จะต่อสู ้กบั คอร์ รัปชันอย่างไรดี ?
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร1

นับเป็ นเกียรติอย่างสู งที่ขา้ พเจ้าได้รับมอบหมายให้แสดงปาฐกถา เพื่อราลึกถึงท่านอาจารย์ป๋วย
อึ๊งภากร ผูเ้ ป็ นปูชนียบุคคล ซึ่งมีผลงานเป็ นคุณูปการกับสังคมไทยอย่างสู งยิง่ และเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ใน
อุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ ไทยจานวนมาก ส่ วนด้านความคิดทางการเมือง ท่านเคยกล่าวไว้วา่

ผมมีความเชื่ อมั่นอย่ างแน่ นแฟ้ น ในประชาธิ ปไตยและในศักดิ์ศรี ของมนุษย์ ทุกคน ...
ผมเชื่ อในเสรี ภาพและสิ ทธิ มนุษยชน ตามที่บัญญัติไว้ ในปฏิ ญญาสากลของสหประชาชาติ
ผมเชื่ อในสิ ทธิ ของชายหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่ วมในการกาหนดชะตากรรมสังคมที่เขา
อาศัยอยู่ ... ผมเกลียดเผด็จการไม่ ว่าจะมีรูปแบบสี สันใดก็ตาม ผมมีความเชื่ อว่ าระบอบ
ประชาธิ ปไตยควรจะได้ มาอย่ างสันติวิธี เพราะผมต้ องการหลีกเลี่ยงการใช้ กาลังอาวุธใน
การรั กษาอานาจของรั ฐบาล2

ด้านการต่อต้านคอร์ รัปชันและการสร้างความโปร่ งใส ท่านได้แสดงความกล้าหาญที่จะกล่าว
เตือนจอมพลถนอม กิติขจร ขณะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เรื่ องการทับซ้อนของผลประโยชน์เนื่องจาก
จอมพลถนอมดารงตาแหน่งกรรมการอานวยการของธนาคารพาณิ ชย์ถึง 2 แห่ง (พ.ศ.2507) ท่านได้ต้ งั
คาถามถึงความสมควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะเช่นนี้ และวิธีที่ท่านทาก็ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ท่าน
แสดงปาฐกถาเนื่องในงานเลี้ยงประจาปี ของสมาคมธนาคารไทยในปี 2507 โดยกล่าวเป็ นกลอนสุ ภาพ เกริ่ น
นาโดยยกย่องหลักการอันดีของจอมพลถนอมที่วา่ ผูท้ ี่เป็ นรัฐมนตรี จะต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจการทางการค้า
แต่ท่าน ก็ได้ต้ งั คาถามข้อหนึ่ ง ซึ่ งท่านไม่สามารถตอบได้ นัน่ คือกิจการธนาคารเป็ นการค้าหรื อไม่ หลังจาก
ได้อ่านคาปราศรัยนี้ ในวันรุ่ งขึ้นจอมพลถนอมได้ประกาศลาออกจากคณะกรรมการอานวยการของธนาคาร
ทั้งสองแห่งทันที และมีคาสั่งให้รัฐมนตรี ท่านอื่นปฏิบตั ิตาม
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ปรับปรุ งจาก ปาฐกถา 100 ปี ป๋ วย อึ๊งภากร โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 สิ งหาคม 2558
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น.
2
www.puey.in.th/index.php หนังสื อ task=view&id=12
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คณะผูจ้ ดั งานปาฐกถา 100 ปี ป๋ วย อึ๊งภากร ได้ขอให้ขา้ พเจ้าพูดเรื่ อง การจัดการกับปั ญหา
คอร์ รัปชัน่ ในกรอบประชาธิ ปไตย นับเป็ นหัวข้อที่เหมาะแก่กาลเทศะและสอดคล้องกับปรัชญาของท่าน
อาจารย์ป๋วยเป็ นอย่างยิง่
การบรรยายนี้แบ่งออกเป็ นสี่ ตอน ตอนที่หนึ่ง นิยามความหมายและผลของคอร์ รัปชันต่อสังคม
ตอนที่สอง สภาพปั ญหาในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา ตอนที่สาม ทาไมคอร์ รัปชันจึงปราบได้ยากมาก และตอนที่สี่
สรุ ป เหตุใดจึงต้องต่อสู ้กบั คอร์ รัปชันในระบอบประชาธิ ปไตย

1. นิยามและผลกระทบต่ อสั งคม
คอร์ รัปชัน3นั้นมีหลากหลายความหมาย ในที่น้ ีจะใช้ในแนวกว้างให้หมายถึง “การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรื อให้กบั พรรคพวกโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่หรื ออานาจที่ได้รับมอบหมายให้เป็ น
เครื่ องมือกระทาการทุจริ ต พฤติกรรมดังกล่าวอาจผิดหรื อไม่ผดิ กฎหมาย แต่ขดั กับหลักจริ ยธรรมหรื อขัดกับ
ความคาดหวังที่สาธารณะชนมีต่อบทบาทของบุคคลสาธารณะ”4 ซึ่ งบุคคลสาธารณะ ได้แก่นกั การเมือง
ข้าราชการและผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ปรากฏการณ์ คอร์ รัปชันนี้ มีหลายรู ปแบบ ทั้งที่จบั
ต้องได้ไม่ถนัดอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก การทับซ้อนของผลประโยชน์ และที่จบั ต้องคิด
เป็ นตัวเงินได้ในรู ปแบบของสิ นบน เงินพิเศษ การสามารถหาประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ตาแหน่งหรื อ
อานาจในทางกฎหมาย ปรับแปลงกฎเกณฑ์ นโยบาย หรื อผ่านกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลากรภาครัฐเป็ นการเฉพาะในแนวทางที่ขดั กับประโยชน์สาธารณะ อันเป็ นรู ปแบบหนึ่ง
ของคอร์รัปชันที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า state capture และ regulatory capture5
สาหรับในส่ วนของคอร์ รัปชันที่จบั ต้องเป็ นตัวเงินได้น้ นั ก็มีท้ งั ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ คือตั้งแต่
เงินเพียง 100 บาท ไปจนถึง แสน ล้าน พันล้าน ฯลฯ ในระดับสากลแล้วจะพูดกันถึงระดับเล็กและใหญ่ที่
3

นวลน้อย ตรี รัตน์, “การตรวจสอบคอร์รัปชันโดยภาคประชาชนในสถาบันพระปกเกล้า ” , ใน การปฏิรูปรั ฐธรรมนูญ มุมมองเชิ งเปรี ยบเทียบ, การประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้ า ครั้ งที่ 8 พ.ศ. 2549.
4
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร และนวลน้อย ตรัรัตน์,‘คอร์รัปชัน ค่าเช่า และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ’, วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ , ปี ที่21, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2546.
5
ในบ้านเรานิยมเรี ยกกันว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบาย สาหรับนิยาม state capture ที่ธนาคารโลกใช้ หมายถึง พฤติกรรมของปั จเจกหรื อกลุ่มบุคคลหรื อวิสาหกิจทั้งในภาคราชการ
และภาคเอกชนที่ใช้อิทธิพลอานาจในการออกกฎหมายและนโยบายหรื อในการกากับควบคุม เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อให้ได้เปรี ยบ ด้วยการถ่ายเทรายได้ของ
ภาคเอกชนมาสู่ ขา้ ราชการอย่างไม่โปร่ งใส state capture , regulatory capture ต่างจากการเรี ยกรับสิ นบนทัว่ ไปที่ขา้ ราชการ นักการเมืองใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
แล้วหาประโยชน์ส่วนตน ตรงที่ state capture, regulatory capture เป็ นการใช้อิทธิพลเพื่อให้มีกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ตนเอง กลุ่ม หรื อวิสาหกิจได้เปรี ยบเป็ นการ
เฉพาะ โดยกระบวนการส่ งอิทธิพลอาจมองเห็ นได้ยาก ให้ดู The World Bank, Anticorruption in Transition A Contribution to the Policy Debate, Washington D.C. 2000 ,
หน้า xv-xvi; Oleksiy Omelyanchuk, Explaining State Capture and State Capture Modes: The Cases of Russia and Ukraine, Budapest, 2001.
Http://www.ualberla.ca/CIUS/stasiuk/st-pdf/Explaining State Capture.pdf , เข้าถึง 31 กรกฎาคม 2015; Boehm, Frederic , Regulatory Capture Revisited – Lessons from
Economics of Corruption, Ph.D Economics, Anti-Corruption Training & Consulting (ACTC), and Research Center for Political Economy (CIEP, Universidad Externado
de Colombia), Working Paper,July 2007. อาจมีกรณี ที่เป็ นการถ่ายโอนรายได้ที่ควรเป็ นของรัฐบาลมาสู่ ขา้ ราชการเป็ นการส่ วนตัวแบบไม่โปร่ งใสก็เป็ นได้ แนวคิด State
capture, regulatory capture นี้เริ่ มแรกใช้อธิบายปั ญหาในประเทศเปลี่ยนผ่านจากคอมมิวนิสต์เป็ นเสรี นิยม แต่พบว่าเป็ นปั ญหาในสังคมอื่นด้วย
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สอดคล้องกับคาว่า Petty และ Grand คอร์ รัปชัน โดย Petty Corruption เป็ นพวกเงินเล็ก ๆ น้อยที่ขา้ ราชการ
เรี ยกเก็บเมื่อประชาชนไปติดต่อหน่วยราชการในชีวติ ประจาวัน เช่น ที่กรมการขนส่ ง ที่เขต(อาเภอสมัยก่อน)
ที่โรงพยาบาล ที่โรงเรี ยน ฯลฯ ในขณะที่ Grand Corruption จะเป็ นเรื่ องการซื้ อตาแหน่ง การเรี ยกรับสิ นบน
โครงการขนาดใหญ่ การให้ได้สัมปทาน การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม การหารายได้ในกระบวนการ state capture
ฯลฯ
ผลของการคอร์ รัปชันต่อสังคมโดยรวมนั้นคงไม่ตอ้ งสาธยายมากเพราะเป็ นที่ทราบกันดีวา่
สร้างความเสี ยหายหลายอย่าง6 ที่สาคัญคือเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน ทาให้มีการใช้
ทรัพยากรสาธารณะอย่างไร้ประสิ ทธิ ภาพ ประชาชนขาดความเชื่ อถือในระบบประชาธิปไตย
ทาลาย
หลักการนิติธรรม ดังที่มาร์ ค ศักดิ์ซาร์ สรุ ปว่า “คอร์รัปชันคือการใช้อานาจโดยมิชอบ…เป็ นอาการของความ
ไม่เท่าเทียมในสิ ทธิ และโอกาสระหว่างผูม้ ีอานาจกับผูไ้ ร้อานาจ…จึงถือเป็ นปั ญหาเรื่ องความยุติธรรมทาง
สังคม”7 นักวิชาการด้านการต่อต้านคอร์ รัปชันจึงเห็นว่า การป้ องกันคอร์ รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นในแต่ละ
หน่วยงานหากทาได้จะถือเป็ นสิ่ งดีที่สุด แต่ถา้ ข้าราชการและบุคคลสาธารณะคอร์ รัปชันแม้เพียงเล็กน้อย
หากมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ สมควรถูกลงโทษทันทีและโทษจะต้องหนักตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดวามเคย
ชินและทาไปเรื่ อยๆโดยเริ่ มต้นจากเรื่ องเล็กจนเป็ นเรื่ องใหญ่โตในท้ายที่สุด8

2. สภาพปัญหาและปรากฎการณ์คอร์ รัปชันในช่ วง 15 ปี ทีผ่ ่านมา
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะเน้นไปที่คอร์ รัปชันที่จบั ต้องเป็ นตัวเงินได้9 โดยจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนด้วยกันคือ คอร์ รัปชันภาคครัวเรื อน ที่เป็ น Petty Corruption และคอร์ รัปชันภาคธุ รกิจในลักษณะของ
Grand Corruption
คอร์ รัปชันภาคครัวเรือน
ในเรื่ องนี้มีตวั ชี้วดั ระดับการเปลี่ยนแปลง จัดทาโดยคณะวิจยั ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2542 และเมื่อปี 2557 ข้อมูลได้จากการสารวจหัวหน้าครัวเรื อนโดยใช้แบบสอบถามชุด
6

ดูเพิ่มเติมเช่น ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์, คอร์ รัปชั่นกับประชาธิ ปไตยไทย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง ,คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2537, บทที่ 1.
7
มาร์ค ศักดิ์ซาร์ , การต่อสู ้กบั คอร์ รัปชันในสังคมเปลี่ยนผ่าน , Freidrich Ebert Stiftung, พฤษภาคม 2557 . ปกหน้า.
8
ศาสตราจารย์ Prakash Chander, Address, แสดงที่ The XI Annual Conference of the Asian Law & Economics Association, จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 10, สิ งหาคม, 2558, ห้อง 105, ตึกมหาจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคอร์รัปชันแบบที่จบั ต้องไม่ได้ไม่สาคัญแต่เป็ นเพราะว่างานศึกษาวิจยั ยังมีนอ้ ยและเป็ นเรื่ องยากที่จะศึกษา เช่นเรื่ องการช่วยเหลือญาติมิตร การใช้
ข้อมูลลับของทางราชการ การใช้อิทธิพล การใช้บุคคลากรและทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน การรับงานนอก การทางานหลังออกจากตาแหน่งแต่ยงั ใช้เส้นสาย
หรื ออิทธิพลที่มีอยูก่ ่อนเกษียณให้เป็ นประโยชน์ส่วนตน การที่ขา้ ราชการสวมหมวกหลายใบในเวลาเดียวกัน(รับตาแหน่งต่างๆ) ที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกันอยู่ เช่นอัยการมี
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ภาครัฐแต่สามารถเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนที่รับจ้างงานจากภาครัฐได้ เป็ นต้น คอร์รัปชันที่อาจมองเห็ นได้ไม่ชดั เจนหรื อไม่มีการได้รับ
ผลประโยชน์คิดเป็ นเงินได้ที่ชดั เจนเหล่านี้ลว้ นสร้างความเสี ยหายให้แก่ประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้ น เช่นเดียวกับคอร์รัปชันที่จบั ต้องเป็ นตัวเงินได้
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เดียวกันและวิธีวทิ ยาแบบเดียวกัน10 คาถามสาคัญคือ เมื่อไปติดต่อหน่วยราชการ ถูกเรี ยกสิ นบนเงินพิเศษ
หรื อไม่ เป็ นเงินเท่าไร? พบว่า ประชากรที่ถูกเรี ยกสิ นบนลดลงจากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 4.811 และวงเงินใน
ราคาจริ งที่ถูกเรี ยกก็ลดลงมากถึงร้อยละ 9012 สาหรับหน่วยงานที่เรี ยกรับสิ นบนเป็ นมูลค่าสู งสุ ดทั้ง 2 ปี นี้น้ นั
คือกรมที่ดิน อีก 3 อันดับถัดมา สาหรับปี 2542 คือ ตารวจ สรรพากร และกรมการขนส่ งทางบก สาหรับปี
2557 3 อันดับถัดมาคือ ตารวจ โรงเรี ยนรัฐบาลและกรมการขนส่ งทางบก (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สิ นบนภาคครัวเรื อน
ปี พ.ศ.

2542

2557

สัดส่ วนหัวหน้าครัวเรื อนที่ถูกเรี ยกสิ นบน
เงินพิเศษในปี ก่อนหน้า (10%)

10

4.8

มูลค่าสิ นบนเฉลี่ยต่อหัวหน้าครัวเรื อนที่
ถูกเรี ยกให้จ่าย (บาท)

9,722

5,016

15,400

1,648*

มูลค่าสิ นบนทั้งหมด (ล้านบาท) (2557
ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อ )
หน่วยงานที่เรี ยกสิ นบนมากสุ ดสี่ อนั ดับ
แรก (ตามจานวนเงิน )

ที่ดิน, ตารวจ, สรรพากร,
กรมการขนส่ งทางบก

ที่ดิน, ตารวจ, โรงเรี ยนรัฐบาล,
กรมการขนส่ งทางบก

ระดับการคอร์ รัปชันภาคครัวเรื อนที่ลดลงอาจเป็ นเพราะประชาชนไม่กล้าตอบ หรื ออาจ
เปลี่ยนเป็ นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิน จากการศึกษาพบว่าที่ลดลงอย่างมากในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมานี้มีความ
เป็ นไปได้สูงเพราะว่าได้มีการปฏิรูประบบราชอย่างต่อเนื่ องในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งด้านวิธีการให้บริ การ
การตรวจสอบจากภายนอกและการส่ งเสริ มจริ ยธรรม ที่สาคัญมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยทาให้
การเรี ยกรับสิ นบนเป็ นไปได้ยากขึ้น เช่นระบบ EDI ที่กรมศุลกากร การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง
10

ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร ยงยุทธ ไชยพงศ์ ธานี ชัยวัฒน์ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั เรื่ อง “คอร์รัปชันในระบบราชการไทย “การสารวจทัศนคติประสบการณ์ของหัวหน้า
ครัวเรื อน”, สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กันยายน 2557, www.trf.or.th
11
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร ยงยุทธ ไชยพงศ์ ธานี ชัยวัฒน์ รายงานฉบับสมบูรณ์ …. หน้า 6.
12
วงเงินสิ นบนทั้งหมดในปี 2542 = 15,400 ล้านบาท ปี 2557 ลดลงเป็ น 4,949 ล้านบาท หากปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อแล้ว เงินสิ นบนในปี 2557 เป็ นเพียง 1,648 ล้านบาท

4

อินเตอร์ เน็ตที่กรมสรรพากร ฯลฯ ทั้งนี้การปฏิรูปเกิดจากแรงผลักดันของภาคประชาชน ธุ รกิจเอกชนและ
สื่ อ13แต่การปฏิรูประบบการให้บริ การภาคราชการนี้มีผลกับข้าราชการระดับล่างและกลางเป็ นส่ วนใหญ่ ยัง
ไม่เข้าถึงข้าราชการระดับสู งทั้งทหาร พลเรื อน ตุลาการและนักการเมือง
สาหรับสิ นบนเงินพิเศษที่คิดเป็ นตัวเงินได้ในกรณี ของคอร์ รัปชันวงเงินสู งนั้น ดูได้จากตัวชี้วดั
เรี ยกว่า ดัชนีความโปร่ งใส ( Corruption Perception Index หรื อ CPI ) ขององค์การความโปร่ งใสนานาชาติ
(Transparency International หรื อ TI ดังแสดงในแผนภาพที่ 1)
แผนภาพที่ 1 ดัชนีภาพพจน์คอร์ รัปชัน (CPI) โดยองค์การความโปร่ งใสนานาชาติ (TI)

ขณะนี้ CPI ได้ถูกใช้เป็ นดัชนี แสดงระดับคอร์ รัปชันของประเทศต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการคอร์ รัป
ชันภาคราชการแบบเหมารวมทุกประเภท ไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ แต่เมื่อศึกษาลึกลงไป พบว่าข้อมูลที่ใช้เพื่อ
สร้างดัชนีน้ ี เป็ นทัศนคติของนักธุ รกิจข้ามชาติที่ลงทุนในประเทศต่าง ๆ เป็ นโครงการขนาดใหญ่วงเงินสู ง
ซึ่ งมีนยั ว่าเงินสิ นบนที่เกี่ยวโยงต้องสู งด้วย ดังนั้น CPI จึงเป็ นดัชนีของคอร์ รัปชันขนาดใหญ่ ไม่ใช่ภาพรวม
ของคอร์ รัปชันภาคครัวเรื อนในประเทศนั้น ๆ14
การคานวณดัชนี CPI เป็ นการให้คะแนนจาก 0 ถึง 100 คะแนน ใกล้ 100 แสดงความโปร่ งใส
สู ง หรื อระดับคอร์ รัปชันต่า ยิ่งคะแนนใกล้ศูนย์ยงิ่ มีคอร์ รัปชันสู ง
ในแผนภาพที่ 1 ที่แสดงค่าดัชนี CPI และอันดับของไทยเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ในช่วงเวลา 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2556 นั้น จะเห็นได้วา่ ค่า CPI ของไทยค่อนข้างต่า แสดงว่า
มีคอร์ รัปชันสู ง และเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วง 15 ปี

13
14

ผาสุ ก ยงยุทธ ธานี 2557, อ้างแล้ว, หน้า 48-49.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร ยงยุทธ ไชยพงศ์และธานี ชัยวัฒน์, รายงานฉบับสมบูรณ์ …, หน้า 3-4.
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อันดับของไทยลดลงมากจากอันดับที่ 61 ในปี 2542 เป็ น
อันดับที่ 102 ในปี 255615 สะท้อนว่าประเทศอื่นได้ปรับตัวให้ดีข้ ึนเก่งกว่าไทย ประเทศในเอเชียที่มีอนั ดับ
ดีกว่าไทยในปี 2556 มีสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ (อันดับที่ 5, 53 และ 94 ของโลกตามลาดับ)
สาหรับประสบการณ์ของนักธุ รกิจไทย สังศิต พิริยะรังสรรค์ เมื่อปี 2541 ได้สอบถามนักธุ รกิจ
430 รายที่สังกัดอยูใ่ นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเรื่ องการจ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่หน่วยงานราชการ ร้อยละ 63 ตอบว่าจ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชา ส่ วย
และเงินใต้โต๊ะ นอกเหนือจากค่าคอมมิชชัน่ ในการประมูลโครงการ อีกร้อยละ 36 ตอบว่าไม่ได้จ่าย
หน่วยงานที่นกั ธุ รกิจระบุวา่ จ่ายเงินให้ต้ งั แต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง มี กระทรวงมหาดไทย คมนาคม
อุตสาหกรรม แรงงานและสวัสดิการ สาธารณะสุ ข ศึกษาธิการ สานักนายกรัฐมนตรี ยุติธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทบวงมหาวิทยาลัย ตามลาดับ16
คอร์ รัปชันประเภทวงเงินสู งๆ มักหลุดรอดจากการถูกลงโทษเสมอ โดยเฉพาะกรณี การซื้ อ
ตาแหน่ง ซึ่ งในเรื่ องนี้ น้ นั งานศึกษาของผาสุ กและสังศิต ในกรณี ของตารวจ เมื่อปี พ.ศ.2535 พบว่าวงเงินที่
จ่ายเพื่อซื้ อตาแหน่งใหญ่สูงสุ ดอาจสู งถึง 30 -50 ล้าน และอดีตรองอธิบดีกรมตารวจ พลตารวจเอกวสิ ษฐ เดช
กุญชร ได้ให้สัมภาษณ์ “ยอมรับว่า มีการซื้ อขายตาแหน่งกันจริ งในกรมตารวจ”17
งานศึกษาของ ศุภชัย ยาวะประภาษ เมื่อปี พ.ศ. 254318 ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์หวั หน้าส่ วน
ราชการระดับอาเภอ จังหวัดและส่ านกลาง ระดับอธิ บดี รองอธิ บดี ผูอ้ านวยการกรมเกือบ 600 ราย ที่ทางาน
ในหน่วยงานราชการต่างๆพบว่า ร้อยละ 43.6 ตอบว่ามีการซื้ อขายตาแหน่งในหน่วยงานของตน ร้อยละ 50.3
ตอบว่าไม่มี และร้อยละ 6.2 ตอบว่าไม่แน่ใจ เมื่อถามว่า มีตวั กลางหรื อไม่ในการซื้ อตาแหน่ง ข้าราชการ
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตอบว่า ผูป้ ระสานการซื้ อขายตาแหน่งคือ นักการเมืองตามด้วยคนใกล้ชิด แต่ที่
กรุ งเทพมหานคร ระบุวา่ ไม่ตอ้ งผ่านใคร ติดต่อกับผูบ้ งั คับบัญชาได้เลย
หลายคนเชื่อว่าคอร์ รัปชันวงเงินสู งมักเกิดจากนักการเมืองบังคับให้ขา้ ราชการทา แต่ในทาง
ปฏิบตั ิจริ งนั้น ข้าราชการระดับสู งสามารถกระทาการทุจริ ตได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งร่ วมมือกับนักการเมือง
แต่อาจร่ วมมือกับนักธุ รกิจ และข้าราชการคนอื่น
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ในปี 1998 และ 2013 จานวนประเทศทั้งหมดที่ได้รับการจัดอันดับคือ 85 และ 175 ตามลาดับ
สังศิต พิริยะรังสรรค์ “ ตัวชี้ บางประการแสดงระดับการคอร์รัปชันของหน่วยราชการ: ประสบการณ์ของนักธุรกิจกลุ่มตัวอย่าง “ ใน รายงานผลการวิจัยการคอร์ รัปชันใน
ระบบราชการไทย , โดยผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรี รัตน์ สักกริ นทร์ นิยมศิลป์ เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบในวงราชการม ธันวาคม 2541, หน้า 179, 209
17
“วสิ ษฐ รับตาแหน่งตารวจซื้ อขายได้” สยามรัฐรายวัน, 20 กรกฎาคม 2533.
18
ศุภชัย ยาวะประภาษ, “คอร์รัปชันในวงราชการ มุมมองของข้าราชการและแผนปฏิบตั ิการสร้างสังคม “, ใน ยุทธศาสตร์ การต่ อต้ านคอร์ รั ปชั นในประเทศไทย พ.ศ. 2543
โดย นิพนธ์ พังพงศกร ศุภชัย ยาวะประภาษ ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร เสาวนี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
16
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เท่าที่กล่าวมาเป็ นเรื่ องของทฤษฎีและงานสารวจ โลกแห่ งความจริ งเป็ นอย่างไร? ในส่ วนต่อไป
จะวิเคราะห์กรณี อ้ือฉาวเมื่อเร็ วๆนี้สามกรณี ดว้ ยกัน เพื่อให้เห็นความซับซ้อนของคอร์ รัปชันวงเงินสู ง
กรณีทหี่ นึ่ง รัฐบาลถูกโกง จ่ายเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ให้บริ ษทั ปลอมหลายพันล้าน
ขณะที่เขียนปาฐกถานี้ กระบวนการสื บสวนสอบสวน และดาเนินคดีกบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกรณี อ้ือฉาว
นี้ยงั ไม่สิ้นสุ ด ข้าราชการบางคนถูกลงโทษไปแล้ว แต่อีกส่ วนหนึ่งยังเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหา เท่าที่รวบรวมข้อมูลที่
เปิ ดเผยแก่สาธารณชนพอจะประมวลความเป็ นมาได้ดงั นี้ กลางปี 2556 สานักข่าวอิศรา เสนอข่าวว่า
สรรพากรคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั ปลอม 63 บริ ษทั โดยได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็ นเงิน 4,298,584,817
ล้านบาท ทุกบริ ษทั ที่ไปตรวจสอบมีที่ต้ งั เป็ นห้องว่างเปล่าหรื อบ้านร้าง (30 แห่งใช้เลขที่บา้ นเดียวกัน) พบ
หลักฐานว่าบุคคลที่ต้ งั บริ ษทั ปลอมเป็ นเจ้าของสานักงานบัญชี ทนายความ และเกี่ยวพันกับผูส้ อบบัญชีและ
ผูใ้ หญ่ในกรมสรรพากร
การเสนอข่าวอย่างต่อเนื่ องของสานักข่าวอิศรา ส่ งผลให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ จนนาไปถึงการส่ งเรื่ องให้ดีเอสไอ และป.ป.ช. เข้ามาสื บสวน และตั้งอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริ ง ตามมาด้วยการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงการคลัง การอายัดทรัพย์ขา้ ราชการระดับสู ง การ
ไล่ออก การให้ออก การถูกสอบวินยั ร้ายแรงมากกว่า 10 ราย ผูใ้ หญ่ถูกพักราชการ19 มิถุนายน 2558 ป.ป.ช.
มีมติอายัดทรัพย์ผใู ้ หญ่ เป็ นทองคามูลค่าเกือบ 180 ล้านบาท ภายหลังจากการปกปิ ดบัญชีทรัพย์สินและอยู่
ระหว่างการตรวจสอบว่าร่ ารวยผิดปกติหรื อไม่ เนื่ องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตโกงภาษี
มูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท20
ณ จุดนี้ “การไต่สวนพบเพียงระดับข้าราชการ”21 ไม่มีขา่ วนักการเมืองเกี่ยวโยงแต่อย่างใด นัน่
คือหากเป็ นจริ ง แสดงว่าข้าราชการระดับสู งจานวนหนึ่ งร่ วมกันกระทาการทุจริ ตด้วยตนเอง พวกเขามี
การศึกษาสู งระดับปริ ญญาตรี โท บ้างผ่านการอบรมผูบ้ ริ หารระดับสู งหลายแห่ง เช่น วิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร วปอ. นักบริ หารระดับสู ง (นบส.1) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (กพ.)
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสู ตร วตท.) และ หลักสู ตร Directors
Certification Program (DCP) ของ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

19

สานักข่าวอิศรา 30 ธันวาคม 2556. “เบื้องหลังเปิ ดโปงทุจริ ตภาษี 4.3 พันล้าน ข่าวเจาะแห่ งปี ”; ไทยพับลิกา 22 มิถุนายน 2558
“อนุฯ ป.ป.ช. อายัดทอง 179 ล. อดีตอธิบดีกรมสรรพากรไม่ปรากฏในบัญชี“ไทยรัฐออนไลน์ 25 มิถุนายน 2558. เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2558. การอายัดนี้ยงั อยูใ่ นขั้นถูก
กล่าวหา จะต้องมีข้ นั ตอนการเข้าชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาอีกเป็ นขั้นต่อไป
21
“ ‘สาธิต’ รับทราบข้อกล่าวหา”, เดลินิวส์, วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หน้า 12.
20
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ทั้งนี้ ยังจะต้องติดตามต่อไปว่า ในท้ายที่สุดผูเ้ กี่ยวโยงทั้งหมดทั้งนอกและในหน่วยงานที่มี
ปั ญหามีกี่ราย? ทุกรายจะถูกลงโทษไหม? และรัฐบาลจะสามารถเรี ยกค่าเสี ยหายที่ได้จ่ายเงินภาษีของ
ประชาชนทั้งประเทศไปถึง 4.3 พันล้านบาทให้กบั มิจฉาชีพได้ไหม?
กรณีทสี่ อง โจรช่วยจับคอร์ รัปชัน
ปลายปี 2554 ขณะผูใ้ หญ่ในกระทรวงแห่งหนึ่ง ฉลองแต่งงานลูกสาวที่โรงแรมหรู โจรได้เข้า
ปล้นบ้าน ขนเงินสดที่ผสู้ ื่ อข่าวรายงานว่ายังมีสายรัดจากธนาคารเป็ นเงินจานวนมาก โดยโจรรับสารภาพ
เบื้องต้นว่าพบกระเป๋ าใส่ เงินหลายร้อยล้านบาท แต่ขนเงินไปได้กว่า 200 ล้านบาทเท่านั้น ฝ่ ายเจ้าของบ้าน
บอกว่าเงินที่ถูกปล้นเป็ นเงินสิ นสอด เงินเตรี ยมจัดงานแต่งลูกสาวประมาณ 5 ล้านบาท ในที่สุดตารวจตาม
คืนเงินมาได้เกือบ 20 ล้าน ความไม่ชอบมาพากลนี้ทาให้ผใู ้ หญ่ ถูกย้ายไปช่วยราชการ และป.ป.ช.เข้า
ดาเนินการอายัดเอกสารและทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบว่าร่ ารวยผิดปกติหรื อไม่22
4 ปี ต่อมา (มกราคม 2557) ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าผูใ้ หญ่ร่ ารวยผิดปกติ จึงฟ้ องศาลแพ่งให้มี
คาสั่งยึดทรัพย์สิน ให้ตกเป็ นของแผ่นดินมูลค่า 46,141,038 ล้านบาท23
เหตุปล้นบ้านครั้งนั้นมีรายงานว่าเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย “มีนกั การเมืองเข้า
มาเกี่ยวโยงกับงบประมาณในการอนุมตั ิโครงการสาคัญ... คนร้ายที่ลงมือมัน่ ใจว่า การก่อเหตุครั้งนี้ จะไม่เป็ น
คดีความแต่เรื่ องบานปลาย เพราะแม่บา้ นโทรแจ้ง 191”24
สาธารณชนคนนอกวงจะไม่มีทางได้รับรู ้กรณี อ้ือฉาวนี้ และอาจไม่มีการเอาผิดใครเลย ถ้าโจร
ไม่ได้เข้ามาช่วย
ข้อมูลที่เปิ ดเผยแก่สาธารณชนผ่านสื่ อ ทาให้ทราบเส้นทางชีวติ ราชการของผูใ้ หญ่ จบปริ ญญา
ตรี ผ่านการอบรมหลักสู ตร นักบริ หารระดับสู ง นบส.1 หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณราจักร วปอ. และ
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง จากที่เคยมีตาแหน่งสู งในกรมสาคัญเช่นทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง จนในที่สุดได้เป็ นปลัดกระทรวง สื่ อมวลชนประเมินกันว่า “เหล่านี้คือพื้นฐาน อันทาให้มีเงิน
จานวนมหาศาลไปกบดานสงบนิ่งอยูใ่ นบ้าน.... ปมเงื่อนอยูท่ ี่วา่ กระบวนการจัดการ...จะสามารถลากคอ

22

‘ไขรหัสปล้นบ้านปลัดสุ พจน์’ กับที่มา ‘ร่ ารวยผิดปกติ’,ไทยรัฐออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558; “ เกมหักเหลี่ยม เฉื อนเงิน เชือด ‘สุ พจน์ ทรัพย์ลอ้ ม‘ ขโมยขึ้นบ้าน
200 ล้าน สถานการณ์จริ งหรื ออุปโลกน์“, THAIPUBLICA, 25 พย. 2554. Thaipublica.org/2011/supoj-robbery-game/ เข้าถึง 27 ก.ค.2558.
23
“ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ ‘สุ พจน์ ทรัพย์ลอ้ ม “46 ล้านตกเป็ นของแผ่นดิน”, Thai Publica 1 กุมภาพันธ์ 2557. ตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 ข้าราชการที่ถูกข้อหาร่ ารวยผิดปกติ จะถูกยึดทรัพย์สินที่ไม่สามารถนาพยานหลักฐานมาแสดงให้กระจ่างถึงที่มาที่ไปในการได้ทรัพย์สิน
ดังกล่าว
24
“ย้อนรอยปล้นบ้าน ‘ปลัดสุ พจน์’ โดนสาวไส้รวยอูฟ้ ู่ เจอป.ป.ช. อายัดทรัพย์” , ไทยรัฐออนไลน์ 1 มีนาคม 2558
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บรรดานักการเมือง พรรคการเมือง... ขึ้นสู่ ตะแลงแกงได้หรื อไม่”25 สายรัดเงินจากธนาคารต่างๆ จะนาไปสู่
ผูเ้ กี่ยวข้องรายอื่น ๆ ในภาคธุ รกิจเอกชนได้หรื อไม่? อ
กรณีทสี่ าม คดี CTX 9000 มีหลักฐานความไม่ชอบมาพากล แต่ในท้ายที่สุดไม่มีการดาเนินคดี
ใด ๆ
เมื่อ พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้บริ ษทั บทม.ผูส้ ร้างสนามบินจัดซื้ อ CTX 9000 เครื่ อง
สแกนดักจับวัตถุระเบิด 26 เครื่ อง เพื่อติดตั้งในสนามบินสุ วรรณภูมิ บทม.ทาสัญญาการจัดซื้ อจัดจ้างผ่าน
บริ ษทั ตัวแทน ผลที่เกิดขึ้นคือมีส่วนต่างของราคาจากบริ ษทั ผลิตมาถึงมือ บทม. จานวนหนึ่ง
เมื่อ พ.ศ. 2547 บริ ษทั อินวิชนั่ ถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ
ตรวจสอบพบว่า ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้ติดสิ นบนเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศ
จีนและฟิ ลิปปิ นส์ ให้ซ้ื อสิ นค้าของตน แต่ในประเทศไทย ได้พบความตั้งใจที่จะใช้เงินส่ วนต่างของราคาจ่าย
ให้หรื อสัญญาว่าจะจ่ายเจ้าหน้าที่ไทย แต่ยงั ไม่ทนั เสร็ จสิ้ น ก็ถูกสอบสวนเสี ยก่อน
อินวิชนั่ ทาผิดตามกฎหมายสหรัฐฯ อินวิชนั จึงได้ทาข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ยอมรับความผิดทั้งหมดและได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าหากจะขาย CTX ให้แก่ประเทศไทย จะต้องขายตรง
ให้กบั บริ ษทั ที่สร้างสนามบินสุ วรรณภูมิเท่านั้นโดยห้ามขายผ่านบริ ษทั ตัวแทนเอกชนใดๆ26
เมื่อเรื่ องอื้อฉาวของ “อินวิชนั ” เป็ นข่าวในเมืองไทย ได้มีการทาสัญญาใหม่กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิต แต่
บทม.ก็ยงั คงต้องจ่ายในราคาเดิมที่มีส่วนต่างจานวนเดิม
โดยอธิ บายว่าส่ วนต่างมีการรวมค่าอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และภาษีในราคาด้วย มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ก็พบว่าส่ วนต่างทั้งหลายอยูใ่ นวิสัยที่
รับได้ในทางธุ รกิจ
หลังการรัฐประหารพ.ศ. 2549 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
รัฐหรื อ ค.ต.ส.ของรัฐบาลพลเอกสุ รยุทธ จุลนานนท์ ตรวจสอบคดี CTX มีผถู ้ ูกกล่าวหาซึ่ ง รวมทั้งอดีต
นายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กลุ่มบริ ษทั เอกชน 25 ราย และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั สร้าง
สนามบินสุ วรรณภูมิ (บทม.)ประกอบด้วย อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม นายทหารยศพลเอก นายทหารยศพล
อากาศเอก อัยการสู งสุ ด และนักธุ รกิจเอกชน 2 ราย
เมื่อ พ.ศ. 2551 เมื่อ ค.ต.ส. ส่ งเรื่ องไปให้อยั การสู งสุ ดดาเนินการฟ้ องร้อง อัยการสู งสุ ดมีขอ้
โต้แย้งจากความไม่สมบูรณ์ของคดีสองครั้ง ครั้งสุ ดท้ายเกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

25
26

“โลกธรรม อานาจกรณี ”สุ พจน์ ทรัพย์ลอ้ ม” กับ “นักการเมือง”, มติชนรายวัน, 26 พฤศจิกายน 2554.
“ย้อนรอยมหากาพย์ 7 ปี CTX: ตอนจบแบบหักมุมของ ป.ป.ช.” Thai Publica, 27 กันยายน 2555. Thaipublica.org.2012/09/ctx.3/ เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2558
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ในรายงานของสื่ อสานักงานอัยการสู งสุ ดยืนยันว่า
“หลักฐานเอกสารที่กระทรวงยุติธรรม
สหรัฐอเมริ กาส่ งมาให้สานักงานอัยการสู งสุ ดตามพระราชบัญญัติความร่ วมมือระหว่างประเทศ…ที่ยนื ยันว่า
ไม่มีหลักฐานของการให้ค่าตอบแทนโดย “อินวิชนั่ ” หรื อตัวแทนบริ ษทั ให้แก่เจ้าหน้าที่ไทยและไม่มี
หลักฐานว่า อินวิชนั่ ได้ยอมรับหรื อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้ องแต่อย่างใด”
ป.ป.ช. จึงเตรี ยมการที่จะฟ้ องเอง และได้ส่งกรรมการ ป.ป.ช. คือ ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว เดินทาง
ไปขอข้อมูลรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรมที่สหรัฐฯ
ได้เอกสารข้อมูลจานวนมากและได้ส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง27 ก่อนที่ ศ.เมธี จะหมดวาระการเป็ นกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อ 9 สิ งหาคม 255528
28 สิ งหาคม 2555 ป.ป.ช. แถลงอย่างเป็ นทางการว่า ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ยกคาร้องต่ออดีต
นายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม บริ ษทั เอกชนหลายกลุ่ม ในคดีการซื้ อและติดตั้งเครื่ อง. CTX
และการก่อสร้างระบบสายพานลาเลียงกระเป๋ าในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ 29
31 สิ งหาคม 2555 ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว ได้ให้ขอ้ สังเกตกับมติเอกฉันท์ของ ป.ป.ช.
โดยอ้างถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไปได้มาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯที่ระบุวา่ ตัวแทนของฝ่ ายอินวิชนั “มีความ
ตั้งใจที่จะใช้ส่วนต่างของราคา...[เพื่อ] จ่ายให้หรื อสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของไทย”30
และ
ศาสตราจารย์เมธี ได้สรุ ปท้ายบทความว่า “ถ้าทางการสหรัฐอเมริ กามีความมัน่ ใจถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่เอา
ผิดใครเลยได้อย่างไร?” 31
ความกังขาเกี่ยวกับความโปร่ งใสหรื อไม่โปร่ งใสของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง CTX 9000
ยังคงมีอยูแ่ ละยังคงมีหลายคาถามที่ยงั ต้องการคาตอบเช่น การที่อยั การสู งสุ ดเป็ นหนึ่งในผูถ้ ูกกล่าวหา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่เป็ นผูฟ้ ้ องร้องผูก้ ระทาความผิดด้วย นับเป็ นประเด็นการทับซ้อนของผลประโยชน์
หรื อไม่?
หากพบว่าหลักฐานที่ได้จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่เพียงพอ
เพิม่ เติมภายในเมืองไทยเองหรื อไม่ เพียงใด?

ได้มีการแสวงหาข้อมูล

อีกคาถามหนึ่งคือ เมื่อหน่วยงานหลัก 2 แห่ง ได้แก่ อัยการสู งสุ ด และป.ป.ช. ได้ลงมติที่จะไม่
ฟ้ องคดีน้ ีแล้วนั้น หมายความว่าเป็ นการสิ้ นสุ ด ไม่มีช่องทางที่จะรื้ อฟื้ นคดีได้อีกกระนั้นหรื อ ทั้ง ๆ ที่ความ
กังขาของหลาย ๆ คนก็ยงั มีอยู่ รวมทั้งของอดีตกรรมการ ป.ป.ช. เช่น ศาสตราจารย์ ดร เมธี ครองแก้ว
27

เมธี ครองแก้ว , เบือ้ งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์ ,10 สิ งหาคม 2557ม หน้า 73.
เมธี, เบือ้ งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์ , คานา.
29
Thaipublica 27 กันยายน 2012. ในรายละเอียดการจัดซื้ อจัดจ้างเครื่ องCTX 9000 กระทาโดยรวมการสร้างระบบสายพานด้วย เป็ นเงินอีกกว่าพันล้านบาท และในส่ วนนี้ก็มี
ผูต้ ้ งั ข้อสงสัยถึงจานวนเงินมหาศาลในการนี้
30
เมธี, เบือ้ งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์ , หน้า 75.
31
เมธี, เบือ้ งลึก ป.ป.ช. และนิติเศรษฐศาสตร์ , หน้า 75.
28
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จากกรณี อ้ือฉาวที่กล่าวมา หากมีหลักฐานความไม่ชอบมาพากลจริ ง มีขอ้ สังเกตบางประการ
กล่าวคือ คอร์ รัปชันวงเงินสู ง เป็ นพฤติกรรมการใช้ตาแหน่งในทางมิชอบของข้าราชการระดับสู ง ซึ่ งอาจทา
ได้ดว้ ยตนเอง หรื ออาจจะร่ วมมือกับนักธุ รกิจหรื อกับนักการเมืองเป็ นพันธมิตร 2 เส้าหรื อ 3 เส้า เป็ นคอร์ รัป
ชันที่เกิดจากการสมยอมกันระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับ
ทาให้ยากที่จะตรวจสอบและส่ งผลเสี ยสู งต่อสังคมวง
กว้างเพราะใช้ทรัพยากรสาธารณะมาก32
ข้าราชการมีการศึกษาสู ง ความสามารถ ทาให้กา้ วหน้าในการงาน แต่อีกส่ วนหนึ่ งเพราะ
ปรับตัวรับกับขบวนการคอร์ รัปชัน โดยผ่านการอุม้ ชูของ “ ผูใ้ หญ่ ” ทั้งในกระทรวงเองและจากนักการเมือง
ที่ร่วมขบวนการอยูแ่ ล้ว
เนื่องจากอยูใ่ นหน่วยราชการที่มีช่องทางการคอร์ รัปชันสู งแต่ขาดกลไกการ
ตรวจสอบ ทาให้นึกถึงงานวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตของนายตารวจท่านหนึ่ง ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและทัศนคติของนายตารวจชั้นสัญญาบัตรในบริ บทของระบบส่ วยซึ่ งทาให้ตารวจ
ที่เริ่ มแรกมี
ลักษณะเหมือนผ้าขาว แล้วค่อยๆเปลี่ยนสี คล้ าเร็ วขึ้นจากประสบการณ์ทางานกับผูบ้ งั คับบัญชาและระบบที่
เป็ นปัญหา33
การยอมรับได้กบั วัฒนธรรมไม่สุจริ ตหรื อวัฒนธรรมคอร์ รัปชัน ได้กลายเป็ นสิ่ งที่พบเห็นอยู่
ทัว่ ไปในหน่วยราชการเกรดเอของไทยหลายแห่ง นับเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีการศึกษาวิจยั ให้ลึกซึ้ งและหาทาง
แก้ไขให้ได้ผลจริ งจังมากกว่านี้
กรณี อ้ือฉาวที่เชื่ อมโยงกับบุคคลระดับ “บิ๊ก” เป็ นจานวนมาก (นักธุ รกิจที่มีอิทธิพลสู ง
นายทหารชั้นผูใ้ หญ่ นักการเมือง ข้าราชการระดับสู งจากหลายหน่วยงาน และจากหน่วยงานตรวจสอบ) การ
ดาเนินการเอาผิดหรื อการหาผูร้ ับผิดชอบกับความไม่โปร่ งใส เป็ นเรื่ องยากมากจริ งๆ แม้วา่ จะมีเบาะแส
ความไม่ชอบมาพากลมาจากต่างประเทศ และแม้แต่รัฐบาลแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารใช้เหตุผลว่าเพื่อเข้ามา
แก้ปัญหาคอร์ รัปชันโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ยงั ไม่สามารถเอาผิดใครได้
กรณี เหล่านี้ เป็ นตัวอย่างไม่ดีให้ขา้ ราชการระดับกลางเอาอย่างหรื อไม่?
เรื่ องอื้อฉาวทั้งสามกรณี ถูกเปิ ดโปงโดยคนภายนอก แสดงให้เห็นความอ่อนแอของกลไกการ
ตรวจสอบภายในระบบราชการและองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชันเช่น ป.ป.ช. แต่แสดงอานุภาพของภาค
ประชาชนในการให้เบาะแส และบทบาทสื่ อมวลชนในการเปิ ดโปงคดีคอร์รัปชันให้สาธารณชนได้รับทราบ
จนนาไปสู่ การเอาผิดกับผูท้ ุจริ ตได้ นับเป็ นบทบาทที่สาคัญยิง่ ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านคอร์ รัปชัน

32

นักวิชาการบางคนเรี ยกว่า collusive corruption และควรได้รับโทษหนักมาก ให้ดู Prakash Chander, “Address”, 2558, อ้างแล้ว.
ร.ต.อ. พงสันต์ คงตรี แก้ว ,“กระบวนการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติของนายตารวจชั้นสัญญาบัตร”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
33
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สาหรับคอร์ รัปชันที่จบั ต้องได้ยากประเภทการเล่นพรรคเล่นพวก
การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ คอร์ รัปชันเชิงนโยบายหรื อ state capture บางประเภท ไม่มีตวั ชี้ วดั แต่คาดว่าไม่น่าจะ
เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากสภาพสังคมที่ให้ความสาคัญกับระบบเครื อญาติ ระบบพรรคพวก และระบบ
อุปถัมภ์ยงั คงอยู่
โดยสรุ ป ในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา ขณะที่คอร์ รัปชันภาคครัวเรื อนหรื อ Petty Corruption ใน
เมืองไทยลดลงมาก แต่ประเภทที่เป็ นสิ นบน เงินพิเศษขนาดใหญ่แบบ Grand Corruption แทบไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนเลย และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกแล้ว ไทยอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างแย่ และ
แย่กว่าเพื่อนบ้านเช่น ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และสิ งคโปร์

3. ทาไมจึงปราบคอร์ รัปชั นได้ ยากมาก เพือ่ ทีจ่ ะตอบคาถามนีต้ ้ องรู้ สาเหตุทนี่ าไปสู่ พฤติกรรมคอร์ รัปชั น
นักวิชาการพยายามตอบคาถามนี้ในกรณี ของไทย แบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่มหลักคือ (1)
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (2) นักศีลธรรมจรรยาธรรม (3) นักเศรษฐศาสตร์การเมือง และ (4) นักวิเคราะห์
สังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

มุมมองของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก
มูลเหตุจูงใจให้กระทาการคอร์ รัปชันคือ
ผลประโยชน์ที่จะได้ท้ งั ที่เป็ นตัวเงินและหรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ แต่การคอร์ รัปชันก็มีตน้ ทุนถ้าถูกจับได้ ดังนั้นผูก้ ระทาจึงต้องคิดถึงต้นทุนผลได้วา่ คุม้
หรื อไม่ ตราบใดที่ผลประโยชน์สูงแต่ตน้ ทุนต่า ผลได้สุทธิ ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้คอร์ รัปชันต่อไป34 แนวโน้ม
เช่นนี้จะยิง่ สู งในสังคมซึ่ งสถาบันทางสังคมอ่อนแอและมีความเหลื่อมล้ าสู ง35
สาหรับในเมืองไทยระบบการเมืองที่ผกู ขาดอานาจทาให้ขา้ ราชการมีอานาจด้านดุลยพินิจสู ง
ทาให้มีโอกาสหาประโยชน์จากการทุจริ ตได้ง่าย แต่ตน้ ทุนต่าเพราะระบบกฎหมายและระบบการป้ องปราบ
คอร์ รัปชันอ่อน บทบาทของ ป.ป.ช.ในการลงโทษผูก้ ระทาความผิดไร้ประสิ ทธิ ภาพ36 ทางออกเน้นไปที่การ
ทาให้องค์การต่อต้านคอร์ รัปชันเข้มแข็ง การสร้างระบบที่ดีให้มีหลักการนิติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
การกระจายรายได้ จะช่วยลดพฤติกรรมคอร์ รัปชันได้

34

เมธี ครองแก้ว “ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการป้ องกันการทุจริ ต”, มติชนออนไลน์ 30 มีนาคม 2558
เมธี ครองแก้ว “เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยการปราบคอร์รัปชัน” PPT. สถาลันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), งานสัมมนาวิชาการประจาปี พ.ศ. 2549
36
“พลิกแฟ้ มวิจยั ‘ศ.เมธี’ เทียบแนวทางปราบทุจริ ตในเอเชี ย – ป.ป.ช.” สานักข่าวอิศรา 14 กันยายน พ.ศ.2557. www.isranews.org/isranews-scooplitem/32873-matee-77701.html เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2558.
35
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มุมมองของนักศีลธรรมจรรยาธรรม
แนวคิดนี้มุ่งไปที่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ผูท้ ี่เห็นแก่ประโยชน์ผลได้ที่เป็ นตัวเงินจากการ
คอร์ รัปชัน และพร้อมที่จะทาการทุจริ ตเมื่อประโยชน์มากกว่าต้นทุนเสมอนั้น เพราะมีการให้คุณค่าของ
ผลได้ที่คิดเป็ นตัวเงินมากกว่าคุณค่าของการไม่ทุจริ ต การให้คุณค่ากับจริ ยธรรมไม่ทุจริ ตสู งจะช่วยลดคอร์
รัปชันได้37 ทางออกคือต้องทาคนให้เป็ น “คนดี (moral man)” ด้วยการส่ งเสริ มหลักการคุณธรรมจริ ยธรรม
ในหมู่ขา้ ราชการและนักการเมือง แต่ยอมรับว่าการทาคนให้เป็ นคนดีเป็ นเรื่ องยากมาก
มุมมองของเศรษฐศาสตร์ การเมือง38
ปั ญหาคอร์ รัปชันเกี่ยวโยงกับกระบวนการสะสมทุนและระบอบการปกครองว่าเป็ นระบอบที่
เปิ ดกว้างให้กบั เสรี ภาพของสื่ อมวลชนและการมีสิทธิ เสรี ภาพของประชาชนในการร่ วมรณรงค์ต่อสู ้กบั
ปั ญหาคอร์ รัปชันหรื อไม่เพียงใด และวิเคราะห์ดว้ ยว่า กระบวนการต่อสู ้กบั คอร์ รัปชัน โดยภาคประชาชนนี้
ต้องทาอย่างต่อเนื่ องเพราะผูท้ ุจริ ตจะปรับตัวอยูเ่ สมอ
แรงจูงใจในการคอร์ รัปชันคือ ผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้รับ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ นสิ นบนหรื อภาษี
คอร์ รัปชัน และรายได้จากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) การกินค่าหัวคิว การคุม้ ครองเศรษฐกิจผิด
กฎหมาย หักด้วยต้นทุนที่ตอ้ งลงไปเพื่อให้ได้อานาจหรื อตาแหน่งที่มีอานาจในการสั่งการ และต้นทุนที่ตอ้ ง
ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ถูกจับได้ เมื่อนักการเมืองได้จดั ตั้งรัฐบาล จะพยายามเพิ่มรายได้จากสิ นบนและค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กับพยายามลดต้นทุน โดยการพยายามควบคุมกระบวนการยุติธรรม สื่ อมวลชน และ
ฝ่ ายค้าน
เมื่อประเทศไทยอยูใ่ ต้ระบอบการเมืองเผด็จการโดยทหาร ในทศวรรษ 2500 และ 2510 ภาค
สื่ อมวลชนและประชาชนถูกควบคุมและจากัดเสรี ภาพ ต้นทุนของคอร์ รัปชันจึงต่า การทุจริ ตในสมัยนั้นจึง
สู ง
ในช่วงที่ระบบการเมืองเปิ ดมากขึ้น เช่นสมัยประชาธิ ปไตยครึ่ งใบ (2523- 2531) และ
ประชาธิปไตยเต็มใบ (2532 –2534, 2535 – 2548) ความพยายามดังกล่าว จะปะทะประสานกับบทบาทการ
ตรวจสอบของสื่ อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและขบวนการประชาชนที่ตื่นตัวจะผลักดัน
ให้รัฐบาลทาหน้าที่โดยโปร่ งใสและรับผิดชอบมากขึ้น
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เมธี ครองแก้ว “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยการป้ องกันการทุจริ ต”, มติชนออนไลน์ 30 มีนาคม 2558
ให้ดู ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร. “ธนกิจการเมือง” ปาฐกถานา การสัมมนาประจาปี เรื่ อง ธนประชาชน”, ในการปฏิรูปรัฐธรรมนู ญ มุมมองเชิงเปรี ยบเทียบ เอกสารสรุ ปการประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 ประจาปี 2549; ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์, คอร์รัปชัน่ กับประชาธิปไตยไทย..กิจการเมือง จัดโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ธันวาคม 2548 และนวลน้อย ตรี รัตน์ .”การตรวจสอบคอร์รัปชันโดยภาค
38
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การศึกษาระดับการคอร์ รัปชันของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในช่วงปี 2502 ถึงปี 2516
เปรี ยบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งช่วงปี 2524 ถึงปี 2534 ได้ขอ้ มูลที่บ่งบอกว่าระบอบรัฐสภา
ประชาธิ ปไตยเอื้อกับการต่อต้านและลดทอนพฤติกรรมคอร์ รัปชัน มากกว่าระบบเผด็จการทหาร ข้าราชการ
ระดับสู งในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้สัมภาษณ์วา่ “รัฐบาลเผด็จการมีโอกาสคอรัรัปชันสู งสุ ดเพราะการ
กระจุกตัวของอานาจมีสูง และไม่ตอ้ งแบ่งกับใคร ยุคประชาธิ ปไตยอัตราคอร์ รัปชันน่าจะต่ากว่า เพราะทา
ได้ยากขึ้น39 “และบอกกับผูเ้ ขียนว่า รัฐบาลทหารจะปฏิเสธไม่ให้ สตง.เข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
กระทรวงกลาโหม แต่ภายใต้รัฐบาลประชาธิ ปไตย การตรวจสอบเป็ นไปได้
การสร้างระบบตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นในสมัยประชาธิ ปไตยทาให้คอร์ รัปชันรู ปแบบใหม่ๆ เพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะ “การสร้างโครงการต่างๆ….เพื่อหาทางกินค่าหัวคิวจากจัดซื้ อจัดจ้าง... การใช้นโยบายเพื่อ
ผลทางการเมือง ส่ วนการลดต้นทุนของการคอร์ รัปชันก็... ใช้วธิ ี การต่าง ๆ ที่ทาให้องค์กรตรวจสอบทางาน
ไม่ได้”40
อย่างไรก็ตามด้านภาคประชาชนก็มีพฒั นาการใหม่ๆ ที่จะต่อกรกับการคอร์ รัปชันโดยบุคคล
สาธารณะเช่นนักการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้เปิ ดช่องให้ภาคประชาชนมีเครื่ องมือใหม่ ๆ
ในการต่อต้านคอร์ รัปชันมากขึ้น
กรณี ที่ภาคประชาชนโดยความร่ วมมือกันระหว่างสมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สื่ อมวลชน กลุ่ม
แพทย์ชนบทและองค์กรพัฒนาเอกชนจานวนมากตรวจสอบการทุจริ ตในการจัดซื้ อเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุ ข เมื่อพ.ศ. 2541 ได้สร้างผลสะเทือนคือสามารถเอาผิดกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
และนักการเมืองที่เป็ นที่ปรึ กษา จนต้องติดคุกเป็ นเวลาหลายปี นอกจากนี้ยงั มีการตรวจสอบความร่ ารวย
ผิดปกติของรัฐมนตรี จนศาลมีคาสั่งยึดทรัพย์มากกว่า 200 ล้านบาท “นับเป็ นคดีแรกที่สามารถลงโทษ
นักการเมืองที่ทุจริ ตคอร์ รัปชันจนต้องโทษจาคุกได้ภายหลังการใช้รัฐธรรมนูญปี 2540”41
อย่างไรก็ดี เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิ ปไตยไทยให้ยงั่ ยืนและ
ลงรากลึก จนไปไกลกว่าเรื่ องการเลือกตั้งโดยเสี ยงข้างมาก โดยต้องมีการลงหลักปั กฐานของหลักการนิติ
ธรรม ระบบพรรคการเมืองที่เป็ นประชาธิ ปไตยและประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งมักถูกรัฐประหาร
แทรกแซงอยูเ่ สมอ ระบอบการเมืองไทยจึงซิ กแซกไปมาระหว่างประชาธิ ปไตยและระบอบอานาจนิยมโดย
ทหาร หรื อกลุ่มคณะรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนอยูเ่ บื้องหลัง และยังไม่สามารถพัฒนาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย
ที่ยง่ั ยืนได้

39

ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์. คอร์ รั ปชันกับประชาธิ ปไตยไทย. หน้า 184.
นวลน้อย ตรี รัตน์. “การตรวจสอบคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” หน้า 340 – 41.
41
นวลน้อย. อ้างแล้ว น. 344.
40
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โดยย่อนักเศรษฐศาสตร์ การเมืองวิเคราะห์แรงจูงใจของการคอร์รัปชันจากแนวคิด
ผลประโยชน์ตน้ ทุน คล้ายกับเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก แต่ได้เปิ ดมุมมองในแนวกว้างที่เกี่ยวโยงกับ
กระบวนการสะสมทุน และระบอบการปกครอง เสนอผลการศึกษาวิจยั ที่มีขอ้ มูลบ่งบอกว่าระบอบการ
ปกครองเปิ ดตามแนวทางประชาธิ ปไตย จะเอื้อกับการต่อสู ้กบั คอร์ รัปชันมากกว่าระบอบการเมืองปิ ด หรื อ
รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร แต่ระบอบประชาธิ ปไตยยังไม่มีโอกาสลงหลักปั กฐานในสังคมไทยเพราะถูก
แทรกแซงด้วยการรัฐประหารเป็ นระยะ ๆ ที่อา้ งว่าเพื่อแก้คอร์ รัปชัน แต่ไม่เคยสาเร็ จเลย ตลอดมาจนปั จจุบนั
มุมมองนักวิเคราะห์ สังคมระยะเปลีย่ นผ่าน
สังคมระยะเปลี่ยนผ่านมีระเบียบหรื อระบบคุณค่าทางการเมืองสังคม 2 ชุด ซ้อนทับและย้อน
แย้งแต่อยูร่ ่ วมกัน ในเวลาเดียวกัน42 หมายความว่า บางคนคิดว่าคอร์ รัปชันไม่ผดิ เพราะสิ นบนช่วยซื้ อความ
สะดวกหรื อเพื่อขจัดอุปสรรคที่ถูกปิ ดกั้น เช่นถูกกีดกัน และผูก้ ระทาได้ผลประโยชน์ของตัวเอง แต่กลุ่มอื่น
เห็นว่าผิด เพราะมองเห็นผลเสี ยในระดับสังคม และเห็นว่าอุปสรรคนั้นต้องแก้ไขในระดับสังคม
ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ระบบคุณค่าเก่า ที่เอื้อกับ
การคอร์ รัปชันลดความสาคัญลงหรื อถูกละทิ้ง แต่ก็ยงั ไม่หมดไป ขณะที่ระบบคุณค่าใหม่ที่มากับความ
เปลี่ยนแปลง ยังไม่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
สังคมระยะเปลี่ยนผ่านมีความสับสนว่าอะไรคือการคอร์ รัปชันที่สร้างความเสี ยหายให้กบั
สังคมได้ หรื อแม้กระทัง่ ว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจสร้างความเสี ยหายแก่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น
ยังสับสนกันว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่าง “สิ นน้ าใจ” กับ “สิ นบน” เมื่อนักธุ รกิจจัดให้ขา้ ราชการและ
ครอบครัวไปชมการแข่งขันกอล์ฟนัดสาคัญที่ต่างประเทศ หรื อไปชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น โดยออก
ค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด? 43 หรื อเมื่อข้าราชการใหญ่รับค่าคอมมิชชัน่ จากเอเย่นต์ขายอาวุธให้กระทรวงกลาโหม
แล้วใช้เงินดังกล่าวเพื่อปรับปรุ งสวัสดิการของเหล่าทหารในสังกัด?44 ความสับสนนี้เป็ นมูลเหตุประการหนึ่ง
ที่ทาให้พฤติกรรมคอร์ รัปชันในสังคมระยะเปลี่ยนผ่านยากที่จะปราบ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านประวัติศาสตร์ และ
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม บางแห่งการเปลี่ยน
ผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลลงทุนตั้งรัฐวิสาหกิจจานวนมาก มาเป็ นระบบเศรษฐกิจระบบตลาดเสรี จะ

42

Marc Saxer. In the Vertigo of Change: How to resolve Thailand’s transformation crisis. สังคมไทยในวังวนแห่ งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน,สานักพิมพ์ Openworlds, ธันวาคม
2557.
43
พรวิภา ใกล้ชิด ,”การมีส่วนร่ วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : กรณีศึกษาสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย,วิจยั นิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิตย์เศรษฐศาสตร์
การเมืองด้านนโยบายสาธารณะ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558, บทที่ 4 ตาราง 4.2 . จากผูต้ อบกับคาถามนี้ซ่ ึ งเป็ นประธานหรื อรองประธานของ
หอการค้าจังหงัด 75 แห่ งจากทั้งหมด 77 จังหวัดของไทย j มากกว่าครึ่ งตอบว่าเป็ นสิ นน้ าใจ (ร้อยละ53.3) บ่งบอกว่าไม่ได้ถือเป็ นเรื่ องร้ายแรง ที่ตอบว่าเป็ นการทุจริ ต หรื อ
เงินใต้โต๊ะ เท่ากับ ร้อยละ 4 และ 1.3 ที่ตอบว่าเป็ นสิ นบน ร้อยละ 21.3.
44
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์.คอรั ปชั่นกับประชาธิ ปไตยไทย, หน้า 84.
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มีการกระจายทรัพย์สินสาธารณะสู่ เอกชนผ่านกระบวนการแปรรู ป
เอกชนจะได้เข้าเป็ นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ45

เปิ ดโอกาสให้มีการคอร์ รัปชันเพื่อ

สาหรับประเทศที่เริ่ มเปลี่ยนสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย งานศึกษาจากประสบการณ์ของหลาย
ประเทศที่ช้ ีวา่ คอร์ รัปชันมักเพิ่มสู งขึ้นในระยะแรก เพราะการเปลี่ยนผ่านสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย เปิ ด
โอกาสให้แก่คนกลุ่มใหม่ ๆ ได้เข้าถึงอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่มกั เผชิ ญขีดจากัด จากการถูกเลือก
ปฏิบตั ิหรื อถูกปิ ดกั้น โดยกลุ่มอานาจหรื อระเบียบกฎเกณฑ์เก่าที่ลา้ สมัย จึงมีการใช้เงินให้สินบนเพื่อก้าวข้าม
ขีดจากัดดังกล่าว
แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งระดับคอร์ รัปชันจะคงที่และเริ่ มลดลงไปเรื่ อย ๆ เมื่อสถาบันด้าน
กฎหมาย หลักนิติธรรม และระบบคุณค่าตามผลงาน เข้าทดแทนระบบพวกพ้อง ระบบอุปถัมภ์ และมี
แรงผลักดันจากภาคประชาสังคมให้ปฏิรูประบบสถาบันต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในกระบวนการโลกาภิวตั น์ แต่กระบวนการเหล่านี้ตอ้ งใช้เวลา และระบอบประชาธิ ปไตยจะต้อง
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง46
ประเทศไทยเป็ นสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน โดยมีระเบียบสังคมหรื อระบบคุณค่า 2 ชุดอยูร่ ่ วมกัน
คือ ระบบอุปถัมภ์และระบบพวกพ้องภายใต้ระเบียบ “สังคมราชูปถัมภ์” หรื อศักดินาราชูปถัมภ์
(patrimonialism) ก่อนความเป็ นสมัยใหม่กบั ระเบียบตามระบบกฎหมายและหลักการบนฐานของเหตุผล47
ที่มากับความเป็ นสมัยใหม่ต้ งั แต่ช่วงปลายคริ สตวรรษที่ 19
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของไทยไม่ราบรื่ น
มีอาการหยุดชะงักและถอยหลัง
และใน
กระบวนการดังกล่าว ประเด็นคอร์ รัปชันสู งในช่วงต้นของการพัฒนาสู่ ประชาธิ ปไตย ช่วงหลังทศวรรษ
2530 คอร์ รัปชันมีบทบาททั้งเป็ นตัวกระตุน้ การเปลี่ยนแปลง (ร.ธ.น. 2540 ที่มีหมวดการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ) และเป็ นตัวถ่วงรั้งการเปลี่ยนผ่าน
ในประเด็นตัวถ่วงรั้ง ทศวรรษ 2550 มาร์ ค ศักดิ์ซาร์ ศึกษาและวิเคราะห์วา่ วาทกรรมคอร์ รัปชัน
สู งโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือทางการเมือง ที่จะกาจัดหรื อชะลอขบวนการ
ผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ระบบกฎหมาย หลักนิติธรรม ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนสู่ ระบอบรัฐสภา
ประชาธิ ปไตยอย่างเต็มที่ ภายใต้หลักการ 1 คน 1 เสี ยง48

45

World Bank, Anticorruption in transition. A Contribution to the Policy Debate, Washington D.C. 2000.
ดูเช่น Michael T. Rock , “Corruption and Democracy “, DESA Working Paper No.55 ST/ESA/2007/ DWP/55, August 2007.
47
Marc Saxer, In The Vertigo of Change. หน้า 234.
48
Saxer. The Vertigo of Change หน้า 218 - 232
46
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4. สรุ ป
จะต่อสู ้กบั คอร์ รัปชันอย่างไรดี? จะลดคอร์ รัปชันได้อย่างไร? จากมุมมองของนักศีลธรรม
จรรยาธรรม สังคมขาดคนดี แต่การทาให้เกิดคนดี (moral man) เป็ นเรื่ องยาก จึงมีคอร์ รัปชันสู ง แนวคิดนี้เน้น
ไปที่ส่งเสริ มหลักจริ ยธรรม เลือกเฟ้ นคนดีให้ปกครอง แล้วทุกอย่างจะดีเองโดยประชาชนในวงกว้างไม่ตอ้ ง
มีบทบาทมาก
“กรุ งศรี อยุธยาไม่สิ้นคนดี” แต่มีคาถามว่า ใครเป็ นผูก้ าหนดว่าใครดี ใครไม่ดี ดีน้ ี ดีเพื่อใคร
แล้วใครจะเป็ นผูต้ รวจสอบกากับคนดีไม่ให้เขว ในเมื่ออานาจผูกขาดอาจจะเกิดคอร์รัปชันได้อย่างสุ ดๆ ดัง
คากล่าวของ John Dalberg-Action 1st Baron Acton (1834-1902) ที่วา่ “Power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely“ หากการเมืองคนดีไม่มีระบบตรวจสอบ ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง ก็
ไม่มีความหมายใดๆ
วิธีคิดแนวนี้ถูกวิจารณ์วา่ แคบเกินไป ไม่สามารถครอบคลุมถึงบริ บทของปั จจัยทางสถาบัน
และไม่โยงกับพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม
อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่ องการส่ งเสริ มให้ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรมหรื อคุณธรรมในระดับปัจเจก
บุคคลก็ยงั มีความสาคัญในการเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน ทั้งนี้ ทุกคนเมื่อ
เริ่ มแรกเข้ารับราชการก็ลว้ นเป็ นผ้าขาว แต่เมื่อเวลาผ่านไป บางคนปล่อยใจให้หลงไปกับ “ลาภ ยศ
สรรเสริ ญ” และอานาจเงินที่มองเห็นอยูต่ รงหน้า เข้าร้วมกระทาความผิดเพื่อให้ได้ “เงิน” ที่ไม่ควรได้ แต่อีก
หลายๆคนยับยั้งชัง่ ใจได้แม้วา่ โอกาสอาจจะมีพอๆกัน ทั้งนี้เพราะกลุ่มหลังยึดมัน่ หรื อเห็นคุณค่าของความ
ถูกต้องมากกว่าเรื่ องลาภ ยศ สรรเสริ ญนัน่ เอง
จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
เห็นว่าเป็ นการยากเพราะว่าระบบสถาบันสังคม
อ่อนแอ องค์การต่อต้านคอร์ รัปชัน เช่น ป.ป.ช.อ่อนแอ ผูท้ ุจริ ตจึงลอยนวลไม่ถูกลงโทษหรื อใช้เวลานานมาก
ในการตรวจสอบ ทาให้แรงจูงใจที่จะทุจริ ตมีสูง เพราะผลได้จากการคอร์ รัปชันมากกว่าต้นทุน การแก้ไขจึง
มุ่งไปที่ทาให้สถาบันตรวจสอบเข้มแข็งมีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ใครเล่าจะส่ งแรงผลักดันให้สถาบันสังคมและสถาบันต่อต้านคอร์ รัปชันเข้มแข็ง
และ
ระบอบการเมืองแบบไหนที่จะเอื้อให้มีพฒั นาการตรงนี้ การเมืองเผด็จการ? หรื อการเมืองรวมศูนย์แบบ
พรรคเดียวเช่นที่จีนหรื อที่สิงคโปร์ ? จริ งอยูส่ ิ งคโปร์ มีองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชันแข็งกว่าไทย แต่ก็ไม่ใช่
ระบอบประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล49 ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการปกครอง ประชาชนคนไทยส่ วน
49

Acemoglu, Daron, James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, 2006.
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ใหญ่ตอ้ งการเช่นนั้นหรื อไม่? แล้วจีนเล่า ขนาดมีการลงโทษประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐทุจริ ตไปหลายรายแล้ว
ก็ยงั แก้ไม่ได้ เผด็จการทหารในไทยหรื อที่ไหนก็ไม่เคยจัดการกับคอร์ รัปชันได้อย่างได้ผลยืนยาว แม้แต่จะใช้
มาตรา 17 สมัยสฤษดิ์ หรื อมาตรา 44 อันที่จริ งสมัยจอมพลสฤษดิ์มีการคอร์ รัปชันที่สูงมากในประวัติการ
เมืองไทย ซึ่ งผูเ้ ขียนคานวณไว้วา่ ประมาณหนึ่งเปอร์ เซ็นของจีดีพี50
เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักให้ความสนใจน้อยในเรื่ องที่วา่ ระบอบการเมืองอะไรเอื้อกับการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน ซึ่ งมุมมองของเศรษฐศาสตร์ การเมืองและนักวิเคราะห์สังคมระยะเปลี่ยนผ่านมีคาตอบใน
เรื่ องนี้ที่ชดั เจนกว่า
จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักวิเคราะห์สังคมระยะเปลี่ยนผ่าน ที่ยากเพราะต้อง
ยอมรับความจริ งที่วา่ คอร์ รัปชันโยงกับกระบวนการสะสมทุน การสร้างความร่ ารวยอย่างรวดเร็ ว ของทั้ง
กลุ่มอานาจใหม่ๆ และกลุ่มอานาจเก่าๆ นอกจากนั้น ผูค้ นยังสับสนกับค่านิยมเก่าและใหม่ที่ทบั ซ้อนกันอยู่
การคลี่คลายความสับสนต่างๆ เพื่อให้สังคมปรับแปลงเข้าสู่ ระบบกฎหมาย หลักการนิติธรรม การเลื่อนขั้น
ตามผลงาน หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ หลักการความเสมอภาค ที่ปฏิบตั ิได้อย่างทัว่ ถึงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เป็ นไปได้ภายใต้ระบอบการเมืองประชาธิ ปไตยแต่ตอ้ งใช้เวลา
มาถึงจุดหนึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องมีผลงานและจะถูกบีบโดยความต้องการของ
ประชาชน ให้ปฏิรูประบบราชการ ระบบภาษี และ ระบบทหาร อีกนัยหนึ่งในระบบพรรคการเมืองที่มีการ
แข่งขันและพรรคทุกพรรคไม่ยอ่ ท้อกับการแข่งขันกัน พรรคการเมืองจะต้องถูกบีบให้ปรับตัวและจะเป็ นตัว
สาคัญที่จะนาการปฏิรูป เพราะว่าพวกเขาต้องสร้างผลงานให้ถูกใจประชาชนที่เลือกเขาเป็ นรัฐบาล ดังนั้น
พรรคการเมืองที่พฒั นาและแข่งขันกันจึงเป็ นตัวละครสาคัญในการแก้ปัญหาคอร์ รัปชัน ในสังคมที่ได้รับ
มรดกระบบทหารแข็งแรงมากและมีความเหลื่อมล้ าสู งเช่นไทย การสถาปนาระบอบรัฐสภาประชาธิ ปไตย
สุ่ มเสี่ ยงสู งที่จะถูกทหารกระทาการรัฐประหาร โดยมีคนรวย ข้าราชการ และชนชั้นกลางอื่นๆหนุนหลัง
เพราะพวกเขาต่อต้านการปฏิรูปที่พรรคการเมืองริ เริ่ ม นี้คือสถานการณ์ของการเมืองไทยดังที่เกิดขึ้นปลาย
ทศวรรษ 2550 ที่สังคมเข้าสู่ ระบอบรัฐรวมศูนย์อานาจที่ประชาชนและสื่ อขาดสิ ทธิเสรี ภาพ และการหวน
กลับไปสู่ วงั วนของระบบอุปถัมภ์และคอร์ รัปชัน ซึ่งในท้ายที่สุดสังคมจะต้องร่ วมกันคิดว่าจะผลักดันทหาร
ออกไปจากการเมืองได้อย่างไร เพื่อนาประชาธิ ปไตยกลับมาช่วยแก้คอร์ รัปชันที่ยง่ั ยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ในกลุ่มคนรวยและชนชั้นกลางที่เคยสนับสนุนรัฐประหาร จะมีบทบาทในการแก้จุดบอดของการเมืองไทย
ตรงนี้ 51
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ผาสุ ก สังศิต, คอรั ปชั่นกับประชาธิ ปไตยไทย, บทที่ 3.
ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร, แตะประเด็นเหล่านี้ ยอ่ ๆใน “คนรวย ความเหลื่อมล้ า เป็ นอุปสรรคกับประชาธิปไตยไหม/ อย่างไร? “, คอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ มติชน รายวัน, 21
สิ งหาคม 2558 ด้วย. และดูเพิ่มเติมงานทฤษฎีที่น่าอ่านใน Acemoglu, Daron and James Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy; Acemoglu, Daron,
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ข้าพเจ้าได้วเิ คราะห์และแสดงข้อมูลสนับสนุนให้เห็นว่า แม้วา่ ปั ญหาคอร์ รัปชันเป็ นเรื่ องยาก
แต่เป็ นเรื่ องที่แก้ไขปรับปรุ งได้ โดยผูท้ ี่จะมีบทบาทสู งในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขจะต้องเป็ นประชาชน
เอกชน และสื่ อมวลชนที่ได้รับผลกระทบทางลบนั้นเอง และจะต้องมีระบอบการเมืองเปิ ดไม่รวมศูนย์อานาจ
การศึกษาจากกรณี ที่เกิดขึ้นและจากการวิเคราะห์สาเหตุของการคอร์ รัปชันโดยสานักต่างๆ ทาให้ได้ขอ้ สรุ ป
ว่า การต่อต้านคอร์ รัปชัน จะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ และมาตรการใน 3 ระดับด้วยกัน
หนึ่ง ระดับปฏิบตั ิเฉพาะจุดในหน่วยราชการที่เป็ นปั ญหามาก และในระดับสถาบัน ต้องการ
มาตรการป้ องกันและการตรวจสอบภายในที่ได้ผลและไม่สร้างต้นทุนมาก
มาตรการส่ งเสริ มจริ ยธรรม
คุณธรรมจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่มีการทุจริ ตมาเนิ่นนานเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร อาจต้องสะสางด้วยการกาหนดวันให้นิรโทษกรรม52 ถ้าพ้นวันนั้นต้องใช้ยาแรงโดยไม่ไว้หน้าใคร
วิธีการนี้ฮ่องกงใช้ได้ผลในการแก้ระบบส่ วยตารวจเมื่อ 30 ปี ที่แล้ว ทาพร้อมกับการออกกฎหมายตรวจสอบ
ทรัพย์สินข้าราชการทุกคน ในเมืองไทยน่าจะทาควบคู่กบั การปรับปรุ งระบบการเลื่อนขั้นตามผลงานและ
การปรับเงินเดือนไม่ให้ต่างจากภาคเอกชนมากเกินไปด้วย ในระดับสถาบันตรวจสอบจากภายนอก ต้องมี
ระบบตุลาการและระบบกากับภายนอกที่เพิ่มต้นทุนการคอร์ รัปชันที่เชื่อถือได้ อาจจะต้องคิดถึงการมีศาล
พิเศษสาหรับกรณี คอร์ รัปชันเป็ นการเฉพาะ ดังเช่นที่อินโดนีเซีย หรื อการออกกฎหมายตรวจสอบข้าราชการ
ร่ ารวยผิดปรกติทุกระดับดังเช่นที่ฮ่องกง
องค์การตรวจสอบและต่อต้านคอร์ รัปชัน เช่น สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) และผูต้ รวจการแผ่นดิน ต้อง
ร่ วมกันทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยไม่เลือกปฏิบตั ิเพราะการปราบปรามก็มีความสาคัญในอันดับ
ต้นๆไม่แพ้มาตรการป้ องกัน
สอง ระดับประชาสังคม ประชาชน สื่ อมวลชนต้องมีสิทธิและเสรี ภาพในการเปิ ดโปงการคอร์
รัปชันและผลักดันการปฏิรูป และ
สาม ในระดับของระบอบการเมือง ต้องมีระบอบการเมืองที่เอื้อกับการสู ้คอร์ รัปชัน เรื่ องที่สาม
นี้สาคัญที่สุด เพราะเป็ นโครงสร้างใหญ่ ที่จะเป็ นปั จจัยกาหนดความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนในระยะยาว
ประสบการณ์ของประเทศที่สามารถลดคอร์ รัปชันลงมาอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
ปกครองในกรอบของประชาธิ ปไตยและหลักนิติธรรมนั้นเอื้อกับการต่อต้านคอร์ รัปชันมากที่สุด
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หลักการเสรี ภาพ ความเสมอภาค และสิ ทธิมนุษยชนจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและสื่ อมวลชนได้มีส่วนร่ วม
ในการต่อต้านคอร์ รัปชันได้และมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ผา่ นมาสังคมไทยไม่มีโอกาสได้ต้ งั ตัวในระบอบประชาธิ ปไตย และคลี่คลายปั ญหาด้วยการ
ลองผิดลองถูก หรื อการทาไปเรี ยนรู ้ไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะว่าระบบรัฐสภาไทยถูกแทรกแซงจากการ
รัฐประหารเสมอ ๆ ทาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดจากการรณรงค์ของภาคประชาชน สื่ อ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ หยุดชะงักตลอดเวลา เสมือนเด็กที่พอจะเริ่ มเดินได้ก็ถูกผลักล้ม ซ้ าแล้วซ้ าอีก จึงไม่มีโอกาส
เติบโตอย่างสมบูรณ์และสง่าผ่าเผย
ในระบอบประชาธิ ปไตยเท่านั้นที่สตง.จะตรวจสอบการใช้เงินของทุกหน่วยราชการได้อย่าง
เต็มที่ รัฐประหารไม่อาจแก้ปัญหาคอร์ รัปชันได้ เพราะหลายครั้งมาแล้วที่คณะรัฐประหารอ้างว่า ทาเพื่อแก้
คอร์ รัปชัน เอาเข้าจริ งก็ยงั แก้ไม่ได้สักครั้งเดียว บางครั้งอาจจะเห็นความพยายาม แต่มกั เป็ นมาตรการระยะ
สั้น ที่สาคัญรัฐบาลแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารมักมีการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงสถาบันสาคัญต่างๆ ให้หวน
กลับสู่ ระบบปิ ด สู่ ค่านิยมอุปถัมภ์ที่เอี้อกับการทุจริ ตแบบต่างๆโดยเฉพาะประเภท state capture หรื อ
regulatory capture ส่ งผลให้การแก้คอร์ รัปชันยิง่ ยากขึ้นไปอีก
ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิจยั เรื่ องนี้มาเกือบ 25 ปี จากทั้งประสบการณ์ไทยและต่างประเทศ ข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปชัดเจนว่า ประชาธิ ปไตยกับการแก้คอร์ รัปชันต้องไปด้วยกัน ไม่ตอ้ งไปดูที่ไหนไกล ในเมืองไทยเอง
การเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีของเรื่ องคอร์ รัปชันล้วนเกิดในสมัยประชาธิ ปไตยมากกว่ารัฐบาล
รัฐประหารแน่นอน
ข้าพเจ้ามีความหวังว่าถ้าท่านอาจารย์ป๋วย ได้มาฟังปาฐกถาของข้าพเจ้าในวันนี้ท่านจะเห็นด้วย
กับข้อสรุ ปนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาคอร์ รัปชันได้ดีที่สุดแล้ว ระบอบและหลักการประชาธิ ปไตยยังมี
คุณค่าในคัวเอง และสอดคล้องกับทัศนคติและปรัชญาของท่านอาจารย์ป๋วย อึ้งภากร ที่ท่านต่อต้านเผด็จการ
ทุกรู ปแบบ และส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยที่ยนื ยัน “สิ ทธิ ของชายหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่ วมในการกาหนดชะตา
กรรมสังคมที่เขาอาศัยอยู่ ” ซึ่งข้าพเจ้าได้อา้ งถึงในคานาของปาฐกถานี้
ขอบคุณ
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