
พลังเยาวชนตอตานการทุจริต 

 
สังคมของเราทุกวันนี้มีผูคนหลากหลายชวงวัยหรือเจเนอเรชัน (Generations) ท่ีใชชีวิตรวมกัน  

ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน คนทํางาน และผูสูงอายุ ซ่ึงคนแตละเจเนอเรชันตางมีทัศนคติ ความคิด คานิยม ความเชื่อ 

และพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอผูอ่ืนแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของคนแตละวัยและสภาพสังคมท่ีหลอหลอม-

กันมาในแตละยุคแตละสมัย เชน เด็กและวัยรุนในเจเนอเรชัน Y และ Z จะมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการ-

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ติดตามขาวสารและแชร (Share) ขอมูลตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลนเปนประจํา มีความ-

ม่ันใจในตัวเองสูง กลาคิด กลาแสดงออก ชอบความทาทาย และทําอะไรรวดเร็ว ในขณะท่ีคนวัยทํางาน ซ่ึง

สวนใหญอยูในเจเนอเรชัน X มักจะเปนผูท่ีเขาใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวเปนอยางดี เขาใจ

และใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได มีความยืดหยุน (Flexible) ไมยึดติดกับกรอบความคิดหรือวิถีชีวิต

แบบเดิม ๆ พยายามท่ีจะสรางสมดุลใหกับชีวิต คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงและชอบพัฒนาสิ่งตาง ๆ ใหเกิด-

ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สวนคนกลุมสุดทาย คือ ผูสูงอายุ (เจเนอเรชัน B หรือ Baby Boomers) คนกลุมนี้

เปนผูท่ีมีประสบการณสูง ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ และยึดม่ันในกฎ กติกา หรือระเบียบแบบแผนท่ี-

คนรุนกอน ๆ เคยปฏิบัติกันมา   

 แมวาคุณลักษณะของคนแตละกลุมดังกลาวจะมีความแตกตางกัน แตเม่ือมาอยูรวมกันและจําเปนตอง

ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน พวกเขาสามารถผสมผสานความแตกตางเหลานั้นใหเขากันไดอยางลงตัวและสามารถ

นําขอดีหรือขอเดนของคนในแตละเจเนอเรชันมาสรางสีสันและทําประโยชนใหกับสังคมไดอยางมากมาย 

ตัวอยางเชน การเปนเจาภาพจัดประชุมผูนําระดับเอเชีย การจัดแขงขันกีฬาระดับโลก การระดมกําลังชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย ฯลฯ ซ่ึงเรามักจะคุนกับการเห็นคนเจเนอเรชั่น X และ B รวมกันวางแผน ประสานงาน 

และดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางดําเนินการ เพราะ

คนในวัยนี้เปยมไปดวยประสบการณและความมุงม่ัน และเราก็จะไดเห็นคนรุนใหมในเจเนอเรชั่น Y และ Z  

ท่ีนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยสนับสนุนใหการดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ดังกลาวประสบผลสําเร็จไดอยาง

งายดายและรวดเร็วมากข้ึน ดวยการสรางสรรคนวัตกรรมหรือใชสื่อสังคมออนไลนในการชวยประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร และระดมความคิดเห็นหรือความชวยเหลือจากผูคนในสังคม  

 อยางไรก็ตาม มีภารกิจบางอยางท่ีคนท่ัวไปในสังคมมักจะมองวา ผูใหญหรือคนท่ีมีประสบการณ-

การทํางานมาหลายปแลวเทานั้นท่ีอาจจะทําไดดีกวา นั่นก็คือ การปองกันและปราบปรามการทุจรติ เนื่องจาก

คนวัยดังกลาวจะมองภาพกระบวนการทํางานท่ีเปนจุดออนหรือความเสี่ยงของการทุจริตไดชัดเจนกวาเด็กและ-

เยาวชนท่ียังอยูในวัยเรียน ซ่ึงควรท่ีจะมีบทบาทตอเรื่องดังกลาวเพียงแคการเรียนรู ตระหนัก และปฏิบัติตน

ใหเปนคนดีเม่ือเติบโตข้ึนเปนผูใหญ แตโดยสวนตัวแลว ผูเขียนกลับมีมุมมองท่ีแตกตางและเห็นวา เด็กและเยาวชน

ในปจจุบันมีความคิดสรางสรรคและกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองตอสาธารณชนมากข้ึน ตลอดจนสามารถ

ใชเทคโนโลยีหรือเครือขายสังคมออนไลนสมัยใหมในการเผยแพรหรือสงตอขอมูลท่ีนาสนใจตาง ๆ ใหคนอ่ืน

ไดรับทราบและรวมแสดงความคิดเห็น เราคงปฏิเสธไมไดวา เด็กและเยาวชนคนรุนใหมหลายคนประสบความ-

สําเร็จ มีชื่อเสียง กลายเปนคนดังระดับประเทศและระดับโลกไดเพียงชั่วขามคืน ดังนั้น ผูเขียนจึงมองวา 



คนทุกเจเนอเรชั่นสามารถเขาไปมีบทบาทในการชวยปองกันและปราบปรามการทุจริตได แตอาจจะอยูภายใต

บริบทและขอบเขตท่ีตนเองเขาไปเก่ียวของ ซ่ึงเด็กและเยาวชนสามารถแสดงบทบาทตอเรื่องดังกลาวไดดังนี้ 

1. ติดตามเสนทางการใชจายเงินของรัฐ โดยองคกรหรือหนวยงานท่ีอยูใกลกับเด็ก เยาวชน และรัฐ-

มักจะเขาไปเก่ียวของมากท่ีสุด คือ โรงเรียนและชุมชน  สังเกตไดจากโครงการสําคัญของรัฐบาลหลายอยาง

มักจะมุงไปท่ีภารกิจดานการศึกษา (Education) และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน 

(Communities) ซ่ึงเด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเปนนักเรียนและคนท่ีพํานักอาศัยในชุมชนอาจจะชวยเฝาดู

พฤติกรรมการใชจายงบประมาณของโรงเรียนและชุมชนวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม เชน  

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน ลองสังเกตดูวาโรงเรียนมีการดําเนินการอยางไร อาหาร 

มีคุณภาพดีตามหลักโภชนาการหรือไม  หรือการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

เงินทุนดังกลาวไดถูกสงถึงมือของนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายหรือไม ฯลฯ 

2. เม่ือรูวาหนวยงานของรัฐไดใชจายเงินงบประมาณไปแลว เห็นอะไรท่ีเปนรูปธรรมบาง? เชน โรงเรียน

มีโครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬาหรือเครื่องมือท่ีจะใชในหองทดลองวิทยาศาสตร นักเรียนอาจจะลองสังเกตดูวา 

ในระหวางท่ีมีการเรียนการสอนวิชาดังกลาว มีอุปกรณอะไรบางท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิงซ้ือมาใหม อุปกรณ-

ท่ีเคยมีสภาพเกาและชํารุดไดรับการเปลี่ยนหรือไม เชนเดียวกับการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในชุมชน 

นกัเรียนอาจจะลองสังเกตสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของชุมชนวามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช

ตาง ๆ หรือไม นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองใหความสําคัญและละเลยไมได คือ อุปกรณหรือสิ่งของ 

ตาง ๆ ท่ีโรงเรียนหรือชุมชนไดจัดซ้ือมาแลวนั้น นักเรียนอาจจะพบวามีการจัดซ้ือมาจริง แตตองติดตามตอไปวา  

ผูท่ีเก่ียวของไดนําอุปกรณหรือสิ่งของตาง ๆ ดังกลาวมาใชงานอยางคุมคาหรือไม    

3. บันทึกประเด็นท่ีนาสงสัยและรายงานหรือแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการทุจริต 

ไดรับทราบ รูปแบบหนึ่งของการบันทึกขอมูลท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และเยาวชนคนรุนใหมมักจะชอบทํา คือ 

การถายภาพหรือบันทึกวีดิโอ (คลิป) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดี แตอาจจะตองเก็บขอมูลในหลาย ๆ แงมุมหรือหลายครั้ง 

เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ ท้ังนี้ ปจจุบันหนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบหรือปราบปรามการทุจริตหลายแหง 

ไดพัฒนาชองทางในการรับแจงเบาะแสของการทุจริตใหมีความทันสมัยมากข้ึน และชวยอํานวยความสะดวก

ใหประชาชนสามารถแนบภาพหรือวีดิโอไปพรอมกับขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสงสัยได เชน การแจงเบาะแสของการ-

ทุจริตทางอีเมล (e-mail) เว็บไซต (Website) ไลนแอพพลิเคชัน (Line Application) ฯลฯ   

4. สรางกระทูในระบบเครือขายสังคมออนไลน  วิธีนี้นาสนใจและคอนขางมีอิทธิพลอยางมากเม่ือ-

เปรียบเทียบกับการแจงเบาะแสของการทุจริตผานชองทางอ่ืน ๆ ตามปกติ เนื่องจากสามารถเรียกรองความสนใจ

จากคนในสังคมไดในวงกวาง ดังนั้น เม่ือเยาวชนพบเห็นการทุจริต พวกเขาอาจจะลองเขาไปตั้งกระทูหรือแชร-

โพสตในเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือใหเปนขอสังเกต ท่ีผานมามีเหตุการณหลายกรณีท่ีใชวิธีนี้ไดผล เนื่องจาก

ความเคลื่อนไหวของคนท่ีอยูในเครือขายสังคมออนไลนไดกระตุนใหหนวยงานภาครัฐหลายแหงจําเปนตองเรงหา

ความจริงเพ่ือตอบคําถามหรือขอสงสัยของสังคม กอนท่ีจะเกิดความเสียหายจํานวนมาก 

 

 

  



5. รวมประชาสัมพันธหรือรณรงคตอตานการทุจริต โดยเด็กและเยาวชนสามารถใชเครื่องมือหรือกลไก

ตาง ๆ ท่ีนาสนใจ ไดแก 

  5.1  ใชการตูนและภาพวาดท่ีเขาใจงายเปนสื่อในการประชาสัมพันธ เด็กและเยาวชน 

หลายคนมีพรสวรรคหรือความสามารถในการวาดภาพ ท้ังในกระดาษและแทบเล็ต (Tablet) ซ่ึงเราคงตอง

ยอมรับวา สื่อประชาสัมพันธในลักษณะเชนนี้สามารถดึงดูดความสนใจจากคนท่ัวไปไดดีกวาการใชขอความ

เพียงอยางเดียว เชน อินโฟรกราฟฟค (Infographic) โปสเตอร แอนิเมชั่น ฯลฯ และท่ีสําคัญยังสามารถเขาถึง 

กลุมเยาวชนดวยกันไดงายอีกดวย  

  5.2 สอดแทรกเนื้อหาของการตอตานการทุจริตไวในภาพยนตร ละครเวที รายการโทรทัศน และ

ดนตรี  สื่ออีกประเภทหนึ่งท่ีอยูในความสนใจของเยาวชนคนรุนใหม คือ ภาพยนตร ละครเวที รายการโทรทัศน

และคอนเสิรตตาง ๆ เนื่องจากมีดาราหรือศิลปนหลายคนท่ีพวกเขาชื่นชอบมารวมแสดง เยาวชนหลายคนเปน

แฟนคลับของดารา เฝาติดตามการใชชีวิตในทุกอิริยาบถและยกใหศิลปนท่ีพวกเขาชื่นชอบเปนไอดอล (Idol) 

หรือตนแบบ ดังนั้น หากเราจะรณรงคตอตานการทุจริตกับเยาวชนกลุมดังกลาว เราอาจจะมอบใหดาราวัยรุน 

ชื่อดังเปนพรีเซนเตอร (Presenter) หรือเปนตัวอยางท่ีดีใหกับคนรุนใหมในการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมี  

เด็กบางคนท่ีเลือกเรียนหลักสูตรทางดานการผลิตภาพยนตร การแสดง รายการโทรทัศน และดนตรสีากล เพราะ

อยากจะเปนศิลปนในแบบท่ีพวกเขาชื่นชอบหรือเปนผูท่ีอยูเบื้องหลังรายการบันเทิงตาง ๆ ดังนั้น เยาวชนเหลานี้

อาจจะชวยออกแบบหรือนําแคมเปญ (Campaign) รณรงคตอตานการทุจริตไปสอดแทรกไวในสื่อประเภทดังกลาว 

เพ่ือดึงดูดความสนใจจากคนท่ัวไปได 

  5.3 การใชเกมส (Games) เปนสื่อในการรณรงคตอตานการทุจริต  เพราะเด็กและเยาวชน 

สวนใหญชอบเลนเกมส ไมวาจะเปนเกมสตาง ๆ ท่ีเราพบเห็นกันไดท่ัวไปตามปกติหรือเกมสคอมพิวเตอร  

เยาวชนบางคนนอกจากเลมเกมสแลว ยังมีพรสวรรคและความสามารถในการออกแบบเกมสดวย ซ่ึงสามารถ

สอดแทรกเนื้อหาในการตอตานหรือปองกันการทุจริตไวในเกมสเหลานั้นได อยางไรก็ตาม “เกมส” ถือไดวา 

เปนสื่อท่ีชวยปลูกฝงแนวคิดในแงมุมตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี  เพราะเด็กจะใชเวลาในการ- 

เลนเกมส พรอมกับเรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนจากเกมส นอกเหนือจากการเลนเพ่ือความบันเทิงหรือ

สนุกสนานเทานั้น     

  5.4. กีฬา เปนกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนตองเขาไปเก่ียวของ ท้ังในรูปแบบของการเรียน  

การเลน และการแขงขัน ซ่ึงกีฬามีกฎหรือกติกาในการเลน นักกีฬาทุกคนจะตองปฏิบัติตาม รูจักการแพและชนะ  

การมีน้ําใจกับผูอ่ืน ไมคดโกงหรือไมเอาเปรียบผูแขงขันคนอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงชัยชนะ สิ่งเหลานี้สามารถหลอหลอม

ใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนคนดีท่ีจะเคารพกฎกติกาของสังคมดวยความซ่ือสัตยและมีน้ําใจนักกีฬาตอไป   

  5.5 การจัดตั้งชมรม กลุมเยาวชนสัมพันธ หรือแคมป (Camp) ตอตานการทุจริต เพ่ือรวมกลุม

เยาวชนท่ีมีอุดมการณเดียวกันเขามาจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปองกันหรือตอตานการทุจริต 

นอกจากนี้ การจัดตั้งชมรมดังกลาวอาจจะชวยดึงดูดเยาวชนท่ีไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการทุจริต  

ใหเขามาซึมซับแนวคิดและวัฒนธรรมสุจริต ซ่ึงจะเปนการสรางเมล็ดพันธุท่ีดีใหกับสังคมตอไป ท้ังนี้ โรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาควรใหการสนับสนุนเยาวชนในการจัดต้ังชมรมประเภทดังกลาวใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 



 บทบาทและวิธีการตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนเพียงตัวอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีผูเขียนมองวาเด็กและ-

เยาวชนในเจเนอเรชัน Y และ Z หรือคนรุนตอ ๆ ไปในอนาคตสามารถท่ีจะเขามามีสวนรวมในการปองกันหรือ

ตอตานการทุจริตได และผูเขียนยังเชื่อวา เยาวชนคนรุนใหมเหลานี้ละท่ีจะเปนความหวังของเราในการสรางสังคม

และวัฒนธรรม “สุจริต” ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมได เพราะพวกเขาเหลานี้มี “พลัง” อยางลนเหลือท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ได ไมเชื่อก็ลองหยิบโทรศัพทมือถือของคุณข้ึนมาดูสิ!!   

  

  

     อางอิงเคาโครงจากเว็บไซต transparency.org  

เขียนและเรียบเรียงโดย นายพงพันธุ ชื่นอารมณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

  

 

 


