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ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ

ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาปาฐกถานํ า เร่ือง “ปญหาความร่ํ ารวยผิดปกติใน
สังคมไทย”  ทามกลางความสนใจอยางยิ่งของทานผูมีเกียรติ ซึ่งเปนก ําลังส ําคัญในการปองปรามการ
ทุจริตอันเปนท่ีมาของของความร่ํ ารวยผิดปกติในวันน้ี

ความจริง เมื่อพูดถึงหัวขอสัมมนา คํ าถามแรกที่เกิดขึ้นในใจผมก็คือ สังคมไทยเคยเห็นความ
ร่ํ ารวยมหาศาลของนักการเมืองและขาราชการเปนปญหาหรือไม? หรือ    ผูจัดเวทีสัมมนาสาธารณะนี้
เทานั้นที่เห็นวาเปน “ปญหา” และเปน “ความผิดปกต”ิ?

ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะคนจํ านวนมากยงัถือคติอันเปนคํ าพังเพยไทยที่วา “มีเงินเขาก็นับวาเปนนอง
มีทองเขาก็นับวาเปนพี”่

คานิยมที่เห็นวาเงินคือพระเจา ความร่ํ ารวยเปนความดีงาม ท่ีสังคมยอมรับนับหนาถือตาน่ีเอง
เปนรากเหงาสํ าคัญที่ท ําใหคนที่มีโอกาสก็ตองแสวงหาโอกาสใหรํ ่ารวยขึ้นมาใหไดดวยวิธีการทุกวิธี
มิไยวาวิธีการน้ันจะถูกตองชอบธรรมหรือไม
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นอกจากการเห็นความร่ํ ารวยเปนความดีในตัวเอง โดยไมไดตั้งค ําถามถึงที่มาของความรํ ่ารวย
แลว คนจํ านวนมากยังเชื่อผิด ๆ วาการคอรัปช่ันบาง แตในขณะเดียวกันท ําใหเศรษฐกจิโดยรวมดี ดีกวา
การไมคอรัปชั่น และโครงการตาง ๆ ตองหยุดชะงัก ดังที่มีผูพูดใหเขาหูอยูเสมอวา “กินบาง ไมเปนไร
ถามีผลงาน”

ทัศนคติผิด ๆ เชนนี้ถูกถายทอดไปยังนักธุรกิจจํ านวนมากและประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได
จากผลการศึกษาของ ดร.ผาสุก พงษไพจิตรและคณะที่พบวา “คานํ ้ารอนน้ํ าชา” ที่ประชาชนใหเจาหนา
ที่ของรับเปน “สินนํ ้าใจ” ตอบแทนท่ีใหบริการจดทะเบียนตาง ๆ ไมถือเปนการทุจริต คานิยมนี้เองท ํา
ใหเจาหนาที่ระดับซ ี๓ ซ ี๔ ของกรมกรมหนึ่งแถวปากคลองตลาด มีเงินเก็บในลิ้นชักโตะแตละคนเปน
เรือนแสน แตเมื่อกรมดังกลาวถูกขโมยขึ้นไปงัดแลวกวาดเงินไป ก็ไมมีขาราชการคนใดกลาแจงความ
วาเงินในลิ้นชักตนหายไปกี่แสน ซึ่งแสดงวา เจาหนาท่ีรูดีวา สิ่งที่เขาท ําอยูนั้นไมใชสิ่งถูกตอง
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ผมคงตองยํ้ าอีกคร้ังหน่ึง ณ ท่ีน้ีวา การทุจริตอันเปนท่ีมาของความร่ํ ารวยผิดปกติ ไมวาจะเปน
การทุจริตแบบใหและรับคานํ้ ารอนน้ํ าชา ซ่ึงเปนทุจริตระดับรากหญา หรือการทุจริตในโครงการใหญ
หลายลานบาท มีผลเสียและท ําลายสังคมทั้งสิ้น เพราะ

ประการแรก การตัดสินใจใชอํ านาจรัฐที่กฎหมายใหไว ควรตองตัดสินใจโดยดูขอดีขอเสียให
ถองแท แตเม่ือเงินเขามามีบทบาท ยอมทํ าใหการตัดสินใจผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเปน เพราะการอนุมัติ
อนุญาต และใหสัมปทาน หรือสิทธินั้น ๆ ถูกอิทธิพลเงินสินบนเขาครอบ ลองหลับตานึกภาพดูวา ถา
กรมปาไมใหสัมปทานท ําไมในปาซึ่งควรตองรักษาไวเปนตนนํ ้า การทุจริตน้ันก็สามารถทํ าลายปาให
หมดไปไดจากประเทศไทย

ประการที่สอง การทุจริตและความร่ํ ารวยผิดปกติของผูมีอํ านาจ ยอมสงผลรายตอประชาชนตา
ดํ า ๆ ที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย แตผูใหและผูรับสินบนอาจไมไดรับผลรายโดยตรง เชน การทุจริตใน
การกอสรางสะพาน ถนน หรืออาคาร ท ําใหมาตรฐานของส่ิงเหลาน้ีต่ํ าลง เพราะใชวัสดุและวิธีการที่ไม



ไดมาตรฐาน ท ําใหเกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น บางครั้งก็รายถึงขนาดสิ่งเหลานี้พัง
ทลายลง เปนเหตุใหชีวิตผูบริสุทธ์ิจํ านวนมากเสียไป

ประการที่สาม การทุจริตและความร่ํ ารวยผิดปกติ เปนการฉกฉวยทรัพยสินทั้งของรัฐและของ
ประชาชนไปเปนของสวนตัว ดังจะเห็นไดจากการไดสัมปทานผูกขาดสาธารณูปโภคดวยวิธีทุจริต ยอม
ทํ าใหผูใหสินบนนํ าคาใชจายที่ใชไปในการทุจริต มาบวกรวมเปนตนทุนและผลักภาระใหประชาชนผู
ใชบริการตองใชบริการราคาแพง ยิ่งกวานั้น การเอาเงินท่ีควรไดแกรัฐมาเปนของตัว ยังเปนการเบียดบัง
ประชาชนเจาของภาษีโดยตรง เปนความผิดทั้งทางศาสนาและกฎหมาย โดยทางศาสนานั้นถือเปนการ
ลักทรัพย สวนทางกฎหมายก็ถือเปนความผิดตอตํ าแหนงหนาท่ี

ทานท่ีเคารพครับ

การโกงราษฎร โกงหลวง และความรํ ่ารวยผิดปกติ แมจะเกิดจากคานํ ้ารอนน้ํ าชา ก็เปนความผิด
ความเลว ที่สังคมตองชวยกันปองปราม

การปองปรามนั้นตองเริ่มที่ประชาชน ซึ่งจะตองรวมกันเปลี่ยนทัศนคติตอการไดมาซึ่งเงินทอง
วา ตองไดมาดวยนํ ้าพักนํ ้าแรงของตนเอง และโดยวิธีที่ถูกตอง ตองบูชาความสุจริต ความดีงามมากกวา
เงินตรา และที่ส ําคัญที่สุด ตองตั้งขอสงสัย และประนามความรํ ่ารวยที่ไมสามารถอธิบายไดวา หาได
ดวยน้ํ าพักนํ ้าแรงอยางไร และรวมมือกันก ําจัดคนรวยผิดปกติเหลาน้ีใหหมด

สภาพบังคับทางสังคมเชนนี ้จะท ําใหคนโกงไมกลาโกง

นอกจากน้ัน นักธุรกิจผูประกอบกิจการทั้งหลายก็ตองมีจริยธรรมไมหวังไดสัมปทาน หรือสิทธิ
ตาง ๆ โดยวิธีการใหสินบน หากผูใดประพฤติเขาขายนี้   สังคมธุรกิจตองรวมกันประณาม ไมคบคาดวย
เพราะคนเหลานี้ไมไดแขงขันอยางถูกตองตามกฎเกณฑกติกา แตเปนพวกชอบชกใตเข็มขัด บรรษทัภิ
บาล หรือที่เรียกวา good corporate governance ตองเกิดขึ้นเพื่อปองกันนักฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจให
หมดไป



สื่อมวลชนเองก็ตองทํ าหนาที่ขุดคุยความรํ ่ารวยผิดปกติของบุคคล ไมพึงเอารายไดจากการ
โฆษณาและความสัมพันธสวนตัวที่เกื้อกูลกันมากับผูมีอ ํานาจมาบิดเบือนการนํ าเสนอขาว   การชวยปก
ปดความร่ํ ารวยผิดปกติหรือความทุจริตของผูมีเงินและอํ านาจตองถือเปนการผิดจรรยาบรรณหนังสือ
พิมพและสื่อมวลชนอยางรายแรง  ถึงขั้นตองถือวารวมกันกับผูนั้นกระทํ าความผิด
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ความร่ํ ารวยผิดปกติและความทุจริตจะเกิดขึ้นไมได  ถาไมม ี“โอกาส”

โอกาสทุจริตนั้นเกิดจากปจจัยส ําคัญสองประการคือ    การมีอํ านาจใชดุลพินิจมากมายที่เรียกวา
discretion  ซึ่งกฎหมายใหไวและการขาดความโปรงใสในการใชอํ านาจ  ตัวเราจะสังเกตพฤติกรรม
ทุจริตอันเปนที่มาของความร่ํ ารวยผิดปกติของขาราชการและนักการเมือง เราก็จะพบความจริงขอน้ีได
ไมยาก  เชนในกรมศุลกากรซึ่งกฎหมายศุลกากรที่ลาหลังใหอ ํานาจเจาหนาที่ไวมากมาย  ผูออกของตอง
เสียเงินเปนรายโตะ ก็เพราะ “ดุลพินิจ” ที่มีลนฟา และความไมโปรงใสในการปฏิบัติงาน แมการอนุมัติ
โครงการใหญ ๆ ของฝายการเมืองก็มีลักษณะเดียวกัน ดังน้ัน จะขจัดตนตอของความร่ํ ารวยผิดปกติ  เรา
ก็ตองจํ ากัดดุลยพินิจของคนใหมากที่สุด

เพื่อการจํ ากัดดุลยพินิจนี ้ตองเปลี่ยนวิธีการเขียนกฎหมายใหกฎหมายไมขึ้นอยูกับดุลพินิจผูใช
กฎหมายใหมากที่สุด เชน กฎหมายตองก ําหนดเลยวา ถามีสถานการณหนึ่งเกิดขึ้น  กฎเกณฑที่จะใชกัน
คือกฎเกณฑใด  ไมตองใหคนมาน่ังเอาใจขาราชการหรือนักการเมือง   หากดุลยพินิจลดลง  การทุจริตก็
จะลดลง  เพราะความแนนอนเกิดจากกฎหมายเอง ไมใชเกิดจากใจผูใชกฎหมาย ตนทุนทางธุรกิจก็จะ
ลดลง  เพราะความไมแนนอนหมดไป

นอกจากน้ัน  การใชเทคโนโลยีเขาชวยทํ างานแทนมนุษยก็จะลดทุจริตได  ดังเชนท่ีมีการนํ า
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการอนุมัติของออกจากดานศุลกากรฟลิปปนส  ท ําใหการทุจริตของเจาหนา
ที่ตามโตะตาง ๆ หมดไป  เพราะเคร่ืองจักรทุจริตไมเปน
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การพูดถึงความร่ํ ารวยผิดปกติเฉย ๆ โดยไมพูดถึงสาเหตุและการหาทางขจัดสาเหต ุ ก็เหมือน
การบนเกี่ยวกับอาการปวยไขโดยไมรักษาสมุฏฐานของโรค ดังน้ัน ในวันน้ี ผมจึงขอเชิญชวนใหเราได
ใชเวลาในการหาสาเหตุอันเปนสมุฏฐานของโรคร่ํ ารวยผิดปกติ  และหาวิธีรักษาใหสาเหตุนั้นหายไปได

ผมเชื่อวา  ถาเรารวมมือกันทั้งสังคม  ไมเฉพาะปลอยใหองคกรตรวจสอบอยาง ปปช. หรือ
คตง. ตองทํ าหนาที่ฝายเดียวเทานั้น เราจึงจะขจัดความร่ํ ารวยผิดปกติได

ขอบคุณครับ
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