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คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจร�ต (CPI)

กรณีศึกษา

ของประเทศไทย

	 CPI	หรืือ	Corruption	Perceptions	Index	เป็็นดััชนทีีี่�อ้างองิถึึงคะแนนของป็รืะเที่ศ

ต่่าง	 ๆ	 ดััชนี	 CPI	 นี�จััดัที่ำาขึ�นเพืื่�อให้ที่รืาบถึึงรืะดัับการืทุี่จัริืต่ของรัืฐบาลในป็รืะเที่ศนั�น	 ๆ 

คะแนน	 CPI	 อยู่่่รืะหว่่าง	 0-100	 หากป็รืะเที่ศใดัมีีคะแนนเป็็น	 0	 แสดังว่่าป็รืะเที่ศนั�น 

มีีการืคอร์ืรัืป็ชันในรืะดัับส่ง	 เมืี�อป็รืะเที่ศใดัมีีคะแนนส่งขึ�น	 แสดังว่่า	 ป็รืะเที่ศนั�นมีีรืะดัับ 

การืคอร์ืรัืป็ชันทีี่�ต่ำ�ากว่่า	

	 ก่อนที่ี�เป็รืียู่บเทีี่ยู่บคะแนนดััชนีการืรัืบร้่ืการืทีุ่จัริืต่	 (CPI)	 ของอินโดันีเซีียู่	 และ

ป็รืะเที่ศไที่ยู่	 สิ�งสำาคัญคือ	 ต้่องเป็รีืยู่บเทีี่ยู่บนโยู่บายู่ของแต่่ละป็รืะเที่ศจัากทัี่�งสองป็รืะเที่ศ

หาบริืบที่ร่ืว่มีรืะหว่่างอินโดันีเซีียู่	และไที่ยู่	ซึี�งพื่บว่่า	อินโดันีเซีียู่	และไที่ยู่	มีีคว่ามีไม่ีแต่กต่่าง

กันมีากนัก	 โดัยู่ในบริืบที่ของไที่ยู่	 และอินโดันีเซีียู่ในเรืื�องเศรืษฐกิจั	 พื่บว่่า	 GDP	 ของ

ป็รืะเที่ศไที่ยู่ในปี็	2564	คือ	505.98	พัื่นล้านเหรีืยู่ญสหรัืฐ	จัากป็รืะชากรื	70	ล้านคน	คิดัเป็็น	

7,233	USD	ต่่อคน	และอินโดันีเซีียู่	มีี	GDP	อยู่่่ทีี่�	1.186	พัื่นล้านเหรีืยู่ญสหรัืฐ	จัากป็รืะชากรื		

276.4	 ล้านคน	 คิดัเป็็น	 4,291	 USD	 ต่่อคน	ที่ำาให้เห็นว่่าทัี่�งไที่ยู่	 และอินโดันีเซีียู่มีีคว่ามี 

ใกล้เคียู่งกันในด้ัานเศรืษฐกิจัทีี่�มีีรืายู่ได้ัเฉลี�ยู่ต่่อคน	 และมีีคว่ามีใกล้เคียู่งกันมีากทีี่�สุดัใน

อาเซีียู่น	



	 เมืี�อเทีี่ยู่บคะแนน	 CPI	 ป็รืะเดั็นที่ี�น่าสนใจัคือ	 คะแนนของ

อินโดันีเซีียู่มีีพัื่ฒนาการืส่งสุดัตั่�งแต่่มีีการืป็รืะเมิีนคะแนน	CPI	 เกิดัขึ�น 

ในสมัียู่ป็รืะธานาธิบดีั	 ซ่ีซีีโล	 บัมีบัง	 ยู่่โดัโยู่โน	 (Susilo	 Bambang 

Yudhoyono’s)	ซึี�งได้ัรืบั	คะแนนเพิื่�มี	14	คะแนน	เนื�องจัาก	การืบริืหารืของ

ป็รืะธานาธิบดีั	 ซ่ีซีีโล	 บัมีบัง	 ยู่่โดัโยู่โน	 ทีี่� มีีนโยู่บายู่อยู่่างจัริืงจััง 

ในการืป็รืาบป็รืามีการืทุี่จัริืต่ทุี่กภาคส่ว่น	 ที่ำาให้เกิดัคว่ามีหว่าดักลัว่ 

ต่่อการืที่ำาทุี่จัริืต่คอรัืป็ชัน	อยู่่างไรืก็ต่ามีในปี็	2562		ดััชนี	CPI	กลับลดัลง 

3	คะแนน	ภายู่หลังจัากการืแก้ไขกฎหมีายู่ของอินโดันีเซีียู่เกี�ยู่ว่กับอำานาจั

ของคณะกรืรืมีการืป็รืาบป็รืามีการืทุี่จัริืต่ของอินโดันีเซีียู่	 หรืือ	 Komisi 

Pemberantasan	Korupsi	 (KPK)	การืแก้ไขกฎหมีายู่ครัื�งนี�ที่ำาให้	 KPK	

ส่ญเสียู่หน้าทีี่�ในการืดัำาเนินคดีั	 และดัักฟัังผู้่้ต้่องสงสัยู่	 จึังที่ำาให้	 KPK 

มีีป็รืะสิที่ธิภาพื่ทีี่�ลดัลง	และไม่ีสามีารืถึจััดัการืปั็ญหาได้ัดีัเท่ี่าก่อนการืแก้ไข

กฎหมีายู่	

...จากที่่�กล่่าวมาอิินโดน่เซ่ียสามารถเรียนร้� จากบที่เรียนการปรับแก�กฎหมายครั�งน่� 
ที่ำาให� เห็นว่ากฎหมายเป็นกล่ไกการป้อิงกันการเกิดการคอิร์รัปชัันได� ด่ที่่� สุด 
การล่ดบที่บาที่ขอิง KPK สง่ผล่ที่ำาให� KPK มป่ระสิที่ธิภิาพล่ดล่ง ที่ำาให�เกดิการล่ดคะแนน
ดชััน ่CPI ได� ดงันั�น หากจะจัดการปัญหาได�ตรงจุดต�อิงแก�ไขกฎหมายเพ่�มอิำานาจจัดการ 
ให� KPK อิันเป็นกล่ไกหล่ักในการแก�ปัญหาคอิร์รัปชััน 

บที่บาที่
Komisi Pemberantasan Korupsi 

ในการจัดการปัญหาคอิรัปชััน

	 องคก์รืสำาคัญในการืจััดัการืปั็ญหาการืคอรืรั์ืป็ชันของป็รืะเที่ศ

อินโดันีเซีียู่	 คือ	 komisi	 Pemberantasan	Korupsi	 หรืือ	 KPK 

ก่อตั่�งขึ�น	 เพืื่�อดัำาเนินการืป้็องกัน	 ป็รืาบป็รืามีการืทุี่จัริืต่	 และ 

เพืื่�อลดัจัำานว่นการืทุี่จัริืต่ภายู่ในป็รืะเที่ศ	คณะกรืรืมีการืชุดันี�สังกัดั 

ฝ่่ายู่บริืหารื	 (Executive	 Branch)	 โดัยู่มีีบที่บาที่เป็็นกลไกหลัก 

ในการืยุู่ติ่ปั็ญหาการืทุี่จัริืต่ภายู่ในป็รืะเที่ศ		

	 แม้ีว่่า	KPK	จัะเป็็นองคก์รือิสรืะที่ี�ป็รืาศจัากการืแที่รืกแซีงที่าง

อำานาจัจัากรัืฐ	แต่่การืที่ำางานของ	KPK	ยัู่งคงต้่องอาศัยู่คว่ามีร่ืว่มีมืีอ

จัากองค์กรือื�น	 ๆ	 ในภาครัืฐ	 เพืื่�อป็ฏิิบัติ่งานได้ัอยู่่างรืาบรืื�นและ 

มีีป็รืะสิที่ธิภาพื่	 อยู่่างไรืก็ต่ามี	 KPK	 ไม่ีได้ัมีีวิ่ธีการืนี�วิ่ธีการืเดีัยู่ว่ 

ในการืป็รืาบป็รืามีการืทุี่จัริืต่คอร์ืรัืป็ชันในอินโดันีเซีียู่	 ดัังนั�น	 KPK 

จึังต้่องมีีการืใช้นวั่ต่กรืรืมีเป็็นกลยุู่ที่ธ์เพืื่�อลดัจัำานว่นการืทุี่จัริืต่ใน

ป็รืะเที่ศ	 โดัยู่เน้นการืพัื่ฒนานวั่ต่กรืรืมีให้สอดัคล้องกับกฎหมีายู่	

บริืบที่	 และการืมีีส่ว่นร่ืว่มีของป็รืะชาชนภายู่ในป็รืะเที่ศอินโดันีเซีียู่	

เพืื่�อที่ำาให้กลยุู่ที่ธ์แข็งแกร่ืงขึ�น	มีีทัี่�งหมีดั	3	ป็รืะการื	ได้ัแก่	

ประธานาธิบดีี ซููซีูโล บัมบัง ยููโดีโยูโน

GIRI SUPRAPDIONO
Senior Policy Expert Specialist for

Indonesian National Police
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การืบังคับใช้กฎหมีายู่	ซีึ�งสามีารืถึสร้ืางผู้ลกรืะที่บทีี่�แต่กต่่างกันต่ามีบริืบที่เหตุ่การืณ์

การืทุี่จัริืต่ทีี่�เกิดัขึ�น	ตั่�งแต่่คดีัรืะดัับเล็กไป็จันถึึงคดีัรืะดัับใหญ่			

การืใช้มีาต่รืการืป้็องกันและป็รืาบป็รืามีการืคอร์ืรัืป็ชัน	โดัยู่เน้นไป็ทีี่�การืการืป็รัืบป็รุืง

ให้มีีการืที่ำางานเชิงรืะบบให้มีีป็รืะสิที่ธิภาพื่	

การืพัื่ฒนาการืศึกษา	 เพืื่�อป็ล่กฝั่�งคว่ามีคิดัให้เกิดัจิัต่สำานึกต่่อส่ว่นรืว่มี	 รืว่มีถึึง 

การืป็รืะชาสัมีพัื่นธ์	 โดัยู่เน้นการืให้ข้อม่ีลต่่อสาธารืณะให้เกิดัคว่ามีกลัว่ต่่อการืที่ำา

ทุี่จัริืต่

	 แม้ีว่่าKPK	 จัะมีีการืใช้นวั่ต่กรืรืมีเป็็นกลยุู่ที่ธ์	 ทัี่�ง	 3	 ป็รืะการื	 ทีี่�กล่าว่มีา	 แต่่	 KPK	 ยัู่งคงป็รืะสบปั็ญหา 

การืต่่อต้่านคอร์ืรัืป็ชันทีี่�ล้มีเหลว่	 เพื่รืาะปั็ญหาบางป็รืะการื	 อาทิี่	 ขาดัเจัต่จัำานงที่างการืเมืีองทีี่�คำานึงถึึงป็รืะชาชน 

ขาดัที่รัืพื่ยู่ากรืในการืจััดัการืคอร์ืรัืป็ชัน	ขาดัคว่ามีเป็็นอิสรืะ	กฎหมีายู่ทีี่�ไม่ีต่อบโจัที่ย์ู่	ฯลฯ	

		 ดัังนั�นเมืี�อมีีปั็ญหาทีี่�เกิดัขึ�น	 KPK	 จัึงต้่อง 

คิดัแก้ปั็ญหาอยู่่างเป็็นรืะบบ	 เมืี�อเผู้ชิญกับการืทุี่จัริืต่	

KPK	 แบ่งแต่่ละกรืณีต่ามีอาชีพื่และต่ำาแหน่ง	 เช่น 

ภาคเอกชน	กรืรืมีการื	และผู้่้บริืหารือื�น	ๆ	แล้ว่แต่่กรืณี 

ทีี่�เกิดั	 ในขณะเดัียู่ว่กัน	 KPK	 ให้คว่ามีสำาคัญทีี่�สุดักับ 

กลุ่มีอาชีพื่ผู้่้ทีี่�มุ่ีงเน้นการืพิื่จัารืณาคดีัทุี่จัริืต่	 และคว่ามี

ซืี�อสัต่ย์ู่ในการืบังคับใช้กฎหมีายู่	 เช่น	 ผู้่้พิื่พื่ากษา 

ผู้่้ว่่าการื	 ทีี่�ป็รึืกษาฝ่่ายู่จัำาเลยู่	 อัยู่การื	 ต่ำารืว่จั	 และ

เอกอัครืรืาชท่ี่ต่	เป็็นต้่น

	 อยู่่างไรืก็ต่ามีการืทีี่�จัะดัำาเนินนโยู่บายู่ป้็องกัน

และป็รืาบป็รืามีการืทีุ่จัริืต่ของ	 KPK	 ให้เป็็นไป็ไดั้ 

อยู่่างเป็็นร่ืป็ธรืรืมี	 จัำาเป็็นต่้องได้ัรัืบการืสนับสนุนจัาก

คว่ามีไม่ีสอดัคล้องกัน

รื ะห ว่่ า ง ค่ า ต่ อบแที่น 

กับภารืะงาน	 ที่ำาให้เกิดั

การืคอร์ืรัืป็ชัน

ค ว่ า มี ส มี บ่ รื ณ์ ข อ ง

กฎหมีายู่	 ทีี่�ครือบคลุมีใน

ก า รื จัั ดั ก า รื ปั็ ญ ห า

คอรื์รัืป็ชัน	 ทัี่�งการืป็้องกัน	

บที่ลงโที่ษ	และรืะบบกลไก

ในการืแยู่กอำานาจัองค์กรื

อิสรืะ

รื ะ บ บ ก า รื กำา กั บ ด่ั แ ล

ภายู่ในทีี่�อ่อนแอ

รืะบบบรืิหารืรืาชการืที่ี�มีี

แนว่โ น้มี ทีี่� จั ะ เ กิดัการื

ทุี่จัริืต่

	 โดยสรุุปจากทั้้�งหมดทั้่�กล่่าวมา	ปัญหาการุต่่อต่้านคอรุ์รุ้ปชั้นทั้่�ล่้มเหล่วของ	KPK	แบ่่งเป็น	4	ปัจจ้ย	ได้แก่

ภาคป็รืะชาสังคมี	ในป็รืะเที่ศอินโดันีเซีียู่

	 ในขณะเดีัยู่ว่กันการืสร้ืางการืมีีส่ว่นร่ืว่มีผู่้าน

นวั่ต่กรืรืมีใหม่ี	 ๆ	 อินโดันีเซีียู่ได้ัเล็งเห็นถึึงป็รืะเด็ัน 

ดัังกล่าว่จัึงนำาเอานว่ัต่กรืรืมีมีาศึกษาป็รืะยูุ่กต์่ใช้ 

อยู่่าง	 “โครืงการืป็รืะชาธิป็ไต่ยู่หลากหลายู่	 V-Dem.

net”	ก็เป็็นหนึ�งในนวั่ต่กรืรืมีทีี่�น่าสนใจั	อันนำามีาใช้ใน

การืมีองป็ัญหาการืทีุ่จัริืต่คอรื์รัืป็ชันภายู่ในป็รืะเที่ศ 

หากนำามีาป็รืะยุู่กต์่ใช้นั�นที่ำาให้อินโดันีเซีียู่มีองเข้าไป็ถึงึ

ปั็ญหาเพื่ื�อแกปั้็ญหาไดัต้่รืงจัดุัทีี่�มีีผู้ลกับคะแนน	CPI	และ

ทีี่�สำาคัญ	คือ	การืเพิื่�มีป็รืะสิที่ธิภาพื่	KPK	อีกด้ัว่ยู่
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02-141-9558 www.kpi.ac.th

ว้นพุุธ	ท่ั้�	21	ก้นยายน	2565	เวล่า	09.00-13.00	น.
ชั่องทั้างออนไล่น์ผ่่านโปรุแกรุม	zoom	meeting
แล่ะผ่่าน	Facebook	live	สถาบ่้นพุรุะปกเกล้่า
สำาน้กนว้ต่กรุรุมเพุ่�อปรุะชัาธิปไต่ย	สถาบ่้นพุรุะปกเกล่้า	รุ่วมก้บ่
สำาน้กงานคณะกรุรุมการุป้องก้นแล่ะปรุาบ่ปรุามการุทัุ้จรุิต่แห่งชัาต่ิ	
1. Mr.	Giri	Suprapdiono	Senior	Policy	Expert	Specialist	for	Indonesian	National	

Police
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	 โครืงการืป็รืะชาธิป็ไต่ยู่หลากหลายู่	Varieties	

of	Democracy	 (V-Dem)	หรืือ	V-Dem.net	 เป็็น

เครืือข่ายู่วิ่ชาการืรืะหว่่างป็รืะเที่ศ	 โดัยู่เฉพื่าะอยู่่างยิู่�ง

เมืี�อผู้่้คนต้่องการืแหล่งข้อม่ีลทีี่�โป็ร่ืงใส	เป็็นแนว่ที่างใหม่ี

ในการืสรืา้งแนว่คดิั	และการืว่ดััคว่ามีเป็็นป็รืะชาธปิ็ไต่ยู่	

ป็รืะชาธปิ็ไต่ยู่เกดิัจัากป็รืากฏิการืณต่์่าง	ๆ 	มีากมีายู่	เช่น	

การืพัื่ฒนาเศรืษฐกิจั	 คว่ามีไม่ีเท่ี่าเทีี่ยู่มีกันของกลุ่มี	

เป็็นต้่น	เช่นเดีัยู่ว่กับป็รืะเด็ันอื�น	ๆ 	การืทุี่จัริืต่คอร์ืรัืป็ชัน

เป็็นป็รืะเดั็นหนึ�งที่ี�คว่รืวิ่เครืาะห์	 ซึี�ง	 CPI	 ได้ัอ้างอิง 

แหล่งขอ้ม่ีลของ	V-Dem	ในหลายู่ภาคสว่่น	มีาป็รืะกอบ	

เพืื่�อป็รืะเมิีนคะแนน	CPI	 จึังเรีืยู่กได้ัว่่า	 V-Dem.net	

เป็็นอีกหนึ�งในแหล่งข้อม่ีลสำาคัญที่ี�ใช้ป็รืะเมีินคะแนน	

CPI	ของป็รืะเที่ศทีี่�ถ่ึกป็รืะเมิีน	โดัยู่ค่าทีี่�	CPI	ได้ันำาไป็

อ้างอิง	ป็รืะกอบไป็ด้ัว่ยู่	1.ดััชนีการืทุี่จัริืต่ภาครัืฐ	2.ดััชนี

การืทุี่จัริืต่ของผู้่้บริืหารื	3.ตั่ว่บ่งชี�การืทุี่จัริืต่ที่างกฎหมีายู่	

และ4.ตั่ว่บ่งชี�การืทุี่จัริืต่ในกรืะบว่นการืยุู่ติ่ธรืรืมีใน

ป็รืะเที่ศ	 โดัยู่ตั่ว่อยู่่างการืคำานว่ณดััชนีการืทุี่จัริืต่ใน 

ภาครัืฐของ	V-Dem	 เป็็นหนึ�งในเครืื�องมืีอทีี่�พิื่ส่จัน์ว่่า	

พื่นักงานภาครัืฐให้คว่ามีช่ว่ยู่เหลือ	 เพืื่�อแลกกับสินบน	

เงินใต้่โต๊่ะ	 หรืือสิ�งจ่ังใจัอื�น	 ๆ	 จัากข้อม่ีลคะแนนดััชนี 

การืทุี่จัริืต่ในภาครัืฐของ	V-Dem	มีีตั่�งแต่่	0-1	คะแนน	

โดัยู่	 0	 คือไม่ีมีีการืทุี่จัริืต่เกิดัขึ�น	 เพื่รืาะสามีารืถึหา 

ข้อพิื่ส่จัน์ได้ั	 และ	 1	 คะแนน	แป็ลว่่า	 มีีค่าการืทุี่จัริืต่ใน 

ภาครัืฐมีากทีี่�สุดั	สามีารืถึสรุืป็ได้ัว่่า	คะแนนตั่�งแต่่	0.25-1	

คือ	มีีการืทุี่จัริืต่ในภาครัืฐ	นั�นเอง		

การสร้างการมีีส่วนร่วมีผ่่านนวัตกรรมี

	 โดัยู่สรุืป็แล้ว่	นวั่ต่กรืรืมี	V-Dems	สามีารืถึให้

ข้อม่ีลทีี่�สมีบ่รืณ์มีากมีายู่สำาหรัืบนักวิ่จััยู่	 นอกจัากนี� 

ยัู่งสามีารืถึจััดัหาเครืื�องมีือต่่าง	 ๆ	 สำาหรืับการืแสดังให้

เห็นป็ญัหาที่ี�ต่รืงจัดุั	และต่รืงไป็ที่ี�ปั็ญหาที่ี�เกดิัขึ�น	ตั่ว่แป็รื

นี�มีีคว่ามีสำาคัญในการืคำานว่ณคะแนน	 หรืือดััชนีของ	

CPI 

	 จัากทัี่�งหมีดัที่ี�กล่าว่มีา	 ป็รืะเที่ศไที่ยู่สามีารืถึ 

นำาเอาบที่เรีืยู่น	และนวั่ต่กรืรืมีของ	KPK	ทีี่�แสดังให้เห็น

ถึึงการืแก้ไขกฎหมีายู่ทีี่� มีีผู้ลต่่อการืแก้ไขปั็ญหา

คอร์ืรัืป็ชันของป็รืะเที่ศอินโดันีเซีียู่	อีกทัี่�งนวั่ต่กรืรืมีอยู่่าง	

V-Dem	แสดังให้เห็นถึึง	ปั็ญหาทีี่�ต่รืงจุัดั	และสามีารืถึ

นำาข้อม่ีลทีี่�ได้ัมีาเป็็นอีกหนึ�งแหล่งข้อม่ีลในการืแก้ไข

ปั็ญหาคอร์ืรัืป็ชัน	 โดัยู่หากป็รืะเที่ศไที่ยู่ได้ันำาวิ่ธีการืแก้

ปั็ญหานี�มีาบ่รืณาการืต่่อยู่อดั	 เพืื่�อสร้ืางเครืื�องมืีอหรืือ

นวั่ต่กรืรืมีที่ี�สอดัคลอ้งกบับรืบิที่ภายู่ในป็รืะเที่ศ	ไม่ีเพื่ยีู่ง

แต่่จัะเพิื่�มีคะแนน	CPI	แต่่ยัู่งเป็็นการืแก้ปั็ญหาทีี่�ต้่นเหตุ่

อยู่่างปั็ญหาการืคอรื์รัืป็ชัน	 ดัังนั�นหากวิ่ธีการืดัังกล่าว่ 

ได้ัถ่ึกนำามีาต่่อยู่อดั	 และศึกษาต่่ออาจัเป็็นอีกหนึ�ง 

ในที่างออกในการืแก้ไขปั็ญหาการืทุี่จัริืต่ทีี่�ต่อบโจัที่ย์ู่ 

ต่่อไป็ในอนาคต่

ALLEN HICKEN
Project Manager Parties and Party System

Varieties of Democracy 
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