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กอนอ่ืน  ผมขอถือโอกาสแสดงความยินดีกบัคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  ท่ีไดดํ าเนินงานมาครบรอบ ๑ ปวันน้ี  ป.ป.ช. เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ี
สะทอนมิติใหมในสังคม  และในรอบ ๑ ปที่ผานมา  ป.ป.ช. ก็ไดแสดงผลงานใหเห็นแลวอยางเปน
รูปธรรม  ในฐานะประชาชนคนไทย  ผมขอแสดงความชื่นชมและใหก ําลังใจ

ในรอบ ๑ ปที่ผานมา  มีกระแสความพยายามแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันอยางตอเน่ือง
จากหลายฝาย   เร่ิมจากผูรวมจัดการสัมมนากอน  ป.ป.ช. เองก็เดินหนาเต็มตัวใหเหมาะสมกับอํ านาจ
และหนาที่ใหม  ในภาคราชการ  ส ํานักงาน ก.พ. มีบทบาทส ําคัญในการปฏิบัติภาคราชการและได
สนับสนุนใหมีการส ํารวจประสบการณเกี่ยวกับการคอรัปชั่น   ท้ังจากครัวเรือน  ภาครัฐ และภาคเอก
ชน  สถาบันเองก็ผลักดันเรื่องธรรมาภิบาลมาโดยตลอด

ในภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมสมาคมวิชาชีพดานธุรกิจการกอสราง  ก็เริ่มมีการพูดคุย
อยางเปดเผยถึงการจายเงินใตโตะ  และกลเม็ดเด็ดพรายตาง ๆ ท่ีตองใชในการติดตองานกับภาคราช
การ  ภาคประชาสังคมก็มีการเคลื่อนไหวกันมาอยางตอเนื่อง ความรวมมือเชนน้ีเปนส่ิงดีท่ีควรรักษา



ไวและพัฒนาใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  เพราะการตอสูกับปญหาที่สลับซับซอนอยางการทุจริตคอรัปชั่น
ไมสามารถแกไขไดดวยวิธีการท ํางานแบบตางคนตางท ําหรือโดยบุคคลเพียงกลุมหนึ่งกลุมใด

ปญหาการทุจริตคอรัปช่ันหรือการฉอราษฎรบังหลวง  เปนปญหาที่รายแรงที่สุดของสังคม
ไทยในปจจุบัน  รากเหงาของการคอรัปชั่นไดแผขยายและฝงลึกไปสูสังคมทุกภูมิภาค บมเพาะและ
เพิ่มพูนทั้งปญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  ผลการสํ ารวจของสํ านักงาน ก.พ.  พบวาบริษัทถึง
รอยละ ๙๖.๔ เคยใหคาน้ํ ารอนน้ํ าชากับเจาหนาท่ีของรัฐ  ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยตองจายคาสินบน
เปนสัดสวนถึงรอยละ  ๓๐ ของรายได  ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายไดปานกลางและสูง  จายคาสินบน
ต่ํ ากวารอย ละ ๕ และรอยละ ๑ ของรายไดเทาน้ัน

เราจะเห็นไดชัดวา  การฉอราษฎรบังหลวงทํ าใหการบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชนไม
เปนไปตามกติกา  ประเทศชาติตองสูญเสียรายไดที่พึงม ี  ประชาชนผูเสียภาษีตองแบกรับภาระ  และที่
สํ าคัญ  การคอรัปช่ันทํ าใหเกิดความไมแนนอน  ไมไวเนื้อเชื่อใจกันซึ่งกันและกัน  ผูคนเสื่อมศรัทธา
ในกติกาและกฎหมาย  สมาชิกในสังคมขัดแยงแตกแยก และเมื่อไหรที่ความเปนสังคมลมเหลว สังคม
น้ันก็จะอยูรอดตอไปไมได  สังคมจะไรศักยภาพ  ผูคนไมมีความสุข ไรคุณภาพชีวิตท่ีดี

ผมคิดวาสิ่งที่ทุกคนควรตองท ําความเขาใจใหมาก  คือการทุจริตคอรัปช่ันสงผลเสียตอคนใน
สังคมทุก ๆ คน  ไมวาคนคนน้ันจะดีหรือเลว จะสุจริตหรือทุจริตก็ตาม  ในสังคมที่การยื่นซองประมูล
จะตองมีเจาหนาที่ถือปนมาดูแลความเรียบรอย  ในสังคมที่มีการทุจริตแมแตในการขายนากลองหรือ
ตํ าราเรียนใหโรงเรียนประถมหรือการซือ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข  ในสังคมที่จะเลือกตั้งกันที ก็
ตองขึ้นทะเบียนรายชื่อมือปนกัน  มันเปนไปไมไดหรอกครับ  ท่ีใครจะคอรัปช่ัน  มีเงิน มีอํ านาจ แต
ในขณะเดียวกันก็มีชีวิตสุขสบายตอไปจนชั่วลูกหลาน

ทั้ง ๆ ท่ีการทุจริตคอรัปช่ันเปนปญหาเร้ือรังของสังคมไทยมานานหลายสิบป  แตทํ าไมเราจึง
ยังไมสามารถแกไขใหอยูในระดับที่ควบคุมได

ผมเห็นวา  ที่ผานมา หน่ึง เรายังไมเคยแกไขปญหากันอยางเปนระบบดวยกลไกเชิงโครงสราง
สวนใหญ เปนการแกไขแบบแยกสวนที่ปลายเหต ุ  เนนการปราบปรามแตละเลยการปองกัน  และยิ่ง
กวาน้ัน  กลไกการปราบปรามที่เราเนนก็ยังไมเขมแข็งเพียงพอ

สอง  คานิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก  สภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจและลัทธิบริโภค
นิยมไดสงเสริมใหคนมีคานิยมเห็นเงินเปนพระเจา  เห็นวาเงินเปนปจจัยแกปญหาตาง ๆ ได  ไมวาจะ



ในเร่ืองการงาน เร่ืองธุรกิจ เร่ืองการเมืองหรือแมแตเร่ืองชีวิตสวนตัว  ในสังคมนี้ยังมีคนมากมายที่เชื่อ
วา  ถามีเงิน  เงินจะนํ ามาซึ่งอํ านาจ  หรือถามีอํ านาจ  ก็จะสามารถใชอํ านาจน้ันตอยอดหาเงิน  อะไรจะ
มากอนก็ไมเปนไร  ขอใหมีเงินและมีอํ านาจก็แลวกัน  หลังจากนั้น  ในคานิยมสังคมไทยในปจจุบัน
เกียรติยศชื่อเสียงก็จะตามมา

สาม  คานิยมของสังคมที่บิดเบือน  สงผลกระทบตอการสรางนิสัยของบุคคล  มีอิทธิพลตอ
การแยกแยะวาอะไรถูก  อะไรผิด  อะไรดี  อะไรเลว  และสงผลตอมาถึงการตัดสินใจวาอะไรควรทํ า
อะไรไมควรทํ า  การทุจริตคอรัปช่ันเปนเร่ืองท่ีแยกออกไมไดจากประเด็นเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม
เพราะในกระบวนการทุจริตน้ัน  หมายความวาก ําลังมีคนถูกโกง  ถูกเอาเปรียบ  และไดรับความทุกข
เดือดรอน

ในเม่ือการทุจริตคอรัปช่ันเปนเร่ืองซับซอน  และโยงใยกับผลประโยชนของกลุมบุคคลหลาย
ฝาย  อีกทั้งยังแพรกระจายไปในแทบทุกสวนของการดํ ารงชีวิต  ปญหาน้ีจึงตองมุงแกไขอยางเปนองค
รวม

ผมขอฝากขอสังเกตเกี่ยวกับการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอยางเปนองครวมไวสักสอง
สามประการ

ประการแรก

เราตองไมมองปญหาการทุจริตคอรัปช่ันแยกสวนออกจากปญหาอ่ืน ๆ ของระบบ การ
คอรัปชั่นเปนเร่ืองซับซอน  เปนบอเกิดและเปนแหลงหมักหมมของปญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายก็จริง  แต
ในขณะเดียวกันการคอรัปชั่นก็เปนภาพสะทอนความไรประสิทธิภาพของระบบดวย  เราจึงตองมอง
วาปญหาการทุจริต  ปญหาความยากจน  ปญหาการศึกษา  ปญหาระบบการบริหารในภาคราชการ
ปญหาความไมโปรงใสในการประกอบธุรกจิ  หรือแมแตปญหาความไมเขมแข็งในภาคประชาสังคม
เหลานี้  ลวนเปนเรื่องที่แยกออกจากกันไมได  ในมุมมองของการแกปญหาทุจริตจะตองคํ านึงถึง
บริบทของปญหาอ่ืน ๆ  ประกอบกันไปดวย การแกปญหาอ่ืน ๆ ของระบบก็จะตองค ํานึงถึงเงื่อนไข
อิทธิพลและบทบาทท่ีการทุจริตคอรัปช่ันมีตอสภาพปญหาน้ัน ๆ  เราจึงจะสามารถแกปญหาไดอยาง
ครบวงจร

ประการท่ีสอง



เราตองมองวาปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  เปนปญหาหลายระดับ

ในระดับบุคคล  ปราการตานการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจํ าใจ  อันน้ีเปนเร่ือง
ของอุปนิสัย  เปนเร่ืองของการอบรม  การที่พอแม  ครูอาจารย  เพ่ือนฝูง  และผูใหญในสังคมตองท ํา
ใหดูเปนตัวอยาง เปนผลผลติของกระบวนการระยะยาว

ในระดับสังคม  เปนเรื่องการก ําหนดลักษณะความสัมพันธ  ซึ่งรวมถึง  คานิยม  ความเชื่อและ
ธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ดวย  ลักษณะความสัมพันธเปนเรื่องที่ก ําหนดไดดวยระบบความคิดและความ
เขาใจ  ดังน้ัน  ถาจะแกปญหาการทุจริต  มาตรการเชิงสังคมอันดับแรกในใจของผม  คือ เราตองทํ าให
คนในสังคมรูเห็นตรงกัน  วาการกระท ําอยางไรจัดวาเปนการคอรัปช่ัน  อะไรไมใชคอรัปชั่น

การเรียกรองและการใหสินบน  การเบียดบังเงินของหลวง  ไมวาจะท ําคนเดียวหรือเปนเครือ
ขาย  ที่เขาเรียกวากินเหนือนํ ้า กินใตนํ ้า  อันน้ี  ชัดเจนวา  เปนคอรัปช่ันแนนอน  แตส ําหรับในกรณีท่ี
คลุมเครือกวานั้น  ยกตัวอยางเชน  บานเราเปนสังคมที่ยึดถือนํ ้าใจ  ใครท ําอะไรใหก็อยากตอบแทน จึง
มีคํ าวาสินนํ ้าใจ  ถานาย ก.  ชนะการประมูลโดยไมไดชวยอะไรเลย  ขาวสะอาดทุกอยาง  แตพอชนะ
แลว  นาย ก.  เอาของขวัญมาใหผม ผมรับ  ถาผมรับ  ผมก็ผิดทั้ง ๆ ที่ผมไมไดท ําอะไรใหเขา  การรับ
มันขึ้นอยูที่วาของที่เขาใหนั้น  เขาใหอะไร  ถาเผ่ือเปนของเล็กนอย  เปนปากกา ๑ ดาม  อยางนั้น  ก็
อนุโลมไดในสังคมไทย  แตถาเผ่ือวาเอารถยนตมาใหผม หรือเอาทองมาใหผม ๑๐ แทง  อันนั้นไมใช
สินนํ้ าใจ  อันน้ันเปนการใหประโยชน  ถึงแมจะเปนการใหประโยชนหลังเหตุการณ  แตจะผูกพันคน
ๆ น้ัน  ในการวินิจฉัยพิจารณากรณีตอ ๆ ไปในอนาคต  เราอาจจะพูดไดวาเราไมไดขอน่ี  เขาเอามาให
เอง  เรากินตามน้ํ า  กินตามน้ํ าประเภทน้ีผิดครับ

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีสํ าคัญแตหลายคนยังไมเขาใจก็คือการขัดแยงทางผลประโยชน หรือ  !"#$%&'(
"$) *#(+,+-() ส่ิงน้ีผมคิดวาเปนเร่ืองใหมสํ าหรับสังคมไทย  !"#$%&'()"$) *#(+,+-() )ไมมีค ําแปลใน
ภาษาไทยที่ชัดเจน  จึงท ําใหมีความสงสัยอยูเสมอวามันคืออะไรกันแน  แต !"#$%&'()"$)*#(+,+-())ก็
คือการที่ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสาธารณะเกิดขัดแยงกัน  สมมติวาผมเปนอธิบดีวันนี้
วันรุงขึ้นเกษียณ ไปนั่งเปนกรรมการบริษัทที่ผมเคยควบคุมเสียแลว  อยางนี้ก็ไมได  ไมวาจะเปนสุรา
บุหร่ี  บริษทัการเงิน  จะเปนหนึ่งวันหลังจากเกษียณ  หรือแมแต  ๒ เดือนหลังเกษียณ  ก็ไปรับหนาที่
เปนผูจัดการบริษัทที่ผมเคยควบคุมอยู  หรือเปนประธาน  อยางนี้ก็ไมได  สมมติวาผมรับราชการมี
หนาที่อนุมัติแบบกอสราง  ผมมีเงินเดือนไมพอใช  ก็เลยเปดบริษัท  เปนคนเขียนแบบท่ีผมเองน่ัน
แหละจะตองเปนคนอนุมัติ  ซึ่งก็ท ําอยูแพรหลายในเทศบาลตาง ๆ โดยเฉพาะใน กทม.  หรือผมรับ



ราชการ  ตองตรวจสอบบัญชีของบริษัทหางราน  แตผมกลับมีกิจการของผม  เปนผูทํ าบัญช ี  สอบ
บัญชีใหกับบริษัทที่ผมตองตรวจสอบเสียเอง อยางน้ีผิดเชนเดียวกัน  เพราะการมีสวนไดสวนเสียท ํา
ใหการตัดสินใจไขวเขวและมีอคติได  หรือผมเปนหัวหนาตํ ารวจสถานีตํ ารวจ  แลวผมตั้งบริษัทรถเมล
ในตรอกในซอกของอาณาเขตของผม  หรือตั้งบริษัทดูแลความปลอดภัยของสถานที่ในเขตที่อยูภายใต
โรงพักนั้น  อันนี้ก็ไมถูกอีก  แตทุกกรณีที่ผมจะยกตัวอยางขึ้นมา  เราคงจะตองยอมรับความจริงวาไม
ใชกรณีที่สมมติขึ้นในใจ  หรือคิดข้ึนในใจ  แตเปนตัวอยางจากชีวิตจริงท่ีทํ ากันมาเปนเวลาหลายสิบป
และก็ยังท ํากันอยูในปจจุบัน

หัวใจของการขัดแยงทางผลประโยชน  จึงอยูตรงท่ีจะตองรูจักแยกเร่ืองสวนรวมออกจากเร่ือง
สวนตัวใหได  และนอกจากรูจักแยกแยะแลว  ก็ยังจะตองไมพาตัวเองเขาไปอยูในสถานการณที่มีสวน
ไดสวนเสีย  เสี่ยงวาผลประโยชนสวนตัวจะเบี่ยงเบนการตัดสินใจ จะคิดแตวาเรามีความยุติธรรมเพยีง
พอ  ใชมาตรฐานจริยธรรมสวนตนเพียงอยางเดียวน้ันไมได  ในทางตรงกันขาม  กลบัจะตองพาตัว
ออกใหหางจากสถานการณนั้น ๆ ไมใหเกิดขอครหาข้ึนไดกับเรา

มีคนเคยพูดกับผมวา  เรานาจะพิจารณาใหชัดแจงวาการคอรัปช่ันมีโทษและมีประโยชนอยาง
ไร  ผมไมอยากที่จะเห็นวิถีความคิดเชนนี ้ เพราะวา  ถาการคอรัปชั่นมีประโยชนอยูบาง  ก็เปนเพียง
ส ําหรับคนบางกลุม  เปนประโยชนบนความเปนโทษรายแรงตอสังคมโดยรวม จริงอยู  อาจเคยมีความ
เชื่อกันวา  หรือเน่ืองจากในสถานการณในอดีต  หรือในบรรยากาศในอดีต  ถาหากวาเราจะเช่ือกันวา
ระบบไรประสิทธิภาพ  คอรัปชั่นนี่แหละจะเปนตัวพาเราผานความไรประสิทธิภาพไปสูผลที่ตองการ
ได ในสังคมฝรั่งก็มีค ําวา .,+/-+) (0+)1/'0&#+)  ในสังคมไทยก็มีวาใสนํ ้ามันเขาไปใหเคร่ืองจักร
มันลื่นไหลดี  แตถาระบบไรประสิทธิภาพ  ท ําไมไมแกที่ระบบ  ท ําไมตองอาศัยความไรประสิทธิภาพ
อีกชนิดหน่ึง  ท ํารายระบบตอไปอีก  ความคิดเห็นแบบน้ี  ตองแกไขโดยเรงดวน  เพราะสังคมใดที่เริ่ม
เห็นความดีของการคอรัปชั่น  หรือพรอมท่ีจะอดทนตอคอรัปช่ัน  คํ าวา  อดทนในที่นี้หมายถึง  จํ ายอม
วาเปนสวนหนึ่งของสังคม  หรือเปนวัฒนธรรมของสังคม  สังคมนั้นก็หมดอนาคต  มีแตจะผุและพัง
ตอไป

การแกไขปญหาการทุจริตดวยจริยธรรม อุปนิสัย  และคานิยมนั้น  เปนส่ิงจํ าเปน  ตองแกไข
ควบคูกันไป  แตก็เปนเร่ืองระยะยาว  ในช้ันน้ี  เราจึงตองพิจารณา  กลไกโครงสรางในระดับการปอง
กันใหมาก  นั่นคือการเสริมสรางกลไกใหม ๆ เพื่อแกไขปจจัยเกา ๆ  ท่ีสนับสนุนใหเกิดการฉอราษฎร
บังหลวง  ใหการฉอราษฎรบังหลวงท ําไดยากขึ้น  เสี่ยงมากขึ้น  เสี่ยงในทางกฎหมาย  และเสี่ยงทั้งใน
ทางชื่อเสียง  และฐานะของตนเองในสังคม  อยางที่ภาษาฝรั่งเราใชค ําวา  -"'&/%) -/#'(&"#) แตใน
สังคมไทยไมม ี ย่ิงใครรวย  ยิ่งมีหนามีตา  ทั้ง ๆ ท่ีเราก็รู  แตอาจจะไมมีใบเสร็จวาความรวยของคน ๆ



น้ัน  มีรากเหงามาอยางไร  เปนมาอยางไร  อัตราเสี่ยงแทบไมม ี เราตองมีกลไก  มีมาตรการที่จะท ําให
ความเสี่ยงมีมากขึ้นและมีตนทุนที่สูงขึ้น

กฎหมายเปนกลไกส ําคัญอยางหน่ึงในการแกปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน กฎหมายในที่นี้ผมไม
ไดหมายถึงกฎหมายรายฉบับที่มีวัตถุประสงคเพื่อก ําหนดบทลงโทษ แตผมพูดถึงกฎหมายในฐานะ
เครื่องมืออยางเปนทางการส ําหรับจัดระเบียบ  และจัดความสัมพันธระหวางกันในสังคม

จุดออนในการใชกฎหมายแกไขปญหาการทุจริต ก็คือการมองกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุมปราบปราม แทนท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการกํ ากับดูแลและปองกัน ผลเสียจากการมุงใช
กฎหมายเปนเครื่องมือควบคุมเพียงอยางเดียวก็คือ คนที่ซื่อสัตย ท ํางานอยางตรงไปตรงมาอาจจะ
ประสบความล ําบาก ท ํางานไมได สวนคนที่คิดทุจริตก็ยังมีชองทาง มีประสบการณหลบเลี่ยงกฎหมาย
อยูไดเรื่อยไป  เพราะฉะนั้น  กรอบท่ีกฎหมายวางไวตองเอ้ือใหคนซ่ือสัตยสุจริตยังดํ าเนินชีวิตตอไป
ไดอยางไมล ําบากจนเกินไปนัก

การใชกฎหมายจะตองม ี หลกันิติธรรม น่ันคือท้ังเจตนารมย สาระ และการบังคับใชกฎหมาย
ตองเปนธรรมกับทุกฝาย  เอ้ือประโยชนตอมหาชนคนหมูมาก  ไมใชเพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  ตอง
เสมอภาค  ชัดเจน  และคาดการณได  และตองไมปลอยใหอํ านาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับระบบราชการ
หรือผูใชอํ านาจของรัฐแตเพียงฝายเดียว  แตเนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากที่สุด

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ไดวางกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไวแลวโดยเจตนา  ดังรายละเอียดที่ทานจะไดรับชมจากในวิดีทัศน  รัฐธรรมนูญ
สรางกลไกการคานอํ านาจเพ่ิมเติม  แยกจากฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ  และฝายตุลาการ  น่ันคือจัดให
มีการจัดต้ังองคกรท่ีเปนอิสระ  คอยตรวจสอบการใชอํ านาจของทั้งสามฝายนี้  มีคณะกรรมการเลือก
ต้ังคอยดูแลกระบวนการเลือกต้ังใหสุจริต  มีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คอยตรวจสอบการฉอราษฎรบัง
หลวง  มีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคอยตรวจสอบการใชเงิน  มีศาลปกครองใหประชาชนไดรอง
เรียน  มีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารับเร่ืองราวรองทุกข  มีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอขัดแยง
กับรัฐธรรมนูญ  มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองไวพิจารณาความผิดทางอาญาของนักการเมือง
ที่ทุจริต  นอกจากน้ี  ยังมีวุฒิสภาที่ไมสังกัดพรรคการเมือง  และไดรับการเลอืกต้ังโดยตรงจากประชา
ชน  ท ําหนาท่ีเปนสภาตรวจสอบ



แตกลไกทางกฎหมายอยางเดียว  ตอใหมีหลักนิติธรรมอยางไร  ก็ไมเพียงพอส ําหรับการแก
ไขปญหาการทุจริต  เราจึงจํ าเปนตองสรางองคประกอบตาง ๆ ในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนใหกลไก
ตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องคประกอบเหลานั้น  คืออะไร

๑.) สังคมตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  ทันการณและครบสมบูรณ  การนํ า
ขอเท็จจริงมาวางไวบนโตะอยางเปดเผย  ตรงกันและมีกระบวนการรองรับอยางเปนทางการ  ท ําให
เกิดความชัดเจนในกระบวนการตัดสินใจ  สามารถประสานผลประโยชนหรือคัดคานกันดวยเหตุผล
ดวยขอเท็จจริง  การเปดเผยขอมูลจะท ําใหทุจริตไดยากขึ้น  เพราะหากมีอะไรไมชอบมาพากล  ประชา
ชนจะสามารถลวงรูไดอยางทันทวงท ี นับเปนอาวุธส ําคัญในกระบวนการสรางความโปรงใส

แตการเขาถึงขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งผูใหและผูรับขอมูล  จะตองตระหนักถึงบทบาทของตน  เจา
หนาที่ของรัฐก็ตองตระหนักวาการใหขอมูลเปนหนาที ่ ส่ิงใดรัฐรู  ประชาชนก็ควรตองรู  เพราะรัฐทํ า
หนาท่ีบริหารประเทศกเ็พือ่ประโยชนของประชาชน  การเปดเผยขอมูลจึงเปนเร่ืองปกติ  และความลับ
ของราชการเปนกรณียกเวน  หรือกรณีพิเศษเทาน้ัน  สวนจะจัดใหกรณีใดเปนกรณียกเวน  หรือกรณี
พิเศษ  ก็ตองก ําหนดใหรูท่ัวกันอยางชัดเจน  ไมใชขึ้นอยูแตกับดุลยพินิจของขาราชการ

๒.) สังคมตองมีความโปรงใส  เพราะการทุจริตคอรัปชั่น  เปนกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นใน
มุมมืด  อยางไรก็ตาม  การที่รัฐใหขอมูลขาวสารกับประชาชนอยางเดียวไมเพียงพอ รัฐตองอธิบายตอ
สาธารณชนไดดวยวาท ําไมจึงตัดสินใจเชนน้ัน  เชนน้ี  ตองสรางกลไกใหประชาชนตั้งค ําถามไดใน
กรณีที่สอแววการทุจริต  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารก็ดี การก ําหนดใหคณะรัฐบาลตองเปดเผย
บัญชีทรัพยสินและหนี้สินก็ดี  การเปดเผยการประชุมสภาก็ดี  หรือการเปดเผยเงินบริจาคและรายช่ือผู
บริจาคใหพรรคการเมืองก็ดี  กลไกเหลานี้ลวนกํ าหนดขึ้นเพื่อสรางความโปรงใสทั้งสิ้น

๓.) สังคมตองสรางกลไกความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ถาเราขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสก็เกิดขึ้นไดล ําบาก  ถามีความโปรงใสแตตรวจสอบใครไมได  ก็ยากที่ความโปรงใสจะ
พาเราไปถึงจุดหมายปลายทาง   การตรวจสอบและคานอํ านาจที่ก ําหนดไวในรัฐธรรมนูญเปนเพียง
สวนหน่ึงเทาน้ัน  ยังมีกลไกอีกดานหนึ่งที่ยังตองสรางใหเกิดขึ้นในสังคม  น่ันก็คือจิตวิญญาณและ
ความต่ืนตัวในการตรวจสอบของคนในสังคม การตรวจสอบสวนใหญมักจะนํ ามาซึ่งขาวสารวาคน
น้ันไมดี  คนน้ีไมดี  หรือคนน้ีเปดโปงคนน้ัน  บางคร้ัง  บางคราว  คนในสังคมไทยก็รูสึกเบื่อหนาย
รูสึกวาโทษกันอีกแลว  เขามีผลประโยชนแอบแฝงอะไรหรือเปลา  จึงเปดโปงกัน



สํ าหรับผม  เขาจะมผีลประโยชนแอบแฝงหรือเปลา  ไมใชประเด็นส ําคัญ  แตละกลุมบุคคลมี
ผลประโยชนไมตรงกันอยูแลว  น่ันเปนเร่ืองธรรมชาติ  แตสังคมที่มีกระบวนการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน  มีการเปดโปงซึ่งกันและกัน  จะท ําใหการ  “โทษกนัไปโทษกนัมา” น้ัน เปนทางการ  มีที่มาที่ไป
ไมใชเปนแตเพียงขาวซุบซิบและจางลงไปเหมือนคลื่นกระทบฝง  เรา ในฐานะผูอยูในสังคม  ตองรูจัก
ใชประโยชนจากความเปนทางการนั้น  แยกแยะเจตนารมยของผูท่ีรองใหมีการตรวจสอบ  ออกจาก
กระบวนการและความเปนจริงของเร่ืองราวท่ีถูกตรวจสอบ  การเปดเผยขอเท็จจริงดวยกลไกการตรวจ
สอบ  เปน  20"'3)(,+/(1+#()ทางสังคมประการหนึ่ง  ทํ าใหเราเห็นปญหา  และหาทางแกไขตอไป
ได  ผมเคยยกตัวอยางวาในระบบตอตานคอรัปชั่นในสิงคโปรนั้น  เขามีหนวยงานอยูหน่ึงหนวย  ซึ่ง
เมืองไทยก็มี  จะเปนหนวยงานรับเร่ืองรองทุกขจากประชาชนหรือจากใครก็ตาม แตในการตอตาน
คอรัปชั่นในสงิคโปรน้ัน  หนวยงานน้ันฟงขอเรียกรอง  ขอเปดโปงจากทุก ๆ ดานไมวาจะมีการลงชื่อ
ที่แทจริง  ลงท่ีอยูท่ีแทจริงหรือไม  ผมเคยถามเขาวาแลวอยางเฉพาะในเมืองไทยนี ่  สวนหนึ่งก็เปน
เรื่องของวิธีปฏิบัติ  สวนหน่ึงก็เปนเร่ืองของความเกรงกลัว  ไมกลาลงชื่อเพราะกลัวถูกทํ าราย  เขียน
เปนหนังสือมาไมลงชื่อ  ผมถามวาเร่ืองเหลาน้ีสิงคโปรเขารับไหม  เขาบอกวารับหมด  จะลงช่ือจริง
ไมลงชื่อจริง  จะเขียนมาดวยการแกลง  จะมีเจตนารมยที่ไมบริสุทธิ ์ เขาบอกเขารับตรวจสอบทุกฉบับ
ผมถามวางานไมมากเหรอ  เขาบอกไมมากหรอก  เพราะวาถาเผื่อค ํารองเรียนน้ันหรือคํ าเปดโปงน้ัน
ไมตรงกับความจริง  หรือไมมีความจริง  หรือไมอยูบนมูลฐานของความจริง  การตรวจสอบใชเวลาไม
เทาไรเลย  บัตรสนเทหก็เปนบัตรสนเทห  การตรวจสอบบัตรสนเทหไมไดเปนของยากอะไร  น่ีเปน
ความเห็นทัศนคติของเจาหนาที ่ ของผูพิพากษาในสิงคโปร  แตหน่ึงในรอยของบัตรสนเทหน้ันมัน
เปนจริงได  แตมันอาจจะเปนจริงในรายการใหญดวย  เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เรานาจะตองคิด

๔.) สังคมตองมีกระบวนการยุติธรรมที่เปนอิสระ   ซึ่งรวมถึงตํ ารวจ  อัยการ  และศาล
ตลอดจนหนวยงานที่มีภารกิจบังคับใชกฎหมาย  เพ่ือปราบปรามการคอรัปช่ันท้ังหมด  กระบวนการ
ยุติธรรมตองไมถกูครอบงํ า  ตองปราศจากคอรัปช่ัน ตองมีประสิทธิภาพ  มีศักยภาพที่จะเขาถึงปญหา
ซับซอน  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ  ท้ังดานงานตํ ารวจ  บัญชี และผูตรวจสอบหลักฐาน  ตองมีระบบงาน
ฐานขอมูล  และระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และตองประสานงานกันไดเปนอยางดี

ที่สํ าคัญ  เร่ืองราวการทุจริตตองมีจุดจบ  และจบลงที่คนกระท ําผิดไดรับตามความเหมาะสม
เปนการแสดงใหสังคมรูวาการคอรัปชั่นจะไมใหประโยชนที่คุมคาเลย  แตในขณะเดียวกัน  สังคมตอง
ไมลืมสรางกลไกการตอบแทนในระบบที่คุมคาใหกับคนสุจริตดวย  และไมใชเพียงการตอบแทนที่
เปนตัวเงินเทานั้น  แตหมายรวมถึงการตอบแทนดวยเกียรติ ดวยความภาคภูมิใจที่ไดเปนที่ยกยองของ
สังคม



๕.) สังคมตองมีส่ือท่ีเปนอิสระ ไมคอรัปชั่น  ไมรับเงินเปนพรรคพวกของใคร  ส่ือโดย
เฉพาะนักคอลัมนิสตตองมีความรับผิดชอบ  ตอทั้งผูอานและบุคคลที่ตกเปนขาว  ขาวที่น ําเสนอตอง
ถูกตองและเปนธรรม  แยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นใหชัดเจน  เทาที่ผมสังเกตสื่อจํ านวนมาก
ยังเสนอขาวตามกระแสเหมือนไฟไหมฟาง  ตกเปนขาวเร็ว  และตายจากการเปนขาวก็เร็ว  ในฐานะ
คนอาน  ผมก็อยากรูตอนจบของแตละเร่ืองใหชัดเจน

ปจจุบันมีคนพูดถึงการนํ าเสนอขาวแบบเจาะลึกหรือ  *#4+-(&./(&4+) 5+6",(&#.! กันมาก
วา เปนวิธีขุดคุยการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการนํ าเสนอขาวแบบเจาะลึก ตองอาศัยทกัษะ
และความชํ านาญท่ีแตกตางจากการนํ าเสนอขาวทั่วไป เพราะเบาะแสไมชอบมาพากลจะแฝงตัวอยูใน
ขอมูลตาง ๆ ท่ีกระจัดกระจาย นักขาวจึงตองรูจักจับแพะชนแกะใหถูกตอง ระยะหลงั แมบานเราจะ
เริ่มมีการนํ าเสนอขาวแบบเจาะลึกที่มีคุณภาพ เห็นผล แตก็ยังไมมีการสรางเงื่อนไขสนับสนุนอยาง
จริงจัง ในประเทศฟลิปปนส เขามีกองทุนเพ่ือสนับสนุนนักขาวท่ีตองการเจาะลึกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปน
พิเศษ นักขาวสามารถลาจากสังกัดเพื่อสืบสวนเรื่องราวและขายขาวได  ในขณะที่ในเมืองไทย  มีนัก
ขาวคนหน่ึงเคยเลาวา  จริง ๆ แลว  เขาท ํางานอยูโตะขาวพิเศษ  ท ําหนาท่ีเกาะติดขาวเปนกรณี ๆ ไป
แตเมื่อหนาขาวปกติขาดคน  ก็ตองมาดึงตัวไปชวย  ท ําใหไมมีเวลาเสนอขาวอยางเจาะลึก
บรรณาธิการคนหนึ่งบอกผมวา  เรื่องนี้ขึ้นอยูกับการใหความส ําคัญของบรรณาธิการขาวแตละคน  แต
ถาเราตองการสรางสื่อที่มีประสิทธิภาพในการขุดคุยขาวการทุจริตแลว  เราตองสรางระบบแรงจูงใจ
ใหชัดเจนมากกวานี้

และสุดทาย  สังคมตองสรางการมีสวนรวมของประชาชน   ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือตอตานการ
ทุจริตที่ทรงพลัง  เพราะอะไร  เพราะผูเสียประโยชนจากการทุจริตน้ัน  ทายที่สุดแลวก็คือประชาชน
น่ันเอง  ตอใหเปนประชาชนที่ทุจริตในบางเรื่องก็เถอะ  เขาตองไดรับผลกระทบจากการทุจริตของคน
อ่ืนในเร่ืองอ่ืน ๆ อยางแนนอน

แลวใครคือประชาชน  ประชาชนไมใชคนอื่นนะครับ  แตคือคุณ  คือผม  คือเราทุก ๆ คน  นัก
การเมือง  ขาราชการ  นักธุรกิจ  ชาวไรชาวนา  แตบุคคลท่ีเปนนักการเมือง  ขาราชการ  นักธุรกิจ เม่ือ
ถอดหมวกแลว  เขาคือประชาชนที่อยูในสังคมนี ้  การที่กลไกทางกฎหมายรองรับการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเปนทางการเทานั้น  ยังไมพอ  เร่ืองของการใหสิทธิ์  การใชสิทธิ์  และการสนับสนุน ผู
ใชสิทธิ์  มันคนละเรื่องกัน  ในการตอตานปญหาการทุจริต  ประชาชนตองต่ืนตัว  ตองกระตือรือรนท่ี
จะรับรู  ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจในภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอชีวิตของเรา  ตองสนับสนุนการ
มีสวนรวมของคนอ่ืน  ตองสรางภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง  มีทัศนคติตอสวนรวมท่ีถูกตอง  ตองมี



คุณธรรม  สังคมตองเรงสรางปจจัยพ้ืนฐาน  สรางโอกาสทางการศึกษา  และการดํ ารงชีวิตท่ีดีเพ่ือ
สนับสนุนการมีสวนรวมอยางสรางสรรค  เพราะทายที่สุดแลว  การแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันมิ
ใชเปนวาระของรัฐบาลแตผูเดียว  แตเราตองทํ าใหเปนวาระของประชาชน

ประเด็นสุดทาย  ที่ผมอยากจะฝากไวเปนขอสังเกตในวันนี้  ก็คือ  ถาเราดูผลการสํ ารวจความ
คิดเห็นเก่ียวกับการทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งจัดท ําโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ หรือ
7,/#-6/,+#'8)*#(+,#/(&"#/%))ก็จะเห็นวา  ประเทศที่ปราศจากคอรัปชั่นในล ําดับตน ๆ น้ัน ไมวา
จะเปนฟนแลนด  เดนมารก  สวีเดน  หรือแคนนาดา  ตางก็มีลักษณะเหมือนกันอยูอยางหนึ่ง  คือ  ได
พัฒนาการปกครองที่เปนประชาธิปไตยทั้งในสาระและในกระบวนการ  อีกทั้งมีกลไกที่เขากับหลัก
การของธรรมาภิบาล  ซึ่งก็คือองคประกอบที่ผมฝากไววาสังคมไทยจะตองเรงสรางขึ้นในขางตน  ใน
ทางตรงกันขาม  ประเทศท่ีอยูในอันดับร้ังทาย  ก็มักจะยังมีผูน ําที่มีอ ํานาจเบ็ดเสร็จ  หรือไมก็ยังอยูใน
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของสังคม  กลไกธรรมาภิบาลยังไมเขมแข็ง  ไมวาจะเปน  ไนจีเรีย  ยูโกสลาเวีย
ยูเครน  หรือแมแตประเทศไทยเอง

ผมเคยพูดมาหลายครั้งวาในการพัฒนาสังคมใดใหยั่งยืนนั้น    ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
จะตองเปนขาทั้งสองขางที่พาเดินไปดวยกัน  เพราะสองสิ่งนี้จะท ําใหการบริหารงานของรัฐมีท้ังอุดม
การณและกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมดํ ารงชีวิตไดโดยเทาเทียมกันตามศักยภาพ  
และใหโอกาสกับรัฐในการหยั่งรูถึงทุกขสุขของประชาชนอยางแทจริง

การแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันไมใชเร่ืองงาย  และที่แน ๆ  ไมใชเรื่องระยะสั้น  อาจจะ
เห็นผลในเวลาสิบป  ยี่สิบป  หรือช่ัวชีวิตของเราบางคนอาจจะไมไดเห็นเลยก็ได  แตส่ิงท่ีเราตองไม
ลืม  คือ  การท ํางานใหญทุกอยางตองมีความอดทน  สังคมไทยเปนสังคมที่แปลก  อดทนกับบางเร่ือง
แตบางเร่ืองก็ดูเหมือนใจจะรอน  ผมจึงอยากจะฝากไววา  สังคมเราตองไมอดทนตอการทุจริต แตตอง
อดทนในการมุงหนาแกปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  และถาเราเริ่มกระบวนการนี้ดวยการเสริมสรางกล
ไกประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง  ตรงจุด  ดวยความเขาใจ  ดวยความต่ืนตัว  และดวย
ความรวมมือ  สนับสนุนปจจัยพื้นฐานตาง ๆ เชน การศึกษาและความอยูดีกินดีใหกับประชาชน  การดู
แลคนยากคนจนใหเขามีสวนรวมและใหเขามีสวนแบงจากความมั่งคั่งของประเทศ  ไมใชเปนการรับ
สวนแบงในลักษณะขอทาน  เพราะคนยากคนจนชาวไรชาวนาเขาก็มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเหมือน
กัน  แตถาเผื่อสังคมไหนหรือรัฐบาลไหนไมใหความสนใจตอความเปนมนุษยของคนยากคนจน  ของ
คนที่ดอยโอกาสตลอดมาในชีวิต  เราพูดถึงเร่ืองถูกโกง  ถูกกิน  ถูกท ํา  ในกระบวนการคอรัปช่ัน  เราก็
ตองมองวา  คนยากคนจน  ชาวไรชาวนาของเมืองไทยนั้น  ถูกรัฐกระท ํามาโดยตลอด  และไมใชถูกรัฐ
กระท ําแตเพียงอยางเดียว  ถูกสังคมไทยกระทํ ามาดวย   ถาเราไมสามารถผานพนจุดนี้ไปได  ปญหา



ความขัดแยงตาง ๆ ในสังคมไทยก็จะยังมีตอไป  เพราะฉะนั้นคนสวนใหญในสังคมไทยก็ตองพยายาม
เปลี่ยนวิถีความคิด  เปลี่ยน  6/,/9&.1  ใหม  เราพูดถึงเร่ืองความยากจนก็ไมพอครับ  เราพูดถึงมาตร
การที่จะแกไขความยากจน   ไมพอครับ  ตราบใดท่ีเราไมตระหนักวาคนท่ีเขายาก  ท่ีเขาจนน้ัน  เขามี
ศักด์ิศรีดวย  อยาไปมองวาเราเปนผูให เขาเปนผูรับ  เราตองมองเขาในลักษณะที่ทัดเทียมกัน  เพราะถา
เผื่อในหัวใจเราแบงขั้ววรรณะแลว  เราจะแกไขปญหาความยากจนไมได  เราตองสนับสนุนปจจัยพ้ืน
ฐานตาง ๆ เชน  การศึกษา  และความอยูดีกินดีใหกับประชาชน  เม่ือน้ัน  การคอรัปช่ัน  และคนที่
ตองการคอรัปชั่นก็จะอยูไมไดเอง  แตวันน้ันจะมาถึงเม่ือไหร  ก็ข้ึนอยูกับการเร่ิมตนในวันน้ี

ผมจึงอยากจะขอฝากความหวังใหทุกทานไดใชประโยชนจากเวลาวันครึ่งนี้ ท ําความเขาใจกับ
ปญหาที่เรามีอยูใหชัดเจน  แตขอย้ํ าวา  ไมใชเพ่ือเลาหรือเปดโปงปญหา  แตเพ่ือรวมกันมองไปขาง
หนา  สูมาตรการปองกันและแกไขการทุจริตท่ีเปนรูปธรรม  ท้ังน้ีก็เพ่ือรวมสรางสังคมท่ีเปนธรรม
และใหเกียรติเราอยางสมศักด์ิศรี  อยางท่ีเราควรจะไดรับ

บัดน้ีถึงเวลาอันสมควรแลว  ผมใครขอเปดการสัมมนาวิชาการประจ ําป  ๒๕๔๓

ขอบคุณครับ


