
การปราบคอรรัปชั่น 

แปลโดยพระสังฆราชวรีะ  อาภรณรัตน 

1.  สมณสภาเพื่อความยุติธรรมและสันติไดจัดประชมุนานาชาติในหัวขอเรื่อง “ปราบคอรรัปชั่น” 
ณ กรุงวาติกัน เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน ค.ศ.2006 ผูเขารวมประชุมนั้นมีทัง้เจาหนาที่ระดับสูง
ขององคการนานาชาติ ทูตประจํารัฐวาติกัน ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ อาจารย และผูชํานาญการ
เปาหมายของการประชุมตามที่พระคารดินัล เรนาโต ราฟาแอล มารตีโน1 ระบุบอกไวคือ ให
เขาใจปรากฏการณเรื่องคอรรัปชั่นดีข้ึน หาวิธีปราบและช้ีแจงถึงสิ่งที่พระศาสนจักรจะมีสวน
รวมจัดการไดผูบรรยายกิตติมศักด์ิ นักวิชาการ ผละผูเช่ียวชาญ ประเด็นปญหาดังกลาวไดชวย
ใหผูเขารวมประชุมไดแนวคิดเรื่องคอรรัปชั่น และหาวิธีปราบในระดับโลก (โดย อันโตนีโอ 
มารีอา คอสตา)2 ในระดบัองคกรเอกชน (โดย ฟรงัซัว วิงเก)3 ในระดับองคกรสาธารณะ (โดย 
เดวดิ ฮอลล)4 ในระดับขาราชการพลเรือน (โดย ญอง ซุง ยู)5 ในระดับประเทศร่าํรวยแล
ยากจน (โดย อีวา โยลี) บรรยายภาพแสดงความเหี้ยมโหดของคอรรัปช่ันที่มีตอคนยากจนของ
สังคมโลก (โดย โคบุส เดอ สวาดต)และลักษณะของวัฒนธรรมแหงคอรรปัชั่น (โดย ปอล 
โวลโฟวิทซ) พระสงัฆราช เจียมเปาโล เครปลดีไดใหแนวคิดถึงมิติตางๆ ของคําสอนดาน
สังคมของพระศาสนจักรในประเด็นทีเ่กี่ยวของนี้ 

2.  ปรากฏการณเรื่องคอรรัปช่ันนั้นมีอยูเสมอมา กระนั้นก็ดีในชวงปหลังๆ นี้ไดมีการตระหนัก
ถึงมากขึ้นจนถึงระดับนานาชาติ อันที่จริง โดยอาศัยสนธิสัญญาปราบคอรรัปช่ัน และ
แผนปฏิบัติการที่ถูกประยกุตใชโดยแตละรัฐและกลุมรัฐตางๆ และโดยองคการนานาชาติใน
ดานการคาสากลในดานกฎระเบียบของการคาสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเงิน ความ
พยายามปราบคอรรัปชั่นนั้นสวนมากลงมือปฏิบัติการกันในชวย 15 ปหลังนี้ นี่หมายความวา 
คอรรัปชั่นเพิ่งเปนที่ยอมรับกันเมื่อเร็วๆ นี้เทานั้น โดยเห็นวาเปนประเด็นสําคัญ และการ
ตัดสินเรื่องคอรรัปชั่นในทางลบก็แผขยายไปทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็มีการตระหนักมากข้ึน
วาจําตองปราบ เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาวนี้ไดมีการจัดวางมาตรการตางๆ เพื่อวิเคราะห
และหาสถิติตัวเลขการคอรรัปช่ัน เพื่อชวยใหเขาใจดีขึ้นถึงตัวกระตุนที่อยูเบื้องหลังการทํา
เรื่องผดิกฎหมายที่u3648 .ก่ียวของกับการคอรรัปชั่น ดังนั้น จึงเปนไปไดที่ระบบวิธีการปราบ



อันเหมาะสมยิ่งขึ้น และไมเพียงแตอาศัยระบบกฎหมายและการบีบบังคับเทานั้นเพื่อขจัด
สาเหตุตางๆ ที่กอใหเกิดการคอรรัปชั่น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ คือ ไดพบ
สาเหตุสําคัญทางประวัติศาสตรสองประการ คือ การลมสลายของกลุมที่คิดตอตานหลังป
ค.ศ.1989และโลกาภิวัตนดานสารสนเทศ ทั้งสองกระบวนการนี้มีสวนใหความกระจางมาก
ขึ้นเรื่องการคอรรัปช่ันและการทําใหประชาชนตระหนักถึงผลของการคอรรัปชั่นมากขึ้นดวย 
การเปดพรมแดนตางๆ ดันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน ทําใหการคอรรัปช่ันขยายวงกวาง
ไดงายขึ้นมากกวาในอดีต แตก็ยังเปดโอกาสใหปราบไดมากข้ึนดวย โดยอาศัยการรวมมอืรวม
ใจกันในระดบันานาชาติ 

3.  การคอรรัปช่ันเปนปรากฏการณที่ไมจํากัดอยูในวงการเมือง หรืออยูในภูมิภาคทางสงัคมซ่ึง
เกิดขึ้นทั้งในประเทศร่ํารวยแลในประเทศยากจน ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการคอรรัปช่ัน
นั้นยากที่จะกําหนดไดอยางแนนอนตายตัว อันที่จริง ขอมูลที่มีนั้นยังไมเพียงพอ กระนั้นก็ดี 
เรายังตองเผชิญกับการใชทรัพยากรมหาศาลจากเศรษฐกิจ จากการผลิต และจากโครงการ
สังคมตางๆ ประชาชนเปนผูจายเงินเพื่อประโยชนในสังคมโดยถูกกฎหมาย 

 การคอรรัปช่ันเกิดข้ึนทั่วทุกสังคม จะโทษแคผูทํางานในหนวยงานเศรษฐกิจเทานัน้ก็ไมได 
หรือจะโทษแคเจาหนาที่รัฐเทานั้นก็ไมได หรือจะโทษแคขาราชการเทานั้นก็ไมได การ
คอรรัปชั่นนั้นเปนปรากฏการณที่เกดิขึ้นในแตละรัฐและในองคการนานาชาติดวยบรรยากาศ
ที่พรอมใหทาํคอรรัปช่ันนั้นไดรับการหนุนนําจากการชาดความโปรงใสในเรื่องการเงนิระดับ
นานาชาติ จากแหลงเงินทุนที่มีอยูและจากความแตกตางกันทางช้ันวรรณะที่มกีารปราบ
คอรรัปชั่น –บอยๆ ครั้งจาํกัดอยูในระดับรัฐเอกเทศ- และระดบัที่ปราบคอรรัปชั่นไดสําเร็จนั้น
ตามปกติเปนระดับเหนอือํานาจหนาที่ของรัฐบาลและระดับนานาชาติยังไดรับการอํานวย
ความสะดวก โดยการรวมมือกันระหวางรัฐตางๆ อยางจํากดัในการปราบคอรรัปชั่น เนื่องจาก
มีความตางกันอยางมากในเรื่องกฎเกณฑตางๆ ของระบบกฎหมายปกครองที่หลากหลาย ขาด
ส่ือควบคุมการคอรรัปชั่นในบางภูมิภาคของu3650 .ลก และขาดหลักประชาธิปไตยใน
ประเทศตางๆ ขาดเสรีภาพในการสื่อขาวสาร ไมมีระบบตรวจสอบที่เปนประชาธิปไตย ขาด
ความโปรงใส จึงทําการคอรรัปช่ันไดงายข้ึน 



 การคอรรัปช่ันเปนประเด็นที่นาหวงใยเปนอยางมากในทุกวันนี้ แถมยังเชื่อมโยงกับการคายา
เสพติด การฟอกเงิน การคาอาวุธแบบผิดกฎหมาย และการกออาชญากรรมในรูปแบบตางๆ 

4.  ถาการคอรรัปชั่นสงผลรายแรงทางดานวัตถุ และเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ผลรายแรงยิ่งมากขึ้นไปอีกซึ่งเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตมนุษยในสังคม ประมวลคํา
สอนดานสังคมของพระศาสนจักรกลาวถึงการคอรรัปชั่นทางการเมืองวา “ประณีประนอมกัน
ในการปฏิบตัิหนาที่ของรัฐมีอิทธิพลไปในทางลบ เรื่องสัมพันธภาพระหวางผูปกครองและผู
อยูใตปกครอง มันทวีความไมไววางใจกันในสถาบันตางๆ ของสาธารณชน ทําใหพลเมืองทวี
ความไมพอใจมากยิ่งข้ึนในเรื่องการเมืองและเรื่องการเปนผูแทนราษฎร จึงทําใหสถาบันตางๆ 
ออนแอลงไป” (ขอ 411) 

 มีสวนเชื่อมโยงที่ชัดแจนและเปนรูปธรรม ระหวางการทจุริตคอรรัปชั่นกับการไมมี
วัฒนธรรมระหวางการคอรรัปชั่นกับขอจํากัดดานปฏิบัติหนาที่ของระบบสถาบัน ระหวางการ
คอรรัปชั่นกบัดัชนีการพัฒนามนุษย ระหวางการคอรรัปช่ันกับความอยุติธรรมทางสงัคม นี่
มิใชเปนแคกระบวนการที่ทําใหระบบเศรษฐกิจถดถอยดอยลงไปเทานั้น การคอรรัปชั่นยัง
ขัดขวางการสงเสริมบุคคล และทําใหสังคมมีความถูกตองชอบธรรมนอยลง และมีการเปด
โอกาสนอยลงดวย 

5.  พระศาสนจักรเห็นวาการคอรรัปช่ันเปนตัวการสําคัญที่ทําใหระบบการเมอืงผิดเพี้ยนไป 
หนังสือประมวลคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรบรรยายถึงผลเสียวา “การคอรรัปช่ัน
บิดเบอืนบทบาทหนาที่ของสถาบันผูแทนตางๆ เพราะสถาบันตางๆ ถูกใชเปนสนามรบทาง
การเมือง มีการตอรองระหวางผูเรียกรองกับผูใหบริการของรัฐบาล (ขาราชการ) ในแนวนี้การ
เลือกทางการเมืองจึงเห็นชอบกับจุดประสงคแคบๆ ของผูที่มีเครื่องมือบังคับทางเลือกให และ
เปนอุปสรรคขัดขวางคุณประโยชนสวนรวมของพลบเมืองทัง้หมด” (ขอ 411) “การ
คอรรัปชั่นถูกจัดวาเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการดอยพัฒนาและความยากจน” (ขอ 447) 
และบางครั้งยงัมีอยูในระบบการใหความชวยเหลือประเทศยากจน 



 การคอรรัปช่ันทําใหประชาชนขาดประโยชนสาธารณะขั้นพื้นฐาน คือ ความถูกตองตาม
กฎหมาย การเคารพตอกฎระเบียบตางๆ การปฏบิัติงานอันถูกตองขอบธรรมของสถาบันทาง
เศรษฐกิจและการเมือง และการมีความโปรงใส ความถูกตองตามกฎหมายนั้นจรงิๆ แลวคือ 
ประโยชนสวนรวมที่มีไวสําหรับทุกๆ คน อันที่จริง เปนประเด็นวิกฤตขัดขวางการพัฒนา 
อยางนอยความถูกตองตามกฎหมายก็ชวยใหสังคมมีสัมพันธภาพที่ถูกตองชอบธรรมทางดาน
เศรษฐกิจและการเมือง และชวยใหมีบรรยากาศที่ไววางใจกัน ซ่ึงเปนฐานกิจการดาน
เศรษฐกิจในฐานะที่เปนประโยชนสวนรวม ตองใหประชาชนทั้งหมดชวยสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม อันที่จรงิ ประชาชนทั้งหมดมีสทิธิไดรับผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมาย 
สรรพสิ่งทัง้หลายที่เปนกรรมสิทธิ์ของมนุษยชาย – หญิง นั้นอาศัยความเปนบุคคลมนุษย เปน
ตนความถูกตองตามกฎหมาย จําตองใหการปฏบิัติและวัฒนธรรมความถูกตองตามกฎหมาย
เขามาแทนที่การปฏิบัติและวัฒนธรรมของการคอรรัปชั่น 

6.  จากแนวทางการปราบคอรรัปชั่นนั้น มีการพัฒนาเขิงบวกโดยปรับเปลี่ยนสังคมจากเผด็จการ
สูประชาธิปไตย จากสังคมปดสูสังคมเปด จากระบบแนวตั้งสูระบบแนวนอน จากสังคมรวม
ศูนยอํานาจสูสังคมที่มีสวนรวม แตเสนทางนี้จะไมเปนไปในทางบวกโดยอัตโนมัติ ตองเอาใจ
ใสมากใหเปดใจไมทําลายพลังแหงความมั่นใจดานศีลธรรม และอยาใหความหลากหลายมา
เปนอุปสรรคขัดขวางการสรางความสัมพันธในสงัคมใหมั่นคง การลมสลายของมาตรการทาง
ศีลธรรมในหลายประเทศที่เจริญแลวนั้นสามารถปกปดผลรายใหญหลวงของการคอรรัปช่ัน
ขึ้นได ภัยรายแรงยงัอยูในสังคมเกามากมาย มีสังคมที่มีระบบโครงสรางด ี เครงครัด และเปน
สังคมปด และแมกระทั่งสังคมที่ใชระบบเผด็จการตอชุมชนของตนเองหรือตอโลกภายนอก มี
สังคมที่ยืดหยุนผอนปรนมากและเคลื่อนที่งายโดยมีระบบโครงสรางสายงานที่จัดไวอยางด ี
และมีสถาบันแบบประชาธิปไตยที่เปดใหอิสรเสรีภาพ ในแงหนึ่ง เราอาจสังเกตวาการ
คอรรัปชั่นนั้นเกิดขึ้นในสังคมประเภทแรก เพราะเปนการยากยิ่งนักทีจ่ะตระหนักถึงการมี
คอรรัปชั่นภายใน คนที่รับสินบนและติดสินบนผูอื่นนั้นยังทํากันอยางหลบซอนอยูและยัง
ไดรับการปกปองเมื่อที่ไมมีความโปรงใส และเมื่อรัฐไมไดยึดกฎหมายเปนฐานการปกครอง
อยางแทจริง การคอรรัปช่ันอาจคงอยูตลอดไป เพราะขึ้นกับสถานการณมีความมั่นคง ในอีก
แงหนึ่งเราอาจเห็นไดงายในสังคมประเภทสองวามีภัยอันตรายซอนอยู ความหลากหลายเกิน



ขอบเขตอาจทําใหพลเมืองไมสนใจกฎเกณฑทางศีลธรรม เกิดความสับสนจากความแตกตาง
ของวิถีชีวิต อาจทําใหการตัดสินดานศีลธรรมเสื่อมจนถึงข้ันทําการคอรรัปชั่น สังคมไร
พรมแดนนั้นอาจนําไปสูการแพรกระจายคอรรัปชั่นไปยังนานาชาติได 

7.  เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายตางๆ ดังกลาวนี้ คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรขอเสนอ
แนวคิดเรื่อง “นิเวศวิทยาของมนุษย” (Contisimus Annus ,38) ที่อาจเปนหลักเกณฑซ่ึง
เอ้ืออํานวยใหปราบคอรรัปชั่นได ทาทีตางๆ ของการคอรรัปช่ันอาจเปนที่เขาใจเพียงพอ ถาถูก
ถือวาเปนผลจากการขาดนิเวศวิทยาของมนุษย ถาครอบครัวไมไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
อบรมสั่งสอน ถากฎตางๆขัดแยงกับคุณประโยชนอันแทจริงของมนุษยชาย – หญิง ทั้งหลาย 
อยางเชน คนที่ตอตานชีวิต –พลเมืองไดรับอบรบผิดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปนคุณประโยชน ถาการ
ใหความยุติธรรมนั้นเชื่องชา ถาหลักศีลธรรมข้ันพื้นฐานนั้นออนไปเพราะมีการผอนปรน
ใหกับการประพฤติชั่ว ถาสภาพการดํารงชีวิตนั้นเลวรายลง ถาโรงเรียนไมกระตุนใหบุคคล
เจริญเติบโตขึ้น และไมเสริมสรางความเปนเอกเทศ ก็เปนไปไมไดที่จะรับประกันเรื่อง 
“นิเวศวิทยาของมนุษย” และการขาดนิเวศวิทยาของมนุษยคงจะเปนประเด็นใหทําคอรรัปช่ัน 
อันที่จริง ตองไมลืมวาการคอรรัปชั่นนั้นนํามาซึ่งกระบวนการสรางสัมพันธภาพและการสราง
ความยุงยากสับสน จึงเปนการทําใหมโนธรรมเย็นเฉย การขูเรียกคาไถและการขูคุกคาม การ
ตกลงปากเปลา และการวางแผนทําราย ทั้งหมดนี้ขั้นแรกขึ้นกับประชาชนและมโนธรรม
ทางดานศีลธรรมของประชาชน แลวตอจากนั้นก็เปนโครงสรางเครือขาย นี่คือขอบขาย
ปฏิบัติการใหการศึกษาอบรมเรื่องศีลธรรมและใหการศึกษาอบรมพลเมือง สวนบทบาท
หนาที่ของพระศาสนจักรนั้น คือปองกันมิใหเกิดการคอรรัปช่ัน ภายในชุมชนวัด สถาบัน 
องคการ และสมาคมตางๆ และใหสัตบุรุษสมาชิกไปอยูในทุกภาคสวนของสังคมยุคใหม 
พระศาสนจักรสามารถเลนบทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตคอรรปัชั่นทรัพยากรทาง
ศีลธรรม เพือ่ที่จะชวยเสริมสรางนิเวศวิทยาของมนุษยโดยไมเปดโอกาสใหทําการคอรรัปช่ัน
ไดเลย 

8.  คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรใชประโยชนของหลักเกณฑช้ีนําขั้นพื้นฐาน คือ ช้ีบอก
ถึงพฤติกรรมสวนตัวและสวนรวม ถือเปนแนวหนาในการปราบคอรรัปชั่น หลักเกณฑตางๆ 



นี้คือ ศักด์ิศรีของบุคคลมนุษย ผลประโยชนสวนรวม ความเปนปกแผน การสนับสนุน
ชวยเหลือ การเลือกชวยคนยากจนเปนอันดับแรก จุดมุงหมายสากลของสิ่งของ การคอรรัปช่ัน
นั้นขัดแยงกับหลักเกณฑตางๆทั้งหมดนี้ ซ่ึงทําลายความเปนบุคคลมนุษย ใชมนุษยชาย – 
หญิง เปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตัวเองอยางไมใหเกียรติเลย เปนอุปสรรคตอการบรรลุ
ถึงประโยชนสวนรวม เพราะยึดหลกัเกณฑเห็นแกประโยชนสวนตัว และหาผลประโยชน
พิเศษที่ไมถูกตองชอบธรรม โดยขัดตอความเปนปกแผนเพราะกอใหเกิดความอยุติธรรมและ
ความยากจน ขัดตอหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเปนการไมเคารพตอบทบาทหนาที่
ตางๆ ที่แตกตางกันทางสังคมและทางสถาบัน และยังเลือกเปนปฏิปกษตอคนยากจน โดยการ
ขัดขวางมิใหสงมอบทรพัยากรใหคนยากจนตามเจตนาที่ใหไว สุดทายเปนการขัดขวางตอ
จุดมุงหมายสากลของสิ่งของ เพราะผลดีของความถูกตองตามกฎหมายอยางที่เราเรยีนรู
มาแลวนั้น คือคุณงานความดีของมนุษยสําหรับชาย – หญิงทุกคนที่ต้ังใจมอบใหกับ
ประชาชนทุกคน 

 คําสอนดานสังคมทัง้หมดของพระศาสนจักรเสนอแนวทางสรางสังคมสัมพันธที่อยูข้ัวตรง
ขางกับการคอรรัปชั่นโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เราจึงเขาใจถึงผลรายแรงของเรื่องนี้และพระศาสน
จักรตอตานเรื่องการคอรรัปช่ัน เรายังเขาใจถึงตนเหตุที่ทําใหพระศาสนจักรเรียกรองการ
ปราบคอรรัปช่ัน นี่คือเนื้อหาสาระของคําสอนดานสังคมฉบับนี้และเปนผลงานของคนที่
ไดรับแรงบนัดาลใจใหปราบคอรรัปชั่น 

9.  การปราบคอรรัปชั่นนั้นจาํตองมีความเชื่อมั่นคงย่ิงข้ึน โดยอาศัยการยอมรับความเปนจรงิทาง
ศีลธรรม และจําตองตระหนักมายิง่ข้ึนวาการปราบเรื่องนีจ้ะทําใหเกิดประโยชนทางสังคมที่
สําคัญๆ ตามคําสอนของพระสมณสารเรื่อง การเฉลิมฉลองปที่หนึง่รอย (ขอ 25) บอกไววา
“มนุษยมุงทาํดี แตก็ยังทําช่ัวไดเชนกัน เขาอาจเห็นแกผลประโยชนใกลตัวเหนือส่ิงอื่นใด และ
ก็ยังยึดติดอยูกับมัน ระบบสังคมจะยิง่มั่นคงมากขึ้น เมื่อตระหนักถึงความเปนจริงดงักลาวนี้
และไมตอตานผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของสังคม แตควรหาทาง
เสริมสรางความสมานฉันทใหบรรลุผล” นี่คือหลักเกณฑอันทรงประสิทธิภาพและตรงกบั
ความเปนจริงยิ่งนัก พระสมณสารฉบับนี้บอกเราใหมุงหาเอกลักษณของพฤติกรรอัน



ทรงคุณคาในตัวมนุษยชาย – หญิงทั้งหลาย และก็ชวยเสริมสรางเอกลักษณอันทรงคุณคา
เหลานั้น ใหคิดถึงเรื่องการปราบคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนเรื่องจําเปน การ
คอรรัปชั่นเปนภัยรายจึงจาํตองใหความสําคัญในการปราบปราม การขจัดคอรรัปชั่นนั้นเปน
เรื่องดี และยังชวยใหเกิดผลดีอีกดวย การละทิ้งการคอรรัปชั่นจะชวยนําไปสูพัฒนาการและ
การอยูดีกินดี ใหเสริมสรางพฤติกรรมรักความซื่อตรง และใหลงโทษคนที่ประพฤติตัวไม
ซ่ือตรง ในการปราบคอรรัปช่ันนั้น จําตองมีความรับผิดชอบตอการกรําทําสิ่งผิดกฎหมาย
ทั้งหลายลงโทษผูกระทําผิดกฎหมาย โดยใหทําดีชดใชความผิดเปนการชวยฟนฟพูฤติกรรม
อันมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งทีสํ่าคัญพอๆ กันก็คือ การมอบรางวัลใหกับประเทศตางๆ 
และหุนสวนทางเศรษฐกจิที่ยึดหลักจรรยาบรรณ โดยไมผอนผันใหกับผูกระทําการคอรรัปช่ัน
ตางๆ 

10. ในระดบันานาชาตินั้น การปราบคอรรัปชั่นจําตองใหประชาชนรวมแรงรวมใจกันเสริมสราง
ความโปรงใสในการเจรจาทางเศรษฐกิจและทางการเงิน และใหประเทศชาติตางๆ รวมกันถือ
ปฏบิัติตามกฎหมายที่เหน็ชอบรวมกนั ประเด็นเรือ่งนี้ ปจจุบนันี้การหาทุนจากการคอรรัปช่ัน
เปนเรื่องปกปดกันไดงาย อยางเชน ผลประโยชนอันไมซ่ือสัตยที่รัฐบาลไดมาจากการ
คอรรัปชั่น รัฐบาลที่คอรรัปช่ันเหลานี้สามารถนําเงินทนุจํานวนมหาศาลไปตางประเทศใน
รูปแบบซับซอนมากมาย โดยไมตองใชความพยายามแตอยางใดเลย การสงเสริมใหรวมกันทํา
ตามกฎหมายที่เห็นขอบรวมกันนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งในการปองกันมิใหมีการคอรรัปชั่น เพื่อ
วาประเทศยากจนทั้งหลายจะไดไมยอมรับเงินทุนอันผิดกฎหมาย เพราะขาดการเห็นชอบ
รวมกัน 

 เนื่องจากขบวนการกออาชญากรรมนัน้ไรพรมแดน มีการรวมมือกันระดับนานาชาติใน
ระหวางรัฐบาลประเทศตางๆ ที่ตองการทวีเพิ่มใหมากขึ้น อยางนอยในเรื่องการรวมมือกัน
ทางดานศาลยุติธรรมในเรื่องการสงผูรายขามแดน จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองลงสัตยาบัน
เห็นชอบใหปราบคอรรัปช่ันนาจะใหประเทศตางๆลงสัตยาบันเห็นชอบมากยิ่งๆ ข้ึนไป และ
เรียกรองใหสหประชาชาติลงมติเห็นชอบใหรวมมือกันปราบคอรรัปชั่น อยางไรก็ตาม ยังคง
เหลือแตการปฏิบัติตามสัตยาบันใหเปนรูปธรรม -เนื่องจากมีแรงจงูใจทางการเมือง- ประเทศ



ทั้งหลายจํานวนมากไมถือตามสัตยาบันดังกลาวนั้น แมกระทั่งประเทศตางๆ ที่ลงนามใน
สนธิสัญญาฉบับนั้น จึงจําตองมีการเรียกรองความเห็นชอบดวยในระดับนานาชาติเพื่อทําการ
ยึดทรัพย และใหชดใชส่ิงที่ไดมาอยางผิดกฎหมาย ปจจุบันกฎระเบียบเรือ่งขบวนการปราบ
คอรรัปชั่นนั้นมีใชแคภายในแตละประเทศเทานั้น    

 สวนมากหวังวาจะมีการจัดตั้งองคกรสากลที่มีอํานาจปราบคอรรัปชั่น โดยใหสามารถ
ปฏิบัติการอยางเปนเอกเทศแมเวลาที่ดําเนินงานเกี่ยวพันกับรัฐตางๆ และก็ใหสารมารถ
ตรวจสอบวามีการกออาชญากรรมทําการคอรรัปชั่นระดับนานาชาติ และเมื่อตรวจสอบแลว
เห็นวาผิดจริง ก็ใหลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายทั้งหลายไดเลย หลักเกณฑแหงการชวยเหลอื
กันนั้นอาจเปนประโยชนตอเรื่องนี้ โดยประยกุตใชมันตามลําดับหนาที่ผูมีอํานาจปฏิบัติงาน
ปราบคอรรัปช่ัน 

11.  มีการเรียกรองใหสนใจประเทศยากจนเปนพิเศษ ประเทศยากจนเหลานี้ตองการความ
ชวยเหลือ ดังที่กลาวไวแลวขางตน เวลาที่มีชองโหวในระดับการบัญญัติกฎหมาย และเวลาที่
ยังไมมีสถาบันบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมถูกตองชอบธรรมในการปราบคอรรัปชั่น การ
รวมมือกันในเรื่องความยุติธรรมระหวางคูกรณี หรือระหวางหลายๆ ฝาย -เพื่อปรับปรงุระบบ
การจําคุก การสรรหาผูเชี่ยวชาญดานการสืบสวนสอบสวน โครงสรางศาลยุติธรรมที่เปน
เอกเทศในเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐบาล- จะเปนประโยชนอยางยิ่ง และรวมถึงเรื่องการชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนา 

 การคอรรัปช่ันในประเทศที่กําลังพัฒนานั้น บางครั้งก็มีสหพันธประเทศตะวันตกเปนตนเหตุ 
หรือแมกระทั้งระดับรัฐ หรือระดับองคการนานาชาติ บางครั้งก็เกิดขึน้โดยการกระทําของ
คณะผูปกครองทองถ่ินที่นิยมคอรรัปชั่น อาศัยการทาบทามประเทศร่ํารวยอยางเปนระบบ
คลายคลึงกันนาจะเปนไปไดที่จะใหความชวยเหลือรัฐบาลของประเทศที่ยากจนกวาให
เสริมสรางความนาเช่ือถือ แนวทางที่พึงประสงคมากที่สุด นาจะสงเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศทั้งหลาย สงเสริมใหมีการสื่อขาวสารอยางอิสระตื่นตัว และการ
ฟนฟูระบบขาราชการ แผนการพิเศษตางๆ ขององคการนานาชาติที่นาจะประยุกตใชพัฒนา
ไปทีละประเทศ คงจะสงผลดีในเรื่องนี้ 



 พระศาสนจักรทองถิ่นตางๆ มีภาระหนักในการฝกอบรมพลเมืองใหมีมโนธรรม ใชสติปญญา 
และสอนพลเมืองใหรูจักประชาธิปไตยที่แทจรงิ สภาพระสังฆราชของหลายๆ ประเทศไดมี
สวนชวยปราบคอรรัปชั่น และกระทาํเพื่อสังคมชุมชนที่มีกฎหมายการปกครองของตนพระศา
สนจักรทองถิ่นตางๆ ควรรวมมือกันกับองคการนานาชาติอยางทรงคุณคาในการปราบ
คอรรัปชั่น 

โดย พระคารดินัล เรนาโต ราฟาแอล มารติโนประธาน 
พระสังฆราช เจียมเปาโล เครปลดี 

เลขานุการ 
ใหไว ณ กรุงวาติกัน วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2006 
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