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ทานผูมีเกียรตทุิกทาน 
 
 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอตอนรับทุกทานดวยความยินดี ขอใหทุกทาน         
รวมแสดงความคิดเห็นกันอยางเต็มท่ี สภาท่ีปรึกษาฯพรอมท่ีจะรับฟงทุกความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน      
โดยรวม ตอชาติ และประชาชน เพราะสภาที่ปรึกษาฯ มิใชองคกร เพื่อตอรองผลประโยชนของบุคคล   
หรือกลุมบุคคลใด หนาท่ีของเรา ก็คือการสะทอนปญหาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม และจัดทํา             
คําปรึกษาและขอคิดเห็นเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรี หรือ รัฐบาลนําไป ประกอบ 
การพิจารณา กําหนดเปนนโยบาย ในเรื่องท่ีจะกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม   

บัดนี้ สภาที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินงานมาใกลจะครบวาระ ๓ ป  ในวันท่ี ๖ สิงหาคมนี้แลว ผลการ
ดําเนินงานก็มีไมนอย เฉพาะที่ดําเนินการไปแลวมีมากกวา ๔๐ เร่ือง และอยูในระหวางการ ดําเนินการ  
อีกไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง  

ตามขอเท็จจริงนั้น การเปนท่ีปรึกษาฯ ก็คือ การทํางานอยู เบื้องหลัง และการใหความเห็น       
ก็ไมจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองเห็นชอบดวยทุกอยาง แตสิ่งหนึ่งท่ีรัฐบาลจะตองทําก็คือ นําขอคิดเห็น         
ไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และตองเปดเผยตอสาธารณชน   

สภาที่ปรึกษาฯ แมจะเปนองคกรใหม ท่ีเพิ่งมีเปนครั้งแรก  ในประเทศไทย  แตก็เปนองคกร     
ท่ีรวมบุคคลที่มีความรูความสามารถหลายๆ ดานไวในที่เดียวกัน ถึง ๙๙ คน ท้ังในภาคเศรษฐกิจ สังคม  
ฐานทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒิ บุคคลเหลานี้ มีความตั้งใจที่จะนําความรูความสามารถในสายอาชีพ  
ของตน ซ่ึงสั่งสมมานาน เสนอขอคิดเห็นตอรัฐบาล ในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชน  

บทบาทและการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ในระยะแรกเริ่มนี้ แมจะขัดของไปบาง เหตุก็เพราะ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ มาจากหลากหลายอาชีพ ความคิดเห็นก็ยอมจะแปลกแยกกันบาง คนละทาง        
สองทาง แตในทายท่ีสุด ความคิดเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ โดยรวม จะตองหลอมรวมกัน และเปน
ประโยชน  ตอประเทศชาติและประชาชน   ไมใชของฝายใดฝายหนึ่ง หรือขององคกรใดองคกรหนึ่ง 

การมีสวนรวมของภาคประชาชนมีความสําคัญมาก  มากจนกระทั่งถูกตราไวในมาตราที่ ๗๖    
ของรัฐธรรมนูญ เพราะอะไร เพราะในอดีตนั้น สวนใหญรัฐเปนผูกําหนดนโยบายแตเพียงฝายเดียว        
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ใชหลักการวางแผนจากบนลงสูลาง  ไมใชจากลางขึ้นสูบน ไมไดทําการสํารวจตรวจตราความตองการ 
ของประชาชนในแตละพื้นท่ี แตละจังหวัด แตละภาค แตกําหนดนโยบายเหมือนกันท้ังประเทศ     
เหมือนกันทุกพื้นท่ี ทุกจังหวัด และทุกภาค แตบัดนี้ทุกคน มีความเห็นเหมือนกันวา การกําหนด
นโยบายจะตองใหประชาชน เขามามีสวนรวม โดยเฉพาะจะตองวางแผนจากลางขึ้นสูบน  

การเปล่ียนแปลงทางความคิด และวิธีการทํางานในการวางแผนพัฒนาฯ ของสภาพัฒน         
ไดเร่ิมใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ ซ่ึงนับเปนครั้งแรกในการวางแผน  
การพัฒนาประเทศ ท่ีหนวยงานราชการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองถามความเห็น
ภาคประชาชน ดวยการจัดประชุม สัมมนา ในเวทีตางๆ ท่ัวราชอาณาจักร 

ในแตละพื้นท่ี แตละจังหวัด แตละภาค ความตองการในการแกปญหาอาจจะเหมือนกัน       
และอาจจะตางกัน การกําหนดนโยบายหรือแผนงานตางๆ จึงควรมาจากการมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นท่ี  ในจังหวัด และในภาคนั้นๆ  รัฐควรใหประชาชนในแตละพื้นท่ี มีแผนแมบทเปนของตนเอง    
โดย รัฐเปนเพียง ผูให  ใหความรู  ใหขอมูล ใหการสนับสนุนงบประมาณ และใหการสนับสนุน นักวิชาการ    
สนองความตองการ ตามความจําเปนจริงๆ เทานั้น  

แลวทําไม สภาที่ปรึกษาฯ จึงใหความสําคัญตอปญหาเรื่อง    การทุจริต หรือคอรรัปชนั     
ทําไมไมเปนเรือ่งนั้น ทําไมไมเปนเรือ่งนี ้ 

คําตอบไมยากครับ เพราะปญหาเรื่องการทุจริตเปนปญหาสําคัญของชาติ เปนปญหาที่แกยาก 
มีอยูในทุกอณูของพ้ืนท่ี ไมวาจะในระดับรากหญา หรือในระดับประเทศ หากปลอยไว ไมรีบหาหนทาง
แกไข ไมชวยกันปองปราม ไมชวยกันสอดสองดูแล มันจะลุกลาม  จนไมมีทางแกไข เพราะคนทุกวันนี้ 
หางไกลคุณธรรม หางไกล ศีลธรรมจรรยา ยึดวัตถุนิยม และบริโภคนิยม 

ตั้งแตเด็ก ผมก็ไดยินคําวา คอรรัปชันแลว  คุณพอผมซ่ึงรับราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ซ่ึงเปน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช เลาใหฟงวา ในสมัยนั้นมีพระยาสองสามคนมีชื่อเสียงท่ีไมดีเก่ียวกับ         
การฉอราษฎรบังหลวง ไมจําเปนตองพูดถึงมีใบเสร็จหรือไมมีใบเสร็จ และเมื่อเร่ืองนี้ทราบถึงเบื้องพระ
ยุคลบาท พระเจาอยูหัวแคแสดงอาการทรงกริ้วมากเทานั้น พระยาสองสามคนนั้นจะอายจนมองหนาใคร    
ไมติด จนมีคําติดปากวา “อายเอาหนาแทบซุกแผนดิน” อาการเชนนี้เปนคานิยมของสังคมไทยในอดีต 
ซ่ึงเปนคานิยมท่ีดี เรียกวา    มีหิริโอตตัปปะ หรือ มีความละอายใจ เกรงกลัวตอบาป 

แตปจจุบันเหตุการณไดเปล่ียนไป เม่ือพูดถึงการคอรรัปชัน ก็มักจะอางหลักฐานที่เปนใบเสร็จตาม   
กฏหมายวา ถาไมมีหลักฐาน ก็พิสูจนไมไดวา คอรรัปชัน ผมถามหนอยเถอะวา คนฉลาด มีการศึกษาสูง       
ท่ีตั้งใจโกงกินนั้น เขาจะสรางหลักฐานใหเห็นใหจับไดหรือ?  มันมีวิธีการมากมายท่ีเราพอจะรู หรือท่ีเราไมรู
อีกมาก แตมันก็คือการคอรรัปชัน  

แลวอยางไรละ ท่ีเรียกวา คอรรัปชัน? 
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ผมเคยออกรายการทางโทรทัศนคร้ังหนึ่ง เปนรายการทางดานการเมือง พิธีกรถามผมวา            
การกินตามน้ํา ใชคอรรัปชันหรือไม ผมสะอึก แตผมเขาใจวา ผูถาม ถามดวยความตั้งใจ ไมใชดวยความ
ไมรูคําตอบของผมก็คือ กินตามน้ําก็คอรรัปชัน เหนือน้ําก็คอรรัปชัน  ใตน้ําก็คอรรัปชัน กินคอมมิชชัน 
ก็คอรรัปชัน กินลวงหนาก็คอรรัปชัน กินใหหลังก็คอรรัปชันท้ังนั้น ผมจึงหวังวา สังคมไทยจะไมสงสัย
ในประเด็นนี้ แตเขาใจ และประพฤติปฏิบัติไดถูกตอง 

ผมถามตัวเองวา หลักนิติธรรมหรือกฎหมายนั้น จะแกปญหาเรื่องคอรรัปชันไดหรือไม หรือ     
รัฐธรรมนูญ จะแกปญหาทุกอยางไดหรือไม คําตอบก็คือ ไมได ผมวามันเปนไปไมได ท่ีสังคมใดจะ    
แกปญหาดวยตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียว แมแตในประเทศที่เจริญแลวก็เชนกัน เพราะอะไร         
เพราะสังคมนั้นไมไดขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญเพียงอยางเดียว แตขึ้นกับปจจัยอีกหลายประการ เราจึงตอง
สรางกลไกบางอยางขึ้นมาเพื่อคานอํานาจ 

การเรียกรองและการใหสินบน การเบียดบังเงินหลวง ไมวาจะทําคนเดียวหรือเปนเครือขาย      
ท่ีเรียกวา กินเหนือน้ํา กินใตน้ํา อันนี้ชัดเจนวา เปนคอรรัปชันแนนอน แตสําหรับในกรณีท่ีคลุมเครือ    
กวานั้น ผมขอยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมดังนี้  

สมมติวา นาย ก. ชนะการประมูล โดยที่ผมไมไดชวยอะไรเลย ขาวสะอาดทุกอยาง แตเม่ือชนะ
แลว นาย ก. มีน้ําใจ เอาของขวัญมาใหผม ถาของส่ิงนั้นเปนของที่มีมูลคาเล็กนอย เชน ปากกา ๑ ดาม     
ก็อนุโลมไดในสังคมไทย แตถาเปนรถยนต หรือทองคํา หรือ บาน หรือตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับยุโรป 
อเมริกา หรือท่ีอ่ืนๆไมไดแนนอน   อันนี้เปนการใหประโยชน ถึงแมจะเปนการใหประโยชนหลังเหตุการณ 
แตจะผูกพันคนคนนั้นในการวินิจฉัย ในการพิจารณากรณีตอๆ ไป  ในอนาคตเราอาจจะพูดวา เราไมได     
ขอนี่ เขาเอามาใหเอง เรากิน ตามน้ํานะ กินแบบนี้ผิดแนนอนครับ 

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญ แตหลายคนยังไมเขาใจ เพราะเปนเรื่องใหมสําหรับคนไทย นั่นคือ ความ
ขัดแยงทางผลประโยชน หรือ Conflict of Interest  

คําวา Conflict of Interest ไมมีคําแปลในภาษาไทยที่ชัดเจน    จึงทําใหสงสัยอยูเสมอวา มัน  
คืออะไรกันแน แตผมจะพยายาม    ขยายความใหฟงดังนี้ 
Conflict of Interest  คือ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสาธารณะ 

สมมติวา วันนี้ ผมเปนอธิบดี แตวันรุงขึ้นเกษียณ ไปนั่งเปนกรรมการบริษัทท่ีผมเคยควบคุม 
อยางนี้ไมได ไมวา จะเปนสุรา บุหรี่ บริษัทการเงิน จะเปนหนึ่งวันหลังจากเกษียณหรือแมแต ๒ เดือน
หลังเกษียณ ก็ไปรับเปนผูจัดการบริษัทท่ีเคยควบคุมหรือเปนประธาน อยางนี้ไมได  

หรือสมมติวา ผมรับราชการอยู มีหนาท่ีอนุมัติแบบกอสราง   แตเงินเดือน ไมพอใช จึงไปเปด
บริษัท เปนคนเขียนแบบที่ผมนั่นแหละเปนคนอนุมัติ อยางนี้ก็ไมได ซ่ึงกรณีแบบนี้ใชอยูแพรหลาย    
ในเทศบาลตางๆ  โดยเฉพาะใน กทม.  
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หรือผมรับราชการเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท หางราน แตผมกลับมีกิจการของผม       
เปนผูทําบัญช ี สอบบัญชีใหกับบริษัทท่ีผมตองตรวจสอบเสียเอง อยางนี้ก็ผิดเชนเดียวกัน เพราะการมี     
สวนไดสวนเสีย ทําใหการตัดสนิใจไขวเขว และมีอคติได 

หรือผมเปนหัวหนาตํารวจสถานีตํารวจ แลวผมตั้งบริษัทรถเมลในตรอกในซอยที่เปนอาณาเขต
ของผม หรือตั้งบริษัทดูแลความปลอดภัยของสถานที่ในเขตที่อยูภายใตโรงพักนั้น อันนี้ก็ไมถูกอีก      
แตทุกกรณีท่ียกตัวอยางขึ้นมานั้น เราคงจะตองยอมรับความจริงวา ไมใชกรณีท่ีสมมติขึ้นในใจ แต   
เปนตัวอยางจากชีวิตจริง ท่ีทํากันมาเปนเวลาหลายป และก็ยังทํากันอยูในปจจุบัน 

หัวใจของการขัดแยงทางผลประโยชน จึงอยูตรงที่จะตองรูจักแยกแยะ เร่ืองสวนรวมออกจาก
เร่ืองสวนตัวใหได และยังตองไมพาตัวเองเขาไปอยูในสถานการณ ท่ีมีสวนไดสวนเสีย เสี่ยงวาผลประโยชน
สวนตัวจะเบี่ยงเบนการตัดสินใจ จะคิดแตเพียงวา เรามีความยุติธรรมเพียงพอ ใชมาตรฐานจริยธรรม
สวนตนอยางเดียวนั้นไมได  ในทางตรงขามกลับจะตองพาตัวเองออกใหหางจากสถานการณนั้นๆ       
ไมใหเกิดขอครหาขึ้นไดกับเรา 

การคอรรัปชันนั้น ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องของการคอรรัปชันในทางการเงินอยางเดียว          
อยางเรื่องการรับสินบน  การฉอราษฎรบังหลวง การรับเงินใตโตะ แตยังหมายถึงความเสื่อมโทรมทาง          
คุณธรรม หรือไมรับรูเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตของ คนคนนั้น  ไมรูไมสนใจวา อะไรถูกอไรผิด 
 การคอรรัปชันเปนเรื่องซับซอน  และโยงใยกับผลประโยชนของกลุมบุคคลหลายฝาย           
แพรกระจายไปในแทบทุกสวนของการดํารงชีวิต การแกปญหาจึงตองแกอยางเปนองครวม ซ่ึงผม       
ขอเสนอเปนแนวทางไว สักหาหกประการคือ 
ประการแรก 

เราตองไมมองปญหาทุจริตคอรรัปชัน แยกสวนออกจากปญหาอื่นๆ ของระบบ การคอรรัปชัน
เปนเรื่องซับซอน เปนบอเกิดและ  เปนแหลงหมักหมมของปญหาอื่นๆอีกมากมายก็จริง แตในขณะเดียวกัน 
การคอรรัปชันก็เปนภาวะสะทอนความไรประสิทธิภาพของระบบดวย เราจึงตองมองวา ปญหาการทุจริต 
ปญหาความยากจน ปญหาการศึกษา ปญหาระบบการบริหารในภาคราชการ ปญหาความไมโปรงใส      
ในการประกอบธุรกิจ หรือแมแตปญหาความไมเขมแข็งในภาคประชาสังคมเหลานี้ ลวนเปนเรื่องท่ีแยก
ออกจากกันไมได ในมุมมอง ของการแกปญหาทุจริต จะตองคํานึงถึงบริบทของปญหาอื่นๆ ประกอบ  
กันไปดวย  การแกปญหาของระบบก็ตองคํานึงถึงเงื่อนไข อิทธิพล และบทบาทการทุจริต คอรรัปชัน      
ท่ีมีตอสภาพปญหานั้นๆ เราจึงจะสามารถแกปญหาไดอยางครบวงจร 
ประการที่สอง 

เราตองมองวา ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนปญหาหลายระดับ 
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ในระดับบุคคล ปราการดานการทุจริตก็คือ จริยธรรม และคุณธรรม ประจําใจ อันนี้เปนเรื่องของ
อุปนิสัย เปนเรื่องของการอบรม การท่ีพอแม ครูบาอาจารย เพื่อนฝูง และผูใหญในสังคมทําใหดูเปน     
ตัวอยาง เปนผลผลิตของกระบวนการในระยะยาว 

ในระดับสังคม เปนเรื่องของการกําหนดลักษณะความสัมพันธ ซ่ึงรวมถึง คานิยม ความเชื่อ 
และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ดวย ลักษณะความสัมพันธเปนเรื่องท่ีกําหนดไดดวยระบบความคิด และ
ความเขาใจ ดังนั้น ถาจะแกปญหาการทุจริต มาตรการเชิงสังคมอันดับแรกของผมคือ เราตองทําใหคน
ในสังคมรูเห็นตรงกันวา การกระทําอยางไรจัดวาเปนการคอรรัปชัน อะไรไมใชคอรรัปชัน 
ประการที่สาม 

สังคมจะตองสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส ใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และทันตอสถานการณได อาจมีขอยกเวนบางสําหรับความลับ   
ของทางราชการ แตท้ังนี้และท้ังนั้น ก็ตองกําหนดใหชัดเจนและรูโดยทั่วกัน ไมใชใหอยูในดุลยพินิจ     
ของเจาหนาท่ีเพียงบางคน การเปดเผยขอมูล จะทําใหทุจริตไดยากขึ้น  

นอกจากนั้น  จะตองสรางกลไกใหประชาชน ตั้งคําถามได    ในกรณีท่ีสอแววการทุจริต 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารก็ดี การกําหนดใหรัฐบาลตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินก็ดี  การ
เปดเผยการประชุมสภาก็ดี หรือการเปดเผยเงินบริจาคและรายชื่อผูบริจาคใหกับพรรคการเมืองก็ดี 
กลไกเหลานี้ลวนกําหนดขึ้น  เพื่อสรางความโปรงใสทั้งสิ้น 

ประการที่สี่ 
สังคมตองมีสื่อท่ีเปนอิสระ ไมคอรรัปชัน ไมรับเงินเปนพวกของใคร คอลัมนิสตตองมีความรับผิดชอบ

ตอท้ังผูอานและผูท่ีตกเปนขาว ขาวที่เสนอตองเปนขอเท็จจริงและเปนธรรม แยกขอเท็จจริงออกจาก    
ขอคิดเห็น 

ปจจุบัน มีคนพูดถึงการนําเสนอขาวแบบเจาะลึก หรือ Investigative Reporting กันมากวา    
เปนวิธีขุดคุยการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการนําเสนอขาวแบบเจาะลึก ตองอาศัยทักษะและ
ความชํานาญท่ีแตกตางจากการนําเสนอขาวท่ัวไป เพราะเบาะแส ไมชอบมาพากลจะแฝงตัวอยูใน        
ขอมูลตางๆที่กระจัดกระจาย นักขาวจึงตองรูจักจับแพะชนแกะใหถูก 
 ประการที่หา 

สังคมตองสรางการมีสวนรวมของประชาชน ดังท่ีไดกลาวไวแลวในตอนตน เพราะสิ่งนี้       
เปนเคร่ืองมือท่ีทรงพลัง เพราะผูท่ีเสียผลประโยชนในทายท่ีสุดก็คือประชาชนนั่นเอง  

แลวประชาชนคือใครละ ก็คือ คุณ คือผม  คือเราทุกๆ คนนักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ    
ชาวไร ชาวนา คือคนท่ีถอดหมวกแลวทุกคน เขาคือประชาชนที่อยูในสังคมนี้ ประชาชนตองตื่นตัว   
ตองกระตือรือรนท่ีจะรับรู ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจในภาครัฐ ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตของเรา      
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ตองสนับสนุน การมีสวนรวมของคนอื่น ตองสรางภาคประชาสังคมท่ีเขมแข็ง มีทัศนคติตอสวนรวม       
ท่ีถูกตอง ตองมีคุณธรรม จริยธรรม อยางที่กลาวแลวในตอนตน สังคมตองสรางปจจัยพื้นฐาน       
สรางโอกาสทางการศึกษา และการดํารงชีวิตท่ีดี การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน มิใชเปนวาระ  
ของรัฐบาลแตเพียงผูเดียว แตตองเปนวาระของประชาชน 
ประการสุดทาย 

ตองพัฒนาการปกครองใหเปนประชาธิปไตยท้ังในสาระ และกระบวนการ และตองมีกลไก       
ท่ีเขากับหลักการของธรรมาภิบาล   เร่ืองนี้จะเห็นไดจากประเทศที่เจริญแลวอยางประเทศฟนแลนด 
เดนมารก สวีเดน หรือแคนนาดา  ในทางตรงขามประเทศที่อยูร้ังทายในเรื่องนี้ไดแกประเทศท่ีมักจะมีผูนํา
ท่ีเปนเผด็จการ หรืออยูในระยะหัวเล้ียวหัวตอของสังคม กลไกธรรมาภิบาลยังไมเขมแข็ง  

ปญหาคอรรัปชั่นไมใชปญหาที่จะแกไขไดภายในวันหรือสองวัน อาจตองใชเวลาเปนสิบๆ ป หรือ
ยี่สิบป หรือมากกวานั้น และก็ไมใชจะแกไขไดดวยคนหรือสองคน แตตองรวมพลังกัน รวมแรงรวมใจ
กันทุกคน ในการสอดสองดูแล และก็ไมควรยอทอดวย เพราะถาปลอยใหมันเกาะกินสังคมไทยไปเรื่อยๆ 
ไมมีการคานอํานาจ ไมชวยกันปองปราม ไมชวยแกไข ประเทศไทยจะเปนอยางไรตอไป  ผม ไม
อยากจะนึกถึงเลยครับ 

กฎแหงกรรม จะมีอยูจริงหรือไม ผมไมกลายืนยัน แลวแตความเชื่อ ความศรัทธาของแตละคน 
และจะเร็วเหมือนติดจรวด อยางที่ชอบพูดกันหรือเปลา ผมก็ไมแนใจ ผมก็ตอบไมไดอีก ท่ีแนๆก็คือ 
ทุกๆ คนตองชวยกันและชวยกันอยางจริงจัง และชวยกันอยางเปนระบบดวย  

ผมขอท้ิงไวแคนี้ใหทานชวยกันคิดตอไป ทายท่ีสุดนี้ ผมขออวยพรใหการสมัมนาในครัง้นี้       
ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยด ี มีความสมานฉนัท และเอื้ออาทรตอกันทุกฝาย 

สวัสดี 
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