
แนวปาฐกถาพิเศษของ นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง “บทบาทภาคธุรกิจเอกชนกับปญหาคอรรัปชัน” 

ในการเสวนาระหวางภาคธุรกิจเอกชนและสํานักงาน ป.ป.ช. 

วันจันทรที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

---------------------------------------------------- 

 

ทานผูมีเกียรติ 

 

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเชิญใหมาพูดกบัทานผูมีเกียรติในการเสวนา
ระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับคณะกรรมการและผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง 
“บทบาทภาคธุรกิจเอกชนกับปญหาคอรรัปชัน” โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหบุคคลซึ่งอยู
ในภาคธุรกิจเอกชนไดใหความสําคัญของปญหาการทุจริตที่เปนปญหาระดับชาติ มี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปนการ
ระดมความคิดเห็นในการรวมกันแกไขปญหาที่เกดิจากการทุจริตคอรรัปชันไดอยาง
ถูกตอง นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีบทบาทและมีสวน
รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญอีกดวย 

เร่ืองนี้เปนเรื่องที่นาสนใจที่จะหยิบยกมาพูดคุยกัน ดวยภารกิจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งถือกําเนิดมาจากรัฐธรรมนูญที่เราเรียกวาฉบับประชาชน
มุงเนนในเรื่องของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ พฤติการณรํ่ารวยผิดปกตขิอง
เจาหนาที่ของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต และการ
เสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งการเสวนาในวันนี้นับเปนการเปด



โอกาสใหประชาชนในภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่จะ
รวมกันตอตานการทุจริตนั่นเอง 

ทานที่เคารพ ดังที่ผมไดเรียนไวตอนตนแลววา การทุจริตคอรรัปชันเปนภัย
รายแรงตอประเทศชาติและประชาชน ถาผูใหและผูรับสมยอมซึ่งกันและกันยอมเปน
การสงเสริม สนับสนุน เหมือนมะเร็งรายที่คอย ๆ เพิ่มพูนขึน้เรื่อย ๆ จนกลายเปน
วัฒนธรรมไปในที่สุด แลวถาปลอยใหลุกลามตอไปจนยากที่จะเยียวยารักษาแลว 
ประเทศชาติบานเมืองของเราจะตกอยูในสถานะลําบาก ดวยพฤตกิรรมของเจาหนาที่
ของรัฐบางคนบางกลุมที่คอยจองฉกฉวยแสวงหาโอกาสเอาประโยชนใสตน ซึ่งสงผล
กระทบตอประชาชนทุกคน รวมกระทั่งรัฐบาล การคอรรัปชันทําลายสิทธิที่พงึม ี ความ
เสมอภาคหายไป ความยากจนเพิ่มขึ้น ความร่ํารวยตกอยูกับกลุมคนที่มีอํานาจและ
โอกาส การใชทรัพยากรเบี่ยงเบน รายไดลดแตรายจายกลับเพิ่ม สวนทางกับคุณภาพ
ของชีวิตที่ตกต่ําลง การลงทุนทั้งภายในและขามชาติก็ลดลงเชนกัน ทีน่าเศราใจหลาย
คนคิดวาคอรรัปชันเปนเรื่องธรรมดา รับได สูญสิ้นทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม นับเปนอุปสรรคที่ยิ่งใหญตอการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ เราปฏิเสธไมได
วาประเทศไทยของเราไมมีคอรรัปชนั หรือปลอดคอรรัปชัน เราตองยอมรับสภาพความ
เปนจริง และรวมแรงรวมใจกันแกไขปญหาใหจงได อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนที่ดีมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอาชีพการงาน ใหความสําคัญที่จะ
จัดการกับปญหาคอรรัปชัน ดังเชนพวกทานที่อยูในที่นี้ยังมีอีกมากมาย และน่ีจะเปน
พลังอันยิ่งใหญที่จะผลักดันใหงานปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดเปนอยางด ี ถาทุกคนคิดวา
เปนเรื่องของเรา 

เมื่อมีการจัดอันดับประเทศที่มีคอรรัปชันมากที่สุด ประเทศไทยของเรามักจะอยู
ในอันดับตน ๆ เกือบทกุครั้ง ปญหานี้จะเกี่ยวโยงกับภาพลักษณของประเทศโดยเฉพาะ
ในเรื่องของความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ หนีไมพนที่จะเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานดานธุรกิจการคาที่จะตองถดถอยตามไปดวย การทําธุรกิจคาขายสินคา
คุณภาพที่ไมไดมาตรฐาน แตเพื่อใหคงซึ่งความอยูรอดก็มกีารวิ่งเตน มีการเสนอคอม
มิชชัน มีคาน้ํารอนน้ําชา ผลสุดทายมาบวกรวมเปนราคาตนทุนที่ผลักใหผูบริโภคคือ
ประชาชนอยางเราตองซื้อสินคาในราคาแพง ผมเชื่อวาทานที่ประกอบธรุกิจนอกจาก
เปนผูประกอบการแลวทานก็เปนผูบริโภคดวย แลวพวกเราก็ตกอยูในวงจรนารังเกียจนี้
ดวยโดยปริยาย 



อีกสวนหนึ่งที่เปนปญหาอยูในขณะนี้ก็คือ ความยุงยากสลับซับซอนของระบบ
ราชการที่มีรูร่ัวเปดชองโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ไมเอื้ออํานวยใหผูสุจริต
สะดวกในการติดตอประสานงาน การอนุญาตหรือเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลย
พินิจใหละเวนการปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของรัฐเพือ่ลดตนทุนการผลิต หรือ
จัดสรรทรัพยากร ผลประโยชนดวยความไมเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนใหประกอบ
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หากประสานผลประโยชนลงตัวระหวางกันแลว คอรรัปชันจะคงอยู
กับเราตลอดไป การทุจริตเปนนิสัยทั้งฝายผูใหและผูรับ หากรวมมือกันปดกั้นผูสุจริตที่
ไมมีผลประโยชนตอบแทนไมใหมีโอกาสลืมตาอาปาก และคอยจองหาชองวางและ
โอกาสเพื่อเอารัดเอาเปรียบตักตวงผลประโยชนโดยมิไดคํานึงวาตัวเองจะเปนผูที่ทําให
ระบบของสังคมเสียหายรายแรงอยางไร ในไมชาผูประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย
สุจริตก็จะอยูในสภาพเสียเปรียบคูแขงขัน มิอาจทานกระแสอยูได จะพากนัหมด
กําลังใจ และจํานวนจะลดนอยไปจากสังคม ผูทุจริตคือผูชนะ ชนะบนความพายแพของ
ประชาชน และประเทศชาติ 

สังคมไทยนอกจากไมเขมงวด เอาจริงเอาจัง อยางตรงไปตรงมาแลว เจาหนาที่
ของรัฐผูบังคบัใชกฎหมายยังหยอนยานในเรื่องของการบังคับใช เลือกที่จะบังคับใชกับ
ผูใด เมื่อใดก็ได เพราะไมมีการควบคุมตรวจสอบ จึงไมจําเปนตองคํานงึถึงเจตนารมณ
ของกฎหมาย ปญหาเล็กนอยที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดระเบียบวินัยมักจะถูกมองขาม
ไปเปนอยางมาก จนเห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา กอใหเกิดพฤตกิรรมเคยชิน ผูทีอ่ยู
ภายใตการบังคับใชกฎหมายไมเกรงกลัว และเพิกเฉยที่จะปฏิบัติใหถูกตอง เพราะรูวา
สามารถทําใหเกิดการยกเวน ไมใชบังคับกับตนได ผลเสียหายที่ถูกส่ังสมมาเปน
เวลานานอาจทําใหถึงจุดวิกฤต ิ และเมื่อนั้นประเทศชาติอาจยอยยับไปไดในที่สุด ดวย
กฎหมายอาจมีปญหาหรือชองวางบาง อาจลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
บาง แตส่ิงที่สําคัญไปกวานั้นก็คือ ตวับุคคลที่มีอํานาจในการใชกฎหมาย ซึ่งสามารถใช
ดุลยพินิจอยางกวางขวาง นอกจากไมพัฒนาแลวยังใชอํานาจหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนสวนตนและพวกพอง รวมไปถึงวิธแีละกระบวนการที่จะนําไปสูการบังคับ
ใชกฎหมายก็ยังไมโปรงใสและชอบธรรม ที่จะนําไปสูสังคมการบริหารกิจการบานเมือง
ที่พึงประสงคดวยสวนลึกของจิตสํานึกที่รูผิดชอบชั่วดีได ระบบอุปถัมภ และระบบ
คุณธรรมที่พูดกันมาทุกยคุทุกสมัยยังคงมีการรักพี่เสียดายนอง ลูบหนาปะจมูกกันอยู 

ฉะนั้น ไมวาจะดวยระบบของราชการที่เอื้ออํานวยตอการคอรรัปชัน หรือการ
บังคับใชกฎหมายที่เกิดจากตัวผูใชกฎหมาย จําเปนจะตองไดรับการแกไข จําเปน



จะตองมีบทลงโทษอยางเด็ดขาดและจริงจัง จําเปนที่สังคมจะตองมีสวนรวมในการเฝา
มอง บนพื้นฐานความเสมอภาคในสิทธิของมนษุยชน มีสวนรับรูและแสดงจุดยืนของ
ความพอใจหรือไมพอใจจากผลของการกระทําและโทษที่ไดรับ หวังเพียงแตวาใน
อนาคต แนวโนมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น และไดรับการรณรงคใหประชาชน
ไดรับรู ชักจูงกันไปในทางที่ถกูตองดงีาม รวมพลังกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบและ
หันมายกยองสงเสริมผูประพฤติปฏิบตัิชอบใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคมตอไป  

อยางไรก็ตาม ถึงแมผูบริหารบานเมืองของเราในปจจุบันจะประกาศตนเปน
ศัตรูกับการคอรรัปชัน ประกาศการกวาดลางผูมีอิทธพิล แตเราก็ตองยอมรับความจริง
วา คนที่คอรรัปชัน คนที่มีอิทธิพลนั้น มีอยูในทุกฝายของกลุมการเมอืง รวมทัง้ใน
ฝายรัฐบาลดวย ดังนั้นการปราบปรามของรัฐบาล จะทําอยางเสมอภาค จริงใจแคไหน 
อยางไรนั้น การกระทําและเวลาจะเปนสิ่งที่พิสูจนวารัฐบาลตองการทําจริงหรือเพียงแค
หาเสียงหรือตองการสลายพลังของฝายตรงขาม เพื่อความมั่นคงของตนเองเทานั้น 

ในสวนของการเสวนาในวันนี้ เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งผมไดเรียนมาแลว ผมตอง
ขอรองทานผูมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจเอกชน ใหชวยกันเสนอขอคิดเหน็ใน
การแกไขปญหา เปนหูเปนตา ปองกันในสวนนี้ ถาปราศจากความรวมมือของพี่นอง
ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนแลว ยอมจะไมสามารถขจัดปญหาเหลานี้ใหหมดสิ้นไป
ได นอกจากนี้บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของภาคธรุกิจเอกชนทีป่ระกอบการ
คาขายสินคาผลิตภัณฑ และการบริการ ยอมจะตองมีกิจกรรมสงเสริมการขาย การทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ หากผูประกอบธุรกิจดังกลาวคํานึงถึงการสรางสรรคสังคมที่ดี
งาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตยสุจริต สนับสนุนยกยองคุณคาของคนดี ก็จะเปน
การสงเสริมใหสังคมของเรามุงไปสูทิศทางที่ถกูตอง 

การไมสนับสนุนและไมเขารวมวงจรเลวรายของการทุจริต รวมทั้งการเปนหูเปน
ตา ชี้ชองเบาะแส อาจจะถูกกล่ันแกลงจากกลุมอิทธพิลอันจะเปนผลสะทอนในทางลบ
ตอกิจการธุรกิจการคานั้น ดูเหมือนวาเราตองการผูกลาหาญเปนอยางยิ่ง กลาที่จะยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถกูตอง กลาที่จะเปนตัวแทนของสังคมโดยสวนรวมที่จะจรรโลง
ประเทศชาติใหมั่นคงถาวร กลาที่จะรักษาซึ่งแผนดินเกิดไวใหลูกหลานไดอยูอาศัย ผูมี
อิทธพิลจะยิง่ใหญสักเพยีงใด ก็ไมสามารถยืนอยูได ถาพลังประชาชนไดหลอมรวมเปน
หนึ่งเดียวที่จะตอตานและตอสูดวยเหตุและผล 



ผมยังเชื่อมัน่วาปญหาคอรรัปชันนี้เกิดจากบุคคลบางกลุมเทานั้นที่ยังไมสามารถ
ควบคุมความตองการและความพอเพียงสวนตนได ปญหานี้จะตองอาศัยคุณธรรมและ
จริยธรรมเขามาเปนตัวกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตควบคูไปดวยอยางเหนียว
แนน ตองหยั่งรากลึงลงไปในบุคคลตั้งแตแรกเกดิ ในสถาบันครอบครัวและตอเนื่องไป
ในสถาบันการศึกษา และสถาบันอาชีพการงานตาง ๆ อยางครอบคลุมและทั่วถึง โดย
จะตองถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติที่จะตองดําเนินการอยางชัดเจนและจริงจังใหไดผล
เปนรูปธรรม องคกรของรัฐและเอกชนทุกภาคสวน รวมทั้งองคกรอิสระจะตองรวมมอื
กันอยางจริงจัง อยางนอยอยากจะขอใหคําพูดที่มมีาอยางยาวนานที่วา “คาน้ํารอน น้ํา
ชา” หรือ “รับใตโตะ” จะไดหมดไปจากสังคมไทยของเราเสียที 

ในโอกาสสุดทายนี้ ผมขอใหกําลังใจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ยังเปนองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่เหลือนอยเต็มทีแลว ที่ยังคงทํางานอยางเขมแข็งเปนอิสระ 
รักษาไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลักการการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
และขอรองทานผูมีเกียรติอีกครั้งวาถึงเวลาแลวที่เราจะตองชวยกันสกัดกั้นและตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทุกวิถีทาง ทีส่ามารถจะกระทําได และยึดมั่นในอดุมการณอยาง
จริงจังทั้งภาครัฐคือผูรับ และภาคธุรกิจเอกชนคือผูใหไดก็จะเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
ถึงวันนี้ธุรกิจระดับชาติตองการตลาดที่มีการแขงขนั ประสิทธิภาพ คุณภาพสินคา การ
บริการ และความจริงใจ ซื่อสัตยตอกัน เปนสิ่งจําเปนที่จะตองคํานึงถึง ถาทั้งสองผนวก
กันไมรับไมให คนจะรับไมรับ คนจะใหไมให ก็จะไมมีรับไมมีให ถาเราสามารถปลูกฝง
ใหเกิดในจิตใตสํานึกของเจาหนาที่ของรัฐ และนักธุรกิจ ผมขอเรียนวาการทุจริตคอรรัป
ชันจะตองลดนอยลงอยางแนนอน 
 


