


สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  การเปลี่ยนแปลงวธิีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก ต่อการด าเนินงาน
ด้านการ ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรฐัอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเปน็หนึ่งใน
ความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 ผู้น าโลกควรจะเพ่ิมความพยายามขึ้นเป็น
สองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มคีวามเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ ซ่อนอยู่ออกให้หมดและ
น าทรัพย์สินกลับคนืให้กับประเทศ ตน้ทางที่ถูกขโมยไป…” 



 เยาวชนถือเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การป้องกันและ
ปราบปรามการ ทจุริตจึงจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางคือเด็กและเยาวชน โดยมุ่งสร้างให้
เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความมีวินัยและความรับผิดชอบ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด้วยการสร้างจิตส านึก “ความเปน็พลเมือง” ให้กับเยาวชน 
ด้วยการปลูกฝังแนวคิดแบบเลขฐานสิบและเลขฐานสอง แนวคิดคิดได้ คิด ดี คิดเปน็ เป็นตน้ 



 ความหมายและที่มาของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง 

• ค าว่า “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการน าไปใช้เทียบกับค าอื่นๆ อาทิ 
ประชากร ประชาชน ปวงชน และราษฎร์ ฯลฯ ค าว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการ
ปฏิวัติใหญ่ในฝรัง่เศส เริ่มต้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1789 ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการ
ปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ล้มล้างระบบชน ชั้นตา่งๆขณะนั้นได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนาง
ข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอ ภาคของชาวฝรั่งเศสทุกคน 
ต่อมาค าว่า "Citoyen" จึงแปลเป็น "Citizen" ในภาษาอังกฤษ 

• พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง 
ชาวประเทศ ประชาชน 



 



• ประเทศไทย ค าว่า “พลเมอืง” น่าจะถูกน ามาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เนื่องจากผู้น า
คณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้น าเอาค านี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร ซึ่งประกาศใช้
เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความ
เป็นพลเมืองและหน้าท่ีของพลเมอืง มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า "ประชาชนชาวไทยย่อม มีฐานะเป็นพลเมือง" 

• สรุปได้ว่า ความเป็นพลเมอืง คอื ประชาชน ที่มีอิสรภาพ มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตอ่ประเทศของ ตนเอง โดย
จะตอ้งเคารพสิทธิผูอ้ื่นไม่ละเมดิสิทธิผู้อืน่ “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งเคารพสิทธิ ผู้อื่นและจะต้อง
ไม่ใช้สิทธเิสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมใช้สิทธเิสรีภาพของ ตนโดยรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดขีึ้นหรือแย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้น ได้ก็ด้วยการ
กระท าของคนในสังคม 

 



การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การสร้างความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต จะต้องเริ่มต้นจากการปรับ
กระบวนการคิด ให้เยาวชน คิดได้ คิดดี และคิดเป็น เพื่อให้สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ น าไปสู่สังคมปลอด การทุจริตในที่สุด 



 



 



 ระบบการคิดแบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) เมื่อน าระบบ เลข “ฐานสบิ Analog” และ ระบบเลข 
“ฐานสอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า 
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่มตีัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดห้ลายทาง 
เกิดความคิดทีห่ลากหลาย ซับซ้อนหากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิด
เยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วน บุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกนัไม่ได้ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถงึโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ 
ท าไมไ่ด,้ ประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้ จึง เหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเร่ืองต าแหน่งหน้าที่ กับเรือ่งส่วนตัวออกจากกันไดอ้ย่างเด็ดขาด และไมก่ระท าการที่เป็นการขัดกนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 

 



 



 



 



 



คิดได้ คิดดี คิดเป็น คือการคิดไตร่ตรองก่อนลงมือท าสิ่งใด ได้แก่ คิด
ก่อนท า คิดถึงผลเสียที่ เกิดกับประเทศชาติ บทลงโทษ ผลกระทบที่จะ
เกิดแก่ตนเอง คิดแบบพอเพียง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่น ามาปะปน
กัน ดังภาพ 







ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ค าว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้
มีการให้ความหมาย ดังนี้ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า
ละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งท่ีไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด ละอาย
ใจ 

 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 

 



 ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจาก
กลัวว่า เม่ือตนเองได้ท าลงไปแลว้จะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด 



ความละอายระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรูห้รือเห็นในสิ่งที่ตนเอง
ได้ท าลงไป ก็ไม่ กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ
ผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้ง 
ชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบาง
เรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอก ข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจ
หรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขัน้สงูแล้ว บคุคลนัน้ก็จะไม่
กล้าท า 

 



 ความจ าเป็นของการทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจรติไม่ว่าระดับเล็กหรือ
ใหญ่ย่อม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ  
 ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครผล ของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่าง

มาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และ
ประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อม กันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์
ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความ เสียหายที่รัฐสูญเสีย
งบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้ว ถือเป็นความ
เสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็น เรื่องของ
คนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ ยังคงที่
จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้ เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคม ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะ
ท าให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

 



การลงโทษทางสงัคม (Social Sanctions) การลงโทษทางสังคม ถือเป็นอีกหนึ่ง
กระบวนการที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตได ้เพราะหากเกิดการ ทุจริตขึ้นแล้ว 
สังคมไมย่อมรับในการทุจริตนั้น ช่วยกันสอดส่องดูแล และมกีารลงโทษทางสังคมจะ
ช่วยให้พฤติกรรม ลดลงจนไม่เกดิขึ้นในที่สุด ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือ
เรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า “Social Sanction” 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้
ความหมาย ของ ค าว่า “Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมตัิทาง
สังคม หมายถงึ การขู่ว่าจะลงโทษหรือการ สัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนด
ไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพื่อชักน าให้สมาชิกกระท า ตามข้อบังคับ
และกฎเกณฑ์โดยทั่วไปการลงโทษโดยสังคมน้ันเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่
ต้องการให้ สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทีส่ังคม
ยอมรับร่วมกัน 



 การลงโทษทางสังคมมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
อยู่ภายในความหมาย ของตัวเอง ดังนี้  
• ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้

การ สนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้
ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับ
สังคม เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็น แรงจูงใจ ให้การสนับสนุน  

• การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) คือการลงโทษเมื่อสมาชิกไม่
ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของสังคม อยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบ
สังคม แสดงการไม่ยอมรับ สมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เช่น การว่ากล่าวตักเตือน 
ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการ กดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) 
การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ใน รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดย
ปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 
 



 



 การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูก
กระท า การลงโทษประเภทนี้เป็น ลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งนั้นอีก การ
ลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การ
นินทา การประจาน การชุมนุม ขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่
ยอมรับต่อสิ่งทีบุ่คคลอื่นไดก้ระท าไป ดังนั้น เมื่อมใีครทีท่ าพฤติกรรม 
เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไมพ่อใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม 
จนน าไปสู่การต่อต้านดังกล่าว  



การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาท
ของภาคประชาชน 
 ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนในฐานะพลเมือง 
ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลอนาคตและความอยู่รอดของชาตไิทยของเรา ในการที่
ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ
ป.ป.ช.ภาคประชาชนนั้นจึงต้องมีหลักการท างาน ดังนี้ 

 



 มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาท างานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง นั่นคือต้องมีความ
เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสไม่
ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก นั่น
หมายความว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยการด าเนินชีวิตแบบปรัชญาพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง นั่นคือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ 
ป.ป.ช.ภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง การทุจริตคอรัปชั่น
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการท างานให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังค, 

 ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ 
ต่างๆ  ไม่ว่าโดยการให้ความรู้หรือการเสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของ
การท างานของภาครัฐ การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และการช้ีให้เห็นอันตรายของการทุจริต
คอรัปชั่น 



  การเฝ้าระวังพื้นที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ได้ทันการ 

  ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน หมู่บ้าน
ต าบล และในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น 

  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทกุระดับ
ไม่ว่าในระดับชาติหรือในระดับทอ้งถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ ป้องกันคนไม่ดไีม่ให้เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่ใหส้่งเสริมคนดีให้คนดีได้
ปกครองบ้านเมืองและควบคมุไมด่ีไม่ให้มีอ านาจไม่ให้กอ่ความเดือดร้อนวุ่นวายได้ 
 



ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นเป็นการปกครองที่ใกล้ตัวของประชาชนมากที่สุดโดยการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนประเมินการท างานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นของตน เป็นต้น 

  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ
ของสาธารณะชนเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงการท างานของ ป.ป.ช.ภาค
ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ยกย่องให้ก าลังใจและช่วยกัน
รณรงค์ปกป้องคนที่ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม 

  หามาตรการรองรับการท างาน และคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ป ป ช. 
ภาคประชาชน และเครือข่าย 

  มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช.ภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์ให้ประชาชน
เข้าร่วมกันป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับ 
ป.ป.ช.ภาคประชาชนกันอย่างกว้างขวางซึง่จะยังประโยชน์ในการปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 



การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 เม่ือประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท า
ให้เกิดกระแสการต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่
กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึก
เหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมลูเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปจัจุบันเป็นสังคม
สมัยใหม่ และก าลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้
สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความ
ตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรตัวอย่างที่จะน ามา
กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการ
ทุจริตทีประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุด
นักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทาง
กฎหมาย ดังนี้ 



ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้าน
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิด
ขึ้นอยู่บ้าง เช่น เมื่อปีพ.ศ. 2559 มีข่าวกรณขีองประธานาธิบดีถูกปลดออก
จากต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 
โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการ
บริหารประเทศรวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการ
ทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผล ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคน
เรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาว
ทางการเมือง 





ประเทศบราซลิ ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มี
การชุมนุม ประท้วงการทุจรติที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่
พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของ ประเทศ โดยมี
ประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครัง้นี้ และมีการ
แสดงภาพหนูเพื่อเป็น สัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่
ทุจริต การประท้วงดงักลา่วยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ 
ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สดุ
ประธานาธิบดีได้ถูกปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการ กระท าทีล่ะเมิดต่อ
กฎระเบียบเรือ่งงบประมาณ 



 



 จากตัวอย่างขา้งต้นแสดงให้เหน็ถึงความตื่นตัวของประชาชนที่
ออกมาต่อต้านต่อการทุจรติ ไม่ว่า จะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเลก็ๆ 
หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึง่การไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนทีท่ า
ทุจริตแล้วตนเองรูส้ึกไม่พอใจ มีการ ส่งเรือ่งตรวจสอบ ร้องเรียน และใน
ที่สุดคือการชมุนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น 
ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการ
ทุจริตก็จะลดน้อยลง 



 แตห่ากจะให้เกิด ผลดียิ่งขึน้ จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อ
การทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทจุริต โดยน าเอาหลักธรรมทางศาสนา มาเป็น
เครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึน้
กระบวนการในการแสดงออกต่อการ ไม่ทนต่อการทุจรติจะต้องเกิดขึน้ 
และมีการเปิดเผยชื่อบคุคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอยา่ง
ทั่วถึง เมื่อ สังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปราม
การทุจริตที่ดี รวมถึงการสรา้งให้สงัคมเป็น สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ มี
ความละอายตอ่การท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง 
ประเทศชาติจะ สามารถพัฒนาได้มากขึ้น 



 ส าหรับระดับการทุจริตที่เกดิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ ประเทศชาติทั้งสิน้ บางครั้งการทุจริต
เพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้ การมี
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้
เช่นกัน 

 เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนได้เข้า
ศึกษาในสถานที่แห่งนั้น 

 



 หากพิจารณาแล้วอาจพบวา่เปน็การช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อที่
สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการ
สอนของทางสถานศึกษาตอ่ไป แต่การกระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการ
ปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม 



สรุป 
 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต คือการทีป่ระชาชนเรียนรู้การ
เป็นพลเมือง ปรับเปลี่ยนฐาน ความคิดทีท่ าใหส้ามารถแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวมได้ โดยใช้ระบบการคิด แบบ
เลขฐานสิบและเลขฐานสอง การสร้างเสริมให้เยาวชน คิดได้ คิดดี คิดเป็น 
รวมถึงการสรา้งความละอาย และความไม่ทนต่อการทจุริต เพื่อให้เกดิ
เครือขา่ยความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ มิ
ชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน ซึง่จะช่วยให้ประเทศปลอดจากการ
ทุจริตต่อไป 



https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM 
https://www.youtube.com/watch?v=IzdQ-NQXAoA 
https://www.youtube.com/watch?v=3VfZRaUdj0I 
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