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ข้อดี

nใช้แนวคดิใหม่ๆ มมุมองใหม่ๆ

nหวัข้อนา่สนใจ ประเดน็นา่สนใจ

nใช้ข้อมลูที@สาํรวจเอง ใช้เทคนิคใหมใ่นการหาข้อมลู ทําการ

ทดลองแบบเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม

nนําเสนอได้ดี และนา่ติดตาม ( .... )



สิ4งที4ทาํให้สะดุด หรือหลงทาง

n งานวิจยัไทยเทียบกบังานวิจยัตา่งประเทศ

n “ ประเทศในแถบตะวนัตกจะมุง่เน้นไปที@ระบบมากกวา่ตวั

บคุคล การแก้ปัญหาจงึคอ่นข้างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางการ

ดําเนินการที@ชดัเจน ขณะที@การแก้ปัญหาของไทยจะเน้นไปที@

การให้คณุคา่กบัพฤตกิรรมของคนมากกวา่เชน่ การทําสิ@งที@

ถกูต้อง การทําเพื@อประโยชน์ของสงัคม การทําความดี เป็นต้น”

(หน้า WX)

n งานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เน้นการสาํรวจสถานการณ์การ

ทจุริต (หน้า [\)



งานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เพื4อต่อต้านการทจุริต 

งานวิจยัในประเทศไทยมีจํานวนมากทั ]งที@ทําโดย ปปช. TDRI และที@ได้การสนบัสนนุ

จากหนว่ยวิจยั เชน่ วช. และ สกว.

เน้นมาตรการ เน้นระบบ เน้นเหตปัุจจยัของปัญหา

งานวิจยัเฉพาะเจาะจงสาํหรับการสกดักั ]นการทจุริตโดยเฉพาะ

ยกตวัอยา่งเชน่ งานวิจยัด้านการแทรกแซงตลาดสนิค้าเกษตรเพื@อเสนอมาตรการ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรที@มีประสทิธิภาพและไมเ่สี@ยงตอ่การทจุริต 

งานวิจยัประกอบการสกดักั ]นการเชา่รถเมล์ NGV 4000 คนั

การจดัสรรสมัปทานตา่งๆ ฯลฯ สง่เสริมการแขง่ขนัที@เป็นธรรมและยั@งยืน



สว่นใหญ่มุง่ประเดน็ไปที@อํานาจผกูขาดไมว่า่จะเป็นผกูขาดในตลาดซื ]อขายหรือผกูขาด

อํานาจเชน่ เรื@องของการอนมุตัอินญุาตเป็นต้น 

เน้นเรื@องแรงจงูใจ (incentives) และการกําหนดมาตรการที@จงูใจให้ผู้ปฏิบตัเิลอืกที@จะไม่

ทจุริตเนื@องจากต้นทนุของการทจุริตสงูกวา่ประโยชน์ที@คาดวา่จะได้รับ

เสนอภาครัฐให้ใช้เทคโนโลยี เพื@อลดอํานาจผู้ตรวจสอบ เป็นต้น

งานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เพื4อต่อต้านการทุจริต 



ระบบ Weight in motion: WIM

เชน่ รถบรรทกุ

นํ ]าหนกัเกินที@เสนอ

ให้ใช้วิธีการชั@ง

นํ ]าหนกัขณะวิ@ง

ไมใ่ชช่ั@งที@ดา่นซึ@ง

เปิดโอกาสให้มีการ

ทจุริตได้ 



วธีิการศกึษา

n 1. สงัเคราะห์จากเอกสารงานวิจยัที@ผา่นมา

n2. Data Scrawling/Scraping จากอินเตอร์เน็ต 

n3. งานวิจยัเชิงสาํรวจที@ผา่นมา 

n4. การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ 



“เมื4อกฎ(หมาย)ขายได้ ….”

Findings

P 23,24

“ทา่นเชื@อวา่ตวัเราเองสามารถเปลี@ยนแปลง

กฎหมายได้หรือไม”่



คนที@มีรายได้มากกวา่ 550,000

บาทตอ่ปีเกือบทั ]งหมด ร้อยละ 

95 เชื@อวา่ตวัเขาเองสามารถ

เปลี@ยนแปลงกฎหมายได้

คนรวย/

คนจน

Selected Findings: F1 (หน้า l�) 



n Sample เป็นใคร sampling size เทา่ไร representative หรือไม ่มี sampling 

bias หรือไม่

n มีคําถามในเชิงประสบการณ์ตรง (หรือ Experience) หรือไม ่(reliability ของ

คําตอบ)

nอาจเชื@อวา่ตวัเองเปลี@ยนแปลงกฎหมายได้แตค่วรจะถามคําถามในเชิง

ประสบการณ์ เชน่

nเคยมีสว่นร่วมในการกระทําที@ก่อให้เกิดกฎหมายใหมห่รือการเปลี@ยนแปลง

กฎระเบียบหรือไม่

nอาชีพ การศกึษา ประวติัการร่วมกิจกรรม

คาํถาม Selected Findings: F1



n เครือขา่ยพรรคพวก: มีการ explore ปัจจยั

อื@นหรือไม ่เชน่ การเป็นสมาชิกเครือขา่ย กลุม่

ทนุ ฯลฯ Fighting each other to control 

the resources or to be promoted 

higher in the clan

Providing resources 

to the client in his own 

sub-clan

Clan A

A1 A2

Clan B

B1 B2

Providing services and 

political support to the 

patron in their sub-clan

The poor and the under-privileged who are not accepted into any 

clan are left without resources and protection 

People choose clans according to the  perceived benefits which could depend 

on member size and resources of the clan

choose
choose

People with 

independent 

source of power



nควรถามในลกัษณะ KAP

nK Knowledge ทดสอบความรู้วา่การเปลี@ยนแปลงกฎหมายนั ]น

จะต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง 

nA Attitude ทศันคติเห็นด้วยกบักระบวนการเหลา่นั ]นหรือเห็นวา่

ควรจะมีการเปลี@ยนแปลง ลกัษณะผู้ตอบ เป็น activist หรือไม่

n P Practice การปฎิบติั เคยร่วมในกระบวนการเปลี@ยนแปลง

กฎหมายหรือรณรงค์การเปลี@ยนแปลงกฎหมายบ้างหรือไม ่



n คนจํานวนมากนกึวา่มีเพื@อนมีญาตมีิพี@มีน้องอยูใ่นองค์กรตา่งๆจะสามารถไปขอ

ความชว่ยเหลอืได้แตใ่นความเป็นจริงการที@จะมีอิทธิพลขนาดเปลี@ยนกฎหมาย

เป็นสิ@งที@ยากยิ@ง ผู้ตอบอาจจะสบัสนระหวา่งการรู้จกัคนกบัการโน้มน้าวให้เขา

ปฏิบตัสิิ@งที@เป็นประโยชน์แก่ตนได้ หรือไมก็่ delusional

n พฤตกิรรมชอบทวงบุญคุณบางครั ]งผู้ ที@ถกูตดิตอ่ไปอาจไมมี่อิทธิพลหรือกระทํา

การใดๆได้เลย แตเ่พื@อที@จะรักษาหน้าตวัเองสมมตุวิา่คดีถกูยตุลิงก็จะไปเอาหน้า

กบัคนที@เกี@ยวข้องวา่ได้วิ@งเต้นให้แล้ว มีคดีที@ปปช. คดีเลก็ๆจํานวนมากที@พฤตกิรรม

แบบนี ]ดํารงอยูไ่ด้เพราะบงัเอิญการตดัสนิเป็นไปในทางที@ต้องการ เชน่ การฝากลกู

เข้าโรงเรียนมีคดีหลายคดีที@ผู้ ที@รับอาสานําเดก็เข้าโรงเรียนนั ]นประกอบกิจกรรมนี ]

เป็นเวลาหลายปีจนกระทั@งปีหนึ@งเดก็ที@รับฝากนั ]นเกิดเข้าไมไ่ด้ ผู้ปกครองก็เลยมา

ฟอ้งที@ปปช. วา่บคุคลคนนี ]เรียกรับสนิบน



nการเปลี@ยนแปลงกฎหมายอาจไมเ่กี@ยวกบัการทจุริต

nคนรวย/คนจน (�XX,000 บาทตอ่ปี รวย?)

nสภาพการณ์ปัจจบุนักลุม่บคุคลหลากหลายที@เชื@อวา่ตนเอง

สามารถเปลี@ยนแปลงสงัคมได้ในบ้านเราจะมีกลุม่ change 

กลุม่เทใจ และอีกหลายๆกลุม่ ที@ไมไ่ด้ประกอบด้วยบคุคลที@มี

รายได้สงูตวัอยา่งในตา่งประเทศก็มีมากมายเชน่ที@ฮอ่งกงใน

อินโดนีเซีย





n นา่สนใจถ้างานวิจยันี ]จะเจาะลกึไปที@กฏหมายบางฉบบั

nกระบวนการการออกกฏหมาย 

nองค์ประกอบของคณะกรรมการร่างกฎหมาย 

nกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ ผู้ ที@มีสว่นได้สว่นเสยีจากกฎหมายแตล่ะฉบบัที@แก้ไข 

nขั ]นตอนและกระบวนการจดัการกบัความขดัแย้งที@เกิดขึ ]นและพลวตัของการ

ประสานความขดัแย้งเหลา่นั ]น

nความขดัแย้ง หรือเหน็ด้วยคล้อยตาม ในเวทีประชาพิจารณ์ 

ข้อเสนอแนะเพื4อวจิยัต่อ 



nนา่ตดิตามตอ่ไปด้วยวา่เมื@อมีการออกกฏหมายแล้วและมีการแตง่ตั ]ง

คณะกรรมการชดุตา่งๆ

nบางกรรมการเป็นโดยตําแหนง่

nบางกรรมการเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ    ผู้ทรงคณุวฒิุเหลา่นั ]นมาจากไหน 

เป็นเครือขา่ยสมัพนัธ์กนัอยา่งไรกบัรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นต้น



n ความสามารถในการเปลี@ยนกฎหมายได้นา่จะขึ ]นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ 

n (1)เป็นสว่นหนึ@งของเครือขา่ยที@มีอํานาจอยูใ่นรัฐบาลหรือไม ่

n (2) เป็นสว่นหนึ@งของเครือขา่ยภาคประชาสงัคม หรือเครือขา่ยนกัวิชาการที@

เข้มแข็งหรือไมแ่ละ 

n (3) เป็นผู้ ที@มีอํานาจในตวัของตวัเอง ซึ@งอํานาจนี ]อาจจะเป็นเพราะรายได้อยา่งที@

บทความนี ]ชี ] แตน่า่จะมีมิติอื@น เชน่ 

nความรู้ความสามารถ

nความเป็นผู้ นําด้านความคดิเป็นที@ประจกัษ์ในสงัคม 

n เหลา่นี ]นา่จะเกี@ยวข้องกบัความสามารถที@จะเปลี@ยนกฎหมายมากกวา่รายไดีเสยีด้วยซํ ]า



nการศกึษาลกัษณะนี ]จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ@ง สาํหรับผู้ ที@จะรณรงค์

แก้ไขกฎหมาย และสาํหรับวางมาตรการปอ้งกนัการครอบงําของกลุม่

ผลประโยชน์



Selected Findings: Fl (หน้า gl) 

n “เมื@อคณุคดิวา่คณุต้องการความชว่ยเหลอืในการตดิตอ่กบัภาครัฐเป็น

พิเศษ เชน่ ต้องการการอํานวยความสะดวก / ต้องการความ

สะดวกสบาย / ต้องการได้รับความเกรงใจ และคณุพร้อมจะมีคา่ตอบ

ให้ คณุสามารถทําอยา่งไรได้บ้างตอ่ไปนี ]”



n บริการคอร์รัปชนัมีความครอบคลมุไปแล้วร้อยละ 87 ของ

ตลาด แขง่ขนัสงู

n ดว่นสรุป?



Selected Findings: F3 (หน้า g4) 

n ไมแ่นใ่จวา่วดัการทจุริตหรือไม่



Selected Findings: F4 (หน้า gm) 

ข้าราชการที@มีเงินเดือนสงูขึ ]นจะ

ถือครองทรัพย์สนิสงูขึ ]นในอตัรา

เร่ง ขณะที@ครัวเรือนที@ไมไ่ด้มี

ข้าราชการเป็นหวัหน้าครัวเรือน

นั ]น หวัหน้าครัวเรือนที@มีเงินเดือน

สงูขึ ]นจะถือครองทรัพย์สนิสงูขึ ]น

ในอตัราเส้นตรงเทา่นั ]น

Q: Too crude?

Maybe not corruption?

Different Ministries, non-govt 

includes too many groups



Selected Findings: F5

nJust last names;

nOther affiliations?

n เครือขา่ยทนุ?



n Data Scrawling และ Data Scraping: found more 

intermediaries; transfer of corrupt payments to 

private sector?

nMaybe not corruption; just reduction of 

transactions costs (outsourcing) 

nwherever there is opportunity, a market will 

appear; 

Selected Findings: F (หน้า gl) 



Data scraping

จํานวน Intermediaries มีมากขึ ]นไมใ่ชเ่รื@องแปลก ที@ไหนที@มีต้นทนุ

ธรุกรรมที@นั@นตลาดจะเกิด

ตั¢วรถไฟที@เยอรมนั

การรับจ้างเป็นผู้ โดยสารที@จากาตาร์

การ outsource เป็นเรื@องปกติ สถานทตูตา่งประเทศตอนนี ]ก็ให้

บริษัทตวัแทนทําหน้าที@รับเรื@องขอวีซา่

บริษัทตวัแทนเกิดขึ ]นมากมาย Expedia booking.com ไมไ่ด้

หมายความวา่มีการทจุริต



ตั¢วรถไฟที@

เยอรมนั

ทําให้เกิด

ตลาด



ข้อสรุปของบทความ

nจากการทดลอง

n“การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกนัในทกุกลุม่จะชว่ยให้

เกิดความรู้สกึเตม็ใจในการร่วมมือในการตอ่สู้กบัการคอร์รัปชนั

มากกวา่การแก้ปัญหาการกระจายรายได้”



อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเหตุผลดงันี �

n ข้อสรุปนี ]ได้มาจากการทดลองกบับคุคลที@มีจํานวนไมม่าก นอกจาก

ปัญหาตีความแล้วอาจมีปัญหาเรื@องขนาดของตวัอยา่งและความ

เข้าใจอีกด้วย methodology

nการสรุปวา่จะต้องบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกนัจะทําให้มีการ

ร่วมมือตอ่สู้กบัการทจุริตมากขึ ]นเป็นข้อสรุปที@มีเหตผุล แตห่าก

รัฐบาลนําข้อสรุปนี ]ไปปฏิบตัก็ิอาจทําให้ละเลยเรื@องการกระจาย

รายได้ ซึ@งจะก่อให้เกิดปัญหามากกวา่ที@เป็นอยู่



n ข้อสรุปนั ]นตั ]งอยูบ่นสมมตุฐิานวา่การกระจายรายได้จะคงที@ บงัคบัใช้กฎหมาย

เสยีก่อนแล้วกลบัมาสนใจเรื@องการกระจายรายได้ก็ได้ ซึ@งไมแ่นใ่จวา่ถกูต้อง

หรือไม่

n บทความนี ]ไมไ่ด้ให้แนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเป็นธรรม วา่มีกลไกที@จะ

ทําให้เกิดขึ ]นอยา่งไร ทกุคนคงเหน็ด้วยวา่จะต้องปฏิบตับิงัคบัใช้กฎหมายอยา่ง

เป็นธรรม แตค่วรศกึษาวิจยัด้วยวา่จะทําอยา่งไรให้เกิดขึ ]นได้จริง เพื@อเสนอ

แนวทางหรือมาตรการที@จะทําให้เกิดขึ ]นประกอบไปด้วย เชน่

nสร้างความเข้มแข็งให้ประชาสงัคมอยา่งไร 

n เปิดเผยข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนเข้าถงึอยา่งทั@วถงึ

nสนบัสนนุกลุม่บคุคลที@ตอ่ต้านการทจุริตเป็นที@ประจกัษ์ เป็นต้น



สรุป

nหากบทความนี ]วิเคราะห์ปัจจยัเชิงสถาบนัและกฎเกณฑ์กตกิา

ภาครัฐ โดยใช้กรณีศกึษา และกระบวนการสร้างกฎกตกิา

เหลา่นั ]น ก็จะนา่สนใจยิ@ง 

nและจะตอบคําถามได้วา่

nกฎ(หมาย)ขายได้ ...  หรือไม่

nIs the law for sale?


