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ทานอธิการบดี  คณาจารย  นักศึกษา  และทานผูมีเกียรติทั้งหลาย

ระหวางพกัอยูในหองรับรอง  ผมไดเรียนถามทานอธิการบด ี (อาจารยจุรี) วาวันนี้อยากใหผม
พูดเร่ืองอะไรและในทํ านองไหน ผมเปนคนมีกรรมอยูอยาง คือชอบไดรับเชิญไปพูด แลวถาดูชีว
ประวัติของผมแลว  ผมเปนคนไมพูดเทาไรในอดีต  อาจจะเร่ิมนิสัยเสียตอนมาประจํ าเปนคณะทูต
ถาวรสหประชาชาต ิ   ท ํางานอยูในคณะทูตถาวรแลว  ตอมาเปนผูแทนถาวรไทย  ความจํ าเปนตองพูด
ทั้งในหองประชุมและนอกหองประชุมมีอยูเสมอ   นิสัยเสียคร้ังที ่ ๒  เกิดข้ึนตอนรับเปนนายกรัฐ
มนตรี  ก็เกิดอุบัติเหตุอีก  ความจํ าเปนตองพูดตามท่ีตาง ๆ  พูดไปพูดมาคนนึกวาผมพูดไดทุกเรื่อง
ในฝายท่ีผมเปนรัฐบาลน้ัน    การพูดไมใชเปนเพียงแคศิลปะเทานั้น แตการไปพูดนั้นจะมีความส ําคัญ
ตอชีวิตของคนเรา  และชีวิตของสังคมมาก  เพราะการไปพูดคือการสื่อความเขาใจ  การสื่อความหมาย
การสื่อวิธีความคิด  และการสรางความเขาใจ เชน การสรางความเขาใจระหวางสามีภรรยา   การสราง
ความเขาใจระหวางพอแมและลูก   ระหวางเพ่ือนฝูง   ระหวางบุคคลในสังคม  แตการพูดมีหลายเร่ือง
ดวยกัน   พูดในเร่ืองท่ีเปนสาระ  และพูดในเร่ืองท่ีไมเปนสาระ

สมัยผมเปนนายกรัฐมนตรี  ผมไมมีฐานอํ านาจไปสูกับทหารก็ไมได   ไปสูกับกระบวนการ
ทางการเมืองก็ไมได  ผมมาตัวเปลาและก็ไดอาศัยสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน หนังสือพิมพ
มหาวิทยาลัย  ที่ผมจะไปสื่อความคิด  ความเขาใจของผม  วิธีการบริหารของผม  แนวทางของนโยบาย
ของรัฐบาลของผม   อันน้ันเปนจุดเร่ิมตนท่ีผูบริหารงานการเมืองของประเทศชาติในขณะน้ัน  เปนท้ัง
หนาที่และความรับผิดชอบที่ตองสื่อใหประชาชนมีความเขาใจวา  รัฐบาลก ําลังท ําอะไรอยู  กํ าลังคิด
อะไรอยู   กํ าลังวางแผนอะไรอยูและประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูล  ถึงแนวทางความคิด  ถึง
วิธีการ  ถึงกระบวนการ  และวัตถุประสงคบั้นปลายของนโยบายตาง ๆ   ระยะนั้นเกิดค ําใหมขึ้นมา



คือคํ าวา “โปรงใส”  อันนี้ก็เหมือนกันคือตัวนายกฯ มาโดยอุบัติเหตุ คํ าวา “โปรงใส”  ก็มาโดยอุบัติ
เหตุเหมือนกัน  เพราะบางครั้งบางคราว  ภาษาไทยเราไมสามารถหรือเราไมเคยมีคํ าบางค ําที่มันถาย
ทอดความหมายของวิธีคิด หรือวัฒนธรรมความคิดของตางประเทศฉันใดฉันน้ัน  ก็มีคํ าไทยหลายคํ าที่
สะทอนถึงความหมายความเขาใจ วิธีการคิดและวัฒนธรรมความคิดของเมืองไทยซึ่งตางประเทศไมมี
อันน้ันคือความแตกตางของวัฒนธรรมและวิธีการคิด แตในโลกที่เราอยูนั้นถาเราพูดถึงเรื่องสิทธิ
มนุษยชน  ซึ่งเราตองถือวาเปนสิทธิสากลแลว  มันตองเลิกเถียงกันไดแลววาสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นที่
ไหนจังหวัดใดของประวัติศาสตรของโลก   มาจากฝายตะวันออกหรือตะวันตก  มาจากทางเหนือหรือ
ทางใต

แตกระบวนการสรางความคิดและสรางความเขาใจ  ใหความคิดของหลาย ๆ  วัฒนธรรมเขา
มาสูจุดเดียวกัน  เขามาอยูขอบเขตหรือวงกรอบเดียวกันน้ันตองใชเวลาฉันใดฉันน้ัน  อะไรก็ตาม ที่มัน
สะทอนถึงอารมณ  สะทอนถึงความรูสึก  สะทอนถึงแนวคิดของคนในเอเชีย  หรือของคนไทย  โดย
เฉพาะถาคุณคาของเขาไมมีวาเขาจะเปนผิวขาว  ผิวน้ํ าตาล   ผิวอะไร  ชาวตางประเทศเขาไมม ี  หลาย
อยางเขามีเราก็ไมม ี  แตทั้งนี้ทั้งนั้นไมไดหมายความวาสิ่งที่เราขาดไปนั้นจะเปนความบกพรองที่เรา
ตองรับกรรมไปตลอดชีวิต  เพราะหนาที่ของมนุษยและหนาที่คนแตละประเทศ  แตละสังคมคือ  การ
เรียนรูการใชวิถีชีวิตและใชวิถีความคิดนํ าไปสูสิ่งที่ดีกวาท่ีเคยมีมาในอดีตนํ าไปสูสิ่งซึ่งเราไมเคยมีมา
ในอดีต  หรือนํ าไปสูสิ่งซึ่งอาจเคยมีบางแลวในอดีตในวัฒนธรรมเดิม  แตพยายามปรับปรุงแกไขให
มันสอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและคุณคาของสังคมนั้น ในสังคมตางประเทศที่มีอารย
ธรรมบางอยาง เขาก็มีหลายสิ่งหลายอยางที่สืบทอดกันมา จนบัดนี้กลายเปนคุณคาของสังคมทางสากล
โลกแลว  พูดแตด้ังเดิมความคิดเปนประชาธิปไตย   ความมีสวนรวมของประชาชน  การมีตัวแทนของ
ประชาชนในการปกครองก็เกิดข้ึนหลายศตวรรษทางดานตะวันตก

ทางดานตะวันออกแมแตในประเทศไทยก็ยังมิใชจะไมมีความคิดทางดานประชาธิปไตย   
ความคิดดานประชาธิปไตยของเมืองไทยก็มีมาตั้งแตดึกด ําบรรพ   ตั้งแตสมัยสุโขทัยความคิดที่วาผู
บริหารตองฟงเสียงคนอื่น   ตองรับรูความคิดเห็นและขอสังเกตของผูอ่ืน   ต้ังแตสมัยของพระเจาราม
คํ าแหงมีการติดกระด่ิงไวท่ีหนาพระราชวัง   อันนั้นก็เปนลักษณะการแสดงออกดานหนึ่งของสังคม
ไทยที่สะทอนใหเห็นถึงวาแมแตพระเจาแผนดินเม่ือ  ๗๐๐  กวาปมาแลว  หรือเกือบ  ๘๐๐  กวาปมา
แลว  ทั้ง ๆ  ท่ีมีอํ านาจสูงสุด   อํ านาจสมบูรณาญาสิทธิราช ก็ยังเขาพระทัยวา การบริหารท่ีดี  การปก
ครองที่ดีน้ัน  ใชอ ํานาจอยางเดียวไมได  จํ าเปนตองรูถึงทุกขสุขของประชาชน  จํ าเปนจะตองฟงความ
คิด  ขอสังเกตและขอเรียกรองของประชาชน   จํ าเปนตองใหความยุติธรรมตอสังคม  จํ าเปนตองให
ความยุติธรรมตอประชาชน  และที่ส ําคัญที่สุดคือ  จํ าเปนตองใหประชาราษฎรเขาถึงพระองคทาน ไม
ตองผานอํ ามาตย   ไมตองผานขุนนาง  ไมตองผานเจานาย



เรายอนหลังถึงประวัติศาสตรไทยเราจะเห็นวาความเฉลียวฉลาดของพระเจาแผนดินโบราณ   
ทั้ง ๆ  ท่ีมีอํ านาจสมบูรณ   ทั้งที่ระบบการปกครองและความยินยอมของประชาราษฎรนั้น   พระเจา
แผนดินมีอํ านาจสูงสุดจะท ําอะไรก็ได    แตพระองคทานยังค ํานึงถึง

๑.! การไดขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
๒.!การปกครองดวยความเปนธรรม
๓.! สิทธิของประชาราษฎรที่จะเขาถึงผูมีอ ํานาจและผูที่ใชอํ านาจ

อันน้ีเปนเหตุการณเกือบ ๘๐๐ ปมาแลว และเปนการแสดงสะทอนถึงความรูสึกเปนประชา-
ธิปไตยของคนไทยในหลายศตวรรษ     ท่ีผานมาเราผานการปกครองสุโขทัย  ศรีอยุธยา  ๓๐๐  กวาป
มาถึงรัตนโกสินทร  ๒๐๐ กวาป   วิวัฒนาการของการปกครองเปล่ียนไป  ผมไมคอยใหเกียรติการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ๒๔๗๕ เทาไร  แตผมใหความส ําคัญและใหความนิยมชมชอบ ถึง
วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปที่สะทอนถึงความรูสึกและความหวังของประชาชน   ในราชวงศจักรี ก็ไดมี
วิวัฒนาการ  เราจะเห็นไดจากประวัติศาสตรของเรา  ถาเราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนจะบอกวา
เมืองไทยนั้นปกครองดวยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช  โดยพระเจาแผนดิน แตจริงแลวในทางปฏิบัติ
ไมไดเปนเชนน้ันเสมอไป   ในสมัยรัชกาลที ่  ๔  ซ่ึงทานทรงเปนพระเจาแผนดิน   หลังจากที่ไดทรง
บวชอยูในวัดมา   ผมเขาใจวาเกือบ  ๒๐  ป  รัชกาลที ่ ๔  ทานไดวางรากฐานไวที่น ําไปสูการปกครอง
การบริหารราชการแผนดินที่ทันสมัยมากขึ้น  ทานทรงศึกษาดวยตัวเอง  ทานเรียนรูดวยตัวเอง    และ
การที่ทานอยูในสมณเพศเปนเวลาเกือบ  ๒๐  ป  ทานเขาถึงประชาชน และประชาชนเขาถึงทาน  ทาน
รูวาตอนน้ันอะไรเปนอะไร  ในสังคมไทยมันไมมีมานกั้นระหวางพระองคทาน    ตอนสมัยทานเปน
พระอยูกับประชาชน  เม่ือทานข้ึนมาครองราชยแลว   ทานเรียนรูตาง ๆ   นํ าวิทยาการมา   แตตอนน้ัน
โดยเฉพาะตอนปลายรัชกาลที ่ ๔ จะขึ้นรัชกาลที่ ๕ พระเจาแผนดินแทบไมมีอํ านาจ มีอํ านาจแตใน
นาม  แตในทางปฏิบัติแลวอํ านาจขี้นอยูกับขุนนางขึ้นอยูกับสมเด็จเจาพระยาตาง ๆ     ซึ่งสวนใหญก็
คงเปนคนดี  แตน่ันคือขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  แตถัด ๆ ไปพอพระเจาแผนดินในนามคือสม
บูรณาญาสิทธิราชเร่ิมตนจากรัชกาลท่ี ๔ นั้นพระเจาแผนดินปกครองไมใชแตเพียงสมบูรณาญาสิทธิ
ราชอยางเดียว

จุดกํ าเนิดของการใชธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล  นั้นก็เกิดขึ้นในประเทศไทย  ไมไดเกิดขึ้นจาก
เมืองนอก  ไมไดเกิดจากสังคมขางนอกดวย    ที่สังคมตะวันตกเขาก็เกิดขึ้นไป วิธีคิดอาจคลายคลึงกัน
แตผลทางดานปฏิบัตินั้น  แตกตางกันไป  ของเราพระเจาแผนดินสมบูรณาญาสิทธิราช   ตอนน้ันยังไม
มีกลไกของรัฐหรือกลไกของสังคม  ท่ีจะเกิดการคานอํ านาจซึ่งกันและกันได  ในตอนนั้นไมมีกลไก



ของรัฐหรือกลไกของสังคมที่จะกอใหเกิดความโปรงใสหรือใหขอมูลโดยสมบูรณ   ไมมีกลไกของรัฐ
ในอันที่จะกอใหเกิดความรับผิดขอบในการตัดสินใจของตนเอง  ไมวาการตัดสินใจนั้นจะอยูบนมูล
ฐานของความตั้งใจด ี หรือต้ังใจท่ีไมดี  ถาเผื่อตั้งใจไมด ี ก็ตองมีการลงโทษเขาตะราง  ถาเปนความตั้ง
ใจที่บริสุทธิ ์  แตเกิดความผิดพลาดก็ยังตองมีความรับผิดชอบในทางดานการเมืองและดานอื่น  เมื่อกล
ไกเหลานี้ยังไมเกิดขึ้นในสังคมไทย  แตทางดานพระเจาแผนดินนั้นไดสรางกลไกขึ้นมา  มิใชกลไกที่
เห็นเปนรูปธรรม  ไมไดตั้งกรม  ไมไดตั้งกอง  ไมไดตั้งส ํานักงาน  ไมไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต
เกิดระบบท่ีเรียกวาทศพศิราชธรรม

ทศพิศราชธรรมคือ  วิธีปฏิบัติตนเองของพระเจาแผนดิน  ๑๐ ประการ  ถาเราไปอานเร่ือง  ทศ
พิศราชธรรมแลวจะเห็นไดเลยวา  อันน้ันคือรากฐาน  และเปนของจริงของแทในสังคมไทย  ไมไดนํ า
เขามา  เปนของจริงของแทที่เกิดขึ้นจากจิตส ํานึกของพระเจาแผนดิน วาการมีอํ านาจและการใชอ ํานาจ
น้ันมีความจํ าเปนตองมีเกณฑอะไรบางอยางท่ีจะควบคุมการปฏิบัติหรือการประพฤติตนเอง ทศพิศ
ราชธรรมอันนี้ผมถือวาเปนบอเกิด  เปนจุดเกิดของ  Good Governance ในเมืองไทยท่ีเราอาจแปล

วา ธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิบาล เราอาจใชค ําวา Royal Good Governance อันนี้มีความส ําคัญ
มากท้ังในแงประวัติศาสตร  และในแงวัฒนธรรมความคิด  เพราะสวนใหญในประวัติสังคมของทุก ๆ
ประเทศ ผูท่ีมีอํ านาจและผูใชอํ านาจนั้นจะไมออกกฎเกณฑหรือตรากฎหมายอะไรก็ตามที่จะควบคุม
การใชอํ านาจของตนเอง สวนใหญการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางความคิด  การสรางกลไก ใหม ๆ
การแบงปนอํ านาจจะไมเกิดขึ้นจากการที่ผูใชอํ านาจน้ันมีความเมตตา  มีความกรุณาด ี  พอที่จะนึกถึง
ผลประโยชนของประชาราษฎร  แตทศพิศราชธรรมน้ันเกิดจากเบ้ืองบนเพ่ือมาใชประโยชนกับเบ้ือง
ลางใหเบื้องลางไดประโยชนที่สุด แตเมืองไทยท่ีผานมาน้ันเราจะไดเห็นพระเจาแผนดินของเมืองไทย
ทรงปฏิบัติตัวอยูในทศพิศราชธรรม  แตดานอ่ืนละ ทางดานการเมือง  ทางดานธุรกิจหรือแมแตทาง
ดานมหาวิทยาลัยเอง และคนไทยกี่คนที่ศึกษาใหลึกซึ้งวาทศพิศราชธรรมที่จริงคืออะไร  และจะ
สามารถนํ ามาใชปฏิบัติกับชีวิตสวนตัว  กับชีวิตการงานของตนเองไดอยางไร

ต้ังแตผมเกิดมา  ๙  สิงหาคม ๒๔๗๕  ต้ังแตเด็กแลว ภาษาอังกฤษไมรูเรื่อง   แตคํ าแรกที่ผม
ไดยินในสังคมของครอบครัว ในโรงเรียน คือคํ าวา  คอรัปช่ัน  (Corruption) คุณพอผมซึ่งเคยรับราช
การตั้งแตสมัยรัชกาลที ่๖ เคยเลาใหผมฟงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ฉอราษฎรบังหลวงก็ม ีทานได
เอยชื่อเจาพระยาสองสามคนใหผมฟงดวย ตอนผมเด็ก ๆ วาพระยาสองสามคนนั้น  ชื่อเสียงไมคอยดีมี
ปญหา  พระเจาอยูหัวทรงกร้ิวมาก   เพราะมีการฉอราษฎรบังหลวงและสิ่งที่ผมจะจ ําไวตลอดชีวิตคือ
วาคุณพอผมพูด  สิ่งหนึ่งวาสมัยพอถาขาราชการถูกพระเจาอยูหัวกริ้ว  หรือมีช่ือเสียงออกไปวาฉอ
ราษฎรบังหลวง   ไมจ ําเปนตองมีใบเสร็จ   พระยาหรือเจาพระยาคนนั้นจะอายขายหนาเขาหนาใครไม



ติด   เพียงแตพระเจาอยูหัวทรงกร้ิวเทาน้ัน  ขาราชการคนน้ันจะอาย ถึงไดมีศัพทวา “อายเอาหนา
แทบซุกแผนดิน”  อันน้ีเปนคานิยมของสังคมไทยในอดีตซึ่งเปนคานิยมที่ด ี เรามีคํ าวาหิริโอตตัปปะ
ความละอายใจจากการท่ีเราทํ าอะไรไมถูกตอง ไมตองพูดถึงวาท ําอะไรผิดกฎหมาย  เพราะปญหา
คอรัปชั่นผิดแมแตในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  แตคุณคาของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในระยะ ๑๐๐
ป  จากการท่ีเรียกวาความละอายใจ  ความที่หนาบางไมหนาดาน  การมีหิริโอตตัปปะมันเปล่ียนแปลง
ไปเร็วจนกระทั่งปจจุบันนี ้  พอเร่ืองเชนน้ีเกิดข้ึนก็พูดเปนเร่ืองตลกวา  มันไมมีบิล  เช็คบิลไมได ไมมี
ใบเสร็จรับเงินน้ัน  เปนวิวัฒนาการที่ผมมองวาเปนวิวัฒนาการยอนหลังกลับไปสูยุคหิน  คุณคาของ
สังคมดี ๆ ท่ีเรามีอยูในอดีต  เราลืมไปแลวหรือเรามองแลวหรือวาท่ีคนโกงกินเปนคนฉลาด  สังคม
ไทยมองแลว  หรือวาคนโกงกินและมีตํ าแหนงคือคนท่ีเราตองเคารพ  ท่ีเราตองไหว  สังคมไทยปลอย
ใหโรคคอรัปชั่นเปนเน้ือรายท่ีเม่ือ ๘๐ - ๙๐ ปอาจเกิดข้ึนท่ีน้ิวหรือท่ีขา  แตในปจจุบันน้ีโรคคอรัปช่ัน
ในเมืองไทย  มันเปนเนื้อรายที่เขาไปแทบทุกชิ้นสวนของรางกายแลว เราปลอยปะละเลยเรื่องนี้มาเปน
เวลานานแลวและประเทศไทยสังคมไทยจะอยูรอดหรือไมรอดก็เพราะปญหาคอรัปชั่น เพราะประเทศ
ใดก็ตามปลอยใหเนื้อรายนี้ลามปามไปถึงหัวสมองเมื่อไร มันก็สายเกินไปที่จะแกไข ที่ผานมาเราท ํา
อะไร คนไทยบน นินทา พูดเปนเร่ืองขํ า ทั้ง ๆ ท่ีเรารูวาคนน้ันโกง คนน้ันกิน สังคมท ําอะไรบาง และ
ไมใชเรื่องที่เรานั่งสนทนากันในงานสังคมหรือในวงการมหาวิทยาลัยหรือตามงานอื่น ๆ  ถาเผื่อคนใน
สังคมไมลุกขึ้นมาชวยแกปญหานี ้  ปญหาคอรัปชั่นจะไมหมดไป  และจะชวยกันแกไขอยางไร  เมื่อสี่
หาวันท่ีคนไทยคงจะตองต่ืนตัวบางนะครับ ท่ีเราไดรับเกียรติเปนอยางสูง ที่จากการส ํารวจของ
Transparency  International  ที่จัดลํ าดับวาเมืองไทยน้ันมีคอรัปช่ัน  ตองเรียกวาเกือบสูงสุด
ประเทศหน่ึงในภูมิภาคนี้  สิงคโปรไมตองไปพูดถึง  เขามีชื่อเสียงด ี  แตเม่ือ ๖๐ ปกอน  เขาก็มีปญหา
คอรัปชั่นของเขาอยางมาก  และไมนอยกวาเมืองไทยแตเขาท ําส ําเร็จ ฉะน้ันเราตองต้ังตนต้ังแตวันน้ี
เปนตนไป  เราตองมีจิตมุงม่ันวาปญหาน้ีเปนปญหาท่ีคนสราง  ถาเผ่ือเปนปญหาท่ีคนสรางเราก็ตอง
แกได   ใครก็ตามที่สนใจเขากระบวนการในอันที่จะแกปญหาคอรัปชั่นใหมันนอยลงไป ๆ   ไดเร่ือย ๆ
ตองมีจิตมุงมั่นวาสิ่งนี้แกไขไดและเปนสิ่งที่ตองท ํา  ดูตัวอยางสิงคโปร  ประเทศเพ่ือนบานเรา  มาเล
เซีย  ฟลิปปนสเขาดีกวาเราทั้งนั้น  มันนาอายแคไหน ถาจัดอันดับ เมืองไทยที่ ๘ ในเร่ืองน้ัน  ที ่๑๒
ในเร่ืองน้ัน  แตนี่มีแตลดลงหมด  สิ่งที่เคยดีเคยงามเมื่อสามสิบสี่สิบหาสิบปกอน  เดี๋ยวนี้ก็เสื่อมลง
หมด  ในความเสื่อมนั้น ความเสื่อมของสังคม  มันก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของจิตใจ ความเสื่อมทาง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม   เราไปโทษใครเขาไมได  ยิ่งขณะนี้ประชาชนพลเมือง  ๖๑ ลานคน  ใหมี
คนดี ๕๘ ลานคน  มีคนไมดี ๓ ลานคน มันก็เหม็นเนาไปทั้งกลุม  ไมใชวาคนดีไมม ี  ไมใชวาคนเกง
ไมมี  ไมใชวาคนเกงและคนดีไมมี  แตคนไทยสวนใหญมองปญหาน้ีเปนปญหานอกตัว และถาตาม
ความคิดของเราปญหานี้ไมใชของเรา  คนไหนท่ีโกงเขากินเขารับบาปของเขาเอง  เขาตองใชกรรม
ดวยตัวของเขาเอง แลวมันปรากฏเห็นไหมครับ  ปรากฏเห็นทันตาเหมือนกันวาหลายคนท่ีเรารูตองรับ



บาปในชีวิตน้ันเอง  มันพิสูจนอะไรบางอยาง  แตประเด็นมันไมไดอยูท่ีวาผูท่ีโกงกินเขารับบาปหรือ
ยัง  เขารับในชาติน้ีหรือรับในชาติหนา    เขารับตามสัดสวนความผิดที่เขาท ําหรือเปลา   ประเด็นไมได
อยูที่น่ี  ประเด็นท่ีคนไทยจะตองคิดก็คือวาเร่ืองน้ีไมใชเร่ืองสวนตัว  ผมไมมีความสุขหรือไมมีความ
สบายใจ  ไมมีความสุขใจที่เห็นวาคน ๆ หน่ึง  นาย  ก โกงกินเปนอยางมากลางผลาญทุกอยางแลวเขา
รับกรรมในชีวิตเขา  ผมก็ยังสงสารภรรยาเขาซึ่งอาจไมรับผิดชอบก็ยังอาจจะสงสารลูกเตาเขา ซึ่งอาจ
ไมรับผิดชอบหรือรับผิดชอบดวย  แตก็อาจมีบางครอบครัวเลวท้ังพอท้ังลูกอันน้ันอีกเร่ืองหน่ึง แต
ประเด็นไมไดอยูท่ีวาเขาตองรับผิดชอบสวนตัวหรือเปลา  ประเด็นอยูท่ีวาโรคการกินการโกงน้ัน  มัน
เปนโรคของสังคมที่บั่นทอนการบริหารที่ด ี  ท่ีบ่ันทอนทรัพยากรของชาติท่ีเปนอุปสรรคอยางใหญ
หลวง  ในการท่ีประเทศน้ัน สังคมนั้น  ในการที่จะแกปญหาของตนเองได  อันน้ัน เปนโจทยท่ีเขาตอง
คิดอยาไปคิดวาเปนเร่ืองสวนตัว  เราตองถือวามันเปนโรคของสังคม เปนโรคของประเทศชาติท่ีตอง
ไดรับการเยียวยา วิธีแกไข วิธีตอตาน  วิธีปองกันตองเอามาคิดกนั  ผมไมมียาวิเศษ ที่จะบอกสังคมได
วาจะตองตอตานอยางไร  แตส่ิงหน่ึงท่ีเราตองทํ าคือตองมีการเร่ิมสรางกลไก  ในระดับบริหาร เร่ิม
สรางกลไกในระดับสังคม  กลไกที่จะตอตาน  กลไกที่จะควบคุมและใหเกิดการลดนอยลงไป  อะไรท่ี
จะชวยได เราดูตัวอยางงาย  คนเราเวลาจะทํ าผิด  ไมอยากใหคนเห็นหรอกครับ  ถาคนคนน้ันรูวาคุณ
ธรรมคืออะไร  อะไรผิดอะไรถกู  คนท่ีไมรูวาอะไรผิด อะไรถูกนั้นมันกลาท ําทั้งนั้น  ทั้งในหองมืด
และในที่โปรงใส  เพราะเขาไมรูวาอะไรผิดอะไรชอบหรือเขาแกลงไมรูวาอะไรผิดอะไรชอบ ฉะนั้น
เราจะเห็นอะไรหลาย ๆ อยางในสังคมที่เกิดความกรางขึ้นมา  ไมใชวาเขาตองการกรางแตเขามองไม
เห็นวาสิ่งที่เขาท ํา  สิ่งที่เขาพูดนั้นมันบาดหมางสายตาบาดหมางนํ ้าใจคนไทยแคไหน  พวกน้ีเราตอง
ถือวาเปลี่ยนสันดานเขาไมได  แตมีบางพวกที่อาจไมไดตั้งใจที่อาจหลงทางที่อาจมีความจ ําเปนในชีวิต
บางคร้ังบางคราว   ในบางตอนท่ีนาเห็นใจหรือท่ีอาจจะต้ังใจดีแตถูกนํ าไปในทิศทางที่ไมถูกตอง  อัน
นั้นเปนเรื่องของแตละบุคคลและกอนที่จะสรางกลไก  ผมตองพูดเร่ืองน้ี และเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีสํ าคัญท่ี
สุด  เพราะวาใหมีกลไกดีอยางไรถาคนไทยในสังคมไทยโดยเฉพาะรุนใหม ๆ  ไมรูวาคุณธรรมอยูท่ี
ไหน หรือจริยธรรมคืออะไร ไมรูผิดไมรูชอบ ไมรูถูกไมรูผิด ไมมีความละอายใจ  สิ่งเหลานี้จะไดจาก
ไหนตองไดจากครอบครัวกอน  ตองไดจากพอแมจะไดจากการสั่งสอนรึเปลา  สวนหนึ่งไดจากการสั่ง
สอน  แตสวนที่ส ําคัญที่สุดจะไดจากการที่ลูกเห็นวาพอแมนั้นปฏิบัติอยางไร   เด็กจะไดรับการ
ประทับใจที่ลึกซึ้งที่สุดจะยืนนานที่สุด   ถาเด็กเห็นการปฏิบัติตัวของพอแม    ความประพฤติของพอ
แม  และความส ําคัญของพอแม เพราะฉะนั้นในสังคมไทย สถาบันครอบครัว ซึ่งก ําลังสลายไปจะเปน
โดยเหตุผลทางธรรมชาติ  เหตุผลทางเศรษฐกิจอะไรก็แลวแตส่ิงท่ีจะเสริมสรางเร่ืองคุณธรรม  เร่ืองจ
ริยธรรมทางดานครอบครัวน้ันลดนอยลงตามลํ าดับ  ในขณะเดียวกันพอแมอาจปฏิบัติตัวไมดี  ผมตอง
ขอยอมรับวาเปนคนหน่ึงหัวคอนขางโบราณในเร่ืองบางเร่ือง  ผมดูละครโทรทัศนในเมืองไทย  ผมก็ดู
ไปดวยความสลดใจเหมือนกัน  พอไปพูดมากคนก็บอกวาผมเปนคนไมเขาใจสังคมไทย  ผมถามวา
เพราะอะไรเขาบอกวาที่คนชอบละครนํ ้าเนา   เพราะวามันสะทอนภาพที่แทจริงของเมืองไทย



สะทอนภาพที่แทจริงของการวิธีการปฏิบัติระหวางพอแมและลูก   ผมขอเถอะถาเปนเชนน้ัน  ผมขอ
อยูในโลกของความโงมากกวาหรืออยูในโลกของความไมเปนจริง  หรืออยูในโลกท่ีสมัยผมเปนเด็ก ๆ
อยู  ผมไมไดลาสมัย  ผมมีลูกมีหลาน  แตบางสิ่งบางอยางผมทนไมได

ความทันสมัยกับสังคม  ความทันสมัยในความคิดนั้น  มันคนละอยางกับความตองการทัน
สมัย  เหมือนอยางวิธีปฏิบัติของสังคม  ขางนอกสังคมตะวันตกในบางสังคม แตอยาไปคิดวาสังคม
ตะวันตก   ท่ีเราคิดวาเขาเปนอยางน้ัน ไมใชการไปเลียนแบบเขา  เราไปเลียนแบบที่ไมดี  เราไปเลียน
แบบความประพฤติของคานิยมของชนกลุมนอย  ของสังคมเล็ก ๆ ในตะวันตกเทาน้ัน  อยาไปคิดวา
ทุกสิ่งทุกอยางที่เราเห็นในหนังที่เห็นตามที่ตาง ๆ น้ันเปนวัฒนธรรมของเขาท่ัวประเทศ ไมใชแลวเรา
อยาไปเลียนแบบเขา  เราตองคิดดีพอแลว บางสิ่งบางอยางที่เปนของคนไทยในอดีตที่มันไมด ี  มันไม
งาม  มันก็ไมใชสิ่งที่เราตองมานิยมชมชอบในปจจุบัน เราตองมีวิถีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งไมดี
เปนสิ่งที่ดีใหได   ในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมตองเกิดข้ึนจากครอบครัว   ตองเกิดจากพอแม  เกดิ
จากพี่นองเกิดจากครู  ผมเคยออกรายการโทรทัศนคร้ังหน่ึงเปนรายการทางดานการเมืองแลวคนถาม
ผมวากินตามนํ ้าคอรัปช่ันไหม   ผมฟงแลวสะอึก   แตผมเขาใจวาผูถาม ถามดวยความตั้งใจไมใชถาม
เพราะความโง  คํ าตอบผมคือวากินตามน้ํ าก็คอรัปช่ัน  เหนือน้ํ าก็คอรัปช่ัน  ใตน้ํ าก็คอรัปช่ัน  กินคอม
มิชชั่นก็คอรัปช่ัน  กินลวงหนาก็คอรัปชั่น  กินใหหลังก็คอรัปชั่นทั้งนั้น  ผมหวังวาสังคมไทยคงไมมา
ถามนะครับวากินตามน้ํ าคอรัปช่ันไหม  แตตัวเราเองเราจะตองรูวาอะไรผิดอะไรชอบในการปรับปรุง
ตนเอง

มาถึงการสรางกลไกผมอางถึงทศพิศราชธรรมผมพูดถึงหลายสิ่งหลายอยางสมัยการปกครอง
สมัยน้ันพระเจารามค ําแหง  วิธีท่ีจะปองกันคอรัปช่ันส่ิงแรกคือหลักนิติธรรม  เราตองมีระบบ Rule of
Law หลักนิติธรรมคืออะไร  คือตองมีกฎหมายที่เปนธรรม  ไมใชกฎหมายอยางบางฉบับในปจจุบัน
กฎหมายจะมีความศักดิ์สิทธิ์จะตองเปนกฎหมาย ที่ไมใชจะใหความยุติธรรมอยางเดียว  จะตองเปน
ความยุติธรรมท่ีจะตองแฝงธรรมะเขาไปดวย และจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ไม
ใชสิ่งที่ออกมาแลวยี่สิบปสามสิบป ในปจจุบันจะเปนสิ่งที่ด ี  ไมใชหลัก Rule of Law น้ีสํ าคัญ  และ
สํ าคัญที่สุดคือวาทุกคนอยูภายใตกฎหมายดวยความเสมอภาค  ถาเผ่ือนาย ก กับนายอานันทกระท ําสิ่ง
เดียวกัน  และนาย ก ถูกตัดสินจ ําคุก ๑๐ ป  แตนายอานันทรอดตัวมาอันน้ีไมถูก เพราะฉะนั้นภายใต
กฎหมาย ภายใต Rule of Law  ภายใตหลักนิติธรรมนั้นคนไทยทุกคนตองไดรับการปฏิบัติดวยความ
เสมอภาค  ตํ าแหนงฐานะตองไมมาเกี่ยวโยง

อันที่สองผมพูดถึงสมัยพระเจารามคํ าแหงติดกระด่ิงน้ีคือเร่ืองขอมูล  เร่ืองของความโปรงใส
ผมพูดถึงวาใครก็ตามที่อยากท ําผิด  ก็อยากทํ าในที่มืด ๆ   ไมอยากใหคนเห็น  บางครั้งความละอายใจ



ก็เกิดขึ้นบาง   ผมเคยถูกตํ ารวจหยุดรถผม  แลวบอกวาคนขับรถผมขับรถผิดชอง  แลวไถเงิน ๑๐๐
บาท  พอดีผมมีปญหาคนขับรถซื่อ ๆ หนอย   เวลาผมไปไหนผมจะตองบอกคนขับรถเสมอวาอยาทํ า
ผิดกฎจราจร  แลวก็ถาเผ่ือตํ ารวจเรียกหยุดรถละก็อยามาอางชื่อผม  ถาเผื่อผมนั่งอยูขางหลังผมจะไม
ชวยเหลืออะไรเขาใหเปนหนาที่เขา  วันน้ันผมจะตองไปงาน  ซึ่งผมไปสายไมได  กอนหกโมงเย็นเล็ก
นอยขับรถมาจากบานมาถึงสี่แยกที่ตัดกันระหวางอโศกกับเพชรบุรีตัดใหม ซึ่งก ําลังมีการซอมหรือมี
การสรางทางรถไฟเปนการใหญ  คนขับรถรูวาผมตองไปถึงสถานที่นั้นประมาณ ๑๘.๑๕ น.  ขณะนั้น
มีเวลาอีก ๒๐ กวานาท ีพอดีเปนวันอาทิตย ผมบอกวามีเวลาขับสบาย ๆ   แตก็อยางวาเขาไปเขาชอง
ผิด แทนท่ีจะไปเขาชองตรง  เขาเห็นวาทางซายรถไมคอยติด  เขาไปเขาชองซายซึ่งตองเลี้ยวซาย  ตาม
กฎจราจรความผิดก็เปนของเขา  พอขับผานสี่แยกไปก็มีตํ ารวจคนหน่ึงข่ีมอเตอรไซดออกมา  อันน้ี
เปนการเตือนสติสถานีตํ ารวจท่ีคุมพ้ืนท่ีน้ันดวย  คนขับรถผมถูกโบกใหหยุดรถ ผมเปนคนที่วาเวลา
ไปไหนเสื้อจะไมใส จะแขวนไวในรถ แลวผมนั่งอยูขางหลังเสื้อก็จะบังหนาผม  ผมสังเกตดูคนขับรถ
หยุดรถแลวเปดประตูรถออกไป ตํ ารวจบอกวาผิดชอง ชองนี้ตองเลี้ยวซายไมใชชองตรง  ขอดูใบขับขี่
คนขับรถผมก็มีความปอด  บอกวาพี ่ๆ ตกลงไดไหม  ผมก็ฟงอยูตลอดเวลา  ตํ ารวจก็คงไมพูดอะไร
มากคงพยักหนาผมไมเห็น  เพราะมันพลบคํ่ าพอดีมีเส้ือผมบังหนา  ไดยินตํ ารวจบอกวาเอาใบขับข่ีมา
ผมก็มองเห็นอยู  คนขับรถผมเอาเงินใหแตคนขับรถผมไมชินกับการใหเงินสินบนเทาไร  ผมไดยิน
เสียงตํ ารวจอยางแนชัด  ผมนึกข ําอยูในใจ  อาวทํ าไม ท ําอยางนี้ละคนก็เห็นหมดซ ิ  แลวคนขับรถผม
บอกวาขอโทษครับพี ่  คนขับรถก็เอาเงินสด ๑๐๐ บาทใสในใบขับขี่  แลวตํ ารวจพูดวาคราวหนาอยา
ทํ าอีกนะไปได  ตอนน้ันผมเปนนายก ๒ หน เปนประธานกรรมการบริษัทมาหลายป ไมเคยมีครั้งไหน
ที่ผมตัดสินใจไมถูกวาจะทํ าอยางไร  เปนจังหวะในชีวิตของผมท่ีคิดอยางหนักวา  หน่ึง ผมลดกระจก
ลงมาใหตํ ารวจเห็นหนาผมแลวก็ขอช่ือเขาไปรายงานนายเขาแลวก็บอกวา  อยาทํ าอีกนะ  หรืออาจตอง
ใชเวลาอีก ๑๕ - ๓๐ นาทีแลวท ําใหตํ ารวจคนน้ันตกใจมาก  หรือ  สอง ไมท ําอะไรทั้งสิ้นรับรูในการที่
คนขับรถผมใหเงินเขา ๑๐๐ บาท  แลวก็ใหเขาขับรถไปถึงงานตามกํ าหนดเวลา   ใชเวลาตัดสินใจอยู
นาน  สิ่งหนึ่งที่ทํ าใหผมคิดวาปลอยไปกอน  เพราะวาไมตองการไปงานสาย  จํ าเปนตองไปถึงเวลา
งานน้ัน คิดวาตํ ารวจไถเงิน ๑๐๐ บาท ปานนี้เขาอาจไถไดอีกซัก ๕๐๐ บาท   เขาคงไมไดทุกวัน  ไถ
เดือนละสัก ๔ คร้ัง  เขาอาจไดผลประโยชนไปในเดือนน้ัน ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท  เขาอาจมีลูกหลาย
คน  เมียเขาอาจจะเจ็บ  ถาเกิดเลนงานตํ ารวจคนน้ี  ซ่ึงก็นาเลนงานแลวเรามองวาคนเดินตามถนนหรือ
คนที่ขี่รถเบนซสวย ๆ หรือคนที่ใสสายสะพายงาม  ที่ปลนราษฎรเปนพัน ๆ ลาน  ยังลอยนวลอยูได
และยังเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมไทย ถาเกิดผมทํ าในตอนน้ันนายตํ ารวจคนน้ันโดยเฉพาะผมเปน
คนฟอง  หรือต้ังขอกลาวหาเขา  ชีวิตราชการของตํ ารวจคนน้ันหรือชีวิตครอบครัวเขาอาจสลายไปเลย
จากการที่ผมไปจับเขาไดวา  เขาไถเงินจากคนขับรถผมไป ๑๐๐ บาท  อันนี้เปนสิ่งที่ผมชั่งใจอยูอยาง
มากวาจะท ําหรือไมทํ า



อันน้ีไมใชนอกเร่ืองเลาจากความจริง  และความรูสึกวาแมแตคอรัปชั่นมันก็มีลักษณะที่แตก
ตางกันมาก  ผมไมไดพูดถึงคอรัปชั่นของการไถเงิน ๑๐๐ บาท  ทั้งที่ผมรูวามันผิด  ดังน้ัน เราตอง
สรางกลไกมีหลักนิติธรรม  สรางความโปรงใสตองใหขอมูล ปจจุบันเรามีพระราชบัญญัติขอมูลขาว
สารแลวประชาชนรูไหม  ประชาชนใชสิทธิและใชประโยชนจากพระราชบัญญัตินี้หรือเปลา การ
ประมูลราคาก็ดี การกระทํ าสัญญาตาง ๆ ก็ดี โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายจากหนวยราชการตาง ๆ  เราใช
ประโยชนจากการท่ีตองไดรับขอมูลหรือเปลา  ถาเผื่อประชาชนในสังคมไทยไมตระหนักถึงกฎหมาย
ใหม ๆ  ท่ีเรามีอยูไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ   ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารและอื่น ๆ  ท่ีจะ
ตามมาอีก  บนขางหลังเฉย ๆ ไมไดหรอกครับ  นินทาไมได  หัวเราะไมได  เราตองใชสิทธิของเรา
สิทธิภายใตรัฐธรรมนูญ  เราตองมีสวนรูเห็น  เราตองกระโจนเขาไปในเวที ในอันที่จะทํ าใหเกิดความ
โปรงใสมากขึ้น ในอันที่จะทํ าใหเกิดการไดรับขอมูลขาวสารของรัฐมากขึ้น  ที่ผานมาผมเปนนายกฯ
คร้ังที่ ๒ เปนโชคดีของผม  ครั้งแรกเราออกพระราชบัญญัติคอนขางจะมากหลายสิ่งหลายอยาง
กระทบกระเทือนผลประโยชนและความผาสุกของสังคม  ผมเปนคนไมคอยมีรากฐานเดิมในเร่ืองของ
การบริหาร   ผมไมรูหรอกครับวาหลังพระราชบัญญัติออกแลวจะไมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีกฎ
กระทรวงออกมา ผมกลับไปหนที่สองไปถามดูปรากฎวา  นายอานันท ไปแลว มันคงไมกลับมาอีก
แลว  อุบัติเหตุ ๒ คร้ังในชีวิตไมควรจะมี  ผมกลับมาปรากฏวาพระราชบัญญัติออกไป  ไมมีกฎ
กระทรวงออกหรือกฎกระทรวงออกมาบิดเบือนดวย  ผมกลับไปครั้งที ่๒  ส่ีเดือนหลังน้ันตองไปเรง
หนวยราชการตาง ๆ  ไปดูแลใหเขาออกกฎกระทรวงเปนคร้ังแรก  คณะรัฐมนตรีมีมติซ่ึงปจจุบันผม
ไมทราบวามีการทํ าตามหรือเปลาวากฎกระทรวงน้ัน  ตองติดใหประชาชนไดรับทราบตามอํ าเภอ ตาม
ตํ าบล  ตามหนวยงานราชการทั้งหลาย  เพราะมิฉะนั้นถาคนไปบอกวาตามกฎหมายสิทธิเปนอยางนี้
ขาราชการจะบนบอกวามันขัดกับกฎกระทรวง เร่ิมตนอยาใหราชการหลอกเราไดวากฎกระทรวงน้ัน
ไมตรงกับกฎหมาย  กฎกระทรวงนั้นอยูบนมูลฐานของตัวกฎหมาย  ถาอางกฎกระทรวงมาก ๆ  ตอง
ขอดู ประชาชนตองขอดู สิ่งเหลานี้อาจเปนสิ่งเล็กสิ่งนอย แตเปนส่ิงท่ีเราตองสอนใหคนไทย  สังคม
ไทยรูวาสิทธิของเรามีอะไร  สิทธิภายใตกฎหมาย  สิทธขิองการเปนมนุษยชนและเราตองรักศกัด์ิศรี
ของตนไว  เราตองสรางกลไก  ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดสรางกลไกขึ้นมามาก เปนกลไกที่สราง
องคกรอิสระท่ีจะตรวจสอบท่ีจะคานอํ านาจ ที่จะใหเกิดความโปรงใสและใหเกิดการลงโทษ  รัฐธรรม
นูญมีคณะกรรมการเลือกต้ัง  เพือ่ดูความโปรงใส  ดูความใสสะอาด  ซึ่งจะดูไดมากแคไหน  ผมไม
คอยแนใจ  เรามีคณะกรรมการ  ปปช. ปราบปรามคอรัปช่ัน  มีตุลาการรัฐธรรมนูญ  อาจมีศาลปก
ครอง  อาจจะมีคณะกรรมการการสิทธมินุษยชนแหงชาติ   ซึ่งขับสูอยูมานานกวาจะออกมาเปนพระ
ราชบัญญัติในปจจุบัน  เหน่ือยเพราะศรีธนญชัยเยอะเหลือเกินในเมืองไทย  วิ่งกันขวักไขว  รถติดเต็ม
ในกรุงเทพฯ อาจยังไมแนนหนาในทางบางแหงที่เปนทางสัญจรของพวกศรีธนญชัยทั้งหลาย  แตตอง
ทํ าและดูแลองคกรอิสระใหเขา อิสระจริง มีคนดี ๆ  เขาไปอยูจริง  และเขาท ําตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญเลิกคิดเถอะครับวา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถแกปญหาของสังคมไทยทั้งหมด  มันเปน



ไปไมได  ไมมีสังคมใดที่การแกปญหานั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายแตอยางเดียว  อังกฤษก็เปน
ประชาธิปไตยที่คอนขางสูงคอนขางจะมากเปนที่นิยมชมชอบ  เขายังไมมีรัฐธรรมนูญท่ีเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร ถาเราลองคิดวาประเทศอังกฤษ  ซึ่งใชระบอบประชาธิปไตยที่คอนขางสมบูรณประเทศ
หน่ึงในโลกแลว  เขาไมมีรัฐธรรมนูญที่เขียนเปนลายลักษณอักษร   แลวมองยอนประเทศใดก็ตามที
ซึ่งมีรัฐธรรมนูญที่เขียนเปนลายลักษณอักษรแลวทุกอยางมันจะเรียบรอยก็ไมจริงเสมอไป เพราะวา
สังคมน้ันไมไดขึ้นอยูกับระบอบ  ไมไดข้ึนอยูกับตัวรัฐธรรมนูญอยางเดียว  มันตองข้ึนอยูกับการท่ีเรา
จะตองสรางกลไกในสังคมตาง ๆ  ใหเกิดการคานอํ านาจ   ใหเกิดความโปรงใส  ใหเกิดความรับผิด
ชอบ  มีหลกันิติธรรม  และที่ส ําคัญที่เราเองยังไมคอยมีคือมีสื่อ   ส่ือท่ีอิสระ  ส่ือท่ีเปนธรรม  และสื่อที่
ไมหากินจากสังคมในทางมิชอบ  สื่อที่ไมมีการคอรัปชั่น  เพราะวาถาสังคมนั้น  ไมมีสื่อที่มีความเปน
อิสระ  ไมมีสื่อที่มีความกลา  ไมมีสื่อที่ยืนหยัดในหลักการ  ในการตอสูเร่ืองคอรัปช่ัน  เราก็ขาด
อุปกรณไปอยางหน่ึง  เพราะฉะน้ันเราก็ตองหวังวาจากการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม  จากการต่ืนตัวของ
ประชาชนมากขึ้น จากการท่ีเราสรางวัฒนธรรม  ความคิดซ่ึงเขียนในรัฐธรรมนูญวาอํ านาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทย   ถาเราอยากเปนเจาของ  เราจะตองหวงแหน   เราตองตอสูสิทธิของความ
เปนเจาของ  ความเปนเจาของประเทศ เราตองแสดงออกถึงความตองการของเรา  ทั้งในทางดานสิทธิ
และความชอบธรรมท่ีจะเขาไปรวมในกระบวนการการเมือง  ซึ่งในกระบวนการการเมืองในที่นี้ไมได
หมายถึงการเลือกตั้งอยางเดียว   การเลือกตั้งเปนเพียงสวนหนึ่งแตคนไทยทุกคนที่เปนเจาของประเทศ
ถาเราไมมีจิตส ํานึกในเร่ืองน้ี วาเราจะใชสิทธิของการเปนเจาของประเทศอยางไร  จะใชสิทธิของการ
ควบคุม  และก ําหนดวิธีการท่ีเขามีสวนรวมในการพิจารณา    มีสวนรวมในการตัดสินใจและรับผิด
ชอบรวมกัน  ถาเราไมแสดงจิตส ํานึกอันน้ี   ไมเขาไปอยูในวงจร เราเทากับตัดอนาคตของตนเอง   เรา
อยาไปโทษใคร  อยาไปโทษ IMF อยาไปโทษฝร่ัง อยาไปโทษคนนั้น อยาไปโทษคนนี้ เราตองโทษ
ตัวเอง ถาเราอยากเห็นลูกหลานเราอยูในสังคมที่ดีขึ้น สังคมที่ยังเก็บความดีงามของสังคมไทยในอดีต
สังคมที่เปนอิสระมาตั้งแตดั้งเดิมกวา ๗๕๐ ป  สังคมที่มีความเอื้ออาทรกัน  เราตองเร่ิมทํ าและท ําอยาง
จริงจัง  และผมไมไดพูดแบบพูดพลอย ๆ   ผมอาย ุ๖๗ แลวปนี ้ และผมเห็นเมืองไทยมาทุกมุมทุกดาน
วันกอนผมเจอลูกเพ่ือนคนหน่ึง  เด็กอาย ุ๒๔ มีบริษัทเล็ก ๆ ของเขาทํ าทางดานเกี่ยวกับโฆษณา  ท ํา
TV Production  ซึ่งหากินสวนใหญเกี่ยวกับหนวยราชการ  เพราะวาหนวยราชการหลายหนวยมีงบ
ประมาณในการซื้อเวลาหรือมอบหมายใหท ํา  เด็กคนนี้พูดกับผมอยางเศราวาคุณลุงผมอยูในงานนี้มา
สองปคร่ึง ผมตองติดตอหนวยงานราชการตลอดเวลา  ผมยังไมเคยเห็นเลยวามีหนวยราชการใดที่ไม
โกง  อันน้ีเปนปญหาท่ีพวกคุณท้ังหลายตองไปขบคิดเอาเอง   ผมบอกไดอยู  ๒ - ๓  อยาง

๑.! ตองแกไข  ตองทํ าอยางจริงจัง  พยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิด  โดยเฉพาะเห็นวาปญหาน้ี
ไมใชปญหาสวนตัวไมใชปญหาประหัตประหาร  แตเปนโรคของชาติ  โรคของสังคมตองได
รับการเยียวยาตองแกไข   มิฉะน้ันชีวิตอยูไมรอด  อยาไปคิดนะครับวาลัทธิหรือการปกครอง



คอมมิวนิสต ในรัสเซียก็ดี ในที่ตาง ๆ ก็ดี มันถึงความหายนะ เพราะเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต
จริง ๆ แลวหายนะ เพราะเร่ืองคอรัปช่ัน  สวนใหญเปนปญหาของชาติท่ีสํ าคัญมากตองแกไข
อยางจริงจัง

๒.! เราตองเริ่มสรางกลไกตาง ๆ ตองดูแลกลไกที่ผมพูดถึงนั้นเปนกลไกที่สามารถปฏิบัติงานได
จริง  เพ่ิมเติมหนอย

๓.! เราตองเริ่มมีกลุมในสังคมตาง ๆ  ท่ีเราเรียกวาหมูคณะหรือองคกรของภาคประชาชน เรามี
สายงานดานสิ่งแวดลอมมากแลวและเขาท ําไดดี  สายงานขององคกรหรือชุมชนท่ีดูแลเร่ืองส่ิง
แวดลอมไมวาจังหวัดแพร  นาน   และตางจังหวัดเขาท ําไดดีมาก  เราตองมีกลุมคณะหรือองค
กรตาง ๆ   ดูแลเร่ืองคอรัปช่ัน  ในการสรางกระแสความคิดของสังคมและเสนอแนะแนวทาง

ประเทศอิตาลีซึ่งรูวาเปนประเทศที่มีคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก  หลังสงครามโลกครั้งที ่๒ เขาตองใช
วิธีเปลี่ยนความคิด  และวัฒนธรรม  ผมไปอิตาลีบอยเหมือนกัน  แตคร้ังหน่ึงเม่ือส่ีหาปมาแลว ผมเจอ
เพื่อนอิตาลีคนหนึ่งเขาบอกวาคอนขางมีการเปลี่ยนแปลงวิถีความคิด   เพราะสมัยกอนคนอิตาเลียนก็
เหมือนคนไทยทุกอยางตามสบาย  คอรัปช่ันในอิตาลีมีมาก  คอรัปช่ันในกระบวนการทางการเมือง
ในภาคเอกชน แตเม่ือส่ีหาปเปนคร้ังแรกท่ีนักการเมืองคนหน่ึง  มีชื่อเสียงโกงกินเดินไปที่ไหนคนจะ
Boo ในถนนเปนครั้งแรกในอิตาลีในสังคมไทยผมยังไมคิดวาจะเกิดขึ้นได สิ่งนี้ในภาษาฝรั่ง เรียกวา
Social Sanction เราไมตองทํ าอะไรมากหรอกครับ  เลิกไหวกันซะท ี  เราจะไดไมเสียก ําลังยกมือขึ้น
บอยคร้ังในแตละวัน  แตตองทํ าและตองท ําโดยเร็วและทํ าอยางไมยับยั้งและท ําใหเกิดผล
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