
 

 

 

บทที่ 2 

ประวัติ แนวคิดและวิวัฒนาการของการทุจริตในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 จากการที่ การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน 
และเป็นเร่ืองที่ยากจะขจัดหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้  จนในบางครั้งบางเวลาสั งคมอาจจะลืมไปว่า
เป็นเร่ืองที่ผิด แต่กลับมองว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของทุกสังคมที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้าง  
ประเพณีและวัฒนธรรมบางแห่งได้ก่อให้เกิดทัศนคติ หรือค่านิยมที่เรียกว่า “กินตามน้ํา ” จนถึง
ขนาดที่ว่าการกินตามน้ําไม่ใช่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือผิดปกติ แต่อย่างใด  สังคมไทยมี
ทัศนคติหรือค่านิยมในลักษณะที่เป็นสังคมอุปถัมภ์ ซึ่งจะมีการอนุเคราะห์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้อาจเกิดจากสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมของระบบศักดินา ซึ่งผู้มีอํานาจ
ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ในอดีตจะทรงพระราชทานที่ดินให้แก่บรรดา ขุนนางข้าราชการที่
ปกครองดูแลแทนเบี้ยหวัดเงินเดือนตามตําแหน่งชั้นยศ  ส่วนทรัพย์สินเงินทองน้ัน บรรดาขุนนาง
ข้าราชการดังกล่าวก็ได้จากราษฎรที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทน จึงทําให้มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเป็นระบบอุปถัมภ์ขึ้น  ดังนั้นวัฒนธรรมการให้ทรัพย์สินเงิน ทองตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ของขุนนางข้าราชการจึงยังคงมีอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ทัศนคติหรือค่านิยมทางสังคมที่ยอมรับการทุจริตในภาครัฐดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
ค่านิยมอ่ืน เช่นความคิดที่ว่า การทุจริตเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่เรียกทรัพย์สินในจํานวนที่มากกินไป หรือรู้ จักยกเว้นไม่เรียกร้องเอาจาก “พรรคพวก
เพื่อนฝูง” หรือไม่กระทําการในลักษณะ “ รีดไถ” จากบุคคลที่ยากไร้หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะจ่ายได้ 
ความคิดเช่ นนี้ทําให้การทุจริตในหลายลักษณะ กลับถูกมองจากสังคมไทยด้วยทัศนคติเชิงบวก 
ทรัพย์สินเงินทองที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นการตอบแทนการประพฤติมิชอบหรือที่ควร
จะเรียกว่า “สินบน ” แต่กลับถูกเรียกว่า “สินน้ําใจ ” ซึ่งผลที่ตามมาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรง
ระหว่างทัศนคติหรือค่านิยมทางสังคมกับระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในสังคม  ทําให้เกิดปัญหาอย่า งยิ่ง
ต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ถือว่าเป็นมาตรการสูงสุดสําหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลุกลามขยายตัว
ไปยังทุกภาคส่วนของการบริหารงานภาครัฐ เกิดการแสวงหาประโยชน์จาก การใช้อํานาจหน้าที่
อย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ  ตลอดจนกระทั่งผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้
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ใช้อํานาจหรืออิทธิพลของตนแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องใน
รูปแบบต่าง  ๆ อย่างหลากหลายและพลิกแพลงเพื่อไม่ให้การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิด
กฎหมายมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้ถูกจัดว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐในระดับที่
รุนแรงและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วย
มาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยเร่งด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 

“การฉ้อราษฎร์บังหลวง ”  ถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายว่า “การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎร์แล้ว
ไม่ส่งหลวงหรือเบียดบังเงินหลวง ” หรือหมายความว่า “รีดนาทาเร้นประชาชน และเบียดบังทรัพย์
ของหลวงเป็นของตน ” โดยยังให้ความหมายของคําว่า  “คอร์รัปชั่น ” หมายถึง การฉ้อราษฎร์บัง
หลวง การเบียดบังเอาโดยอํานาจหน้าที่ราชการ การที่เจ้าพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎรจัด
ได้เป็น “ฉ้อราษฎร”์ เพราะเป็นการเรียกหรือรับเอาเงิน หรืออามิสอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติหรือไม่ ปฏิบัติ
ราชการ  แต่การ  “บังหลวง” เป็นการที่เจ้าพนักงานทําทุจริตต่อหน้าที่ เสียหายต่อผลประโยชน์ของ
แผ่นดิน ทั้งนี้จะเป็นการสมคบกับราษฎรเบียดบังผลประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ได้  การฉ้อราษฎร์บัง
หลวงเป็นเร่ืองที่เน้นไปทางด้านความรู้สึกเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับระบบคุณค่า  (Value system) ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยากต่อการกําหนด  การที่จะบอกว่าอะไรคือฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น ย่อมจะขึ้นอยู่กับจุดอ้างอิง  
(Reference point) ที่ใช้การที่เอามาตรฐานของสังคมหนึ่งไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมหนึ่งว่าเป็น
ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือไม่นั้นต้องทําด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง  นอกจากนี้แนวความคิดที่ใช้
เกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น จะใช้แบบสมบูรณนัย (Absolute concept) ไม่ได้ เพราะการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงไม่ว่า จะเกิดในสังคมใดก็ตามย่อมมีพลวัตภาพ  (Dynamism) ในตัวเอง นั่นคือ 
ความหมายของการฉ้อราษฎร์บังหลวงขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของสังคมนั้น  ๆ ซึ่งแตกต่างกันตาม
เวลาและสถานที่ ปั จจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสําคัญที่สุดคือวัฒนธรรม  เพราะว่า
ระเบียบสังคม วัฒนธรรมและค่านิย มในสังคมของประเทศต่าง  ๆ ผิดกัน  พฤติกรรมที่เรียกว่าเป็น
การฉ้อราษฎร์บังหลวงมีลักษณะอย่างไรเป็นเร่ืองที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละสังคม เพราะใน
สังคมบางสังคม  มีวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ไม่ถือว่า  พฤติกรรมที่สังคมอื่นถือว่าเป็นการ
คอร์รัปชั่นนั้นเป็นความผิดห ากเห็นว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติธรรมดาเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมของประเทศตะวันตกและประเทศที่มิใช่ตะวันตก ตัวอย่างเช่น ในสังคมของประเทศตะวันตก
นั้น การให้สินจ้างรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความละเอียดอ่อนกว่า กล่าวคือ ถึงแม้ว่าไม่
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ผิดหน้าที่ราชการ ก็ ยังถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่น ส่วนสังคมของประเทศที่มิใช่ตะวันตก เช่น  อินเดีย 
จีน กลับมองว่าเป็นธรรมเนียมที่จะขาดเสียมิได้ เพราะเป็นการแสดงน้ําใจหรือไมตรีจิตอย่างหนึ่งใน
สมัยก่อน กรุงศรีอยุธยามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว ซึ่งมีสาระสําคัญในการ
ดํารงไว้ซึ่งพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีอู่ทอง คือ พระอัยการอาญาหลวง  พ.ศ.1895 บทที่ 3 บัญญัติว่า “พระเจ้าอยู่หัวมิได้ตรัสใช้
ให้ไปราชการใด ๆ แต่ไปด้วยตนเองก็ดี หรือมิได้ตรัสใช้ แต่อ้างว่าทรงใช้ก็ดี และไป กระทําการรุก
ราษฎร์ ข่มเหงไพร่ฟ้า เก็บเอาทรัพย์สินสิ่งของใด  ๆ ผู้นั้นมีความผิดฐานรุกราษฎร์เกินเลย ให้
ลงโทษ 8 สถาน…” พระอัยการอาญาหลวง  (เพิ่มเติม) ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ความ
ว่าอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี มุขมนตรี บังคับบัญชากิจราชการ ผิดพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา อย่าได้กระทําตาม ถ้าผู้ใดเห็นแก่สินจ้างสินบน มิได้ทัดทาน และกระทําตามบังคับบัญชา
ที่ผิดขนบธรรมเนียมนั้นให้ลงโทษผู้มิทัดทาน 6 สถาน คือ  พระอัยการอาญาหลวง ข้อ 23 บัญญัติว่า 
“มีพระราชโองการแลพระราชบัญญัติใช้ให้กระทําราชการแลเพทุบายเอาแต่เงินทองทรัพย์ เข้าของ
เหย้าเรือนลูกเมียข้าคนเขามาเป็นประโยชน์แห่งตนก็ดี แลนายพระธํามรงค์นายมหาดไทย นายคดีผู้
ไปเรียกหากมิส่งคนให้พิจารณาโดยกระทรวงคดีก็ดี แลมิทําตามพระราชนิยมกรมอันท่านอายัตไว้
โดยตระทรวงการนั้นก็ดี ท่านใช้ให้ไปสืบเอากิจจานุกิจแลมิไปเอาราชกิจตามท่านใช้ก็ดี ท่ านว่ามี
โทษ 6 สถาน…” พระอัยการอาญาหลวง (เพิ่มเติม) พ.ศ.1976 บทที่ 118 บัญญัติว่า “กํานันตลาดเก็บ
เอาเบี้ยแก่ลูกตลาดเกินพิกัดอัตรา  ให้ทวนด้วยหวาย 15 ที แล้วเอาประจานรอบตลาด กลับมาให้จํา
ขื่อ 3 วัน กับให้คืนเสียที่เก็บให้แก่ลูกตลาด …” โดยในการปกครองของไทยในยุคโบรา ณ 
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งขณะนั้นอาจเป็นรัฐหรือ
อาณาจักร พระองค์ทรงเป็นทั้งพระประมุขและรัฐบาลในการปกครอง  การบริหารบ้านเมืองในยุค
พระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา พระมหากษัตริย์ได้ทรงแบ่งระบบการปกครองเป็นจตุสดมภ์
เพื่อให้สามารถบริหารบ้านเมืองไดแ้ละได้จัดการแบ่งพลเรือนออกเป็นในระบบศักดิ์นา เพื่อสะดวก
ในการบังคับบัญชาและเกณฑ์ไพร่พลในการทํางานให้แก่หลวงและบรรดาขุนนางซึ่งถือเป็น
ข้าราชการในพระมหากษัตริย์ โดยบรรดาขุนนางเหล่านั้นมิได้รับเงินเดือนเป็นค่าครองชีพ 
พระมหากษัตริย์จึงตรากฎหมายเพื่อเอ้ื อให้บรรดาขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เหล่านั้นสามารถปกครอง
ไพร่ได้และสามารถใช้แรงงานไพร่เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานทั้งสามารถลงโทษไพร่ได้
ตามสมควรและขณะเดียวกันบรรดาขุน นางเหล่านี้ต้องขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ โดยพระองค์ได้
ตรากฎหมายกํากับการประพฤติปฏิบัติของเ หล่าขุนนางเหล่านี้ไว้ชัดเจน  ในการปกครองบ้านเมือง 
พระองค์ได้แบ่งการปกครองไว้สามระบบ คือ ระบบแรกเป็นการปกครองในพระนคร พระองค์ทรง
เป็นผู้ปกครองด้วยตนเอง  ระบบที่สอง เป็นการปกครองบรรดาหัวเมืองที่ประกอบด้วย เมือง
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ลูกหลวง เมืองชั้นเอก โท ตรีและจัตวา ซึ่งการปกครองเมื องเหล่านี้  พระองค์จะจัดส่งขุนนาง ที่อาจ
เป็นพระราชวงศ์ หรือขุนนางที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นผู้ปกครอง และบรรดาเมืองราชทั้งหลาย ซึ่ง
พระองค์จะให้บรรดาเมืองเหล่านี้ปกครองกันเอง เพียงแต่ในแต่ละปีผู้นําเมืองเหล่านี้ต้องส่งเคร่ือง
บรรณาการให้แก่พระมหากษัตริย์  การปกครองของบรรดาขุนนางในพื้นที่หัวเมืองนี้  เน่ืองจากขุน
นางเหล่านี้มิได้รับเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพ ดังนั้น เมื่อขุนนางเหล่านี้เก็บส่วยเพื่อส่งให้แก่พระคลัง
หลวง ขุนนางเหล่านี้จึงทําการเรียกเก็บส่วยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นของตนเอง ซึ่งรวมทั้งบรรดาขุนนางที่
ปฏิบัติราชการในเมืองหลวงด้วยเช่นกัน มีกฏมณเทียรบาลที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดี
บรมไตรโลกนารถ กําหนดไว้ในข้อ 50 ว่า “อนึ่งแต่นา 10000 ลงมาถึงนา 600 แลเหนความมิชอบ
คือคบกันผิดตระทรวงไอยการก็ดี บังพระราชทรัพย์ก็ดี แลลักพระราชทรัพย์ก็ดี แลคบด้วยสัตรีสิ่ง
ใดอันต้องสัจาทิศถาน แลรู้เหนด้วยประการใด  ๆ ก็ดี มีผู้เอามาว่ากล่าว มิได้พิดทูล แลมิได้เอามาว่า
กล่าวถึงลูกเจ้าเหง้าขุนโดยไอยการว่า ถ้ามิได้ให้ว่าแก่มหาดเลก ให้เอากราบทูลพระกรุณา ถ้างด
ความนั้นไว้มิได้ว่า ให้ทําฎีกาทูลเกล้าฯถวายเอง ถ้าผู้ใดมิได้กระทําตามพระไอยการด่ังนี้ไซ้ ผู้นั้นคือ
กระบถ…” ซึ่งในการปกครองหัวเมืองเช่นนี้ เรียกว่า  “การกินเมือง” จึงเห็นว่า ในการเก็บส่วยของ
ขุนนางซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ  ขุนนางผู้เก็บส่วยนั้นยังไม่สามารถแยกแยะว่า ส่วนใดเป็น
ของหลวง ส่วนใดเป็นของตน เพียงแต่ขุนนางนั้นต้องไม่เก็บส่วยในส่วนที่เป็นหลวงเท่านั้น  อนึ่งใน
ระบบการปกครองจัดกําลังคนตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยุคต้น บรรดาขุนนางหรือ
มูลนายจะมีกําลังไพร่สมตามกฎหมาย แต่หากไพร่สมนั้นจัดหาทรัพย์สินมาให้ขุนนางหรือมูลนาย
ไพร่สมนั้นก็ไม่ต้องมาใช้แรงงานให้แก่ขุนนางนั้น ดังนั้นขุนนางหรือมูลนายจึ งสามารถหารายได้
จากไพร่ดังกล่าวได้และหากพิจารณาการเกณฑ์ไพร่ต่าง  ๆ เพื่อเป็นกําลังทหารในแต่ละคร้ัง บรรดา
กรมการเมืองก็สามารถหาทรัพย์สินได้โดยพิจารณาได้จาก “นิราศหนองคาย” ว่า 
 หลวงภักดียกกระบัตรคนจัดเจน จึงกะเกณฑ์หมายไปไม่ฉงน  แล้วเร่งเกณฑ์เกวียนช้างโค
ต่างคน  หัวเมืองบนสมทบทัพให้ฉับพลัน  กรมการเร่งรัดจัดมาส่ง  ไม่ไหลหลงรีบรวดการกวดขัน  
ต้องรีบรัดจัดหามาให้ทัน  บ้างผ่อนผันหากินจิตยินดี  ราษฎรที่มีช้างโคต่างเกวียน  บ้างถูกเฆี่ยนด้วย
นําช้างโคต่างหนี  ราษฎรยับเยินบ้างเงินมี  เสียให้ที่กรมการท่านผู้เกณฑ์  กรมการได้ทีดีใจหาย  ผู้จัด
จ่ายหน้าแดงเป็นแสงเสน ได้เงินทองของตระการซ่านกระเซ็น  ด้วยจัดเจนเคยฉ้อพอสบาย ซึ่งต่อมา
การปกครองของไทยเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใน พ.ศ.2435 พระองค์ทรง
เล็งเห็นว่าขณะนั้นมีชาติตะวันตกหลายชาติกําลังล่าอาณานิคมในบริเวณทวีปเอเชีย และขณะนั้น
การปกครองของไทยก็เป็นลักษณะการปกครองแบบเดิม คือมีเมืองหลวง เมืองลูกหลวง และเมือง
ราช ซึ่งบรรดาเมืองราชหลายเมืองต่างเอาใจออกห่างจากกรุงรัตนโกสินทร์  ทั้งมีเมืองราชหลายเมือง
ไปเข้ากับชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคม ดังนั้นใน  พ.ศ.2435 พระองค์จึงยกเลิกระบบจตุสดมภ์และ
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กําหนดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคเสียใหม่ โดยให้รวบอํานาจไว้ที่ส่วนกลางคือ
กรุงเทพฯ แบ่งงานราชการเป็นกระทรวง กรมต่าง ๆ ดังเช่นการปกครองของชาติตะวันตก และแบ่ง
ความรับผิดชอบในแต่ละกระทรวง โดยพระองค์ได้ให้พระราชโอรสของพระองค์ไปดูแลงานแต่ละ
กระทรวง การบริหารจั ดการต่าง  ๆ ก็ตกอยู่ในอํานาจ หน้าที่ของบรรดาข้าราชการต่าง  ๆ ที่อยู่ใน
ความควบคุมของเจ้ากระทรวงต่าง  ๆ ให้ข้าราชการเหล่านี้รับเงินเดือนจากส่วนกลางและมีอํานาจ
จัดเก็บภาษีประเภทต่าง  ๆ เพื่อส่งไปส่วนกลาง แต่ข้าราชการเหล่านั้นยังมีความคิดในลักษณะของ
ขุนนางเดิมที่เป็น ผู้สามารถเก็บส่วยให้แก่เมืองหลวงได้ และในระยะเวลาดังกล่าวนี้ไทยได้ร่าง
ประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดลักษณะองค์ประกอบความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวง อันเป็นแนวคิดทางกฎหมายทางประเทศแถบยุโรป ดังปรากฏใน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 โดยใช้ “ปทัสถาน”จากประเทศเยอรมัน 
 ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 คณะราษฎร์ได้ตรากฎหมายยกเลิก
ระบบบรรดาศักดิ์ใน  พ.ศ.2476 ทําให้ราษฎร์ไทยทุกคนมีฐานะเท่ากัน แต่บรรดาข้าราชการซึ่ง
ขณะนั้นมีระบบทหารเป็นผู้ปกครอง และบรรยากาศการเมืองเป็นลักษณะเผด็จการ  ไม่ปรากฏมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้นํา ยิ่งในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธน
รัตน์ ที่ได้อํานาจจากการปฏิวัติ และนําเอาการปกครองระบบพ่อขุน  (Despotic paternalistic) มาใช้
ในการบริหารประเทศ  มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ใน พ.ศ.2504 เป็นต้นมา มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ เช่น สร้าง
เขื่อน ถนน  ทางรถไฟ  สร้างความเจริญอย่างมากแก่ประเทศไทย  แต่ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าจอม
พลสฤษดิ์ฯ  มีทรัพย์สินมากมายโดยที่ไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเหล่านั้น ซึ่งจอมพลถนอม กิต ติ
ขจรผู้ได้อํานาจจากการปฏิวัติ ได้ประกาศยึดทรัพย์ของ จอมพลสฤษดิ์ ฯ โดยกล่าวหาว่าเป็นทรัพย์ที่
ได้จากการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งขณะนั้นใช้คําพูดว่า “คอร์รัปชั่น ” ประชาชนคนไทยกลับมี
ปฏิกิริยาต่อกรณีนี้ว่า ไม่เป็นเร่ืองที่รุนแรง เพราะว่าถึงแม้จะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไปบ้าง แต่ก็
สร้างความเจริญให้ประเทศ และต่อมาจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ถูกปฏิวัติโดยประชาชนในข้อหา
ทุจริตเช่นกัน โดยมีการยึดทรัพย์ของจอมพลถนอมฯ เช่นกัน ต่อมาหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลใน พ.ศ.2535 อีกครั้งโดยมีข้อหาทุจริตเช่นกัน 
 เน่ืองจากความแตกต่างของระดับการศึกษาของเจ้าพนักงานของรัฐกับประชาชน รวมทั้ง
ความแตกต่างในชนชั้นระหว่างบุคคลทั้งสองกลุ่ม ทําให้ประชาชนผู้มาติดต่องานราชการไม่ทราบ
สิทธิของตนเองที่พึงจะได้รับจากทางราชการ โดยประชาชนเหล่านั้นกลับคิดว่าตนเป็น  “ข้าของ
แผ่นดิน” ที่จะต้องเอาอกเอาใจเจ้าพนั กงานของรัฐซึ่งขณะนั้นถืออํานาจของรัฐในการให้หรือไม่
ให้บริการก็ได้ ดังนั้นสภาพที่ปรากฏเป็นประจําคือการที่ประชาชนต้องเกรงกลัวและร้องขอกราบ
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กรานประจบประแจง เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นเห็นใจและให้บริการตามหน้าที่ของเขา ซึ่งทั้ง  
ๆ ที่เจ้าพนักงานผู้นั้นมีหน้าที่เช่นน้ีอยู่แล้ว ซึ่งการที่ประชาชนมีความคิดว่าตนเป็น “ข้าของแผ่นดิน” 
จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเกิดความสําคัญผิดในสถานภาพของเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ัน และสามารถ
เป็นปัจจัยในเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าพนักงานของรัฐได้  
 รัฐได้ให้คํานิยามของคําว่า “การฉ้อราษฎร์บั งหลวง ” ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันเป็นการกระทําที่ชั่วช้าและฉ้อโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการ
กระทําที่ขัดต่อตําแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน และรวมถึงการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งประชาชน
ไว้วางใจกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการรับ หรือยอมรับประโยชน์สําหรับตนเองและ
ผู้อ่ืน ซึ่งจะเห็นว่ารัฐกําหนดพฤติกรรมในความผิดนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกัน จะเห็นลักษณะ
ปทัสถานของพฤติกรรมนี้ว่ารัฐไม่พึงประสงค์ให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
ภายใต้เจตนาฉ้อโกง ซึ่งตามความหมายเดิมของคําว่า  “ฉ้อราษฎร์บังหลวง ” คือ การฉ้อโกงราษฎร 
และการฉ้อโกงหลวง อันหมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่กระทําต่อราษฎร์ ไม่ว่าเป็นไปตามตําแหน่งหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม  โดยผู้นั้นได้อาศัยอํานาจหน้าที่นั้นเพื่อที่จะฉ้อโกงราษฎรผู้น้ัน และผู้นั้นได้ใช้อํานาจ
หน้าที่ของเขา หรือโอกาสที่เขามีอํานาจหน้ าที่นั้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการฉ้อโกงหลวง หรือการ
กระทําของเจ้าพนักงานของรัฐได้นําเงิน,ผลประโยชน์ของราชการมาเป็นของส่วนตัว ทําให้ราชการ
(หลวง) เสียประโยชน์ ซึ่งบางกรณีไม่ปรากฏว่ามีราษฎรเข้าเป็นผู้เสียหาย เช่น การเบียดบังยักยอก
ผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตน หรือหมายความว่า เป็นการรีดนาทาเร้นประชาชน เป็นการ
เรียกหรือรับเอาเงิน อามิสอย่างอื่น  การฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ อาจอยู่ในรูปของการช่วยเหลือญาติพี่
น้องเพื่อนฝูงให้ได้รับประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน โดยผู้กระทําอาจมิได้รับ
ทรัพย์สินอามิสแต่อย่างได แต่เขาก็ได้ รับความสบายใจ ซึ่งอาจเป็นการตอบแทนบุญคุณต่อ
ครอบครัวก็ได้ 
 การฉ้อราษฎร์บังหลวงมีหลายประเภท ประเภทแรกเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงสีขาว 
เป็นการกระทําโดยอ้างอิงวัฒนธรรมไทยที่ถูกนํามาใช้ในราชการไทย ในลักษณะเป็นการแสดง
น้ําใจ เช่นการให้ของกํานัล หรือของขวัญโดยเจ้าพนักงานนั้ นมิได้เรียกร้อง ซึ่งอาจจะเข้าลักษณะ
การตอบแทนหรือสมนาคุณ ซึ่งในส่วนนี้กลับมีมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดว่าของขวัญที่ให้แก่เจ้า
พนักงานของรัฐต้องไม่เกิน 3,000 บาทเป็นลักษณะการรับรองว่าสามารถกระทําได้ โดยมิได้ระบุว่า
ผู้ใดให้ของขวัญแก่เจ้าพนักงานของรัฐเป็นการกระทําที่ ผิดกฎหมาย  (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 
ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2544) ลักษณะเช่นนี้เป็นการกระทําที่ประชาชนยอมรับได้
เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองไม่สําคัญ และดูเหมือนกับจ ะสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่โอบอ้อมอารีแก่
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ผู้คนในสังคมเดียวกัน ซึ่งทั้ง ๆ ที่หากบุคคลนั้นไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ให้ก็คงจะไม่ให้ เพราะ
เห็นว่าไม่มีประโยชน์แก่ผู้ให้ ซึ่งการให้สิ่งของหรือทรัพย์ดังกล่าวนี้อาจขยายตัวเป็นการให้บริการ
แก่เจ้าพนักงานของรัฐ เช่น พาไปรับประทานอาหาร ให้บริการอย่างอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ประเภทที่สอง คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวงสีเทา เป็นการกระทําที่สังคมบางส่วนเห็นว่า
เป็นการกระทําผิด แต่ประชาชนทั่วไปยังสองจิตสองใจอยู่ กล่าว คือเป็นการใช้อํานาจหน้าที่
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนและครอบครัวหรือพวกพ้ อง แต่เน่ืองจากประชาชนที่เกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่จะสมยอมกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบเหล่านี้ โดยนักวิชาการบางท่านเรียกกิจการเหล่านี้
ว่า เป็นการค้าสินค้าทางการเมือง (สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2546, หน้า 32-33) เพราะว่าผู้ให้ทรัพย์สินจะ
ได้รับประโยชน์จากพนักงานของรัฐในรู ปของการให้บริการตามหน้าที่ หรือการพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ เช่น การพิจารณากําหนดพิกัดสินค้าขาเข้าหรือขาออกของ กรมศุลกากร ใน
กรณีที่สินค้าชนิดน้ัน  ๆ ไม่ปรากฏในพิกัดอย่างชัดแจ้ง  การพิจารณาตรวจรับพัสดุหรือการก่อสร้าง
ของหน่วยราชการ , การพิจารณาคําร้องต่า ง ๆ ของพนักงานของรัฐ และการให้ทรัพย์สิน เงิน หรือ
การให้บริการนี้อาจอยู่ในรูปของการให้ค่าน้ําร้อนน้ําชา  การให้ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่น การ
ให้เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยากแก่การเอาโทษกับผู้กระทําผิด และทําให้ดูเหมือนประชาชนยอมรับสิ่งเหล่านี้
ได้ เป็นการใช้อํานาจหน้าที่เพื่ อเรียกร้องผลประโยชน์ หรือหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่มีหลักฐาน  
ซึ่งบางลักษณะประชาชนทั่วไปกลับเห็นว่าเป็นโอกาสที่เจ้าพนักงานของรัฐน้ันควรจะต้องได้รับ
ผลประโยชน์ และเป็นเร่ืองปกติ 
 ประเภทสุดท้าย เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงสีดํา ซึ่งเป็นการกระทําที่ทุกฝ่ายในสังคมเห็น
ว่าเป็นการกระทําผิดและสมควรได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการใช้อํานาจหน้าที่หรือตําแหน่ง
หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนและครอบครัวหรือพวกพ้อง โดยไม่คํานึงถึงกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทํา
ที่ขัดต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน  (วราสิทธิ์ พรเลิศ , 2539, หน้า 14) เช่น การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ
เงิน จากประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ประสงค์จะให้ ซึ่งในส่ว นนี้จะต่างไปจากประเภทที่สอง เป็นการ
ใช้อํานาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือทางการปกครองเรียกทรัพย์สินโดยอาศัยอํานาจจาก
ตําแหน่งของตน เช่นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบบรรจุเป็นพนักงานของรัฐ , เรียกเงินจากข้าราชการ
เพื่อย้ายไปรับราชการอีกที่หนึ่ง , หรือไม่มีการเรียกรับทรัพย์สิน แต่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น เลือก
รับแต่ญาติของตนเป็นพนักงานของรัฐในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือเป็นการใช้โอกาสที่ตนเป็นพนักงานของรัฐเพื่อฉวยโอกาสในทางเศรษฐกิจ เช่น เป็น
เจ้าหน้าที่ที่สํานักผังเมือง เลือกซื้อที่ดินที่ตนทราบว่าจะมีถนนตัดผ่านในแผนของสํานักผังเมือง  เป็น
ต้น 
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 นอกจากลักษณะการฉ้อราษฎร์บังหลวงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกระบบหนึ่งซึ่งประเทศที่อยู่ใน
กลุ่มเอเชียยังยอมรับกันอยู่มาก คือระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) ซึ่งเป็นระบ บการช่วยเหลือ
พวกพ้อง ที่ตรงข้ามกับระบบคุณธรรม (Merit system) ที่ยึดเอาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ ซึ่งสังคมไทยมีรูปแบบดังกล่าวจํานวน 4 รูปแบบคือ ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่ในหมู่
ญาติ ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมิตรสหาย  ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในองค์ กรต่าง  ๆ ระบบ
อุปถัมภ์ระหว่างอาชีพ ซึ่งระบบอุปถัมภ์ที่อยู่ในหมู่ญาติน้ี เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญในสังคมไทย และ
เป็นระบบเก่าแก่ที่สุดในสังคมไทย ระบบดังกล่าวทําให้พนักงานของรัฐกระทําการในการให้บริการ
ประชาชนในลักษณะการเลือกการปฏิบัติได้ง่ายที่สุด ดังน้ันถึงแม้พนักงาน ของรัฐน้ันจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงทรัพย์สินก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการ “ฉ้อราษฎร”์ ได้เช่นกัน 
 ในสังคมไทย มีวัฒนธรรมในการยกย่องบุคคลในสังคม ซึ่งแต่เดิมสังคมไทยยกย่อง
บุคคลที่มีความดี ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความรักชาติรักแผ่นดิน แต่ต่อมาระบบทุนนิยมเข้า
มาในสังคมไทย วัฒนธรรมในการยกย่องบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไป สังคมในสายตาของระบบ
ทุนนิยมซึ่งนิยมวัตถุมากขึ้น ได้ยอมรับบุคคลที่มีเงินและอํานาจโดยไม่เกี่ยงว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์
เหล่านี้มาจากที่ใด และนิยมชมชอบบุคคลผู้มีวาสนาซึ่งผู้นั้นจะสามารถเข้าพึ่งพิงและขอความ
ช่วยเหลือ บางอย่างจากผู้มีวาสนาได้ ย่อมทําให้ระบบอุปถัมภ์ขยายตัวมากขึ้น ทั้งวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันออกยังส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อย่างแน่นเหนียวใน
ระบบครอบครัว ญาติพี่น้อง ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างญาติพี่น้องหรือพรรคพวกกับ
ประเทศชาติหรื อรัฐ ชาวไทยส่วนใหญ่จะเลือกเอาญาติพี่น้องหรือพรรคพวกมากกว่าประเทศชาติ
หรือรัฐ ในกรณีน้ีหากเจ้าพนักงานของรัฐได้ฉ้อราษฎร์บังหลวงเพื่อญาติพี่น้องหรือพรรคพวกของ
ตน หรือเจ้าพนักงานผู้นั้นเลือกที่จะต้องเข้าไปในอยู่ระบบอุปถัมภ์กับผู้มีวาสนาบางราย แม้ผู้มี
วาสนานั้นอาจกระทําการฉ้อราษฎร์บังหลวงบ้างก็ตาม สังคมไทยยังสามารถรับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ 
โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองธรรมดาที่เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 
 อนึ่ง ในการกราบไหว้ขอพรหรือขอเร่ืองต่าง ๆ ของคนไทยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนไทยมักจะ
มีการ  “บนบาน ” ไว้และหากสิ่งที่ขอนั้นประสบความสําเร็ จ ผู้ขอก็จะต้องทําพิธี “แก้บน”ต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งของที่ผู้ขอได้ “บนบาน” ไว้ แต่หากไม่สําเร็จ ผู้ขอก็อาจคิดว่าเป็นบาปเคราะห์ของ
ตนตามแนวคิดของพุทธศาสนา เช่นนี้ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับการติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง 
ซึ่งก็เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตขอ งคนไทย อันเป็นวัฒนธรรมไทย และลักษณะนี้ก็จําลองภาพจาก
ประชาชนผู้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และประชาชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ เพียงแต่ต่างกันตรงที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการโดยตรงกับประชาชนผู้ขอเท่านั้น 
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 ใน พ.ศ.2546 Transparency international ซึ่งเป็น หน่วยงานหนึ่งในต่างประเทศได้
จัดลําดับประเทศทั้งหมดจํานวน 133 ประเทศ โดยใช้  Corruption perceptions index เป็นเคร่ืองมือ
วัดค่าบอกลําดับของประเทศในด้านการฉ้อราษฎรบังหลวงโดยอิงมุมมองของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ  
นักธุรกิจ ประชาชน ในประเทศต่าง  ๆ ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอั นดับที่ 70 ของโลก (ธนาวิชญ์ 
จินดาประดิษฐ์ , 2547, หน้า 23) และ Transparency Thailand (องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ
ไทย ) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจําปี  พ.ศ.2551 ปรากฏว่า
ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 10 คะแนน และอยู่ใน อันดับ 80 จาก 180 ประเทศ 
และอยู่ในอันดับ 10 จาก 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและเพิร์ค  (Political and economic risk 
consultancy Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ได้สํารวจถึงความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการยุติธรรมของ 12 ประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษใ นเอเชียใน  พ.ศ.2551 ปรากฏว่า 
ไทยอยู่ในลําดับที่ 9 และนับแต่ พ.ศ.2538-2551 ประเทศไทย ได้คะแนนสูงสุดเพียง 3.8 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนนโดยในปี  ๆ 2551 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงที่สุดเป็น
อันดับ 2 จากตัวอย่าง 13 ประเทศในเอเชีย โดยระบุว่าประเท ศไทยในระหว่าง  พ.ศ.2540-2551 การ
คอร์รัปชั่นมีแนวโน้มที่เลวลงกว่าเดิม ช่วงที่แย่ที่สุดอยู่ระหว่าง  พ.ศ.2543-2546 ที่คะแนนของ
ประเทศไทยเท่ากับ 8.2, 8.55, 8.89 และ 8.75 ตามลําดับ  (เป็นเกรดที่ดีที่สุด และ 10 เป็นเกรดที่แย่
ที่สุด)  
 ดร.นภดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิ จัยเอแบคโพล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ทําการ
สํารวจ”เสียงสะท้อนของสาธารณชน ทําไมคนไทยเอนเอียงยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ (กรุงเทพฯ, ตาก, กําแพงเพชร , เพชรบูรณ์
, เชียงใหม่, ประจวบคิรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี,ชลบุรี, เลย, กาฬสินธุ์ , สุรินทร์, บุรีรัมย์, 
อุดรธานี , ขอนแก่น , สตูล และสงขลา ) รวม 1,582 ครัวเรือน ดําเนินการสํารวจในวันที่ 1-4 
กรกฎาคม 2552 พบว่า คนไทยจํานวนถึงร้อยละ 56.4 ยอมรับในเร่ืองการเลี้ยงดูคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยราชการ โดยกลุ่มประชาชนจํานวนมากที่ยอมรับได้นี้เป็นประชาชนที่มีอายุต่ํากว่า 
20 ปีในอัตราส่วนร้อยละ 61.7 และเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในอัตราส่วนถึงร้อยละ 66.1 และเป็น
กลุ่มที่มีความรู้ตํ่ากว่าปริญญาตรีในอัตราส่วนร้อยละ 57.8 และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท
ต่อเดือนในอัตร าส่วนร้อยละ 61.7 และจากผลการสํารวจในชุดเดียวกันนี้เองทําให้ทราบว่า 
ประชาชนในอัตราส่วนร้อยละ 61 ที่เห็นว่าการติดสินบนทําให้ได้รับความสะดวกสบายที่แตกต่าง
กัน และเห็นว่าคอร์รัปชั่นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มข้าราชการชั้นสูงในอัตราส่วนร้อยละ 67.5 และ
เห็นว่าคอร์รั ปชั่นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการชั้นผู้น้อยในอัตราส่วนร้อยละ 53 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยสํารวจไว้ใน พ.ศ.2548 กลับเห็นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างนี้ต้องการแจ้ง
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ความเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น,รัฐมนตรีที่ทุจริตคอร์รัปชั่น ,แกนนําในชุมชนที่ทุจริต
คอร์รัปชั่น ,เพื่อนบ้านที่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีอัตราส่วนลดลงกว่าผลการสํารวจในปี พ .ศ.2548 
ประมาณร้อยละ 15 แต่ความต้องการที่ดําเนินคดีกับคนที่มีบุญคุณช่วยเหลือกันมาที่ทุจริตคอร์รัปชั่น
มีอัตราส่วนคงเดิมที่อัตราร้อยละ 36.9 โดยมีการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนใ นการสํารวจจากเร่ืองความ
ต้องการเอาผิดกับญาติสนิทในบ้านเดียวกันที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และคนในครอบครัวที่ทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 14 เท่านั้น และใน  พ.ศ.2551 ดร. นภดล 
กรรณิกา ได้ทําการสํารวจเร่ืองทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลที่ทุ จริตคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 18 จังหวัดของประเทศ  (กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ , พระนครศรีอยุธยา , 
ระยอง , ปราจีนบุรี , นครราชสีมา , สุรินทร์ขอนแก่น , อุดรธานี , หนองคาย , สกลนคร , เชียงใหม่ , 
อุตรดิตถ์ , กําแพงเพชร , เพชรบูรณ์ , สุพรรณบุรี , กระบี่ , สุราษฎร์ ธานี ) จํานวนตัวอย่าง 3,880 
ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ซึ่งผลการสํารวจปรากฏว่า ประชาชนในอัตรา
ร้อยละ 63.2 เห็นว่ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทั้งนั้น แต่ถ้าคอร์รัปชั่นแล้ว ทําให้ประเทศชาติ
รุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็เป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ ซึ่งประชาชนที่มีความเห็นเช่นนี้เป็นประชาชนที่
มีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 ปีในอัตราส่วน 67.7 และเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีถึงร้อยละ 
52.2 ในขณะที่ผู้ที่เห็นด้วยเช่นกันที่มีความรู้ตํ่ากว่าปริญญาตรีมีอัตราร้อยละ 64.3 และจํานวน
ประชากรนี้มีอาชีพเป็นข้าร าชการถึงร้อยละ 60.8 และผู้ที่เห็นด้วยเช่นน้ันเป็นประชากรที่มีรายได้
ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาทถึงร้อยละ 65.2 ดังนั้นจากผลการสํารวจทําให้เห็นว่าประชาชนใน
ประเทศยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่นในวงราชการกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ในกฎหมาย โดยพวกเขากลับเห็นว่ารัฐจะดําเนินการอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ให้
พวกเขามีชีวิตที่อยู่ดีกินดีเท่านั้นซึ่งทําให้เห็นโครงสร้างการปกครองของไทยว่า เป็นการปกครอง
ในลักษณะที่มีส่วนร่วมของประชาชนอยู่น้อย ประชาชนส่วนใหญ่กลับเห็นว่ารัฐเป็นผู้ชี้ทางในการ
ดําเนินการกิจกรรมของชีวิต ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดพฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ง่าย 
(เฉลิมพล นาคสุวรรณ, 2547, หน้า 95) 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ 

 การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือที่เรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐนั้น ถือว่าเป็น
ปรากฏการณ์ที่ทําลายสังคมและทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็น
ปรากฏการณ์ที่เลวร้าย แต่ก็สามารถพบเห็นได้ให้สังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจํา 
หรือนักการเมือง  ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ และปัญหาการทุจริต
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คอร์รัปชั่น ได้มีการพัฒนาและขยายตัวไปในทุกส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน มีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มีความพยายาม
ที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเน่ือง แต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีข้อมูล
ขาวสารที่รวดเร็ วและสลับซับซ้อน ประกอบกับการพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ทําให้รูปแบบและเครือข่ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเป็นเงาตามตัว
และซับซ้อนรัดกุมมากยิ่งขึ้น  และผลที่ตามมาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างทัศนคติทาง
สังคมกับมาตรการทางกฎหมาย ทําให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ถือว่าเป็นมาตรการสําคัญและเด็ดขาดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่สังคม การบริ หารงานในหน่วยงาน
ของรัฐ เศรษฐกิจและการเมือง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,  2550, หน้า 76) 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมนั้น ในแง่ของการพัฒนาสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นทําให้
สังคมไม่เจริญเติบโตและพัฒนาเท่าที่ควร เน่ืองจากมีการจัดสรรการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ในโครงการต่าง  ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข องประชากรอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ 
หากพิจารณาในเร่ืองของความช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นทํา
ให้ต่างประเทศหรือองค์กรจากต่างประเทศไม่กล้าหรือลังเลใจที่จะให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากเกรง
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศนั้นจะนําเงินช่วยเ หลือไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะทําให้การ
ช่วยเหลือนั้นสูญเปล่าและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแง่ของการบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐน้ัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  การทุจริตคอร์รัปชั่นทําให้การบังคับใช้กฎหมายไ ม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนขาดความศรัทธาไม่เคารพกฎหมายและถืออํานาจและเงินเป็นใหญ่  
ในสภาวะเช่นนี้จะทําให้เกิดอาชญากรรมเป็นจํานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
รากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,  2551, หน้า 109) 
 ความเสียหายในทางเศรษฐกิจ โดยปกติการทุจริตคอร์รัปชั่น มักจะกระทําในรูปแบบการ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้ให้สินบนได้รับการผูกขาดในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมอย่างมาก ทําให้นักลงทุนทั้งจากใน
ประเทศและต่าง ประเทศไม่อยากลงทุน ทําธุรกิจในประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น และทําให้
สังคมได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ราคาสูงเกินความเป็นจริง เนื่องจากเงินสินบนที่
ผู้ประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเงินค่าเจรจาในการดําเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะ
ถูกนําไปรวมเป็นต้นทุนในการผลิตสิน ค้าและบริการเสมอ ในสภาวะเช่นนี้ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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 ความเสียหายทางการเมือง  การทุจริตคอร์รัปชั่นทําให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าและไม่มี
เสถียรภาพ การทุจริตเลือกตั้งทําให้ได้นักการเมืองที่ไม่มีความรู้ค วามสามารถเพียงพอที่จะเข้ามา
บริหารประเทศและมีโอกาสที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการใช้อํานาจโดยมิชอบ เพื่อถอนทุน
คืนจากการซื้อเสียง และในบางกรณีนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่นอาจสนับสนุนให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายที่เอ้ืออํานวยต่อผลประโยชน์ของตนหรือของพวกพ้อง อาจทําใ ห้มีอิทธิพลต่อ
กฎหมายฉบับหนึ่ง  ๆ ว่าควรจะนําออกมาใช้หรือไม่ หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบาง
มาตราในระหว่างการพิจารณาได้  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบริหารและการปกครอง
ประเทศโดยรวม 

ปัจจัยเบื้องต้นที่ท าให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ 
ประสบผลส าเร็จ 

 การทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐนั้นมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นเร่ืองของความร่วมมือของบุคคล 2 
ฝ่ายที่ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีผู้เสียหายที่จะนําเร่ืองมาร้องเรียนกล่าวหาได้อย่างในคดีอาญา
ทั่วไป  และบุคคลที่จะกระทําทุจรติคอร์รัปชั่นได้ก็ต้องอาศัยอํานาจ รัฐเป็นเคร่ืองมือ อีกทั้ง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด ก็อยู่ในความครอบครองของตนหรือพวกพ้อง ซึ่ง
ในระบบการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน ผู้ที่ใช้อํานาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบไปด้วย
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจํา 
 ในฝ่ายของข้าราชการประจํา ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่และเป็นกลไกในการบริหารงานของรัฐ 
อาจจะกระทําการทุจริตโดยอาศัยอํานาจในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์เนื่องจากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ข้าราชการประจํามีนั้นอาจไปเอ้ือประโยชน์แก่
นักการเมือง นักธุรกิจ และประชาชนได้ 
 ในแง่ของฝ่า ยข้าราชการการเมืองหรือนักการเมือง จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ทั้งในแง่ของผู้ให้ประโยชน์หรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการประจํา 
เพื่อให้กระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริต และนักการเมืองอาจเป็นผู้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อ
ตําแหน่งหน้าที่เสียเอง โดยอาศัยบทบาทในฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายหรือนโยบาย เอ้ือประโยชน์
ให้แก่ธุรกิจองตนและพวกพ้องที่เรียกกันว่า “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ” หรือ”ผลประโยชน์ทับซ้อน ” 
ยิ่งการทุจรติคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ ผลประโยชน์สูงมักจะเกิดจากนักการเมืองในระดับสูง เนื่องจาก
การจะเข้าม ามีอํานาจทางการเมืองหรือมีตําแหน่งทางการเมืองได้จะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาล 
อํานาจทางการเมืองและอํานาจเงินจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน  อํานาจเงินนําไปสู่อํานาจ
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ทางการเมือง นําไปสู่การถอนทุนและการหาเงินและผลประโยชน์เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนของ
พรรคการเมืองและนักก ารเมือง  การทุจริตคอร์รัปชั่นอันเกิดจากผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจึงมี
ความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบและตรวจสอบป้องกันหรือปราบปรามได้ยาก  เพราะเกิดจากการ
จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ในระดับสูง และนักการเมืองนั้นเองก็จะรู้กลไกของการทุจริต
คอร์รัปชั่น และมีอํานาจในการแทรกแซงก ระบวนการตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรมในทุก
ระดับได้เป็นอย่างดี 
 มาตรการในทางกฎหมายที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ไม่ครอบคลุมลักษณะของการกระทําความผิดบางอย่างที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เช่นการทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบของผลประโยชน์ทับ ซ้อน (ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่าวนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ) หรือที่เรียกกันว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย ” ซึ่งผู้ที่จะกระทําผิดใน
ลักษณะนี้จะเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีทุจริต
คอร์รัปชั่นของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในปัจจุบั นจะมีการดําเนินตามประมวลกฎหมายอาญา 
โดยพนักงานอัยการจะเป็นโจทก์ฟ้องคดี และดําเนินการโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ๆ 2550 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดย คณะกร รมการป้องกันแ ละ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  

แนวคิดเกี่ยวกับ หลักว่าด้วย  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

 กรีกโบราณมีแนวคิดทางด้านจริยธรร มที่เป็นพื้นฐานทางสังคมที่ว่า “อะไรที่ดีสําหรับ
ตัวเองย่อมจะต้องดีสําหรับสังคมด้วย ” ดังนั้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลกับสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมจึงควรมีความสอดคล้องต้องกัน พฤติกรรมหรือการกระทําใด  ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองควรจะมี การประสานกลมกลืนไปกับประโยชน์ต่อสังคมในขณะเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม ใน
สภาพความเป็นจริงการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกับบุคคลและสําหรับกลุ่มผลประโยชน์
อันหลากหลายกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม สังคมใดที่ไม่สามารถสร้างดุลยภาพ
ภายในสังคมระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ สังคมนั้นย่อมมีโอกาสล่มสลายลงได้ เพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแต่
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไป  ทําให้สังคมเรียกร้องแนวคิดในการสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้น 
และการสร้างดุลยภาพดังกล่าวนี้ ก็คือ การพัฒนาไปสู่การสร้างจริยธรรมขึ้นมานั่นเอง  จริยธรรม
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ดังกล่าวนี้ ก็คือการรู้จักค วามพอดี หรือความพอเพียงระหว่างตัวเองกับสังคม และเป็นการมอง
สังคมเป็นศูนย์กลาง (Society-Centric) มากกว่าการมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Ego-Centric)  
 ดังนั้น เมื่อโลกแห่งความเป็นจริงเป็นโลกแห่งความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ผลประโยชน์ผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งทางกา รเมืองซึ่งเป็นตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  คือ ผู้ที่เข้ามาใช้
อํานาจทางการเมืองเพื่อแบ่งปันจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม จึงจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ประสาน
ผลประโยชน์ของความขัดแย้งเหล่านั้นและเป็นการทําหน้าที่เพื่อส่วนรวมมากกว่าที่จะทําหน้าที่เพื่อ
ตนเองหรือกลุ่มของตน แนว คิดในเชิงจริยธรรม ทางการเมืองของผู้นําทางการเมืองและผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองต่าง  ๆ จึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทางการเมือง  แต่จริยธรรมทาง
การเมืองเพียงประการเดียวไม่อาจสกัดกั้นความเห็นแก่ตัวของมวลมนุษย์ได้  การประพฤติปฏิบัติที่
เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมือ งบาง ประการจึงถูกนํามาบัญญัติเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่เป็น ลักษณะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเป็น
การทับซ้อนของผลประโยชน์ ดังจะเห็นได้ในประเทศแม่แบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาได้
มีการนําบทบัญญัติทางจริยธรรมของรัฐเข้ามาใช้ควบคุมก ารกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว และนําไปสู่การปฏิรูปการให้บริการสาธารณะ  และ
นําไปสู่รัฐที่มีคุณธรรมมากขึ้น 

 1. แนวคิดในการควบคุมอ านาจรัฐและหน่วยงานของรัฐตามหลักกฎหมายมหาชน 
 ทัศนะของนักกฎ หมายมหาชนแนวเสรีนิยมประชาธิปไตย เห็นว่ าแม้รัฐจะมีอํานาจ
อธิปไตย ซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดและล้นพ้นและรวมศูนย์การบังคับใช้กฎหมายโดยกําลังแต่ผู้เดียว 
กิจกรรมทั้งหลายของรัฐก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ากฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้รัฐกลายเป็น
องค์กรที่ทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เอกชนประชาชนที่ รวมกันเป็นประชาสังคมก็
จะไม่มีเสรีภาพอยู่เลยและรัฐเ องก็เกิดขึ้นเพื่อความผาสุกร่วมกั นของประชาชน  ซึ่งทฤษฎีที่รัฐต้อง
เคารพกฎหมายที่ตนเองเป็นผู้ออกนี้เรียกว่า “หลักนิติรัฐ” ซึ่งเป็นหลักที่ว่า  รัฐต้องยอมตนอยู่ภายใต้
ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจ กชน และเพื่อคุ้ มครองสถานะของปัจเจกชน โดยรัฐยอม
ตนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนดการกระทําของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนัยคือ  กฎเกณฑ์แรก กําหนด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎเกณฑ์ประการที่สองคือ  กําหนดวิธีการและมาตรการซึ่งรัฐ
หรือหน่วยงานสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  รวมเป็นกฎเ กณฑ์สองชนิดที่มีผล
ร่วมกั นนั่นก็คือ การจํากัดอํานาจรัฐ โดยการให้อํานาจนั้นอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่รัฐกําหนด  
ลักษณะเด่นที่สุดประการหนึ่งของหลักนิติรัฐ ก็คือฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนนอกไปจาก
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ที่ระบบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่รั ฐสภาตราขึ้น กระทําการ
ใด ๆ ต่อปัจเจกชนได้  
 ดังนั้น หลัก “นิติรัฐ” จึงเป็นรัฐที่ให้หลักประกั นแก่ปัจเจกชนผู้อยู่ใต้บกครองว่า เมื่อใดก็
ตามที่ฝ่ายปกครองละเมิดหลักนี้ ปัจเจกชนสามารถไปสู่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยคดี เพื่อให้เพิกถอนการ
กระทําหรือเปลี่ยนแปลงหรือให้เลิกการกระ ทํานั้น  ๆ ของฝ่ายปกครองที่ละเมิดกฎหมายได้  
เพราะฉะนั้น หลักนิติรัฐจึงเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของพลเมืองและมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการป้องกันและแก้ไขการใช้อํานาจตามอําเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพื่อที่จะให้นิติรัฐเป็น
ความจริงขึ้นมาได้ก็มีความจําเป็นที่ประ ชาชนต้องสามารถดําเนินคดีกับการกระทําของรัฐทุก
ประเภทที่มิชอบและที่ทําให้ปัจเจกชนเสียหาย  

 2. แนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายอาญาว่าด้วยการรับผิดของบุคคล 
 ด้วยเหตุที่ กฎหมายเป็นคําสั่งของรัฐาธิปัตย์ที่มุ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึ่ง ๆ การพิจารณาว่ากฎหมายจะเป็นธรรมห รือไม่นักนิติศาสตร์ส่ วนใหญ่มักจะพิจารณาถึงการ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ในกฎหมายนั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสิน  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐได้
ประกาศใช้กฎหมายแล้วย่อมมีผลผูกพันมนุษย์ทุกคนในสังคมนั้น  ๆ ต้องปฏิบัติตามแม้จะไม่เห็น
ด้วยก็ตาม ในการวินิจฉัยความรับผิดของบุคค ลทางอาญาต้องพิจารณาจากบทบัญญัติกฎ หมาย ด้วย
เหตุว่า กฎหมายอาญามีบท ลงโทษเกี่ยวกับชีวิต  เน้ือตัว ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ถูกลงโทษและ
กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการกระทําที่กฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นความผิดน้ัน 
กฎหมายต้องอธิบายความหมายของการกระทํา  ลักษณะของการกระทําและผลของการกระทําไว้
อย่างชัดเจน 
 หลักทฤษฎีทางกฎหมายอาญาว่าด้วยการรับผิดของบุคคลที่สําคัญคือ  หลัก “ไม่มีความผิด 
ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ” ซึ่งมาจากสุภาษิตละตินที่ว่า Nullum crimen, nulla sine lege อันเป็น
หลักประกันในกฎหมายอาญา  ซึ่งมีเนื้อหาหลั กสําคัญ 4 ประการคือ (1) การห้ามใช้กฎหมายจารีต
ประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล  (2) การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (Analogy) ลงโทษ
แก่บุคคล (3) กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน และ (4) กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง  
ซึ่งเป็นหลักที่บัญญัติไว้ เพื่อรับรองศักดิ์ศ รีความเป็นมนุษย์  โดยถือว่ารัฐจะจับกุมลงโทษประชาชน 
โดยอ้างลอย ๆ ว่า เขากระทําผิด โดยปราศจากข้อจํากัดไม่ได้ ประชาชนจะต้องรับโทษก็แต่เฉพาะที่
ตนได้กระทําการอันกฎหมายกําหนดว่าเป็นความผิด และกําหนดโทษไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น จึงเป็น
การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจเกินขอบเขต โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกาศโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.1948 มาตรา 11 อนุมาตรา 
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2 การจะถือว่าบุคคลใดมีความผิดทางอาญา เนื่องจากได้กระทําการหรือละเว้นกระทําการใด  ๆ ซึ่ง
กฎหมายของประเทศนั้นหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่มีการกระทํานั้น  มิได้ระบุว่าเป็น
ความผิดทางอาญามิได้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษที่ใช้อยู่ในขณะที่การกระทํา
ความผิดทางอาญาน้ันเกิดขึ้นมิได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้
บัญญัติไว้ในในมาตรา 39 “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้ นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
เวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า
โทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระทําความผิดมิได้” 

หลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 

1. ความเป็นมาของหลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม จากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
 เน่ืองจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมื อง เป็นตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่
กฎหมายก่อนต้ังขึ้น  จึงจําเป็นจะต้องอาศัยบุคคลธรรมดาเข้ามาสู่ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อทํา
ภารกิจในตําแหน่งหน้าที่  ดังนั้นในกฎหมายมหาชนจึง มีประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 ฝ่าย  ฝ่ายแรก คือ  ประโยชน์ของรัฐ ซึ่งได้แก่ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
(Public interest) ฝ่ายที่สอง คือ ประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าที่ของรัฐที่ใช้อํานาจแทนรัฐ  และฝ่ายที่สาม 
คือ ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนในฐานะปัจเจกชนที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับรัฐที่มีเจ้าที่ของรัฐ
เป็นผู้ใช้อํานาจแทนรัฐ  ด้วยเหตุนี้กฎหมายมหาชนจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ป้องกันและขจัดการทุ จริต
และบิดเบือนการใช้อํานาจรัฐ (Abuse of power) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัวโดยมิชอบด้วย เพราะการกระทําของเจ้าที่ของรัฐดังกล่าวย่อมก่อความเสียหายแก่ประโยชน์
ส่วนรวม (Public interest) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชน และอันที่จริงวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายมหาชน ก็คือวัตถุประสงค์ของ “รัฐ” ซึ่งตามทฤษฏีกฎหมาย  (Legal theory) ได้กําหนดให้
รัฐเป็นนิติบุคคล และการกระทําดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทําแทนรัฐ และเป็นการกระทําที่
ไม่ชอบด้วยหน้าที่ (Illegality) 
 กฎเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมดมีส่วนที่เป็นสารบัญญัติ  (Substantive law) และวิธีสบัญญัติ  
(Procedural law) กล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระบัญญัติอาจอยู่ในรูปของความรับผิดทางอาญา
หรือความทางบริหารสําหรับการกระทําของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่
กระทําการโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละกฎเกณฑ์จะมีลักษณะ วิธีการและจุดประสงค์เฉพาะตัวที่แตกต่าง
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กันออกไป  แต่ทุกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะรับใช้จุดประสงค์ใหญ่ที่มุ่งป้องกันและขจัดการทุจริต และ
บิดเบือนการใช้อํานาจรัฐ มีกฎเกณฑ์อยู่ประการหนึ่งที่มีลักษณะในการสร้างสภาพแวดล้อมใน การ
ปฏิบัติหน้าที่อันดีที่จะส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคงคุณธรรม
ได้ในระหว่างที่ดํารงตําแหน่ง  โดยการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของสาธารณะใน การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  รวมถึงในการประกอบอาชีพภาพหลังพ้นจาก
ตําแหน่ง (Post-Employment ) ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันโดยรวม  ๆ ว่า  “หลักว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ (Conflicts of interest )” ซึ่งมี
ผู้ให้ความเห็นไว้ว่าหลักดังกล่าวเป็นการพัฒนาการของหลักการไม่มีส่วนได้เสีย  (Impartiality) 
อันมีสาระสําคัญว่า เจ้าหน้าที่ที่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องในกิจการที่ตนรับผิดชอบ ดําเนินการโดย
อาศัยอํานาจรัฐ ไม่อาจสั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสี ย หรือถูกสงสัยว่ามีส่วนได้
เสียต่อไปได้อีก  เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของอํานาจมหาชนและเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะที่
อาจจะกระทบกระเทือนจากส่วนได้เสียของเจ้าน้าที่ส่วนตัวนั้น  โดยหลักการดังกล่าวมีฐานะเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปที่ผูกพันองค์กรเจ้าหน้าที่ในภาคมหาชนทุกระดับ ซึ่งมีรากฐานมาจากหลักความ
ยุติธรรม โดยหลักการดังกล่าวมีผลมาจากการพยายามค้นหาหลักกฎหมายต่าง  ๆ ที่แยกมาจากความ
ยุติธรรม ในขั้นแรกพยายามกําหนดให้ผู้พิพากษาจะต้องเป็นกลางไม่มีอคติหรือส่วนได้เสียในคดีที่
นั่งพิจารณา ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความอิสระและไ ม่อยู่ภายใต้อาณัติของผู้ใด  ต่อมา
มีการนําหลักนี้มาใช้ในวิธีพิจารณาเร่ืองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  จากนั้นจึงขยายไปบังคับการ
ใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเร่ืองอื่น  ๆ นอกเหนือจากการออกคําสั่งทางปกครอง และเป็น
เน้ือหาประการหนึ่งของหลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ แต่อย่างไรก็ดี หลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับการ
ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะนี้  ยังได้ขยายเน้ือหาไปมากกว่าหลักการไม่มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวด้วย โดยนอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่อาจสั่งการ หรือปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้
เสียได้แล้ว  ยังห้ามการมีพฤติกรรมหรือกระทําการที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตนได้ 

 2. วัตถุประสงค์ของหลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
 กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมจะสะท้อนถึงพันธกรณีของรัฐซึ่งดําเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความยุติธรรมและเป็นอิสระ  แทนที่จะดําเนินการเพื่อ
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ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเป็นไปในทางที่ประสงค์ของบุคคลซึ่งมีผลประโยช น์ส่วนบุคคลหรือ
กําไรในจิตใจ  ข้อความคิดที่เป็นหลักการพื้นฐานน้ี  เจมส์ เมดิสัน ได้กล่าวไว้ใน The federalist 
papers ซึ่งเป็นเอกสารทางความคิดการเมืองอเมริกันว่า จุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญทางการเมืองทุก
ฉบับในประการแรก  ได้แก่ การหาค นที่มีปัญญาสูงสุดและมีคุณธรรมสูง สุดในการวินิจฉัย
คุณประโยชน์ร่วมของสังคมและดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นมาเป็นผู้ปกครอง  และในประการ
ถัดไปก็ได้แก่ การดําเนินการมาตรการป้องกันล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอันที่จะทําให้พวก
เขาคงคุณธรรมได้ในระหว่างที่พวกเขายังมีตําแหน่งที่มีภารกิจส่วนรวมอยู่ 
 ข้อห้า มเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและการใช้อํานาจในตําแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ รับใช้จุ ดมุ่งหมายของรัฐในกา รอุทิศให้กับคุณประโยชน์ส่วนรวม (The common 
good) ด้วยผู้ปกครองที่มีคุณธรรมสูงสุดในการวินิจฉัยดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
 การดําเนินการที่เหมาะสมของรัฐ ประชาธิปไตยเรียกร้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็น
อิสระและไม่ลําเอียง นโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลได้ถูกกระทําในช่องทางที่เหมาะสมของ
โครงสร้างรัฐบาล  ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะไม่ถูกใช้เพื่อหากําไรหรือประโยชน์ส่วนบุคคล  และ
สาธารณชนมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์ของรัฐบา ลของตน การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังกล่าวนี้จะถูกทําให้เสียไป เมื่อการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและภาระหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ยังคงดํารง
อยู่ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยช น์สาธารณะจึงเรียกร้องให้กฎหมายป้องกันต่อต้านการขัดกัน
ของผลประโยชน์เช่นว่าน้ัน  และก่อต้ังมาตรฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสมเพื่อใช้กับการดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานการณ์ที่การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้
ยังคงดํารงอยู่ 
 เพื่อที่จะไปสู่ จุดมุ่งหมายเช่นว่านั้น  หลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะได้พยายามที่จะปกป้องคุณ
ค่าที่สําคัญ 3 ประการ ซึ่งส่งเสริม สนับสนุนให้รัฐอันหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมีดังนี ้ 
  2.1 ปกป้องให้การดําเนินการบริการสาธารณะโดยรัฐเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ 
  ถือกันว่าตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ คือความเชื่อถือสาธารณะ  (Public office is a public 
trust) เจ้าหน้าที่ของรัฐคือบุคคลที่ไว้วางใจได้  พลเมืองอาศัยผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะในการ
กระทํา เพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่กระทําเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นหรือของผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้าที่สาธารณะเอง  ผลน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ คือ ความจงรักภักดีในสิ่งซึ่งครอบงําเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ อยู่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะจะคุกคามค วามเชื่อถือสาธารณะดังกล่าว  การให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความบริสุทธิ์ในเร่ืองความซื่อสัตย์ ต่อประโยชน์สาธารณะมิได้ถือว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัวทุกอย่างจะเป็นสิ่งทําลายความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมแทนที่จะเป็นเช่นนั้น การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความบริสุทธิ์
ดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะทําให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่จะถูกระทําโดยมีความเป็นอิสระจากอิทธิพล ของผลประโยชน์ส่วนตัว
บางอย่างซึ่งมักจะกระทบต่อการวินิจฉัยสั่งการที่พวกเขาต้องกระทําตามอํานาจหน้าที่ 
  การยอมรับว่ารัฐต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์สาธารณะมิได้ให้คําตอบว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดที่ควรถูกแยกออกไปจากการตัดสินใจของรัฐ  อบข่ายเร่ือง สาธารณะและ
เร่ืองส่วนตัวมิได้แยกออกจากันอย่างเด็ดขาด  หากแต่มีการผสมผสานกันบางส่วน  เพราะมิได้มีการ
รับเอาคําสอนของเพลโตมาใช้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ชีวิตแยกต่างหากจากทางโลกและสละ
ทรัพย์สินทางโลกทั้งหลายและมีข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เสมอไปที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่อํานาจหน่ึงกําลังกระทํา
การมากกว่างอํานาจอ่ืน ๆ ดังนั้นคําถามที่เ กิดขึ้นจึงไม่ใช่ปัญหาที่ว่าชีวิตสาธารณะและชีวิตส่วนตัว
จะผสมผสานกันได้ หรือไม่  หากแต่มีปัญหาว่าจะให้ผสมผสานกันได้เพียงใดภายใต้สิ่งที่บีบบังคับ
ให้ภาคต่าง ๆ เหล่านั้นเหลื่อมล้ํากัน 
  2.2 ปกป้องพลเมืองจากการที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการรับบริการของ  
รัฐตามปกติธรรมดา หรือเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณะที่เสมอภาคกัน (Equal access) 
  หากมีการปล่อยให้เกิดการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อที่จะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมเป็น
พิเศษจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะทําให้การจัดทําบริการสาธารณะของรัฐกลายมาเป็นตลาดซึ่งมีวิถีทาง
เศรษฐกิจ ความคิดในเร่ืองความเสมอภาคภายใต้กฎหมายก็จะไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างยาวนาน 
  หลักการเข้าถึงบริการสาธารณะโ ดยเสมอภาคพยายามที่จะรักษาหรือ คงให้ผู้ปกครอง
คํานงึถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่ายินยอมให้ประโยชน์สาธารณะถูกเข้ายึดได้โดยเอกชนบางคน
บางกลุ่มซึ่งมีเงิน  หลักการเข้า ถึงบริการสาธารณะโดยเสมอภาคนี้มองการดําเนินการของเ จ้าหน้าที่
ของรัฐ มิใช่จากมุมมองที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการสาธารณะอย่างไร  แต่จะมองในมุมมองของ
การตรวจสอบว่าการดําเนินการเช่นว่านั้นอาจมีผลประทบต่อประชาชนอย่างไร ภายใต้ความคิดนี้  
จึงมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ปกป้องประชาชนจากการที่จะต้องจ่ายเงินพิเศษ เพื่อซื้อบริการจากรัฐซึ่ง
ปกติมีขึ้นเพื่อพวกเขาและเป็นประโยชน์ของพวกเขาอยู่แล้วและปกป้องประชาชนจากการที่จะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินดีปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา  
เหล่านี้เป็นไปตามหลักก ารเข้าถึงบริการสาธารณะโดยเสมอภาค  และการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อ
หน้ากฎหมาย 
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 3. การท าให้หลักว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะบรรลุความมุ่งหมาย 

  1. รูปแบบของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  
จะถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ ซึ่งมีรูปแบบอยู่ 2 รูปแบบคือ 

   1. ข้อห้าม (The prohibited-Interests model)  
   2. การขาดคุณสมบัติ (The disqualification model) 
  ในรูปแบบของกฎเกณฑ์รูปแบบแรกนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกห้ามมิให้เข้าไปดําเนิน
กิจกรรมภายนอกที่สําคัญบางอย่างหรือถือครองผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่าง  ซึ่งสามารถที่จะ
สร้างความเสี่ยงในการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตั วกับการใช้ อํานาจในตําแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ ได้ ส่วนรูปแบบที่สองนั้นเป็นการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมหรือใช้อํานาจ
ในเร่ืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามตําแหน่งหน้าที่และตนมีผลประโยชน์ส่วนตัวในเร่ือง
นั้น  ๆ ด้วย  รูปแบบของกฎเกณฑ์ทั้งสองแบบนี้จะเป็นหนทางนําไปสู้รัฐซึ่ง ประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นอิสระ  เน่ืองจากพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ที่เกินควรจากตําแหน่งหน้าที่การ
งานของพวกตนและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกําหนดไว้ 
  แนวทางในการเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น  จะพิจารณาว่าหากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจไม่ได้มีจุดกําเนิดจากงานของรัฐ  กล่าวคือ ผลประโยชน์ต่าง  ๆ ได้เกิดมีขึ้นอยู่แล้วแต่
ต่อมาผลประโยชน์ดังกล่าวได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้จาการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ถูกจัดการโดยการห้าม พวกเขา
โดยรวมทั้งหมด แต่มีการจัดการโดยการทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติ
หน้าที่ทางราชการในเร่ืองซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วของตน รูปแบบ
การขาดคุณสมบัติ  (The disqualification model) ที่มีส่วนเหมือนกับรูปแบบของข้อห้าม  (The 
prohibited-Interests model) คือพยายามที่ที่จะรักษาให้ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะมุ่งเน้นไปที่
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ของพวกเขาเอง  แต่ข้อที่แตกต่างกันก็คือรูปแบบการขาด
คุณสมบัติจะสะท้อนความเข้าใจที่ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างของเดอกชนจะทําลายหรือ
เป็นอันตรายต่อความซื่อสัตย์ในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะเมื่อผลประโยชน์เหล่านั้นอาจเป็น
ผลร้ายหรือส่งผลต่อการตัดสินใจในหน้าที่ทางราชการ 
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  รูปแบบของข้อห้ามจะสร้างความรบกวนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมาก  เพราะรูปแบบ
ดังกล่าวจะห้ามการรับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบ  ส่วนในกรณีที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้วก็จะเป็นการห้ามมิให้รับผลประโยชน์จากแหล่งที่สําคัญ  ซึ่งยังคงห้ามการรับ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจทุกประเภทจากแหล่งนั้น  ส่วนรูปแบบของการขาดคุณสมบัติจะ
รบกวนเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อยกว่า เพราะจะมีผลกระทบต่อวิธี การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการงาน
ของรัฐมากกว่าที่จะเป็นการควบคุมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับจาก
ภายนอก โดยรูปแบบนี้จะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่
ด้วย ผลกระทบของกฎเกณฑ์ที่กําหนดข้อจํากัดต่ าง ๆ ควรที่จะสะท้องถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งจะเกิดแก่ความซื่อสัตย์ในการจัดทําบริการสาธารณะอันเนื่องมาจากการรับ
รายได้จากภายนอกหรือการยึดถือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ถ้าการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ สามารถควบคุมอย่างเพียงพอได้ด้วยการกําหนดกฎเกณฑ์ในรูปแบบ
ของการขาดคุณสมบัติ  การกําหนดกฎเกณฑ์ในรูปแบบของข้อห้ามในเร่ืองนั้นก็จะไม่เหมาะสม 
หรือไม่สมควรที่จะกําหนดในรูปแบบเช่นนั้น  เน่ืองจากจํากัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินความ
จําเป็น 
  2. แนวทางการทํางานของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจาก
การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะจะใช้บังคับไม่เฉพาะกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้อํานา จหน้าที่ในตําแหน่งสาธารณะที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงเท่านั้น  หากแต่ยังใช้
บังคับกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งสาธารณะที่อาจ
เกิดขึ้นได้ด้วย เพื่อที่จะให้บรรลุจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็ นหลัก กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะจึงมิได้มุ่งเฉพาะการห้ามการกระทําที่มี
เจตนาที่ไม่สุจริตเท่านั้น  แต่ยังให้ความสําคัญกับการป้องกันการก่อตัวขึ้น ของสถานการณ์ที่เป็น
อันตรายต่อความซื่อสั ตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้นในขณะที่กฎหมายอาญา
ในเร่ืองการเรียกรับสินบนห้ามการซื้อขายการใช้อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่
สาธารณะจะห้ามการปฏิบัติ หน้าที่ในเร่ืองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันมีผลประโยชน์ทางการเงินส่วน
บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องหรืออาจห้าม มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินโดยเสริมจากเงินเดือนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยแหล่งเงินเอกชน  ซึ่งทั้งสองกรณีอาจไม่มีการทุจริตเลยก็ได้  เมื่อกฎเกณฑ์
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ดังกล่าวได้บังคับ ใช้กับกรณีดังกล่าวก็ทําให้เชื่อได้ว่าโอกาสที่จะมีการซื้อขายการใช้อํานาจหน้าที่
หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทําการตามผลประโยชน์ ที่ล่อไว้หรือจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น
อย่างง่ายดายก็จะจํากัดลง  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะจะมุ่งเป้าไปยัง “ สภาพแวดล้อม ” ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้โดยผลประโยชน์ต้องห้ามหรือการกระทําที่ต้องห้าม  กฎเกณฑ์ดังกล่าวให้ความสําคัญกับ
อันตรายในระดับที่ต่ําสุดที่จะเกิดแก่ความซื่อสัตย์ในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
มากเท่ากับอันตรายที่เกิดขึ้นจริง 
  ในการทําให้จุดมั่งหมายดังที่กล่าวข้างต้นบรรลุผลกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะจะมุ่ง
วางมาตรการในการป้องกันอันดับแรกโดยพยายามที่จะลดอันตรายที่จะเกิดแก่ ความซื่อสัตย์ในการ
จัดทําบริการสาธารณะอย่างรวดเร็วและทันเวลามิให้ระดับอันตรายเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ แนวทางเช่นว่านี้จะหลีกเลี่ยงการควบคุมความเสียหายที่มี
ต้นทุนสูงและเคร่งครัด  ซึ่งมันจะมีค วามจําเป็นเฉ พาะถ้าการขัดกั นของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะที่เกิดขึ้นน้ัน ทําให้การดําเนินการหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บิดเบือนไปอย่างแน่แท้และจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก  ซึ่งการแก้ไขจะเป็นไปได้ยาก  
แนวทางนี้จะพยายามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปใกล้เคร่ืองล่อใ จอันอาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่
บิดเบือนไป ดังนั้น มันจึงมุ่งที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในภาวะเช่นน้ันเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจกระทําการเพื่อเหตุผลส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวก็ได้  โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว  
พยายามจะไม่ให้เกิดสภาพแวดล้อมเช่นน้ัน อันจะทําให้โอก าสที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
เพื่อเหได้ยากขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจตกอยู่ในอํานาจของเคร่ืองล่อใจซึ่งวางอยู่ต่อหน้าเขา  
และเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลโดยตัวของมันเองไม่อาจทําให้ไว้วางใจได้ว่า การกระทําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริต  เหตุน้ีประโยชน์
สาธารณะจึงควรได้รับการปกป้องคุมครองที่ดีกว่าโดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ใสสะอาดมากกว่าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์สาธารณะโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีเคร่ืองล่อใจ 
  ในการทําให้ได้มาซึ่งสภาพแวดล้ อมเช่นว่าน้ัน  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะจะวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
รายโดยพิจารณาจากภายนอกหรือภาวะวิสัย  (Objective) แทนที่จะพิจารณาจากภาย ในจิตใจของแต่
ละคนหรืออัตวิสัย (Subjective) ด้วยการตรวจสอ บจากภาวะวิสัยนี้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็สามารถ
ทราบได้ว่ากฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งถูกฝ่าฝืนหรือไม่ การบังคับการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
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ดังกล่าวจะชะงักงันถ้ารัฐถูกเรียกร้องให้ต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าการกระทําความผิดได้บังเกิดขึ้นในกรณี
หนึ่งกรณีใดก่อนที่จะสามารถป้องกันการกระทํา เช่นว่านั้น หรือความผิดเช่นว่านั้นเป็นผลก่อนท
หนึ่งไม่ได้บอกเราว่ากระบวนการตัดสินได้ถูกทําให้เสียไป ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทํา
การตัดสินใจเช่นว่านั้นมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทเอกชนนั้น ด้วย เราไม่อาจสรุปได้ว่าการ
ตัดสินใจจะแตกต่างไปจากเดิมห รือไม่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีผลประโยชน์เช่นว่านั้น  ถึงแม้ว่า
บางกรณีจะง่ายต่อการตัดสินใจ แต่กรณีอ่ืน  ๆ อาจไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น โดยการตรวจสอบจาก
ภาวะวิสัย กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ ยินยอมให้เราสัน นิษฐานว่าผลประโยชน์เช่นว่านั้นมักจะทําให้กระบวนการ
ตัดสินใจมีมลทิน  และยอมรับว่าเราไม่สามารถประเมินได้ง่าย  ๆ ว่าเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
กระทําการโดนคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่คํานึ่งถึงผลประโยชน์ดังกล่าวเลย  ดังนั้น เราจึง
ปกป้องประโยชน์สาธารณะในการดําเนิ นงานของรัฐโดยการห้ามผลประโยชน์ที่สําคัญบางอย่าง
หรือห้ามการตัดสินใจที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถือครองผลประโยชน์เช่นว่านั้น 
  ในท้ายที่สุดการตรวจสอบจากภาวะวิสัยจะก่อตั้งมาตรฐานที่มีการปรากฏตัวขึ้น
เช่นเดียวกับภารกิจหลักควา มโปร่งใสทําให้เกิดความเชื่อถือ (The “seeing is believing” principle) 
กฎเกณฑ์ในการป้องกันนี้จะทําให้สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินระดับของการอ่อน
ข้อให้กับภาระหน้าที่ที่ขัดแย้งกันของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมนี้ จะส่งเสริมความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนที่มีต่อรัฐและความชอบธรรมในการปกครอง 
  3. มาตรการเสริมกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
  นอกจากการใช้กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะซึ่งมุ่งที่จะมิให้เกิ ดสถานการณ์
ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะอาจขัดกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อํานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว  ยังมีมาตรการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว  ซึ่งอาจ
เป็นไปในลักษณะการนํามาใช้เป็นมาตรการต่อเน่ือง เช่นหากผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่สาธารณะถูก
ห้ามมิให้ถือครองทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึง ก็อาจถูกกําหนดให้ถอนตัวจากทรัพย์สินดังกล่าวโดย
การจําหน่ายทรัพย์สินออกไป หรือนําทรัพย์สินดังกล่าวไปไว้กับ ทรัสต์  (Trust) ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
หรือาจเป็นมาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยตรง หากแต่จ ะช่วยให้สาธารณะชนมี
ข้อมูลในการจับตามองการเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกั บการใช้อํานาจใจ
ตําแหน่งหน้าที่สาธา รณะที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะชน (Disclosure) 
ซึ่งการนํามาตรการเหล่านี้มาใช้ก็จะช่วยในการควบคุมการขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตัวกับ
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ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ ให้ดียิ่งขึ้น  มาตรการดังกล่าวที่
สําคัญมีดังน้ี 
   1. ทรัสต ์
   ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะอาจจะดํารงสถานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินของ
ตนเองก็ได้  แต่ทรัพย์สินที่ว่าจะต้องฝากไว้ในทรัสต์ตลอดช่ วงเวลาที่เขาทํางานให้รัฐบาล ทัง
นี้ทรัสต์มีอยู่หลายประเภทที่จะดําเนินการให้ได้ 
    1.1 ทรัสต์แช่แข็ง (Frozen trust) 
    ในกรณีนี้ ทรัพย์สินจะต้องฝากไว้ในทรัสต์ที่จะถูก “ แช่แข็ง ” หมายความว่า 
ทรัพย์สินที่อยู่ในทรัสต์จะไม่มีการเคลื่อนไหว (จะไม่มีการซื้อขายหุ้น หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ) และรายได้จากเงินปันผลและ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับมาจากทรัพย์ สินดังกล่าวจะ
ปล่อยให้พอกพูนไว้ในทรัสต์ 
    1.2 ทรัสต์ตาบอด (Blind trust) 
    ในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่อยู่ในทรัสต์จะดําเนินการโดยคณะบุคคลหรือบุคคลที่
ได้รับความไว้วางใจโดยได้รับมอบอํานาจ เรียกว่า ทรัสตีหรือ “Trustee” ที่มีหน้าที่บริหารสินทรัพย์
เพื่อหารายได้จากทรัพย์สินแทนเจ้าของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะที่ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ตามกฎหมาย  แต่เจ้าของทรัพย์สินจะเป็นเสมือน “ถูกปิดตา” ไว้ คือไม่อาจจะรู้เห็นหรือจะ ไม่มีใคร
มาบอกให้ทราบส่า ทรัสตีได้ดําเนินการอย่างดไรบ้าง (รวมทั้งการขายทรัพย์สิน ) ในช่วงที่เจ้าของ
ทรัพย์สินดํารงตําแหน่งสาธารณะอยู่ 
    1.3 ทรัสต์เก็บรักษาทรัพย์สิน (Retention trusts) 
    ภายในเงื่อนไขบางประการ ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะสามารถจะเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่ดิ นของตนไว้ได้  โดยที่จะต้องดําเนินการตามที่ตกลงไว้กับทรัสต์เป็นการเฉพาะ 
ทรัสต์ที่มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินนี้ จะเน้นการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ที่ขีดกับตําแหน่งหน้าที่
สาธารณะ 
   2. การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชน (Disclosure) 
   ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะอาจจะรั กษาทรัพย์สินของตนไว้ แต่จะต้องแถลง
หรือเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชนเพื่อความกระจ่าง หากเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกันกับ
การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่  ในบางประเทศ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเช่นนี้ถือว่าเป็นเร่ือง
สาธารณะ  แต่ในบางประเทศเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ ปิดเป็นความลับโดยยื่นต่อหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง และมีบางประเทศที่ใช้ทั้งสองวิธี   
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ที่มาและความหมายของต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 

 รัฐสมัยใหม่แบบตะวันตกเกิดมาบนพื้นฐานการแยกประโยชน์ส่วนตัว (Personal interest) 
และอํานาจส่วนบุคคล  (Personal power) ของผู้ปกครองออกจาก อํานาจทางการเมือง  (Political 
power) ซึ่งเป็นของ “รัฐ” (State) ซึ่งทําหน้าที่ปกป้องและสนองประโยชน์สาธารณะ  (Public 
interest) ของทุกคนในรัฐ ปรากฏการณ์ที่แยกอํานาจส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนบุคคลออกจาก
อํานาจการเมืองของรัฐที่ต้องทําเพื่อประโยชน์สาธารณะนี้  เราเรียกว่ากา รจัดสถาบันของอํานาจ
การเมือง  (Institutionalization political power) เงื่อนไขข้อแรกของรัฐสมัยใหม่ คือ  การแยกคนซึ่ง
เป็นผู้ปกครอง ออก จากรัฐ  รัฐซึ่งกล่าวเป็นสถาบันนั้น  ประกอบไปด้วยตําแหน่งต่าง  ๆ ซึ่งมี
ภาระหน้าที่  (Function and duties) ที่ต้องกระทําเพื่อประโยชน์สาธา รณะและเพื่อให้ภาระหน้าที่
ลุล่วงไปได้  ตําแหน่งดังกล่าวจะมีอํานาจอันหมายถึงความสามารถที่จะบันดาลให้ผู้อื่นต้องกระทํา
ตาม  รวมทั้งมีทรัพย์สินและเงินงบประมาณของรัฐไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ และหน้าที่ ตาม
ตําแหน่ง และด้วยเหตุที่ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่กฎห มายก่อต้ังขึ้น จึงจําเป็นต้อง
อาศัยบุคคลธรรมดาเข้าไปดํารงตําแหน่งหน้าที่เช่นว่านั้น  แต่อย่างไรก็ดี ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ
ดังกล่าวมิใช่สถานะส่วนตั วของผู้ดํารงตําแหน่ง หากแต่จะคงอยู่โดยมีบุคคลธรรมดาผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้ามาดํารงตําแหน่งเพื่อทําหน้าที่ต่อไป  และในการดํา รงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะนี้ 
(Public office) ทฤษฏีกฎหมายมหาชนกําหนดไว้ว่า  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในทางราชการนั้นจะต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  (Public interest) และวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นหลัก  และ 
“ความสัมพันธ์ส่วนตัว ” ก็ดี หรือ “ ประโยชน์ส่วนตัว ” ก็ดี ไม่สามารถนําม าเป็นเหตุผลอ้างอิงเพื่อ
การใช้หรือไม่ใช้อํานาจ (รัฐ) ได้ 
 คําว่า  “ ประโยชน์สาธารณะ ” (Public interest ) เป็นคําที่มีความลึกที่เรียกกันว่า  มีมิติ 
(Dimension) คือมีทั้งเกณฑ์ (Element) ที่เป็นพื้นที่ (Space) และขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ (Element) 
ของเวลา  (Time) คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประโยชน์สาธารณะ  (Public interest) มิได้หมายถึง
ประโยชน์ของประชาชนที่เป็นของเอกชนคนใดคน หนึ่ง หรือเป็นของกลุ่มผลประโยชน กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่เป็นประโยชน์ ของประชาชนโดยรวมของประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  และใน
ขณะเดียวกัน ก็มิใช่ประโยชน์ของประ ชาชนเฉพาะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  แต่เป็นประโยชน์ของ
ประชาชนในอนาคตที่ยังไม่เกิดด้วย 

การเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
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 เพลโตได้เขียนไว้ในหนังสือของตนที่ชื่อ Republic ว่า “ผู้ปกครองจะต้องไม่มีสิ่งที่สามัญ
ชนยึดถือครอบครอง ” โดยพวกเขาจะได้รับค่าครองชีพรายปีจากพลเมืองของตน  ดังนั้นพวกเขา
จะต้องอุทิศตนทั้งหมดเพื่อการทํานุบํารุงหมู่ชนพลเมือง  ซึ่งคําสอนนี้ทําให้เกิดความชัดเจนว่า 
ผู้ปกครองจะไม่มีสิ่งขัดขวางในการอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อหน้าที่ของตน พวกเขาถูกทําให้เป็นอิสระ
จากเร่ืองรบกวนใจและเคร่ืองล่อใจของผลประโยชน์ภายนอกและความซื่อสัตย์ของพวกเขาที่มีต่อ
ประชาชนก็จะได้รับการประกันโดยการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ประโยชน์ของการที่ไม่ต้อง
เดือดร้อนเร่ืองการเงิน ตามคําสอนดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากใค ร ๆ ให้รู้จักกับความ
พยายามที่จะประกันการบริการสาธารณะที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพด้วยกฎเกณฑ์ที่ ตัดการ
ขัดแย้งกันของผลประโยชน์  โดยคําสอนนี้จะขัดขวางผลประโยชน์ในทางเศ รษฐกิจทุก  ๆ อย่าง ซึ่ง
อยู่นอกเหนือจากค่าครองชีพที่พอประมาณดังกล่าวข้างต้น  
 แต่อย่างไรก็ดี ความเป็นจริงซึ่งดําเนินมาอย่างยาวนาน  นับแต่การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่  
เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าไม่มีข้อห้าม ให้ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะมีผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจส่วนตัวด้วย  โดยนอกเหนือจากการได้รับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณ ะแล้ว ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะซึ่งเป็นบุคคลในสังคม
คนหน่ึงก็ยังมีชีวิตในทางเศรษฐกิจด้วย  กล่าวคือ  ยังอาจมีผลประโยชน์ส่วนตัวอ่ืนและแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวเพิ่มพูนได้มากขึ้นได้ด้วย  ซึ่งการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้าที่สาธารณะนั้นอาจกระทําได้หลา ยทาง ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ
ของตนเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะของตนด้วย  เช่นเดียวกัน
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะมีอยู่หรือยึดถืออยู่ก็อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
งานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะของตน  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ
ของตนด้วย ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและหนทางการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะนี้  อาจขัดแย้งกับประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่
ถูกต้องของการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธาร ณะที่ตนดํารงตําแหน่งอยู่  กล่าวคือ  การได้หรือ
เสียประโยชน์อันหน่ึงย่อมได้แก่การเสียหรือได้ประโยชน์อีกอันหน่ึง  เช่นน้ี ก็จะเรียกได้ว่าเกิด การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  (Conflict of 
interest) ซึ่งหากผลประโยชน์ส่วนตัวที่ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะยึดถืออยู่หรือกําลังแสวงหา 
มีอิทธิพลหรือปรากฏว่าจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้อํานาจใจตําแหน่งหน้าที่สาธารณะดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดสถานการณ์ทาง
จริยธรรมที่ยากต่อการตัดสินใจ (An ethical dilemma) กล่าวคือต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งอาจนําไปสู่การทุจริ ตและการบิดเบือน
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การใช้อํานาจรัฐ (Abuse of power) ของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ เมื่อบุคคลนั้นเลือกคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะ  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการ
ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะในลักษณะนี้ เป็นลักษณะที่ผลประโยชน์ส่วนตัวได้มาจาก
การเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ 
 อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะก็ยังคงเป็นปุถุชนคนธรรมดา  ซึ่งโดย
ทางสังคมวิทยาต่างมีความโน้มเอี ยง  โดยพฤติการณ์ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหา  
“ประโยชน์ส่วนตน ” ด้วยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ ที่มี 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ แล้ว ผู้ดํารง
ตําแหน่งสาธารณะทุกคนจะเลือกคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเสมอไป  ด้วยเหตุนี้ แนวทางที่ดีที่สุด
ในการป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวก็คือ การป้องกันมิให้มีการเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ รวมถึงการจัดการกับการขัดกันดังกล่าวหากได้เกิดขึ้นแล้วด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะและการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที่สาธารณ ะ (Conflicts of interest) กับการคอร์รัปชั่น  (Corruption) ช่วยทําให้เกิด
ความกระจ่างเกี่ยวกับลักษณะของเร่ืองทั้งสอง  จากปรากฏการณ์ทั้งสองเร่ือง  การคอร์รัปชั่นจะเป็น
ที่รู้จักกันดี ประชาชนส่วนใหญ่สามารถยกตัวอย่างการกระทําที่เป็นการคอร์รัปชั่นได้ แต่มีเพียง
จํานวนนอ้ยที่จะสามารถอธิบายความนึกคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับกา ร
ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะได้  สําหรับความสัมพันธ์กันของทั้งสองเร่ืองดังกล่าว  เรา
สามารถที่จะกล่าวได้ว่า ทุกกรณีของการคอร์รัปชั่นจะเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับก ารใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  แต่ในทางกลับกันไม่สามารถกล่าวได้ว่าทุก
กรณีของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สามธารณะจะ
เป็นการคอร์รัปชั่น 
 ยิ่งไปกว่านั้น การคอร์รัปชั่นเกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะและประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งโดยปกติผลประโยชน์ทางการเงิน
ส่วนตัวมาจาการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ  หรืออีกนัย หนึ่ง การคอร์รัปชั่นจึงหมายถึง การใช้
อํานาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  (Misuse of public power for private 
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profit) พื้นฐานของความแตกต่างที่นอกเหนือไปจากนี้คือ  การคอร์รัปชั่นถูกกําหนดให้เป็น
อาชญากรรมที่ร้ายแรง (A serious crime) ในขณะที่การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการ
ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  เป็นสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวของผู้ดํารง ตําแหน่งห น้าที่สาธารณะกับประโยชน์สาธารณะ อันเกิดมาจากพฤติกรรมหนึ่ง
พฤติกรรมใดของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ ซึ่งพฤติกรรมจําเพาะนั้นจะได้ถูกกําหนดเป็น
พฤติการณ์ที่ไร้จรรยาบรรณหรือสิ่งที่เลวลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปฏิกิริยาต่อความ
ขัดแย้งนั้น การคอร์รัปชั่นจะอยู่ที่ปลายสุดของระดับของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ  กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สาธารณะกับประโยชน์สาธารณะ โดยเป็นลักษณะ
ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวได้มาจาก การเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่สาธารณะโดยตัวของมันเองจึงไม่ใช่การ
คอร์รัปชั่น  หากแต่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการกระทําที่ไม่สมควรต่อตําแหน่งหน้าที่หรือเป็นการ
คอร์รัปชั่น 

ความหมายและลักษณะของปัญหาความการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of 
interests) หรือ (ผลประโยชน์ทับซ้อน ) ตามพจนานุกรมของ  Longman dictionary of contemporary 
(Third edition) (1995 : 281) อธิบาย ว่าหมายถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับมอบอํานาจ มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ส่วนตนหรือการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์นั้นส่วน Mac milan english dictionary for advance learners (2002: 290) ได้ให้
ความหมาย Conflict of interests(s) ไว้ 2 ความหมายคือ 1) สถานการณ์ที่บุคคลขาดการตัดสินใจอัน
เที่ยงธรรมเนื่องจากการมีหรือได้รับผลประโยชน์ หรือ 2) สถานการณ์ซึ่งมีบางสิ่งส่งผลดีต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นผลเสียต่อผู้อ่ืนส่วนความหมายตามพจนานุกรมแหล่งอ่ืน  ๆ ครอบคลุม
ความหมายที่เสริมกันได้แก่ 
  - ความไม่สอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ (Dictionary of politics: Selected American and foreign political 
and legal terms, Seventh edition) 
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  - สถานการณ์ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันเนื่อง มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อิทธิพลทางการเมือง (The random house dictionary of English language 
random house, 1968) 
  - การเป็นปฏิปักษ์อันมิอาจลงรอยกันได้ ระหว่างหน้าที่กับผลประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่แห่งความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ (Mellink, 1992, pp.104-105) 
  แคทซ์และคาน  (Katz & Kahn, 1978 , หน้า 623) กล่าวว่าความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึง “สถานการณ์ซึ่งบุคคลที่เป็นข้าราชการ  
พนักงานหรือผู้ปฏิบัติในฐานะวิชาชีพในหน่วยงานราชการ ใช้อํานาจหน้าที่ไปในทาง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง” 
 ขอบข่ายและองค์ประกอบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 เคนเนท เคอร์นักฮาน (Kenneth Kernaghan, 1990, pp.114-118) ได้ชี้ให้เห็นประเด็นที่อยู่
ในขอบข่ายของ Conflict of interests มี 8 ประเภท ดังน้ี 
 1. การรับสินบนการยอมรับเงินที่ผิดกฎหมายหรือการยอมรับคุณค่าอ่ืน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
กับสิ่งที่ต้องการจากข้าราชการที่ได้มีการกระทําตามหน้าที่ ผู้ให้สินบนมีเจตนาที่จะบิดเบือน
วัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้รับมีเจตนายินยอมที่กระทําตาม ดังนั้นเมื่อ
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อ่ืน  ๆ ในการที่
จะขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนวิธีการของการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เขาได้ทําไปเพื่อ
ตนเอง 
 2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว  ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะพยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจข องรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทน การใช้อิทธิพลในรูปแบบนี้อาจเป็นการเข้าไปมีส่วนโน้มน้าวการตัดสินใจทางด้าน
นโยบายสําคัญทางเศรษฐกิจซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นมีส่วนได้เสียอยู่ เช่น การวางแผนพัฒนาที่ดินซึ่ง
พนักงานเป็นเจ้ าของอยู่ หรือฝากเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนองรัฐโดยพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ สิ่งเหล้านี้เป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน 
 3. การใช้ข้อมูลลับ  เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้
ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อ่ืน  ๆ โดย
ปกติแล้วผลประโยชน์ขัดแย้งกันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับที่มีความสําคัญอย่างมาก และ
เจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะรักษาความลับนั้นไว้ 
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 4. การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทางการเงินข้าราชการที่มีผ ลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การ
งานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบอยู่ ผลประโยชน์
ขัดกันนี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตนเองในการตัดสินใจในประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง 
 5. การรับของขวัญ  การยอมรับ ของขวัญและความสะดวกสบายที่อาจส่งอิทธิพลต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประเด็นนี้ในความเข้าใจโดยทั่วไปอาจมอง
ว่าเป็นเร่ืองสินบน ซึ่งการรับของขวัญทํากันในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อ การมอบต๋ัว
หนัง ต๋ัวพาหนะเดินทาง การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง  
ๆ ลักษณะของขวัญที่ให้นี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้ แต่อาจจะมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการเอนเอียงในการ
กระทําบางอย่างอันเน่ืองมาจากการให้นั้น 
 6. การทํา งานนอกเวลาการเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานตนเอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ
ผลประโยชน์ที่ขัดกันในตําแหน่งหน้าที่ สถานการณ์ขัดแย้งนี้รวมถึงการใช้ตําแหน่ง สถานภาพการ
ทํางานสาธารณะในการที่จะเข้าไปเป็นนายจ้างของเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของรัฐในการทํางานภายนอก 
 7. อดีตพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากตําแหน่งไปได้รับการว่าจ้างให้มาทํางาน
ให้กับบริษัทเอกชน โดยการว่าจ้างนี้เกิดจากการที่ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะเคยมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือติดต่อกับบริษัทนั้น  ๆ อยู่ในประเด็นน้ีประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการกร ะทําเช่นน้ีว่า 
Revolving door ซึ่งการกระทํานี้ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสาธารณะใดมาก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการ
ทํางาน และยังมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่  และมีความสนิทสน มคุ้นเคย ความ
เกรงใจต้อบริษัทที่ตนทํางานอยู่ 
 8. การเกี่ยวพันทางเครือญาติ สถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะอาจอยู่ในตําแหน่งที่อาจทํา
สิ่งที่ต้องการให้แก่ญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อาจเรียกได้ว่าเป็นระบบ
อุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เพราะมูลเหตุ จูงใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน่ันคือ เป็นการ
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่งเสริม ได้รับรางวัลจากการทําสัญญา หรือการอ่ืนใด 
ซึ่งญาติของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น 
 ไมเคิล  แม็คโดนัลด์ (Michal McDonald) มองว่า Conflict of interest มีองค์ประ กอบที่
สําคัญ สามประการคือ ประการแรก  มีประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลประโยชน์ทางการเงิน ประการที่สอง เป็นเร่ืองของการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ประการที่
สาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบอํานาจของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ แล ะย้ํา
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ว่าเป็นกระเด็นการขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไมเคิล ได้อ้างอิงผลงานของ เคนเนท เคอร์
นักฮาน และจอน ลางฟรอด์  (Ken Kernaghan and John Langford) นักรัฐศาสตร์ชาวแคนนาดาใน
หนังสือเร่ือง The responsible public servant และได้ประมวลการกระทําที่อยู่ในข่ายของ  Conflict of 
interest ได้แก่ 
  - การหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง (Self dealing) ได้แก่การใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง 
เช่นข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้รับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน 
  - รับผลประโยชน์ (Accepting benefits) คือการรับสินบนหรือ รับของขวัญ เช่น เป็น
เจ้าพนักงานสรรพกรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจาก
ร้านค้าเป็นต้น 
   - ใช้อิทธิพล  (Influence pending) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพล
ตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
   - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employers property for 
private advantage) ได้แก่การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของทางราชการทํางานส่วนตัว เป็น
ต้น 
   - ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ (Using confidential information) เช่นรู้ว่าทาง
ราชการจะตัดถนนแล้วรีบชิงไปซื้อที่ดินตัดหน้าไว้ก่อน 
   - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่การเปิดบริษัท หากิน
ซ้อนกับบริษัทที่ตนเองทํางานอยู่ เช่นเป็นพนักงานขายแอบนําสินค้าของตนเองมาขายแข่ง หรือนัก
บัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ราชการ 
   - ทํางานหลังจากออกจากตําแหน่ง (Post-Employment) เป็นการไปทํางานให้ผู้อ่ืน
หลังจากออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้หรือิทธิพลของที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่
ชอบธรรม เช่นเอาความรู้ในนโยบายและแผนการธนาคารของชาติไปช่วยธนาคารเอ กชนหลัง
เกษียณ 
 อาจพิจารณาขอบข่ายและองค์ประกอบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมส่วนบุคคล  
 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ รายได้และหนีส้ิน  
 3) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่  ค่านิยมในสังคม กรอบด้านศีลธรรมและจริยธรรม ระบบ
อุปถัมภ์ สถานะตําแหน่งทางสังคมที่เอ้ืออํานวย ตลอดจนแบบแผนตัวอย่างของผู้บังคับบัญชา  
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 4) ปัจจัยด้านกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนและช่องว่างของกฎหมาย ระบบการ
ตรวจสอบ  
 5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ได้แก่  วัฒนธรรมองค์กร  ความคาดหวังและธรรมเ นียม
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 กล่าวโดยสรุปความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” นั้นเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่ง
เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และละเมิดต่อจริยธรรมในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลทับที่
ซ้อนเข้ามาส่งผลให้มีการใช้อํานาจและแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทํา
ให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็น
ธรรม ส่ งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (Public interest) ทําให้ผลประโยชน์หลัก (Primary 
interest) ขององค์กร หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องเสียไป ซึ่งผลประโยชน์ที่เสียไปอาจเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการบริการ ความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนคุณค่าอื่น  ๆ ที่ดีงาม 
ตลอดจนโอกาสในอนาคต 


