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Executive Summary  

 Corruption has been a part of Thai society since the country founded. The military’s 

involvement in Thai politics for several decades has opened many opportunities for corruption to 

grow in multiple sectors. Due to an increase of public awareness of corruption during the 1990s, 

Thai citizens became more engaged in monitoring their own government.  This engagement led 

to the 1997 constitution, which was the first to institute checks and balances to eliminate 

corruption in the government. Although the 2006 military coup removed the 1997 constitution, 

anti-corruption laws and agencies created by the 1997 Constitution authority still exist. 

Thailand’s involvement with corruption for many decades has reduced the country’s 

performance level. Economic growth and social development have been negatively affected by 

corruption and bribery practices. Although the 1997 Constitution has created several anti-

corruption mechanisms, the corruption is still a problem in Thai society.  

 This research builds on the prior research on perceptions of corruption done by domestic 

agencies and international organizations such as Transparency International. The research 

provides a deep qualitative examination of the experiences of Thai government officials and 

ordinary citizens regarding corruption, particularly bribery. Interviews with 15 government 

officials and 15 ordinary citizens provide information about corruption and bribery in Thailand 

across the government sector and the general public. The interviews indicated that most 

participants have experienced corruption and bribery directly or indirectly.  

The participants have some thoughtful solutions for both short and long-term to solve 

corruption and bribery in Thailand. An effective law enforcement was the most recommended 

solutions from both government officials and ordinary citizens. They were all concerned with 
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how ongoing corruption and bribery practices in Thailand can impact their standard of living and 

basic rights.  

Based on current and prior research, policy recommendations for short-term and long-

term solutions are presented. A strong law enforcement, a strong public engagement, and a 

comprehensive government reform are recommended short-term solutions for solving corruption 

problems in Thailand. In terms of the long-term solutions, education reform, income equality, 

and a strong economy recommended.  

 

1. Overview 

Corruption has been present since ancient civilization. It is not a new phenomenon in 

several past centuries, but traces back to at least two thousand years ago when Kautily, the prime 

minister of an Indian King, wrote a book about it, (p.4, Tanzi, 1998). Currently, corruption 

considered as one of the most serious problems of national development, particularly within 

developing and less-developed nations. They are several anti-corruption organizations created to 

watch the global corruption situations. Transparency International (TI) is a well-known anti-

corruption organization that focus its work mostly on anti-corruption globally. It founded in 1993 

as a politically non-partisan organization with more than 100 national chapters worldwide. (p.1, 

Transparency International: Overview, 2015). TI (2015) defined corruption in its FAQS ON 

CORRUPTION as, “The abuse of entrusted power for private gain” which is the working 

definition used by Transparency International to both the public and private sectors, (p.1).  

Corruption is classified into three levels: grand, petty, and political, (p.1, Transparency 

International: FAQS ON CORRUPTION, 2015). TI (2015) provided a definition of grand 
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corruption as, “Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that 

distort policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense 

of the public good,” (p.1). Secondly, TI (2015) defines petty corruption as, “everyday abuse of 

entrusted power by low- and mid-level public officials in their interactions with ordinary 

citizens, who often are trying to access basic goods or services in places like hospitals, schools, 

police departments and other agencies,” (p.1). Finally, TI (2015) defines political corruption in 

its FAQS ON CORRUPTION as, “a manipulation of policies, institutions and rules of procedure 

in the allocation of resources and financing by political decision makers, who abuse their 

position to sustain their power, status and wealth,” (p.1). These three levels of corruption can be 

used to measure corruption activity level within each individual country.  

In terms of measurement, Transparency International (2015) has provided a well-known 

index annually since 1993 called, “the Corruption Perception Index (CPI)” that focuses on 

corruption in the public sector of each individual country, (p.1, FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS, 2015). TI’s data sources create the index focus on, “bribery of public officials, 

kickbacks in public procurement, embezzlement of public funds, and on questions that probe the 

strength and effectiveness of anti-corruption efforts in the public sector,” (p.1, 2015).  

Bribery is one the main tools of corruption, and can be defined as including two 

behaviors: 1) the private sector procuring power or favors provided by central and local 

government; 2) officials taking brings bribes in supplying government goods or services to the 

private sector, (p.9, Stevens, 1997). Corruption and bribery have been a part of Thai history for 

several centuries and present one of the most critical problems for the nation’s development. 

Since the peaceful military revolution of 1932, the centuries long absolute monarchy was 

transformed to a constitution monarchy that delegated the governing structure from the 
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monarchy to elected officials. Democracy has been chosen for a primary ideology for Thai elites 

to use as a governing principle. Unfortunately, Thailand has been controlled for several decades 

by a group of military leaders and bureaucrats who have jeopardized the newly democratic 

nation. Several authoritarian and totalitarian governments have controlled the government after 

the fall of absolute monarchy. These centralized power structures led to widespread corruption in 

Thai society.  

 For many decades, many Thai citizens have tried to create watchdog agencies to monitor 

the government. Many Non-Governmental Organizations (NGOs) were created in the 1980s, 

mostly focusing on rural development and environmental issues, (p.245, Phongpaichit, 1998). 

Grassroots activities of NGOs provided the early corruption detection in Thai society that 

inspired many Thai citizens to participate in monitoring corruption within the government. The 

1997 constitution established solid anti-corruption procedures through laws and independent 

institutions to monitor any corruption activity in the government. The 1997 constitution was the 

first constitution that recognized the existing of corruption in the government.  

Under the 1997 constitution, Thailand democratized its political institutions in several 

advanced ways such as instituting an electoral process in the Senate and the House of 

Representatives, instead of appointing these legislators, (p.246, Phongpaichit, 1998). Moreover, 

the 1997 constitution created a group of independent institutions to fight corruption and 

wrongdoing within the government, including the Constitution Court, the National Counter-

Corruption Commission, the Electoral Commission, the Administrative Court, the Ombudsman, 

and the State Audit Commission. These organizations were established on a nonpartisan 

principle and beyond the control of political influences. They are the main watchdog groups on 

behalf of Thai citizens in every governmental institution, regardless of rank and power status. 
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The 1997 constitution provided the hope to Thai citizens that these watchdog institutions would 

combat existing corruption problems at all levels, from powerful politicians to civil servants.  

The 1997 Constitution, however, was used for less than a decade before the 2006 military 

coup overthrew the popularly elected government of Prime Minister Thaksin Shinawatra. 

Corruption was one of the main reasons the coup leaders overthrew the democratic elected 

government, jeopardizing ongoing democratic and anti-corruption development. The military 

coup decided to abolish the 1997 constitution, thus ending an experiment in constitutional design 

that had been invented to solve Thailand’s long-lasting problems of political corruption and 

instability, (p.83, Ginsburg, 2009). The new constitution was drafted and passed by national 

referendum in 2007.  

The new constitution aimed to reduce amounts of corruption from the national to local 

levels. However, the political situation after 2007 became less stable when they were two major 

demonstrations between the Red Shirts and the Yellow Shirts. On one hand, the Red Shirts 

consist of the mostly lower-class population from the countryside, particularly northeastern and 

northern parts of Thailand. On the other hand, the Yellow Shirts consist of the well-educated 

middle class population from urban areas, mostly from the Bangkok area. The political 

instability delayed further anti-corruption development, leading to even more widespread 

corruption, from top to bottom. The 2007 constitution lasted for almost 7 years, when the 2014 

military coup abolished the 2007 constitution and took control of the government. The principle 

reason to overthrow the democratic elected government, according to coup leader General Prayut 

Chan-o-cha, was to bring peace and stability to the nation. His main policies have also targeted 

corruption problems in Thailand from national to local levels.  
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Notwithstanding, Thailand at the 21st century is still facing with massive amount of 

corruption practices from the elected officials to local governments. Thai public are crying out 

for serious reforms that would solve and reduce corruption problems in Thailand. People in 

Thailand say that corruption is like a cancer that harms the nation’s growth.  

1.1 Objectives 

This paper will look at corruption situation in Thailand both from internal and external 

perspectives. Some data and surveys are provided in this paper to understand the corruption 

situation in Thailand in the 21st century. Data come from well-known global anti-corruption 

institutions and trusted sources from non-governmental organizations. There are also some 

survey and data from Thai anti-corruption organizations, from both public and private sectors. 

Moreover, this paper will include interviews conducted by the author with a sample from equal 

amounts of government officials and ordinary citizens regarding their experiences and 

perspectives on corruption in Thailand.  

The main goal of this paper is gathering perceptions from government officials and 

ordinary citizens to compare their perspectives toward bribery and corruption based on their role 

and function in the society. The main question for this paper is how bribery and corruption 

impact individual with different roles and functions, as well as corruption’s consequences to 

economic and other development, domestically and internationally. Existing data, research, and 

information about the corruption situation in Thailand can compare with this paper’s data and 

analysis for the direction and level of corruption in Thailand in the 21st century. This paper based 

on qualitative methods, using a questionnaire survey to interview selected participants.   
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1.2 History and Culture behind Corruption in Thailand 

 Thailand is consider as one of the oldest democracies in Asia and it is a key political and 

economic leader in the region. However, Thailand has experienced rough democratic 

development during the past 60 years. Since Thailand’s transition from absolute monarchy to a 

democratic constitutional government in 1932, Thailand has spread out between civilian and 

military government, experiencing a succession of coups, coup attempts, as well as unstable and 

short-lived governments, (p.7, National Democratic Institute for International Affairs, 2000). 

Political instability in Thailand has dominated Thai’s society for several decades with short-lived 

of democratic elected governments. In 1997, Thailand had experienced with unparalleled 

transition period with the Asian Financial Crisis that led to currency devaluation, high 

unemployment, and IMF austerity measures, (p.7, National Democratic Institute for International 

Affairs, 2000). However, the 1997 constitution places political power in the hands of the general 

public and contests the system of patronage and bureaucracy that have defined Thai governance 

for two decades, (p.8, National Democratic Institute for International Affairs, 2000). 

 Implementation and sustainability of the constitution reforms depend on profound 

changes in Thai culture, especially the dominance of money and corruption in politics, (p.9, 

National Democratic Institute for International Affairs, 2000). The patronage system has been 

widely practiced in Thai’s society that contribute to expansion of corruption level. National 

Democratic Institute for International Affairs (2000) provide well explanation about Thailand’s 

patronage system as, “Thailand’s patronage system, a complex web of patron-client relations, 

comprises many levels. In sum, a ‘patron’ provides protection, material goods and/or 

development to a ‘client’ who, in return, gives the patron support and loyalty,” (p.9). This system 

has been practiced in Thai’s society for several decades from the political level to the general 
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public. The system of patron-client relations weakens effective economic practices, replaces 

formal rules and laws with an opaque system of cronyism, and reduces the value of elected 

official, (p.9, National Democratic Institute for International Affairs, 2000).  

 In terms of cultural and sociological dimensions of Thai’s society, Geert Hofstede, one of 

the prominent researchers in cultural studies, has successfully identified the classification of 

culture and simplify the concept of cross-culture management. Hofstede provided analysis of 

Thai culture dimensions that, “Thailand has a low level individualism (and tends to be one of the 

highest in being collectivistic society). This is a manifest in a close long-term commitment to the 

member ‘group’, is that a family, extended family, or extended relationships,” (p.36, Pimpa, 

2012). In sum, Thailand is considered as a collectivist nation, where “people from birth onwards 

are integrated into strong, cohesive in-groups, which throughout people’s lifetime continue to 

protect them in exchange for unquestioning loyalty, (p.36, Pimpa, 2001). These characteristic of 

Thai’s cultures provide a good opportunity for corruption to grow easier than an individualist 

country. Thai researchers have conducted a survey concerning Thai’s people attitudes towards 

corruption. They found that many Thais still admit paying fees to government officials as gifts of 

good will or sin man jai and do not see that as a form of corruption, (p.5, Warsta, 2004). This 

practice is a tradition of Thai’s patronage system that contributed to growth of corruption activity 

in Thailand.   

2. Magnitude of Corruption 

This paper will use reliable estimates of the actual magnitude of corruption. These 

measures show that there is considerable diversity in the level of corruption in Thailand, across 
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different contexts. Several indicators could be used to indicate levels of corruption in public and 

private sectors, and from internal or external perspectives.  

 

2.1 Estimating the Magnitude of Corruption in Thailand 

2.1.1 International observations 

Estimates of corruption in Thailand come from surveys of perception from well-known 

international institutions, such as Transparency International’s Annual Corruption Perception 

Index (CPI), World Bank’s Worldwide Governance Indicators (WGI). These indicators compare 

perceptions of Thailand’s corruption situation with other nations. Moreover, several scholars and 

researchers from several academic and research institutions have published several papers and 

articles regarding the corruption situation in Thailand. These scholarly resources are important to 

examine corruption situation in Thailand from external perspectives. 

2.1.2 Domestic observations 

In terms of domestic magnitude, corruption observations in Thailand come from public 

and private institutions such as court cases, government reports, academic research, and national 

surveys. These examples display the wide spectrum of corruption domestically, indicating details 

case by case from the macro to micro levels. They are several well-known anti-corruption 

organizations in Thailand both from government and non-government sector. The leading anti-

corruption organization in Thai government is National Anti-Corruption Commission (NACC) 

who has power to monitor, investigate, and prosecute the corruption practice from elected 

officials to civil servants. Other governmental organizations such as Office of the Auditor 

General of Thailand (OAG), Department of Special Investigation (DSI), Anti-Money Laundering 
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Office (AMLO), Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) and Office of the 

Ombudsman of Thailand (OOT) are other independent organization who have the authority to 

monitor corruption practice within the government structure.  

2.1.3 Surveys 

Several surveys have been conducted about corruption in Thailand from government and 

non-government institutions. These surveys have been conducted throughout the nation 

regarding public opinion and experience with corruption. There are several domestic 

organizations who are the primary actors in collecting public opinion toward corruption 

situations in Thailand in the past decades: the Thailand Research Fund (TRF), National 

Statistical Office of Thailand, and several well-known polling organizations from both public 

and private organizations. These organizations examine a variety of perceptions of corruption 

from across the country. These surveys can display the general public perspective toward 

corruption in Thai’s society.  

2.1.4 Interviews  

Interviewing is one of the approaches used by the media and NGOs to inspect corruption 

in Thailand. The interview is conducted either with a person or a group within an organization to 

provide some insight into corruption activities. Occasionally, a whistleblower exposes corrupt 

activity inside the organization to the media while withholding their identity from the public.  

3. Literature Review 

Research has been conducted related to corruption, with analysis of several countries 

around the world. There is also some research about the corruption situation in Thailand from 
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both domestic and international institutions. Many publications and articles have provided data 

and surveys about corruption in Thailand, domestically and internationally. This review will be 

based on three strands of this literature: 1) Theory of corruption, 2) Impact of corruption on the 

economy and politics, and 3) corruption in contemporary Thailand.  

3.1 Theory of Corruption 

There are several research papers from both public and private organizations on 

corruption that explain the definition, causes, and solutions to corruption problems. This paper 

has selected some of research that provided a complete theory of corruption.   

The first selection of the review is the IMF Working Paper published in May 1998 by 

Vito Tanzi with its title “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and 

Cures” provided explanations, definition, factors, measurement, and solutions for corruption. 

Tanzi provides background for theorizing about corruption with a short brief of history and gives 

examples of corruption in the contemporary era.  

First, the author discusses in his paper the definition of corruption from the World Bank 

mentioned in the introduction of this paper. Tanzi categorized acts of corruption into seven 

categories: “1) bureaucratic or political corruption 2) cost-reduction or benefit-enhancing 3) 

briber-initiated or bribee-initiated 4) Coercive or collusive 5) centralized or decentralized 6) 

Predictable or arbitrary 7) Involving cash payments or not,” (p.9, Tanzi, 1998).  These acts of 

corruption provide a quick overview of corruption can be defined in different ways. These 

categories can be used when examining any case of corruption.  

Second, Tanzi examines factors that promote corruption including direct and indirect 

factors. In terms of direct factors, Tanzi explains that “corruption is generally connected with the 

activities of the state and especially with the monopoly and discretionary power of the state,” 



Page | 16 
 

(p.10, Tanzi, 1998). Moreover, the author discusses governmental activities that are direct factors 

to promote corruption such as regulations and authorization, taxation, spending decisions, and 

provision for goods and services at below market prices, (p.10-13, Tanzi, 1998). These direct 

factors are significant criteria that lead to and promote corruption. As Tanzi explains, 

government policy and activities can be a channel for government official to commit in corrupt 

activities.  

In terms of indirect factors, Tanzi provides a list of indirect factors that can promote 

corruption indirectly such as quality of the bureaucracy, level of public sector wages, penalty 

systems, institutional controls, (p.16-20, Tanzi, 1998). These indirect significantly promote 

corruption activities in any society especially when combined with direct factors. For example, 

when the level of public sector wage in government is lower than standard cost of living, this 

becomes a pressure for government official to become involved in corruption activities to cover 

their basic expenditures. Combining direct and indirect factors together can provide strong 

incentives for a government official in any level to become involved in corrupt activities for their 

own interest.  

For measurement of corruption, Tanzi (1998) mentions that there are no direct ways of 

measuring corruption. However, there are some indirect ways of gathering information about 

corruption. The author lists three important sources of information that can be used to measure 

corruption indirectly, including: 1) corruption reports from published sources such as newspapers 

and the internet, 2) case studies of corrupt agencies within government such as tax 

administrations, customs, and police, and 3) questionnaire-based surveys to measure perceptions 

of corruption rather than corruption by itself, (p.21).  
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The author listed organizations who conducted countrywide surveys about corruption 

including Global Competitiveness Report from Geneva, Political and Economic Risk 

Consultancy from Hong Kong, Transparency International from Berlin, and Political Risk 

Services from Syracuse. These organizations are leading organizations who provide surveys for 

many countries globally to the public. These surveys also form basis of other work by 

researchers and private firms. The indices from these surveys reflect corruption perceptions, but 

do not objectively measure the actual amount of corruption in each nation.  

In terms of corruption and growth, the author mentioned two sides of a scholarly debate 

about the pros and cons of corruption in relation to economic growth. The author mentions 

examples cited by scholars who argue that corruption is good for economic growth. For example, 

high growth rate countries in East Asia and Southeast Asia have high levels of corruption in their 

society. However, there are also examples cited by scholars to argue that corruption is harmful to 

economic growth. For example, bribery might only benefit a small group of people who have the 

available resources to acquire faster services from public officials. These comparisons indicate 

different thoughts from both scholars who favor and scholars who oppose corruption activities 

(at least insofar as it affects economic growth).  

In terms of impact of corruption on the Economy, the author examines the effects of 

corruption on the economy both in terms of qualitative effects and econometric results. 

Qualitatively, corruption can reduce governments’ performance and ability to serve for the 

general public. Corruption increases public spending and reduces public revenue, thus impacting 

government fiscal policy, (p.26, Tanzi, 1998).The author mentioned in his paper that corruption 

distorts markets and the allocation of resources. There are several factors contributing to theses 

causes, including how corruption 1) reduces the government’s ability to control and correct 
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market failures with essential regulations, 2) distorts incentives, 3) acts as an arbitrary tax, 4) 

shrinks the important role of the government, 5) decreases the validity of the market economy, 

and 6) possibly increases the poverty rate, (p.27, Tanzi, 1998).These overall factors of corruption 

are likely to reduce economic growth. Corruption impacts mostly small enterprises, especially 

newly emerging enterprises. These enterprises are a major target and are often required to make 

legal and illegal payments to bureaucrats and tax inspectors in order to stay in business and 

obtain licenses. Small enterprises have less resources to deal with aggressive bureaucrats when 

compared with large enterprises. Therefore, small enterprises have been affected the most from 

corruption in many countries, especially developing countries.  

Econometric results also point to corruption’s role in reducing economic growth and 

prosperity. The author describes studies using cross-sectional analysis and available corruption 

data regarding the quantitative effects of corruption on economic variables. Most studies have 

found that corruption can reduce investment and rate of growth, reduce expenditure for education 

and health, reduce the productivity of public investment, reduce tax revenue, and other negative 

effects. These quantitative analyses show how corruption can impact economic growth in any 

country with a major corruption problem.  

In part seven of the paper, the author discusses strategies to fight against corruption and 

the relation between corruption and the role of the state. The author concludes that corruption 

tends to be in poorer countries than richer countries. Accordingly, economic development 

reduces the corruption level within a country. Several successful economies, such as Singapore 

and Hong Kong, have successfully reduced levels of corruption. The author, however, insisted 

that no country in the world is free of corruption and no country has a perfect scores in any 

corruption perception index. The author provides a strategy to fight against corruption includes 
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leadership, wage levels, and transparency actions. Wage level is the main issue in many 

countries when most governments hire many employees to reduce unemployment levels. This 

policy causes real wages paid to civil servants to reduce substantially, opening opportunities for 

the corruption level to increase in the government.  

Another prominent strategy—increasing the penalties for corruption—may not be an 

effective strategy when the imposition of penalties could run into problems with employee 

unions and the judiciary system. Corruption punishment in developing countries tends to be less 

effective when many powerful politicians and public officials can avoid penalties by using their 

influence to make the case quietly disappear.  

The author provides taxing and spending policy as another strategy for fighting 

corruption. Some countries with the least corrupt activities, such as Sweden, Denmark, and 

Canada, have the highest tax burdens. On the other hand, the countries with the highest 

corruption levels have the lowest tax burdens. Another tax related policy is tax incentives that 

depend on discretionary decisions on the part of public officials. These incentives create 

conditions for corruption to develop. The author recommends that governments, “eliminate tax 

incentives and replace them with tax systems with broad bases and lower rates,” (p.33, Tanzi, 

1998). Reducing the level of corruption requires government leadership to reform the existing 

system for more transparency.  

3.2 The Political Economy of Corruption 

Corruption occurs at several levels of complexity, from a simple case of government 

officials taking public resources to a complex case of private actors bribing government officials 

to acquire certain benefits. Susan Rose-Ackerman wrote in the World Bank Viewpoint (“The 

Political Economy of Corruption – Causes and Consequences”) that the political economy of 
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corruption has several aspects. Rose-Ackerman (1996) discussed in the article that the overall 

impact of corruption does not depend on the size of payoffs. Instead, it depends on their 

distortionary effects on the economy, (p.1). Bribery is especially costly to control in the society. 

Solving bribery must consider the cost of reforms and the benefits of fighting it, (p.1, Rose-

Ackerman, 1996). Corruption provides economic opportunities for bribers in two important 

ways: 1) gaining government benefits; 2) circumventing costs. These two factors are main reason 

for either a government official or a private individual to commit a bribery activity for personal 

benefits. When the government becomes involved in commercial activities in terms of public 

spending or welfare distributing, these activities open opportunities for corruption.  

To gain government benefits, the private sector may bribe the officials to be in the list of 

qualified bidders and become the only qualified supplier or the winning contractor, (p.1, Rose-

Ackerman, 1996). Moreover, if the state controls the monetary supply closely, it will open 

opportunities for bribery to gain access to it. To avoid costs, governments enact regulations, 

impose taxes, and enforce laws. With these functions of governments, government officials can 

suspense and harass firms through costs selectively that affects firms’ competitive position, (p.1, 

Rose-Ackerman, 1996). It is also possible for firms to reduce their tax payments when firms and 

individuals can collude with tax collectors to divide the savings with them. Moreover, Rose-

Ackerman (1996) mentioned that, “Firms and individuals will pay to avoid the cost of delay,” 

(p.1). This gives opportunity for wealthy individuals and firms to bribe public officials to avoid 

the slowing process in the government services. For firms who are selling illegal goods and 

services, they can be demanded payments from law enforcement authorities to avoid criminal 

law violations or to limit penalties, (p.2, Rose-Ackerman, 1996). 
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The level of corruption is a function of the honesty and integrity of both government 

officials and private citizens. With these factors held constant, Rose-Ackerman (1996) explained 

that, “the size and incidence of bribe payments are determined by the overall level of benefits 

available, the riskiness of corrupt deals, and the relative bargaining power of briber and bribe,” 

(p.2). Higher level of benefits open the door for bigger size and frequency of bribery in any 

government entity. For the costs of corruption, there is little solid evidence on the frequency and 

scale of corruption when considering how often government officials, private firms, and citizens 

take advantage of corrupt opportunities and the amount of bribes that have been paid, (p.2, Rose-

Ackerman, 1996). The problem differs widely across countries, and with different internal 

factors for an individual country. 

Corruption creates inefficiency and unfairness when corruption helps those with no 

integrity and those with connections over those that are the most effective.  Corruption is 

inefficiency because the necessity of paying bribes is a barrier to gaining benefits in terms of 

winning the government contract or auction and to obtaining subsidies, monopoly control, and 

regulatory permissiveness in the future, (p.3, Rose-Ackerman, 1996).  

 Corrupt activities in contracting and privatizations has significant concern when the 

general public may receive low-quality products if bribes are paid to persuade regulatory 

officials to bypass dangerous conditions or allow firms to reduce quality. In terms of 

undermining political legitimacy, structured corruption damages the legitimacy of governments, 

particularly in democracies, where it can lead to coups by undemocratic leaders such as military 

dictatorship, (p.3, Rose-Ackerman, 1996). In contrast, undemocratic governments can use 

corruption as a tool to maintain their authority by distributing its benefits.  
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 Rose-Ackerman (1996) argues that no conclusive evidence exists, however, corruption 

can be suspect even in high-growth nations, (p.4).  Corrupt nations can still enjoy economic 

growth as long as corruption has not weakened economic fundamental completely.  Combating 

against corruption, the strategies should seek to improve the effectiveness and equality of 

government and to enhance the productivity of the private sector, (p.4, Rose-Ackerman, 1996).  

3.3 Corruption in Thailand 

Thailand has been known for decades for the corruption practices of its public officials. A 

common phrase in Thailand is “no money, no service” when citizens want to do business with 

government agencies, (p.171, Bhargava, 2004). As a part of the corruption problems in Thailand, 

citizens’ positive perception of income status is deeply rooted in Thai culture: most Thai people 

value wealthy people regardless of their sources of fortune. Many people see corruption as a 

short cut to become prosperous and well-known in society. The book “Challenging Corruption in 

Asia: Controlling Corruption in Thailand” provide a good summarize of corruption in Thailand: 

Like many other countries, corruption in Thailand has become diverse and complex both 

in size and form. The acts involve small to large sums of money, from petty to grand 

corruption. The transactions implicate junior to high-ranking government officials, both 

bureaucrats and politicians. It is a scourge that spans both the public and private sectors. 

(p.172, Bhargava, 2004). 

The quote emphasizes the corruption structure in Thailand from the small to large scales and 

from public to private sectors. In the 21st century, Thai citizens have become aware of corruption 

activities in their community.  

A survey was conducted among Thai citizens to gather perceptions and experiences 

among Thai households, businessmen, and civil servants. This survey was conducted by a Civil 
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Service Commission research project on strategies for fighting corruption, funded by the Asia 

Foundation and the World Bank, (p.172, Bhargava, 2004). In terms of the survey of households, 

households ranked corruption within the government as the third most serious national problem 

and viewed elected officials as more corrupt than civil servants, (p.172, Bhargava, 2004). The 

survey of private sectors indicates that the private sector experienced ineffectiveness from 

bureaucratic red tape. To avoid this inefficiency, private sector members often pay extra money 

to be able to have faster services from the public agencies. 57 percent of the public officials who 

requested the most extra payments were government procurement agents, (p.173, Bhargava, 

2004). 

Finally, the survey of public officials provides several interesting results. For example, 

many public officials see corruption as part of life in Thai society. Bribery was also seen as 

common and normal. There is also the practice of “Position Buying” in public sectors, which is 

considered to be the root of corruption. Nearly 43 percent of respondents acknowledged that 

there was “position buying” in their own departments, (p.174, Bhargava, 2004). The study found 

that bribery in Thailand occurs at every phase in the procurement process from the beginning to 

the end involving politicians, businessmen, and civil servants. They are the major actors in 

corruption activities in Thailand, and are most involved with business agreements.  

Money politics in Thailand is a big part of corruption in Thailand. Money politics is a 

complex problem in Thailand because vote-buying is tied to rural poverty, the patronage system, 

and feudal attitudes in Thai society. The author concludes that the majority of corruption in 

Thailand tends to occur between business and politics, (p.176, Bhargava, 2004). Businessmen 

buy opportunities and favors. Public officials sell opportunities and favors. These 

interrelationships created a corruption cycle that continues to erode Thai society.  
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In terms of rent seeking and corruption, the author described how political and 

administrative power have their ability to create rents in many ways such as protecting against 

international competition, forming a monopoly, and protecting an illegal business, (p.176, 

Bhargava, 2004). These practices, depending on how large they are, could impact the economy. 

Thailand’s political system in the 1970s and 1980s was not ruled under dictatorship. However, it 

was a competitive oligarchy with distribution of power divided among different officials and 

political groups who contested for rent-seeking opportunities. There is a formula to explain the 

pattern of corruption:  

V = A + B – K  

Where:  

V is the total rent or final net corruption revenue, which is made up of two sorts of 

income, A and B, less the costs incurred, K. Of the income, A is the kind of corruption 

tax that politicians and bureaucrats collect by taking commission fees and padding 

expenditure budgets. B is the corruption or rent that politicians and their friends earn 

from businesses that are able to charge high prices, such as oil smuggling. K represents 

the costs. (p.177, Bharvaga, 2004) 

Bharvaga discussed the rating and ranking of corruption level in Thailand using the Corruption 

Perception Index (CPI) from Transparency International as an indicator to measure rating and 

rank of corruption in Thailand. The author provided the CPI score in the early stage of CPI 

measurement of Thailand. A higher score is mean less corruption. The result was the country has 

some improvement with a score of 1.85 during 1988-1992 to a score of 3.33 in 1996, (p.178, 

Bhargava, 2004). However, Thailand’s rating and ranking declined during the Asian financial 

crisis in 1997, when many respondents may have seen governance as part of the problem.  
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Quality of governance in Thailand has been broadly viewed as a relation to corruption. 

The author used a governance quality as an indicator to analyze corruption in Thailand. Several 

governance quality ratings from variety of study groups have been mentioned in the book. For 

example, the quality of governance estimated by Kaufman, Kraay, and Mastruzzi where they 

covered six measurements of governance for 175 countries that including control of corruption, 

rule of law, regulatory framework, government effectiveness, political stability/lack of violence, 

and voice and accountability, (p.179, Bhargava, 2004). They used the scale from -2.5 to 2.5 

which the higher values provided to the better outcomes. From their study, Thailand’s scores of -

0.15 for control of corruption, 0.30 for rule of law, 0.34 for regulatory quality, 0.10 for 

government effectiveness, 0.28 for political stability, and 0.20 for voice and accountability. In 

general, Thailand has considered to fit into fair governance criteria. In terms of freedom of the 

press, Thailand is considered to be partly free from the result of Annual Survey of Press Freedom 

published by Freedom House.  

 The author points out that the most significant changes in recent years for Thailand have 

been the increasing number of NGOs. NGOs have become an important players of monitoring 

government policies and corruption activities in Thailand. The rise of NGOs in Thailand alerted 

the public to be engaged with the government, leading to the 1997 constitution. The constitution 

is the most important transformation for Thailand in terms of legal structure to create more 

effective governance system with more efficiency and stability. The constitution had created a 

system that allowed more democratic practices to political institutions in terms of the electoral 

process. Moreover, it created a monitoring system for politicians and bureaucrats for their 

behavior and performance. The constitution was progressive by adding civil rights and civil 

liberties, allowing ordinary citizens to participate directly in the democratic process, such as the 
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right to know, freedom of the press, administration decentralization, and fiscal decentralization, 

(p.182-183, Bhargava, 2004).  

In terms of new actors and new rules from the 1997 constitution, Bhargava discussed the 

creation of independent institutions by the 1997 constitution to fight against corruption. Those 

independent institutions include the National Counter-Corruption Commission (NCCC), the 

Election Commission of Thailand, the Constitution Court, the Ombudsman, the Administrative 

Court, and the State Audit Commission, (p.184, Bhargava, 2004). These independent 

organizations were intended to have their structure and operations away from political 

influences.  

Furthermore, the nominations of these organizations’ members were to be made by 

qualified selection committees, reviewing processes completed by independent and expert 

selection committees, and after that approved by the Senate, (p.184, Bhargava, 2004). These 

organizations were intended to be the new watchdogs on behalf of the public to monitor, report, 

and prosecute the corruption activities of politicians and high level government officials. 

Notwithstanding the fact that the 1997 Constitution was suspended by the military coup in 2006, 

these organizations continue to perform their duties with support from laws separate from the 

1997 constitution.  

Moreover, there were bureaucratic reforms in 2002 aiming to improve bureaucratic 

structure with two main changes: less complex structure and more responsibilities as well as 

adopting a performance budgeting process to ensure accountability, (p.186, Bhargava, 2004). 

These improvements changed central government’s structure to be more effective and 

transparent to serve the public. Rapid economic growth in Thailand allowed expansion of its 

civil society, promoting a stronger base for good governance. The public hoped the 1997 
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People’s Constitution and its civil society would become major factors to reduce corruption 

levels in Thailand.  

4. Corruption Situation in Thailand in the 21st Century 

4.1 International Perceptions 

They are several available data sources on corruption situations in Thailand in terms of 

rule of law, government accountability, and control of corruption. This paper will use data from 

Transparency International (TI): The Global Coalition Against Corruption and World Bank: 

Worldwide Governance Indicators as primary sources. These two organizations provide essential 

information about corruption in Thailand regarding several aspects that are significant from an 

external perspective about Thailand in terms of corruption perceptions.  

TI has provided an annual transparency score for Thailand since 1995. Transparency 

International polls international businessmen and financial journalists to create the Corruption 

Perceptions Index (CPI) for many countries around the world, (p.3, Lambsdorff, 1995). For 

almost two decades, TI Corruption index has tracked the corruption situation in Thailand from an 

external perspective, and provides a timeline for the public to analyze the trends of corruption in 

Thailand.  
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Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index.   

 

 With a lower score indicating more corrupt and a higher score indicating less corrupt, 

Thailand’s CPI scores was constant from 2000 to 2002, then substantially improved for three 

years period from 2003 to 2005. The CPI score decreased from 3.8 to 3.6 when the military coup 

overthrew the democratic elected government in 2006. Thailand’s CPI after 2006 fluctuated from 

2007 to 2011. For the last 3 years period, the CPI had significant improved in 2012, then was 0.2 

lower in 2013, and then reached a high point (3.8), similar to the 2005 level. These scores 

provides a broader perspective about corruption situation in Thailand from a well-known 

international organization. It can be used as a quick indicator to look at corruption in Thailand in 

general. However, it does not break down corruption or provide insight into its many forms.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Corruption Perception Index: Thailand (2000-
2014) 
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4.2 Domestic Perceptions 

There are several polls that gather public opinion data regarding corruption activity in 

Thailand. Both public and private institutions have essential roles in gathering information 

domestically within a certain time frame, either single-year or multiple-year. For instance, 

academic institutions in Thailand, such as the Chulalongkorn University and the University of 

the Thai Chamber of Commerce, are one of many major providers of data on domestic 

perceptions in terms of polling results, research, and reports to the general public about the 

corruption perceptions in Thailand. Another important providers of domestic corruption 

perceptions are NGOs who have become more active in monitoring corrupt activities on behalf 

of general public. For example, Anti-Corruption Organization of Thailand and Nation Associate 

Anti-Corruption Network (NACN) are leading NGOs against corruption in Thailand with 

progressive agendas and advertisements to create public awareness of corruption activities.  

In terms of statistical data from anti-corruption agencies, there are many corruption cases 

from National Anti-Corruption Commission (NACC), Office of the Auditor General of Thailand 

(OAG), Department of Special Investigation (DSI), and the Anti-Money Laundering Office 

(AMLO). These agencies have significant roles in monitoring, investigating, and prosecuting 

corrupt activities in many levels of government, including executive, legislative, and 

bureaucratic. These Anti-Corruption Agencies (ACAs) provide data on domestic corruption by 

tracking the number of corruption and money cases.  
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Source: Auntharanurak (2013), Evaluation of Current Situation of Fraud and Corruption in 

Thailand.  

The table provides good statistical information regarding corruption from domestic sources that 

can provide internal perspective to the public and the international community.  

 

5. Research Methodology  

The paper will use a survey method with structured interviewing as a methodology to 

gather participants’ perceptions on corruption in Thailand over the phone. The telephone 

interview will be conducted in Thai and translated to English by the author. All interviews 

information will be recorded and kept in MP3 format. Each interview will be translated and kept 

in an interview format with the interviewee’s group label, either government officials or ordinary 

citizens. Their actual name and information will be undisclosed for their personal safety. 
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However, all interview data and information of interviewee are available upon request to the 

author, who will decide whether to make this information available on a case by case basis. The 

interview is on a voluntarily basis and interviewees are free to answer only some of questions. 

Participants are divided into two categories with the first group coming from government 

officials within Thailand’s Ministry of Interior, which is one of the most important ministries in 

Thailand, and the second group coming from ordinary citizens across the country. However, their 

personal information will be redacted from discussion to protect their safety.  

Government officials are selected from variety of positions and ranks from operational 

officer to high official positions. Participants in the Ministry including high officials in 

permanent secretary positions, policy planners, chief-district officers, policy directors, and 

operational officers in the Ministry’s departments.  

 Ordinary citizens are selected from different backgrounds across the country. They are 

business owners, farmers, food vendors, taxi drivers, and similar occupations. Participants are 

from Bangkok, northern region, southern region, central region, and northeast region. The wide 

spread sample from ordinary citizens will provide perspectives toward corruption from across the 

country.  

Each group of interviewees will be asked five questions. Although both groups do not 

have identical interview questions, their questions are similar and are intended to elicit their 

perceptions and perspective toward corruption problems in Thailand. Interview questions were 

created to fit their roles and functions in society. This will be useful when comparing both 

groups’ perspectives and analyzing their responses to questions.   

 The author will summarize the main themes that emerged from the data and evaluate the 

overall results. However, each individual interview transcript will be also be available in 
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appendix sections for further detail from each interviewee. In the discussion of the data, the 

author will take information on the most important perceptions and concern from interviewees. 

There are five interview questions for government officials. These questions are intended 

to gather information on their experiences, thoughts, and recommendations regarding bribery in 

their organization: 

1) What is your direct and first-hand experience with bribery?  

2) What do you think about bribery in Thailand? How does bribery harm the country in 

terms of economic development and other developments? 

3) What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

4) What do you think about where bribery occurs, and at what levels? 

5) How does this impact you as civil servant in the government?  

These questions covered their perspective with bribery or corrupt activity within the Ministry of 

Interior, which is one of the major ministries in Thai government.  

 For ordinary citizens, there are five questions intended to gather on their experience, 

thoughts, and recommendations regarding bribery and corruption in their community:  

1) What is your direct and first-hand experience with bribery?  

2) What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in    

 terms of economic development and other developments? 

3) What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

4) How bribery impact your trust in the government?  

5) How would this impact you as citizens in your community?  

These questions covered their perspective with bribery or corrupt activity within their 

community and surrounding area.  
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6. Data Analysis 

6.1 Government Officials  

From the interview results, several Ministry of Interior government officials provided 

their thoughts, insights, and experiences to answer questions. Ten out of 15 government officials 

had firsthand experience with bribery offers to them—either from ordinary citizens in order to 

receive faster government services, or private sector agents in order to improperly influence 

government procurement processes.  

For the second question asking about bribery in Thailand and how bribery could harm the 

country in terms of economy and other developments, 11 out of 15 mentioned that bribery and 

corruption have a major impact on economic development. Only one government official 

mentioned that the impact of corruption and bribery on the economy was minor or secondary. 

There were 3 government officials who were unsure about the consequence of corruption and 

bribery to the economy.  

Government officials provided a variety of different answers and perspectives regarding 

short and long term solutions to solve bribery and corruption problems.  

Suggested short-term solutions can be separated into 4 suggestions. First, 7 out of 15 

thought either good rule of law, effective law enforcement, serious penalties for corruption, or 

strong anti-corruption law was a possible short-term solution to tackle corruption and bribery 

problems in Thailand. Second, 3 out of 15 thought a strong public engagement could be a good 

short-term solution. Third, 4 out 15 thought a serious monitoring of government anti-corruption 

agencies was a good solution for attacking corruption and bribery problems. Fourth, only one 
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government official thought that increasing salary levels could be a good solution to solve 

corruption and bribery immediately.  

For the long-term solutions, answers can be separated into 3 suggestions. First, 11 out of 

15 suggested either teaching the public about anti-corruption ideology, increasing public 

awareness, or promoting anti-corruption principles at family and school levels. Four out of 15 

thought that Thailand need to strengthen its governance system toward a merit system to solve 

the long-term corruption and bribery problems. One government official has an additional 

thought that the public monitoring of the government activities would be a good long-term 

solution for solving corruption problems.  

For the fourth question, the government officials were asked their opinion about the 

levels on which bribery could occur. Thirteen out of 15 said in the interview that bribery and 

corruption occur at every level. One government official said that bribery and corruption occur 

mostly at the middle level. Another government official said that bribery and corruption occur at 

the local level. Most of government officials mentioned that bribery occurs at every level, both 

within the government sector and non-government sector.  

For the fifth question, government officials were asked if and how corruption could 

impact them as civil servant in the government. Eleven out of 15 said that corruption and bribery 

impact them as civil servant in the government. Four out of 15 said that there is not direct impact 

of corruption and bribery to them as civil servant. In terms of consequences of bribery and 

corruption, most of them mentioned that politics, job stability, working performance, and 

working spirit are the concerns of how bribery and corruption could impact them.  

Most of public officials mentioned that bribery and corruption can negatively impact 

development on national and local levels. Seven out of 15 mentioned the patronage system as 
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one of the major roots of bribery and corruption in Thailand. Many mentioned that the patronage 

system in Thailand opens opportunity for many government officials to avoid facing 

consequences for wrongdoing by using bribery and corrupt practices.  

There are several examples of corruption experiences from the interview. Some 

government officials have shared their first-hand experience of corruption while they are 

performing their job on the duty. Most of the cases involved a District Chief Officer who has 

responsibility to govern a district on behalf of a provincial government.  

One vivid example of attempted bribery was described by Government Official No. 3, 

who is currently working at Border and Refugee Affairs Division of Internal Security Affairs 

Bureau, Department of Provincial Administration. He mentioned an experience from when he 

was the district chief in the Northeastern region. He said that a government official, a village 

headman in the Northeast region, offered a large sum of money to a chief district officer for 

illegal permission to cut down a single tree in a temple area. The temple area was public land, 

where cutting down any tree for private benefit was prohibited. The interviewee said about the 

incident, “I have seen with my own eyes that the village chief came to my office with an 

envelope with full of money in it. I have no idea how much the money was, but the envelope was 

very thick,” (p.61, Appendix A, 2014).  

The case involve two levels of the provincial government officials, the district chief and 

the village chief. The Siamese Rosewood tree in this particular case has very high demand from 

the current market. There is a high demand from neighboring countries to buy this type of wood. 

The selling price encouraged the village chief to persuade the district chief to grant him a 

permission for logging. The old tree in this case has a price approximately $30,000 or almost a 

million in Thai Baht, (p.61, Appendix A, 20140). With a very high price, the village chief who 
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receive a very low salary tried to log this wood illegally for his personal benefit. However, the 

district chief has declined to accept the offer from the village chief to avoid any conflict of 

interest and possible investigation.  

In another case, Government Official No. 11 discussed corruption in local governments. 

This government official was concerned that corruption had increased substantially at the local 

level. As a District Chief Officer, he mentioned that the budget for the local government was 

increasing substantially. He mentioned during the interview, “Most of the budget goes to Sub-

district Administration Organization or SAO and Municipality. For instance, the total budget for 

my district is about 300 million Baht a year. I can manage only 750,000 Baht. The budget of 300 

or 400 million Baht is given to the local government level, and I do not have authority to 

intervene or inspect them,” (p.100, Appendix A, 2014). 

Another case of bribery occurred with the Government Official No. 4, who is currently 

working at Supervision and Inspection Division of the Department of Provincial Administration. 

He provided his direct experience while serving as a chief district officer in Nakhon Sawan 

Pronvince, Central Thailand. The district chief led the team in the district to arrest illegal 

gamblers in his district. Once the team had arrested them, the head of the illegal gamblers offered 

him some bribes in exchange for freedom. The district chief mentioned in the interview that, 

“After the arrest, the head of the gambling group offered us some bribes in exchange for not 

issue a prosecution order to the police,” (p. 65, Appendix A, 2014). The criminals asked the 

officer several times to dismiss the case to police. The office mentioned that, “They asked me to 

dismiss the charge and drop a prosecution order to police. However, I kept telling them that I 

cannot do that because I do this as a duty of a district officer,” (p.65, Appendix A, 2014).  
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These three cases provide examples of bribery and corruption experiences and 

perceptions while working as a government official in several regions of Thailand. These 

examples provide magnitude and corruption in Thailand from the government official’s 

perspective.  

6.2 Ordinary Citizens 

From the interview results, the ordinary citizens across the country shared a variety of 

experiences involving bribery and corruption. Twelve out of 15 ordinary citizens had firsthand or 

indirect experience with corruption and bribery with government officials. There were different 

experiences of corruption and bribery of ordinary citizens involving with local government 

officials, police officers, and district officials. Some ordinary citizens provided clear examples of 

bribery between briber and receiver. 

For the second question asking about bribery in Thailand and how bribery could harm the 

country in terms of economic and other development, 11 out of 15 mentioned that bribery and 

corruption have a major impact on the economic development. Two out of 15 were unsure about 

the consequence of corruption and bribery to the economy. The rest of the ordinary citizens did 

not mentioned an impact on the economy.  

For the third question asking about possible solutions to solve bribery and corruption, 

both short and long term, there were different answers and perspectives for both short and long 

term solutions to solve bribery and corruption problems. 

For the short-term solutions, the answers can be separated into 5 suggestions. First, 2 out 

of 15 thought effective law enforcement was a possible short-term solution to tackle corruption 

and bribery problems in Thailand. The remaining 4 suggestions were only offered by one 

respondent each: fixing the political system, fixing the government system, media reform, and a 
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serious prosecution process for high-level officials. Other ordinary citizens did not mention any 

ideas for short-term solutions for solving corruption problems. 

For long-term solutions, answers can be separated into 3 suggestions. First, 5 out of 15 

thought that anti-corruption community outreach—including teaching the public about anti-

corruption ideology, increasing public awareness, or promoting anti-corruption principles at 

family and school levels—could be a good solution for attacking corruption and bribery 

problems. The other two suggestions, each offered by 2 out of 15 respondents, were to increase 

salary levels for government officials and to reform its education system to include anti-

corruption ideology.  

For the fourth question, the ordinary citizens were asked about how bribery could impact 

their trust in the government. Twelve out of 15 said in the interview that bribery and corruption 

has impacted their trust in the government, while 3 out of 15 did not mentioned it or gave no 

opinion about it.  

For the fifth question, ordinary citizens were asked if bribery and corruption could impact 

them as citizens in their community. Ninth out of 15 said that corruption and bribery impact 

them as ordinary citizens in the community, while 2 out of 15 said that there is no impact of 

corruption and bribery to them as ordinary citizens. In terms of how bribery and corruption could 

impact them as a citizen, most of them mentioned that rights violations, slowing of the nation’s 

development, a stressful atmosphere, a lower standard of living, and crumbling infrastructure, are 

the concerns of how bribery and corruption could impact them.  

There are some clear examples of corruption and bribery mentioned by ordinary citizens 

that involved government officials in their area, including police officers, Department of 

Agriculture inspectors, and local government officials.  
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The first case is from the ordinary citizen No. 11 who is a fruit merchant in 

NakhonSiThammarat Province, Southern Thailand. He provided an example of a bribery 

payment to government officials. The interviewee had to spend some money to request an 

exporting document for his fruit business. The interviewee said, “When I go to request a permit 

from the Department of Agriculture to export to Europe, I have to pay a bribe for them to inspect 

my fruit produces. I have to put money in an envelope every time I am going there,” (p.237, 

Appendix B, 2014). This ordinary citizen mentioned that he has to spend 5,000 Baht or 

approximately 150 dollars to the Agriculture Department’s official to grant him a document for 

inspection, even for only a few kilograms of fruit (p.237, Appendix B, 2014).  

 The second case is from Ordinary Citizen No. 9 who is a bookstore owner in Bangkok. 

The interviewee had indirect experience with bribery that involved with policeman. The 

interviewee said, “I did not see it directly, but the person who did it borrowed my money. He 

told me that he was released from the police custody after he paid them to be released for his 

positive drug test,” (p.232, Appendix B, 2014). In other words, the interviewee who lent money 

to a criminal who was able to bribe police to be released from custody.  

 The third case is from Ordinary Citizen No. 13 who is a restaurant owner and a former 

municipality council member at Chawang District, NakhonSiThammarat Province. The citizen 

mentioned her experience observing corruption in the area: “In Chawang Municipality, a small 

district city has spent at least 3 million Baht [Approximately $100,000] for an election. However, 

the city’s budget is about 1.4 million Baht for a fiscal year. Once they are elected into the office, 

they have to take money for what they have spent” (p. 242, Appendix B, 2014). Elected officials 

would take public money to pay for what they have paid to be elected into the office. This 

condition is related to the case of the Government Official No. 12 who discussed corruption at 
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the local level. This anecdote regarding the Chawang Municipality suggests how corruption in 

Thailand is shifting from central and provincial levels to local levels.  

 These three examples provide some conditions of bribery and corruption in Thailand. 

Ordinary citizens have to encounter the problem with either their daily life, either through legal 

or illegal practices. This particular example can give an opportunity to explore for more 

information in the future about corruption and bribery in Thailand.  

7. Discussion of the Interviews  

From government officials’ and ordinary citizens’ perspectives, the interviews displayed 

some of the variety of perceptions and opinions regarding bribery and corruption in Thailand. 

Bribery and other corrupt activities affect Thai citizens and government officials in their daily 

life, in terms of working performance or making livable income. Bribery and other corrupt 

practices prevalent enough in Thai society that most people can easily experience it directly. 

The author would support most interviewees’ perceptions that bribery and corruption can 

be easily founded in Thai society from the national, provincial, and local levels. The author also 

has its own direct experience with bribery being requested from a government official:  a bribe 

was requested to obtain a resident certificate from the District office in author’s home town when 

the author was in Thailand 10 years ago. From both government officials and ordinary citizens, 

bribery and corruption are a part of Thai society that is difficult to avoid for many people. 

However, some of interviewees, particularly several government officials, have not direct 

experienced bribery because of their strong integrity and commitment to serve for public benefit.  

 Both government officials and ordinary citizens mentioned the patronage system in 

Thailand. A patronage culture has been a part of Thai cultures for centuries, and it plays essential 
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roles in Thai’s society from the upper class to the lower class. Many interviewees provide some 

example of the patronage system that they have seen or experienced. For example, one 

interviewee mentioned the patronage system can used to avoid penalties for corrupt practices 

from law enforcement. The patronage custom has been a part of Thai cultures for centuries, and 

many interviewees saw it as obstacle for the nation’s development.  

 An intriguing observation about corruption and bribery: corruption and bribery appears to 

be rare in the policy and planning areas of government. This observation from government 

officials No. 7 and No. 12 who both mentioned that they have little experience with corruption 

and bribery in their work. Both of government officials are working at the Ministry’s 

headquarters in Bangkok. The policy and planning department creates policies for the practical 

officials to implement. Both officials had experienced corruption and bribery outside of the 

policy and planning area. Their experiences occurred at the provincial level where the 

government budget allocated to implement the policy or the project. Government Official No. 12 

said, “Most of the projects had some bribery offers. However, I declined to accept them. This 

was at the provincial level when many projects created by the provincial office were involved 

with government procurement,” (p.107, 108, Appendix A, 2014). The official mentioned this 

experience when she was working at the provincial level.  

Many participants mentioned that the patronage system in Thailand open opportunity for 

many government officials to avoid penalties for their wrong doing with bribery and corrupt 

practices.  In fact, 7 out of 15 government officials mentioned the patronage tradition as one of 

the major roots of bribery and corruption in Thailand.  

Similarly, 5 out of 15 ordinary citizens mentioned a patronage culture as one of the major 

roots of bribery and corruption in Thailand. They mentioned that the patronage system promotes 
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corruption. Ordinary Citizen No. 13 said, “The patronage system has a significant role in Thai 

society,” (p.239, Appendix B, 2014). Also, Ordinary Citizen No. 10 said, “There is a patronage 

system in our society. This system is widespread in the society and creates inequality in 

Thailand. The problem will continue to increase in the future” (p.232, Appendix B, 2014).  

Ordinary Citizen No.3 had mentioned how bribery and corruption are severe in Thailand 

in the past. The citizen said, “If a citizen has some problem that needs help from the government, 

a citizen has to acquire a loan to pay for a bribe to the officials. It creates a debt for the citizen. 

However, this happened in the past” (p.216, Appendix B, 2014). This quote suggests how serious 

bribery was in the past. Needy people had to obtain a loan to pay a bribe to government officials 

for receiving a service from the government that might nominally be free.  

From the interview, it seems that most of participants are concerned about corruption and 

bribery in Thailand. Most of them hope the government considers taking these problems more 

seriously and to reduce or eliminate corruption. However, most of them mentioned that fighting 

against corruption in Thailand is not an easy policy for the government to implement. It needs 

participation from every sector in the society to monitor and investigate corruption and bribery 

activities in government and private sectors. Some of interviewees said the current military 

government under the authoritarian dictatorship has a very rare opportunity to tackle corruption 

problems in Thailand. Under the authoritarian power similar to China, the current government 

can use its absolute power to investigate and prosecute corrupt officials at every level. Top level 

government officials, who are very powerful, would need to be investigated by a special power 

of the dictatorship.  

 Both government officials and ordinary citizens have provided useful information in the 

interview. The interviews can illuminate the qualitative experiences of corruption and bribery in 
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Thailand more deeply than public statistical information. The government officials shared their 

personal and organizational experience in the interview that could be useful for the future 

research on corruption and bribery, particularly at the local level. The ordinary citizens provided 

a variety of experiences of corruption and bribery with both government officials and police 

officers. These local experiences provide opportunity for the future research to expand 

understanding of corruption and bribery across multiple levels of government. 

 

8. Policy Recommendations 

 These interviews, along with the prior research, lead to some possible recommendations 

for short-term and long-term solutions for reducing or eradicating corruption in Thailand.  

8.1 Short-Term Solutions 

For the short-term solutions, three policy recommendations are presented for reduce 

bribery and corruption: strong law enforcement, strong public engagement, and comprehensive 

government reform. Based on several opinions from the interviews, many interviewees 

mentioned that law enforcement in Thailand is weak. Weak law enforcement allows people to 

commit illegal activities without any concern since they can bribe the law enforcement to avoid 

arrest or investigation.  

Law enforcement reform is seriously needed in Thailand because it would reduce bribery 

and corruption. One important reform is to separate arrest and investigation within law 

enforcement agencies. This reform would allow police to only arrest as their main responsibility 

and transfer investigation functions to the Attorney Department. This separation between arrest 
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and investigation from the police could greatly reduce bribery and corrupt practices from public 

officials.  

  Strong public engagement with a strong civil society is important to encourage the 

general public to help monitor suspicious and corrupt activities in government. NGOs, think 

tanks, and interest groups needed to be promoted in Thai society to become guardians on behalf 

of ordinary citizens. Moreover, it is important for individual citizens to be aware of corrupt 

activities and report any suspicious activity to anti-corruption agencies for further investigation. 

Strong collaboration between public agencies and private entities are encourage a less corrupt 

society when the public are highly engaged in monitoring and participating in anti-corruption 

policy. Promoting public engagement in monitoring government activities at all levels should 

encourage more transparency in the government. Government officials would not have an 

opportunity to hide their activities from the public when there is a general public demand for 

explanation of a suspicious activities.  

 Comprehensive government reform is vital for Thailand to decrease or eliminate 

corruption in the short-term period. Modifying out-of-date functions and procedures in 

government structure can reduce opportunities for government officials to commit corrupt 

activities. More advanced technology could be a key part removing corruption from government 

services. For example, setting up 24-hour video cameras in the reception area at every level of 

government office would discourage government officials from asking citizens for bribe 

payments in exchange for government services. For the law enforcement, putting body cameras 

on police and in police cars could reduce the opportunities for requesting bribes from ordinary 

citizens when the camera can record the activity and use it as evidence for further investigation. 

Other areas for government reform can be targeted toward laws improvement and structural 
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renovation to make government more effective. Improving government functions and structure 

allows the government to serve the public with better quality and less corrupt activity from 

government officials.   

8.2 Long-term Solutions 

 For the long-term recommendations, three recommendations are provided that could 

reduce or eradicate corruption levels in Thailand. Education reform, promoting income equality, 

and strengthening the economy are possible long-term solutions for Thailand to conquer 

corruption.  

Education reform is essential for a long-term solution to teach students from kindergarten 

through secondary school to have more self-discipline and public accountability for fighting 

against corruption. Many interviewees from both government officials and ordinary citizens 

mentioned this method as a recommendation for a long-term solution. Although successful 

education reform would take a long time to execute and have impact, there is high potential for 

such reform to prevent and reduce corruption level substantially in the long run. The society may 

be more able to prosper when a generation of students who have learned seriously about the 

negative impact of corruption reach their adulthood. Promoting only traditional intelligence to 

children without promoting emotional intelligence is not enough in the modern world. 

Consequently, Thai students must learn both to decide what is moral or immoral before making 

any decision. This recommendation would reduce the level of corruption in Thailand 

substantially. Ultimately, this could change Thailand economically, socially, and politically in 

the future. 

Promoting income equality is essential for Thailand to solve corruption problem in the 

long-term period. The government needs to make a policy for reducing income disparity in 
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society. Increasing tax rates for top and high income earners can be a part of the solution to 

increase government revenue. Increasing tax revenues from high-income earners could be used 

to distribute living assistance for low-income earners. Moreover, the increased revenue could be 

used to increase a salary level to high rates for government officials at entry and middle levels. 

These redistributions could reduce opportunity for corruption and bribery practices in Thailand. 

When these policies are implemented, the punishment level of corrupted officials and ordinary 

citizens should be increased immediately. Both redistribution and penalty methods would 

discourage government officials and ordinary citizens from committing corrupt activities because 

the consequences would be severe.  

Finally, a strong economy is important for Thailand to decrease corruption levels in the 

long-run. A stronger economy means higher income per capita of citizens, ultimately increasing 

tax revenues and enabling the government to implement a redistribution policy for lower class 

citizens. A stronger economy would discourage citizens from relying on government benefits. 

Therefore, the government can use surplus revenue to increase salary ranges for all government 

officials, particularly at practical levels and corruption-risk positions. The government should 

promote a higher growth rate of economic activities through economic policy, such as foreign 

trade, incoming foreign direct investment, and government spending. Growth-promoting 

economic policies could be a potential mechanism to improve economic conditions in the 

society, leading to better and more egalitarian standards of living.  

9. Conclusions  

Corruption has been a worldwide problem for millennia. Corruption became a major 

problem for Thailand in the past several decades when it changed from an absolute monarchy to 
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a constitutional monarchy. For several decades, Thailand has been controlled by the military 

governments. The military governments have strictly controlled the media and the freedom of 

Thai citizens to discourage them from engaging with government affairs. The 1997 Constitution 

was the first constitution that recognized civil society to play an active role in monitoring 

government affairs. Moreover, many independent organizations have been created to combat 

against corruption problems. Although the 2014 military coup took over the government, many 

legacies of the 1997 Constitution are still functioning.  

Corruption has been studied by several scholars and researchers worldwide to find the 

causes and impact of it. There are direct and indirect factors that have promoted corruption and 

bribery activities. From several studies of the economic impact of corruption, corruption has 

multiple negative impacts on the economy, the quality of social values, and development. 

Corruption in Thailand has been known for several decades under the common saying “no 

money, no service” in Thai culture. There are several levels of corruption in Thailand from 

politicians, high government officials, all the way to entry level officials.  

The research has used an interview as it methodology to gather rich qualitative 

information from participants regarding bribery and corruption in Thailand. The participants 

were 15 ordinary citizens and 15 government officials from different regions, positions, and 

background. Most participants had experienced with either corruption or bribery in their lifetime. 

Some of the participants could provide clear examples of bribery or corruption. 

Recommendations from government officials and ordinary citizens toward short-term and long-

term solutions are similar: improve law enforcement in the short run and promote anti-corruption 

ideology to the general public through the education system in the long run.  
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Building on participant’s recommendations and prior literature, several policy 

recommendations are offered for both the short and long term. For the short term, strong law 

enforcement, strong public engagement, and a comprehensive government reform are 

recommended. Long-term change would require comprehensive policy solutions, including 

education reform, promoting income equality, and strengthening the economy.  

The present research found that corruption and bribery has occurred with both 

government officials and ordinary citizens. The interviews reveal several perspectives and useful 

recommendations from both government officials and ordinary citizens to solve corruption 

problems in Thailand. Reforming of education, bureaucracy, and government are most 

mentioned in the interview that participants thought as solutions to tackle corruption and bribery 

problems in Thailand. Comprehensive reforms in major sectors are critical needed for Thailand 

to improve the out-of-date and crumble system that could reduce corruption and bribery practices 

both short-term and long-term. This research is also recommended comprehensive reform as a 

major solution to solve corruption problems in Thailand that could reduce loopholes to practice 

corruption and bribery between government officials and ordinary citizens. Successful reform 

could make the government and bureaucracy more effective and transparent to serve the general 

public.  

Corruption and bribery in Thailand are major obstacles to the nation’s development that 

could impact economic growth domestically and competitive level internationally. Solving the 

problem is not just the government’s responsibility, it is responsibility of every Thai citizen to 

engage in monitoring society for corruption and bribery. Reduction of corruption and bribery are 

essential for Thailand to move forward as a nation in the globalization era. These interviews 
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show that several Thai citizens and government officials already have useful ideas and 

perspectives for fighting corruption.  
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Appendix A: Interview Transcripts: Government Officials (English 

Language) 

Government Official No. 1 – Inspector, the Ministry of Interior 

The author – Hello sir. 

Interviewee – Hello sir. 

The author – Sir, I am doing a professional paper about corruption and bribery in Thailand.  

Interviewee – That is interesting. 

The author – I want to interview you and keep it as data for my research. I would like to ask you 

as government official about corruption, but I will interview ordinary citizen as well sir. I will 

ask you 5 questions sir. 

Interviewee – Ok sir 

The author – The first question is about your firsthand experience about bribery when you were 

the governor. What was your experience about bribery or corruption from politicians, 

businessmen, and any other sir?  

Interviewee – About direct experience, I do not have it. However, I have observed several 

bribery activities during my governorship.  

The author – Sir.  

Interviewee – Bribery activities has impacted ordinary citizens in several public services such as 

land services or document services. When citizens do not bring or miss some require documents 

for obtaining government services, they can offer civil servant some bribe to bypass those 
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problems or speed up the process. There are several way with different approaches to bribe civil 

servants. 

The author – Sir, You mean when people come to the office for government services, they want 

it quick. This demand let to bribery activity in the office.  

Interviewee – Yes, it is about that.  

The author – Ok sir, was anyone offers you some bribe during your governorship sir? 

Interviewee – No one offer me because I always strict to integrity and policy. Quickness is a 

part of my main policy when I was a governor. I think it is our responsibility to do that. 

The author – Ok sir, I just asked this question and ensured you that I will not reveal your 

information to the public. I will keep just your interview answer for the data.  

Interviewee – For my direct experience, I am not open to any offer to me at all.  

The author – Is it because of your responsibility? 

Interviewee – It is my policy to serve the public with quick service and without any inducement. 

The author – Sir, thank you very much sir. The second question sir. 

Interviewee – From my observation, I saw counter officers who have direct contact with 

ordinary citizens. 

The author – So bribery is exist? OK sir. I am looking for data if they are field officers who 

have involved with bribery or corrupt activities.  

Interviewee – Yes sir, sir.  

The author – May I move to the second question sir? 

Interviewee The author – Yes 

The author - What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in 

terms of economic development and other developments? 
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Interviewee – Corruption is an urgent issue because it impacts to national development, 

particularly budget allocation. It will not properly distributed with its full amount for 

development. It is also cause incorrectness in the process and cause disparity when the rich can 

use its wealth to buy time and bypass the process.  

The author – It makes it faster for them.  

Interviewee – However, ordinary citizens or poor people do not have that capacity to do similar 

to the wealthy class. It causes unfairness in the society as well as the country’s image to the 

international community. It can bring the country down to the drain. We have to create some 

discipline within the society.  

The author – I agree with that sir. It can cause inequality in our society.  

Interviewee – Inequality is one. It is also resource using for public management is not fully 

funded. Government expenditure from the budget is leaking from corrupt practices such as 

percentage deduction from the public project. These are in general.  

The author – Thank you very much sir. The next question is “What are possible solutions to 

solve this problem, both short and long term?” What are your opinions sir?  

Interviewee – the first one is socialization. We have to teach the public with good lessons 

including discipline and responsibility to the nation. We have to start from the childhood all the 

way from kindergarten to K-12. Especially, we need effective rule of law and good law 

enforcement. Moreover, the public engagement to monitor the government officials and report 

any suspicious activities to anti-corruption agencies. It is not only the responsibility of the 

government officials, the public has to involve in the monitoring process as well.   

The author – Sir, can I ask your opinions about the current law system? Several anti-corruption 

agencies created from the 1997 Constitution such as National Anti-Corruption Commission 
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(NACC), special courts, and other agencies. Do you think these agencies and organizations can 

help solving corruption and bribery?  

Interviewee – I think it can help at some levels when it can go through root of the problem. To 

cover all corruption issues, it needs to make the public realized about this problem in their daily 

life. This can be a preventive solution for corruption in the society. 

The author – Does the public means the people sir? 

Interviewee – Yes, public awareness or responsibility of an individual to avoid bribery and 

corrupt activity. It is really important because it is better than just arresting corrupt people.  

The author – Yes sir, just arresting only cannot eliminate corruption if the public do not have 

discipline and personal accountability.  

Interviewee – It is very important for the public to have social value against wealthy individual 

who gain assets from corrupt practices.  

The author – I compare the American society and Thai society. I have seen the American 

people has more personal accountability and responsibility with their society. Sir, May I move 

this to the next question because I do not want to bother your time. Question 4 is, what do you 

think where bribery occur at what levels? From your experience sir. 

Interviewee – It can happen at every level in terms of processes, managements, and controls. 

However, it depends on individual at each level. We cannot answer that clearly. There is an 

opportunity at any functions such as practical, control, management, and policy areas. However, 

it has to depend on individuals, organizations, and practical methods. It all depends. I mean the 

opportunity, but in reality we have to look at the facts.  

The author – Yes sir, thank you very much. I would like to ask the last question. How would 

this impact you as civil servant in the government? If you do not have first-hand experience, it 
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would be ok to hear your experience within your division. Does it impact your ability to work as 

civil servant?  

Interviewee – Yes, it does impact. What if, there is corruption occurred inside the organization, 

and there is no investigation for it. These can be improper tradition that can be accepted by civil 

servants in general. If corruption levels increase within the organizations, it would impact civil 

servants in practical levels when they are not incorporated with the higher authority for corrupt 

practice. These improper practices can impact stability for good civil servants. I think it is 

endanger for them.  

The author – Corruption is endanger to development in the organization sir.  

The author – Alright sir, those are all questions sir. I will keep these information for my thesis 

research. Thank you very much sir.  

 

Government Officials No.2 – Director of Investigation and 

Legal Affairs Bureau, the Ministry of Interior  

The author – Hello Sir, I would like to interview you for my thesis research in the United States. 

Interviewee – Please ask. 

The author – I am doing the research about corruption situation in Thailand sir. I want to ask 

your perceptions and experiences toward corruption in Thailand. There are five questions. The 

first question is, what is your direct and first-hand experience with bribery? I mean your 

experience about bribery that you have seen in your bureau. Has anyone tried to bribe you either 

from politicians or private individuals?  



Page | 57 
 

Interviewee – We are mostly working with ordinary people so people is the one who try to bribe 

us. They have tried to offer us some bribe to exchange for unlawful activities. I think each case 

depends on each person, however, those requests for me are unlawful and risky so I never try to 

do that. 

The author – Sir, I want to ask to make sure if corruption exist in Thailand. 

Interviewee - Yes, corruption exists in Thailand. I mean it happens everywhere, especially many 

cases of corruption in Asia.  

The author - Sir, my advisor want me to gather evidences from the interview. Anyway, you 

means this is from private individuals. Was any bribery offer from politicians?  

Interviewee – For political corruption, it related to politicians. I think the political corruption has 

more corruption activities than the ordinary citizens.  

The author – Sir, do you have any direct experience? 

Interviewee – My experience involved with the people for the most part. For politics, not so 

much.  

The author – Ok sir, not so much with politics. The second question is what do you think about 

bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and 

other developments? 

Interviewee - Yes, it has a large impact, especially big projects for cities and countries. 

Budgetary allocating through populism policy in Thailand such as rice subsidy scheme and price 

guarantee for agriculture products. These programs created by politicians with these big projects, 

such as rice subsidy scheme, have wasted tax money for billions of baht. It really impact the 

economy. Moreover, megaprojects and other projects have lots of corruption with large amount 
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of budget allocation. Because of corruption with these projects, it is related to politics that lead to 

many coups in Thailand.  

The author – I will use this information to write in my thesis sir. Yes, it does impact to 

economic development because most projects will promote benefit for politicians.  

Interviewee – Most big projects are controlled by powerful politicians. Small cases are not much 

impact to economic development. I think small cases happen in every country such as traffic 

tickets. When people has violate the law on the road, they can bribe police to avoid paying for 

the ticket. I think this case is not a big impact. 

The author – Yes sir, I think it has when I compare Thailand and the United States. I live here 

for several years, and I think the U.S. law is very strong. It makes the system good here.  

Interviewee – The system need to be the main focus, not the people.  

The author – Yes sir. Question three is, what are possible solutions to solve this problem, both 

short and long term? 

Interviewee – For the short-term solutions, I think law is the first priority. We need a good law 

enforcement system. It should not be when the police arrest criminal, then criminal can bribe the 

police or call a high level police to clear the case for them. It should not be that way. Law is law 

that needs to be seriously enforced. When criminals commit the crime, they deserved to be 

punished by law. Penalty need to be more serious. Penalty for government officials who involved 

with corruption needed to be harsher. The third is promote public to become aware of corruption. 

I think ethics is important to solve corruption in the long-term. It needs to promote to ordinary 

citizens and government officials to be aware of corruption. They need to realize that corruption 

has negative consequence to the country development. For bribery, we need to teach and 

promote integrity to both receiver and briber to solve the problem.  
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The author – Yes sir, it is true that we need to start from the general public to be a part of it. The 

government officials only cannot solve all the problem.  

Interviewee – Yes.  

The author – Yes sir, I want to move to question four because I do not want to bother your time. 

What do you think where bribery occur at what levels?  

Interviewee – For the level of corruption, I think it can happen at every level. The densest is 

political corruption. Politicians are very corrupt.  

The author – Sir.  

Interviewee – It is really serious.  

The author – I want this information for my data because lots of people in the U.S. does not 

know about Thailand. Because I present this information to them, they will learn about 

corruption levels in Thailand. I think I have known about corruption level, but I want to gather 

different perceptions to write my thesis sir. For the last question, how would this impact you as 

civil servant in the government?  

Interviewee – It has impact me such as political corruption. Politicians buy their votes or the 

office. These actions have a direct affect to the country. Thai’s bureaucratic system is very stable 

and organize, however, politicians have usually tried to ask government officials for bribe in 

exchange for appointing them into the higher positions. This practice has negative impact to 

government officials directly.  

The author – Yes sir. Is there any corruption case in the Ministry sir? I look at case by case. 

Does it happen in the Ministry?  

Interviewee – Yeah. 

The author – Yes sir. That all five questions sir. Thank you very much for your time sir.  
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Government Official No. 3 –Border and Refugee Affairs 

Division, Internal Security Affairs Bureau, Department of 

Provincial Administration, Ministry of Interior 

The author - Hello sir. What is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – My firsthand experience with bribery while doing a job was a case when I was 

chief district officer in the Northeast region. The case was about a deforestation which is a 

famous issue in Thailand. In the Northeast region, illegal logging for Siamese Rosewood which 

is a very expensive wood. This kind of wood can sell very high price in the neighboring 

countries. In this case, village chief in the district wanted to log a tree which located in the 

monastery. However, this Siamese Rosewood is belong to the monastery that cannot be log in 

any case. The only case to log this wood legally has to be on a private individual land with a title 

deed or N S 3 K document [Certificate of Utilization] hold by the owner. Then, they can log the 

wood immediately without any permission from the government. In contrast, if this wood is 

located outside private lands or public areas, they have to receive permission from the Royal 

Forest Department or other government agencies to log any wood in these lands. The problem 

was the person offered money approximately several hundred thousand Baht to log this 

individual tree. The village chief want to log this tree and sell it to the merchant. He mentioned 

that he wanted to sell it and donate money to the monastery. However, the law prohibited any 

logging in the monastery area because the land is not belong to any private individual. I mean the 

land belonged to the public, or the government in the other word. Therefore, they cannot log the 

tree in any circumstance. The village chief really wanted to log the tree and sell it to merchant so 

he offered some bribe to me in exchange for logging this tree. He tried to bribe me to avoid any 
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disclosing information about this activity to the government so he could log and sell this tree 

easily. This case is the conflict of interest because we do not know if money from selling the tree 

is donating to the monastery, or not. This kind of tree has very high demand and high price. They 

could sell the log, then split the money half for them and half for the monastery. This particular 

tree has a very high price which is about a million Baht [Approximate $30,000]. Just this one 

tree, they can buy at this price in Thailand and sell it in neighboring countries for 7, 8, or 10 

times higher. From my experience, they sell this kind of wood in kilogram. Anyway, this case 

was involved with village chief, which is government official. I have seen with my own eyes that 

he came to my office with an envelope with full of money in it. I have no idea how much the 

money was, but the envelope was very thick. I told them that I cannot accepted the offer. If they 

want to log this tree, they have to do it legally and comply with the law. OK, this was my direct 

experience when I was doing my job as the district chief.  

The author – So It was government officials who offered you some bribe. Thank you very much 

sir. I can use this to write in my thesis. For question 2, what do you think about bribery in 

Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and other 

developments? 

Interviewee – For the corruption, when political or business bribery happen, it benefits to 

politics and businesses. There are several benefits for these groups. For politicians, they can use 

bribery to buy people votes. For businessmen, they can use bribery to make more profits with 

less investment. For less investment to gain big profit, it harms the country’s resources. From the 

case I mentioned earlier, this very valuable wood could be extinct that younger generation cannot 

see it in their life time. Reforestation process is very slow when compared to trees growing in the 

wild jungle area. If reforestation is not effective, trees could be disappeared as the consequence.   
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The author – It can impact the future sir. Thank you very much sir. Question 3 is, what are 

possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – For the solutions to fight against bribery. The government needed to educate the 

public with good conscious against corruption. The process begin with teaching corruption 

awareness in schools from the beginning level. For example, developed countries, such as Japan, 

teach their citizens with good conscious to conserve their natural resources in their country to 

last for generations. If they use their natural resources, they would use it with the right purpose 

and for the most effective way. They do not waste their natural resources or sell it to other 

foreigners. The reforesting and gathering for trees are slow so the good solution is promoting 

good conscience to private firms and government officials to think about natural resources. 

National resources or any other things, it not just natural resources that can be bribe. Bribery in 

private sectors mean more convenient for their business. They want to make it easier between 

private sectors and government sectors. Private sectors want government to give them easier path 

to become success quicker than usual. Occasionally, this practice sometime against the law. The 

official process is slow and time consuming. When bribery is occur, the process can be shorten. 

Sometime, it using bribery against the existing law and procedures. Bribery can turn the right to 

wrong or wrong to right for the benefits to their firms and individuals. For the long-term 

solution, everything has to start from the bottom such as teaching children to be aware of 

corruption. For the government sector, government officials must have strong ethics for 

government works by following laws and procedures. Government officials must avoid using 

bribery as a tool to commit illegal activities.  

The author – 2 more questions left sir. The nest question is, what do you think where bribery 

occur at what levels?  



Page | 63 
 

Interviewee – Bribery levels in Thailand occur at every level. Non-cash offering from someone 

to a person who promise to do something for gifts, flowers, or trips. These offering are 

considered as bribery as well. It happens at every level. I think it is like giving candy to a child to 

do something in return for the candy. From gifts, money, golds, and anything for something in 

return, it considers as bribery.   

The author – It does not have to be only money to bribe. 

Interviewee – That is right. It does not have to be only money.  

The author – Yes sir. The last question is, how would this impact you as a civil servant in the 

government? From your own experience.  

Interviewee – Do you mean when bribery occurred?  

The author – Would bribery make you job as a civil servant harder? Is it impact your ability to 

do your job? I mean in impact of bribery to your job in general sir. In case, if you do not 

response to an offer from a briber.  

Interviewee – Ok, I see. The government sector have laws and procedures enforcing civil 

servants. If we do not accept bribe, it is a correct practice. If we do anything correctly, we do not 

have to fear for anything. When we accepted bribe offers, it could be smooth if no one know or 

nobody report the activity.  It depends on local politicians if they have the influence, or not. If 

government officials do not accept bribe and follow the law to perform the job, politicians cannot 

do anything to them. If there are some powerful influence in the area, they can threating 

government officials. Government officials have to be aware on their actions, however, they 

should not afraid when following laws and procedures as their guidance. Whenever government 

official accepted bribe offers while performing the job, they have to carefully aware for their 

illegal actions. If bribery activity has exposed to the public, the higher authority can use bribery 
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activity as an evidence to punish government officials. Bribery is endanger to government 

officials because it against the government code of conducts that can lead to prosecution or 

terminate the position. Bribery is a very dangerous action for government officials. For the 

benefit of bribery, it gives benefits to receivers who have gained more assets or anything from 

bribers. However, it can cause some damage to receivers’ future with their background if the 

actions have exposed or discovered by the law enforcement. They can terminate from the 

government positon when someone know what they have done.  

The author – Is bribery considered as a destruction to the person who involved with it? 

Interviewee – Yes, bribery has some negative consequence to the receiver. It is a double sword 

that can be good or bad.  

The author – That is all 5 questions I have sir. Thank you very much sir.  

 

Government Official No. 4 – Supervision and Inspection 

Division, Department of Provincial Administration, Ministry of 

Interior  

The author – Hello sir. I am doing a thesis research in the United States about bribery. I am 

conducting an interview with government officials and ordinary citizens about bribery sir. I want 

to keep all information for my data. However, I will not disclose your identity when I write the 

thesis. I will tell only what position you have, but not the actual name. I will keep your identity 

as secret for you safety sir. I have 5 questions to ask sir. I want to present this information about 
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bribery in Thailand. The first question is, what is your direct and first-hand experience with 

bribery? 

Interviewee – OK, Can I start? 

The author – Yes sir, please. 

Interviewee – My experience about bribery while I was performing on my duty occurred when I 

was a chief district officer in Nakhon Sawan Province. As part of my duty during that time, I led 

the district law enforcement teams out in the area to arrest illegal gamblers. I received reports 

from other local citizens about several illegal casinos in the area. I took a Deputy District Chief 

and a group of Volunteer Defense Corps into the area to arrest illegal gamblers. The team 

arrested illegal gamblers almost 10 people. After the arrest, the head of the gambling group 

offered us some bribe in exchange for not issuing a prosecution order to the police. Many 

government officials these day thought arresting illegal gamblers is to make an extra money from 

bribery offered mostly by the head of gambling group. However, I talked to the team before went 

out to arrest illegal gamblers that my policy is not to accept any bribe from the offenders. I told 

my district employees that my main policy is not to accept any bribe offers either secretly or 

openly. I always informed the team that we have to know this policy before heading out to arrest. 

In this case, the head of gambling group offered me some bribe, however, I told them that I 

cannot received it. I have done this as a part of my duties. The head continue to ask if the case 

can be end right away with some money in exchange. They asked me for this offer inside the 

district office. They asked me to dismiss the charge and drop a prosecution order to police. He 

said that they have some business to do and do not want to waste time with the court. However, I 

keep told them that I cannot do that because I do this as a duty of a district officer. I make a joke 

to them that some burglars steal sugarcane and arrested by police. They have to accept the 
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prosecution when police have arrested them with an evidence. I told them if nobody arrest you, 

then you can continue to gamble. However, when we arrest you, then we have to follow the law 

and no exemption to clear the case away.  

The author – Is it goes by law? 

Interviewee – Yes sir. I also recommend junior officers at the district that it depends on their 

mind either to accept the bribe, or not. During time as government official, I told them instead of 

received money from bribe offers. It is better to receive a reward from a complete arresting and 

prosecuting criminals through the law. The reward system from the government created by law 

for government officials who have performed the job on their assigned duty. If the court has 

decided the case with some fine as a result, government officials would receive some rewards. 

Government officials can file some application to the court requesting reward for their 

accomplishment. I think receiving reward from the work is better than receiving bribe offers 

from illegal gamblers. I always tell junior officers about this principle.  

The author – The law give an opportunity and honor way to receive reward. 

Interviewee – The law designed a reward to reduce opportunity for bribery offered to 

government officials. The government procedures in general persuade government officials to 

perform on their duty that they can receive a legal reward. For example, when police give 

speeding ticket or fine to traffic violators, they can received 35 percent for general reward and 35 

percent for the leading to arrest reward. It summed up to 70 percent for them. If a police give 

fine to a violator for 100 Baht, a police would receive 70 Baht for his reward. This procedure 

reduce opportunity for government officials to ask for or receive bribery from briber’s offer. Fine 

for 100 baht give police 70 baht. The arrest of illegal gamblers, the law designed to reduce a 

bribe opportunity for government officials to accept any underground offer. We have a legal 
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reward from performing on a duty that it also can be honor to our performance as well. I think 

this system promotes integrity for government officials to avoid accepting or offering any bribe 

while performing on the duty.  

The author – Yes sir, I think this is very good idea. I can describe this in my research to let 

foreigners know about the case in Thailand. I want to ask question 2 sir. 

Interviewee - What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in 

terms of economic development and other developments? 

The author –Yes sir. 

Interviewee – Absolutely, bribery and corruption have significant impact to the country. Bribery 

and corruption persuade government officials to commit in illegal activities for their personal 

and briber’s benefit. This activities damage the economic system of the country. It damages the 

national economic system. For what we have seen in general, politicians or citizens offer bribe to 

government officials to implement the policy that provide personal benefits to them. Moreover, 

private firms are also offer some benefits to government officials in exchange to avoid any 

wrongdoing or exploit other people. They are also try to avoid the law as well. These activities 

created negative impacts to economic development for the country.  

The author – Sir. How is about other fields? Are there any consequences to other fields beside 

the economic development?  

Interviewee – For other fields, it damage everything as well. It damages several systems such as 

economic system, merit system, and other systems as well. The big problem for Thailand is the 

patronage system. The patronage system and bribery system are working well together. For the 

most part, the patronage system give some relationship between a person and others such as 

alumni, friend, boss, and so on. This relationship create a patronage system for them to clear any 
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problem existed within the group. In Thailand, if you know someone in the government, you can 

clear the problem away when you have done something wrong. We have many laws in the 

society, however, the patronage system tend to ignore the law. When people know each other 

really well, they try to clear any problem whenever it happens. People tend to avoid the law. Do 

we have a law enforcing in these day? The answer is yes, however, we try to avoid or ignore law 

enforcement. This practice will make law become distrust from the people. As a law 

enforcement, if I try to avoid the law, people will disbelief in me. People will not believe in 

effective of law anymore.  

The author – Sir, I will keep this information to compare with the United States where I live 

now. In the U.S., they have a strong law enforcement. The patronage system is weak. If you 

know someone as the law enforcement, you will not be exempt from the law. Although you have 

a judge as your relative, you have to follow the law. Nothing can help. 

Interviewee – I think laws in every country are well written. However, it depends on the person 

who use the law. For the United States or other Western countries, merit system and discipline 

are higher than our nation. For Thailand, we grow up with the patronage system for the most 

part. Whenever someone in the group does something wrong, the people who know you will try 

to help you from the mistake. It does not matter how severe mistake you have done, people will 

help you as a part of patronage cultures. Foreigners might not understand this culture. For 

example, when some drivers kill someone in the accident, drivers have not had any charge. It 

creates disparity in the society that wrong can be right, and vice versa. We have seen many cases 

in the society. For example, some drivers have killed many people in the car accident, but they 

do not receive any charge or go to the jail. For the accident case like this, it can make some 
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foreigners surprise about this. Our system in Thailand is clearing the problem that come from the 

patronage culture. The patronage system in our nation make some foreigners do not like us.  

The author – I want to move to question 3 sir because I do not want to bother your time.  

Interviewee - What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? I 

think we have to promote discipline and subconscious for all of us from children to adult. 

However, adult level is hard to promote these things. We have to teach children these ideas so 

they can have well prepare to be a good adult. It is good to teach them and let them absorbed this 

when they are young. I think it will have a good impact to reduce corruption problems.  

The author – Is it for the long-term sir? 

Interviewee – Yes, it is. It does impact in the long-run. At what levels does the bribery existed? I 

think it occurs at every level because it can happen at every level. It can happen with political 

level, citizen level, business level, and every level. It happens at every level and everyone can 

involve with it.  

The author – Sir. May I move to the last question? How would this impact you as civil servant 

in the government? 

Interviewee – I think it does have impact. When good government officials have not commit to 

bribery and corruption within their organization, they cannot promote to the higher level for their 

job. If the higher authority asking them for something unlawful and they cannot provide it to the 

boss, they would face criticism from those higher authority. Those higher authority is the high 

officials who are powerful and concerned about their own benefits. Good government officials 

who do everything correctly cannot promoted or moved up to the higher level in their 

organization. We can see these things in our government in general. 

The author – Sir, does it exist in the Ministry of Interior sir? 
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Interviewee – Yes, it does. The Ministry of Interior is a one of major government organizations 

that have a strong patronage system. It has the patronage system as a deep culture. 

The author – That all questions I have for you sir. Thank you very much sir. 

 

Government Official No. 5 – People Services Center, 

Investigation and legal Affairs Bureau, Department of 

Provincial Administration, Ministry of Interior  

The author – The first question is, what is your direct and first-hand experience with bribery?  

Do you have any experience with any bribe offer from private citizens and businessmen? Your 

experience in general sir?  

Interviewee - Yes, I have. Was the experience as a Deputy District Chief OK? 

The author – Yes sir. It is OK.  

Interviewee – When we are giving permission or approval to private firms, they offer 

government officials to make their proposal more convenient through time reduction. They want 

to make it faster when they requesting a license or a permission. These are example in general 

sir. 

The author – Did you have that experience during your time as a Deputy District Chief? 

Interviewee – Yes, I have that experience. It still going these day as well. 

The author – Does the bribery increase nowadays when compare to your time back then? 

Interviewee – Nowadays, we have a stronger monitor from the public or video camera captured 

by ordinary citizens. These factors tend to decrease number of bribery today.  
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The author – The technology is a helping tool to reduce bribery. I would like to move to 

question 2 sir. What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in 

terms of economic development and other developments? 

Interviewee – It does impact to investment atmosphere when you look at the nation’s image. I 

think when foreign investors come to Thailand, they look at the business processes that need to 

give bribe to government officials to make it more convenient. This is not a good image for the 

country. Corruption in the government and the bureaucratic system can start at every level from 

the grass rooters to politicians. For politicians, they commit corrupt activities with buying vote 

during an election. For ordinary citizens, some of them paying some bribe to school officials to 

have their children be in the school. For government officials, they are paying for a position for 

their career advancement. All of these are bribery and corruption issues occurred because of our 

society has a tradition of a charitable.  

The author – Do you mean a patronage sir? 

Interviewee – The patronage system is a long tradition that has a deep root in Thai’s society. If 

we ask the question how long this tradition is and how we can solve this problem, we would 

have to look at several existing system recently. Recently, we have a law system and a strong 

public monitoring. Many independent agencies are created to fight against corruption. These 

factors tend to stop or decrease corruption and bribery levels, however, it would not eliminate the 

problems entirely.  

The author – It does help at some point. 

Interviewee – Yes. 

The author – I am moving to question 3 sir. What are possible solutions to solve this problem, 

both short and long term? 
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Interviewee – The solutions for corruption are a law and a strong public monitoring. Moreover, 

Independent agencies, which do not aim for personal benefits, can be a good solution as well. I 

think all of these can be a good system in the long-term to solve bribery problem. 

The author – Sir. For example, NACC. (National Anti-Corruption Commission – the Author) 

Interviewee – They are several independent agencies combating corruption and bribery such as 

AMLO (Anti-Money Laundering Office – the Author), NACC (National Anti-Corruption 

Commission – the Author), OAG of Thailand (Office of the Auditor General of Thailand – The 

Author), and Courts sir.  

The author – Do you think Thailand should have more independent agencies? Or is it good 

enough for what we have so far? 

Interviewee – I think the existing laws are good already. It depends on how the officials will use 

it.  

The author – OK sir. I just want to ask this question for data. What do you think where bribery 

occur at what levels? 

Interviewee – As I said earlier, corruption and bribery occur at every level from grass-roots to 

the high officials, which the country’s governing system managed by is elected officials. 

The author – Politics, publics, and businesses level. 

Interviewee – Sir, yes sir.  

The author – I ask this question to keep this information as data so I can share this with 

foreigners about Thailand. I would like to move to the last question sir. I do not want to bother 

your time. How would this impact you as civil servant in the government?  

Interviewee – Bribery has significant impact to work performance in terms of morale and spirit 

for the job. Because any government officials who has a close relationship with politicians or 
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businessmen, they can help them to move to the higher level in the job. If government officials 

can provide some convenient to politicians or businessmen, they would move up to the higher 

rank at faster rate and better position. In contrast, government officials who work with honest 

and integrity without looking for personal benefits, it will cause….Ahhh. 

The author – Disparity 

Interviewee – Disparity with the job sir. 

The author – It also reduce morale and spirit for good government officials as well.  

Interviewee – Government officials who are working with ethic and integrity will not have 

morale and spirit to perform the job. They might quit the job and leave for other jobs.  

The author – Yes sir. Those are all questions I have sir. I will keep this information for my data. 

Thank you very much. 

 

Government Official No. 6 – People Services Center, 

Registration and Identification Card Promotion Division, the 

Bureau of Registration Administration, the Ministry of Interior 

The author – Before I start, I would like to tell you that all of this information will be used for 

the thesis. I will not disclose your personal identity sir. I will not disclose name and your 

personal information. All personal information will keep secret. I have talked with my research 

advisor about this already. I have 5 questions to ask you sir. The first question is, what is your 

direct and first-hand experience with bribery? Please sir. 

Interviewee – Ah! Sir. Do you ask if bribery is exist?  
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The author – Yes sir. Your direct experience and observation. 

Interviewee – For the most part, I had direct experience when I was in the provincial level 

working for people services. I saw some bribery, either by myself or someone did it.  

The author – Is it in the provincial level sir? 

Interviewee – Yes, it is. 

The author – At what levels sir? Province level or district level?  

Interviewee – It was a district level when I worked back then. 

The author – Sir, district level. 

Interviewee – Mostly, ordinary citizens who came to contact the office for registration or 

identification card services. It had some bribery occurred when they did not bring enough 

documents. They would pay bribe to make it through.  

The author – Was it for making the process faster too sir? 

Interviewee – Yes, They want to make it faster for the service. 

The author – Yes sir. Bribery does exist at practical level sir. 

Interviewee – Ah, yes. It occurs at the practical level.  

The author – Yes sir. OK sir. Did the political sector or other sectors offer any bribe for their 

own benefits? Have you seen some from those sectors?  

Interviewee – I have seen at the district level. In the past, the district had responsible for what 

Sub-district Administrative Organization (SAO) is doing. When I was in the provincial 

administration, district has responsibility for what SAO is doing today. It has construction 

contracting or procurement. In the past, local politicians had bid for procurement and receive 

contract from the district. They offered district officials some bribe in exchange for standard 

requirement and quality. Government officials signed and approved the contract after received 
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bribe offer. This action would allow bribers to move on with their project and receive money 

from the government. These are examples in general.  

The author – Sir, thank you very much sir. I would like to move the second question sir. What 

do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic 

development and other developments? 

Interviewee – It has some impacts because tax money cannot be used effectively. If contractors 

pay a bribe to government officials to receive the procurement, they will reduce the amount of 

money for the project.   

The author – Do you mean government officials have to follow and work for briber instead of 

the nation? 

Interviewee – Yes sir. It is pretty much similar to that.  

The author – How is about other developments for the country beside the economic 

development? Does bribery and corruption have some impact on that? 

Interviewee – It has an impact to social development. If there are briber and receiver in the 

society, it would involve with societal and family. When bribery has been accepted as a norm, 

they would teach their children in the family. They would not teach how to be honest for their 

children. I think it will create social burden as a result.  

The author – It will become a deep social problem in the long-term.  

Interviewee – Sir, Ah. Very long time.  

The author – I would like to continue with question 3 that related to question 2. What are 

possible solutions to solve this problem, both short and long term? What are your opinions sir? 

Interviewee – I think it needs. What is it call? It need a merit system. 

The author – Ah sir. Merit system sir. Discipline.  
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Interviewee – It needs discipline for briber and receiver sir. I think receivers accept bribe due to 

their personal finance. Salary might not be enough for them, or they are greedy. I think these are 

some of my ideas.  

The author – Is it need a merit system to fix the problem sir? 

Interviewee – I think merit system and discipline are possible solutions. Procedures and rules 

are also important to be a tool to fix the problem. However, I think the most important part is 

yourself. The merit system needed rules and procedures for enforcement that could reduce 

bribery and corruption at some points.  

The author – From your opinion, Thailand need to promote ethics and morals. Is that right sir? 

It might help solving the problem. I want to move to question 4 sir. I want to ask this question for 

my data. What do you think where bribery occur at what levels? 

Interviewee – At what levels corruption is occurred. Is that right? 

The author – Yes sir.  

Interviewee – I think it happens at every levels depend on the situation, either small or large. It 

occurs at every level including politics and practical. This is what my opinions are.  

The author – Sir  

Interviewee – I think corruption is a big trend now. 

The author – Is it a lots? I think your answer is similar to many other interviewee who said 

corruption occur at every level.  

Interviewee – Most people look at bribery as a nice thing. If a person do not accept bribe, the 

public would consider the person as foolish. Bribery and corruption are everywhere. It is easy to 

discover. People think if you do not accept it, you are very unwise. I do not know why most 

people think this way.  
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The author – It is so many cases that can be found easily.  

Interviewee – It calls something. Ah. Corrupt people do not get punish. When they are wealthy 

from corruption, they are still living freely in the society. This makes people follow their path.  

The Author – Sir. I want to ask you the last question. How would this impact you as civil 

servant in the government? 

Interviewee – Yes, It has an impact. 

The author – In what ways sir? Practical? 

Interviewee – Practical is some. As I said earlier, government officials who are the policy 

implementer has some difficulty to perform the job. If briber give some bribe or buy some goods 

for us, it could cause some standard issues for the government project. It has impact government 

officials in terms of job performance. For example, briber buy low quality products for the 

government office. Government officials cannot use effective tools to work It reduces their 

confidence in performing the job.  

The author – It is not last long. Would it fail early too? 

Interviewee – Yes, it will be a burden to tax payers and the budget in the long run. 

The author – Instead of using longer, it fail too early sir. OK sir. Thank you very much.  

 

Government Official No. 7 – Development Group 

Administration, System Development Group, Office of the 

Permanent Secretary for Interior, the Ministry of Interior 

Interviewee – Hello sir.  
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The author – Hello madam.  

Interviewee – Can you hear me clearly? 

The author – Yes, I can hear you clearly. Thank you very much for your time for the interview. 

I am doing a master research in the United States about corruption and bribery in Thailand. I 

have 5 questions for you madam.  

Interviewee – I have seen your questions already.  

The author – The first question is your experience about bribery that you have seen while 

working, or your direct experience. Does anyone offer you some bribe for their personal 

benefits? Anything at all related to bribery madam.  

Interviewee – For me, I am working in the research area. My job is also within the Ministry’s 

headquarter. Asking about bribery in this area, it has very few cases. I have rarely seen it occur 

because the system in this area using a separate budget. However, when I was in the provincial 

area for a short period of time. The work I did there involved with the project. I was a supervisor 

of the group. I think the bribery occurred at the higher levels. When I moved up to the higher 

level in the division, I have seen some briber offered through conversation. It was not a large 

offer, but I was not interested in it. I thought it was funny to know what it was. I was not familiar 

with provincial levels works. I have seen some bribery offers with my own eyes, but I was not 

interested to accept it.  I thought it was funny that something like this happen. As a result, I have 

never accepted any bribe during my time as government officials.  

The author - You have seen that there are few cases in the headquarter levels, however, there 

are more in the provincial levels. Is that right?  

Interviewee – It is normal or almost become a certain path for bribery when society and 

organization have been changed. It does not mean the headquarter level does not have 
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corruption. It has some corrupt and bribery activities going on as well. It depends on the levels 

and positions of particular job. It also depend on the design of the person if the person is looking 

for bribe, or not. It has several trends, but I do not have this in my division. Not at all. 

The author – Madam, I would like to move to the second question please.  

Interviewee – From my opinion, economic development is not the main impact of corruption 

and bribery. I think the most impact of corruption is the bureaucratic system, social, and 

trustworthy in the workplace. These are the system because we are government officials. 

Accepting bribe or anything reduce trust from the public. Public trust to government officials 

would deteriorate. Budget allocation for government projects could not be used fully from its 

proposal. It impacts not only the economy, but it also impact basic infrastructure using by the 

public. For solving public problems, it cannot fulfill the requirement that can lead to the rotating 

cycle for social development. Economic consequence is a small part. I think it will impact at 

some levels. For sure, there are some percent reduction for the government projects or public 

auction collusion. However, my job is related to national security so economic has less impact 

from bribery or corruption. Would you like any more information?  

The author – Little more is good mam. From your opinions. 

Interviewee – What did you say? 

The author – OK madam.  You see the economy as the second impact and give the social 

impact as the first impact of bribery and corruption because of trust issue. There are also the 

cycle of developments that deduct some percentages. This cause delay in development when the 

plan is damage or fail.  

Interviewee – When we look at the impacts within the economic perspective, bribery and 

corrupt activities slowdown the development process. Most benefits from the development 
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would go to a small group of people because they help promote the benefits within the group. In 

terms of economy, the development for the public would reduce from corruption. Economic 

benefits that would return to the country would be destroyed. For example, trade and rice auction 

collusion are long-term problem that would benefit a small group of people instead of the public.  

The author – Yes madam. I would like to move to question 3 please. The solutions for short-

term and long-term.  

Interviewee – For the short-term solutions, I think the first thing that needed to be done is 

changing government officials’ thought to avoid bribery. They need to change their attitudes for 

not giving and accepting any bribery offers. I think this idea is for the long-term solutions. It is 

hard to do it. I want to talk about the long-term solutions first. We need to build virtue and ethics 

that related to good governance principle for bureaucracy. We are employees of the nation who 

served on behalf of the people. We have to look at our honor, duty, and the nation. For the short-

term solutions, law enforcement is the most important. Law enforcement officials are also very 

important for the solutions for corruption. Screening and selecting system for employees in the 

system needed to pay attention to integrity. We need honest persons who can control and manage 

the law. Practical employees would follow the leadership of the higher authority. We need to 

specially find honest persons to take the position that fragile to bribery and corruption practices. 

The author – Madam. We need to look at the law enforcement side. 

Interviewee – Yes, we need to focus on law enforcement, recruiting system, and promotion. We 

need to look for employees who have moral and virtue to place in risk positions of bribery and 

corruption. These ideas are for the short-term solutions. For the long-term solutions, we need to 

teach and promote human resource development, or build the effective recruiting system at the 
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beginning. We want to ensure that incoming employees have integrity, honor, fame, and loyalty 

to the job. This is for the long-term solutions sir. 

The author – You have mentioned about the law as the solution to solve the problem. Do you 

think the current law system is effective? Or should the laws need some improvement to be 

stronger? Does Thailand currently has a good law system? 

Interviewee – In my ideas, the law is not a problem at all. The problem is the person who using 

and enforcing the law is the problem. Many officials finding loopholes in the law to gather 

benefits for themselves. If we changing laws many times, it would not help solving the problems 

as long as the person using the law still using it for its personal benefits.  

The author – Thank you very much madam. I would like to move to question 4 please. 

Interviewee – Where bribery occur at what levels? 

The author – From your opinions madam. 

Interviewee – In the bureaucratic system, I would say that it is at every levels sir. However, 

bribery will not exist until the officials take an action. It depends on capability and power of the 

officials. Therefore, it cannot divide at what specific levels the bribery does exist. If we are 

looking at quantity of bribery, it would depend on the position. The higher position the officials 

have, the better chance to receive bribe. At the lower levels, the chance is lower than the higher 

level. People is the most important beyond anything.  

The author – Madam, thank you very much. I want to move to the last question madam. How 

would this impact you as a civil servant in the government? 

Interviewee – Sir. There is no direct impact at the position where I working. It does not have any 

impact at all. However, there is some indirect impact to my attitude. On one hand, I am spending 

time and energy to meet objectives of the organization. On the other hand, officials who commit 
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with corrupt and bribe activities working for their own benefits. When there are some incident 

occur in the organization related to corruption, it does impact the organization as a whole. It 

affects to the work plan, system, or any project. I feel that the work I am doing is not meet the 

objective as I thought for benefits of the public and the nation. I am in the position that is not at 

the beginner level so I have to perform my duty for the job. Although some officials have 

commit in bribery activities, we have to commit to the principle that we are not accepting any 

bribe. If corrupt officials selected the projects that benefited them with bribe, we might not know 

the activities. If those corrupt activities are not expose, we would have to continue working 

based on position and responsibility. But, if anything is wrong, we will ensure that we will not do 

it. I do not see money as the most important thing. I look at the future of my work as the long-

term plan. We should not think about money as the principle if we want to make change for the 

public. I can do as what I can. I look at indirect way from my perspective. 

The author – Yes madam. Is the job you are doing related to policy area madam? 

Interviewee – My job is in the policy area, however, it is also related to research. The job focus 

on bureaucratic development, operation system, innovation, and the organization’s structure. I 

oversee the whole Ministry’s structure and evaluated the system. I provide recommendations 

whether the Ministry needs more or less departments, or not. I also looking whether some 

agencies can be merged to make an effective agency. Finally, I do some research whether the 

Ministry can create a new departmental organization to focus on a specific policy with no-profit 

as an objective. In the government services, I analyzed that government can hardly be profitable 

or hard to create an agency for a specific policy. Making profit is not effective for the Ministry 

because most of our works are public services for the people.  

The author – Do you mean the government services? 



Page | 83 
 

Interviewee – Yes, it is government services sir. Therefore, my current work is related to this 

field. As I said, I joined the provincial levels involving with direct way for government money. I 

stayed there for 3 months and requested to move back to the current position. I cannot handle 

with it. I also did not like to involve with lots of interests at that level.  

The author – Yes madam. I also interested about government renovation or bureaucratic 

development for government effectiveness. For example, the United States has promoting 

government renovation as well. If you look at several countries, there are many following these 

trends. Do you think Thailand can reduce corruption problems through changing, merging, and 

improving government system? 

Interviewee – Not at all. My answer is no because the system in a big picture. The major point is 

depend on the people. It depends on conscience. I think the system without any change would 

continue to work for a long time. The system would function and perform for many years. In 

terms of law, it has changed and updated due to innovation and technology. Law has changed all 

the time. I think the system can still functioning and performing for the future. If we change or 

improve, we just need to adjust the commanding structure to make it faster. If we continue to use 

the old government system, I think it still working because officials would adjust to the system. 

These are my perspectives and thoughts. The government structure is not too large and 

malfunction as politicians mentioned in the past. The whole system depends on the people who 

manage it. Management can be short and simple that can yield fast result as well. However, there 

is still the patronage system in Thai’s society that still be main problem in Thailand. Ministry of 

Commerce and Ministry of Foreign Affairs are improving and developing their system to make 

policy and work go faster. The system is still existing, but the corruption depend on the people in 
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the system. We are not thinking about the profit perspective, but we are thinking about the 

benefits for the people and the nation. 

The author – Madam. Thank you very much.  

Government Official No. 8 – Deputy Permanent Secretary for 

Interior, Office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Interior 

The author – Sir, hello sir.  

Interviewee – Sir, hello son. 

The author – Thank you very much sir for your time to interview. I am doing the master 

research sir. 

Interviewee – Ok, please ask the questions. 

The author – I am doing the research about bribery and corruption in Thailand. The first 

question is your direct and first-hand experience with bribery. It is your experience while 

performing your job in the Ministry. Your direct experience sir.   

Interviewee – My personal experience has never had bribe offers from anyone. Nobody asked 

me to do something that corrupt as well. I think they all know about my experience, background, 

attitude, and standpoint well. My experience as a governor (A province in Southern Thailand) for 

5 years has not had any bribe offers. In another word, if I am doing X, and someone will give me 

Y or Z. This never happen with me.  

The author – Sir.  

Interviewee – That is the first question. 
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The author – Yes sir. Thank you very much sir. Next question sir. What do you think about 

bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and 

other developments? 

Interviewee – I think there are several parts. For a problem like this, there are several ways. 

Wait a moment. For the first part has 3 principle:  

1) Self-discipline – We need to promote this principle for government officials to have moral, 

virtue, ethics, and followed the king’s advices. Government officials need to have conscience to 

be a good officials.  

2) Safeguard – Media and public need to protect the society from corruption. We need self-

control, self-inspect, and external-inspect from the society.  

3) Suppression – We need a serious punishment for corruption crime. If a person commit a 

corruption crime, it needs to be clear for the case.  

3 Principles - self-discipline, safeguard – internally and externally, suppression – serious law 

enforcement sir. There are 3 actions that can use to prevent corruption: 1) demonstration – the 

higher authority need to teach lower level officials. Father and mother have to teach their 

children. School has obligation to teach students with social values, sincerely, and integrity.  

The author – Sir, integrity and honesty sir. 

Interviewee – Integrity. Moving forward - Organization need some right movement to move 

forward. Nodaway, the bureaucratic system has several agencies that monitoring and combating 

corruption, such as Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), Office of 

Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), good governance agencies, and committee 

for good governance at provincial levels. These are some of examples.  

The author – Yes sir. 



Page | 86 
 

Interviewee – The third action is public accountability. This action needed the public 

participation to monitor the process.  

The author – Yes sir. 

Interviewee – Public inspection can occurred by expose information to public. Government 

needs to expose all information such as procurement and any government projects. Currently, 

Thailand has more transparent procurement processes because there are public announcement 

through internet, television, radio, and other channels. There are improving procedures and 

strong checking system. If we are using 3 principles and 3 actions as I mentioned earlier, it could 

reduce corruption and bribery levels in Thailand.  

The author – Sir. Do you think these ideas can be solutions for the short-term and long-term? 

Could it be possible sir? 

Interviewee – It can solve from the top to the bottom. Policy sector and political sector need to 

demonstrate transparency. This is for policy and politics sector. The second is bureaucratic 

leaders need to pay attention. The third is managers within the organization who manage and 

implement the policy directly with the people. The lower level has some risk to bribery activity 

through front office and large government spending projects.  

The author – Yes sir.  

Interviewee – Next question please. 

The author - What do you think where bribery occur at what levels? From your opinion sir. 

Interviewee – It has opportunity to occur at every level when briber and receiver are inconsistent 

with good governance practice. 

The author – Yes sir. 
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Interviewee – Remiss in good governance can lead to bad governance or lax accountability for 

an individual person. Therefore, there are risks at every levels that depends on motivation of a 

person to bribe offer. 

The author – Sir. May I move to the last question sir? I do not want to bother your time. How 

would this impact you as civil servant in the government? 

Interviewee – I think bribery make government officials not professional as the first reason. The 

second reason is government officials have to serve interests of politicians who created the 

policy. It continue to happen at consistency level.  

The author – Yes sir. 

Interviewee – The third impact is a weakness for the organization. It cannot response to the 

public demand because it would response to a small of group of people who offer bribe payment. 

The fourth impact is good government officials can feel dejected when corrupt officials can 

received benefits and moved to better position in the organization using the public resources to 

benefit their personal demands.  

The author – Thank you very much sir. This is very useful for the research sir.  

 

Government Official No. 9 – District Chief Officer, Nan 

Province, Ministry of Interior 

The author – I would like to interview you for my thesis research sir. 

Interviewee – Oh OK. What is it about? 

The author – It is about bribery and corruption in Thailand sir. 
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Interviewee – OK. Go ahead. 

The author – I will not expose your name and identity sir. I will keep interview information for 

my data. 

Interviewee – Yes sir. 

The author – Sir. There are 5 questions. The first question is your direct and first-hand 

experience with bribery. Does anyone offer you bribe while you are in the position sir? 

Interviewee – Do you mean my direct experience with bribery and corruption? Is that right? 

The author – Yes sir. 

Interviewee – Yes, I have. I want to tell you directly that somebody has offered me some bribe. 

They want to win government projects in exchange for bribe offering to me. These was my first-

experience. The second experience was bribers who used to give bribe to previous District Chief 

Officers. They came to my office asking for favor in exchange for bribe. I told them that they 

cannot doing this to me. It is not good practice. I work with my duty and responsibility to Thai’s 

government, so their activities were not proper. I told them that those offering were not 

appropriate and needed to be stopped. The second thing, I told them that I cannot work with 

them if they practice with a corrupt way in hoping to be rich. They cannot work with me at all if 

they want to earn money in illegal way.  

The author – Yes sir. 

Interviewee – As I mentioned, I will observe their working performance to ensure that they are 

not practice any corrupt activities for their own benefits. They have to demonstrate their ability 

to perform the job along with government procedures. This was my true experience that I have 

learned as a Chief District.  
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The author – Yes sir. OK sir. Thank you sir. I want to move to the next question sir. What do 

you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic 

development and other developments? 

Interviewee – Bribery issue in Thailand is hard to solve because it has practiced deeply for a 

long time in the society. 

The author – Sir. 

Interviewee – In fact, Thai people’s habit is not related to that. However, globalization 

influences has change Thai’s society. We can see many examples in the movie so it build some 

perspective to the public about the convenient way corruption can be benefited to each other. 

Consequently, this tradition will stick with Thai’s society in the modern period sir. We do not 

have this tradition in the past, however, the modern society has several stories about corruption. 

If asking question about solving corruption, I would say it is hard to solve. It depends on the 

person. It totally upon a person sir. Talking about the entire society is a hard thing to do. 

However, corruption problem is currently have been improved. I think it overall much better than 

in the past. From my personal direct experience, different governments from time to time has 

addressed a corruption problem as one of their priority policies. However, it always depend on 

the government officials whether they can make it happen, or not. Everybody know that what is 

good or bad, however, it depends on government officials’ ability to solve the problem. 

Therefore, we have to help each other and continue to fight with corruption in our country.  

The author – Thank you very much sir. The next question is, what are possible solutions to 

solve this problem, both short and long term? From your opinions sir. 

Interviewee – There are some possible solutions to solve the problems. It is self-conscience of 

the people. It needs to start teaching young child about bad result and disadvantage of corruption. 
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Bribery activities occurred with several actors involving, including government officials, 

bureaucrats, citizens, and businessmen. Moreover, politicians are sometime involving with 

bribery activities. For bribery, it does not have to be only money. It can be position promotion in 

the workplace and anything. They usually commit with corruption and bribery activities which 

are misconduct practice. We know that everybody want to be rich, however, being rich from 

corruption is not the way to do. Consequently, we need to teach young children how to observe 

and monitor the corruption activities. This is very important for them to know disadvantage of 

corruption, especially in the bureaucratic system sir. Thank you sir.  

The author – Sir, for the question 4 sir. What do you think where bribery occur at what levels? 

Interviewee – At what levels? For Thailand, bribery existed mostly at the middle levels. We can 

divide to other 3 sub-levels from the middle level. The first level, it is the lower-middle class. 

The rich would not want to receive or offer bribe. The level is the middle-class sir, especially 

bureaucrats. We can say that bureaucrats are middle-class level that not wealthy from 

government job sir. If you working really hard, you still not be rich. I can guaranteed it. For 

government officials who become rich, I assume that they have involved with corruption. If you 

work all your life and retire with 100 million baht (3 million dollars) that you have never has 

before, it is possible for a person to have this much money. Therefore, I think we need to focus 

on the middle-class to solve corruption problems sir, especially within bureaucratic system. We 

need to find several ways to combat the problem. However, we are not blame all the bureaucrats 

are corrupted. It is a just a time period with powerful businessmen in the society. They are the 

main actor who offer bribe to the government which never request anything from them. It might 

be a few case, but it mostly bribe offered to government officials from some private individuals 

or businessmen. If anyone offer bureaucrats some good deal, it is hard for them to say no 
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because money is very attractive to everybody. Everybody want to be in the high level sir. It is 

normal in these day sir. 

The author – Sir, I would like to ask the last question sir. How would this impact you as civil 

servant in the government? 

Interviewee – For me, I am not come to this position because of politicians. I come to this point 

because of my knowledge and performance. It might be slow for promotion, but I am proud to be 

who I am. All of my friends became governors, but I am the one who is still a District Chief. I 

am not saying that they are corrupted. I mean I am satisfied with my position sir. For me, 

powerful politicians are not in my eyes. I tell you directly that I am not depend on politicians’ 

influences. Let say this way sir. 

The author – Yes sir. Those are 5 questions I have for you sir. Thank you very much sir.  

 

Government Official No. 10 – District Chief Officer, Trang 

Province, Ministry of Interior 

The author – Sir, I am doing the thesis research about bribery and corruption in Thailand. I will 

collect this information as data, but I will not disclose your first and last name sir. I just want this 

to be general information for the research. I will say that you are District Chief in the Southern 

Thailand province. I want to have this information so I can tell other about corruption and 

bribery in Thailand.  

Interviewee – Sir. 



Page | 92 
 

The author – I have 5 questions sir. The first question, what is your direct and first-hand 

experience with bribery? Have you had any offer from politicians? 

Interviewee – Yes, there are some. Do you mean offer to me directly?  

The author – Yes sir. Your direct experience.  

Interviewee – I do not have direct experience with bribery offering. However, I have seen 

bribery activity that most of it happened through government services with Land Department. 

Most of them I have seen most of corruption is at local level.  

The author – Do you mean local government sir? 

Interviewee – Ah Yes, it is local administration level. When there are projects, they usually 

deduct money from the project and decide how much they would give to mayor. 

The author – Sub-district Administrative Organization (SAO), Municipality. 

Interviewee – Yes. SAO, Municipality, or Land Department. Land Department is heavily 

involved with bribery when people visit the office for government services. Problem for the 

district right now is minimal budget allocation because most of the budget go down to local 

government. I do not have direct involvement with their businesses.  

The author – Does a large percentage of budget go down to local governments promote more 

corruption sir? 

Interviewee – There are higher percentage of budget allocation go down to local governments. 

For district level, the budget is not enough to cover the basic operations including the office 

supplies, such as gasoline for transportation, office papers, and other materials. Therefore, there 

are nothing to be corrupted at the district level.  

The author – Yes sir. Question 2 is what you do think about bribery in Thailand. How is bribery 

harm the country in terms of economic development and other developments? 
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Interviewee – I think we should subdue corruption problem at every level. Combating 

corruption agencies need to take the problem seriously. Anti-corruption agencies that have 

responsibility to monitor corruption needed to take serious approaches. The citizens should take 

the law seriously and avoid taking a loophole from it. 

The author – Yes sir. 

Interviewee – We need to be very strict with laws, procedures, and rules. People need to follow 

the society’s rule as their guidance.  

The author – Sir.  

Interviewee – For me, I am very straight forward with rules and procedures. I am not expect to 

gain personal benefits using my position. The way I do is doing business as my part time job 

along with the government job. I think if government officials do not have enough money to 

spend, they can do some business to make extra income. They should not take tax payers’ money 

for their personal benefits. Government officials can do their business on Saturday and Sunday. 

Right? 

The author – Sir. It can be an extra income. 

Interviewee – Yes, it can be an extra income for them. If you think you cannot cover your 

expenditures, you should do some extra work. We should not use the government position to 

make money and gain personal benefit. I think that is the principle for government officials. Any 

more question?  

The author – Question 3 sir. What are possible solutions to solve this problem, both short and 

long term? 

Interviewee – For the short-term is the serious monitoring within government agencies. For 

example, generals have hundred millions of Baht, however, their salary is equal to district chief 
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level 8 or level 9. Police commissioner or military commission officer has money to spend at 

magnificent level. Right? 

The author – Yes sir.  

Interviewee – For big cities, such as Hat Yai City and Sadao City (Cities in Southern Thailand, 

Songkhla Province), police superintendent make more money than others who are working in 

small districts. In fact, police superintendent has the same salary range. I want to know where 

they have received the money. Some of them can build a house and buy luxury cars. They have 

to answer to the society. Anti-corruption agencies need to inspect and monitor at that point. 

Showing asset before and after for government officials is not the right way. The agencies need 

to inspect and check government officials where the extra money is from that they can used to 

build a house. 

The author – Sir. The source of money.  

Interviewee – Every position needed to provide the source of money beside the salary. We also 

needed internal inspection that not just a simple checkup, but it need some secrecy for the 

process. Anti-corruption agencies can take a lead, such as The Department of Special 

Investigation (DSI) and other agencies, who can monitor the corruption. For the long-term 

solution, we need to build self-discipline with the people which is very hard to do. We need to 

use some principles from Buddhism, Christianity, and Islam to teach the people.  

The author – Sir.  

Interviewee – We need to use dharma that build self-discipline for the people. The people also 

needed self-conscience so people would not practice corrupt activity. Right? 

The author – Sir.  
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Interviewee – Morality is right. We need to promote at the village level with the Five Percepts 

of Buddhism. Bureaucracy is also need to learn the Five Percepts as well. If everybody use the 

Five Percepts, it can replace every law. These Five Percepts can use instead of many laws. 

Therefore, if we build discipline in the nation using religion guidelines from their religion. In 

Thailand, we use Buddhism to teach people with morality and Five Percepts. I think just the Five 

Percepts of Buddhism is enough to be the principle rule for the society.  

The author – Sir, yes sir.  

Interviewee – Applying religion thought for the daily life. Two more questions left. What do 

you think where bribery occur at what levels? 

Interviewee – Do you mean within the bureaucratic level? 

The author – Yes sir. In the bureaucratic level sir. 

Interviewee – There is corruption from small to large government agencies. The small agency 

involved with a small budget that is less corrupt activity. The large organization has vast amount 

of budget allocation such as in the national level has large amount of budget. There is conflict of 

interest. Politicians created a policy that benefit a few group in society, such as the first-car 

policy (an incentive program for first-time car buyers in Thailand that gave tax break for first 

time car buyer) intend to give buyers tax break. We did not know if that policy benefited car 

companies, or not. We had never known if the car companies gave government officials a half of 

the money from differentiate between the full price and the sale price, or not. It is conflict of 

interest through policy, such as price guaranteed of natural rubber and rice. We never known if 

government officials cooperated with an owner of rice millhouse, or not. Every position can use 

their capability to involve with corruption. No exception for a small position such as a counter 

employee. For example, people contact at the counter for services sometime asking for favor to 
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make the case finished faster. If government officials do not have morals and ethics, they can 

involve with corrupt activity at every level.  

The author – It opens corruption opportunity for government officials at every level. 

Interviewee – The system is open. There are loophole at every level in the bureaucratic system. 

The author – Yes sir. I want to ask the last question. How would this impact you as civil servant 

in the government? 

Interviewee – Yes, it does impact. First, it impacts with the justice system in the society at most. 

It impacts with ordinary citizens in terms of fairness in the society. For example, when wealthy 

citizens go to a district office to obtain a tile deed, they can receive the service very fast. 

However, ordinary citizens have to wait for 3 or 6 months to obtain the same document. Wealthy 

citizens might submit the application today and officers come to survey their land the next day. 

This is unfairness in the society that impact the majority citizens. For impact to the position, if 

government officials are catch with corrupt activities, they can be dismissed from the office. 

However, some government officials want to take a risk so they try to do it anyway.  

The author – Sir. 

Interviewee – For the impact to me. Economy? Social impact. For the economic impact, it does 

not clear if corruption and bribery have some impact. However, when there are conflict of 

interest related to the national policy level, it can impact the country’s economic system. For 

corruption in the practical level, citizens have to pay some money when they not supposed to pay 

for the service. For example, government queue up system is broken when a lower-income 

citizen have to find money to pay in order to speed up the service. Right? 

The author – Sir. Instead of paying for food or other important thing, they have to pay bribe to 

government as unnecessary expenditure.   
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Interviewee – Yes Instead of paying for food and basic living expenditure, citizens have to pay 

for unnecessary items. For example, lots of Chinese Thai do not want to wait in line for the 

service, so they bribe the officials to buy their time for something else. We need to take a serious 

approach to promote self-discipline for government officials to provide an equal service to all 

kind of citizens. They need to use service mind as their principle.  

The author – Sir. That is true. Thank you very much sir.  

 

Government Official No. 11 – District Chief Officer, Mukdahan 

Province, Ministry of Interior 

The author – Sir. I am doing the thesis research about corruption in Thailand sir. I will keep this 

information as data. I will not disclose your first and last name as well as personal identity. I will 

keep it as data for research only. Your information will keep secret and not released in the 

research. I have 5 questions sir. Question 1, what is your direct and first-hand experience with 

bribery? 

Interviewee – OK. Do you mean my experience? 

The author – Yes sir. Your experience. 

Interviewee – I do not have any experience directly because they all know my personality. 

Whenever I transfer for a new position, I will let everybody know that I will keep my hands 

clean from corruption. I let them know ahead before I start the work in the district. Therefore, 

they all know what my policy is. It prevents them offering bribe to me. They all know it and stay 

away from doing any corrupt activity.  
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The author – Sir. 

Interviewee – When I told them that, nobody want to request or offer anything related to 

corruption.  

The author – Has anyone offer you inducement sir? 

Interviewee – Has anyone offered me bribe? Since I have been in this district, nobody has done 

it. However, they are some people who come to ask for jobs. They came to me asking for jobs in 

exchange for some money. Mostly, they come to ask for government projects or any job related 

to the government. 

The author – They came to ask for jobs sir.  

Interviewee – They came to ask for job. In the other word, they asked me if the district has a 

budget to fund any project. 

The author – Sir. 

Interviewee – I told them that it need to follow rules and procedures. They can bid any project 

because nobody will stop them. For example, the government project to build a new district 

office building which might cost 10 million or 20 million baht. The government post it via 

procurement system and advertise to the public so they can go through the process. I cannot help 

them with my power and duty for that. This is what I told them so they will not bother me at all. 

The author – Sir. 

Interviewee – I told them that they cannot use me as a reference to receive any special favor 

when they came to talk with me about any proposed project. That cannot happen.  

The author – Sir. 

Interviewee – Ah. I tell them that anytime. 

The author – It has to follow rules and procedures sir. 
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Interviewee – It has to follow rules and procedures. I want to simplify about corruption that 

most of it cannot occurred without cooperation between a government official and an 

entrepreneur. It happens from this point. However, if government officials follow rules and 

procedures very strictly, corruption will not happen.  

The author – Sir.  

Interviewee – An entrepreneur is always looking for profit. If government officials commit in 

corruption, it will be dangerous. Don’t you think? 

The author – Sir, yes sir.  

Interviewee – Currently, Thailand has really good laws that contains serious punishment for 

crime. This improvement increase awareness for government officials to be afraid of corrupt 

activities. It can cause a future for them in a government job if they commit in corruption 

practice. It is better these days that government officials in the provincial level afraid of this, 

however, local government officials are not afraid of the consequence. 

The author – Sir. 

Interviewee – When local officials, such as Chief Executive of the SAO or mayor, take 3 or 4 

years in the office, they do not afraid. 

The author – Sir. 

Interviewee – They received lots of budget allocation that make it attractive to them. 

The author – Budget is attractive to them. 

Interviewee – Yes, the budget for local government is large these days. Most of the Ministry’s 

budget distribute to local level. The budget of provincial level is reduced substantially to very 

small amount. The budget for the provincial level is very small amount.  
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The author – OK sir. Is it when the national government passed the law to empower the 

authority to local government level sir? 

Interviewee – Yes, most of the budget go to Sub-district Administration Organization or SAO 

and Municipality. For instance, the total budget for my district is about 300 million Baht a year. I 

can manage only 750,000 Baht. The rest distributed to local government as I mentioned. The 

budget of 300 or 400 million Baht give to the local government level, and I do not have authority 

to intervene or inspect them.  

The author – Sir. We cannot inspect them. 

Interviewee – This is a weakness of Thailand.  

The author – You mean we cannot using a check and balance approach to monitor their 

management sir. Do they manage everything sir? 

Interviewee – Yes, the government give them all power and authority to local governments. 

The author – Ah. 

Interviewee – This is very immoral. 

The author – It opens opportunity. 

Interviewee – It is a loophole in the law that government cannot control with the officials and 

the budget.  

The author – The government handed almost all power to the local government.  

Interviewee – Instead of empowering District Chief with some authority to transfer Chief 

Administrator of the SAO and Municipal Clerk. The current law prevent provincial level 

officials from intervene in local government affairs regardless of their qualification and merit. It 

all depends on their judgement to transfer any position. For example, even prime minister of 



Page | 101 
 

Thailand cannot transfer or remove the clerical officer from the office. I think the law written in 

a crazy way.  

The author – National government cannot transfer them. 

Interviewee – No, we cannot interfere or intervene in their human resource management at all, 

which is wrong. If we cannot monitor or check their budgeting process, management approach, 

and human resource process, then we cannot control them at all. They will not afraid of you 

because you cannot punish them. Nobody will afraid of you at all. Don’t you think? 

The author – Sir, yes sir. 

Interviewee – The national government gave all of power to SAO. Mayor can raise their own 

salary, transfer, appoint, and remove the position in their office. They just go to Provincial 

Administrative Administration Officer Commission to receive an approval. They can also just 

recruit their own staffs for their office which I think it is funny. 

The author – Can a central or a provincial government inspect them? 

Interviewee – No, they do not have authority to take care their affairs in terms of human 

resource management, so it open some loophole for them. Therefore, controlling of central 

government is less effective.  

The author – It does not work. Ah. Sir. 

Interviewee – It does not work because we are representative of national government who is not 

provide us any power and authority. 

The author – Sir. 

Interviewee – They just telling us to coordinate and being a caretaker for local government. 

However, they are not listen to us so it is less effective. What can we do? We need some power 

to be able to intervene and inspect them. Right? 
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The author – Ah, sir. 

Interviewee – Is that right? 

The author – Yes sir. 

Interviewee – The law need to give us some authority to balance their power. If not, we are 

powerless to be in the position.  

The author – The law just give the role of provincial officers as caretaker only. Ah. 

Interviewee – Caretaker only is useless. 

The author – Sir. 

Interviewee – When most of the budget is not managed by us, we need to ask how we can do 

anything corrupt. All the processes including procurement, buying, and selling are managed by 

local government. We cannot sign or approve anything in the process. Is that right? 

The author – Ah sir. 

Interviewee - Chief Executive of the SAO has authority to can sign a contract for procurement 

without any higher authority approval. People can asked for a house blueprint, a building permit 

directly from SAO. Industrial sector can directly asked SAO for license to build industrial plants. 

This leave a District Chief who represent the national government powerless. In fact, the law 

give too much power to SAO or local government these days. Their roles should focus on 

cleanness, living condition, culture, and other tradition in their local area. For a big project with a 

big budget, we need a strong coordination between provincial and local government. Provincial 

need to coordinate the policy of local government to move in the same direction. The local 

government these days just focus on their own policy without coordination with other 

neighboring area. They just think and do their own way so it is a big disorder.  

The author – It is very messy now. 
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Interviewee – For example, SAO-A want to pave the road with a concrete, however, SAO-B 

does not want to pave with a concrete. SAO-A continue to pave the road with concrete all the 

way to the border and stop next to SAO-B’s border. SAO-A cannot continue because they do not 

have authority to pave the road into SAO-B’s area. SAO-B does not coordinate and participate in 

the road paving project so the concrete road project just stop at SAO-A’s border without 

finishing the whole road in the district area. 

The author – Sir. Ah. The road is partial finished. Not the entire path.  

Interviewee – Another example, when SAO diggings a canal to a village then discontinue to dig 

the canal because they finished it at their administrative border. If the project managed by 

provincial officers, the project will be planned for the whole benefit of the area, not just one 

specific area. District officers would look at benefits for the majority and planned for the canal to 

reach the area that needed irrigation water. Provincial government do not care if the area belong 

to whom or whose district. We think it as representative of national government and act on 

behalf of the national government. For local government, they just focus only in their area. The 

law divide the local area too small that caused administrative problem in terms of management. 

For the local administration, we need the province to represent the local entity. It means 

empowering provincial authority to make decision. The governor can make decision for budget 

allocation for the purpose of the project. The governor also should have power to decide what 

agency can take the project. I think that is what we call local government.  

The author – Ah, sir. 

Interviewee – The governor who represent the central government do not have power to control 

the local government in his/her area. Local government who is under provincial authority have 

their own authority to do their own projects. They can control their own budget that governor 



Page | 104 
 

cannot intervene or question about it. What is it mean? The central government control the 

governor who has very few budget to manage, however, the central government does not 

seriously control the local government who control most of the budget in the province. I think 

this is unclear because the law create a dysfunctional administrative system.  

The author – Sir. 

Interviewee – Most of local officers are ordinary citizens in the area who serve as a Chief 

Executive of the SAO or a mayor. Most of them think about only how to make money from the 

position because most of the budget allocate to the local government.  

The author – Thinking about money only. 

Interviewee – Yes. Provincial government and district government have a small budget for the 

necessary expenditure such as office supplies, gasoline, and other things. The budget is not for 

solving the national problem. It is very few. For me as a Chief District, I have only 700,000 baht 

to manage. It is very funny I think.  

The author – Most of the budget is for travel expenditure, electric and water bills.  

Interviewee – Yes, the budget for us is enough to cover those expenditures. It is funny that we 

are only caretaker for the local governments. If something important happen in the area, we will 

transfer the authority to the local governments. If they not doing it, we cannot do anything to 

them. They mentioned that there are more important things to be done. The law is not giving 

provincial officers power and authority to manage or decide anything at the local level. 

Decentralization of government is just an idealist policy, however, it does not work in reality. It 

is a big mess.  

The author – Sir. 

Interviewee – Who would take responsible for it? Nobody does.  
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The author – Sir. Local governments do not coordinated with each other so it create some 

dysfunction.  

Interviewee – There is some coordination, but they do not follow our suggestions. Because of no 

benefit between local and provincial levels, they just do the way that benefited them. It is easier 

for them to operate the processes by themselves. For example, 1 million Baht budget allocated to 

the local government. The government decide to divide it equally for 10 villages to pave the 

concreate road for 46 meters. The concrete road pavement just 46 meter (Approximately 150 

feet) per village. Why did they done this? Because every village would receive 100,000 Baht 

with the agreement to do the same project. No needed to open the procurement process to the 

public. The provincial government cannot do anything to stop this because the law give them a 

power to do on their own. It is very dangerous. I would say that Thailand will go down because 

the budget will increase for the local government in the future. The provincial government would 

not have more budget from the central government to manage the local matters. Observing this 

condition in the future. Believed me.  

The author – Sir. 

Interviewee – Currently, National Council for Peace and Order (NCPO) which take control of 

the government should merge or reduce local governments to just one form such as City of 

Pattaya. The Pattaya City can manage their own affairs with taxes money from their own area. If 

local government cannot support themselves with their tax money, they should not wait to 

receive only money from the central government to pay for their allowance and salary. They 

cannot do anything. When the central government transfer money, they send them for at least 10 

or 20 million baht. They can do anything with that money with only 7 villages in their area. The 
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central government should instead transfer money to the District which create priority lists for 

each village and sub-district level. There should be no separation at all. 

The author – The current system is the central government transfer money to the local 

government directly.  

Interviewee – Yes, they transfer it directly.  

The author – The provincial government has no authority to inspect. 

Interviewee – Not at all. I think it is harder for us to involve with the local level. We do not have 

any authority to involve with local budget. The process pass over us that we cannot make any 

decision at all. Approving and signing document for using the budget are depended on the local 

government’s desire. They do not coordinate and cooperate with the provincial government. 

The author – Does most of budget for local government come from central government sir? 

Interviewee – Almost of the budget come from the central government. Almost 100%. For 

instance, local government can collect taxes for 50,000 Baht, and they receive from the central 

government 25 million Baht. Isn’t that funny? 

The author – The ideal is local government should take care themselves and should receive a 

few help from the central government. 

Interviewee – That is right. We need to dissolve local government. We should not allow local 

government to wait for central government to help with anything. Provincial government should 

represent the central government to implement policy for local level. King Rama V had create an 

effective administrative system for Thailand. Currently, the system is broken with ineffective 

decentralization policy.  

The author – Sir. 

Interviewee – Even the United States has not done something similar to this.  
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The author – I asked the question because the U.S. government will help state and local 

government only when it is necessary with the budget shortage. I think their assisting percentage 

is about 20 percent sir in the U.S. 

Interviewee – Oh, local government in Thailand received about 90 percent from the central 

government. The budget include bonus of the SAO officers. Think about it, the SAO officers 

have received a bonus multiply with 3 or 5 months of their salary. Are they crazy? 

The author – Ah, it disorder. 

Interviewee – When we look at some SAO, they can collect their tax revenues for 40,000 or 

50,000 Baht annually. However, they have received the budget from the central government 

about 20 million or 30 million Baht annually. They would keep money 3 million for bonus and 

allowance for their employees. It is good or crazy? It opens opportunity for them to use the law 

in the way they want. The central government cannot control them these days. The prime 

minister does not know about this because he does not care. He just think about decentralization, 

but not the way money come and go. Decentralization only is not effective. The central 

government does not care. They just think about holding the power in their hand. It is very 

dangerous these days. 

The author – It is very dangerous for the country sir. What are possible solutions to solve this 

problem, both short and long term? For the 3rd question.  

Interviewee – Solving corruption problem needed the monitoring system from the people, the 

bureaucrats, and the central government. We need three of these actors to participate in the 

process. If the provincial government has some problem with the public, the central government 

can inspect and check the problem. It can create check and balance that would report the direct 

result to the public. If someone report incorrect information, they can be questioned about it. 
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Because everyone is afraid, the transparency level will increase. It is check and balance for each 

other. 

The author – Ah sir. Yes sir.  

Interviewee – Is that right? We need a representative from the central government, the 

provincial government, and the community in the local area. 

The author – Is it not a check and balance these days? 

Interviewee – No, not at all. We do not have it at all. We do not have any system for check and 

balance. 

The author – It is dangerous. 

Interviewee – We need some serious system that does not have appealing process. If the 

authority decide to dismiss government officials from the office because of corruption, they need 

to follow the decision immediately. There should not be any appealing for 5 months or 10 

months. Otherwise, it will never end. To avoid the future problem, some local government 

needed to be eliminate because there are too small to manage a large amount of budget. 

The author – Sir. 

Interviewee – Some local government are very small, but they manage large amount of money. I 

think it is unnecessary to allow local governments managing large amount of money. The 

development does not have to use money only. The development is depended on the people’s 

cooperation. We need to plan how we can do to develop our living condition first. We should not 

just develop facility as the priority, such as road and highways. Building road only, but the living 

condition, education, and quality of life are still not improve. I think it is opposite. Happiness 

does not have to be only a good road. The development needed to focus on education, 

particularly human resources as the first priority. If human is not improve, everything will end. 
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The author – Yes sir. It is a very difficult problem. When dissolving most of local government 

levels as you mentioned earlier, you mean dissolve all of it such as the SAO and municipality sir. 

Interviewee – The government should dissolve all local government system including Provincial 

Administrative Organization (PAO) and Sub-district Administrative Organization (SAO). 

However, some municipalities that has densely population and able to collect enough taxes to 

support themselves. We need to let them continue operating.  

The author – Ah, sir. 

Interviewee – The central government can subsidize some money for their budget. However, if 

some local governments cannot support themselves, then they should be merged into the 

provincial government system. When they are merged with the provincial level, the central 

government can monitor and control the system. We need to create some coordinating point with 

the local communities in each province that the central government send a representative to work 

at the provincial level. The local community need to create a committee with local residents as a 

member to be parts of decision making process. However, we do not need the municipality 

system. It just a committee for a budget proposal for the community which they can participate 

in each fiscal year. The government officials can meet with the committee to decide about the 

budget spending plan for what the community want to improve in their area.  

The author – They help to plan together.  

Interviewee – It is similar to an assembly. It is a local assembly for the community.  

The author – Helping to create and plan for policy in the community.  

Interviewee – Ah. However, provincial government officials have to tell the people what 

necessary, what tools are available, and what to use. We need to provide engineers and any other 

specialists to help the people. The people on the committee have to tell the government what 
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community need to build, improve, or develop. Then government officials can put that proposal 

in the plan that can lead to action plan for the implementing process. It should not be pre-plan 

from some people. For example, when there are government procurements have approved, there 

should be some representative from the public to inspect the proposal in that particular area. I 

think this is OK. The people in the area will be happy because they can participate in decision 

making process. The budgeting will spend at effective rate without losing any money in the 

process. Government money will not be spend for appointing the SAO officers across the 

country that have about 8000 units. Lots of taxes payers’ money distribute to the local 

government.  

The author – Saving money for the government. 

Interviewee – Yes, it would save money for operating cost and office building. You might 

wonder where local officials can go to work after local government is dissolved. They all can go 

to work at provincial level based on their specialty and knowledge. If some officials know about 

engineering, they can go to the provincial engineer department. If someone know about 

healthcare, they can go to work with Ministry of Health. If someone can teach, they can become 

a teacher. They all will become representative of central government who can look after the 

people in the local area. If we can distribute these people in the ministry level, we will not have 

employee shortage. We will not have to increase amount of budget as well. The people and 

government officials will not have impacts from this approach. If we dissolve local government, 

nobody will have as much impact as businessman who run for the SAO or municipality to 

benefit their own interest.  

The author – Sir, yes sir. 

Interviewee – The nation has gain many advantages. 
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The author – Those are all 5 questions I have sir. I want to ask at what level corruption exist. 

You have told me it mostly occurred at the local level. The impact to you as government officials 

are inability to control and monitor the government works in the local area. You become 

powerless from the decentralization policy.  

Interviewee – I feel like I am not proper enough to be a representative from the central 

government. I felt that I just come to the district to stand and watch them. It does not make sense 

to me. 

The author – Sir, thank you very much sir.  

Government Official No. 12 – Internal security Strategy Division, 

Policy and Planning Bureau, Office of the Permanent Secretary for 

Interior, Ministry of Interior 

The author – Hello madam. I would like to interview you for my thesis research madam. I have 

5 questions to ask about bribery and corruption. I want to let you know that all information will 

keep as data. I will not disclose your first and last name to the public mam. The first question is, 

what is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – I have experienced with it, but it was a long time ago when I just started to work. 

For example, the provincial project designed by the provincial office had to work with a private 

firm. The private firm was the one who bid for the procurement. 

The author – Yes madam. 

Interviewee – If we had some projects that had to work with private firm or anyone, it open the 

door for bribery. Most of the project had some bribery offer, however, I declined to accept them. 
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I did not want anything because the project would go through existing procedures. The firm had 

to wait to go through the process. If they won the bid, they could receive funding from the 

government to execute the plan. They did not need to offer me any bribe for it. 

The author – When was this happen madam? 

Interviewee – It happened when I was working at the provincial level with the government 

projects. The work was related with the budget that open the way for bribery. If I did not involve 

with it, then no one can offer anything. This was at the provincial level when many projects 

created by the provincial office that involved with the government procurement. The most 

project was create to build jobs in the rural area. 

The author – It was related to provincial government madam. 

Interviewee – Yes, it was a provincial level. 

The author - I would like to move to the second question mam? What do you think about 

bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and 

other developments? 

Interviewee – It has some impact for sure. The direct impact is the budget that cannot be used 

effectively. The quality of works will reduce. If private firms offered a bribe to us, they have to 

reduce the quality of work to save their cost. We cannot enforce procedures and rules for the 

quality of work if we accepted bribe from the private firm. However, if government officials has 

not accepted bribe, they could control the project effectively. Without accepting bribe, 

government officials can manage the direction of the project such as quality of work and labor. 

The private firm cannot influence government officials if we keep it transparent. For example, 

government order a book company to print books. When the government officials did not ask for 

any bribe, the firm produced very good quality books for government. The government officials 
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have a choice to select the firm who can make the best quality products for the government. The 

firm do not want to involve with bribe or percentage deduction. When the firm want to produce a 

good work and the officials do the work honestly, the result will turn out good with high quality. 

These are some concept that I want to share.  

The author – Yes madam. 

Interviewee – Is that right? If the government officials asked for bribe from the firm, the 

project’s quality would not be a 100 percent. The quality would drop from the proposed plan.  

The author – You mean the government officials cannot command or control a private firm if 

they paying some bribe madam. 

Interviewee – Yes, it has some impact for the project. Yes. 

The author – OK madam. Thank you very much. Let’s move to question 3 madam. 

Interviewee - OK sir. 

The author - What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee - For the short-term, we have many laws and agencies to monitor corruption 

problems. In the past several constitutions, we have many way to tackle corruption and bribery. 

However, the problem is the anti-corruption process is still having problem with the patronage 

system in Thailand. Thailand still have the patronage system that someone always know 

someone else. It has an impact for solving the problem. If you know someone, he/she can help 

you avoid the problem. For government agencies, they need to take the problem seriously with 

everybody, not just a specific person or group. The anti-corruption agencies need to take the 

corruption case seriously with everybody who involved with corruption activity. The first 

difficulty for government is a weakness of the law enforcement in Thailand that some officials 

still helping someone they know. This is because of the patronage culture in our society. For the 
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long-term, we need to promote and teach self-conscience start with children and family. For the 

children, the government need to teach them in school. Students should not have privilege. 

Parents should not give children a privilege for anything. If children has learn and use privilege, 

they would continue to use it when they become adult. For example, mother and father tell their 

children when they make any mistake that they will solve the problem for their child. We have 

seen this with many child in our society that become their habit. For example, some people do 

not wait in the line and try to get in the front. Some people want to finish thing faster. Some 

parents try to bribe school officials to let their children accept in very famous schools from the 

kindergarten level to high school level. With this culture, I am wonder what we can expect for 

the future of our country. Is that right? 

The author - Yes madam.  

Interviewee - We need to teach ethics and moral to children that they will not use any privilege. 

The author - Is it at the family level madam? 

Interviewee - Yes, the family is the main target. It also needs to promote and teach at school as 

well. Many school still having a strong influence of patronage culture that some parents can ask 

some influential person to help their child enter the famous school. We need a clear procedure 

that state the rule for officials to consider. Thai's society tend to ignore procedure and rule, 

however, people try to use their judgments over the rule. It needs some balance from both to 

make a decision.  

The author - Yes madam. For the short-term solution, it needs to focus on laws. For the long-

term solution, it needs to focus on the family level.  

Interviewee - That is right. Family is for the long-term solution. The law is also very important 

to solve the ongoing problem. Law system need to be strong. For the long-term solution, people 
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who have learn about ethics and self-conscience during their childhood can use those in their 

organization. People can use what they have learned in the anti-corruption agencies to solve 

corruption problem.  

The author - If children has learn how to fight against corruption, it would be hard for 

corruption to exist. 

Interviewee - That is right. Children are sometime doing thing that not ethics. Some adult look 

at those children as smart, however, it is not a smart cheating. We have promoted a wrong 

tradition in our society. We have seen young child sometime take advantage of their friends. We 

thought that child is smart and good. Adults do not teach their children to learn how to respect 

tradition and other people. I think it is a wrong esteem in Thai's society. 

The author - I live in the United States for many years. They have very strong law enforcement. 

If someone have commit crime, they have to go through the process. It does not matter if a 

person has known someone powerful, or not. Everybody has to follow the law. The system in the 

U.S. is the rule of law.  

Interviewee - That is right. Everybody feel that it is normal in the U.S. and do not surprise if a 

relative cannot help them avoid the problem. Everybody know that the system is enforcing 

equally to everybody. If nobody help a person who is charged with wrong doing, that person 

does not has any feeling. For Thailand, if nobody help, a person would complain that relative 

does not even help its own relative. It is not supposed to be this way. 

The author - We have experience this for a long time. We need to change this tradition start 

from a child level.  

Interviewee - Yes, we need to start with a child. The family is very important. I do not know 

how many parents would understand it and teach their children good customs. It is very hard for 
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Thailand. It will take a long time for Thailand to build a good custom for society. The connection 

system is booming in Thailand these days because many people have attended seminar, training, 

and class together. This created some network that become a connection between colleagues. It 

has every level from lower level, medium level, and higher level. It also includes special seminar 

that create a big connection in Thai society.  

The author - It is a big network.  

Interviewee - Yes, it is a problem. Connection network that promote patronage culture in the 

society. I think too many seminar courses created in the society that encourage a big connection 

in the network. The network of helping each other in the wrong way using their power and 

authority. I have seen many of it and it is scary. Too many seminars and courses that build 

connection in the society. Thai's society is small so it is likely to meet the same person in the 

same field. If you observed it, you will see it. It is the same thing.  

The author - Yes madam. I would like to move to question 4 madam. What do you think where 

bribery occur at what levels? 

Interviewee - Oh! It happens at every level, including the powerless position. They can help 

briber to receive faster service if briber give them some bribe or gift. It depends on the power 

and authority of the official. The more power officials have, the higher chance to gain more bribe 

or offer from a person. It can happen at every level. It can happen with every organization. 

Political parties, private firms, and the public are in the habit of offering a bribe for their own 

benefits over the others. They have power, money, and influence to use for their own benefit. 

Some of them use power to do the way they desire. If they do not have money, they can use 

power to gain benefit. Every sector and group have the condition, such as money, influence, and 

power to gain personal benefit. They also have some connection and network with colleagues 
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and friends to change the outcome. It is a patronage system that place within every sector in the 

society. We are all used to this tradition that become a long-term practice. The development is 

depend on the social condition that happen for a long time ago.  

The author – Yes madam. It happen for at least 40 or 50 years. 

Interviewee – No, it happens for more than hundred years. If you look at the history, this 

tradition has already occurred in the society. However, Thailand has not change or improve with 

the development. In many countries, they have change and improve their tradition and culture to 

avoid corruption and bribery. Thailand has not change the tradition, and it still doing the same 

thing. It also has spread out to every sector in the society. More power within the group, it create 

more activity that can be used toward anything for their desire. We have not adjust or change the 

custom because nobody want to change it.  

The author – Yes madam. It is still the same system. 

Interviewee – Even the college system has used this tradition as well. If college students 

graduate from the college, they can still receive helping from their network and colleague. It has 

everything in it.  

The author – Yes madam. It is happen with institutions.  

Interviewee – Yes, many institutions have practice this tradition. It is patronage culture that 

everybody want to help each other in the improper way. It makes me feel unhappy to see this 

tradition in the work place. 

The author – For the university in Thailand, each university has their own code, such as black 

lion and red lion. Is that correct?  

Interviewee – Yes, it is. It has been like that for a long time. 

The author – If we change it, we would need to change the system. 
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Interviewee – Thailand can do it start from the family level. We need to teach and promote good 

customs to our younger generation.  

The author – Promoting moral and ethics. 

Interviewee – Promote an idea of justice and equality that nobody should take advantage over 

the others. People need to respect and follow laws and rules. We need people to practice self-

discipline in the society. 

The author – I would like to ask the last question madam. How would this impact you as civil 

servant in the government? 

Interviewee – My job is not involved directly with government projects that can yield the path to 

bribery. My job is involved with policy and planning that is not a practical level to do the project. 

Therefore, it has not impact me that much. It is very few that bribery or corruption is happen. It 

is once in a while when the higher authority asked someone to do the project. It is very rare to 

happen in my division. Because we have a reason to desire a quality of work, so briber cannot 

intervene in our affairs. 

The author – It is within policy area. 

Interviewee – I am not in the practical level. Practical level officers have to contact with private 

firms about the procurement. I am not involve with that part. My job is creating policy and 

planning to the higher authority. It is rarely that my division would propose any project to the 

boss. We are working based on our principle. If a province has submitted a proposal, we have to 

use procedures and rules. We just follow that guidelines based on the plan. We are carefully 

inspect the proposal before present it to the higher authority. It is depends on us too. 
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The author – I have observed that bribery and corruption are rarely happen in policy and 

planning area. The other interviewee who is working in policy and planning have mentioned the 

similar answer as well. 

Interviewee – Yes, that is right. 

The author – Policy and planning have less opportunity for it. Is that right madam? 

Interviewee – Yes, that is correct. 

The author – Everything has procedures and rules for your job. 

Interviewee – The work has rules and procedures already in place, however, there are some 

loopholes in the system too. It depends on an individual who implement it. We have to look at 

the intention of a person if he/she want to take a risk, or not. 

The author – Thank you very much madam.  

Government Official No. 13 – District Chief Officer, Roi Et Province, 

Ministry of Interior 

The author – Hello sir. I have 5 questions to ask you for the interview. The first question, what 

is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – Ah sir. Most of bribers are criminals who commit illegal activities. They want to 

avoid the charge against them or reduce the punishment level. They want the government 

officials who has power to arrest them avoiding prosecution with them. They are some bribers 

who have come to offer me. Most of them want to avoid prosecution or charge against their 

wrong doing. They ask government officials to avoid those for them. 

The author – Sir. 
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Interviewee – They are some people who come to offer bribe to me. However, it is not 

everybody who done that. Some of them know who can or cannot do it for them. 

The author – Sir. 

Interviewee – They know which government officials can or cannot help them. 

The author – Is this in the district level sir? 

Interviewee – Yes sir. It is the district level. 

The author – I want to move to the second question sir. What do you think about bribery in 

Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and other 

developments? 

Interviewee – It has some impact to the economy. No, it actually has a great impact to the 

economy because corruption reduce tax collection capacity for the government. Second, people 

have lost their basic right. Third, losing of opportunity to receive high quality goods and 

services. It is reducing greatly with infrastructure such as roads and highways sir. 

The author – Does it has impact to the development level for the country? 

Interviewee – It has a large impact for the development of Thailand. It has impact in terms of 

economy, standard of living, and time resources for ordinary citizens.  

The author – Sir. Thank you very much sir. I want to move to question 3 sir. What are possible 

solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – First is salary. Second is monitoring source of income of government officials. 

For monitoring and inspecting, it needs government agencies which responsible for monitoring. 

Third, citizens need to have integrity and loyalty that they will not broke the laws. 

The author – Sir. Are these for the short-term and long-term solutions sir? 
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Interviewee – For the short-term and long-term, we need to teach people to understand customs, 

especially young children. They need to learn to avoid corruption and bribery. 

The author – Sir. You mentioned about salary. Do you mean increase a salary for the civil 

servants sir? 

Interviewee – Ah. Government officials who make a small amount of salary, but they have high 

responsibility. I am sure that most of them will corrupt. Responsibility and income need to be 

equal and balance. Low income position but high responsibility officials would looking for extra 

benefits to fulfill their desire.  

The author – Finding more income and benefit. 

Interviewee – Ah. They want to gain more income and benefit because high power with less 

income positions do not want to take risk with their job.  

The author – Sir. 

Interviewee – High responsibility need to have high income level. Looking at the West, it is 

hard to corruption because they all have proper income for their job. Each position has enough 

income to support themselves. Moreover, they have the external monitoring to check government 

officials with their sources of income. The other thing is their culture that do not accumulate 

their wealth for child. The Western culture want their child to help themselves because pass on 

wealth can be tax heavily with estate tax. With this point, most of them do not have to corrupt 

because it is hard to pass accumulated wealth on to their children.  

The author – Sir. Thank you sir. The fourth question, what do you think where bribery occur at 

what levels? 

Interviewee – It happens at every level sir. From a junior position all the way to a head of 

government. 
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The author – From a head of government to a low level official. 

Interviewee – Ah. It is all the way from a head of government to a reception staff. However, it 

not just the bribe involving. It is from personal relationship either relative or friendship. Some 

receptionists can give a favor to someone they know to receive a service first.  

The author – Is it a patronage culture sir? 

Interviewee – Yes, it is a patronage culture. It is a patronage system.  

The author – The last question sir. How would this impact you as civil servant in the 

government? 

Interviewee – Yes, it has impact me. Some people who used to the bribery tradition might feel 

inconvenient when they come to contact at the government office. They used to cut the process 

with bribe offering. They might feel uncomfortable if they cannot do the way they have done. 

You should look at what country has the most corruption. You should look for extra information 

and find out what region the most corrupt country is. It would be nice also to look at what 

country is the root of corruption practice. For Thailand, it come from Chinese tradition to pay for 

services. 

The author – Yes sir. 

Interviewee – You should look at the serf system in Thailand which collect tax for the 

government in the past. I think you will see a better picture for it. 

The author – Yes sir. I will try to look at those. Thank you very much. 
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Government Official No. 14 – Vice Governor, Ratchaburi 

Province, Ministry of Interior 

The author – Hello sir. I would like to ask questions for my research about 5 to 10 minutes. 

Interviewee – OK. Please go ahead. No problem. 

The author – I want to tell you first that I will not disclose your first and last name to the public 

for your security. There are 5 questions sir. The first question, what is your direct and first-hand 

experience with bribery? 

Interviewee – OK. For this question. From my experience, corruption occurred at every level, 

including government service sector and political sector. There are also corruption within 

bureaucracy, local government, and law enforcement. Private sector and people are not exempt 

from corruption practice too. Corruption in Thailand is very serious and wide spread at every 

level. From my experience, corruption is occurred from the patronage system that is a deep root 

in Thai’s culture. With the patronage system, it open an opportunity for corruption to happen 

easily. When people know each other in terms of friend, colleague, or coworker, it can create 

corruption process at the workplace. For the main reason, it come from the patronage system in 

Thai’s society. That is the main cause of corruption.  

The author – Sir. 

Interviewee – For my personal experience, I have seen most of it occurred when a politician 

collaborated with a civil servant. Second, some government officials practice corrupt activities 

themselves. They used their power and authority from the law to ask for improper benefit or 

bribe from citizens who come for government services or bid for a government project. It is 

involved with government money. Offering faster service to citizens who come to the office for 
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government services is open a chance for bribery. Some citizen do not want to wait so they offer 

government officials some bribe in exchange for a faster service. Government officials accept 

bribe offer from citizens to help them receive a faster service. These are something that I have 

seen frequently.  

The author – This happen when you are working sir.  

Interviewee – Yes, that is right. 

The author – Yes sir. I would like to move to the second question sir. What do you think about 

bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and 

other developments? 

Interviewee – It has a large impact. I want to say that corruption has very serious consequence to 

the economy and the society. 

The author – Sir. 

Interviewee – Because of corruption, government spending from tax payers’ money will be 

taken to benefit only some individual. This will cause problem with the budget and the 

government project including small and large projects. The government has lost many 

percentage deduction with corruption that caused ineffective of using the budget for the public. I 

would say ineffective because the public will not receive a full benefit or an effective outcome 

from the budget spending. If this happen, the country’s developments in terms of societal, 

economy, and national security cannot move forward effectively. The result will impact the 

people who has impact from corruption. These processes are a serious obstacle for the country’s 

development. I think it is very impediment for the country.  

The author - It is very much sir for the development of the nation. 
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Interviewee – As I said earlier, supposing one project need a budget of 100 million Baht to 

finish the project, it turns out that politicians and bureaucrats collaborate to take the project’s 

money with percentage deduction. For example, they take either 10 or 20 percent from the 100 

percent of the project’s budget. Therefore, the money using the project cannot be used effectively 

because officials have taken for their own benefits. 

The author – Sir. 

Interviewee – Right? For example, 100 million baht cab build 10 kilometers of a road. A road 

should have some require quality and standard. Is that right? 

The author – Sir. 

Interviewee – When there is corruption, a road cannot meet the standard because money cannot 

be used to fully to build it. The people who use a road would have impact from this. A road 

would not last for long according to a plan. It might last only for a bit, then a road is broken 

because it cannot meet the requirement standard. When a road is broken, there is another money 

from the budget to fix it. I think this money should not spend to fix it. If a road build to meet the 

standard, it would not need to be fixed. The general public will have a direct impact from it. 

The author – It has impact to the general public sir. I would like to move to the third question 

sir. What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – In the short-term, we need to be serious with the law enforcement with people 

who involved with corruption practices. The government need to act immediately, not slowly. 

For example, when a civil servant has committed in corrupt activities, it would take several years 

for the law enforcement to move the case to the court. This has caused ineffective of law in 

enforcing with corrupt persons. It reduces the performance of the anti-corruption system in the 

society. Then most of people would forget that a person committed with corruption activities 
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before. It makes the people less afraid with corruption because the prosecution process take a 

long period of time to move to the court for hearing.  

The author – It takes too long. 

Interviewee – Ah. Yes, it takes too long. It needs to change the law and process for people who 

has commit with corruption. We need a fast prosecution system and quick punishment system 

that a corrupt person can received the sentence very quickly. This is the first one. For the short-

term is law. For the next step or the medium-term is a strong civil society who can participate in 

monitoring the government quickly with corruption activities. For the long-term solution, the 

general public need to be strong to protect their basic right when contacting government service. 

They need to protect their right to receive good quality government services that are quick and 

convenient. To conclude for the long-term solution, we need to open the way for the general 

public to participate in the monitoring process with government spending. We also need to make 

the public strong so they can participate in the process. We need the public to play role in the 

policy making process.  

The author – The monitoring process sir. 

Interviewee – Ah. Yes, the monitoring system how politicians and bureaucrats are using their 

power to prevent corruption. 

The author – Yes sir. 

Interviewee – This is probably for question three. 

The author – Sir. For the 4th question, you have answered it already. I would like to move to 

question 5 sir. How would this impact you as civil servant in the government? 

Interviewee – It has impact to me in several ways. First, I cannot help the people to receive the 

full benefits from the government’s plan, project, and the budget that we have created for the 



Page | 127 
 

people. Second, it has impact if a private individual bribe me or other government officials, it 

would make the management and control system weak. If government officials think of bribe or 

self-benefit first, it would reduce working performance for them. They cannot manage and 

control the work effectively to meet transparent standard, fairness criteria, and good governance 

criteria.  

The author – Sir. It is difficult. 

Interviewee- Ah. Yes, it is difficult for this part. 

The author – Sir yes sir. Those are all questions I have for you sir. Thank you very much sir for 

your time.  

 

Government Official No. 15 – Officer, System and Planning 

Development, Department of Local Administration, Ministry 

of Interior 

The author – Hello sir. I would like to interview you about corruption in Thailand for my thesis 

research sir. I want to ask 5 questions sir. All the information will keep as data for the research 

purposes. I will not disclose your personal information to the public sir. 

Interviewee – OK. 

The author – 5 questions sir. The first question is, what is your direct and first-hand experience 

with bribery? 

Interviewee – I have seen it at the Civil Registration and Identification Card Section that doing a 

national identification card for Thai citizens. 
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The author – Was it at the district level sir? 

Interviewee – Yes, it was at the district level. This district locate in the remote region of the 

Northeast region. 

The author – Sir. 

Interviewee – This district is very far away from the city and it also a low key district in the 

Tung Gula Rong Hai plateau. I mean the government would mostly send officials who has low 

performance evaluation to this district.  

The author – Sir.  

Interviewee – These officials created some problem in the district by asking bribe from ordinary 

citizens. The worst case they had done was allowing illegal immigrants to enter into the civil 

registration and make a national identification card for them. 

The author – Yes sir.  

Interviewee – Most of illegal immigrants back then were Chinese. This district can get away 

with the problem because it is not located along the border. Right? 

The author – Yes sir.  

Interviewee – The district is not well-known to the outsiders. When the illegal group brought the 

Chinese illegal immigrants to the district, they bribed every officials, including Deputy District 

Chief, clerks, and practical level officers. The person who bribed the officials was the head of the 

group. It was the big process. I have seen them did that at the district because I was not aware for 

what they had done due to friendship and trust. The group has brought illegal immigrants into 

many district, including the district I mentioned. I decided to report this to the higher authority at 

the Ministry because I did not accept any bribe from anyone. The group has a big network that 

involved with many government officials both central and provincial levels. Finally, the law 
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enforcement has arrested and stopped the illegal activity that was on the news. Two of 

government officials were fired and laid off from the government position.  

The author – Was it a prosecution for them sir? 

Interviewee – The case is still in process at the court. I was a witness at the court hearing. 

However, I have checked the news about case and found that the officials have not follow the 

case. If criminal run away to somewhere, the law enforcement is not search for them. It is normal 

in Thailand if the case is not severe, the officials would not search or follow the criminal.  

The author – The law enforcement would not search or looking for them sir. 

Interviewee - No, not at all. Police would not search for them because they run away to 

unknown place. 

The author – It means that not many corrupt officials in prison sir. 

Interviewee – No one is there. When the corrupted officials dismissed from the position, they 

were mostly run away to hide until the court case expire. Police would not search for them as 

well. I have talked with the police officer and attorney. They told me it is not worth to search for 

corrupted officials because it is not a serious case. I mean it is serious, but it is not to the very 

serious point.  

The author – Sir, I see. 

Interviewee – I have seen this because many Interior Ministry officials spend beyond their 

income for luxury items. Many illegal immigrants want to gain Thai citizen that they will pay at 

any price for it. Most of government officials at the district level, provincial level, sub-district, or 

even at the village level want to earn easy money from bribery. We have to accept that Thailand 

has many officials whose ideas thinking about bribery. In other word, there are many loopholes 

in the law. To approve for a citizenship, if the officials ask for money from immigrants, they 
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willing to pay for it. I have seen some immigrant who have gain citizenship are not always poor. 

Some of them are educated and wealthy to send their children to study in China. Many of them 

are Taiwanese or Southern Chinese ethnic group.  

The author – Sir. 

Interviewee – These illegal immigrants can speak Thai so that is the reason for them to gain a 

citizenship. The law is designed to protect national security as it top priority. This is my 

experience that I have seen.  

The author – I would like to move to the second question mam? What do you think about 

bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development and 

other developments? 

Interviewee – Oh, there are many impacts because it causes damages at national and local level. 

We can call it a patronage system that has a deep root in Thai’s society. The patronage system is 

using a relationship to help each other. It is similar to serf system in the ancient time. It cannot be 

eliminated it from the society. Thailand cannot use the same ideology from the West to 

implement in our society. We have try to promote and teach the general public to be aware of 

corruption problem. The anti-corruption officials are not doing their job to meet the agency’s 

procedures and rules. I want to say that they are bias. We cannot trust in the government’s 

reliability in Thailand. I said this it does not mean I am not love the country. It is a reality these 

days. Any other questions? 

The author – For question 3, what are possible solutions to solve this problem, both short and 

long term? 
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Interviewee – We need to promote and teach self-conscience start with children and youth. 

Teaching adult is very hard. We can just ignore them. We should start with child and teenage 

groups.  

The author – If starting with children and teenager, it would be the long-term solution. 

Interviewee – We need to work with the younger generation. The education system is better to 

be a tool to teach and promote anti-corruption ideas to them. The policy should start with the 

younger generation. Moreover, Adults have to be a good example to the younger generation. 

They need to learn that honest is a good protection from corruption. 

The author – How is about the short-term solution sir? Do you think any solution for the short-

term sir? 

Interviewee – For the short-term, anti-corruption agencies are not effective. We should use 

education and religion to be a part of solutions. We need to promote social values in the society. 

I think Twelve Values Announced by the Head of the National Council for Peace and Order 

(NCPO) are OK to promote and teach the society. We need to think positively without political 

judgement. We need to start with education and family. 

The author – Two more questions sir. I do not want to bother your time. Question 4, what do 

you think where bribery occur at what levels? Your opinion sir. 

Interviewee – Oh! It happen at every level from village, community, all the way to national 

level. 

The author – The last question sir. How would this impact you as civil servant in the 

government? 
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Interviewee – Oh! For me personally, I do not involve with any corruption. In other word, being 

government officials need integrity as the top priority that can be inspect and evaluate. 

Government officials need to be a good example to the public. 

The author – Thank you very much sir. Good bye sir.  
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Interview Transcripts: Government Officials 

(Thai Language) 

ท่านที ่1 - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย  

ผูส้มัภาษณ์ -  สวสัดีครับท่านครับ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ครับ สวสัดีครับ  

ผูส้มัภาษณ์ –  พอดีผมก าลงัท าวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบัเร่ืองคอรัปชัน่ในประเทศไทยครับ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ก็น่าสนใจนะ  

ผูส้มัภาษณ์ – ก็เลยอยากจะถามเป็นขอ้มูลไวน้ะครับ จะถามท่านในฐานะขา้ราชการเร่ืองคอรัปชัน่ แลว้ก็จะถามประชาชนดว้ย

นะครับ ผมจะถามท่าน 5 ค าถามนะครับ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ครับๆ 

ผูส้มัภาษณ์ – ค าถามแรกก็คือ จะถามท่านเก่ียวกบัประสบการณ์ตรง เก่ียวกบัการติดสนบน ในระหวา่งท่ีท่านเป็นผูว้า่ มี

ประสบการณ์ยงัไงบา้งครับ อาจจะเป็นจากนกัการเมือง นกั ธุรกิจ อะไรยงัเน๊ียะครับ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – มนัก็ประสบการณ์ตรง ก็ไม่ค่อยมี แต่ก็สงัเกต จากการสงัเกตการณ์ มนัก็จะมีหลายลกัษณะอยู ่

ผูส้มัภาษณ์ – ครับ  
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ถา้ในส่วนของประชาชนทัว่ไป ก็อยูท่ี่ลกัษณะงาน อยา่งเช่น ท่ีดิน หรือ งานท่ีเป็นเอกสารระเบียบ แบบแผนเน่ีย 

ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือวา่เขาตอ้งการความรวดเร็วเน่ีย จะน าไปสู่การเสนอ ใหผ้ลประโยชน์ อะไรยงังั้น แต่มนัก็มีหลาย

ลกัษณะ หลายรูปแบบ  

ผูส้มัภาษณ์ – ครับๆ หมายถึงวา่ การรับบริการของประมาชน มาใชบ้ริการ ตอ้งการความรวดเร็ว ก็ตอ้งติดสินบน น ้ าร้อนน ้ าชา  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ใช่ จะเป็นลกัษณะนั้น  

ผูส้มัภาษณ์ – อ่อ ครับๆ แตท่ี่ท่านมี ไม่มีใครมาพยายามเสนอท่านไหมฮ๊ะ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ไม่มี เพราะวา่ เราก็จะยดึความถูกตอ้ง คือวา่ ความรวดเร็วน่ีมนัเป็นนโยบายในการท างานของเราอยูแ่ลว้ อะไร

อยา่งง้ี ถา้ในส่วนตวัเรานะ เพราะวา่มนัก็มนัเป็นหนา้ท่ี  

ผูส้มัภาษณ์ – อ่อครับ ไดค้รับ เพราะวา่ อนัน้ีผมถาม ผมจะไม่เปิดเผย ผมจะเก็บขอ้มูลไว ้ผมจะไม่เปิดเผยช่ือและนามสกลุจริง

ของท่าน  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ในส่วนประสบการณ์ตรงเน่ีย เร่ืองลกัษณะน้ีน่ีไม่ตอ้งมาเสนอให ้ 

ผูส้มัภาษณ์ – เพราะมนัเป็นหนา้ท่ี 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – เพราะมนัเป็นแนวทางท างานของเราอยูแ่ลว้ 

ผูส้มัภาษณ์ – ครับผม ขอบคุณมากครับท่าน ขอ้ท่ี 2 ครับผม  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – คือระดบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีสงัเกตุ คือระดบัเจา้หนา้ท่ีหนา้เคาตเ์ตอร์น่ี  

ผูส้มัภาษณ์ – มีนะฮะ โอเคครับ ไดค้รับ เพราะผมก็ก าลงั หาขอ้มูลอยูเ่หมือนกนั เพราะวา่มี ส่วนใหญ่ในระดบัเจา้หนา้ท่ี  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ครับผม ครับๆ 
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ผูส้มัภาษณ์ – ขออนุญาตถามท่านขอ้สองเลยแลว้กนัฮะ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – ครับ  

ผูส้มัภาษณ์ – ท่านมีความคิดเห็นยงัไงเก่ียวกบัการทุจริต ติดสินบนในประเทศไทยนะฮะ ไม่วา่เก่ียวกบั ติดสินบนจาก

นกัการเมือง หรือจากภาคประชาชน ท่านวา่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ และการพฒันาในดา้นอ่ืนอยา่งไรบา้งครับ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง รีบแกเ้ร่งด่วน เพราะวา่มนัมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ มนัจะมีผลทั้งในเร่ืองของ

งบประมาณท่ีมนั ไปเกิดประโยชน์ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย มีผลทั้ง เกิดความไม่ถูกตอ้ง ในกระบวนการปฏิบติั มนัเป็นเร่ืองของ

ความไม่เท่าเทียมกนั กลายเป็นคนมีเงิน คนมีก าลงัเงินท่ีจะใชเ้งิน มาน าทาง เป็นทางลดั ท าไดท้ าเร็ว  

ผูส้มัภาษณ์ – ท าได ้เร็วกวา่ ครับ  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ – แต่ตาสีตาสา ไม่มี มนัก็เป็นเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนั และก็ท่ีส าคญั ถา้ภาพรวมทั้งประเทศ มนัก็จะท าให้

ประเทศล่มจมอ่ะ มนัเป็นเร่ืองของท่ีตอ้งรีบสร้างวนิยัในเร่ืองน้ี  

ผูส้มัภาษณ์ – จริงครับ เกิดความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม ใช่ไหมค๊รับ ท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนั 

ท่าน – ความไม่เท่าเทียมกนั แลว้ก็ทรัพยากรในหารบริหาร ภาครัฐเน่ีย มนัไม่เตม็เมด็เตม็หน่วยอ่ะ มนัร่ัวไหล มนัมีตวัคอรัปชัน่ 

มีกินเปอร์เซ็นต ์อะไรยงัเง้ีย  

ผม – ขอบคุณท่านมากครับ เอ่อ. ขอ้ต่อไปก็ต่อเน่ืองกนั ท่านคิดวา่ อะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ข แกปั้ญหาการติดสินบนน่ะครับ

ท่าน ทั้งในระยะสั้น และก็ระยะยาว คือความคิดเห็นท่านน่ะครับ  

ท่าน – 1 เน่ีย มนัเป็นเร่ืองของ socialization อ่ะ การใหค้วามรู้เน่ียมนัตอ้งปูพ้ืนกนัมา เป็นวนิยั เป็นส านึก เก่ียวกบัประเทศชาติ

เลยอ่ะ มนัก็ตอ้งสร้างกนัมาตั้งแตเ่ด็ก สร้างกนัมาตั้งแต่เด็กในทุกระดบั แลว้ก็เร่ืองเฉพาะปัจจุบนัก็คือเร่ือง บงัคบัใชก้ฎหมาย ก็
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เร่ืองการมีส่วนรวมของประชาชน ในการท่ีจะเฝ้าระวงั มนัจ าเป็นนะ บอกใคร ท านองเน้ีย ไม่ใช่เป็นเร่ืองของเจา้หนา้ท่ีต่อ

เจา้หนา้ท่ีอยา่งเดียว นะ 

ผม – ท่านๆ ขอถามนิดนึง แลว้ท่านคิดวา่ ระบบ ทางกฎหมาย ท่ีรัฐธรรมนูญปี 40 เขาตั้งมา เช่น ปปช. ศาล องคก์ารต่างๆ ท่านวา่ 

ช่วยแกปั้ญหาไดร้ะดบันึงไหมค๊รับ  

ท่าน – ก็เป็นในระดบันึง ในลกัษณะท่ีมนัเป็นกรณีท่ีมนัเขา้ไปถึงอ่ะ แต่แต่ ผมวา่ ถา้จะใหค้รอบคลุมเน่ีย มนัเป็นเร่ืองของการ

สร้างส านึกผูค้น ในวถีิชีวติประจ าวนั (ผม – ของประชาชน ?) จะเป็นในเชิงป้องกนัมากกวา่  

ผม – ภาคประชาชนนะครับ  

ท่าน – ครับ การเฝ้าระวงัของภาคประชาชน หรือวา่ส านึกของส่วนบุคคล ตอ้งมีส านึกท่ีจะไม่ทุจริตอ่ะ อนัน้ีจะส าคญั มนัจะ

ยัง่ยนืกวา่ไปไล่จบั  

ผม – จริงครับ ไล่จบั ก็คงไล่จบักนัไม่หมดนะครับ ถา้ประชาชนไม่มีส านึก 

ท่าน – ค่านิยมของสงัคม ท่ีไม่ นิยมยนิดี คนท่ีรวย มีฐานะจากการทุจริต คอรัปชัน่ อนัน้ีเน้ียจะส าคญั  

ผม – เพราะวา่ผมก็เปรียบเทียบ สงัคมอเมริกา แลว้ก็สงัคมบา้นเรา ต่างกนั คนของเขาจะมีจิตส านึก ต่อหนา้ท่ีของเขา ครับ ก็ขอ

อนุญาตถามท่าน เหลืออีก 2 ขอ้ จะไดไ้ม่รบกวนเวลาท่าน ขอ้ส่ีคือผมอยากจะถามท่านวา่ ในความคิดเห็นของท่านวา่ การติด

สินบน ในประเทศไทยน่ี เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับท่าน จากท่ีท่านไดเ้ห็นมาน่ะครับ  

ท่าน – มนัก็ มนัสามารถเกิดข้ึนในทุกขั้นตอน ทั้งระดบัปฏิบติั ระดบัก ากบั ระดบับริหาร แต่มนัจะข้ึนอยูก่บับุคคลในแต่ละระดบั 

เราเลยตอบไม่ได ้โอกาสมนัเกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบัปฏิบติั ระดบัก ากบั ระดบัหวัหนา้งาน ระดบับริหาร เชิงนโยบาย อะไรยงัเง้ีย 
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แต่มนัก็อยูท่ี่ตวับุคคลในแต่ละระดบันั้น บางองคก์ร ระดบัปฏิบติัก็ดี อะไรยงัเง้ีย อ่ะแลว้แต่ น่ีพดูถึงโอกาส แต่การเกิดข้ึนน่ีตอ้งดู

ตามขอ้เทจ็จริง  

ผม – ครับท่าน ขอบพระคุณท่านมากครับ ขออนุญาตถามขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับท่าน ท่านคิดวา่ การติดสินบนไม่วา่จากภาค

การเมือง หรือวา่ภาคธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ท่านวา่มีผลต่อการท างานอยา่งไรบา้งฮะ สมมุติในฐานะขา้ราชการ ถา้ท่านไม่

มีประสบการณ์ ก็แบบในฐานะ ในองคก์รขา้ราชการ อะไรอยา่งเง้ียครับท่าน มีผลต่อการท างานไหมฮ่๊ะ ในฐานะขา้ราชการ

ทัว่ไป  

ท่าน – มนัมีผล ถา้การทุจริต มนัเกิดข้ึน แลว้มนัไม่มีการตรวจสอบ ตรวจพบ มนัก็อาจจะเป็นค่านิยมท่ีผิด ท่ีไม่ถูกตอ้งของ

เจา้หนา้ท่ีไป ก็ยิง่ท าเพ่ิมข้ึน มนัก็จะไม่ดี หรือ บางที ถา้มนัเกิดข้ึนในองคก์ร เจา้หนา้ท่ี ถา้เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ร่วมมือ มนัก็

จะไม่มัน่คง ในหนา้ท่ีการงานเขาอะไรยงัเง้ีย มนัก็อนัตราย  

ผม – มีผลต่อองคก์ร ต่อการพฒันา ครับ  

ผม – ก็แค่น้ีล่ะครับท่าน จะไดไ้วเ้ป็นขอ้มูลท าวทิยานิพนธ์ ขอบคุณมากครับท่าน  

 

 

ท่านที ่2 - ส านักการสอบสวนและนิติการ 

ผม – สวสัดีครับ พอดี รบกวนเวลาสกันิดครับ ท าวทิยานิพนธ์ ท่ีอเมริกาครับ  

ท่าน – ถามมา 
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ผม- ก็คือเก่ียวกบัเร่ืองคอรัปชัน่ในประเทศในไทยน่ะครับ คืออยากจะถามความเห็นแลว้ก็ประสบการณ์ มี 5 ขอ้ ขอ้แรกก็คือ 

อยากถามวา่ คือประสบการณ์เก่ียวกบั สินบนท่ีท่านเคยเห็นมา ในระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่ง เคยมีใครพยายามมาใหสิ้นบน

บา้งไหม ๊ทางดา้นการเมือง หรือ ทางดา้นประชาชน อะไรแบบน้ีน่ะครับ  

ท่าน – เรา ส่วนใหญ่จะท างานกบัประชาชน ก็มีประชาชนน่ีแหล่ะ เคยมาขอแบบน้ีแหล่ะ โดยตรงน้ีก็จะใหเ้งิน แต่ส่ิงท่ีเขาจะให้

ช่วยมนัขดักฎหมายไง ขดักฎหมาย แลว้ถึงก็มนัอยูท่ี่คน ส าหรับตวัพ่ี ขดักฎหมาย แลว้ก็เส่ียงเกิน ก็ไม่เอาตรงนั้น  

ผม – ครับๆ อยากจะถาม คือประเด็นหลกั อยากจะทราบ คือวา่ จะไดช้วัร์ เขาไดว้า่คอร์รัปชัน่ มนัมีอยูใ่นประเทศไทยนะครับ  

ท่าน – มนัมีในประเทศไทย มนัมีทุกประเทศแหล่ะ เอเชียน่ียิง่หนกั  

ผม – ครับ เพราะอาจารยเ์ขาก็บอกวา่ อยากใหมี้สมัภาษณ์ ใหมี้หลกัฐาน แบบนั้นนะครับ ก็มี ภาคประชาชนนะครับ แลว้ภาค

การเมือง ไม่ทราบวา่ภาคการเมือง มีบา้งไหมอ่๊ะครับ  

ท่าน – ภาคการเมือง มนัก็น่าจะเก่ียวขอ้งกบันกัการเมือง พ่ีวา่ภาคการเมือง มนัมากกวา่ภาคประชาชนอยูแ่ลว้  

ผม – ครับ คือประสบการณ์มีใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ประสบการณ์พ่ีส่วนใหญ่ จะเก่ียวกบัภาคประชาชนมากกวา่ การเมืองไม่ค่อยไดเ้ท่าใด  

ผม – การเมืองไม่ค่อยเท่าใด ครับๆ ต่อไปขอถามขอ้สองเลยครับ ไม่ไดไ้ม่รบกวนเวลาท่านอีกครับ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร

ครับต่อการทุจริต ติดสินบนในประเทศไทย คือไม่วา่จากนกัการเมือง หรือ ภาคประชาชน ท่านวา่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ของชาติ หรือ การพฒันาดา้นอ่ืนอยา่งไรบา้ง ครับผม 

ท่าน –อ๋อมี มีผลกระทบอยา่งมากนะ โดยเฉพาะ โครงการใหญ่ โดยเฉพาะ เมือง ประเทศ พฒันาน่ี ไอง้บกระจาย ไอง้บประชา

นิยม รึวา่จะเป็นของเร่ืองรับจ าน าขา้ว จ าน าผลิตภณัฑพื์ชผลทางการเกษตร นกัการเมืองท านะ โครงการใหญ่ เช่นจ าน าขา้ว ท่ี
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เสียหายเป็นแสนลา้น มนัมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยูแ่ลว้ แลว้ก็โครงการ Mega Project ต่างๆเน่ีย คือส่วนใหญ่ โครงการพวกน้ี

มนัจะทุจริตเป็นวงเงินมหาศาล เร่ืองของภาคการเมืองน่ีแหล่ะ เป็นเหตุใหมี้การปฏิวติั ยดึอ านาจกนัตลอดในประเทศไทย ก็

เพราะมาจากน่ีแหล่ะ 

ผม – ผมจะไดไ้ปเขียนเป็นประเดน็ ครับผม มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะวา่โครงการทั้งหลายเอ้ือประโยชน์ นกัการเมือง  

ท่าน – โครงการใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นโครงการของนกัการเมืองใหญ่ๆ ส่วนในเลก็ๆนอ้ยพ่ีวา่ไม่กระทบเท่าใด มนัก็มีทุกประเทศ

แหล่ะเร่ือง เลก็นอ้ยๆ ใช่ไหม ๊เร่ืองขบัรถ จบัปุ๊บ ใบสัง่ ยดัเงินต ารวจ ไอเ้น่ียมนัไม่หนกัหนา  

ผม – ครับผม แต่วา่มนัก็มี เพราะผมก็เปรียบเทียบกบัอเมริกา อยูอ่เมริกาหลายปี ท่ีน่ีเขากฎหมายเขาแขง็แรง ถึงก็ระบบเขาดีน่ะ

ครับ  

ท่าน – ตอ้งเอาระบบเป็นหลกั อยา่เอาคนเป็นหลกั  

ผม – ครับผม ขอ้ 3 คือท่าน ความคิดเห็นท่าน อะไรคือหนทาง ท่ีจะแกปั้ญหาการติดสินบนน่ะครับ ในระยะสั้น แลว้ก็ระยะยาว 

ครับ เร่ืองสินบนน่ะครับ 

ท่าน – เร่ืองสั้นๆ อนัดบัแรก พ่ีมองวา่กฎหมาย ตอ้งเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายใหจ้ริงจงัอ่ะนะ คือไม่ใช่วา่พอจบัไดแ้ลว้มาเคลียร์

กนั เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไดแ้ลว้ ผูใ้หญ่มาเคลียร์ใหจ้บแลว้ ไม่ใช่แบบนั้น คือตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมาย คนท าผิดก็ตอ้ง ท าผิดนะ ตอ้ง

เพ่ิมโทษใหห้นกั เพ่ิมโทษใหห้นกั เพ่ิมโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีทุจริตอ่ะนะใหห้นกั นะ อนัดบัสามก็ตอ้งปลูกจิตส านึกนะพ่ีวา่ 

ตอ้งสร้างจิตส านึกเพ่ือแกปั้ญหาระยะยาว ทั้งภาคชาวบา้น ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ปลูกจิตส านึกใหไ้ดว้า่ เออเน่ีย มนัมีผลกระทบต่อ

การพฒันาประเทศ เร่ืองการติดสินบน ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ ตอ้งสร้างจิตส านึก เน่ีย เพ่ือแกปั้ญหา  

ผม – ครับจริงครับ ตอ้งเร่ิมจากจุดนั้นดว้ย จากภาคประชาชน เจา้หนา้ท่ีอยา่งเดียว ภาครัฐอยา่งเดียวนั้นไม่ได ้ 
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ท่าน – ใช่ ใช่ 

ผม – ครับผม ขออนุญาตไปขอ้ส่ีเลยครับ จะไดไ้ม่รบกวนเวลาท่าน ท่านคิดวา่ ในความคิดเห็นท่าน การติดสินบนในประเทศ

ไทยน่ี เอ่อ ท่านวา่เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้ง ระดบัไหนมั้งครับ คืออนัน้ีผมถาม ท่ีจะได ้

ท่าน – ท่ีวา่เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้ง เกิดข้ึนไดทุ้กระดบัแหล่ะ ท่ีหนกัท่ีสุด น่าจะเป็นระดบัการเมืองน่ะ ท่ีหนกันิดน่ะ คือ

นกัการเมือง  

ผม – ครับ  

ท่าน – หนกัมาก  

ผม- เพราะผมจะไดไ้วเ้ป็นขอ้มูล เพราะวา่คนท่ีอเมริกา จะไม่ทราบเก่ียวกบัประเทศไทย เพราะวา่ผมเสนอไป เขาจะไดท้ราบวา่

มนัระดบัไหน ท่ีจริงผมก็ทราบวา่ระดบัไหน แต่วา่ผมถามเพ่ือเวลาไปเขียนน่ะครับผม ก็ขอ้สุดทา้นครับท่าน การติดสินบนน่ี ไม่

วา่จากภาคการเมือง หรือวา่จากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัน่ี มีผลต่อการท างานของท่านไหมค๊รับ ในฐานะ

ขา้ราชการน่ะครับ 

ท่าน – มีๆ มนัตอ้งมีผลกระทบอยูแ่ลว้ อยา่งเช่น ถา้เป็นการทุจริต  เร่ืองการซ้ือต าแหน่งของนกัการเมืองน่ี มนัก็มีผลโดยตรง ใช่

ไหม ๊แลว้ก็มีผลต่อประเทศดว้ย ไดค้นดี คนไม่ดี เพราะระบบราชการ เขาวางไวดี้แลว้ แต่ถา้นกัการเมืองมาคอย คลา้ยๆเหมือน

จะแต่งตั้ง แต่ซ้ือขายต าแหน่งเน่ีย มนัมีผลกระทบต่อขา้ราชการอยูแ่ลว้  

ผม – ครับ แลว้ๆ ไม่ทราบวา่ในระดบัมหาดไทยน่ี คือผมก็ดูเป็นเคสไปครับ ก็มีบา้งใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อือๆๆ 

ผม – ครับผม ครับ ก็เท่าน้ีแหล่ะครับ 5 ค าถาม ขอบพระคุณท่านมากครับ  



Page | 141 
 

 

ท่านที ่3 - ส่วนกจิการชายแดนและผู้อพยพ ส านักกจิการความมัน่คงภายใน กระทรวงมหาดไทย 

ผม- ฮาโหลครับ อ่อครับ 

ท่าน –ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดสินบนในระหวา่งในการท างานเน่ีย ระหวา่งการด ารงต าแหน่งเน่ีย ก็มีอยูเ่ร่ืองนึง ก็เป็น

เร่ืองการตดัไมท้ าลายป่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีโด่งดงัในประเทศไทย ในภาคอีสานเน่ีย เก่ียวกบัการตดัไมพ้ะยงู ท่ีวา่ไปขายใหป้ระเทศ

เพ่ือนบา้นในราคาท่ีสูงมาก ทีน้ีผูใ้หญ่บา้นเน่ีย มนัก็มีตน้พะยงูตน้นึงท่ีใหญ่มาก ในบริเวณท่ีพ านกัสงฆ ์แต่วา่เป็นของวดั อนัน้ี

จะตดัก็ตดัไม่ได ้เพราะวา่การตดัไมพ้ะยงูนะ การจะตดัใชส้อยเน่ีย ถา้อยูใ่นพ้ืนท่ีของตวัเองเน่ีย น.ส. 3 หรือ ในโฉนด เน่ีย 

สามารถตดัไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งขออนุญาต เอ่อ แต่ถา้นอกพ้ืนท่ี อยูท่ี่ป่าสงวน หรือท่ีอะไรเน่ีย ตอ้งขออนุญาตจากกรมป่าไม ้หรือ

อะไรเน่ีย ถึงจะถูกตอ้ง ก็จะเป็นปัญหาวา่ ท่ีน้ีก็มีคนมาเสนอราคาใหต้น้ไมน้ี้ในราคาหลายแสนบาท ท่ีน้ีผูใ้หญ่บา้นคนน้ีมนัก็

อยากจะตดั โดยอา้งวา่จะตดัเพ่ือขาย แลว้ก็จะเอาเงินมาบ ารุงวดั แตข่อ้กฎหมายน่ะ มนัไม่ได ้เพราะวา่มนัไม่ไดข้ึ้นอยูใ่นท่ีโฉนด

ของใครคนหน่ึง เหมือนของ ของท่ีรัฐบาลอ่ะนะ ท่ีของรัฐน่ะแหล่ะ ฉะนั้นมนัก็ตดัไม่ได ้คราวน้ีมนัก็บอกวา่เอาไง ตดั แลว้ก็มา

พดูวา่ ถา้ตดัแลว้เน่ีย เขาขอซ้ือเน่ีย เขาจะมาแบ่งใหท้างอาเน่ีย นะ มนัก็เหมือนเป็นการติดสินบน เพ่ือวา่ ไม่ใหท้างราชการเน่ีย 

เพ่ือใหท้างราชการไม่รู้ไม่เห็น เพ่ือเขาจะไดด้ าเนินการไดข้ายไป เพ่ือ จริงๆแลว้มนัมีผลประโยชน์ จริงๆแลว้ก็มนัจะไดไ้ปใชใ้น

วดัจริงรึเปล่าก็ไม่รู้ เพราะวา่มนัราคาสูง ก็แบ่งสนัปันส่วนกนั อาจจะท าบุญเขา้วดับา้ง เลก็ๆนอ้ยๆ ซ่ึงราคาสูง ราคาก็เหยยีบลา้น

นะ ตน้ไมต้น้น้ีเน่ีย ตน้นึงอ่ะ ซ้ือเมืองไทยราคาเท่าน้ีแลว้ ขายประเทศเพ่ือนบา้นราคาสู.กวา่ 7 8 เท่า หรือ 10 เท่า เน่ีย เขาขายเป็น

กิโล เน่ียคือประสบการณ์ท่ีเคยเจอ แต่วา่เจา้หนา้ของรัฐดว้ยนะ เป็นผูใ้หญ่บา้นเน่ีย คือเห็นกบัตาเลยวา่ เอาเงินใส่ซองมาใหเ้ลย 
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เอ่อแต่ไม่รู้วา่จ านวนเท่าไหร่ แต่วา่ปึกใหญ่ อาเน่ียไม่รับ บอกไม่เอา ท าใหถู้กตอ้ง ใหท้ าถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้กนั โอเค เน่ียๆ 

คือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการติดสินบนในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่ 

ผม – เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ครับๆ ขอบคุณมากครับ ดีๆ จะไดไ้ปเขียนไดค้รับ ก็ขอ้ 2 ก็คือเก่ียวกบัการทุจริต ติดสินบน ไม่วา่จาก

ระดบัการเมือง ประชาชน หรือวา่ท่ีอาเห็นมา มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติยงัไงฮะ หรือวก่ารพฒันาในดา้นอ่ืนครับ  

ท่าน –  คือไอก้ารทุจริต เก่ียวกบัการติดสินบนของภาคการเมืองเน่ีย ภาคธุรกิจเน่ีย คือพวกน้ี การกระท าแลว้เน่ีย ภาคการเมือง 

ภาคธุรกิจ มนัไดป้ระโยชน์ เพ่ือ หน่ึง การเมืองก็อะไร เอาไปหาเสียง หาอะไร ภาคธุรกิจก็จะไดผ้ลก าไร โดยท่ีลงทุนนอ้ย การ

ลงทุนนอ้ย แลว้ไปขายไดก้ าไรเยอะนะครับ ท่ีน่ีผลเสียหายในทางกลบักนั คือวา่ ทรัพยากรของชาติไดถู้กท าลายไป ซ่ึงไอไ้มท่ี้มี

คุณค่าเช่นน้ีมนั สกัวนัมนัจะสูญไป โดยท่ีลูกหลานช่วงหลงัๆ มนัก็จะไม่ไดพ้บเห็น การปลูกทดแทนมนัก็ชา้ ล่าชา้ ไมเ้กิดจาก

ธรรมชาติสมยัก่อนโตไว แต่สมยัน้ีการโตก็ชา้ ท าไม่ดีมนัก็จะตายไป คือผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

ผม – มีผลต่ออนาคต ครับๆ ขอบคุณมากครับ ขอ้สาม คืออาคิดวา่ หนทางท่ีจะแกก้ารติดสินบน คอรัปชัน่ทั้งในระยะสั้น และ ใน

ระยะยาว น่ะครับ  

ท่าน – ไอก้ารแกไ้ขการติดสินบนเน่ีย ทางภาครัฐบาลเน่ีย มนัตอ้งสร้างจิตส านึกของคนในชาติ มนัเร่ิมตั้งแต่ กระบวนการ การ

สอนในโรงเรียน ตั้งแตเ่ร่ิมสอนข้ึนมา ตั้งแต่ เหมือนประเทศท่ีเขาเจริญ ทางญ่ีปุ่นเน่ีย เขาจะปลูกฝังค่านิยม ในการหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของประเทศใหค้งอยูต่่อไป แลว้ก็การใชเ้น่ีย ใหใ้ชอ้ยา่งมีประโยชน์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ใชอ้ยา่ง

ฟุ่ มเฟือย หรือวา่เอาไปขายใหแ้ก่คนต่างชาติ ท่ีอ่ืน โดยท่ีวา่ การปลูกทดแทน และการหามาเน่ีย มนัไดช้า้ ดงันั้นการท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาเน่ีย สร้างปลูกจิตส านึกใหแ้ก่ภาคเอกชน ภาคราชการต่างๆ ของทุกอยา่งท่ีเป็นธรรมชาติ เออ ส่ิงท่ีธรรมชาติ หรืออะไรก็

แลว้แต่เน่ีย ไม่เฉพาะส่ิงธรรมชาติ การติดสินบน ทุกเร่ืองท่ีเอกชน จะรับการสะดวก เก่ียวกบัธุรกิจใหง่้ายข้ึน ระหวา่งภาคเอกชน 
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กบั ภาครัฐ เพ่ือใหท้างราชการเน่ีย ใหไ้ดค้ล่องประโยชนแ์ต่ภาคเอกชน เพ่ือใหส้ าเร็จ ลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึงบางคร้ังมนัเก่ียวเน่ือง

ดว้ย การขดัดว้ยกฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ ตอ้งรอระยะเวลา พอการติดสินบนเน่ีย ก็เลยวา่ขั้นตอนก็หายไป บางอยา่งก็ใชก้ฎหมาย

มา เอาเป็นระเบียบกฎหมายท่ีตอ้งใชต้ามกฎหมาย ก็ท าใหว้า่ ท าถูกใหเ้ป็นผดิ แลว้ก็ท าผิดใหเ้ป็นถูก ท าส่ิงท่ีผืดใหเ้ป็นถูก เพ่ือ

เอ้ือผลประโยชน์ใหแ้ก่ภาคเอกชน และส่วนตวัไป นะ การแกไ้ขทั้งสั้นทั้งยาวเน่ีย คือทุกอยา่งตอ้งเร่ิมตั้งแต่ตน้ตอ ใหค้วามรู้

ใหแ้ก่เด็ก ตั้งแต่เร่ิมตน้ เป็นตน้ไป แลว้ก็ภาคราชการ ใหข้า้ราชการเน่ีย มีจิตส านึกในการท างานราชการโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ตามระเบียบกฎหมาย ไม่ใช่เอาติดสินบนมาให ้แลว้ก็ท าผิดกฎหมาย ใช่ไหม ๊เอา 

ผม – เหลืออีก 2 ขอ้ครับ อาคิดวา่การติดสินบนในประเทศไทย เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ คือผมเอาเป็นขอ้มูลไว ้เพ่ือเผยแพร่

ใหก้บับุคคลในต่างประเทศ  

ท่าน – การติดสินบนในประเทศไทยเน่ีย มีทุกระดบัเป็นตน้ไป แมแ้ต่วา่การไม่ใหเ้ป็นเงิน เพียงแต่บอกวา่ท าแลว้จะเอาขนมมา

ฝาก เอาดอกไมม้าให ้จะพาไปอะไร เป็นค าพดูเชิญชวนเพ่ือแลกกบัผลประโยชน์ท่ีเราจะไดรั้บ นัน่คือการติดสินบน น่ะ มีทุก

ระดบั เหมือนเราหลอกขนมใหเ้ดก็กินนะ หลอกท านูน้ท าน่ี ตั้งแตใ่หข้องช าร่วย ใหอ้ะไร ใหเ้งิน ใหท้องเป็นส่ิงแลกเปล่ียน ทุก

อยา่งนัน่เป็นการติดสินบนเลย  

ผม – ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเงินเสมอไป  

ท่าน – ใช่ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเงินเสมอไป 

ผม – ครับๆ ก็ขอ้สุดทา้ย ไม่วา่การติดสินบน จากประสบการณ์ อาคิดวา่ เพ่ือผลประโยชน์ ส่วนตวัของเขาเน่ีย อาคิดวา่มีผลต่ออา

ในฐานะขา้ราชการ อยา่งไรบา้งครับ ท่ีๆอาเห็น  

ท่าน – เม่ือมีการติดสินบนแลว้ใช่ไหม ๊ 
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ผม – การติดสินบน คืออาจจะท าใหท้ างานยากข้ึนรึเปล่า หรือวา่มีผลต่อการปฎิบติัหนา้ท่ี อะไรอยา่งเน่ียนะครับ การติดสินบน 

ถา้เราไม่ตอบสนองเขา  

ท่าน – อ๋อ ภาคราชการเน่ีย มนัมีขอ้กฎหมายบงัคบั น่ะ การท่ีจะไม่รับสินบน มนัก็ เราท าแลว้ถูกตอ้ง ใครจะท าอะไรไม่ได ้แต่วา่

การรับสินบนแลว้ การท างานเน่ีย มนัก็อาจจะไปไดดี้ ถา้ไม่มีใครรู้ หรือไม่มีใครร้องเรียน แต่วา่ข้ึนอยูก่บัวา่นกัการเมืองเขามี

อิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลในทอ้งถ่ิน ถา้หากวา่เราไม่รับสินบน เราก็ท าตามหนา้ท่ีกฎหมายไป เขาก็ท าอะไรเราไม่ได ้แต่วา่ ถา้มี

อิทธิพลเขา้มาเก่ียวขอ้ง เขาก็จะมาข่มขู่ ระวงัตวัไวเ้สมอวา่ เขาจะมาร้องเรียนบา้ง อะไรบา้ง แต่ถา้ท าถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่มี

ใครอะไรท าเราได ้แต่ถา้การท างาน ถา้บุคคลใดรับสินบนแลว้เน่ีย ตอ้งท างานอยา่งระมดัระวงั ถา้พลาดไปเมือไหร่เน่ีย เขาจะเอา

ขอ้น้ีมาอา้ง ขา้ราชการคนน้ีเคยรับสินบนเร่ืองนูน้เร่ืองน้ี ถา้มีหลกัฐานข้ึนมาแลว้ ขา้ราชการก็จะอนัตราย อนัตรายคือผดิวนิยัทาง

ราชการ ก็อาจจะถูกไล่ออก ออกจากราชการไดเ้ลย เน่ียมนัอนัตราย เร่ืองการรับสินบน เน่ีย ผลดีก็มี คนท่ีจะรับอ่ะ หน่ึง ได้

ทรัพยสิ์น ไดอ้ะไร ไดข้องท่ีเขามาให ้เน่ียไดป้ระโยชน์ แตท่ าใหเ้สียประโยชน์ต่ออนาคตทัว่ไปคือ เร่ืองท่ีเกิดข้ึน ถา้เขารู้ความ

จริงเขา้ ตวัขา้ราชการนั้นก็จะถูกออกจากราชการ  

ผม – เป็นโทษกบัตวัเอง  

ท่าน – อ่า เป็นโทษกบัตวัเอง มีดาบสองคมนัน่แหล่ะ เขาเรียกดาบสองคม มีทั้งดี และ ทั้งร้าย  

ผม – ก็แค่น้ีแหล่ะครับอา 5 ค าถาม ขอบคุณอามากๆๆ 

ท่านที ่4 – ส่วนก ากบัและตรวจสอบ กระทรวงมหาดไทย 

ผม – ครับ สวสัดีครับท่านครับ พอดีผมท าวทิยานิพนธ์ท่ีอเมริกา เก่ียวกบัการติดสินบน พอดีก็เลยอยากจะถามสมัภาษณ์ ทั้ง

ขา้ราชการ แลว้ก็ประชาชน เก่ียวกบัการติดสินบนน่ะครับ ก็อยากจะบอกก่อนวา่ผมเก็บขอ้มูลไว ้แต่วา่จะ เวลาไปพิมพใ์น
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วทิยานิพนธ์ ผมจะไม่เปิดเผยตวัตนของท่าน ของผอ. คือจะบอกแคว่า่ อาจจะบอกวา่แค่ต าแหน่งอะไร แต่ไม่เปิดเผยช่ือ จะเก็บไว้

เป็นขอ้มูลลบัครับ เพ่ือเป็นความปลอดภยัของผอ. ครับผม ก็มีค าถาม 5 ขอ้อ่ะครับ จะไดไ้ปน าเสนอ เก่ียวกบัการติดสินบนใน

ประเทศไทย ครับก็ขอ้แรกก็เก่ียวกบั ประสบการณ์ตรงของ ผ.อ.อ่ะครบ ท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน ในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง 

ระหวา่งเป็นนายอ าเภอ หรืออาจจะ 

ท่าน- อ๋อๆ ได ้เอาเลยเนาะ  

ผม – ครับๆ เชิญเลยครับ  

ท่าน - ประสบการณ์เก่ียวนายอ าเภอ เก่ียวกบัการติดสินบนในระหวา่งด ารงต าแหน่ง ตอนด ารงต าแหน่งนายอ าเภอท่ี ในจงัหวดั

นครสวรรคอ่์ะเนาะ ก็มีการออกการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามต าแหน่งนายอ าเภอ ก็พาลูกนอ้งออกไปจ ากมุเร่ืองบ่อนการพนนั บ่อนการ

พนนัในพ้ืนท่ี จากการรับแจง้จากชาวบา้น วา่นะมีบ่อนการพนนัเยอะ พ่ีก็พาทั้งก าลงัของปลดัอ าเภอ พร้อมดว้ย อส. แลว้ก็ตวัพ่ี

เอง ออกไปด าเนินการจบักมุ ในระหวา่งหารจ ากมุก็จบัผูต้อ้งหาได ้เกือบ 10 กวา่คนอ่ะเนาะ แลว้ก็มีตวัเจา้บ่นมาน าเสนอสินบน

ให ้ในระหวา่งการไม่ตอ้งส่งฟ้อง ส่งต ารวจเนาะ ก็อนัน้ีพ่ีก็บอกวา่  ก็ก่อนท างานพ่ีก็คุยกบัทีมงานของพ่ีก่อนอยู๋แลว้นะวา่ การจะ

ไปรับเงินบ่อน ปกติส่วนมากขา้ราชการยคุใหม่ๆ ก็จะพยายามเขา้ใจวา่ เป็นหนา้ท่ีๆเราอยากไดเ้งิน ท่ีนายบ่อนต่างๆให ้แต่ท่ีเรา

คุยกนั วา่ถา้พ่ีเป็นนายอ าเภออยูเ่น่ีย นโยบายของพ่ีคือไม่รับเงินใตโ้ตะ๊ ทั้งบนโตะ๊ อ่ะเนาะ คือเขา้ใจตรงกนั ก่อนซกัซอ้มกนั

ออกไปจบั พอดีนายบ่อนเขาก็เสนอให ้พ่ีก็บอกวา่ คงรับไม่ได ้เพราะวา่ อนัเน๊ีย ท าตามหนา้ท่ี เขาก็เสนอวา่ขอเคลียร์เลยไดไ้หม ๊

ต่อหนา้ ยนือยูต่่อหนา้อ าเภอเลย อยูบ่นอ าเภอ เขาก็เสนอเลยบอกวา่ ไม่ส่งต ารวจไดไ้หม หมายถึงวา่ไม่ส่งตวัเน่ีย เน่ืองจากวา่เขา

มีธุระ อะไรยงัง้ี พ่ีก็บอกวา่ก็คงไม่ได ้ผมถือวา่ผมท าตามหนา้ท่ี ถา้พ่ีถือ พ่ีก็พดูเล่นๆวา่ เหมือนขโมยไร่ออ้ย ต ารวจไล่จบัโจรนะ 



Page | 146 
 

ถือวา่จบัไดแ้ลว้ ก็ตอ้งยอมรับไป ถา้จบัไม่ไดก็้เป็นเร่ืองของคุณท่ีคุณจะเล่นโดยเจา้หนา้ท่ีจบัไม่ได ้แต่อนัน้ีจบัได ้ก็ตอ้งถือวา่ไม่

มีการเคลียร์กนัเนาะ 

ผม - วา่ไปตามกฎหมาย  

ท่าน – ครับ แลว้ก็แนะน านอ้งๆนะในฐานะท่ีเขาเป็นรุ่นนอ้งนะวา่ ก็บอกวา่ในเร่ืองการติดสินบนนะ มนัมีข้ึนอยูก่บัวา่ใจเราจะ

แขง็แค่ไหน ในระหวา่งเราเป็นขา้ราชการ พ่ีบอกวา่เราจากการติดสินบน สูเ้ราไปรับเงินสินบนน าจบั ถูกตอ้งตามกฎหมายนะ 

สินบนน าจบั เป็นสินบนท่ีออกแบบใหข้า้ราชการเรา เราในฐานะคนท างานเน่ีย เขามีใหอ้ยูแ่ลว้เร่ืองสินบนน าจบั ในเม่ือเราไปจบั

ใคร ระหวา่งท่ีศาลตดัสินแลว้มีโทษปรับ เราก็ไดค้่าสินบนน าจบั โดยท่ีเราท าเร่ืองเสนอไปท่ีศาล เพ่ือขอสินบนน าจบั เราก็บอก

วา่มนัเป็นศกัด์ิศรีมากกวา่ท่ีเราจะไปรับเงินบ่อนนะ พ่ีก็พยายามบอกนอ้งๆอยา่งงั้น  

ผม – คือกฎหมายก็มี ก็มีช่องทางใหอ้ยูว่า่ เป็นรางวลัให ้มีเกียริตกวา่ 

ท่าน – กฎหมายเราก็ออกแบบเพ่ือ ตดัปัญหาการท่ีขา้ราชการ หรืออะไร มีคนเสนอจูงใจใหเ้นาะ ทางราชการเราก็จูงใจใหใ้นการ

ท างานเหมือนกนัเช่น ท่ีเห็นภาพนะ ในกรณีการปรับคดีจารจรอยา่งเน้ีย ท่ีพนกังานต ารวจจราจรเขาออกแบบ ใบปรับ ค่า

ปรับเน่ีย จริงๆเน่ียตวัต ารวจจราจรเน่ีย ท่ีออกไปเน่ีย เขาสามารถได ้35 เปอร์เซ็นต ์บวกกบัคนท่ีน าช้ีจบัเน่ีย 35 เปอร์เซ็นต ์รวม 

70 เปอร์เซ็นต ์สมมุติปรับ 100 นึงเน่ีย เขาได ้70 เปอร์เซ็นตอ์ยูแ่ลว้ เพราะวา่ เขาทั้งช้ีจบั ทั้งจบัเอง ก็ได ้70 เปอร์เซ็นตอ่์ะ เน่ีย

อยา่งน้ีก็เป็นการลดขั้นตอน โทษที ลดปัญหาเร่ืองการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไปเรียกเงินหรือยอมรับสินบนจากคนท่ียืน่ให ้จาก 100 นึง

เขาปรับร้อยนึง เขาก็ได ้70 บาท ตวัอยา่ง สินบนน าจบัเร่ืองการพนนัก็เหมือนกนั กฎหมายก็พยายามออกอยา่งเน้ีย เพ่ือลดปัญหา

ตรงน้ีท่ีขา้ราชการเอากบัอ านาจเงินใตโ้ตะ๊ อนัน้ีเรามีอ านาจเงินบนโตะ๊ท่ีถูกตอ้ง ก็เป็นศกัด์ิศรีเราดว้ยเนาะ อนัเน้ีย ก็จะเป็นการ

รณรงค ์ขั้นตอนในเร่ืองการติดสินบน หรือการจูงใจใหค้นไปรับสินบนได ้เนาะ  
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ผม – ครับๆ อ่อดีมากเลยครับ ประสบการณ์ จะไดไ้ปยกตวัอยา่งใหค้นฝร่ังเขาไดรู้้ เป็นกรณียงัไงนะครับ ขออนุญาตถาม ขอ้ 2 

เลยแลว้กนัครับ 

ท่าน – ท่านมีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการทุจริตติดสินบนในประเทศไทย ไม่วา่จากนกัการเมือง หรือ ประชาชน ท่านคิดวา่มีผล

ต่อเศรษฐกิจของชาติอยา่งไร 

ผม – ครับ 

ท่าน – มนัมีผลแน่นอนอยูแ่ลว้เนาะ อ่า การติดสินบนการทุจริตเนาะ เป็นการจูงใจเพ่ือใหเ้กิดการกระท าในส่ิงท่ี จูงใจให้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท าผดิ เพ่ือเขาผูใ้หสิ้นบนไดป้ระโยชน์ นะครับ อนัน้ีถือวา่เป็นการท าลายระบบเศรษฐกิจของชาติเนาะ อนัน้ีก็ถือ

วา่เป็นตวับ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจของชาติ ซ่ึงจากท่ีเห็นไม่วา่จากนกัการเมือง หรือจากประชาชน ก็ทั้งเสนอใหเ้พ่ือใหต้วัเอง

ไดผ้ลตอบแทนจากนโยบายของตวัเอง ต่างๆเนาะ หรือแมก้ระทัง่จากประชาชนผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ก็เสนอผลประโยชน์

ให ้เพื่อตวัเองจะไดร้อดพน้จากการกระท าความผิด หรือกระท าความท่ีเอาเปรียบคนอ่ืนเขา เอาเปรียบกฎหมาย เน่ีย มนัท าใหมี้

ผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติไดเ้นาะ  

ผม – ครับ แลว้ในดา้นอ่ืนๆ ท่านวา่มีผลไหมค๊รับ การพฒันาในดา้นอ่ืนๆนอกจากเศรษฐกิจ  

ท่าน – ในดา้นอ่ืนๆ คือมนัก็บ่อนท าลายทั้งหมดอ่ะเนาะ ในระบบ เอ่อ ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบคุณธรรม ทั้งระบบต่างๆ มนั

ถือวา่ แต่บา้นเราติดปัญหาอยูอ่ยา่งนึง คือบา้นเราไปเนน้ระบบอุปถมัถเ์นาะ ส่วนนึงก็คือระบบอุปถมัภ ์กบัระบบการติดสินบน

มนัจะมาคู่ๆ กนัเนาะ ส่วนมาก ขั้นตอนแรก ก็คือ ระบบอุปถมัภ ์คือรู้จกักนั รุ่นพ่ี เพ่ือน เจา้นาย อะไรอยา่งน้ี ก็ชกัจูงกนัมาเป็น

ระบบก็เกิดระบบเคลียร์ บา้นเราถา้รู้จกักนัก็เคลียร์ได ้กฎหมายมี แต่ก็ละเลยตวักฎหมายนั้นท้ิงซะ ถือวา่พวกกนั เคลียร์ได ้อะไร

ยงัเง้ีย จะมองขา้มตวักฎหมาย ท่ีจริงๆถามวา่ตวักฎหมายมีบงัคบัใชไ้หม ๊จริงๆแลว้มี แต่เราละเลยหรือหลบเล่ียง การบงัคบัใช้
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กฎหมาย อยา่งน้ีเป็นตน้ ก็จะท าใหท้ั้งระบบตวักฎหมาย เกิดความเส่ือมศรัทธาจากประชาชน  เราในฐานะผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ก็

เกิดจากความเส่ือมศรัทธา ถา้เราไปละเลยตวักฎหมายนั้นไป ความศรัทธาจากประชาชนก็จะลดนอ้ยถอยลงเหมือนกนั เนาะ 

ผม – ครับ ก็ผมจะน าไปเทียบกบัสหรัฐอเมริกาท่ีผมอยู ่ท่ีอเมริกาน่ีกฎหมายเขาแขง็แรง ถา้เป็นญาติพ่ีนอ้งกนั รู้จกักนั แต่ถา้คุณ

ท าผิดกฎหมาย สมมุติถึงเขาจะเป็นผูพิ้พากษา คุณก็ตอ้งไปตามกฎหมาย มาช่วยไม่ได ้

ท่าน – พ่ีเลยมองวา่ตวักฎหมายออกแบบมาดีทั้งหมดทุกประเทศ ข้ึนอยูก่บัท่ีตวัเรา เพียงแต่วา่ระบบของอเมริกาหรือฝร่ังเน่ีย 

ความมีคุณธรรม ความมีวนิยัของเขาเน่ียจะสูงกวา่เรา ของเราคือ เติบโตมาจากระบบอุปถมัภเ์ป็นส่วนใหญ่ พออุปถมัภ ์มนัก็เชียร์

กนัไดห้มดน่ะ ไม่วา่จะผิดกนัมากนอ้ยแค่ไหน ท่ีเราเห็นอยูปั่จจุบนั เพราะฝร่ังอาจจะงง อยา่งเช่นเอะ๊ ท าไมขบัรถชนคนตาย 

ท าไมไม่ผิดอะไรอยา่งเน้ีย มนัเกิดการลดหลัน่ทอนกนั หายกลบักลายเป็นไม่ผิด อะไรยงัเง้ีย อาจจะเห็นเยอะๆอ่ะเนาะ บางคนชน

คนตายตั้งหลายคน อา้ว โทษไม่มีอะไรเลย อะไรยงัเง้ีย ท าไม่ไม่ติดคุก เหมือนขบัรถชนคนตายอยา่งท่ีเห็นๆ ฝร่ังก็จะงงไง แต่

ของเราคือระบบเคลียร์ คือเคลียร์ได ้ระบบอุปถมัภเ์นาะ ส่วนมากคือระบบอุปถมัภ ์ท่ีฝร่ังเขารังเกียจเราอยู ่นะ 

ผม – ขออนุญาตไปขอ้ สามเลยแลว้กนัครับ จะไดไ้ม่รบกวนเวลา  

ท่าน – การแกไ้ขติดสินบน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ก็คือตอ้งปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั จิตส านึกของเราอ่ะเนาะ ตั้งแต่เด็ก 

เพราะวา่ระยะผูใ้หญ่ก็คงจะยากแลว้ มนัตอ้งไปปลูกจิตส านึกใหเ้กิดภาพท่ีดีกบัเด็กอ่ะเนาะ วา่อยา่งเน่ียเพ่ือจะไดซึ้มซบัตั้งแตเ่ด็ก

ข้ึนมาเนาะ ก็จะไดมี้ผลเนาะ 

ผม – ผลในระยะยาวครับ 
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ท่าน – ใช่ อ่า แลว้มนัก็จะเกิดผลในระยะยาวเนาะ  การติดสินบนเกิดข้ึนในระดบัไหนบา้ง พ่ีวา่ก็คือทุกระดบัอ่ะท่ีมี เพราะวา่

สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กระดบั ไม่วา่จะระดบัการเมือง ภาคประชาชน ระดบัพอ่คา้ประชาชน เกิดไดทุ้กระดบัหมด ไม่วา่ใครจะเป็น

คนท าเกิดไดทุ้กคน  

ผม – ครับๆ ก็ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ  

ท่าน – ก็มีผลนะ บางทีขา้ราชการบางคนท่ีเป็นน ้ าดี เจอเร่ืองอยา่งน้ีเขา้ไป พอไปจบั หรือพอยนืแขง็ ก็ไม่เจริญเติบโตในหนา้ท่ี

การงาน ผูใ้หญ่โทรมาขอ แลว้ขอไม่ได ้ขา้ราชการคนนั้นก็จะถูกตราหนา้ จากระดบัผูใ้หญ่ท่ีมีอ านาจ เห็นผลประโยชน์ส่วนตน

เป็นหลกั ขา้ราชการผูท่ี้ท าถูกตอ้งเน่ียก็ไม่มีความเจริญในหนา้ท่ีการงาน ก็มีหลากหลายท่ีเห็นในสงัคมขา้ราชการของเรา บา้นเรา

เนาะ 

ผม – ครับ อยา่งเช่นในมหาดไทยก็มีใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน - ก็มีๆ ใช่ครับ มหาดไทยคือเป็นระบบตวัอุปถมัภอ์นัดบัแรกตน้ๆของระบบราชการเรา มีเป็นหลกัเหมือนกนัเนาะ  

ผม – ก็แค่น้ีแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่5 - ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายใบอนุญาตค้าของเก่า ส านักการสอบสวนและนิติการ 

ผม – ขอ้แรก คือประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการติดสินบน ในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง เคยมีภาคประชาชน ภาคธุรกิจ มาน าเสนอรึ

เปล่า อะไรยงัเน้ียนะครับ  

ท่าน – อ่อ มีครับ ตอนท่ีเราเคยด ารงต าแหน่งปลดัอ าเภอ ยงัง้ีใช่ไหมค๊รับ  

ผม – ครับ ใช่ครับ  
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ท่าน – ในการอนุมติัหรืออนุญาต ในการด าเนินงานก็จะมี ถา้เป็นในภาคธุรกิจ ก็คือผูป้ระกอบการมายืน่ เพ่ือขออ านวยความ

สะดวก ขอใบอนุญาต เพ่ือล่นระยะเวลา เพ่ือใหไ้ดร้วดเร็วข้ึนนะฮะ เป็นอยา่งน้ีน่ะครับ  

ผม – มีใช่ไหมค๊รับ สมยัท่ีท่านเป็นปลดั  

ท่าน – ก็มีครับ สมยัปัจจุบนัก็ยงัมีอยู ่ครับผม  

ผม – มนัเพ่ิมข้ึนรึเปล่าครับ ในระยะหลงัอ่ะครับ  

ท่าน – ระยะหลงัมนัมีการตรวจสอบในส่วนของภาคประชาชนเยอะข้ึน หรือวา่การน าเทคโนโลยกีลอ้ง ตรวจจบัของตวั

ประชาชนเอง ก็ท าใหแ้นวโนม้การติดสินบน มีแนวโนม้ลดลง  

ผม – ไดเ้ทคโนโลยมีาช่วย ครับผม ก็ขออนุญาตขอ้สอง เลยแลว้กนัครับผม ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการทุจริต ติดสินบน

ในประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นจากนกัการเมือง นกัธุรกิจ หรือจากภาคประชาชน หวัหนา้คิดวา่มีผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของชาติ

อยา่งไรบา้งครับ หรือการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ 

ท่าน – ก็มีผลต่อภาพลกัษณ์ของการลงทุน ถา้มองในภาพลกัษณ์ของประเทศนะฮะ ผมวา่นกัลงทุนตา่งประเทศเขามา เขามองวา่

การด าเนินการกิจการในประเทศไทย ก็ตอ้งมีการใหสิ้นบน เพ่ือการอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อภาพรวมต่อ

ประเทศ และในการคอรัปชัน่ในระบบราชการ ไม่วา่ในทุกส่วนนะฮะ ในตวัราชการ ไม่วา่จะเร่ิมตั้งแต่ รากหญา้มา ใช่ไหมค๊รับ 

ในเร่ืองของนกัการเมืองก็คือ การทุจริตขายเสียง การฝากลูกเขา้โรงเรียน หรือวา่การซ้ือขายของต าแหน่งของขา้ราชการต่างๆ ทั้ง

หมดเน่ีย มนัลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใหสิ้นบนในการทุจริต ซ่ึงในสงัคมเรา ในประเทศไทยมนัเป็นสงัคมท่ีเอ้ืออาทร  

ผม – อุปถมัภใ์ช่ไหมค๊รับ  
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ท่าน – ระบบอุปถมัภไ์ง ท่ีมีกนัมานาน มนัเลยฝังรากลึกกนัมานาน ถามวา่ภาพอยา่งน้ีมนัมีมานานแลว้ ถามวา่จะแกไ้ขไดไ้หม ๊

ปัจจุบนัมนัก็มีทั้งระบบกฎหมายเอง หรือวา่การตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีมากข้ึน ในการตั้งหน่วยงานอิสระต่างๆ ข้ึนมา ก็

ท าใหก้ารทุจริตติดสินบนมีแนวโนม้ท่ีจะยบัย ั้ง หรือวา่ผอ่นคลายลงอ่ะ แต่ไม่ไดว้า่หมดไปอ่ะครับ  

ผม – ครับ คือช่วยไดใ้นระดบันึง  

ท่าน – ใช่ๆ  

ผม – ต่อไปขอ้สามเลยแลว้กนัครับ หวัหนา้ท่านคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ขการติดสินบนทั้งในระยะสั้นแลว้ก็ระยะยาวอ่ะ

ครับ  

ท่าน – การแกไ้ขก็คืออยา่งการอธิบายอ่ะครับ คือกฎหมาย แลว้ก็การตรวจสอบของภาคประชาชนน่ะครับ แลว้ก็หน่วยงานอิสระ

อ่ืนๆ ท่ีไม่หวงัประโยชน์ อนัน้ีจะเป็นกลไกระยะยาวท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาการติดสินบนได ้ 

ผม – ครับ อยา่งเช่น ปปช.  

ท่าน – หน่วยงานต่างๆ เช่น ปปง. ปปช. สตง. และศาล ครับ 

ผม – ท่านคิดวา่สมควรท่ีจะเพ่ิมข้ึนไหมค๊รับ หรือวา่ท่ีมีก็ดีอยูแ่ลว้  

ท่าน – คือกฎหมายทุกวนัน้ีก็ดีอยูแ่ลว้ แต่มนัอยูท่ี่การปฏิบติัมากกวา่ ครับ 

ผม – โอเคครับ อนัน้ีก็จะถามไวเ้ป็นขอ้มูลนะครับ ท่านคิดวา่การทุจริตติดสินบนในประเทศไทย เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งอ่ะ

ครับ  

ท่าน – อยา่งท่ีบอก ก็คือมีทุกระดบั ตั้งแต่รากหญา้ จนถึงระดบัสูง ก็คือตั้งแต่การบริหารประเทศ ของผูบ้ริหารประเทศเอง  

ผม – ระดบัการเมือง ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ  
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ท่าน – ครับ ใช่ครับ  

ผม – จริงๆ ผมถามไวเ้ป็นขอ้มูลไว ้เพ่ือจะไดเ้ป็นขอ้มูลใหช้าวต่างประเทศไดท้ราบ ก็ขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับผม จะไดไ้ม่

รบกวนเวลา ท่านคิดวา่การติดสินบน ไม่วา่จากภาคการเมือง หรือ ภาคธุรกิจ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั มีผลต่อการท างานของ

หวัหนา้อยา่งไรบา้งในฐานะขา้ราชการครับ 

ท่าน – การติดสินบนก็คือ มนัมีผลต่อการท างาน ในส่วนของขวญัและก าลงัใจในการท างาน เน่ืองจากวา่ หากใครมีความใกลชิ้ด

กบัทางการเมืองหรือนกัธุรกิจท่ีจะช่วยตวัเองใหไ้ดใ้นต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือไดผ้ลประโยชนจ์ากขา้ราชการท่ีอ านวยความสะดวก

ก็จะท าให ้ขา้ราชการคนนั้นไปไดดี้กวา่ และรวดเร็วกวา่ ต่างกบัขา้ราชการท่ีท างานโดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ ก็จะท าใหเ้กิด

การ เอ่อ 

ผม – เหล่ือมล ้า  

ท่าน - เหล่ือมล ้าในการท างาน ครับ 

ผม – และก็ลดขวญัก าลงัใจใหก้บัคนท าดี  

ท่าน – ท าใหข้า้ราชการท่ีตั้งใจท างาน ไม่มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ก็ออกจากระบบไปซะหมดนะ  

ผม – อ่อ ครับๆ ก็แค่น้ีหล่ะครับ จะไดเ้ป็นขอ้มูลไว ้ขอบคุณมากครับผม  

 

ท่านที ่6 - ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ผม – ครับ ก็อยากจะบอกก่อนวา่ ขอ้มูลท่ีน าไปใชน่ี้ ใชเ้พ่ือท าวทิยานิพนธ์ แต่ผมจะไม่เปิดเผยตวัตนของหวัหนา้นะครับ จะไม่

เปิดเผยช่ือและตวัตน ของหวัหนา้นะครับ ปิดเป็นความลบั ก็ไดคุ้ยกบัอาจารยแ์ลว้นะครับ ครับผม ก็ขออนุญาตถาม 5 ค าถามเลย
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แลว้กนัครับ ก็ขอ้แรกเก่ียวกบัประสบการณ์ตรงของท่านเก่ียวกบัการติดสินบนในระหวา่งการด ารงต าแหน่ง ไม่วา่จะมาจากภาค

ประชาชน หรือวา่ นกัการเมือง หรือจากนกัธุรกิจน่ะครับ ประสบการณ์ ครับ เชิญครับ  

ท่าน – อ่ะๆ ครับ ถามวา่มีไหม ๊ใช่ไหม ๊

ผม – ครับๆ ใช่ครับ ประสบการณ์ตรง หรือท่ีเคยเห็นมา  

ท่าน –  ส่วนใหญ่ตอนอยูภู่มิภาคก็ท างานเร่ืองบริการ ก็มีเห็นอยูบ่า้ง ทั้งประสบการณ์ตรง แลว้ก็เคยเห็นเขาก็มี  

ผม – ส่วนภูมิภาคใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า ส่วนภูมิภาค  

ผม – ในระดบัไหนครับ ระดบัจงัหวดั หรือวา่อ าเภอ  

ท่าน – ระดบัอ าเภออ่ะนะ ตอนท่ีพ่ีอยูอ่  าเภอ  

ผม – ครับ ระดบัอ าเภอ  

ท่าน – พวกมาติดต่องาน ทะเบียนงานบตัรอะไร ก็มีการติดสินบนเหมือนกนั ในกรณีท่ีไม่ไดเ้อาหลกัฐานอะไรมาบา้ง ก็จ่าย

เพ่ือใหท้ าไดอ่้ะ 

ผม – เพื่อความรวดเร็วดว้ยไหมค๊รับ  

ท่าน – เพ่ือความรวดเร็วอะไรยงัเง้ียอ่ะ  

ผม – อ่า ครับๆ คือมีใช่ไหมค๊รับ ในระดบัปฏิบติั ในระดบัการปฏิบติั  

ท่าน – อ่า ในระดบัการปฏิบติั  

ผม – ครับๆ โอเคครับ แลว้จากภาคการเมือง หรือภาคการอ่ืนๆ อะไรยงัเง้ีย มีไหมค๊รับ เพ่ือประโยชนส่์วนตน  
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ท่าน – ก็ท่ีระดบัอ าเภอพ่ีก็เคยเห็น เม่ือก่อนน่ีมนัก็มีการยงัง้ีอะน่ะ อ าเภอรับผิดชอบ อบต.ยงัไม่มีในสมยัพ่ีอยูภู่มิภาคอ่ะนะ 

อ าเภอก็เป็นคนท างานของ อบต. ทุกวนัเน้ีย ก็มีการสร้าง การรับเหมาอะไรก็มี สมยัก่อนก็จะเป็นนกัการเมือง นกัการเมือง

ทอ้งถ่ิน ก็เป็นผูรั้บเหมาดว้ย แลว้ก็มารับงานของอ าเภอกนั แลว้ก็มีการอะไรกนั ใหสิ้นบงสินบนอะไรกนัน่ะ ในเร่ือง อาจจะท า

ไม่ตรงสแป็ค แลว้ก็ใหเ้ซ็นผา่น เพ่ือจะไดต้รวจรับใหผ้า่นไป เพ่ือจะไดเ้บิกเงินมา อะไรประมาณเน้ียฮ่ะ  

ผม – ครับ ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตต่อขอ้ สอง เลยแลว้กนัครับ เก่ียวกบัความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการทุจริตติดสินบนใน

ประเทศไทย ไม่วา่จากนกัการเมือง นกัธุรกิจ หรือ ประชาชน มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ ยงัไงฮะ 

ท่าน - มนัก็มีผลอ่ะนะพ่ีวา่ เพราะวา่เงินภาษีท่ีเอามาพฒันาประเทศเน่ีย แทนท่ีจะท าเตม็เมด็เตม็หน่วยไง ก็มาตรง ก็ตอ้งมาเน่ีย 

เน่ืองจากเขาก็ตอ้งมาติดสินบนใช่ไหม ๊เขาก็ท างานท่ีไม่เตม็ ไม่เตม็ๆ เขาเรียกอะไรอ่ะ เขาก็ตอ้งลดงานของเขาอ่ะ เพ่ือใหเ้หลือ

เงินมาติดสินบนพวกขา้ราชการ  

ผม – ไปท างานใหค้นท่ีติดสินบนใหเ้ขาใช่ไหมค๊รับ แทนท่ีจะท างานใหป้ระเทศ  

ท่าน – ครับ อ่า ใช่ๆ ประมาณอยา่งนั้นแหล่ะครับ  

ผม – แลว้ในดา้นอ่ืนล่ะฮะ ในดา้นการพฒันาประเทศดา้นอ่ืน ดา้นอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัเศรษฐกิจน่ะครับ มีไหมค๊รับ หรือวา่หวัหนา้

คิดวา่มีผลไหมฮ๊ะ  

ท่าน – ก็เป็นเร่ือง ไอพ้วกสงัคมน่ีแหละฮะ ถา้มีทั้งการใหก้ารรับเน่ีย พ่ีวา่มนัก็จะไปถึง พวัพนัไปถึงดา้นสงัคม ในครอบครัว เม่ือ

ยอมรับเร่ืองสินบน เขาก็จะไปสอนลูกหลานเขา เขาก็จะไม่สอนเร่ืองสุจริตใช่ไหม ๊มนัก็จะพวัพนัเป็นภาระสงัคม อะไรยงัเง้ียฮะ 

พ่ีวา่นะ 

ผม – ไปฝังในดา้นสงัคมอีก ยาวไปอีก  
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ท่าน – ครับ อ่า ยาวครับๆ 

ผม – ก็ต่อเน่ือง ขอ้สาม คือ อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาการติดสินบน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อ่ะครับ จากความคิดเห็น

หวัหนา้น่ะครับ  

ท่าน – คือในส่วนของ เขาเรียกวา่อะไรนะ คือตอ้งมีระบบคุณธรรมอ่ะ  

ผม – อ่าครับ คุณธรรมครับ จิตส านึก 

ท่าน – ตอ้งมีจิตส านึกทั้งคนใหแ้ละคนรับนัน่แหล่ะครับ คือ คือผมวา่ คนรับน่ีส่วนหน่ึงก็คือในเร่ืองเศรษฐกิจของเขาอ่ะนะ มนั

ไม่เพียงพอ หรือวา่ความโลภ อะไรอยา่งง้ีแหล่ะนะ พ่ีวา่ 

ผม – ก็ตอ้งไปแกด้า้นคุณธรรม ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ดา้นคุณธรรม ดา้นจิตส านึกอ่ะพ่ีวา่  แลว้ระเบียบขอ้บงัคบัก็ส่วนหน่ึงนะ แต่วา่ส่วนท่ีส าคญัก็คือตวัของตวัเองอ่ะ ดา้น

คุณธรรม อ่ะออกระเบียบขอ้บงัคบัมา ออกก าหนดกฎเกณฑม์า มนัก็ไดร้ะดบัหน่ึงนะ ครับ 

ผม – ยงัง้ีก็ตอ้งไปฝึกดา้นจริยธรรม ธรรมะ อะไรยงัง้ีใช่ไหมค๊รับ อาจจะช่วยได ้ทีน้ีก็ขอ้ส่ีแลว้กนัครับ ถามเป็นขอ้มูลไว ้หวัหนา้

คิดวา่ การติดสินบนในประเทศไทยเกิดข้ึนระดบัไหนบา้ง 

ท่าน – เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งใช่ไหมค๊รับ  

ผม – ครับใช่ครับ 

ท่าน – พ่ีคิดวา่เกิดข้ึนทุกระดบัเลยนะ มนัแลว้แต่ขนาดมากนอ้ย มนัมีทุกระดบัอ่ะ ทั้งระดบัการเมือง ทั้งระดบัปฏิบติั พ่ีวา่ยงังั้น

นะ  

ผม – ครับ  
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ท่าน – มนัฮิตมากนะช่วงน้ี พ่ีวา่มนัเยอะอ่ะ  

ผม – เยอะใช่ไหมฮ๊ะ อนัน้ีก็ตรงกบัท่ีถามหลายๆท่านมา ท่านก็วา่ทุกระดบั  

ท่าน – คือคนไปมองวา่ถา้เกิดเราไม่รับ กลายเป็นคนโง่ มนัเหมือนกบัไปอยูต่รงไหน มนัตอ้งมีอ่ะ ถา้ไม่มีมนัก็โง่นะ คนส่วน

ใหญ่เขาก็คิดกนัแบบน้ี ท าไมก็ไม่รู้นะ  

ผม – คือมนัเยอะ จนมนัเห็นไดง่้าย  

ท่าน – มนัเหมือนเขาเรียกอะไร เอ่อ แลว้เขาก็ไม่โดนอะไร เขาก็ร ่ ารวยมา ไม่โดนอะไร ไม่มีอะไร คนก็เลยเลียนแบบบางที  

ผม – ครับ ก็ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ ท่านคิดวา่การติดสินบน จากภาคการเมือง หรือภาคธุรกิจ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัเขา

น่ี อาจจะมีผลต่อการท างานของหวัหนา้ในฐานะขา้ราชการยงัไงฮะ  

ท่าน – มีฮะ มีฮะ  

ผม – ดา้นปฎิบติั หรือวา่ดา้นไหนครับ  

ท่าน – ในเร่ืองปฎิบติัก็มี เพราะวา่อยา่งท่ีพ่ีบอกใช่ไหม ๊เราเป็นผูป้ฎิบติัใช่ไหม ๊ถา้เขาไปติดสินบนอะไร หรือซ้ือสินคา้อะไรมา

ใหเ้ราท าเน่ีย คุณภาพมนัก็จะดอ้ยกวา่สเป็คท่ีก าหนดอ่ะ มนัก็มีผลตอ่การท างานของเรา เช่นซ้ือของ แทนท่ีตามสเป็ค เขาไปลด

ไปนัน่กนั ใช่ไหม ๊มนัก็ไดข้องท่ีไม่ดี ท าใหเ้กิดความ เจา้หนา้ท่ีมนัปฏิบติั ใชอุ้ปกรณ์ไม่ดีอ่ะ  

ผม – ก็เลยไม่ทนทาน พงัไวใช่ไหมค๊รับ เสียไว  

ท่าน – ใช่ อ่ะ มนัเป็นภาระงบประมาณยาวเลยแหล่ะ  

ผม – คือแทนท่ีจะไดใ้ชน้านข้ึน มนัก็เสียไว ครับๆๆ โอเค ขอบคุณมากครับ  
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ท่านที ่7 - กลุ่มงานนวตักรรม และ พฒันาระบบราชการ 

ท่าน – สวสัดีค่ะ 

ผม – ครับ สวสัดีครับ  

ท่าน – ไดย้นิชดัไหมค๊ะ  

ผม – ชดัครับ ชดัครับ ขอบคุณมากครับท่ีช่วยสละเวลามาใหส้มัภาษณ์ เพราะวา่ก าลงัท าวทิยานิพนธ์ อยูท่ี่อเมริกา ท าเก่ียวกบั

เร่ืองการคอรัปชัน่ ติดสินบนในประเทศไทย ก็มี 5 ค  าถามนะครับ  

ท่าน – ค่ะ เห็นคุณพอ่บอกหมดแลว้  

ผม – ขอ้แรกก็คือประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการติดสินบน ท่ีคุณ ท่ีท่านเคยเห็นนะครับ ในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง หรือวา่

ประสบการณ์ตรง อาจจะมีใครมาเสนอผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของเขาเอง เก่ียวกบัสินบน มีไหมค๊รับ ครับผม 

ท่าน – ค่ะ ก็คือถา้ของพ่ีอ่ะนะ คือส่วนใหญ่ พ่ีท างานวชิาการ แลว้พ่ีอยูใ่นราชการส่วนกลางซะเป็นส่วนใหญ่เน่ีย ถามวา่ระบบ

ติดสินบนในส่วนกลาง มีไม่เยอะมาก ไม่ค่อยมีอ่ะ ไม่ค่อยเห็น เพราะวา่ เน่ืองจากวา่มนัเป็นระบบงานท่ีใชง้บประมาณจากกนั ใช่

ไหมค๊่ะ แต่มีอยูช่่วงนึงเน่ีย พ่ีออกไปต่างจงัหวดั แต่มนัเป็นระยะเวลาไม่นานน่ะค่ะ ตอนท่ีท างานในนั้นมนัก็มีลกัษณะการท า

โครงการเอาไว ้แต่ของเราเน่ีย ตอนนั้นเราเป็นแค่ระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน การติดสินบนเน่ียพ่ีวา่ส่วนใหญ่มนัไปติดอยูท่ี่ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงซะมากกวา่ ใชไหมฮ๊ะ แต่พอเป็นขา้ราชการ ในระดบักลุ่มงานเน่ีย มนัก็มีกระเชิงกระสนั ก็มีพดูเสนอบา้ง แต่มนัไม่ใช่

ผลประโยชน์กอ้นใหญ่อ่ะนะ แตเ่ราอ่ะก็ไม่ไดส้นใจหรอก เราก็ฟังแบบข าๆไปซะมากกวา่มนัคืออะไร เพราะเราก็ไม่ไดชิ้นกบั

งานภูมิภาค แต่ก็เห็นมาผา่นหู ผา่นตามาบา้ง แต่เราก็เฉยๆ เราก็ไม่ไดส้นใจท่ีจะรับ หรืออะไรน่ะฮะ กลายเป็นเร่ืองตลก เอะ๊ มนัก็

มีอยา่งน้ีดว้ยนะ อยา่งเน้ียอ่ะคะ เพราะฉะนั้น ถา้ถามวา่ตามท่ีท างานมาเน่ีย เคยรับไหม ๊ไม่มีนะ ไม่เคย ของพ่ีอ่ะนะคะ่  



Page | 158 
 

ผม – แต่วา่ท่ีเห็นมาก็คือเอ่อ ในระบบส่วนกลางน่ีจะยากหน่อย แตถ่า้ส่วนภูมิภาคน่ีจะเกิดเยอะกวา่ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – มนัเป็นธรรมดา มนัคลา้ยๆกบัวา่เป็นเร่ืองธรรมชาติซะมากกวา่นะ ดว้ยการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม องคก์รดว้ยอ่ะ

นะค่ะ ในส่วนกลางจะวา่มนัก็ไม่ใช่วา่ไม่มี มนัก็มีนะ มนัก็ข้ึนอยูก่บัระดบัของต าแหน่งงาน แลว้ก็การท่ีวา่เราจะแสวงหารึเปล่า ก็

ข้ึนอยูก่บัพฤฒิกรรมของคนดว้ยอ่ะเนาะ มนัหลายเทรนเนาะ แตข่องพ่ีนะไม่มี ในส่วนกลางน่ะไม่มีเลย ค่ะ 

ผม – ครับ ขออนุญาตไปขอ้สองเลยแลว้กนัครับ  

ท่าน – คือถา้ตามความเห็นขอ้พ่ีนะ การพฒันาเศรษฐกิจของชาติเน่ีย พ่ียงัมองวา่มนัเป็นขอ้ล าดบัรองๆไปนะ แตข่องเร่ืองการติด

สินบนการทุจริตในประเทศไทย พ่ีวา่ส่ิงท่ีมนัจะกระทบมากท่ีสุดคือ ภาคของระบบราชการ สงัคม หรือความเช่ือมัน่ในการ

ท างานมากกวา่ อนัน้ีคือระบบ เน่ืองจากวา่เราเป็นขา้ราชการนะ  การรับสินบน หรือ ท าอะไรก็ตามเน่ีย ความน่าเช่ือถือ ความ

เช่ือมัน่กบัภาคประชาชนกบัเราเน่ีย มนัจะเส่ือมไปทนัทีเลย เงินท่ีจะใชล้งไปในการท างานกบัภาครัฐเน่ีย มนัลงไปถึงประชาชน

ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ใช่ไหมฮ๊ะ มนัก็จะกระทบ มนัไม่เฉพาะเศรษฐกิจ มนัก็จะกระทบต่อ ทั้ง ความเป็นอยูส่าธารณูปโภค

พ้ืนฐาน ท่ีประชาชนจะไดรั้บ หรือแมก้ระทัง่การแกปั้ญหาเน่ีย มนัก็ไม่เตม็ไงคะ พอมนัไม่เตม็เน่ีย มนัก็เกิดเป็นความซ ้ าซากของ

วงจร ทางการพฒันาสงัคมเน่ีย เศรษฐกิจเน่ียพ่ีวา่มนัเป็นส่วนเลก็ๆนะ พ่ีวา่มนัอาจจะกระทบบา้ง อยา่งท่ีวา่มนัมีการหกั

เปอร์เซ็นต ์หรือ ฮวัร์กนัอ่ะนะ แต่พอดีสายงานท่ีมนัเป็นในเร่ืองตอ่ความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจพ่ีมองวา่มนัเป็นตวัรอง ค่ะ เอา

เพ่ิมเติมอีกไหมเ๊อ่ย  

ผม – เพ่ิมอีกหน่อยก็ไดค้รับ จากความเห็นของคุณพ่ี  

ท่าน – อะไรนะคะ  
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ผม – ก็โอเคล่ะครับ ก็ท่ีมองวา่ในดา้นน้ี ท่ีพ่ีมองวา่ ในดา้น เศรษฐกิจจะมาเป็นรอง ในดา้นสงัคมมาอนัดบัหน่ึง  เพราะวา่ความ

เช่ือมัน่ แลว้ก็การพฒันามนัก็เป็นวงจรน้ี มีการหกัเปอร์เซ็นตก์นั ท าใหก้ารพฒันามนัซ ้ าซาก  ท าไปแลว้ก็พงั ท าไปแลว้ก็เสีย   

ท่าน – แต่ถา้เกิดวา่มองทางดา้นเศรษฐกิจอ่ะนะคะ  ถา้เป็นมุมมองทางดา้นเศรษฐกิจ  กระทรวงเศรษฐกิจ การท่ีมีการติดสินบน

หรืออะไรก็ตาม วงจรในดา้นเศรษฐกิจ พ่ีวา่การพฒันา มนัก็จะลดต ่าลง เน่ืองจากวา่มนัก็จะกลายเป็นวา่ เอ่อ ผลประโยชน์ส่วน

ใหญ่จากการพฒันาต่างๆ มนัก็จะไปตกอยูก่บักลุ่มของบางคนใช่ไหมฮ๊ะ ท่ีเอ้ือประโยชน์ ซ่ึงกนัและกนั ถา้มองในมุมเศรษฐกิจ

นะฮะ เพราะฉะนั้นเน่ียการพฒันาเศรษฐกิจท่ีจะตรงถึงประชาชน มนัก็จะลดลง อ่ะนะคะ มนัก็กระทบคลา้ยๆกนัแบบนั้น 

ผลประโยชนจ์ะรีเทิร์นกลบัมาใหเ้ป็นวงจรเศรษฐกิจของประเทศ มนัก็ถูกท าลายอ่ะ อยา่งเช่นเร่ือง การคา้ขา้ว การฮัว๊ขา้ว เป็น

ปัญหาคา้งคา แทนท่ีเงินจะไหลเขา้ภาครัฐ  ไปลงท่ีกลุ่มคนเนาะ   

ผม – ครับๆ ก็ขออนุญาตไปขอ้ 3 แลว้กนัครับ หนทางการแกไ้ขปัญหา ระยะสั้น ระยะยาว  

ท่าน – หนทาง ค่ะ ถา้ในระยะสั้นอ่ะนะคะ พ่ีวา่ส่ิงแรกท่ีควรจะท าเลยมนัก็ตอ้งเป็นในเร่ืองของ  ท ายงัไงใหค้นท่ีอยูใ่นระบบ

ปัจจุบนัเน่ีย เลิกความคิดแบบ ตอ้งสร้างความคิดแบบ ไม่ใหไ้ม่รับ อนัน้ีมนัจะเป็นระยะยาวแลว้ล่ะ มนัท ายาก คือเอาระยะยาว

ก่อน คือมนัตอ้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตรงเน้ีย หลกัของธรรมาภิบาลท่ีวา่เราเป็นขา้ราชการ เป็นขา้ของแผน่ดินเน่ีย เรา

ตอ้งมองในศกัด์ิศรี มองถึงการท างานเป็นหลกั แลว้ก็ผลประโยชนข์องประเทศชาติ  ในระยะสั้น ตวั Law Enforcement เป็นส่ิง

ส าคญัท่ีสุด แลว้ก็คนท่ีอยูใ่นระบบอ่ะนะ Law Enforcement และ คนท่ีอยูใ่นระบบเน่ีย การคดัสรรคน คุณก็จะตอ้งหาคนท่ีมี

ความซ้ือสตัยสุ์จริต เขา้มาด ารงต าแหน่ง ในระดบัของการก ากบัดูแล หรือควบคุมอ่ะนะ แลว้คนท าก็ตามเน่ีย ไอช่้องท่ีมนัเป็น

ต าแหน่งท่ีเป็นผลประโยชน์ไดเ้น่ีย  คุณก็จ าเป็นตอ้งเลือกคนท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นพิเศษเขา้มาคะ ในจุดท่ีมนัจะติดสินบน

อะไรกนัไดเ้นาะ  
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ผม – ครับ ไปในดา้นกฎหมาย Law Enforcement  

ท่าน – ใช่ เนน้ในดา้นกฎหมาย การ recruitment หรือการ โปรโมชัน่เน่ีย ตอ้งดูบุคลากรท่ีมีศีลธรรม คุณธรรมมาไวใ้นต าแหน่งท่ี

มนัมีช่องทางมากหน่อย อนัน้ีเป็นระยะสั้นนะคะ แต่ถา้ในระยะยาว มนัก็ตอ้งเนน้เร่ืองการอบรม เร่ืองของการพฒันาคน หรือ

สร้างท่ีจะคดัสรรคนเขา้มาในระบบตั้งแต่ตอนแรกเลย ใหม้นัวา่ คนท่ีเขา้มา มนัก็จะตอ้งมีความซ้ือสตัยอ์ยู ่มีศกัด์ิศรี มีเกียริตก่อน 

มีความยดึมัน่ในอาชีพเนาะ อนัน้ีในระยะยาว ค่ะ 

ผม – แลว้ในอยา่งท่ีคุณพ่ีวา่ในดา้นกฎหมาย ถา้กฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเน่ียดีพอรึยงัครับ หรือสมควร หรือน่าท่ีจะปรับปรุงรึ

เปล่าฮะ รึวา่ใหม้นัแรงข้ึน แขง็แรงข้ึนรึเปล่า หรือท่ีมีอยูใ่นเมืองไทยตอนน้ีดีอยูแ่ลว้  

ท่าน – ถา้ตามความเห็นของพีน่ะ คือตวักฎหมายมนัไม่ไดเ้ป็นปัญหาไง มนัเป็นปัญหาตรงคนใชก้ฎหมาย กบัคนใชช่้องกฎหมาย 

คนใชช่้องวา่งในกฎหมายมาหาผลประโยชน์มากกวา่ ฉะนั้นกฎหมายถึงมนัจะแกก่ี้รอบๆ มนัก็ไม่ไดแ้กปั้ญหา ถา้คนยงัใชช่้อง

อยูน่ะคะ  

ผม – ครับผม ครับ ขอบคุณมากครับ งั้นก็ขอไปขอ้ส่ี เลยแลว้กนัครับ  

ท่าน – การติดสินบนเกิดข้ึนในระดบัใดบา้ง  

ผม – ตามความคิดเห็นนะครับ  

ท่าน – เอาในระบบราชการ ถา้ถามพ่ีเน่ีย มนัก็ทุกระดบัอ่ะค่ะ เพียงแต่วา่มนัจะท ารึเปล่า จดัอยูใ่นต าแหน่งท่ีจะสามารถท าไดรึ้

เปล่า อ่ะเนาะ เพราะฉะนั้นมนัไม่สามารถแบ่งไดว้า่เป็นระดบัไหนอ่ะเนาะ แต่ถา้เป็นระดบั ปริมาณในการท าเน่ีย ข้ึนอยูก่บั

ต าแหน่งดว้ยนะ คือสูงมนัก็ง่าย มนัก็ง่ายหน่อย มนัก็เยอะหน่อย ระดบัล่างก็เลก็ๆนอ้ยๆอะไรไปเร่ือยๆ ส าคญัมนัข้ึนอยูก่บับุคคล 

คนมนัส าคญัท่ีสุด  
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ผม – ครับๆ โอเคครับ ไปขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ การติดสินบนจากภาคการเมือง จากภาคธุรกิจมีผลอยา่งไรบา้งต่อการท างาน

ในฐานะขา้ราชการครับ  

ท่าน – ค่ะ คือถา้ ณ ท่ีพ่ีอยูเ่น่ียนะ ผลกระทบตรงๆกบัพ่ีน่ะ มนัไม่มี แต่ถา้ผลกระทบโดยออ้ม มนัก็มีผลกบัจิตใจเหมือนกนันะ 

เหมือนกบัวา่เราตั้งใจท างานเน่ีย คนท่ีเขาท าในเร่ืองของการติดสินบน หรือทุจริตคอรัปชัน่อะไรก็ตาม แต่พอมนัมีผลกระทบต่อ

องคก์ร มีผลกระทบต่อการออกแบบงาน ระบบงาน หรือโครงการก็ตามเน่ีย ก็ท าใหเ้รารู้สึกวา่การตั้งใจท างานของเราเน่ีย มนัถูก 

มนัไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งท่ีเราคิด วา่จะอยากใหม้นัเกิด อยากใหม้นัเกิดผลต่อประชาชน หรือประเทศชาติอ่ะนะคะ แต่วา่

เราอยูใ่นฐานะ ในระดบักลาง ไม่ถึงกบัล่างหรอก เราก็ตอ้งท างานตามอาชีพของเรา ตามวถีิทางของเรา เพียงแต่วา่ในส่วนท่ีเราท า

เน่ีย เราก็ยดึมัน่วา่ถา้เขาท า เราไม่ท า แต่ถา้เกิดวา่เขาเลือกตวัโครงการเขา เขาติดสินบนอะไรกนั อนัน้ีเราไม่สามรถรับทราบได ้

ถา้มนัไม่ผิดในประเด็น ในส่วนของต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ีเราท า เราก็ตอ้งท าตามไป แต่ถา้เม่ือไหร่มนัผิด เราก็ตอ้งยดึมัน่นะ วา่

เราไม่ท า คือพ่ีไม่ไดม้องตวัเงินเป็นตวัใหญ่อ่ะ พ่ีมองถึงอนาคตของการท างานไปเร่ือยๆ ของเรา ท่ีเราจะท างานใหเ้กิดประโยชน์ 

ก็ไม่ไดห้วงัในตวัเงิน คือท าไดแ้คไ่หน มนั มนัไม่ใช่อ่ะเนาะ เออ พ่ีมองในทางออ้มมากกวา่นะ  

ผม – ครับผม ท่ีคุณพ่ีท าอยู๋เก่ียวกบัดา้นนโยบาย ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – คือของพ่ีเน่ียมนัเป็นก่ึงของวชิาการเหมือนกนันะคะ มนัเป็นการพฒันาระบบงาน การพฒันาองคก์ร นวตักรรม แลว้ก็

เก่ียวกบัเร่ืองโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตวัโครงสร้างพ่ีดูหมดทั้งกระทรวงเลยวา่ มนัควรจะมีกรมไหนเพ่ิม มนัควรจะลด

ตรงไหน สามารถโอนถ่ายไดรึ้เปล่า ยบุรวมไดรึ้เปล่า หรือควรจะตั้งแบบองคก์รแบบมหาชน เฉพาะกิจไดรึ้เปล่า ท่ีแสวงหา

ก าไรอ่ะนะฮะ แต่ถา้ในภาคราชการท่ีพ่ีวเิคราะห์เน่ีย แสวงหาก าไร หรือองคก์รเฉพาะกิจมนัเป็นไปไดย้ากอ่ะ งานหารายไดม้นัก็

ไม่ไดอ่้ะ เพราะวา่งานมหาดไทยมนัเป็นงานเพ่ือประชาชนนะ  
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ผม – มนัเป็น Government Services  

ท่าน – ใช่มนัเป็น Government Services ไงค่ะ เพราะฉะนั้นมนัก็ พ่ีท างานประเภทน้ีแหล่ะคะ่ มาอยูใ่นต าแหน่งน้ี แต่ไอ่ท่ีเคย

บอกวา่ จงัหวดัตรงนั้นน่ะ ผลประโยชน์โดยตรง พ่ีอยูไ่ม่ได ้พ่ีอยูแ่ค่ 3 เดือนเองพ่ีก็ขอยา้ย ไม่ไหวอ่ะคะ ไม่ชอบ  

ผม – ครับๆ ก็ผมก็สนใจเก่ียวกบั  Government renovation คือการปรับปรุงระบบราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เหมือนในท่ี

อเมริกา เขาก็มีกระแสกนัวา่ Government renovation เหมือนกนั คือถา้ดูจากประเทศหลายประเทศ คือจากความคิดเห็นคุณพ่ีคิด

วา่ถา้เปล่ียนแปลงระบบ ยบุรวม หรือวา่ปรับปรุงระบบราชการน่ี อาจจะช่วยใหก้ารคอรัปชัน่ลดลงไดไ้หมฮ๊ะ  

ท่าน – ไม่ได ้พ่ีตอบเลยวา่ไม่ได ้เพราะวา่ ระบบเหล่าน้ี ใหญ่ๆเลยมนัอยูท่ี่คนมากกวา่ มนัอยูท่ี่จิตส านึก พ่ีวา่ระบบท่ีมนัถูกสร้าง

มา ถึงแมว้า่มนัจะไม่มีการปรับเปล่ียนอะไรเลยอ่ะนะคะ ตวัระบบ หมายถึงตวัระบบนะค่ะ มนัก็คงอยูไ่ดน้ะ แต่วา่ส่ิงท่ีเป็น

ระเบียบกฎหมาย มนัก็ปรับกนัไป ตามนวตักรรมใหม่ ใช่ไหมค๊ะ อนัน้ีก็ปรับกนัไปเร่ือยๆ ตวัระบบพ่ีวา่มนัคงอยูไ่ดแ้ลว้อ่ะนะ 

มนัปรับก็ปรับแค่สายบงัคบับญัชาใหเ้ร็วข้ึน อะไรแคน่ั้นเองนะ แม่วา่ใชร้ะบบเก่า มนัก็คงอยูไ่ดเ้พราะคนมนัปรับตวัไปตาม

สภาพไงค่ะ พ่ีก็ยงัมองยงังั้นนะ มนัไม่ไดใ้หญ่ ไม่ไดอื้ดอาดมากมาย อะไรเหมือนท่ีเขาวา่กนัตอนนั้นหรอก มนัอยูท่ี่คนไง คน

บริหารไง ใชก้ารบริหารแบบงานง่าย สั้น แลว้มนัเห็นผล มนัก็ไปไดอ่้ะคะ แค่ระบบเจา้ขนุมูลนาย ระบบอุปถมัภ ์ก็ยงัมีอยู ่ยงั

เป็นปัญหาอยูใ่ช่ไหมค๊ะ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ เขาก็ยงัปรับตวัของเขา ใหม้นัสั้นลงอ่ะนะ ระบบราชการ

มนัก็ยงัอยูอ่่ะแหล่ะ ตวัคนนัน่แหล่ะท่ีมนัถูกสัง่สมมา แต่เรามองไม่ไดค้า้ก าไรนะคะ เรามองเพ่ือผลประโยชนข์องชาติและ

ประชาชน นะ 

ผม – ครับ ก็ขอบคุณมากล่ะครับ  
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ท่านที ่8 – รองปลดักระทรวงมหาดไทย  

ผม – ครับ สวสัดีครับท่านครับ  

ท่าน – ครับ สวสัดีครับลูก  

ผม – ขอบคุณท่านมากครับ ท่ีช่วยสละเวลามาครับ พอดีผมท าวทิยานิพนธ์นะครับ  

ท่าน – ฮะ พดูเลยฮะ 

ผม – ผมท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัการติดสินบน คอรัปชัน่ ก็ขอ้แรกคือประสบการณ์ของท่าน เก่ียวกบัการติดสินบนคอรัปชัน่ใน

ระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่งน่ะครับ ประสบการณ์ตรงน่ะครับ 

ท่าน – ตั้งแต่ ในส่วนตวัของผมเน่ีย ไม่มีใครกลา้เขา้มายืน่ใหป้ระโยชน์ และขอใหผ้มไดต้อบแทนอะไรเลย เพราะ เขาคงรู้

ประสบการณ์  รู้พ้ืนภูมิ รู้ทศันะคติ แลว้ก็จุดยนืของผมเป็นอยา่งดี เพราะฉะนั้นตลอดท่ีผมเป็นผูว้า่มา 5 ปีเน่ีย ไม่มีใครมาหยบิยืน่

เลยวา่ ถา้เกิดจะให ้เอก็ซ์ แลว้ท่านจะได ้วาย ได ้แซ็ด ไม่เคย 

ผม – ครับๆ  

ท่าน – นัน่ขอ้ 1 นะฮะ 

ผม – ครับๆ ขอบคุณมากครับ ก็ขอขอ้ต่อไปเลยแลว้กนัครับ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการทุจริตติดสินบนในประเทศ

ไทยอ่ะครับ เก่ียวกบัผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ หรือการพฒันาในดา้นอ่ืนๆน่ะครับท่าน  

ท่าน – ผมคิดวา่มนัอยูห่ลายส่วนนะ เร่ืองอยา่งน้ีมนัอยูห่ลายส่วน ส่วนแรกเอ่อ ส่วนแรกอยูท่ี่ เด๋ียวนะครับ ส่วนแรกอยูท่ี่ 3 ป 

ป แรก คือตอ้งปลูกจิตส านึก ตอ้งปลูกจิตส านึกขา้ราชการใหมี้จรรยาบรรณ ขา้ราชการใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระบาท 

จิตส านึกในการเป็นขา้ราชการท่ีดี นะฮ่ะ จิตส านึกการเป็นขา้ราชการท่ีดี  
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ป ท่ีสอง ตอ้งป้องกนั ตอ้งป้องกนั ตอ้งมีการป้องกนัจากภาคีต่างๆ ส่ือมวลชน การควบคุมภายใน การควบคุมตรวจสอบภายใน

องคก์ร และนอกองคก์ร จากภาคประชาสงัคม 

อนัท่ีสามคือการปราบปราม ถา้ผดิตอ้งมีการลงโทษอยา่งชดัเจน ผดิน่ีตอ้งผิดแบบชดัแจง้นะฮะ สาม ป. สาม ป. ปลูกจิตส านึก 

สอง ป้องกนั ทั้งในองคก์ร และ นอกองคก์ร อนัท่ีสามปราบปราม คือมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด นะครับ แลว้ยงัมีอีก

สาม ส. ส แรก คือ ตอ้งสอนสัง่ นายตอ้งสัง่ลูกนอ้ง ครอบครัว พอ่แม่ตอ้งอบรมเด็ก โรงเรียนตอ้งปลูกฝังค่านิยม ความ

ตรงไปตรงมา ค่านิยม integrity  

ผม – ครับ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความตรงไปตรงมา ครับ 

ท่าน – ความซ่ือสตัยไ์ง ส. ท่ีสอง คือสร้างองคก์รขบัเคล่ือน ตอ้งมีองคก์รขบัเคล่ือน ตอนน้ีทางราชการเรามีองคก์รขบัเคล่ือน

เยอะ ปปช ปปท มีองคก์รธรรมาภิบาล good governance เอ่อ committee for good governance ระดบัจงัหวดั อะไรยงัเง้ียล่ะนะ

ครับ  

ผม – ครับผมครับ 

ท่าน – และ ส. ท่ีสามคือมีสงัคมตรวจสอบ public accountability  

ผม – อ่าครับ ใช่ครับ  

ท่าน – มีการตรวจสอบ โดยการ expose information to public, expose ต่างๆ การจดัซ้ือจดัจา้ง อะไรต่างๆ ซ่ึงในขณะน้ีประเทศ

ไทย มีความโปร่งใสในเร่ืองน้ี เพราะวา่มีการประกาศประกวดราคาผา่นอินเตอร์เน็ต ผา่นทางทีว ีผา่นทางวทิยตุ่างๆ ตามกติกา 

นะครับ และองคก์รตรวจสอบก็เขม้แขง็ ฉะงั้น การติดสินบนเน่ีย ถา้เกิดมี 3 ป. กบั 3 ส. แลว้ ความแผว่เบาก็จะนอ้ยลงนะครับ  
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ผม – ครับ ท่านคิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเป็นหนทางในการแกปั้ญหาในการติดสินบน ระยะสั้น และระยะยาว ไดไ้หมค๊รับ ไดใ้ช่

ไหมค๊รับ  

ท่าน – ตั้งแตข่า้งบน จนถึงขา้งล่าง คือฝ่ายนโยบาย ฝ่ายการเมือง ตอ้งส าแดงความโปร่งใสชดัเจนออกมา นะครับ ฝ่ายนโยบาย 

ฝ่ายการเมืองนะครับ อนัท่ีสอง ผูน้ าของฝ่ายประจ า และอนัท่ีสาม ผูบ้ริหารในองคก์ร เพ่ือไปก ากบัผูป้ฎิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประชาชนโดยตรง ท่ีจะมีโอกาส มีความสุ่มเส่ียง เส่ียงต่อการรับสินบน ทั้ง front office และการจดัซ้ือจดัจา้งขนาดใหญ่ 

ผม – ครับท่าน 

ท่าน – ครับ ต่อไปครับ  

ผม –  ท่านคิดวา่ ความคิดเห็นของท่านคิดวา่การติดสินบนในประเทศไทยเกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ จากความคิดเห็นของ

ท่าน  

ท่าน – เกิดข้ึนได ้มีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบั ถา้ผูแ้ละผูรั้บหยอ่นเร่ืองธรรมาภิบาล  

ผม – ครับท่าน 

ท่าน – หยอ่นเร่ืองธรรมาภิบาล มีดีกรีของ เอ่อ มีเป็น bad governance หรือ เอ่อขาด accountability ภายในตวัเอง ครับ 

เพราะฉะนั้น มนัมีความเส่ียงทุกระดบั มนัอยูที่ปัจจยั จูงใจ motivation ของคนๆนั้นนะครับ  

ผม – ครับๆ ขออนุญาต ขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ จะไดไ้ม่รบกวนท่าน คือการติดสินบน ไม่วา่จากภาคการเมือง หรือ ภาคธุรกิจ 

หรือภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ท่านคิดวา่มีผลอยา่งไรบา้งฮะ ในฐานะขา้ราชการน่ะครับ การท างานของขา้ราชการ  

ท่าน – ผมคิดวา่ มนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหข้า้ราชการ ไม่เป็นขา้ราชการมืออาชีพนะ อนัท่ีสองก็คือ ขา้ราชการจะตอ้งรับใชฝ่้าย

นโยบาย ฝ่ายการเมือง อยูต่่อไป อยูร่ ่ าไป อยูต่่อเน่ืองนะครับ 



Page | 166 
 

ผม – ครับท่าน  

ท่าน – อนัท่ีสามก็คือ ท าใหอ้งคก์รนั้นอ่อนแอนะฮะ ไม่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แต่ตอบสนองของบางคน บาง

พวก บางเหล่า เพ่ือประโยชนข์องตนเองนะฮะ อนัท่ีส่ีก็คือท าให ้ขา้ราชการคนดีนั้นทอ้แทน้ะครับ ทอ้แทเ้พราะวา่เม่ือมี

ผลประโยชน์แลกเปล่ียนกนัแลว้ ก็มีการต่างตอบแทนกนั ก็ท าให ้เอ่อ กา้วไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึน โดยใช ้ผลประโยชนข์องส่วนตน 

มาเหนือผลประโยชนข์องส่วนรวม  

ผม – ขอบคุณท่านมากครับท่านครับ เป็นประโยชน์มากครับ  

 

ท่านที ่9 – นายอ าเภอ ในจังหวดัน่าน 

ผม – คือจะขออนุญาตสมัภาษณ์ เก่ียวกบั ท าวทิยานิพนธ์น่ะครับ  

ท่าน – อ๋อ ครับๆ วา่ยงัไง 

ผม – การติดสินบน คอรัปชัน่ในประเทศไทยนะฮะ  

ท่าน – อ่า ได้ๆ  

ผม – แต่จะไม่เปิดเผยช่ือและตวัตนของท่านนะครับ คือเป็นขอ้มูลเฉยๆ  

ท่าน – ครับวา่ 

ผม – ครับ ก็มี 5 ขอ้ ขอ้แรกก็คือประสบการณ์ตรง ของท่านนะครับ ท่ีท่านเห็นมาเก่ียวกบัการติดสินบน อาจจะวา่ใครมาเสนอ 

หรือ ใครมายืน่เสนอในระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่งน่ะครับ  
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ท่าน – อ๋อ ส าหรับตวัผมเลยใช่ไหม ๊อ่า อนัน้ีเขา้ใจๆ ก็ประสบการณ์ตรงของตวัผมก็มีการเก่ียวกบัการติดสินบน คอรัปชัน่อะไร

อยา่งน้ีใช่ไหมค๊รับ  

ผม – ครับผม ครับ ใช่ครับ  

ท่าน – เอ่อ มีครับมี บอกตรงๆเลยวา่มีคนมายืน่ขอ้เสนอนะ มีคนมายืน่ขอ้เสนอ หรือวา่มาใหเ้ปอร์เซ็นตบ์า้งนะ จะท างานนูน้ จะ

ใหเ้ปอร์เซ็นตย์งัง้ียงังั้น นะ อนัท่ีหน่ึง อนัท่ีสอง ก็บางคนก็เอามาใหเ้ลยนะ บอกเคยให ้บอกเคยใหก้บัคนเก่าๆนะครับ ของตรง

เน้ีย ผมก็บอกเขาวา่การท่ีจะมาท าอยา่งน้ีกบัผม มนัไม่ใช่นะ ผมมาท างานดว้ย ดว้ยความรับผดิชอบ ผมท างานใหใ้นหลวง 

เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีคุณท าเน่ีย อนัท่ีหน่ึงก็ตอ้งสอนเขาไปวา่ไม่ถูกตอ้ง แลว้ก็ไม่ตอ้งท าอีก อ่าฮะ แลว้อนัท่ีสองก็คือ อ่า ถา้คุณ

ท างานแบบน้ีนะครับ คิดแต่วา่จะร ่ าจะรวย หาเงินทองใชโ้ดยไม่สุจริตเน่ีย คุณก็ไม่สามารถท่ีจะท างานกบัผมได ้นะ คุณไม่

สามารถท่ีจะท างานกบัผมได ้

ผม – ครับท่าน 

ท่าน – ฉะนั้น ส่ิงท่ีผมจะติดตามตอ่ไปก็คือ พฤฒิกรรมของคุณ โดยเฉพาะในเร่ืองการท างานต่างๆก็ดีนะครับ คุณจะตอ้งท างาน

ใหเ้ห็น ใหเ้ห็นผลส าเร็จ มิใช่วา่ จะท างานเพ่ือท่ีจะมาหาผลประโยชน์ตรงเน้ีย นะ อนัน้ีคือส่ิงท่ีผมไดป้ระสบการณ์จริงๆเลย 

ผม – ครับท่านครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ก็ขอ้ต่อไปเลยครับ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรครับ เก่ียวกบัการทุจริตติดสินบนใน

ประเทศไทย ท่านวา่มนัจะมีผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของชาติ แลว้ก็การพฒันาในดา้นอ่ืนๆอยา่งไรบา้งนะครับ  

ท่าน – การติดสินบนในประเทศไทย มนัเป็นส่ิงท่ีแกย้าก เพราะมนัท ามานานจนเกือบจะเรียกวา่ฝังในสายเลือดแลว้ นะ 

ผม – ครับๆ 
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ท่าน – โดยจริงๆแลว้ อุปนิสยัใจคอของคนไทยเน่ีย ไม่ใช่คนแบบนั้น แต่ดว้ยอิทธิพลของโลกก็ดีนะ เอาเป็นอยา่งงั้นแลว้กนั กบั

ตวัอยา่งท่ีมีใหเ้ห็นๆในภาพยนตร์กนัอยูเ่น่ียนะ มนัก็เลยคิดวา่ส่ิงเหล่านั้นเน่ีย มนัเหมือนกบัเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้นั

และกนั นะครับ เพราะฉะนั้น ส่ิงเหล่าน้ีเน่ีย มนัก็ยงัจะติดอยูใ่นสงัคมไทยในยคุปัจจุบนั นะครับ จากอดีตท่ีไม่เคยมี สงัคมไทย

ในยคุปัจจุบนัเน่ีย มนัก็จะมีแตเ่ร่ืองของเน่ียการทุจริต คอรัปชัน่ ถามวา่แกไ้ดไ้หม ๊ยากครับ แต่ก็อยูท่ี่บุคคล มนัเป็นอยูท่ี่ตวับุคคล

นะครับ จะไปพดูถึงส่วนรวมนั้น คงจะล าบากยากเยน็ แต่ปัจจุบนัเน่ียก็ดีข้ึนเยอะ ผมถือวา่ดีข้ึนเยอะนะ ในส่วนของ

ประสบการณ์ของผมตรงเน้ีย โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลแต่ละยคุ แต่ละสมยันั้นน่ะ อ่ามนัก็มีนโยบายในเร่ืองอยา่งน้ีมาตลอด 

เพียงแต่วา่ผูป้ฏิบติันะมนัจะไปท าไดอ้ยา่งนั้นหรือไม่ ทุกคนรู้วา่ดี ทุกคนรู้วา่ไม่ดี แต่วา่จะปฏิบติัไดห้รือไม่ อนันั้นเป็นส่ิงท่ีเรา

จะตอ้งช่วยเหลือ ต่อสูก้นัต่อไปนะครับผม  

ผม – ขอบคุณมากครับ ก็ขอ้ต่อไปครับ ท่านคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาการติดสินบนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวครับ 

ความคิดเห็นของท่าน  

ท่าน – อ่า หนทางท่ีจะแกไ้ข มนัมีอยูน่ะ มนัก็คือจิตส านึกของคน จุดตั้งแต่เด็กใหรู้้ถึงผลร้ายของการคอรัปชัน่ ผลสียของการ

ทุจริต โดยเร่ืองของการติดสินบนตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นหน่วยราชการเองก็ดี ผูม้าติดต่อเองก็ดี หรือผูท้  าธุรกิจเองก็ดี โดยเฉพาะบาง

แห่ง มาจากนกัการเมืองน่ีแหล่ะ นะมาจากนกัการเมืองน่ีแหล่ะ มกัจะชอบติดสินบน ค าวา่ติดสินบน ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองของ

เงินทองนะ มนัเป็นเร่ืองของความกา้วหนา้ ในต าแหน่ง หนา้ท่ีอะไรก็แลว้แต่ อะไรยงัเง้ีย มกัจะท าแต่ส่ิงท่ีผิดๆ พวกน้ีมกัจะท า

ใหส่ิ้งท่ีผิดๆ เพราะฉะนั้นในสงัคม เราก็รู้อยูแ่ลว้วา่ใครๆก็อยากจะรวย แต่วา่การรวยของเน่ียเกิดจากการทุจริตเน่ีย มนัเป็นส่ิงท่ี

ไม่ถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นเราตอ้งมีการอบรม มีการ เอ่อ เฝ้าสงัเกต มีการ เอ่อ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เน่ีย จะตอ้งใหค้วามส าคญักบั

เขาในเร่ืองเหล่าน้ีนะครับวา่มองใหเ้ห็นถึงผดิร้ายของการทุจริต คอรัปชัน่ โดยเฉพาะในวงราชการ นะครับ ขอบคุณครับ  
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ผม – ครับๆ ก็ขอ้ส่ีครับท่าน ท่านคิดวา่การติดสินบนในประเทศไทยเกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ 

ท่าน – อือ ในระดบัไหนบา้ง ติดสินบนในประเทศไทยส่วนมาก จะเป็นระดบักลางๆ ระดบักลางอยา่งท่ีวา่เราแบ่งเป็นสามระดบั  

ระดบัตน้ก็คือ ระดบัเด็กๆ อะไรพวกเน้ียน่ะครับ ระดบัท่ีรวยไปแลว้ก็คงไม่มาติดสินบน ระดบัก็จะเป็นชนชั้นกลางน่ีแหล่ะ นะ

ครับ โดยเฉพาะขา้ราชการเราเน่ีย ถือวา่เป็นชนชั้นกลางนะครับ ไม่ใช่เศรษฐีหรืออะไรในการรับราชการ นะครับ ถา้คุณตั้งใจท า

มาหากินยงัไงก็แลว้แต่นะครับ ไม่มีค าวา่รวย ผมกลา้พดูแบบน้ี ส่วนใครรับราชการรวย ผมสนันิษฐานไวก่้อนเลยวา่ มีการทุจริต

คอรัปชัน่ คุณท างานมีเงินเท่าน้ี แต่วา่คุณเกษียณไปแลว้คุณมีเงินเป็นร้อยลา้น โดยท่ีคุณไม่เคยมีมาก่อนเน่ีย มนัเป็นไปไม่ได ้

เพราะฉะนั้นผมมองวา่เป็นเร่ืองของชนชั้นกลางท่ีจะเนน้ในเร่ืองของการทุจริตคอรัปชัน่พวกน้ีนะครับ โดยเฉพาะวงราชการน่ี

แหล่ะนะ ก็คงจะตอ้งหาวธีิการหลายๆอยา่งนะครับ แต่วา่ส่วนหน่ึงเราก็ไม่ไดโ้ทษวา่ขา้ราชการส่วนใหญ่จะเป็นอยา่งนั้น 

เพียงแต่วา่เป็นยคุๆ โดยเฉพาะพวกพอ่คา้ นกัธุรกิจ อะไรแลว้แต่พวกเน้ีย จะเป็นผูน้ าเสนอนะครับ โดยท่ีทางราชการมิไดเ้ป็นคน

เรียกร้อง นะครับ การเรียกร้องนัน่ก็นอ้ยมาก แต่ส่วนมากจะมีผูน้ าเสนอนะครับ ถา้มีคนน าเสนอก็คงจะปฏิเสธยากอ่ะ คือเงิน

ทองใครก็อยากได ้ต าแหน่งหนา้ท่ีใครก็อยากมี ครับ เป็นเร่ืองปกติ ครับผม  

ผม – ครับๆ ขออนุญาตขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัฮะ การติดสินบนจากภาคการเมือง หรือวา่ภาคธุรกิจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัของ

เขาน่ีมีผล หรือการน าเสนอน่ีมีผลต่อการท างานของท่านอยา่งไรบา้งครับ ในฐานะขา้ราชการ  

ท่าน – ส าหรับผมน่ี บอกตรงๆผมไม่ไดเ้ติบโตมาจากนกัการเมืองนะ ผมเติบโตมาดว้ยความรู้ความสามรถ ถึงชา้แต่ผมก็เกิด

ความภาคภูมิใจของผม นะครับ ในบรรดาเพ่ือนๆเน่ีย ก็เป็นผูว้า่ทั้งหมด แต่ผมเป็นแค่นายอ าเภอ แตผ่มก็มีความภาคภูมิใจนะ

ครับ แตผ่มก็ไม่ไดห้มายความวา่ คนอ่ืนเขาทุจริตนะ ไม่ใช่ ผมไม่ไดห้มายความวา่คนอ่ืนทุจริต ผมเพียงหมายความวา่ ผมก็พึง
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พอใจของผมอยูต่รงน่ีเน่ีย นะครับนะ ผมวา่นกัการเมือง ส าหรับผมแลว้ ไม่ไดอ้ยูใ่นสายตา บอกตรงๆ ผมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั

นกัการเมือง เอางั้นแลว้กนั นะครับ  

ผม – ครับท่านครับ ก็ 5 ขอ้แค่น้ีหล่ะครับ ก็ขอบคุณมากครับท่าน  

 

ท่านที ่10 – นายอ าเภอ  ใน จ. ตรัง  

ผม – ครับๆ ก็พอดีผมท าวทิยานิพนธ์ เร่ืองการติดสินบน คอรัปชัน่ในประเทศไทย แลว้ก็เอาไวเ้ป็นขอ้มูล แต่วา่ก็จะไม่เปิดเผย

ช่ือและนามสกลุของอาครับ เอาไวเ้ป็นขอ้มูลเฉยๆ อาจจะบอกวา่นายอ าเภอในจงัหวดัภาคใต ้ไดเ้ป็นขอ้มูลไดบ้อกเขาได ้วา่เป็น

อยา่งไร  

ท่าน – ครับๆ  

ผม – มี 5 ค  าถามครับ ขอ้แรกก็คือ ประสบการณ์ตรงของอาเก่ียวกบัการติดสินบนในการด ารงต าแหน่งน่ะครับ เคยมีใครมาเสนอ

ไหม ๊จากฝ่ายการเมือง 

ท่าน – อ๋อ มาเสนอ มาเสอนกบัเราโดยตรงเหรอ 

ผม – ครับ ประสบการณ์ตรงท่ีเห็นมา  

ท่าน – ประสบการณ์ตรง อ่า มาเสนอโดยตรงไม่มี แต่ส่วนใหญ่ท่ีเห็น เขาจะเป็นลกัษณะไปติดต่อราชการอะไรกบักรมท่ีดิน กบั

อะไรอยา่งนั้น ท่ีเห็นตอนน้ีหลกัๆ แลว้ก็หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน  

ผม – ระดบัทอ้งถ่ินใช่ไหมค๊รับ ฝ่าย ส่วนทอ้งถ่ินใช่ไหมค๊รับ  
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ท่าน – อ่า ครับ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนมากเวลาเขาจะท าโครงการอะไรต่างๆ เขาก็จะมีวา่ เอ่อจ่ายใหน้ายกก่ี

เปอร์เซ็นต ์ 

ผม – อบต. เทศบาล  

ท่าน – อ่าๆ อบต. เทศบาล หรือวา่ กรมท่ีดินจะหนกักวา่เพ่ือน เวลาไปติดต่อเร่ืองงานท่ีดิน ปัญหาของอ าเภอคือตอนน้ีไม่มี

งบประมาณมาใหอ้ าเภอตอนน่ี งบประมาณในการพฒันา เขาจะลงไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก็เลยเราไม่ไดไ้ปเก่ียวขอ้ง

ในส่วนนั้น  

ผม – แต่วา่พองบมนัลงไปส่วนทอ้งถ่ินหมดก็คอรัปชัน่กนัท่ีนัน่มาก ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ก็ท่ีทอ้งถ่ิน เพราะวา่อ าเภอน่ี เฉพาะงบบริหารน่ีอ าเภอก็ไม่พอ พอในปัจจุบนั น ้ ามนั กระดาษ วสัดุส านกังานเอง ตอนน้ีก็

ไม่พอ ก็ไม่มีอะไรมาคอรัปชัน่นะ  

ผม – ครับผมครับ ขอ้ 2 ก็คือ อามีความคิดเห็นอยา่งไร การทุจริตติดสินบนในประเทศไทยนะครับ เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  

ท่าน – อ่า ควรจะปราบใหห้มด คือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ ควรจะเอาจริงเอาจงั นะ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ ควรจะ

เอาจริงเอาจงั แลว้ถึงก็ประชาชนเน่ียก็ จะยดึหลกักฎหมายเป็นหลกัอ่ะ ไม่ใช่วา่มือใครยาว สาวไดส้าวเอา ใช่ไหม ๊

ผม – ครับผม  

ท่าน – ควรจะยดึกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คือควรจะยดึกติกาของสงัคมเป็นหลกั  

ผม – ครับๆ  
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ท่าน – คือเหมือนอาเน่ีย อาจะเป็นคนค่อนขา้งตรงในเร่ืองแบบน้ีนะ ไม่หวงัผลประโยชน์จากต าแหน่งหนา้ท่ี แต่วา่อาจจะท า

ธุรกิจไปดว้ย ประกอบกบัการรับราชการ คือถา้เราอยากไดเ้งิน เราไม่พอ เราไปท าธุรกิจส่วนตวั อยา่ไปเอาเงินหลวง อยา่ไปเบียด

บงัเงินหลวง อยา่ไปเบียดบงัเวลาหลวง แต่ท าธุรกิจ เราก็ท าวนัเสาร์ อาทิตย ์ท านอกเวลาราชการได ้ใช่ไหม ๊

ผม – ครับ เป็นรายไดเ้สริมไป  

ท่าน – อ่า เป็นรายไดเ้สริมไป ถา้เราคิดวา่เราจ่ายไม่พอในต าแหน่งหนา้ท่ี เราควรจะท าแบบนั้น แตเ่ราไม่ควรเอาหนา้ท่ีเน่ียไปหา

เงินหลวง แสวงหาผลประโยชน์ นัน่แหล่ะคือ หลกัคิด อ่า มีค  าถามอีกไหม ๊

ผม – ก็ขอ้ 3 ครับ  อาคิดวา่อะไรคือหนทางการแกปั้ญหาการติดสินบนในระยะสั้นและระยะยาวน่ะครับ  

ท่าน – ระยะสั้นในการติดสินบนก็คือ หน่ึงคือการตรวจสอบอยา่งจริงจงั เหมือนต าแหน่งนายพลแบบเน๊ีย นายพลมีเงินเป็นร้อย

ลา้น ในขณะท่ีนายพลเงินเดือนเท่ากบันายอ าเภอ ซี 8 หรือ ซี 9 ใช่ไหม ๊คือต าแหน่งผูก้  ากบั หรือวา่ต าแหน่งนายทหาร อะไรพวก

เน้ีย ท าไมพวกน้ีมีเงินใชจ่้ายอยา่งหรูหรา ใช่ไหม ๊

ผม – ครับผม  

ท่าน – อยา่งเช่น เมืองใหญ่ เมืองหาดใหญ่ เมืองสะเดาแบบน้ี ท าไมผูก้  ากบัไปรวยกวา่ผูก้  ากบับางกล ่า ฉวาง อ าเภอเลก็ๆ ถ ้า

พรรณนารา เงินเดือนเท่ากนั แต่พวกน้ีเอาเงินมาจากไหน สร้างบา้น สร้างช่อง มีรถหรูเอามาใช ้มนัควรจะตอบค าถามสงัคมได ้

ไอน่ี้ หน่วยงานตรวจสอบควรจะเพง่เลง็ไปตรวจสอบตรงนั้น ไม่ใช่ใหแ้สดงบญัชีทรัพยสิ์น เขา้กบัออก มนัไม่ใช่ ใหต้รวจสอบ

วา่ ไอค้นน้ีเอาเงินมาจากไหนมาสร้างบา้น  

ผม – ครับ ท่ีมาของเงิน  
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ท่าน – ท่ีมาของเงินของแต่ละต าแหน่ง ตอ้งตรวจสอบภายใน ไม่ใช่ตรวจสอบแบบประเจิดประเจอ้ ตอ้งตรวจสอบในทางลบั ให้

หน่วยงาน DSI ก็ได ้อะไรก็ได ้มาตรวจสอบใช่ไหม ๊ถึงท่ีน่ีระยะยาว มนัก็ตอ้งสร้างวนิยักบัคนซ่ึงเป็นเร่ืองยาก มนัตอ้งอาศยั

ธรรมมะในพทุธศาสนา หรือในคริสตศ์าสนา หรือในศาสนาอิสลาม ใช่ไหม ๊

ผม – ครับ  

ท่าน – มนัตอ้งอาศยัธรรมะ คือสร้างวนิยัของคน สร้างจิตส านึก ก็จะไม่ฉอ้ฉน ใช่ไหม ๊

ผม – ครับ  

ท่าน – จริยธรรมถูก แลว้ก็เรารณรงคใ์นบา้นเรา ใหมี้หมู่บา้นถือศีล 5 มีส่วนราชการถือศีล 5 เน่ีย มนัจะแทนกฎหมายไดทุ้กฉบบั 

5 ขอ้เน่ีย มนัจะแทนกฎหมายไดม้ากมายมหาศาลเลย เพราะฉะนั้นสร้างวนิยัของคนโดยยดึศาสนาท่ีเขาใชใ้นแนวทางของเขา 

ศาสนาพทุธ ท าอยา่งไรใหค้นรู้ถึงบาปบุญคุณโทษ ศีล 5 น่ีแหล่ะ เอาศีล 5 ในศาสนาพทุธน่ีเป็นหลกั เป็นขอ้บญัญติัเลย 

ผม – ครับ ครับผม  

ท่าน – หลกัศาสนาเอามาใชใ้นการด ารงชีวติ  

ผม – ก็ขอ้ 4 เหลืออีก 2 ขอ้ครับ อาคิดวา่การติดสินบนในประเทศไทยเกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ  

ท่าน – ก็ตั้งแต่ อนัน้ีหมายถึงวา่ในระดบับริหารหรือไม่  

ผม – ครับ ในระดบับริหาร ครับ 

ท่าน – อ่าระดบัองคก์รขนาดเลก็ก็มี ไปจนถึงขนาดใหญ่ ขนาดเลก็วงเงินมนันอ้ย ทุจริตคอรัปชัน่นอ้ย ขนาดใหญ่วงเงินมนัมาก 

อยา่งระดบัประเทศ วงเงินมนัมาก ทุจริตเชิงนโยบายก็มี ใช่ไหม ๊ก าหนดนโยบายอยา่งเช่นวา่ รถคนัแรกท่ีวา่ลดภาษีให ้แต่ไม่รู้วา่

คุณไปมีผลประโยชน์กบับริษทัรถไหม ๊ส่วนท่ีลดใหต้อ้งมาแบ่งคุณคร่ึงนึงไหม ๊มนัมีทุจริตเชิงนโยบาย ประกนัราคายาง ประกนั
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ราคาขา้ว คุณไปร่วมมือกบัพอ่คา้โรงสีไหม ๊แลว้ก็ในต าแหน่งหนา้ท่ีเกือบทุกต าแหน่ง สามารถท่ีจะคอรัปชัน่ไดทุ้กต าแหน่ง 

แมก้ระทัง่เจา้หนา้ท่ีระดบัเคาเตอร์แบบเน้ีย เร่ืองน้ีผมขอก่อน ผมขอหลงั อะไรแบบเน้ีย ถา้วา่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเน่ีย มนั

สามารถทุจริตไดทุ้กระดบัเลย  

 ผม – เปิดช่องวา่งไวใ้หทุ้กระดบั 

ท่าน – มนัมีช่องวา่งอยู ่ในระบบราชการมนัมีช่องวา่งทุกจุด  

ผม – ครับผมๆ ก็ขอ้สุดทา้ยนะครับ คือ อาวา่การติดสินบน ไม่วา่จากภาคการเมือง หรือภาคธุรกิจอะไรแบบเน้ียนะครับ อาคิดวา่

มีผลต่อการท างานในฐานะขา้ราชการอยา่งไร 

ท่าน – มีผล มีผลก็คือกระทบ คือหน่ึง กระทบกบัความยติุธรรมในสงัคมมากท่ีสุด หน่ึงกระทบกบัประชาชนในเร่ืองของความ

ยติุธรรมในสงัคม ท่ีวา่ กลายเป็นวา่ สมมุติวา่คนท่ีเงินไปติดต่อท าโฉนดท่ีดินแบบเน้ีย คนพวกน้ีไปไดเ้ร็ว ในขณะท่ีวา่ชาวบา้น

ตอ้งรอคิว 3 เดือน 6 เดือน เพ่ือจะรอ แต่คนพวกน้ีอาจจะ ยืน่วนัน้ี พรุ่งน้ีไดรั้งวดัเลย น่ีคือความไม่ยติุธรรมในสงัคม ผลกระทบ

ต่อประชาชน ผลกระทบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีเน่ีย ถา้ถูกจบัไดข้ึ้นมา ต าแหน่งหนา้ท่ีอาจจะหลุดได ้อาจจะ แต่วา่คนเป็นนกัเลงมนัก็

เส่ียง ใช่ไหม ๊

ผม – ครับ 

ท่าน – ถึงผลกระทบกบัเรา เศรษฐกิจเหรอ ผลกระทบต่อสงัคม ในเร่ืองเศรษฐกิจเน่ีย มนัอาจจะไม่ชดัเจนวา่มนักระทบ ถา้เม่ือใด

มนัทุจริตคอรัปชัน่ในเร่ืองนโยบาย มนัก็กระทบระบบเศรษฐกิจของชาติได ้หรือวา่ทุจริตคอรัปชัน่ในระดบัปฏิบติั คนจะตอ้งเอา

เงินมาจ่ายโดยท่ีวา่ มนัไม่ควรจะตอ้งจ่ายอ่ะ ยกง่ายๆ อยา่งเช่นวา่ การจดัล าดบัคิวก่อนหลงัของราชการเน่ีย ไอค้นบางคนมนั

ล าบากอยูแ่ลว้ เอาเงินมาจ่ายเพ่ือใหเ้ร็วข้ึนน่ะ ใช่ไหม ๊
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ผม – ครับ แทนท่ีจะไดไ้ปจ่ายอยา่งอ่ืน ค่ากิน  

ท่าน – ใช่ ค่ากิน ค่าเล้ียงชีพประจ าวนั ก็ตอ้งมาจ่ายกบัในส่ิงท่ีไม่จ าเป็น ก็เหมือนท่ีวา่คนจีนท่ีวา่ไปนัง่รออยูท่  าไม ประหยดัเวลา 

เอาเวลาไปท าอยา่งอ่ืนไดต้ั้งเยอะ ถึงจะท าอยา่งไรท่ีจะปลูกจิตส านึกขา้ราชการเราใหบ้ริการใหเ้สมอภาค บริการแบบ เซอร์วสิ

มายด ์ 

ผม – ครับ จริงครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่11 – นายอ าเภอ ในจังหวดัมุกดาหาร 

ผม – ครับ พอดีท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่นะครับ แต่วา่ก็จะเอาขอ้มูลไวเ้ฉยๆ แตจ่ะไม่เปิดเผยช่ือจริง นามสกลุ

จริง ตวัตนของอานะครับ จะเอาไวเ้ป็นวา่เป็นขอ้มูลอยา่งเดียว เป็นเชิงวชิาการ ครับเป็นเชิงวชิาการ ขอ้มูลอาเป็นขอ้มูลลบัครับ 

ไม่เปิดเผยในวทิยานิพนธ์ ก็มี 5 ขอ้นะครับ ขอ้แรกก็คือประสบการณ์ตรงท่ีอาเคยเจอมา หรือเคยเห็นมาเก่ียวกบัการติดสินบนใน

ระปวา่งการด ารงต าแหน่งนะครับ 

ท่าน – อือ อ๋อ ของเราน่ะเหรอ  

ผม – ของท่านน่ะครับ 

ท่าน – ตวัผมน่ีไม่เคยเจอ เพราะเขารู้นิสยัผม ผมมาถึงปุ๊บเน่ียผมก็จะประกาศกอ้งเลย เขาก็จะรู้นิสยั เร่ืองสะอาด มือสะอาดเน่ีย

ผมก็จะประกาศตั้งแต่วนัท่ีมา เป็นนโยบายเรา เขาก็จะไม่เขา้มาใกล ้เขาก็จะรู้  

ผม – อ่า ครับ  

ท่าน – มนัก็จะท าใหเ้รา ไม่มีใครมายุง่กบัเรา พดูง่ายๆ  



Page | 176 
 

ผม – ครับ แลว้เคยมีใครมาเสนอไหมค๊รับอาครับ  

ท่าน – เคยมีคนมาเสนอไหม ๊ตงัแต่อยูม่าน่ี ไม่นะ เพียงแต่มาของานท าเน่ีย มี มาวา่ท่านครับ มีงานใหท้ าไหม ๊ท่านจะเอาเท่าไหร่ 

แบบน้ีนะมี เน่ียลกัษณะอยา่งน้ี ก็จะมี วา่มีงานก่อสร้าง งานอะไรอยา่งง้ีรึเปล่า ก็จะมี 

ผม – อ๋อ ครับ มาของานครับ  

ท่าน – มาของานท า พดูง่ายๆวา่มีงบประมาณ ส่งผา่นมาทางงบประมาณท่ีเราดูแลหรือไม่  

ผม – ครับ  

ท่าน – เราก็บอกวา่มนัเป็นไปตามระเบียบ คุณก็ไปซ้ือเลย เพราะไม่ไดปิ้ดกั้นใครทั้งส้ิน เอ่อ เช่นงบสร้างท่ีวา่การอ าเภออยา่งเง้ีย 

10 ลา้น 20 ลา้น อะไรอยา่งเง้ียนะ เขาประกาศขายแบบอยูแ่ลว้ผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณได ้ผมก็จะตอบเขาไปอยา่งเง้ีย เขาก็จะ

ไม่มาวุน่วายกบัเรา  

ผม – ครับๆ  

ท่าน – แลว้ก็หา้มเอาช่ือเราไปอา้งดว้ย เออ มาคุยกบัเราแลว้เป็นอยา่งั้นอยา่งง้ี ไม่ได ้ 

ผม – ครับๆ 

ท่าน – อ่า เราก็จะบอกกลบัอยา่งง้ีไป  

ผม – ก็ใหไ้ปตามระเบียบครับ  

ท่าน – เนน้เร่ืองการเป็นไปตามระเบียบ คือเล่าใหฟั้งเกร่ินๆ คือโดยลกัษณะ การทุจริต การคอรัปชัน่ส่วนใหญ่ มนัเกิดการ

สมยอมของเจา้หนา้ท่ีกบัผูป้ระกอบการ อ่าเน่ีย มนัจุดเกิดเหตุ มนัจุดอยูต่รงน้ี แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีของเน่ียปฏิบติัตามระเบียบทุกอยา่ง 

ไม่มีทาง 



Page | 177 
 

ผม – อ่า ครับๆ 

ท่าน – คือคนท่ีประกอบการ มนัจอ้งหาผลก าไรอยูแ่ลว้ แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีเป็นซะเองเน่ีย อนัตรายแลว้ ใช่ไหมฮ่๊ะ 

ผม – ครับ ใช่ครับ 

ท่าน – ตะน้ี  ดีอยูอ่ยา่งนึงคือเมืองไทย เด๋ียวน้ีเร่ืองระเบียบกฎหมาย เร่ืองอะไร ค่อนข่างแรง แลว้ก็ท าใหข้า้ราชการส่วนใหญ่นั้น

เกรงกลวั มนัหมายถึงอนาคต ก็จะตอ้งเสียเลย เน่ีย เออ มนัก็ดี ต่างกนั มนัจะผดิกบัทอ้งถ่ินไง ขา้ราชการทอ้งท่ีเป็นตวัแทน

ส่วนกลาง มนัก็ยงัจะเกรงกลวั แต่ขา้ราชการทอ้งถ่ินเน่ียไม่กลวั  

ผม – อ่อ  

ท่าน – เขาก็มา ในวาระสามปี ส่ีปี เป็นนายกอบต. เป็นนายกเทศบาลเน่ีย เขาจะไม่กลวั  

ผม – อ่อ ครับ 

ท่าน – แลว้งบเยอะมาก มนัล่อใจ  

ผม – มนัล่อใจเขา 

ท่าน – ใช่เพราะงบประมาณมนัเยอะ ส่วนใหญ่เด๋ียวน้ี งบประมาณของไอภู้มิภาคมนัไม่ค่อยมีแลว้ งบประมาณส่วนใหญ่ก็จะไป

เทลงทอ้งถ่ินทั้งหมด  

ผม – อ่อครับ ท่ีเขาออกกฎหมายวา่ใหก้ระจายอ านาจใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ๆ มนัก็ไปเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เทศบาล อยา่งเง้ีย ยกตวัอยา่งนะ งบทอ้งถ่ินในอ าเภออาเน่ีย

ทั้งหมด ปีนึงประมาณ 300 กวา่ลา้น อาไดบ้ริหารเงินแค่ 7 แสน 5 หม่ืนบาท นอกนั้นอยูต่ามทอ้งถ่ินหมด เงิน สาม ส่ี ร้อยลา้นไป

อยูก่บัทอ้งถ่ินหมด ซ่ึงเราไม่มีอ านาจไปยงุกบัเขา  
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ผม – อ่อ ไปตรวจสอบก็ไม่ไดเ้หรอครับ 

ท่าน – เน่ียเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย 

ผม – ไปตรวจสอบการบริหาร มีอ านาจไปคานอ านาจก็ไม่ไดใ้ช่ไหมค๊รับ เขาบริหารหมดเลยใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – ใช่ รัฐบาลเสือกไปคายอ านาจใหเ้ขาหมดไง  

ผม – อ่อ 

ท่าน – เน่ีย ตรงเน้ียมนัแยม่ากเลย 

ผม – เปิดช่องวา่ง  

ท่าน – มนัเป็นช่องวา่งของกฎหมาย ท่ีรัฐบาลไม่สามารถไปควบคุมในเร่ืองของบุคคลได ้เร่ืองงบประมาณได ้

ผม – คือมอบอ านาจใหไ้ปเลย 

ท่าน – คือแทนท่ีเราจะยา้ยปลดัอบต.ได ้ยา้ยปลดัเทศบาลไดบ้า้ง กฎหมายไม่สามรถไปแตะคนพวกน้ีไดเ้ลย มึงจะชัว่จะดี มึงก็

ตอ้งอยูก่บัพวกมึง แลว้แต่พวกมึงจะยา้ยเอง ผมยกตวัอยา่งวา่เจา้หนา้ท่ีธุรการของอบต.เน่ียนะ แมแ้ตน่ายกรัฐมนตรีของประเทศ

ไทยเน่ียไม่สามารถเขา้ไปยา้ยเขาไดด้ว้ย มนัเขียนกนับา้ไปแลว้เด๋ียวเน้ีย  

ผม – ยา้ยไม่ไดด้ว้ย  

ท่าน – ยา้ยไม่ได ้ไม่มีสิทธ์ิไปยุง่เก่ียวกบัการบริหารตวับุคคลเขาเลย ซ่ึงมนัผิด คือถา้เรายงุเร่ืองเงิน ยุง่เร่ืองอ านาจบริหารจดัการ

บุคคลไม่ไดเ้น่ีย มนัไม่สามารถควบคุมเขาได ้เขาไม่กลวัคุณ คุณใหคุ้ณใหโ้ทษเขาไม่ไดอ่้ะ ใครเขาจะไปกลวัคุณอ่ะ  

 ถูกไหมค๊รับ  

ผม – ครับ ถูกครับ 
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ท่าน – เท่ากบัเอาอ านาจน้ีไปใหอ้บต.หมด นายกเทศมนตรีสามารถจะใหข้ั้นเงินเดือนได ้อะไรได ้โยกยา้ยมึงได ้หนี ส่งมึงไปอยู่

อ่ืน ไปคุยกบัคณะกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัจงัหวดั เอา๊โยกยา้ยไดเ้ลย หรือจะ ความกา้วหนา้ของมึง สามารถท่ี

จะเปิดกรอบ รับขา้ราชการไดเ้อง อะไรไดเ้องเน่ีย ซ่ึงมนัตลก  

ผม – ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

ท่าน – ไม่มีสิทธ์ิไปดูแล ไม่มีสิทธ์ิไปดูแลเร่ืองน้ีเลย เร่ืองการบริหารจดัการบุคคล มนัก็เลยเป็นช่องวา่ง ท าใหก้ารควบคุมจาก

รัฐบาลกลางเน่ียไม่ไดผ้ล  

ผม – ไม่ไดผ้ล อ่อ ครับๆ 

ท่าน – ไม่ไดผ้ล เพราะเราเป็นตวัแทนจากรัฐบาลกลาง ไม่ไดใ้หด้าบเราลงมา 

ผม – ครับ 

ท่าน – พดูแต่เร่ืองการประสานงาน ประสานงาน มนัจะไปประสานเป็นพ่ีเล่ียง เป็นพ่ีเล้ียงไง สอนแลว้ ลูกเล้ียงมนัไม่เอา มึงจะ

ท ายงัไง มนัก็ตอ้งมีดาบไวใ้หฟั้น ไวใ้หท้ าอะไรได ้ใช่ไหม ๊ 

ผม – อ่าครับ  

ท่าน – ถูกไหมค๊รับ 

ผม – ถูกตอ้งครับ  

ท่าน – ใหล้งดาบได ้ไม่งั้นมึงจะมีกไูวท้ าไม 

ผม – อนัน้ีไวเ้ป็นพ่ีเล้ียงเฉยๆ โอ่ 

ท่าน – เป็นพ่ีเล้ียงเฉยๆ มนัไม่มีประโยชน์  
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ผม – ครับๆ ครับก็ 

ท่าน – ท่ีน่ีจะถามวา่ ไอถ้ามวา่พวกเราจะทุจริตคอรัปชัน่ยงัไง ในเม่ืองบประมาณโครงการมนัไม่ไดม้ายุง่กบัเราเลย อยูท่ี่จดัซ้ือจดั

จา้งเอง อะไรเองหมด มนัไม่ไดใ้หเ้ราเซ็นสญัญาน่ี ถูกไหมฮ๊ะ 

ผม – อ่าครับ 

ท่าน – นายกอบต. สามารถเซ็นจดัซ้ือจดัจา้งไดเ้ลย ขอแบบบา้น ขออนุญาตก่อสร้าง ไปขออบต.ไดเ้ลย อุตสาหกรรมจะสร้าง

อะไร ไปขออบต.ไดเ้ลย เอา๊แลว้นายอ าเภอมนัเป็นตวัแทนรัฐบาลกลางภาษาอะไรเน่ีย คือจริงๆแลว้ มนังานในหนา้ท่ีการบริหาร

ส่วนต าบล หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบา้นเราเน่ีย มนัเขียนใหเ้ขามากเกินไป มนัตอ้งใหดู้แลเร่ืองความสะอาด เร่ืองความ

เป็นอยู ่วฒันธรรมประเพณีอนัดีงานเน่ีย เออ มีอะไรก็ช่วยกนัอยา่งง้ี ประเพณีบา้น บุญโน่น บุญน่ี  

ผม – แลว้เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมนัใหญ่ๆ ใชเ้งินเยอะ มึงก็ตอ้งไปผา่ระบบหน่อย เป็นตวัแทนส่วนกลางเพ่ือจะใหเ้ช่ือมโยง

เป้นเครือข่ายกบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ พอต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท า มนัก็เลยเละ  

ผม – อ๋อ ตอนน้ีเละ  

ท่าน – เออ อบต.น้ี บอกกจูะราดปูน อบต.นั้นบอกกจูะไม่ราดปูน อบต.นั้นบอกกจูะราดปูน พอมาเช่ือมกนัอบต.นั้น บอกไม่มี

แลว้ สุดแลว้เพราะเขตรับผิดชอบมีแค่น้ี ไออ้บต.น่ีไม่รองรับมนัก็ไปดว้นอยูแ่คน่ั้นอ่ะ  

ผม – ครับ อ่อ มนัก็เลยดว้นอยูแ่คน่ั้น  

ท่าน – ขดุคลองไปถึงหมู่นั้น จากตรงนั้นไปไม่ใช่ของผมแลว้ ผมขดุคลองไปแค่ตรงน้ี ซ่ึงถา้เป็นคนของเรา คนของรัฐบาลกลาง 

เราก็จะมองประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัใช่ไหมว๊า่ คลองน้ีไปเช่ือมตรงไหนมนัถึงเป็นประโยชน์ นาขา้วทั้งหมดเน่ีย มนัไม่รู้หรอก

ของใคร หรืออยูต่  าบลไหน ไม่เก่ียว เราคิดแบบคนกลางของรัฐบาล ของเขามนัเขตใครเขตมนั ทอ้งถ่ินมนัซอยเลก็เกินไป มนัท า
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ใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงาน จริงๆแลว้ทอ้งถ่ินในท่ีน้ี จะตอ้งใชจ้งัหวดัเป็นทอ้งถ่ิน หมายถึงวา่ใหจ้งัหวดัตดัสินใจเอง ผูว้า่จะ

ไปใชเ้งินอะไร ท าอะไร ใหส่้วนราชการไหนท า อะไรยงัเง้ีย ผูว้า่ตอ้งตดัสินใจ อนัเน้ียเขาเรียกทอ้งถ่ิน  

ผม – อ่า ครับ 

ท่าน – แต่ ณ วนัน้ีผูว้า่ซ่ึงเป็นตวัแทนส่วนกลาง เสือกไปคุมผูว้า่ ไปปล่อยใหท้อ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่ตผู้ว้า่ อบต. เทศบาลท าไดเ้อง ไม่

เก่ียวกบัเขาเลย เอา๊ มนัแปลวา่อะไร มาคุมคนท่ีไม่มีเงิน ไอค้นท่ีมีเงินดนัไม่ไปคุม คุมไม่ได ้มนัเลยตลกไง ผมก็เลยวา่ อิหลกั อิเห

ล่ืออยู ่เพราะมนัออกแบบการปกครองผดิไง  

ท่าน – ตอนน้ีมนัก็ฉาวโฉ่เร่ืองการทุจริต ทุจริตทอ้งถ่ินน้ีเกินกวา่ 70 เปอร์เซ็นตอ่์ะ ร้องเขา้ไปเน่ียมีแต่ อบต. เทศบาลทั้งนั้น 

เพราะงบประมาณไปท้ิงอยูต่รงนั้น 

ผม – ครับๆ 

ท่าน – แลว้ชาวบา้นทั้งนั้นท่ีเขา้มาเป็นนายกอบต. นายกเทศมนตรีน่ี มนัก็ไม่ไดคิ้ดเห็นอะไร มนัก็คิดไดแ้ต่เร่ืองเงิน  

ผม – คิดแต่เอาเงิน  

ท่าน – ใช่ มนัก็เลย ส่วนราชการเน่ีย คนเป็นนายอ าเภอเน่ีย บริหารงบประมาณก็เป็นงบใชส้อยตามปกติ ค่ากระดาษ ค่าน ้ ามนั 

อะไรยงัเง้ีย มนัไม่ใช่งบแกปั้ญหาระดบัชาติ ซ่ึงมนันอ้ยมาก เพียงแต่ เจ็ดแสนกวา่บาทท่ีผมดูแล มนัตลกอ่ะ  

ผม – มนัก็แคค่่า น ้ ามนั ค่าน ้ า ค่าไฟ  

ท่าน – ใช่ มนัก็หมดแลว้ มนัตลก แลว้เราก็อยูเ่ป็นพ่ีเล้ียงเฉยๆแต่ละวนั ผมวา่มนัตลก พอเราเป็นต ารวจมา มีอะไรเดือดร้อนเราก็

ส่งใหท้อ้งถ่ิน อบต. เทศบาลท า ถา้มนัไม่ท า เราจะไปอะไรมนัล่ะ มนับอกวา่อนัอ่ืนส าคญักวา่ เพราะไม่ใหอ้ านาจพวกเราเขา้ไป 

ก าหนดอะไรไดเ้ลย ใหเ้ขากระจายอ านาจ ใหเ้ขาท าเอง นั้นมนัเป็นแค่ทฤษฎี แต่ถึงเวลาท าจริงมนัเละเทะหมดอ่ะ  



Page | 182 
 

ผม – ครับ 

ท่าน – แลว้ใครจะรับผิดชอบอีกอ่ะ มนัไม่มี 

ผม – ครับ มนัไม่มีการประสานงานระหวา่งทอ้งถ่ินอีก มนัก็เลยเละตุม้เปะ 

ท่าน – เออ คือถึงประสาน มนัไม่เช่ือเรา เพราะมนัไม่ไดป้ระโยชน ์มนัก็เอาประโยชน์พวกมนั อะไร รับเหมาง่าย อะไรง่าย 

ยกตวัอยา่งนะ มีเงินอยูล่า้นนึง มนัท าไงรู้ไหม ๊มนับอกวา่ แบ่งใหสิ้บหมู่บา้น หมู่บา้นละเท่าๆกนั แลว้ก็ไปลาดปูน บา้นละ 46 

เมตร ลาดถนนง่ะ หมู่บา้นละ 46 เมตร เพ่ืออะไร เพ่ือใหไ้ดห้มู่บา้นละแสน เพ่ือจะไดต้กลงราคาได ้ไม่ตอ้งไปประกวดราคา ไม่

ตอ้งสอบราคา อยา่งเง้ีย ซ่ึงมนั เราไปท าอะไรมนัไดล่้ะ ก็ไปใหอ้ านาจมนัท าอยา่งเง้ีย มนัอนัตรายมาก ผมถึงบอกวา่เมืองไทยอยู่

รอวนัตายแลว้ตอนน้ี เพราะอีกหน่อยงบประมาณทอ้งถ่ินจะโตข้ึนเร่ือยๆ เพราะรัฐบาลกลางชกัจะไม่มีงบประมาณกลางในการ

บริหาร คอยดูสิ ไม่เช่ือค าผม  

ผม – ครับๆ  

ท่าน – ณ วนัน้ีคสช. เขา้มาน่ี ควรจะยบุทอ้งถ่ินหลายๆทอ้งถ่ิน ใหเ้หลือสกัรูปแบบเดียวก็พอ เช่นเมืองพทัยา ท่ีเขาดูแลตวัเองได ้

แต่ถา้ไม่มีเงินบริหารเองไม่ไดเ้น่ีย ไม่ควร มึงรอจากรัฐบาลกลางอยา่งเดียว มาเป็นเบ้ียเล้ียง เป็นค่าเงินเดือน แลว้มึงจะไปท า

อะไรได ้แต่เวลาโอนเงิน เสือกไปโอนใหม้นัทีละ สิบ ยีสิ่บ ลา้น สนุกกนัเลยทีน้ี ท าอะไรก็ได ้เพราะมีแค่ เจด็ หมู่บา้น แทนท่ีมนั

จะมาท้ิงท่ีอ าเภอ แลว้ใหม้าจดั priority ท่ีอ  าเภอ มีความจ าเป็นอะไรของแต่ละหมู่บา้น ต าบล ไม่ตอ้งไปแยก 

ผม – อนัน้ีโยกๆ โอนงบจากส่วนกลางไปลงท่ีทอ้งถ่ินโดยตรงเลย  

ท่าน – โดยตรงเลยครับ  

ผม – โดยท่ีส่วนภูมิภาคไม่มีอ านาจในการตรวจสอบ 
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ท่าน – ไม่มีอ านาจเลย ผมวา่เน่ียมนัยากข้ึนเร่ือยๆ ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะไปแตะเงินพวกน้ีเลย มนัไม่ไดผ้า่นเรา เซ็นเบิกอะไร ก็ของเขา

เองหมด เขาไม่ไดไ้ปเก่ียวกบัเราเลย  เขาไม่ไดผ้า่นเราดว้ย 

ผม – แลว้งบบริหารส่วนทอ้งถ่ินน่ีส่วนใหญ่มาจากส่วนกลางใช่ไหมค๊รับอาครับ  

ท่าน – ส่วนกลางเกือบทั้งหมด เกือบร้อยเปอร์เซ็นตค์รับ สมมุติวา่เก็บเองได ้หา้หม่ืน รับจากส่วนกลาง ยีสิ่บหา้ ลา้น อยา่งเง้ีย 

มนัตลกไหมล่๊ะ  

ผม – ตามหลกั ทอ้งถ่ินมนัตอ้งดูแลตวัเองได ้แลว้รัฐบาลช่วย  

ท่าน – ถูก มนัถึงตอ้งยบุทอ้งถ่ิน ไม่ใช่ไปใหท้อ้งถ่ินรอรัฐบาลกลาง ก็อยา่งง้ีท่ีเป็นตวัแทนส่วนกลางก็ภูมิภาคน่ีแหล่ะ ท าอะไรก็

ผา่นภูมิภาค ถึงจะถูก รัชกาลท่ี 5 ท่านวางระบบไวดี้แลว้ เด๋ียวน้ีมนัเลยเละเทะ กระจายอ านาจแบบบา้ๆบอๆ  

ผม – ครับๆ  

ท่าน – แมแ้ต่อเมริกา เขายงัไม่ท ากนัเลย อะไรแบบเน้ีย 

ผม – เมกา ผมถึงถามเพราะวา่ อเมริกาเขา รัฐบาลกลางเขาจะช่วยในกรณีท่ีวา่รัฐบาลทอ้งถ่ินขาดเงินไม่พอ ตามหลกัคือ เขาช่วย

แค่ 20 เปอร์เซ็นตฯ์ตเ์องครับท่ีน่ี  

ท่าน – โอ่ อนัน้ีเงิน 90 กวา่เปอร์เซ็นตม์าจากรัฐบาลกลาง ทั้งหมด แมแ้ต่เงินโบนสัของอบต. คิดดูสิอบต.มีเงินโบนสัคนละ 3 

เดือน 5 เดือน มึงจะบา้เหรอ 

ผม – อ่อ เละ 

ท่าน – คือถา้ดู ก็จะเอาตวัอยา่งใหดู้เลย บางอบต.เน่ีย เงินรายไดจ้ดัเก็บ ไดปี้ละ 4 หรือ 5 หม่ืน แต่มีเงินบริหารประมาณปีละ 20 

ถึง 30 ลา้น ซ่ึงมีเงินสะสมประมาณ 3 ลา้นเพ่ือมาจ่ายโบนสัใหพ้นกังาน มนับา้หรือดีล่ะเน่ีย มนัไปเปิดช่องออกกฎหมายเองเออ
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เองกนัไดห้มด รัฐบาลกลางคุมไม่ไดน้ะวนัเน้ีย นายกรัฐมนตรียงัไม่รู้เร่ืองน้ีเพราะไม่เคยใส่ใจ ใส่ใจวา่ เอะ๊เงินมนัไปยงัไง มา

ยงัไง ไม่เคยคิด เรียกแต่วา่กระจายอ านาจดีแลว้ กระจายอ านาจ ไม่ใช่ กระจายอ านาจคือกระจายยงัไงล่ะ เขาไม่สนใจเลย สนใจ

เร่ืองการครองอยูใ่นอ านาจเน่ียตอนเน้ีย ตอนเน้ียอนัตราย ตอนเน้ีย  

ผม – ครับ อนัตรายต่อประเทศ ครับๆ แลว้อาคิดวา่ หนทางจะแกไ้ขน่ี ในระบบอยา่งง้ี คอรัปชัน่ ติดสินบน อาวา่ตอ้งแกไ้ขยงัไง

ครับ ระยะสั้น ระยะยาว ไปขอ้สาม  

ท่าน – การแกอ้ยา่งง้ี มนัตอ้งมีองคก์รตรวจสอบ จากภาคประชาชนส่วนหน่ึง จากภาครัฐส่วนหน่ึง จากรัฐบาลกลางส่วนหน่ึง 

ตอ้งมีทั้งสามส่วน ส่วนภูมิภาคเอย เด๋ียวมึงไปนัน่กบัภาคประชาชน มึงไปเอ่ียวกนั จะไดมี้ส่วนกลางมาอีก ทีน้ีต่างคนต่างกลวั 

ฉะนั้นต่างคนต่างมาตรวจสอบเน่ีย การรายงานมนัก็จะตรงไปตรงมา เพราะวา่ทุกคนกลวั เพราะมึงรายงานไม่ตรง มึงเสร็จเลย 

ซ่ึงก็เป็นการเช็คแอนบาลานซ์ ซ่ึงกนัและกนั  

ผม – อ่าครับ ใช่ครับ 

ท่าน – ถูกไหม ๊มีตวัแทนจากส่วนกลาง มีตวัแทนจากภูมิภาค มีตวัแทนจากภาคประชาชนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น 

ผม – แสดงวา่ตอนน้ีมนัไม่ เช็คแอน็บาลานซ์  

ท่าน – ไม่มีไง มนัไม่มี มนัไม่มีมืดดาบตรงน้ีไปใหเ้ขา  

ผม – อ่อ อนัตราย  

ท่าน – เราตอ้งมีเด็ดขาด ดงันั้นไม่ตอ้งมีอุทธรณ์ ลงมติยงัไงก็ตอ้งเอาตามนั้นเลย ถูกออกจากราชการยงัเง้ีย มึงรอ ขอแม่ง 5 เดือน 

10 เดือน แม่งไม่จบสกัที เอ่อ ถา้แต่ทางท่ีดี ไม่ใหเ้กิดปัญหา ก็ยบุ เพราะมนัเป็นองคก์รท่ีเลก็เกินไป ท่ีจะมาบริหารเงิน 

ผม – ครับ 
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ท่าน – มนัเป็นหน่วยเลก็เกินไป แต่เงินมนัเยอะมาก ท าใหอ้งคก์รขนาดน้ี มนัไม่มีความจ าเป็น จะตอ้งใชเ้งินมากขนาดน้ี บางคร้ัง

การพฒันาไม่ไดเ้ก่ียวกบัเงิน การพฒันามนัอยูก่บัพ่ีนอ้งประชาชนใหค้วามร่วมมือแลว้ จะท ายงัไง อะไรยงัไง พฒันาคุณภาพชีวติ

ตวัเองก่อน ไม่ใช่ไปพฒันา facility อ่ืน เช่น ท าถนน ท าถนน อยา่งเดียว แต่วา่การเป็นอยูแ่ย ่คุณภาพชีวติยงัแยอ่ยู ่การศึกษายงัแย่

อยู ่อะไรยงัเง้ีย ผมวา่มนัสวนทางกนั การมีความสุข ไม่ใช่วา่มีถนนดีอยา่งเดียว  

ผม – มนัตอ้งพฒันาดา้นอ่ืน การศึกษา เร่ืองคนเน่ียดว้ย อนัดบัหน่ึงเลย คนมนัไม่พฒันา มนัก็จบแลว้ 

ผม – ครับผม ปัญหายาก สมมุติแลว้ความเห็นอา อาวา่ถา้ยบุ ยบุหมดเลยเหรอฮะ อบต. เทศบาล  

ท่าน – ควรจะยบุทั้งหมดครับ อบจ. อบต. เทศบาลตอ้งยกเวน้ท่ีชุมชนไหน ท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น แลว้สามารถจดัเก็บภาษี 

รายได ้เล้ียงตวัเองได ้ใหอ้ยู ่

ผม- อ่า ครับๆ  

ท่าน – รัฐบาลอุดหนุนไดบ้า้ง แตถ่า้ตรงไหนท่ีเล้ียงตวัเองไม่ได ้ใหก้ลายเป็นภูมิภาคทั้งหมด เพ่ือรัฐบาลกลางจะไดเ้ขา้มาดูแล แต่

ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งมีจุดเช่ือมโยง ระหวา่งทอ้งถ่ินนั้นๆท่ีรัฐบาลกลางส่งมาเป็นตวัแทนภูมิภาคเน่ีย ก็ตอ้งมีคณะกรรมการของทอ้งถ่ิน

นั้นๆเน่ีย เขา้มาร่วมในการตดัสินใจบา้ง แต่ไม่ตอ้งไปมีรูปแบบ แบบเทศบาล อาจจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาจดัสรร

งบประมาณประจ าปี ซ่ึงปีนึงเน่ียเราอาจจะเรียกเขามา เขามีเงินกอ้นน้ีมาเน่ีย จะท าอยา่งน้ีเน่ีย โอเคไหม ๊ 

ผม – ช่วยกนัวางแผน  

ท่าน – เหมือนผา่นสภา เหมือนผา่นสภาประชาชนของทอ้งถ่ิน  

ผม – วางนโยบาย ช่วยกนัวางนโยบาย 
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ท่าน – เอ่อ แต่เราก็จะบอกวา่มีความจ าเป็นยงัไง อะไรยงัไง จะใชอ้ะไร เออ เขา้มา คือฝ่ายช่างคอยดูแลให ้ฝ่ายโน่นฝ่ายน่ีคอย

ดูแลให ้ประชาชนท่ีเขา้มาเป็นตวัแทนเน่ีย จะเอาอะไรใหเ้ขา้มาบอก หลงัจากนั้นก็ใส่ลงไปในแผน แลว้ก็ท าแอค็ชัน่แพลน แลว้ก็

ท าไดเ้ลย อยา่งเง้ีย แต่ไม่ใช่มาหาจากเขาไวแ้ลว้ แลว้เวลาสมมุติวา่จดัซ้ือจดัจา้งเสร็จ จะตอ้งมีตวัแทนของภาคประชาชนในนั้นๆ 

ท่ีเราไปลงในพ้ืนท่ีเป็นกรรมการร่วมตรวจสอบทุกคร้ัง อยา่งเง้ีย มนัโอเค ชาวบา้นเขาก็จะแฮป็ป้ี เพราะเขาจะไดต้ดัสินใจดว้ย 

แลว้เงินก็จะไม่หายไป แลว้ก็เงินส่วนหน่ึงก็จะไม่หายไปกบัการจดัตั้งขา้ราชการเป็น อบต. เป็นอะไรเยอะแยะทัว่ประเทศ เป็น 7 

8 พนัแห่ง เงินมหาศาลหายไปกบัพวกน้ีเยอะมาก  

ผม – ประหยดัเงินแผน่ดิน  

ท่าน – ใช่ เป็นท่ีท าการ เป็นขา้ราชการ ท่ีน่ีขา้ราชการพวกน้ีจะไปไหน ถา้ยบุ ใครมีความรู้เร่ืองอะไรก็โอนไปนั้น เช่นมีความรู้

เร่ืองช่าง ก็โอนไปอยูโ่ยธาธิการจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกั ตวัแทนส่วนภูมิภาค ใครมีความรู้เร่ืองครู ก็ไปเป็นครู ใครมีความรู้

เร่ืองสุขอนามยัการศึกษา สาธารณสุข ก็ไปอยูก่บักระทรวงสาธารณสุข อยูอ่นามยั ก็เป็นตวัแทนของภาครัฐบาล ท่ีจะไปดูแล

ประชาชนในพ้ีนท่ีอยูดี่แหล่ะ ก็ไปกระจาย คนก็จะไม่ขาดแคลนในกระทรวงท่ีน้ี ไม่ตอ้งจดัสรรเพ่ิมเลย อยา่งเง้ีย ตนก็ไม่

กระทบกระเทือน คือขา้ราชการทุกวนัน้ี ไม่กระเทือน ยบุท้ิงเขาก็ไม่สะเทือน คนท่ีสะเทือนคือนายทุน ผลประโยชนท่ี์เขา้มา มา

เป็นอบต. มาเป็นเทศบาล  

ผม – ครับ ครับผม 

ท่าน – ประเทศชาติไดป้ระโยชน์  

ผม – ครับ ก็คงหมดแลว้ครับอา 5 ค าถาม ก็จะถามวา่ระดบัไหนบา้ง แต่อาก็บอกวา่ระดบัทอ้งถ่ินเยอะ แลว้ก็มีผลต่อการท างาน 

คืออาไม่สามารถ อ านาจในการบริหาร ลดนอ้ยจากการกระจายอ านาจ  
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ท่าน – ไม่สมกบัตวัแทนรัฐบาลกลางอ่ะ มนัเหมือนมายนืดูเฉยๆอ่ะ มนัไม่เขา้เร่ืองอ่ะ  

ผม – ครับ ขอบคูณมากครับ  

 

ท่านที ่12 – ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน ส านักนโยบายและแผน 

ผม –  ครับๆ สวสัดีครับ ก็จะขออนุญาตสมัภาษณ์ท าวทิยานิพนธ์น่ะครับ ก็ 5 ค  าถามนะครับเก่ียวกบัติดสอนบน คอรัปชัน่ ขอ

อนุญาตบอกนิดนึงก่อนวา่จะเอาไปเป็นขอ้มูลเฉยๆ โดยจะไม่เปิดเผยช่ือและนามสกลุของคุณอานะครับ ก็ขอ้แรกคือ

ประสบการณ์ตรงของท่านท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน ในระหวา่งการด ารงต าแหน่ง รับราชการน่ะครับ เคยมี ท่ีคุณอา คุณนา้เคย

เห็นไหมค๊รับ  

ท่าน – ท่ีเคยประสบมาก็อูย้ นานมากแลว้ สมยัรับราชการใหม่ๆ อ่า อยา่งเช่นสมยัก่อนท าโครงการท่ีจงัหวดันะ ส านกังานจงัหวดั 

ก็ท าโครงการ ไอ ้กสช. ยงัเง่ีย เพราะมนัจะตอ้งมีโครงการท่ีจะแบบ ผูรั้บเหมามา ท่ีจะรับจา้งงานอะไรอยา่งง้ี 

ผม – ครับผม 

ท่าน – เขาก็มา 

ผม – ครับ พอดีสายหลุด  

ท่าน – สายมนัหลุดน่ะค่ะ คะ 

ผม – ก็เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีคุณอาคา้งไวส้มยัท า 
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ท่าน – ค่ะๆ มนัเหมือนกบัถา้เราท าเก่ียวกบัโครงการท่ีมีภาคเอกชนหรือใครเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัไอเ้ร่ืองเหล่าเน้ีย ไอง้านโครงการ 

ก็จะมีเขา้มานะ แต่วา่ เราก็บอกวา่ เราปฏิเสธ ไม่ตอ้งมาใหอ้ะไรเราหรอก เพราะวา่ มนัก็เป็นไปตามกระบวนการอยูแ่ลว้ เด๋ียวถึง

เวลาแลว้คุณก็ตอ้งรอ พอเสร็จแลว้ไอน่ี้ไดอ้ยูแ่ลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งมาใหอ้ะไรเรา เราก็ปฎิเสธไป 

ผม – ครับๆ สมยัท่ีเก่ียวกบั 

ท่าน – ฮะ สมยัท่ีท างานโครงการ อยูจ่งัหวดั ฮะ ลกัษณะงานเรา มนัตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะ เขา้มาท าโครงการ มาอะไรได ้

ท่ีมนัเก่ียวขอ้งกบัโครงการงบประมาณอะไรต่างๆ มนัก็เลยจะไปยุง่เก่ียวไง คือถา้เรางาน เราไม่เก่ียวขอ้ง มนัก็ไม่ค่อยมีใครมายุง่ 

ไม่ไปเรียกร้อง ไปอะไร ก็ไม่มีใครเขา้มายุง่กบัเรา อนัน้ีในระดบัจงัหวดัใช่ไหมค๊รับ ใช่ระดบัจงัหวดัฮ่ะ เช่นสมยัก่อนมนัมี

โครงการ ยงังั้นแหล่ะ จงัหวดัทุกจงัหวดัมนัจะมีโครงการในพ้ืนท่ีไง ท่ีเวลาจะท า จดัซ้ือจดัจา้ง ท าโครงการอะไรต่างๆเหล่าน้ี 

สมยัก่อนโนน้มนัเรียกวา่โครงหารสร้างงานชนบท ก็จะมีอยา่เง้ีย ฮ่ะๆ 

ผม – ก็คือเก่ียวกบัการปกครองส่วนภูมิภาคใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ๆ ในส่วนภูมิภาค ค่ะๆ 

ผม – ก็ขออนุญาตไปขอ้สองเลยแลว้กนัครับ คือคุณอามีความคิดเป็นอยา่งไรต่อการทุจริตติดสินบนในประเทศไทย ไม่วา่จะจาก

นกัการเมือง จากประชาชน คุณอาคิดวา่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติอยา่งไรบา้งครับ หรือการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ  

ท่าน – มนัมีผลอยูแ่ลว้ล่ะ โดยตรงคืองบประมาณ คุณภาพ คืองบประมาณก็ใชไ้ม่คุม้ค่าอยูแ่ลว้ คุณภาพของงาน ก็การท่ีเรา เขา

ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนกบัเราใช่ไหม ๊ส่ิงเหล่าน้ีมนัก็ตอ้งมีผลต่อ ตอ้งแชร์มาใหเ้ราใช่ไหม ๊แบ่งมาใหเ้ราส่วนนึง เพราะงั้น

คุณภาพของงานมนัก็จะไม่ค่อยดี แลว้เขา เราเอง ไอก้ารท่ีเราจะไปก าหนดกฎเกณฑอ์ะไรต่างๆ ขอใหคุ้ณภาพงานท่ีดีๆ มนัก็

ไม่ได ้เพราะอยา่งท่ีเวลาท างานโครงการ กบัท าอะไรสกัอยา่งนึงเน่ีย ก็จะจดัพิมพห์นงัสือ จดัพิมพอ์ะไรเน่ีย เราก็จะไม่ไปยุง่
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เก่ียวกบัไอน่ี้ ขอใหเ้ราสามารถท่ีจะเลือกไดเ้พราะเรา เขาไม่มีอิทธิพลต่อเรา เพราะเราไม่ไดไ้ปเรียกผลประโยชน์กบัเขา เรา

สามารถมีอิทธิพลต่อเขา ท่ีจะก าหนดวา่ตอ้งการคนท่ีมีคุณภาพ งานท่ีมีคุณภาพ เราก็สามารถเลือกได ้แลว้เราก็สามารถ

ก าหนดใหเ้ขาท าท่ีเราตอ้งการได ้เพราะวา่เขาไม่มีอิทธิพลต่อเรา ไม่ไดม้าจ่ายใหเ้รา มนัก็มีผล เพราะเวลาท างาน เอาแค่พิมพ์

หนงัสือ ง่ายๆอยา่งเง้ีย พิมพห์นงัสือสกัเล่มนึงเน่ีย พอเราไม่เคยไปเรียกร้องอะไรเน่ีย เขาก็ท าผลงานมาใหดี้ นะคะ แลว้เราก็

สามารถเลือกคนท่ีผลิตงานท่ีดี เขาก็ไม่อยากท่ีจะไปยุง่เก่ียวกบัการใหเ้ปอร์เซ็นต ์คิดเปอร์เซ็นตเ์ขา เขาตอ้งการงานของเขาดี มนั

ก็มาเจอกนั มนัก็ท าใหผ้ลงานออกมาดี คุณภาพงานก็ดี จะเป็นลกัษณะอยา่งง้ี  

ผม – อ่อ ครับผม  

ท่าน – ใช่ไหมฮ๊ะ ไอท่ี้ใหผ้ลประโยชน์ ยอ่มมีผลอยูแ่ลว้วา่ แทนท่ีงานท่ีจะไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพ ร้อยเปอร์เซ็นต ์มนัก็ดรอปลงไป 

ผม – เพราะวา่เราไปสัง่เขาไม่ได ้ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ๆ มนัก็มีผลอ่ะ ใช่ๆ  

ผม - ครับ ขอบคุณครับ ก็ขอ้สามเลยแลว้กนัครับ  

ท่าน – ค่ะๆ  

ผม – อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาเก่ียวกบัการติดสินบน หรือคอรัปชัน่ในระยะสั้น ระยะยาว น่ะครับ  

ท่าน – คือๆ ในระยะสั้นอ่ะ ก็โอเคนะ ไอก้ระบวนการ เรามีกฎหมายเยอะแยะ องคก์รเยอะแนะมากมาย ท่ีจะดูแลเร่ืองน้ีตาม

รัฐธรรมนูญท่ีเราผา่นมา มีเยอะแยะ คือมนัก็มีปัญหาวา่ไอก้าร การท่ีจะไปด าเนินการเน่ีย บางส่วนมนัก็มี เน่ืองจากเราอยูใ่น

สงัคม ระบบอุปถมัภ ์ใช่ไหม ๊ประเทศไทย อุปถมัภ ์คนนั้นรู้จกัคนน้ี อะไรต่างๆเหล่าน้ี มนัก็มีผลอ่ะ ไอบ้างเร่ือง ท าอะไร

บางอยา่งเน่ีย เขาก็ช่วยได ้ท่ีจะอะไร คือหน่วยงานของรัฐ จะตอ้งจริงจงั กบัทุกๆคนนะ ไม่ใช่เฉพาะคนหรือวา่อะไรต่างๆ มนั
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ตอ้งจริงจงักบัทุกๆคนท่ีท าผดิ อนัน้ีดว้ย คือคุณตอ้งท าอยา่งจริงจงั ระยะเบ้ืองหนา้คือความจริงจงัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

เรามนัยงัไม่มี มนัยงัมีปัญหาอยูว่า่ มีอะไรช่วยกนัได ้ระบบอุปถมัภข์องเรา แลว้ก็ในระยะยาวไอส่ิ้งเหล่าน้ีมนัจะตอ้งสร้างค่านิยม 

สร้างตั้งแต่เด็กอ่ะ ตั้งแตใ่นครอบครัว เน่ียตั้งแต่เด็ก เด็กๆนกัเรียนอยา่งเง้ีย ไม่ควรจะใหมี้อภิสิทธ์ิอ่ะ พอ่แม่ไปสร้างใหลู้กมีอภิ

สิทธ์ ยงัง้ีก็ได ้อะไรก็ได ้มนัก็เป็นความเคยชินท่ีเขาจะโตข้ึนไป แลว้ก็ใชส่ิ้งเหล่าน้ีใช่ไหม ๊อนัน้ีไม่เป็นไรเด๋ียวแม่ อนันั้นไม่

เป็นไรเด๋ียวพอ่ไอน้ัน่ได ้ทุกอยา่งเราใชส่ิ้งเหล่าน้ีมาตั้งแต่เด็กอ่ะ เราท าส่ิงเหล่าน้ีจนเป็นนิสยั เช่นลดัคิวเอย อนัน้ีรู้จกั ท าใหเ้ร็ว

กวา่เพ่ือนเอย ฝากตั้งแต่ลูกเขา้โรงเรียนอนุบาลแลว้ แลว้คุณจะไปคาดหวงัอะไรในอนาคต ใช่ไหม ๊ 

ผม – ครับ 

ท่าน – มนัตอ้งปลูกฝังส่ิงเหล่าน้ีตั้งแต่ในเด็กๆอ่ะ มนัตอ้งไม่มี  

ผม – สถาบนัครอบครัว ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ สถาบนัครอบครัว แลว้ก็โรงเรียน ส่ิงเหล่าน้ี มนัก็ยงัมีระบบฝากกนัไดอ้ยู ่โอเค บางคนมีปัญหาอะไร มนัก็ตอ้งมี

กฎเกณฑเ์ฉพาะท่ีจะช่วย ของเรามนัมีการใชดุ้ลพินิจประกอบมากไป เรียกวา่ใชดุ้ลพินิจในการท่ีดูระเบียบกฎเกณฑน่์ะ มนัมี

ดุลพินิจประกอบมากไป มนัก็มีส่วน เอ้ือ อะไรยงัง้ีมนัตอ้งมองทั้งสองส่วนนัน่แหล่ะ  

ผม – ครับผม ระยะสั้นก็ตอ้งไปกฎหมาย ระยะยาวก็ไปตอ้งครอบครัว  

ท่าน – ใช่ ระยะยาว ระยะท่ีมนัคือกฎหมายท่ีตอ้งเขม้งวด มนัก็มีส่วนอ่ะ คือถา้คุณถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก พอคุณมิยูใ่นองคก์รท่ี

รับผิดชอบเร่ืองน้ี น าส่ิงเหล่าน้ีมาใชใ้นการท างาน  

ผม – ครับ ขอโทษครับ พอดีสายมนัหลุด 

ท่าน – สายมนัหลุดค่ะ โอเค 



Page | 191 
 

ผม – ถา้เด็กเห็นมา ส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่เด็ก แลว้ก็ปลูกฝังมา มนัก็ มนัก็ยาก พอมา 

ท่าน – ใช่ๆ บางคน บางคร้ังเด็กท าอะไรท่ีอาจจะไม่น่ี ปุ๊บ เราไปมองวา่ เอะ๊ เด็กคนน้ีฉลาดนะ ฉลาด อะไรยงัเง้ีย มนัเป็นการ

ฉลาดแกมโกง เราไปใหค้่านิยมท่ีผิด แค่เราเห็นเด็กเอาเปรียบเพ่ือนได ้เราวา่อนัน้ีเก่งนะ รู้จกันัน่น่ี เขาไม่รู้วา่เขาใหลู้กเขาเคารพ

กฎกติกา อะไรต่างๆ มนัเป็นค่านิยมท่ีผิดของเราน่ะ สงัคมไทยเรามนัมีอยา่งง้ี  

ผม – ผมอยูอ่เมริกาน่ี ผมก็จะเห็นระบบกฎหมายเขาแขง็แรงมาก คือ ถึงใครจะเป็นญาติ เป็นอะไร ไม่เก่ียว คุณก็ตอ้งเป็นไปตาม

ระบบกฎหมายน่ะครับ  คือกฎหมายท่ีน่ี Rule of Law 

ท่าน – ค่ะ ใช่ ทุกคนมนัก็จะรู้สึกวา่เป็นเร่ืองธรรมดา เอย้ ท าไมเป็นญาติกนัแลว้ท าไมไม่ช่วย ก็เขารู้วา่ ก็ในเม่ือระบบมนัเป็น

แบบน้ี เขาก็จะไม่ใหเ้กิดความรู้สึก ใช่ไหมล่๊ะ ไอข้องเรา พอไม่ช่วยปุ๊บ จะตอ้งมีการยอกวา่ อา้วเป็นญาติกนัแท้ๆ  ท าไมไม่ช่วย 

มนัเป็นท่ีๆมนัไม่ใช่อ่ะ เพราะเรา 

ผม – เราปลูกฝังมา ตอ้งไปแกก้นัตั้งแต่เด็กมา 

ท่าน – ตั้งแตเ่ด็ก ใช่ คือตั้งแต่ครอบครัวไง พอ่แม่ จะมีสกัก่ีคน ท่ีจะคอยเขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ี ท่ีจะคอยปลูกฝังลูกอ่ะ มนัก็ยาก

เหมือนกนันะ มนัคงใชเ้วลานานมากอ่ะ ประเทศไทยอ่ะ แลว้เด๋ียวน้ีมนัยิง่มีระบบ คอนเน็คชัน่กนัเยอะ ทุกคนก็รู้จกัเขา้สงัคม

หลกัสูตร ไอน่ี้เพ่ือนร่วมหลกัสูตรนัน่ คือมีทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั ล่าง ระดบักลาง ระดบัสูง ระดบัอะไรพิเศษ หลกัสูตรพิเศษ 

แยะๆ ทุกคนเป็นคอนเน็คชัน่กนัหมด  

ผม – เครือข่าย เยอะ 

ท่าน – ใช่ มนัก็เป็นปัญหา เครือขา่ยคอนเน็คชัน่ มนัก็อุปถมัภค์  ้าจุน มนัอะไรทุกอยา่งอ่ะ มนั ยิง่ท่ีเขาสร้างหลกัสูตรอะไรมามาก 

เหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มท่ีจะช่วยกนั แบบอ านาจช่วยเหลือกนั ยิง่เห็น ยิง่หนา้กลวันะ หลกัสูตรอะไรทั้งหลายแหล่
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เยอะๆน่ี คอนเน็คชัน่ สงัคมไทยมนัก็แคบๆ มนัก็มีไม่ก่ีคนอ่ะอยูใ่นแวดวงอ่ะ ใช่ไหม ๊ถา้เราสงัเกตจะเห็นเลย เดิมๆอ่ะ ท าเร่ือง

อะไร  

ผม – ครับผม ครับ ก็ขอไปขอ้ 4 เลยแลว้กนัครับ คุณอาคิดวา่ การติดสินบนในประเทศไทยเกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ จาก

ความคิดเห็นครับ 

ท่าน – โอ่ มนัมีทุกระดบันะ ทุกระดบั แมก้ระทัง่ในระดบัท่ีไม่มีอ านาจ มนัก็ช่วย มาใหก็้ช่วย เออ แค่เอาไปใหย้ืน่คิวใหห้น่อยได้

ไหม ๊ไอน่ี้มานะ มีอะไรมาฝากนะ มนัก็แลว้แต่ แลว้แต่ของอ านาจไง ระดบัอ านาจในการท่ีจะ คุณจะไดใ้หม้ากนอ้ย มนัก็ข้ึนอยู่

กบัอ านาจท่ีคุณมีอยูอ่่ะ มนัก็ไดทุ้กระดบั  

ผม – ฮาโหล ครับ สญัญาณไม่ค่อยดีครับ มนัหลุด 

ท่าน – ค่ะๆ ไม่เป็นไร สญัญาณมนัอยูไ่กล ก็บอกวา่มนัมีทุกระดบั แทบทุกองคก์รอ่ะ ไม่เฉพาะพรรคการเมือง ภาคธุรกิจ หรือ

ประชาชนเอง ก็เคยชินกบัการท่ีจะให ้ใช่ไหม ๊เพ่ือใหต้นเองไดเ้ปรียบคนอ่ืน หรือวา่ไดไ้อน่ี้คนอ่ืน เพราะถือวา่ตวัเองมีอ านาจมี

เงิน มีอ านาจ มีอิทธิพล ไม่ใชเ้งิน ก็ใชอ้  านาจ ท่ีมีเพ่ือนท่ีมีใครมีอิทธิพล มนัใชไ้ดทุ้กเร่ืองอ่ะ ไม่มีเงิน ก็ใชอ้  านาจ ไม่มีวงการ

ไหนไม่มีหรอก มนัมีทุกวงการ ทุกกลุ่ม แลว้แต่คุณจะใชแ้บบไหน ใชเ้งินเหรอ หรือจะใหอิ้ทธิพล อ านาจ คอนเน็คชัน่ การรู้จกั 

เอ้ือเฟ้ือ เพ่ือนฝงูกนั คือมนัอยูใ่น เรียกวา่อะไรอ่ะ มนัอยูใ่นทุกอณูของสงัคม มนัเป็นความเคยชิน มนัก็เป็นส่ิงท่ีสะสมมาเร่ือยๆ

นะ แต่ไอก้ารพฒันาการมนัก็เป็นไปตามสภาพสงัคม มนัก็มีมาตั้งแต่ไหน แต่ไรแลว้อ่ะ  

ผม – ครับ ก็จริงฮะ มนัมีมา ส่ี หา้สิบปีแลว้ฮะ  

ท่าน – อุย้ มนัเกินแลว้ มนัมีมาเป็นร้อยๆปีอ่ะ เอา้คุณลองไปมองสมยัโบร ่ าโบราณ ประวติัศาสตร์ มนัมีมานานแลว้ แต่วา่ของเรา

มนัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงไง ถูกไหม ๊แต่ในหลายประเทศ เขาค่อยๆปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ไม่ใหใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีมาเกิดประโยชน์ 
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แต่ของเรามนัไม่เปล่ียนไง มนัอยูอ่ยา่งเดิม แลว้มนัก็กระจายไปเร่ือยๆ พอยิง่มีอ านาจเยอะ พอกระจายรายกลุ่ม คือคลา้ยมี

กิจกรรม activity เยอะ มนัก็เกิดการส่งผลใหใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีไดทุ้กอยา่ง ของเราไม่มีการปรับเปล่ียนไง อยูใ่นส่ิงเหล่าน้ีมา มนัไม่มี

ใครเปล่ียนอ่ะ  

ผม – ใช่ครับ อยูใ่นระบบเดิมๆมา 

ท่าน – แมแ้ต่ในระบบมหาลยั ก็ยงัใช ้ถา้จบมาเน่ียก็ยงัช่วยนะ อนัน้ีโอเค อนัน้ีมาน่ีสีเดียวกนั มนัมีทุกอยา่งไง  

ผม – อ่าใช่ สถาบนัอะไร  

ท่าน – ใช่ สถาบนัต่างๆ มนัก็มี อนัน้ีมา อนัน้ีไวใ้จ อนัน้ีเอา อนัน้ีช่วย พวกพ่ีนอ้ง พ่ีมาฝาก มนัจนแบบ คุณอาบอกวา่เบ่ือกบัการ

ท างาน  

ผม – เหมือนอยา่งในมหาดไทยก็เร่ือง สิงห์ด า สิงห์แดง ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่อ ใช่ๆ มนัอยา่งง้ีแหล่ะ มนัเป็นอยา่งง้ีแหล่ะ มนัอยูม่านาน  

ผม – ถา้จะแก ้ตอ้งแกท้ั้งระบบครับ  

ท่าน – เราก็ท าได ้โดยท่ีแกใ้นครอบครัวเรา เราก็ตอ้งปลูกฝังส่ิงเหล่าน้ีกบัลูกเรา อะไรยงัเง้ีย  

ผม – ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ท่าน - ปลูกฝังแนวคิดท่ีจะๆ ความเท่าเทียมกนั วา่เออ คนเราวา่การไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน หรือวา่อะไรต่างๆ เหล่าน้ี ใหเ้คารพ

กฎกติกา ใหมี้วนิยัอะไรต่างๆ เหล่าน้ี  

ผม – ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ การติดสินบนจากภาคการเมือง หรือ ภาคธุรกิจเพ่ือผลประโยชนส่์วนตวั มีผลต่อการท างาน

ของคุณอาอยา่งไรฮะ ในฐานะขา้ราชการครับ ท่ีๆเห็นมาครับ  
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ท่าน – อาจจะเป็นเพราะวา่เราไม่ค่อยไดอ้ยูใ่นงานโครงการท่ีจะเอ้ือประโยชน์ใหใ้ครไง ใช่ไหมค๊่ะ เราท างานดา้นนโยบาย เรา

ไม่ไดท้ างานโครงการ ท่ีจะแบบท าหน่วยปฏิบติั เพราะฉะนั้น มนัก็จะไม่มีผลกราบกบัเราเท่าไหร่หรอก มนัจะนอ้ยไง นานๆทีจะ

มีประเภท เอย้ นายอยากใหค้นน้ีท า  อะไรยงัเง้ีย แต่นอ้ยมาก ส่วนมากจะไม่ค่อยมี เพราะเราก็จะมีเหตุผลท่ีจะบอกวา่เราตอ้งการ

คุณภาพงานอยา่งไร ก็ท าใหส่ิ้งเหล่านั้นมนัเขา้มายงุกบัเราไง  

ผม – ในดา้นนโยบาย 

ท่าน – เราไม่ไดอ้ยูห่น่วยปฏิบติัไง เขาตอ้งไปติดต่อกบัผูรั้บเหมา ไอข้องเราไม่เก่ียวไง เราคิดแคโ่ครงการ แผนงานนโยบาย 

แมแ้ต่บางคร้ังการเสนอโครงการอาจจะมีบา้งนานๆที แต่เราก็อยูบ่นหลกัการของเรา เวลาจงัหวดัเสนอมา มนัก็มีแบบแผน มี

กรอบอยูแ่ลว้ ก็ท าไปตามนั้น เราก็เสนอตามกรอบ ตามแผน คือเราก็มีการน าเสนอ รอบคอบรัดกมุอ่ะนะ แต่มนัอยูท่ี่เราดว้ยอ่ะ

ส่วนนึง  

ผม – ผมก็สงัเกตนะครับวา่ท่ีผมสมัภาษณ์กบัพ่ีคนนึงท่ีส านกังานปลดักระทรวง เขาก็บอกวา่ก็เคยเห็น เพราะมนัเป็นดา้น

นโยบาย  

ท่าน – ใช่ๆ  

ผม – ช่องทางท่ีจะเปิดไป มนันอ้ยใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – ค่ะ ใช่ค่ะ  

ผม – ทุกอยา่งมีกฎ มีแบบแผนอยูใ่ช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – มนัมีกฎระเบียบอยูแ่ลว้ แต่ทุกอยา่งมนัมีช่องโหว ่มนัข้ึนอยูก่บัคนน่ะ ถา้มีเจตนา มนัตอ้งเส่ียงเอาอ่ะ  

ผม – ครับๆ ก็ขอขอบคุณมากครับ  
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ท่านที ่13 – นายอ าเภอ  ในจังหวดัร้อยเอด็ 

ผม – สวสัดีครับ พอดี ก็มี 5 ขอ้นะครับ ขอ้แรกก็คือ ประสบการณ์ตรงของคุณอาท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน ท่ีเคยเห็นมา หรือมีใคร

มาเสนอแนะในระหวา่งด ารงต าแหน่งครับ 

ท่าน – อ่า ครับ ก็ ส่วนใหญ่ก็พวกท่ีคิดวา่ท าผดิกฎหมาย แลว้จะ อยากจะใหผ้อ่นหนกัเป็นเบา อยากจะใหท้างภาคราชการ ผูมี้

อ  านาจไม่ด าเนินคดีให ้อยา่งเง้ีย ก็มีมาเสนอ ส่วนใหญ่ท่ีเขามาเสนอ ในลกัษณะท่ีไม่ถูกด าเนินนคดี หรือไม่ก็มีอะไรท่ีมนั

ผิดพลาด ก็จะขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเน่ีย ละเวน้ อยา่งเง้ีย ครับ 

ผม – ครับๆ  

ท่าน – ครับ ก็มี มีมาบา้ง เคยมี มีมาบา้ง แต่ไม่ทุกกรณีเสมอไป เพราะวา่ มนัก็ เขาก็รู้อ่ะ 

ผม – ครับ  

ท่าน – เขาก็รู้วา่ ใครท าได ้ท าไม่ได ้

ผม – ครับ อนัน้ีในระดบัอ าเภอ ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ครับ ในระดบัอ าเภอเง้ีย ครับ 

ผม – ก็ขออนุญาตไปขอ้ 2 เลยแลว้กนัครับ คุณอาคิดวา่ มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการทุจริตติดสินบนในประเทศไทย ไม่วา่จะ

จากนกัการเมือง มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจน่ะฮะ  
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ท่าน – ก็มีผล พอสมควร เพราะวา่ ไม่ใช่พอสมควรนะ ก็มีผลมากเลย เพราะวา่ ทุจริตคอรัปชัน่มากๆ ก็จะท าใหภ้าษีท่ีจดัเก็บได ้

ก็จะลดนอ้ย ถอยลง  สอง ประชาชนขั้นพ้ืนฐานถูกละเวน้ อยา่งเง้ีย ครับ แลว้ก็ สาม ก็คือค่าเสียโอกาส ในการท่ีจะไดรั้บสินคา้ 

หรือ การบริการท่ีดี มนัก็ลดลง นะฮะ เช่นถนนหนทาง อะไรยงัเง้ีย ครับผม  

ผม – มีผลต่อการพฒันาประเทศใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – มีผลต่อการพฒันาประเทศเยอะ มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ มีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ และค่าเสียโอกาสของ

ประชาชนท่ีถูกพวกน้ีละเวน้  

ผม – ครับ อาครับ ขอบคุณมากครับ ก็ขอขอ้ 3 เลยแลว้กนัครับ อาคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหา การติดสินบนในระยะ

สั้นและระยะยาวนะครับ ความคิดเห็นคุณอาครับ 

ท่าน – 1 รายได ้2 การตรวจสอบ รายไดข้องพนกังานเจา้หนา้ท่ี สอง เร่ืองการตรวจสอบ การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบอ่ะ 3 

ก็คือ ประชาชนเองตอ้งมีความซ่ือสตัย ์ตอ้งมี integrity กบั loyalty อ่ะ ท่ีจะไม่ broken law น่ะ  

ผม – ครับผม ครับ อนัน้ีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช่ไหมค๊รับ คุณอาคิดวา่  

ท่าน - ระยะสั้น ในระยะยาวก็ตอ้งท าความเขา้ใจ ตอ้งปลูกฝังค่านิยม ใหก้บัเด็กอ่ะ เด็กรุ่นใหม่อ่ะ วา่ท าไงจะไม่ทุจริต คอรัปชัน่ 

อ่า 

ผม – ครับ ขออนุญาตท่ีอาวา่ในส่วนของรายได ้น่ีคือข้ึนเงินเดือนใหก้บัขา้ราชการ ใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – อ่า คนเงินเดือนนอ้ย แตห่นา้ท่ีรับผิดชอบสูง ก็คอรัปชัน่ดิ ใช่ไหม ๊เอ่อ อ านาจหนา้ท่ี กบั รายได ้มนัตอ้งเท่ากนั มนัตอ้ง

สมดุลกนั คนมีรายไดน้อ้ย แต่มีอ านาจมาก มนัก็ตอ้งหาผลประโยชน์ส่วนตวั  

ผม – หาผลประโยชน์เพ่ิมเติม  
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ท่าน – อ่า หาผลประโยชน์เพ่ิมเติมเพราะมนั อ านาจมาก รายไดน้อ้ย แต่ความรับผิดชอบสูง เขาก็ไม่คุม้เส่ียง อืม เขา้ใจไหม ๊ 

ผม – ครับๆ 

ท่าน – คือความรับผิดชอบสูง รายไดก็้ตอ้งสูง เหมือนฝร่ังแหล่ะ มนัจะไปคอรัปชัน่ยงัไง เงินเดือนมนัสูงอยูแ่ลว้ เงินเดือนมนั

เยอะอยูแ่ลว้ แลว้อีกอยา่งก็คือ ระบบการตรวจสอบจากภายนอก อะไรอยา่งเง้ีย เช่นทรัพยสิ์นไดม้ายงัไง แลว้ก็อีกอนัก็คือ การ

สะสมทั้งทรัพยสิ์น เหมือนฝร่ังแหล่ะ ไม่ตอ้งเก็บใหลู้กใหห้ลานกิน ใหช่้วยตวัเอง เพราะเก็บใหลู้กใหห้ลานกิน ก็โดนภาษีหมด 

มนัก็เลยไม่จ าเป็นไปคอรัปชัน่ พอคอรัปชัน่มาเสร็จปุ๊บเพราะมนัก็ไม่ถึงลูกหลานอยูดี่ แลว้มนัก็เก็บมาใชไ้ม่ได ้ 

ผม – ครับๆ ขอบคุณครับ คุณอ่าคิดวา่การคอรัปชัน่ ติดสินบนในประเทศไทย เกิดข้ึนในระดบัไหนบา้งครับ  

ท่าน – ทุกระดบัล่ะครับ ทุกระดบั จนกระทัง่ถึงผูน้ ารัฐบาลอ่ะ  

ผม – ผูน้ ารัฐบาลจนถึงขา้ราชการ ชั้นผูน้อ้ย  

ท่าน – อ่า ตั้งแต่ผน็ ารัฐบาล จนกระทัง่ถึงเคาเตอร์ แต่บางทีไม่ใช่การติดสินบนนะ บางทีเป็นเร่ืองญาติพี่นอ้ง เป็นเร่ืองมิตรภาพ 

มนัก็รัดคิว  

ผม – ระบบอุปถมัภ ์ใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – อุปถมัภ ์ใช่ ระบบวฒันธรรม ระบบอุปถมัภเ์น่ียแหล่ะ  

ผม – ก็ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ อาคิดวา่การติดสินบนจากภาคการเมือง หรือจากภาคธุรกิจ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั มีผล

ต่อการท างานของคุณอาในฐานะขา้ราชการอยา่งไรบา้งครับ  

ท่าน – มี มีเพราะวา่เขาเคยสะดวก เขาเคยลดัขั้นตอนได ้พอถึงเวลาเขาไม่สะดวกมา เขาก็คิดวา่ เขาก็เกิดความอึดอดัอ่ะ อ่านัน่แห

ล่ะ เป็นปกติ ไปดูน่ีหน่อยดิ ไปดูเร่ืองน่ีเพ่ิมเติมหน่อยดิ วา่ประเทศท่ีคอรัปชัน่มากท่ีสุดอ่ะ ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางดา้นไหน 
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แลว้ก็ประเทศท่ีเป็นตน้ตอของคอรัปชัน่อ่ะ ค่าน ้ าร้อนน ้ าชาของจีนอ่ะ ส่วนใหญ่เร่ืองคอรัปชัน่มนัมาจากค่าน ้ าร้อนน ้ าชาของ

จีนน่ะแหล่ะ  

ผม – อ๋อๆ ครับ  

ท่าน – ระบบศกัดินาน่ะ ทีเก็บภาษีเขา้คลงัหลวงอ่ะ ยงัเง้ีย ลองไปรีววิตรงน้ีดูอ่ะ มนัถึงจะมองภาพชดัอ่ะ  

ผม – ครับ ไดค้รับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่14 – อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวดัราชบุรี 

ผม – ฮาโหล ครับท่านครับ พอดี ขอรบกวนท่าน 5 ถึง 10 นาทีแหล่ะครับ จะเอาไวเ้ป็นขอ้มูลนะครับ 

ท่าน – ไดเ้ลย วา่มาเลย ไม่เป็นไร 

ผม – แต่อยากจะบอกท่านก่อนวา่อนัน้ี คือจะไม่เปิดเผยช่ือและนามสกลุจริงของท่านนะครับ เพ่ือความปลอดภยั ก็มี 5 ค  าถาม

ครับ ก็คือ ค าถามแรก เก่ียวกบั การคอรัปชัน่ ติดสินบนในประเทศไทย คือ อยากจะทราบประสบการณ์ตรงของท่านท่ี ได้

ประสบพบเจอมาน่ะครับ ในระหวา่งท่ีท่านด ารงต าแหน่งนะครับ ครับท่าน  

ท่าน – อือ โอเค ค าถามขอ้น่ีนะ จากประสบการณ์นะ หน่ึงเน่ีย การคอรัปชัน่ในเมืองไทยน่ี มีในทุกระดบัอ่ะนะ ทั้งในส่วนท่ีเป็น

ส่วนบริการ ก็คือส่วนรัฐบาล แลว้ก็ส่วนของฝ่ายการเมืองนะ แลว้ก็ส่วนของฝ่ายขา้ราชการประจ า รวมถึงฝ่ายการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ะนะ แลว้ก็บางคร้ังก็มาถึงภาคเอกชน แลว้ก็ประชาชนโดยทัว่ไปดว้ย การคอรัปชัน่ในเมืองไทยเน่ีย ค่อนขา้งจะรุนแรง

และกวา้งขวางในทุกระดบันะในส่วนน้ีนะ แลว้ท่ีน้ีจากประสบการณ์เน่ียก็พบวา่ ปัญหาของการคอรัปชัน่เน่ียเกิดจาก ระบบ

อุปถมัภอ่์ะนะ ท่ีเป็นวฒันธรรมของเมืองไทยอ่ะนะ ท าใหมี้การคอรัปชัน่ไดง่้ายนะ เน่ืองจากความเป็นพรรคพวก เพื่อนฝงูพี่นอ้ง 
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รวมทั้งความเป็นผูบ้งัคบับญัชา ท าใหเ้กิดกระบวนการคอรัปชัน่ตรงน้ีเกิดข้ึน หลกัๆมาจากระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทยอ่ะนะ ท่ี

ท าใหเ้กิด 

ผม – ครับๆ 

ท่าน – ส่วนๆ ประสบการณ์ท่ีเคยรับ เคยพบเคยเห็นเน่ียนะ ส่วนใหญ่ก็เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดจากการคอรัปชัน่ของนกัการเมือง 

กบัการร่วมมือของฝ่ายขา้ราชการประจ านะ แลว้ก็สองเน่ีย ฝ่ายขา้ราชการประจ าเน่ีย คอรัปชัน่เองนะ โดยใชต้  าแหน่งอ านาจ

หนา้ท่ีนะ แลว้ก็กฎหมายเน่ียเรียกผลประโยชนท่ี์ไม่ชอบนะ จากผูท่ี้เขา้มาติดต่อ หรือผูท่ี้จะตอ้งมีธุรกรรม ในเร่ืองของการจดัซ้ือ

จดัจา้ง ในเร่ืองของการเงิน อะไรพวกเน้ีย หรือตลอดจนเร่ืองของการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อราชการ แลว้ตอ้งการ

อ านวยความสะดวกโดยเร็ว ก็เลยท าใหเ้กิดการติดสินบน การใหท้รัพยสิ์นเงินทองเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการติดต่อ แลว้ก็

เพ่ืออ านวยประโยชนบ์างอยา่งเน่ียใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อนะ นะอนัน้ีก็เป็นส่ิงท่ีพบเห็นเป็นประจ า  

ผม – ครับท่าน สมยัท่ีด ารงต าแหน่งนะครับท่าน  

ท่าน – เอ่อ ใช่ๆ  

ผม – ครับผม ก็ขออนุญาต ขอ้สองเลยแลว้กนัครับ ท่านคิดวา่ เก่ียวกบัวฒันธรรมเหล่าน้ีในประเทศไทย ท่านคิดวา่มีผลต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจของชาติอยา่งไรบา้ง หรือการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ครับท่าน 

ท่าน – มนัมีผลสูงมาก อยากจะใชค้  าวา่ปัญหาคอรัปชัน่เน่ียมนัมีผลร้ายแรงต่อการเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศเป็นอยา่งยิง่

เลย  

ผม – ครับผม  
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ท่าน – เน่ืองจากวา่ การใชจ่้าย การใช่จ่ายภาครัฐเน่ียก็คือพวกงบประมาณทั้งหลายก็ถูกเบียดบงั เอาไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั

นะ ท าใหบ้รรดาโครงการ และงบประมาณของรัฐ ไม่วา่จะเป็นโครงการขนาดเลก็ ขนาดใหญ่เน่ียนะ ตอ้งเสียไปกบัเปอร์เซ็นต์

ของการคอรัปชัน่ ตอ้งเสียไปกบัการคอรัปชัน่เน่ีย ท าใหโ้ครงการ งบประมาณทั้งหลายท่ีควรจะเอาไปท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง

คุม้ค่า ผมใชค้  าวา่คุม้ค่า ไม่ไดรั้บประโยชน์เตม็เมด็เตม็หน่วย หรือไม่ไดรั้บประโยชน์คุม้ค่า ซ่ึงเม่ือเป็นอยา่งเน้ียนะ ไอก้ารพฒันา

ประเทศทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และความมัน่คง อะไรทั้งหลายทั้งปวงเน่ีย ก็ไม่สามารถไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ผลสุดทา้ยก็คือ

พ่ีนอ้งประชาชนเน่ีย ก็จะไดเ้ป็นผูรั้บผลในการคอรัปชัน่ ในกระบวนการพวกเน้ียทั้งหมดเลย นะ แลว้ก็เป็นอุปสรรคส าคญัใน

เร่ืองของการพฒันาประเทศอยา่งส้ินเชิงเลย เป็นอุปสรรคมากๆเลย   

ผม – อยา่งยิง่เลยนะฮะ ในการพฒันาประเทศ  

ท่าน – ฮะ ก็อยา่งท่ีบอกไปเม่ือก้ี สมมุติวา่โครงการนึงเน่ียนะ มนัควรจะใชง้บประมาณเน่ียนะ ในการท างานนะ 100 ลา้นบาท 

ปรากฏวา่ฝ่ายการเมืองก็ดี ฝ่ายขา้ราชการประจ าก็ดีเน่ีย ก็รวมหวักนัโกง โกงเงินตรงเน้ียโดยการเรียกเปอร์เซ็นต ์เช่น 100 นึง 

เรียก 10 เปอร์เซ็นต ์20 เปอร์เซ็นต ์อะไรพวกเน่ีย เพราะฉะนั้นเงินท่ีจะเอาไปท าโครงการโดยเตม็เมด็เตม็หน่วยเน่ียหายไป  

ผม – ครับ  

ท่าน – ใช่ไหม ๊ยกตวัอยา่งเช่น สมมุติวา่เงินร้อยลา้นเน่ียมนัสามรถสร้างถนนประมาณ 10 กิโล ถนนเน่ียมนัก็ควรจะมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ใช่ไหม ๊ 

ผม – ครับ  

ท่าน – เม่ือมนัถูกคอรัปชัน่ไป ถนนมนัก็ไม่ไดม้าตรฐาน ใช่ไหม ๊เน่ืองจากวา่เงินเน่ียมนัไม่ไดล้งไปเตม็เมด็เตม็หน่วย ใช่ไหม ๊

ประชาชน ถนนเสน้เน่ียแทนท่ีมนัจะใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลานานๆ ตามท่ีมีการค านวณไว ้พอใชไ้ดเ้พียงพกัเดียว มนัก็เสียหาย 
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เพราะวา่มนัไม่ไดม้าตรฐานของการก่อสร้าง พอมนัเสียหายแลว้ป๊ับเน่ีย มนัก็ตอ้งมีเงินอีกส่วนนึงเขา้มาซ่อมแซม ซ่ึงเงินส่วนเน่ีย 

มนัไม่ควรจะเสีย เงินซ่อมแซมบ ารุงรักษาเน่ีย มนัไม่ควรจะเสีย ถา้หากวา่คุณท าถนนใหเ้ป็นมาตรฐาน อยา่งง้ีเป็นตน้ ประชาชน

เขาก็ไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บผลจากตรงนั้นนัน่แหล่ะ  

ผม – มีผลต่อผลต่อประชาชน ครับท่านครับ ขออนุญาตไปขอ้สามเลยแลว้กนัครับท่าน ท่านคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหา

การคอรัปชัน่ติดสินบน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวน่ะครับ จากความคิดเห็นของท่าน  

ท่าน – ในระยะสั้นเน่ียนะ คือในเร่ืองของการบงัคบัใชก้ฎหมายเน่ียนะต่อผูก้ระท าความผิดในเร่ืองของการทุจริตคอรัปชัน่เน่ียนะ 

จะตอ้งท าทนัที ตอ้งไม่ล่าชา้ ยกตวัอยา่งเช่น ขา้ราชการคนนึง ซ่ึงตอ้งคดีในเร่ืองทุจริต คอรัปชัน่เน่ียนะ กวา่จะผา่นกระบวนการ

ยติุธรรม ผา่นกระบวนการตดัสินออกมาเน่ียนะ มนัใชเ้วลาหลายปีมาก ก็ท าใหก้ฎหมายท่ีมนัควรจะบงัคบัใชไ้ดท้นัที หรือมี

ประสิทธิภาพ ก็ลดหยอ่นประสิทธิภาพไป คนในสงัคมเน่ียนะ ก็ลืมกนัไปวา่คนเน่ียก็เคยคอรัปชัน่มาก่อน มนัก็เลยท าใหค้นเน่ีย

ไม่เกรงกลวั ในเร่ืองของคอรัปชัน่ เพราะวา่กระบวนการทางกฎหมายเน่ีย มนัใชเ้วลาในการพิจารณาตดัสินเน่ีย นานมาก  

ผม – นานเกินไป  

ท่าน – อ่า นานเกินไป มนัก็ตอ้งแก ้ท าใหก้ระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูก้ระท าความผิดเร่ืองของคอรัปชัน่เน่ีย ตอ้งตดัสิน

อยา่งรวดเร็ว แลว้ก็ใหผู้ก้ระท าความผิดจากคอรัปชัน่เน่ีย ไดรั้บผลจากการกระท าความผิดอยา่งรวดเร็ว อนัน้ีก็คือมาตรการท่ี 1 

ในระยะสั้นก็คือกฎหมาย อ่ะนะ ในระยะต่อไป คือระยะกลางเน่ียนะ ก็คือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัภาคประชาชนนะ ในการ

ตรวจสอบนะ ตรวจสอบการ ทุจริตคอรัปชัน่นะ ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย อนัน้ีก็คือระยะท่ีสองนะ ก็คือระยะยาวเน่ียนะ ก็คือนะ ก็

จะตอ้งสร้างใหภ้าคประชาชนเน่ียมีความเขม้แขง็ ในเร่ืองของการปกป้องสิทธิเสรีของประชาชน ท่ีจะตอ้งไดรั้บบริการจาก

รัฐเน่ีย อยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย อยา่งเตม็ท่ี แลว้ก็อยา่งรวดเร็วดว้ย สรุปก็คือในระยะยาวเน่ีย มนัตอ้งเปิดช่องใหภ้าคประชาชนมี
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ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใชง้บประมาณของรัฐ แลว้ก็จะตอ้งเพ่ิมความเขม้แขง็ใหก้บัภาคประชาชนในการเขาไปมีส่วนนะ 

อยา่งส าคญั ตอ้งสร้างการมีส่วนร่วม และกลไกของภาคประชาชน 

ผม – การตรวจสอบนะครับ 

ท่าน – อ่า ในการตรวจสอบการใชอ้ านาจของขา้ราชการการเมือง และขา้ราชการประจ า เพ่ือป้องกนัการทุจริต คอรัปชัน่  

ผม – ครับท่าน 

ท่าน – นะ อนัน้ีก็น่าจะเป็นขอ้ท่ี สามอ่ะนะ 

ผม – ครับ พอดีขอ้ส่ี ท่านตอบไปแลว้ ก็ขอไปขอ้ 5 เลยแลว้กนัครับ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ ติดสินบน มีผลต่อการท างานของ

ท่านอยา่งไรบา้งในฐานะขา้ราชการครับ ในสมยัท่ีท่านด ารงต าแหน่ง  

ท่าน – อนัน้ี มนัก็มีผลต่อเรานะ เพราะวา่อยา่งง้ี คือ หน่ึงเน่ียนะ เราไม่สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ใหก้บัพ่ีนอ้งประชาชนไดต้าม

แผนงาน โครงการ และก็งบประมาณท่ีเราก าหนดไวอ่้ะนะ สองเน่ียนะ มนัก็มีผลในกรณีท่ีวา่ ถา้หากวา่ มนัมีการมาติดสินบนกบั

เราเน่ีย ตวัเรา ตวัผมเน่ียนะ มนัก็จะท าให ้การควบคุมก ากบัดูแลการท างานเน่ียยอ่หยอ่นลงไป เน่ืองจากเห็นแก่หนา้ เน่ืองจาก

เห็นแก่สินบน ท่ีมีคนเอามายืน่เสนอให ้นะ อนัน้ีก็เป็นปัญหาในเร่ืองของการปฏิบติังาน ท่ีท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะควบคุมดูแลการ

ปฎิบติังานเน่ีย ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ใหเ้ป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ยติุธรรม แลว้ก็มีธรรมาภิบาล 

ผม – ครับ เป็นอุปสรรค ปัญหา  

ท่าน – อ่า เป็นอุปสรรค นะในส่วนเน่ียนะ  

ผม –   ครับท่านครับ ก็ขอรบกวนท่านแคน้ี่ล่ะครับ ขอขอบพระคุณท่านมากครับ ท่ีสละเวลามาครับ  
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ท่านที ่15 – กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผม – สวสัดีครับ จะรบกวนสมัภาษณ์อาเร่ืองเก่ียวกบั คือตอนน้ีผมท าวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่นะครับ ก็เลยจะ

สมัภาษณ์ มี 5 ขอ้นะครับ แต่วา่ขอ้มูลท่ีไดเ้น่ียจะเอาไวเ้ป็นขอ้มูลเฉยๆนะครับ จะม่ีการเปิดเผยช่ือและนามสกลุของคุณอา  

ท่าน – ได้ๆ  

ผม – ก็มี 5 ขอ้ครับ ขอ้แรกก็คือ ประสบการณ์ตรงท่ีคุณอาไดเ้คยเจอมาเก่ียวกบั การทุจริตคอรัปชัน่ หรือการติดสินบนใน

ระหวา่งการด ารงต าแหน่ง 

ท่าน – ก็เคยเจอเร่ืองของทะเบียนราษฎร์นะ เร่ืองการท าบตัรประชาชนนะ  

ผม – ระดบัอ าเภอ ใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – อ่าระดบัอ าเภอ คืออยา่งน้ี คือเป็นอ าเภอพ้ืนท่ีห่างไกล ของอ าเภอๆหน่ึงในภาคอีสานนะ  

ผม – ครับๆ  

ท่าน – อ าเภอเน้ีย มนัเป็นอ าเภอห่างไกล แลว้ก็มนัเป็นอ าเภอธรรมดาๆ ท าในเขตทุ่งกลุา หมายความวา่ราชการเขาจะส่งคนท่ี

ไม่ไดเ้ร่ือง ไม่เอาไหน มาอยูน่ี่ ทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีปัญหามาใช่ไหม ๊

ผม – ครับ  

ท่าน – งั้นเจา้หนา้ท่ีพวกน้ี ก็มีปัญหาจากกการท างาน เรียกเงินชาวบา้น อะไรท านองน้ีอ่ะนะ แลว้ท่ีมนัร้ายแรงท่ีสุดคือ มนัเอา

ต่างดา้วเขา้มาทะเบียนราษฎร์ กบั บตัรประชาชน  

ผม – ครับผม 

ท่าน – ต่างดา้วช่วงนั้น จะเป็นพวกคนจีนนะ อ าเภอพวกน้ีมนัจะเล่ียงได ้เพราะมนัไม่ใช่อ าเภอชายแดน ใช่ไหม ๊
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ผม – ครับผม  

ท่าน - มนัเป็นอ าเภอท่ีค่อนขา้งจะไม่มีใครรู้จกั อ่ะนะ นะ พอมนัเอามาปุ๊บ มนัก็ใหเ้งินสินบน ทั้งปลดัอ าเภอ เจา้หนา้ท่ี เสมียน 

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัดว้ย เป็นหวัหนา้เขาดว้ย มนัเป็นกระบวนการ ท่ีน่ีอาเน่ียเผลอไปอะไรผิดเขา้ เพราะวา่ความไม่รอบคอบ 

ความไวใ้จกนัอะไรต่างๆ ใช่ไหม ๊แต่มนัเกิดเร่ืองฉาวเพราะวา่ตรงน้ีตอนหลงั ไอแ้ก็งเน่ียมนัท ากนัหลายท่ี รวมทั้งท่ีน่ีดว้ยใช่ไหม ๊

นะ ก็เลยตดัสินใจรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพราะอาเองก็ไม่เคยรับสินบนอะไรพวกน้ีดว้ย พวกน้ีก็กินกนัเป็นกระบวนการ

นะ พอกินเป็นกระบวนการเสร็จปุ๊บ ก็เลยมาด าเนินการเองวิง่เองเลย มาหาเจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง จนกระทัง่กวาดลา้งได ้เป็นข่าว 

ยติุไป ไอเ้จา้หนา้ท่ี สองคน ก็โดนไล่ออกไป นะ 

ผม – คือมนัมีการด าเนินคดีใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – คือด าเนินคดีอยู ่ถึงขั้นศาล ไปเป็นพยานศาลให ้แต่ก็เช็คข่าววา่คดีอยา่งเง้ีย ก็ไม่ค่อยตามหรอก พอหนีคดีไปก็ไป หนีไป

อยูไ่หนไม่รู้ คลา้ยๆวา่ออกจากราชการไปเลย ไม่ตามดว้ยนะในบา้นเรา ถา้คดีไม่ร้ายแรง เขาจะไม่ตามนะ  

ผม – ไม่ตามนะครับ อ่อ 

ท่าน – ไม่ตาม ต ารวจไม่ตาม คือพดูง่ายๆวา่จะตามยงัไง พวกน้ีก็หนีไปเลย  

ผม – คือท่ีจะเอาเขา้คุกก็ไม่เยอะสิครับ  

ท่าน – ไม่มีๆ คือโดนไล่ออกไป ก็หนีไป จบแคน่ั้น จนคดีหมดอายคุวาม ต ารวจเขาไม่ตามหรอก เคยคุยกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ กบั

อยัการ เขาก็บอกเฮย้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ปล่อยๆมนัไป มนัก็ไม่ใช่ร้ายแรง มนัก็ร้ายแรงแต่ไม่ถึงระดบัท่ีวา่รุนแรง  

ผม – ครับ อ่อ 
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ท่าน – ท่ีเคยเจออยา่งง้ีเยอะเพราะวา่ หน่ึง ก็ส่วนใหญ่ท่ีวา่ หน่ึง ทางมหาดไทย ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย อยากจะไดส้ญัชาติไทย 

เขา้ใจไหม ๊พวกน้ีอยากไดส้ญัชาติไทย ยอมเสียเงินไง แลว้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ แมแ้ตเ่จา้หนา้ท่ีของรัฐเองในระดบัอ าเภอ จงัหวดั 

หรือวา่ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เน่ีย ก็เห็นแก่สินบนพวกน้ีนะ ตอ้งยอมรับวา่เร่ืองพวกน้ี ในเมืองไทยเรามีเยอะนะ คือพดูง่ายๆ วา่ มนัมี

ช่องวา่งกฎหมาย คือวา่ คือการรับรองบุคคลเน่ีย วา่เสียเงินเสียอะไรไป เขาก็ยอมใช่ไหม ๊คือบางทีคนท่ีจะไดส้ญัชาติไทย ท่ีเจอ

มาบางคร้ังไม่ใช่คนยากจนหรอก เป็นคนมีการศึกษาก็มี บางคนส่งลูกไปเรียนทางจีนเหนือ ก็มี เป็นลูกของจีนฮ่อนะ จีนใน

ไตห้วนัน่ีเยอะนะ 

ผม – ครับ  

ท่าน – เขาพดูไทยไดอ่้ะ ก็เขาไดส้ญัชาติไทยตรงน้ี กฎหมายมนัมีตรงน้ี เร่ืองความมัน่คงเป็นหลกั ท่ีเจอก็ยงัง้ีนะ 

ผม – ครับอา ก็มีต่อครับ อาคิดวา่เก่ียวกบัการทุจริตท่ีอาเห็นมามีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ หรือวา่การพฒันาอ่ืนๆดา้นไหนบา้ง

ครับ 

ท่าน – อูย้ๆๆ มีๆมากเลย เพราะวา่ หน่ึง มนัพดูง่ายๆวา่มนัก็เสียหายมากอ่ะ ไม่วา่ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน อะไรต่างๆ คือมนัเป็น

ลกัษณะท่ีวา่ เป็นพฤติกรรม  ระบบอุปถมัภก์นั เป็นค่านิยมท่ีเรียกวา่มนัฝังรากมาแลว้ของคนไทย ในระบบอปุถมัภ ์ใชเ้สน้

ช่วยเหลือกนั อะไรยงัเง้ียนะ มนัคลา้ยๆกบัระบบกินส่วยเหมือนสมยัก่อนนะ มนัเลิกไม่ไดห้รอก มนัจะเอาเหตผุลแบบตะวนัตก

ไม่ได ้ตรงน้ีเป็นค่านิยมแบบตะวนัออก แต่ก็พยายามรณรงคไ์วอ้นันึง เจา้หนา้ท่ีบางทีอ่ะ องคก์ารต่อตา้นการทุจริตอ่ะ ท างาน

แบบไม่มีมาตรฐานอ่ะ อาพดูแบบน้ีเลยนะ บางทีมนัไม่เป็นกลางนะ ไม่มีอะไรเช่ือถือไดน้ะบา้นเราพดูถึงประเทศไทยนะ ไม่ใช่

ไม่รักชาตินะ น่ีพดูจริงๆนะ มีประเด็นไหนอีก เอามาซิ 

ผม – ก็ขอ้สามคุณอาคิดวา่ อะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ขการคอรัปชัน่ ติดสินบน ในระยะสั้นและระยะยาวครับ  
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ท่าน – ก็ตอ้งสร้างจิตส านึกนะ ตอ้งเร่ิมจากเด็ก เยาวชนมาก่อนนะ ไอค้นรุ่นเก่า ไมแ้ก่ดดัยากนะ ปล่อยๆมนัไปเถอะนะ เร่ิมตั้งแต่

เด็ก และ เยาวชน ต่างๆนะ  

ผม – ถา้เร่ิมในเด็กและเยาวชนน่ี อาจจะเป็นในระยะยาว  

ท่าน – ก็ตอ้งเร่ิมจากคนรุ่นใหม่ก่อนนะ เด็กเยาวชน เร่ิมท่ีการศึกษาเน่ียจะดีกวา่นะ นโยบายตอ้งเร่ิมจากตรงน้ี คือผูใ้หญ่ตอ้งเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีดีดว้ย แลว้ก็ใหค้วามคิดวา่ สุจริตคือเกราะก าบงันะ  

ผม – ครับผม แลว้ในระยะสั้นล่ะครับ คุณอาคิดวา่มีหนทางอะไรไหมฮ๊ะ  

ท่าน – ระยะใกล้ๆ เน่ีย องคก์รต่างๆไม่ค่อยไดเ้ร่ืองเท่าไหร่ อาจจะใชก้ลไก การศึกษา ศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ใช่ไหม ๊ปลูกฝัง

ค่านิยม เอาง่ายๆ คือค่านิยม 12 ประการท่ีรัฐบาลน้ีใหม้า ก็ใชไ้ด ้เราตอ้งมองในแง่ดีสิ อยา่เอาการเมืองมาเก่ียวขอ้งนะ คือเร่ิมจาก

สถาบนัการศึกษา เร่ิมจากครอบครัวนะ  

ผม – ก็เหลืออีก 2 ขอ้ครับ จะไดไ้ม่รบกวนเวลา คือขอ้ส่ี คุณอาคิดวา่การคอรัปชัน่ติดสินบนในประเทศไทย เกิดข้ึนในระดบั

ไหนบา้งครับ ในความคิดเห็นคุณอานะครับ 

ท่าน – โอย้ ทุกระดบัอ่ะ ตั้งแต่ระดบัชุมชน หมู่บา้น ทุกระดบัมีหมด ไปจนถึงระดบัชาติดว้ย 

ผม – ครับๆ ก็ขอ้สุดทา้ย การคอรัปชัน่ติดสินบน ไม่วา่จากส่วนไหนก็ตาม เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัของเขา มีผลต่อการท างาน

ของคุณอาอยา่งไรบา้งครับ ในฐานะขา้ราชการ  

ท่าน – โอ ้อยา่งตวัอาเอง ไม่มายุง่เก่ียว ไม่เอา คือพดูง่ายๆนะ จริงๆแลว้การรับราชการทุกวนัเน้ีย สุจริตเป็นส่ิงส าคญั ตรวจสอบ

ได ้โปร่งใส นะ คือ ตวัเองเน่ียตอ้งท าตวัเองใหดี้ก่อนนะ  

ผม – ก็ขอบคุณมากครับ สวสัดีครับ  
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Appendix B: Interview Transcripts: Ordinary Citizens (English 

Language) 

Ordinary Citizen No. 1 – A Watchmaker, PhraNaKorn District, 

Bangkok 

The author – I am doing a thesis research about corruption and bribery in Thailand. I would like 

to interview you to keep as my data sir. I have 5 questions for you. The first question is, what is 

your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – I have experienced it when I contact the government for document services. It 

happened at the Land Department office. It needs to put some money in the application form so 

the process can be finished. The Land Department of the Ministry of Interior sir. 

The author – The Land Department, Ministry of Interior sir. Is that the one you paid a bribe 

money to? 

Interviewee – Yes, I have put money with the application paper to make the request moving. 

The author – Sir. It needs to pay for bribe to make the request processing.  

Interviewee – It should not happen at all. The king said if you cannot afford it with a 

government job, you should find a job in a private firm. You are voluntarily to work in the 

government. You cannot demand anything beyond procedures and rules. Beside a bribe money, 

the civil engineer department of a district has used some trick to ask for money when citizens 

build a house. When we start to build or remodel, they do not come to inspect. However, when 

we doing it the half way, they come to inspect for a permission. Then, they ask us for some bribe 

to solve the problem. The civil engineer is belong to Bangkok’s administration.  
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The author – Did it has any impact directly to you sir? 

Interviewee – It has some impact to me when the government officials did not treat me fairly. If 

ordinary citizen want to do something, a government officials should give us some advice what 

can or cannot do. They should not just ask for bribe money without any proper reason.  

The author – Does it has any impact to the economy of the country? Or any other 

developments?  

Interviewee – It increases the cost of doing business. Business owners have to pay many bribe to 

be able to operate their business.  

The author – Sir.  

Interviewee – Impact to the economy is increase the cost of business expenditure. For example, 

if we have a certain amount of the budget for investment, we would have to find more money to 

pay for corruption to the officials. Without bribe payment, it would be hard for business owners 

to do the business. It increases their principle cost.  

The author – Increase their budget for operation. 

Interviewee – The price of goods will increase as well. 

The author – I would like to move to the next question sir. What are possible solutions to solve 

this problem, both short and long term? 

Interviewee – To solve corruption problem, it depends on the culture. We need to teach student 

before entering the school. We have to teach them in class with moral, ethic, and virtue for 

students. The most important solution is building a stronger economy because Thailand allow 

business owners to make very high profit. It causes higher price of goods each year. Government 

officials have impact from higher prices of goods and services that open their mind to ask for 
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bribe to cover their expenditure. I think the main reason is the entrepreneur who use the 

monopoly system in the market that take advantage over consumers. 

The author – Sir. Entrepreneurs take advantage over consumers. 

Interviewee – Let me tell you directly that we have lost our advantage to big business owners 

who take advantage over farmers. We do not need to look very far. Farmers have to do contract 

farming with big agri-businesses to raise chickens, shrimps, and fishes. I feel that they just hired 

to raise those animals. They do not own them at all. The middlemen in the market is also very 

selfish. They take advantage over consumers these days. Let me tell you straightly, I think we 

should not have any monopoly system in this country. 

The author – It becomes a monopoly system in today market sir. Is that right? Small and 

medium enterprises are hard to survive.  

Interviewee – Right. They cannot survive. Only big businesses can survive in the market. 

The author – How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – Yes, it impacts my trust in the government. If a government is transparent, they 

should eliminate corruption out of the society. However, the government is not taking a serious 

action. Some governments has promoted corruption that they can gain some benefits. It causes 

disadvantage for the country. The country has lost a significant amount of economic and 

development opportunity when we compare with neighboring countries in the past 10 or 20 

years. Corruption is the main reason for that. 

The author – Sir. That is true. 

Interviewee – When looking at Singapore or Malaysia, their development levels have surpassed 

Thailand because they taking corruption seriously. Moreover, Vietnam might surpass Thailand 
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soon because they start to tackle down corruption problems. Corruption in Thailand has a deep 

root from very low level government officials to high level government officials.  

The author – Ah sir. It from the lower level to the higher level. 

Interviewee – Yes sir. It has overlapped on each other. If someone say not many corruption in 

Thailand, it would be so surprise to me. I want to ask them why prisoners can order drug to be 

sell outside the prison. Can they answer me why this happen? The government is not fighting 

corruption seriously. For the prison case, if not corruption is the cause, they cannot do it.  

The author – That is correct.  

Interviewee – The government has not suppressed enough to solve corruption problem. When 

they try to suppress more, powerful corrupted individuals have power to stop the officers. I am 

not sure if the government want to suppress corruption or not. Government officials might gain 

some benefits and ignore their duty to fight against corruption. 

The author – We have to start teach young children to against corruption. 

Interviewee – Yes, we have to teach and promote young children. It has to develop anti-

corruption ideology with them. Currently, a teacher candidate has to pay bribe for becoming a 

teacher. It will be hard for them to teach student about anti-corruption in a class. It spreads out to 

every sector in society. I have no idea how we can solve this problem. 

The author – Sir. It extents everywhere. 

Interviewee – If a person have to pay to become a teacher or a police, it would be very hopeless 

to solve corruption problem. If they pay at this entering level, they would find the pay to return 

their payment. We cannot just blame politicians who buying vote, and take taxpayers’ money to 

cover what they have paid. It starts from the entry level for government jobs. 
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The author – It is not a good example for the public sir. I want to go to the last question sir. 

How would this impact you as citizens in your community?  

Interviewee – Corruption is actually start from the smallest point which is the community. I 

want to share my experience that my community committee members have earned some benefits 

from the business owners in the area. They allow businesses to sell goods in the public area of 

the community. They had paid the committee members to grant them a permission to sell their 

products which is on the sidewalk. This decision has impact me and other community members 

to use the public space. This example was one of many that corruption occur. It starts in the 

community level which is a small unit in society. It involved with community committee, 

chairman of the committee, district, and all the way to province. It start from a very small point. 

We are not strong enough to stop the committee members’ action. We could just warn them that 

they should not allowing this in our community. The community has a support from the political 

party who told them not to worry for anything. The political party would help the committee if 

anything went wrong. With that, community members cannot do anything at all. 

The author – The community committee can do that. 

Interviewee – Yes, it has impact our community ever since.  

The author – Yes sir. That is right. Thank you very much sir. Those are 5 questions I have for 

you.  

Ordinary Citizen No. 2 – A Street Food Stall Owner, 

PhraNaKorn District, Bangkok. 

The author – Sir, Hello sir. 
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Interviewee – Hello sir. 

The author – I am doing a thesis research about corruption in Thailand. I would like to 

interview you for 5 questions sir. The first question is your direct and first-hand experience with 

bribery sir. 

Interviewee – If I contact the government office for the services, I would have to pay a bribe to 

move the request going. Otherwise, the process will be very slow. Lots of bribe payment have 

asked by police officers when I received a fine for a traffic violation.  

The author – The traffic police. 

Interviewee – Yes sir. The police department has said that they would not accept any bribe, 

however, they did ask for a bribe payment from most of citizens. If you know some of the police, 

you do not have to pay for a bribe or even a fine. It is a patronage system sir.  

The author – Question 2, what do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the 

country in terms of economic development?  

Interviewee – It has damaged the country at a large scale. Corruption occurred from the entry 

level officials to the high level officials. It is a deep root in the society. There are many good 

government officials, but most of them are in the provincial level. 

The author – Not many good government officials. 

Interviewee – In Bangkok, most of government officials using the patronage system to move for 

a position into the central government level. 

The author – I would like to move to question 3 sir. What are possible solutions to solve this 

problem, both short and long term? 

Interviewee – It depends on politicians. Thailand need to eliminate old politicians out of the 

system. It start with vote buying. They buy votes in election, then they will take money back for 



Page | 213 
 

what they have paid. Nothing is free. They make some investment, so they want something in 

return.  

The author – Sir. 

Interviewee – We need to fix the political system, particularly what they have promised to the 

public. 

The author - How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – My trust in government is very low because politicians have taken too much 

money from the government. It makes them wealthy very fast.  

The author – The last question sir. How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – The country’s development is moving very slow sir if we still have corruption and 

bribery system in our society. When the project start, corruption is become a part of it. The 

nation’s development is not making much progress.  

The author – It makes the development process slowdown. Does it have impact on your 

community sir? 

Interviewee – It slows down the development process of the nation. 

The author – Sir. Thank you very much sir. 

 

Ordinary Citizen No. 3 – A Rubber Farmer, Chang Klang 

District, NakhonSiThammarat 

The author – Sir. Hello sir. 

Interviewee – Hello sir.  
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The author – I am doing a thesis research about corruption in Thailand. Therefore, I would like 

to ask you 5 questions for an ordinary citizen’s perspective. I would like to tell you that all 

interview information will not be disclosed your name in the research. It is for your safety sir. 

Question one, what is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – The corruption in the government involved with public officials sir. For example, 

when there is a project in the district, most of government officials involved with the project’s 

budget. There are many way corruption can occur. The first one is collusion of district engineers 

with a bidder. District engineers bring a bidder into the corruption process. The bidder, which is 

a private firm, offer some bribe to district officials to enter into the procurement process. Beyond 

district and municipality levels, there are big projects that have to receive approval from 

Provincial Administration Organization (PAO). If someone elected to be a Chief Executive of 

the PAO or a member of the Provincial Council, he/she would take the project proposal under 

his/her operation. This is some example I want to tell sir. Most of them take the project under 

their control so they can take some benefits from it.  

The author - Are provincial officials use the provincial engineer or some engineer they know 

personally? 

Interviewee – Most of engineers are someone they have a close relationship with.  

The author – I see sir. That means relatives, friends, colleagues, or best friends are involved in 

the process. 

Interviewee – If province officials take control of the project, they would also create a 

committee with their own members to inspect the project. When the committee inspect, if the 

project is not meet the standard, they would approve the project anyway. It is a concrete process 
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of corruption. That is why most of the road is last about a year. This is the result of corruption. It 

is not just a sub-district level such as Sub-District Administration Organization.  

The author – Have you had any experience with corruption or bribery at district or provincial 

level sir? I mean when you contact for the government services.  

Interviewee – Not at all sir. No experience with government services or with the Land 

Department. I did not have it. 

The author – Yes sir. Have you seen corruption at the local level sir? The SAO or the 

municipality.  

Interviewee – I have some experience when I was a chairman of some organization. Recently, I 

think the local government is not effective. Not just SAO, it is every level of the government. 

The bribery practice involved from the top to the bottom level. For example, a road project of the 

Provincial administration cost about 11 million Baht that open an opportunity for the Provincial 

Council to take control of the project. When the budget allocated for the project, the Council 

member used only 5 million Baht for the project. The budget has left for 6 million Baht that has 

not used for the road project. The Provincial Council member took 6 million Baht to his own 

account. The official has a power to take bribe. I think corruption has several models. It is 

difficult for the district government to involve in corrupt activities. It depends on the citizens to 

give them bribe, or not. Sometime the Land Department officials go to survey the land and 

received 500 or 1000 Baht from the land owner. It is very normal. The Land Department is very 

corrupt when they grant a Certificate of Utilization or N S 3 K document for the temple which is 

a public land. 

The author – Let move to the second question sir. What do you think about bribery in Thailand? 

How is bribery harm the country in terms of economic development? 
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Interviewee – Corruption practices are not complicate. It is just a private individual who has 

done something illegal, and try to offer a bribe to a government official to avoid its mistake. 

The author – Yes sir. Question 3, what are possible solutions to solve this problem, both short 

and long term? 

Interviewee – We need to fix government’s organizations from the top to the bottom. It has to 

solve the problem toward a top-down structure. The corruption start on the top that mostly 

continue to the next level all the way to grassroots level. The problem needed to focus on the top 

level. 

The author – Yes sir. For question 4, how bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – With bribery, I has little trust in the government. There used to be around 70% of 

bribery, however, it has improved from time to time. It has been less when compared with the 

past. People still having some concern, but it is not similar to the past.  

The author – The last question sir. How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – In the past, asking for a bribe from government officials have caused some stress 

for ordinary citizens. For example, if a citizen has some problem that needed help from the 

government, a citizen has to acquire a loan to pay for a bribe to the officials. It has created a debt 

for a citizen. However, it was in the past. I think a poor citizen cannot seek help from the 

government when he/she has a problem. For the rich people, it is not a problem. It is hard for a 

poor citizen. Recently, I have some trust that the corruption problem will be tackle down. Every 

level include politicians, village headmen, and any others.  

The author – Yes sir. That is all I have to ask. Thank you very much sir. 
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Ordinary Citizen No. 4 – A Rubber Farmer, Chang Klang 

District, NakhonSiThammarat 

The author – Hello sir. I would like to interview you for my thesis research sir. I am doing the 

research about corruption in Thailand sir. I want to interview you to represent ordinary citizen’s 

perceptions. I will keep your information secretly without disclosing your first and last name for 

your security sir. There are 5 questions. First question, what is your direct and first-hand 

experience with bribery? 

Interviewee – I have not seen it in my area because there is not many benefits available. 

The author – Has you had some experience when contacting the government for public services 

at the district office or the Land Department sir? Has you been asked for some bribe from the 

officials? 

Interviewee – No, I have not had any experience. Not at all sir. 

The author – Yes sir. What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the 

country in terms of economic development? 

Interviewee – Bribery has causes some improper habits for the people. Government officials 

would not want to process any help or request for the people if they have not received any bribe. 

There is under table payment that briber and receiver have agreed to involve. For example, if we 

need faster service at the government clinic, we would have to put in an envelope at least 5,000 

Baht to move up from No. 20 to No. 1 or No. 2 in the waiting line to see the doctor. We can 

actually go through the process, however, paying bribe can make is faster. This is a mutual 

agreement between an official and a receiver. It actually should not happen at all. 
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The author – It should not happen sir. Yes sir. Question 3, what are possible solutions to solve 

this problem, both short and long term? 

Interviewee – The way to solve the problem is difficult because it has been deep in the society 

for a long time. For example, Chief Executive of the SAO asked for 10 percent when a business 

owner want to bid for the procurement. Tenth percent deduction has reduce the quality of the 

project because business owner will find the way to make profit first. If the project is designed to 

build a road, 10 percent deduction would reduce the road quality. Concrete mixed would be 

reduce because of profit calculation. It would cause the quality of the road when it finished. The 

poor quality road will impact the general public.  

The author – Corruption causes some damage for the country that is hard to solve. What is 

about the long-term solution sir? Any solution to tackle the problem in the long-term? 

Interviewee- For the long-term, I think it can be solved, however, it will take time. 

The author – Question 4 sir, How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – I am not sure if I can trust how the government works. The under table system 

putting a bribe money in an envelope for faster services. This has reduce some trust in the 

government. 

The author – It reduces the confidence level for you. The last question sir. How would this 

impact you as citizens in your community? 

Interviewee – The nation’s development would not progress very well because some part of the 

wealth would be in the hands of powerful officials. Instead of using 100% of the budget for the 

development, it might be able to use only 80%. The budget cannot be used 100% that caused the 

delay in the development for the country. It reduces the competitive level for the country in the 

international arena.  
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The author – Sir. Those are all questions sir. Thank you very much. 

 

Ordinary Citizen No. 5 – A Retired University Professor, 

Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province   

The author – Hello sir. I am doing the thesis research about corruption and bribery in Thailand 

sir. I want to ask 5 questions for my data. However, I will not disclose your information 

including your first and last name for your security sir. 

Interviewee – OK sir. I understand. 

The author – First question, what is your direct and first-hand experience with bribery?  

Interviewee – For direct experience, I do not have it. I never seen it. 

The author – Have you had any experience with bribery when contacting or receiving 

government services sir?  

Interviewee – No, I have never seen sir. 

The author – Second question sir. What do you think about bribery in Thailand? How is bribery 

harm the country in terms of economic development? 

Interviewee – Some people said corruption occur, but I have never experienced it. I think 

corruption and bribery are not good because the government revenue will be reduce from those 

activities. 

The author – Sir. Do you think bribery and corruption can impact the nation’s economic 

development or any others sir? 
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Interviewee – Yes, it has impact the economy. The tax revenues cannot go to the government in 

the full amount because it would be taken by some people. For example, illegal lottery can be a 

good example that some people have benefited from it. Instead of legalizing it to bring income to 

the government, the income goes to some group of people. 

The author – The government is not taking it seriously. Is that right sir? 

Interviewee – Yes.  

The author – Yes sir. Question 4, how bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – Oh! Politicians have invest a large amount of money to be elected. They would 

take money for what they have paid to be elected. This is what happen in our country.  

The author – Trust is very few for you sir. Yes sir. The last question, how would this impact 

you as citizens in your community?  

Interviewee – If corruption or bribery is not happen, it would be nice. However, Thailand has 

been involved with this for a long time. I have no ideas with my current age that we can solve 

this problem, or not. I am just an ordinary citizen who cannot fix the problem alone. I am not a 

fighter. I think it is very hard problem. We have to promote and teach young children for the 

long-term solution. 

The author – Yes sir. Those are 5 questions I have sir. Thank you very much. 

 

Ordinary Citizen No. 6 – A Motorcycle Taxi Driver, Chawang 

District, NakhonSiThammarat Province  

The author – Question one, what is your direct and first-hand experience with bribery? 
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Interviewee – Yes, I have. The district police has given a fake ticket to citizens in the city area. 

When the police stop the citizen for the traffic violation, he would give a fake ticket that has no 

government seal on it.  

The author – That was your experience sir. 

Interviewee – The police was not fair with the people because he lock the people motorcycle 

with the chain. 

The author – Sir. Was it in the Chawang District sir? 

Interviewee – Yes, it was in the district.  

The author – How is about in the district office sir? Have you seen any? 

Interviewee – I have no idea for the district because I have not contacted the district office for a 

long time. I just go to receive my identification card which is once in a while. Whenever I visit 

the district office, no officials asked me for any bribe.  

The author – It is just the police who asking for a bribe payment. 

Interviewee – I know the police too. The police stop the motorcycle who did not wear helmet. 

The citizen asked for a ticket so he can pay for it. The police did not give the official ticket, but 

he instead gave a fake ticket to him. The ticker with no government seal. I was there and seen it, 

but I could not do anything.  

The author – Sir. 

Interviewee – For the district, I have not been there for almost 10 years because I have not 

business to go there. 

The author – Question 2 sir. What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm 

the country in terms of economic development? 
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Interviewee – For me, I have no idea sir because I am just an ordinary citizen. I still being a 

same person. It does not matter who has done what. 

The author – Could corruption impact the country sir?  

Interviewee – Yes, it has an impact to the nation. It depends who is a prime minister. For 

example, the policy of substituting a rubber farmer for 1000 Baht per Rai (1 Acre = 2.5 Rai) is 

not benefit the small farmer. It has benefited the big business farmer who own large amount of 

lands. Employees will not receive any benefit from such policy.  

The author – Sir. Next is question 3. What are possible solutions to solve this problem, both 

short and long term? 

Interviewee – It is possible to fix it. However, ordinary citizens are afraid to participate. They 

are afraid of polices. They have many good ideas to stop corrupt activities, but most of them has 

no impact from it. Therefore, they have not done anything when they meet the police officers. 

The author - How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – I am not trust any government. The only government I trusted was the General 

Prem’s government because he had helped most of the people. Most of government these days 

are helping the wealthy people, not the poor people. Prime Minister Prem’s government had not 

created any problem for ordinary citizens. He was not corrupt.  

The author - How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – The police that I mentioned earlier can asked for bribe with traffic violator only. 

He was not done it with a citizen who follow the law. The money would not go to the 

government when he issue a fake ticket. Many citizens also try to bribe the police to avoid the 

prosecution process. They want to pay about 2000 Baht rather than 10,000 Baht for the court 

fees.  
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The author – Sir. Those are all questions I have. I will keep it as data. Thank you very much. 

Ordinary Citizen No. 7 – A used Car Dealer, Bangkok. 

The author – Sir. Hello sir. I would like to interview you for my thesis research sir. I am doing 

the research about corruption in Thailand sir. I want to interview you to represent ordinary 

citizen’s perceptions. I will keep your information secretly without disclosing your first and last 

name for your security sir. There are 5 questions. First question, what is your direct and first-

hand experience with bribery? 

Interviewee – Is this a question? It is very broad. It is hard to answer.  

The author – I mean it could be your experience that you have seen sir.  

Interviewee – I have not experienced it myself, but I have heard it from other people. The 

question is broad that is hard to answer. 

The author – I am looking for a personal experience. 

Interviewee – A high chance to find a corruption practice has to be the private firm that trade 

with the government directly. I am just a business owner so it is hard to have a direct experience. 

The author – Never seen it sir because it has everywhere. 

Interviewee – What is question two? 

The author - What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in 

terms of economic development? 

Interviewee – It has a large impact to the nation’s development. The budget proposed with a 100 

percent funding, but it can use only for 60 or 70 percent at most. Is that right? 

The author – Sir. 
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Interviewee – Corruption slow down the nation’s development that the country cannot be 

competitive in the international community. The main reason that government officials have to 

take a bribe because their income is low. It is too low that is hard to cover their basic 

expenditure. Therefore, they have to corrupt to survive. The problem is very hard to solve. 

The author – It is hard to solve sir. 

Interviewee – Because of the basic salary of Thai people start at 9,000 or 10,000 Baht 

(Approximate $300 or $330), it is not enough for them. Comparing with the developed country, 

their basic income start at 90,000 or 100,000 Baht (Approximate $3,000 or $3,300). It is about 

tenth time different.  

The author – Sir. 

Interviewee – With that condition, it is hard to avoid corruption. It is very hard problem to solve.  

The author – Question 3 sir. What are possible solutions to solve this problem, both short and 

long term? 

Interviewee – The government officials have to be honest with their duty. They have to follow 

the rules and procedures directly. If they follow these criteria, the corruption problems would not 

occur. Second, laws need to be very effective similar to South Korea or Taiwan. Those countries 

have taken corruption problem very seriously that government officials are afraid to commit in 

corrupt activities. The problem would reduce if we follow their paths. 

The author – You mean making the law enforcement more serious. How is about the long-term 

solution sir? What is your opinion? 

Interviewee – For the long-term, we have to look at income level that need to be adjusted. If 

government officials have proper income to support themselves, they would not need to corrupt. 
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When giving income and expense equally to the government officials, they should not commit in 

anymore corrupt activities. Otherwise, the punishment should be severe.  

The author – Thank you sir. Question 4 sir. How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – Every government have corrupted either more or less. It also depends what 

governments have corrupt for, but they have worked to make the nation move forward. If 

corruption occur in the government and the country can continue to grow, I think we can accept 

it. It is similar with the private firms that they have some corrupted employees, but their business 

can still profitable. If corrupted employees make the company lose profit, then the owner cannot 

survive as well.  

The author – Sir. Good comparison answer sir. The last question sir. How would this impact 

you as citizens in your community? 

Interviewee – Not at all because I used to it. However, I want corruption to be eliminated from 

society.  

The author – You want to abolish corruption sir. 

Interviewee – Or corruption can occur at some level such as 4 or 5 percent is acceptable. 40 or 

50 percent of corruption is not acceptable.  

The author – Sir. Is it many corruption in these days sir? 

Interviewee – It is not just the central government. Corruption has occurred at every 

organizations including local government involved with local officials. However, if they are 

corrupt and do not work, it would not be great. 

The author – The country cannot move forward.  

Interviewee – If they corrupted, but they are working. It is ok to me. 

The author – Sir. Those all I have to ask sir. Thank you very much. 
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Ordinary Citizen No. 8 – A small business owner, Mueang 

Chiang Rai District, Chiang Rai Province 

The author - Sir. Hello sir. I would like to interview you for my thesis research sir. I am doing 

the research about corruption in Thailand sir. I want to interview you to represent ordinary 

citizen’s perceptions. I will keep your information secretly without disclosing your first and last 

name for your security sir. There are 5 questions. First question, what is your direct and first-

hand experience with bribery? 

Interviewee – It is very difficult to live. Corruption has caused some problem to live in the 

society. Every official is corrupted.  

The author – Do you have personal experience about corruption sir? Have you seen any of it? It 

can be government officials asked for bribe or something else sir. 

Interviewee – It starts from school level because entering a good school need to pay bribe to 

school officials. It really start from this point.  

The author – It starts at the school level sir.   

Interviewee – Yes, it really starts at the school level. If parents do not have money to pay, then 

their children cannot study at the school. There are also all vices can cause officials to commit in 

corrupt activities. Everybody love money so it is hard to say no to money. Corruption is a deep 

root problem in Thailand. 

The author – Have you had any direct experience sir? 
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Interviewee – Yes, I have experienced it many times. It is everywhere. Everywhere I go I have 

seen it. If you want to contact the government officials, you will see it. 

The author – Are most of it from government officials sir? 

Interviewee – Yes, most of it are from government officials. Without paying bribe, you will not 

have a smooth path or a convenient way to do anything. 

The author – Because you are a business owner who travel all over, you have to pay along the 

way to police to get through you destination. 

Interviewee – Yes. 

The author – I want to move to question 2 sir. What do you think about bribery in Thailand? 

How is bribery harm the country in terms of economic development? 

Interviewee – Corruption is a deep root problem in the society. It is very hard to solve. When a 

good official enter the government, most of them became corrupt. It has several impacts to the 

country development. Good people have no chance to move up to the higher position except 

people who have money and power. Education in the country side is still not enough to teach 

them avoiding bribe or corruption. Whenever there is election, people are mostly accept money 

from the candidates and actually vote for them. The people have no ideas what the candidate 

would do once they have elected to the office. 

The author – Yes sir. Question 3 sir. What are possible solutions to solve this problem, both 

short and long term? 

Interviewee – Oh! It has to fix at the education system. The next target is media because it is 

very important tool to stop corruption. Most of them have not reported the case. They are mostly 

focus on entertainment. Most of the time, they present who has money or power in the society. It 

actually has promoted people to be corrupted.  
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The author – It builds a culture that promote corruption in the society sir. Question 4 sir. How 

bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – If a business want to do a project, they have to think about bribe and corruption 

cost in the budget plan. A business owner need some extra money to pay for bribe. Otherwise, it 

is hard to start a project. 

The author – Bribery and corruption have to include in the proposal sir. The last question sir. 

How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – Bad people do not afraid of the law. Bad people who have money do not afraid 

the law. These are the culture in Thailand these days. 

The author – It is hard for a good person to survive. 

Interviewee – Yes, it is very hard. Yes sir. 

The author – That is all sir. Thank you very much. 

 

Ordinary Citizen No. 9 – A Book Store Owner, Bangkok 

The author - Hello sir. I would like to interview you for my thesis research sir. I want to 

interview you to represent ordinary citizen’s perceptions. I will keep your information secretly 

without disclosing your first and last name for your security sir. 

Interviewee – Ok sir. Please go ahead. 

The author - What is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – The one that I have seen the most is a police. 

The author – Is it a police sir?  
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Interviewee – Yes sir. I have seen a teen who has a positive drug test with his urine sample, but 

he was released from the police station.  

The author – He was released to go back home. 

Interviewee – Ah! Yes, he had to pay some money to be released.  

The author – It means if he is a criminal, he could use money to avoid a prosecution. 

Interviewee – Yes sir. I have not seen directly, however, the person who did it borrowed my 

money. He told me the story that he was released from the police station after he paid them to be 

released for his positive drug test.  

The author – It is happen in the society. I would like to move to question 2 sir. What do you 

think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic 

development? 

Interviewee – There are many impacts for the country. If there is no corruption, Thailand could 

already become a developed country. I think Thailand has a serious problem with corruption. 

Bribery and under table agreement are spread out across the society. I think it is hard to solve 

these problems. The hardest to solve for the nation. If we can fix this problem, the nation could 

develop much faster.  

The author – I would like to move to question 3 sir. What are possible solutions to solve this 

problem, both short and long term? 

Interviewee – For the current government, I think they can solve corruption problems sir. From 

the news, most of corrupted officials are very powerful. Ordinary citizens do not have enough 

voice because they have to listen to what politicians say. If they want to fix corruption problem, 

it has to start at the top level.  

The author – It depends on them if they are serious with it, or not. 
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Interviewee – Yes sir. Most of the punishments target on the lower level position who go 

through prosecution processes. The top level corrupted officials are not arrested or prosecuted 

with the law.  

The author – This condition creates inequality in the society.  

Interviewee – Yes, it is very serious problem sir. Most of government officials are not respect 

ordinary citizens when they meet with them. However, if wealthy people meet with the officials, 

they would treat them very well. 

The author – Sir. These are very useful information for the data. Question 4 sir. How bribery 

impact your trust in the government? 

Interviewee – I never have trusted in the government. Not at all. Let say, seeing a police is 

scarier than seeing a burglar. They are some good polices, however, bad polices have done many 

problem with ordinary citizens. It is a wrong culture that cannot be solved in Thailand. Ordinary 

citizens have to follow the way because they have no way to fight back. 

The author – The last question sir. How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – For me, I do not have any feeling because I am just an ordinary citizen who 

working honestly for money. I have tried my best with my capacity so I do not have any 

problem. I think the most impact is the whole society that everybody can see it easily, such as 

copy rights. There are many good polices and good civil servants. If we see good government 

officials, we are proud them that they have ethic and integrity to work for the people. I think we 

cannot blame the organization, but we have to blame an individual who commit in corruption 

activities. We never know who is good or bad when we see an individual official. Do you agree? 

The author – Yes sir. 



Page | 231 
 

Interviewee – The organization can survive for a long period of time. I think it depends on rules 

and employees in the organization who run it. 

The author – It depends on an individual and procedure. 

Interviewee – Yes sir. Most of people who go through the law are poor people. Rich people can 

stay away from the problem. 

The author – Most of the target is poor people. Rich people can get away with it. Those all 

questions I have for you sir. Thank you very much.  

 

Ordinary Citizen No. 10 – A used Car Dealer, Bangkok 

The author - Hello sir. I would like to interview you for my thesis research sir. I am doing my 

research about corruption in Thailand sir. The first question, what is your direct and first-hand 

experience with bribery? 

Interviewee – For bribery, I want to tell you that I am a straight person. If anyone asking me for 

a bribe, I am not paying them. I always do everything correctly and lawfully. Therefore, I am not 

see anyone who come to request for it. I am doing my business honestly. However, I have heard 

from my friend that the officials would asked for a bribe from a law violator. They looking for a 

loophole or opportunity to ask for bribe with a business that is not follow the law. Most of them 

have to pay to avoid the mistake. This is what I have heard from my colleagues.  

The author – You mean you do everything follow the law.  

Interviewee – I have heard from my friend when there is some loophole, the law violator have to 

agree to pay the officials. It is two sides agreement. Briber and receiver have to agree to do it. 

This is why corruption happen. Does corruption occur at every sector? I would say yes. If you try 
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to avoid the law, you would encounter more corruption with the officials. Most of wealthy 

people who have gained money illegally love to show off their assets to the public. This open the 

opportunity for the law enforcement to check and inspect them. Money is hard to make in the 

society, so becoming rich fast is not a normal practice. Is that right? 

The author – Yes sir.  

Interviewee – For me, I started work when I am 17 year old. Right now, I am almost 60 year 

old. My wealth cannot compare with some government officials. I have one car and one house. 

Some government officials have a hundred million of Baht or even a billion of Baht. I really 

want to know where those money come from. I want to know why the government agencies have 

inspect them. Most of inspection occurred with low level officials. It is a patronage system in our 

society. This system is wide spread in the society that create inequality in Thailand. The problem 

will continue to increase in the future. 

The author - What do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the country in 

terms of economic development? 

Interviewee – I think it depends on the leader who do not want to develop. When people become 

smarter, it would be harder to govern them. 

The author – Question 3 sir. What are possible solutions to solve this problem, both short and 

long term? 

Interviewee – It is very hard to solve it because the law is not effective. It is a very serious 

problem all the way from top to bottom. If the top level is not good, the bottom would not be 

good as well. There is no standard. 

The author - How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – Every government is corrupt. A clean government is never existed.  
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The author - How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – When I know there is corruption, it means there is no honest person in the 

organization. It is very hard thing to be a good official. Thailand is still in the same system. If the 

top level is honest, I think the bottom level cannot corrupt. If the boss is honest and good, the 

staffs would have to follow the lead. Corruption in Thailand has been for more than hundred 

years, not just two or three years. 

The author – It depends on the leader sir. 

Interviewee – Ah. That is right. 

The author – Those all I want to ask sir. Thank you very much. 

 

Ordinary Citizen No. 11 – A Fruit Merchant, Chang Klang 

District, NakhonSiThammarat  

The author – Hello sir. I am doing the research for my thesis paper. I want to gather information 

for my data. The first question, what is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – Yes, I have some experience with it because I am doing about agriculture 

products. When I am going to request a permit from the Department of Agriculture to export to 

Europe, I have to pay for bribe to inspect my fruit produce. I have to put money in an envelope 

every time I am going there.  

The author – Putting a bribe money in an envelope for the Agriculture Department sir. 
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Interviewee – Yes, I have to do it for the GAP approval for export to overseas. The GAP is a 

document that guarantee a safety of produce from pesticide. I have to follow the rule so I have to 

pay for it. 

The author – How much did you put in the envelop sir?  Thousands Baht? Or tenth thousand 

Baht? 

Interviewee – I had to pay 5,000 Baht. It is a large amount with just a small amount of fruit to 

inspect. It was 7 kilogram of Mangosteen for inspection along with an envelope for a bribe.  

The author – Yes sir. Question two, what do you think about bribery in Thailand? How is 

bribery harm the country in terms of economic development? 

Interviewee – I think it is a custom in the society that destroy everything. As I told you I paid 

5,000 Baht for a bribe, I would either increase the price of selling it to the importer or decrease 

the price of buying it from the farmer. I have to find the way to cover the bribe expense because 

the merchant would try to avoid the cost of the business. Bribe payment increase the cost for 

business. What is the next question sir? 

The author - What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – The way to solve it have to promote anti-corruption with the younger generation. 

Corruption and bribery have become a well-known custom at every level. Otherwise, Thailand 

will not be in the top rank of lists of corrupted nations. 

The author – Would the corruption problem go away if the government has passed more laws 

sir? 

Interviewee – I think it can help at some point, however, it has to focus on the big case instead 

of the small case. If the big case has prosecuted, the lower level would be afraid to corrupt. 

The author – Yes sir. Question 4, How bribery impact your trust in the government? 
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Interviewee – Yes, it has. It has impact for the foreign investment. If anyone want to invest in 

Thailand, they would have to pay for a bribe. They pay to receive a faster service or bypass the 

process. 

The author – The last question sir. How would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – It has impacted with grassroots population that they have to pay for bribe. Top or 

middle class has not affect with it. The grassroots people has a hard time because they do not 

have an opportunity similar to the top and the middle class. For example, if we go to the Motor 

Vehicle Office to obtain a drive license, ordinary citizens have to wait for 2 or 3 days. The 

middle class or the wealthy people can put in 1,000 Baht in an envelope to obtain a license 

immediately. The people who are still waiting can do nothing. 

The author – It is still happening these days. 

Interviewee – Yes sir. 

The author – Those all questions I have for you sir. Thank you very much sir. 

 

Ordinary Citizen No. 12 – A retired government official, 

Kalasin Province.  

The author - Hello Madam. I am doing the research for my thesis paper. I want to gather 

information for my data. The first question, what is your direct and first-hand experience with 

bribery? 

Interviewee – I have seen other who has experienced it. I have seen a national politician asked 

for a bribe from the high level official in the Ministry. The official has meet all qualification 
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according to the procedures, however, the politician was still asking him for a bribe payment to 

appoint him in a higher position. He was not willing to pay, but he had to pay to move to the 

higher position. 

The author – Madam. Pay to move up to the higher level. 

Interviewee- Yes, just pay to move up to the higher level. Even though he had met all 

requirement such as seniority and experience. Politicians have controlled the Ministry so the 

officials have to pay in order to move to the next level.  

The author – Was it in your working area when you were there? 

Interviewee – Yes, politicians have asked for bribe from my boss. 

The author – Question 2, what do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the 

country in terms of economic development? 

Interviewee – It has caused a delay with my work. I could not perform the job well. If the 

budget allocated for 20, but it was deducted out for 10. The work would be stuck to continue. It 

is inconvenient.  

The author – It reduces a performance to work. 

Interviewee – Yes sir. What are possible solutions to solve this problem, both short and long-

term? 

The author – It is very hard problem to solve. The way of solving it is improve a living 

condition for government officials. The government has to increase salary and allowance for 

government officials. For ordinary citizens, the government has to boost the economic growth to 

every sector. I think these can help solving at some level, but not so much for corruption. 

The author – Question 4 madam. How bribery impact your trust in the government? 
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Interviewee – I have no trusted at all. Every organization is corrupted. It happens at every period 

regardless of time, either large or small. That is all. 

The author – The last question madam. How would this impact you as citizens in your 

community? 

Interviewee – It has impacted me and others. For example, the government plan to build a road 

for citizens. If there is corruption involved, a road would not last long for the public to use.  

The author – It has impacted to the community that the infrastructure is not in a good condition. 

Madam. Those are all questions I have for you. Thank you very much Madam.  

 

Ordinary Citizen No. 13 – A restaurant owner and a former 

municipality council member, Chawang District, 

NakhonSiThammarat.  

The author – The first question, what is your direct and first-hand experience with bribery? 

Interviewee – Ok. Can I share it focus on the local government? 

The author – Yes madam. No problem.  

Interviewee – Corruption at the local level involved with the budget. In this local district, the 

municipality officials would create a program for seminars or tours. For example, they approved 

500,000 Baht for the plan. The real travel cost per person is 300 Baht, however, the officials 

would write it in the financial record for 600 Baht. If you calculate it, it would not reach 500,000 

Baht. The difference of money would go to the municipal officials’ pocket. This is how the local 

government corrupt. Moreover, the local road in the district has not follow the proposed plan to 
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save the cost, so the rest of the project’s money can be in the officials’ pocket. Most of local 

officials have gain benefit from the project because they control the municipal area.  

The author – Question 2, what do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the 

country in terms of economic development? 

Interviewee – For Thailand, the economy is not strong that impact the nation’s development. For 

example, the local government receive 50 million Baht for the budget. They would take it for 

their own pockets for 30 or 40 million Baht. This has impacted the development budget for the 

local area. Another example, the municipality council approved a budget to build an office, 

however, they have not build anything until the end of fiscal year. Then, they can use the 

approval budget for any purpose because the council have approved the budget already. They has 

used it in the wrong purpose.  

The author – Madam. Next is question three. What are possible solutions to solve this problem, 

both short and long term? 

Interviewee – I think the way to solve the problem is people. A candidate for the office needed 

to have virtue and ethic as a basic requirement. One thing that I have seen is vote buying that 

happen everywhere. In Chawang Municipality, a small district city has spent at least 3 million 

Baht (Approximate $100,000) for an election. However, the city’s budget is about 1.4 million 

Baht for a fiscal year. Once they elected into the office, they have to take money for what they 

have spent. This practice cannot be solved yet because many people want to become a local 

official. I think we have to teach people to anti-corruption practice. For example, the district 

open a bid for the district’s New Year Fair at the district square. It has cost about a million Baht 

for the district. Once the District Chief received money from a winning bidder, he had put in his 
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pocket saying that he needs some extra money to spend. He did not send it to the Revenue 

Department because he want to keep it for himself.  

The author – Yes madam. 

Interviewee – In this case, the District Chief has taken the fair money in his own pocket without 

reporting to the government. Anti-corruption agencies could prosecute and give fine to the 

officer. Moreover, the National Assembly members who are still serving as civil servants have 

their asset a million or a hundred million Baht when they provide asset information to the anti-

corruption agencies. I think those money come from corruption. If they work as civil servants all 

their life, they could not make that much money as a civil servant.  

The author – Yes madam. Question 4, How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – The foreign countries are not invest in Thailand. Corruption is still going because 

the leader is not take the problem seriously. Whenever they are on the media, they would say that 

other countries respect Thai’s government. In fact, they have not accept the military government. 

The patronage system has a significant role in Thai’s society.  

The author – Madam. 

Interviewee – The same patronage system that causes damage to the society. Helping each other 

in the wrong way. 

The author – Question 5, how would this impact you as citizens in your community? 

Interviewee – It has impacted to the people in general, not me. What if the local officials have 

received the budget for 100,000 Baht, they have to spend somewhere else to avoid problem in 

the area. They do not want other to know where the money come from. This is the fact for what I 

have said. 

The author – Madam. Thank you very much. Those all questions I have for you. 
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Ordinary Citizen No. 14 – A Barbershop Owner, Chawang 

District, NakhonSiThammarat.  

The author – I would like to interview you for about 5 minute sir. 

Interviewee – OK. 

The author - I am doing the research for my thesis paper about corruption in Thailand. I would 

like to ask you 5 questions sir. Question 1, what is your direct and first-hand experience with 

bribery? 

Interviewee – Yes, I have seen it. It was an annual drafting for the military services.  

The author – Question 2, what do you think about bribery in Thailand? How is bribery harm the 

country in terms of economic development? 

Interviewee – I think these problems impact the country’s development. If many people are 

corrupted, the country would not develop. 

The author – It slows down the development.  

The author - What are possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – Ordinary citizens have to learn more about corruption through education system. 

The author – That is mean the citizens can inspect the government. 

Interviewee – If ordinary citizens have educated more, they would know that corruption is not a 

good practice.  

The author – Yes sir. Question 4, How bribery impact your trust in the government? 
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Interviewee – Ah, I have no opinion for this question. 

The author – Yes sir. No problem. How would corruption impact you as citizens in your 

community? 

Interviewee – Yes, it has. The development of the infrastructure is not effective. For example, 

the government officials take money out of the budget for the road project. The materials are low 

quality that has damaged the road lifetime faster. The people would have impacted from this 

practice. The road would have potholes quicker than usual.  

The author – Yes sir. Those all questions I have.  

 

Ordinary Citizen No. 15 – A Taxi Driver, Mueang Chiang Rai District, 

Chiang Rai Province 

The author – Hello sir. I am doing a thesis research about corruption in Thailand sir. I want to 

interview you for your experiences that you have seen in the government or the bureaucracy.  I 

will keep your interview as a data in the research, however, I will not reveal your name for the 

safety reason. There are 5 questions sir. The first question is, what is your direct and first-hand 

experience with bribery? 

Interviewee – Sir. Do you have any preference for what government agencies? 

The author – Not necessary sir. It can be any government organization. My main focus is on 

Ministry of Interior sir.  

Interviewee – I have not contacted much with Ministry of Interior. I am a taxi driver so I have 

experienced with highway polices. My direct experience is with highway police. Whenever I am 

driving a taxi, the police usually give me allegation without any document or ticket.  
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The author – Sir. You mean no receipt or ticket from the police. 

Interviewee – Yes. They tried to ask for bribe from me directly.  

The author – Sir. Do you see that often? 

Interviewee – Not so much with other government agencies. I have seen most of it with polices. 

The author – Do you drive a taxi in Chiang Rai sir? 

Interviewee – Yes, I am drive in Chiang Rai. However, I am drive to other provinces as well. 

Sometime, there are police check points along the highway. I have direct experience with 

highway polices at the police check point at Mae Sot District (Tak Province). Polices saw my 

license plate from Chiang Rai, so he asked me for a supporting money for the check point. It was 

something polices have done with me.  

The author – They asked for it without any receipt sir. They just asked for money directly.  

Interviewee – No receipt given. They just asked for money only.  

The author – Most of your experience happened in Chiang Rai Province sir.  

Interviewee – Yes, I have experienced it directly.  

The author – Yes sir. Most of the interviewees have mentioned about police as well. 

Interviewee – I have not contacted other government agencies that much. 

The author – Have you had experienced with transportation agencies sir? Or any experienced 

with provincial level? 

Interviewee – No, I have not seen that much. 

The author – Sir. I would like to move to question 2 sir. What do you think about bribery in 

Thailand? How is bribery harm the country in terms of economic development? 

Interviewee – I think it has a large impact. As I mentioned about my experience earlier, it has 

impacted me greatly because police was corrupted. Sir. It has a great impact.  
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The author – Yes sir. How is about any impact to you sir? 

Interviewee – What do you mean? 

The author – I mean direct impact to you sir. If polices ask you for many time, it might impact 

to your income. It is something similar to this sir.  

Interviewee – Yes, it has impacted on me. It is mostly impact on my income level. It increase 

the cost of the business that I have to add the cost of operation.  

The author – Sir. Yes sir.  

Interviewee – I mean the cost of living. 

The author – Sir. It increase your cost of living. I want to move to question 3 sir. What are 

possible solutions to solve this problem, both short and long term? 

Interviewee – For the short-term solution, I think we should not respect to corrupted government 

officials. We do not need to respect them. I mean we should not show our appreciation to 

corrupted government officials. 

The author – Do you mean in the society sir? 

Interviewee – Both society and personally. 

The author – How is about the long-term solution sir? 

Interviewee – For the long-term solution, I think it has to start with education system as the best 

solution. 

The author – Starting at education and teaching students.  

Interviewee – It should start at teacher because corruption has spread out to every system.  

The author – Sir. 

Interviewee – However, I have not had direct experience with education system. I just heard 

from others about it. 
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The author – Sir. It should start at the education system for the long-term solution. 

Interviewee – Yes sir. 

The author – Question 4 sir. How bribery impact your trust in the government? 

Interviewee – I have lost trust in the government for a long period of time. 

The author – Sir. Have you lost trust with every government? 

Interviewee – Yes sir. I have lost trust with every government. It cannot fit with the current 

system. 

The author – It might cause damage to the country sir. The last question, how would this impact 

you as a citizen in your community?  

Interviewee – Do you mean the impact?  

The author – Sir. The impact to you as a citizen in your community. 

Interviewee – I think it is infrastructure for the most part that has a large impact on. 

The author – Do you mean roads and other public utilities for the infrastructure sir? 

Interviewee – Yes, the road system, the electric system, and other systems. It becomes a custom 

that you cannot receive a receipt for services. For example, if you want to ask the government for 

electricity service, you would pay money for it. 

The author – Is it means that the regulation does not require to pay for the services? It becomes 

an improper custom to pay money for free service. Is that correct sir? 

Interviewee – It might have some fees for receiving a license. 

The author – It might not be a large amount, but the government officials asked for a large 

amount. 

Interviewee – Sir. 

The author – I have never heard that this practice is happen. 
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Interviewee – Sir. That is what I have seen. 

The author – That is all I have to ask. Thank you very much sir. I will use it for my data. 

Interviewee – For the bureaucratic system is another thing too. 

The author – Please go ahead sir. 

Interviewee – Collusion in government procurement of Ministry of Interior. It involved with 

office materials when government officials sell or buy it. 

The author – Is it at the local level sir? 

Interviewee – I think it is all the way from local level to the national level. 

The author – Sir. I will keep this information for the data too. Sir. Thank you very much.  
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Interview Transcripts: Ordinary Citizens (Thai 

Language) 

ท่านที ่1 – ช่างนาฬิกา กรุงเทพ 

ผม – พอดีท าวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบัการคอรัปชัน่ติดสินบนในประเทศไทย ก็เลยอยากจะสมัภาษณ์ไวเ้ป็นขอ้มูลน่ะครับ มี 5 

ค  าถามครับ ขอ้แรกก็ขออนุญาตถาม คือประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวกบัการติดสินบนในฐานะประชาชนน่ะครับ หรือในการติดต่อ

หน่วยราชการ  

ท่าน – ก็เคยติดต่อหน่วยราชการเก่ียวกบั ไอเ้ร่ืองท่ีดินนะฮะ ตอ้งมีสอดไส ้งานถึงจะเดินฮะ กรมท่ีดินของกระทรวงมหาดไทย

เน่ียแหล่ะฮะ  

ผม – กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ใช่ไหมค๊รับ ตอ้งใหเ้งินเขา  

ท่าน – ตอ้งมีสอดไส ้งานถึงจะไปฮะ  

ผม – ครับ ก็งานถึงจะเดินครับ แลว้ไม่ทราบวา่คูณอามีความคิดเห็นอยา่งต่อวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทยครับ  

ท่าน – มนัไม่ควรจะมีฮะ อยา่งท่ีในหลวงท่านทรงบอกวา่ ถา้ไม่พอกินก็อยา่ไปท า ไปหางานเอกชนท า คุณสมคัรใจมาท าเอง คุณ

จะมาเรียกร้องอะไรมากมาย นอกเหนือจากเงิน แลว้ฝ่ายโยธาเหมือนกนั ของเขตนะฮะ ถา้เราจะตอ่เติมบา้นอะไรเน่ีย ช่วงท่ีเราจะ

ต่อเติมเน่ีย เขาไม่มาสนใจ ช่วงเราจะลงมือน่ีเขาไม่สนใจ แต่พอเราท าไปคร่ึงๆกลางๆ เขาจะมาตรวจแลว้ เขาจะมาเรียกร้องรับ

เงินแลว้ พวกโยธาๆ ข้ึนอยูก่บักทม.  

ผม – แลว้คิดวา่มีผลกระทบกบัคุณอาอยา่งไรครับ  
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ท่าน – ก็คือวา่ มนัมีผลกระทบ ท่ีวา่เขาไม่ใหค้วามเป็นธรรมกบัเราวา่ ถา้เราจะท าอะไร เขาควรใหค้  าปรึกษาวา่ท าอยา่งง้ีไม่ไดน้ะ 

ควรจะท ายงัไงนะฮะ หรือวา่ท าไดแ้ต่เขามาเรียกรับเงินโดย ไม่มีเหตุผล มนัก็อีกเร่ืองนึงนะฮะ  

ผม – แลว้ในผลกระทบต่อ เศรษฐกิจประเทศน่ะฮะ หรือวา่ในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ คุณอาคิดวา่มีผลยงัไงบา้งครับ  

ท่าน – ก็ท าให ้เหมือนกบัวา่ ท าใหแ้บบวา่วงการ เราตอ้งจ่ายเงินทุกอยา่ง ถึงจะท าธุรกิจอะไรไดอ้ยา่งงั้นนะฮะ จะประกอบ หรือ

ท าอะไรข้ึนมาเน่ีย เราก็ตอ้งเสีย เบ้ียบา้ย รายทาง ถึงจะท าไดส้ะดวกอ่ะ อยา่งเง้ียฮ่ะ  

ผม – ครับ  

ท่าน – ผลกระทบเศรษฐกิจ มนัก็ท าแบบวา่ คลา้ยๆกบัวา่ตอ้งจ่ายเพ่ิมในส่วนนึงไง คือวา่เรามีงบประมาณเท่าน้ีลงทุนใช่ไหมฮ๊ะ 

ถา้เราจะท าจริงๆ เราตอ้งหาเพ่ิมมาใหพ้วกคอรัปชัน่ไป เราถึงจะท างานได ้นะฮะ ก็ไปเพ่ิมตน้ทุนของเรา  

ผม – เพ่ิมตน้ทุน 

ท่าน – สินคา้ก็แพงข้ึน  

ผม – ขออนุญาตขอ้ต่อไปแลว้กนัครับ คือ ก็คืออะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ในระยะสั้นและระยะยาวน่ะครับ  

ท่าน – แกไ้ขปัญหา ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม คือเราตอ้งอบรมก่อนเขา้ คือตั้งแต่ชั้นเรียนเลยนะฮะ ควรจะมีสอนจริยธรรม ศีลธรรม 

จรรยาบนั อะไรพวกน้ี ควรจะมีสอนนะฮะ แลว้ท่ีส าคญัท่ีสุดเราควรจะสร้างเศรษฐกิจใหม้นัเขม้แขง็มากกวา่น้ี เพราะวา่ปล่อยให้

พวกพอ่คา้ คา้ก าไรเกินควร อะไรอยา่งเง้ียนะฮะ ท าใหเ้หมือนวา่สินคา้มนัแพงข้ึนเร่ือยๆ เขาก็ตอ้งหาทางด้ินรน หาทางใชจ่้าย ก็

ตอ้งคอรัปชัน่ไปเร่ือยๆ ตวัการคือพอ่คา้ พอ่คา้เอาเปรียบมากเลยฮะ ระบบผกูขาดของพอ่คา้เน่ีย มนัเอาเปรียบมากครับ  

ผม – ครับ พอ่คา้เอาเปรียบมากนะครับ  
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ท่าน – อยา่งเวลาเน้ียบอกตรงๆ เราเสียเปรียบมากๆกบันายทุนใหญ่ๆ ท่ีเขาเปรียบพวกเกษตรกรนะฮะ ไม่ตอ้งมาก แค่ทุกวนัเน้ีย

เกษตรกรตอ้งการท าการเล้ียงไก่ เล้ียงกุง้ เล้ียงปลา เอาพนัธ์ปลา พนัธ์ไก่จากเขามา ไปเอาอาหารจากเขามา เสร็จแลว้ก็ตอ้งขายให้

เขา คือเหมือนเราไดแ้คค่่าจา้งเล้ียง เท่านั้นเอง มนัไม่ไดเ้ป็นของเราเองอยา่งเน้ีย พอ่คา้คนกลาง ไอพ้อ่คา้คนน้ีเน่ีย เอาเปรียบ

มากๆเลย ระบบผกูขาดน่ีไม่ควรจะมีในประเทศ บอกตรงๆ 

ผม – เร่ิมเป็นระบบผกูขาดไปแลว้ใช่ไหมค๊รับ รายยอ่ย รายกลางอยูไ่ม่ได ้

ท่าน – ใช่ อยูไ่ม่ได ้พวกน้ีเวลาน้ี นายทุนนายใหญ่ท่ีจะอยูไ่ดเ้วลาเน่ียครับ  

ผม – ครับ แลว้คิดวา่วฒันธรรมการติดสินบนคอรัปชัน่ในประเทศไทย มีผลต่อความเช่ือมัน่ของคุณอาแค่ไหนฮะในรัฐบาล  

ท่าน – มีฮะ ถา้เป็นรัฐบาลท่ีใสบริสุทธ์ิจริงๆ เขาจะตอ้งปราบพวกน้ีออกไป  แต่เขาไม่ปราบ เขากลบัใหท้า้ยดว้ย แลว้เขาก็มี

ผลประโยชนด์ว้ย ท าใหป้ระเทศชาติเราเส่ือมโทรม คือๆเสียประโยชน์ ไม่ตอ้งมากดู 10 ปี 20 ปีมาน่ี เราพฒันาสูป้ระเทศเพ่ือน

บา้นไม่ไดแ้ลว้ สาเหตุจากการคอรัปชัน่น่ีเองฮะ  

ผม – ครับผม จริงฮะ  

ท่าน - สิงคโปร์ หรือมาเลเซียแบบน้ี เขาเร่ิมพฒันาเกินเราไปถึงไหน เพราะเขาปราบคอรัปชัน่ไดจ้ริงฮะ อยา่งเวยีดนามเอง ตอนน้ี

เขาก็เร่ิมจะแซงหนา้เรา เพราะเขาเร่ิมเอาจริงเอาจงัเร่ืองการปราบคอรัปชัน่แลว้ คือคอรัปชัน่บา้นเรามนัซึมซาบตั้งแต่ขา้ราชการ

ตวัเลก็ๆ ไปจนกระทัง่ระดบัหวัหนา้เลยฮะ  

ผม – อือครับ ระดบัล่างไปจนถึงระดบับนไปเลย  

ท่าน – ใช่ครับๆ มนัก่ายกนัหมดล่ะฮะ ไม่ตอ้งมาก ถา้คุณบอกวา่ไม่มีคอรัปชัน่ ไม่มีผลประโยชนเ์น่ีย ไออ้ยา่งพอ่คา้ยาในคุกเน่ีย 

ท าไมเขาสามารถสัง่ยาออกมาขายไดจ้นทุกวนัน้ี ปราบไม่หมดสกัทีอ่ะ ถา้ไม่เหตเุพราะคอรัปชัน่ เขาจะท าไดไ้หมอ่๊ะ  
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ผม – จริงครับ  

ท่าน – มนัปราบปรามไม่จริงอ่ะ ก็พอจะปราบก็ปราบไม่ได ้เพราะวา่ อิทธิพลของคอรัปชัน่มนัเหนือกวา่เขาอ่ะ หรือวา่เขาไม่

ตั้งใจปราบก็ไม่รู้เขา เสวยผลประโยชน์ได ้จนเขาไม่รู้ไม่ชีไปก็มี  

ผม – ครับผม อยา่งน้ีก็ตอ้งกลบัไปท่ีตั้งแต่เร่ิมปลูกฝังในระดบัเยาวชน 

ท่าน – ใช่ ตอ้งเร่ิมตั้งแตป่ลูกฝังในระดบัเยาวชนข้ึนมาเลย ตอ้งพฒันาตั้งแต่ตรงน้ี ทุกวนัน้ีมนัเร่ิมตั้งแต่สอบครู ก็จ่ายตงั มนัจะ

ไปไดอ้ะไร ทุกวนัน้ีมนัไปหมดทุกวงการแลว้ ไม่รู้จะแกย้งัไงตอนเน้ีย  

ผม – ครับ มนัคลุมไปหมดแลว้ตอนน้ี 

ท่าน – ขนาดสอบบรรจุครูยงัตอ้งจ่ายตงั สอบบรรจุนกัเรียนต ารวจยงัตอ้งจ่ายตงั แลว้ยงัเง้ียจะเอาอะไรเน่ีย ถา้เขาจ่ายตั้งแต่ตน้

ทางแลว้ ปลายทางเขาก็ตอ้งเอาคืน จะไปวา่นกัการเมืองซ้ือเสียงแลว้มาถอนทุนอยา่งนั้นไม่ถูกแลว้ มนัเร่ิมตั้งแต่ตน้ทาง ตั้งแต่

ตรงน้ีแลว้ ราชการก่อนเลยอ่ะ  

ผม – เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี ใหป้ระชาชน ก็ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ การติดสินบนน่ีมีผล ต่อคุณอาอยา่งไรฮะในฐานะ พลเมือง

ของชาติ และก็ต่อชุมชนของคุณอาเอง  

ท่าน – คือจะบอกวา่มนัเร่ิมตั้งแตจุ่ดเลก็ๆไป ก็คือระดบัชุมชนของเราเน่ีย บอกตรงๆวา่กรรมการชุมชนเน่ียเขาไดผ้ลประโยชน์

จากพอ่คา้ คือเขาจะมาขายของ เขาก็เอาเงินมาจ่ายใหป้ระธานชุมชนวา่เขาจะมาขายของตรงน้ีนะ ขอใหเ้ขาขายท่ีน้ีไดไ้หม ๊ซ่ึงมนั

เป็นท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป็นทางใชส้อยใชป้ระโยชน์ ใหค้นเดิน แต่เขาอนุญาตใหเ้ขามาวางของขายเพ่ือผลประโยชน์ในส่วนน้ี ก็ท า

ใหผ้มเสียประโยชน์ คือวา่เขาเบียดบงัท่ีสาธารณะไปแลว้อ่ะ มนัเร่ิมตั้งแต่ชุมชนแลว้อ่ะ มนัเร่ิมตั้งแต่จุดเลก็ๆตรงน้ีอ่ะ กรรมการ

ชุมชน ประธานชุมชน ยนักระทัง่ไปถึงเขต แลว้ก็ถึงตวัอ าเภอ ตวัจงัหวดั ตรงไปเร่ือยๆเลย คือมนัเร่ิมจากจุดเลก็ตรงน้ีเน่ีย แต่วา่
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พวกเราก็เขม้แขง็ไม่พอท่ีจะไปขวางเขา แต่วา่เราก็พยายามคือบอกเขาวา่คุณท าอยา่งง้ีไม่ได ้แตท่างส่วนเขามีแบค็อพัก็คือ พรรค

การเมืองท่ีหนุนหลงัเขาอยู ่เขาบอกวา่ท าไปไม่เป็นไร เขาจะช่วยเหลือ ท่ีน้ีมนัก็ท าอะไรไม่ได ้บอกตรงๆ  

ผม – อ่อ คือเขาท าได ้ 

ท่าน – มนัก็เลยมีผลต่อชุมชนท่ีผมอยูทุ่กวนัน้ีเน่ีย  

ผม – ครับจริงครับ ขอบคุณมากครับ ก็มี 5 ค  าถามแค่น้ีล่ะครับ  

 

 

ท่านที ่2 – พ่อค้าก๋วยเตีย๋ว กรุงเทพ 

ผม – ครับ สวสัดีครับ  

ท่าน – สวสัดีครับ  

ผม – พอดีก าลงัจะท าวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบัการคอรัปชัน่ ก็เลยอยากจะรบกวนสมัภาษณ์คุณอา เก่ียวกบั ใ 5 ค  าถามครับ ค าถามท่ี 

1 ก็ประสบการณ์โดยตรงท่ีเก่ียวกบั การติดสินบน ท่ีคุณอาเคยเห็นหรือประสบมา   

ท่าน – ส่วนมากก็ถา้ไปติดต่อราชการก็ตอ้งเสียค่าน ้ าร้อนน ้ าชา ไม่งั้นงานมนัจะชา้มากนะฮะ  

ผม – ค่าน ้ าร้อนน ้ าชานัน่แหล่ะ  

ท่าน – ค่าน ้ าร้อนน ้ าชา สินบนน่ะแหล่ะ ขา้ราชการต ารวจส่วนมากไปติดต่อก็ปรับกนัฮะ โยนไปโยนมา แลว้ก็พวกจราจรอีก  

ผม – ต ารวจจราจร  

ท่าน – ใช่ครับ บอกวา่ไม่รับสินบน ก็รับ ใชเ้สน้สายกนั ถา้รู้จกัต ารวจก็ไม่ตอ้งเสีย ระบบอุปถมัภไ์งฮะ  
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ผม – ขอ้ท่ี 2 คุณอามีความคิดเห็นยงัไงฮะต่อวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย คุณอาคิดวา่มีผลอยา่งไรต่อตวัคุณอาเอง 

แลว้ก็ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอ่ะครับ  

ท่าน – ท าใหบ้า้นเมืองเสียหายเยอะนะ ขา้ราชการชั้นผูน้อ้ยยนัขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่เลยอ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบรากเหงา้จนถึง

รากแกว้เลย ขา้ราชการดีๆมีนอ้ยมากเลยฮะ ส่วนมากจะอยูต่่างจงัหวดั  

ผม – มีนอ้ย  

ท่าน – ในกรุงเทพน่ี ท่ีมากนัก็จะมาในระบบเสน้สายเยอะมากฮะ  

ผม – ครับ ขอ้ 3 เลยแลว้กนัครับ คุณอาคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ี ในระยะสั้นและระยะยาวครับ แกปั้ญหา

คอรัปชัน่ การติดสินบน  

ท่าน – ตอ้งอยูท่ี่นกัการเมืองแลว้นะฮะตรงน้ี ตอ้งลา้งนกัการเมืองระบบเก่าเลยฮะ มนัเร่ิมจากการซ้ือเสียงเลยฮะ เขาซอ้เสียงไป 

เขาก็ตอ้งถอนทุนคืน อนัน้ีแน่นอนเลย เพราะมนัไม่มีอะไรไดม้าฟรี เขาลงทุนไปก็ตอ้งเอาคืนนะฮะ  

ผม – ครับ  

ท่าน – ตอ้งไปแกท่ี้ระบบนกัการเมืองเลย ท่ีไปรับปากรับค าวา่จะใหโ้น่นใหน่ี้  

ผม – วฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย มีผลต่อความเช่ือมัน่ของคุณอาแค่ไหนครับ ในรัฐบาล 

ท่าน – โอ่ นอ้ยมากเลยครับ เพราะวา่ มนักินกนัเยอะเกินนะครับ ร ่ารวยผิดปกติ 

ผม – ขอ้สุดทา้ย ก็คือ หารติดสินบนมีผลอยา่งไรในฐานะพลเมืองของชาติ แลว้ก็ต่อชุมชนของคุณอาครับ 

ท่าน – บา้นเมืองมนัพฒันาไดช้า้มากเลยครับ ถา้ระบบน้ียงัมีอยูน่ะครับ เพราะมนัเร่ิมตั้งแต่โครงการกนัมา ก็เปิดการคอรัปชัน่กนั 

มนัก็ไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควรเลย  
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ผม – ท าใหล่้าชา้ แลว้มีผลต่อชุมชนอยา่งไรครับ 

ท่าน – บา้นเมืองมนัพฒันาไดช้า้มากเลยครับ  

ผม – ครับ ก็ขอบคุณคุณมากครับ  

 

ท่านที ่3 – ชาวสวนยางพารา จ.นครศรีธรรมราช  

ผม – ครับ สวสัดีครับ  

ท่าน – สวสัดีครับ  

ผม – พอดีก าลงัจะท าวทิยานิพนธ์ เก่ียวกบัการคอรัปชัน่ ก็เลยอยากจะรบกวนสมัภาษณ์ท่าน 5 ค าถามครับ จากประชาชน ตอ้ง

บอกก่อนวา่ อนัท่ีสมัภาษณ์น้ี เวลาไปเขียนรายงาน ผมจะไม่เปิดเผยช่ือ เพ่ือความปลอดภยัของท่านนะครับ ค าถามท่ี 1 ก็

ประสบการณ์โดยตรงท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน ท่ีท่านเคยเห็นหรือพบมา  ในระดบัไหนก็ได ้ในการติดต่อราชการ 

ท่าน – คือวา่การทุจริตของภาครัฐต่างๆน่ีครับ มนัมาจากส่วนนึงของเจา้หนา้ท่ีนะครับ สมมุติวา่มีโครงการอะไรก็ตามน่ีครับ นะ

ครับ สมมุติวา่งบประมาณในโครงการท่ีมา ของหน่วยงานระดบัต าบลก่อนนะครับ เม่ือก่อนนะครับ การทุจริตมนัมีอยูห่ลาย

รูปแบบ รูปแบบแรกคือตอ้งฮั้วของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างก่อน ช่างพวกน้ีแบบวา่เอาผูรั้บเหมาเขา้มา โดยผูรั้บเหมานั้นแอบแฝงเขา้มา

ในรูปแบบท่ีวา่ ท าใหก้บัช่าง กบัฝ่ายช่างก่อน  เพราะวา่เอาบริษทัเขา้มาประมูล โดยท่ีมีส่วนแบ่งส่วนเก่ียวขอ้งนะครับ ส่วน

รายไดเ้ขา้มา พอพน้จากในระบบเทศบาล ท่ีน่ีโครงการใหญ่ๆ ท่ีมาเน่ียครับ มนัจะตอ้งผา่นระบบท่ีวา่ อบจ. ถา้ใครไดเ้ป็นนายก 

หรือ สจ.อะไร ก็ดี พอโครงการชดัลงมาก็ตามแหล่ะครับ ตามโครงการลงมาท าเอง ผมยกตวัอยา่งใหฟั้งนะครับ ตามเก็บ

โครงการเอง โครงการงานต่างๆ ตามท าเอง  
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ผม – ช่างของตวัเอง หรือวา่ พรรคพวก 

ท่าน – ช่างท่ีเป็นพรรคพวกของตวัเอง  

ผม – อ๋อ ญาติ เพื่อน พรรคพวก คนสนิม เขา้มาท าติดตามท าเอง 

ท่าน – พอติดตามท าเองน่ี พวกตั้งกรรมการข้ึนมาตรวจน่ี ก็ตั้งในพรรคพวกของตวัเองอีก ตั้งพรรคพวกมาตรวจอีก เขา้มาตรวจ 

ถึงผา่นไม่ผา่นก็ผา่นไป ท าเป็นรูปแบบ เตม็รูปแบบ ท่ีวา่ถนนปีเดียวก็หายหมด เน่ียแหล่ะคือคอรัปชัน่  ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน

เลก็ๆอยา่ง อบต.  

ผม – แลว้ไม่ทราบวา่ท่านมีประสบการณ์ เก่ียวกบัการติดต่อราชการ ในระดบัอ าเภอ หรือส่วนภูมิภาคบา้งไหมค๊รับ  

ท่าน – ไม่มีครับ ในส่วนราชการอะไร หรือท่ีดิน ไม่มีนะครับ  

ผม – ครับผมๆ แต่วา่ในส่วนทอ้งถ่ิน ท่านเห็นมาไหมค๊รับ อบต.บา้ง เทศบาลบา้ง  

ท่าน – ประสบการณ์ผมก็เคยเป็นประธานอะไรมาเหมือนกนั แต่หลงัๆ ผมมองวา่การท างานไม่มีประสิทธิภาพ คือไม่ใช่แค่อบต. 

มนัทุกหน่วยงานนะครับ มนักินกนัมาตั้งแต่ระดบัเหนือลงมาถึงระดบัล่าง ผมยกตวัอยา่งใหฟั้ง ถนนสายหน่ึง สายระยะ 11 ลา้น

บาท พอไดง้บประมาณตรงนั้นมาแลว้ สจ.ตามท าเอง ท่ีน่ี งบประมาณท่ีท าไปนะครับ ยงัเหลืออีก 6 ลา้นกวา่บาท ท าไม่เตม็เมด็

เตม็หน่วย กินไป 5 ลา้นกวา่เลย แต่วา่อ านาจของคนมนัมีอยูแ่ลว้ ผมวา่การคอรัปชัน่มนัมีทุกรูปแบบ แต่วา่หน่วยงานของอ าเภอ

น่ี ไม่รู้วา่จะกินตรงไหน ก็ไม่ทราบกินตรงไหน นอกจากวา่ เจา้ของท่ีมีจิตใจใหเ้อง ไปวดัท่ีใหเ้ขา ให ้500 หรือ 1000 บาทเป็น

เร่ืองธรรมดา แต่หน่วยงานท่ีวา่กินมากเหมือนกนั ท่ีดิน ท่ีของวดั สามารถท่ีท า นส. 3 ได ้เจา้หนา้ท่ีท าใหก้บัวดั 

ผม – ไปขอ้สองเลยแลว้กนัครับ ท่านคิดวา่วฒันธรรมการติดสินบน มีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง หรือการพฒันาประเทศชาติ  

ท่าน – การติดสินบนของเจา้หนา้ท่ีน่ีครับ มนัไม่มีอะไร นอกจากวา่คนท่ีมีปัญหาตวัเองข้ึนมา เจา้หนา้ท่ีก็เอาได ้
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ผม – ครับผม แลว้ขอ้ สาม หนทางแกปั้ญหาน่ี ในฐานะประชาชน ในระยะสั้น และระยะยาวแกอ้ยา่งไรครับ  

ท่าน – ตอ้งแกจ้ากหน่วยงานบนนะครับ จากสูงลงมาล่าง ในตรงน้ี ตอ้งแกจ้ากหน่วยงานขา้งบนลงมา มนัมาเป็นชั้นๆมาแลว้ มนั

กินกนัมาเป็นทอดๆ กินมาถึงชั้นล่าง กินมาเหมือนกนัแหล่ะ มาถึงรากหญา้หมด ตอ้งแกจ้ากบน  

ผม – ครับๆ ถึงแลว้ขอ้ 4 ก็คือ วฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทยน่ี ท าใหท่้านมีความเช่ือมัน่ในรัฐบาลแค่ไหนครับ มาก

นอ้ยครับ 

ท่าน – มีความเช่ือมัน่วา่มีการติดสินบน มีความเช่ือมัน่นอ้ย สมยัก่อนมนัไม่ต ่ากวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์แต่สมยัน้ีตรงไหนก็ รัฐบาลชุด

ไหมน้ี๊เขา้มาน่ี ติดสินบนไม่ค่อยมี อิทธิพลไม่ค่อยมี แต่ถา้ความทุกขย์ากล าบากใจของประชาชน มีนะครับ แต่คงไม่มากเหมือน

สมยัก่อน  

ผม – ครับ ก็ไปขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ การติดสินบนคอรัปชัน่น่ี มีผลต่อท่านอยา่งไรมั้งครับในฐานะพลเมืองของชาติ หรือ

ในชุมชนของคุณอานะครับ  

ท่าน – เม่ือก่อนนั้น การติดสินบนขอ้งเจา้หนา้ท่ี สร้างความหนกัใจใหก้บัชาวบา้น คือสมมุติวา่ ถา้มีปัญหาข้ึนมา ตอ้งไปจา้ง

เจา้หนา้ท่ีใหช่้วย บางคนไม่มีตงั ก็ตอ้งกู ้สร้างหน้ีสินข้ึนมา เม่ือก่อนนะครับ ผมมาคิดวา่ถา้คนจนมีปัญหา ดบัไปเลย ถา้คนรวยมี

ปัญหาสกัเท่าใด ก็สามารถท่ีจะแจง้ แสงสวา่งได ้แต่คนจนยิง่ลึก ยิง่มืด แต่มาในระยะหลงัน้ีนะครับ ผมเช่ือมัน่วา่ในการ

ปราบปรามคอรัปชัน่ และอิทธิพลมืดของนกัการเมืองทุกฝ่ายเลย พดูง่ายๆ เลยวา่ไม่วา่เป็นเจา้หนา้ท่ี เป็นนกัการเมือง เป็น

ผูใ้หญ่บา้น เป็นก านนั เป็นสมาชิกอะไรก็ตาม ไม่ค่อยมีเลย  

ผม – ครับผม ก็แค่น้ีล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  
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ท่านที ่4 – ชาวสวนยาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ผม – สวสัดีครับลุงครับ ก็ขออนุญาตสมัภาษณ์เพ่ือท าวทิยานิพนธ์ครับ คือผมท าเร่ืองการติดสินบนคอรัปชัน่ในประเทศไทยนะ

ครับ สมัภาษณ์ในฐานะประชาชน แต่วา่ขอ้มูลท่านนั้น ผมจะเอาไวเ้ป็นขอ้มูลเฉยๆจะไม่เปิดเผยช่ือและตวัตนของท่าน เพ่ือความ

ปลอดภยั นะครับ ก็มี 5 ค  าถามครับ ขอ้แรกก็คือ ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบั ของลุงชาญเก่ียวกบั ท่ีท่านเห็นมาเก่ียวกบัการติด

สินบน เจา้หนา้ท่ี เรียกรับสินบน อะไรแบบเน้ียน่ะครับ ในเวลาติดต่อราชการ 

ท่าน – ในวงการของลุง มนัไม่ค่อยมีนะ เพราะวา่ไม่มีผลประโยชนอ์ะไรนะครับ  

ผม – แลว้วา่เวลาไปอ าเภอ หรือวา่ไปท่ีดิน ใชบ้ริการของรัฐ เคยถูกวา่เขาเรียกบา้งไหม ๊

ท่าน – อ๋อ ไม่มีครับ ไม่มี ลุงไม่เคยเจอนะ  

ผม – ครับผม ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย ท่านคิดวา่วฒันธรรมเหล่าน้ีมีผล

อยา่งไรบา้งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการพฒันาอ่ืนๆ อยา่งไรบา้งน่ะครับ  

ท่าน – อ๋อ คือการติดสินบนน่ีนั้นมนั สร้างนิสยัไม่ดีใหก้บัคน คนเราน่ีถา้ไม่ติดสินบน ไม่ท าอะไรใหน่ี้ ก็จะไม่ท าดว้ยความเตม็

ใจ เช่นใตโ้ตะ๊ ใตอ้ะไรกนั คือทั้งผูใ้ห ้ทั้งผูรั้บ ท่ีจริงคือเราเตม็ใจใหน้ะ ท่ีเราไปใชบ้ริการเพ่ือความรวดเร็ว สมมุติวา่เราจะไปหา

หมอ เรานดัหมอไว ้ท่ีจริงถา้เราจะไปตามแนวทางของราชการก็ได ้แต่วา่มนัชา้นะ เราก็เลยเอา ใส่ซองสกั 5000 บาท จากคิวท่ี 20 

ก็ กลายเป็น คิว 1 คิว 2 อยา่งน้ีเราก็ถือวา่เป็นการยอมทั้งสองฝ่าย ท่ีจริงมนัไม่น่าจะมีนะ ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อยา่งน้ี  

ผม – ไม่น่ามีใช่ไหมค๊รับ ครับผม ครับก็ขอ้ 3 ท่านวา่หนทางท่ีจะแกปั้ญหาทั้งหลายเหล่าน้ี ในระยะสั้น ระยะยาว ในประเทศไทย 

ท่านคิดวา่อยา่งไรครับ 
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ท่าน – หนทางแกปั้ญหาน่ี มนัยากนะ มนัฝังลึกมาแลว้ เช่นวา่ สมมุติวา่ นายกอบต. พดูในระดบัเลก็นะ ผมจะไปรับเหมาน่ี นายก

ก็จะบอกวา่ผมจะเอา 10 เปอร์เซ็นตน์ะ ถึงท่ีหกัไป 10 เปอร์เซ็นตน่ี์ แทนท่ีมนัจะไดข้องคุณภาพ พอ่คา้มนัก็ตอ้งเอาก าไรใช่ไหม ๊

หกัไป 10 เปอร์เซ็นต ์คุณภาพของงาน เช่นคุณภาพถนนใช่ไหม ๊ส่วนผสมของปูน มนัก็ตอ้งหกัมาแลว้ 10 เปอร์เซ็นตท่ี์ถูกหกั ก็

ตอ้งมาค านวณก าไร โดยมาลดคุณภาพงานลงมา ท าใหเ้กิดการเสียหายต่อส่วนรวม  

ผม – คือท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่ประเทศชาติ มนัแกย้าก แลว้ท่านวา่ในระยะยาว อะไรยงัง้ี มีหนทางแกอ้ยา่งไรบา้ง  

ท่าน – ระยะยาวน่ีผมวา่ มนัก็แกไ้ด ้แต่ตอ้งใชเ้วลาสกันิด 

ผม – ก็ขอ้ 4 คือวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย มีผลต่อความเช่ือมัน่ของท่านแค่ไหนในรัฐบาล  

ท่าน – ผม ไม่ค่อยมัน่ใจในการท างานของรัฐบาล ระบบใตโ้ตะ๊ ท่ีจะตอ้งใส่ซองใหเ้พ่ือความสะดวกรวดเร็ว แบบน้ีไง  

ผม – ท าใหค้วามเช่ือมัน่น้ีนอ้ยลง ครับก็ขอ้สุดทา้ย ท่านวา่ในการติดสินบน หรือวา่คอรัปชัน่น่ี มีผลต่อท่านในฐานะพลเมืองของ

ชาติอยา่งไร แลว้ก็ชุมชน 

ท่าน – คือการพฒันาประเทศมนัก็ไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะเป็นส่วนหน่ึงมนัก็ไปอยูใ่นมือผูมื้ออ านาจ คือผูท่ี้กินน่ะ แทนท่ีจะเอาเงิน

มาพฒันาประเทศ 100 เปอร์เซ็นต ์ไดส้กัแค่ 80 เปอร์เซ็นต ์งบประมาณท่ีได ้มนัก็ไม่เตม็ร้อย ถีงท าใหป้ระเทศมนัชา้ มนัไม่ทนั

คนอ่ืนเขา ไม่ประเทศท่ีเขาพฒันา  

ผม – ครับ ก็เท่าน้ีแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  
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ท่านที ่5 – อดีตอาจารย์มหาลยัขอนแก่น  

ผม – สวสัดีครับ ก็ท าวทิยานิพนธ์เร่ืองการคอรัปชัน่ ติดสินบนในประเทศไทยครับ ก็จะสมัภาษณ์ไวเ้ป็นขอ้มูลฮะ 5 ค าถาม แต่

วา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ป จะไม่มีการเปิดเผยช่ือและนามสกลุจริง เพ่ือความปลอดภยัของอาจารย ์ 

ท่าน – อ่าทราบ ครับๆ  

ผม – ก็ขอ้แรกก็ ประสบการณ์โดยตรงของคุณอาท่ีเคยเห็นมา การติดสินบน คอรัปชัน่ในระบบราชการ หรือ วา่ประสบการณ์ใน

การท างาน  

ท่าน – ประสบการณ์ในการท างานตรงๆน่ีไม่มี ไม่เคยเห็น  

ผม – การติดต่อราชการ หรือรับบริการจากภาครัฐ ไม่ทราบวา่เคยม่ีประสบการณ์ไหมค๊รับ ในเร่ืองการติดสินบน คอรัปชัน่ 

ท่าน – ไม่เคยเจอครับ  

ผม – ไปขอ้ 2 เลยแลว้กนัครับ คุณอามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทยครับ คือผลกระทบตอ่ตวั

คุณอา หรือผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจประเทศน่ะครับ  

ท่าน – มนัๆ คือเขาวา่มนัมี แต่ตวัผมๆไม่เคยเจอนะ แต่ก็แน่นอน ไอพ้วกน้ีมนัมี มนัไม่ดีแน่ล่ะ ใช่ไหม ๊เพราะการท่ีรายไดต้่างๆ

มนัจะเขา้รัฐบาลเน่ีย หรือเขา้หลวงเน่ีย ตกเบ้ียบา้ยรายทางไป  

ผม – ครับ คุณอาคิดวา่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ หรือการพฒันาดา้นอ่ืนๆอยา่งไรครับ  

ท่าน – ใช่สิ ตอ้งมีผลสิ การท่ีเงินจะเขา้รัฐ มนัก็ไปตกอยูก่บัคนบางส่วน อยา่งเช่นหวยใตดิ้นอยา่งเง้ีย ใช่ไหมล่๊ะ เห็นชดัๆเลย 

แทนท่ีจะเอามนัมาข้ึนบนดิน แลว้เอารายไดไ้ปพฒันาประเทศ มนัก็ไปตกอยูก่บัคนอ่ืน  

ผม – ครับ ขอ้สามครับ คุณอาคิดวา่ อะไรคือหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาทั้งหลายเหล่าน้ี ในระยะสั้นและระยะยาวครับ  
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ท่าน – อ่อ มนัตอ้งปลูกฝังค่านิยมรุ่นใหม่อ่ะ ตั้งแต่เด็กๆเลยนะผมวา่ ท่ีน้ีบา้นเรามนัไม่ท ากนัจริงจงัไง ไม่ท าระยาว ส่วนใหญ่ก็

คลา้ยๆกบัผายลม ไฟไหมฟ้าง ลกัษณะประเทศไทย มนัจะเป็นอยา่งง้ี เพราะฉะนั้นมนัยากนะผมวา่ เร่ิมตอ้งท าจริงจงันะ ไปไม่ก่ี

น ้ าเน่ีย  

ผม – ท าไม่จริงจงัใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า ไฟไหมฟ้าง ลกัษณะเน้ีย  

ผม – ครับผม ก็ขอ้ส่ี วฒันธรรมการติดสินบน ในประเทศไทยมีผลต่อความเช่ือมัน่ของคุณอาแค่ไหนครับ ในรัฐบาลครับ  

ท่าน – อ๋อ มนั มนัก็อยา่งวา่นะ นกัการเมืองลงทุนไปเยอะใช่ไหม ๊มนัก็ตอ้งถอนทุน บา้นเรามนัก็เป็นอยา่งเน้ีย  

ผม – ก็มีนอ้ย แต่ความเช่ือมัน่ ครับๆผม ขอ้สุดทา้ยครับ วฒันธรรมการติดสินบน มีผลต่อคุณอาอยา่งไรครับ ในฐานะพลเมือง

ของชาติ แลว้ก็ต่อชุมชนของคุณอาครับ ความคิดเห็นนะครับ  

ท่าน – ถา้มนัไม่มีมนัก็ดีใช่ไหมค๊รับ ทีน้ีประเทศเราเป็นอยา่งน้ี ผมก็ไม่รู้นะ อายขุนาดน้ีแลว้ วนัหลงัผมๆไม่เคยคิดแลว้ คลา้บ

กบัวา่ไมซี้กงดัไมซุ้ง เราๆไม่ใช่นกัต่อสู ้ผมก็วา่มนัยากอ่ะ มนัตอ้งปลูกฝังกนัมาตั้งแตเ่ด็กๆอ่ะ ตอ้งปลูกฝังกนัในระยะยาวอ่ะ  

ผม – ครับผม ก็ 5 ขอ้แค่น้ีล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่6 – คนขบัมอเตอร์ไซด์รับจ้าง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ผม – ก็ผมเอาไวเ้ป็นขอ้มูล ขอ้ 1 ก็คือประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการติดสินบน ท่ีท่านเป็นมา ในพ้ืนท่ีของคุณ แต่ท่านเห็นท่ีอ าเภอ 

หรือท่ีดิน หรือวา่ติดต่องานราชการ เคยถูกเรียกสินบนบา้งไหม ๊หรือถูกรีดไถบา้งหรือไม่  

ท่าน – มีครับ ก็คือเจา้หนา้ท่ีต ารวจฉวาง พอไม่พอใจก็ลอ็ครถ แลว้ก็ใหใ้บเสร็จปลอม ไม่ใช่ใบเสร็จตราครุฑ  
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ผม – นัน่คือประสบการณ์ท่านนะครับ  

ท่าน - ต ารวจกลัน่แกลง้โดนลอ็กรถไวเ้ลยครับ  

ผม – ในอ าเภอฉวางนะครับ  

ท่าน – ครับในอ าเภอฉวาง 

ผม – แลว้ในตวัอ าเภออะไรแบบเน้ียล่ะครับ มีบา้งไหมค๊รับ  

ท่าน – ในอ าเภอผมไม่ทราบ เพราะผมไม่ไดเ้ขา้ไปเป็นปี ก็ไดไ้ปแค่ท าบตัรประชาชน นานๆที แต่วา่วนันั้นผมไปท าท่ีฉวาง เขาก็

ไม่เรียกอะไรครับ  

ผม – แต่วา่ต ารวจน่ีเรียกสินบน  

ท่าน – ผมรู้จกัดีนะครับ ต ารวจก็เรียกจบัคนขบัรถท่ีไม่ใส่หมวกกนัน็อก โดยท่ีเขาเรียกขอใบเสร็จเพ่ือท่ีจะไดไ้ปเสียค่าปรับ แต่

ต ารวจไม่ยอมโดยใหใ้บเสร็จปลอมมาแทน ใบเสร็จไม่มีตราครุฑ ผมนัง่ดูอยู ่แตผ่มท าอะไรไม่ได ้ 

ผม – ครับๆ  

ท่าน – อ าเภอน่ี ผมไม่ไดไ้ปเป็นสิบปีแลว้ครับ เพราะผมไม่ไดเ้ขา้ไป  

ผม – ขอ้ 2 เลยแลว้กนัครับ ท่านวา่ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อท่านอยา่งไรบา้ง และผลต่อเศรษฐกิจประเทศอยา่งไรบา้ง  

ท่าน – ผมก็ไม่ทราบอ่ะครับ เพราะผมเป็นชาวบา้น ใครท ายงัไง ผมก็ยงัอยูอ่ยา่งง้ีแหล่ะครับ  

ผม – แลว้ท่านวา่มีผลต่อประเทศไหมค๊รับ 

ท่าน – มนัมีแหล่ะ มนัก็มีผลต่อประเทศน่ะครับ แลว้แต่วา่ใครมาเป็นนายก อยา่งนโยบายแจกเงินชาวสวนยางไร่ละพนั คนท่ีได้

ส่วนใหญ่ เถา้แก่ทั้งนั้นท่ีได ้ลูกจา้งไม่ได ้เพราะไปหางานเหมือนกนัหมดนะครับ ไดแ้ต่คนรวยทั้งนั้นครับ  



Page | 260 
 

ผม – ครับๆ  ไปขอ้สามเลย ท่ีท่านวา่ท่ีเขารีดไถแบบน้ี ท่านวา่มีวธีิแกห้รือไม่ ในระยะสั้นหรือระยะยาว  

ท่าน – แกไ้ด ้แต่ประชาชนส่วนใหญ่ กลวัหวัหดหมดครับ เวลาเจอต ารวจ ชาวบา้น แม่คา้อะไร แนะกนัวา่ใหร้วมตวักนัไป

ประทว้ง แต่วา่ชาวบา้นเขาไม่เดือดร้อน เขาก็เลยไม่ท าอะไร แต่พอเจอกบัเจา้หนา้ท่ีก็กลวั 

ผม – แลว้ท่านวา่วฒันธรรมการติดสินบน ท าใหท่้านเช่ือใจในรัฐบาลเท่าใด 

ท่าน – ผมไม่เช่ือรัฐบาลใครเลย ผมเช่ือแค่รัฐบาลพลเอกเปรมอยา่งเดียว เพราะ รัฐบาลท่ีเขา้มาก็ช่วยแต่คนรวย ไม่ช่วยคนจน  

รัฐบาลพลเอกเปรม ชาวบา้นไม่เดือดร้อน ท่านไม่คอรัปชัน่  

ผม – ขอ้สุดทา้ย ท่ีต ารวจไถเงิน ท่านวา่ มีผลต่อท่านอยา่งไรบา้งในฐานะพลเมืองชาติ และชุมชนครับ ท่านวา่มีผลไหม ๊ 

ท่าน – ต ารวจมนัไถไดแ้ตค่นท าผดิกฎหมาย คนท าถูกกฎหมายมนัไม่กลา้ไถ่ วา่เงินเขา้หลวงก็ไม่เขา้ เพราะเขาท าผดิกฎหมายติด

สินบนเจา้หนา้ท่ี จะไดไ้ม่ตอ้งข้ึนศาล เสียสองพนั ดีกวา่ไปเสียเป็นหม่ืน  ง่ายกวา่ 

ผม – ครับๆ ก็แค่น้ีแหล่ะ ขอบคุณมากครับ จะไดเ้อาไวเ้ป็นขอ้มูล  

 

ท่านที ่7 – เจ้าของเต็นท์รถมอืสอง กรุงเทพ 

ผม – ครับ พอดีขออนุญาตสมัภาษณ์คุณอาเก่ียวกบัการติดสินบน คอรัปชัน่ในประเทศไทย ขอประสบการณ์ไวเ้ป็นขอ้มูลในการ

ท าวทิยานิพนธ์นะครับ แตจ่ะไม่เปิดช่ือจริง นามสกลุ และตวัตนจริง เพ่ือความปลอดภยันะครับ ก็มี 5 ขอ้ครับ ขอ้แรกก็คือ 

ประสบการณ์ตรงของคุณอาท่ีเก่ียวกบัติดสินบนคอรัปชัน่ท่ีเคยเห็นมา ไม่วา่จะมาจากเจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือในหารรับบริการจาก

ภาครัฐนะครับ 

ท่าน – น่ีคือค าถามเหรอ มนักวา้งเนอะ ตอบยาก 
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ผม – อาจจะเป็นประสบการณ์ท่ีเคยพบมานะครับ  

ท่าน – ไม่ไดเ้จอเองอ่ะนะ แต่มนัไดย้นิไดฟั้งมาอะไรอยา่งเง้ีย ค  าถามมนักวา้งตอบยาก 

ผม – ท่ีจริงอยากไดป้ระสบการณ์ส่วนบุคคล  

ท่าน – คือพวกน้ีมนัตอ้งพวกท่ีคา้ขายกบัหน่วยราชการ ถึงจะเจอปนะสบการณ์ตรง ใช่ไหม ๊เพราะเราเป็นพอ่คา้ โอกาสท่ีจะไป

เจอตรงน้ีมนัไม่ค่อยมีหรอก 

ผม – ไม่เจอนะครับ เพราะมนัมีทุกท่ี  

ท่าน – ขอ้สองอ่ะ  

ผม – ขอ้สองก็คือความคิดเห็นของคุณอา ต่อวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทยอ่ะครับ มีผลกระทบต่อคุณอาเอง หรือ

เศรษฐกิจของประเทศอยา่งไรครับ  

ท่าน – มนัก็มีผลประทบต่อการพฒันาประเทศเยอะมากอ่ะนะ งบลงทุนท่ีจะมาลงทุน 100 บาท มนัไปถึงการลงทุนจริงๆเอง

เท่าไหร่ 60 บาท 70 บาท อยา่งมาก ใช่ไหม ๊ 

ผม – ครับ  

ท่าน – ท าใหก้ารพฒันาประเทศล่าชา้ ไม่ทนัประเทศอ่ืนเขา แต่ตน้ตอของปัญหาจริงๆแลว้มนัมาจาก รายได ้รายไดเ้ขานอ้ย เขา

ไม่พอกิน เขาก็ตอ้งคอรัปชัน่ ซ่ึงมนัแกย้ากมาก  

ผม – แกย้ากครับ ครับ 

ท่าน – เพราะรายไดป้ระชากรไทยเร่ิมตน้เท่าไหร่ 9000 บาท 10000 บาท ประเทศเจริญแลว้เขาไดเ้ท่าไหร่อ่ะ 9 หม่ืนบาท 1 แสน

บาท มนัต่างกนัเท่าตวั  
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ผม – ครับ  

ท่าน – แลว้จะไม่ใหม้นัคอรัปชัน่ มนัก็แกย้าก  

ผม – ก็ขอต่อขอ้สามเลยแลว้กนัครับ หนทางท่ีจะแกปั้ญหาคอรัปชัน่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ  

ท่าน – เจา้หนา้ท่ีของรัฐตรงไปตรงมา ทุกอยา่งท าอยา่งตรงไปตรงมา ก็จะไม่มีคอรัปชัน่เกิดข้ึน สอง กฎหมาย บงัคบัใชก้ฎหมาย 

จริงๆจงัๆ ใช่ไหม ๊อยา่งเกาหลี หรือไตห้วนั มนัเอาเร่ืองเอาราวจริงๆจงั คนก็ไม่กลา้ ปัญหาก็จะลดลง คือใหเ้อาจริงเอาจงัใช่ไหม๊

ครับ   

ผม – แลว้ในระยะยาว คุณอามีความคิดเห็นอยา่งไรครับ  

ท่าน – ระยะยาว ก็ตอ้งดูรายได ้ใหม้นัพอเหมาะ พอควรกนั ถา้เขากินดีอยูแ่ลว้ เขาก็คงไม่อยากไปคอรัปชัน่ ถา้ใหร้าบได ้รายจ่าย

เหมาะสมกนัแลว้ แลว้ยงัคอรัปชัน่กนัอีก ก็ตอ้งเอาโทษหนกัๆ  

ผม – ครับ ขอบคุณครับ ขอ้ส่ีเลยแลว้ครับ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ มีผลต่อคุณอาแค่ไหนในความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลครับ  

ท่าน – มนัก็คอรัปชัน่ ทุกรัฐบาลอ่ะนะ มาก นอ้ย แลว้ข้ึนอยูก่บัรัฐบาลไหนเน่ีย คอรัปชัน่แลว้ท างานใหป้ระเทศชาติมนัเดินได ้

คอรัปชัน่แลว้ประเทศมนัเดินหนา้ไปได ้ก็เหมือนกบับริษทั อ่ะ ลูกนอ้งท่ีข้ีโกงเรา แตบ่ริษทัเรามีก าไร บริษทัเราอยูไ่ด ้เราก็พอ

ทนได ้แต่ถา้บริษทัเรามีลูกนอ้งท่ีโกงแลว้เราเจ๊ง เราก็อยูไ่ม่ได ้ 

ผม – ครับๆ ค าตอบดี ขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ คือวฒันธรรมการติดสินบนน่ี มีผลต่อคุณอาอยา่งไรครับ ในฐานะพลเมืองของ

ชาติและชุมชนของคุณอาเองครับ  

ท่าน – ไม่มีผลอ่ะ เพราะวา่ชินซะแลว้ แต่ก็อยากใหม้นัหมดไป  

ผม – อยากใหห้มดไปนะครับ  
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ท่าน – หรือวา่ถา้คอรัปชัน่ก็เอานิดหน่อยพอ อยา่มากนกั ส่ี หา้ เปอร์เซ็นต ์พอรับได ้ส่ี หา้สิบ เปอร์เซ็นตน่ี์รับไมได ้ 

ผม – ครับๆ เด๋ียวน้ีคือเยอะใช่ไหมค๊รับ 

ท่าน – มนัไม่ใช่รัฐบาลโกง คอรัปชัน่ มนัเป็นทุกหน่วยงาน องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีของรัฐแทบทุกท่ี มีโกงหมด

ทุกท่ี เออ แต่โกงไม่ท างาน ปริษทัเจง๊ก็แย ่ก็ไม่ไหว  

ผม – ประเทศก็ไปไมได ้ 

ท่าน – โกงแลว้ บริษทัอยูร่อดไดก็้โอเค  

ผม – ครับๆ ก็แค่น้ีล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่8 – เจ้าของธุรกจิขนาดเลก็ จ.เชียงราย  

ผม – สวสัดีครับ พอดีท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัประเทศไทย ก็พอดีผมท าเก่ียวกบัการคอรัปชัน่ ติดสินบนในประเทศไทย แต่วา่

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปน่ี จะไม่เปิดเผยตวัตน ช่ือจริง นามสกลุจริงของคุณลุงนะครับ เอาไวเ้ป็นขอ้มูลเฉยๆ นะครับ ก็มี 5 ค  าถามครับ 

ค าถามแรกก็คือ ในฐานะประชาชน ประสบการณ์ตรง ของคุณลุงเก่ียวกบั ท่ีลุงเห็นมาเก่ียวกบัการติดสินบนคอรัปชัน่จาก

เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีเรียกรับสินบน อะไรอยา่งเน้ียครับ  

ท่าน – มนัก็ล าบาก การคอรัปชัน่อยา่งเน้ีย ล าบากมาก มนักินกนัทั้งนั้นแหล่ะ 

ผม – เอาประสบการณ์ท่ีคุณลุงเคยเห็นก็ไดค้รับ เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีเรียกรับสินบน ค่าน ้ าร้อนน ้ าชา อะไรยงัเง้ียครับ  

ท่าน - มนัก็เร่ิมตน้มาจากการเรียนหนงัสือ ถา้ไม่เสียเงินมนัก็ไม่ไดโ้รงเรียนดี มนัก็เร่ิมตน้มาจากตรงน้ีแลว้อ่ะ  

ผม – เร่ิมจากโรงเรียนใช่ไหมค๊รับ  
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ท่าน – เร่ิมจากตรงน้ีเลยล่ะ คือถา้ไม่มีเงิน กก็ูไม่ใหมึ้งเรียน มนัก็คอรัปชัน่กนัอ่ะ แลว้ก็เอ่อ อบายมุขอยา่งนึง ส่ิงย ัว่ใจ ใครก็อยาก

ไดเ้งินครับ ไม่มีใครปฏิเสธเร่ืองตงัน่ะ ล าบาก คราวน้ีมนัฝังรากลึก  

ผม – แลว้ประสบการณ์โดยตรง คุณลุงเคยเจอไหมค๊รับ  

ท่าน – เยอะ มีเจอบ่อย ทุกหยอ่มหญา้ ทุกท่ีแหล่ะฮะ เออ ไปไหนก็เจอ คุณจะติดต่อราชการท่ีไหน คุณก็ตอ้งเจอ  

ผม – จากเจา้หนา้ท่ีใช่ไหมค๊รับผม  

ท่าน – อ่า จากเจา้หนา้ท่ีน่ะแหล่ะ โอกาสท่ีจะไดรั้บความสะดวก โดยท่ีไม่ไดเ้สียเบ้ียบา้ยรายทางไม่มี  

ผม – เพราะวา่คุณลุงคา้ขาย ตอ้งเดินทางบ่อย ก็เลยตอ้งผา่น 

ท่าน – อือๆ 

ผม – งั้นขอไปขอ้สองเลยแลว้กนัครับ คุณลุงคิดวา่ มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ติดสินบน ในประเทศ

ไทยอ่ะครับ ต่อตวัคุณลุงเอง และตวัการพฒันาเศรษฐกิจประเทศนะครับ  

ท่าน – เร่ืองน้ีนะ มนัฝังรากลึก หวัไม่กระดิก หางไม่ส่ายหรอก ฝังลึกจนกระทัง่ยากมาก แกย้าก คนดีๆเขา้ไปก็ไปหมด แลว้ผล

ต่อการพฒันาประเทศ ผมวา่คนดีๆ มีฝีมือเน่ีย ไม่ค่อยมีโอกาส นอกจากคนท่ีมีเงินและมีอิทธิพล ถึงจะมีโอกาส การศึกษาใน

ชนบทเน่ียยงัไม่เขา้ใจ เลือกตั้งเน่ีย พอเอาเงินใหเ้ขา เขาก็เลือก โดยท่ีไม่รู้วา่คนท่ีใหเ้ขา้ไปท าอะไร  

ผม – ครับผม ไปขอ้สามเลยแลว้กนั คุณลุงคิดวา่หนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ในระยะสั้นและระยะยาวน่ะครับ จากความ

คิดเห็นของคุณลุงครับ  

ท่าน – โอโ้ห มนัตอ้งแกท่ี้การศึกษาก่อน แลว้ก็ส่ือ ส่ือน่ีส าคญัมาก ส่ือน่ีมนัปิดหูปิดตา ส่ิงบนัเทิงน าเสนอแต่วา่ คนไหนมีเงิน มี

หนา้มีตา มนัก็ไปกนัใหญ่  
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ผม – คือสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการ คอรัปชัน่ใช่ไหมค๊รับ ครับผมครับ ขอ้ส่ีฮะ วฒันธรรมการคอรัปชัน่มีผลต่อความเช่ือมัน่

ของคุณลุงแค่ไหนในตวัรัฐบาลครับ  

ท่าน – คือจะท าอยา่งนั้น มนัก็ตอ้งนึกถึงตน้ทุนล่ะ คุณจะท าโครงการอะไร คุณตอ้งเผื่อเลยอีก 500 ลา้น มนัเป็นการเผื่อเบ้ียใบ้

รายทาง  

ผม – ตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบใช่ไหมค๊รับ ขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ การติดสินบนคอรัปชัน่มีผลอยา่งไรต่อคุณลุง ใน

ฐานะพลเมืองของชาติและก็ต่อชุมชนของคุณลุงครับ  

ท่าน – มนัอยา่งเน้ีย คนชัว่ไม่กลวักฎหมาย คนไม่ดี มีเงิน ไม่กลวักฎหมาย วฒันธรรมมนัเป็นอยา่งน้ีอ่ะ  

ผม – ก็ท าใหค้นดีอยูล่  าบาก  

ท่าน – ล าบาก อือ ครับผม 

ผม – ก็แค่น้ีล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

รายที ่9 – เจ้าของร้านหนังสือการ์ตูน กรุงเทพ 

ผม – ครับๆ พ่ีครับ พอดีก็จะขออนุญาตสมัภาษณ์ท าวทิยานิพนธ์น่ะครับ พอดีผมท าเร่ืองการคอรัปชัน่ การติดสินบนในประเทศ

ไทย น่ะครับ ก็จะขอรบกวนขอขอ้มูลคุณพ่ีไว ้แต่วา่จะไม่เปิดเผยช่ือและตวัตนจริงของคุณพ่ี เพ่ือป้องกนั ปกป้อง  

ท่าน – ครับ ไดค้รับได ้ 

ผม – ก็ขอเร่ิมเลยแลว้กนัครับ ขอ้แรกก็อยากจะใหคุ้ณพ่ีช่วยบอกประสบการณ์ตรงท่ีคุณพ่ีเคยเห็นมาเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่ 

หรือการเรียกรับสินบนนะครับ จากภาครัฐ เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานไหนก็ไดค้รับ  



Page | 266 
 

ท่าน – เอาท่ีพบ ท่ีเห็น ประสบเจอแลว้กนันะ ก็จะมีหน่วยงาน ต ารวจนะแหล่ะครับ  

ผม – ต ารวจนะครับ  

ท่าน – ใช่ครับ ผมเคยเห็นเด็กคนนึงเขาโดนตรวจฉ่ี เป็นฉ่ีสีม่วง แลว้ก็สามารถปล่อยไดเ้ลย  

ผม – ครับ ปล่อยไดเ้ลย  

ท่าน – อ่า แต่ตอ้งเสียเงิน อะไรยงัง้ี 

ผม – คือเขาท าผดิ แลว้สามรถเอาเงินซ้ือความผิดได ้ 

ท่าน – ใช่ครับ ใช่ ซ่ึงผมไม่ไดเ้จอเองหรอก แตค่นท่ีท าผิดเน่ียมายมืตงัผม แลว้ก็เล่าเร่ืองราวใหฟั้ง เอาเงินใหต้ ารวจไปแลว้ก็

ปล่อยไดเ้ลย อะไรยงัเง้ีย  

ผม – ในสงัคมท่ีเห็นมานะครับ ขอไปขอ้สองเลยแลว้กนัครับ คุณพ่ีมีความคิดเห็นอยา่งไร ต่อวฒันธรรมการใหสิ้นบนใน

ประเทศไทย คุณพ่ีคิดวา่มีผลกระทบต่อคุณพ่ีอยา่งไร หรือในการพฒันาประเทศ 

ท่าน – เยอะมากเลยครับ ถา้มนัไม่มีเร่ืองน้ี ถา้มนัไม่ไม่เร่ืองน้ี ประเทศชาติมนัก็คงกา้วหนา้ไปไกลแลว้ครับ แต่เร่ืองน้ีผมวา่บา้น

เราน่ี ค่อนขา้งท่ีจะมีปัญหาอยา่งมากเลยล่ะ การเรียกรับสินบน การท่ีจะจ่ายใตโ้ตะ๊เอย มนัเยอะมากเลย คงแกย้ากนะครับ ยาก

ท่ีสุดเลย เพราะวา่ถา้แกต้รงน้ีได ้บา้นเมืองก็คงเจริญไปแลว้ล่ะครับ  

ผม – ก็ขออนุญาตขอ้สามเลยแลว้กนัครับ หนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีในระยะสั้น และระยะยาวน่ะครับ  

ท่าน – จริงๆอยา่งรัฐบาลปัจจุบนัเน่ีย ผมวา้แกไ้ดน้ะ ถา้เกิดเอาจริงเอาจงัน่ะครับ แตจ่ากข่าวก็ ตวัใหญ่ทั้งนั้น ประชาชนชาวบา้น

ไม่มีปากมีเสียง เขาวา่ยงัไงก็ตอ้งไปตามนั้นแหล่ะครับ ถา้จะแกไ้ดก็้ตอ้งแกจ้ากขา้งบนล่ะครับ  

ผม – อยูท่ี่วา่เขาจ าทะจริงจงัหรือไม่ ใช่ไหมค๊รับ 
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ท่าน – ใช่ครับ ก็ดูดิ ผลมาก็ลงมาคนท่ีไม่มีทางสู ้คนระดบัล่างโดนจบัเม่ือท าผิด โดยท่ีคนระดบัสูงท าผิดแลว้ไม่โดนจบั  

ผม – คุณพ่ีหมายถึงวา่เกิดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม 

ท่าน – อยา่งรุนแรงเลยครับ เขาเจอชาวบา้นตาสีตาสา เขาก็ไม่ไดใ้หเ้กียรติหรอก ขา้ราชการน่ะ พอเจอคนมีระดบัหน่อย มีเงิน มี

อ านาจ เงินทอง ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี  

ผม – ครับ เป็นประโยชน์มากครับ ส าหรับขอ้มูล ก็ขอไปขอ้ส่ีคือ วฒันธรรมการเรียกรับสินบน หรือ ติดสินบน ในประเทศน่ี มี

ผลต่อความเช่ือมัน่ของคุณพ่ีแค่ไหนในตวัรัฐบาล ท่ีผา่นมา 

ท่าน – ไม่เคยเช่ือมัน่เลย ไม่เคยเลย เอาง่ายๆ วา่ เจอต ารวจน่ีกลวักวา่เจอโจร ท่ีจริงต ารวจดีๆก็มีเยอะ แต่ท่ีไม่ดีก็กดข่ี ข่มแหง มนั

เป็นวฒันธรรมท่ีแกไ้ม่ไดแ้ลว้ฮะ คนก็ตอ้งยอม คนไม่ทางสูจ้ะใหท้ ายงัไงครับ 

ผม -  ใช่ครับ จริงครับ ก็มีแต่คนท่ีมีเงิน มีอ านาจ สามารถแกไ้ด ้ท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในสงัคม  

ท่าน – เดือดร้อนอยา่งรุนแรงเลยแหล่ะในบา้นเราอ่ะ การใหเ้กียตริไม่มีจากขา้ราชการ เจอคนจนก็สงสยัซะแลว้ อะไรประมาณ

นั้น ผมวา่เร่ืองน้ีคงไม่มีทางแกค้รับ คงแกไ้ม่ไดเ้ลยแหล่ะ 

ผม – ก็ขอขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ คือวฒันธรรมการติดสินบนมีผลต่อคุณพ่ีเองอยา่งไร ในฐานะพลเมืองของชาติ และต่อก็

ชุมชนของคุณพี่ครับ  

ท่าน – ตวัผมเอง ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอก เพราะผมชาวบา้นธรรมดา ท ามาหากิน อะไรท่ีถูกตอ้ง ท่ีควรจะเป็น ก็จะพยายามท า

ใหดี้ท่ีสุดอะไรอยา่งน้ีมากกวา่ ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอก แต่วา่ท่ีมนักระทบกนัก็คือ โดยรวมทัว่ไปมากกวา่ครับ มนัเห็นกนัเป็น

เร่ืองชินชาแลว้ล่ะครับ อยา่งเช่น จบัลิขสิทธ์ิ ทั้งท่ีรู้วา่เขาท ามาหากินกลบัไปจบั ต ารวจดีๆก็เยอะ ขา้ราชการดีๆ ก็มากนะ เวลาเรา

เจอขา้ราชการดีๆ เราก็ปล้ืมอกปล้ืมใจประทบัใจวา่เออ เขาท าไป ตรงไป ตรงมา ชดัเจน อะลุ่ม อะล่วยได ้ใช่ไหม ๊แต่ท่ีไม่อะลุ่ม 
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อะล่วย มนัก็เยอะนะครับ แลว้คนน่ะ จะใหเ้ขาอยา่งไร ถามวา่เจอแบบน้ียงัไงก็ตอ้งมีผลกระทบอยูแ่ลว้ล่ะครับ ไอผ้ลกระทบ

ต่างๆเหล่าน้ี มนัโทษตวัองคก์รไม่ได ้มนัตอ้งโทษตวับุคคล มนัก็เป็นวฒันธรรมเหมือนท่ีวา่ แต่ท่ีน่ี ไอต้วับุคคลเน่ีย มองหนา้ไม่

รู้ใจ ใครดีใครไม่ดี ใช่ไหมค๊รับ 

ผม – ใช่ครับ  

ท่าน – แต่องคก์ร ยงัไงก็ดี ถา้ไม่ดีเขาก็ไม่อยูไ่ดม้าจนถึงวนัน้ี  มนัตอ้งอยูท่ี่ตวัระเบียบท่ีดี อยูท่ี่ตวับุคคลมากกวา่ 

ผม – อยูท่ี่ตวับุคคลจะบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ  

ท่าน – ใช่ครับ ใช่ ส่วนใหญ่คนท่ีโดนเน่ียมกัจะเป็นคนจนๆดว้ยนะ คนรวยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่  

ผม – คนจนโดนซะส่วนใหญ่ คนรวยก็ผา่นไปได ้ก็แค่น้ีแหล่ะครับ ก็ขอบคุณมากล่ะครับ  

 

ท่านที ่10 – เจ้าของเต็นซ์รถ กรุงเทพ 

ผม – สวสัดีครับ พอดีผมท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัเร่ืองคอรัปชัน่ ติดสินบนน่ะครับ ขอ้แรกก็คือ ประสบการณ์ของคุณลุง ท่ีคุณลุง

เคยเจอมาเก่ียวกบัการติดสินบน จากฝ่ายภาครัฐ เร่ืองสินบนอะไรอยา่งเน้ียน่ะครับ  

ท่าน – เร่ืองสินบนเหรอ อยา่งผมน่ีผมเดินตรงๆนะ ถา้จะเรียกร้องผม ผมก็ไม่จ่ายไง ผมจะท าทุกอยา่งตรงๆถูกกฎหมาย มนัก็เลย

จะไม่ค่อยมีนะ ท่ีจะมาเรียกร้องผมนะ แลว้เขาก็รู้วา่ผมคา้ขายแบบสุจริตอ่ะ คือเขาจะเรียกตามท่ีผมรู้นะ จากเพ่ือนๆนะ เม่ือมีช่อง

โหว ่หรือเขารู้วา่เราหลบนู่น หลบน่ีอะไรข้ึนมาน่ี เขาอาจจะพดูเกร่ินๆเน่ีย แลว้ก็ทางผูท่ี้ท าไม่ถูกตอ้งก็ตอ้งพร้อมจ่ายนะ พดูถึง

นะ ตามประสบการณ์ท่ีผมเห็นมา 

ผม – คือคุณลุงท าตามกฎหมาย ท าตามขั้นตอน  
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ท่าน – ตามท่ีผลไดย้นิมาจากเพ่ือนเน่ียนะ มนัตอ้งมีช่องโหว ่โดยท่ีคนท่ีโดนเน่ียเขาก็ตอ้งยนิยอม มนัเป็นการตบมือสองขา้ง ทั้งผู ้

ท่ีเรียกและทั้งผูท่ี้จ่ายเน่ียตอ้งยนิยอมกนั มนัถึงเกิดการคอรัปชัน่ ถามผมวา่มีทุกวงการไหม ๊มีทุกวงการนะ ถา้คุณหลบเยอะ ท าผิด

กฎหมายเยอะ คุณก็โดนเยอะ อยา่ลืมนะ คนท่ีท าผดิกฎหมายเน่ีย เป็นท่ีนิสยัคนไทยดว้ยนะ พอเร่ิมมีเงินแลว้ก็วางกา้งไง พอคุณ

วางกา้งป๊ับเน่ีย เขาก็สงสยัวา่คุณท างานถูกตอ้งไหม ๊ชาวบา้นเขาก็มองแลว้วา่ท าไมคุณมีเงินรวดเร็ว ทั้งๆท่ีท างานสุจริตอ่ะ การจะ

มีเงินเน่ียมนัยากมาก จริงไหมฮ๊ะ 

ครับ – จริงครับ   

ท่าน – อยา่งผมเน่ียท างานมาตั้งแต่อาย ุ17 ปีจนจะถึง 60 แลว้เน่ีย เงินผมยงัมีไม่เท่าขา้ราชการบางคนเลย มีรถคนันึง บา้นหลงันึง 

บางคนเปิดมาทีมีร้อยลา้น พนัลา้นเน่ีย ผมอยากจะรู้จงัเลยวา่เขาเอามาจากไหนอ่ะ ผมอยากจะรู้วา่ท าไมพวกตรวจสอบไม่

ตรวจสอบ แต่จะมาตรวจสอบกบัพวกไม่มีเสน้ คือถา้บา้นเราถา้ใครมี คือระบบอุปถมัภไ์ง มนัอุปถมัภก์นัเยอะเกินไป แลว้กิน

พรรคกินพวก พอพวกน้ีข้ึนมาได ้ก็เล่นอีกพวกนึง มนัไม่ทางยติุหรอกเมืองไทยอ่ะ มนัจะเป็นอยา่งง้ีไปเร่ือยๆ  

ผม – ส่ิงท่ีคุณลุงเห็นมาเก่ียวกบัการคอรัปชัน่น่ี มีผลต่อการพฒันาประเทศยงัไงครับ 

ท่าน – ผมวา่มนัอยูท่ี่ คนมนัไม่อยากพฒันามากกวา่ พฒันาแลว้คนมนัฉลาดข้ึน คนก็ปกครองยากข้ึน  

ผม – ก็ขอ้สาม หนทางท่ีจะแกปั้ญหาการคอรัปชัน่ในระยะสั้นในระยะยาว  

ท่าน – แกย้าก ยากๆๆมาก เพราะกฎหมายไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ มีปัญหามากเลยตั้งแต่หวั หวัไม่ตรงหางก็ไม่ตรง ยากๆๆ มาตรฐานไม่มี  

ผม – แลว้มีผลต่อการเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลของคุณลุงไหมค๊รับ  

ท่าน – มนัก็คอรัปชัน่หมดแหล่ะ ไม่กินไม่มีหรอก ทุกรัฐบาลแหล่ะ  

ผม – การคอรัปชัน่มีผลต่อคุณลุงอยา่งไรบา้งครับ ในฐานะพลเมืองของชาติและต่อชุมชุนของคุณลุง  
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ท่าน – มนัคือ เรารู้วา่มนัมีการคอรัปชัน่ คนท่ีจะท าตรงๆมนัไม่มีไง เพราะมนัยาก ประเทศเราเลยเป็นอยา่งง้ีไง ถา้ระบบขา้งบน

ตรงหมดนะ ขา้งล่างมนัยาก จะซิกแซ็กอะไรหรืออะไรมนัยาก มนัยากทุกอยา่งอ่ะ ถา้เราเป็นหวัหนา้นะ เป็นผูบ้ริหารตรงนะ 

ลูกนอ้งก็ตอ้งตรง แต่ถา้ผูบ้ริหารมนัไม่ตรงนะ มนัยาก ยากมากๆ บา้นเรามนัไม่ใช่มาปีสองปี มนัเป็นมาร้อยๆปีแลว้ครับ  

ผม – ข้ึนอยูก่บัผูน้ าใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า ใช่ครับ 

ผม – ก็ขออนุญาตแค่น้ีแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ท่านที ่11 – พ่อค้ารับซ้ือผลไม้ จ.นครศรีธรรมราช  

ผม – สวสัดีครับ พอดีท าวทิยาพนธ์เป็นขอ้มูลครับ ก็มี 5 ขอ้ ขอ้แรกก็คือประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการเรียกรับสินบน คอรัปชัน่  

ท่าน – มนัก็มี นั้นแหล่ะ เพราะผมท าเก่ียวกบัการเกษตร เวลาเขาไปเอาหนงัสือจากกรมวชิาการเกษตร เวลาส่งออกไปยโุรป มนั

ตอ้งมีค่าสินบน เอามงัคุดไปตรวจ เวลาไปตรวจแลว้ก็ตอ้งเอาเงินใส่ซองไปดว้ย 

ผม – เอาเงินใส่ซองไปดว้ย เอาเงินใส่ซองไปดว้ย กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตร 

ท่าน – ใช่ เพ่ือ ใหไ้ด ้GAP เวลาส่งออกไปต่างประเทศ คือใบรับรองการใชย้าฆ่าแมลง แต่วา่ท่ีน่ีไม่ใชย้า แต่ก็ตอ้งท าตามกฎเขา

แหล่ะ มนัเหมือนกนัหมดทุกท่ีนะเด๋ียวน้ี  

ผม – ท่านตอ้งใส่มากไหมค๊รับ ตอ้งถึงเป็นหลกัพนั หรือหลกัหม่ืนไหม ๊ 

ท่าน – อ่อ ใหเ้พ่ือนไปท า ตอ้งใส่ 5000 บาท มนัก็มากนะ เอาของไปตรวจนิดเดียว เอามงัคุดไปตรวจสกั 7 กิโลนะ ใหเ้ขาตรวจ 

แต่วา่ตอ้งใส่ซองไปดว้ย  
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ผม – ครับผม ก็ขอ้สองคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมการเรียกสินบน คอรัปชัน่มีผล ต่อท่าน และต่อเศรษฐกิจของประเทศ

อยา่งไรบา้ง 

ท่าน - มนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติั เป็นการบัน่ทอนทุกอยา่ง ท่ีวา่เสีย 5000 บาทนั้น ถา้ไม่ขอราคาเพ่ิมท่ีปลายทาง เราก็ตอ้งมาลด

ตน้ทาง คือลดชาวสวนนัน่แหล่ะ มนัก็ตอ้งเอาในนั้นแหล่ะ เพราะพอ่คา้เขาไม่ยอมเสียไหม ๊เป็นตน้ทุน เพ่ิมตน้ทุน ครับ ขอ้ไหน

อีกครับ 

ผม – ก็ขอ้สาม คือ ท่านวา่แนวทางแกปั้ญหาท่ีแบบเน้ียครับ ในระยะสั้น ในระยะยาว  

ท่าน – แนวทางมนัก็ปลูกฝังกบัคนรุ่นใหม่ๆ รุ่นเก่าน่ี มนัเป็นธรรมเนียมกนัเสียแลว้ มนัก็ทุกหยอ่มหญา้ เพราะฉะนั้นมนัก็ไม่ติด

อนัดบัโลกใช่ไหมเ๊มืองไทย ตอ้งคนรุ่นใหม่  

ผม – แลว้ท่านวา่ถา้ระบบราชการเพ่ิมกฎหมายอะไรแบบน้ี อาจจะช่วยแกไ้ดไ้หมค๊รับ 

ท่าน – ผมวา่น่าแกไ้ด ้มนัอยา่เอาแต่กรณีเลก็ ใหเ้อากรณีใหญ่เหมือนท่ีก าลงัเป็นอยูต่อนน้ี เพราะวา่คนเลก็ๆเขาก็ไม่กลา้นะทีหลงั  

ผม – ครับๆ ขอ้ส่ีคือ วฒันธรรมคอรัปชัน่ติดสินบนน่ี มีผลต่อความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลของท่านไม่ครับ  

ท่าน – มีผลสิ มีผลต่อต่างประเทศ เวลาเขาจะมาลงทุนอะไร เขาก็มาติดสินบนได ้มนัไม่ใช่เป็นทางเบ่ียงเสียแลว้ มนัเป็น bypass 

แหละนะ เพื่อความรวดเร็ว  

ผม – ก็ขอ้สุดทา้ยครับ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ติดสินบนน่ี มีผลอยา่งไรต่อท่านและชุมชนของท่านบา้งครับ  

ท่าน – มนัมีผลต่อคนรากหญา้ จะท าอะไรก็ตอ้งติดสินบน คนชั้นบน ชั้นกลาง ไม่มีผลอะไร เขาตกัตวงเอาได ้แต่วา่คนรากหญา้

ล าบาก ไม่สามรถท่ีจะอะไรได ้เหมือนเราไปสอบใบขบัข่ีแบบเน้ีย ไปเป็นวนั 2 วนั 3 วนั แต่วา่พวกชนชั้นกลาง คนมีเงิน มนัก็

ใส่ ซอง ไป พนั นึง จบ ไปถึงก็ท าไดเ้ลย ชาวบา้นท่ีไปก็นัง่มองกนัอยูแ่บบนั้น  
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ผม – ยงัมีอยูน่ะครับ  

ท่าน – ครับผมๆ 

ผม – แค่น้ีล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

 

ท่านที ่12 – อดตีข้าราชการ จ.กาฬสินธ์ุ  

ผม – สวสัดีครับ พอดีผมท าวทิยานิพนธ์ เร่ืองทุจริตคอรัปชัน่ในประเทศไทย มี 5 ค  าถาม ขอ้แรกคือ ประสบการณ์ตรงของคุณป้า 

ท่ีเคยเจอในเร่ืองการคอรัปชัน่ติดสินบน จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐน่ะครับ   เชิญครับ ในฐานะประชาชน 

ท่าน – เคยเจอแต่คนอ่ืนนะ เคยเจอแต่นกัการเมืองเรียกจากขา้ราชการ เขาเรียกเอา คือคนท่ีมีต าแหน่งถูกตอ้งทุกอยา่ง แต่

นกัการเมืองเรียกเงินจากเขา เขาก็ตอ้งให ้ซ่ึงเขาก็ไม่เตม็ใจท่ีจะให ้แต่ก็ตอ้งให ้เพราะถา้ไม่ให ้เขาก็ไม่ไดต้  าแหน่ง  

ผม – ครับ เพ่ือการเล่ือนต าแหน่ง ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ เพ่ือการเล่ือนต าแหน่ง แต่เขามีคุณสมบติัครบถว้นหมดแลว้ แต่นกัการเมืองก็คุมอยูต่รงน้ี ถา้เผื่อเขาไม่ใหปุ๊้บ เขาก็จะ

พลาดโอกาสตรงน้ี ก็จะไม่ไดเ้ป็นผูใ้หญ่ต่อไป  

ผม – สายงานในต าแหน่ง ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ใช่ๆ เรียกจากนกัการเมือง  

ผม – ก็ขอ้สองก็คือ คุณป้า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคอรัปชัน่ติดสินบน คุณป้าคิดวา่มีผลอยา่งไรบา้งต่อตวัคุณป้าเอง และต่อ

การพฒันาเศรษฐกิจของชาติ และในดา้นอ่ืนๆ  
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ท่าน – มนัก็ไม่ มนัท าใหก้ารท างานของเราเน่ีย สะดุด คือท าไดไ้ม่คล่อง สมมุติไดง้บมา 20 กินไป 10 การงานมนัก็สะดุด มนัก็

ไม่คล่องเท่าท่ีควร 

ผม – คือลดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

ท่าน – ใช่ค่ะ  

ผม – แลว้หนทางท่ีจะแกปั้ญหาในระยะสั้น และระยะยาว ในเร่ืองคอรัปชัน่ล่ะครับ คุณป้ามีความคิดเห็นอยา่งไรครับ  

ท่าน – มนัยากนะ มนัยากมาก แต่การแกไ้ขก็คือ การเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน ขา้ราชการก็ตอ้งใหมี้เงินดีข้ึน เพ่ิมเงินใหอ้ยูไ่ด ้ชาวบา้นก็

ตอ้งเศรษฐกิจใหดี้กวา่เดิม คา้ขายไดค้ล่อง ผลหมากรากไม ้ก็ใหมี้ราคาท่ีดีข้ึน แต่มนัก็คงจะไดบ้า้งนิดหน่อย ไอค้อรัปชัน่มนัก็คง

แกย้าก  

ผม – ขอ้ส่ีเลยแลว้กนัครับ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ ติดสินบน มีผลต่อความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลของคุณป้าแค่ไหนครับ ไม่วา่

รัฐบาลไหนครับ 

ท่าน – มนัไม่มีเลยอ่ะ มนัคอรัปชัน่หมดอ่ะ คอรัปชัน่หมดทุกยคุ เพียงแต่วา่จะมากจะนอ้ย แค่นั้นเอง  

ผม – ก็ขออนุญาตขอ้สุดทา้ยเลยแลว้กนัครับ วฒันธรรมการคอรัปชัน่ รับสินบนมีผลอยา่งไรต่อตวัคุณป้าในฐานะพลเมืองของ

ชาติ และต่อชุมชนของคุณป้า ท่ีคุณป้าอยูอ่าศยัครับ  

ท่าน – มีผลกระทบเพราะวา่ สมมุติวา่เขาสร้างถนนใหเ้ราเน่ีย แทนท่ีเขาจะสร้างถนนดีๆ เป็นคอนกรีตหรือเป็นอะไรเน่ีย มนั

ใชไ้ดก็้ไม่นาน มนัก็ยบุ มนัก็พงั เพราะคอรัปชัน่เอาไปกินส่วนหน่ึง  

ผม – มีผลต่อชุมชน คือระบบสาธารณูปโภคไม่ดีเท่าท่ีควร ครับๆ ก็แค่น้ีแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ  
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ท่านที ่13 –เจ้าของร้านอาหาร อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

ผม – ขอ้แรกคือ ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการเรียกรับสินบน คอรัปชัน่ท่ีท่านเคยเห็นมา  

ท่าน – ได้ๆ  เอาในทอ้งถ่ินดีกวา่นะ  

ผม – ไดค้รับ 

ท่าน – การคอรัปชัน่ในทอ้งถ่ิน มนัเก่ียวกบังบประมาณ ถา้ในทอ้งถ่ินแบบน้ีนะ ถา้มนัตั้งงบประมาณ เช่นไปทศันะศึกษานะ 

สมมุติตั้งงบไวส้กั 5 แสนแบบน้ี สมมุติค่าเดินทางต่อหวั 300 บาท แต่เวลาไปลงบญัชีมนัจะลง 600 บาท มนัแบบน้ีแหล่ะ เพราะ

จ านวนเงินท่ีเรารวมไป บวกไป มนัไม่ใช่ถึง 5 แสน แต่วา่ไอส่้วนท่ีไดน่ี้ผูบ้ริการก็ไดไ้ปอีก  น่ีแหล่ะ มนัเป็นการคอรัปชัน่แบบน้ี

แหล่ะ ในทอ้งถ่ินนะ และการสร้างถนนในอ าเภอฉวาง ก็ไม่มีการสร้างตามรูปแบบ โดยไม่สร้างตามแปลนท่ีก าหนดมาเพ่ือ

ประหยดัค่าใช่จ่าย โดยเงินเหล่านั้นไดเ้ขา้ไปอยูใ่นกระเป๋าของผูบ้ริหาร ส่วนใหญ่น่ี คนท่ีจะไดก็้คือผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารมนั

เป็นผูร้วบอ านาจเอง 

ผม – ก็ขอ้สองก็คือ ท่ีท่านเห็นมามีผลต่อท่าอยา่งไรบา้ง หรือ ผลตอ่การพฒันาประเทศอยา่งไรบา้ง  

ท่าน – ตรงน้ีเมืองไทย เศรษฐกิจมนัไม่ดี มีผลต่อการพฒันาประเทศ เอาง่ายๆเหมือนวา่ในทอ้งถ่ินนะ สมมุติวา่มีงบประมาณ 50 

ลา้น มนัอยา่งนอ้ยมนัก็เป็นไป 30 หรือ 40 ลา้นแลว้ มนัก็ไม่พอท่ีจะพฒันานะ ท่ีป้าเห็นในทอ้งถ่ินนะ อยา่งในสภาทอ้งถ่ิน มีการ

อนุมติัสร้างอาคาร แต่จริงๆแลว้ ยงัไม่มีท่ีสร้างอีก งบขอไปแลว้ ผา่นสภา เขาก็ลอยๆงบไวแ้บบนั้น โดยไม่มีการท าอะไร จนประ

ทั้งส้ินปีงบประมาณ เขาสามรถเอางบน้ีไปท าอะไรก็ได ้เพราะผา่นสภาแลว้ เขาถือวา่ผา่นไปแลว้ เอาไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ 

ผม – ครับ ต่อไป ขอ้สาม ก็คือ อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีในระยะสั้นและระยะยาวครับ  
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ท่าน – ป้าคิดวา่ หนทางท่ีแก ้มนัตอ้งแกท่ี้คน คนท่ีจะสมคัรเขา้ไปเป็นผูบ้ริหาร ตอ้งมีคุณธรรม ตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็น

พ้ืนฐานอยูแ่ลว้ น่ีแน่นอนเลย สาเหตุหน่ึงท่ีวา่เห็นชดัๆนะ เวลามีการเลือกตั้ง มีการซ้ือเสียงกนัมาก ซ้ือเสียง อยา่งเช่นในเทศบาล

ต าบลฉวาง อ าเภอเลก็ๆ เวลามีการเลือกตั้งตอ้งจ่ายเงินซ้ือเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นบาท 3 ลา้นน่ีนะ แต่วา่งบท่ีเขาจะไดป้ระมาณ ปี

ละ 1 ลา้น 4 แสน บาท แลว้เขาก็ตอ้งหาเงินเพ่ือมาถอนทุนคืน เน่ียแหล่ะ ยงัแกไ้ม่ไดเ้ลน เพราะแต่ละคนอยากเป็นกนั ตอ้งไปขดั

เกลาท่ีคน อยา่งเช่นในกรณีอ าเภอฉวาง จะมีการจดังานปีใหม่ การประมูลเป็นลา้น แต่หนหลงัน่ีวา่ถา้เงินประมูลใชส้นามเพ่ือจดั

งานนั้น พอไดเ้งินแลว้ นายอ าเภอไม่ส่งคลงัหมด เพราะนายอ าเภอวา่ส่งคลงัแลว้ นายอ าเภอเอาอะไรกิน ทั้งๆท่ีมีเงินเดือนอยูแ่ลว้  

ผม – ครับๆ  

ท่าน – สมมุติวา่มีนายอ าเภอ เงินท่ีไดจ้ากการจดังาน แลว้ท่านไม่รายงานเงินใหท้ราบ ก็เลยโดยปปช. สอบสวน แลว้ก็ตอ้งชดใช้

ไป อยา่งตอนน้ี สนช. ทั้งหลาย ขา้ราชการเป็นกนัมารับเงินเดือนตั้งแต่ ระดบัปริญญาตรี ตอ้งใชจ่้ายเล้ียงครอบครัว มนัจะเหลือ

อะไร แต่พอมาแสดงทรัพยสิ์น มีเงินกนัเป็น 100 ลา้น แบบน้ีมนัมาจากคอรัปชัน่ทั้งนั้น รับราชการมาทั้งชีวติ จะไปเอาเงินพวกน้ี

มาจากไหน  

ผม – ครับๆ ก็ขอ้ส่ีครับ วฒันธรรมการติดสินบนคอรัปชัน่ ท าใหมี้ผลต่อความเช่ือมัน่ของรัฐบาลของป้าแค่ไหนครับ 

ท่าน – ตอนน้ีนั้นต่างประเทศไม่ใช่มาลงทุน การทุจริตส่วนหน่ึงมาจากการไม่จริงใจของผูน้ า เวลาออกส่ือวา่ต่างประเทศยอมรับ 

แต่จริงๆแลว้ต่างประเทศเขาไม่ยอมรับ แต่พอมาเมืองไทยแลว้มาบอกวา่เขายอมรับ ทั้งท่ีจริงๆไม่ใช่ แบบน้ีเขาเรียกวา่ระบบ

พรรคพวก หรือระบบอุปถมัภ ์ 

ผม – ครับ  

ท่าน – ระบบอุปถมัภแ์บบผดิๆ ท าใหเ้สียหาย รู้ดว้ยช่วยกนั  
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ผม – ก็ขอ้ 5 คือการคอรัปชัน่มีผลต่อป้าอยา่งไรบา้งครับ ในฐานะพลเมืองของชาติ และต่อชุมชนของป้าเองครับ  

ท่าน – มนัมีผล ส่วนตวัมนัไม่มีผลกระทบ แต่มีผลกระทบต่อส่วนรวม สมมุติวา่ผูน้ า ไดเ้งินมาสกัหม่ืนสกัแสน แทนท่ีจะเอามา

ใชใ้นหมู่บา้นมนัไม่มี เพราะไดเ้งินมาแลว้ตอ้งไปใชท่ี้อ่ืน เพราะกลวัคนอ่ืนจะทราบ น่ีพดูตามความเป็นจริง  

ผม – ครับ ขอบคุณมากครับ แค่น้ีแหล่ะครับ  

 

ท่านที ่14 – เจ้าของร้านตดัผม อ าเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ผม – ก็ขอรบกวนขอสมัภาษณ์ ถามท่านสกั 5 นาที  

ท่าน – ได้ๆ   

ผม - พอดีผมท าเร่ืองเก่ียวกบัคอรัปชัน่ในประเทศไทย ก็ขออนุญาตสกั 5 ค าถาม ขอ้แรกก็คือประสบการณ์ตรงท่ีลุงอาจจะเคยพบ

มาเก่ียวกบัคอรัปชัน่ หรือการเรียกรับสินบน ในพ้ืนท่ีของท่านนะครับ  

ท่าน – เห็นๆก็มี เคยเห็นแหล่ะ เร่ืองการเกณฑท์หาร มีการเรียกรับเงิน  

ผม – ขอ้ 2 เร่ืองแบบน้ีมีผลต่อการการพฒันาประเทศหรือดา้นอ่ืนๆไหมค๊รับ 

ท่าน – ลุงวา่มีผลต่อการพฒันาประเทศนะ เพราะวา่ถา้คนมีแต่คอรัปชัน่ มนัก็เจริญไม่ได ้

ผม – ท าใหก้ารพฒันาชา้ลง 

ผม – แลว้ลุงคิดวา่การแกปั้ญหา ท าอยา่งไรครับในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ 

ท่าน – ตอ้งใหช้าวบา้นมีความรู้ใหม้ากข้ึนแหล่ะนะ 

ผม – เพื่อจะไดไ้ปตรวจสอบได ้ 
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ท่าน – การศึกษามากข้ึนก็จะฉลาดข้ึน แลว้ก็จะรู้วา่การคอรัปชัน่ไม่ดี  

ผม – ครับๆ ก็ขอ้ส่ี วฒันธรรมการคอรัปชัน่ รับสินบนน่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ของรัฐบาลของคุณลุงแค่ไหนน่ะครับ ไม่วา่รัฐบาล

ไหนน่ะ มีไหมค๊รับ หรือวา่ไม่มี  

ท่าน – อ่า ไม่ขออกความคิดเห็นนะในขอ้น้ี 

ผม – ครับไดค้รับ ไม่เป็นไรครับ เร่ืองการรับสินบนคอรัปชัน่มีกระทบอยา่งไรบา้งครับในฐานะพลเมืองของชาติและชุมชนของ

คุณลุงน่ะครับ  

ท่าน – มีผล แต่วา่การพฒันาหนทาง อะไร มนัก็ไดไ้ม่เตม็ท่ี อยา่งการท าถนน ก็มีการกินงบ วสัดุอะไรก็ไดไ้ม่เตม็ท่ี แลว้

ประชาชนธรรมดา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะล าบาก นะ 

ผม – ครับผม ก็ถามเท่าน้ีล่ะครับ ไม่รบกวนล่ะครับ  

 

ท่านที ่15 - คนขบัแทก็ซ่ี อ.เมอืง จ.เชียงราย 

ผม – สวสัดีครับ พอดีผมท าวทิยานิพนธ์ เร่ืองทุจริตคอรัปชัน่ในประเทศไทยนะครับ ก็เลยจะขอสมัภาษณ์ประสบการณ์คุณนา้ 

ประสบการณ์ท่ีเห็นมาไม่วา่จากวงราชการ หรือวา่อะไรทั้งหลายเวลาติดต่อราชการ แต่วา่ขอ้มูล ผมเอาไปเป็นขอ้มูลไว ้แต่ในตวั

วทิยานิพนธ์ ผมจะไม่เปิดเผยช่ือของคุณนา้นะครับ เพ่ือความปลอดภยั ก็มี 5 ขอ้ ขอ้แรกก็ขอใหท่้านช่วยบอกประสบการณ์

โดยตรงของท่านท่ีเก่ียวกบัการเรียกสินบน หรือ คอรัปชัน่น่ะครับ อาจจะวา่จากเจา้หนา้ท่ี เรียกไถ หรือ อะไรอยา่งน้ีนะครับ  

ท่าน – ครับ มี choice ไหม ๊ตอ้งเป็นวา่หน่วยงานไหนไหม ๊ 

ผม – ไม่จ าเป็นครับ หน่วยงานไหนก็ได ้แต่ผมดูมหาดไทยเป็นหลกัครับ  
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ท่าน – พอดีมหาดไทย ผมไม่ค่อยไดติ้ดต่อ ผมขบัรถแท็กซ่ี โดยตรงก็จะเป็นต ารวจทางหลวง ท่ีวา่ประสบการณ์ตรงก็เป็นต ารวจ

ทางหลวง ท่ีเราขบัมา ก็แจง้ขอ้หานะ แต่วา่ไม่ออกใบอะไรให ้ 

ผม – ครับ คือไม่มีใบเสร็จใหใ้ช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า รีดไถ ซ่ึงหนา้ อะไรแบบเน้ีย  

ผม – ครับ พบเห็นบ่อยไหมค๊รับ 

ท่าน – หน่วยงานอ่ืนก็ไม่ค่อยมี  ก็พบเห็นบ่อย 

ผม – นา้ขบัรถในเชียงรายใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ผมขบัในเชียงราย แต่บางทีก็ไปต่างจงัหวดั บางทีก็มีตามจุดตรวจอะไรแบบเน้ีย ประสบการณ์ตรงน่ะ ต ารวจทางหลวง ก็

มีแม่สอด เขาก็ถาม เขาเห็นป้ายมาจากเชียงราย ก็ขอเป็นค่าบ ารุงด่าน อะไรอยา่งเน้ีย  

ผม – แต่ก็ไม่ใหใ้บเสร็จอะไร ขอไวเ้ฉยๆ  

ท่าน – ไม่ๆ ขอไวเ้ฉยๆ 

ผม – อนัน้ีทีเจอส่วนใหญ่น่ี ท่ีเชียงรายใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า อนัน้ีเจอดว้ยตวัเอง  

ผม – ครับผม ครับ ส่วนใหญ่ก็ต ารวจนะครับ ท่ีสมัภาษณ์มาหลายคน ก็ต ารวจก็หลายคนเหมือนกนั มากๆครับ 

ท่าน – เพราะวา่หน่วยงานอ่ืนไม่ค่อยไดติ้ดต่อ  

ผม – หน่วยงานขนส่งอะไร ไม่คอ่ยพบนะครับ อ าเภออะไรแบบน้ี  

ท่าน – ไม่ๆ ไม่ค่อยพบ  
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ผม – ครับๆ ขอ้ขา้มไปขอ้ 2 เลยแลว้กนัครับ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อวฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย  ท่านคิดวา่

ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบอยา่งไรต่อตวัท่านอยา่งไร และต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือการพฒันาอ่ืนๆอยา่งไรบา้ง 

ท่าน – มีผลมากเลยแหล่ะผมวา่ อยา่งกรณีล่าสุดเน่ีย มนัมีผลกระทบมากเลย เพราะวา่ต ารวจท าเสียเอง อะไรแบบเน้ีย ครับๆ มีผล

มาก  

ผม – ครับผม แลว้ต่อคุณนา้มีผลไหมค๊รับ  

ท่าน – หมายถึงวา่ 

ผม – ผลกระทบต่อคุณนา้เองน่ะครับ แบบวา่เขาเรียกหลายที อาจจะมีผลต่อรายได ้อะไรแบบเน้ียนะครับ  

ท่าน – ก็มีผลครับ มีผลกระทบตอ่รายไดด้ว้ย ค่าใชจ่้ายมนัก็ตอ้งบวกข้ึนไป ตน้ทุนมนัตอ้งบวกข้ึนไป  

ผม – ครับผม ครับ  

ท่าน – ตน้ทุนในการด าเนินชีวติ  

ผม – ครับ เพ่ิมตน้ทุน ก็ไปขอ้ 3 เลยครับ ขอ้ 3 คือ ท่านคิดวา่อะไรคือหนทางท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ท่าน – ระยะสั้นก็คือ เขาเรียกวา่อะไร ไม่จ าเป็นตอ้งใหค้วามเคารพ แบบวา่ถา้เราเจอซ่ึงหนา้ ก็ไม่จ าเป็นตอ้งไปใหเ้กียตริเขา 

ส าหรับคนท่ีวา่รับสินบน หรือวา่คอรัปชัน่ คือเราไม่ตอ้งไปยกยอ่งเขาใช่ไหมค๊รับ  

ผม – คือหมายถึงในสงัคม ใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – ในสงัคมดว้ย แลว้ก็ในส่วนตวัดว้ย  

ผม – ถึงๆ ในระยะยาวล่ะครับ  

ท่าน – ในระยะยาว ตอ้งเร่ิมในระบบการศึกษา ผมวา่น่าจะดีสุด 
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ผม – เร่ิมท่ีการศึกษา สอนเด็กน่ะครับ  

ท่าน – ตั้งแต่ คณาจารย ์ตั้งแตค่รู เพราะวา่มนัเป็นทุกระบบน่ะ  

ผม – ครับ  

ท่าน – แต่วา่ในระบบการศึกษาน่ีผมไม่มีประสบการณ์โดยตรง แตว่า่ก็ไดย้นิไดฟั้งมาเยอะ 

ผม – ครับๆ เร่ิมท่ีการศึกษาน่ะครับ ในระยะยาว  

ท่าน – ครับๆ 

ผม – ขอ้ 4 ครับ วฒันธรรมการติดสินบนในประเทศไทย มีผลต่อความเช่ือมัน่ของท่านแค่ไหนในรัฐบาล 

ท่าน – อ่า คือมนัหมดความเช่ือถือมานานแลว้นะ  

ผม – ครับ ไม่วา่รัฐบาลไหน 

ท่าน – ใช่ๆ ไม่วา่รัฐบาลไหน อาจจะไม่เหมาะในระบบปัจจุบนั  

ผม – อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายกบัประเทศ ครับๆ ขอ้สุดทา้ยก็คือ การติดสินบนมีผลต่อท่านอยา่งไรในฐานะพลเมืองของ

ชาติ และต่อชุมชนของท่าน  

ท่าน – มีผลกระทบเหรอ  

ผม – ครับ ในฐานะพลเมืองของชาติ แลว้ก็ชุมชนท่ีท่านอาศยั  

ท่าน – ก็ในเร่ืองสาธารณูปโภค อะไรแบบเน้ียมีผลกระทบ  

ผม – สาธารณูปโภค หมายถึงถนนหนทางอะไรแบบเน้ีย ใช่ไหมค๊รับ  
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ท่าน – ใช่ๆ ระบบถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ระบบอะไร มนัเหมือนกบัวา่กลายเป็นธรรมเนียมไปแลว้ บางอยา่งมนัไม่มีใบเสร็จ

เลย คือถา้คุณจะขอไฟ กลายเป็นธรรมเนียม เป็นวฒันธรรม  

ผม – คือตามระเบียบการ คือวา่ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไร แต่วา่มนัเป็นวฒันธรรมไม่ดีเสียแลว้ ท่ีตอ้งเสีย  

ท่าน – มนัอาจจะมี เขาเรียกค่าขอค าร้อง อะไรแบบน้ี  

ผม - แต่มนัอาจจะไม่มาก แต่เขาเรียกมาก 

ท่าน – ครับ  

ผม – ไม่เคยทราบมาเหมือนกนั วา่มีแบบน้ี ครับๆ   

ท่าน – ครับๆ ท่ีเห็นมา 

ผม – ก็มีเท่าน้ีแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ ผมจะไดเ้อาไวเ้ป็นขอ้มูล  

ท่าน – ถึงก็ในระบบราชการ อีกอยา่งนึง 

ผม – ครับ เชิญครับ 

ท่าน – ก็คือการฮั้วประมูล กระทรวงมหาดไทย พวกครุภณัฑ ์อะไรแบบน้ี เวลาซ้ือครุภณัฑ ์เวลาซ้ืออะไร 

ผม – ส่วนทอ้งถ่ินใช่ไหมค๊รับ  

ท่าน – อ่า ตั้งแต่ระดบั ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค น่าจะมีหมด ผมวา่ 

ผม – ครับๆ ไดค้รับ จะไดเ้อาไวเ้ป็นขอ้มูล ครับๆ ขอบคุณมากครับ 


