อัครพงศ์ มาปรีดา และ บุญสม เกษะประดิษฐ์
Vol.5 No.1 January-June 2019

คอรัปชั่นเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการบริหารจัดการกิจการพลังงานแห่งชาติในโครงการโซล่าฟาร์ม
Policy Corruption: A case study of The National Energy Management in Solar Farm Project
อัครพงศ์ มาปรีดา1 และ บุญสม เกษะประดิษฐ์2
10.14456/jrgbsrangsit.2019.14
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง คอรัปชั่นเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการบริหารจัดการกิจการพลังงานแห่งชาติในโครงการ
โซล่าฟาร์ม นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาภาพรวมของสถานการณ์คอร์รัปชั่นในปัจจุบัน (2) รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบายของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานในโครงการโซล่า
ฟาร์ม (3) นาเอาความรู้จากผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการคอรัปชั่น
ของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กาหนดขอบเขตการวิจัยเป็นการรวบรวมรายงาน ผลงานวิจัย มติ
คณะรัฐมนตรี และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นของการบริหารจัดการกิจการพลังงาน
แห่งชาติ ในโครงการ ‘โซลาร์ฟาร์ม’ เท่านั้น
ผลการวิจัยพบว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นการทุจริตที่ไม่มีมาตรการใดๆ ถูกออกแบบ หรือกาหนด
ขึ้นมาเพื่อป้องกัน และปราบปรามโดยตรง เนื่องจาก เป็นการทุจริตที่ถูกตรวจสอบเอาผิดถึงคณะบุคคลผู้ทาการทุจริต
ได้ยาก หรือ ถ้าหากจะสามารถสืบสาวไปจนถึงกลุ่มบุค คลดังกล่าวได้ และมักจะไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะพิสูจน์ความผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพราะว่า พฤติกรรม หรือเจตนาของการทุจริตนั้น ได้ถูกสร้าง
ให้เกิดความชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมายไปเสียแล้ว นั่นเอง
คาสาคัญ : คอรัปชั่นเชิงนโยบาย, การบริหารจัดการกิจการ, โครงการโซล่าฟาร์ม
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Abstract
This research is about policy corruption: a case study of national energy management in the solar farm
project. The purposes of this research are to (1) overview the current corruption situation (2) collect the general
information related to the policy corruption of the Energy Regulatory Commission in the solar farm project.
(3) use research results as a set of knowledge and a guidance for solving the problems of corruption in Thailand.
Qualitative research methodology is used. The scope of research is to collect information from reports, research
articles, cabinet resolution, and academic papers related to the corruption of national energy management in the
solar farm project.
The research results reveal that Thai government has no direct measure of “policy corruption.” Because
the policy corruption is fraudulent, it is hard to investigate corruption cases. If it can be traced to a group of people,
there is not enough evidence to prove the faults of all involved. The reason is that the behavior or intent of
corruption becomes righteous and lawful.
Key words: policy corruption, management, solar farm project
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1. บทนา
ธุรกิจโซลาร์เซลล์ หรือการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กาลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิย มในประเทศไทยอยู่
ในขณะนี้ และกลับมาคึกคักยิ่งขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแก้ปัญหาที่ สะสมมานาน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโซลาร์เซลล์ เริ่มมีความหวังกับการทาธุรกิจ โซลาร์เซลล์อีก ครั้งหลังจากที่ต้อ งพบกับปัญหา
โซลาร์เซลล์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาล ทันทีที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ได้หันเร่งแก้ปัญหา
ตั้งแต่การไล่ตรวจใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าว่า ผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะผลิตจริงหรือไม่ หรือจะนาใบสัญญาไปขาย
ต่อ หากแนวโน้ มความเป็น ไปได้สู งว่า จะผลิต ไม่ ทันอายุสั ญ ญาก็ไ ด้ถ อนใบสั ญ ญาทิ้งนายณรงค์ ชัย อั ค รเศรณี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งานกล่ า วว่ า รั ฐ บาลได้ เ ร่ ง แก้ ปั ญ หาใบ รง.4 จนส าเร็ จ และเข้ า ไปตรวจสอบ
ผู้ประกอบการที่มีใบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) พบว่า มีผู้ประกอบการที่ติดใบ รง.4 อีกกว่า
1,013 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 3,000 เมกะวัตต์ ที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ หรือ เรียกว่า กลุ่มทีค่ ้างท่ออยู่ จึงทา
การเปิดรับซื้อ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อ เข้ ามาดูข้ อมูล ผู้ประกอบการธุรกิจ โซลาร์เ ซลล์ ทั้งหมดแล้ว กระทรวง
พลังงานได้จึงสรุปเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 3,800 เมกะวัตต์ ตามข้อก าหนดว่า จะต้อ งเป็นพื้นที่ที่มีส ายส่ง
ไฟฟ้ารองรับ พร้อมกับการยอมรับการใช้ระบบให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีทอินทารีฟ) ที่ 5.66 บาท ต่อ
หน่วย และจะต้องผลิตให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558
ปัจจุบัน คาว่า “การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ได้ถูกกล่าวถึงในสังคมไทย อย่างกว้างขวาง
และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามให้ความหมาย และกาหนดนิยามลักษณะของการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายไว้
ว่า เป็นการใช้นโยบายเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่แยบยล หากดูผิวเผินจะเสมือนการสนอง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่เบื้องลึกที่แท้จริงแฝงประโยชน์เพื่อพวกพ้องและตัวเองอยู่ด้วย โดยเป็น “การทุจริตที่ไม่มี
ใบเสร็จ” เป็นการกระทาโดยอาศัยความฉลาด อาจใช้ “ช่องโหว่ของกฎหมาย” มาตีความดาเนินการจากผิดให้เป็นถูก
อาจระบุว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชน แต่พวกพ้องก็ได้ประโยชน์ กล่าวงายๆ ก็คือ
เป็นการจัดนโยบายตามอานาจหน้าที่ แต่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวกเพื่อนฝูง หรือต่อคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง โดยไม่ได้มีการโกงกินกันเป็นหลักฐาน หรือมีใบเสร็จแสดงว่า กินไปเท่านั้น โกงไปเท่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากที่จะอธิบาย” นอกจากนี้ “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” รวมถึง การดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย หรือการตีความใช้กฎระเบีย บต่างๆ ให้ผิดเป็นถูก เป็น “การ
กระทามิชอบภายใต้กฎหมาย” หรือมองได้ในแง่ “มิชอบเชิงจริยธรรม” เป็นการดาเนินการต่าง ๆ ภายใต้การเปิดช่อง
ของกฎหมาย สร้างผิดให้เป็นถูก หรือตีความกฎหมายให้สับสนคลาดเคลื่อน ข้อเสียของการเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือ
จะไปกระทบกับหลักกฎหมายที่ถูกต้อง กระทบต่อผลประโยชน์โดยรวม และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดี (เดลินิวส์,
สกู๊ปข่าวหน้า, 30 พฤษภาคม 2546)
ทั้งนี้ก ล่าวโดยทั่วไปแล้ว นิยามของ “การคอร์รัปชั่น” สามารถแบ่งออกเป็น สามลักษณะ ด้วยกัน (Qua,
2003) หนึ่งคือ การมองการคอร์รัปชั่นโดยเน้นที่ปัญหาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (public-office centred) สองคือ การ
มองปัญหาคอร์รัปชั่นในทางระบบตลาด (market-centred) คือ การมีอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของการ
คอร์รัปชั่น ผู้ที่ใช้ (ขาย) อานาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ตนนั้นทาได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่ยอมที่จะซื้อ และนิ ยามประเภทที่สาม
คือ การมอง คอร์รัปชั่นเป็นการเอาเปรียบหรือทาลายผลประโยชน์สาธารณะ (public-interest centred) นอกจากนี้ อาจ
จาแนกนิยามคอร์รัปชั่ นโดยแบ่งเป็น (1) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ (ซื้อ) (by nature) คือ การจ่ายเพื่อผลประโยชน์
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(paying for benefits) เช่นเพื่อชนะการประมูล กับ การจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสีย (paying to avoid costs) เช่น การจ่ายให้
ยกเว้นการถูกตรวจสอบหรือเพื่อให้ได้บริการเร็วขึ้น และ (2) ตามระดับ (by level) คือ การทุจริตระดับเล็ก (petty
corruption) และการทุจริตระดับใหญ่ (grand corruption) ซึ่งมักดาเนินการโดยผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับสูงในรัฐบาลที่
อาศัยอานาจในการกาหนดนโยบายเอื้อผลประโยชน์เฉพาะตน (Rose-Ackerman, 1996) รูปแบบของการคอร์รัปชั่ น
จากมุมมองของฝ่ายเอกชน นั้นมี เช่น การขูดรีด (extortion) การให้เงินตอบแทนเพื่ออานวยความสะดวก (kickback),
การให้สินบนกับผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้ตน (bribe), การที่มีกลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพลในการออกกฎหมายกฎระเบียบที่
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม (state capture), การจ่ายเล็กจ่ายน้อยเพื่อความรวดเร็วในการบริการ (facilitation payments)
(Arvis and Berenbeim, 2003) โดยสรุปนิยามของคอร์รัปชัน นั้น สาคัญเพราะจะมีส่วนในการกาหนดจุดสนใจ ทาให้
แนวนโยบายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามมุมมองของปัญหา
ปัญหาคอรัปชั่น ถือได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วหรือ ประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอรัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญ หาที่มี ความสาคั ญที่สุดปัญ หาหนึ่งของหลาย
ประเทศ โดยปัญ หานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีก ทั้งยังทวีค วามรุนแรงและซั บซ้ อ นมากขึ้ นเรื่อ ยๆ แม้ว่าหลาย
ประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กร
อิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปชั่นเป็น
ปัญหาที่นาไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทย
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบั นในหลายๆรัฐบาลที่ผ่าน
มาจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้กาหนดปัญหาคอรัปชั่นอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือมีการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ต่างๆ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ทวีความรุนแรงและมีความ
ซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีแนวโน้มการเกิดคอรัปชั่นมาก
ขึ้น ในแต่ละประเทศจึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย (จารุวรรณ สุขุ มาลพงษ์,
2560)
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่อง การคอรัปชั่น เป็นปัญหาสาคัญลาดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพัน
กับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว (สัมฤทธิ์ ยศ
สมศักดิ์, 2549) เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่น เป็น
เรื่องปกติและยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิดว่า “ผู้มีอานาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย” ดังนั้น หากใคร โกงแล้วทางานเก่ง
ก็ถือว่าพอรับได้ (http://witayakornclub.wordpress.com, 15 ธันวาคม 2560) จึงทาให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อซื้อ
ความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความราคาญ แม้กระทั่ง เกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้า เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่ว
ตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่กินช้าง หรือคนโกงแต่เก่ง ดีกว่าคนซื่อที่ทางานไม่เป็น ซึ่งการกระทาและความคิดเหล่านี้
ทาให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอรัปชั่นเกือบจะสมบูรณ์ และจากผลการวิจัย ของ ประภัสสร เสวิกุล (2554) พบว่า
ในแต่ละปี พ่อค้าและนักธุรกิจมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จะต้องสูญเสียเงินให้กับการคอรัปชั่นเป็นจานวนสูงถึงเกือบ 3
แสนล้านบาท ซึ่งเงินจานวนนี้ หากไม่ไปตกอยู่ในกระเป๋าของคนเพียงไม่กี่คนย่อมสามารถอานวยประโยชน์แก่คน
ส่ ว นใหญ่ของประเทศได้ ทาให้ รัฐต้อ งจ่ายเงินงบประมาณสู ง กว่าที่ เ ป็นจริง ท าให้ประชาชนต้อ งได้รับ บริก าร
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สาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อานาจโดยมิ
ชอบ และมักมีการเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดาเนินการในกิจการที่รัฐจะต้อง
ทา ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทาดังกล่าวได้ (สังศิต พิริยรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2536)
จากสภาพความเป็นจริงของการคอรัปชั่น ดังกล่าวข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นที่ผ่านมาของประเทศไทยได้ดีระดับหนึ่ง ว่า
ถึงแม้ การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย จะมีความพยายาม ป้องกัน และแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อย่างใดก็
ตาม แต่ทว่า ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการคอรัปชั่น ก็มิได้ถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริงเท่าใดนัก ทั้งนี้ จากผลของการ
ใช้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) (http//www.transaparency-Thailand.org/)
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) พบว่า ภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้น มาจนถึงปี พ.ศ. 2545 นั้น ยังไม่ดีขึ้นมากเท่าใดนัก กล่าวคื อ ค่าของดัชนี
ดังกล่าว ยังอยู่ในระดับต่านั่ น คือ อยู่ที่ระดับ 3.20 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ซึ่งนับได้ว่า เป็นเครื่องชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง สถานการณ์การคอร์รัปชั่น
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกตัวชี้วัดหนึ่งว่า การดาเนินงานในการต่อ ต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยที่ผ่าน
มา จนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะได้มีความพยายามในการกาหนด
และใช้มาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการคอร์รัปชั่นอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม
จากการนิยามลัก ษณะของการ “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย” ข้ างต้น อาจจะกล่าวได้ว่า “กระบวนการสร้าง
ความชอบธรรม” ดังกล่าวนี้เอง ที่เป็นสาเหตุสาคัญให้การคอรัปชั่นที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ได้มีการนาเอานโยบาย
และกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นไปใช้ดาเนินการ และใช้บังคับในสังคมแล้วนั้น มีกระบวนการดาเนินงานที่สลับซับซ้ อน
และมีรูปแบบการดาเนินการที่มีความหลากหลายอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ กระบวนการคอรัปชั่นทั้งหมดจะถูกนามายึด
โยง หรือผูกติดไว้กับ “เงื่อนไขที่สร้างความชอบธรรม” ให้กับนโยบาย และกฎหมายนั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้ จะมี
อิทธิพลอย่างสาคัญต่อ “การออกแบบ หรือการสร้างขึ้นของนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ว่า ต้องการจะให้เกิด
โอกาส หรือช่อ งทางในการคอรัปชั่นในภายหลังเช่นไร หรือจะกล่าวอีก นัยหนึ่งก็คือ จะออกแบบนโยบาย หรือ
กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งอย่างไร จึงจะสามารถเอื้อ ให้เ กิดประโยชน์ต่อ การนาไปใช้เ ป็นเครื่อ งมือ ในการดาเนินการ
คอรัปชั่นของกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้นั่นเอง
เพราะเหตุที่ การดาเนินการคอรัปชั่นในระยะนี้ ได้ถูกนามาผูกติดอยู่กับกระบวนการกาหนด และบริหาร
นโยบายสาธารณะดังกล่าวอย่างแยกกันไม่ออกนี้เอง จึงทาให้บางครั้ง การคอรัปชั่นในลัก ษณะเช่นนี้ แทบที่จะไม่
สามารถถูกตรวจสอบได้เลย ทั้งนี้เพราะ ไม่ว่าจะพิจารณาจากแง่มุมใดๆ ก็ตาม ก็ไม่อาจจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า การ
ดาเนินงานดังกล่าวมีเจตนา หรือ พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือแสดงข้อสังเกตให้เห็นว่าได้เกิดการคอรัปชั่น
ขึ้น ทั้งนี้ถึงแม้ว่า การดาเนินงานดังกล่าวอาจจะมีพฤติการณ์อันชวนให้น่าสงสัย หรือน่าเชื่อว่า มีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นก็
ตาม หรือถ้าหากว่า การคอรัปชั่นดังกล่าว ได้ถูกตรวจพบ หรือจับได้ขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ กระบวนการตรวจสอบ
นาตัว ผู้ก ระทาผิดมาลงโทษนั้น ก็แทบจะไม่สามารถสื บสาวไปถึงกลุ่มบุค คลที่เ ป็นตัว การใหญ่ หรือเป็นผู้ส ร้าง
นโยบาย หรือกฎหมายที่ ก่อให้เกิดช่องทาง หรือโอกาสให้เ กิดการคอรัปชั่นขึ้ นได้เ ลย ส่ วนใหญ่แล้ว กระบวนการ
ตรวจสอบเอาผิดก็มักจะสิ้นสุดอยู่ที่ การดาเนินการกับกลุ่มบุคคลในระดับกลาง และระดับล่างจานวนหนึ่ง มากบ้าง
น้อยบ้างแล้วแต่กรณี เท่านั้น
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ด้วยสาเหตุ ข้อจากัด ของการอธิบายถึงที่มาและแนวคิดในการดาเนินงานของการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่ศึกษาวิจัย เรื่อง “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการบริหารจัดการกิจการพลังงาน
แห่งชาติในโครงการโซล่าฟาร์ม” ในครั้งนี้ เพื่อที่จะนาเสนอแนวความคิดที่อาจจะถือได้ว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความพยายามที่จะอธิบายถึงที่มา และแนวคิดของการ คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบายของคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (Energy Regulatory Commission) ในโครงการโซล่าฟาร์ม
2) เพื่อนาเอาความรู้จากผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการ
คอรัปชั่นของประเทศไทย
3. ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการรวบรวมรายงาน ผลงานวิจัย มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอรัปชั่นของการบริหารจัดการกิจการพลังงานแห่งชาติ ใน โครงการ ‘โซลาร์ฟาร์ม’ พร้อมทั้งศึกษานโยบาย
หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของปัญหาการ
คอรัปชั่นของประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการในแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคตต่อไป
การที่ผู้ศึก ษาเลือกใช้นิยาม ของ ค าว่า “คอร์รัปชั่ น” และ “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” ตามที่ สั งศิต พิริยะ
รังสรรค์ (2554) ได้เสนอไว้ตามที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า เป็นการให้คานิยามที่เป็นแบบเชิงประจักษ์ ที่
ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้อานาจโดยมิชอบ (Abuse of power) ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็น อย่างดี
โดยเฉพาะเมื่อเขากล่าวถึงความหมายของ คอร์รัปชั่น ว่า
“เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสาธารณะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่...วงศาคณาญาติ พวกพ้อง และ
คนใกล้ชิดโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การใช้ข่าวสารข้อมูลภายในเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิด
กฎหมาย แต่ถ้าหากการกระทาดังกล่าว... มีการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะ
เลือกปฏิบัติหรือเป็นแบบสองมาตรฐาน (Double standard) หรือเป็นการกระทาที่ขัดกับหลักคุณ
ธรรมและจริยธรรมของความเป็นบุคคลสาธารณะ... ก็ถือเป็นการคอร์รัปชั่ นทั้งสิ้น” (สังศิต พิริยะ
รังสรรค์, 2554)
4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากเรื่องที่ศึกษา เป็นการศึกษา เรื่อ ง
เกี่ยวกับ การทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการของไทย การ สังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านแนวทางการแก้ไข ปัญหาจากผู้นา
และบุคคลสาคัญของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะการศึกษาที่เจาะลึกถึงสาเหตุ และ แนวทางการแก้ไขปัญหาของการ
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ทุจริตในวงราชการไทย ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยได้ กาหนดระเบียบวิธีการตามประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย (1)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) การวิเคราะห์
ข้อมูล
1) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เลือกไว้ แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ม A ประกอบด้วย นักการเมือง ข้าราชการ ผู้นาท้องถิ่น โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่างสัมภาษณ์
แบบเจาะจง
(2) กลุ่ม B ประกอบด้วย นักวิชาการ เป็นผู้มีผลงาน วิจัยและศึกษาผลของการทุจริตในวงราชการ
ไทย มาอย่างต่อเนื่อ ง รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์ว ารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทาให้เป็นที่ยอมรับ ของ
นักวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มามี ความน่าเชื่อถือ
และการบันทึกเทป
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) ผู้วิจัย ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ได้ข้อมูล ความจริงมา
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การลดทอนข้อมูล ผู้วิจัยได้ เรียบเรียงข้ อมูลที่ได้จากบทสรุปการสั มภาษณ์ เจาะลึกของผู้
สัมภาษณ์ โดยลดทอน ข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นสาคัญ โดยนาเทป จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลมาถอด
ข้อ ความ คาต่อ คา (Verbatim Transcriptions) ตรวจสอบ ความถูก ต้อ งอีกครั้ง โดยการเปรียบเทียบกับ บันทึก
ภาคสนาม
(2) การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัย ได้ นาข้อมูลจากการลดทอนข้อมูลมาจัดให้เป็นหมวด หมู่ โดย
จาแนกตามกรณีศึกษาประกอบด้วย สาเหตุ ผลลัพธ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตในวงราชการเพื่อการ
ป้องกันและปราบปราม
(3) การหาข้อสรุปและตีความ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธี สามเส้า ด้วยการ
พิจารณาความสอดคล้อง และ ความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการจัด ระเบียบข้อมูล จัดทาข้อสรุป และตีความใน
รูป แบบของการพรรณนาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
(4) การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะหาความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการ ศึกษา และ
เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนามาสร้าง ระบบความคิด จากนั้นจะอภิปรายผลจากการ ศึกษา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการ ทุจริตในวงราชการ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ ใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
5. กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา
มิติที่ 1) กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้กรอบการวิเคราะห์ของสังศิต พิริยะรังสรรค์
ที่เสนอว่าในการศึกษาเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นควรเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary approach) คือนา
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ความรู้จากหลายสาขาวิชามาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันในแบบบูรณาการ (Integrated approach) คือการนาความรู้จาก
หลายสานักมาเพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์หนึ่งๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกที่จะเลือกใช้แนวการวิเคราะห์ที่ถนัด
หรือเห็นว่าเหมาะสมกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดอคติทางวิชาการที่แตกต่างกันในแขนงวิชาต่างๆ และ
เป็นการเพิ่มน้าหนัก ในการตรวจจับคอร์รัปชั่ นได้ดียิ่งขึ้ นด้ว ย ผู้วิจั ยจึ งเห็นว่าการใช้แบบนี้จ ะเป็นประโยชน์กับ
การศึกษามากกว่า
มิติที่ 2) การศึกษา เรื่องคอร์รัปชั่นจานวนหนึ่ง ไม่ได้คานึงถึง บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ที่ทาให้มองไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมสามารถทาให้แบบแผนการ
คอร์รัปชั่นเปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงบริบท เหล่านี้ เช่น กรณีที่นักธุรกิจได้เปลี่ยนบทบาทกลายมา
เป็นนักการเมือ งเอง ก็จะทาให้แบบแผนการคอร์รัปชั่ นเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากไม่มีการนาบริบทเหล่านี้มาศึกษา
เชื่อ มโยงกับการคอร์รัปชั่ นด้วยแล้ว เท่ากับว่าเรามองพฤติ กรรมที่คอร์รัปชั่นในลัก ษณะที่สถิตคงที่ (Static) ไม่มี
เปลี่ยนแปลง (Dynamic) ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นจุดอ่อนในการศึกษาที่สาคัญ ดังนั้นในการศึกษากรณีการบริหารจัดการ
สานักกิจการพลังงาน กรณีโซล่าฟาร์มจันทบุรี ในครั้งนี้ จึงมีการศึกษาในเรื่องของบริบทเอาไว้ด้วย และ
มิติที่สาม) การศึกษาเกี่ยวกับตัวแสดง (Actors) หรือ การจาแนกตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับ การคอรัปชันว่า มี
ใครบ้าง และใครทาหน้าที่อะไร ซึ่งมีข้อดีที่ทาให้เห็นว่าใครเป็นตัวแสดงหลัก ใครเป็นตัวแสดงรอง และใครเป็นผู้ให้
การสนับสนุน ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่มีการกาหนดตัวแสดงไว้ในการศึกษาเช่นนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่า
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยทาให้ผู้วิจัย พบว่า การคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และ
นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซั บซ้ อ น ส่ งผลกระทบต่อ การบริหารจั ดการ
ประเทศของรัฐบาลในระยะยาว หากแต่การทุจริตเชิงนโยบาย มีความซับซ้อนแตกต่างไป กล่าวคือ เป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยการสร้างความชอบธรรมอย่างเป็นระบบขึ้นมาเพื่อการคอรัปชั่น ทาให้การทุจริตที่เกิดขึ้น
จากสร้างความชอบธรรมโดยอาศัยอานาจรัฐเป็นเครื่องมือในลักษณะนี้ มั กอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลต่างๆ
ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความชานาญ เช่น นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
จากภายใน และภายนอกหน่วยงานของรัฐ ในการทุจริตอย่างมีระบบ (systematic corruption) โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ที่สาคัญคือ กระบวนการทาให้เกิดความชอบธรรมในการทุจริตโดยการ “สร้าง” หรือใช้ “องค์ความรู้ทาง
วิชาการ” เป็นเครื่องมืออย่างเป็นระบบใน “การสร้างความสมเหตุสมผล” ให้กับนโยบาย หรือกฎหมายต่างๆ ที่ล้วน
เป็นเพียงเครื่องมือและข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรม ความสมเหตุสมผล หรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการ
ดาเนินงานตามนโยบาย หรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น เพื่อ ประโยชน์ในการสร้างหรือเปิดโอกาส
หรือใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนโยบาย
หรือกฎหมายนั้นๆ มากกว่า
ถึงแม้การดาเนินงานหนึ่งๆ อาจจะเป็นที่น่าสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถทาให้ปรากฏอย่าง
ชัดเจนได้ถึงพฤติก รรม หรือ เจตนาที่จะทาการคอรัปชั่นของกลุ่มบุค คลที่เ กี่ยวข้ องกับการกาหนดนโยบายที่เ ป็น
ต้นเหตุได้ หรือไม่ สามารถที่จะพิจารณาแต่เพียงพฤติกรรม หรือเจตนาของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ว่า มี
ความเกี่ยวข้องกับการทุจริตเชิงนโยบาย หรือไม่ และไม่สามารถนาเอามาตรการป้องกัน และปราบปรามการคอรัปชั่น
มาบังคับใช้ดาเนินการกับกรณีดังกล่าวเช่นนี้ได้เลย หรือถ้าหากมีช่องทางที่จะสามารถกระทาได้ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
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ยากจะป้องกัน หรือพิสูจน์ได้ นอกจากนั้น ยังอาจจะนาไปสู่ความล้มเหลว หรือไม่สามารถที่จะดาเนินการป้องกัน
และติดตามพิสูจน์เอาผิดกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นได้ในท้ายที่สุดอีกด้วย
กล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน “การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นการทุจริตที่ไม่มีมาตรการใดๆ ถูกออกแบบ หรือกาหนด
ขึ้นมาเพื่อป้องกัน และปราบปรามโดยตรง เนื่องจาก เป็นการทุจริตที่ถูกตรวจสอบเอาผิดถึงคณะบุคคลผู้ทาการทุจริต
ได้ยาก หรือถ้าหากจะสามารถสืบสาวไปจนถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แต่มักไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
พิสูจน์ความผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพราะว่า พฤติกรรม หรือเจตนาของการทุจริตนั้ น ได้ถูกสร้างให้เกิด
ความชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมายไปเสียแล้ว นั่นเอง
จากการสารวจข้อมูลของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลมาข้างต้นนี้ เป็น
เพียงแค่ส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์ที่อื้อฉาวเท่านั้น จากการวิจัย พบว่า การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมักใช้เงื่อนไขทาง
การเมืองเอื้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้องในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อ น ปัญ หาการทุจริตเชิงนโยบาย
นอกจากจะเป็นความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจแล้ว บ่อยครั้งยังมีกลุ่มขนาดใหญ่หรือกลุ่ม
ธุรกิจข้ามชาติร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากต่างมี ผลประโยชน์ร่วมกับในลัก ษณะต่างตอบแทน ผลการศึกษาทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย หรือการใช้ความชอบธรรมของนโยบาย และกฎหมาย เป็น
เครื่อ งมื อ ในการแสวงหาประโยชน์ มีค วามแตกต่า งจากปัญ หาการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ หรือ ปัญ หาการ
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ (abuse) ที่อาศัยการร่ว มมือ กันของนัก การเมือ ง
ข้าราชการและนักธุรกิจในการใช้เครื่องมือ หรือกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ของรัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็นการ
ใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่เพื่อคอร์รัปชั่นการดาเนินการที่เป็นประเด็นข่าวที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นที่ทราบกัน
เพียงบางประเด็นเรื่อง เท่านั้น กรณี ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้นาเสนอมาข้างต้นนี้ อาจจะช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดของ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน “การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นการทุจริตที่ไม่มีมาตรการใดๆ ถูกออกแบบ หรือ
กาหนดขึ้นมาเพื่อป้องกัน และปราบปรามโดยตรง เนื่องจากเป็ นการทุจริตที่ถูกตรวจสอบเอาผิดถึง คณะบุคคลผู้ทา
การทุจริตได้ยาก หรือถ้าหากจะสามารถสืบสาวไปจนถึง กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ก็มักไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะพิสูจน์ ความผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพราะว่า พฤติกรรม หรือเจตนาของ การทุจริตนั้นได้ถูกสร้าง
ให้เกิดความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายไปเสียแล้ว นั่นเอง ผลของการทุจิตเชิงนโยบายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ที่พบว่า เกิดจากการล็อคเสป็คที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ “หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการบางราย” ที่นาไปสู่
การสร้างกลไก “การฮั้ว”
ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงพบ “โครงสร้างอานาจที่เอื้อต่อการฮั้วโครงการ” ที่สามารถแสดงเป็นเป็น
แผนผังรูป ได้ดังรูปที่ 1

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

205

อัครพงศ์ มาปรีดา และ บุญสม เกษะประดิษฐ์
Vol.5 No.1 January-June 2019

• การใช้อานาจสั่งการเพือ่
• แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน

นักการเมือง

อานาจ

ข้าราชการ
เจ้าพนักงาน
องค์การภาครัฐ

เงื่อนไข/กฏเกณฑ์ที่เอื้อผลประโยชน์
ต่อตนเอง/พวกพ้อง
ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

ระบบอุปถัมภ์

อานาจ – เงิน

ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการ/
หน่วยงานที่ได้รับ
การพิจารณาในโครงการ

• ใช้อานาจตามกฎหมาย ริเริ่ม
• ใช้อานาจสั่งการล็อคเสป็ค
• แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน

รูปที่ 1 ผังโครงสร้างอานาจที่เอื้อต่อการฮั้วโครงการ
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย
5.1 ความรู้จากผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการคอรัปชั่นของ
ประเทศไทย
ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังงาน ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนทุกๆ ภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง รวมถึงภาคครัวเรือ น ซึ่งมีทั้งพลังงานจากน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
พลังงานจากไฟฟ้ามีทั้งที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และที่ประเทศไทยผลิตได้เองโดยผู้ประกอบการกิจ การด้าน
พลังงาน ในปี 2550 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น มีมติ เห็นชอบพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการกากับกิจการ พลังงาน (กกพ.) ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบ กิจการพลังงาน
และมีสานักงานคณะกรรมการกากับ กิจการพลังงาน (สกพ.) สนับสนุนงานของคณะกรรมการ กากับกิจการพลังงาน
2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานเป็นไปอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงาน
และผู้ประกอบการส่งเสริมในเรื่องของการแข่งขันในกิจการพลังงาน ส่งเสริมการบริการของระบบโครงข่ายพลังงาน
ทีเ่ ป็นธรรม ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนี้ ยังเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบการไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องอัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ และ การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงานจากทุกภาคส่วน ใน
พระราชบัญญัตินี้ มีก ารก าหนดให้มี คณะกรรมการก ากับกิจ การพลังงาน ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ คนหนึ่ง และกรรมการอื่น อีกหกคน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้มีสานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานสนับสนุน งานของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน โดยสรุปมี ดังนี้
1) กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ ทั้งใน
เรื่อง ความเพียงพอ ความมั่นคง การแข่งขันในกิจการพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม การ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการพลังงานให้เกิดความเป็นธรรม
2) ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน การกาหนดประเภท ขนาด และลักษณะกิจการ
พลังงานที่ ได้รับข้อยกเว้น
3) กาหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและ เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
4) กาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหา ไฟฟ้า การออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนาส่งเงินเข้ากองทุน และ
การใช้ จ่ายเงินกองทุน
7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย ด้านการประกอบกิจการพลังงาน
8) ให้ความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงานแก่ประชาชน
การบริหารจัดการและการแข่งขันในกิจการพลังงานเป็นข้ อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้เกิดการบริหาร
จั ด การที่ ดี เกิ ด การแข่ ง ขั น อย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ทั้ ง ในเรื่ อ งของการก ากั บ การลงทุ น การเปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการใช้ระบบส่งจ่ายพลังงาน การเสริมสร้าง และสนับสนุนการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การเปิดโอกาสให้มี
การซื้อ ขายไฟฟ้าตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงาน ด้านการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของผู้ใช้พลังงานเป็นข้ อมูล
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชนผู้ใช้ พลังงานและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงานของ
ไทย
5.2 กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการดาเนินงานตามโครงการหรือ นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สภาพปัญหาความเป็นจริงด้านการทุจ ริต ดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาของ
ประเทศไทย ซึ่งถึงแม้มีความพยายามป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาการทุจริตมิได้ถูกแก้ไขได้อย่าง
แท้จริง แม้มีการกาหนดและใช้มาตรการป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่องก็ตาม ซึ่งปัญหาการทุจริตที่พบจะเป็นการ
ทุจริต ภายใต้แนวคิดว่าด้วยการสร้างอ านาจหรือบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการทุจ ริต โดยการสร้าง
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นโยบาย หรือกฎหมายต่างๆ โดยอ้างถึงผลประโยชน์ของสาธารณะขึ้นมาผ่านการใช้กระบวนการสร้างความชอบ
ธรรม และใช้นโยบายหรือ กฎหมาย นั้น กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติในเรื่อ งใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา
เพื่อให้กลุ่ม บุคคลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการทุจ ริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ข องตนจากการ
ดาเนินงานตามนโยบายหรือกฎหมายนั้นๆ การทุจริต นี้ เรียกว่า “การทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเป็นการทุจริตภายใต้การสร้างนโยบายหรือ กฎหมายซึ่งอ้างถึง ผลประโยชน์
สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามนโยบายหรือกฎหมายที่ถูกกลุ่มบุคคลสร้างขึ้นผ่าน การใช้กระบวนการ
สร้างความสมเหตุสมผลทางวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นสามารถนานโยบายหรือกฎหมายไปใช้
ประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการดาเนินการทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตน และพวกพ้อง การทุจริตเชิง
นโยบายจึงเป็นการกระทาที่อาศัยอานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือในการทางาน
ความเกี่ยวโยงของสถานการณ์การทุจริตเชิงนโยบายของการบริหารและการจัดการกิจการกิจการพลังงาน
สามารถแสดงได้ดังรูปแบบภาพ รูปที่ 2
การทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ทุจริตเชิงนโยบาย

อานาจในการกาหนดนโยบาย

รูปที่ 2 รูปแบบการซับซ้อนการทุจริตนาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อการคอร์รัปชั่น
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย
การคอร์รัปชั่ นเชิงนโยบาย ในกรณีข องการบริหารจัดการกิ จ การพลังงานแห่งชาติ ในโครงการ “โซล่า
ฟาร์ม” มีคุณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง และนักธุรกิจ กล่าวคือ นักการเมืองเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์
ขณะที่นักธุรกิจเป็นผู้รับการอุปถัมภ์ ซึ่งการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือที่มักถูก
เรียกว่า ‘ผลประโยชน์ทับซ้อน’ (conflict of interest) นั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับการคอร์รัปชั่น แม้จะไม่
มีคานิยามที่เป็นสากลของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระความรับผิดชอบ “โซ
ลาร์เซลล์”...พลังแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากาลังเข้าสู่ยุคธุรกิจ สะท้อนได้จากการลงทุนในหลายภาคส่วนทั้งบ้าน โรงงาน
เล็ก กลาง ใหญ่ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
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ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ที่ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกมองว่าจะรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท หรือ นักการเมือ งที่แต่งตั้งตน มากกว่าประโยชน์ข องประเทศชาติ ตามหน้าที่รับผิดชอบในตาแหน่ง
ราชการ ทั้งนี้ มาตรา 27 กาหนดลักษณะต้องห้าม อาทิ ข้าราชการหน่วยงานในกลุ่ม (2) และผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นกิจการ/
ผู้ได้รับผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การกาหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิต้องพ้นสถานะ ที่เข้าถึงความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
พลังงาน ดังนั้น ภาคประชาชนควรจะเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้ใช้อานาจ ไม่ว่ามาจากการเลือ กตั้งหรือ ไม่ เพื่อ ความ
โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลที่มากและซับซ้อน ได้ทาความเข้าใจตามความเป็นจริง เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะอย่างเป็น
ทางการและสร้างสรรค์ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง รูปแบบการทุจริตเชิงนโยบายที่พบ เช่น การทุจริตงบประมาณแผ่นดิน
การก่อ สร้า งโครงการต่างๆ ของภาครัฐ การแต่ งตั้ง โยกย้า ยข้ า ราชการ การแต่ง ตั้งนั ก การเมือ งข้ า ราชการเป็ น
คณะกรรมการพิจารณาในโครงการต่างๆ
6. การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
หลายครั้งเมื่อเกิดข่าวคราวการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ก็มักจะปรากฎวาทกรรมหนึ่งขึ้นมาเพื่ออธิบายเสมอนั่น
คือ “นักการเมืองคือสาเหตุของการคอร์รัปชั่น” แน่นอน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วาทกรรม ดังกล่าว มีส่วนถูกด้วย แต่
ปรากฏว่า คนจานวนมากมักจะใช้เหตุผลนี้ เพื่ออธิบายการเกิดคอร์รัปชั่ นใน ‘ทุกกรณี’ ราวกับว่าการคอร์รัปชั่ นนั้น
เกิดมาจากสาเหตุเดียว นั่นคือ นักการเมือง จริงๆ แล้ว การคอร์รัปชั่นนั้นไม่ได้เกิดมาจากนักการเมืองอย่างเดียวเท่านั้น
หากยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย การคอร์รัปชั่นภาครัฐมีความซับซ้อนและก็สัมพันธ์กับภาคธุรกิจอย่างแยก
ไม่อ อก เป็นต้น ในกระบวนการโซล่าฟาร์ ม ในปัจ จุ บัน ภาครัฐจะไม่ได้ทาโครงการเองแล้ว แต่จ ะให้ค นอื่นที่
เชี่ยวชาญกว่ามาทา ซึ่งนั่น ก็คือ ภาคเอกชน นั่นเอง โดยปกติภาครัฐจะเปิดให้บริษัทรับเหมาเข้ ามาประกวดราคา
เพื่อให้ภาครัฐได้เลือกบริษัทรับเหมาที่เหมาะสมที่สุด (นั่นคือ ทางานดีในราคาที่ถูก) แต่ทั้งนี้ ในความเป็นจริงภาครัฐ
อาจไม่ได้บริษัทรับเหมาที่ดีที่สุดก็ได้ เพราะว่า คนจากบริษัทอาจมาติดสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสู งเอาไว้ ใน
รูปแบบต่างๆ กัน เช่น เงิ น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะตอบแทนในอนาคต จนทาให้ผลจากการประกวดราคาไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทที่ติดสินบนซึ่งอาจจะทางานได้ไม่ดีก็ได้รับงานไปทา
ปัจจุบันแม้หน่วยงานภาครัฐในทุกยุคทุกสมัย ต่างก็ประกาศเป็นนโยบายไว้อย่างชัดเจนว่า ได้ให้ความสาคัญ
กับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดด้วยหลักคุณธรรมในการให้บริการของ
หน่วยงาน วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยมีการวัดผลประเมินผลเพื่อให้
ทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการดาเนินภายในองค์กร ที่จะนาไปสู่ การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดาเนินงานให้สูงขึ้น แล้วก็ตาม แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัยแล้ว การสร้างเครือข่ ายใน
ระดับต่างๆ เพื่อการต่อต้านการทุจริตจะเป็นมาตรการที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทาให้การต่อต้านการทุจริตมี
ความยืดหยุ่น ไม่ติดอยู่กับกรอบอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายยังเป็นการสร้างการจัดการปกครองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ในลักษณะของ
การจัดการปกครองเชิงประสานงาน (Collaborative governance) เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จาเป็นต้องร่วมดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง
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ระยะยาว โดยต้อ งมีการปฏิรูปใน 3 ส่ว น กล่าวคือ ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการ
ทางานของหน่ว ยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต ซื่ อ ตรง มีประสิ ทธิภาพและเกิดป ระสิทธิผล ถือ
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางาน สามารถทางานร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรื่น
(2) ภาคธุรกิจ เอกชนต้องปฏิรูปการทางานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เป็นธรรมต่อลูกค้า
รับผิดชอบต่อ สังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุ ณภาพสามารถทางานร่ว มกับภาครัฐและภาค
ประชาชนได้อย่างราบรื่น และ (3) ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง มีความรู้ความเข้าใจหลัก การของการสร้างการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองและสั งคมที่ดี เช่น การสร้างเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมจากระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานา
ประเทศ โดยในแต่ละระดับอาจมีตัวแสดงต่างๆ จากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และหน่วยงานรัฐเข้าร่วม โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์กรอิสระในการต่อต้านการทุจริต การสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่ น เป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงการทางานในแบบองค์การเครือข่ายที่เ ป็นกลไก ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมบน
พื้นฐานของความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน
และภาคประชาชน ดังแสดงได้ดังรูปที่ 3

ภาครัฐ

สื่อมวลชน

เครือข่ายเพื่อป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแบบองค์รวม

ภาคประชาชน

ภาคการเมือง

รูปที่ 3 เครือข่ายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายแบบองค์รวม
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย

7. บทสรุป
พลัง งาน ถือ เป็ นปั จจั ยพื้ นฐานที่มีค วามส าคั ญ ต่ อ ต้ นทุ นของประเทศในทุ ก ด้ านทั้ง ทางด้ านเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ล้ว นแล้ว แต่มีส่ว นเชื่อ มโยงกับพลังงานแทบทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็นการดารงชีวิตประจาวันการ
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ประกอบอาชีพ การผลิตวัตถุดิบ หรือ แม้แต่ต้นทุนการผลิตภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ปัจจุ บันมีก ารเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ทาให้มีความต้ องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
พลังงานมีจากัดและขาดแคลน รวมถึงสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อ งทุกปี ดังนั้น จึงต้องมีก ารจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการการพลังงานใช้ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
การสร้างความโปร่งใส อาจเป็นบันไดขั้นแรก เพราะทั้งการตัดสินใจที่นาไปสู่การผูกขาด การใช้ดุลพินิจ
อย่างไม่เหมาะสม และการขาดกลไกความรับผิด ล้วนเกิดขึ้นภายใต้การกาหนดนโยบาย และการดาเนินการต่างๆ ที่
ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ความโปร่งใสอันเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถ
ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจ และการดาเนินการต่างๆ ของผู้ใช้อานาจรัฐได้ ดังนั้น การสร้างการบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มี
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่
สาม การมีห ลัก การที่แ น่ น อนคงเส้น คงวาและเป็นธรรมเพื่อ ให้ ประชาชนเกิ ดความมั่น ใจ (predictability) ซึ่ ง
หมายความว่ า กฎเกณฑ์ ต่ า งๆจะต้ อ งใช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ล าเอี ย ง ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และไม่
เปลี่ ย นแปลงบ่ อ ยๆจนก่ อ ให้ เ กิ ดความสั บ สน และประการสุ ด ท้า ย คื อ การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน (Public
Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์ กร กล่าวคือในการ
ตัดสินใจด้านนโยบาย นั้น จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่
ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ
ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้
มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณ
ทางวิชาชี พต่างๆ เพื่อ เป็น แนวทางอันชัดเจนในการชี้ นาพฤติก รรมไปในทิศทางที่ ถูก ต้อ ง ก าหนดบทลงโทษผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้
สูงขึ้น
ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เ ข้ มแข็ งเป็นองค์ ก รแบบเปิด สมัค รใจในการรับ
สมาชิก มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานและมีจิ ตสานึกที่เ สียสละในการทางานเพื่อ ผลประโยชน์ข องส่ว นรวม
องค์กรภาคประชาสังคม เหล่านี้ จะมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้ อนได้อ ย่างแท้จ ริง (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.),
กระทรวงการคลัง, 2560)
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ประเทศไทยเผชิญกับสภาวะปัญหาการทุจริตมายาวนาน โดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบในอดีต คือ การที่
นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ อาศัยสินบนช่ว ยให้ได้ก ารบริการที่พิเศษกว่า ได้เปรียบกว่า โดยพฤติกรรมดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐเป็นจานวนมากปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนเป็นวัฒนธรรม การรับสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการบริการ
ตามหน้าที่ของหน่วย (transparency international, 2009) รวมทั้งการกระทาดังดังที่อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตของสหประชาชาติ ระบุว่า การทุจริตที่มีมากที่สุดคือ การใช้อานาจในทางที่ผิด (Abuse of Power) หรือการใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด (abuse of function) คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่ วนรวม และ
กระทาผิดต่อ ตาแหน่งหน้าที่ นั่นเอง ที่ส่งผลให้ทาให้รัฐต้อ งจ่ ายเงินงบประมาณสู งกว่าที่ ควรเป็นจริง และทาให้
ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง ยังทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทย ที่
มัก จะมีก ารใช้อ านาจโดยมิชอบและมัก มีการเรียกผลประโยชน์จ ากนัก ลงทุน เพื่อ แลกกับการอนุญ าตให้เ อกชน
ดาเนินการในกิจการที่รัฐจะต้อ งทา ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทา ดังกล่าว ได้ (ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร
และสังศิต พิริยะรังสรรค์, 2537)
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