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จะไม่ปล่อยให้คนโกงครองเมือง 

               ดร. มานะ นิมิตรมงคล* 

ในประเทศทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัว่ามคีอรร์ปัชนัน้อยทีสุ่ดอยา่งเดนมารก์ ญีปุ่่นหรอืสงิคโปรต่์างกย็งัมี

พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัอยูบ่า้งในสงัคมของเขา1 เพยีงแต่มนัถูกจาํกดัอยูแ่ค่การคอรร์ปัชนัในระดบัปจัเจกบุคคล 

มใิช่คอรร์ปัชนักนัอย่างเป็นขบวนการ โกงกนัอย่างเป็นระบบ (Systemic Corruption) ใครโกงไดก้โ็กง ตัง้

หน้าตัง้ตาหาโอกาสโกง สรา้งความรํ่ารวยหาผลประโยชน์ใส่ตวัและพรรคพวก เหมอืนทีเ่ป็นอยูใ่นประเทศ

ไทยของเราทุกวนันี้ จนผลการสาํรวจหรอืโพลลว้นระบุว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศทัง้เดก็และผูใ้หญ่ต่างเหน็

เป็นเรือ่งปรกตทิีม่อียูท่ ัว่ไป  

เราเคยมรีฐัธรรมนูญฯ ปี 2540 ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “รฐัธรรมนูญต่อตา้นคอรร์ปัชนั”2 เพราะมมีาตรการ

และการจดัตัง้องคก์รใหม่ๆ  เพื่อปราบปรามคอรร์ปัชนั ซึง่ไดร้บัการพฒันาต่อยอดใหเ้ขม้แขง็ขึน้อกีเมือ่มี

รฐัธรรมนูญฯ ปี 2550 รวมถงึการออกกฎหมายอื่นๆ อกีจาํนวนหน่ึง แต่สถานการณ์คอรร์ปัชนับา้นเรากย็งั

เลวรา้ยลงอยา่งต่อเนื่อง  

สงัคมไทยกําลงัเป็นสงัคมของคนโกงทีไ่ม่มวีนัเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งนัน้หรอื ความเลวรา้ยของ    

คอรร์ปัชนัจงึถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งของการปฏวิตัริฐัประหารตลอดมา แลว้พวกฝรัง่หรอืคนเอเซยีในบางประเทศที่

ไดก้ล่าวถงึในตอนตน้นัน้ เขาฉลาดกว่าและเก่งกว่าคนไทยหรอือย่างไร จงึสามารถควบคุมคอรร์ปัชนัไดด้จีน

เป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก แต่ขอ้หลงันี้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าคงไม่ใช่แน่ 

 

คอรร์ปัชนั : เม่ือน ้าลดตอกผ็ดุ 

ช่วงครึง่แรกของปี 2558 เรายงัเหน็ข่าวใหญ่ทีส่รา้งความเดอืดรอ้นแก่ระบบเศรษฐกจิและชื่อเสยีงของ

ประเทศหลายกรณ ี กรณแีรกคอื การที ่ ICAO หรอืองคก์รการบนิระหว่างประเทศไดต้ัง้ขอ้สงสยัในเรือ่ง

มาตรฐานการบนิและความปลอดภยัทีไ่มไ่ดม้าตรฐานของบรรดาสายการบนิของไทย ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบั

ดแูลของกรมการบนิพลเรอืน ทัง้ๆ ทีม่กีารแจง้เตอืนมาก่อนหน้าแลว้รว่มสบิปีถงึปญัหาเหล่าน้ี  

                                                           
*
 เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
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เรือ่งทีส่องคอืปญัหาการทําประมงเพื่อป้อนใหก้บัอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็และอุตสาหกรรมอาหาร

สตัวท์ีถู่กระบุว่าเรอืประมงของไทยจาํนวนมากใชว้ธิกีารจบัปลาอยา่งทาํลายลา้งผดิหลกัสากลและกฎ 

ระเบยีบในการทําประมง (IUU) ทีท่ ัว่โลกยอมรบั และอกีเรือ่งทีน่่าตกใจมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รูว้่ามี

เรือ่งเลวรา้ยแบบนี้เกดิขึน้ในเมอืงพุทธของเรา คอื ปญัหาการคา้มนุษย ์

สิง่เหล่านี้เป็นตวัอยา่งของการปล่อยปละละเลย ไมพ่ยายามรบัมอืและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้แต่กลบัซุก

ปญัหาไวใ้ตพ้รม เชื่อว่านกัการเมอืงและขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ทีเ่ขา้มาดแูลรบัผดิชอบหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในช่วงทีผ่่านมาลว้นรบัรูป้ญัหาทีม่อียู ่ แต่กลบัปล่อยผ่านมไิดห้าทางแกไ้ขตามอํานาจหน้าทีท่ีม่อียู ่ ซึง่อาจ

เป็นเพราะตวัเองกําลงัรอวนัเกษยีณอายรุาชการหรอืรอพน้จากตําแหน่งหน้าทีจ่ากตรงน้ีไป  

ยงัมคีดคีอรร์ปัชนัทีป่รากฏเป็นข่าวตามหน้าหนงัสอืพมิพใ์หต้ดิตามอยูแ่ทบทุกวนั เช่น คดทีุจรติการก่อ 

สรา้งสนามฟุตซอล คดจีดัซือ้เครือ่งออกกําลงักายของกรมพลศกึษาและกรมการท่องเทีย่ว คดทีุจรติใน สนง.

คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สกสค.) คดทีุจรติใน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบงั การทุจรติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และแมก้ระทัง่

คดทีจุรติของตํารวจและพระชัน้ผูใ้หญ่  

ช่วงเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม 2558 ทีผ่่านมา รฐับาลไดอ้อกคาํสัง่โยกยา้ยและใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัและ

นกัการเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งหยุดปฏบิตัหิน้าทีร่วมกว่ารอ้ยคน ขา่วนี้น่าสนใจมากเพราะถงึแมไ้มไ่ดม้คีวาม

ชดัเจนว่าใครมคีวามผดิอะไรอยา่งไรหรอืไม่ แต่มนัสะทอ้นว่าหน่วยงานของรฐับาลลว้นมรีายชื่อของบุคคลที่

เขา้ข่ายหรอืมปีระวตัพิฤตกิรรมไมโ่ปรง่ใสอยูใ่นมอืพรอ้มอยูแ่ลว้และยงัมจีาํนวนมากกว่าทีป่ระกาศออกมา 

แลว้อกีมาก เพยีงแต่ยงัไม่พดูไมเ่ปิดเผยซึง่อาจรวมถงึยงัไมก่ลา้ทาํอะไร คาํถามจงึมวี่าทีผ่่านมาเรากร็ูว้่า

ผูก้ระทําผดิจะเป็นกลุ่มขา้ราชการจาํนวนหนึ่งและมกัมนีักการเมอืงอยูเ่บือ้งหลงั แต่ทาํไมยงัไมส่ามารถ

จบักุมดาํเนินคดคีนเหล่านี้ได ้

 

รปูแบบคอรร์ปัชนัท่ีเปล่ียนไป 

 ทุกวนัน้ีเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติของหน่วยราชการต่างๆ ในสายตาของประชาชนยงัไมด่นีกั ถงึแมจ้ะ

มผีลการสํารวจทีร่ะบวุ่า ประชาชนตอ้งจา่ยสนิบนหรอืค่าน้ํารอ้นน้ําชาเมือ่ไปตดิต่อราชการได้ลดลงอยา่ง

มาก หากเปรยีบเทยีบกบัเมื่อ 15 ปีทีแ่ลว้3 แต่พฤตกิรรมคอรร์ปัชนักไ็มไ่ดห้ายไป เพราะเจา้หน้าทีข่องรฐัได้
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เปลีย่นไปหาเงนิโดยมชิอบจากช่องทางทีใ่หญ่กว่าใหผ้ลประโยชน์มากกว่า มคีนเกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผล 

กระทบโดยตรงน้อยกว่า คอืการคอรร์ปัชนัจากงบประมาณเพื่อการลงทุนของรฐับาล องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกจิ  ในรปูของสนิบน - เงนิใตโ้ต๊ะ ทีป่ระเมนิกนัว่ามากกว่าปีละ 2 – 3 แสนลา้นบาท4  

 นอกจากนี้เรายงัไดเ้หน็ปรากฎการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัสามารถรวบรวมเงนิแลว้นํามาแบ่งปนักนั

อยา่งเป็นลํ่าเป็นสนัจากวธิกีารต่างๆ ทัง้แบบถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย เช่น จากการทีเ่อกชนตอ้งจา่ยเงนิ

ค่าปรบั – ค่าสนิบนนําจบั จาํนวนมหาศาลใหแ้ก่รฐัก่อนทีพ่วกเขาจะนํามาแบ่งกนั หรอืพฤตกิรรมการใชดุ้ลย

พนิิจและอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะอยา่งฉ้อฉลให้เกดิประโยชน์กบันักธุรกจิบางคนทีห่ยบิยืน่ 

“เงนิและผลประโยชน์ต่างๆ มาให”้ เพื่อแลกกบัการช่วยเหลอืหรอืช่วยสรา้งโอกาส สรา้งความไดเ้ปรยีบทาง

ธุรกจิ รวมทัง้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเลอืกปฏบิตั ิ จนทําใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจและอํานาจในการกําหนด

นโยบายสาธารณะของนกัการเมอืงและขา้ราชการทีม่อีํานาจบางคนเป็นไปอย่างฉ้อฉล รปูแบบการคอรร์ปั

ชนัเชงิโครงสรา้งและเป็นขบวนการเหล่านี้เองไดส้่งผลกระทบทางออ้มทีเ่ลวรา้ยมาสู่ประชาชนมากกว่าเดมิ

โดยประชาชนไม่รูต้วั ดงัทีป่รากฎออกมาเป็นปญัหาระดบัชาตหิรอืแมแ้ต่นานาชาตทิีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้จน

กลายเป็นภาระของคนไทยทัง้ประเทศในทีสุ่ด 

 

คนโกงไม่ถกูด าเนินคดี : คนดีท้อ คนโกงได้ใจ  

 อยา่งไรกต็าม แมร้ปูแบบคอรร์ปัชนัจะเปลีย่นไป แต่สิง่หนึ่งทีย่งัไมเ่ปลีย่นกค็อืกระบวนการเอาผดิที่

ยงัทาํหน้าทีไ่ดไ้มด่พีอ จนประชาชนมกัมคีาํถามว่า ทําไมคนโกงส่วนใหญ่ไมโ่ดนลงโทษ หรอืทาํไมแต่ละคดี

ใชเ้วลาเป็นสบิปีหรอืปล่อยจนหมดอายคุวามไประหว่างการดําเนินการ คนจาํนวนมากถงึกบัหมดความหวงั

หมดกําลงัใจทีจ่ะเสยีเวลากบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ขณะทีค่นโกงกย็า่มใจว่าคงไม่มใีครเอาผดิตนได ้ ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอาจเป็นเพราะ 

1. คดคีอรร์ปัชนันัน้มมีากจนเกนิความสามารถหรอืเกนิกว่าทรพัยากรของหน่วยงานของรฐัจะ

สามารถเขา้ไปจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม ทนัท่วงท ี

2. ขัน้ตอนหรอืกระบวนการเพื่อดาํเนินคดนีัน้ยุง่ยากใชเ้วลายาวนาน กว่าจะผ่านกระบวนการจาก

องคก์รต่างๆ เช่น ป.ป.ช. สตง. ป.ปท. ดเีอสไอ จนถงึอยัการและศาล ซึง่อาจเป็นเพราะตอ้งการ

สรา้งความโปรง่ใส สรา้งความบรสิุทธิย์ตุธิรรมอยา่งเตม็ที ่ หรอือาจเกดิจากการออกแบบระบบ

การดําเนินคดไีวผ้ดิพลาดไมส่อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิตัง้แต่ตน้กไ็ด้ 



4 
 

3. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมมีากและหลายเรือ่งกเ็กีย่วกบัการใชดุ้ลยพนิิจทําใหย้ากต่อการตคีวามว่า

การกระทําใดถูกหรอืผดิ เหมาะสมหรอืไม ่ ขณะทีก่ฎหมายเพื่อการป้องกนัคอรร์ปัชนักย็งัขาด

ความเขม้แขง็ ยกตวัอยา่งเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของประเทศมาเลเซยีทีก่ําหนดว่า หาก

เอกชนใหเ้งนิแก่เจา้หน้าทีข่องรฐักถ็อืเป็นความผดิแลว้โดยไมต่อ้งมาตคีวามอะไรอกี    

4. คอรร์ปัชนัมกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัผูม้อีํานาจ มอีทิธพิลและรว่มมอืกนัอย่างเป็นขบวนการ ดงันัน้

การข่มขูผู่รู้เ้หน็และการปกปิดหลกัฐานจงึเป็นไปอยา่งแนบเนียน มแีต่พฤตกิรรมคอรร์ปัชนั

เลก็ๆ น้อยๆ เท่านัน้ทีค่นทํามกัประมาทขาดพวกพอ้งคอยช่วยเหลอืจนถูกดําเนินคดใีนทีสุ่ด 

5. สงัคมไทยเตม็ไปดว้ยพวกพอ้ง เครอืขา่ยสายสมัพนัธแ์ละระบบอุปถมัภ ์ เมือ่มปีญัหากเ็กรงใจ 

ขอรอ้งแบบคนกนัเอง ผดิบา้งถูกบา้งอะไรช่วยเหลอืกนัไดก้ช็่วยกนั โดยไมแ่ยกแยะว่าเป็นเรือ่ง

ส่วนตวัหรอืส่วนรวม ขณะทีก่ลไกตรวจจบัและกระบวนการยตุธิรรมกส็ามารถซือ้ขายกนัได ้

6. เรือ่งน่าหนกัใจทีสุ่ดกค็อื การโกงของพ่อค้าและนักการเมืองต่างได้รบัความร่วมมือจากคน

ในระบบราชการท่ีรู้กฎระเบียบ รู้ข้อมลูและนโยบายของรฐัเป็นอย่างดี ดงันัน้ขบวนการ

โกงจงึโกงไดแ้นบเนียนและจดัเตรยีมทางหนีทไีล่ไวเ้ป็นอยา่งด ี 
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แล้วเราท าอะไรกนัไปบ้าง 

                            

     อยา่งไรกต็าม ทีผ่่านมาไมใ่ช่ว่าสงัคมไทยไมต่ระหนักถงึปญัหาเหล่าน้ีหรอืไม่พยายามแกไ้ข ตรงกนัขา้ม

หากนําขอ้มลูการจดัอนัดบัความโปรง่ใสหรอืดชันีคอรร์ปัชนัของไทยตัง้แต่ปี 2542 ถงึ 2557 ทีจ่ดัทําโดย

องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(TI) มาวเิคราะหด์คูวามเชื่อมโยงกบัช่วงทีม่กีารออกรฐัธรรมนูญฯ ฉบบัปี 

2540 และ 2550 จะใหพ้บว่า  

1. ทุกครัง้เมือ่มกีารทาํรฐัประหารผูก้ระทําการมกัสรา้งความชอบธรรมโดยอา้งถงึการเขา้มาสรา้งคุณ

ความด ีโดย “เน้นทีก่ารปราบปรามคอรร์ปัชนัทีก่ําลงัเป็นภยัคุกคามรา้ยแรงต่อสงัคมไทย” และมกีาร

เปิดพืน้ทีใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงระบบ – โครงสรา้งของสงัคมบางเรือ่งดว้ยกระบวนการทีแ่ตกต่างกนั

ไป (เช่น การปฏริปูประเทศไทย 11 ดา้นตามแนวทางของ คสช.) ดงันัน้หลงัการรฐัประหาร 

สถานการณ์คอรร์ปัชนัในประเทศมกัจะดขีึน้ระยะหนึ่ง แต่อาจเป็นเพราะวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารทีใ่ช้

ในช่วงเวลานัน้ๆ ขาดความชดัเจนและเหมาะสมจงึทาํใหไ้มม่ผีลทีย่ ัง่ยนื เพราะเมือ่อํานาจพเิศษนัน้

หมดไปตามวถิขีองประชาธปิไตย และนกัการเมอืงขา้ราชการรวมทัง้นกัธุรกจิทีฉ้่อฉลสามารถควบ 

คุมสิง่แวดลอ้มและจดัวางเครอืขา่ยได ้ พวกเขาจะเริม่การแลกเปลีย่นผลประโยชน์กนัทนัทดีว้ยรปู 

แบบวธิกีารใหม่ๆ  ทีส่รา้งผลประโยชน์และซบัซอ้นมากขึน้จนนําไปสู่วกิฤตขิองประเทศรอบใหม ่ 
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2. การวางระบบใหม้พีรรคการเมอืงทีเ่ขม้แขง็ตามรฐัธรรมนูญ ปี 40 เพื่อหวงัใหเ้กดิความรบัผดิชอบที่

จะควบคุม ตรวจสอบกนัเองของนกัการเมอืง ยงัเป็นเรือ่งเพอ้ฝนั 

3. การใหค้วามสาํคญัอย่างมากกบัองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ปี 50 เช่น ป.ป.ช. รวมทัง้องคก์รของ

รฐัทีม่พีนัธกจิในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะควบคุมความเลวรา้ยจากคอรร์ปั

ชนัไดแ้ละยงัมใิช่ทางออกทีด่พีอ 

4. ภายใตร้ฐัธรรมนูญ 40 และ 50 มกีารออกกฎหมายและจดัตัง้องคก์ร เช่น ป.ป.ช. คตง. และ ป.ป.ท. 

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการคา้ เป็นตน้ เพื่อหวงัใหเ้ป็นรากฐานของการต่อสูก้บั

คอรร์ปัชนั แต่มาวนัน้ีกฎหมายและองคก์รต่างๆ กําลงัถูกเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริปูอยา่งมากเพราะไม่

สามารถนํามาใชห้รอืทาํหน้าทีข่องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

แต่กม็รีายงานผลการศกึษา5 ทีร่ะบุว่าในช่วงปี 2547 – 2557 ทีป่ระเทศไทยมนีายกรฐัมนตรถีงึ 6 ท่าน 

แต่ละรฐับาลลว้นมนีโยบายในการแกป้ญัหาคอรร์ปัชนัทีเ่ป็นรปูธรรมยากต่อการแปรไปสู่การปฏบิตั ิ มต ิ

ครม. ทีอ่อกมากม็กัเป็นเรื่องรบัรูร้บัทราบโดยขาดการรเิริม่สรา้งสรรคม์าตรการทีเ่ป็นรปูธรรม และรายงาน

สรปุ6 ของ ป.ป.ช. เมือ่ใชย้ทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่1 ผ่านไป ได้

ระบุว่าสาเหตุทีส่าํคญัประการหน่ึงทีท่าํใหก้ารต่อตา้นคอรร์ปัชนัตามยทุธศาสตรฯ์ ไมก่า้วหน้าเท่าทีค่วรเป็น

เพราะขาดการสนบัสนุนจากนกัการเมอืง ซึง่ผูเ้ขยีนตคีวามว่าเอาเองว่าหมายถงึ นายกรฐัมนตร ี รฐัมนตรี

และ ส.ส. 

 

แนวโน้มใหม่จากการปฏิรปูประเทศไทย 

บทเรยีนจากความลม้เหลวในการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนัตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทาํใหเ้ราไดต้ระหนกั

ว่าการเปลีย่นแปลงจากนี้ไป จะต้องคิดเตรียมการให้ไกลกว่ารฐัธรรมนูญหรือกฎหมายทัง้ปวงท่ีมีอยู่

หรือก าลงัจดัท าขึ้นมาใหม่ เพราะเราไม่สามารถฝากความหวงัไว้กบักฎหมายใดๆ มากเกินไป7 

เพยีงแต่จาํเป็นตอ้งมกีฎหมายเพื่อกําหนดกตกิา ระเบยีบแบบแผนหรอืกําหนดมาตรการเพื่อการลงโทษ 

“เพราะคนทีม่อีํานาจมากยอ่มจะหาทางทาํใหบ้รรดากฎหมายทัง้ปวง ถูกตคีวามและใชไ้ปในทางทีเ่ป็นเครือ่ง 

มอืทีเ่ป็นประโยชน์กบัพวกเขาไดม้ากกว่าประชาชน”  
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วนัน้ี เราจงึไดย้นิการประกาศว่าเพื่อการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัและสารพนัปญัหาของประเทศที่

วกิฤตมิานาน รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่จะทําให ้ “ประชาชนเป็นใหญ่” แต่ทีว่่าเป็นใหญ่คงไมไ่ดห้มายถงึการมี

อํานาจ “เหนือกว่า” แต่น่าจะเป็นเพยีงแค่ “ใหญ่ขึน้” พเิศษขึน้มอีํานาจมากขึน้จากเดมิระดบัหนึ่งเท่านัน้ 

เพราะไมเ่คยเหน็ประเทศไหนระบอบการปกครองไหนทีป่ระชาชนเป็นใหญ่เหนือชนชัน้ปกครอง8 ไดจ้รงิๆ 

ดงันัน้ดว้ยพลงัประชาชนทีรู่เ้ท่าทนัและตื่นตวัจะช่วยสรา้งสมดุลใหอ้ํานาจต่างๆ ในชาตติอ้งดาํเนินหน้าทีข่อง

ตนไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ 

ประเดน็สาํคญัคอื ถา้จะให ้ “คนคือศนูยก์ลางของการต่อต้านคอรร์ปัชนั” แล้ววนัน้ีประชาชน

พร้อมท่ีจะลุกข้ึนมา “สู้กบัศึกคอรร์ปัชนั” น้ีด้วยกนัไหม  

 

ริเร่ิมวฒันธรรมการท างานอย่างโปร่งใสของราชการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เราคงเคยไดย้นิคนทีน่ัง่บ่น นัง่ด่าและทอดถอนใจกบัปญัหาคอรร์ปัชนัของประเทศ และอยากใหม้ี

การปราบปรามใหห้มดๆ ไปเสยีท ี แต่เรากม็กัไดย้นิคาํพดูทาํนองว่า “ขอโทษ ผมยุง่” “ฉนัคนเดยีวทําอะไร

ไมไ่ด”้ แต่แยท่ีสุ่ดคอืคาํพดูว่า “เราคนตวัเลก็ๆ ไมม่ทีางเอาชนะคนโกงไดห้รอก อยา่ไปยุง่กบัมนัเลย เดีย๋ว

เดอืดรอ้น” 

ยิง่การรวมตวัเป็นกลุ่มหรอืเครอืขา่ยของภาคประชาชนยิง่มน้ีอยมาก เพราะโดยทัว่ไปยงัขาดความ

มัน่คงและต่อเนื่องในการรวมกลุ่มอย่างเขม้แขง็เพื่อต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนั  ซึง่อาจเกดิจากความหลาก 

หลายของผูร้ว่มงานทําใหเ้กดิความเหน็แตกต่างในการกําหนดเป้าหมายหรอืการมองประโยชน์ของการ

เคลื่อนไหวรว่มกนั ยงัมปีจัจยัอื่นๆ อกี  เช่น การขาดทรพัยากรบุคคลและทุนทรพัย ์ขาดทกัษะในการบรหิาร

จดัการ ขาดการสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่อง การถูกข่มขูคุ่กคามหรอืแทรกแซง การเขา้ไมถ่งึขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิของ

รฐั การไมส่ามารถแยกออกระหว่างอะไรคอืคอรร์ปัชนัและอะไรคอืผลประโยชน์ส่วนรวมหรอือะไรคอืผล 

ประโยชน์ส่วนตวั ความไม่เขา้ใจในกลไกของราชการและการเมอืง รวมถงึไมแ่น่ใจว่าตอ้งใชเ้วลา นานแค่

ไหนในการต่อสู ้ ถา้เป็นอย่างน้ีเท่ากบัว่าคนไทยกําลงัน่ิงดดูายกบัปญัหาของประเทศ ทีเ่ป็นปญัหาของคน

ไทยทุกคนเองอย่างนัน้หรอื อะไรทาํใหค้นไทยดถููกพลงัของตวัเองไดข้นาดนี้ 

กระนัน้วนันี้ตอ้งถอืว่าสถานการณ์เปลีย่นไปเยอะแลว้ เพราะนอกจากความพยายามออกกฎหมาย

ใหม่ๆ  เช่น การปรบัปรงุ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกของทางราชการในการพจิารณา
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อนุญาตฯ พ.ร.บ. การกระทาํทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ฯ คนไทยยงัไดเ้หน็มาตรการใหมท่ีย่งัไมเ่คย

เกดิขึน้ในประเทศไทยทีเ่ป็น "มาตรการบงัคบัให้เปิดเผยข้อมูล" เพื่อสรา้งความโปรง่ใสในการดําเนินการ

ของหน่วยงานของรฐัอยา่งโปร่งใสดว้ยกลไกทีเ่ป็นสากล ไมว่่าจะเป็น ขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

โครงการเพื่อความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ภาครฐั (CoST) โครงการเพื่อความโปรง่ใสในการ

สกดัทรพัยากรธรรมชาต ิ (EITI) ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมคิดร่วม

ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครฐัมากขึ้นกว่าเดิม แต่มาตรการเหล่านี้จะสาํเรจ็ได ้ กต็อ้งอาศยัความ

เขา้ใจ ความไวว้างใจของเจา้หน้าทีข่องรฐัว่า การทีต่อ้งนํามาตรการเหล่านี้มาใชก้เ็พื่อประโยชน์ของส่วนรวม

มไิช่การจบัผดิหรอืหวงัผลทางการเมอืงแต่อยา่งใด 

 

ต้องช่วยกนัสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีเพ่ือประเทศไทย 

อยา่งไรกต็ามหากจะทาํใหป้ระชาชนลุกขึน้มาแสดงพลงัรว่มแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัอยา่งกวา้งขวาง
ไดอ้ยา่งแทจ้รงินัน้ นอกจากจะตอ้งมกีารรณรงคอ์ยา่งเขม้แขง็และมยีุทธศาสตรแ์ลว้ ทุกฝา่ยจาํเป็นตอ้ง
ช่วยกนัสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมขึน้พรอ้มกนัหลายๆ ดา้นดว้ย เช่น ภาครฐั ตอ้งทาํใหส้าธารณชนได้
เหน็ประจกัษ์ว่ามคีวามมุง่มัน่แกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนั จะใหก้ารส่งเสรมิและปกป้องขา้ราชการรวมถงึ
ประชาชนทีอ่อกมารว่มเป็นพลงัต่อสูก้บัคอรร์ปัชนั ดว้ยมาตรการและความรบัผดิชอบยิง่กว่าทีเ่คยมมีา ไป
จนถงึสรา้งกลไกใหป้ระชาชนสามารถเขา้รว่มไดอ้ย่างเป็นทางการ ขณะทีห่น่วยงานต่อต้านของคอรร์ปั
ชนัภาครฐัทีป่ระกอบดว้ย สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 
(ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม กย็งัตอ้งทําหน้าที่
เป็นความหวงัของประชาชน เพราะมทีัง้อํานาจ กําลงัคนและงบประมาณอยูใ่นมอื แมว้่าวนันี้ยงัจาํเป็นตอ้ง
แกก้ฎหมายเพื่อเพิม่อํานาจ ปรบัปรงุประสทิธภิาพอกีหลายเรือ่งพรอ้มกบัตอ้งมกีารปฏริปูองคก์รครัง้ใหญ่ใน
หลายองคก์ร 

หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรฐั วนันี้เราเริม่เหน็การเปลีย่นแปลงวธิคีดิ วธิกีารทํางาน ลดอํานาจ
ลดการแทรกแซงหรอืควบคุม ลดบทบาททีไ่ม่จาํเป็นลง โดยดไูดจ้ากแนวคดิในการตรา พ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการฯ และ พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้งฯ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ควร
จะสรา้งมาตรการป้องกนั ตรวจสอบคอรร์ปัชนัทีส่ามารถทาํไดใ้นบทบาทและอํานาจของตนเองโดยไมต่อ้งรอ
ใครมาตรวจสอบตนดว้ย และจะดมีากหากเราสามารถทาํใหข้า้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัการดแูลให้
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สามารถเตบิโตในหน้าทีก่ารงานและยงัชพีอยูไ่ดใ้นสงัคมโดยไมต่อ้งดิน้รนโกงกนิหรอืวิง่เตน้เกาะเสน้สาย
หรอืโดนรงัแกจากผูม้อีํานาจและผูม้อีทิธพิลทัง้หลาย  

ภาคธรุกิจตอ้งรว่มส่งสญัญาณใหธุ้รกจิเอกชนทัง้เลก็และใหญ่รวมทัง้บรษิทัขา้มชาต ิ ให้ทัง้หมดกา้ว

ไปพรอ้มๆ กนั มองเหน็ความจาํเป็นในการทาํธุรกจิอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม และเรง่ขยายมาตราการสรา้ง

ธรรมาภบิาลและต่อตา้นคอรร์ปัชนัรว่มกนั เช่น โครงการ “ฮัว้ไมจ่่ายใตโ้ต๊ะ” “White Label” โครงการแนว

รว่มปฏบิตัภิาคเอกชนเพื่อการต่อตา้นคอรร์ปัชนั (CAC) และการส่งเสรมิใหบ้รรดาสมาคมวชิาชพีต่างๆ เช่น 

วศิวกรรมสถาน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้ง สมาคมสถาปนิกสยาม ฯลฯ ไดอ้อกมารว่มในบทบาททีต่วัเอง

ทาํได ้เป็นต้น 

กลุ่มองคก์รและพลงัประชาชน นักวิชาการและสถาบนัการศึกษาต่างตื่นตวัสรา้งสรรคก์าร
รณรงคข์บัเคลื่อนไดผ้ลดอียา่งมาก ขณะทีอ่งคก์รระหว่างประเทศ เช่น UNDP, UNODC, ADB. หรอืสถาน
ฑตูบางแห่ง เช่น องักฤษ สวติเซอรแ์ลนด ์และ อยี ูทีเ่ร ิม่เหน็อนาคตเหน็ช่องทางเหน็การตื่นตวัของคนไทย
จงึเขา้มาสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัในบา้นเราอยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

ส่วน “นักการเมือง” วนัน้ียงัไมแ่น่ใจว่าเราจะฝากความหวงัไดม้ากแค่ไหน 

 

บทสรปุ 

การทําให ้ “คนเป็นศนูยก์ลางการต่อต้านคอรร์ปัชนั” มโีจทยใ์หญ่ทีสุ่ดคอืการทาํใหค้นไทยทัง้ที่

เป็นประชาชน เจา้หน้าทีข่องรฐั นกัธุรกจิ สื่อสารมวลชน นกัวชิาการและเยาวชน ใหทุ้กคนกา้วออกมาเป็น 

“พลงัประชาชนทีต่ื่นตวัและมสี่วนรว่มในการเปลีย่นแปลงประเทศดว้ยตวัเอง” เป็น Active Citizen ทีพ่รอ้ม

จะส่งเสยีง แสดงความคดิ แสดงพลงั เพื่อวนัน้ีและอนาคตของประเทศ แต่การแก้ปัญหาวิกฤติท่ีฝงัรากลึก

มานานเช่นน้ี คนไทยต้องยอมรบัความจริงว่าเราคงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรแต่ต้องอย่า

ปล่อยให้นานเกินไป 9 และขอใหถ้อืคตริว่มกนัว่า “ประเทศของฉัน อนาคตของเรา หน้าท่ีของคนไทย” 

ทุกคนตอ้งลงมอืสรา้งอนาคตรว่มกนัตัง้แต่วนัน้ี โดยไม่หวงัพึง่กฎหมาย องคก์รหรอืสถาบนัใดๆ มากเกนิไป 

มฉิะนัน้สุดทา้ยแลว้ประชาชนและเอกชนจะตอ้งเป็นผูช้ดใชค้วามเสยีหายจากความเสื่อมถอยและผุกรอ่นของ

ประเทศทีเ่กดิจากคอรร์ปัชนัอยา่งเลีย่งไมไ่ด้ 
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