คอรัปชั่นใกล้ หรือไกลจากชีวติ คุณ
โดย: อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
“สั กวาการกินไม่ สิ้นเรื่อง ทั้งกินบ้ านเมืองกินรถถังอีกจอบเสี ยมธนบัตรอัดประดังกินกระทัง่
กอนดินกินสิ นบน กินอะไรกินได้ ใครไม่ ว่า ถึงทีส่ ุ ดกินหมาข้ างถนน อาหารไทยสมัยนี้ทชี่ อบกล แม้ กนิ
คนกันเมื่อไรไม่ ร้ ูเอย”
ผมไม่รู้วา่ ใครเป็ นคนประพันธ์บทสักวาในข้างต้น แต่ก็ให้ภาพคอรัปชัน่ ในสังคมไทยได้อย่าง
ชัดเจน!
คอรัปชัน่ กาลังเป็ นดุจมะเร็ งร้ายในสังคมไทย ที่ลุกลามกัดกินอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ในสังคมไทย
อย่างรวดเร็ ว ทั้งในวงราชการกระบวนการยุติธรรมอย่างอัยการและผูพ้ ิพากษา เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ
และภาคเอกชนต่างก็หนีไม่พน้ วงจรอุบาทว์ของการคอรัปชัน่ !
คุณผูอ้ ่านคงกาลังรู ้สึกใช่ไหมครับว่า วันนี้ลีลาการเขียนของผมชักจะเริ่ ม “แรง” ก็ไม่แรงได้
อย่างไรละครับ ในเมื่อเวลานี้การคอรัปชัน่ เกิดขึ้น เต็มบ้านเต็มเมือง แต่คนไทยส่ วนใหญ่เริ่ มชาชินกับ
เรื่ องนี้กนั หมดแล้ว! เมื่อถูกถามว่ารู ้สึกอย่างไรกับการทุจริ ตที่ดาษดื่นทุกวันนี้ คาตอบที่ได้ยนิ อยูบ่ ่อย ๆ
ก็คือ “เฉย ๆ” และ “เขารู้ กนั มาตั้งนานแล้ วละลุง!”
ช่างเปรี ยบเหมือนกับคนไข้ที่หมอตรวจพบว่าในร่ างกายมีกอ้ นเนื้ อร้ายงอกขึ้น และเตือนให้
คนไข้ตื่นตัวและรี บรับการรักษา แต่คนไข้กลับมองหน้าหมอยิม้ พลางพูดว่า “รู ้สึกเฉย ๆ ครับ/คะ รู ้มาตั้ง
นานแล้วละคะหมอ”
แล้วก็นิ่งเฉยโดยไม่ยอมทาอะไรต่อไปอีก
เจอคนไข้อย่างนี้ หมอคงจะเป็ นงง!
คาว่า “Corruption” (คะรัพ’ ชัน) ที่ภาษาไทยเรี ยกว่า “คอรัปชั่น” นี้ มีความหมายว่า “ความเน่ า
เปื่ อย ความชั่วฉ้ อราษฎร์ บังหลวง การติดสิ นบน ความทุจริต”
สิ่ งที่สร้างความฮือฮาและสร้างความตื่นตัวให้กบั สังคมไทยในเรื่ องนี้อีกครั้งก็คือผลการวิจยั เชิง
สารวจในเรื่ องการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในวงราชการ
ซึ่ งจัดทาโดยคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีดีอาร์ไอ ซึ่งนามาเปิ ดเผยใน
งานสัมมนาเรื่ องยุทธศาสตร์ การต่อต้านคอรัปชัน่ ในประเทศไทย ที่จดั โดยสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) เมื่อปลายเดือนสิ งหาคม 2000 ที่ผา่ นมา
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และหนึ่งในทีมงานวิจยั คือเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนที่ผมภาคภูมิใจมากนัน่ คือ ดร.ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผมการสารวจนั้นพบว่า หัวหน้าครัวเรื อนทัว่ ประเทศให้ความสาคัญ
กับปั ญหา เศรษฐกิจ และ ปั ญหายาเสพย์ติด มากกว่าปั ญหา คอรัปชัน่ !
ในเรื่ องคอรัปชัน่ พวกเขาเห็นว่าในบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น นักการเมือง คอรัปชัน่ โกงกิน
มากกว่า ข้าราชการ โดยพูดเจาะจงลงไปเลยว่า ส.ส. หรื อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์ และตารวจเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่มีความ ซื่อสัตย์นอ้ ยที่สุด
ส.ส.
ที่ควรจะเป็ นผูท้ รงเกียรติกลับไร้เกียรติในสายตาของประชาชนในฐานะผูก้ ระทาชัว่
(คอรัปชัน่ ) มากที่สุด! และตารวจที่ควรจะเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ บาบัดทุกข์บารุ งสุ ขให้ประชาชน
กลับกลายเป็ นผูท้ ี่ฉอ้ ราษฎร์ บงั หลวงมากที่สุด และวงเงินในการเรี ยกร้องสิ นบนก็มีสูงถึง 2.4 หมื่นล้าน
บาท
นอกจากนี้ยงั มีการทุจริ ต (คอรัปชัน่ ) ในกระบวนการ ยุติธรรม ซึ่ งมี อัยการ และผูพ้ ิพากษา
ครองแชมป์ ตามติดด้วย กรมศุลกากร ที่เรี ยกเงินสิ นบนจากนักธุ รกิจเฉลี่ยสู งถึงคนละ 6 หมื่นบาทต่อปี
รองลงมาคือ หน่วยงานจัดซื้ อจัดจ้างของรัฐ เฉลี่ยราว 29,445 บาท กรมสรรพากร 19,757 บาท
การไฟฟ้ า 11,121 บาท นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ 6,247 บาท ตารวจ 4,400 บาท
องค์การโทรศัพท์ 1,686 บาท ผูพ้ ิพากษาและศาล 837 บาท และกรมทะเบียนการค้า 780 บาท
เหตุผลที่ผปู ้ ระกอบการยอมจ่ายเงินสิ นบนหรื อเงินพิเศษข้างต้น ก็เพื่อให้ การติดต่อกับราชการ
ได้รับการอานวยความสะดวก ซึ่ งพบว่ากลายเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิไปแล้ว
มีท้ งั กรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นผูเ้ รี ยกร้องและกรณี ที่ผปู้ ระกอบการเป็ นผูเ้ สนอเอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเคยมีพระราชดารัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้วา่ “ท่านผูใ้ หญ่ไป
ตรวจราชการที่ไหน ถ้าไปถึงไม่มีใครเลี้ยงก็โกรธ แต่ถา้ ไปถึงแล้วเลี้ยงก็พอใจ แต่วา่ เงินที่เลี้ยงน่ะเอามา
จากไหน เมื่อไม่มีเงินรับรองของส่ วนภูมิภาคก็ตอ้ งไปเรี่ ยไรกัน ไปเรี่ ยไรจากข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ย หรื อ
ไม่อย่างนั้นก็ไปขุดรี ดจากพ่อค้าแล้วพ่อค้าก็ตอ้ งถือว่าเป็ น การลงทุน มันก็กลายเป็ น คอรัปชัน่ ไป” (24
กันยายน 2512)
น่าตกใจที่ในภาคธุ รกิจราว 79% ยอมรับว่า การจ่าย สิ นบน (คอรัปชัน่ ) นี้ เป็ นเรื่ องธรรมดาที่
ต้องจ่าย ถ้าต้องการได้รับการอานวยความสะดวก!
ใน ภาคราชการ ก็ยอมรับว่า การคอรัปชัน่ กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมไทย มีการ
ซื้ อขายตาแหน่ง ในหน่วยงานราชการทั้งในระดับตาแหน่งสู งและตาแหน่งทัว่ ไป มีท้ งั กระทาผ่าน
นักการเมืองหรื อผูใ้ กล้ชิด และซื้ อขายกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง?
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มีท้ งั การซื้ อขายเป็ นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตวั เงินในระยะเวลาต่อเนื่องและในรู ปแบบการคอยรับใช้
ส่ วนตัวในแทบทุกเรื่ อง!
ทาให้ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยงบประมาณไม่ต่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท จากการทุจริ ต
และคอรัปชัน่ ในโครงการต่าง ๆ
โดยนักธุรกิจระบุวา่ มีตน้ ทุนจากการทุจริ ตคอรัปชัน่ ประมาณ 20% ของมูลค่าโครงการ และที่
น่าปวดใจก็คือ โครงการต่าง ๆ ที่มีการคอรัปชัน่ มักจะทาถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างและหาคนกระทา
ผิดไม่ได้ หรื อถ้าได้ก็มกั จะจับได้เฉพาะข้าราชการระดับเล็ก ๆ เท่านั้น!
ปลาซิวปลาสร้อยกลายเป็ นปลารับบาปแทน แต่ปลาใหญ่น้ นั กลับลอยตัวพ้นผิด นี่คือ อะ-เม-ซิ่ ง
ไทยแลนด์ของแท้!
อย่างไรก็ตาม แม้มนุษย์ไม่อาจจัดการกับคนที่ทุจริ ตต่อแผ่นดินอย่างฉลาดแกมโกงจาพวกนี้ได้
แต่พระเจ้าผูท้ รงทิพยเนตรทิพยกรรณจะไม่ปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวลหนีพน้ จากการพิพากษาที่สาสม
กับการกระทาของพวกเขา!
คงเป็ นเหมือนดังที่อิสยาห์ผเู้ ผยพระวจนะในยุคโบราณได้กล่าวไว้วา่ “เพราะเจ้าดูหมิ่นถ้อยคานี้
และวางใจ ในการบีบบังคับและการทุจริ ตและพึ่งอาศัยสิ่ งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น ความบาปผิดนี้จะ เป็ น
แก่เจ้า เหมือนกาแพงสู งแยกออกโผล่ออกไป กาลังจะพัง ซึ่งจะพังอย่างปั จจุบนั ทันด่วนในพริ บตาเดียว
พระองค์ จะทรงกระทาให้แตก เหมือนภาชนะของช่างหม้อแตกซึ่ งแตกแยกอย่างไม่ปรานี ชิ้น
ที่แตกนั้นไม่พบชิ้นดีพอที่จะตักไฟออกจากเตาหรื อใช้ตกั น้ าออกจากบ่อเก็บน้ า” (อิสยาห์ 30:12-14)
ใช่ครับ! แม้คนที่ทุจริ ตคอรัปชัน่ จะหลุดพ้นจากมือกฎหมาย แต่ไม่มีทางหนีพน้ จากพระหัตถ์
ของพระเจ้าไปได้!
ดังนั้นเพื่ออนาคตแห่งความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ ขอให้พวกเรามาร่ วมด้วยช่วยกันใน
การ กาจัด “คอรัปชั่น” ให้สิ้นไปจากแผ่นดินของเรา ขอให้เรามาช่วยกันล้างอายที่ประเทศไทยของเรา
ถูกจัดอยูใ่ นลาดับต้น ๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชัน่ สู ง!
ให้เรามาพิจารณาดูการจัดลาดับประเทศไทยเอเซี ย 12 ประเทศ ระหว่างปี 1997-1999 โดยเรี ยง
จากประเทศที่มีการคอรัปชัน่ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้
จะเห็นว่าในปี 1997 ประเทศไทยมีภาพพจน์ค่อนข้างพอใช้ได้
ลาดับ
ปี
1997
1998
1999
1.
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
2.
อินเดีย
ไทย
เวียตนาม
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3.
จีน
เวียตนาม
อินเดีย
4.
เวียตนาม
อินเดีย
ไทย
5.
เกาหลีใต้
ฟิ ลิปปิ นส์
จีน
6.
ไทย
เกาหลีใต้
ฟิ ลิปปิ นส์
7.
ฟิ ลิปปิ นส์
จีน
เกาหลีใต้
8.
ไต้หวัน
มาเลเซีย
มาเลเซีย
9.
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ไต้หวัน
10.
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
11.
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
12.
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
คือมีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับกลาง ๆ คือ ลาดับ 6 จากทั้งสิ้ น 12 ลาดับ
ในปี 1998 ภาพพจน์ประเทศไทยกลับเสี ยหายยับเยิน ไม่รู้ช่วงเวลานั้นอยูภ่ ายใต้รัฐบาลของ
ใคร? หรื อเป็ นรัฐบาลที่อยูถ่ ดั จากรัฐบาลของใคร? เพราะตกลาดับความน่าเชื่ อถือจากการเป็ นประเทศที่
มีการคอรัปชัน่ ลาดับ 6 มาเป็ นประเทศที่มี การคอรัปชัน่ สู งเป็ นอันดับ 2 เป็ นรองก็แต่แค่ อินโดนีเซี ย
ซึ่ งครองแชมป์ คอรัปชัน่ ติดต่อกันมาตลอด ดีที่วา่ ในปี 1999 เครดิตหรื อความน่าเชื่ อถือเริ่ มดีข้ ึน จาก
ประเทศคอรัปชัน่ อับดับ 2 ลดมาเป็ นอับดับ 4
หวังว่าประเทศชาติของเราจะมีภาพพจน์ที่ดีข้ ึน และหลุดจากลาดับของประเทศที่ติดลาดับยอม
คอรัปชัน่
ที่น่าสนใจก็คือ จากการจัดลาดับของ 99 ประเทศในโลกในปี 1999 ประเทศที่มี คอรัปชั่นน้ อย
ทีส่ ุ ดในโลก คือ ประเทศเดนมาร์ค (1) รองลงมาคือ ฟิ นเลนด์ (2) นิวซีแลนด์ (3) และสวีเดน (4) ตามติด
ด้วยแคนาดา (5) และไอซ์แลนด์ (6)
แต่ยงั น่ายินดีที่มีประเทศในเอเซี ยอย่างสิ งคโปร์ สามารถเบียดขึ้นมาเป็ น อันดับที่ 7 และมี
ฮ่องกง ติดอันดับที่ 15 ญี่ปุ่น อันดับที่ 25 และไต้หวัน อันดับที่ 28
หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า ประเทศไทยจะสามารถเบียดลาดับแซง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง หรื อ
สิ งคโปร์ ขึ้นมาได้
แต่สิ่งนี้จะเป็ นได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนร่ วมมือกันไม่คอรัปชัน่ ตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยไปจนถึงสิ่ ง
ใหญ่ และตั้งแต่ในระดับที่ทางานเล็ก ๆ จนถึงระดับใหญ่ ๆ อย่างประเทศชาติ
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นอกจากนั้นชาวไทยทุกคนจะต้องร่ วมมือกันรณรงค์คดั ค้านและต่อต้านการคอรัปชัน่ ในทุก
รู ปแบบแต่ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ทุ่มเทอย่างเอาจริ งเอาจังในการป้ องกันปราบปรามการคอรัปชัน่ ตราบ
นั้นก็คงยากที่จะมีอะไรก้าวหน้า
จากผลการวิจยั ดูเหมือนว่า ประชาชนโดยส่ วนใหญ่จะฝากความหวังไว้กบั
สื่ อมวลชน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นักวิชาการ และครู มากกว่าจะฝากไว้
กับรัฐบาล แต่ผมจะดีใจมากกว่านี้ ถ้าหากคริ สตชนไทยจะกลายเป็ นความหวังในการป้ องปราม
คอรัปชัน่ ในแผ่นดินนี้ เพราะนี่เป็ นพระเจตนารมณ์ขององค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์ทรงบัญชาให้
คริ สเตียนเป็ นความสว่างของสังคม!
“ท่านทั้งหลายเป็ นความสว่างของโลก ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่ องสว่างแก่คนทั้ง
ปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทา เขาจะได้สรรเสริ ญพระบิดาของท่านผูท้ รงอยูใ่ นสวรรค์”
(มัทธิว 5:14-15)
และยังทรงกาชับว่า คริ สตชนจะต้องเป็ น “เกลือแห่งโลก” (มัทธิว 5:13)!
เกลือ มีบทบาทสาคัญในการป้ องกันและรักษาไม่ให้อาหารหรื อเนื้อเน่าเสี ย
คอรัปชัน่ คือความเน่าเปื่ อย!
คริ สเตียน จะต้องเป็ นตัวยาการาบความเปื่ อยเน่านั้น แต่ถา้ คริ สเตียนกลับเกิดเน่าเปื่ อยหรื อทาชัว่
เสี ยเอง ความหวังของสังคมจะไปอยูท่ ี่ไหน? ขอให้ความชัว่ ร้ายหรื อคอรัปชัน่ ที่กาลังกัดกินสังคมไทย
ของเราในเวลานี้ เป็ นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นภาพที่แท้จริ งของคริ สเตียน และคริ สตจักร
ไทยในปัจจุบนั
ขออย่าให้ตวั ของคุณเป็ นแหล่งเพาะเชื้อแห่งความเน่าเปื่ อยนี้ ขอให้คุณถามตัวของคุณเองว่า
วันนี้ชีวิตของคริ สเตียนชั้นผูน้ าอย่างคุณเป็ นเขตปลอดคอรัปชัน่ หรื อเปล่า?
ขออย่าให้คุณพ่ายแพ้ ต่อ การทดลอง ที่จะเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็ นคนไม่สัตย์ซื่อ
ขออย่าให้ ความอยาก ของคุณทาให้คุณละทิ้งคุณธรรมประจาใจที่พระเจ้าทรงบรรจุให้อยู่
ภายในตัวคุณ!
ขออย่าให้ ความละโมบ ครอบงาจิตของคุณทาให้คุณกลายเป็ นคนคด ที่ทาชัว่ !
ขอจงระลึกถึงสุ ภาษิตที่เตือนไว้วา่
ซื่อ สั ตย์ สุจริตนั้น คุณธรรมเลิศเอย
กิน อยู่หลับนอนจา จดไว้
ไม่
ซื่อก่อเกิดกรรม คนเกลียด ชังนอ
หมด ศรัทธายากไร้ เสื่ อมสิ้นคนมอง
5

ใช่ครับ เราต้องจาไว้เสมอว่า “ซื่อกินไม่ หมด คดกินไม่ นาน” คนที่คอรัปชัน่ แม้จะดูสุขสบาย
วันนี้ แต่วนั หน้าคงยากที่จะตายดี
ถ้าเขาไม่ถูกมนุษย์ในโลกนี้จดั การ
ถ้าเขาไม่ถูกมารเข้าครอบงานาไปเป็ นทาส
เขาก็คงจะต้องถูกพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษอย่างน่าอเนจอนาถ
ผมขอปิ ดท้ายข้อเขียนวันนี้ดว้ ยคาสะกิดเตือนของอัครฑูตเปาโลที่วา่
“ถ้าท่านมัน่ ใจว่าท่านเป็ นผูจ้ ูงคนตาบอด เป็ น ความสว่างให้แก่คนทั้งหลายที่อยูใ่ นความมืด
เป็ นผูส้ อนคนโง่ เป็ นครู สอนเด็ก
ฉะนั้น ท่ านซึ่งเป็ นผู้สอนคนอืน่ จะไม่ สอนตัวเองหรือ เมื่อท่านเทศนาไมควรลักทรัพย์ ตัวท่าน
เองลักหรื อไม่ ท่านผูร้ ังเกียจรู ปเคารพตัวท่านเองปล้นวิหารหรื อเปล่า ท่านผูโ้ อ้อวดในธรรมบัญญัติ ตัว
ท่ านเองยังลบหลู่พระเจ้ าด้ วยการประพฤติผดิ ธรรมบัญญัติหรือเปล่ า?”
เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ “คนต่างชาติพดู หยาบหยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่าน
ทั้งหลาย” (โรม 2:19-20)
วันนี้ ชีวิตและความประพฤติของคุณทาให้คนสรรเสริ ญพระเจ้าหรื อหยาบหยามพระองค์?
ช่วยตอบที?

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2000, หน้า 6-8.
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