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เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 7

“ปฏริปูสงัคมไทย...พ้นภยัคอร์รปัชนั”
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.30 - 12.30 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ
  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล  

 ผู้อ�านวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานเสวนา
วิชาการชุด 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “ปฏิรูปสังคมไทย...พ้นภัยคอร์รัปชัน”

คณุวสนัต์ ภยัหลกีลี ้ผูอ้�านวยการสถาบนัต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผู้ด�าเนินรายการ แนะน�าวิทยากร 3 ท่าน คือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศไทย หรือ TDRI ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อ�านวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย 

ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย กล่าวสรุปความได้ดังนี้

1. เมืองไทยเราขัดแย้งกันมาเป็นเกือบจะ 10 ปีแล้ว เมื่อมีความขัดแย้งที่เข้มข้นขึ้นก็ดูเหมือนว่า

สังคมไทยจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเกิดอะไรกับฝ่ายที่เราสนับสนุนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีเสื้อไหน เราก็พร้อม

จะปิดหูปิดตา ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริง จะมีค�าอธิบายอีกชุดหนึ่งมาบอกว่า คนที่ถูกเล่นงานในเรื่องทุจริต

คอร์รปัชนัเป็นเรือ่งทีถ่กูเลอืกปฏบิตับ้ิาง หรอืเป็นเรือ่งทีก่ารเมอืงอกีฝ่ายหนึง่ต้องการกลัน่แกล้งบ้าง จะเป็นจรงิ 

ไม่เป็นจริงอย่างไร หากเรามุ่งเฉพาะการเมืองสีเสื้อกันมากเกินไป เราจะสูญเสียคุณค่าที่ส�าคัญไปทีละอย่าง 

แม้กระทั่งการยอมรับให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ หากการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นโดยฝ่ายการเมืองที่

เราสนับสนุน เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องก้าวพ้นการเมืองสีเสื้อ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะสนบัสนนุแนวความคดิทางการเมอืงอย่างไรควรจะให้ความส�าคญัร่วมกนัในการขจดัคอร์รปัชนั แท้ทีจ่รงิ

แล้วไม่ได้มคีวามขดัแย้งกนัในประเดน็เรือ่งของการคอร์รปัชนั เพราะประเทศทีจ่ะเป็นประชาธปิไตยได้จะต้องมี

ระบบทีม่คีวามโปร่งใส มคีอร์รปัชนัน้อย และในทางกลบักนัประเทศทีจ่ะมคีอร์รปัชนัน้อยกจ็ะต้องเป็นประเทศ
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ที่มีประชาธิปไตยเปิดกว้าง ให้มีการตรวจสอบ การต่อต้านการคอร์รัปชันไปได้กับการสนับสนุนประชาธิปไตย 

การต่อต้านคอร์รัปชันไม่ควรเป็นเหตุที่ท�าให้ปฏิเสธทางเลือกที่เป็นประชาธิปไตย

2. อันดับคะแนนของการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยตกต�า่ลง นี่คือสัญญาณที่ประชาชนคนไทย

ทุกคนควรตระหนัก จะไม่มีประเทศใดที่สามารถก้าวข้ามจากการเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่

พัฒนาโดยมีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันได้คะแนนต�่ากว่า 4 คะแนน จะเห็นว่าไทยไม่เคยมีคะแนนต่อต้าน

คอร์รัปชันที่วัดโดย Transparency International ได้เกิน 4 คะแนนเลย ในขณะที่ประเทศที่พ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง อย่างเช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นประเทศที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูงกว่า 4 คะแนน

ทั้งสิ้น IOD Institute of Directors ส�ารวจพบว่าคอร์รัปชันในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น คนต้องมีเส้นสายกัน 

มิฉะนั้นจะไม่สามารถด�ารงชีพโดยการประกอบธุรกิจอย่างสุจริตได้ เพราะจะถูกกลั่นแกล้ง 93 เปอร์เซ็นต์  

เหน็ว่าปัญหารนุแรงในระดบัสงูและสงูมาก และ 75 เปอร์เซน็ต์ เหน็ว่าคอร์รปัชนัของประเทศไทยเพิม่มากขึน้

ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็สอดคล้องกับดัชนีต่างๆ ที่ได้น�าเสนอมาตอนต้น ปัญหาของคอร์รัปชันต่อการท�า

ธุรกิจก็คือ คอร์รัปชันท�าให้ต้นทุนเพิ่ม บริหารงานยากและน�าไปสู่การผูกขาด คอร์รัปชันมีผลกระทบอย่างสูง

เพิ่มขึ้นต่อธุรกิจ สัดส่วนรายรับที่ธุรกิจบอกว่าสูญเสียจากการคอร์รัปชันนั้นมากที่สุด อยู่ประมาณต�่ากว่า 10 

เปอร์เซน็ต์ แต่กม็บีางกรณทีีค่อร์รปัชนัสงูเกนิกว่า 30 เปอร์เซน็ต์ สาขาทีม่กีารคอร์รปัชนัมากทีส่ดุ กค็อืสาขา

ทีม่กีารผกูขาด คอื โทรคมนาคม พลงังาน สาธารณปูโภค การเกษตร การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ การก่อสร้าง 

การขนส่ง logistic และ ICT การจดทะเบยีนการขออนญุาตกเ็ป็นส่วนทีม่กีารเสีย่งต่อการคอร์รปัชนั การประมลู

โครงการของรัฐ เหล่านี้เกิดจากปัจจัยที่เอื้อต่อการคอร์รัปชัน คือ กฎระเบียบที่ให้เจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจมาก 

กระบวนการทางการเมืองที่ไม่โปร่งใสตรวจสอบยากและการมีผลประโยชน์ของนักการเมืองเข้ามา 
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3. ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ไม่มีมีทฤษฎีง่ายๆ ในการจัดการ

คอร์รัปชัน อาจจะต้องใช้ถึง 3 ทฤษฎีประกอบกัน ทฤษฎีแรก คือ “ทฤษฎีการลงโทษ” ที่เชื่อว่า อาชญากร

มีเหตุมีผล ถ้ามีการลงโทษ เพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น เพิ่มอัตราการจับกุมและลดผลตอบแทนจากการคอร์รัปชัน 

คนทีจ่ะคดิคอร์รปัชนักจ็ะคดิหน้าคดิหลงัมากขึน้แล้วกอ็าจจะมกีารลดคอร์รปัชนั ทฤษฎทีีส่อง “ทฤษฎสีมการ
คอร์รัปชัน” หมายถึง คอร์รัปชันมากเพราะมีการผูกขาด สาขาธุรกิจที่มีการผูกขาดมาก เช่น โทรคมนาคม 

พลงังาน กเ็ป็นสาขาทีม่คีอร์รปัชนัมากเพราะผกูขาดมาก เมือ่มกีารผกูขาดแล้วท�าให้ก�าไรในสาขานัน้ได้สงูมาก 

พอมกี�าไรสงูมาก สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืนกัธรุกจิทีอ่ยากได้อยากประกอบธรุกจิในสาขานีก้จ็ะวิง่เต้นแสวงหาอภสิทิธิ์

ต่างๆ เพือ่ไปประกอบธรุกจิในสาขานีน้ะครบั ทฤษฎนีีบ้อกว่าถ้าจะลดคอร์รปัชนักค็อืต้องลดการผกูขาด ต้องลด 

ดุลยพินิจและเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบ ทฤษฎีที่สาม “ทฤษฎีจิตส�านึก” คนในสังคมจ�านวนหนึ่ง

จะให้ความส�าคัญกับการรณรงค์เรื่องจิตส�านึก ถ้าปัจเจกชนมีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองที่ดี ไม่คอร์รัปชัน  

ผู้จ่ายไม่จ่าย ผู้รับไม่รับ การคอร์รัปชันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่อย่างไรก็ดี การรณรงค์ให้คนมีจิตส�านึกนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย กล่าวโดยสรุป คอร์รัปชันนั้นจะสร้างสมการได้คือ คอร์รัปชัน เท่ากับ ดุลยพินิจ บวกด้วย การ

ผกูขาด และลบด้วยความโปร่งใสและความรบัผดิชอบ เขยีนเป็นสมการกค็อื C = D+M-A โดย C คอื คอร์รปัชนั 

(Corruption) D คือ ดุลพินิจ (Discretion) M คือ การผูกขาด (Monopoly) และ A คือ ความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ (Accountability) 

4. จากสมการคอร์รัปชันที่ว่า C = D+M-A เราต้องท�าอย่างไรเพื่อลดคอร์รัปชัน 

ประการทีห่นึง่ ต้องลดดลุยพนิจิ ยกตวัอย่างเช่น กรณขีองการขออนญุาตทีเ่รยีกว่า รง.4 ใบอนญุาต

ท�าโรงงานประเภทที ่4 ทีม่ขีอบเขตกว้างขวางมากแล้วท�าให้เกดิปัญหาเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาพลงังานทาง

เลอืกต่างๆ รง.4 นัน้ ผูจ้ะได้รบัอนญุาตนัน้จะต้องวิง่เต้นและท�าการอะไรต่างๆ มากมาย วธิกีารแก้ไขปัญหาทจุรติ

คอร์รปัชนัในแบบนี ้จากการศกึษาทางวชิาการกม็ไีด้หลายวธิ ีอย่างแรกกค็อืการทีร่ฐัโอนถ่ายการพจิารณานัน้ 

ให้เอกชนท�าแทน เช่น การท�าพาสปอร์ต การท�าใบขับขี่ การท�าบัตรประชาชน วิธีการที่พวกเราคิดว่าควรจะ

เป็นกค็อื การก�าหนดกรอบเวลาและจดัท�าคูม่อืการพจิารณาใบอนญุาต ความหมายกค็อืหน่วยราชการจะต้อง

มีพันธสัญญากับประชาชนที่จะต้องพิจารณาอนุญาต อนุมัติให้เสร็จในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้

โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีเวลาก�ากับไว้ หากไม่สามารถท�าตามขั้นตอนได้ก็ต้องอธิบายเหตุผล และในกรณีที่ 

ไม่สามารถอนุมัติได้ก็ต้องอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่อนุญาต นี่เป็นวิธีการที่ช่วยลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ประการทีส่อง การเปิดเสร ีลดการผกูขาดทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะสาขาทีผ่กูขาด เช่น สาขาธรุกจิ

พลังงาน ธุรกิจคมนาคม แม้กระทั่งกฎของหน่วยงานก�ากับดูแลคือ กสทช. เอง ซึ่งควรจะเป็นหน่วยงานที่

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการนี้เพื่อประโยชน์ผู้บริโภค ก็กลับออกกฎมาเพื่อขัดขวางการแข่งขัน ท�าให้

การแข่งขันในการประกอบกิจการถูกจ�ากัด ตัวอย่างรูปธรรม คือ การประมูลคลื่น 3G ปรากฏว่ามีใบอนุญาต 

3 ใบแต่มีผู้มาแข่งขันเพียง 3 ราย และการประมูลนั้นก็จัดให้มีการประมูลโดยที่ไม่ท�าให้เกิดการแข่งขันเท่าที่

ควรเพราะไปก�าหนดว่าแต่ละคนได้คลื่นความถี่เท่ากัน จึงปรากฏว่า การประมูล 3G ในประเทศไทย ได้มูลค่า

ต�่ากว่ามูลค่าที่ควรจะได้จากราคาที่เคยค�านวณไว้หลายหมื่นล้าน อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ถ้าเราเปิดเสรีให้มีการ

แข่งขัน ปัญหาดังกล่าวจะลดลงไปได้มาก ควรจะยกเลิกโควตาน�าเข้าสินค้าหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเรื่องของ 

ถั่วเหลือง เราบริโภคในประเทศมากมายโดยที่สามารถผลิตในประเทศได้ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ต้องน�า

เข้า แต่ไปตัง้โควตาไว้ พอมโีควตา นกัการเมอืงกใ็ช้อ�านาจของตวัเองในการเลอืกว่าใครจะได้โควตาน�าเข้า ซึง่

เสยีภาษใีนราคาทีต่�า่ เรือ่งนีก้เ็ลยเป็นเรือ่งทีท่�าให้เกดิปัญหาขึน้ เรือ่งของการทีร่ฐัเข้าไปผกูขาดการค้าเองทัง้ๆ 
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ทีร่ฐัไม่ควรท�าคอืเรือ่งของการทจุรติเรือ่งจ�าน�าข้าว ทจุรติจ�าน�าข้าวเกดิขึน้ในขอบเขตทีก่ว้างขวางมาก เพราะว่า 

รัฐเข้าไปผูกขาดทั้งการซื้อข้าวของชาวนาโดยการรับซื้อทุกเมล็ดและเข้าไปขายข้าว ที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง 

ที่จะท�าให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็คือ การให้คณะกรรมการแข่งขันการค้านั้นเป็นองค์กรอิสระ ทุกวันนี้ 

มคีณะกรรมการนีอ้ยู ่อยูใ่นกระทรวงพาณชิย์ แต่มรีฐัมนตรกีระทรวงพาณชิย์เป็นประธานและมนีกัธรุกจินัง่อยู่ 

ในคณะนี้มากมาย การที่จะท�าให้ธุรกิจมีการแข่งขันกัน ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันจึงเกิดขึ้นได้ยาก 

ประการที่สาม การสร้างความโปร่งใส หรือ Accountability วิธีการแก้ไข คือ แก้ไขกฎหมาย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้รัฐเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น ทุกวันนี้มีกฎหมายอยู่แต่การบังคับใช้เป็นปัญหามาก  

ประชาชนที่จะขอข้อมูลจากรัฐนั้นขอได้ยาก ถ้ากลับมาเรื่องของทุจริตจ�าน�าข้าว บทเรียนที่เราได้ก็คือ 

การจะขอดูว่ารัฐขายข้าวกี่บาท ขายข้าวไปกี่ตันนั้นเป็นข้อมูลที่มีความลึกลับอย่างยิ่ง และข้อมูลลึกลับ 

เช่นนี้เองที่ท�าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้างเกิดขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความโปร่งใสคือ แก้ไขกฎหมาย

ให้คดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความ และการท�าให้หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบ

ประเทศไทยเป็นครั้งเป็นคราว หากต้องการลดคอร์รัปชัน เราต้องลดดุลยพินิจ ต้องลดการผูกขาด เพิ่มความ
โปร่งใส และเพิ่มการตรวจสอบ 

5. คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ต้องใช้หลายวิธีทั้งวิธีการเพิ่มโทษ เพิ่มการจับกุม และลดผล

ตอบแทนที่ได้จากการคอร์รัปชัน ตลอดจนถึงมองคอร์รัปชันในเชิงระบบ ลดดุลยพินิจ ลดการผูกขาด เพิ่ม

ความโปร่งใส และการรณรงค์สร้างจติส�านกึ โดยเข้าใจจติวทิยาการโกง ต้องเข้าใจว่าคอร์รปัชนัเป็นสิง่ทีย่อมรบั

ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องอย่าปล่อยให้เกิดขึ้น 

6. ต้องเอาพลังของประชาชนเป็นหลักในการที่จะปฏิรูปปัญหา ปฏิรูปการป้องกันปราบปราม

คอร์รัปชัน ค�าว่า ปฏิรูป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและก็เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีย่นือยูบ่นพืน้ฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาต ิผลประโยชน์ของประชาชน แต่ในการต่อสูก้บั 

ปัญหาคอร์รปัชนั ถ้าเราใช้กฎหมายเป็นทีต่ัง้ ไปหวงัพึง่องค์กรของภาครฐัเป็นทีต่ัง้ จะผดิหวงั ออกกฎหมายมา 

แล้วก็ฉีกได้ ออกเป็นกฎระเบียบแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในภายหลังได้ วางแนวทางอะไรไว้ดีๆ  

นักการเมืองก็จะตีความใหม่ แปลความหมายให้เข้าทางผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะยืนหยัด

คิดท�าปฏิรูปเพื่อประเทศไทย ขบวนการของประชาชนส�าคัญที่สุด ไม่ว่าผลงานของสภาปฏิรูป ผลงานของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือรัฐธรรมนูญใหม่จะออกมาเป็นยังไง ประชาชนจะต้องยืนแล้วก็พูดอยู่เสมอว่า 

“เราต้องการปฏิรูปประเทศอย่างไร” เราจะท�าอะไรแล้วก็เกาะเกี่ยวมือกันไว้ ท�าต่อเนื่องไป การขับเคลื่อน

ภาคประชาชนจ�าเป็นจะต้องขับเคลื่อนต่อเนื่องเช่นนี้ไม่ว่าผลที่เห็นทางกฎหมายจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่

ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อ�านวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กล่าวโดยสรุปความได้

ดังนี้ 

1. เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นมา สาเหตุในตอนนั้น 

คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร หรือนักธุรกิจในหลายๆ สาขาวิชาชีพ 

เห็นตรงกันว่า ปล่อยให้สถานการณ์คอร์รัปชันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้ สมัยก่อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คุยกัน

เรื่องเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มาตอนหลังเขาคุยกัน 15 เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์ พอมาในยุคนี้ 

มาคุยกันที่ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดเงินสินบนเรียกกัน 50 เปอร์เซ็นต์ ในบางกรณีการทุจริต

เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของเงินงบประมาณ ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แต่มันก็เป็นไปแล้ว นักธุรกิจก็มา 

คยุกนั เราตระหนกัดว่ีาถงึแม้ตวัพวกเราเองจะมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ แต่ถ้าปล่อยให้เหตกุารณ์แบบนีผ่้านไป  
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อนาคตนักธุรกิจรุ่นใหม่จะสู้ไม่ได้ ที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือ ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันผ่านไปจะเลวร้าย 

ลงไปเรือ่ยๆ พฤตกิรรมการโกงมนัมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เราเริม่เหน็ว่าคนโกงสามารถโกงอะไรกไ็ด้ โครงการ

ไหนก็ได้โดยเขาไม่ต้องอายใคร ถ้าเราปล่อยไปลูกหลานของเราในอนาคต จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างไร 

2. ในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นปรากฏการณ์พฤติกรรมการโกงที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดเลยเมื่อสัปดาห์ 

ทีผ่่านมา กค็อืกรณกีารข่มขนืเดก็อาย ุ13 ขวบบนรถไฟ ฟังเผนิๆ กอ็าจจะเป็นเรือ่งของคนเมาเหล้า แต่เราลอง 

ทบทวนดูเหตุการณ์นี้ จะพบว่า เจ้าหน้าที่คนนี้เป็นลูกจ้างของการรถไฟ ท�างานร่วมกันเป็นทีมในการท�าร้าย

เด็กคนนี้ ไม่พูดถึงพฤติกรรมของเขา แต่เจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับการเปิดเผยจากปลัดกระทรวงว่า เข้ามาท�างาน

ในการรถไฟโดยอาศัยเส้นสาย มีการท�าประวัติอาชญากรรมแต่ประวัติอาชญากรรมผู้สมัครงานเป็นผู้ถือมา

เอง พฤตกิรรมทีไ่ม่สจุรติ พฤตกิรรมทีค่อร์รปัชนั ระบบพวกพ้องท�าให้คนไม่ดเีข้ามาท�าหน้าทีใ่นการให้บรกิาร

กับประชาชน 

3. คอร์รัปชันในโรงเรียน จะมีพ่อแม่บางท่านชอบที่จะซื้อของไปฝากครู ครูประจ�าชั้นลูกเรา 

หรือครูที่ดูแลกิจกรรมของลูกหลานเรา แล้วก็บอกว่า ช่วยดูแลลูกให้เป็นพิเศษด้วย อันนี้เป็นการคอร์รัปชัน 

หรอืไม่ สิง่ทีน่่าเป็นห่วงกค็อืว่า เราก�าลงัท�าตวัให้ลกูหลานเราเหน็เองว่า ต้องมกีารให้สนิน�า้ใจ มกีารตดิสนิบน  

แล้วเด็กจะเริ่มเรียนรู้ เอาพฤติกรรมเหล่านี้ไปใช้ในวันข้างหน้าในอนาคต 

4. เมือ่ปลายเดอืนทีแ่ล้วมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยท�าการส�ารวจดชันกีารคอร์รปัชนั โดยจะท�าการ

ส�ารวจทุก 6 เดือน ท�ามาแล้ว 3 ปีครึ่ง ในการส�ารวจดัชนีคอร์รัปชันของ CSI ครั้งนี้ ผลการส�ารวจพบว่า 

ดทีีส่ดุในรอบสามปีครึง่ทีผ่่านมา คอื สภาพความเลวร้ายการคอร์รปัชนัของบ้านเรามนัเลวร้ายน้อยลง ตวัเลข

ความตื่นตัวของประชาชนมากขึ้น ตัวเลขความต้องการของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในต่อสู้กับคอร์รัปชัน

มีมากขึ้น ตัวเลขที่น่าสนใจอันหนึ่ง คือจากเดิมค่าเฉลี่ยในการเรียกสินบนจะเรียกกันอยู่ที่ประมาณ 25 - 30 

เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราการเรียกสินบนตกลงไปอยู่ที่แค่ 15 - 25 เปอร์เซ็นต์ ค�าอธิบายคือ เนื่องจากว่าในช่วงนี้ 

โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐถูกระงับไปหมด ไม่สามารถอนุมัติได้ และที่ส�าคัญคือผู้มีอ�านาจไม่ว่าจะเป็น

นักการเมืองถูกถอนตัวออกไป ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกค�าสั่งที่เข้มงวด ถูกลงโทษอย่างรุนแรง มีการโยกย้าย

ข้าราชการทีม่ชีือ่เสยีงในทางคอร์รปัชนัอย่างชดัเจน มกีารโยกย้ายออกจากต�าแหน่ง ท�าให้คนทีจ่ะเรยีกรบัสนิบน  

ไม่กล้ารบั ปรากฏว่าจากการส�ารวจนกัธรุกจิ โดยเฉลีย่แล้วนกัธรุกจิจะตอบแบบสอบถามว่า โดนรดีไถ ประมาณ  

75 เปอร์เซ็นต์ของนักธุรกิจที่ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 75 เปอร์เซ็นต์ จะต้องถูกรีดไถ ในครั้งนี้เหลืออยู่

ประมาณ 40 - 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น มันสะท้อนว่า เมื่อไรก็ตามที่ผู้มีอ�านาจของรัฐแสดงความจริงจังในการ
ต่อสู้ในการก�าราบในการที่จะปราบปรามคอร์รัปชัน เมื่อนั้นคอร์รัปชันจะลดลง 

5. ก่อนหน้านี้ นักธุรกิจพูดว่า รอบ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เวลาจะยื่นขอใบอนุญาตโรงงาน 4 หรือ รง.4  

ขอยากมาก ต้องจ่ายใต้โต๊ะ 3 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน ราคาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 10 ล้าน 20 ล้าน กรณีหนึ่ง

เคยถูกเรียกถึง 200 ล้านแค่เซ็นใบอนุญาต แต่เมื่อปลายเดือนที่แล้ว หลังจาก คสช. ทุบโต๊ะ จากนี้ไปต้องแก้

ปัญหา รง.4 เพยีง คสช. พดูช่วงเวลาแค่ 7 วนัเท่านัน้เอง พลกิจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื กระทรวงอตุสาหกรรม 

สามารถประกาศมาตรฐานในการออกใบอนญุาตใบ รง.4 ออกมาได้ทนัทภีายใน 7 วนั สามารถเปลีย่นได้ทนัที 

ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมจากเดิมที่คุยกันยืดเยื้อ สามเดือน หกเดือน เป็นปี หรือไม่ส�าเร็จ กลายเป็นว่า

ต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตภายใน 30 วนั แลว้ทกุอย่าง มรีะเบียบมขีั้นตอนมีระบบอ�านวยความ

สะดวก ระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ก่อนหน้าจะแถลงข่าวสิบวัน มีเรื่องค้าง

อนุญาตเกินกว่า 60 วัน มากกว่า 529 เรื่อง แต่ในวันที่แถลงข่าวทั้งหมดเป็นศูนย์ พิจารณาหมดทุกเรื่องแล้ว 

อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทย มันเป็นเครื่องบอกว่า คอร์รัปชัน แก้ได้ 
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6. สมาคมธนาคารออกมาแถลงว่า จากนี้ไปสมาคมจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจะไม่มี

การปล่อยกู้ให้กับโครงการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ทั้งบริษัทและโครงการ ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ออกมาแถลงด้วยว่า ได้น�าเสนอมาตรการแก้ปัญหาคอร์รปัชนัในตลาดทนุ และจะผลกัดนั

ให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 500 บริษัท แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ

อย่างน้อยจะต้องเข้าร่วมกบัโครงการร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนในการร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั ซึง่กจ็ะมมีาตรการว่า 

บริษัทเหล่านี้จะต้องมีความโปร่งใส มีความชัดเจน มีการตรวจสอบ ถ้าบริษัทไหนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่

สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชนักจ็ะเริม่มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ สูน่กัลงทนุ สูร่ฐับาล ว่าบรษิทัทีอ่ยูใ่น 

แบล็คลิสต์เหล่านี้ หน่วยลงทุนหรือพวกการลงทุนของรัฐอย่าไปสนับสนุน อย่าไปลงทุนด้วย ถ้ายังไม่ดีขึ้น 

จะออกมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัทราบว่า บรษิทัใดไม่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ขอให้ประชาชนช่วยกนั 

ตัดสินพิจารณาว่าจะให้การสนับสนุนธุรกิจ ในกลุ่มใด 

7. เมื่อสองวันที่แล้ว ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข

ได้มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันแล้วท่านก็แถลงข่าว บอกว่า จากนี้ไปท่านจะ

พยายามน�าข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันสร้างประชาคมสาธารณสุขที่เข็มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการ

ป้องกันการแทรกแซงของนักการเมืองและเป็นกลไกในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างของกระทรวงทั้งหมด 

ท�าให้เราเหน็ว่ามนัมคีวามเป็นไปได้ทีน่กัธรุกจิจะสูเ้พือ่ประเทศ เพือ่ประชาชน มนัเป็นไปได้ทีห่น่วยงานภาครฐั  

ข้าราชการ จะออกมาก้าวพ้นเงื้อมมือจากอ�านาจนักการเมือง ที่ครอบง�าอยู่ 

8. ถ้าจะคุยเรื่องการปฏิรูปให้พ้นจากปัญหาคอร์รัปชัน จะต้องรวบรวมประเด็นขึ้นมาจ�านวนหนึ่ง  

ชดุหนึง่ ซึง่มจี�านวนไม่มากนกั เพยีงพอหรอืเหมาะสมทีจ่ะท�าได้ในช่วงระยะเวลาปีเศษๆ และจะต้องเป็นข้อเสนอ 

ที่มาจากความเห็นด้วยของทุกภาคส่วนในสังคม ท�ายังไงจะเกิดแนวคิดเป็น National Consensus ขึ้นมาได้ 

แล้วท�ายังไงในแต่ละประเด็นเหล่านั้นมันจะสามารถขยายผลได้ในอนาคตเมื่อหมดช่วงเวลาของสภาปฏิรูป 

ไปแล้ว โดยกลไกที่เสนอแล้ว ผ่านขั้นตอนไปแล้ว มันสามารถขยายผลได้ และข้อเสนอเหล่านี้ต้องไปเอื้อ

ประโยชน์ให้กบัการพยายามการปฏริปูประเทศในด้านอืน่ได้ด้วย เช่น เรือ่งของความโปร่งใส การแก้ไข พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารส�าคัญที่สุด เพราะถ้าแก้ไขเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารได้ มันจะไปแก้ไขเรื่องคอร์รัปชันได้  

แก้เรื่องเรื่องความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้ ไปแก้ปัญหาได้อีกหลายๆ อย่าง

9. แนวทางแก้ไขคอร์รัปชัน 6 แนวทาง

ประการที่หนึ่ง ท�าอย่างไรเราถึงจะเพิ่มต้นทุนการคอร์รัปชันให้ได้ เพิ่มต้นทุนคอร์รัปชันก็คือว่า  

ต้องท�าให้คนโกง คิดว่าโกงแล้วมันไม่คุ้ม โกงแล้วถูกจับได้ โกงไปแล้ววันหลังยังถูกจับยึดทรัพย์ได้ ขนเงินไป

ไว้เมืองนอกแล้วก็ตามไปยึดคืนได้ ไปนอนหลบอยู่ฮ่องกงก็ยังตามไปจับมาได้ กฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่สังคม 

กค็อยประณาม ไปไหนมาไหนคนกช็ีห้น้า ลกูเดนิไปไหนคนกบ็อกนีล่กูคนโกง ไปเดนิทีไ่หนถอืนามสกลุเดยีวกนั

คนก็บอกนี่เป็นญาติของคนโกง โกงแล้วต้องไม่คุ้ม

ประการทีส่อง สร้างความแขง็แกร่งให้หน่วยงานต่อต้านคอร์รปัชนัของภาครฐั ต้องท�าให้หน่วยงาน

ภาครฐัทีต่่อสูก้บัคอร์รปัชนั ปราบปรามคอร์รปัชนัมคีวามเขม็แขง็ ทัง้ในด้านทรพัยากรบคุคล เงนิทนุ เขม็แขง็

ทั้งขีดความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคคลที่เป็นผู้น�าขององค์กรเหล่านี้ 

ประการที่สาม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท�าอย่างไรประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกลไกต่างๆ ต้องพยายามสร้างผลักดันให้มีกฎหมาย ผลักดันให้มีกลไกต่างๆ ผลักดันให้ประชาชนเข้าไป 

มีส่วนร่วม เข้าไปตรวจสอบเข้าไปแสดงความคิดเห็น แต่ที่ส�าคัญ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วหรือ 

ให้ข้าราชการตื่นตัวที่จะมาปกป้องสถาบันของตนเองแล้ว จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองการกระท�าของคน 
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เหล่านีด้้วย อย่าปล่อยให้ประชาชนตืน่ตวัแล้วสูโ้ดยล�าพงั อย่าปล่อยให้ประชาชนโดนคนโกงเอาไม้มาต ียืน่ฟ้อง  

แล้วก็ข่มขู่ สื่อมวลชนก็โดน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็โดนเล่นงานด้วยมาตรการทางกฎหมาย 

ประการที่สี่ การสร้างความร่วมมือและสร้างความยอมรับจากสากล เราเคยเสนอเรื่องข้อตกลง

คุณธรรมไปที่การบินไทยในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวันนี้ในการซื้อเครื่องบินมันมีอยู่สองยี่ห้อในโลก โบอิ้งกับ 

แอร์บสั ซือ้เครือ่งยนต์ของเครือ่งบนิกม็อียูส่ามยีห้่อ คนเกีย่วข้องมนัน้อย เราเสนอไปทีก่ารบนิไทยว่า ขอให้ใช้ 

ข้อตกลงคุณธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลของการบินไทยตอบกลับมาว่า ศึกษาแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากต่อ

การปฏิบัติ จึงขอให้ยกวิธีการมาตรการของสากลเข้ามาเลย ของ World Bank UNDP ขอยกมาท�าเลยไม่

ต้องเป็นตามสูตรเขาก็ได้ ตามสูตรเขาอาจจะมีสิบข้อ คนไทยท�าห้าข้อก็ได้ 

ประการทีห้่า การสร้างความแขง็แกร่งขององค์กรต่อต้านคอร์รปัชนัในต่างประเทศ งบประมาณของ

การต่อต้านคอร์รัปชันของภาครัฐจะได้กันถึงประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจ�าปี เพราะฉะนั้น

ประเทศไทยควรจะมีงบประมาณสักเจ็ดพันล้านในการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่ในความเป็นจริงได้งบประมาณ

กันอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าล้าน 

ประการที่หก ไม่เลือกคนโกงเข้าสภา ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ต้องสนับสนุนให้คนดีปกครองประเทศ ท�ายังไงเราถึงจะไม่ให้คนโกงเข้าสภา 

ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวโดยสรุป

ความว่า

1. สังคมไทยเป็นสังคมที่จมปลักอยู่กับวัฒนธรรมทุจริตที่เรียกว่า Corruption Culture เป็นเรื่อง 

ที่เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือด อยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องแม่ แม่ก็คิดแล้วว่าจะเอาไปฝากโรงเรียนไหน 

แล้วกจ็ะไปท�างานทีไ่หนยงัไงต่อไป ฝากมาตัง้แต่ปูย่่าตายาย อนันีก้เ็ป็นเรือ่งทีเ่ราเคยชนิ เวลาเข้าโรงพยาบาล

มีใครบ้างที่ไม่ยกหูถามว่า หมอคนไหนดี ที่ไหนมีเตียงว่าง ช่วยบอกกันหน่อยจะไปเดียวนี้ ไม่เอาอาทิตย์หน้า 

ช่วยลัดคิวให้หน่อย 

2. สหประชาชาตบิอกว่า ถ้าไม่เริม่ทีป่ระชาชน ไปคาดหวงักบัองค์กรนัน้องค์กรนีโ้ดยเฉพาะองค์กร

ของภาครัฐว่าสิ้นหวัง ประชาชนต้องลุกขึ้น เขาใช้ค�าว่า People เป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ People 

คนเดยีวไม่ได้ ไม่ส�าเรจ็ ต้องบวกด้วย Integrity ซึง่เรามกัจะแปลว่า จรยิธรรม แต่จรงิๆแล้ว Integrity แปลว่า  

“ยึดมั่นในความถูกต้องท�านองคลองธรรม” ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก Rightness หมายความว่า เดินทางถูก 
อย่างเดียวไม่ไปสายอื่น ถ้ามีอะไรที่ผิด จะต้องบอกว่ามันผิด เราเคยสร้างระบบการศึกษาแบบนี้หรือไม่ 

ธรรมศาสตร์ จุฬา มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้สร้างกระบวนความคิดแบบนี้หรือไม่ ผิดไม่เอา ถูกอย่างเดียว  

Rightness คิดที่จะต้องเดินไปสู่ความถูกต้องจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาทุจริต 

3. เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทยในขณะนี้ ที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว เวลาจะท�าอะไรนึกก่อนว่าจะได้อะไร ถ้าเราดูแลหน่วย

ราชการแล้วจะต้องไม่ไปท�าสัญญากับบริษัทที่ตัวเองมีหุ ้นอยู่ หรือมีส่วนได้เสีย ที่จริงมันเริ่มมาตั้งแต่ 

ความคิด ตั้งแต่ทัศนคติแล้วที่ว่า เราจะได้อะไร พรรคพวกจะได้อะไร ครอบครัวจะได้อะไร แทนที่จะบอกว่า 

ชาติจะได้อะไร ประเทศจะได้อะไร สังคมจะได้อะไร มหาวิทยาลัยจะได้อะไร ประชาชนทั้งหลายจะได้อะไร 

เมื่อวานนี้ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชี้มูลเรื่องการทุจริต

คอร์รปัชนัในเรือ่งจ�าน�าข้าวแล้ว เรายงัตัง้คณะอนกุรรมการชดุใหญ่ทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะไต่สวนคดยีดึอทุยานแห่งชาติ 

สิรินาถภูเก็ตเป็นของตัวเอง เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่เอกชนกับหน่วยงานของรัฐ นักการเมือง 

ท้องถิ่น หรือนักการเมืองระดับชาติ หรือแม้แต่ชาวต่างประเทศด้วย เป็นอุทยานแล้วแต่ออกโฉนดได้  
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มีกลุ่มบุคคลที่จะต้องไต่สวนมหาศาลเลย ทั้งข้าราชการของทางมหาดไทย ข้าราชการของอุทยานแห่งชาติ  

ข้าราชการของกรมทีด่นิและเอกชน ต้องรบีด�าเนนิการไต่สวนเพราะได้ข่าวว่าเขาเอาทีด่นิทีไ่ด้มานีไ้ปจ�านองไว้

เรยีบร้อยแล้ว สองพนัล้านและเตรยีมขายเป็นพนัล้าน ขณะนีป่้าไม้อนัเป็นทรพัยากรของประเทศไทยเหลอือยู่ 

ไม่ถงึ 40 เปอร์เซน็ต์ ต�า่กว่ามาตรฐานของโลกทีไ่ด้ก�าหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อยต้อง 50 - 60 เปอร์เซน็ต์ ปรากฏว่า 

ในอาเซียน ประเทศไทยป่าไม้เหลืออยู่น้อยที่สุด

4. ความเหลวแหลกของประเทศไทยมาจากระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

คนไทยเป็น “คนญาติเยอะ” การที่เป็นระบบอุปถัมภ์มันก่อให้เกิดแนวความคิดที่ว่าเรียนหนังสือให้สูงๆ จะได้

รบัราชการหรอืว่ามตี�าแหน่งใหญ่โต พีน้่องจะได้พึง่พาอาศยั การพึง่พาอาศยัมนัเป็นจดุเริม่ต้นของการอปุถมัภ์ 

การบอกว่าไม่ได้ ผมอยูใ่นต�าแหน่งนีจ้ะไปยุง่เกีย่วไม่ได้ท�าให้ญาตพิีน้่องโกรธเคอืง ตดัญาตขิาดมติรกนั รชักาล

ที ่5 ทรงปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมเป็นอนัดบัแรก เพราะแต่เดมิผูพ้พิากษาจะต้องเอาโจทก์และจ�าเลยมานอน

ที่บ้าน ส้มสุกลูกไม้ใครให้มากกว่าก็จะตัดสินให้คนนั้นชนะ กระบวนศาลยุติธรรมก่อนนั้นเหมือนเรือผุ มีแต่จะ

จมไป ต้องแยกให้ออกระหว่างเรือ่งส่วนตวักบัเรือ่งส่วนรวม เพราะฉะนัน้กระบวนการศาลยตุธิรรมจงึถกูจบัขึน้

เป็นโมเดลแรกเลยว่าต้องไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน ญาตพิีน้่องยงัไม่เหน็ศรีษะกนัเลย ดงันัน้ใครเป็นผูพ้พิากษา 

รู้เลยจะมีคนคบน้อยมาก เพราะจะไม่คบใคร แม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เด็ดขาดเพราะกระบวนการตรวจสอบ 

มันเข้มงวด ถ้าเราสามารถเอากระบวนการศาลมาใช้ในระบบราชการประเทศไทย เราคงเจริญไปนานแล้ว 

ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านเล่าถึงกระบวนการทุจริต ท่านบอกเลยว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

ความชั่วร้ายทุจริต มันมาจากในครอบครัว เล่าให้ฟังว่า ท่านสร้างวัดร่องขุ่น พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ 

ซึ่งมีหัวในทางการค้า ไปซื้อที่ดักไว้รอบวัด ท่านบอกว่าวัดไหนวัดนั้น เจ้าอาวาสแบบระบบอุปถัมภ์ของระบบ

สังคมไทยจะต้องมีผลประโยชน์ไม่ว่าจะปลุกเสกพระ ไม่ว่าจะมีที่ดินรอบๆ ล้อมบริเวณวัดจะต้องได้ประโยชน์

หมด ท่านบอกว่าทะเลาะกับคุณแม่ ท่านบอกเลยว่า ถ้าไม่ยอมปล่อยที่ดินพวกนี้แล้วก็ไปซื้อดักอย่างนี้ไว้

ท่านจะสร้างก�าแพงกั้นวัดหมด ท่านไม่ต้องการมีผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น และญาติท่านก็จะไม่มีผลประโยชน์  

แต่ถ้าต้องการเงิน ท่านจะให้ อีกตัวอย่างหนึ่ง ค�าสอนของเติ้ง เสี่ยว ผิง ที่พูดกับนายพลที่เคยอุปถัมภ์และ

ช่วยชีวิตท่านมา โดยนายพลดังกล่าวมาขอต�าแหน่งจากเติ้ง เสี่ยว ผิง เติ้ง เสี่ยว ผิงมองหน้าแล้วบอกว่า  

ถ้าเป็นเรือ่งส่วนตวัแล้วยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนนุเตม็ที ่แต่เรือ่งของต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานเป็นเรือ่งส่วนรวม 

เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ตัวเองต้องสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นจะเอามาปนกับการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่

ได้เด็ดขาด ทัศนคติจึงเป็นเรื่องใหญ่มาก เขาเรียกในปัจจุบันนี้ว่า mindset ต้องตั้ง mindset ใหม่ สังคมไทย
มาถึงทางแยกแล้วว่าเราจะอยู่ใน mindset เดิม อยู่ในทัศนคติเดิมหรือจะเปลี่ยน mindset ใหม่ ขอให้พลัง
ของประชาชนบังเกิดขึ้น พลังของประชาชนจะต้องเป็นหลัก 

ผู้ด�าเนินรายการถาม ดร.มานะ นิมิตมงคล ว่า ต้นตอของคอร์รัปชันมาจากนักการเมืองหรือ

ข้าราชการประจ�า 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล คอร์รัปชันจะเป็นวงจรความสัมพันธ์ มันจะมีวงจรความสัมพันธ์เป็น

สามเหลี่ยม นักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการ ในวงจรความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน 

ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่บอกว่านักการเมืองเป็นต้นตอเพราะเราจะพบว่าคนที่มีอ�านาจเข้ามา

แล้วจะเริ่มเข้าไปแทรกแซง ไปกดดัน ไปแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ แล้วก็ไปให้ข้าราชการสร้างกระบวนการ

อะไรบางอย่างมาหล่อเลี้ยงผลประโยชน์ของตัวเอง พฤติกรรมอย่างนี้เป็นการแสดงต้นแบบให้ข้าราชการที่มี

อ�านาจน้อยกว่าได้เหน็ว่า ผูม้อี�านาจสามารถโกงได้ สามารถสร้างเครอืข่ายได้ สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้  
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และ Model อย่างนีท้�าให้คนเรยีนรู ้มนัไปสร้างบรรยากาศในองค์กร ในหน่วยราชการ ข้าราชการจะไปฝากฝัง

ผู้คน แล้วคนของข้าราชการคนของนักการเมืองก็จะได้ดิบได้ดี รัฐวิสาหกิจ ผู้อ�านวยการระดับล่างสุดนักการ

เมืองก็ฝากแล้ว ต้องวิ่งเส้นนักการเมืองแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นต้นแบบแห่งความชั่วร้าย ต้นแบบเหล่านี้ไปสร้าง

วัฒนธรรมในการท�างานขององค์กรอย่างต่อเนื่องมายาวนานมาก มันกลายเป็นวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น 

ถ้าเราจะตัดวงจรความสัมพันธ์อันนี้ ของทั้ง 3 ส่วนต้องท�าพร้อมๆ กันแต่คนที่ไปก�าหนดหรือเป็นตัวต้นแบบ

ในการสร้างวัฒนธรรมที่ชั่วร้าย คือนักการเมือง ผู้มีอ�านาจสูงสุดในการแทรกแซงทั้งหมด 

ถาม “การแก้ไขปัญหาที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก�าลังด�าเนินการอยู่เกี่ยวกับ

รัฐวิสาหกิจเป็นทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ แล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด” 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล บทเรียนของประเทศไทย เราจะพบว่าถ้าวันนี้ปลดบอร์ดรัฐวิสาหกิจไป พอ  

คสช. หมดอ�านาจ นักการเมืองรุ่นใหม่มา เขาก็จะปลดบอร์ดของเขาอีก รัฐวิสาหกิจเป็นทรัพย์สมบัติของ

ประชาชน รัฐวิสาหกิจไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลท่านสุรยุทธ์ จุลานนท์ ไปสรรหาคนดี

เข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจแต่ทันทีที่รัฐบาลชุดนั้นหมดอ�านาจไป นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ปลด

บอร์ดทิ้งเหมือนกัน เราเสนอว่า ประการที่หนึ่ง ในการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืน ต้องท�าให้รัฐวิสาหกิจ

สามารถจัดการตนเองได้อย่างมืออาชีพ การบริหารงานบุคคลต้องยึดหลักคุณธรรม แต่งตั้งโยกย้ายอย่าให้มี 

การแทรกแซงหรือก�าหนดโดยนักการเมืองได้ ประการที่สอง คือ ป้องกันการแทรกแซงแสวงหาผลประโยชน์ 

จากนกัการเมอืง รฐัวสิาหกจิ จะต้องมกีารบรหิารจดัการด้วยหลกัธรรมาภบิาลทีด่เีหมอืนบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่  

เคยติดต่อไปที่โรงงานยาสูบ ไปขอข้อมูล ติดต่อศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลบอกว่าให้เข้าไปหาในเว็บไซต์  

พอเข้าไปหาในเวบ็ไซต์แล้ว ไม่ม ีเขาตอบว่าอะไรทีไ่ม่มใีนเวบ็ไซต์ถอืว่าเป็นความลบั ประการทีส่าม บคุลากร

ในกระบวนการยุติธรรมมิให้เข้ามาเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ และยกเลิกวัฒนธรรมการเปลี่ยนตัวคณะ

กรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน 500 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

เขาคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท�างานได้แล้วท�าไมรัฐวิสาหกิจจะใช้มาตรฐานใช้วิธีการเหมือน

ในตลาดหลักทรัพย์เขาท�ากันไม่ได้ 

ถาม ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “ประเทศไทยต้องเริ่มจากการปฏิรูปเรื่องใดเป็นสิ่งแรก” 

ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์ คงต้องปรบัวธิกีารตคีวามให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีม่นัเปลีย่นแปลง

ไปและมันสลับซับซ้อน อย่างที่ได้พูดกันมาก็คือการโกง มันไม่ใช่เป็นการโกงแบบเดิมอีกต่อไป ศีลข้อที่ 2 

อทินนาทานา ถ้าตีความแบบเดิมก็จะไปไม่ถึง การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ท�าโดยถูกกฎหมายทุกอย่างแต่โอน

ถ่ายทรัพย์สินของรัฐไปเป็นทรัพย์สินเอกชนมหาศาล กรณีแบบนี้ก็เป็นกรณีที่เวลาพระท่านเทศน์ เวลาสอน

ศีลธรรมกับเยาวชน เราก็ต้องให้เข้าใจว่า นี่คือ อทินนาทานา ด้วย ถ้ารากของสังคมไทยทางวัฒนธรรมคือ

พทุธศาสนา เรากต้็องตคีวามพทุธศาสนาให้เชือ่มโยงกบัวถิชีวีติของคนปัจจบุนั มสุาวาทา คอืการโกหกกต้็อง

ตีความให้เข้าใจว่าการโฆษณาชวนเชื่อ การบิดเบือนต่างๆ การใช้สื่อ การซื้อสื่อ ก็คือมุสาวาทาอีกแบบหนึ่ง 

ถ้าท�าให้พ้นจากระดับปัจเจกไปที่ตัวระบบจะเป็นสิ่งดี เห็นด้วยว่า สิ่งที่ คสช. ได้ท�าไปเป็นเพียงการเปลี่ยนตัว

บุคคล ซึ่งมันจะไม่ยั่งยืนและจะไม่มีผลที่ทิ้งไว้เป็นการถาวร สิ่งที่ต้องท�าก็คือต้องจัดระบบ ท�าระบบใหม่ให้ดี 
เรื่องของระบบบัญชี เรื่องของการตรวจบัญชีเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ระบบดีขึ้นได้

ถาม ศาสตราจารย์วชิา มหาคณุ “ท�าอย่างไรจงึจะปฏริปูกระบวนการศาลให้ตดัสนิคดไีด้รวดเรว็ขึน้”

ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ การมีศาล 3 ชั้นทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ ในต่างประเทศมีศาลชั้นเดียวก็มี 

สองชัน้กม็ ีถ้าเป็นคดใีหญ่แค่ 2 ชัน้เท่านัน้เอง ศาล 3 ชัน้ล้าสมยัทีส่ดุ คดอีาญาใหญ่ อาจจะเริม่ทีศ่าลอทุธรณ์
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แล้วจากศาลอุทธรณ์ก็สิ้นสุดลงที่ศาลฎีกา หรือว่าบางคดีก็ให้จบลงแค่ที่ศาลชั้นต้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วของโลกนี้ 

อย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้จะจบลงแค่ที่ศาลชั้นต้น คือเขาเรียกว่า High Court คือศาลสูงแต่ว่าก็คือศาลสูงชั้นต้น 

เพราะฉะนัน้ถ้าเราปรบัตรงนีก้ห็มายความว่า ท่านผูพ้พิากษากจ็ะต้องปรบัตวั เพราะฉะนัน้บางเรือ่งท่านควรจะ

ต้องวนิจิฉยัแบบชนดิทีเ่รยีกว่าละเอยีดกเ็ป็นหลกัได้ ในต่างประเทศ ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้นกส็ามารถทีจ่ะ

อ้างอิงได้ สามารถที่จะท�าให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจแก่ผู้คนได้ กระบวนการอีกอันหนึ่ง

ที่ควรจะน�ามาใช้ในระบบของศาลก็คือกระบวนการไต่สวน ไต่สวนก็คือศาลต้องแสวงหาข้อเท็จจริง แสวงหา

ความจริงด้วยตัวเองด้วย อย่างในคดีของการทุจริตซึ่งในขณะนี้เราได้เขียนไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช. แล้วว่า 

ให้ศาลใช้ระบบไต่สวน การทีศ่าลใช้ระบบไต่สวนกห็มายความว่า ศาลจะยกฟ้องเพราะเหตสุงสยัไม่ได้ เพราะฉะนัน้ 

กระบวนการมนัควรจะเปลีย่นเป็นว่า ถ้าศาลสงสยัเมือ่ไหร่กใ็ห้แสวงหาข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิได้จนกว่าจะสิน้สงสยั  

จะปล่อยให้ความสงสัยคงอยู่แล้วก็ยกฟ้องไปเลยคงท�าให้กระบวนการยุติธรรมไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนแล้ว 

ก็อาจจะน�าไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน

หมายเหตุ 1. ด�าเนินรายการโดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
   ผู้อ�านวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ถอดความและสรุปการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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