึ้น
ในสังคมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมสังคมในรูปแบบเก่ำ เป็นกระบวนกำรจัดกำรกับ สำรพันปัญหำทุจริตที่เกิดขึ้น 
ให้สงบระงับไปโดยกำรยึดหลักประโยชน์ ๓ กำรยึดหลัก “ธมฺม  จเร สุจริต ” กำรยึดหลักเพ่ิมอ ำนำจคนดี บีฑำคนชั่ว 
และกำรยึดหลักให้มีควำมละอำยชั่วและเกรงกลัวต่อกำรท ำบำป ไม่ยอมอดทนให้กับปัญหำทุจริตต่ำงๆ อย่ำงนิ่งเฉย 
เหล่ำนี้ทั้งหมดถือเป็นกระบวนระงับดับปัญหำทุจริตด้วยหลักสังวรปธำนและปหำนปธำน  

  ส่วนกระบวนกำรต่อไป คือ กระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมสุจริตด้วยกำรใช้หลักภำวนำปธำน
และอนุรักขนำปธำน ถือเป็นกระบวนของกำรสรรสร้ำงวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิดมีขึ้น และต้องรักษำ
วัฒนธรรมแบบใหม่นี้ให้เกิดขึ้นตลอดไป เพ่ือท ำให้เกิดสังคมเข้มแข็งที่อุดมปัญญำโดยใช้หลักจิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ร่วมกับพัฒนำจิตใจโดยกำรน ำรูปแบบควำมเข้มแข็ง หรือ STRONG Model มำใช้ในสังคม และยึดหลักสุจริต ๓ 
คือ กำยสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยของวัฒนธรรมแห่งควำมสุจริตอย่ำงต่อเนื่อง
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และสร้ำงพลเมืองดีที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้มำกที่สุด เหล่ำนี้ทั้งหมดถือเป็นกระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรม  
แห่งควำมสุจริตด้วยหลักภำวนำปธำนและอนุรักขนำปธำน  

 ด้วยเหตุนี้  กำรจัดท ำหนังสือหลักธรรมค ำสอน (ปธำน ๔) ในพระพุทธศำสนำกับหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ : Anti – Corruption Education จึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนในสังคม เพรำะอำศัยกระบวนกำร 
๒ ประกำร คือ กระบวนกำรระงับทุจริตด้วยหลักสังวรปธำนและปหำนปธำน กับกระบวนกำรสร้ำงวัฒนธรรม  
แห่งควำมสุจริตด้วยหลักภำวนำปธำนและอนุรักขนำปธำน หำกท ำได้เช่นนี้สังคมก็จะปรำศจำกปัญหำทุจริตคอร์รัปชัน
เพรำะผู้คนในสังคมจะเป็นคนเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นผู้มีควำมละอำย 
และไม่ทนต่อปัญหำทุจริต เป็นผู้มีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นผู้มีสุจริตทั้งทำงกำย วำจำ และใจ ส่งเสริมให้เกิดสังคม
อุดมสุขและอุดมปัญญำตำมหลักค ำสอนที่ว่ำ “สอนให้รู้ ท ำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส” เพ่ือร่วมกันสร้ำงสรรค์ 
ให้ผู้คนในสังคมเกิดควำมตระหนักรู้น ำหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำมำเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิตสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส ่วนบุคคลและผลประโยชน์ส ่วนรวมได้อย่ำงถูกต้องอันจะเกิดประโยชน์ 
ต่อชำติบ้ำนเมืองสืบไป 





๘๗ 
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๘. นวโกวาท  หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. (๒๕๓๘). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.   
๙. แนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ วารสารวิทยาการ

จัดการ ปีที ่28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
๑๐. ในสังคมไทยปัจจุบัน.นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  

(นยปส.) รุ่นที่ ๕  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).   
๑๑. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
๑๒. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓. พิเชฐ ทั่งโต, พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย. วารสารจันทรเกษมสาร 

ปีที ่ ฉบับที ่43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. 
๑๔. พระไตรปิฎก เล่มที ่๘  พระวินัยปิฎก เล่มที ่๘ ปริวาร  เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๘  
๑๕. พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 
๑๖. พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที ่๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  
๑๗. พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. (๒๕๔๖). กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑๘. พระพุทธโฆษาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค ๑ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
๑๙. พระพุทธโฆสเถระ รจนา. อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ภาค ๑. 

กรุงเทพมหานคร : ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
๒๐. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที ่๔๓,  
๒๑. พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๓๑ 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๕๘. 
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๒๒. พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต ). พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่  ๑๑ 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑ 

๒๓. พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺ โต ). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ . พิมพ์ครั้งที่  ๓๙  
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

๒๔. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๔). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 

๒๕. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธบูรณาการ เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม, สรุปการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 : Commemorative Book : MCU Congress I. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2557 

๒๖. พระมงคลเทพมุนี. มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๓๙. 

๒๗. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร., (๒๕๖๐). บทบาทหมอชีวกโกมารภัจจ์. วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” 
๒๘. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., (๒๕๕๗). สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
๒๙. ไพยนต์ กาสี, สวดมนต์อย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๙),  
๓๐. พระราชวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙), ข้อควรจ าในวินัยมุข เล่ม ๑. (๒๕๓๕). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๓๑. พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร). ภูมิวิลาสินี. กรุงเทพ : มิตรสยาม, ๒๕๒๔. 
๓๒. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
๓๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
๓๔. วินัยมุข เล่ม ๑ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. (๒๕๓๗). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.   
๓๕. วินัยมุข เล่ม ๒ หลักสูตรนักธรรมชั้นโท. (๒๕๑๖). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๓๖. วินัยมุข เล่ม ๓ หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก. (๒๕๓๘). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.   
๓๗. วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์, อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด, ราชการไทยไร้คอร์รัปชัน: การส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

รัฐต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต, รายงานการวิจัย, ชุดโครงการสังคมไทยไร้คอร์รัปชันสนับสนุนโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 2563. 

๓๘. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ , การทุจริตคอร์รัปชันกับนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที ่1 (พ.ศ. 2551 - 2555), กรุงเทพมหานคร, 
ส านักงาน ป.ป.ช., มิถุนายน 2551. 

๓๙. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๑). หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต. 
พิมพ์ครั้งที ่๒, นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด. 

๔๐. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๑). โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. พิมพ์ครั้งที ่๒, นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด. 

๔๑. สัมมาทิฏฐิสูตร, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที ่12 พระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี 4 
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์

๔๒. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร). หลักพระพุทธศาสนา. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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๔๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (๒๕๒๙). สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.   

๔๔.  สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมโม), น าเที่ยวในพระไตรปิฎก. (๒๕๓๙). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราช  
๔๕. วิทยาลัย, พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมโม) วัดโสมนัสวิหาร. 
๔๖.  สฺยามรฏฺ สฺส เตปิฏก . (๒๕๒๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๔๗.  อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต  เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที ่๒๐ . 

 

วิทยานิพนธ์ 
๑. ว่าที่ร้อยตรี วันชัย เมธาอภินันท์. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการทุจริตในพระพุทธศาสนา, สารนิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
๒. วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ , อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด , ราชการไทยไร้คอร์รัปชัน : การส ารวจความคิดเห็น 

ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต, รายงานการวิจัย, ชุดโครงการสังคมไทยไร้คอร์รัปชันสนับสนุน
โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 2563) 
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หลกัสตูรสรา้งวทิยากรผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พุทธศักราช ๒๕๖๑



หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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ผู้จัดพิมพ์ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

พิมพ์ที่	 ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	ส�ข�	๔
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คำานำา

	 	 ยทุธศ�สตรช์�ตวิ�่ดว้ยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	

ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์ที่	๑	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	ประกอบด้วย	กลยุทธ์ที่	๑	ปรับฐ�น

คว�มคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้ส�ม�รถแยกระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

สว่นรวม	กลยทุธท์ี	่๒	สง่เสรมิใหม้รีะบบและกระบวนก�รกลอ่มเกล�ท�งสงัคมเพือ่ต้�นทจุรติ	กลยทุธท์ี	่๓ 

ประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	 และกลยุทธ์ที่	 ๔	 เสริมพลังก�รมี 

ส่วนร่วมของชุมชน	 และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพื่อต่อต้�นก�รทุจริต	 จ�กกลยุทธ์ที่	 ๑	 คณะกรรมก�ร

ปอ้งกันและปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ต	ิ(คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.)	จงึไดม้คีำ�สัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�ร

จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รให้ก�รศึกษ�และก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ขึ้น	เพื่อศึกษ�	วิเคร�ะห์	และรวบรวม

ข้อมูล	กำ�หนดแนวท�งและขอบเขตในก�รจัดทำ�หลักสูตร	ยกร่�งและจัดทำ�เนื้อห�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้

และสือ่ประกอบก�รเรยีนรู	้รวมทัง้พจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็เพิม่เตมิ	กำ�หนดแผนหรอืแนวท�งก�รนำ�หลกัสตูร

ไปใช้ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	และดำ�เนินก�รอื่นๆ	ต�มที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มอบหม�ย

	 	 คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรียนรู้และส่ือประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รปอ้งกนั

ก�รทุจริตได้ร่วมกันสร้�งชุดหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�	 :	 Anti-Corruption	 Education	 ประกอบด้วย	 

๕	หลักสูตร	ดังนี้	๑.	หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(ร�ยวิช�เพิ่มเติม	ก�รป้องกันก�รทุจริต)	๒.	หลักสูตร

อุดมศึกษ�	(วัยใส	ใจสะอ�ด	“Youngster	with	Good	Heart”)	๓.	หลักสูตรต�มแนวท�งรับร�ชก�ร	

กลุ่มทห�รและตำ�รวจ	 ๔.	 หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 

และ	 ๕.	 หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต	 ชุดหลักสูตรดังกล่�วได้ผ่�นกระบวนก�รนำ�ไปทดลองใช้	 

เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสำ�หรับก�รใช้ในกลุ่มเป้�หม�ยต่อไป	 นอกจ�กนี้	 

คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรหรอืชดุก�รเรยีนรูแ้ละส่ือประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รปอ้งกนัก�รทจุริต

ยังได้คัดเลือกสื่อก�รเรียนรู้จ�กแหล่งต่�งๆ	ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 รวม	๕๐	ชิ้น	 เพื่อใช้ในก�ร

เรยีนรู	้ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบต�มทีค่ณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เสนอ	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๖๑	

โดยใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งนำ�หลกัสตูรต้�นทจุรติศกึษ�ไปปรบัใชใ้นโครงก�รหรอืหลกัสตูรฝกึอบรมของ

ข้�ร�ชก�ร	บุคล�กรของรัฐ	หรือพนักง�นรัฐวิส�หกิจที่บรรจุใหม่	

	 	 หลกัสตูรสร�้งวทิย�กรผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงสูส่งัคมทีไ่มท่นต่อก�รทจุรติ	จดัทำ�โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

ด้�นก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรม	 ในคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบ

ก�รเรียนรู้	 ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	 ส�ระก�รเรียนรู้ประกอบด้วย	 (๑)	 ก�รคิดแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 (๒)	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 

(๓)	ก�รประยุกต์	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	(๔)	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร



		 พลตำ�รวจเอก	

		 	 (วัชรพล	ประส�รร�ชกิจ)

		 	 ประธ�นกรรมก�ร	ป.ป.ช.

	 	 ๓๐	พฤศจิก�ยน	๒๕๖๑	

	 	 คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	หวงัเป็นอย�่งยิง่ว�่	หนว่ยง�นภ�ครฐั	รฐัวสิ�หกจิ	รวมถงึหนว่ยง�นภ�ค

เอกชน	ทีป่ระสงคจ์ะสร�้งวทิย�กรด�้นก�รต�้นทจุริต	จะนำ�หลักสูตรสร้�งวทิย�กรผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลง

สู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	ในชุดหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�	(Anti-Corruption	Education)	ไปปรับใช้ 

ในโครงก�รหรือหลักสูตรฝึกอบรมวิทย�กรตัวคูณด้�นก�รต้�นทุจริต	 ขย�ยผลปลูกฝังวิธีคิดป้องกัน 

ก�รทุจริตอย่�งเป็นอัตโนมัติ	เพื่อร่วมกันสร้�งประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	



สารบัญ

           หน้า

คำ�นำ�     

ร�ยละเอียดหลักสูตร	 ๑

ต�ร�งวิเคร�ะห์หลักสูตร	 ๓

วิช�ที่	๑	เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ๕

วิช�ที่	๒	เรื่อง	คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๓๔

วิช�ที่	๓	เรื่อง	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 ๖๑

วิช�ที่	๔	เรื่อง	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	 ๗๓

ภ�คผนวก	 	 	 	

	 ก		ร�ยก�รสื่อประกอบเนื้อห�วิช�	 ๘๓

	 ข		แบบทดสอบ	 ๘๙

	 ค		กระด�ษคำ�ตอบและเฉลย	 ๙๔

	 ง		คำ�สั่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ที่	๖๔๖/๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร	 ๙๕

	 	 จัดทำ�หลักสูตร	หรือชุดก�รเรียนรู้และสื่อประกอบก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต

	 จ	 ร�ยชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ๙๘



--



1หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ชื่อหลักสูตร
	 สร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

หลักการและเหตุผล
	 ยทุธศ�สตร์ช�ตว่ิ�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ระยะที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ได้กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ที่	 ๑	 สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 อันมีกลยุทธ์ว่�ด้วยเรื่องของก�รปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัย

ตั้งแต่ปฐมวัยให้ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมเพื่อต้�นทุจริต	 ประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 

ต้�นทุจริต	 เสริมพลังก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	 (Community)	 และบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพื่อต่อต้�นก�ร 

ทุจริต	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 จึงได้จัดทำ�หลักสูตรสร้�งวิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	

เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รฝึกอบรมให้กับบุคล�กรของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 และบุคล�กรของหน่วยง�น 

ภ�ครัฐต่�ง	ๆ	เพื่อเป็นแกนนำ�วิทย�กรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	(ผู้ที่ได้รับก�รอบรมเนื้อห�/หลักสูตรนี้)	ในก�รนำ�

คว�มรูท้ีไ่ด้ไปถ่�ยทอดให้กบับคุล�กรในหน่วยง�นน้ัน	ๆ 	ให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบัเรือ่งก�รคดิแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลัก 

คว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ซึ่งคิดค้นโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณี	ไชยธีร�นุวัฒศิร ิ

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

 

	 ๑)		S	(sufficient	คว�มพอเพียง)	

	 ๒)		T	(transparent	คว�มโปร่งใส)

	 ๓)		R	(realise	คว�มตื่นรู้)

	 ๔)		O	(onward	มุ่งไปข้�งหน้�)	

	 ๕)		N	(knowledge	คว�มรู้)	

	 ๖)		G	(generosity	คว�มเอื้ออ�ทร)	



2 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพือ่สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและทศันคติทีถ่กูต้องเกีย่วกบัก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	และก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร

	 ๒.		เพื่อสร้�งวิทย�กรที่มีทักษะและส�ม�รถขย�ยผลองค์คว�มรู้ไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	 ๆ	 เพื่อมุ่งสร้�ง

สังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 วิช�ที่	๑	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	(๖	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๒	คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	(๓	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๓	ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	(๓	ชั่วโมง)

	 วิช�ที่	๔	ก�รฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๖	ชั่วโมง)

ระยะเวลาหลักสูตร
		 ๓	วัน	๒	คืน

กลุ่มเป้าหมาย
	 บุคล�กรของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	บุคล�กรภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจ	และภ�คประช�สังคม

สื่อการเรียนรู้
	 Power	Point	วิดีโอ	ภ�พยนตร์สั้น	ใบง�น	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		ก�รทดสอบคว�มรู้	(๖๐	คะแนน)

	 ๒.		ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๔๐	คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
	 ผู ้ผ่�นก�รอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจ�กค่�คะแนนจ�กแบบทดสอบคว�มรู ้และค่�คะแนนจ�ก 

ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กรรวมกันอย่�งน้อยตั้งแต่	๖๐	คะแนนขึ้นไป



3หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ที่ เรื่อง เนื้อหา ชัว่โมง กระบวนการ
การวัดและ
ประเมินผล

๑ ก�รคิดแยกแยะ
ระหว่�ง
ประโยชน์	
ส่วนตนและ
ประโยชน์ 
ส่วนรวม

๑.๑	ส�เหตุของก�รทุจริตฯ

๑.๒	คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	รูปแบบของก�รขัดกัน

ระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

๑.๓	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ

๑.๔	วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)/Digital	

thinking	(ฐ�น๒)

๑.๕	บทบ�ทของรัฐ/เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	

๑.๖	กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๖ ก�รบรรย�ย	

ก�รคิดวิเคร�ะห์

กรณีศึกษ�	

ก�รทำ�กิจกรรม

กลุ่ม	

ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)

๒ คว�มละอ�ย
และคว�ม
ไม่ทนต่อ
ก�รทุจริต

๒.๑	ก�รทุจริต

-	คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	

-	ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต

-	สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตในประเทศไทย

-	ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�รพัฒน�ประเทศ

-	ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

-	กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

๒.๒	คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

-	คว�มเป็นพลเมือง

-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

๒.๓	คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

-	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

๒.๔	ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	

ก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต

๒.๕	ลงโทษท�งสังคม

๒.๖	ช่องท�งและวิธีก�รร้องเรียนก�รทุจริต

๒.๗	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�นและ

ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

-	ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น

-	ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

-	กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จ

คว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	และก�รให้

คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓

๓ ก�รบรรย�ย	

ก�รคิดวิเคร�ะห์

กรณีศึกษ�	

ก�รทำ�

กิจกรรมกลุ่ม	

ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)



4 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ที่ เรื่อง เนื้อหา ชัว่โมง กระบวนการ
การวัดและ
ประเมินผล

๓ ก�รประยุกต์

หลักคว�ม

พอเพียง

ด้วยโมเดล	

STRONG	:	

จิตพอเพียง

ต้�นทุจริต	

๓.๑	ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง)	

๓.๒	โมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	
๓ กรณีโครงก�ร	

STRONG	

จิตพอเพียง

ต้�นทุจริต

ก�รบรรย�ย

สอบเนื้อห�	

(๒๐	คะแนน)

๔ ก�รฝึกปฏิบัติ

ก�รเป็น

วิทย�กร

ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่กำ�หนด
ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	
-	คว�มหม�ยของวิทย�กร
-	บทบ�ทและหน้�ที่ของวิทย�กร
-	คุณสมบัติของวิทย�กรที่ดี
-	ก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
-	เทคนิคก�รเตรียมตัวที่ดีของวิทย�กร

๖ -	๓	ชั่วโมงแรก	
ให้ผู้เข้�ร่วม
ทุกคนแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติก�ร
เป็นวิทย�กร
โดยสุ่มหัวข้อ
วิช�ก�รบรรย�ย
จ�ก	๓	วิช�	
โดยให้วิทย�กร
ประเมิน	
-	๓	ชั่วโมง
หลัง	วิทย�กร
ให้ข้อเสนอแนะ
กระบวนก�ร
หล�กหล�ย

ก�ร
ประเมิน
ฝึกปฏิบัติ
ก�รเป็น
วิทย�กร	
(๔๐	คะแนน)



5หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑   : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ป็นก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	กฎหม�ย

ทีเ่ก่ียวข้อง	แนวคดิเกีย่วกบัก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	เพือ่ให้ผูเ้รยีน

ส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๒.		เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ส�เหตุของก�รทุจริต

	 ๒.		คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 รูปแบบของ 

ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๓.		กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ

	 ๔.		วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)/Digital	thinking	(ฐ�น๒)

	 ๕.		บทบ�ทของรัฐ/เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	

	 ๖.		กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม	

สื่อการเรียนรู้
	 Power	Point	วิดีโอ	ภ�พยนตร์สั้น	ใบง�น	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)



6 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๑   : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จำานวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงคว�มกังวล	 อันเนื่องม�จ�กเป็นปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อน	 

ย�กต่อก�รจดัก�รและเก่ียวข้องกับทกุภ�คส่วน	เป็นทีย่อมรบักนัว่�ก�รทจุรตินัน้มคีว�มเป็นส�กล	เพร�ะมกี�รทจุรติ 

เกิดขึ้นในทุกประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นประเทศที่พัฒน�แล้วหรือประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�	 ก�รทุจริตเกิดข้ึนท้ังใน 

ภ�ครฐัและภ�คเอกชน	หรอืแม้กระทัง่ในองค์กรทีไ่ม่แสวงห�ผลกำ�ไรหรือองค์กรเพือ่ก�รกุศล	ในปัจจบัุนก�รกล่�วห�

และก�รฟ้องร้องคดกี�รทจุรติยงัมบีทบ�ทสำ�คญัในด้�นก�รเมอืงม�กกว่�ช่วงทีผ่่�นม�	รฐับ�ลในหล�ยประเทศ 

มีผลก�รปฏิบัติง�นที่ไม่โปร่งใสเท่�ที่ควร	 องค์กรระดับโลกหล�ยองค์กรเสื่อมเสียช่ือเสียง	 เนื่องม�จ�กเหตุผล 

ด้�นคว�มโปร่งใส	 สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอที่จะได้นำ�เสนอข่�วอื้อฉ�วและก�รประพฤติผิดจริยธรรม 

ด้�นก�รทุจริต	 โดยเฉพ�ะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต่�งถูกเฝ้�จับจ้องว่�จะถูกสอบสวนเมื่อใด	อ�จกล่�วได้ว่� 

ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในปัญห�ใหญ่ที่จะขัดขว�งก�รพัฒน�ประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่	 ซึ่งต่�งเป็นที่ทร�บกันดีว่� 

ก�รทุจริตควรเป็นประเด็นแรก	ๆ	ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	

	 เห็นได้ชัดว่�ก�รทุจริตส่งผลกระทบอย่�งม�กกับก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเทศ 

ที่กำ�ลังพัฒน�	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกก็มีคว�มกังวลในปัญห�ก�รทุจริตด้วย 

เช่นเดยีวกนั	โดยเหน็พ้องต้องกนัว่�ก�รทจุรติเป็นปัญห�ใหญ่ทีก่ำ�ลงัขดัขว�งก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และสงัคม	 

ให้ก้�วไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญห�ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

	 ก�รทจุรตินัน้อ�จเกดิขึน้ได้ในประเทศทีม่สีถ�นก�รณ์	ดงัต่อไปนี	้๑)	มกีฎหม�ย	ระเบยีบ	หรอืข้อกำ�หนด

จำ�นวนม�กที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล	 หรือมูลค่�เพิ่ม

หรือกำ�ไรส่วนเกินท�งเศรษฐกิจ	 และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนดดังกล่�วมีคว�มซับซ้อน	

คลุมเครือ	เลือกปฏิบัติ	เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	๒)	เจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จมีสิทธิ์ข�ดในก�รใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งให้

อิสระในก�รเลือกปฏิบัติเป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	 กับใครก็ได้	 ๓)	 ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พหรือ

องค์กรทีม่หีน้�ทีค่วบคมุดูแลและจดัก�รต่อก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ของเจ้�หน้�ทีท่ีม่อีำ�น�จ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ประเทศ

ที่กำ�ลังพัฒน�	ทำ�ให้ก�รทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่�งม�ก	โดยไม่ใช่เพียงเพร�ะว่�ลักษณะประช�กรนั้น

แตกต่�งจ�กภูมิภ�คอื่นที่พัฒน�แล้ว	 ห�กแต่เป็นเพร�ะกลุ่มประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�นั้นมีปัจจัยภ�ยในต่�ง	 ๆ	 

ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อก�รเกิดก�รทุจริต	 อ�ทิ	 ๑)	 แรงขับเคลื่อนที่อย�กมีร�ยได้	 เป็นจำ�นวนม�กอันเป็นผล 

เนื่องม�จ�กคว�มจน	ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	

หรอืก�รว่�งง�น	๒)	มสีถ�นก�รณ์หรอืโอก�สทีอ่�จก่อให้เกดิก�รทจุรติได้เป็นจำ�นวนม�ก	และมกีฎระเบยีบต่�ง	ๆ  

ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	๔)	กฎหม�ยและประมวล
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จริยธรรมไม่ได้รับก�รพัฒน�ให้ทันสมัย	 ๕)	 ประช�กรในประเทศยังคงจำ�เป็นต้องพึ่งพ�ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

อยู่เป็นจำ�นวนม�ก	๖)	คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัยต่�ง	ๆ	

ดงักล่�ว	จะนำ�ไปสู่ก�รทจุรติ	ไม่ว่�จะเป็นทจุรติระดบับนหรอืระดบัล่�งกต็�ม	ซึง่ผลทีต่�มม�อย่�งเหน็ได้ชดัเจน 

มีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริตทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง	ก�รลงทุน 

ในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่จ�กนักลงทนุต่�งช�ตลิดน้อยลง	ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิลดน้อย 

ลงไปด้วยเช่นกนั	หรอืก�รทจุรติทำ�ให้เกดิช่องว่�งของคว�มไม่เท่�เทยีมทีก่ว้�งขึน้ของประช�กรในประเทศหรอื 

อกีนยัหนึง่คอื	ระดบัคว�มจนน้ันเพ่ิมสงูขึน้	ในขณะทีก่ลุม่คนรวยกระจกุตวัอยูเ่พยีงกลุม่เลก็	ๆ 	กลุม่เดยีว	นอกจ�กนี ้

ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�ง	 ๆ	 ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด้�นปริม�ณและ

คุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงินที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	

 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift)	 จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก	 ต่อก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริต	 ต�มคำ�ปร�ศรัยของประธ�นที่ได้กล่�วต่อท่ีประชุมองค์ก�รสหประช�ช�ติ	ณ	 นครนิวยอร์ก	

สหรัฐอเมริก�	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ว่� “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความสำาคัญมากในศตวรรษที่ 

๒๑ ผูน้ำาโลกควรจะเพิม่ความพยายามขึน้เป็นสองเท่าทีจ่ะสร้างเครือ่งมอืทีม่คีวามเข้มแขง็เพือ่รือ้ระบบการ

ทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำาทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”	ทั้งนี้	ไม่เพียงแต่

ผูน้ำ�โลกเท่�น้ันทีต้่องจรงิจงัม�กขึน้กบัก�รต่อต้�นก�รทจุรติเร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลกกม็คีว�มจำ�เป็นทีจ่ะ 

ต้องเอ�จริงเอ�จังกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตเช่นเดียวกัน	 โดยทั่วไปอ�จมองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่แท้ที่จริงแล้ว

ก�รทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมม�ก	 ก�รเปลี่ยนแปลงระบบวิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�ม

ส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนออกจ�กประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้อง 

เกดิขึน้กบัทกุคนในสงัคม	ต้องมคีว�มตระหนกัได้ว่�ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รล่วงลำ�้ส�ธ�รณประโยชน์	ก�รกระทำ�ใด

เป็นก�รกระทำ�ทีอ่�จเกดิก�รทบัซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ต้องคำ�นงึถงึประโยชน์

ของประเทศช�ติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	

	 ก�รทุจริตในสังคมไทยระหว่�งช่วงกว่�ทศวรรษท่ีผ่�นม�ส่งผลเสียต่อประเทศอย่�งมห�ศ�ลและเป็น

อุปสรรคสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกมิติ	 รูปแบบก�รทุจริตจ�กเดิมที่เป็นก�รทุจริตท�งตรงไม่ซับซ้อน	

อ�ทิ	 ก�รรับสินบน	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นก�รทุจริตท่ีซับซ้อนม�กข้ึน	 ตัวอย่�งเช่น	 

ก�รทจุรติโดยก�รทำ�ล�ยระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรฐั	ก�รกระทำ�ทีเ่ป็นก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอื

ผลประโยชน์ทับซ้อน	และก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	

	 ประเทศไทยมีคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตโดยหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	 ได้ร่วมกันสร้�งเครื่องมือ

กลไก	 และกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 เริ่มตั้งแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถงึปัจจบุนั	ก�รดำ�เนนิง�นได้สร้�งคว�มตืน่ตวัและเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตต�มบทบ�ทของแต่ละหน่วยง�น	 จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องปรับฐ�นคว�มคิดและสร้�ง 

คว�มตระหนักรู้ให้ทุกภ�คส่วนของสังคม	

	 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และคว�มรุนแรง	รวมถึงก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�ร

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	 ทั้งนี้	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ในฐ�นะองค์กรหลักด้�น
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ก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 และเป็นองค์กรท่ีต้องบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตเข้�กับทุกภ�คส่วน	ดังนั้น	ส�ระสำ�คัญที่มีคว�มเชื่อมโยงกับทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

มีดังนี้	

	 ๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

	 ๒.	 ว�ระก�รปฏรูิปที	่๑	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภ�ปฏริปูแห่งช�ติ 

	 ๓.	 ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	

	 ๔.	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

	 ๕.	 โมเดลประเทศไทยสู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	๔.๐)	

	 ๖.	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

 ๑.  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๖๐	กำ�หนดในหมวดที่	๔	หน้�ทีข่องประช�ชน

ช�วไทยว่�“...บุคคลมีหน้�ที่	 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่� 

เป็นครัง้แรกทีร่ฐัธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติเป็นหน้�ทีข่องประช�ชนช�วไทยทกุคน 

นอกจ�กน้ี	ยังกำ�หนดชดัเจนในหมวดที	่๕	หน้�ทีข่องรฐัว่�	“รฐัต้องส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และให้คว�มรูแ้ก่ประช�ชน

ถึงอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไก 

ที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและขจัดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในก�ร 

ส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกนั	เพือ่มส่ีวนร่วมในก�รรณรงค์ให้คว�มรู	้ต่อต้�นก�รทุจรติ	หรอืช้ีเบ�ะแส	โดยได้รบั 

คว�มคุ้มครองจ�กรัฐต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”	 ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้�งให้ประช�ชน 

ได้รบับริก�รทีส่ะดวก	มปีระสทิธภิ�พทีส่ำ�คญั	คอื	ไม่เลอืกปฏบัิตติ�มหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงทีด่	ีซึง่ก�ร

บริห�รง�นบคุคลของหน่วยง�นของรฐัต้องเป็นไปต�มระบบคณุธรรมต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตั	ิโดยอย่�งน้อยต้อง 

มมี�ตรก�รป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อำ�น�จหรือกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิตัหิน้�ที	่หรอืกระบวนก�รแต่งตัง้ 

หรอืก�รพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	และรฐัต้องจดัให้มมี�ตรฐ�นท�งจรยิธรรม	เพือ่ให้หน่วย

ง�นใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีในหน่วยง�น	 ซ่ึงต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นท�ง

จริยธรรมดังกล่�ว	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รท่ีมีประสิทธิภ�พและก�รบริห�ร

บุคคลที่มีคุณธรรมนั้น	 สืบเนื่องม�จ�กช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้เกิดปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รบุคคล	 

มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐปฏิบัติง�นโดยไม่ยึดมั่น 

ในหลกัผลประโยชน์แห่งรฐั	รวมถงึก�รมุง่เน้นก�รแสวงห�ผลประโยชน์ให้กบัตนเองรวมถึงพวกพ้อง	รฐัธรรมนญู

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	จึงได้มีคว�มพย�ย�มที่จะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ต้องก�รสร้�ง

ประสทิธภิ�พในระบบก�รบรหิ�รง�นร�ชก�รแผ่นดนิและเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต้องยดึมัน่ในหลกัธรรม�ภบิ�ล	และ

มีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้

 ๒.  วาระการปฏรูิปที ่๑ การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภาปฏริปูแห่งชาต ิ

สภ�ปฏริปูแห่งช�ตใินฐ�นะองค์กรทีม่บีทบ�ทและอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รปฏริปูกลไก	และปฏบัิตงิ�นด้�นก�รบรหิ�ร

ร�ชก�รแผ่นดนิ	ได้มีข้อเสนอเพือ่ปฏริปูด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ	เพือ่แก้ไข

ปัญห�ดงักล่�วให้เป็นระบบ	มปีระสทิธภิ�พ	ยัง่ยนื	เป็นรปูธรรมปฏบิตัไิด้	สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นส�กลและบรบิท

ของสงัคมไทย	โดยเสนอให้มยีทุธศ�สตร์ก�รแก้ไขปัญห�	๓	ยทุธศ�สตร์	ประกอบด้วย	(๑)	ยทุธศ�สตร์ก�รปลกูฝัง 

“คนไทย	ไม่โกง”เพ่ือปฏริปูคนให้มจิีตสำ�นกึ	สร้�งจติสำ�นกึท่ีตวับุคคลรบัผดิชอบช่ัวด	ีอะไรควรทำ�	อะไรไม่ควรทำ� 
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มองว่�ก�รทุจริตเป็นเรื่องน่�รังเกียจเป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกัน

ด้วยก�รเสริมสร้�งสังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อเป็นระบบป้องกันก�รทุจริต	 เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่

ทุกภ�คส่วนในสังคม	(๓)	ยุทธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อกรณีก�รทุจริต

ให้มีประสิทธิภ�พ	 ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดคว�มเกรงกลัวไม่กล้�ที่จะ

กระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศได้กำ�หนดให้

กฎหม�ยว่�ด้วยยทุธศ�สตร์ช�ตมิผีลบงัคบัภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรอืภ�ยในรฐับ�ลนี	้และกำ�หนดให้หน่วยง�น

ของรัฐทุกหน่วยง�นนำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ยุทธศ�สตร์ด้�นต่�ง	ๆ	แผนพัฒน�ด้�นต่�ง	ๆ	ม�เป็นแผนแม่บทหลัก 

ในก�รกำ�หนดแผนปฏบิตักิ�รและแผนงบประม�ณ	ยทุธศ�สตร์ช�ตดิงักล่�วเป็นยทุธศ�สตร์ท่ียดึวตัถปุระสงค์หลกั 

แห่งช�ตเิป็นแม่บทหลกั	ทศิท�งด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภบิ�ล 

ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	ของหน่วยง�นภ�ครัฐทุกหน่วยง�นจะถูกกำ�หนดจ�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	

	 สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ	 ว�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ในระยะ	 ๒๐	 ปี	 โดยมีกรอบวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง”	 คติพจน์ประจำ�ช�ติว่�	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	 คือ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

คว�มมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง

ศกัยภ�พคน	ยทุธศาสตร์ที ่๔	ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสงัคม	ยทุธศาสตร์ที ่๕	ก�รสร้�ง 

ก�รเตบิโตบนคณุภ�พชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ที ่๖ ก�รปรบัสมดลุและพฒัน�	ก�รบรหิ�ร

จัดก�รภ�ครัฐ	ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๖	แนวท�ง	ประกอบด้วย	(๑)	ก�รปรับปรุง

ก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	(๒)	ก�รพัฒน�ระบบ	ก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�น

ภ�ครฐั	(๓)	ก�รปรบัปรงุบทบ�ท	ภ�รกจิ	และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครฐัให้มขีน�ดทีเ่หม�ะสม	(๔)	ก�รว�ง

ระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบรูณ�ก�ร	(๕)	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รกำ�ลงัคนและพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐั

ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	(๖)	ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	(๗)	ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	ระเบียบ	

และข้อบงัคบัให้มคีว�มชดัเจน	ทนัสมยั	เป็นธรรม	และสอดคล้องกบัข้อบงัคบัส�กลหรอืข้อตกลงระหว่�งประเทศ	

ตลอดจนพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๔.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	กำ�หนดในยทุธศ�สตร์

ท่ี	 ๖	 ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย	 

ในยุทธศ�สตร์น้ี	 ได้กำ�หนดกรอบ	 แนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและคอร์รัปชัน	 มุ่งเน้น 

ก�รส่งเสรมิ	และพฒัน�ปลกูฝังค่�นิยม	วฒันธรรม	วธิคีดิและกระบวนทศัน์ให้คนมคีว�มตระหนกั	มคีว�มรูเ้ท่�ทนั 

และมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริต

ประพฤตมิชิอบ	รวมทัง้สนบัสนนุทกุภ�คส่วน	ในสงัคมได้เข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บร�มก�รทจุรติ	

และมุ่งเน้นให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลในภ�คเอกชน	 เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รทุจริตระหว่�งนักก�รเมือง	

ข้�ร�ชก�ร	และนักธุรกิจออกจ�กกัน	ทั้งนี้	ก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำ�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	 ถอดรหัสออกม�เป็น	 ๒	 ยุทธศ�สตร์

สำ�คัญ	คือ	(๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	(Strength	from	Within)	และ	(๒)	ก�รเชื่อมโยงกับประช�คม
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โลกในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐	เน้นก�รปรับเปลี่ยน	๔	ทิศท�ง	และเน้น

ก�รพัฒน�ที่สมดุลใน	๔	มิติ	มิติที่หยิบยก	คือ	ก�รยกระดับศักยภ�พและคุณค่�ของมนุษย์	(Human	Wisdom)	

ด้วยก�รพัฒน�คนไทยให้เป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 ผ่�นก�รปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์	 ก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�ง 

แรงบันด�ลใจบ่มเพ�ะคว�มคดิสร้�งสรรค์	ปลกูฝังจติส�ธ�รณะ	ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต้ั่งมีคว�มซือ่สตัย์	สจุรติ 

มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ	เน้นก�รสร้�งคุณค่�ร่วม	และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	

(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมที่มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	

 ๖.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต”	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	

กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศ�สตร์	ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	สร้�งสังคมที่ไม่ทน

ต่อก�รทุจริต	เป็นยุทธศ�สตร์ที่มุ่งเน้นก�รกระบวนก�รปรับสภ�พท�งสังคมให้เกิดภ�วะ	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	มีวินัย	

ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตส�ธ�รณะ	 จิตอ�ส�	 และคว�มเสียสละเพื่อส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคิดแบบดิจิทัล	 (Digital	

Thinking)	 ให้ส�ม�รถคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยุกต์หลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต

	 ส�ระสำ�คญัทัง้	๖	ด้�นดังกล่�ว	จงึเป็นเครือ่งมอืชีน้ำ�ทศิท�งก�รปฏบัิตงิ�นและก�รบูรณ�ก�รด้�นต่อต้�น 

ก�รทุจริตของประเทศ	 โดยมีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เป็นองค์กรหลักในก�รบูรณ�ก�รง�นของภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 

เข้�ด้วยกัน	และเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

๒. ทฤษฎี ความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interests)
	 คำ�ว่�	 Conflict	 of	 Interests	 มีผู ้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	 เช่น	 “ก�รขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	หรอื	“ก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	 

หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส�ธ�รณะและผลประโยชน์ส่วนตน”	หรือ	 “ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 หรือ	 “ผลประโยชน์ขัดกัน”	 หรือบ�งท่�นแปลว่�	 “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	 หรือ	 

“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์”

	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	หรือที่เรียกว่�	Conflict	of	 Interests	นั้น 

ก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรมจริยธรรม	 กล่�วคือ	 

ก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีเ่ป็นก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งไม่ควรจะ 

กระทำ�	แต่บุคคลแต่ละคน	แต่ละกลุ่ม	แต่ละสังคม	อ�จเห็นว่�เรื่องใดเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมแตกต่�งกันไป	 หรือเมื่อเห็นว่�เป็นก�รขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ� 

แตกต่�งกนั	อ�จเหน็แตกต่�งกนัว่�เรือ่งใดกระทำ�ได้กระทำ�ไม่ได้แตกต่�งกนัออกไปอกี	และในกรณทีีม่กี�รฝ่�ฝืน

บ�งเรื่องบ�งคนอ�จเห็นว่�ไม่เป็นไร	เป็นเรื่องเล็กน้อย	หรืออ�จเห็นเป็นเรื่องใหญ่	ต้องถูกประณ�ม	ตำ�หนิ	ติฉิน	

นินท�	ว่�กล่�ว	ฯลฯ	แตกต่�งกันต�มสภ�พของสังคม
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	 โดยพืน้ฐ�นแล้ว	เรือ่งก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นกฎศลีธรรมประเภท

หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่�ฝืน	แต่เนื่องจ�กมีก�รฝ่�ฝืนกันม�กขึ้น	และบุคคลผู้ฝ่�ฝืนก็ไม่มีคว�มเกรงกลัว

หรือละอ�ยต่อก�รฝ่�ฝืนนั้น	 สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอท่ีจะมีผลเป็นก�รห้�มก�รกระทำ�ดังกล่�ว	

และในทีส่ดุเพ่ือหยดุยัง้เรือ่งดงักล่�วนี	้จงึมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์ม�กขึน้	ๆ  

และเป็นเรื่องที่สังคมให้คว�มสนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ

	 คู่มือก�รปฏิบัติสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำ�เนินกิจก�รที่เป็นก�รขัดกันประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม	ได้ให้คว�มหม�ยไว้	ดังนี้

	 “ประโยชน์ส่วนตน	 (Private	 Interests)	 คือ	 ก�รที่บุคคลทั่วไปในสถ�นะเอกชนหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ในสถ�นะเอกชนได้ทำ�กจิกรรมหรือได้กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ 	เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ครอบครวั	เครอืญ�ต	ิพวกพ้อง	หรอื 

ของกลุ่มในสังคมที่มีคว�มสัมพันธ์กันในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รประกอบอ�ชีพ	ก�รทำ�ธุรกิจ	ก�รค้�	ก�รลงทุน	

เพื่อห�ประโยชน์ในท�งก�รเงินหรือในท�งธุรกิจ	เป็นต้น”

	 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส�ธ�รณะ	(Public	Interests)	คือ	ก�รที่บุคคลใด	ๆ	ในสถ�นะที่เป็น 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 ข้�ร�ชก�ร	 พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	 หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐใน 

หน่วยง�นของรฐั)	ได้กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีห่รอืได้ปฏบิตัหิน้�ทีอ่นัเป็นก�รดำ�เนนิก�รในอกีส่วนหนึง่ทีแ่ยก

ออกม�จ�กก�รดำ�เนนิก�รต�มหน้�ทีใ่นสถ�นะของเอกชน	ก�รกระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐั 

จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้�หม�ยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	หรือก�รรักษ�ประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์

ของรัฐก�รทำ�หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐจึงมีคว�มเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกับอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยและจะมี

รูปแบบของคว�มสัมพันธ์หรือมีก�รกระทำ�ในลักษณะต่�ง	 ๆ	 กันที่เหมือนหรือคล้�ยกับก�รกระทำ�ของบุคคล

ในสถ�นะเอกชน	 เพียงแต่ก�รกระทำ�ในสถ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐกับก�รกระทำ�ในสถ�นะเอกชนจะมี 

คว�มแตกต่�งกันที่วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหรือประโยชน์สุดท้�ยที่แตกต่�งกัน”

	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 

Interests)	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐกระทำ�ก�รใด	ๆ	หรือดำ�เนินก�รในกิจก�รส�ธ�รณะที่เป็นก�รดำ�เนินก�ร

ต�มอำ�น�จหน้�ทีห่รอืคว�มรับผดิชอบในกจิก�รของรัฐหรอืองค์กรของรฐั	เพือ่ประโยชน์ของรฐัหรอืเพือ่ประโยชน์

ของส่วนรวม	แต่เจ้�หน้�ทีข่องรัฐได้มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้�ไปแอบแฝง	หรอืเป็นผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีในรปูแบบต่�ง	ๆ  

หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตนเข้�ม�มีอิทธิพลหรือเก่ียวข้องในก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีหรือ

ดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�รกระทำ�ก�รใด	 ๆ	 หรือดำ�เนินก�รดังกล่�วนั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ 

ในก�รท�งเงินหรือประโยชน์อื่น	ๆ	สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต
 “จรยิธรรม”	เป็นกรอบใหญ่ท�งสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐ�นของแนวคดิเกีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทจุรติ	ก�รกระทำ�ใดทีผ่ดิต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ย่อมเป็นคว�มผิดจริยธรรมด้วย	
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	 แต่ตรงกันข้�ม	ก�รกระทำ�ใดที่ฝ่�ฝืนจริยธรรม	อ�จไม่เป็นคว�มผิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	เช่น	มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหม�ะสม	มีพฤติกรรมชู้ส�ว	เป็นต้น

การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักสำาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต 
ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติ
เป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทำาการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมไีด้หล�ยรปูแบบไม่จำ�กดัอยูเ่ฉพ�ะในรปูแบบ

ของตวัเงิน	หรอืทรพัย์สนิเท่�นัน้	แต่รวมถงึผลประโยชน์อืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ได้อยูใ่นรปูแบบของตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิด้วย	

ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ
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 ๑)  การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นทรัพย์สิน	

ของขวัญ	ก�รลดร�ค�	ก�รรบัคว�มบนัเทงิ	ก�รรบับรกิ�ร	ก�รรบัก�รฝึกอบรม	หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนันี ้

และผลจ�กก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	 ๆ	 นั้น	 ได้ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มอำ�น�จหน้�ที่

 ๒)  การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)	 เป็นก�รท่ีเจ้�หน้�ที่ 

ของรัฐ	โดยเฉพ�ะผูม้อีำ�น�จในก�รตัดสนิใจเข้�ไปมส่ีวนได้เสยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหน่วยง�นทีต่นสงักดั	โดยอ�จจะ 

เป็นเจ้�ของบรษิทัทีท่ำ�สญัญ�เอง	หรอืเป็นของเครอืญ�ต	ิสถ�นก�รณ์เช่นนีเ้กดิบทบ�ททีข่ดัแย้ง	หรอืเรยีกได้ว่�

เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน

 ๓)  การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐล�ออกจ�กหน่วยง�นของรัฐ	 และไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชนที่ดำ�เนินธุรกิจประเภท

เดียวกนัหรอืบริษทัทีม่คีว�มเกีย่วข้องกบัหน่วยง�นเดมิ	โดยใช้อทิธพิลหรอืคว�มสมัพนัธ์จ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหน่ง

ในหน่วยง�นเดิมนั้น	ห�ประโยชน์จ�กหน่วยง�นให้กับบริษัทและตนเอง

 ๔)  การทำางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หล�ยลักษณะ	

ไม่ว่�จะเป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ	ที่เป็นก�รแข่งขันกับหน่วยง�นหรือองค์ก�รส�ธ�รณะ

ที่ตนสังกัด	 หรือก�รรับจ้�งพิเศษเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	 โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือว่�

โครงก�รของผู้ว่�จ้�งจะไม่มีปัญห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหน่วยง�นที่ที่ปรึกษ�สังกัดอยู่	

 ๕)  การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)	 เป็นสถ�นก�รณ์ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ประโยชน์จ�ก

ก�รที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภ�ยในหน่วยง�น	และนำ�ข้อมูลนั้นไปห�ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง	อ�จจะ

ไปห�ประโยชน์โดยก�รข�ยข้อมูลหรือเข้�เอ�ประโยชน์เสียเอง

 ๖)  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐนำ�เอ�ทรัพย์สินของร�ชก�รซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์

ของท�งร�ชก�รเท่�น้ันไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง	หรอืก�รใช้ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัช�ไปทำ�ง�นส่วนตวั

 ๗)  การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง (Pork-barreling)	เป็นก�ร

ท่ีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือผู้บริห�รระดับสูงอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง	 หรือ 

ก�รใช้งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง

	 ทัง้น้ี	เมือ่พจิ�รณ�	“ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจ�ก	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นอีก	๒	กรณี	คือ

 ๘)  การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)	 หรืออ�จจะ

เรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	 เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ท่ีทำ�ให้หน่วยง�นของตน

เข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน

 ๙)  การใช้อทิธพิลเข้าไปมีผลต่อการตดัสนิใจของเจ้าหน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ (Influence) 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง	โดยเจ้�หน้�ทีข่องรฐัใช้ตำ�แหน่งหน้�ทีข่่มขูผู่ใ้ต้บงัคบับญัช�ให้หยดุ

ทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

	 ๑.๑	 น�ยสจุรติ	ข้�ร�ชก�รชัน้ผูใ้หญ่	ได้เดนิท�งไปปฏบิตัริ�ชก�รในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรุ	ีซึง่ในวนัดงักล่�ว	

น�ยรวย	น�ยก	อบต.	แห่งหนึ่ง	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	น�ยสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	

	 ๑.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนร�ยนั้น	

ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ

	 ๑.๓		ก�รที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่�ม�กกว่�	 ๑๐	 บ�ท	 แก่เจ้�หน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�	

และปีนี้เจ้�หน้�ที่เร่งรัดคืนภ�ษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	 โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น	 ๆ	 เพร�ะค�ดว่�จะ

ได้รับของขวัญอีก

	 ๑.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมก�รของบริษัทเอกชน	 หรือรัฐวิส�หกิจและได้รับคว�ม

บันเทิงในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 จ�กบริษัทเหล่�น้ัน	 ซึ่งมีผลต่อก�รให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือ 

เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ	

	 ๑.๕		เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เมื่อต้องทำ�ง�นท่ีเก่ียวข้องกับ

บรษิทัเอกชนแห่งน้ัน	กช่็วยเหลอืให้บรษิทันัน้ได้รบัสมัปท�น	เนือ่งจ�กรูส้กึว่�ควรตอบแทนท่ีเคยได้รบัของขวญัม�

๒. การทำาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา

	 ๒.๑		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งทำ�สัญญ�ให้หน่วยง�นต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์

สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๒		ผู้บริห�รหน่วยง�นทำ�สัญญ�เช่�รถไปสัมมน�และดูง�นกับบริษัท	ซึ่งเป็นของเจ้�หน้�ที่หรือบริษัท

ที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๓	 ผู้บริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สัญญ�จ้�งบริษัทที่ภรรย�ของตนเองเป็นเจ้�ของม�เป็นที่ปรึกษ�ของ

หน่วยง�น	

	 ๒.๔		ผูบ้ริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สญัญ�ให้หน่วยง�นจดัซือ้ทีด่นิของตนเองในก�รสร้�งสำ�นกัง�นแห่งใหม่	

	 ๒.๕		ภรรย�อดีตน�ยกรัฐมนตรี	 ประมูลซื้อที่ดินย่�นถนนรัชด�ภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย	 จ�กกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินในก�รกำ�ดูแลของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	กระทรวงก�รคลัง	โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะ

เจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ดูแลกิจก�รของกองทุนฯ	 ได้ลงน�มยินยอมในฐ�นะคู่สมรสให้ภรรย�ประมูลซ้ือท่ีดินและ 

ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่ดิน	 ส่งผลให้เป็นคู ่สัญญ�หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�ซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล่�ว	 

อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ย	 มีคว�มผิดต�ม 

พระร�ชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๐๐	(๑)
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๓. การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ

	 ๓.๑		อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�นเป็นท่ีปรึกษ�ในบริษัท

ผลิตหรือข�ยย�	โดยใช้อิทธิพลจ�กที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพย�บ�ลดังกล่�ว	ให้โรงพย�บ�ลซื้อย�จ�กบริษัท

ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	 พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยและท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่�ตนมีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งที่ตนมิได ้

มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น	 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๒๓

	 ๓.๒	 ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออกจ�กร�ชก�รไปทำ�ง�น 

ในบริษัทผลิตหรือข�ยย�

	 ๓.๓		ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง 

ในหน่วยง�นรัฐ	 รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	 โดยอ้�งว่�จะได้ติดต่อกับ 

หน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น

	 ๓.๔		ก�รว่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ผู้เกษียณม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งเดิมท่ีหน่วยง�นเดิมโดยไม่คุ้มค่�กับภ�รกิจ 

ที่ได้รับมอบหม�ย

๔. การทำางานพิเศษ

	 ๔.๑	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	 ๖	 สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค	 ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้�ง

ทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับภ�ษีและมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัท	 โดยรับจ้�งทำ�บัญชีและยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รให้ผู้เสียภ�ษีในเขตจังหวัดที่รับร�ชก�รอยู่และจังหวัดใกล้เคียง	 กลับมีพฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสีย

ภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	 และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�กผู้เสียภ�ษีบ�งร�ยแล้ว	 มิได้นำ�ไปยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	 เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�

ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	 กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๙	 (๗)	 (๘)	 และอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตน	

ห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงต�มม�ตร�	 ๘๓	 (๓)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 อีกทั้งเป็นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รโดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก ่

ท�งร�ชก�รโดยร้�ยแรง	 และปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยทุจริต	 และยังกระทำ�ก�รอันได้ช่ือว่�เป็นผู้ประพฤติชั่ว 

อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	 ๘๕	 (๑)	 และ	 (๔)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๔.๒	 นิติกร	ฝ่�ยกฎหม�ยและเร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�ง	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�คห�ร�ยได้

พิเศษโดยก�รเป็นตัวแทนข�ยประกันชีวิตของบริษัทเอกชน	ได้อ�ศัยโอก�สที่ตนปฏิบัติหน้�ที่	เร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�งผูป้ระกอบก�รร�ยหน่ึงห�ประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยก�รข�ยประกนัชวีติให้แก่หุน้ส่วนผูจ้ดัก�รของผูป้ระกอบ

ก�รดังกล่�ว	 รวมทั้งพนักง�นของผู้ประกอบก�รนั้นอีกหล�ยคน	 ในขณะที่ตนกำ�ลังดำ�เนินก�รเร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�ง	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�วเป็นก�รอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตนห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 

เป็นคว�มผดิวนิยัอย่�งไม่ร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๓	(๓)	ประกอบม�ตร�	๘๔	แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
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	 ๔.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัอ�ศยัตำ�แหน่งหน้�ทีท่�งร�ชก�รรบัจ้�งเป็นทีป่รกึษ�โครงก�ร	เพือ่ให้บรษิทั

เอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง

	 ๔.๔	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที่	แต่เอ�เวล�ไปรับง�น

พิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น

	 ๔.๕	 ก�รที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�	 หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง 

ถูกตรวจสอบ

 
๕. การรู้ข้อมูลภายใน

 

	 ๕.๑		น�ยช่�ง	 ๕	 แผนกชุมส�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่	 องค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ได้นำ�ข้อมูล 

เลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	 ๔๗๐	MHZ	 และระบบปลดล็อคไปข�ยให้แก่ผู้อื่น	 จำ�นวน	๔๐	หม�ยเลข	 

เพือ่นำ�ไปปรบัจนูเข้�กบัโทรศัพท์เคลือ่นทีท่ีน่ำ�ไปใช้รับจ้�งให้บรกิ�รโทรศพัท์แก่บคุคลทัว่ไป	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 

มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	ม�ตร�	๑๖๔	และมีคว�มผิด

วินัยต�มข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รพนักง�น	พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖

	 ๕.๒		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐทร�บข้อมูลโครงก�รตัดถนนเข้�หมู่บ้�น	 จึงบอกให้ญ�ติพี่น้องไปซื้อที่ดิน

บริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 ๕.๓		ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บม�ตรฐ�น	(Spec)	วัสดุอุปกรณ์

ที่จะใช้ในก�รว�งโครงข่�ยโทรคมน�คม	 แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	 เพื่อให้ได้เปรียบในก�ร

ประมูล

	 ๕.๔		เจ้�หน้�ที่พัสดุของหน่วยง�นเปิดเผยหรือข�ยข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้� 

ให้แก่ผู้ประมูลร�ยอื่นที่ให้ผลประโยชน์	ทำ�ให้ฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้�เสียเปรียบ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 

	 ๖.๑	 คณบดีคณะแพทย์ศ�สตร์	 ใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยทุจริต	 ด้วยก�รสั่งให้เจ้�หน้�ที่นำ�เก้�อี้พร้อม 

ผ้�ปลอกคุมเก้�อี้	 เครื่องถ่�ยวิดีโอ	เครื่องเล่นวิดีโอ	กล้องถ่�ยรูป	และผ้�เต็นท์	นำ�ไปใช้ในง�นมงคลสมรสของ 

บุตรส�ว	รวมทั้งรถยนต์	รถตู้ส่วนกล�ง	เพื่อใช้รับส่งเจ้�หน้�ที่เข้�ร่วมพิธี	และขนย้�ยอุปกรณ์ทั้งที่บ้�นพักและ	 

ง�นฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม	ซึง่ล้วนเป็นทรพัย์สนิของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ�ของจำ�เลยนบัเป็นก�รใช้อำ�น�จ

โดยทจุริต	เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอนัเป็นก�รเสยีห�ยแก่รฐั	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ชีม้ลูคว�มผดิวนิยัและอ�ญ�	 

ต่อม�เรือ่งเข้�สูก่ระบวนก�รในช้ันศ�ล	ศ�ลพเิคร�ะห์พย�นหลกัฐ�นโจทก์แล้วเหน็ว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	เป็นก�ร 

ทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ซื้อทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใด	 ๆ	 ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่ง 

โดยทุจริตอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐและเป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติหน้�ท่ีโดยมิชอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	

ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จงึพพิ�กษ�ให้จำ�คกุ	๕	ปี	และปรบั	๒๐,๐๐๐	บ�ท	คำ�ให้ก�รรบัส�รภ�พ	เป็นประโยชน์

แก่ก�รพิจ�รณ�คดี	ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท
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	 ๖.๒		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐั	ผูม้หีน้�ทีข่บัรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	นำ�นำ�้มนัในรถยนต์ไปข�ย	และนำ�เงนิ 

ม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัว	 ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	 เพื่อซ้ือนำ้�มันรถม�กกว่�ท่ีควรจะเป็นพฤติกรรม 

ดังกล่�วถือเป็นก�รทุจริต	 เป็นก�รเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง	 และมีคว�มผิด

ฐ�นลักทรัพย์ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

	 ๖.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีร่ฐั	ผูม้อีำ�น�จอนมุตัใิห้ใช้รถร�ชก�รหรอืก�รเบกิจ่�ย	ค่�นำ�้มนัเชือ้เพลงิ	นำ�รถยนต์

ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

	 ๖.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่รัฐนำ�วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยง�นม�ใช้ที่บ้�น	หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยง�นติดต่อ

ธุระส่วนตน	หรือนำ�รถส่วนตนม�ล้�งที่หน่วยง�น

 ๗. การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

	 ๗.๑		น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดโครงก�ร

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	 ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�ฯ	 และ 

ตรวจรับง�นทั้งที่ไม่ถูกต้องต�มแบบรูปร�ยก�รที่กำ�หนด	 รวมท้ังเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จได้ติดป้�ยช่ือของตน

และพวก	ก�รกระทำ�ดังกล่�วมมีลูเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อคว�มสงบเรยีบร้อย	หรอืสวสัดภิ�พของประช�ชน	

หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ที่	 มีมูลคว�มผิดทั้งท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงและ

ท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้ง

ถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ

	 ๗.๒	 ก�รทีน่กัก�รเมอืงในจงัหวดั	ขอเพิม่งบประม�ณเพือ่นำ�โครงก�รตดัถนน	สร้�งสะพ�นลงในจงัหวดั	

โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น

	 ๗.๓	 ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง

๘. การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
 

	 พนักง�นสอบสวนละเว้นไม่นำ�บันทึกก�รจับกุมที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุมทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้�

สำ�นวน	 แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซ่ึงเป็นญ�ติของตน 

ให้รับโทษน้อยลง	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 

	 ๙.๑		เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�ร	เข้�แทรกแซงก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่	

ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	

	 ๙.๒		น�ยเอ	เป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกับ	น�ยบี	หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	คือ	น�ยซี	 เข้�รับร�ชก�รภ�ยใต้

สังกัดของน�ยบี
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 ๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ

	 ๑๐.๑		 ก�รเดนิท�งไปร�ชก�รต่�งจงัหวดัโดยไม่คำ�นงึถงึจำ�นวนคน	จำ�นวนง�น	และจำ�นวนวนัอย่�งเหม�ะสม 

อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง	๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�รเดินท�ง

ท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 ๑๐.๒		เจ้�หน้�ที่ผู ้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	 เนื่องจ�กต้องก�รปฏิบัติง�น 

นอกเวล�ร�ชก�ร	เพร�ะส�ม�รถเบิกเงินงบประม�ณค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�รได้

	 ๑๐.๓		 เจ้�หน้�ที่ของรัฐลงเวล�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	 โดยมิได้อยู่ปฏิบัติง�นในช่วงเวล�นั้น 

อย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 มาตรา ๑๒๖	นอกจ�กเจ้�พนกัง�นของรฐัทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	ห้�มมใิห้กรรมก�ร	

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	และเจ้�พนักง�นของรัฐที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ประก�ศกำ�หนด	ดำ�เนินกิจก�ร

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ

หน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซึ่งมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	 ดูแล	 ควบคุม	 

ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี

	 (๒)	เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้�งหุน้ส่วนหรือบรษิทัทีเ่ข้�เป็นคูส่ญัญ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�น

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซ่ึงมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	

ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	 เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกิน 

จำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๓)	รับสัมปท�นหรอืคงถอืไว้ซึง่สมัปท�นจ�กรฐั	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรฐั	รฐัวสิ�หกจิ	หรอืร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่น	หรือเข้�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	

อันมีลักษณะเป็นก�รผูกข�ดตัดตอน	หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปท�นหรือ

เข้�เป็นคู่สัญญ�ในลักษณะดังกล่�ว	 ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐซ่ึงมีอำ�น�จ	 ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในก�รกำ�กบั	ดแูล	ควบคุม	ตรวจสอบหรอืดำ�เนนิคด	ีเว้นแต่จะเป็นผูถ้อืหุน้	ในบรษิทัจำ�กดัหรอืบรษิทัมห�ชนจำ�กดั 

ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๔)	เข้�ไปมีส่วนได้เสียในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	ที่ปรึกษ�	ตัวแทน	พนักง�นหรือลูกจ้�งในธุรกิจของเอกชน

ซึง่อยูภ่�ยใต้ก�รกำ�กบั	ดูแล	ควบคมุ	หรอืตรวจสอบของหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�นของรฐัผูน้ัน้สงักดัอยูห่รอื 

ปฏบิตัหิน้�ทีใ่นฐ�นะเป็นเจ้�พนกัง�นของรฐั	ซึง่โดยสภ�พของผลประโยชน์ของธรุกจิของเอกชนนัน้อ�จขดัหรอื 

แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ท�งร�ชก�รหรือกระทบต่อคว�มมีอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้น
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	 ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง	 ม�ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้�พนักง�นของรัฐต�มวรรคหนึ่งด้วย	 โดยให้ถือว่� 

ก�รดำ�เนนิกจิก�รของคูส่มรสเป็นก�รดำ�เนนิกจิก�รของเจ้�พนักง�นของรฐั	เว้นแต่เป็นกรณท่ีีคูส่มรสน้ันดำ�เนินก�ร 

อยู่ก่อนที่เจ้�พนักง�นของรัฐจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

	 คูส่มรสต�มวรรคสองให้หม�ยคว�มรวมถงึผูซ้ึง่อยูก่นิกนัฉนัส�มภีรยิ�โดยมไิด้จดทะเบียนสมรสด้วย	ทัง้นี้	

ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 เจ้�พนักง�นของรัฐที่มีลักษณะต�ม	(๒)	หรือ	(๓)	ต้องดำ�เนินก�รไม่ให้มีลักษณะดังกล่�ว	ภ�ยในส�มสิบ

วันนับแต่วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๗ ห้�มมิให้กรรมก�ร	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงและผู้ดำ�รง 

ตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด	ดำ�เนินก�รใดต�มม�ตร�	๑๒๖	(๔)	ภ�ยในสองปีนับแต่

วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๘	ห้�มมใิห้เจ้�พนกัง�นของรฐัผูใ้ดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัอ�จคำ�นวณ	เป็นเงนิได้ 

จ�กผู้ใด	 นอกเหนือจ�กทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 กฎ	 หรือข้อบังคับที่ออกโดยอ�ศัย 

อำ�น�จต�มบทบญัญติัแห่งกฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	โดยธรรมจรรย�ต�มหลกัเกณฑ์

และจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุพก�รี	 ผู้สืบสันด�น	 หรือ

ญ�ติที่ให้ต�มประเพณี	หรือต�มธรรมจรรย�ต�มฐ�น�นุรูป

	 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็น 

เจ้�พนักง�นของรัฐม�แล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒๙	 ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิด	 

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รหรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

  

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่�ด้วยก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติจึงกำ�หนด 

หลกัเกณฑ์และจำ�นวนทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่จ้�หน้�ท่ีของรฐัจะรบัจ�กบุคคลได้โดยธรรมจรรย�ไว้	ดงันี้

	 ข้อ	๓	ในประก�ศนี้

	 “ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�”	หม�ยคว�มว่�	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดจ�กญ�ติหรือจ�กบุคคลที่ให้กันในโอก�สต่�ง	 ๆ	 โดยปกติต�มขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	

หรือให้กันต�มม�รย�ทที่ปฏิบัติกันในสังคม

	 “ญ�ติ”	หม�ยคว�มว่�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือ	ร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน	

ลุง	ป้�	น้�	อ�	คู่สมรส	ผู้บุพก�รีหรือผู้สืบสันด�นของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

	 “ประโยชน์อื่นใด”	 หม�ยคว�มว่�	 สิ่งที่มูลค่�	 ได้แก่	 ก�รลดร�ค�	 ก�รรับคว�มบันเทิง	 ก�รรับบริก�ร	 

ก�รรับก�รฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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	 ข้อ	๔	ห้�มมใิห้เจ้�หน้�ทีข่องรฐัผูใ้ด	รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	จ�กบคุคลนอกเหนอืจ�กทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ท่ีออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย	

เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศนี้

	 ข้อ	๕	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติซึ่งให้โดยเสน่ห�ต�มจำ�นวนที่เหม�ะสมต�มฐ�น�นุรูป

	 (๒)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญ�ติมีร�ค�หรือมูลค่�ในก�รรับจ�กแต่ละ

บุคคล	แต่ละโอก�สไม่เกินส�มพันบ�ท

	 (๓)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ก�รให้นั้นเป็นก�รให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

	 ข้อ	 ๖	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กต่�งประเทศ	 ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

ร�ค�หรอืมูลค่�เกนิกว่�ส�มพนับ�ท	ไม่ว�่จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่	แต่มเีหตุผลคว�มจำ�เป็นที่จะตอ้งรับไว้ 

เพื่อรักษ�ไมตรี	 มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 ให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นร�ยง�นร�ยละเอียด 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัก�รรับทรัพยส์นิหรือประโยชน์ดงักล�่วใหผู้บ้งัคบับญัช�ทร�บโดยเรว็	ห�กผูบ้งัคบับญัช�เหน็ว�่ 

ไม่มีเหตุที่จะอนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	 

ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที

	 ข้อ	๗	ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	หรือ	มีร�ค�หรือมีมูลค่�ม�กกว่�

ที่กำ�หนดไว้ในข้อ	 ๕	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับม�แล้วโดยมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษ�ไมตร	ี

มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญช�	ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	ผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	

หรอืผูบ้ริห�รสูงสดุของหน่วยง�น	สถ�บนั	หรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	โดยทนัททีีส่�ม�รถกระทำ�ได้ 

เพื่อให้วินิจฉัยว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็น	 คว�มเหม�ะสม	 และสมควรที่จะให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 ในกรณทีีผู้่บงัคบับญัช�หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของรฐัวสิ�หกจิ	หน่วยง�นหรอืสถ�บนัหรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐผู้นั้นสังกัด	 มีคำ�สั่งว่�ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว	 ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 

แก่ผู้ให้โดยทันที	ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถคืนให้ได้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว

ให้เป็นสิทธิของหน่วยง�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

	 เมื่อได้ดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	 ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดังกล่�วเลย

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ต�มวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับบัญช�	 ซึ่งเป็น

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่�	 หรือเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	 หรือ

เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นของรัฐ	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สิน

หรอืประโยชน์นัน้ต่อผูม้อีำ�น�จแต่งตัง้ถอดถอน	ส่วนผูท้ีด่ำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รในองค์กร

อิสระต�มรฐัธรรมนญูหรือผูด้ำ�รงตำ�แหน่งทีไ่ม่มผีูบ้งัคบับญัช�ทีม่อีำ�น�จถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

ทั้งนี้	เพื่อดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินต�มวรรคหนึ่ง	 เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	

หรือสม�ชิกวุฒิสภ�	 หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์เท่�นัน้ต่อประธ�น	สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	ประธ�นวฒุสิภ�	หรอืประธ�นสภ�ท้องถิน่ทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้	 

เป็นสม�ชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ข้อ	 ๘	 หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มประก�ศฉบับนี้ให้ใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�แล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔

	 โดยที่ผ่�นม�คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติในก�รให้ของขวัญและรับ 

ของขวญัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัไว้หล�ยครัง้เพือ่เป็นก�รเสรมิสร้�งค่�นยิมให้เกดิก�รประหยดั	มใิห้มกี�รเบียดเบียน

ข้�ร�ชก�รโดยไม่จำ�เป็นและสร้�งทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กมีก�รแข่งขันกันให้ของขวัญในร�ค�แพง	ทั้งยัง

เป็นช่องท�งให้เกดิก�รประพฤตมิชิอบอืน่	ๆ 	ในวงร�ชก�รอกีด้วย	และในก�รกำ�หนดจรรย�บรรณของเจ้�หน้�ที่

ของรฐัประเภทต่�ง	ๆ 	กม็กี�รกำ�หนดในเรือ่งทำ�นองเดยีวกนั	ประกอบกบัคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติได้ประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ฉะนั้น	จึงสมควรรวบรวมม�ตรก�รเหล่�นั้นและกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติของ

เจ้�หน้�ทีข่องรัฐในก�รให้ของขวญัและรบัของขวญัไว้เป็นก�รถ�วรมมี�ตรฐ�นอย่�งเดยีวกนั	และมคีว�มชดัเจน

เพื่อเสริมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติให้เป็นผลอย่�งจริงจัง	ทั้งนี	้

เฉพ�ะในส่วนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติไม่ได้กำ�หนดไว้

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	(๘)	แห่งพระร�ชบัญญตัริะเบียบบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

น�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๓	ในระเบียบนี้

	 “ของขวัญ”	 หม�ยคว�มว่�	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน	 เพื่ออัธย�ศัยไมตรี	 และให้

หม�ยคว�มรวมถึงเงิน	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร�งวัล	ให้โดยเสน่ห�หรือเพื่อก�รสงเคร�ะห์	หรือ

ให้เป็นสนินำ�้ใจ	ก�รให้สทิธพิเิศษซึง่มใิช่เป็นสทิธทิีจ่ดัไว้สำ�หรบับคุคลทัว่ไปในก�รได้รบัก�รลดร�ค�ทรพัย์สนิหรอื

ก�รให้สิทธิพิเศษในก�รได้รับบริก�รหรือคว�มบันเทิง	ตลอดจนก�รออกค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งหรือท่องเที่ยว	

ค่�ที่พัก	ค่�อ�ห�ร	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	และไม่ว่�จะให้เป็นบัตร	ตั๋ว	หรือหลักฐ�นอื่นใด	ก�รชำ�ระ

เงินให้ล่วงหน้�	หรือก�รคืนเงินให้ในภ�ยหลัง

	 “ปกตปิระเพณีนิยม”	หม�ยคว�มว่�	เทศก�ลหรอืวนัสำ�คญัซึง่อ�จมกี�รให้ของขวญักนั	และให้หม�ยคว�ม

รวมถึงโอก�สในก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มขอบคุณ	 ก�รต้อนรับ	 ก�รแสดงคว�มเสียใจ	 หรือก�รให้

คว�มช่วยเหลือต�มม�รย�ทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

	 “ผู้บังคับบัญช�”	 ให้หม�ยคว�มรวมถึง	 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�หน่วยง�น	 ที่แบ่งเป็นก�รภ�ยในของ

หน่วยง�นของรัฐและผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหน่งในระดบัทีส่งูกว่�และได้รบัมอบหม�ยให้มอีำ�น�จบังคบับัญช�หรอืกำ�กบั

ดูแลด้วย

	 “บุคคลในครอบครัว”	หม�ยคว�มว่�	คู่สมรส	บุตร	บิด�	ม�รด�	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือร่วมบิด�หรือ

ม�รด�เดียวกัน
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	 ข้อ	 ๔	 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งอยู่ 

ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	 ๕	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�	 

นอกเหนือจ�กกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีก�รให้ของขวัญแก่กันมิได้

	 ก�รให้ของขวญัต�มปกตปิระเพณนียิมต�มวรรคหนึง่	เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะให้ของขวญัทีม่รี�ค�หรอืมลูค่�

เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	โดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตมิได้

	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะทำ�ก�รเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิก�รใด	ๆ	เพื่อมอบให้หรือจัดห�

ของขวัญให้ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�ไม่ว่�กรณีใด	ๆ	มิได้

	 ข้อ	๖	ผู้บังคับบัญช�จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กเจ้�หน้�ที่

ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญช�มิได้	เว้นแต่เป็นก�รรับของขวัญต�มข้อ	๕

	 ข้อ	 ๗	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิได้	ถ้�มิใช่เป็นก�รรับของขวัญต�มกรณีที่กำ�หนดไว้ใน	ข้อ	๘

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มวรรคหนึ่ง	ได้แก่	ผู้ม�ติดต่อง�นหรือผู้ซึ่งได้รับ

ประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด	 เช่น	 ก�รขอใบรับรอง	 ก�รขอให้ 

ออกคำ�สั่งท�งปกครอง	หรือก�รร้องเรียน	เป็นต้น

	 (๒)		 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	หรือ

ก�รได้รับสัมปท�น	เป็นต้น

	 (๓)		 ผูซ้ึง่กำ�ลงัดำ�เนนิกจิกรรมใด	ๆ 	ทีม่หีนว่ยง�นของรฐัเปน็ผูค้วบคมุหรอืกำ�กบัดแูล	เชน่	ก�รประกอบ

กิจก�รโรงง�น	หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น

	 (๔)		 ผู้ซ่ึงอ�จได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีหรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

	 ข้อ	 ๘	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกีย่วขอ้งในก�รปฏบิติัหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐัไดเ้ฉพ�ะกรณ	ีก�รรบัของขวญัทีใ่หต้�มปกตปิระเพณนียิม	และ

ของขวัญนั้นมีร�ค�หรือมูลค่�ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนด

ไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มกฎหม�ยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	๙	ในกรณีทีบ่คุคลในครอบครวัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัรบัของขวญัแล้วเจ้�หน้�ทีข่องรฐัทร�บในภ�ยหลงั

ว่�เป็นก�รรับของขวัญโดยฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่มีร�ค�หรือมูลค่�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้	 ต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต
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	 ข้อ	 ๑๐	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่�ฝืน

ระเบียบนี้	ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นข้�ร�ชก�รก�รเมือง	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ

ไมเ่ปน็ไปต�มคณุธรรมและจรยิธรรม	และใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบทีน่�ยกรฐัมนตรกีำ�หนดโดยคว�มเหน็ชอบ

ของคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�ตรฐ�นท�งคุณธรรมและจริยธรรมของข้�ร�ชก�รก�รเมือง

	 (๒)		 ในกรณีทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัเปน็ข�้ร�ชก�รประเภทอืน่นอกจ�ก	(๑)	หรอืพนกัง�นขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 หรือพนักง�นของรัฐวิส�หกิจให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�คว�มผิดท�งวินัย	 และให้ 

ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้มีก�รลงโทษท�งวินัยเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น

	 ข้อ	 ๑๑	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีหน้�ท่ีสอดส่อง	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติต�ม

ระเบียบนี้แก่หน่วยง�นของรัฐ	 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยรัฐมนตรีว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ผู้ใดปฏิบัติในก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง 

ผู้บังคับบัญช�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้

	 ข้อ	 ๑๒	 เพื่อประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งให้เกิดทัศนคติในก�รประหยัดแก่ประช�ชนทั่วไปในก�รแสดง

คว�มยนิด	ีก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	ก�รแสดงก�รต้อนรบั	หรอืก�รแสดงคว�มเสยีใจในโอก�สต่�ง	ๆ 	ต�มปกติ 

ประเพณีนิยม	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐพย�ย�มใช้วิธีก�รแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร	 ก�รลงน�มในสมุดอวยพร	 

หรือใช้บัตรแสดงคว�มเสียใจ	แทนก�รให้ของขวัญ

	 ให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่เสริมสร้�งค่�นิยมก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	 ก�รแสดง	

ก�รต้อนรับ	 หรือก�รแสดงคว�มเสียใจ	 ด้วยก�รปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�ง	 แนะนำ�หรือกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจ 

ที่จะพัฒน�ทัศนคติ	จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญช�ให้เป็นไปในแนวท�งประหยัด

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
 

	 ข้อ	๔	ในระเบียบนี้	

	 “ก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 

ต�มใจสมัคร	 และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รซื้อข�ย	 แลกเปลี่ยน	 ชดใช้หรือบริก�รซ่ึงมีก�รแสดงโดยตรงหรือ 

โดยปริย�ยว่�	มใิช่เป็นก�รซือ้ข�ย	แลกเปลีย่น	ชดใช้หรอืบรกิ�รธรรมด�	แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ม� 

ทั้งหมด	หรือบ�งส่วนไปใช้ในกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งนั้นด้วย

	 “เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 เข้�ไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในก�รจัดให้ม	ี 

ก�รเรี่ยไรในฐ�นะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีก�รเรี่ยไร	หรือเป็นประธ�นกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	ที่ปรึกษ�	

หรือในฐ�นะอื่นใดในก�รเรี่ยไรนั้น

	 ข้อ	๖	หน่วยง�นของรัฐจะจัดให้มีก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรมิได้	 เว้นแต่เป็นก�ร

เรี่ยไร	ต�มข้อ	๑๙	หรือได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	

จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้

	 หน่วยง�นของรฐัซึง่จะต้องได้รบัอนญุ�ตในก�รเรีย่ไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วย	ก�รควบคมุก�รเรีย่ไร	นอกจ�ก

จะต้องปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคมุก�รเรีย่ไรแล้ว	จะต้องปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ทีก่ำ�หนดไว้ในระเบยีบ
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นีด้้วย	ในกรณนีี	้กคร.	อ�จกำ�หนดแนวท�งปฏบิตัขิองหน่วยง�นรฐัดงักล่�วให้สอดคล้องกบักฎหม�ยว่�ด้วยก�ร

ควบคุมก�รเรี่ยไรก็ได้

	 ข้อ	๘	ให้มีคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	เรียกโดยย่อว่�	“กคร.”	ประกอบด้วย	

รองน�ยกรฐัมนตรทีีน่�ยกรฐัมนตรมีอบหม�ย	เป็นประธ�นกรรมก�ร	ผูแ้ทนสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร	ีผูแ้ทนกระทรวง

กล�โหม	 ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	 ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	 ผู้แทนกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ผู้แทนกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ	 ผู้แทนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงน�ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 

สี่คนเป็นกรรมก�ร	และผู้แทนสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

	 กคร.	จะแต่งตัง้ข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรจีำ�นวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช่้วยเลข�นกุ�ร

ก็ได้

	 ข้อ	๑๘	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรที่	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	

จะพิจ�รณ�อนุมัติให้ต�มข้อ	๖	ได้นั้น	จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่�งหนึ่งอย่�งใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์แก่หน่วยง�นของรัฐนั้นเอง

	 (๒)		 เปน็ก�รเรีย่ไรทีห่นว่ยง�นของรฐัเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่ประโยชนแ์กก่�รปอ้งกนัหรอืพฒัน�ประเทศ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อส�ธ�รณประโยชน์

	 (๔)		 เป็นกรณีที่หน่วยง�นของรัฐเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรแล้ว

	 ข้อ	๑๙	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรดังต่อไปนี้	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจ�ก	

กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 (๑)		 เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้

	 (๒)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียห�ยหรือ

บรรเท�คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กส�ธ�รณภัยหรือเหตุก�รณ์ใดที่สำ�คัญ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำ�บุญเนื่องในโอก�สก�รทอดผ้�พระกฐินพระร�ชท�น

	 (๔)		 เป็นก�รเรี่ยไรต�มข้อ	 ๑๘	 (๑)	 หรือ	 (๓)	 เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำ�นวนเงินหรือมูลค่� 

ต�มที่	กคร.	กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

	 (๕)		 เปน็ก�รเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไรต�มข้อ	๑๘	(๔)	ซึง่	กคร.	ไดป้ระก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�

ยกเว้นให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

	 (๖)		 เป็นก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในก�รขออนุมัติ	 

ต�มระเบียบนี้แล้ว

	 ข้อ	๒๐	ในกรณีทีห่น่วยง�นของรฐัได้รบัอนมุติัหรอืได้รบัยกเว้นต�มข้อ	๑๙	ให้จดัให้มกี�รเรีย่ไรหรอืเข้�ไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ให้กระทำ�ก�รเรี่ยไรเป็นก�รทั่วไป	โดยประก�ศหรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

	 (๒)		 กำ�หนดสถ�นที่หรือวิธีก�รที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจ�กก�รเรี่ยไร

	 (๓)		 ออกใบเสร็จหรือหลักฐ�นก�รรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจ�คทุกครั้ง	 เว้นแต่โดยลักษณะ 

แหง่ก�รเรีย่ไรไมส่�ม�รถออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐ�นดงักล�่วได	้กใ็หจ้ดัทำ�เปน็บญัชกี�รรบัเงนิหรอืทรพัยส์นินัน้ไว ้

เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
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	 (๔)		 จดัทำ�บญัชกี�รรับจ่�ยหรือทรัพยส์นิทีไ่ดจ้�กก�รเรีย่ไรต�มระบบบญัชขีองท�งร�ชก�รภ�ยในเก�้สบิ

วันนับแต่วันที่สิ้นสุดก�รเรี่ยไร	หรือทุกส�มเดือน	ในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่กระทำ�อย่�งต่อเนื่องและปิดประก�ศ

เปดิเผย	ณ	ทีท่ำ�ก�รของหนว่ยง�นของรฐัทีไ่ดท้ำ�ก�รเรีย่ไรไมน่อ้ยกว�่ส�มสบิวนัเพือ่ใหบ้คุคลทัว่ไปไดท้ร�บและ

จดัใหม้เีอกส�รเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รเรีย่ไรดงักล�่วไว	้ณ	สถ�นทีส่ำ�หรบัประช�ชนส�ม�รถใชใ้นก�รคน้ห�และ

ศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รด้วย

	 (๕)		 ร�ยง�นก�รเงินของก�รเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีต�ม	(๔)	ให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินภ�ยใน

ส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีต�ม	 (๔)	 แล้วเสร็จ	 หรือในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่ได้กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	 

ให้ร�ยง�นก�รเงินพร้อมทั้ง	ส่งบัญชีดังกล่�วทุกส�มเดือน

	 ข้อ	 ๒๑	 ในก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	 ห้�มมิให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�ร 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจ�คหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยง�นของรัฐได้ประก�ศไว้

	 (๒)		 กำ�หนดใหผู้บ้รจิ�คตอ้งบรจิ�คเงนิหรอืทรพัยส์นิเปน็จำ�นวนหรอืมลูค�่ทีแ่นน่อน	เวน้แต	่โดยสภ�พ	

มีคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอน	 เช่น	 ก�รจำ�หน่�ยบัตรเข้�ชมก�รแสดงหรือบัตรเข้�ร่วม 

ก�รแข่งขัน	เป็นต้น

	 (๓)		 กระทำ�ก�รใด	ๆ	ที่เป็นก�รบังคับให้บุคคลใดทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค	หรือกระทำ�ก�รในลักษณะ 

ที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค

ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

	 (๔)		 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐออกทำ�ก�รเรี่ยไร	หรือใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคล

อื่นออกทำ�ก�รเรี่ยไร

	 ข้อ	 ๒๒	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญ�ต

จ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรซ่ึงมิใช่หน่วยง�นของรัฐจะต้อง

ไม่กระทำ�ก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ให้ปร�กฏในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรไม่ว่�จะเป็นก�รโฆษณ�ด้วยสิ่งพิมพ์

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพิมพ์หรือสื่ออย่�งอื่น	หรือด้วยวิธีก�รอื่นใด

	 (๒)		 ใช้	 สั่ง	 ขอร้อง	 หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	 หรือบุคคลใดช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้	 หรือกระทำ� 

ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง

ที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking)/ฐาน ๒ (Digital thinking) 
	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�ก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	 ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล	 โดยก�รปรับเปลี่ยนระบบ 

ก�รคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่�…

 “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ต้องแยกออกจ�กกันให้ได้อย่�งเด็ดข�ด	 ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	 ไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์

ส่วนตน	 ไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ทดแทนบุญคุณส่วนตน	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนรวม	กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน
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	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม	 “เจ้�หน้�ที่ของรัฐ”	 ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ�ก�รหรือใช้ดุลยพินิจ 

ในก�รตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ห�กปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์

ส่วนตนเข้�ม�มส่ีวนในก�รตัดสนิใจแล้ว	ย่อมต้องเกดิก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)	ขึ้นแน่นอน	และคว�มเสียห�ยก็จะตกอยู่กับประช�ชนและ

ประเทศช�ตินั่นเอง

 

 

	 ระบบคิดที่จะกล่�วต่อไปนี้…	 เป็นก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐนำ�ไป

เป็น	“หลักคิด”	ในก�รปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่�งเด็ดข�ด	คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” 

กับ 

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”

ทำาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทำาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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 ระบบเลข	“ฐานสบิ”	(decimal	number	system)	หม�ยถงึ	ระบบเลขทีม่ตีวัเลข	๑๐	

ตัว	คือ	๐	,	๑	,	๒	,	๓	,	๔	,	๕	,	๖	,	๗	,	๘	,	๙	เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิต	ประจำ�วันกันม� 

ตั้งแต่จำ�คว�มกันได้	 ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	 ช่วยให้เกิดคว�มเข้�ใจ 

ท่ีตรงกันในก�รสื่อคว�มหม�ย	 สอดคล้องกับระบบ	 “Analog”	 ที่ใช้ค่�ต่อเนื่องหรือสัญญ�ณ

ซึ่งเป็นค่�ต่อเนื่อง	หรือแทนคว�มหม�ยของข้อมูลโดยก�รใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

	 ระบบเลข	“ฐานสอง”	(binary	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์

เพียงสองตัว	คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะ

ก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดข�ด

	 จ�กที่กล่�วม�...	เมื่อนำ�ระบบเลข	“ฐานสิบ Analog”	และ	ระบบเลข	“ฐานสอง Digital”	ม�ปรับใช้

เป็นแนวคิด	คือ	ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”	และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่�...

	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	 เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	 และอ�จหม�ยถึง

โอก�สที่จะเลือกได้หล�ยท�ง	เกิดคว�มคิดที่หล�กหล�ย	ซับซ้อน	ห�กนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อ�จจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันได้	แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันไม่ได้

	 ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ส�ม�รถเลือกได้เพียง	๒	ท�งเท่�นั้น	

คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้เพียง	๒	ท�ง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	จริง,	

ทำ�ได้	กับ	ทำ�ไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนตน	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นต้น	จึงเหม�ะกับก�รนำ�ม�เปรียบเทียบกับ

ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ต้องส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตัวออกจ�กกันได้อย่�ง

เด็ดข�ด	และไม่กระทำ�ก�รที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 

 

 “การปฏบัิตงิานแบบใช้ระบบคดิฐานสบิ (Analog)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีย่งัแยก

เรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกันไม่ได้	 นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน 

ไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สิน

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”

Vs

ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
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ของร�ชก�รม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 

เหนอืกว่�ประโยชน์ของส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น	จะคอยแสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	กรณี

เกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

 “การปฏบิตังิานแบบใช้ระบบคดิฐานสอง (Digital)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีส่�ม�รถ

แยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกัน	แยกออกอย่�งชัดเจนว่�สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด	สิ่งไหนทำ�ได้

สิ่งไหนทำ�ไม่ได้	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	ไม่นำ�บุคล�กรหรือ

ทรัพย์สนิของร�ชก�รม�ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ไม่เบยีดบังร�ชก�ร	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น

เหนือกว่�ประโยชน์ของส่วนตน	เครอืญ�ต	ิและพวกพ้อง	ไม่แสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ไม่รบั

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม	ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
	 หลักคิดก�รแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่�งเด็ดข�ด	 ดังกล่�วนี้	 สอดคล้องกับ 

แนวปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ต�มประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	ข้อ	๕	ที่กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องแยกเรือ่งส่วนตวัออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที	่และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ต	ิเหนอืกว่�ประโยชน์

ส่วนตน	โดยอย่�งน้อยต้องว�งตน	ดังนี้

	 (๑)		ไม่นำ�คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น	ไม่ว่�จะเป็นญ�ติพี่น้อง	พรรคพวก	เพื่อนฝูง	หรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว	ม�ประกอบก�รใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น	หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่�งจ�ก

บุคคลอื่นเพร�ะชอบหรือชัง

	 (๒)	ไม่ใช้เวล�ร�ชก�ร	 เงิน	ทรัพย์สิน	บุคล�กร	บริก�ร	หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของท�งร�ชก�รไป

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตโดยชอบด้วยกฎหม�ย

	 (๓)		ไม่กระทำ�ก�รใด	หรอืดำ�รงตำ�แหน่ง	หรอืปฏบิตักิ�รใดในฐ�นะส่วนตวั	ซึง่ก่อให้เกดิคว�มเคลอืบแคลง

หรือสงสัยว่�จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของหน้�ที่	

	 ในกรณมีคีว�มเคลอืบแคลงหรอืสงสยั	ให้ข้�ร�ชก�รผูน้ัน้ยตุกิ�รกระทำ�ดงักล่�วไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผูบ้งัคบั 

บัญช�	 หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	 และคณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�	 เมื่อคณะกรรมก�รจริยธรรมวินิจฉัย 

เป็นประก�รใดแล้วจึงปฏิบัติต�มนั้น

	 (๔)		ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่รับผิดชอบในหน่วยง�นโดยตรงหรือหน้�ที่อื่นในร�ชก�รรัฐวิส�หกิจ	 องค์ก�ร

มห�ชน	หรอืหน่วยง�นของรฐั	ข้�ร�ชก�รต้องยดึถอืประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นหลกั	ในกรณทีีม่คีว�มขดัแย้ง 

ระหว่�งประโยชน์ของท�งร�ชก�รหรือประโยชน์ส่วนรวม	 กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม	 อันจำ�เป็นต้อง

วินิจฉัยหรือชี้ข�ด	ต้องยึดประโยชน์ของท�งร�ชก�รและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
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	 นอกจ�กนี	้ยงัสอดคล้องกบัแนวปฏบิติัของเจ้�หน้�ท่ีของรฐัในระดบัส�กล	ซ่ึงองค์กรในระดบัส�กลต่�งกใ็ห้

คว�มสำ�คญั	ดงัจะเห็นได้จ�กจรรย�บรรณส�กลสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต�มประก�ศขององค์ก�รสหประช�ช�ติ	

และอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทจุรติ	(United	Nations	Convention	Against	Corruption-

UNCAC)	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	ที่กำ�หนดให้ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เป็นม�ตรฐ�นคว�มประพฤติ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รปฏิบัติง�นของรัฐแต่ละรัฐ	และระหว่�งรัฐ

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

	 จรรย�บรรณระหว่�งประเทศสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ท่ีระบุในภ�คผนวกของมติสหประช�ช�ติ	 ครั้งที	่

๕๑/๕๙	เมื่อวันที่	๑๒	ธันว�คม	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	

 ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ

	 ๔.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ีของตนในก�รแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 

ผลประโยชน์ท�งก�รเงนิอนัไม่สมควรสำ�หรบัตนหรอืสม�ชกิในครอบครวั	ไม่พงึประกอบธรุกรรมเข้�รบัตำ�แหน่ง

หรือหน้�ที่หรือมีผลประโยชน์ท�งก�รเงิน	 ก�รค้�	 หรือผลประโยชน์อื่นใดในทำ�นองเดียวกันซ่ึงขัดกับตำ�แหน่ง	

บทบ�ทหน้�ที่	หรือก�รปฏิบัติในตำ�แหน่ง	หรือบทบ�ทหน้�ที่นั้น

	 ๕.		เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	ต�มขอบเขตทีก่ำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้�ทีข่องตนภ�ยใต้กฎหม�ยหรอืนโยบ�ยในก�ร

บรหิ�ร	พึงแจ้งเก่ียวกบัผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	ก�รค้�	และก�รเงนิ	หรอืกจิก�รอนัทำ�เพือ่ผลตอบแทนท�งก�รเงนิ	

ซึง่อ�จก่อให้เกดิผลประโยชน์ขดักนัได้ในสถ�นก�รณ์ทีม่โีอก�สจะเกดิหรอืทีด่เูหมอืนว่�ได้เกดิกรณผีลประโยชน์

ขัดกันขึ้นระหว่�งหน้�ที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้ใด	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น

	 ๖.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน	 ทรัพย์สิน	 บริก�ร	 หรือข้อมูลซ่ึงได้ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	หรือเป็นผล 

ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	เพื่อกิจก�รอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับง�นในตำ�แหน่งหน้�ที่โดยไม่สมควรอย่�งเด็ดข�ด

	 ๗.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 พึงปฏิบัติม�ตรก�รซึ่งกำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือนโยบ�ยในก�รบริห�ร	 เพื่อมิให้ 

ผลประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ไปแล้ว

 การรับของขวัญหรือของกำานัล

	 ๙.		เจ้�หน้�ทีข่องรฐัไม่พงึเรยีกร้อง	หรอืรบัของขวญัหรอืของกำ�นลัอืน่ไม่ว่�ท�งตรงหรอืท�งอ้อม	ซึง่อ�จ

มีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท	ก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่หรือก�รวินิจฉัยของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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คิดได้

คิดดี

คิดเป็น

   คิดแบบไหน? ...ไม่ทุจริต

-		 คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)	

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ	(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับ	

	 ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น)

-		 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รทุจริต	(เอ�ม�เป็นบทเรียน)

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้องอยู่กับ

	 คว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)

-		 คิดถึงคนรอบข้�ง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)

-		 คิดอย่�งมีสติสัมปชัญญะ

-		 คิดแบบพอเพียง	ไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และ

	 ไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ

-		 คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ

-		 คิดต�มคุณธรรม	ว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

-		 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกัน	

	 อย่�งชัดเจน

-		 คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน

-		 คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน		

	 ม�ก้�วก่�ยกัน

-		 คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน	

-		 คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน	

-		 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติ		

	 และพวกพ้อง

-		 คิดฐ�นสองและทิ้งฐ�นสิบ	
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	 วิช�นี้เป็นก�รเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 คว�มเป็นพลเมือง

ทีไ่ม่ทนต่อก�รทจุรติ	ก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติ	กรณศีกึษ�ปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศและ

ต่�งประเทศ	 ที่สะท้อนถึงคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�ง 

ถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

	 ๒.		เพ่ือส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรูอ้ย่�งถกูต้องในเรือ่งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจรติให้ผูเ้รยีน

นำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ก�รทุจริต

		 	 -	 คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	

		 	 -		 ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต

		 	 -		 สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตในประเทศไทย

		 	 -		 ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�รพัฒน�ประเทศ

		 	 -		 ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

		 	 -		 กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

		 ๒.		คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 	 -		 คว�มเป็นพลเมือง

	 	 -		 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 ๓.		คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 	 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 ๔.		ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต

	 ๕.		ลงโทษท�งสังคม
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		 	 -		 ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

		 	 -		 กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จคว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	
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	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
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	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๒   : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. การทุจริต
	 ปัญห�ก�รทุจริต	เป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ปัญห�ก�รทุจริตจะ

ทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นต่�ง	ๆ	เกิดขึ้น	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	และนับวันปัญห�ดังกล่�วก็จะรุนแรง

ม�กขึน้	และมรีปูแบบก�รทจุรติทีซ่บัซ้อน	ย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึน้	จ�กเดมิทีก่ระทำ�เพยีงสองฝ่�ย	ปัจจบุนั

ก�รทจุริตจะกระทำ�กนัหล�ยฝ่�ย	ทัง้ผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	เจ้�หน้�ท่ีของรฐั	และเอกชน	โดยประกอบด้วย

สองส่วนใหญ่	ๆ	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่

ผลประโยชน์สมเหตสุมผลต่อกนั	กจ็ะนำ�ไปสูปั่ญห�ก�รทจุรติได้	บ�งครัง้ผูท้ีร่บัผลประโยชน์กเ็ป็นผูใ้ห้ประโยชน์

ได้เช่นกัน	โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์	คือ

 ผูร้บัผลประโยชน์ จะเป็นเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ซึง่มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนนิก�รต่�ง	ๆ 	และรบั

ประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	ก�รกำ�หนดระเบียบ

หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง

 ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น	ภ�คเอกชน	โดยก�รเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่�ง	ๆ 	เช่น	เงิน	สิทธิพิเศษอื่น	ๆ  

เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งในตำ�แหน่งหน้�ที่	 

ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น

 ๑.๑ ทุจริต คืออะไร

	 คำ�ว่�ทจุรติ	มกี�รให้คว�มหม�ยได้ม�กม�ยหล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว่�จะมกี�รให้คว�มหม�ยดงักล่�วไว้ว่�

อย่�งไร	โดยที่คำ�ว่�ทุจริตนั้น	จะมีก�รให้คว�มหม�ยโดยหน่วยง�นของรัฐ	หรือก�รให้คว�มหม�ยโดยกฎหม�ย

ซึ่งไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มหม�ยจ�กแหล่งใด	 เนื้อห�สำ�คัญของคำ�ว่�ทุจริตก็ยังคงมีคว�มหม�ยที่สอดคล้อง

กันอยู่	นั่นคือ	ก�รทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	มีก�รแสวงห�หรือเอ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม	ม�เป็นของส่วนตัว	ทั้ง	ๆ	 

ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง	ๆ	นั้น	ก�รยึดถือเอ�ม�ดังกล่�วจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหม�ยและศีลธรรม

	 ในแง่ของกฎหม�ยนั้น	 ประเทศไทยได้มีก�รกำ�หนดถึงคว�มหม�ยของก�รทุจริตไว้หลัก	 ๆ	 ในกฎหม�ย	 

๒	ฉบับ	คือ	

 ประมวลกฎหมายอาญา ม�ตร�	 ๑	 (๑)	 “โดยทุจริต”	 หม�ยถึง	 “เพื่อแสวงห�ประโยชน์ท่ีมิควรได ้

โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ม�ตร�	๔	คำ�ว่�	“ทุจริตต่อหน้�ที่”	หม�ยถึง	“ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่หรือ
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ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์	 ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเช่ือว่�มีตำ�แหน่งหรือหน้�ท่ีท้ังท่ีตนมิได้มี

ตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งนี้	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

	 นอกจ�กน้ี	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยระบุไว้ว่�ทุจริต	หม�ยถึง	“คว�มประพฤติชั่ว	คดโกง	ฉ้อโกง”	

	 ในคำ�ภ�ษ�อังกฤษ	 คำ�ว่�ทุจริตจะตรงกับคำ�ว่�	 Corruption	 (คอร์รัปชัน)	 โดยในประเทศไทยมักมีก�ร

กล่�วถึงคำ�ว่�คอร์รัปชันม�กกว่�ก�รใช้คำ�ว่�ทุจริต	โดยก�รทุจริตนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�น

ร�ชก�ร	หน่วยง�นของเอกชน	ห�กเกิดกรณีก�รยึดเอ�	ถือเอ�ซึ่งประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ส่วนร่วม	 ไม่คำ�นึง

ถงึว่�ส่ิง	ๆ 	น้ันเป็นของตนเอง	หรอืเป็นสทิธทิีต่นเองควรจะได้ม�หรอืไม่แล้วนัน้	กจ็ะเรยีกได้ว่�เป็นก�รทจุรติ	เช่น	

ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้	ก็ถือเป็นก�ร

ทุจริต

	 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท่�นั้น	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่งคอร์รัปชัน

จึงต้องหม�ยรวมถึงก�รแสวงห�ผลประโยชน์ของภ�คธุรกิจเอกชน	 ในรูปของก�รให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่

นกัก�รเมอืงหรือข้�ร�ชก�รเพือ่ให้ได้ม�ซึง่ผลประโยชน์ทีต่นเองอย�กได้ในรปูแบบของก�รประมลู	ก�รสมัปท�น

เป็นต้น	 รูปแบบเหล่�นี้จะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้แก่ภ�คเอกชนเป็นจำ�นวนม�ก	 ห�กภ�คเอกชนส�ม�รถเข้�ม�

ดำ�เนินง�นได้	 รวมถึงก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มต้องก�รทรัพย์สิน	 ประโยชน์อื่นนอกเหนือจ�กสิ่งท่ีได้รับ 

ต�มปกติ	เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่�ยส�ม�รถบรรจบห�กันได้	ก�รทุจริตก็เกิดขึ้นได้

	 จ�กนิย�มของก�รทจุรติคอร์รปัชนัไม่เพยีงแต่จะกนิคว�มถึงก�รทจุรติคอร์รปัชนัในระบบร�ชก�รเท่�นัน้	

แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในภ�คเอกชนอีกด้วย	ซึ่งอ�จกล่�ว

ได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	คือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	การทุจริต	คือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�มได้เปรียบ

ในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งที่ผิดเพ่ือแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	 ก�รให้หรือ 

ก�รรับสินบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย

 ๑.๒ รูปแบบการทุจริต

	 รูปแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งได้	๓	ลักษณะ	คือ	แบ่งต�มผู้ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งต�มกระบวนก�ร 

ที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ

 ๑) แบ่งตามผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์

ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	 (ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	 กับผู้ถูกอุปถัมภ์	 (ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	 โดยในกระบวนก�ร

ก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	

	 	 (๑)		 ก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	 หม�ยถึง	 ก�รกระทำ�ท่ีมีก�รใช้หน่วยง�นร�ชก�รเพื่อมุ่งแสวงห� 

ผลประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 ม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ	 

โดยลักษณะของก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภทย่อย	ดังนี้

	 	 	 ก)		 ก�รคอร์รัปชันต�มนำ้�	 (corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึ้นเมื่อเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องก�รสนิบนโดยให้มกี�รจ่�ยต�มช่องท�งปกตขิองท�งร�ชก�ร	แต่ให้เพิม่สนิบนรวมเข้�ไว้กบัก�รจ่�ยค่�บรกิ�ร

ของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 โดยที่เงินค่�บริก�รปกติที่หน่วยง�นนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป	 เช่น	 ก�รจ่�ยเงิน
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พิเศษให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รออกเอกส�รต่�ง	ๆ	นอกเหนือจ�กค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น

	 	 	 ข)		 ก�รคอร์รปัชนัทวนนำ�้	(corruption	with	theft)	เป็นก�รคอร์รปัชนัในลกัษณะทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐจะเรียกร้องเงนิจ�กผูข้อรบับรกิ�รโดยตรง	โดยทีห่น่วยง�นนัน้ไม่ได้มกี�รเรยีกเกบ็เงนิค่�บรกิ�รแต่อย่�งใด 

เช่น	ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร	แต่กรณี

นี้มีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ

	 	 (๒)		 ก�รทุจริตโดยนักก�รเมือง	 (political	 corruption)	 เป็นก�รใช้หน่วยง�นของท�งร�ชก�ร 

โดยบรรด�นกัก�รเมอืงเพือ่มุ่งแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งก�รเงนิม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมหรอืประเทศ

เช่นเดียวกัน	โดยรูปแบบหรือวิธีก�รทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	แต่จะเป็นในระดับ

ที่สูงกว่�	เช่น	ก�รทุจริตในก�รประมูลโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่	และมีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ต่�ง	ๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น

 ๒)  แบ่งตามกระบวนการทีใ่ช้ ม	ี๒	ประเภท	คอื	(๑)	เกดิจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	กตกิ�พืน้ฐ�น 

เช่น	 ก�รออกกฎหม�ย	 และกฎระเบียบต่�ง	 ๆ	 เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	 และ	

(๒)	 เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์จ�กกฎ	 และระเบียบท่ีดำ�รงอยู่	 ซ่ึงมักเกิดจ�กคว�ม

ไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่�นั้นที่ทำ�ให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถใช้คว�มคิดเห็นของตนได้	 และก�รใช้คว�มคิด

เห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้

 ๓)  แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	

	 	 (๑)		 คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	 (Procurement	 Corruption)	 เช่น	 ก�รจัดซื้อสิ่งของใน 

หน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	

	 	 (๒)		 คอร์รัปชันจ�กก�รให้สัมปท�นและสิทธิพิเศษ	 (Concessionaire	 Corruption)	 เช่น	 ก�รให้

เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น

	 	 (๓)		 คอร์รัปชันจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบัติ	(Privatization	Corruption)	เช่น	ก�รข�ยกิจก�รของ

รัฐวิส�หกิจ	หรือก�รยกเอ�ที่ดิน	ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิก�รครอบครองของต่�งช�ติ	เป็นต้น

	 	 (๔)		 คอร์รปัชนัจ�กก�รกำ�กบัดแูล	(Regulatory	Corruption)	เช่น	ก�รกำ�กบัดแูลในหน่วยง�นแล้ว

ทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น

	 นักวิช�ก�รท่ีได้ศึกษ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รทุจริต	 ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของก�รทุจริตเป็น 

รปูแบบต่�ง	ๆ 	ไว้	เช่น	ก�รวจิยัของรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.นวลน้อย	ตรรีตัน์	และคณะ	ได้แบ่งก�รทจุรติคอร์รปัชนั

ออกเป็น	 ๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของรัฐ 

เพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	๒)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ	และบริก�ร	หรือสิทธิ 

ให้แก่เอกชน	 และ	 ๓)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รสร้�งอุปสรรคในก�รให้บริก�รแก่ภ�คประช�ชนและภ�คธุรกิจ	

เนื่องจ�กเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบร�ชก�รตำ่�เกินไปจนข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	

	 นอกจ�กนี้	จ�กผลก�รสอบสวนและศึกษ�เรื่องก�รทุจริต	ของคณะกรรมก�รวิส�มัญพิจ�รณ�สอบสวน

และศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	 (วิช�	 มห�คุณ)	 มีก�รแบ่งรูปแบบก�รทุจริตคอร์รัปช่ันออกเป็น	 

๕	ประเภท	ได้แก่
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 ๑)  การทุจริตเชิงนโยบาย

	 เป็นรูปแบบใหม่ของก�รทุจริตที่แยบยล	โดยอ�ศัยรูปแบบของกฎหม�ยหรือมติของคณะรัฐมนตรี	หรือ

มติของคณะกรรมก�รเป็นเคร่ืองมือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์	 ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่เข้�ใจผิดว่�เป็น 

ก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๒)  การทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

	 เป็นก�รใช้อำ�น�จและหน้�ทีใ่นคว�มรบัผดิชอบของตนในฐ�นะเจ้�หน้�ท่ีของรฐัเอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ปัจจบุนัมกัเกดิจ�กคว�มร่วมมอืกนัระหว่�งนกัก�รเมอืง	พ่อค้�และ

ข้�ร�ชก�รประจำ�	

 ๓)  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ก�รทจุรติประเภทน้ีจะพบได้ทัง้รปูแบบของก�รสมยอมร�ค�	ตัง้แต่ขัน้ตอนก�รออกแบบ	กำ�หนดร�ยละเอียด 

หรือสเป็กง�น	 กำ�หนดเง่ือนไข	 คำ�นวณร�ค�กล�ง	 ออกประก�ศประกวดร�ค�	 ก�รข�ยแบบ	 ก�รรับและ 

เปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมติั	ก�รทำ�สญัญ�ทกุขัน้ตอนของกระบวนก�รจดัซือ้จดัจ้�งล้วนมช่ีองโหว่ให้มกี�ร

ทุจริตกันได้อย่�งง่�ย	ๆ 	นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆ	คือ	ก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วย

กัน	จึงได้รับก�รยกเว้นและก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	แต่คว�มจริง	ผลประโยชน์จ�กก�รรับง�นและเงินที่ได้จ�กก�รรับ

ง�นไม่ได้นำ�ส่งกระทรวงก�รคลงั	แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุม่บคุคล	ซึง่ไม่แตกต่�งอะไรกบัก�รจ้�งบรษิทัเอกชน

 ๔)  การทุจริตในการให้สัมปทาน

	 เป็นก�รแสวงห�หรอืเอือ้ประโยชน์โดยมชิอบจ�กโครงก�รหรอืกจิก�รของรฐั	ซึง่รฐัได้อนญุ�ตหรอืมอบให้

เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�นผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหนึ่ง	เช่น	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�น

สุร�	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโทรคมน�คม	เป็นต้น

 ๕)  การทุจริตโดยการทำาลายระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

	 เป็นก�รพย�ย�มดำ�เนนิก�รให้ได้บคุคลซึง่มสี�ยสมัพนัธ์กบัผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืงในอนัทีจ่ะเข้�ไป

ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	 เช่น	 คณะ

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง	คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	เป็นต้น	ทำ�ให้องค์กรเหล่�นี้

มีคว�มอ่อนแอ	ไม่ส�ม�รถตรวจสอบก�รให้อำ�น�จรัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต

	 จ�กก�รศึกษ�วิจัยโครงก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รทุจริตในประเทศไทยของเส�วนีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	

ได้ระบุ	เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้

 (๑)  ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 พฤติกรรมส่วนตัวของข้�ร�ชก�รบ�งคนท่ีเป็นคนโลภม�ก	 เห็นแก่ได ้

ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ	“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�

ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม

 (๒) ปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย

  ๑) ด้านเศรษฐกจิ	ได้แก่	ร�ยได้ของข้�ร�ชก�รน้อยหรอืตำ�่ม�กไม่ได้สดัส่วนกบัค่�ครองชพีทีส่งูขึน้	

ก�รเตบิโตของระบบทนุนยิมทีเ่น้นก�รบรโิภค	สร้�งนสิยัก�รอย�กได้	อย�กม	ีเมือ่ร�ยได้ไม่เพยีงพอกต้็องห�ท�ง

ใช้อำ�น�จไปทุจริต	
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  ๒)  ด้านสังคม	 ได้แก่	 ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	 คนรำ่�รวย	 และไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�

อย่�งไร	เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	

  ๓)  ด้านวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�รท่ีต้องก�รคว�มสะดวก

รวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

  ๔)  ด้านการเมือง ได้แก่	ก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รแยกไม่ออกจ�กนักก�รเมือง	ก�รร่วมมือของคน

สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�โครงก�รของรัฐ	

  ๕)  ด้านระบบราชการ	ได้แก่	

	 	 	 -		คว�มบกพร่องในก�รบริห�รง�นเปิดโอก�สให้เกิดก�รทุจริต

	 	 	 -		ก�รใช้ดุลพินิจม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ให้อัตร�ก�รทุจริตในหน่วยง�นสูง

	 	 	 -		ก�รที่ขั้นตอนของระเบียบร�ชก�รมีม�กเกินไป	 ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวล�ม�ก	 จึงเกิด

ก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ	

	 	 	 -		ก�รตกอยูใ่ต้ภ�วะแวดล้อมและอทิธิพลของผูทุ้จรติ	มที�งเป็นไปได้ท่ีผูน้ัน้จะทำ�ก�รทุจรติด้วย	

	 	 	 -	 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมลีกัษณะทีร่วมศนูย์	ทำ�ให้ไม่มรีะบบตรวจสอบทีเ่ป็นจรงิและ

มีประสิทธิภ�พ	

	 	 	 -		ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�รอนุญ�ต	 ก�รอนุมัติ 

จัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

	 	 	 -		ก�รที่ข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ	 ข้�ร�ชก�รชั้นผู้น้อยจึง

เลียนแบบกล�ยเป็นคว�มเคยชนิ	และมองไม่เหน็ว่�ก�รกระทำ�เหล่�นัน้จะเป็นก�รคอร์รปัชัน่	หรอืมคีว�มสบัสน

ระหว่�งสินนำ้�ใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจ�กกัน

  ๖)  กฎหมายและระเบียบ ได้แก่

	 	 	 -		กฎหม�ยหล�ยฉบับที่ใช้อยู่ยังมี	“ช่องโหว่”	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตที่ดำ�รงอยู่ได้

	 	 	 -		ก�รทุจริตไม่ได้เป็นอ�ชญ�กรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่�ย	 ห�พย�นหลักฐ�นได้ย�ก	 ยิ่งกว่�นั้น	

คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยมักไม่ค่อยมีฝ่�ยใดยอมเปิดเผยออกม�	และถ้�ห�กมีฝ่�ยใดต้องก�รท่ีจะเปิดเผยคว�มจริง 

ในเรื่องนี้	กฎหม�ยหมิ่นประม�ทก็ยับยั้งเอ�ไว้	อีกทั้งกฎหม�ยของทุกประเทศเอ�ผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่�	ๆ	

กับผู้รับสินบน	จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนร�ยใดกล้�ดำ�เนินคดีกับผู้รับสินบน

	 	 	 -		ร�ษฎรที่รู ้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู ้เสียห�ย	 ยิ่งกว่�นั้น	

กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต

	 	 	 -		ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	ซับซ้อน	มีขั้นตอนม�ก	ทำ�ให้เกิดช่องท�ง

ให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้	

  ๗)  การตรวจสอบ	ได้แก่

	 	 	 -		ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	 ทำ�ให้กระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�กฝ่�ยประช�ชน 

ไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร

	 	 	 -		ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	ของหน่วยง�นท่ีมหีน้�ท่ีตรวจสอบหรอืกำ�กบัดแูลอย่�งจรงิจงั
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  ๘)  สาเหตุอื่น ๆ 
	 	 	 -		อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�รสำ�คัญท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้ส�มีของตนทำ�ก�รทุจริตเพื่อคว�มเป็นอยู่ของครอบครัว
	 	 	 -		ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น

 ๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
 ๑)  การทจุริตระดบัชาต ิเป็นรปูแบบก�รทจุรติของนกัก�รเมอืงทีใ่ช้อำ�น�จในก�รบรหิ�รร�ชก�ร	รวมถงึ 
อำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ยต่�ง	 ๆ	 โดยก�รอ�ศัย 
ช่องว่�งท�งกฎหม�ย
 ๒)  การทุจริตในระดับท้องถิ่น	 ก�รบริห�รร�ชก�รในรูปแบบท้องถ่ินเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จเพื่อให้
บริก�รต่�ง	ๆ 	ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	แต่ก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญห�ก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�ก	 ผู้บริห�รท้องถิ่นจะเป็นนักก�รเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	
หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็นนักก�รเมือง	เป็นผู้บริห�รท้องถิ่นแล้วก็เป็น
โอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้	
	 ระดับก�รทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับช�ติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบก�ร
ทุจริตที่คล้�ยกัน	 เช่น	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ก�รประมูล	 ก�รซ้ือข�ยตำ�แหน่ง	 โดยเฉพ�ะในระดับท้องถ่ินท่ีมีข่�ว
จำ�นวนม�กเกีย่วกบัผูบ้รหิ�รท้องถิน่เรยีกรบัผลประโยชน์ในก�รปรบัเปลีย่นตำ�แหน่ง	หรอืเลือ่นตำ�แหน่ง	เป็นต้น	
โดยก�รทุจริตที่เกิดขึ้นอ�จจะไม่ใช่ก�รทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่�ใด	 แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ 
ต่�ง	ๆ	ห�กไม่พิจ�รณ�ให้ดีแล้วอ�จมองได้ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วไม่ใช่ก�รทุจริต	แต่แท้จริงแล้วก�รกระทำ�นั้น
เป็นก�รทุจริตอย่�งหนึง่	และร้�ยแรงม�กพอทีจ่ะส่งผลกระทบ	และก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสงัคม	ประเทศช�ตไิด้
เช่นกนั	ตวัอย่�งเช่น	ก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นซึง่ผูบ้งัคบับญัช�ให้คะแนนประเมนิพเิศษแก่ลกูน้องทีต่นเอง
ชอบ	ทำ�ให้ได้รับเงินเดือนในอัตร�ที่สูงกว่�คว�มเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ	 เป็นต้น	 ก�รกระทำ�ดังกล่�ว 
ถอืเป็นคว�มผดิท�งวนิยั	ซึง่เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัประมวลจรยิธรรมข้�ร�ชก�รพลเรอืนให้ยดึถอื
ปฏิบัติอยู่แล้ว	

 ๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
	 ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ	 ห�กประเทศใดมีก�รทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	 นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	 ซึ่งหม�ยถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย่�งต่อเน่ือง	 แต่ห�กมีก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�กนักธุรกิจย่อมไม่กล้�ที่จะ
ลงทุนในประเทศนั้น	ๆ	 เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�กส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจ
ดงักล่�วได้	ผลทีเ่กดิขึน้ย่อมตกแก่ผูบ้รโิภคทีจ่ะต้องซือ้สนิค้�และบรกิ�รทีม่รี�ค�สงู	หรอือกีกรณหีนึง่	คอื	ก�รใช้ 
สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ดังนั้น	 จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศต่�ง	 ๆ	 เพื่อบ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ 
ก�รทจุริต	ซ่ึงก�รทจุรติทีผ่่�นม�นอกจ�กจะพบเหน็ข่�วก�รทจุรติด้วยตนเอง	และผ่�นสือ่ต่�ง	ๆ 	แล้ว	ยงัมตีวัชีว้ดั 
ที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	 คือ	 ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อคว�มโปร่งใสน�น�ช�ติ	 (Transparency	
International	:	TI)	ได้จัดอันดับดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประจำ�ปี	๒๕๖๐	พบว่�	ประเทศไทยได้	๓๗	คะแนน	
จ�กคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�กก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับ
ปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ลำ�ดับที่	๑๐๑	เท่�กับว่�ประเทศไทย	มีคะแนนคว�มโปร่งใส
ดีขึ้น	 แต่ยังแสดงให้เห็นว่�	 ประเทศไทยยังมีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�ง 

เร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐

ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จำานวนประเทศ

๒๕๔๗ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๔ ๑๔๖

๒๕๔๘ ๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๕๙ ๑๕๙

๒๕๔๙ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๓ ๑๖๓

๒๕๕๐ ๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๗๙

๒๕๕๑ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๐

๒๕๕๒ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๘๐

๒๕๕๓ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๗๘ ๑๗๘

๒๕๕๔ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๓

๒๕๕๕ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๘ ๑๗๖

๒๕๕๖ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๒ ๑๗๗

๒๕๕๗ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๕ ๑๗๕

๒๕๕๘ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๗๖ ๑๖๘

๒๕๕๙ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๑ ๑๗๖

๒๕๖๐ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๙๖ ๑๘๐

	 และเมือ่จดัอนัดบัประเทศในกลุม่อ�เซยีน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพือ่เปรยีบเทยีบดชันรีบัรูก้�รทจุรติ	ในปี	

พ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอ�เซียนเช่นเดียวกับ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

อันดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๑ สิงคโปร์ ๘๔ ๘๔ ๘๕

๒ บรูไน ๖๒ ๕๘ -

๓ ม�เลเซีย ๔๗ ๔๙ ๕๐

๔ อินโดนีเซีย ๓๗ ๓๗ ๓๖

๕ ไทย ๓๗ ๓๕ ๓๘

๖ เวียดน�ม ๓๕ ๓๓ ๓๑

๗ ฟิลิปปินส์ ๓๔ ๓๕ ๓๕

๘ พม่� ๓๐ ๒๘ ๒๒

๙ ล�ว ๒๙ ๓๐ ๒๖

๑๐ กัมพูช� ๒๑ ๒๑ ๒๑
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	 ในก�รประเมนิดัชนีก�รรับรูก้�รทจุริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะถูกประเมนิจ�กแหล่งข้อมลู	๙	แหล่ง	ครอบคลมุ

ด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเมือง	 ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับประเทศ	 

คว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รรับรู้ก�รทจุริต	ประสทิธภิ�พของภ�ครฐัและภ�คเอกชนในก�รดำ�เนนิง�นและก�รวดัด้�น 

คว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	โดยวดัจ�กคว�มคดิเหน็ของประช�ชนว่�ประเทศนัน้มคีว�มเป็นประช�ธปิไตย

ม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมส่ีวนร่วม	คว�มเป็นเอกฉนัท์	ก�รเลอืกตัง้	คว�มเท่�เทยีม	คว�มเป็นเสร	ีโดยทัง้หมดนี้ 

จะใช้รูปแบบของก�รสอบถ�มจ�กนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ

 ๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ

	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น	เป็นพื้นฐ�นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งของคน 

ในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�รส�ธ�รณะหรือ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เต็มที่อย่�งที่ควรจะเป็น	 เงินภ�ษีของประช�ชนตกไปอยู่ในกระเป๋�ของผู้ทุจริต	 และ 

ผลกระทบอื่น	ๆ 	อีกม�กม�ย	นอกจ�กนี้แล้ว	ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเพื่อประกอบกิจก�ร

ต่�ง	ๆ 	ภ�ยในประเทศ	พบว่�	นักลงทนุต่�งประเทศจะมองว่�ก�รทจุรติถอืว่�เป็นต้นทนุอย่�งหนึง่	ซึง่นกัลงทนุจ�ก 

ต่�งประเทศจะใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกับปัจจัยด้�นอื่น	ๆ	ทั้งนี้	ห�กต้นทุนที่ต้องเสียจ�ก

ก�รทุจริตมีต้นทุนที่สูง	 นักลงทุนจ�กต่�งประเทศอ�จพิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุนไปยังประเทศอื่น	 ส่งผลให ้

ก�รจ้�งง�น	ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชนลดลง	เมือ่ประช�ชนมรี�ยได้ลดลงกจ็ะส่งผลต่อก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�กร 

ซึ่งเป็นร�ยได้ของรัฐลดลง	จึงส่งผลต่อก�รจัดสรรงบประม�ณและก�รพัฒน�ประเทศ

	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทยได้สำ�รวจดัชนีสถ�นก�รณ์คอร์รัปชันไทยจ�กกลุ่มตัวอย่�ง	๒,๔๐๐	ตัวอย่�ง	

จ�กประช�ชนทั่วไป	 ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	 และข้�ร�ชก�ร/ภ�ครัฐ	 เมื่อเดือนมิถุน�ยน	 ๒๕๕๙	พบว่�	 

ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีท่ีผ่�นม�	พบว่�	 ผู้ท่ีตอบว่�รุนแรงเพิ่มข้ึนม	ี

๓๘%	 รุนแรงเท่�เดิม	 ๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	 คือ	 กฎหม�ยเปิดโอก�สให้เจ้�หน้�ที่ใช้ดุลพินิจ 

ที่เอื้อต่อก�รทุจริต	อันดับสอง	คว�มไม่เข้มงวดของก�รบังคับใช้กฎหม�ย	อันดับส�ม	กระบวนก�รท�งก�รเมือง 

ข�ดคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้ย�ก	ส่วนรปูแบบก�รทจุรติท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสดุ	อนัดบัหนึง่	คอื	ก�รให้สนิบน	ของกำ�นลั 

หรือร�งวัล	 อันดับสอง	 ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ยเพ่ือแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	 อันดับส�ม	 ก�รใช้ตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก

	 สำ�หรับคว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริต	 โดยก�รประเมินจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยปี	 ๒๕๕๙	 ที่	 ๒.๗๒	 

ล้�นล้�นบ�ท	 ว่�แม้จะมีก�รจ่�ยเงินใต้โต๊ะ	 แต่อัตร�ก�รจ่�ยอยู่ที่เฉลี่ย	 ๑-๑๕%	 โดยห�กจ่�ยที่	 ๕%	 

คว�มเสียห�ยจะอยูท่ี	่๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมผีลทำ�ให้อตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ

ลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที	่๑๕%	คิดเป็นคว�มเสยีห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๖.๕๗%	ของเงนิงบประม�ณ	

และมผีลทำ�ให้เศรษฐกจิลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรยีกเงนิสนิบนลงทกุ	ๆ 	๑%	จะทำ�ให้มลูค่�คว�มเสยีห�ย

จ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท

	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยง�นหลักที่ดำ�เนินก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทจุรติ	คือ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติแห่งช�ต	ิ(สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.)	

นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอื่นที่มีภ�รกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เช่น	 สำ�นักง�น 

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

ในภ�ครฐั	นอกจ�กน้ียงัมหีน่วยง�นภ�คเอกชนทีใ่ห้คว�มร่วมมอืในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอกีหล�ย 
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หน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�ร	แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

ทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	

 ๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือทั้ง

หน่วยง�นของรฐั	หน่วยง�นของเอกชน	และภ�คประช�ชนในก�รร่วมมอืป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ	รวมถึง 

ได้มีก�รออกกฎหม�ยลงโทษผู้ที่กระทำ�คว�มผิด	 มีก�รจัดตั้งศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อทำ� 

หน้�ทีใ่นก�รดำ�เนินคดกีบับคุคลทีท่ำ�ก�รทจุรติ	นอกจ�กนีย้งัได้มกี�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ช�ตว่ิ�ด้วยก�รป้องกนั

และปร�บปร�มก�รทุจริต	ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	๓	มีกำ�หนดใช้ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	โดยมีวิสัยทัศน์

ว่�	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	และมีพันธกิจ	คือ	

สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	 ยกระดับธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รจัดก�รทุกภ�คส่วนแบบบูรณ�ก�ร	และ

ปฏิรูปกระบวนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบให้มีม�ตรฐ�นส�กล	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 ยุทธศ�สตร์ช�ตฯิ	ระยะที่	๓	ประกอบดว้ยยุทธศ�สตร์	จำ�นวน	๖	ยุทธศ�สตร์	เป็นก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก�รป้องกันก�รทุจริตโดยใช้ประบวนก�รปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

ผ่�นกิจกรรมและก�รเรียนก�รสอน	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตเชิงระบบ	นอกจ�กนี้รวมไปถึงก�รดำ�เนินก�ร 

ในส่วนก�รตรวจสอบทรัพย์สิน	 ที่เป็นก�รตรวจสอบบัญชีแสดงร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้�หน้�ที่ 

ของรัฐว่�จะมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร	 และด้�นก�รปร�บปร�มก�รทุจริตเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รด้�น

ปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รยกระดับค่�	CPI	ให้ได้คะแนน	๕๐	คะแนน	ต�ม

ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	โดยมีร�ยละเอียดแต่ละยุทธศ�สตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์ในก�รปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยให้มีค่�นิยมร่วมต้�นทุจริต	มีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ	 และ

ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และสร้�งกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�ง

สงัคมในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอย่�งเป็นระบบ	รวมถึงก�รบูรณ�ก�รและเสรมิพลงัก�รมส่ีวนร่วม

ของทุกภ�คส่วนในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้รับก�รปฏิบัต ิ

ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถกระจ�ยผลประโยชน์ 

สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	 และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	 และเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต 

เชิงนโยบ�ยทุกระดับ



45หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�กลไกก�รป้องกันก�รทุจริตให้เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตพัฒน�

กระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อให้เกิดคว�ม

เข้มแข็งในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรที่เก่ียวข้องกับก�รป้องกันก�รทุจริต	 และเป็นก�รป้องกัน 

ไม่ให้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีคว�มรวดเร็ว	 

มีประสิทธิภ�พ	 และเท่�ทันต่อพลวัตของก�รทุจริต	 ก�รตร�กฎหม�ยและปรับปรุงกฎหม�ยให้กระบวนก�ร 

ปร�บปร�มก�รทจุริตมปีระสทิธภิ�พ	บรูณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทจุริตของหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้องทัง้ระบบ 

และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรมและเท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป

เป็นเป้�หม�ยทีต้่องก�รยกระดบัคะแนนให้มค่ี�สงูขึน้	ห�กได้รบัคะแนนม�กจะหม�ยถงึก�รทีป่ระเทศนัน้มกี�ร

ทุจริตน้อย	ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต

 ๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร

	 แต่เดมิภ�รกจิด้�นก�รดบัเพลงิเป็นภ�รกจิของตำ�รวจดบัเพลงิ	มฐี�นะเป็นกองบงัคบัก�รตำ�รวจดบัเพลงิ

ปฏิบัติง�นท�งด้�นป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	จนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้�ง

ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นต้นสังกัดของ	 กองบังคับก�รตำ�รวจดับเพลิง	 ให้มีขน�ดเล็กลง	 

โดยมแีนวคดิทีจ่ะโอนภ�รกจิทีไ่ม่ใช่หน้�ทีข่องตำ�รวจโดยตรงให้ไปอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของหน่วยง�นทีม่หีน้�ที่ 

รบัผดิชอบโดยตรง	ง�นด้�นดับเพลงิและกูภ้ยั	ถอืเป็นภ�รกจิหนึง่ทีม่ใิช่หน้�ทีโ่ดยตรงของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ

จึงเห็นควรที่จะโอนภ�รกิจดังกล่�วให้กรุงเทพมห�นครรับไปดำ�เนินก�ร	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติถ่�ยโอนภ�รกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมห�นคร	 มีสถ�นะเป็น

สำ�นัก	ชื่อว่�	สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร	 มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชน	 

โดยเอกชนที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจก�รข�ยรถและเรือดับเพลิง	คือ	บริษัท	ส.	โดยเมื่อเดือนตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๔๖	บริษัท	

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 ถูกบริษัท	 General	 Dynamics	Worldwide	 Holdings,	

Inc.	ของสหรัฐอเมริก�ซื้อกิจก�รทั้งหมด	แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องต�มกฎหม�ยของประเทศออสเตรีย	บริษัท

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	ว่�จ้�งบริษัท	Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยี่ยม

เป็นผู้รับจ้�งจัดห�	 ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย	 (ยกเว้นเรือดับเพลิง)	 ให้กับ

กรุงเทพมห�นครโดยได้รับค่�จ้�งผลิตร�ว	๒๘	ล้�นยูโร	หรือร�ว	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	บริษัท	สไตเออร์ฯ	จึงไม่ใช่

ผู้ผลิตและประกอบสินค้�เพื่อเสนอข�ยโดยตรง	 แต่เป็นเพียงน�ยหน้�และบริห�รจัดก�รในก�รจัดห�สินค้� 

ให้กับกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น



46 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ในช่วงเดอืนมถินุ�ยน	๒๕๔๖	เอกอคัรร�ชทตูออสเตรยีประจำ�ประเทศไทยได้มหีนงัสอืถงึรฐัมนตรว่ี�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทยเสนอโครงก�รข�ยรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัยของ	บริษัท	 สไตเออร์เดม

เลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินก�รในลักษณะรัฐต่อรัฐ	และบริษัท	สไตเออร์ฯ	 

ได้เชิญน�ย	ป.	รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยดูง�นโรงง�นผลิตของบริษัท	MAN	ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง

ให้	บริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	และน�ย	ส.	ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	ได้อนุมัติ

โครงก�รจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจก�รดับเพลิง	 ต�มท่ี	 พล.ต.ต.	 อ.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเสนอ	 ได้แก่	 รถดับเพลิงชนิดต่�ง	 ๆ	 และรถบรรทุกนำ้�รวม	 ๓๑๕	 คัน	 และเรือ 

ดับเพลิง	๓๐	ลำ�ตลอดจนอุปกรณ์ส�ธ�รณภัยอื่น	ๆ 	ซึ่งตรงกันกับร�ยก�รในใบเสนอร�ค�ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	

ผ่�นเอกอคัรร�ชทตูออสเตรยี	จ�กนัน้คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัใินหลกัก�รโดยมกี�รจดัทำ�	A.O.U.	(Agreement	

of	 Understanding)	 และข้อตกลงซื้อข�ย	 (Purchase/Sale	 Agreement)	 โดยทูตพ�ณิชย์แห่งส�ธ�รณรัฐ

ออสเตรียยื่นร่�ง	 A.O.U.ให้แก่พล.ต.ต.	 อ.	 ซึ่งนำ�เสนอต่อน�ย	 ส.	 โดยตรงโดยไม่ผ่�นปลัดกรุงเทพมห�นคร	 

น�ย	ส.	ลงน�มรับทร�บบนัทกึและเสนอต่อน�ย	ภ.	รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	และหลงัจ�กทีไ่ด้มกี�รลงน�ม 

ร่วมกันคุณหญิง	ณ.	ปลัดกรุงเทพมห�นคร	 ได้ส่งร่�งข้อตกลงซื้อข�ยย�นพ�หนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่�ง

กรงุเทพมห�นครกบั	บรษัิท	สไตเออร์ฯ	ให้สำ�นกัง�นอยัก�รสงูสดุตรวจพจิ�รณ�ต�มข้อบญัญตักิรงุเทพมห�นคร	

เรื่องก�รพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๘	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมห�ดไทย	(กรุงเทพมห�นคร)	ดำ�เนิน

ก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณโครงก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน	 ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐	บ�ท	 และ

อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	เพื่อเป็นค่�ธรรมเนียมในก�รเปิด	Letter	of	Credit	(L/C)	อีกจำ�นวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	

หรอืต�มจำ�นวนทีจ่่�ยจรงิ	รวมทัง้ให้กระทรวงพ�ณชิย์เร่งรดัดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รค้�ต่�งตอบแทนต�มมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื่อ	๒๐	กรกฎ�คม	๒๕๔๗	โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้�ที่จะดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรก	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	 ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครเป็นน�ย	อ.	และก่อนมอบหม�ย

ง�นในหน้�ที่ให้กับผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนใหม่	 น�ย	 ส.	 ซ่ึงเป็นผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนเดิม	

ได้มีหนังสือถึงผู้จัดก�รธน�ค�รกรุงไทย	ขอเปิด	L/C	วงเงิน	๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐	ยูโรให้กับบริษัท	สไตเออร์ฯ	โดย

กรุงเทพมห�นครชำ�ระค่�ธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐บ�ท	และมอบอำ�น�จให้พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเป็นผู้ดำ�เนินก�รและลงน�ม	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ดำ�เนนิก�รไต่สวนก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วของกรงุเทพมห�นคร	

และยืน่ฟ้องต่อศ�ลฎกี�แผนกคดอี�ญ�ของผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	จ�กก�รกระทำ�ดงักล่�วทีเ่กดิขึน้ก่อให้

เกดิผลกระทบทีเ่สยีห�ยและรนุแรง	โดยร�ค�ของรถและเรอืดบัเพลงิท่ีกรงุเทพมห�นครซือ้ม�นัน้มรี�ค�ท่ีสงูม�ก	

ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประม�ณไปอย่�งน่�เสียด�ย	ซึ่งคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ

กรุงเทพมหานคร

รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบนำ้าแบกหาม

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ	 ๒,๕๐๐	 ซีซี	 ๔x๔	
ประกอบโดย	บริษัท	ก�ญจน�อิควิปเม้นท์	จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดห�บห�มจ�กญี่ปุ่น

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๒,๑๕๔,๐๕๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงินแพงกว่�๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	ซื้อจ�ก	บริษัท	เชส	เอ็น
เตอร์ไพรส์	 (สย�ม)	 จำ�กัดม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันเครื่องสูบนำ้�
สมรรถนะสูงกว่�

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๗,๑๔๓,๒๐๐	บ�ท
รวม	๙	คัน	เป็นเงินแพงกว่�	๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๔๕๕,๓๗๐	บ�ท
รวม	๑๔๔	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�	๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐	บ�ท

รถถังนำ้า ๒๐,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ขน�ด	 ๑๐,๐๐๐	 ลิตรซื้อจ�ก	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	 มอเตอร์ส	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๑๘๙,๑๐๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐	บ�ท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๕๖,๕๗๗,๒๕๐	บ�ท	
รวม	๗	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐	บ�ท

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง

ข้อมูลเรือดับเพลิง

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ซื้อเรือดับเพลิงจ�ก	บริษัท	ซีทโบ๊ต	จำ�กัด	ผลิตและประกอบ 
ที่เมืองพัทย�	ร�ค�ลำ�ละ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	บ�ท

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ข�ยให้	กรุงเทพมห�นคร	ร�ค�ลำ�ละ	๒๕,๔๖๒,๑๐๐	บ�ท

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	แสดงให้เห็นถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนอกจ�ก

จะส�ม�รถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่�สูญเสียงบประม�ณจำ�นวนเท่�ไร	แต่ก�รสูญเสียดังกล่�วแทนที่รัฐ	และ 

ประช�ชนจะได้ใช้ประโยชน์จ�กรถและเรือดับเพลิง	 ซึ่งถือเป็นสิ่งจำ�เป็นท่ีช่วยในก�รป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภยั	โดยเฉพ�ะอคัคภียัได้เป็นอย่�งดี	แต่เมือ่มกี�รทจุรติแล้วยงัส่งผลให้ไม่ส�ม�รถนำ�รถและเรอืดบัเพลงิ

ม�ใช้ง�นได้	เท่�กับว่�สูญเสียงบประม�ณแล้วยังไม่ส�ม�รถนำ�สิ่งเหล่�นี้ม�ใช้ประโยชน์ได้อีก	
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๒. ความอายต่อการทุจริต
 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	 ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	 หม�ยถึง	 ก�รรู้สึกอ�ยที่จะทำ�ในสิ่งที่ 

ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ

	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี	ไม่ถูกต้อง	ไม่เหม�ะสม	เพร�ะเห็นถึงโทษ

หรือผลกระทบที่จะได้รับจ�กก�รกระทำ�นั้น	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�	ทำ�ให้ตนเองไม่หลงทำ�ในสิ่งที่ผิด	นั่นคือ	

มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด

 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต

	 ลักษณะของคว�มละอ�ยส�ม�รถแบ่งได้	 ๒	 ระดับ	 คือ	 คว�มละอ�ยระดับต้น	 หม�ยถึง	 คว�มละอ�ย	 

ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กกลวัว่�เมือ่ตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมคีนรบัรู	้ห�กถูกจบัได้จะได้รบัก�รลงโทษ	

หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง	

คือ	 แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	 ก็ไม่กล้�ท่ีจะทำ�ผิด	 เพร�ะนอกจ�กตนเองจะได้รับ 

ผลกระทบแล้ว	ครอบครัว	สงัคมกจ็ะได้รับผลกระทบต�มไปด้วย	ท้ังช่ือเสยีงของตนเองและครอบครวัก็จะเสือ่มเสยี 

บ�งคร้ังก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เช่น	 ก�รลอกข้อสอบ	 อ�จจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น	 

แต่ห�กเป็นคว�มละอ�ยขั้นสูงแล้ว	บุคคลนั้นก็จะไม่กล้�ทำ�

๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต

 ๓.๑ ความเป็นพลเมือง

	 คำ�ว่�	“พลเมือง”	มีนักวิช�ก�รให้คว�มหม�ย	สรุปได้พอสังเขป	

	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	ช�วประเทศ

ประช�ชน	 “วิถี”	 หม�ยถึง	 ส�ย	 แนว	ท�ง	 ถนน	 และ	 “ประช�ธิปไตย”	หม�ยถึง	 แบบก�รปกครองที่ถือมติ 

ปวงชนเป็นใหญ่	ดังนั้น	คำ�ว่�	“พลเมืองดีในวิถีประช�ธิปไตย”	จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ	คือ	

เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	 มีหลักก�รท�งประช�ธิปไตยในก�รดำ�รงชีวิตปฏิบัติตน

ต�มกฎหม�ยดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	โดยมกี�รช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอนัจะก่อให้เกดิก�รพฒัน�สงัคมและ

ประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

	 วร�ภรณ์	ส�มโกเศศ	อธบิ�ยว่�	คว�มเป็นพลเมอืง	หม�ยถงึ	ก�รเป็นคนทีร่บัผดิชอบได้ด้วยตนเองมคีว�ม

สำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	ก�รที่สม�ชิก 

มีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่	”

		 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�ง	ๆ	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�กเสียภ�ษีและ

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	 ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	 คือ	 อย่�งน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง	 แต่ยิ่งไป

กว่�นั้น	คือ	มีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�ง	ๆ	

กบัรฐัและอ�จเป็นฝ่�ยรกุเพือ่เรยีกร้องกฎหม�ย	นโยบ�ยและกจิกรรมของรฐัต�มทีเ่หน็พ้อง	พลเมอืงนัน้จะเป็น

คนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	เอ�ใจใส่ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็น

ประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง	โดยไม่ต้องรอให้รัฐม�แก้ไขให้เท่�นั้น
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 ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ทน”	หม�ยถึง	ก�รอดกลั้นได้	ท�นอยู่ได้	เช่น	

ทนด่�	ทนทุกข์	ทนหน�ว	ไม่แตกหักหรือบุบสล�ยง่�ย

	 คว�มอดทน	คอื	ก�รรูจ้กัรอคอยและค�ดหวงั	เป็นก�รแสดงให้เหน็ถงึคว�มมัน่คง	แน่วแน่ต่อสิง่ทีร่อคอย	

หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี

	 ไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	

	 ดงัน้ัน	คว�มไม่ทน	หม�ยถงึ	ก�รแสดงออกต่อก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง	บคุคลทีเ่กีย่วข้องหรอืสงัคม	

ในลักษณะที่ไม่ยินยอม	ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลักษณะ	ทั้งในรูปแบบ

ของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ต้องมีก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่งเกิดขึ้น	 เช่น	

ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�

ตนเองไม่พอใจ	 โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	 เพื่อให้ผู้ท่ีแซงคิวยอมท่ีจะต่อท้�ยแถว	 กรณีนี้แสดงให้

เหน็ว่�ผูท้ีถ่กูแซงควิ	ไม่ทนต่อก�รกระทำ�ทีไ่ม่ถกูต้อง	และห�กผูท้ีแ่ซงควิไปต่อแถวกจ็ะแสดงให้เหน็ว่�บคุคลนัน้

มีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	บุคคลจะมีคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตม�ก-น้อย	เพียงใด	ขึ้นอยู่กับจิตสำ�นึก	ของ

แต่ละบคุคลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แล้วมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกม�	ซึง่ก�รแสดงกรยิ�หรอื

ก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เช่น	ก�รว่�กล่�วตกัเตอืน	ก�รประก�ศให้ส�ธ�รณชนรบัรู	้ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รร้องทกุข์ 

กล่�วโทษ	 ก�รชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้�ยที่รุนแรงที่สุด	 เนื่องจ�กมีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	 

และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน

	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถพบเห็นได้ง่�ย	 

ซ่ึงปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภ�วะ	 สภ�พแวดล้อมท่ีไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว	 มักจะแสดง

ปฏกิริยิ�ออกม�	แต่ก�รทีบ่คุคลจะไม่ทนต่อก�รทจุรติและแสดงปฏกิริยิ�ออกม�นัน้อ�จเป็นเรือ่งย�ก	เนือ่งจ�ก

ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับก�รทุจริต	 เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่

คว�มสำ�เรจ็	ซึง่ก�รยอมรบัก�รทจุรติในสงัคมไม่เว้นแม้แต่เดก็และเย�วชน	มองว่�ก�รทจุรติเป็นเรือ่งไกลตวัและ

ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง

 ๓.๓ ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 จ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม�แล้ว	 คือ	 เป็นก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

เกดิขึน้	เพ่ือให้รบัรูว่้�จะไม่ทนต่อบคุคลหรอืก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีท่ำ�ให้เกดิก�รทจุรติ	คว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติส�ม�รถ

แบ่งระดับต่�ง	ๆ	ได้ม�กกว่�คว�มละอ�ย	ใช้เกณฑ์คว�มรุนแรงในก�รแบ่งแยก	เช่น	ห�กเพื่อนลอกข้อสอบเร� 

และเร�เห็นซึ่งเร�จะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในก�รลอกข้อสอบ	 เร�ก็ใช้มือหรือกระด�ษม�บังส่วนที่เป็น 

คำ�ตอบไว้	เช่นนี้ก็เป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	นอกจ�กก�รแสดงออกด้วยวิธีดังกล่�วที่ถือเป็น 

ก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว่�กล่�วตักเตือนต่อบคุคลท่ีทุจรติ	ก�รประณ�ม	ก�รประจ�น	ก�รชุมนมุประท้วง	

ถอืว่�เป็นก�รแสดงออกซึง่ก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติทัง้สิน้	แต่จะแตกต่�งกนัไปต�มระดบัของก�รทจุรติ	คว�มตืน่ตวั 

ของประช�ชน	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	 โดยท้�ยบทนี้ได้ยกตัวอย่�งกรณีศึกษ�ที่มีส�เหตุม�จ�ก

ก�รทุจริต	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้�น
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	 คว�มจำ�เป็นของก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	 เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็กหรือใหญ่ 

ย่อมก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ต	ิดงัเช่นตวัอย่�งคดรีถและเรอืดบัเพลงิของกรงุเทพมห�นคร	ผลของ

ก�รทจุรติสร้�งคว�มเสยีห�ยไว้อย่�งม�ก	รถและเรอืดบัเพลงิกไ็ม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้	รฐัต้องสญูเสยีงบประม�ณ

ไปโดยเปล่�ประโยชน์	 และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	ห�กเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหล�ยแห่ง	 

รถ	เรอืและอปุกรณ์ดับเพลงิจะไม่มไีม่เพียงพอทีจ่ะดบัไฟได้ทันเวล�	เพยีงแค่คดิจ�กมลูค่�คว�มเสยีห�ยท่ีรฐัสญูเสยี 

งบประม�ณไปยงัไม่ได้คดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กคว�มเดอืดร้อนห�กเกดิเพลงไหม้แล้ว	ถอืเป็นคว�มเสยีห�ย

ทีส่งูม�ก	ดงัน้ัน	ห�กยงัมกี�รปล่อยให้มกี�รทจุรติ	ยนิยอมให้มกี�รทจุรติโดยเหน็ว่�เป็นเรือ่งของคนอืน่	เป็นเรือ่ง

ของเจ้�หน้�ที่รัฐ	 ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว	 สุดท้�ยคว�มสูญเสียท่ีจะได้รับตนเองก็ยังคงท่ีจะได้รับผลนั้นอยู่ 

แม้ไม่ใช่ท�งตรงก็เป็นท�งอ้อม

๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ	ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งม�กในด้�นต่�ง	ๆ 	ห�กนำ�เอ�

เงนิทีท่จุริตม�พัฒน�ในส่วนอืน่	คว�มเจรญิหรอืก�รได้รบัโอก�สของผูท้ีด้่อยโอก�สกจ็ะมมี�กขึน้	คว�มเหลือ่มลำ�้ 

ท�งด้�นโอก�ส	 ท�งด้�นสังคม	 ท�งด้�นก�รศึกษ�	 ฯลฯ	 ของประช�ชนในประเทศก็จะลดน้อยลง	 ดังที่เห็น 

ในปัจจุบันว่�คว�มเจริญต่�ง	ๆ	มักอยู่กับคนในเมืองม�กกว่�ชนบท	ทั้ง	ๆ	ที่คนชนบทก็คือประช�ชนส่วนหนึ่งของ

ประเทศ	แต่เพร�ะอะไรทำ�ไมประช�ชนเหล่�นัน้ถงึไม่ได้รบัโอก�สให้ทดัเทยีมหรอืใกล้เคยีงกบัคนในเมอืง	ปัจจยั

หนึ่งคือก�รทุจริต	 ส�เหตุก�รเกิดทุจริตมีหล�ยประก�รต�มท่ีกล่�วม�แล้วข้�งต้น	 แต่ทำ�อย่�งไรถึงทำ�ให้มีก�ร

ทจุริตได้ม�ก	อย่�งหนึง่คอืก�รลงทนุ	เมือ่มกี�รลงทนุกย่็อมมงีบประม�ณ	เมือ่มงีบประม�ณกเ็ป็นส�เหตใุห้บคุคล

ท่ีคดิจะทจุรติส�ม�รถห�ช่องท�งดงักล่�วในท�งทจุรติได้	แม้ว่�ประเทศไทยจะมกีฎหม�ยหล�ยฉบบัเพือ่ป้องกนั

ก�รทจุริต	ปร�บปร�มก�รทจุรติ	แต่นัน่กค็อืตัวหนงัสอืทีไ่ด้เขียนเอ�ไว้	แต่ก�รบังคบัใช้ยงัไม่จรงิจงัเท่�ทีค่วร	และ

ยิง่ไปกว่�นัน้	ห�กประช�ชนเหน็ว่�เรือ่งดงักล่�วไม่เกีย่วข้องกบัตนเองกม็กัจะไม่อย�กเข้�ไปเกีย่วข้อง	เนือ่งจ�ก

ตนเองกไ็ม่ได้รบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้	แต่ก�รคดิดงักล่�วเป็นสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กว่�ตนเองอ�จจะไม่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงต่อก�รที่มีคนทุจริต	แต่โดยอ้อมแล้วถือว่�ใช่	เช่น	เมื่อมีก�รทุจริตม�ก	งบประม�ณของประเทศที่จะใช้

พัฒน�หรือลงทุนก็น้อย	อ�จส่งผลให้ประเทศไม่ส�ม�รถจ้�งแรงง�นหรือลงทุนได้	

	 คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ห�กเป็นก�รทุจริตในโครงก�รใหญ่	ๆ	แล้ว	ปริม�ณเงินที่ทุจริตย่อมมี

ม�ก	 คว�มเสียห�ยก็ย่อมมีม�กต�มไปด้วย	 โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่�งท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รทุจริตไว้ในท้�ยบท	

ซึ่งจะเห็นได้ว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่�ม�กม�ย	 และนี้เป็นเพียงโครงก�รเดียวเท่�นั้น	 ห�กรวมเอ� 

ก�รทุจริตหล�ย	ๆ	โครงก�ร	หล�ย	ๆ	กรณีเข้�ด้วยกัน	จะพบว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นม�นั้นม�กม�ยมห�ศ�ล	 

ดังนั้น	 เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว	 ประช�ชนจะต้องมีคว�มตื่นตัวในก�รที่จะร่วมมือในก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต	 ก�รร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์	 สถ�นก�รณ์ท่ีอ�จเกิดก�รทุจริตได้	 เมื่อประช�ชนรวมถึง

ภ�คเอกชน	ภ�คธรุกจิมคีว�มตืน่ตวัทีจ่ะร่วมมอืกนัในก�รแก้ไขปัญห�ดงักล่�ว	ปัญห�ก�รทจุรติจะถอืเป็นปัญห�

เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย	 เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อย่�งไรก็จะมีก�รสอดส่อง	 ติดต�ม	 เฝ้�ระวังเรื่องก�รทุจริต 

อย่�งต่อเนื่อง	 ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้�งให้เกิดข้ึน	 คือ	 คว�มตระหนักรู้ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจ�ก

ก�รทุจริต	สร้�งให้เกิดคว�มตื่นตัวต่อก�รปร�บปร�บก�รทุจริต	ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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	 เมื่อประช�ชนในประเทศมีคว�มตื่นตัวที่ว่�	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	แล้ว	จะทำ�ให้เกิดกระแสก�รต่อต้�น

ต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ท่ีจะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	 ห�กพบเห็นว่�มี

ก�รทุจริตเกิดขึ้นอ�จมีก�รบันทึกเหตุก�รณ์หรือลักษณะก�รกระทำ�	 แล้วแจ้งข้อมูลเหล่�นั้นไปยังหน่วยง�น 

หรอืสือ่มวลชนเพือ่ร่วมกนัตรวจสอบก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้	และยิง่ในปัจจบุนัเป็นสงัคมสมยัใหม่	และกำ�ลงัเดนิหน้� 

ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	ปัญห�ก�รทุจริตจะต้องลดน้อย 

ลงไปด้วย	 เมื่อประช�ชนมีคว�มตื่นตัวต่อก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตแล้ว	 ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่�งไร	 ตัวอย่�ง 

ท่ีจะนำ�ม�กล่�วถงึต่อไปนีเ้ป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ในต่�งประเทศ	แสดงให้เหน็ถงึคว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติทีป่ระช�ชน

ได้ลุกขึ้นม�ต่อสู้	ต่อต้�นต่อนักก�รเมืองที่ทำ�ทุจริต	จนนำ�ในที่สุดนักก�รเมืองเหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมือง

และได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้

 ๑.  ประเทศเกาหลใีต้ เก�หลใีต้ถอืเป็นประเทศหนึง่

ท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ในด้�นของก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	แต่ก็ยังคงมีปัญห�ก�รทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้�ง	เช่น	

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข่�วกรณีของประธ�น�ธิบดีถูก

ปลดออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในก�ร

เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	 โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพื่อน

สนิทของครอบครัวเข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รประเทศ	

รวมถึงใช้คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�

ประโยชน์ส่วนตัว	 ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและตั้ง

ข้อห�ว่�พัวพันก�รทุจริตและใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบเพื่อเอื้อผล	ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง	กรณีที่เกิดขึ้นนี้ 

ประช�ชนเก�หลีใต้ได้มีก�รรวมตัวกันประท้วงกว่�พันคนเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีคนดังกล่�วล�ออกจ�ก

ตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง	

	 อีกกรณีที่จะกล่�วถึงเพื่อเป็นตัวอย่�งก�รต่อต้�น

ก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 คือ	 ก�รที่นักศึกษ�คนหนึ่งได้เข้�เรียน

ในมห�วิทย�ลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนม�นั้นไม่ได้สูง	 และ

ก�รที่คุณสมบัติของนักศึกษ�ดังกล่�วมีคุณสมบัติไม่ตรงกับ

ก�รคัดเลือกโควต�นักกีฬ�ที่กำ�หนดไว้ว่�จะต้องผ่�นก�ร

แข่งขันประเภทเดี่ยว	 แต่นักศึกษ�คนดังกล่�วผ่�นก�รแข่งขัน

ประเภททีม	 เท่�กับว่�คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้�เรียนใน

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของ

ก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	ต่อต้�นจ�กนักศึกษ�และอ�จ�รย์ของ 

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้ 

คำ�ตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้	

	 จนในที่สุด	 ประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึง 

ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง
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 ๒.  ประเทศบราซิล ปล�ยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุมประท้วงก�ร 

ทุจริตที่เกิดขึ้น	 เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อ 

วัฒนธรรม	ก�รโกงของระบบร�ชก�รของประเทศ	 โดยมี 

ประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมืน่คนเข้�ร่วมก�รชมุนมุในครัง้นี้ 

และมกี�รแสดงภ�พหนูเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ในก�รประณ�ม 

ต่อนักก�รเมืองที่ทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�ม ี

ขน�ดเลก็กว่�ครัง้ก่อน	เพร�ะทีผ่่�นม�ได้มกี�รทจุรติเกดิขึน้ 

และมีก�รประท้วง	 จนในที่สุดประธ�น�ธิบดีได้ถูกปลด

จ�กตำ�แหน่ง	เนือ่งจ�กก�รกระทำ�ทีล่ะเมดิต่อกฎระเบยีบ

เรื่องงบประม�ณ

	 จ�กตัวอย่�งข้�งต้นแสดงให้เห็นถึงคว�มตื่นตัวของประช�ชนที่ออกม�ต่อต้�นต่อก�รทุจริต	 ไม่ว่�จะ

เป็นก�รทุจริตในระดับหน่วยเล็ก	ๆ	หรือระดับประเทศ	เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รไม่ทน

ต่อก�รทุจริตส�ม�รถแสดงออกม�ได้หล�ยระดับตั้งแต่ก�รเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ	 มีก�รส่ง

เร่ืองตรวจสอบ	ร้องเรยีน	และในทีส่ดุคอื	ก�รชมุนมุประท้วง	ต�มตวัอย่�งทีไ่ด้นำ�ม�แสดงให้เหน็ข้�งต้น	ตร�บใด 

ที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะลดน้อยลง	 แต่ห�กจะให้เกิดผลดี 

ยิ่งขึ้น	จะต้องสร้�งให้เกิดคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต	ไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริต	โดยนำ�เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็น

เครื่องมือในก�รสั่งสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริตเกิดขึ้นกระบวนก�รในก�รแสดงออกต่อก�ร 

ไม่ทนต่อก�รทุจริตจะต้องเกิดขึ้น	และมีก�รเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับส�ธ�รณะชนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึง	

เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนก�รในก�รป้องกันก�รทุจริต	 ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตที่ดี	 รวมถึงก�รสร้�งให้สังคม

เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทำ�ทุจริตแล้ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติ

จะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น

	 สำ�หรบัระดบัก�รทจุริตทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่�จะเป็นในระดบัใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและประเทศช�ติ 

ทั้งสิ้น	บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	

หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	เช่น	ก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตร

ของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�เป็นก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ�เพื่อท่ีสถ�น

ศกึษ�แห่งนัน้จะได้นำ�เงินทีไ่ด้ไปพฒัน�สภ�พแวดล้อม	ก�รเรยีนก�รสอนของท�งสถ�นศกึษ�ต่อไป	แต่ก�รกระทำ� 

ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม	 และต่อไปห�กกระทำ�เช่นนี้เรื่อย	 ๆ	 จะมองว่�

เป็นเร่ืองปกตทิีท่กุคนทำ�กนั	ไม่มคีว�มผดิแต่อย่�งใด	จนทำ�ให้แบบแผนหรอืพฤตกิรรมท�งสงัคมทีด่ถีกูกลนืห�ย

ไปกับก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมเหล่�นี้	ตัวอย่�งก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย

อย่�งต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะในสถ�นศึกษ�ที่มีชื่อเสียงซึ่งหล�ยคนอย�กให้บุตรของตนเข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	

แต่ด้วยข้อจำ�กดัทีไ่ม่ส�ม�รถรบันกัเรยีน	นกัศกึษ�ได้ทัง้หมด	จงึทำ�ให้ผูป้กครองบ�งคนต้องให้เงนิกบัสถ�นศกึษ�	

เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้�เรียน
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๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
	 คำ�ว่�	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรยีกว่�	“ก�รลงโทษท�งสงัคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษคำ�ว่�	“Social	

Sanction”

	 พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย�ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑-๓๖๒)	ได้ให้คว�มหม�ยของ	คำ�ว่�	

“Social	Sanction”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือก�รสัญญ�ว่�จะให้

ร�งวลัต�มทีก่ลุม่กำ�หนดไว้สำ�หรบัก�รประพฤตปิฏบิตัขิองสม�ชกิเพือ่ชกันำ�ให้สม�ชกิกระทำ�ต�มข้อบงัคบัและ

กฎเกณฑ์

	 Radcliffe-Brown	 (๑๙๕๒	 :	 ๒๐๕)	 อธิบ�ยก�รลงโทษโดยสังคมว่�เป็นปฏิกิริย�ตอบสนองท�งสังคม

อย่�งหน่ึงและเป็นก�รแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้�นตรงกันข้�มระหว่�งก�รเห็นชอบกับก�รไม่เห็นชอบ	

พูดอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ก�รลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภ�ษ	(Dialectic)	คือ	มีทั้งด้�นบวกและด้�นลบอยู่

ภ�ยในคว�มหม�ยของตวัเองสำ�หรบัก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของ

ก�รให้ก�รสนับสนุนหรือก�รสร้�งแรงจูงใจ	 ฯลฯ	 ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับปทัสถ�นของชุมชนหรือของสังคม	 จ�กก�รศึกษ�ยังพบด้วยว่�ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอ�จเป็นก�ร

สร้�งแรงจูงใจให้แก่สังคม	 เพื่อยกระดับปทัสถ�นของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถ�นใหม ่

ในระดับระหว่�งประเทศ

	 Whitmeyer	 (๒๐๐๒	 :	 ๖๓๐-๖๓๒)	 กล่�วว่�	 ก�รลงโทษโดยสังคม	 มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 เป็นก�ร

ทำ�ง�นต�มกลไกของสังคม	 ก�รลงโทษโดยสังคมเป็นม�ตรก�รควบคุมท�งสังคมท่ีต้องก�รให้สม�ชิกในสังคม

ประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน	 เมื่อสม�ชิกปฏิบัติต�มก็จะมีก�รให้ร�งวัล

เป็นแรงจงูใจ	และลงโทษเมือ่สม�ชกิไม่ปฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์ของสงัคมและจะแสดงก�รไม่ยอมรบัสม�ชกิคนหนึง่

หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	

	 โดยสรปุแล้ว	ก�รลงโทษโดยสงัคม	(Social	Sanction)	หม�ยถงึ	ปฏกิริยิ�ปฏบิตัทิ�งสงัคม	เป็นม�ตรก�ร

ควบคุมท�งสังคมที่ต้องก�รให้สม�ชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกำ�หนด	 โดย

มีทั้งด้�นลบและด้�นบวก	การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative	Social	Sanction)	เป็นก�รลงโทษโดยก�ร

กดดันและแสดงปฏิกิริย�ต่อต้�นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม	 ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิด

คว�มอับอ�ยข�ยหน้�	 สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก	 (Positive	 Social	

Sanction)	เป็นก�รแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้ร�งวัลเป็นแรงจูงใจ	เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์ของสังคม

	 ก�รลงโทษท�งสังคม	 เป็นก�รลงโทษกับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝ่�ฝืนกับธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือแบบแผน 

ที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก	ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�ว

อ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	 แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	 ถูกฝ่�ฝืน	 หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับ 

คว�มเชือ่ของชมุชน	กจ็ะนำ�ไปสูก่�รต่อต้�นจ�กคนในชมุชน	แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดงักล่�วจะไม่ผดิกฎหม�ยกต็�ม	และที ่

สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	อ�จสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจขึ้นได้	ไม่เพียงแต่

ในชุมชนนั้น	แต่อ�จเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้�ง	หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	นั่นคือ	ประช�ชนทั้งประเทศ

ซึ่งก�รลงโทษท�งสังคมมีทั้งด้�นบวกและด้�นลบ	ดังนี้	
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	 ก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของก�รให้ก�รสนบัสนนุหรอืก�ร

สร้�งแรงจงูใจ	หรือก�รให้ร�งวลั	ฯลฯ	แก่บคุคลและสงัคม	เพือ่ให้ประพฤตปิฏบิตัสิอดคล้องกบัปทสัถ�น	(Norm)	

ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	

	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปแบบของก�รใช้ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	

ในก�รจัดระเบียบสังคม	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุดเรื่อยไปจนถึงก�รกดดันและบีบคั้น

ท�งจิตใจ	(Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	(Resistance)	และก�รประท้วง	(Protest)	ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ไม่ว่�

จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน

	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษประเภทนี้เป็น

ลงโทษเพือ่ให้หยดุกระทำ�ในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง	และบคุคลทีถ่กูลงโทษจะเกดิก�รเขด็หล�บ	ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่นัน้อกี 

ก�รลงโทษประเภทนี้มีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุม

ขบัไล่	ซึง่เป็นก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทน	ไม่ยอมรบัต่อสิง่ทีบ่คุคลอืน่ได้กระทำ�ไป	ดงันัน้	เมือ่มใีครทีท่ำ�พฤตกิรรม	

เหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว

 ก�รลงโทษท�งสงัคมจะมคีว�มรนุแรงม�กหรอืน้อย	กข้ึ็นอยูกั่บก�รกระทำ�ของบคุคลนัน้ว่�ร้�ยแรงขน�ดไหน

ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	 แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงท่ีเกิดข้ึนประจำ�	 หรือมีผลกระทบ 

ต่อสังคม	 ก�รลงโทษก็จะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นด้วย	 เช่น	 ห�กมีก�รทุจริตเกิดข้ึนก็อ�จนำ�ไปเป็นประเด็นท�ง

สังคมจนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กสังคมได้	 เพร�ะก�รทุจริตถือว่�เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ผิดกฎหม�ย	 และผิดต่อ 

ศีลธรรม	บ่อยครั้งที่มีก�รทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นส�เหตุของก�รชุมนุมประท้วง	เพื่อกดดัน	ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุด

ก�รกระทำ�ดังกล่�ว	 หรือก�รออกจ�กตำ�แหน่งนั้น	 ๆ	 หรือก�รนำ�ไปสู่ก�รตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	 

โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	 ได้นำ�เสนอตัวอย่�งท่ีได้แสดงออกถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตท่ีมีก�รชุมนุม

ประท้วง	บ�งเหตกุ�รณ์ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	ซึง่ก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนัน้ถอืเป็นคว�มรบัผดิชอบ

อย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มละอ�ยในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�

๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
	 ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้โดยมีวิธีก�รดังนี้

	 ๑)		ทำ�เป็นหนังสือ	“เรียน	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.”	และส่งไปที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เลขที่	๓๖๑	

ถนนนนทบุรี	ตำ�บลท่�ทร�ย	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	๑๑๐๐๐	หรือส่งม�ที่ตู้	ปณ.	๑๐๐	ถนนพิษณุโลก	|

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	หรือส่งม�ที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดใกล้บ้�นของท่�น

		 ๒)		กล่�วห�ด้วยว�จ�โดยตรงต่อเจ้�หน้�ทีข่องสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรอืสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�

จังหวัด	เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบันทึกคำ�กล่�วห�ไว้เป็นพย�นหลักฐ�น

		 ๓)		ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๔)		ท�งเว็บไซต์สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ร้องเรียน”

	 	 โดยในคำ�กล่�วห�	ต้องมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 	 ๑)		 ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ของผู้กล่�วห�

	 	 ๒)		 ชื่อ-สกุล	ตำ�แหน่ง	สังกัด	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 	 ๓)		 ระบุข้อกล่�วห�ก�รกระทำ�คว�มผิด	
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	 ๔)	 บรรย�ยก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งละเอียดต�มหัวข้อ	ดังนี้

		 	 ๔.๑		ห�กเป็นก�รกระทำ�คว�มผดิต่อหน้�ที	่ก�รกระทำ�คว�มผดิต่อตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ก�รกระทำ� 

คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	 จะต้องระบุว่�	 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกิดขึ้นเมื่อใด	 มีขั้นตอนหรือ 

ร�ยละเอยีดก�รกระทำ�คว�มผดิอย่�งไร	มพีย�นบคุคลรูเ้หน็เหตกุ�รณ์หรอืไม่	มเีอกส�รหลกัฐ�นทีเ่กีย่วข้องหรอื

ไม่	 (ถ้�ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ได้ให้ระบุว่�ใครเป็นผู้เก็บรักษ�)	 และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยง�นใดบ้�ง	 เมื่อใด 

และผลเป็นประก�รใด

	 	 ๔.๒		ห�กเป็นก�รกล่�วห�ว่�รำ�่รวยผดิปกต	ิหรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต	ิจะต้องระบวุ่�	ฐ�นะเดมิ

ของผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�หรือส�มี	รวมทั้งบิด�ม�รด�ของทั้งสองฝ่�ยเป็นอย่�งไร	ผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�

หรือส�มี	 มีอ�ชีพอื่น	ๆ	หรือไม่	 ถ้�มีอ�ชีพอื่นแล้วมีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด	และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่�

รำ่�รวยผิดปกติมีอะไรบ้�ง	เช่น	

		 	 	 -		บ้�น	มีจำ�นวนกี่หลัง	ตั้งอยู่ที่ใด	 (เลขที่บ้�น	ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	 

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		ที่ดิน	มีจำ�นวนกี่แปลง	ตั้งอยู่ที่ใด	(ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		รถยนต์	มีจำ�นวนกี่คัน	ยี่ห้อ	รุ่น	สี	หม�ยเลขทะเบียนรถ	ซื้อเมื่อใด	จ�กใคร	และร�ค�ขณะ

ซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		มีเงินฝ�กที่ธน�ค�รใด	ส�ข�ใด	

	 	 	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	ๆ	

 สำาคัญที่สุด คือ	ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	ของผู้กล่�วห�ที่ส�ม�รถติดต่อ

ได้อย่�งชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ในก�รติดต่อกลับเพื่อยืนยันก�รกล่�วห�ร้องเรียน	 ขอทร�บข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ให้ชัดเจนจนส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้	และร�ยง�นผลให้ผู้กล่�วห�ทร�บ	ทั้งนี้	ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ

ที่สุด	 ถ้�ไม่ต้องก�รให้มีก�รเปิดเผยชื่อ	 ก็ให้บอกด้วยว่�ให้ปกปิดช่ือ-ท่ีอยู่ไว้เป็นคว�มลับ	 ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวน 

จะได้ระบุไว้ต�มคว�มประสงค์

	 กรณกี�รร้องเรยีนโดยไม่แจ้งชือ่-สกลุจรงิ	ถอืว่�เป็น	“บตัรสนเท่ห์”	จะต้องระบพุย�นหลกัฐ�นให้ชดัเจน

เพียงพอที่จะดำ�เนินก�รไต่สวนข้อเท็จจริงได้	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จจะรับไว้พิจ�รณ�

	 ทั้งนี้	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่�วห�ทร�บว่�รับเรื่องไว้พิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�

ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	แต่ห�กประสงค์จะติดต�มเรื่องร้องเรียน	ก็ส�ม�รถติดต�มได้ท�งนี้	

		 ๑)		ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรือสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัด

	 ๒)	ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๓)	ท�งเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ติดต�มเรื่องร้องเรียน”

		 ทั้งนี้	โปรดจำ�เลขรับเรื่องจ�กสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	/วัน	เดือน	ปี	ที่ยื่นเรื่อง/ชื่อ-สกุล	เรื่อง	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 นอกจ�กนี้	ยังส�ม�รถร้องเรียนไปยังหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ได้ดังนี้

	 ๑)		ศูนย์บริก�รประช�ชน	 สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (ส�ยด่วน)	 ทำ�เนียบรัฐบ�ลหม�ยเลข	

๑๑๑๑	บริก�รรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หรือรับร้องเรียนผ่�นท�ง	โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๒๗๑-๘๔		

	 ๒)		สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	๐	๒๒๗๑	๘๐๐๐
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	 ๓)		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	(สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	

ส�ยด่วน	โทร.	๑๒๐๖

	 ๔)		ศูนย์ดำ�รงธรรม	กระทรวงมห�ดไทย	ส�ยด่วน	โทร.	๑๕๖๗	หรือศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด

	 ๕)		คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด

	 ๖)		แจ้งคว�ม	 ร้องทุกข์	 กล่�วโทษต่อพนักง�นสอบสวน	ณ	 สถ�นีตำ�รวจในเขตอำ�น�จสอบสวน	 โดย

พนักง�นสอบสวนจะส่งเรื่องที่ห�กอยู่ในอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ไปยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เพื่อดำ�เนิน

ก�รต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

 ๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	 (ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๑	และระเบยีบคณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	ว่�ด้วยก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 - ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน

 สำ�หรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพย�น	ได้แก่	ผู้กล่�วห�	ผู้เสียห�ย	ผู้ทำ�คำ�ร้อง	ผู้ร้องทุกข์กล่�วโทษ

ผู้ให้ถ้อยคำ�	 หรือผู้ท่ีแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รทุจริตต่อหน้�ท่ี	 ก�รรำ่�รวยผิดปกติ	 ก�รตรวจสอบ 

ทรัพย์สินและหนี้สิน	 หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงส�มี	ภริย�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น

ของบุคคลดังกล่�ว	และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่�ว

 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 ก�รร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพย�นทำ�ได้โดยยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ส่วนกล�ง	 หรือสำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย	หรือต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองพย�น	(สำ�นักง�นคุ้มครอง

พย�น	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภี�พ	หรอืสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต)ิ	ห�กม�ด้วยตนเองไม่ได้	ส�ม�รถยืน่คำ�ร้อง

เป็นหนังสือหรอืจดหม�ย	หรอืท�งโทรศพัท์	หรอือ�จมอบอำ�น�จให้ผูอ้ืน่ดำ�เนนิก�รแทนได้	โดยระบชุือ่น�มสกลุ	

ที่อยู่ของผู้ร้องขอ	และพฤติก�รณ์ที่แสดงให้เห็นว่�อ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัย	พร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ

 ๗.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

	 สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ได้กำ�หนดให้มมี�ตรก�รก�รกนับุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิคด	ี(ต�มพระร�ชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๕	และประก�ศคณะ

กรรมก�ร	ป.ป.ช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกี�รและเงือ่นไขในก�รกนับุคคลหรอืผูถู้กกล่�วห�ไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิ

คดี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มีร�ยละเอียดดังนี้

	 ผู้ถูกกล่�วห�ร�ยใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐร�ยอื่น	 และยังไม่ได้ถูกแจ้ง 

ข้อกล่�วห�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จเหน็สมควรกนัไว้เป็นพย�นโดยไม่ต้องดำ�เนนิคดกีไ็ด้	ห�กบคุคลดงักล่�ว

มีลักษณะดังนี้

	 ๑)		เป็นผู้รู ้เห็นเหตุก�รณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่ 

อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและรวบรวมพย�นหลักฐ�นก่อนก�รไต่สวน 

ข้อเท็จจริง	หรืออยู่ระหว่�งก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	
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	 ๒)	 เป็นผูใ้ห้ถ้อยคำ�ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	หรอืก�รแสวงห�ข้อเท็จจรงิและรวบรวม 

พย�นหลักฐ�น	 หรือก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรือให้ถ้อยคำ�	 หรือแจ้งเบ�ะแส	 หรือข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญ 

จนส�ม�รถใช้เป็นพย�นหลักฐ�นในก�รวินิจฉัยชี้มูลคว�มผิดเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	

	 ๓)	 เต็มใจที่จะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลต�มข้อ	 ๒	 พร้อมกับรับรองว่�จะไปเบิกคว�ม 

เป็นพย�นในชั้นศ�ลต�มที่ให้ก�รหรือให้ถ้อยคำ�ไว้

 - การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี

	 ส�ม�รถมีคำ�ขอด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เพื่อขอกันตนเองไว้เป็นพย�น

ในคดีนั้นนับแต่วันที่ได้ทร�บเหตุแห่งก�รกล่�วห�	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะพิจ�รณ�คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุ

ดังต่อไปนี้

	 ๑)		ห�กไม่กนับคุคลหรอืผูถ้กูกล่�วห�คนใดคนหนึง่เป็นพย�นแล้ว	พย�นหลกัฐ�นทีม่อียูอ่�จไม่เพยีงพอ

และไม่อ�จแสวงห�พย�นหลกัฐ�นอืน่แทนเพือ่ให้เพยีงพอในก�รดำ�เนนิคดกีบัผูถ้กูกล่�วห�ร�ยอืน่ทีเ่ป็นตวัก�ร

สำ�คัญ	

	 ๒)		บุคคลนั้นจะต้องเบิกคว�มต�มที่ให้ก�รไว้

		 เมื่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่�วห�นั้นไว้เป็นพย�นแล้ว	ถือว่�บุคคลดังกล่�ว

อยู่ในฐ�นะพย�นของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในคดีนั้น	และอ�จได้รับก�รคุ้มครองช่วยเหลือต�มกฎหม�ยต่อไป

 ๗.๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 

และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓

	 ข้อ	๓	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคบับญัช�หรอืให้ถ้อยคำ�ในฐ�นะพย�น	ต่อผูม้หีน้�ที ่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง 

ต่อท�งร�ชก�ร	ให้ถอืว่�ผูน้ัน้ปฏบิติัหน้�ทีร่�ชก�ร	ซึง่ได้รบัคว�มคุม้ครองพย�นและอ�จได้รบับำ�เหนจ็คว�มชอบ 

เป็นกรณีพิเศษ	ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่งจะถือว่�เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อท�งร�ชก�รต่อเมื่อ

เป็นปัจจยัสำ�คญัทีท่ำ�ให้ดำ�เนินก�รท�งวนัิยได้	หรอืเป็นปัจจยัสำ�คญัท่ีทำ�ให้ลงโทษท�งวนิยัแก่ผูก้ระทำ�คว�มผดิได้ 

และมผีลทำ�ให้ส�ม�รถประหยดังบประม�ณแผ่นดินเป็นอย่�งม�กหรอืมผีลทำ�ให้ส�ม�รถรกัษ�ไว้ซึง่ระบบบรหิ�ร

ร�ชก�รที่ดีโดยรวมได้

	 ในกรณทีีข้่�ร�ชก�รผูน้ั้นเป็นผูก้ระทำ�ผดิวนิยันัน้เสยีเองหรอือ�จจะถูกกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�

ผิดวินัยนั้นด้วย	ไม่ให้ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อนี้	

	 ข้อ	๔	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูท้ีอ่�จจะถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�ผดิวนิยั	กบัข้�ร�ชก�รอืน่	

ถ้�ได้ให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคับบญัช�	หรอืให้ถ้อยคำ�เกีย่วกบัก�รกระทำ�ผดิวนิยัทีไ่ด้กระทำ�ม�ต่อบคุคลหรอืคณะบคุคล

ที่มีหน้�ที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	และข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น

เป็นปัจจัยสำ�คัญจนเป็นเหตุให้มีก�รสอบสวนท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิด	อ�จได้รับก�รกันเป็น	

พย�น	ก�รลดโทษ	หรือก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อ	๕	ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	ที่จะได้รับประโยชน์ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	จะต้องเป็น

คว�มเชือ่โดยสจุรติว่�มกี�รกระทำ�ผดิวนิยัหรอืเป็นไปต�มทีต่นเองเชือ่ว่�เป็นคว�มจรงิ	และไม่มกี�รกลบัถ้อยคำ�

นั้นในภ�ยหลัง
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	 ก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่ง	ไม่ถือเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับของท�งร�ชก�ร	และไม่เป็นก�ร

กระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน	

	 ข้อ	๖	ผู้บงัคบับญัช�ต�มลำ�ดับชัน้ทีไ่ด้รบัข้อมลูมหีน้�ท่ีร�ยง�นให้ผูบั้งคบับัญช�ซึง่เป็นผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจุ

และแต่งตั้งเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

	 ข้อ	 ๗	 ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นและผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้�ที่ให้คว�มคุ้มครองพย�น	 

ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		 ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด	ๆ	ที่จะทำ�ให้ทร�บว่�ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�	

	 (๒)		 ไม่ใช้อำ�น�จไม่ว่�ในท�งใดหรือกระทำ�ก�รอื่นใดอันเป็นก�รกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม	

ซึ่งอ�จมีผลทำ�ให้กระทบสิทธิหรือหน้�ที่ของผู้นั้นในท�งเสียห�ย	

	 (๓)		 ให้คว�มคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพร�ะเหตุที่มีก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�

	 (๔)		 ประส�นง�นกับพนักง�นอัยก�รเพื่อเป็นทน�ยแก้ต่�งคดีให้ถ้�ผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศ�ล	

	 ในกรณทีีพ่ย�นผูใ้ดร้องขอเป็นหนงัสอื	ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิ�รณ�ย้�ยผูน้ัน้	หรอืพจิ�รณ�

ดำ�เนินก�รอืน่ใดทีเ่ห็นว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ผูน้ัน้ได้รบัคว�มคุม้ครอง	โดยไม่ต้องได้รบัคว�มยนิยอมหรอืเหน็ชอบจ�ก

ผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	และไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ก็ได้	

	 ข้อ	 ๘	 พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มข้อ	 ๗	 หรือก�รให้ก�ร 

คุม้ครองดงักล่�วยงัไม่เพียงพอ	อ�จยืน่คำ�ร้องเป็นหนงัสอืต่อผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจ	ุและแต่งต้ังเพือ่พจิ�รณ�ดำ�เนินก�ร

	 ข้อ	๙	เมือ่ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังได้รบัคำ�ร้องต�มข้อ	๘	แล้ว	ห�กมมีลูน่�เชือ่ว่�เป็นไปต�มทีพ่ย�น

กล่�วอ้�ง	ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำ�เนินก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นในโอก�สแรกที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	

	 ข้อ	๑๐	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มหมวดนี้	หรือก�รให้ 

ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้	

	 ข้อ	 ๑๑	 เมื่อสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	 ๑๐	 แล้ว	 ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�เป็นไปต�มที่พย�น

กล่�วอ้�งให้สำ�นักง�น	ก.พ.	ดำ�เนนิก�รให้มกี�รย้�ยหรอืโอน	หรอืดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มที	่เหน็สมควรเพือ่ใหผู้น้ัน้

ได้รับคว�มคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับคว�มยินยอมหรือเห็นชอบจ�กผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อน	 หรือ

ไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	

	 ในกรณีที่ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ดำ�เนินก�รต�มที่สำ�นักง�น	ก.พ.	กำ�หนด	ต�มวรรคหนึ่ง	หรือ

ในกรณีที่เห็นสมควร	ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	เสนอ	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๙	ต่อไป	

	 ข้อ	๑๒	ก�รให้คว�มคุม้ครองพย�นต�มหมวดนี	้ให้พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รในโอก�สแรกทีส่�ม�รถกระทำ�ได้	

และให้เริ่มตั้งแต่มีก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่�จะมีก�รสั่งยุติเรื่องหรือ

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มกฎหม�ยนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น

	 ข้อ	 ๑๓	 ก่อนมีก�รแจ้งเรื่องกล่�วห�ว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	 ถ้�ผู้ให้ข้อมูลหรือ

ให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดวินัยในเรื่องนั้น	และเป็นกรณี	ที่ไม่อ�จแสวงห�ข้อมูล

หรือพย�นหลักฐ�นอื่นใดเพื่อดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยในเรื่องนั้นได ้

นอกจ�กจะได้ข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นจ�กผู้นั้น	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จกันผู้นั้นเป็นพย�นได้

	 ข้อ	 ๑๔	 ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๓	 ไม่ม�ให้ถ้อยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคล	 ผู้มีหน้�ที ่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 หรือม�แต่ไม่ให้ถ้อยคำ�	 หรือ
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ให้ถ้อยคำ�แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�ร	หรือให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ	หรือกลับคำ�ให้ก�ร	 ให้ก�รกันผู้นั้น

ไว้เป็นพย�นเป็นอันสิ้นสุดลง	

	 ข้อ	 ๑๕	 ให้ผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้งเรื่องก�รกันข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ต�ม

ข้อ	๑๓	ไว้เป็นพย�น	หรือก�รสิ้นสุดก�รกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๔	ให้บุคคลหรือคณะบุคคล	ที่มีหน้�ที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�รและข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ

	 ข้อ	 ๑๖	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	 ๔	 ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ� 

ท่ีสำ�คญัจนเป็นเหตใุห้ลงโทษท�งวนัิยแก่ผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผดิได้	และผูน้ัน้ต้องถกูลงโทษท�งวนิยัเพร�ะ 

เหตุที่ได้ร่วมกระทำ�ผิดวินัยน้ันด้วย	 ถ้�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�เห็นว่�ผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุ 

แห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยนั้น	หรือได้ร่วมกระทำ�คว�มผิดวินัยไปเพร�ะตกอยู่ในอำ�น�จบังคับ	หรือกระทำ�ไป

โดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ลดโทษให้ผู้นั้นตำ่�กว่�โทษท่ีควรได้รับจริงได้	

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ตำ่�กว่�ก�รลดโทษที่อ�จกระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 ข้อ	๑๗	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	แก่ผู้ให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ได้ดังนี้	

	 (๑)		 ให้ถอืว่�ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�น้ันเป็นข้อควรพจิ�รณ�อืน่ต�มกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รเลือ่นเงนิเดอืน

ที่ผู้บังคับบัญช�ต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน	

	 (๒)		 เครื่องหม�ยที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ	

	 (๓)		 ร�งวัล	

	 (๔)		 คำ�ชมเชยเป็นหนังสือ

	 ข้อ	 ๑๘	 ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อ	 ๑๗	

แก่ผู้ให้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ต�มระดบัคว�มม�กน้อยของประโยชน์และผลดยีิง่ต่อท�งร�ชก�รทีไ่ด้รบั

จ�กก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น
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วิชาที่ ๓
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๓   : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�น้ีเป็นก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัทีม่�	คว�มหม�ยของโมเดล	STRONG	:	จติพอเพยีงต้�นทจุรติ	ก�รนำ�โมเดล	

STRONG	 :	 จิตพอเพียงต้�นทุจริต	 ไปประยุกต์ในบริบทต่�ง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�ง 

ถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

	 ๒.	 เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ต้นแบบคว�มพอเพียง	(ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง)	

	 ๒.		STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รอภิปร�ย	กรณีโครงก�ร	STRONG	ก�รบรรย�ย

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	ส�รคดี	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๓   : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
	 เมื่อวันที่	๙	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๔๘๙	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิง

ถวลัยร�ชสมบตั	ิและเมือ่วนัที	่๕	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ณ	พระทีน่ัง่ไพศ�ลทกัษณิ	พระร�ชพธิบีรมร�ช�ภเิษก

ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	นับเป็นเวล�	๗๐	ปี	ที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห� 

ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองร�ชย์	 ทรงมีพระร�ชปณิธ�ณที่จะให้ประช�ชนช�วไทยได้ประโยชน์และคว�มสุข 

อย่�งทั่วถึงกันทั้งประเทศ	โดย	“คน”	เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�	และทรงพระวิริยะอุตส�หะที่จะขจัดปัญห�

ต่�ง	ๆ 	อ�ท	ิปัญห�ด้�นเศรษฐกจิ	เกษตรกรรม	สงัคม	ก�รศกึษ�	เป็นต้น	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พชวีติของประช�ชน

ช�วไทยส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองอย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป	

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�กพระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 

วนัพฤหสับดทีี	่๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๑๗	โดยมใีจคว�มตอนหนึง่ว่�	“...ก�รพฒัน�ประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ต�มลำ�ดบั

ขั้นต้องสร้�งพื้นฐ�น	คือ	คว�มพอมีพอกิน	พอใช้ของประช�ชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	โดยใช้วิธีก�รและใช้

อปุกรณ์ทีป่ระหยดัแต่ถกูต้องต�มหลกัวชิ�	เมือ่ได้พืน้ฐ�นมัน่คงพร้อมพอควรและปฏบัิตไิด้แล้ว	จงึค่อยสร้�งค่อย

เสรมิคว�มเจรญิและฐ�นะเศรษฐกจิขัน้ทีส่งูขึน้โดยลำ�ดบัต่อไป	ห�กมุง่แต่จะทุม่เทสร้�งคว�มเจรญิยกเศรษฐกจิ

ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประก�รเดียว	 โดยไม่ให้แผนปฏิบัติก�รสัมพันธ์กับสภ�วะของประเทศและของประช�ชน 

โดยสอดคล้องด้วย	

	 ก็จะเกิดคว�มไม่สมดุลในเรื่องต่�ง	 ๆ	 ขึ้นซึ่งอ�จกล�ยเป็นคว�มยุ่งย�กล้มเหลวได้ในที่สุด	 ดังเห็นได้ที่

อ�รยประเทศหล�ยประเทศกำ�ลังประสบปัญห�ท�งเศรษฐกิจอย่�งรุนแรงอยู่ในเวล�นี้...”	 ซ่ึงเป็นแนวพระ

ร�ชดำ�ริที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชพระร�ชท�นแก่ร�ษฎร	ม�น�นกว่�	๔๐	ปี	เพื่อให้

ร�ษฎรส�ม�รถดำ�รงชีวิตด้วยก�รพึงพ�ตนเอง	 มีสติอยู่อย่�งประม�ณตนส�ม�รถดำ�รงชีพปกติสุขอย่�งมั่นคง

และยั่งยืน	

	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภ�คม	๒๕๔๙	องค์ก�รสหประช�ช�ติ	(United	Nations	:UN)	โดยน�ยโคฟี	อันนัน	

เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ทูลเกล้�ทูลกระหม่อม	ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์

ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ(The	Human	Development	Lifetime	Achievement	Award)	เพื่อ

เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ	ในวโรก�สที่ทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ	๖๐	ปี	โดยน�ยโคฟี	อันนันได้กล่�วสดุดี

พระเกยีรตคิณุพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	และกล่�วถงึปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงว่�เป็น

หลักก�รที่มุ่งเน้นก�รกลั่นกรองในก�รบริโภคเน้นคว�มพอประม�ณและก�รมีภูมิคุ้มกันในตัวส�ม�รถต้�นท�น
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ผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	 “ท�งส�ยกล�ง”	 จึงเป็นก�รตอกยำ้�แนวท�งที่สหประช�ช�ติที่มุ่งเน้นคน

เป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีและยั่งยืน	 ต่อม�ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�

แห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย	(United	Nations	Development	Programme	:	UNDP)	ได้กล่�วถึง

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	โดยจัดพิมพ์ในร�ยง�นประจำ�ปี	๒๐๐๗	เพื่อเผยแพร่ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงไปยัง

ประเทศสม�ชิกกว่�	๑๕๐	ประเทศทั่วโลก	

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 ระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ได้มี

ก�รวิเคร�ะห์ภ�พอน�คตของประช�ชนและสังคมไทยในระยะ	๕	ปีข้�งหน้�ไว้ว่�	ห�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	ได้รับ 

คว�มร่วมมือร่วมใจจ�กทุกภ�คส่วนของสังคมไทยในก�รนำ�ไปปฏิบัติจริง	 ประช�ชนไทยจะมีคว�มตื่นตัวต่อ 

ก�รทจุริตม�กขึน้	มกี�รให้คว�มสนใจต่อข่�วส�รและตระหนกัถงึผลกระทบของก�รทจุรติทีม่ต่ีอประเทศม�กขึน้	

มีก�รแสดงออกซึ่งก�รต่อต้�นก�รทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รแสดงออกผ่�นสื่อส�ธ�รณะและสื่อสังคม

ออนไลน์ต่�ง	ๆ 	ประช�ชนในแต่ละช่วงวยัได้รบักระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสงัคมว่�ก�รทจุรติถอืเป็นพฤตกิรรม

ที่นอกจ�กจะผิดกฎหม�ยและทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อประเทศแล้ว	ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม	ไม่ได้รับ 

ก�รยอมรับจ�กสังคม	 ประช�ชนจะเริ่มเรียนรู้ก�รปรับเปลี่ยนฐ�นคว�มคิดที่ทำ�ให้ส�ม�รถแยกแยะระหว่�ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้	วฒันธรรมท�งสงัคมทีม่ฐี�นอยูบ่นหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จะหล่อหลอมให้ประช�ชนไม่กระทำ�ก�รทุจริตเนื่องจ�กมีพื้นฐ�นจิตท่ีพอเพียง	 มีคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต

ประพฤติมิชอบ	และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รทุจริตอันส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคมส่วนรวม

	 เพื่อให้ภ�พอน�คตดังกล่�วส�ม�รถบรรลุผลได้จริง	 หน่วยง�นทุกภ�คส่วนต้องให้คว�มสำ�คัญอย่�ง

แท้จริงกบัก�รปรับประยกุต์หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้ประกอบกบัหลกัก�รต่อต้�นก�รทจุรติอืน่	ๆ  

เพ่ือสร้�งฐ�นคดิจติพอเพยีงต่อต้�นก�รทจุรติให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐ�นคว�มคดิของปัจเจกบคุคล	โดยประยกุต์หลกั	

“STRONG	:	จติพอเพยีงต้�นทจุรติ”	ซึง่คดิค้นโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�ณ	ีไชยธรี�นวุฒัศริ	ิในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�วัฒนธรรมหน่วยง�น	



64 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 คำ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของ	“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

	 ๑)	 S (sufficient) : ความพอเพียง	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชนน้อมนำ�ปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับประยุกต์เป็นหลักคว�มพอเพียงในก�รทำ�ง�น	 ก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รพัฒน�ตนเอง

และส่วนรวม	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	

	 คว�มพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง	 ของมนุษย์แม้ว่�จะแตกต่�งกันต�มพื้นฐ�น	 แต่ก�รตัดสินใจว่�คว�ม 

พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนคว�มมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง	ผู้อื่น	และส่วนรวม

	 คว�มพอเพียงดังกล่�วจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�ก�รทุจริต	 ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	

(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)

	 ๒)	 T (transparent) : ความโปร่งใส	ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติง�น

บนฐ�นของคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ดังนั้น	จึงต้องมีและปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติ	ระเบียบ	ข้อปฏิบัติ	กฎหม�ย	

ด้�นคว�มโปร่งใส	ซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	และปลุกให้ตื่นรู้	(realize)

	 ๓)	 R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและ

ตระหนักรู้ถึงร�กเหง้�ของปัญห�และภัยร้�ยแรงของก�รทุจริตประพฤติมิชอบภ�ยในชุมชนและประเทศ	คว�ม

ตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อก�รทุจริต	 ย่อมจะมีปฏิกิริย�เฝ้�ระวังและไม่ยินยอมต่อก�ร

ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	คว�มร้�ยแรง

และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม

	 ๔)		O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า	 ผู้นำ�	 ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	 องค์กรและชุมชน	มุ่งพัฒน�และ 

ปรบัเปลีย่นตนเองและส่วนรวมให้มคีว�มเจรญิก้�วหน้�อย่�งยัง่ยนื	บนฐ�นคว�มโปร่งใส	คว�มพอเพยีงและร่วมสร้�ง

วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่�งไม่ย่อท้อ	ซึ่งต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	(knowledge)	ในประเด็นดังกล่�ว

	 ๕)		N (knowledge) : ความรู้ ผู้นำ�	ผู้บริห�ร	บุคคลทุกระดับ	องค์กรและชุมชน	ต้องมีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้	ส�ม�รถวิเคร�ะหึรร่ทื่	 สังเคร�ะห์	ประเมินได้อย่�งถ่องแท้	 ในเรื่อง	สถ�นก�รณ์

ก�รทจุรติ	ผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและส่วนรวม	คว�มพอเพยีงต้�นทจุรติ	ก�รแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รลดก�รทุจริตในระยะย�ว	รวมทั้ง	คว�มอ�ยไม่กล้�ทำ�ทุจริตและ

คว�มไม่ทนเมื่อพบเห็นว่�มีก�รทุจริตเกิดขึ้น	เพื่อสร้�งสังคมไม่ทนต่อก�รทุจริต	

	 ๖)	 G (generosity) : ความเอื้ออาทร	 คนไทยมีคว�มเอื้ออ�ทร	 มีเมตต�	 นำ้�ใจ	 ต่อกันบนฐ�นของ 

จิตพอเพียงต้�นทุจริต	ไม่เอื้อต่อก�รรับหรือก�รให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

ความพอเพียง 
พระราชดำารสัพระราชทานแก่บคุคลต่าง ๆ  ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

	 “...คำ�ว่�พอเพยีง	มคีว�มหม�ยกว้�งออกไปอกี	ไม่ได้หม�ยถงึก�รมพีอสำ�หรบัใช้ของตวัเอง	มคีว�มหม�ย

ว่�พอมีพอกิน	พอมีพอกินนี้	ถ้�ใครได้ม�อยู่ที่นี่	ในศ�ล�นี้เมื่อ	๒๔	ปี	๒๕๑๗	ถึง	๒๕๔๑	ก็	๒๔	ปี	ใช่ไหม	วันนั้น

ได้พดูถงึว่�	เร�ควรจะปฏบิติัให้พอมพีอกนิ	พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่�เศรษฐกจิพอเพยีงนัน่เองถ้�แต่ละคนพอมพีอกนิ

ก็ใช้ได้	ยิ่งถ้�ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี	และประเทศไทยก็เวล�นั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี	พอกิน	บ�งคนก็มีม�ก 
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บ�งคนก็ไม่มีเลย	 สมัยก่อนน้ีพอมีพอกิน	 ม�สมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน	 จึงต้องมีนโยบ�ยที่จะทำ�เศรษฐกิจ 

พอเพียง	เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”	

	 “...คำ�ว่�พอกเ็พยีงพอ	เพยีงนีก้พ็อดงันัน้เอง	คนเร�ถ้�พอในคว�มต้องก�ร	กม็คีว�มโลภน้อย	เมือ่มคีว�ม

โลภน้อย	 ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	 ถ้�ทุกประเทศใดมีคว�มคิด	 อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ	 มีคว�มคิดว่�ทำ�อะไรต้อง

พอเพียง	 หม�ยคว�มว่�	 พอประม�ณ	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภอย่�งม�ก	 คนเร�ก็อยู่เป็นสุข	 พอเพียงนี้อ�จจะมีม�ก	 

อ�จจะมีของหรูหร�กไ็ด้	แต่ว่�ต้องไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่	ต้องให้พอประม�ณ	พดูจ�กพ็อเพยีง	ทำ�อะไรกพ็อเพยีง 

ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”

	 “...อย่�งเคยพดูเหมอืนกนัว่�	ท่�นทัง้หล�ยทีน่ัง่อยูต่รงนี	้ถ้�ไม่พอเพยีงคอือย�กจะไปนัง่บนเก้�อีข้องผูท้ี่

อยู่ข้�ง	ๆ 	อันนั้นไม่พอเพียงและทำ�ไม่ได้	ถ้�อย�กนั่งอย่�งนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพร�ะว่�อึดอัด	จะทำ�ให้ทะเล�ะ

กัน	และเมื่อมีก�รทะเล�ะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย	ฉะนั้นควรที่จะคิดว่�ทำ�อะไรพอเพียง...”

	 “...ถ้�ใครมีคว�มคิดอย่�งหนึ่งและต้องก�รให้คนอื่นมีคว�มคิดอย่�งเดียวกับตัวซึ่งอ�จจะไม่ถูก	อันนี้ก็

ไม่พอเพียง	 ก�รพอเพียงในคว�มคิดก็คือแสดงคว�มคิด	 คว�มเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้�ง	 และม�

พิจ�รณ�ว่�ที่เข�พูดกับที่เร�พูด	 อันไหนพอเพียงอันไหนเข้�เรื่อง	 ถ้�ไม่เข้�เรื่องก็แก้ไขเพร�ะว่�ถ้�พูดกันโดยที่

ไม่รู้เรื่องกัน	ก็จะกล�ยเป็นก�รทะเล�ะ	จ�กก�รทะเล�ะด้วยว�จ�ก็กล�ยเป็นก�รทะเล�ะด้วยก�ย	ซึ่งในที่สุดก็

นำ�ม�สู่คว�มเสียห�ย	เสียห�ยแก่คนสองคนที่เป็นตัวก�ร	เป็นตัวละครทั้งสองคน	ถ้�เป็นหมู่ก็เลยเป็นก�รตีกัน

อย่�งรุนแรง	ซึ่งจะทำ�ให้คนอื่นอีกม�กเดือดร้อน	ฉะนั้น	คว�มพอเพียงนี้ก็แปลว่�	คว�มพอประม�ณและคว�ม

มีเหตุผล...”

 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจ�ก	 

พระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	และขอพระร�ชท�น	

พระบรมร�ช�นุญ�ตนำ�ไปเผยแพร่	ซึง่พระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุ�ปรบัปรงุ

แก้ไขและทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตต�มที่ขอพระมห�กรุณ�

โดยมีใจคว�มว่�	

	 “เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญ�ชี้ถึงแนวก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประช�ชนในทุกระดับ	 ตั้งแต	่

ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในท�งส�ยกล�ง	

โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพื่อให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์	คว�มพอเพียง	หม�ยถึง	คว�มพอประม�ณ	

คว�มมเีหตผุล	รวมถงึคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร	ต่อก�รมผีลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิ 

จ�กก�รเปลีย่นแปลงทัง้ภ�ยนอกและภ�ยใน	ทัง้นี	้จะต้องอ�ศยัคว�มรอบรู	้คว�มรอบคอบ	และคว�มระมดัระวงั

อย่�งยิ่งในก�รนำ�วิช�ก�รต่�ง	ๆ	ม�ใช้ในก�รว�งแผนและก�รดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน	และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้�งพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มี 

สำ�นึกในคุณธรรมคว�มซื่อสัตย์สุจริต	และให้มีคว�มรอบรู้ที่เหม�ะสม	ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	คว�มเพียร	

มีสติปัญญ�	 และคว�มรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและ 

กว้�งขว�งทั้งด้�นวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี”

 คุณลักษณะที่สำาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข	คือ	แนวท�งก�ร

ดำ�เนินชวีติให้อยูบ่นท�งส�ยกล�งต�มหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่พ้นจ�กภยัและวกิฤตกิ�รณ์ต่�ง	ทีเ่กดิ

ขึ้นก่อให้เกิดคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	
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	 •	 ความพอประมาณ หม�ยถึง	 คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็น	 ไม่ม�กเกินไป	 ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

	 •	 ความมีเหตุผล	 หม�ยถึง	 ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�ง	 ๆ	 อย่�งมีเหตุผลต�มหลักวิช�ก�ร	 

หลักกฎหม�ย	หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีง�ม	คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่�งถี่ถ้วน	โดยคำ�นึงถึงผล

ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น	ๆ	อย่�งรอบคอบ

	 •	 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หม�ยถึง	 ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและก�รเปลี่ยนแปลงด้�น

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น	เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวและรับมือได้อย่�งทันท่วงที

 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑.  เงือ่นไขความรู ้ประกอบด้วย	คว�มรอบรูเ้กีย่วกบัวชิ�ก�รต่�ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องรอบด้�น	คว�มรอบคอบ

ที่จะนำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม�พิจ�รณ�ให้เชื่อมโยงกัน	เพื่อประกอบก�รว�งแผนและคว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติ	

 ๒.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้�ง	ประกอบด้วย	มีคว�มตระหนักใน	คุณธรรม	มีคว�มซื่อสัตย์

สุจริตและมีคว�มอดทน	มีคว�มเพียร	ใช้สติปัญญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	

 

ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

	 ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งดำ�เนินชีวิตท�งส�ยกล�ง	ก�รพึ่งตนเอง	รู้จักประม�ณตนอย่�ง

มีเหตุผล	 อยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้และคุณธรรมในก�รพิจ�รณ�	ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงดำ�เนินก�รไม่ได้เฉพ�ะ

เจ�ะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่�งเดียว	แต่ยังครอบคลุมไปถึงก�รดำ�เนินชีวิตด้�นอื่น	ๆ	ของมนุษย์ให้

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข	 อย่�งเช่น	 ห�กเร�มีคว�มพอเพียง	 เร�จะไม่ทุจริต	 คดโกง	 ไม่ลักขโมยของ	

เบียดเบียนผู้อื่น	ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน	สังคมก็อยู่ได้อย่�งปกติสุข	
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 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง

 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

	 น�ยสุนทร	 ชนะศรีโยธิน	 เจ้�ของร้�นสูท	 “วินสัน	 เทเลอร์”	 ได้บอกเล่�พระร�ชจริยวัตรในด้�น	 

“คว�มพอเพียง”	ทีพ่ระองค์ท่�นทรงปฏบิติัม�อย่�งต่อเนือ่งว่�	“น�ยตำ�รวจนำ�ม�ให้ผมซ่อม	เป็นผ้�รดัอกสำ�หรบั

เล่นเรือใบสภ�พเก่�ม�กแล้ว	น�ยตำ�รวจท่�นนัน้บอกว่�ไม่มร้ี�นไหนยอมซ่อมให้เลย	ผมเหน็ว่�ยงัแก้ไขได้กร็บัม�

ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน	เพร�ะแค่นึกอย�กบริก�รแก้ไขให้ดีให้ลูกค้�ประทับใจ	แต่ไม่รู้ม�ก่อนว่�เข�เป็นเจ้�หน้�ที่

ในพระร�ชสำ�นักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่�ตัดบอกเข�ว่�ไม่รับเงิน	 แก้ไขแค่นี้	 ผมมีนำ้�ใจ	 ผมเปิดร้�นเสื้อเพร�ะ

ต้องก�รให้มีชื่อเสียงด้�นคุณภ�พและบริก�รลูกค้�ม�กกว่�	 แก้ไขนิดเดียวก็อย�กทำ�ให้เข�ดี	 ๆ	 ไม่ต้องเสียเงิน	

ตอนนั้นเข�ถ�มผมอีกว่�	 แล้วจะเอ�ม�ให้ทำ�อีกได้ไหม	 เร�ก็บอกได้เลยผมบริก�รให้	 จ�กนั้นเร�ก็รับแก้ชุดให้

ให้น�ยตำ�รวจท่�นนี้เรื่อย	ๆ	เข�ขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้	พอครั้งที่	๕	นี่สิ	ท่�นเอ�ผ้�ม�	๔-๕	ผืน	จะให้ตัดถ�มผม

ว่�เท่�ไหร่	ๆ	แล้วก็รีบควักน�มบัตรม�ให้ผม	ท่�นชื่อ	พล.ต.ต.จรัส	สุดเสถียร	ตำ�แหน่งเขียนว่�	เป็นน�ยตำ�รวจ

ประจำ�ร�ชสำ�นัก	ท่�นบอกว่�	“สิ่งที่เถ้�แก่ทำ�ให้เป็นของพระเจ้�อยู่หัวนะ”	ผมอึ้งม�กรีบยกมือท่วมหัว	ดีใจที่

ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบ�ทแล้ว”	น�ยสุนทรเล่�ด้วยนำ้�เสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับม�ให้ซ่อมแซม	

ถ้�เป็นคนอื่นผ้�เก่�ขน�ดนั้นเข�ไม่ซ่อมกันแล้ว	เอ�ไปทิ้งหรือให้คนอื่น	ๆ	ได้แล้ว	แต่พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่	๙	

ทรงมีคว�มมัธยัสถ์	แต่ละองค์ที่เอ�ม�เก่�ม�ก	เช่น	เสื้อสูทสีฟ้�ชัยพัฒน�	ผ้�เก่�สีซีดม�กแล้ว	ตรงตร�ชัยพัฒน�

มัวหมอง	ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด	ผมเอ�ม�แกะหมดเลยให้โรงง�นปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม	เพร�ะเข้�ใจ

ว่�ท่�นอย�กได้ฉลองพระองค์องค์เดิม	แต่เปลี่ยนตร�ให้ดูใหม่	ถ้�สมมุติวันนี้มีเจ้�หน้�ที่ม�ส่งซ่อม	พรุ่งนี้เย็น	ๆ	 

ผมก็ทำ�เสร็จส่งคืนเข้�ไป	 เจ้�หน้�ที่ที่ม�รับฉลองพระองค์ชอบถ�มว่�	 ทำ�ไมทำ�ไว	 ผมตอบเลยว่�	 เพร�ะตั้งใจ

ถว�ยง�นครับ	ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย	ใต้ร่มพระบ�รมีของพระองค์	ผมก็อย�กได้รับใช้เบื้องพระยุคลบ�ทสักเรื่อง	 

ผมเป็นแค่ช่�งตัดเสื้อ	ได้รับใช้ขน�ดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว

	 “ผมถือโอก�สนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่�นม�ใช้ตลอด	 เสื้อผ้�เก่�	 ๆ	 ท่ีได้รับม�วันแรก

ทำ�ให้รู้ว่�พระองค์ทรงอยู่อย่�งประหยัด	 มัธยัสถ์	 ทรงเป็นแบบอย่�งคว�มพอเพียงให้แก่ประช�ชน	 และเมื่อได้

ถว�ยง�นบ่อยครัง้ทำ�ให้ผมตระหนกัว่�คนเร�วนัหนึง่ต้องคดิพจิ�รณ�ตวัเองว่�สิง่ไหนบกพร่องกต้็องแก้ไขสิง่นัน้ 

ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน	 ง�นถึงจะบรรลุเป้�หม�ย	 และเมื่อประสบคว�มสำ�เร็จแล้วอย่�ลืมตั้งใจทำ� 

สิ่งดี	ๆ 	ให้ประเทศช�ติตลอดไป”	ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี	ๆ 	ที่ได้จ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวของช่�งสุนทร

 ฉลองพระบาท ก.เปรมศลิป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความพอเพยีง

	 น�ยศรไกร	แน่นศรีนิลหรือช่�งไก่	ช่�งนอกร�ชสำ�นักผู้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ท	ในหลวงรัชก�ลที่	๙	

ม�น�นกว่�	๑๐	ปี	ปัจจุบันยังเป็นเจ้�ของร้�นซ่อมรองเท้�	ก.เปรมศิลป์	บริเวณสี่แยกพิชัย	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	

ประม�ณปี	 ๒๕๔๖	มีลูกค้�สวมชุดพระร�ชสำ�นักม�	๒	 คน	 เดินประคองถุงผ้�ล�ยสก๊อต	 ด้�นในเป็นรองเท้� 

เข้�ม�ในร้�น	 พอว�งรองเท้�ลงก็ก้มลงกร�บ	 เลยถ�มว่�	 เอ�อะไรม�ให้	 ลูกค้�ร�ยนั้นตอบว่�	 ฉลองพระบ�ท

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ยินเท่�นั้น	ทำ�ตัวไม่ถูก	ขนลุก	พูดอะไรไม่ถูก	ในใจคิดแต่เพียงว่�โชคดีแล้ว	

ไม่นึกไม่ฝันว่�จะมีโอก�สได้ซ่อมรองเท้�ของเจ้�ฟ้�เจ้�แผ่นดิน	 ช่�งไก่	 เล่�ว่�	 รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. ๙  

ทรงนำามาซ่อม เป็นรองเท้าหนงัสดีำา ทรงคทัช ูแบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคูโ่ปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓ 

เท่าท่ีสังเกตสภาพชำารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสบิปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลดุลอกหลายแห่ง 

ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำาให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
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	 “จรงิ	ๆ 	ผมใช้เวล�ซ่อมรองเท้�คูน่ัน้ไม่ถงึ	๑	ชัว่โมงกเ็สรจ็	แต่ด้วยคว�มทีอ่ย�กให้รองเท้�คูน่ัน้อยูใ่นบ้�น

ให้น�น	เลยบอกเจ้�หน้�ที่ว่�	ใช้เวล�ซ่อม	๑	เดือน	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”

	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�ช่�งไก่ยังมีโอก�สได้ถว�ยง�นซ่อมฉลองพระบ�ทอีกหล�ยคู่	 ซ่ึงคู่ท่ี	 ๒	 และคู่ที่	 ๓	

เป็นรองเท้�หนังสีดำ�	ทรงคัทชู	คู่ที่	๔	ฉลองพระบ�ทหนังวัว	ทรงฮ�ฟมักใส่ในง�นร�ชพิธี	ซึ่งฉลองพระบ�ทคู่นี้	

มีรอยพระบ�ทติดม�กับแผ่นรองเท้�	ช่�งไก่เก็บแผ่นรองเท้�ไว้ที่ร้�นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล	ส่วนฉลองพระบ�ท

คู่ที่	๕	ทรงนำ�ม�เปลี่ยนพื้น	ฉลองพระบ�ทคู่ที่	๖	เป็นรองเท้�เปิดส้น	ซึ่งคุณทองแดง	สุนัขทรงเลี้ยงกัด	รวมแล้ว

ทั้งหมด	๖	คู่

	 “ผมซ่อมฉลองพระบ�ททกุคูอ่ย่�งสดุคว�มส�ม�รถ	ซึง่รองเท้�ของพระองค์จะนำ�ไปว�งปนกบัของลกูค้� 

คนอื่นไม่ได้	 เลยซื้อพ�นม�ใส่พร้อมกับผ้�สีเหลืองม�รอง	 แล้วนำ�ไปว�งไว้ท่ีสูงท่ีสุดในร้�น	 เพร�ะท่�นคงทรง

โปรดม�ก	 สภ�พรองเท้�ชำ�รุดม�ก	 ซับในรองเท้�หลุดออกม�หมด	 ถ้�เป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่นำ�ม�ใช้แล้ว	 

แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”

	 ประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ให้ช�ยผูน้ีไ้ด้เรยีนรูจ้�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	คอื	“คว�ม

พอเพยีง”	ขน�ดฉลองพระบ�ทข�ดและเก่�ยงัส่งม�ซ่อม	ห�กคนไทยเดนิต�มรอยของพระองค์ท่�น	ชีวติไม่ฟุง้เฟ้อ

จะเป็นสุขกันม�กกว่�นี้

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

 “...พระองค์ท่�น	ทรงเป็นผูน้ำ�อย่�งแท้จรงิ	ดแูค่ฉลองพระบ�ทเป็นต้น	พวกต�มเสดจ็ฯ	ทัง้หล�ยใส่รองเท้�นอก

และยิ่งม�จ�กต่�งประเทศใส่แล้วนุ่มเท้�ดี	 พระองค์กลับทรงรองเท้�ที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่�บ�ท 

สีดำ�เหมือนอย่�งที่นักเรียนใส่กัน	แม้กระทั่งพวกเร�ยังไม่ซื้อใส่เลย...”

	 “ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล”	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

 นาฬิกาบนข้อพระกร

	 วนัง�นเปิดตวัร�ยก�รทวี	ี“ธรรมดทีีพ่่อทำ�”	และง�นสมัมน�	“ถอดรหสั”	ธรรมดทีีพ่่อทำ�	พอเริม่บรรย�ย	

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ถ�มผู้ฟังว่�	พวกเร�มีเสื้อผ้�คนละกี่ชุด	ใส่น�ฬิก�เรือนละเท่�ไหร่	หล�ยคนแย่งกันตอบ	

และพ�กันอึ้ง	เมื่อ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เล่�ว่�	“ครั้งหนึ่ง	ผมพย�ย�มจะแอบดูว่�	พระองค์ท่�นใส่น�ฬิก�ยี่ห้อ

อะไร	 จนพระองค์ท่�นรู้สึกได้ว่�ผมพย�ย�มอย�กจะดูยี่ห้อ	 ท่�นจึงยื่นข้อพระหัตถ์ม�ให้ดูตรงหน้�	 จึงทร�บ

ว่�พระองค์ท่�นใส่น�ฬิก�ร�ค�เพียงเรือนละ	 ๗๕๐	 บ�ทเท่�นั้นซ่ึงก็เดินตรงเหมือนกันกับน�ฬิก�เรือนแพง	 

แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด	 ทรงใช้จนเปื่อยซีด	 แต่พวกเร�มักคิดว่�	 ก�รมีแบบเหลือกินเหลือใช ้

จงึจะด	ีเพร�ะคนสมยันีเ้ริม่ไม่เอ�เกษตรกรรม	แต่เลอืกทีจ่ะทำ�อตุส่�ห�กรรม	(เป็นศพัท์ทีบ่ญัญตัขิึน้เอง)	สดุท้�ย

อน�คตก็จะอดกิน”

	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ถ�มอีกว่�	 คนในห้องนี้มีรองเท้�คนละกี่คู่	 ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่�	 ร้อยกว่�คู	่

ดร.สเุมธ	จงึถ�มต่อว่�	วนัน้ีใส่ม�กีคู่่	ถ้�จะใช้ให้คุม้	ทำ�ไมไม่เอ�ม�แขวนคอด้วย	(ทำ�เอ�บรรย�ก�ศในห้องเงยีบสงดั 

เพร�ะโดนใจกันเต็ม	 ๆ)	 ก่อนจะบอกว่�	 พระองค์ทรงฉลองพระบ�ทคู่ละ	 ๓๐๐-๔๐๐	บ�ท	 ขณะที่ข้�ร�ชบริพ�ร 

ใส่รองเท้�คู่ละ	 ๓-๔	 พัน	 แต่เวล�ที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่ห่�งไกล	 ที่สุดแล้วข้�ร�ชบริพ�ร 

ก็เดินต�มพระองค์ไม่ทันอยู่ดี	 เวล�เดินคนเร�ใส่รองเท้�ได้คู่เดียว	 อีกทั้งฉลองพระบ�ทของพระองค์ยังถูกนำ� 

ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
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 ดินสอทรงงาน

	 ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก�สมห�มงคล	เฉลิมพระชนมพรรษ�	๘๐	พรรษ�	๕	ธันว�คม	๒๕๕๐	

หมวด	พระบ�รมีบันด�ล	ตอน	ดินสอของพระเจ้�อยู่หัว	

	 ดินสอธรรมด�ซึ่งคนทั่วไปอ�จห�ซื้อได้ด้วยร�ค�เพียงไม่กี่บ�ทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปร�กฏอยู่บน

พระหัตถ์ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ขณะทรงง�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�ง	ๆ	

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงดินสอไม้ธรรมด�	ๆ	 โดยมีบันทึกว่�ในปีหนึ่ง	ๆ 

ทรงเบิกดินสอใช้เพียง	 ๑๒	 แท่ง	 โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ	 ๑	 แท่งเท่�นั้น	 เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระด�ษ 

ม�ม้วนต่อปล�ยดนิสอให้ย�วเพือ่ให้เขยีนได้ถนดัมอืจนกระท่ังดนิสอนัน้กดุใช้ไม่ได้แล้ว	เนือ่งจ�ก	พระบ�ทสมเดจ็

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระร�ชดำ�ริที่เป็นเหตุ	เป็นผล	ดินสอ	๑	แท่ง	ท่�นไม่ได้มองว่�เร�

ต้องประหยดัเงินในกระเป๋�แต่ท่�นมองว่�ดนิสอ	๑	แท่ง	ต้องใช้ทรพัย�กรหรอืพลงัง�นเท่�ไหร่	ต้องใช้ทรพัย�กร	

ธรรมช�ติ	คือ	ไม้	แร่ธ�ตุที่ทำ�ไส้ดินสอ	ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่นำ�เข้�ต่�งประเทศ	พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและ

ขนส่ง	ดงัน้ัน	ก�รผลติดนิสอทกุแท่งมผีลต่อก�รร�ยรบัร�ยจ่�ยของประเทศ	เป็นส่วนหนึง่มลูค่�สนิค้�นำ�เข้�ด้�น

วัตถุดิบและเป็นก�รนำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีจำ�กัดม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 คว�มประหยัดไม่ใช่หม�ยถึง 

ก�รไม่ใช้	แต่ยังรวมถึงก�รใช้สิ่งต่�ง	ๆ	อย่�งมีสติและมีเหตุผล	อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”

	 “ท่�นผู้หญิงบุตรี”	 บอกผมม�ว่�	 ปีหนึ่งท่�นทรงเบิกดินสอ	๑๒	 แท่ง	 เดือนละแท่ง	 ใช้จนกระทั่งกุด	 

ใครอย่�ได้ไปทิ้งของพระองค์ท่�นนะ	จะทรงกริ้ว	ทรงประหยัดทุกอย่�ง	ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่�ง	ของทุกอย่�ง 

มีค่�สำ�หรับพระองค์ท่�นทั้งหมด	 ทุกบ�ท	 ทุกสต�งค์	 จะทรงใช้อย่�งระมัดระวัง	 ทรงสั่งให้เร�ปฏิบัติง�น 

ด้วยคว�มรอบคอบ...	

 หลอดยาสีพระทนต์ 

	 หลอดย�สพีระทนต์ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	มลีกัษณะแบนร�บเรยีบคล้�ย

แผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยิ่งปร�กฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด	 ส�เหตุท่ีเป็นเช่นนี้

เพร�ะพระองค์ท่�นทรงใช้ด้�มแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	 ทันตแพทย์

หญิง	ท่�นผูห้ญิงเพช็ร�	เตชะกมัพชุ	ทนัตแพทย์ประจำ�พระองค์	อดตีคณบดคีณะทนัตแพทยศ�สตร์	จฬุ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	ได้เขียนเล่�ในว่�	“ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำ�พระองค์	กร�บถว�ยบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	บ�งคนมีค่�นิยมในก�รใช้ของต่�งประเทศ	และมีร�ค�แพง	ร�ยที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อห� 

กย็งัขวนขว�ย	เช่�ม�ใช้เป็นก�รชัว่คร้ังชัว่คร�ว	ซึง่เท่�ทีท่ร�บม�	มคีว�มแตกต่�งจ�กสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ 

ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋�ที่ผลิตภ�ยในประเทศเช่นส�มัญชนทั่วไป	ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้�ม	แม้ย�สีพระทนต์

ของพระองค์ท่�น	 ก็ทรงใช้ด้�มแปรงพระทนต์รีดหลอดย�จนแบนจนแน่ใจว่�ไม่มีย�สีพระทนต์หลงเหลืออยู่ใน

หลอดจริง	ๆ	”

	 “เมื่อกร�บบังคมทูลเสร็จ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่งว่�	ของพระองค์ท่�นก็เหมือนกัน	และ

ยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่�	เมื่อไม่น�นม�นี้เองมห�ดเล็กห้องสรง	เห็นว่�ย�สีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมด

แล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่ม�เปลี่ยนให้แทน	 เมื่อพระองค์ได้ทรงทร�บ	 ก็ได้ขอให้เข�นำ�ย�สีพระทนต์หลอดเก่� 

ม�คืนและพระองค์ท่�นยังทรงส�ม�รถใช้ต่อไปได้อีกถึง	 ๕	 วัน	 จะเห็นได้ว่�ในส่วนของพระองค์ท่�นเองนั้น	 

ทรงประหยดัอย่�งยิง่	ซึง่ตรงกนัข้�มกบัพระร�ชทรพัย์ส่วนพระองค์ทีท่รงพระร�ชท�นเพือ่ร�ษฎรผูย้�กไร้อยูเ่ป็นนจิ”
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		 “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดถึงพระวิริยะ	 อุตส�หะ	 ตลอดจนคว�มประหยัด

ในก�รใช้ของอย่�งคุ้มค่�	 หลังจ�กนั้นทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ได้กร�บพระบ�ททูลขอพระร�ชท�นหลอด 

ย�สพีระทนต์หลอดนัน้	เพือ่นำ�ไปให้ศษิย์ได้เหน็และรบัใส่เกล้�เป็นตวัอย่�งเพือ่ประพฤตปิฏบิตัใินโอก�สต่อ	ๆ 	ไป”

“ประม�ณหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กนั้น	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นส่งหลอดย�สีพระทนต์เปล่�

หลอดนั้นม�ให้ถึงบ้�น	 ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นเกล้�ยิ่ง	 เมื่อได้

พิจ�รณ�ถึงลักษณะของหลอดย�สีพระทนต์เปล่�หลอดนั้นแล้วทำ�ให้เกิดคว�มสงสัยว่�	เหตุใดหลอดย�สีพระทนต์ 

หลอดน้ีจึงแบนร�บเรียบโดยตลอด	 คล้�ยแผ่นกระด�ษ	 โดยเฉพ�ะบริเวณคอหลอดยังปร�กฏรอยบุ๋มลึก 

ลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด	 เมื่อได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ฯ	 อีกครั้งในเวล�ต่อม�	 จึงได้รับคำ�อธิบ�ยจ�กพระองค์ว่�	

หลอดย�สพีระทนต์ท่ีเหน็แบนเรยีบน้ันเป็นผลจ�กก�รใช้ด้�มแปรงสพีระทนต์ช่วยรดีและกดจนเป็นรอยบุม๋ทีเ่หน็

นัน่เอง	และเพือ่ทีจ่ะขอนำ�ไปแสดงให้ศษิย์ทนัตแพทย์ได้เหน็เป็นอทุ�หรณ์	จงึได้ขอพระร�ช�นญุ�ต	ซึง่พระองค์

ท่�นก็ได้ทรงพระเมตต�ด้วยคว�มเต็มพระร�ชหฤทัย”

 รถยนต์พระที่นั่ง 

	 น�ยอนนัต์	ร่มร่ืนว�ณิชกจิ	ช่�งดูแลรถยนต์พระทีน่ัง่	ได้ให้สมัภ�ษณ์ร�ยก�รตสีบิ	เมือ่วนัท่ี	๒๗	พฤศจกิ�ยน	

๒๕๕๒	 โดยมีใจคว�มว่�	 “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต	 ซึ่งเป็นรถท่ีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พระร�ชท�นแก่สมเด็จพระเทพรัตนฯ	 สมัยท่�นเรียนจบท่ีจุฬ�ฯ	 และเป็นคันโปรดของท่�นด้วย	 ก่อนซ่อมข้�ง

ประตูด้�นที่ท่�นประทับเวล�ฝนตกจะมีนำ้�หยด	แต่หลังจ�กที่ซ่อมแล้ว	วันหนึ่งท่�นก็รับสั่งกับส�รถีว่�	วันนี้รถ

ดูแปลกไป	นำ้�ไม่หยด	อย่�งนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ	แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอ�กระป๋องม�รอง”	น�ยอนันต์	เปิดเผยว่�	

ภ�ยในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น	 เรียบง่�ยม�กไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	มีแต่ถัง

ขยะเล็ก	ๆ	กับที่ทรงง�นเท่�นั้น	ส่วนก�รได้มีโอก�สดูแลรถยนต์พระที่นั่ง	ทำ�ให้ได้เห็นถึงพระร�ชกรณียกิจของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวด้วยนั้น	 น�ยอนันต์	 กล่�วว่�	 ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ในพระร�ช

กรณยีกจิม�ทำ�	เหน็ว่�พรมใต้รถมนีำ�้แฉะขงัอยูแ่ละมกีลิน่เหมน็ด้วย	แสดงว่�พระองค์ท่�นทรงนำ�รถไปทรงพระ

ร�ชกรณยีกจิในทีท่ีน่ำ�้ท่วม	แถมนำ�้ยงัซมึเข้�ไปในรถพระทีน่ัง่ด้วย	แสดงว่�นำ�้กต้็องเปียกพระบ�ทม�ตลอดท�ง	

จึงถ�มส�รถีว่�	ทำ�ไมไม่รีบเอ�รถม�ซ่อม	ก็ได้คำ�ตอบว่�ต้องรอให้เสร็จพระร�ชกรณียกิจก่อน	เมื่อพิธีกรถ�มว่�	

จ�กก�รที่ได้มีโอก�สรับใช้เบื้องพระยุคลบ�ท	ได้เห็นถึงคว�มพอเพียงของพระองค์อย่�งไร	น�ยอนันต์	ตอบว่�	

“ปกติถ้�ทรงง�นส่วนพระองค์	 ท่�นก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนำ้�มัน	 และเมื่อเร�สังเกตสีรถพระท่ีนั่ง	 จะเห็น

ว่�มีรอยสีถลอกรอบคันรถ	 กว่�ที่ท่�นจะนำ�ม�ทำ�สีใหม่ก็รอบคันแล้ว	 แต่คนใช้รถอย่�งเร�แค่รอยนิดเดียวก็รีบ

เอ�ม�ทำ�สแีล้ว	และครัง้หนึง่ระหว่�งทีผ่มกำ�ลงัประส�นง�นไปรบัรถพระทีน่ัง่ของสมเดจ็พระเทพรตันฯ	กม็วีทิยุ

ของข้�ร�ชบริพ�รบอกกันว่�รถติดม�ก	สมเด็จพระเทพรัตนฯ	เสด็จฯ	ขึ้นรถไฟฟ้�ไปแล้ว”

 ห้องทรงงาน 

	 ห้องทรงง�นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�นไม่ได้หรูหร�ประดับด้วยของแพงแต่อย่�งใด	 เวล�ทรงง�น 

จะประทับบนพื้นพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	มิได้ประทับพระเก้�อี้เวล�ทรงง�น	เพร�ะทรงว�งสิ่งของต่�ง	ๆ 

ได้สะดวก	ห้องทรงง�นเป็นห้องเลก็	ๆ 	ขน�ด	๓	x	๔	เมตร	ภ�ยในห้องทรงง�นจะมวีทิย	ุโทรทศัน์	โทรส�ร	โทรศพัท์ 

คอมพิวเตอร์	 เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง	 เครื่องพย�กรณ์	 อ�ก�ศ	 เพื่อจะได้ทรงส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ได้ 

ทันท่วงที	โดยผนังห้องทรงง�นโดยรอบมีแผนที่ท�งอ�ก�ศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
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ห้องทรงง�นของพระองค์กเ็ป็นอกีสิง่หนึง่	ทีเ่ตือนสติคนไทยได้อย่�งม�ก	โต๊ะทรงง�นหรอืเก้�อีโ้ยกรปูทรงหรหูร� 

ไม่เคยมีปร�กฏในห้องน้ี	 ดังพระร�ชดำ�รัสของพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ตอนหนึ่งท่ีว่� 

“...สำ�นักง�นของท่�น	 คือ	 ห้องกว้�ง	 ๆ	 ไม่มีเก้�อี้	 มีพื้น	 และท่�นก็ก้มทรงง�นอยู่กับพื้น...”	 นั่นเอง	 นับเป็น 

แบบอย่�งของคว�มพอดี	ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้

	 “ห้องทรงง�น”	เป็นเพียงห้องขน�ดธรรมด�	กว้�งย�วรวม	๕	คูณ	๑๐	เมตร	โปร่ง	ๆ	โล่ง	ๆ	พื้นที่เป็น 

ไม้ป�ร์เกต์	 ผมกร�บบังคมทูลและถว�ยตำ�ร�	 จ�กนั้นได้ทรงสอบถ�มร�ยละเอียดของตำ�ร�พร้อมท้ังเรื่องร�ว

คว�มคืบหน้�ง�นอื่นที่กำ�ลังดำ�เนินเป็นเวล�กว่�หนึ่งชั่วโมง

 เครื่องประดับ

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ฉลองพระองค์ธรรมด�	 ห้อยกล้องถ่�ยภ�พไว้ท่ี 

พระศอ	มิทรงโปรดก�รสวมใส่เครื่องประดับอื่น	เช่น	แหวน	สร้อยคอหรือของมีค่�ต่�ง	ๆ	เว้นแต่น�ฬิก�บนข้อ

พระกรเท่�นั้น	ซึ่งก็ไม่ได้มีร�ค�แพงแต่อย่�งใด

	 “...เคร่ืองประดับ	 พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักช้ิน	 นอกเสียจ�กว่�จะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ	 

ไปง�นพระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	หรือต้อนรับแขกบ้�นแขกเมืองเท่�นั้น...”	

	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เขียนไว้ในหนังสือ	“ใต้เบื้องพระยุคลบ�ท”

	 “...เมื่อปี	๒๕๒๔	ที่ได้รับแต่งตั้งจ�กรัฐบ�ลให้ไปถว�ยง�น	ผมตื่นเต้นม�ก	สังเกตร�ยละเอียดรอบ	ๆ	ตัว

ไปเสยีทกุอย่�ง	มองไปทีข้่อพระหตัถ์ว่�	ทรงใช้น�ฬิก�อะไร	มองจนพระองค์ทรงยืน่ข้อพระหตัถ์ม�ให้ด	ูทรงตรสั

อย่�งมีพระอ�รมณ์ขันว่�	“ยี่ห้อใส่แล้วโก้”	ผมจำ�แบบไว้	 เพร�ะอย�กรู้ว่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงใช้

น�ฬิก�เรือนละเท่�ไร	พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้�น	ก็ทร�บว่�มีร�ค�เพียงแค่	๗๕๐	บ�ท...”	

	 “ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล”	 เขียนเล่�ไว้ใน	 “ประสบก�รณ์สนองพระร�ชดำ�ริเรียนรู้หลักก�รทรงง�น	 

ในพระบ�ทสมเด็จ	พระเจ้�อยู่หัว”

 พระตำาหนักจิตรลดา

	 พระตำ�หนักจติรลด�	“...ไม่มพีระร�ชวงัไหนในโลกเหมอืนพระตำ�หนกัจติรลด�	และบรเิวณสวนจติรลด�

ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปล�	 และไร่น�ทดลอง	 อีกทั้งผองโคนม	 ผสมด้วยโรงสีและโรงง�นหล�กหล�ย	 จึงพูดได้ 

เต็มป�กว่�	ในประเทศไทยไม่มีช่องว่�งระหว่�งเกษตรกรกับพระมห�กษัตริย์	ผู้ทรงทำ�ง�นอย่�ง	“หลังสู้ฟ้�หน้�

สู้ดิน”	ด้วยพระองค์เอง”

 ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า

	 	 “...	 แต่ห�กเป็นเรื่อง	 “ง�นในร�ชก�ร”	 แล้ว	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระบรม

ร�โชว�ทม�ยังข้�ร�ชบริพ�รในพระองค์ว่�	 “เอกส�รต่�ง	 ๆ	 ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ห�กเป็นซองแล้ว	 

ก็ขอให้ติดก�วเฉพ�ะตรงหัวมุม	หรือห�กเป็นต้องใช้เทปก�วติด	ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ	ไม่ใช่ปิดทั้งหมด	เพร�ะ

เป็นก�รเปลืองเทปและเปิดย�ก”	 พระองค์จะไม่พอพระร�ชหฤทัย	 เพร�ะไม่เป็นก�รประหยัด	 ซ่ึงตรงนี้เป็น 

สิง่สำ�คญั	นอกจ�กนี	้กระด�ษและซองจดหม�ยภ�ยใน	ห�กไม่ใช่เอกส�รสำ�คญั	กค็วรใช้กระด�ษรไีซเคลิ	แต่ห�ก

เป็นจดหม�ยลับหรือสำ�คัญก็ส�ม�รถใช้ของใหม่ได้”
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วิชาที่ ๔
การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๔   : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

สาระสำาคัญ 
 วชิ�นีเ้ป็นก�รฝึกปฏบิตักิจิกรรมโดยมบีทบ�ทในก�รเป็นวทิย�กรถ่�ยทอดคว�มรูใ้นประเดน็ใดประเดน็หนึง่

จ�ก	๓	ประเด็น	โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสมกับเนื้อห�

วัตถุประสงค์ 
		 เพ่ือฝึกทกัษะก�รเป็นวทิย�กรทีถ่่�ยทอดองค์คว�มรูใ้นเรือ่งก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม	 คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต	 ก�รประยุกต์หลักคว�มพอเพียงด้วยโมเดล	

STRONG	:	จิตพอเพียงต้�นทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
	 ก�รฝึกปฏิบัติถ่�ยทอดคว�มรู้	ต�มที่กำ�หนดได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	

วิธีการฝึกอบรม
	 -		 ๓	 ชั่วโมงแรก	 ให้ผู้เข้�ร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กรโดยสุ่มหัวข้อวิช�ก�รบรรย�ย

จ�ก	๓	วิช�	โดยให้วิทย�กรประเมิน	

	 -		 ๓	ชั่วโมงหลัง	วิทย�กรให้ข้อเสนอแนะกระบวนก�รหล�กหล�ย

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	ฝึกปฏิบัติ	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รประเมินฝึกปฏิบัติก�รเป็นวิทย�กร	(๔๐	คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๔   : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จำานวนชั่วโมง  : ๖ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
	 ก�รที่บุคคลใดก็ต�มที่จะก้�วเข้�สู่ก�รเป็นวิทย�กรได้นั้น	 จำ�เป็นจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับก�รสอนและ 

ก�รถ่�ยทอดคว�มรูต่้�ง	ๆ 	ให้กบัผูเ้ข้�รบัก�รอบรม	ก�รทีจ่ะเป็นวทิย�กรฝึกอมรมทีด่ต้ีองเป็นผูท้นัสมยัอยูเ่สมอ	

มีคว�มรอบรู้ในวิทย�ก�รใหม่	ๆ	ใฝ่ห�คว�มรู้อยู่เป็นนิจ	มีศิลปะในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้

ความหมายของวิทยากร
 วิทยากร คือ	 ผู้ที่ทำ�หน้�ที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	 ท่ีจะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รอบรม	 เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 

เกิดทักษะ	 เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม	 จนกระทั่งผู ้เข้�รับก�รอบรมเกิดก�รเรียนรู้และส�ม�รถ 

จุดประก�ยคว�มคิด	เกิดก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	หรือพฤติกรรมไปต�มวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิช�นั้น	ๆ	

 วิทยากร	 หม�ยถึง	 ผู้ที่มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 ในภ�ษ�อังกฤษเรียกวิทย�กรว่�	 Resource	 Person	

วิทย�กรม�จ�ก	 “วิทย�”	 แปลว่�	 คว�มรู้	 “กร”	 แปลว่�	 มือ	 หรือ	 ผู้ถือ	 วิทย�กรก็คือ	 ผู้ทรงไว้ซ่ึงคว�มรู ้

คว�มส�ม�รถ	น่ันกค็อื	บคุคลทีเ่ป็นวทิย�กรได้จะต้องเป็นผูม้คีว�มรู	้และคว�มส�มรถในก�รท�ให้ผูอ้ืน่มคีว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจในเร่ืองนัน้	ๆ 	ต�มทีต่นต้องก�ร	วทิย�กรจงึหม�ยถึงผูรู้แ้ละผูม้คีว�มส�ม�รถในก�รท�ให้ผูอ้ืน่มคีว�มรู ้

คว�มเข้�ในเรื่องนั้น	ๆ	

 วิทยากร หม�ยถึง	บุคคลซึ่งมีคว�มรู้	 คว�มส�มรถ	ตลอดจนก�รพูดหรือน�เสนอและใช้เทคนิคต่�ง	ๆ	

ในเรื่องนั้น	ๆ	ในก�รถ่�ยทอดอันจะทำ�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรมให้เกิดคว�มรู้	(Knowledge)	คว�มเข้�ใจ	(Under-

stand)	 เจตคติ	 (Attitude)	 คว�มส�ม�รถ	 (Skill)	 จนส�ม�รถท�ให้ผู้รับก�รฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ไปต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร

บทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญของวิทยากร มีดังนี้ 
 ๑.  วิทยากร คือ ผู้ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor)	บทบ�ทแรกของวิทย�กร	คือ	คำ�ว่�	“ทำ�ให้เกิด

ก�รเรียนรู้”	หม�ยคว�มว่�	วทิย�กรจะต้องทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งหรอืหลกัสตูรทีว่ทิย�กร

ถ่�ยทอด	จนส�ม�รถเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมไปต�มวตัถปุระสงค์ของเรือ่งหรอืหลกัสตูรนัน้	ๆ 	ดงันัน้	

บทบ�ทนีว้ทิย�กรจำ�เป็นต้องมคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจในเรือ่งหรือหลกัสตูรทีถ่่�ยทอดน้ัน	ๆ 	ได้อย่�งถ่องแท้	ห�กวิทย�กร 

มีคว�มรู ้ไม่ม�กพอ	 ก็ย�กที่จะทำ�ให้ผู ้เข้�สัมมน�เกิดก�รเรียนรู ้ได้	 ดังนั้นก�รเป็นวิทย�กรบทบ�ทแรก	 

จะต้องห�คว�มรู้เยอะ	ๆ	ในทุก	ๆ	เรื่องโดยเฉพ�ะเรื่องที่จะต้องให้ผู้เข้�รับฟังก�รสัมมน�เกิดก�รเรียนรู้	

 ๒.  วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer)	 บทบ�ทท่ี	 ๒	 มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเป็นวิทย�กรท่ีสมบูรณ์แบบ 

อกีบทบ�ทหนึง่	ก�รเป็นผูฝึ้กไม่ใช่เรือ่งง่�ย	นอกจ�กต้องมคีว�มรูเ้กีย่วกบัเรือ่งหลกัสตูรทีอ่บรมแล้ว	วทิย�กรจำ�เป็น
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ต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้เข้�สัมมน�ด้วยว่�มีคุณสมบัติหรือพื้นคว�มรู้เป็นอย่�งไร	 ก�รเป็นวิทย�กร 

ในบทบ�ทนี้ส่วนใหญ่	คือ	หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับก�รอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ	เช่น	หลักสูตรศิลปะก�รพูดสร้�ง 

แรงจงูใจ	เทคนิคก�รเป็นพธิกีร	หรอื	วทิย�กรมอือ�ชพีฯลฯ	วทิย�กรผูอ้บรมทำ�หน้�ทีใ่นบทบ�ทนี	้ต้องอดทน	ใจเยน็ 

รอคอย	ฝึกฝนจนผูเ้ข้�อบรมสมัมน�บรรลผุลเป็นไปต�มวตัถปุระสงค์ทีต้่องก�ร	เปรยีบเสมอืน	โค้ช	!!!	ต้องรอบรู้	

รู้ลึก	รู้จริง	และรู้กว้�ง	

 ๓.  วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (Mentor)	 ในบทบ�ทนี้วิทย�กรต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำ�ปรึกษ�	

ให้กำ�ลังใจ	 แนะแนวท�งต่�ง	 ๆ	 เพื่อทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�	 มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 จุดประก�ยคว�มคิด	 ส�ม�รถ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	ปฏบิติัต�ม	จนประสบผลสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยของก�รอบรม-สมัมน�	ทีว่�งไว้	ในบทบ�ท

พี่เลี้ยงของวิทย�กรนี้	วิทย�กรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์	ยิ้มแย้มแจ่มใส	อ�รมณ์ดี	จึงจะส�ม�รถท�บทบ�ทนี้ได้ดี	

 ๔.  วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher) บทบ�ทนี้เป็นบทบ�ทที่สำ�คัญอีกบทบ�ทหนึ่งของวิทย�กร	 

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เพื่อทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�เกิดคว�มเข้�ใจนั้น	 วิทย�กรต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นครูผู้สอนด้วย	 ก�รพูด

ด้วยเสียงทีด่งัชดัเจน	สอนด้วยก�รยกตวัอย่�งประกอบ	เปรยีบเทยีบ	จะทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�	เปลีย่นแปลงทศันคติ

จนส�ม�รถจุดประก�ยคว�มคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้น	ๆ 	ได้	

ก�รทำ�หน้�ทีข่องวทิย�กรในบทบ�ทครผููส้อน	จะทำ�ให้ผูฟั้งเชือ่และเปลีย่นแปลงได้ในทีส่ดุ	ในบทบ�ทนีว้ทิย�กร

จำ�เป็นต้องฝึกฝนอย่�งม�กในจิตวิญญ�ณของก�รเป็นครู

 ๕. วทิยากร คอื ผู้บรรยาย (Lecturer) ในบทบ�ทนีเ้ป็นอกีบทบ�ทหนึง่ของวทิย�กร	ก�รบรรย�ยของ

วิทย�กรนั้นเป็นบทบ�ทหลักเลยก็ว่�ได้	แต่ที่สำ�คัญวิทย�กรจะบรรย�ยอย่�งไร	ที่จะทำ�ให้ผู้ฟังหรือผู้เข้�สัมมน�	

ไม่เบื่อ	หรือหลับเสียก่อน	บรรย�ยอย่�งไร	ที่จะทำ�ให้สนุกสน�นตื่นเต้น	เรียงลำ�ดับขั้นตอนได้อย่�งชัดเจนเข้�ใจ

ง่�ย	และได้เนื้อห�ส�ระครบถ้วน	บทบ�ทนี้ก็ต้องได้รับฝึกฝน

	 องค์กรหรือหน่วยง�นใดมวีทิย�กรทีค่รบเครือ่งทำ�ได้ทกุบทบ�ทกถ็อืว่�สำ�เรจ็ไปแล้วครึง่หนึง่	หรอืท่�นใด

ท่ีเป็นวทิย�กรอยูแ่ล้ว	ทำ�ได้ทกุบทบ�ทกถ็อืได้ว่�สดุยอดแล้ว	แต่ถ้�ท่�นใดยงัทำ�ไม่ได้ทกุบทบ�ทหรอืทำ�ได้เพยีง

บ�งบทบ�ท	ก็ฝึกฝนกันต่อไป	ฝึกบ่อย	ๆ	ก็จะเก่งและชำ�น�ญ	เป็นวิทย�กรมืออ�ชีพได้ในที่สุด	ก�รเป็นคนช่�ง

สังเกต	ช่�งพูด	ชอบก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังว่�รู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ก�ย	มีคว�ม

จำ�เป็นอย่�งยิ่ง	เพร�ะจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถรู้ได้ว่�	ผู้ฟังตอบรับก�รพูดของวิทย�กรได้ม�กน้อยแค่ไหน	

คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี มีดังนี้
 ๑.  ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน	 ก�รเป็นวิทย�กร	 เป็นนักพูดท่ีเก่งนั้น	 ต้องมี

คว�มรู้เยอะ	มีคว�มรู้ที่หล�กหล�ย	โดยเฉพ�ะเรื่องที่จะบรรย�ย	ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง	ส�ม�รถเข้�ใจเรื่องที่

จะถ่�ยทอดได้อย่�งกระจ่�งแจ้งชัดเจน	ส่วนคว�มรู้อื่น	ๆ	ก็ต้องมีรอบด้�น	ไม่ว่�จะเป็นนิท�น	เรื่องตลกขำ�ขัน	

คว�มรู้รอบตัวอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	ก�รเป็นคนรักก�รเรียนรู้จะส�ม�รถท�ให้เร�เป็นวิทย�กรที่เก่ง	มีค่�ตัวแพง	ๆ 

ได้	 เพร�ะวิทย�กรคือผู้ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	 จึงมีคำ�กล่�วที่ว่�	 “อ่�นหนังสือประวัติศ�สตร์	 ๑	 เล่ม	 ย่นย่อระยะ

เวล�ของประวัติศ�สตร์นับ	๑๐๐	ปี”	

 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คว�มคิดของคนเร�มี	๒	ด้�น	ด้�นหนึ่งบวก	อีกด้�นหนึ่งลบ	ก�รคิดลบ	

ทำ�ให้จิตใจหดหู่	ห่อเหี่ยว	หมดคว�มหวัง	หมดกำ�ลังใจ	ก�รคิดบวกก่อให้เกิดคว�มหวัง	พลังใจ	มีแรงที่จะต่อสู้

ปัญห�อุปสรรค	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	คิดสิ่งแปลก	ๆ	สิ่งใหม่	ๆ	ได้ตลอดเวล�	คุณสมบัติของผู้ที่ต้องก�รฝึกฝน
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เป็นวทิย�กรในข้อนีก้ค็อื	ก�รคดิบวก	มคีว�มคดิรเิริม่สร้�งสรรค์	เพร�ะจะทำ�ให้เร�มอีะไร	แปลก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ตลอด

เวล�	เวล�ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	ก็จะเป็นคว�มรู้ที่ดี	ๆ	คว�มรู้ที่สร้�งสรรค์	ผู้เข้�สัมมน�ก็จะได้แนวคว�มคิดจ�ก

ก�รฟังบรรย�ยนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์	ทำ�ให้ผู้ที่เป็นวิทย�กรได้รับก�รตอบรับม�กยิ่งขึ้น	ดังนั้นก�รฝึกฝน

เกี่ยวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทย�กรพึงมี	

 ๓.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ก�รเป็นคนร่�เริง	ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง	ทำ�ให้มีเสน่ห์	มีแต่คนอย�กเข้�ใกล้	

เป็นคณุสมบตัอิกีข้อหนึง่ทีค่วรมสีำ�หรบัก�รเป็นวทิย�กร	รอยยิม้ของวทิย�กร	จะทำ�ให้ผูเ้ข้�สมัมน�ฟังอย่�งตัง้ใจ	

คงไม่มีใครอย�กฟังวิทย�กรหน้�บึ้ง	หรือหน้�บอกบุญไม่รับ	ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทย�กรที่ดีในวันหน้�	

 ๔.  ช่างสังเกต	ก�รพูด	ก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระ	ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร	ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ก�ย	

มคีว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิง	เพร�ะจะทำ�ให้ส�ม�รถรูไ้ด้ว่�	ผูฟั้งตอบรบัก�รพดูของวทิย�กรได้ม�กน้อยแค่ไหน	ดงันัน้

คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่�งสังเกต	

 ๕.  มีไหวพริบปฏิภาณ วิทย�กรต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�เก่ง	 คุณสมบัติ 

ข้อนี้ข�ดไม่ได้	 ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้	 เหตุก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นบ�งครั้งเกินคว�มค�ดหม�ย	ก�รมี

ไหวพริบปฏิภ�ณคิดไวทำ�ไว	แก้ไขเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้	เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของวิทย�กรที่ต้องฝึกฝน	

 ๖.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง	วิทย�กรเป็นยิ่งกว่�ผู้นำ�	เนื่องจ�กผู้นำ�ส�ม�รถนำ�คนอื่นได้	แต่ผู้นำ�อ�จจะ

ไม่ใช่วทิย�กรทีด่	ีแต่ผูน้ำ�มคีว�มเชือ่มัน่	ดงันัน้	วทิย�กรจงึต้องมคีว�มเชือ่มัน่ม�กกว่�	ห�กไม่มคีว�มเชือ่มัน่	ไม่มี

คว�มมั่นใจในเรื่องที่บรรย�ยในเรื่องที่ถ่�ยทอด	แล้วใครจะเชื่อ	คว�มเชื่อมั่นจะแสดงออกม�ท�งนำ้�เสียง	สีหน้�	

แววต�	ข้อมูล	คำ�พูด	ท่�ท�ง	บุคลิกภ�พ	ก�รพูดที่มีหลักก�ร	ก�รพูดที่มีนำ้�เสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้�งคว�ม

เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้	คว�มเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีก�รฝึกฝน

 ๗.  มกีารวางแผนท่ีด ีนกัพดูทีดี่หรอืวทิย�กรทีด่ต้ีองมคีณุสมบัตเิรือ่งก�รว�งแผนก�รพดูให้ไปต�มลำ�ดบั 

ขัน้ตอน	ถอืเป็นเรือ่งสำ�คญั	สำ�หรบัก�รถ่�ยทอด	เพร�ะจะทำ�ให้ผูฟั้งเข้�ใจเรือ่งทีไ่ด้รบัก�รถ่�ยทอดอย่�งกระจ่�ง

แจ้งชัดเจน	 ก�รข�ดก�รว�งแผน	 จะทำ�ให้ก�รพูด	 วกไปวนม�	 ทำ�ให้เกิดก�รล้มเหลวในก�รพูด	 ไม่ประสบ 

คว�มสำ�เร็จในก�รเป็นวิทย�กร	ดังนั้นก�รว�งแผนเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีก�รฝึกฝน	

 ๘.  มีความจริงใจตั้งใจให้ความรู้ คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐ�นของก�รเป็นวิทย�กรมืออ�ชีพ	

คว�มจริงใจตั้งใจม�กน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ย�ก	 ระหว่�งวิทย�กรกับผู้ฟังก�รสัมมน�	ห�กมีคว�มจริงใจและ

ตั้งใจจริง	

 ๙.  มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง	ลีล�แบบฉบับของนักพูด	หรือวิทย�กรที่เป็นตัวของตัวเองจะทำ�ให้	

ผู้ฟังจำ�ได้แม่นย�	โดดเด่น	เป็นเอกลักษณ์ดังนั้น	วิทย�กรต้องห�ลีล�ที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง	

 ๑๐.  ทำาให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย	ก�รพูด	คือ	ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้พูดกับผู้ฟัง	แต่ก�ร

บรรย�ย	คอื	ก�รพูดสือ่ส�รระหว่�งวิทย�กรกับผู้เข้�สมัมน�	ห�กวิทย�กรพูดไป	ผู้ฟังกเ็งยีบ	น�นเข้�บรรย�ก�ศ

ก็จะกร่อยสุดท้�ยคนก็จะห�ยหมดทั้งห้อง	 ดังนั้นก�รสร้�งบรรย�ก�ศให้ผู้ฟังหรือ	 ผู้เข้�สัมมน�มีส่วนร่วม	 เป็น

คุณสมบัติข้อสำ�คัญที่ต้องฝึกฝนอย่�งหนัก	 เพร�ะก�รทำ�ให้ผู้เข้�สัมมน�มีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทย�กร

มืออ�ชีพ	

 ๑๑.  บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร ก�รแต่งก�ยที่เหม�ะสม	

บุคลิกภ�พดูดี	 โดดเด่น	 เป็นที่เค�รพเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่�จะเป็นบนเวทีหรืออยู่ข้�งล่�งเวทีนับว่�มีคว�ม

สำ�คัญอย่�งยิ่ง	ดังนั้นวิทย�กรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน	
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 ๑๒.  ถ่ายทอดเป็น 
	 	 ๑๒.๑		 มีเทคนิคต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รบรรย�ย	ก�รนำ�อภิปร�ย	ก�รสัมมน�	กรณีศึกษ�	ก�รจัดกิจกรรม	
ฯลฯ	เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มรู้	เข้�ใจง่�ย	ได้ส�ระ
	 	 ๑๒.๒		 พูดเป็น	คือ	พูดแล้วทำ�ให้ผู้ฟังเข้�ใจต�มที่พูดได้อย่�งรวดเร็ว	ส�ม�รถพูดเรื่องย�ก	ซับซ้อน
ให้เข้�ใจง่�ย	
	 	 ๑๒.๓		 ฟังเป็น	คอื	ต้ังใจฟัง	ฟังให้ตลอด	ขณะทีฟั่งต้องควบคมุอ�รมณ์	ขณะทีฟั่งอย่�คดิคำ�ตอบทนัที	
จงฟังเอ�คว�มหม�ยม�กกว่�ถ้อยคำ�
	 	 ๑๒.๔		 นำ�เสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน	
	 	 ๑๒.๕		 มีอ�รมณ์ขัน	สร้�งบรรย�ก�ศในก�รอบรมได้อย่�งเหม�ะสม	
	 	 ๑๒.๖		 มปีระสทิธภิ�พในก�รอบรม	ส�ม�รถเชือ่มโยงทฤษฎเีข้�กบัก�รปฏบิตัไิด้ด	ีมองเหน็เป็นรปูธรรม 
	 	 ๑๒.๗		 ใช้ภ�ษ�พูดได้ดี	 ใช้ภ�ษ�ง่�ย	ๆ	รู้จักเลือกภ�ษ�ให้ตรงกับเนื้อห�และตรงกับคว�มต้องก�ร
และพื้นฐ�นคว�มรู้ของผู้ฟัง	
 ๑๓.  มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่ 
	 	 ๑๓.๑		 คว�มสนใจในก�รรับฟังจะเกิดขึ้นจ�กก�รรับรู้ถึงเรื่องที่วิทย�กรจะพูดหรือบรรย�ย	
	 	 ๑๓.๒		 มุ่งประโยชน์ในก�รรับฟังเป็นสำ�คัญ	
	 	 ๑๓.๓		 จะตั้งใจและเรียนรู้ได้ดี	ถ้�วิทย�กรแยกเรื่องที่สอนออกเป็นประเด็น/ขั้นตอน	
	 	 ๑๓.๔		 จะเรียนรู้ได้ดีถ้�ได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อม	ๆ	กับก�รรับฟัง	
	 	 ๑๓.๕		 จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น	ถ้�ฝึกแล้วได้ทร�บผลของก�รปฏิบัติอย่�งรวดเร็ว	
	 	 ๑๓.๖		 จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีก�รฝึกหัดอยู่เสมอ	
	 	 ๑๓.๗		 จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเปิดโอก�สให้ใช้เวล�ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	 อย่�เร่งรัด	 เพร�ะแต่ละคนมี
คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ต่�งกัน	
 ๑๔.  มีจรรยาบรรณของวิทยากร 
	 	 ๑๔.๑		 เมื่อจะสอนต้องมั่นใจว่�มีคว�มรู้จริงในเรื่องที่จะสอน	
	 	 ๑๔.๒		 ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง	
	 	 ๑๔.๓		 ไม่ควรฉกฉวยโอก�สในก�รเป็นวิทย�กรเพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตัว	
	 	 ๑๔.๔		 คว�มประพฤติและก�รปฏิบัติตนของวิทย�กร	ควรจะสอดคล้องกับเรื่องที่สอน

การเป็นผู้นำาเสนอที่ดี
 ก�รเป็นวทิย�กรท่ีดี	วิทย�กรจะต้องเป็นผูน้ำ�เสนอทีด่ด้ีวย	เพือ่ให้ก�รบรรย�ยบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำ�หนดไว้ 
โดยวิทย�กรจะต้องมีก�รเตรียมก�รที่ประกบด้วยขั้นตอน	ดังนี้
 ๑.  การวางแผน (Planning)
	 	 เป็นขัน้ตอนแรกทีส่ำ�คญัทีจ่ะนำ�ไปสูค่ว�มมัน่ใจของก�รเป็นผูน้ำ�เสนอทีด่	ีนัน้คอื	ก�รว�งแผนเตรยีม
คว�มพร้อม	โดย
	 	 -	สำ�รวจตัวเอง
	 	 -	วิเคร�ะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง
	 	 -	สร้�งคว�มเชื่อมั่นตนเอง
	 	 -	กำ�หนดแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้
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 ๒.  การดำาเนินการ (Doing)

	 	 ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปต�มแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดขึ้น	ซึ่งอ�จพบปัญห�หรืออุปสรรค

ที่ต้องแก้ไขปัญห�เหล่�นั้น

 ๓.  การตรวจสอบ (Checking)

	 	 บุคคลที่จะประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพก�รง�นต่�ง	 ๆ	 ได้นั้น	 จะต้องคอยตรวจสอบผลก�รดำ�เนิน

ง�นของตนเองเป็นระยะ	ๆ	 โดยประเมินคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมต่�ง	ๆ	ที่ดำ�เนินก�รม�ทั้งหมดว่�เป็นไปต�ม

เป้�หม�ยที่ต้องก�รให้เป็นหรือไม่	ทั้งนี้	เพื่อสร้�งคว�มสำ�เร็จในก�รก้�วขึ้นสู่เวทีของ	“ผู้นำ�เสนอหรือวิทย�กร”

 ๔.  การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)

	 	 เมื่อมีคว�มพร้อมในทุกอย่�ง	ก็เริ่มก้�วสู่เวทีของก�รเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี

เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
 ก่อนการฝึกอบรม

	 ก่อนที่จะมีก�รฝึกอบรมเกิดขึ้น	 วิทย�กรจะต้องมีภ�รกิจในก�รเตรียมตัว	 เพร�ะวิทย�กรจะต้องทร�บ

ล่วงหน้�ว่�ตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองใด	 ดังนั้น	 ในข้ันตอนนี้วิทย�กรควรจะดำ�เนินก�รเตรียมก�ร 

เพือ่ก�รถ่�ยทอดและเปลีย่นทศันคติของผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรม	ก�รเตรยีมก�รท่ีดย่ีอมสำ�เรจ็ไปแล้วครึง่หนึง่	เพร�ะ

จะทำ�ให้วทิย�กรเกดิคว�มมัน่ใจในก�รฝึกอบรม	และเมือ่มปัีญห�ต่�ง	ๆ 	เกดิขึน้	ย่อมแก้ปัญห�ได้อย่�งเหม�ะสม	

ก�รเตรียมก�รในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ

	 ๑.		ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นที่จะฝึกอบรม	เพื่อขอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อก�รฝึกอบรม	ได้แก่	

หลักสูตร	กลุ่มผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เอกส�รประกอบ	วัสดุอุปกรณ์ต่�ง	ๆ	

	 ๒.		ก�รเขยีนแผนก�รฝึกอบรม	ข้อมลูต่�ง	ๆ 	ทีไ่ด้จ�กหน่วยง�นจะเป็นประโยชน์ต่อก�รเขยีนแผนก�รฝึก

อบรม	แผนก�รฝึกอบรมเป็นแนวท�งส�หรบัวทิย�กรว่�	จะถ่�ยทอดและเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใช้สือ่และเทคนคิ

ก�รฝึกอบรมอย่�งไร	เพื่อให้เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมอบรม

	 ๓.		ก�รเตรียมอปุกรณ์	สือ่ต่�ง	ๆ 	วทิย�กรควรจะเตรยีมอปุกรณ์และสือ่ต่�ง	ๆ 	เช่น	ไฟล์นำ�เสนอ	กระด�ษ	

ฯลฯ	ให้เรียบร้อย	เหม�ะสมกับฐ�นะของวิทย�กร

 ระหว่างการฝึกอบรม

	 เมื่อวิทย�กรม�ถึงสถ�นที่จัดฝึกอบรม	 ควรตรวจสอบสถ�นท่ีและอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ท่ีได้จัดเตรียมไว้และ

สอบถ�มข้อมูลต่�ง	ๆ	เช่น	บรรย�ก�ศในก�รฝึกอบรม	ใครเป็นผู้นำ�กลุ่ม	วิทย�กรคนก่อน	ๆ	พูดเกี่ยวกับอะไร	

ฯลฯ	เมื่อถึงเวล�ก�รฝึกอบรม	จะต้องดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญได้แก่

	 ๑.		ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	ควรมีคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอด	โดยอ�ศัยเทคนิคและใช้สื่ออุปกรณ์ต่�ง	ๆ	

ให้เป็นประโยชน์

	 ๒.		ก�รเป็นศนูย์กล�ง	ในก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณ์และคว�มคดิเหน็	วทิย�กรจะต้องคอยกระตุน้ให้

ผูร้บัก�รฝึกอบรมแลกเปลีย่นประสบก�รณ์คว�มคิดเหน็	รวมถึงต้องคอยช้ีแนะ	สรปุประเดน็และนำ�เสนอแนวท�ง

ที่เหม�ะสมด้วย

	 ๓.		ก�รเสรมิสร้�งบรรย�ก�ศ	วทิย�กรจะต้องสร้�งบรรย�ก�ศทีเ่หม�ะสมต่อก�รเรยีนรู	้ทัง้ด้�นก�ยภ�พ	

ได้แก่	อปุกรณ์	สือ่ให้เหม�ะสม	และด้�นจติภ�พ	หม�ยถงึ	ผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรม	มคีว�มสนใจทีจ่ะเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวล�
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	 ๔.		ก�รมีมนุษยสัมพันธ์	วิทย�กรจะต้องอ�ศัยหลักก�ร	ด้�นมนุษยสัมพันธ์	เพื่อเป็นก�รช่วยลดช่องว่�ง

วิทย�กรกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมประทับใจ

	 ๕.		ก�รแก้ปัญห�ทีเ่กดิขึน้	ปัญห�บ�งอย่�งวทิย�กรส�ม�รถรู	้หรอืค�ดเด�ได้ล่วงหน้�	แต่ปัญห�บ�งอย่�ง 

เป็นปัญห�ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะหน้�	 ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้	 วิทย�กรมืออ�ชีพจะต้องส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได	้ 

หรือบรรเท�ให้ลดน้อยลง

 หลังการฝึกอบรม

	 อ�จจะกระทำ�ได้โดย

	 ๑.		ก�รประเมินผลก�รอบรม	 วิทย�กรควรจะขอข้อมูล	 จ�กผู้จัดฝึกอบรม	 นอกเหนือจ�กประเมิน 

โดยก�รสังเกต	เพื่อจะได้ทร�บผลก�รปฏิบัติง�นของตน	และน�ม�ใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอก�สต่อไป

	 ๒.		ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มคว�มจำ�เป็น	วิทย�กรควรเข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มที่เห็นสมควร	

เช่น	ก�รมอบวุฒิบัตร	ก�รเลี้ยงสังสรรค์ระหว่�งผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	เป็นต้น

	 ๓.		ก�รติดต�มผลก�รฝึกอบรม	 ต้องติดต�มดูว่�	 ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 ได้นำ�คว�มรู้ที่ได้ฝึกฝนม�ใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ม�กน้อยเพียงใด	พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�แก่เข�เท่�ที่จำ�เป็น

บันได ๑๓ ขั้นสู่ความสำาเร็จการเป็นวิทยากร
	 ๑.		เตรียมให้พร้อม

	 ๒.		ซักซ้อมให้ดี

	 ๓.		ท่�ทีให้สง่�

	 ๔.		หน้�ต�ให้สุขุม

	 ๕.		ทักที่ประชุมไม่วกวน	

	 ๖.		เริ่มต้นให้โน้มน้�ว	

	 ๗.		เรื่องร�วให้กระชับ

	 ๘.		ต�จับที่ผู้ฟัง

	 ๙.		เสียงดังให้พอดี

	 ๑๐.		อย่�ให้มีเอ้ออ้�

	 ๑๑.		ดูเวล�ให้พอครบ

	 ๑๒.		สรุปจบให้จับใจ

	 ๑๓.		ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดก�รพูด

๑๐ ประการ ทะยานสู่ความสำาเร็จในการพูด
	 ๑.		รู้เรื่องดี	ก็พูดได้

	 ๒.		เตรียมตัวไว้	ก็พูดดี

	 ๓.		พูดทั้งทีต้องเชื่อมั่น

	 ๔.		แต่งก�ยนั้น	ต้องเหม�ะสม

	 ๕.		ปร�กฏโฉม	กระตือรือร้น

	 ๖.		ไม่ลุกลน	ใช้ท่�ท�ง
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	 ๗.		สบต�บ้�ง	อย่�งทั่วถึง

	 ๘.		ภ�ษ�ซึ้ง	เข้�ใจง่�ย

	 ๙.		นำ้�เสียงไซร้	เป็นธรรมช�ติ

	 ๑๐.		อย่�ให้ข�ดรูปธรรม

หลักการพัฒนาคำาพูด ๙ ประการ
	 ๑.		อ่�นหนังสือพบประโยค	หรือวลีมีคุณค่�	จดไว้เป็นเสบียงกรัง

	 ๒.		จัดลำ�ดับคว�มคิดที่จะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงคว�ม

	 ๓.		พูดจ�กหัวใจ	จริงใจ

	 ๔.		วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รพูด	คนฟัง	สถ�นที่	เวล�	เรื่องที่จะพูด

	 ๕.		ก่อนพูดเตรียมร่�งก�ยให้ดี

	 ๖.		ตรวจดูคว�มพร้อมของอุปกรณ์	เช่น	ไมโครโฟน

	 ๗.		พูดเหมือนก�รเขียน-คำ�นำ�	เนื้อเรื่อง	สรุป	

	 ๘.		ระลึกว่�ก�รพูดเป็น	“ศ�สตร์”	และ	“ศิลป์”	พูดให้สอดคล้องสีหน้�และอ�รมณ์

	 ๙.		กำ�หนดส�รบัญก�รพูดในใจ	จ�กใจ	ที่ขึ้นใจ

การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
	 ๑.		กำ�หนดจุดมุ่งหม�ย	ให้ชัดเจนว่�จะพูดอะไร	เพื่ออะไร	มีขอบข่�ยกว้�งขว�งม�กน้อย	เพียงใด	

	 ๒.		วิเคร�ะห์ผู้ฟัง	 พิจ�รณ�จำ�นวนผู้ฟัง	 เพศ	 วัย	 ก�รศึกษ�	 สถ�นภ�พท�งสังคม	 อ�ชีพ	 คว�มสนใจ	 

คว�มมุง่หวัง	และทศันคติ	ทีก่ลุม่ผูฟั้งมต่ีอเรือ่งทีพ่ดู	และตวัผูพ้ดูเพือ่นำ�ข้อมลูม�เตรยีมพดู	เตรยีมวธิกี�รใช้ภ�ษ� 

ให้เหม�ะกับผู้ฟัง	

	 ๓.		กำ�หนดขอบเขตของเรื่อง	โดยคำ�นึงถึงเนื้อเรื่องและเวล�ที่จะพูด	กำ�หนดประเด็น	สำ�คัญให้ชัดเจน

	 ๔.		รวบรวมเนื้อห�	 ต้องจัดเนื้อห�ที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์ม�กท่ีสุด	 ก�รรวบรวมเนื้อห�ทำ�ได้	 ห�ได้จ�ก

ก�รศึกษ�	ค้นคว้�จ�กก�รอ่�นก�รสัมภ�ษณ์	ไต่ถ�มผู้รู้	ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	แล้วจดบันทึก	

	 ๕.	 เรียบเรียงเนื้อเรื่อง	ผู้พูดจัดทำ�เค้�โครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นต�มลำ�ดับจะกล่�วเปิดเรื่องอย่�งไร	เตรียม

ก�รใช้ภ�ษ�ให้เหม�ะสม	กะทัดรัด	เข้�ใจง่�ย	ตรงประเด็น	พอเหม�ะกับเวล�	

	 ๖.	ก�รซ้อมพูด	เพื่อให้แสดงคว�มมั่นใจต้องซ้อมพูด	ออกเสียงพูด	อักขรวิธี	มีลีล�จังหวะ	ท่�ท�ง	สีหน้�	

ส�ยต�	นำ้�เสียง	มีผู้ฟังช่วยติชม	ก�รพูด	มีก�รบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ก�รฝึกซ้อม

ข้อคิดนักพูด
	 ๑.		นักพูดที่ดี...ต้องเป็นนักฟังที่ดี

	 ๒.		คว�มสำ�เร็จของนักพูด	ไม่ได้วัดจ�กเสียงฮ�

	 ๓.		ควรพูดให้ได้	ส�ระ	และ	บันเทิง	

	 ๔.		อ่�นหนังสือดี	ๆ	๑	 เล่ม	ประหยัดเวล�ชีวิตไป	๑๐	ปี	ฟังนักพูดดี	ๆ	๑	ชั่วโมง	ประหยัดเวล�อ่�น

หนังสือไป	๑๐	เล่ม	

	 ๕.		จะเป็นนักพูด	ต้องใช้หัวใจนักปร�ชญ์	“สุ	จิ	ปุ	ลิ”



81หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

บรรณานุกรม

กฤติน	กุลเพ็ง.	 (๒๕๖๐).	 เทคนิคการประชุมและการนำาเสนอแบบมืออาชีพ.	นนทบุรี:	 เอกส�รประกอบก�ร

บรรย�ยโครงก�รอบรมหลักสูตรนักบริห�ร	ป.ป.ช.	ระดับสูง	(นบปส.อำ�นวยก�ร)	รุ่นที่	๕

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย.	เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.	สืบค้นเมื่อ	๓๐	สิงห�คม	๒๕๖๐,	

จ�กhttp://nrei.rmutsv.ac.th/sites/default/files/km/%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙๗%E๐

%B๘%๘๔%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%

E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙B%E๐%B๙%๘๗%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%A๗

%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%A

๓%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๗%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%

๘A%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%๙E.pdf	

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช. วิทยากร.	สืบค้นเมื่อ	๓๐	สิงห�คม	๒๕๖๐,	จ�กhttp://www.stou.ac.th/

Offices/rdec/ubon/upload/trniner.pdf	

สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดก�ญจนบุรี.	 เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.	 สืบค้นเมื่อ	 ๓๐	 สิงห�คม	 ๒๕๖๐,	

จ�กhttp://pvlo-knr.dld.go.th/webfile/idp๕๘/idp๕๘new_n๒/ppt_idp๕๘n๒.pdf	

สุภ�ภรณ์	ลมลูศลิป์.	วทิยากรมอือาชีพ.	สบืค้นเมือ่	๓๐	สงิห�คม	๒๕๖๐,	จ�กhttp://kcenter.anamai.moph.

go.th/info/pdf/๖๖be๘๙๓dd๔๘๓e๕๐ff๗๖๘๕๖๑๕e๒๙ef๓๓e.pdf	







แผนการจัดการเรียนรู  “รายวิชาเพ
ิ่มเติม การปองกันการทุจริต”  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู
“รายวิชาเพิ่มเติม การปองกันการทุจริต”

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๑



















 



 



 





  คณะท ำงำนยกร่ำงคู่มือ แนวทำงกำรสอน กำรบรรยำย และกำรเทศนำ  
โดยประยุกต์หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

: Anti - Corruption Education 
ที่รับผิดชอบ (ร่ำง) หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำ 

กับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education) 
 

บทที่ ๑ บทน ำ 

ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 

พระสงฆ์ 
๑. พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย  วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
๒. พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตโฺต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม 
๓. พระมหาอดิเดช  สติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
๔. พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร  อาภาธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงสร์ัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
๑. นางสาววาสนา  ใจประเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
๒. นายประกาฬ  ตันสิทธิพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
๓. น.ส.ปัณณ์ฉัตร์ เดชวสุพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

 
บทที่ ๒ สังวรปธำน เพียรระวังยับยั้งทุจริตที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น : หลักกำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคล

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 
พระสงฆ์ 

๑. พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ  โกวิโล) ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
๒.  พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร  จรณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 
 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
๑.  นายเดวิด  เตชะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
๒. นายเสฏฐนันท์  ช่อฟ้า เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 

 
 
 
 
 

 



๒๐๓ 

 

บทที่ ๓ ปหำนปธำน เพียรละทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว : ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 
พระสงฆ์ 

๑.  พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา  ฐานิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ยอ่ย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา  อรุโณ) เจ้าอาวาสวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น 

 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 

 นายอุกฤษฏ์  สิทธิโกศล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
 
บทที่ ๔ ภำวนำปธำน เพียรท ำสุจริตธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีขึ้นมำ  : พัฒนำจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ด้วยโมเดล STRONG 

ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 
พระสงฆ์ 

๑.  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพมหานคร 
๒.  พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์  อตฺถเวที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร 
 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
 นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
 
บทที่ ๕ อนุรักขนำปธำน เพียรรักษำสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและบ ำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ : พลเมือง

และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 
พระสงฆ์ 

๑. พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย ผูช้่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
๒. พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์  ฉนฺทวิชฺโช) ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวดัราชาธิวาสราชวรวิหาร 
๓. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ  ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
นายไกรสร  พรหมทัตโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
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๒๐๔ 

 

บทที่ ๖ บทสรุป 
ผู้รับผิดชอบยกร่างประกอบด้วย 

พระสงฆ์ 

๑. พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย  วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
๒. พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตโฺต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม 
๓. พระมหาอดิเดช  สติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
๔. พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร  อาภาธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงสร์ัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
๑.  นางสาววาสนา  ใจประเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ 
๒. นายประกาฬ  ตันสิทธิพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
๓. น.ส.ปัณณ์ฉัตร์ เดชวสุพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

Admin
Pencil



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

นำเสนอหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา 
กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

สื่อประกอบแนวทางการสอน การบรรยายและการเทศนา 
โดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา 
กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
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