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-	 ประเทศจะล่มสลาย
หากคนไทยยังคิดว่า	
“ โกงชาติ ไม่ เป็น ไร	
ถ้าแบ่งกัน”	



-	 ฟังทัศนะ	 “สยาม
ประเทศภายใตว้กิฤต” 
โดย	พระมหาวุฒิชัย	
วชิรเมธี		

-	 ปัญหาการทุ จริ ต
คอรร์ปัชัน่บนเวทโีลก 

สยามประเทศภายใต้วิกฤต
-	 โกงก็ได้	ถ้า...บริจาค	
ใน	CSR	Today	 
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วีระเดชสมบูรณ์เวชชการ
ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอเชีย(ประเทศไทย)

หนังสือCSRjournalฉบับนี้นำเสนอบทความเด่นในเรื่องของปัญหาคอร์รัปชั่นที่
เกิดขึ้นซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และได้สร้าง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและคนไทยทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

SVN ได้เข้าร่วมในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีภารกิจปลุกจิตสำนึก
ผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่ยินยอมที่จะจ่ายสินบนหรือเงินใต้ โต๊ะชึ่ง
ปัจจุบันมีตัวเลขสูงขึ้นเป็น2-3เท่าเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมา

หัวข้อCSR interviewฉบับนี้ ได้มีโอกาสนมัสการท่านว.วชิรเมธี เพื่อปุจฉาและ
วิสัชนาประเด็นคอร์รัปชั่นเป็นยาพิษร้ายของสังคมไทยอย่างไร

2ปีก่อนท่านว.วชิรเมธีเคยเรียกร้องให้สังคมไทยต้องปฏิรูปค่านิยมใหม่โดยให้
ตระหนักว่าคอร์รัปชั่นคือบาปมหันต์อุปมาเหมือนอาชญากรรมระดับชาติ ที่หากทำผิดจะ
เหมือนกับการฆ่าพระอรหันต์รูปหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าข้อความที่ส่งออกไปนั้น ไม่ ได้รับความ
สนใจตรงข้ามกลับมีการผลิกประเด็นชี้นำให้น้อมรับในแนวทางที่ว่าโกงชาติไม่เป็นไรถ้าแบ่ง
ปันกัน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมคล้อยตามฤาดูเหมือนว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะล่ม
สลายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือ!
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กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กระเช้าปีใหม่ เลือกให้ดี  
ถูกใจทั้งผู้ ให้และผู้รับ

ใกลถ้งึเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
แห่งการเฉลมิฉลอง ความสขุ ความรืน่เรงิ 
สิ่งหนึ่งที่เราต่างนิยมปฏิบัติกันคือ  
ไปเลือกซื้อของขวัญ ของฝากเพื ่อ  
ตอบแทนน้ำใจแทนคำขอบคุณและ
แสดงความระลกึถงึกันและกัน ซึ่งใน
ช่วงนี้ผู้ประกอบการต่างก็เตรียม
สินค้าเพื ่อให้ผ ู้บริโภคอย่างเราๆ   
จับจ่ายอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
สนิคา้ประเภทกระเชา้ของขวัญซึง่มีท้ัง
ประเภทอาหาร บรรจภัุณฑ์ผัก-ผลไม ้
กระเช้าสินค้า OTOP กระเช้าเพื่อ
สุขภาพ อาหารบรรจุกระป๋องต่าง  ๆ  
ที่ผู้ประกอบการตระเตรียมไว้เพื ่อ  
ตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภค   

ในแต่ละปีที ่ผ่านมาได้ม ี 
ผู้บริโภคร้องเรียนมายัง สำนักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค (สคบ.) 
ว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
โดยนำสินค้าที ่ ไม่ม ีคุณภาพหรือ  
ใกลห้มดอายมุาบรรจใุนกระเชา้ รวมถงึ
การไม่แสดงรายละเอียดเกี ่ยวกับ
สนิคา้ใหผู้้บรโิภคทราบ ซึง่ในเรือ่งน้ี 
สคบ. ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที ่ม ี 
การจัดกระเชา้ของขวัญ ชดุสังฆทาน
และชุดไทยธรรม ซึ่งประกอบด้วย  
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้า ผ ู้ผลิตชุดส ังฆทานและ  
ชดุไทยธรรม รวม 42 แห่ง เขา้ร่วม
ประชุมเพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับการ  
จัดทำฉลากสินคา้ทีถู่กตอ้ง โดยเชิญ
ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรงุเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมการค้าภายใน มาให้ข้อมูลใน
ส่วนที่เกี ่ยวข้อง เนื ่องจากในช่วง
เทศกาลปีใหม่ของทุกป ี (ระหว่าง
เดือนธันวาคม–เดือนกุมภาพันธ์) 
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ   
จะมีการจัดสรรกระเช้าของขวัญ   
และชุ ดส ั งฆทานเพื ่ อจำหน ่ าย  
ให้ก ับผ ู้บริ โภคเป็นจำนวนมาก   
ซึ ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการ  

จัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามประกาศ  
คณะกรรมการว่าดว้ยฉลากฯ ของ สคบ. แลว้ 
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนของ  
การจ ัดทำฉลากตามที ่สำน ักอนาม ัย 
กรงุเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกรมการค้าภายใน
กำหนด 

สำนักอนามัย กรงุเทพมหานคร 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัต ิ 
ในการจัดและจำหน่ายกระเชา้ของขวัญปีใหม่ 
โดยให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ   
นำสินค้าที่มีคุณภาพดีมาบรรจุในกระเช้า   
มีฉลากอาการถูกตอ้ง มี อย. รับรอง สนิคา้  
มีระยะเวลาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย   
6 เดือน ให้แสดงรายละเอ ียดของว ัน  
หมดอายุสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ 
แสดงตราส ัญล ักษณ์ของห้างหรือชื ่อ  
สถานประกอบการ แสดงวันที่รับเปลี่ยน
หรือคืนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจใน
คณุภาพสนิคา้สามารถนำมาแลกเปล่ียนหรอื
คืนได ้ภายในวันที ่ 28 กมุภาพันธ์ 2556 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ไดก้ำหนดใหอ้าหารท่ีนำมาจัดรวมในภาชนะ
เดียวกัน ระบุชื ่อประเภทหรือชนิดของ
อาหารแต่ละรายการและวันเดือนปีที่หมด
อายุหรือควรบริโภคก่อน กรมการค้า
ภายใน ไดก้ำหนดใหส้นิคา้ท่ีบรรจใุนกระเชา้
ของขวัญหรือชุดสังฆทาน แสดงรายการ
สนิคา้แต่ละรายการ ขนาด นำ้หนักต่อหน่วย 
ปริมาณการบรรจ ุ ราคาและค่าภาชนะ  
ท่ีนำมาบรรจ ุ

สำหรับผู้บริโภคนั้น ก่อนซื้อ
กระเชา้ปีใหม่จงึควรพจิารณาฉลากสนิคา้ให้
ดีก่อน เช่น กระเช้าประเภทอาหารบรรจุ-
ภัณฑ์ควรตรวจดูว่าเปน็สนิคา้ท่ีมีคณุภาพดี
มีฉลากแสดงถูกตอ้ง ม ีอย. รับรอง ระบุ
ว ันหมดอาย ุ แสดงตราสัญลักษณ์หรือ  
ชือ่สถานท่ีประกอบการบนกระเชา้ สำหรับ
กระเช้าประเภทผักและผลไม้ควรคัดเลือก
สินค้าที่ ใหม ่ สด แสดงวันเดือนปีที่บรรจ ุ
ส่วนกระเช้าสินค้า OTOP ประเภทอาหาร
แหง้ ธัญพชื ควรสังเกตความปลอดภัยใหดี้

ก่อนซือ้เพราะหากเกบ็ไวน้านภายในภาชนะ
และอุณหภ ูมิ ไม ่ เหมาะสมจะส ่งผลต ่อ  
การเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้เกิด  
สารพิษ ในล ั กษณะส ี ดำหรื อส ี เข ี ยว   
เมื่อรับประทานเข้าไปจะระคายเคืองลำคอ
หรือกระเพาะอาหาร และหากสะสมเป็น
จำนวนมากจะเกดิโรคจากเชือ้อะฟลาทอ็กซนิ
ซึ่งมีผลต่อการสร้างโปรตีนในร่างกายจน
อาจกลายเปน็สาเหตขุองโรคมะเรง็ตับได ้

นอกจากประเภทของกระเช้า  
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ อาหารบรรจกุระป๋อง  
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมนำมาจัดเป็น
กระเชา้เช่นกัน ในการเลอืกซือ้ควรคำนงึถงึ
ความปลอดภัยของเครื่องกระป๋องที่บรรจุ
อยู่ในกระเช้าของขวัญโดยสังเกตฉลากข้าง
กระป๋องตอ้งมีเลขทะเบียนการคา้ ชือ่ สถานท่ี
ผลติ วันเดอืนปีท่ีผลติ วัตถเุจอืปนในอาหาร 
นำ้หนักสทุธ ิลักษณะภายนอกกระป๋องตอ้ง
ไม่บุบ บวม ไม่เป็นสนิมหรือมีรอยรั ่ว   
เนือ่งจากกระป๋องท่ีอยู่ในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์
อาจเสี ่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย ์ 
ก่อให้เกิดสารพิษโบทูลลินั ่มซึ ่งมีผลต่อ
ระบบประสาทอย่างรนุแรง  
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ต่างๆ ใหดี้ก่อนเลอืกซือ้ โดยสามารถตดิตาม
ข้อม ูลการทำฉลาก
สินค้าของหน่วยงาน  
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข้ อ ง ได้ท ี  ่
www.ocpb.go.th 
และหากไม่ไดรั้บความ
เปน็ธรรม ถูกเอารัด
เอ า เ ป ร ี ยบ จ าก  
ผ ู้ ป ร ะกอบการ
สามารถร้องเรียน
ได้ท ี  ่ สายด ่วน   
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	 ความรุนแรงของการคอร์รัปชั่นยังสร้างสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่า	เมื่อ
ค่านิยมและทัศนคติอันเลวร้ายนี ้	 คนไทยกลับยอมรับพฤติกรรมการ
คอร์รัปชั่นมากขึ้นเรื่อยๆ	เสมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคม	โดยเฉพาะ
ในกลุ ่มเด็กและเยาวชนที ่มีการศึกษาในระดับสูงก็มีแนวคิดยอมรับ
พฤติกรรมการโกงกินและรัฐบาลที่คอร์รัปชั่นได้		

โกงชาติไม่เป็นไรถ้าแบ่งกัน!!
เป็นเรื่องน่าตกใจที่ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทยมีความรุนแรงมากขึ้น จากอดีตมี
สัดส่วนเพียง3%ของงบประมาณแผ่นดินแต่เวลานี้สูงถึง40%งบประมาณ
แผ่นดินกว่า 2ล้านล้านบาทหายเข้าไปในกระเป๋าผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นหลายแสน
ล้านบาทและคาดว่าอีก10-20ปีสัดส่วนอาจพุ่งพรวดไปถึง100%
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คนไทยรุมโกงกินประเทศตัวเองเพียงหวังผลลัพธ์ระยะสั้น

	 สำหรับนักอ่านรุ ่นอายุ	 50-60	 ปี	 ในยุคสภา
กาแฟตั้งวงวิพากษ์การเมืองไทย	มักจะพูดถึงข้าราชการ
ในอุดมคติจากนวนิยายเรื่องเยี่ยมที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่าง	“นายอำเภอปฏิวัติ”	ของ	บุญโชค เจียม-
วิริยะ	 ซึ ่งบอกเล่าเรื ่องราวของ	นายอำเภอรวมพล   
กรทอง	 ผู ้ต ่อต ้านระบบเจ ้าข ุนมูลนายในกรมการ
ปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	และต่อต้านการทุจริตใน
ระบบราชการ	 โดยเฉพาะระบบชัก	10%	ที่ฝังรากลึกจน
กลายเป็นประเพณีปฏิบัติและค่านิยม “ใครๆ ก็ทำ”	ใน
เมื่อประเทศชาติมิใช่ของใครเพียงคนเดียวแต่ต้องแบ่ง
ประโยชน์ให้ทุกฝ่าย		
	 	นายอำเภอรวมพลกลายเป็น	“แกะดำ”	 ถูก
โดดเดี่ยว	ถูกกลั่นแกล้งสารพัดวิธีจากข้าราชการชั่วที่เสีย
ผลประโยชน์	ต้องออกจากราชการและสุดท้ายกลายเป็น
คนวิกลจริต	
	 นี่เป็นฉากชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสะท้อน	
“เหตุผล”	ที่ทำให้คนรุ่นต่อๆ	มาต้องเลือกระหว่าง	“การ
ยอมรับ”	หรือ	“ต่อต้าน”	 ขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น	
ระหว่างผลประโยชน์	“ส่วนตัว”	หรือ	“ส่วนรวม”	ผล
ประโยชน์	“ระยะสั้น”	หรือ	“ระยะยาว”	และผลกระทบ
ต่อประเทศที่ถูกมองข้ามไป	ขณะที่ชีวิตจริงไม่ใช่นิยาย	
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นในอดีตอาจสะท้อนภาพ
แค่การจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการ	ลักษณะ	“กินตาม
น้ำ”	 วงเง ินไม ่มาก	 แต ่ในช ่วง	 20-30	 ป ีท ี ่ผ ่านมา	

สถานการณ์การโกงกินขยายวงกว้างดังโรคระบาด	ซึม
ลึกเข้าไปในทุกวงการ	 ทุกระดับชั้น	 ตัวเลขการโกงไต่
ระดับสูงถึงหลักแสนล้านบาท	นักวิชาการหลายฝ่ายระบุ
ว่า	 เป็นผลพวงโดยตรงจากนโยบายประชานิยมในยุคสมัย
ของรัฐบาลทักษิณ	ชินวัตร	ในปี	พ.ศ.	2544	อาทิ	กองทุน
หมู่บ้าน	หมู่บ้านละ	1	ล้านบาท	พักหนี้เกษตรกร	 3	 ปี	
โครงการ	30	บาทรักษาทุกโรค	กระทั่งกลายเป็นแนวคิด
ทางมรดกที่ตกทอดมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน		
	 สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์มาอย่างยาวนาน	
มักมอง	“ผลลัพธ์”	มากกว่า	“กระบวนการ”	รวมทั้งผิด
หวังกับรัฐบาลที่ผ่านๆ	มา	ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้อง	
และลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้อย่าง
แท้จริง	ดังนั้นจึงเริ่มไม่สนใจที่มาของรัฐบาลแต่เลือกที่		
จะเอารัฐบาลโกงกินแต่มีผลงานและนโยบายประชานิยม
จึงกลายเป็นเครื ่องมือที ่อาศัยจุดอ่อนของคนไทยที ่		
มองแค่ผลประโยชน์ระยะสั้น	 เลือกรับเงิน	 ไม่ว่าจะเป็น		
รูปแบบเงินกู้	 เงินช่วยเหลือ	การขึ้นเงินเดือนข้าราชการ		
หรือแม้กระทั่งการจำนำข้าว	 โดยไม่สนใจแหล่งเงินและ
กระบวนการจัดสรรเงินเหล่านั้น	 และนี่จึงเป็นการเพาะ
เชื้อให้ขบวนการคอร์รัปชั่นเติบโตอย่างรวดเร็ว		 	
	 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ	สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 ระบุสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทยว่า	จากโครงสร้างของประเทศ

ดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์


การแถลงจุดยืนกรณีไร่ส้มของเครือข่ายนักธุรกิจ
เพราะธุรกิจเริ่มทนไม่ ไหวกับคอร์รัปชั่น เขาต้องจ่าย
มากขึ้นถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่ ไหวระยะสั้นยังอยู่ ได้
แต่ระยะยาวพังหมดประเทศพังธุรกิจไหนก็อยู่ ไม่ ได้
ธุรกิจเริ่มตระหนักและรู้ว่าไม่สามารถแก้ปัญหามาจาก
รัฐบาล เพราะฝ่ายการเมืองคือรากเหง้าของการ
ทุจริต
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ไทยที่มีผู ้เสียภาษีจำนวนน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง
และคนชั้นสูง	ขณะที่คนได้รับแจกเงินไม่สนใจว่าเงินมา
จากไหนเพราะไม่ได้เป็นผู ้ เส ียภาษี	 ข ้อมูลของกรม
สรรพากรระบุว่า	จำนวนผู้ยื่นเสียภาษีปีละ	9	ล้านกว่า
คน	จากคนที่ทำงานทั้งหมด	40	ล้านคน	และใน	9	ล้าน
กว่าคน	เสียภาษีจริงแค่	2.7	ล้านคนเมื่อปี	2554	เพราะมี
การยกเว้นในกลุ่มรายได้	150,000	บาทแรก	ดังน้ัน	เสียง	2.7	
ล้านคนกลายเป็นเสียงส่วนน้อย	อีก	60	กว่าล้านคนท่ีไม่เสีย
ภาษีกลายเป็นคนส่วนใหญ่	 ซึ ่งไม่สนใจการใช้จ่ายงบ
ประมาณของภาครัฐที่ไม่ได้มุ่งพัฒนาประเทศและไม่มี
กระบวนการตรวจสอบอย่างโปร่งใส			
	 กรณีโครงการจำนำข้าวที ่กำลังถูกว ิพากษ์
วิจารณ์อย่างหนัก	 แม้จะส่งผลเสียหายต่อประเทศใน
ระยะยาว	แต่เมื่อมีหลายฝ่ายได้ประโยชน์	 เริ่มตั้งแต่การ
ตั้งราคาให้ชาวนาจำนำข้าว	 ชาวนาได้ประโยชน์แต่ไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วย	อาจถูกโกงระหว่างทาง	แต่เขาคิดว่า
ยังได้ประโยชน์	ขณะเดียวกัน	เจ้าของโรงสี	 เจ้าของโกดัง	
ผู้สำรวจคุณภาพ	หรือแม้กระทั่งผู้ส่งออกบางรายก็ได้
ประโยชน์	 เนื ่องจากมีเงินงบประมาณหลายแสนล้าน
บาทมาแบ่งปันกัน	 แต่ในระยะยาวแล้วมีรายงานจาก		
ทีดีอาร์ไอประเมินว่า	 โครงการจำนำข้าวอีก	4	ปี	จะก่อ
หนี้สูงถึง	8	แสนล้านบาท	และไม่สามารถยกระดับรายได้
เกษตรกรอย่างแท้จริง	แต่กลับยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้	

โกงกินได้ซื่อสัตย์กินไม่ ได้

มีผลการสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักที่

สะท้อนค่านิยมของคนไทยต่อการยอมรับพฤติกรรม

คอร์ร ัปช ั ่น	 โดยเฉพาะเอแบคโพลล์	 มหาวิทยาลัย		

อัสสัมชัญ	วิจัยเชิงสำรวจ	เรื่อง	แนวโน้มทัศนคติอันตราย

ของสาธารณชนคนไทยว่าด้วยการยอมรับรัฐบาลทุจริต

คอร์รัปชั ่น แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย และการ

โกหกเพื่อเอาตัวรอด	กลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ	 18	ปี

ขึ้นไป	ใน	17	จังหวัดของประเทศ	จำนวน	2,117	ตัวอย่าง	

ระหว่างวันที่	 1-6	กันยายน	2555	พบว่า	ประชาชนคน

ไทยมีแนวโน้มยอมรับได้	 ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั ่น		

แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย	 เพิ่มสูงขึ้น	จาก	63.4%	

ในเดือนมิถุนายน	มาอยู่ที ่	 65.8%	 ในเดือนสิงหาคมที่

ผ่านมา		

กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด	

เพราะ	79.1%	และ	76.5%	ของผู้ตอบแบบสอบถามที่

อายุต่ำกว่า	20	ปี	และอายุระหว่าง	20-29	ปียอมรับได้	

ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปช่ัน	แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย	

โดยกลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	มีสัดส่วนสูงสุด	นอกจากนี้	

ส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงที่จะโกหกเพื่อเอาตัวรอด		

		 ในกลุ่มข้าราชการจะนึกถึงการได้ผลตอบแทน

จากรัฐบาลในเร่ืองตำแหน่งหน้าท่ีการงาน	การโยกย้ายพรรค

พวกเพื่อนฝูงให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้ดูแลพื้นที่		

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ	 โดยมีเหตุผลอ้างความชอบธรรม

ว่า	ทุกรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น	 เอาอำนาจทางการเมือง

มาแทรกแซงด้วยกันทั้งสิ้น	แต่ถ้าแทรกแซงแล้วตนเองได้

ประโยชน์ด้วยก็ยอมรับได้	 เรียกกันว่า	 “กินตามน้ำ”	

หรืออย่างมากจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น	อยู่เฉยๆ	อยู่รอดได้	

หรือปิดตาข้างเดียว	

	 เมื ่อเร็วๆ	นี ้	 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต	สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุก

สาขาอาชีพทั่วประเทศ	จำนวน	3,559	คน	ระหว่างวันที่	

1-10	พฤศจิกายน	2555		 เรื่อง	“ความซื่อสัตย์สุจริต”   

พบว่า	“ความซื่อสัตย์สุจริต”	ของ	“คนไทย”	 ในภาพ

รวม	มีกลุ่มตัวอย่างเกือบ	60%	ระบุว่า	มีค่อนข้างน้อย

เพราะค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไป	คนส่วนใหญ่ลุ่มหลง

วัตถุนิยม	การทุจริตมีอยู่ในทุกวงการ	นอกจากนี้ยังมี

ตัวอย่างที ่ส่อไปในทางทุจริตแต่กลับได้ดี	 ขณะที ่คน

ซื่อสัตย์กลับมีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก	บ้างก็อ้างถึง

สถานการณ์บีบคั้นให้ต้องทำผิดและขาดการปลูกฝังสิ่งที่

ดีตั้งแต่วัยเด็ก		

	 เมื่อทุกคนในสังคมมองประโยชน์ส่วนตัวมาก

กว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและเพิกเฉยต่อผล

กระทบระยะยาว	สถานการณ์ที่ลุกลามราวกับมะเร็งร้าย

กัดกินร่างกายนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ในระดับประเทศ

อย่างชัดเจน	เมื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย	

หรือทรานส์พาเรนท์ซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	 (Transparency	

International:	 TI)	 ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีชี้วัด

ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันประจำปี	2554	พบว่า	ประเทศไทย		

ได้	3.4	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน	อยู่อันดับที่	

80	จากการจัดอันดับทั้งหมด	183	ประเทศทั่วโลกและอยู่

อ ันดับที ่	 10	 จาก	 26	 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 โดย
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ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับโคลัมเบีย	 เอลซัลวาดอร์	

กรีซ	โมรอคโค	และเปรู	จากปีก่อนหน้า	ไทยอยู่ในอันดับ	

63	ของโลก	 	

	 ขณะที่นิวซีแลนด์ครองแชมป์อันดับ	 1	ในระดับ

โลก	 (9.5	คะแนน)	อันดับสุดท้าย	 ได้แก่	 โซมาเลียและ

เกาหลีเหนือ	(1.0	คะแนน)	ส่วนภูมิภาคเอเชีย	สิงคโปร์ยัง

ครองอันดับ	1	(9.2	คะแนน)	 	

	 การจัดอันดับดังกล่าว	 TI	 ต้องการสื ่อให้ทุก

ประเทศทั่วโลกตระหนักถึงผลพวงของการคอร์รัปชั ่น	

ตัวอย่างประเทศกรีซและอิตาลีที ่ม ีคะแนนติดกลุ ่ม

ประเทศที่มีการฉ้อฉลด้วยกลวิธีต่างๆ	มากที่สุดในโลก		

ผลจากความวุ่นวายทางเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนส่วน

หนึ่งมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหา

การจ่ายเงินใต้โต๊ะและการเลี่ยงภาษีนั่นเอง	 	

	 ท ัศนคต ิและค ่าน ิยมอ ันเลวร ้ายท ี ่ เก ิดข ึ ้น	

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เจ้าของ	บริษัท	 แกะดำทำ

ธุรกิจ	จำกัด	และนักเขียนผู้นำเสนอแนวคิดการปฏิรูป

ประเทศไทยผ่านหนังสือ	 “คู่มือสร้างชาติ”	 ระบุว่า	

สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่ใช้ชีวิตมอง

เฉพาะวันพรุ่งนี้	 แค่เดือนหน้า	ปีหน้า	การมองปัญหา

ระยะสั้นทำให้ติดอยู่กับระบบโกงกิน	แต่กลับกัน	ถ้าคน

ไทยมองสถานการณ์ต่างๆ	อีก	10	ปี	 20	ปีข้างหน้า	จะ

เปลี่ยนวิธีคิดทันที		
	 ขบวนการคอร์ร ัปชั ่นที ่ลุกลามเหมือนมะเร็ง		
ทั่วร่าง	ปัญหาจึงอยู่ที่ผู้คนในสังคมไม่ยินดีที่จะแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล	 2	 ข้อ	 คือ	 มองแค่ระยะสั ้นและมองผล
ประโยชน์ส่วนตัว	

“ฟิลิปปินส์2”บทเรียนความล่มสลาย

	 อย่างไรก็ตาม	ขณะนี้มีความพยายามของคน
หลายกลุ ่มที ่พยายามสร้างแรงกระเพื ่อมต่อต้านการ		
ทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านกลุ่มองค์กรต่างๆ	 โดยเฉพาะการ
รวมตัวของกลุ ่มนักธุรกิจเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	เมื่อปี	2554	สาเหตุสำคัญมาจากความรุนแรง
ของปัญหาจนเกิด	 “ต้นทุนทางสังคม”	 และบั่นทอน
ศักยภาพทุกด้านของประเทศ	ท้ายที่สุดประเทศไทยอาจ
ต้องล่มสลายทุกด้าน	ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	และ
สังคม	ดังเช่น	อาร์เจนตินา	เม็กซิโก	และฟิลิปปินส์		 	
	 ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อ
ต้านคอร์ร ัปชั ่น	 ชี ้ประเด็นสำคัญเรื ่อง	 “ต้นทุนทาง
สังคม”	ว่า	สุดท้ายผู้บริโภคหรือประชาชนต้องเป็นผู้จ่าย	
เพราะธุรกิจต้องอยู่ได้ด้วยรายได้และกำไร	ทุจริตไปเท่า
ไหร่ก็บวกเป็นต้นทุน	ตั้งราคาสินค้าสูงขึ้น	การผลิตรถคัน
หนึ่ง	ปกติขาย	1	ล้านบาท	แต่พอมีการทุจริตต้องขาย
ล้านสอง	ผู้บริโภคคือผู้จ่ายต้นทุนนั้น	หรือผู้เสียภาษีคือ
ผู้รับภาระทั้งหมด	แต่วันนี้หลายคนยังไม่รู้สึก		 	

ประเสริฐเอี่ยมรุ่งโรจน์


ประเทศ ถ้าเปรียบเหมือนคนๆหนึ่ง บอบช้ำมาก
หัวโนผ่าตัดหลายครั้ง ยังไม่ฟื้นเลย ถ้ายังเป็น
อย่างนี้ประเทศเราล่มสลายทุกคนไม่สนใจธุระไม่ ใช่
โกงกินแล้วเรายังอยู่ ได้ ประเทศเวียดนามล่มสลาย
เพราะการโกงกินของผู้นำของเวียดนามใต้จนผุทั้ง
ประเทศ เรื่องนี้ เป็นธุระของทุกคน ต่อต้าน ไม่
ยอมรับ และพูดทุกวัน ไม่ ใช่แค่คิดต้องกระทำผม
เขียนเฟซบุ๊คทุกวันทำได้เท่าที่ทำดีกว่านั่งเฉยๆรอ
วันตาย
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	 อีก	5	ปี	10	ปี	หรือ	15	ปี	แม้ประเทศไทยยังอยู่
ได้	แต่ปัญหาในประเทศจะเกิดขึ้นมากมายและกัดกร่อน
ไปเรื่อยๆ	จนพัง	และไม่มีใครอยู่รอดได้		 	
	 ส ิ ่งท ี ่ เก ิดขึ ้นกับประเทศฟิล ิปปินส์	 ซ ึ ่งเป็น
ประเทศแรกในเอเชียที่มีพัฒนาการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างก้าวหน้า	 สืบเนื ่องจากส่วนหนึ ่งเป็น
ประเทศที ่ตกอยู ่ในอาณานิคมของสเปนและสหรัฐ-			
อเมริกา	 แต่สามารถปฏิวัติชาติและประกาศเอกราช	
กระทั่งสามารถพัฒนาศักยภาพก้าวล้ำหน้ามากที่สุดใน
เอเชีย	 ช่วงทศวรรษปี	 50-60	 แต่ทั้งหมดต้องล่มสลาย
เพราะระบบการโกงกินอย่างรุนแรงในยุคประธานาธิบดี
มาร์กอส		
	 กว่า	13	ปี	 ในอำนาจของมาร์กอสตั้งแต่ปี	ค.ศ.	
1965	มีการประกาศนโยบายสังคมใหม่	 (New-Society)	
เพื ่อพัฒนาสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ	 แต่เกิดการ
ทุจริต	 เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหมู่พวกพ้องบริวาร
อย่างมหาศาล	จนถูกเรียกขานว่า	ทุนนิยม พวกพ้อง	
(Crony	Capitalism)	 ระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะล้มละลาย
เพราะขาดเสถียรภาพในการจัดการและการแก้ปัญหาจน
หมักหมม	ท้ายที่สุดเศรษฐกิจพลิกจากหน้ามือเป็นหลัง
มือ	 เกิดวิกฤตอย่างหนักทำให้กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	 (IMF)	ต้องเข้ามาจัดการกับระบบเศรษฐกิจและ
บทบาทของรัฐใหม่	กลับกัน	 เมื่อ	 40	ปีที่แล้ว	ประเทศ
ไทยมีความเจริญมากกว่าเกาหลีใต้	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
แต่ปัจจุบันประเทศเหล่านี้พัฒนาแซงหน้าไทยไปไกลมาก	
และเวียดนามเป็นอีกประเทศที ่กำลังจะก้าวล้ำหน้า		
ทุกด้าน			
	 กรณี	“เกาหลีใต้” ซึ่งอดีตเป็นประเทศค่อนข้าง
ล้าหลัง	ยากจน	และไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติ	แต่ใช้
เวลาไม่ถึง	 30	ปี	 กลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง	 มี
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออกแข่งขันได้กับประเทศ
ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 เนื่องจากรัฐบาล
เกาหลีใต้ปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างเอาจริง	สร้างระบบ
ราชการที ่ม ีว ิน ัย	 เส ียสละ	 และวางนโยบายพัฒนา
ประเทศระยะยาวอย่างมีเป้าหมาย			
	 ที่ผ่านมา	ดร.เดือนเด่น	พยายามนำเสนอรูป-
แบบการปราบคอร์รัปชั่นของเกาหลีใต้	 เพราะมีความ
เป็นไปได้มากกว่า	 “ฮ่องกงโมเดล”	 หรือ	 “สิงคโปร์
โมเดล” ที่หลายฝ่ายมักหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง	
เนื ่องจากฮ่องกงใช้วิธีไล่ตำรวจฮ่องกงที ่โกงกินออก
ทั ้งหมดและนำตำรวจจากอังกฤษเข้ามากวาดล้าง
ขบวนการทุจร ิต	 ขณะที ่ส ิงคโปร์ม ีคนกล้า	 มีความ

ประมนต์สุธีวงศ์


การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของสมาชิก ถ้า
สมาชิกมีความรู้สึกว่า เขาควรแสดงออกว่าไม่เห็น
ด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เขาต้องแสดงอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ถ้าเขาว่าธุระไม่ ใช่ จะกระทบกระเทือน
ธุ ร กิ จ ก็ เ ป็ น สิ ท ธิ์ ข อง เ ข า เ ร าอย าก ใ ห้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงและหวังให้คนส่วนใหญ่ร่วมมือกัน ช่วย
กันต่อต้าน แม้ตัวเองมีผลกระทบบ้าง เราพยายาม
สร้างตรงนี้
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สามารถ	มีวิสัยทัศน์	อย่างนายกรัฐมนตรีลีกวนยูเข้ามา
จัดการประเทศใหม่ทั้งหมด		 	
	 ปัญหาของประเทศไทย	คือ	 ไม่สามารถจัดการ
องค์กรตำรวจแบบฮ่องกงและไม่มีทางเจออัศวินม้าขาว
แบบลีกวนยู	 เพราะระบบคอร์รัปชั่นฝังรากลึกจนอัศวินขี่
ม้าขาวแบบลีกวนยูเข้ามาไม่ได้		 	
	 ดังนั้น	 โมเดลของเกาหลีใต้ที่อาศัยการเปลี่ยน	
แปลงภายในประเทศที ่ เด ินไปพร้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ	มีองค์กรเอกชนที่แข็งแกร่ง	มีเครือข่ายตรวจ
สอบการคอร์รัปชั ่น	 มีคนที ่มีความรู ้และระบบข้อมูล		
ข่าวสารที่ดีมาก	น่าจะสร้าง	“จุดเปลี่ยน”	 ให้ประเทศ
ไทยได้	

ภายใต้	“จุดเปลี่ยน”	ดังกล่าว	ปัจจัยสำคัญอยู่
ที่	“คน”	ซึ่งคู่มือการสร้างชาติของ	ประเสริฐ	นำเสนอ
การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากแต่ละคนในสังคมเหมือนการ
โยนเม็ดหินลงในน้ำจะเกิดแรงกระเพื่อมทันที		 	
	 “คนไทยชอบอัศวินม้าขาวชูธงแล้วบอกให้พวก
เรามาเปลี่ยนแปลง ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอัศวินม้าขาว ผม
เชื่อวิธีคิดของตัวเอง เรื่องโกงกินเราต้องไม่ยอมรับ ต่อ
ต้าน และต้องพูดทุกวัน จนคนเหล่านั้นไม่มีที่ยืน เราทุก
คนต้องทำ ไม่ใช่แค่คิด”	ประเสริฐกล่าว	 	

ขณะเดียวกัน	 การนำหลักการเศรษฐกิจพอ-
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สามารถทะลวง
ข้ออ้างเรื่องปัญหาปากท้องกับการทุจริต	การใช้ชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้านที่	จ.บุรีรัมย์	อย่าง พ่อผาย สร้อยสระ-
กลาง	ลูกชาวนาจบ	ป.4	แต่สามารถต่อสู้อุปสรรคและ
พัฒนาวิธีคิดการทำเกษตรในรูปแบบของตัวเอง	ใช้หลัก
การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่พึ่งพารัฐ	ซึ่ง
ประเสริฐกล่าวว่า	“เมื่อพ่อผายทำได้ คนอื่นๆ ในประเทศ
ก็ทำได้เช่นกัน  ไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในวังวนการโกงกิน
เพื่ออยู่รอด”	 	

ในวงการธุรกิจเอง	ซึ ่งมักยกข้ออ้างเรื ่องการ
ประมูลด้วยการตัดราคาหรือ	“ดิสเคาน์เฮาส์”	จนเกิด
วงจรอุบาทว์	การชักเปอร์เซ็นต์	 การจ่ายใต้โต๊ะ	 รวมถึง
การให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง	

จุดเปลี่ยนของนักธุรกิจ	 เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น
ควรเริ ่มที ่การเปลี ่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน	 ไม่ยอมรับ			
ต่อต้านและพูดทุกวัน	ซึ่งการตั้งภาคเครือข่ายต่อต้าน		
การคอร์รัปชั่น	แม้ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย	แต่เป้าหมาย	
ความสำเร็จอยู่ที่การรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกแพร่หลาย
มากขึ้น	จนกระทั่งเกิดพลังประชาชนที่จะลุกขึ้นมาพูด
พร้อมกันว่า	“ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น” 

	
“ไร่ส้ม”บทพิสูจน์สังคมถึงเวลา“ธุรกิจ”ต้องเปลี่ยน

กรณีบริษัท	 ไร่ส้ม	 จำกัด	 ที ่มี	นายสรยุทธ   
สุทัศนะจินดา	พิธีกรข่าวชื่อดังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ได้
ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ชี ้มูลความผิดทางอาญาฐานร่วมกัน
ยักยอกเงินโฆษณาที่ได้รับเกินกว่าสัญญาที่ทำกับบริษัท	
อสมท.	จำกัด	 (มหาชน)	จน	อสมท.	ได้รับความเสียหาย
มากกว่า	138	ล้านบาท	โดยมีเจ้าหน้าท่ีธุรการคนหน่ึงของ	
อสมท.	 ร่วมสนับสนุนการยักยอกแลกกับค่าตอบแทน
เป็นเช็คสั่งจ่าย	รวม	6	ครั้ง	เป็นเงิน	739,770	บาท		 	

คดีดังกล่าวถือเป็นกรณีแรกที่จะเอาผิดธุรกิจใน
ฐานะผู ้จ ่ายสินบนและเป็นตัวชี ้มาตรฐานจริยธรรม	
จรรยาบรรณของคนในสังคม	ซึ่งการที่ภาคีเครือข่ายต่อ-
ต้านคอร์รัปชั่นหยิบขึ้นมารณรงค์และเรียกร้องให้สมาชิก
แสดงออก	 เพื่อต่อต้านบุคคลที่ไม่โปร่งใส	ถือเป็นบท
พิสูจน์	 “จุดเปลี่ยน”	 ของนักธุรกิจ	 ในแง่การกระทำ
อย่างจริงจัง	 การเรียกร้องให้บริษัทหลายแห่งถอนงบ
โฆษณาสนับสนุนบริษัท	ไร่ส้ม	และรายการที่นายสรยุทธ
ดำเนินรายการ	 	

หากเปรียบเทียบแรงกระเพื่อมของประชาชน	
องค์กรเอกชน	และนักธุรกิจ	ทุกส่วนล้วนสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้	โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องทาง
ตรงกับขบวนการคอร์รัปชั่น	การสร้าง	“จุดเปลี่ยน”	จึง
ต้องอาศัยแนวร่วมที่แข็งแกร่ง	 เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง	 เปลี่ยนแปลงแนวทางของธุรกิจ	ยึด	“คุณภาพ”	
มากกว่า	 “ปริมาณ”	 มองผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง		

ได้เวลาที่เราจะตื่นจากหลับกันหรือยัง 
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ทัศนคติที่ว่ายอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นแต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์
	

จำแนกตามอายุ ต่ำกว่า20ปี 20-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50ปีขึ้นไป

๐	ยอมรับได้	 79.1%	 76.5%	 64.8%	 65.4%	 59.9%	

๐	ไม่ยอมรับ	 20.9%	 23.5%	 35.2%	 34.6%	 40.1%	

     

จำแนกตามอาชีพ ยอมรับได้ ไม่ยอมรับ   

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 59.4%	 40.6%	 	 	 	

พ่อค้า/เอกชน/ธุรกิจส่วนตัว	 64.3%	 35.7%	 	 	 	

นักเรียน	นักศึกษา	 66.2%	 33.8%	 	 	 	

รับจ้าง	แม่บ้าน	 70.6%	 29.4%	 	 	 	

เกษตรกร	 61.9%	 38.1%	 	 	 	

เกษียณอายุ	 58.8%	 41.2%	 	 	 	

๐	กรณีโกหกเพื่อเอาตัวรอด	 68.3%	 31.7%	 	 	 
	
ที่มา:	สำนักวิจัยเอแบคโพลล์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

ชัยวัฒน์พุมดวงครูชำนาญการพิเศษ


ผมไม่ดูรายการของไร่ส้มตั้งแต่ เกิด เหตุ ถือเป็น
ตัวอย่างของการเห็นประโยชน์ส่วนตนพอเข้าไปอยู่ ใน
วังวนก็ต้องลอยไปตามวังวน การไม่คอร์รัปชั่นเป็น
เรื่องจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม คน
เจเนเรชั่นก่อนหลายคนทำและยังมีหน้ามีตาในสังคม
ทำให้คนเจเนเรชั่นหลังมองว่า ใครจะคอร์รัปชั่นถ้าเรา
มีส่วนได้ยอมรับได้
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เปิดเวทีจุดประกายเยาวชน สร้างคุณค่าให้ตัวเอง  
พร้อมส่งต่อพลังแห่ง “การให้” คืนสู่สังคม 

	 ด้วยปณิธานของ	 ทีเอ็มบี	 หรือ	 ธนาคารทหารไทย	
จำกัด	 (มหาชน)	 ในการสร้างคุณค่าและคืนสิ่งที่ดีให้กับสังคม		
อย่างยั่งยืน	ผ่านโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง	12-
17	ปี	“ไฟ ฟ้า”	 ในปีนี้	 กิจกรรม	“FAI-FAH Art Fest 2012” 
(ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2012)	จัดขึ้นพิเศษกว่าทุกปี	เนื่องจากมีพิธี
มอบเกียรติบัตร	 โดย	บุญทักษ์	 หวังเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	ทีเอ็มบี	ให้กับเยาวชน	“ไฟ ฟ้า”	รุ่นแรก	จำนวน	32	คน	
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ครบ	3	ปี	
นอกจากนี้ภายในงานได้แสดงผลงานที่เยาวชนได้ศึกษาและ
สร้างสรรค์มาตลอดทั้งปี	 เช่น	นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ	
สนุกสนานไปกับการแสดงเต้น	การร้องเพลงอันไพเราะราวกับ		
นักร้องมืออาชีพ	การทำเวิร์คช็อปงานศิลปะแบบ	DIY	 เวิร์คช็อป		
เทควันโด	และพิเศษสุดกับร้านอาหารจำลองที่เยาวชน	“ไฟ ฟ้า”	
ได้โชว์ฝีมือในการสร้างสรรค์เมนูทำอาหารและเสิร ์ฟให้กับ		
ผู ้บริหารจนได้รับคำชมไม่ขาดสาย	ณ	Banking	 Hall	 ทีเอ็มบี	
สำนักงานใหญ่	(พหลโยธิน)		
	 ก ิจกรรมภายในงานนับได้ว ่าเป็นเวทีแห่งการจุด
ประกายให้เยาวชนสร้างคุณค่าให้ตัวเอง	 เพราะเป็นการเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้แสดงผลงาน	แสดงพลังและฝีมือ	อันเป็นที่
น่าภาคภูมิใจ	และเยาวชนเหล่านี้ยัง	 “ได้รับ”	กำลังใจและการ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่และสังคม	ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
พร้อมที่จะส่งต่อ	“การให้”	คืนสู่สังคม			
	 ภารไดย ธีระธาดา	 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่	
สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	ทีเอ็มบี	กล่าวว่า	“ทีเอ็มบี	ตั้งใจที่
จะมอบพลังและลงทุนกับสังคม	 เพื่อสร้างสังคมที่แตกต่าง	Make	
THE	Difference	ด้วยการสร้างพลังให้ชุมชน	สอนให้ชุมชนเรียนรู้ที่
จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื ่น	
ด้วยการนำทักษะการใช้ชีวิต	หรือ	Art	 of	 Living	 เข้ามาเป็นตัว
เชื่อม	 เยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องทำมา
หาเลี้ยงชีพ	ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลเยาวชนหลังเลิกเรียน	
เด็กๆ	ก็อาจจะหันเข้าหาสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ใกล้ๆ	ชุมชนนั้น	 เราไม่
สามารถจะไปตักเตือนได้	 ดังนั้น	 เราจึงอาศัยพื้นฐานของการ
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจด้วยศิลปะ	เมื่อสร้างความไว้
วางใจนี้แล้ว	 เราก็สามารถจะชี้แนะได้	 เมื่อ	3	ปี	ก่อนที่จะมี	“ไฟ 
ฟ้า”	 เด็กๆ	อาจจะขาดพลัง	แต่ตอนนี้เชื่อว่า	 เด็กๆ	 เริ่มเห็นว่าตัว
เองมีฝีมือ	ค้นพบตัวเองและพลังที่สามารถจะเปลี่ยนโลกได้”			
	 ภายในงาน	เยาวชน	“ไฟ ฟ้า”	ได้เผยเรื่องราวและแบ่ง
ปันประสบการณ์ที่ได้รับจาก	“ไฟ ฟ้า”	อาทิ	
	 กมลทัศน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (เอ่เอ๊)	 เยาวชน	“ไฟ 
ฟ้า”	ด้านศิลปะ	กล่าวว่า	“พอได้มาร่วมกิจกรรมกับ	“ไฟ ฟ้า”	
ได้รู้จักเพื่อนใหม่	ได้เรียนศิลปะ	วาดภาพประกอบ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัว

เองชอบ	 ไฟ ฟ้า	 จุดประกายให้
เอ่เอ๊	 รู้จักการใช้ชีวิตเพื่อแบ่งปัน
สิ่งดีๆ	 และสร้างความเท่าเทียม
กันในสังคม	ทำให้เอ่เอ๊ได้มีโอกาส
เป็น	 ‘ผู้ให้’	 ได้เติมเต็มสิ่งเล็กๆ	ที่
มีความหมายยิ่งใหญ่ให้กับชุมชน	เช่น	ไปทำรั้ว	ทาสีกำแพง	ของ
ชุมชน	และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เอ่เอ๊จะคืนสิ่งดีๆ	 ให้กับ	ไฟ ฟ้า	
โดยจะมาเป็นครูอาสาสมัครคอยแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อให้กับ
น้องๆ	‘ไฟ ฟ้า’	ให้น้องๆ	มีทิศทางในการดำเนินชีวิตและมองเห็น
คุณค่าในตัวเองค่ะ”	
	 พิทัศน์ กิลาวงษ์ (บอล)	“แต่ก่อนก็รู้จักการทำอาหาร	
แต่เป็นแบบครูพักลักจำ	ไม่มีทักษะจริงๆ	พอมาเรียนที่	“ไฟ ฟ้า”	
ได้เรียนรู้ทักษะอย่างละเอียด	ยิ่งเมื่อได้มาสัมผัสกับเชฟผู้สอน
แต่ละท่านแล้ว	 รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นและเสียสละที่เชฟ
แต่ละท่านมีให้	 โดยที่ตนเองนำแบบอย่างที่ดีจากแต่ละท่านมา
เป็นแบบอย่าง	ทั้งในเรื่องของการทำอาหารและการใช้ชีวิต	สิ่ง
สำคัญของการเรียนรู้ที่นี่	ทำให้ผมได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของผม
ว่า	การทำอาหารเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ	ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ
อาหาร	และทำให้ผมเลือกที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางสายนี้	 โดย
ผมเลือกที่จะเรียนต่อในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	และมี
เป้าหมายที่จะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ	เพราะต้องการที่
จะสืบสานและเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของต่างประเทศ
มากขึ้น”				
	 ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความสำเร็จของเยาวชน	“ไฟ ฟ้า”	
ในการแข่งขันเทควันโด	“Road to Champions Taekwondo 
Championship 2012”	 ในเดือนมิถุนายน	ที่ผ่านมา	ที่โรงเรียน
โยธินบูรณะ		
	 ธนิน สะโม (ต้อม)	 ได้รับเหรียญทองรุ่นอายุ	15-17	ปี		
พงศาร เชียงศรี (หมู)	 ได้รับเหรียญทองรุ่นอายุ	14-15	ปี	อนันต-
สิทธิ์ สุขสวัสดิ์ (โป้ง)	 ได้รับเหรียญเงินรุ่นอายุ	 14-1	5	ปี	และ
รางวัลนักกีฬาดีเด่น	และ	ธีรยุทธ เชนส้ม (วิน)	ได้รับเหรียญเงิน
รุ่นอายุ	15-17	ปี	ทีมเทควันโดได้ร่วมกันเล่าเรื่องราวความสำเร็จ
ว่า	“การมาเรียนเทควันโดที่	“ไฟ ฟ้า”	 ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ	
ได้ความสามัคคี	ความมีน้ำใจ	ความกล้า	เพื่อนใหม่	และเป็นวิชา
ที่ใช้ในการป้องกันตัวเองและปกป้องคนอื่น	 และดีใจที่ได้ทำอะไร
ให้กับสังคมมากขึ้น	 เหมือน	 “ไฟ ฟ้า”	 ที ่เปิดโอกาสให้ได้รับ
โอกาส	ก็อยากคืนสิ่งดีๆ	ให้กับสังคมบ้าง”	
	 วันนี้	“ไฟ ฟ้า”	 ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า	ปลูก
ฝังและจุดประกาย	ให้เยาวชนสร้างคุณค่าของตนเอง	และเปลี่ยน
จากการเป็น	“ผู้รับ”	จนพร้อมที่จะส่งต่อ	“การให้”	คืนสู่สังคม	
เพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป	

“FAI-FAH Art Fest 2012” 
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สยามประเทศใต้ร่มเงาวิกฤต

CSR

2 ปี ก่ อ น พร ะ ม ห า วุฒิ ชั ย
วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี เคยเรียก
ร้องให้สังคมไทยต้องปฏิรูปค่านิยม
ใหม่ โดยให้รู้ คอร์รัปชั่น คือ บาป
มหันต์ อุปมาเหมือนอาชญากรรม
ระดับชาติที่หากทำผิดจะเหมือนกับฆ่า
พระอรหันต์ ไปรูปหนึ่ง
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2	ปีให้หลัง	สถานการณ์การคอร์รัปชั่นกลับทวี
ความรุนแรงมากข้ึน	แต่ส่ิงท่ีน่าวิตกมากกว่า	คือ	คอร์รัปช่ัน		
เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในวงการธุรกิจและแผ่ซ่านเข้าสู่
วัฒนธรรมสังคมไทยในทุกอณู	ซึ่งท่าน	ว.วชิรเมธี	ย้ำอีก
ครั้งว่า	นี่คือ	“วิกฤต” ของชาติอย่างแท้จริง	 	
	 ในโอกาสนี้	 CSR	 Journal	 ได้มีโอกาสนมัสการ	
ท่าน	ว.	 เพื่อปุจฉาและวิสัชนา	ประเด็น	คอร์รัปชั่น	 เป็น	
ยาพิษร้ายของสังคมไทยอย่างไร			

สังคมไทยมีแนวโน้มคอร์รัปชั่นมากขึ้นและยอมรับกันจน
กลายเป็นเรื่องปกติ ประเด็นปัญหานี้มาจากเหตุผลและ
องค์ประกอบอะไร
	 นั่นเป็นเพราะว่า	ประการที่ 1	สังคมไทยเข้าสู่
ยุควัตถุนิยมบริโภคเต็มรูปแบบ	คนจะวัดคุณค่าของชีวิต
กันท่ีความม่ังค่ัง	ร่ำรวย	ยศศักด์ิ	อัครฐาน	และเมื่อวัดที่การ
ถือครองวัตถุ	คนจึงอยากมีเงินมีทองมากที่สุด	เพื่อให้ได้
รับการยอมรับในสังคม	สิ่งนี้เป็นเหตุให้คนอยากได้ใคร่มี		
เงินในอัตราความเข้มข้นที่มากกว่าปกติ	นี่คือเหตุผลใน
แง่ค่านิยม	
	 ประการที ่2	การท่ีประชาชนเห็นว่าการคอร์รัปช่ัน
เป็นเร่ืองธรรมดา	ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร	ทัศนคติอย่างนี้เป็น
อันตราย	 คอร์ร ัปชั ่นเป็นเรื ่องอันตรายแล้ว	 แต่สิ ่งที ่
อันตรายยิ่งกว่า	คือ	ทัศนคติที่เห็นว่าคอร์รัปชั่นเป็นเรื่อง
ธรรมดา	 เพราะนี่เท่ากับเป็นการออกใบอนุญาตให้คอร์-
รัปชั่นลงลึกจนเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทย	ออกใบรับรอง
ให้การคอร์รัปชั่นงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วเต็มบ้านเต็ม
เมือง	 เต็มแผ่นดิน	 ฉะนั ้น	 สิ ่งที ่อ ันตรายยิ ่งกว่าการ
คอร์รัปชั่น	คือ	ทัศนคติที่ยอมรับว่า	คอร์รัปชั่นเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ใครๆ	ก็ทำกัน	ตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถ
ถอดถอนทัศนคติน ี ้ได ้	 เราจะไม่สามารถแก้ป ัญหา		
คอร์รัปชั่นได้สำเร็จ		
	 ประการที่ 3	 ภาครัฐไม่สนใจที่จะแก้ปัญหา
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังชนิดถึงรากถึงโคน	แก้ปัญหาใน
ระดับการสร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาลหรือเป็นเพียงงานอีเวนต์
ชนิดหนึ่งเท่านั้น	ความไม่จริงใจของภาครัฐทำให้ปัญหา
การคอร์รัปชั่นดำรงอยู่ต่อไป	และที่ร้ายที่สุดก็คือ	คนที่อยู่
ในภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการคอร์รัปชั่นเสียเอง		
	 ประการที่ 4	กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์	นั่น
คือเหตุผลสำคัญที่คนซึ่งอยู่ในขบวนการคอร์รัปชั่นไม่
ยำเกรงกฎหมาย	 เขามีความมั่นใจว่าคอร์รัปชั่นอย่างไร	

กฎหมายก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน	จึงไม่หวาดกลัวกฎหมาย		
	 ประการที่ 5	 ความยากจน	ความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ	 เป็นปัญหาใหญ่ที ่เป็นรากฐานสำคัญ		
ของการคอร์รัปชั่นอีกประการหนึ่ง	 เมื่อประชาชนไม่พอ		
อยู่	 ไม่พอกิน	หากมีใครก็ตามที่หยิบยื่นให้เขา	 ถึงแม้
กระบวนการที่หยิบยื่นให้จะไม่ถูกต้อง	 แต่เขาไม่มีเวลา
สนใจมองในเชิงจริยธรรม	 เขาต้องการแค่เอาปากเอา
ท้องให้อยู่รอดก่อน	นั่นก็หมายความว่า	ตราบใดก็ตามที่
ยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจในหมู่ประชาชนไม่ได้	 คอร์รัปชั่น
จะยังคงมีอยู่ต่อไป	

ประการที่ 6	สื่อมวลชนยังไม่ให้ความสำคัญ
ต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	บางครั้ง
เป็นส่วนหนึ่งในการคอร์รัปชั่นเสียเอง	ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้
อยู่	เมืองไทยจะยังไม่ดีขึ้น	

ประการที่ 7 องค์กรทางศาสนาต่างๆ	 ยังไม่
สามารถลุกขึ ้นมาทำหน้าที ่ทางศีลธรรมของตัวเองได้
อย่างเข้มแข็ง	บางครั ้งองค์กรทางศาสนาเองกลับถูก
ครอบงำโดยนักการเมืองจอมฉ้อฉล	พวกคอร์รัปชั่นตัว
ใหญ่ๆ	 ในระดับประเทศ	 แล้วก็แห่กันเข้าไปแสวงหา
ความชอบธรรมโดยใช้กระบวนการทางศาสนาเป็นเครื่อง
ประทับตรา	 เร ียกว่าเป ็นการฟอกตัวเองในทางจิต
วิญญาณ	ทำให้ได้รับการยอมรับนับถือในสังคม	คน
เหล่านี้แห่เข้าไปหาครูบาอาจารย์	 แห่เข้าไปสร้างศาสน-
สถานต่างๆ	เพื่อฟอกภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดี		 	
	 ประการสุดท้าย	 เราไม่ได้ปลูกฝังค่านิยมต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นลงไปในหมู่เด็กและเยาวชนของเรา	ซึ่งนั่น
เป็นเหตุผลสำคัญที่สัมภาษณ์กี่ครั้ง	ทำวิจัยกี่ครั้ง	 เด็ก
และเยาวชนของเราก็ยังยอมรับเรื ่องคอร์รัปชั่นว่าเป็น
เรื่องธรรมดา		
	
อย่างที่พระอาจารย์ว่า คนในสังคมไทยมองเห็นปัญหา
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติจะทำอย่างไรให้เขาเห็นผลเลวร้าย
จากการคอร์รัปชั่น
	 ไม่มีทางอ่ืน	นอกจากเราคนไทยจะช่วยกันคนละ
เสียง	ต้องใช้เสียงเล็กๆ	ช่วยกันพูด	ช่วยกันติง	ช่วยกัน
เตือน	 เพราะบางครั้งภาคธุรกิจเองก็เป็นตัวขับเคลื่อน
คอร์รัปชั่นด้วย	
	 ในฮ่องกงมีหน่วยเฉพาะกิจแก้ปัญหาเรื่องนี้	 เขา
ทำกันทั ้งทางกฎหมาย	 รัฐบาล	 ประชาชน	 และทาง
สื่อมวลชน	จนทุกวันนี้	ฮ่องกงเป็นประเทศที่ใช้เป็นกรณี
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ศึกษาการคอร์รัปช่ันและแก้คอร์รัปช่ันท่ีสำเร็จในระดับโลก	
ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอาศัยคนมีมโนธรรมในภาคธุรกิจ	ลุกขึ้นมา
รวมตัวกันและส่งเสียงดังๆ	ว่า	เราไม่ยอมรับคอร์รัปชั่น		

สังคมไทยก็ต้องเป็นเช่นนั ้น	 เราต้องช่วยกัน
สร้างความตื่นรู้ร่วมกันของคนในสังคม	 ท่ีเรียกว่า	Collec-
tive	Awareness	ความตื่นรู้ร่วมกันของสังคม	อย่าหวังว่า
ภาคการเมืองจะต่อต้านคอร์รัปชั่นได้สำเร็จ	 เพราะการ
คอร์รัปชั่นร้อยละ	90	อยู่ในภาคการเมือง	 เพราะฉะนั้น	
ภาคธุรกิจ	ภาคประชาชน	ต้องลุกขึ ้นมาช่วยกันสร้าง
กระแสการตื่นรู้ร่วมกันของคนทั้งสังคมให้ได้เหมือนครั้ง
หนึ่งที่เราสร้างกระแสให้คนทั้งประเทศไทยต่ืนรูร่้วมกัน		
เพ่ือช่วยกันร่างรัฐธรรมนญูฉบับประชาชนได้สำเร็จ	ต้อง		
ทำอย่างนั้น	 เราถึงจะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นได้สำเร็จ	
ถ้าไม่ขับเคลื่อนระดับนั้น	ไม่มีทาง		
	
ทำไมพระอาจารย์จึงกล่าวว่าสื่อมวลชนในเวลานี้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของคอร์รัปชั่นไปแล้ว
	 อาตมามองว่า	เป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนสำคัญ	
เพราะกระบวนการคอร์รัปช่ันอาศัยผ่านทางส่ือด้วย	อาศัย		
สื ่อเป็นเครื ่องมือคอร์รัปชั ่น	 เป็นเครื ่องมือสร้างภาพ			
แบรนด์บาปจำนวนมากอาศัยสื ่อแปลงตัวเองให้เป็น		
แบรนด์บุญและเป็นนักบุญ	ทั้งที่เบื้องหลังกระดำกระด่าง
เต็มไปด้วยการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ถ้าสื่อไม่ตอบรับ	ไม่
เห็นดีเห็นงาม	 ไม่ไปฟอกเขา	 เขาจะไม่มีที ่อยู ่ที ่ยืนใน
สังคม	ฉะนั้นสื่อต่างๆ	ต้องไม่มุ่งแต่ทำมาค้าขาย	ต้อง
คำนึงถึงสังคมด้วย	ขณะที่องค์กรตัวเองได้กำไร	แต่สังคม
ขาดทุน	ท้ายที่สุดจะอยู่ไม่ได้กันทุกคน	
	
ความเลวร้ายที่สุดที่เป็นผลปลายทางของคอร์รัปชั่นคือ
	 เราจะได้อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา	เต็มไป
ด้วยวิกฤตการณ์	คนดีจะดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก	
จะไม่ได้รับการส่งเสริม	 เป็นคนดีที่อยู่ท่ามกลางคนเลวซึ่ง
อันตราย	บรรทัดฐานของสังคมจะพังทลาย	กฎหมายพัง
ทลาย	ศีลธรรมพังทลาย	ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้น	 เกิด
สงครามแย่งชิงทรัพยากร	แย่งชิงเงิน	ฉะนั้น	สิ่งที่รอเรา
อยู่คือ	 วิกฤตที่ฝังลึกยาวนาน	หนึ่ง	 คือ	ทางการเมือง	
ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นไม่ได้	ตราบใดก็ตาม
ที่กระบวนการคอร์รัปชั่นยังอยู่ในภาคการเมือง	 ไม่มีทาง
ที่เขาจะเคลียร์การเมืองให้โปร่งใส	การเมืองจะยังเป็น
ประชาธิปไตยไม่เต็มใบต่อไป	 ในทางเศรษฐกิจจะเกิด

ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระยะยาวที่ยืดเยื้อและเรื้อรังในที่สุด	
ดีไม่ดีอาจพังพาบลงมาเหมือนอาร์เจนตินา	 เพราะ
ทรัพยากรทั ้งหมดจะถูกกวาดต้อนไปไว้ในมือของคน
เพียงกลุ่มเดียว	ซึ่งเป็นกลุ่มคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ทีร่วมตัว
กันของท้ังการเมือง	ข้าราชการ	และนักธุรกิจ	ภาคสังคม
บรรทัดฐานจะพังทลายหมด	ศีลธรรมไม่ดี	กฎหมายไม่
เข้มแข็ง	 เพราะคนที ่คอร์ร ัปชั ่นเข้าไปแทรกซึมอยู ่ใน
องค์กรเหล่าน้ีท้ังหมด	กฎหมายจะปวกเปียก	คนที่หยัดยืน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นจะถูกซื้อ	ถูกดิสเครดิตทำให้กลายเป็น
บุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ	ทุกวันนี้เสาทุกเสาที่เป็น
สถาบันหลักค้ำยันศีลธรรมของสังคมถูกจับเขย่า	 ถูก
ทำให้กลายเป็นตัวตลก	 เวลาออกมาพูด	ติงหรือเตือน
อะไร	กลายเป็นเร่ืองตลกไปหมด	น่ีคือขบวนการหนึ่งที่ทำ		
ให้เสาเหล่านี้ไม่สามารถเป็นเสาทางจริยธรรมที่มีพลัง		

ที ่ร ้ายที ่สุดก็คือ	 ลูกหลานเยาวชนของเราจะ
เติบโตขึ้นมาในสังคมที่ไม่มีหลักประกันทางศีลธรรม	เรา
จะได้อยู่ในบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์มากมาย	
ซึ ่งเหตุการณ์เหล่านี ้เคยเกิดขึ ้นแล้วในประเทศอย่าง
อาร์เจนตินา	ฟิลิปปินส์	
	 ฟิลิปปินส์	 เมื ่อ	 30	 ปีที ่แล้ว	 เป็นประเทศที ่
ก ้าวหน้ามากของเอเชีย	 ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษ	
อยากทันสมัย	อยากเท่ต้องไปเรียนที่ฟิลิปปินส์	แต่หลัง
จากขบวนการคอร์ร ัปช ั ่นขนานใหญ่	 เฟอร์ด ินานด์	
มาร์กอส	 เข้าครอบงำประเทศ	 เกือบ	20	ปี	ฟิลิปปินส์ต่ำ
ติดดินจนทุกวันนี้	ยังตามเพื่อนในอาเซียนด้วยกันไม่ทัน		
	 ถ้าเราไม่ต่อต้านคอร์รัปช่ัน	วันหน่ึงเราจะเป็นฟิลิป-		
ปินส์แห่งที่	2	ของอาเซียน	บางทีอาจเลวร้ายหนักกว่านั้น		
	
ขณะนี้ประเทศไทยเข้าใกล้วิกฤตหรือยัง
	 ยังไม่เข้าใกล้วิกฤต	แต่อยู่ใจกลางวิกฤต	บ้าน
เมืองเราถึงล้มระเนระนาด	สังเกตไหม	ตั้งแต่พฤษภา
ทมิฬ	วิกฤตต้มยำกุ้งปี	 40	จากนั้นก็มาวิกฤตเหลืองแดง	
จนกระท่ังทุกวันน้ีเข้าปีท่ี	7	แล้ว	สถานการณ์ทางการเมือง
และสังคมยังไม่ดี		

หนักที่สุดคือ	วิกฤตความเกลียดชังระหว่างคน
ไทยด้วยกัน	การใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือทำร้าย
กันเอง	การแต่งตั ้งข้าราชการเรรวนปรวนแปรไปหมด	
เวลานี้	เรามาอยู่ใจกลางวิกฤตของสังคมไทย	ถ้าเรายังไม่
ตื ่น	สุดท้ายวิกฤตนี้จะกัดกินสังคมไทยทั้งระบบลึกไป
จนถึงรากถึงโคน	
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เราจะพลิกกลับมาได้หรือไม่
	 อะไรก็ตามถ้ามันต่ำถึงที่สุดและผู้คนตื่นก็กลับ
ได้	 แต่มันคงไม่ต้องลงถึงก้นบึ้งแล้วค่อยตื่น	 เราจึงจะ
สามารถตื่นแล้วลุกขึ้นมาแก้วิกฤติได้		

เวลานี้	 อเมริกา	ยุโรป	มีปัญหานุงนัง	รากฐาน
เกือบไม่เปลี่ยน	แฮมเบอเกอร์ไครซิส	 (hamburger	 crisis)	
เกิดจากอะไร	มาจากบริษัทใหญ่ๆ	ขายหุ้นลม	ทรัพย์สิน
ที่เป็นหนี้เอ็นพีแอล	บริษัท	อาร์เธอร์แอนเดอร์สัน	 (Arthur	
Andersen)	 เอ็นรอน	 (Enron)	บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้แต่ง
ตัวเลข	แต่งบัญชี	สุดท้ายอเมริกาล้ม	สตีฟจ๊อบส์จะตาย	
โอบามาต้องร ีบไปกินข้าวที ่บ ้านเพราะคนๆ	 นี ้ตาย	
เศรษฐกิจอเมริกาหดไป	20%		
	 เห็นหรือยังว่าองค์กรต่างๆ	มีพลังทางเศรษฐกิจ	
ถ้าองค์กรเหล่านี้รวมหัวกันคอร์รัปชั่น	สุดท้ายภาครัฐ		
อยู่ไม่ได้	ประเทศอยู่ไม่ได้	 รากฐานของเศรษฐกิจอเมริกา	
คือ	 คอร์ร ัปชั ่น	 โลภโมโทสัน	 การแต่งบัญชี	 ซึ ่งลึกๆ			
คือ	 โลภไม่จบไม่สิ้น	ปัญหาอยู่ตรงนั้น	และสิ่งเหล่านี้เรา
ได้เห็นทั ้งหมดในเมืองไทย	 วัดความสำเร็จที ่เงิน	 ยศ	
ทรัพย์	 อำนาจ	อยากเป็นรัฐมนตรี	 แต่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์
อยากทำอะไรให้บ้านเมือง	 แค่อยากให้เป็นเกียรติแก่		
วงศ์ตระกูลและพวกพ้อง	นี่คือค่านิยมที่วิปลาสคลาด-
เคลื่อนไป		
	
ในเชิงธุรกิจกำไรคือความยั่วยวนทำอย่างไรจะลดความ
อยากได้มากจนเกินจำเป็น
	 สังคมต้องเข้าไปคุม	จึงเกิด	 Social	 Enterprise	
คือ	กลุ่มทุนธุรกิจที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เข้าไปกระตุก	
อย่างบริษัท	แอปเปิ้ล	กับ	ซัมซุง	 โดนกระตุก	 โดนกลุ่ม
เอ็นจีโอออกมาแฉ	โรงงานในจีน	ในไต้หวัน	ปฏิบัติต่อคน
งานไม่มีมาตรฐาน	ขาดคุณภาพชีวิต	ตอนนั้นแอปเปิ้ลไม่
สนใจแต่พอแฉมาเรื่อยๆ	สุดท้ายต้องส่งเบอร์	 2	มาที่จีน	
เรียกประชุมด่วนและแก้ปัญหาที่จีน	ที่ไต้หวัน		
	

เราจะมีวิธีง่ายๆที่ทุกคนช่วยกันต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างไร
	 มันต้องรวมหัวกัน	ถ้าไม่รวมหัวกันไม่มีทาง	เรา
สามารถต่อต้านอะไรได้เยอะเหมือน	คุณรสนา โตสิ-
ตระกูล	ต่อต้าน	ปตท.	ตรงไหนไม่ดีไม่งาม	 เราสามารถ
ต่อต้านได้	คนเล็กๆ	ช่วยกันได้	อย่างล่าสุดมีการจับผิด
หนังสือเล่มหนึ่ง	 วิธีสร้างบุญบารมี	 บอกว่าเป็นพระ-
นิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช	พิมพ์เป็นล้านเล่มและมี
คนจับผิดว่า	สมเด็จพระสังฆราชจะเขียนข้อความที่ขัด-
แย้งกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไร	 โต้กันไปโต้กันมาใน		
อินเทอร์เน็ตครึ่งปี	สุดท้ายเจ้านั้นออกมารับผิดว่าไม่ใช่
พระนิพนธ์	นี่เริ่มจากคนสองคนไปจับผิด	เราต้องใช้อย่าง
นี้	ทำกันเป็นกระแส	ทำกันเป็นขบวน	จะสามารถแซงช่ัน
ได	้แต่ต้องใช้เวลา	ดังนั้น	การต่อต้านคอร์ร ัปชั ่นต้อง		
อาศัยพลังจากทุกคนในประเทศ	 โดยเฉพาะภาคธุรกิจ		
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	 เพื่อขยายแนวร่วมอย่างจริงจัง
และกว้างขวางมากขึ้น	สกัดกั้นผลลัพธ์อันเลวร้ายก่อน
ประเทศชาติจะเจอหายนะครั ้งใหญ่ที ่ยากจะพลิกฟื้น
กลับมาได้...		

	
	 วันนี้ทุกคนน่าจะต่างตระหนักดีว่า หนทาง
ข้างหน้าของเราคือหุบเหว หนทางเดียวที่เราจะไม่
ถลำพลัดตก คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมา
ช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้ ดังที่่ท่าน ว.วชิรเมธี ได้เทศน์
เตือนสตินั่นแล...  
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	 เมื่อหลายปีผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นถูกพลิกโฉมหน้า

จากการสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ (ในเวลานั้น) และผลที่ออกมาก็

สะท้านความรู้สึกของสังคมไปพอสมควรและกลายเป็นวลีเด็ดที่ถูกใช้โต้แย้ง

พฤติกรรมที่ครั้งหนึ่งถ้าถูกจับได้ก็ถือว่ามีความผิดร้ายแรงให้กลายเป็นสิ่งที่

ยอมรับได้ คือ	“คอร์รัปชั่นก็รับได้ ถ้า (ตัวเอง) ได้ประโยชน์”  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 ความคิดเห็นนี้ได้ถูกย้ำในการสำรวจอีกหลายๆ	ครั้งต่อมาจนเรียกได้ว่าแทบ

จะกลายเป็นค่านิยมใหม่ในสังคม	 เราคงไม่ลงลึกไปถึงสาเหตุที่อาจจะมาจากปัญหา

การเลือกข้าง	ที่ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันทำอะไรก็ถูก	หรือจะมาจากแนวคิดวัตถุนิยมหรือ

อะไรก็ตาม	

	 ในมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคมเองก็ถูกกระแสความคิดแบบนี ้

ลุกลามเข้าไปกัดกินเหมือนกัน	 ดังกรณีของนักข่าวที่กำลังมีประเด็นเกี ่ยวกับการ

คอร์รัปชั่น	 เพราะมีกระแสความคิดนึงเข้ามาว่า	ถึงเขาจะผิดจริงหรือไม่ก็ตามแต่เขาก็

บริจาคดูแลช่วยเหลือประชาชนในตอนน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี	ฉะนั้นอย่าไปว่าเขาเลย		

	 ก็คงอย่างที่ขึ้นต้นไว้	 การที่สังคมส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนใน

ตอนนี้และอนาคต	ออกมาสนับสนุนวิธีคิดแบบนี้มันจะกลายเป็นค่านิยมแบบใหม่ที่

ใครทำผิดอะไรก็ได้	ก็แค่ทำดีมาลบล้าง	

	 แต่	CSR	ไม่สนับสนุนวิธีคิดแบบนี้	แน่นอนว่าการปฏิบัติตามแนวทาง	CSR	ไม่

สามารถลบล้างผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่หลัก

การสำคัญอยู่ที่การระมัดระวัง	 รู้ว่าผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

ตนเองอยู ่ตรงไหนเพื ่อจะได้ลดให้มากที ่ส ุดเท่าที ่ความสามารถของตนเองและ

เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้ออำนวย	รู้ว่าคุณค่าของเราที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่

ตรงไหนเพื่อจะได้พยายามเร่งสร้างให้ดีขึ ้น	 กระบวนการเหล่านี้ธุรกิจดำเนินอย่าง		

ต่อเนื่องถึงจะเรียกว่ามี	CSR	ที่ดี	

	 ช่ ว งนี้ มี ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ งของก าร

คอร์รัปชั่น เกิดเยอะไปหมด ทั้งกระแสการ

ต่อต้าน กระแสความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นคำถามคือเรื่องราวเหล่านี้จะเดินทางไป

ถึงไหน
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	 ต่างจากวิธีคิดที่ว่าถ้าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อตน	แม้จะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อ

สังคม	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะตั้งใจทำ	แล้วค่อยไปหากิจกรรมดีๆ	อย่างอื่นทำเพื่อ

มาลบล้าง	อย่างนี้เราไม่เรียกว่ามี	CSR	ที่ดีและควรระวังมันจะเข้าข่ายของการฟอกตัว

ให้ขาวหรือให้เขียวอย่างที่เคยบอกเอาไว้	

	 หลักปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับ	 CSR	ที่สำคัญคือการที่องค์กรต้องยึดเรื ่องของ	

ธรรมาภิบาลเป็นอันดับแรกก่อนครับ	 โดยใช้เป็นหลักในการกำกับการปฏิบัติทาง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ ่งแวดล้อม	 ตัวอย่างเช่น	 ISO26000	 ที ่เป็นแนวทางความ		

รับผิดชอบต่อสังคม	ถ้าเราสังเกต	Model	ประเด็นมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง	7	

ประเด็น	ที่เป็นรูปคล้ายดอกไม้	 6	กลีบ	ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบด้านมนุษยชน	

แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติทางธุรกิจ	ผู้บริโภค	และสังคม	ทั้ง	6	ด้าน	ถูกยึดโยง		

ไว้ด้วยแกนกลางที่เป็นประเด็นธรรมาภิบาล	แปลว่าการปฏิบัติทั้ง	 6	ด้านข้างต้นจึง		

ต้องถูกกำกับให้ทำอย่างซื่อสัตย์	สุจริต	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีธรรมาภิบาล	หรือ		

การรายงานความสามารถด้านความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทาง	Global	Reporting	

Initiative:	GRI	ที่ก่อนจะรายงานว่าธุรกิจสามารถปฏิบัติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งภายในและภายนอกได้ดีอย่างไร	องค์กรต้องนำเสนอแนว

ปฏิบัติและโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลจากการปฏิบัตินี้อยู่ภายใต้

หลักการธรรมาภิบาลที่ดีเช่นเดียวกัน	

	 ไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็น	CSR	ประเภท	กดขี่พนักงาน	 เอาเปรียบคู่ค้าแต่มีงบ

บริจาค	ให้ทุนการศึกษา	ช่วยเหลือน้ำท่วม	หรือไม่ก็เป็นโรงงานประเภทปล่อยน้ำเสีย	

สร้างมลภาวะให้กับชุมชนรอบโรงงานเจ็บป่วยแต่มีกิจกรรมออกตรวจร่างกายให้ชุมชน

นิดๆ	หน่อยๆ	ไปปลูกต้นไม้ในป่า	อย่างนี้แล้วก็จะชื่นชมว่านี่คือ	CSR	ที่ดี	

	 ถ้าเป้าหมายของเราคือการพัฒนาที่ยั่งยืน	CSR	จึงไม่ใช่หลักการที่ออกมาเพื่อ

สนับสนุนการลบล้างความผิดของใคร	แต่เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจตระหนักรู้ถึงการ

ดำรงอยู่และเป้าหมายในอนาคต	มุ่งให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ใช่ทำ

เพื่อลบล้างปิดบังสิ่งไม่ดีถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คงต้องบอกว่า	 “บุญเราทำ กรรม

เราไม่ก่อ”	ถึงจะใช่	

	 ดังนั้นถ้าจะบอกว่า	 โกงแล้วบริจาค คือ CSR	ผมว่าคงไม่ใช่เพราะมันผิด

หลักตั้งแต่ตอนเริ่มต้นด้วย	“โกง”	 แล้วครับ	ยิ่งถ้าบอกว่า	คอร์รัปชั่นก็รับได้ถ้าได้

ประโยชน์	ยิ่งไม่รับเข้าไปใหญ่	 เพราะไม่มีคนถูกโกงคนไหนที่ได้ประโยชน์	 มีแต่คนที่

ร่วมโกงเท่านั้นจึงจะได้ประโยชน์จากการคอร์รัปชั่น	...	ไม่อยากเป็นคนโกงครับ	
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	 Corruption	in	the	‘developed	world’	differs	from	that	elsewhere.	In	the	U.S.	

And	Europe,	corruption	exists	on	such	a	high	level	that	the	average	citizen	can	live	a	

lifetime	without	ever	hearing	the	word	used	in	conversation.	

	 Corruption	 to	 that	average	citizen	 there	 is	something	 that	 involves	power	

brokers	at	the	giant	corporate	or	multinational	level;	it	involves	contracts	of	millions	-	

if	not	billions	 -	of	dollars;	and	 it	often	 results	 in	decisions	 that	are	counter	 to	 the	

common	good.	

	 For	 example,	 a	 government	 official	might	 find	 the	 urge	 to	 cushion	 his	

retirement	tempting	enough	to	select	a	piece	of	military	hardware	of	demonstrable	

inappropriateness.	

	 The	cost	of	that	worthless	hardware	falls	on	the	government,	so	the	true	

victims	of	 the	corruption	 -	 the	 taxpayers	 -	are	barely	aware	of	 the	 indirect,	nearly	

painless	drain	on	their	wallets.	This	is	as	close	as	the	average	citizen	ever	gets	to	a	

corrupt	 transaction.	 That	 average	 citizen	 could	 be	 forgiven	 for	 believing	 that	

corruption	is	unheard	of	in	his	country.		

	 On	 the	Asian	side,	we	 regularly	encounter	 the	demand	 for	discretionary	

facilitation	payments	as	we	go	about	our	daily	 routines.	Westerners	define	 this	as	

corruption.	(Transparency	International	defines	corruption	as	any	abuse	of	entrusted	

power	for	private	gain.)	

	 Street	 level	 corruption	 is	 corruption	 in	 that	 you	 are	 offering	money	 in	

exchange	 for	special	 treatment.	But	 the	special	 treatment	Asians	 receive	 in	 return	

for	payment	cannot	be	compared	to	the	infrastructure	or	institutional	corruption	that	

often	infects	mega-budget	projects	around	the	world.		

Corruption:AWindow
ontheRuleofLaw

Alex Mavro,  
“The Responsibilitator,” is Chief of Operations at the Sasin Centre for Sustainability 
Management.  
Reach him at alex.mavro@sasin.edu 
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	 For	one	thing,	consider	the	scale	and	impact.	What	I	am	calling	infrastructure	corruption	

can	be	a	horrific	drain	on	a	country’s	national	resources.	When	anywhere	from	30%	to	80%	of	a	

project’s	budget	is	diverted	into	black	holes,	and	with	each	project	worth	billions,	the	economic	

burden	can	be	a	game-changer,	jeopardizing	short-term	growth	prospects.	

	 At	the	same	time,	there	is	a	huge	gap	between	infrastructure	and	street	corruption	in	

the	degree	of	impropriety	solicited.	Often,	street	payments	are	to	obtain	service	that	the	official	

will	provide,	anyway…	eventually!	You	want	a	telephone	line?	It	will	materialize,	in	a	few	weeks	

or	months.	With	payment,	you	might	have	it	in	a	few	hours.	

	 This	is	not	meant	as	a	rationale	for	defending	corruption.	Far	from	it.	On	the	other	hand,	

it	is	meant	as	an	attempt	to	refine	the	definition	of	what	is	and	what	is	not	corruption	to	exclude	

relatively	harmless	routine	harassment	and	to	focus	the	spotlight	on	high-level	rent-seeking.	Rent-

seeking	 can	 be	 insidious	 in	 its	 invisibility,	 but	 it	 has	 a	 striking	 negative	 impact	 on	 national	

performance.	

	 In	 the	short	 term,	 this	most	damaging	corruption	occurs	quietly,	at	 the	national	 level.	

Resources	 that	could	be	 invested	 in	 improving	 the	community	are	 instead	channeled	 to	a	 few	

wealthy	pockets.		

	 This	is	not	the	corruption	that	we	see	(and	often,	participate	in)	daily.	For	most	of	us,	

like	 the	 taxi	 driver	 pulled	 over	 for	 a	 ‘traffic	 violation,’	 it	 is	 a	 cost	 of	 doing	 business.	 The	

immediate	impact	is	more	that	of	an	annoyance	more	than	anything.	But	the	long-term	damage	

is	corrosive	and	contagious.		

	 The	attitude	nurtured	by	street-level	corruption	is	that	the	rules	don’t	always	apply.	By	

extension,	 the	 rules	 -	all	 rules!	 -	are	meaningless.	We	make	progress	not	via	 the	system,	but	

despite	the	system.	Ironically,	petty	street-level	corruption	which	seems	superficial	and	harmless	

actually	undermines	the	rule	of	law	much	more	effectively	than	does	corruption	on	the	national	

stage.		

	 There	 is	 almost	 no	 street-level	 corruption	 in	western	 countries,	where	 there	 is	 a	

consensus	 concerning	 the	need	 for	 rule	 of	 law.	 There	 is	widespread	 street-level	 corruption	

outside	the	west,	and	a	parallel	consensus	that	the	law	-	along	with	the	system	in	general	-	is	

irrelevant.	 I	 am	 implying	 a	 cause/effect	 relationship	 that	 additional	 research	may	 validate	or	

challenge.		

	 I	am	also	suggesting	that	the	significance	of	what	appears	to	be	inoffensive	street	level	

corruption	as	a	barometer	to	popular	attitudes	concerning	the	rule	of	 law:	high	 levels	of	street	

corruption	 indicate	 low	 levels	of	 respect	 for	 the	 law.	The	value	 in	 this	observation	 lies	 in	 the	

corollary:	 a	change	 in	attitude	 towards	street	 corruption	could	 represent	a	change	 in	attitude	

towards	the	rule	of	law.		

	 Moreover,	 a	country	 that	 aspires	 to	stand	proudly	 among	 the	community	of	nations,	

with	engaged	and	 innovative	citizenry	 -	such	a	country	will	only	 find	success	once	 the	 rule	of			

law	has	been	established	and	only	after	that	rule	of	law	applies	equally	to	everyone.	
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ความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่น
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	 ย้อนไปเมื่อสมัยผมเป็นเด็ก	สิ่งแรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้แก่เรื่องที่แม่เล่าให้ฟัง

ว่า	ทหารญี่ปุ่นแก้ผ้ากระโดดน้ำในคลองบ้านนากันแบบหน้าตาเฉย	 เมื่อพวกเขาเดินทางผ่าน

ย่านอำเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก		

	 ในช่วงสงครามโลกครั ้งที ่	 2	 อีกหลายปีต่อมา	 ผมได้ยินเรื ่องเล่าจากครูสอน

ประวัติศาสตร์ว่า	 รัฐบาลญี่ปุ ่นในรัชสมัยของจักรพรรดิเมอิจิ	 ส่งชายหนุ่มจำนวนหนึ่ง		

ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของชาวยุโรปเพื ่อจะเรียนรู ้ความลับของกระบวนการ

อุตสาหกรรมทั้งหลาย	แต่เมื่อได้ความลับสมใจแล้ว	พวกเขาไม่สามารถส่งกลับญี่ปุ่นได้เพราะ

ฝรั่งเข้มงวดในการตรวจตรา	หนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งจึงอาสาฆ่าตัวเองเพื่อให้เพื่อนนำความลับใส่

เข้าไปในช่องท้องแล้วบอกฝรั่งว่าจะต้องส่งศพกลับญี่ปุ่นตามประเพณี	ฝรั่งหลงกล	ญี่ปุ่นจึง

ก้าวหน้าทางการอุตสาหกรรมจนตามทันฝรั่งอย่างรวดเร็วและเป็นประเทศแรกในย่านโลก

ตะวันออกที่ทำได้	

	 เรื ่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจูงใจให้ผมสนใจกระบวนการพัฒนาของญี่ปุ่นเป็น

พิเศษ	เมื่อเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของสังคมต่างๆ	สังคมญี่ปุ่นมีอะไรต่อมิอะไรมากมาย

ที่น่าสนใจยิ่ง	ซึ่งชาวญี่ปุ่นที่มีการศึกษาทางด้านการพัฒนามักรู้เป็นอย่างดี	แต่ก็มีข้อยกเว้น	

อาทิ	 เช่น	ทุกครั้งที่ผมถามพวกเขาว่าญี่ปุ่นมีป่าไม้เป็นสัดส่วนเท่าไรของเนื้อที่ประเทศ	 เรื่องนี้

นักพัฒนาส่วนใหญ่ก็มักไม่ค่อยรู้และคิดว่าญี่ปุ่นมีป่าน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอ	ทุกครั้งที่

ผมบอกว่าพื้นที่ป่าไม้ของญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนแล้วเกิน	70%	ของเนื้อที่ของประเทศ	ผู้ได้ยินมัก

บอกว่าไม่น่าเชื่อ	แต่นั่นเป็นความจริง...		

	 หลังจากได้ไปทำงานด้านการพัฒนากับธนาคารโลก	 ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับ

กระบวนการพัฒนาของเฮติซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในบรรดาประเทศในทวีปอเมริกา

ทั้งหมด	นอกจากจะยากจนข้นแค้นแสนสาหัสแล้ว	ณ	วันนี้	 เฮติยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่

ตกอยู่ในสภาพ	“รัฐล้มเหลว”	อีกด้วย	รัฐล้มเหลวเกิดจากประชาชนแตกแยกกันอย่างร้าย

แรงจนไม่สามารถตั้งรัฐบาลร่วมกันได้และฆ่าฟันกันเองจนต้องอาศัยกองกำลังจากต่าง

ประเทศเข้าไปช่วยรักษาความสงบ			

ไม้ใหญ่ต้นสุดท้ายในป่าแถบหนึ่งของเฮติกำลังถูกรังแก
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	 เฮติตั ้งอยู่บนเกาะในทะเลแคริบเบียน	 มี

ความร้อนชื้นสูงและเคยเต็มไปด้วยป่าหนาทึบ	แต่

ตอนนี้เฮติมีป่าไม้เหลืออยู ่ในเนื ้อที ่ราว	 3%	ของ

ประเทศเท่านั้น	ทั้งที่มีประชาชนหนาแน่นน้อยกว่า

ญี่ปุ่น	นั่นคือ	 เฮติมีประชาชนราว	250	คนต่อพื้นที่

หนึ่งตารางกิโลเมตร	 ในขณะที่ญี่ปุ่นมีราว	340	คน

ต่อตารางกิโลเมตร	 ฉะนั ้น	 ความหนาแน่นของ

ประชาชนเป็นคำอธิบายที ่ไม่ม ีน ้ำหนักมากนัก

สำหรับการหายไปของป่าไม้ในเฮติ			

	 หากมองลึกลงไปจะพบคำอธิบายความ

แตกต่างระหว่างแนวคิดและการกระทำของชนชั้น

ผู้นำของประเทศทั้งสอง	ชาวญี่ปุ่นมองว่าป่าเป็นสิ่ง

ที ่จะต้องรักษาไว้ให้มากที ่ส ุด	 แม้จะรักสิ ่งที ่ทำ		

ด้วยไม้มากสักปานใด	แต่ชนชั้นผู้นำของญี่ปุ่นก็ไม่

ยกเว้นตนเองจากกฎเกณฑ์ของสังคม	 ซึ ่งรวมทั้ง

ความพยายามที่จะรักษาป่าไม้ไว้ด้วย	ส่วนชนชั้น

ผู้นำของเฮตินั้นคิดและกระทำแบบตรงข้ามกับชาว

ญี่ปุ่น	

	 ในอดีต	ผู้นำญี่ปุ่นจะได้ศึกษาเรื่องบทบาท

ของป่าไม้มากน้อยเพียงไรไม่เป็นที่ปรากฏ	พวกเขา

จะนำเรื่องราวของชาวโรมันมาเป็นบทเรียนหรือไม่

ยากแก่การพิสูจน์	 ถ้าพวกเขาศึกษาคงจะพบว่า	

อาณาจักรโรมันล่มสลายหลังตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำ

ไม้มาทำฟืนจนหมดป่า	รวมทั้งฟืนที่ใช้ในการต้มน้ำ

ให้อุ่นสำหรับอาบอบนวดกันอย่างสำราญด้วย	แต่ที่

แน่นอนคือชนชั้นผู้นำของญี่ปุ่นสะท้อนการมีความ

ซื่อตรงสูงของชาวญี่ปุ ่นซึ่งยังสืบทอดกันมาจนถึง

ปัจจุบัน	

	 ส่วนสังคมเฮตินั ้นมีลักษณะตรงกันข้าม	

เรื่องนี้มีตัวชี้บ่งอยู่ในรูปของดัชนีวัดความโปร่งใส

ขององค์กรความโปร่งใสสากลซึ่งให้ญี่ปุ่น	 8	คะแนน

จากคะแนนเต็ม	10	นับเป็นลำดับที่	 14	 ในจำนวน	

183	ประเทศ	ส่วนเฮติได้	1.8	คะแนน	นับเป็นลำดับ

ที่	175	(เมืองไทยได้	3.4	คะแนน	นับเป็นลำดับที่	80)	

ในกระบวนการพัฒนา	การจะตัดต้นไม้ในป่า

หรือไม่	 และจะตัดมากน้อยเพียงไร	 มีปัจจัยพื ้นฐาน		

มาจากแนวคิดและการกระทำที่มีความฉ้อฉลเป็นตัว		

ขับเคลื่อน	 ระดับของความฉ้อฉลสามารถอธิบายความ

แตกต่างระหว่างประเทศได้ทั้งในด้านการตัดต้นไม้และ

ในด้านระดับของการพัฒนา	ตอนนี้นักพัฒนายอมรับกัน

อย่างทั่วถึงแล้วว่า	การพัฒนาจะก้าวต่อไปได้ยากหาก

ความฉ้อฉลยังอยู่ในระดับสูง...	

	

ป่าไผ่ธรรมชาติในญี่ปุ่น
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	 แม้ว่าการคอร์รัปชั่นจะเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างทั ้งภายในและภายนอกประเทศ		
แต่ที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศต่างๆ	มักจะถือว่าปัญหา
การคอร์รัปชั่นเป็น	 “ปัญหาภายใน”	ที่แต่ละประเทศ
ต้องจัดการเอาเอง	 รัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	
อาจมีการวิพากษ์วิจารณ์กันบ้าง	แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มี
การแทรกแซงซึ่งกันและกัน	 เนื่องจากถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่
ภายใต้อำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ		

	 แต่ในช่วงทศวรรษที่	 1990	นี้เอง	ที่รัฐ	องค์กร
เอกชน	และองค์การระหว่างประเทศจำนวนมากเริ่มที่จะ
เปลี ่ยนแปลงทัศนคติท ี ่ม ีต ่อปัญหาการคอร์ร ัปช ั ่น	
เนื่องจากพวกเขาเริ่มตระหนักว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นไม่
ได้เป็นแค่ปัญหาภายใน	 แต่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผล
กระทบในระดับโลก	ทั ้งยังเป็นมูลเหตุสำคัญที ่ทำให้
รัฐบาลในหลายประเทศไม่สามารถให้ความร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ	 ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเป็นสากล
หรือข้ามพรมแดนของรัฐได้		 	

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	คนกลุ่มแรกที่ตระหนักถึง
ความร้ายแรงของปัญหาการคอร์รัปชั่น	และพยายามชี้
ให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโลก	 ไม่ใช่
ข้าราชการหรือนักการเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่ง	
แต่กลับเป็นผู้ชำนาญการของธนาคารโลก	 (World	Bank)	
ที ่เคยเข้าไปปฏิบัติภารกิจในด้านการพัฒนาในหลาย
ประเทศ	ในปี	 1993	นาย	Peter Eigen	อดีต	Regional	
Director	 ของธนาคารโลกและคณะ	 ได้ร่วมกันก่อตั ้ง
หน่วยงานอิสระขึ้น	 เรียกว่า	 องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาต	ิหรือ	Transparency International	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้ประเด็นปัญหาเกี่ยว-
กับการคอร์รัปชั่นกลายเป็นวาระของโลก	(global	agenda)		

	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	องค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ	 ได้จัดทำ	ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์ร ัปชั ่น	 (Corruption	 Perceptions	 Index)	 เพื ่อ		
จัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั ่นของประเทศต่างๆ			
ทั่วโลก	 โดยใช้วิธีการสำรวจความเห็นหรือความรับรู้	
(perception)	ของนักธุรกิจที่มีต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น
ในประเทศต่างๆ	แม้ว่าการสำรวจด้วยวิธีนี้	 อาจจะมี
ข้อโต้แย้งในแง่ของความถูกต้องเที่ยงตรง	 เนื่องจาก
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจความคิดเห็นที ่ม ีล ักษณะเป็นจิตว ิส ัย	
(subjective)	แต่ในทัศนะขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ	ประเด็นสำคัญของดัชนีฯ	ไม่ได้อยู่ที่ความ
ถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น	 (ซึ่งเป็นสิ่งที่
พิสูจน์ได้ยาก)	แต่อยู่ที่การสร้างความตื่นตัวให้ประเทศ
ต่างๆ	ได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของตนในสายตาของ
นักธุรกิจและชุมชนระหว่างประเทศ	 เพื ่อกดดันให้
แต่ละรัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการต่อสู ้กับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั ่นในประเทศของตนอย่าง
จริงจังมากขึ้น	

เร่งช่วยให้ประชาคมโลกรู้ และ เข้า ใจเกี่ยวกับปัญหา
คอร์รัปชั่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น 

	 ความพยายามของ	องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ	 เริ ่มจะได้รับการตอบสนองจากเวทีโลก		
มากขึ ้นในปี	 1997	 เมื ่อธนาคารโลก	 (World	 Bank)			
และธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอเมริกัน	 (Inter-
American	Development	Bank)	มอบหมายให้	องค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อ
จัด	การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	
หร ือที ่ เร ียกกันว ่า	 International	 Anti-Corruption	

	 การทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงประโยชน์ ในทางมิชอบ หรือ “การ
คอร์รัปชั่น” เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายให้กับการบริหารราชการในหลายประเทศ
การทุจริตในวงราชการไม่เพียงแต่เป็นการบ่อนทำลายประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐ แต่
ยังเป็นอุปสรรคกับนักธุรกิจและหน่วยงานข้ามชาติจำนวนมากที่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อ
ประสานงานภายในประเทศ   
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Conference	ซึ่งเป็นการประชุมที่เริ ่มมีการจัดขึ้นเป็น		
ครั้งแรกตั้งแต่ปี	 1983	 โดยการริเริ ่มของนาย	Joyce 
Blalock	 อดีต	 Inspector	 General	 of	 the	District	 of	
Columbia	ร่วมกับรัฐบาลฮ่องกงเพื่อปลุกกระแสการต่อสู้
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น	แต่ในช่วงระหว่างปี	1983	จนถึง
ปี	 1995	นั้น	การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต	ยังเป็นการประชุมในระดับเอกชน	แม้จะมี
ตัวแทนของประเทศต่างๆ	 เข้าร่วมอยู ่บ้าง	 แต่ก็เป็น
จำนวนไม่มากนัก		

	 อย่างไรก็ตาม	การที่	องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานจัดการ
ประชุมดังกล่าว	 นอกจากจะเป็นการยกระดับของ
องค์กรฯ	ให้โดดเด่นมากขึ้นแล้ว	ยังเป็นการผลักดันให้
ประเด็นการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นกลายเป็นประเด็นใน
ระดับโลก	ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี	 1997	 เป็นต้นมา	การ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเริ่มยก
ระดับกลายเป็นเวทีนานาชาติที่มีตัวแทนของประเทศ
ต่างๆ	เข้าร่วมอย่างกว้างขวาง	

	 พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลอื่นๆ	
ขึ้นอีกหลายประเภทเพื่อใช้ในการประเมินระดับความ
รุนแรงและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น
ในประเทศต่างๆ	 นอกเหนือจาก	ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น	ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี	1993	แล้ว	ยังมีการจัด
ทำดัชนีอื ่นๆ	ที ่เกี ่ยวข้องกับการคอร์รัปชั ่นอีกหลาย
ประเภท	ได้แก่	ดัชนีการติดสินบน	 (Bribe	Payers	 Index)	
ผลสำรวจการคอร์รัปชั่นโลก	 (Global	Corruption	Report)	
เครื ่องชี ้วัดการคอร์รัปชั ่นทั ่วโลก	 (Global	 Corruption	
Barometer)	ผลสำรวจความโปร่งใสทางการเงิน (Promoting	
Revenue	Transparency	project)	และ	ผลสำรวจการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น	 (Transparency	 in	Reporting	 on	Anti-
Corruption)	ทั ้งนี ้	 เพื ่อช่วยให้ประชาคมโลกมีความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับปัญหาคอร์ร ัปชั ่นอย่างลึกซึ ้ง		
มากขึ้น	

คอร์รัปชั่นต้นตอความด้อยประสิทธิภาพของรัฐ

	 จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลซึ่ง
กันและกันระหว่างตัวแสดงระหว่างประเทศ	ทั้งที่เป็นรัฐ
และไม่ใช่รัฐ	ทำให้สังคมโลกเริ่มตระหนักว่าผลกระทบ
ของการคอร์รัปชั ่นไม่ได้จำกัดอยู ่ที ่เร ื ่องของการสิ ้น

เปลืองทรัพยากรเพียงอย่างเดียว	 ท่ีสำคัญไปกว่าน้ัน	การ
คอร์รัปชั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของรัฐในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ	ลดลง	ความด้อยประสิทธิภาพ
ของรัฐที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่นนี้	 ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอย่างน้อยที่สุดสามประการด้วยกัน		 	

	 ประการแรก	ความด้อยประสิทธิภาพของรัฐ	
ทำให้รัฐไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนา
ประเทศ	 แม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรพร้อมมูล
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	อีกทั้งยังได้รับความช่วย
เหลือจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	แต่ประเทศเหล่า
นั้นกลับไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของตนให้หลุดพ้นจากภาวะด้อยพัฒนาได้	
เนื่องจากปัญหาการคอร์รัปชั่น		 	

	 	ประการที่สอง	ความด้อยประสิทธิภาพของ
รัฐเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลงทุนในระดับระหว่าง
ประเทศ	 เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์กรธุรกิจจำนวนไม่น้อย
มีลักษณะเป็นองค์กรธุรกิจข้ามชาติที ่มีการกระจาย
กระบวนการผลิตและการกระจายสินค้าข้ามไปมา		
ระหว่างรัฐต่างๆ	 เพื่อให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้สามารถ
ดำเนินงานได้โดยสะดวก	รัฐบาลของประเทศต่างๆ	ควร
จะต้องมีการกำหนดและบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจที ่ช ัดเจนแน่นอน	 เพื ่อให้การกระจาย
กระบวนการผลิต	 และการส่งต่อสินค้าสามารถทำได้
ตามระยะเวลาที ่กำหนด	 อย่างไรก็ตาม	 ในหลายๆ	
ประเทศการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
แทบทุกระดับ	 กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้
ต้องสะดุดหยุดชะงักในแทบทุกขั ้นตอน	 แม้ว่าหลาย
บรรษัทจะพยายามปรับตัวด้วยการยอมจ่ายสินบน	
(bribe)	 เพื ่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ	 แต่
บรรษัทจำนวนมากก็ไม่สามารถใช้วิธีการเลี่ยงปัญหาใน
ลักษณะนี้ได้	 เนื่องจากในประเทศแม่ของบริษัทหลาย
แห่งมีกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดสินบนอย่าง
เข้มงวด						 	

	 ประการสดุทา้ย	ทำให้รัฐหลายๆ	รัฐไม่สามารถ
ให้ความร่วมมือกับรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	
ในการรับมือกับปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดน	(trans-
national,	 trans-border)	 ได้	ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายของ
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ทุน	สินค้า	และคน	 เกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน	 แม้ในด้านหนึ่งการเคลื่อนย้ายของทุน	
สินค้า	และผู้คนในลักษณะนี้จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 แต่ขณะเดียวกันก็
เป็นการเปิดช่องให้กิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ	 ไม่ว่าจะ
เป็นการค้าสิ่งผิดกฎหมาย	การค้ามนุษย์	 หรือองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ	 สามารถข้ามพรมแดนได้โดย
สะดวก	 เพื่อรับมือกับปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดน
เหล่านี ้	 รัฐบาลของประเทศต่างๆ	 ควรจะต้องมีการ		
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด	แต่ปัญหาการคอร์รัปชั่นที่เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ	ทำให้รัฐหลายรัฐไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆ	ใน
การแก้ไขปัญหา	ส่งผลให้มาตรการในการจัดการกับ		
กิจกรรมผิดกฎหมายที่มีลักษณะข้ามชาติ	ข้ามพรมแดน	
ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น		 	

	 ผลจากความพยายามในการผลักดันนี ้เอง	
ทำให้ประเทศต่างๆ	ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา
และเห็นว่าควรจะต้องมีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา		
ดังกล่าวอย่างจริงจังยิ ่งขึ ้น	 ขณะเดียวกันองค์การ
สหประชาชาติก็มีการเสนอว่าหากทุกประเทศเห็นพ้อง
ต้องกันว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
ในระดับโลกอย่างแท้จริงก็น่าจะมีการกำหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นร่วมกันให้มีลักษณะที่
เป็นสถาบันมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้	ในปี	2003	ที่ประชุมของ
สหประชาชาติจึงมีมติให้มีการเตรียมการที่จะประกาศ
ใช้	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจร ิต	 หร ือ	 United	 Nations	 Convention	 against	
Corruption	โดยเปิดให้ประเทศต่างๆ	ยื่นความจำนงเพื่อ
ที่จะเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	ต่อไปในอนาคต		

	 โดยเนื้อหา	 ร่าง อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต	ประกอบไปด้วย	 8	หมวด
หลัก	แต่สาระสำคัญของอนุสัญญาฯ	อยู่ที่หมวด	2-6	ที่
เรียกร้องให้ประเทศที่จะเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ	
ต้องมีการปรับโครงสร้างกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่น
ร่วมกัน	 (หมวดที่	 2)	 ให้ประเทศภาคีออกกฎหมายให้
ครอบคลุมความผิดบางประเภท	ที่แต่เดิมอาจจะยังไม่
ถ ือว ่าเป ็นความผิดในแต่ละประเทศ	 (หมวดที ่	 3)	
กำหนดรูปแบบการร่วมมือทางกฎหมายเพื ่ออำนวย

ความสะดวกในการเก ็บรวบรวมและนำส่งพยาน		
หลักฐาน	การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	การติดตาม	อายัด	ยึด	
และริบทรัพย์ที่ได้จากการทุจริต	 (หมวดที่	 4)	กำหนด		
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐภาคีในการคืน
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดให้กับรัฐภาคีที ่
ร้องขอ	 (หมวดที่	 5)	 และให้มีการออกแบบมาตรการ		
ในการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร		
ระหว่างรัฐภาคีต่างๆ	 เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	(หมวดที่	6)	

ไทยจำใจเข้าร่วมภาคีฯ		 	

	 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติแจ้งความ
จำนงที่จะให้มีการออกอนุสัญญาฯ	ในปี	2003	มีหลาย
ประเทศที่สนองตอบข้อเสนอดังกล่าวในทันที	 สำหรับ
ประเทศไทย	รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่
จะเข้าเป็นภาคีของสนธิส ัญญามาตั ้งแต่แรก	 โดย
รัฐบาลได้นำมติดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาในวัน
ที่	18	พฤศจิกายน	2003	และลงมติที่จะเข้าร่วมเป็นภาคี
ในอนุสัญญาฯ	พร้อมทั้งได้มีการมอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรมกับสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบพันธกรณีต่างๆ	 เพื ่อจะได้อนุวัติกฎหมาย
ภายในของไทยให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ		 	

	 ต ่อมา	 ในปี	 2007	 กระทรวงยุต ิธรรมและ
สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ว่า	 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ	ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับการทุจริต กระทรวง
ยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดเห็นควรให้มีการ
แก้ไขกฎหมาย	 ได้แก่	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ทรัพย์สินที ่ได้จากการกระทำผิด	 และ	 ร่างพระราช-
บัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ. 2535 พร้อมยัง
ได้มีการทำร่างกฎหมายทั้งสามฉบับมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		 	

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากกระทรวง
ยุติธรรมมาแล้วตั ้งแต่ปี	 2007	 แต่หลังจากนั ้นก็ไม่
ปรากฏว่ามีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสภา	ทำให้ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	ได้	จน
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กระทั ่งในปี	 2010	ประเทศไทยได้รับมอบหมายจาก
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพ	การ
ประชุมนานาชาติเพื ่อต่อต้านการทุจริต	 ครั ้งที ่	 14	
(International	 Anti-Corruption	 Conference)	 คณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้ถือ
โอกาสยื ่นข้อเสนอต่อรัฐบาลว่า	 น่าจะให้มีการเร่ง		
แก้กฎหมายทั ้งสามฉบับเพื ่ออนุว ัต ิให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาฯ	 โดยเร็วที่สุด	 เนื่องจากในหมู่ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั ้งหมด	มีเพียงไทย	
สิงคโปร์	และพม่าเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคี
ของอนุสัญญาฯ		หากรัฐบาลไทยไม่เร่งกระทำการโดย
เร็วก็จะเป็นเรื่องที่เสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศเป็น
อย่างมาก		 	

	 จากแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในประเทศ	
ทำให้ในที่สุด	 รัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะเข้าเป็นภาคีโดย
เร็ว	อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากรัฐบาลมีความเห็นว่า	ตาม
เงื่อนไขของอนุสัญญาฯ	ไม่ได้มีการกำหนดว่าประเทศที่
เข้าเป็นภาคีจะต้องมีการอนุวัติกฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ทั้งหมด	ทั้งยังเปิดโอกาสให้
ประเทศที่เข้าเป็นภาคีสามารถตั้งข้อสงวน	 (reservation)	
ไว้ได้	 รัฐบาลจึงตัดสินใจเปลี่ยนมติเมื่อปี	 2007	 ใหม่	
จากเดิมที่กำหนดให้ต้องมีการแก้กฎหมายเพื่ออนุวัติฯ	
ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ	 ก่อนแล้วจึงลงนามเข้า		
เป็นภาคี	 เป็นมติให้มีการลงนามเข้าเป็นภาคีของ
อนุสัญญาฯ	ไปก่อน	โดยยังไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ทั้งสามฉบับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ		 	

	 ด้วยเหตุน้ี	ในวันท่ี	1	มีนาคม	2011	นายนรชติ 
สิงหเสนี	 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจำสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	จึงได้ยื่นสัตยาบัน
สารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจร ิต	 ในนามของประเทศไทยต่อ
เลขาธ ิการสหประชาชาต ิ	 ส ่ งผลให ้	 อน ุส ัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 เริ่มมีผลใช้
บังคับกับประเทศไทยวันที่	 31	มีนาคม	2011	โดยมีการ
ตั้งข้อสงวนไว้ว่ายังมีกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้รองรับ		
อีกจำนวนหนึ่งที ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาฯ	 	

	 แม้ว่าในด้านหนึ่ง	การตัดสินใจเข้าเป็นภาคี
ของอนุสัญญาฯ	 จะเป็นสิ ่งที ่ทั ้งสหประชาชาติ	 และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการต่อสู้กับการทุจริตใน
ประเทศเห็นว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการแก้ไขปัญหา
การทุจริต	แต่ประเด็นคำถามสำคัญก็คือ	การเข้าร่วม
เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	ที่เกิดขึ้นจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มากน้อยแค่ไหน	

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการบังคับใช้กฎหมายกำแพงที่
ต้องทำลาย 

	 ในทัศนะของหลายๆ	ฝ่าย	ทั้งนักวิชาการ	และ
เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย	การเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ	อาจจะไม่สามารถช่วยให้การต่อต้านการ
ทุจริตในประเทศไทยประสบความสำเร็จมากนัก	จาก
การสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติ
หลายๆ	กลุ่ม	พบว่าอุปสรรคของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาทุจริตสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบกว้างๆ	
อุปสรรคประเภทแรก	 ท ี ่อาจจะเร ียกได ้ว ่าเป ็น
อุปสรรคสากลที ่พบร่วมกันในทุกประเทศก็คือ	 ผล
ประโยชน์ทับซ้อน	 เนื่องจากผู้กระทำความผิดในกรณี
ของการคอร์รัปชั่น	คือตัวเจ้าพนักงานของรัฐเอง	ทำให้
ในหลายๆ	ครั้ง	 การใช้กลไกอำนาจรัฐเพื่อตรวจสอบ
อำนาจรัฐด้วยกันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก	หรือหากทำได้ก็
จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินนโยบายอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน	ซึ่งต้องใช้เวลา	และไม่สามารถสร้างหลักประกัน
ได้ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดในแต่ละหน่วยงาน		

	 อุปสรรคประเภทที่สอง	 อาจจะเรียกได้ว่า
เป็นอุปสรรคของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ	 ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็นสองส่วน	ส่วนแรก	คืออุปสรรคในแง่ของข้อ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้นว่า	 ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 เมื่อปี	
2011	รัฐบาลไทยตกลงที่จะลงนามเข้าเป็นภาคีโดยยัง
ไม่ได้มีการอนุวัติกฎหมายภายในเพื่อให้สอดรับกับ
เนื้อหาของอนุสัญญาฯ	นักวิชาการ	รวมถึงฝ่ายผู้บังคับ
ใช้กฎหมายจำนวนมากมีความกังวลว่า	 เมื่อประเทศ
ไทยให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	 แล้ว	
ประเทศภาคีต่างๆ	 ก็สามารถร้องขอให้ประเทศไทย		
ดำเนินการต่างๆ	ตามอนุสัญญาฯ	ได้	แต่หากประเทศ
ไทยไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องของประเทศภาคี	
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เนื่องจากไม่มีกฎหมายภายในรองรับ	ก็อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่าไม่
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้	 	

	 ส่วนที่สอง	คืออุปสรรคในแง่ของวิธีคิดและความเข้าใจที่มี
ต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น	ที่ผ่านมา	 เมื่อมีการพูดถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น	สังคมไทยมักมองปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบ
ของ	“ศีลธรรม” การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย	จึงมักจะ
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการปลุกจิตสำนึกหรือการออกกฎเกณฑ์ที่จะ		
ให้มีการเอาผิดกับผู้ที่ทุจริต	ความเข้าใจปัญหาเรื่องการทุจริตใน
ลักษณะเช่นนี้	 แม้จะไม่ผิดเสียทีเดียว	แต่ก็เป็นคนละเรื่องกันกับ
แนวคิดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ในความหมายที่ชุมชน
ระหว่างประเทศ	 (International	Community)	กำลังพยายามผลักดัน
กันอยู ่	 ในมุมมองของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศส่วนใหญ่	
ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐ	
คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรให้คนทุกๆ 
คนเป็นคนดี สุจริต ไม่คดโกง แต่อยู่ที่ทำอย่างไรที่จะออกแบบ
ระบบการบริหารราชการของรัฐให้มีความโปร่งใส (Trans- 
parency) และตรวจสอบได้ ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการให้กับรัฐ	 เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ	และ
เพื่อให้รัฐมีความสามารถเพียงพอที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ	 ในการรับมือกับปัญหาที่มีลักษณะข้ามชาติ	 เช่น	ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการค้ามนุษย์	ฯลฯ			

	 แน่นอนการกล่าวถึงปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า	การ
เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแต่อย่างใด	 ในความเป็นจริง	การเข้าร่วม
เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ	ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการแก้

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	“สรุปสาระสำคัญและความคืบหน้าของร่าง		
	 กฎหมายอนุวัตรการและกฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญา	UNACA	สามฉบับ”.	
วีรวิท	คงศักดิ์	โพสต์ทูเดย์	7	กุมภาพันธ์	2554.	
Global	Corruption	Report	(2001-2009).	
Joyce	Blalock,	“International	Anti-Corruption	Conference:	Present	at	the	Beginning”,	in	The	Journal	of	Public	Enquiry			
	 (Fall/Winter,	2001):	43-44.		
United	Nations	Convention	against	Corruption	2003.	

คำถามสำคัญไม่ ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาล

จะเป็นอย่างไรให้คนทุกๆ คนเป็น

คนดี สุจริต ไม่คดโกง แต่อยู่ที่

ทำอย่างไรที่จะออกแบบระบบการ

บริหารราชการของรัฐให้มีความ

โปร่งใส (Transparency) และ

ตรวจสอบได้

ปัญหาการทุจริตในอนาคต	การร่วมเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ	 เป็นนิมิตอันดีที ่แสดงให้
เห็นว่ารัฐบาลไทยยอมรับว่าปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทยเป็นปัญหาร้ายแรงที่จำเป็น
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนจริงๆ			
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ฟ้าครึ้ม . . . ฝนพรำตลอด

ทางกระทั่งถึงหน่วยแม่เรวา

(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

แม่วงก์ที่มว.4)ต้นไม้ ใหญ่

น้ อยของผื นป่ าอุ้ ม น้ ำ ไ ว้

เต็มเปี่ยม

Visit 
SVN

แสงเทียนที่ต้นธารแม่เรวา
อุษา ประกอบทรัพย์

	 ดังที่เคยเรียนรู้มานับแต่เยาว์วัยว่าต้นไม้จะ
ดูดซับน้ำลงสู่ใต้ดิน	ช่วยไม่ให้เกิดน้ำท่วม	และรักษา
ความชุ่มชื้นเป็นแหล่งน้ำยามหน้าแล้ง	หลักการง่ายๆ	
แต่เข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้น			
เหตุไฉนคนเราก็ยังทำลายป่า	แสวงหาผลประโยชน์
จากป่ากันไม่รู้จบสิ้น	
	 จุดประสงค์หลักที่	 SVN	 (คณะกรรมการเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม)	จัดทริปนี้ขึ้นก็คือ	พาทุกคน		
มาดู	มารู้	มาเห็น	...	มาดูพื้นที่จริง	มารู้ข้อเท็จจริง	มา
เห็นความจริง	 แล้วตอบตัวเองว่าถูกต้องเหมาะสม
เพียงใดที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์และแก่งเสือเต้น	
	 กลุ่มคนมุ่งตรงไปยังแก่งลานนกยูง	แม่เรวา		
สีขุ ่นเอ่อสูงขึ ้นกว่าวันก่อน	คุณศศิน เฉลิมลาภ 
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	ชี้ให้เห็นสภาพพื้นที่	
ถ้าสร้างเขื่อน	อีก	8	ปีข้างหน้า	ที่แห่งนี้จะกลายเป็น
ก้นทะเลสาบ	น้ำจะค่อยๆ	สะสมตามความสูง	 57	
เมตรของสันเขื่อน	ป่าที่ได้รับผลกระทบ	แม้จะเพียง
น้อยนิดเมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าทั้งหมด	แต่ก็เป็นหนึ่งใน
วงจรชีวิตของสัตว์ป่า	และผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบ	....		
	 ป่าแหล่งกำเนิดของสายธารแม่เรวา	ในอดีต
เคยถูกบุกรุกเป็นที ่ทำกิน	กว่าจะฟื้นตัวมาเป็นป่า
สมบูรณ์	ใช้เวลากว่า	25	ปี	 ในวันนี้กลับจะถูกทำลาย
อีกครั้ง	มันคือความสูญเปล่าที่บั่นทอนความรู้สึกอยู่
ไม่น้อย	
	 เสียงจากคนแม่วงก์สะท้อนว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่กว่า	 80%	ไม่รู้ข้อมูล	 ไม่ทราบถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น	ส่วนที่ทราบก็กลัวการขัดแย้ง	กลัวอำนาจมืด
จากการเมืองท้องถิ่นและจากส่วนกลาง	ที่กล้าแสดง
ตนไม่เอาเขื่อนมีน้อยมาก	ความเป็นหนึ่งเดียวจึงไม่มี
ทำให้ขาดพลังจากคนที่ประสบปัญหาโดยตรง	อีกทั้ง
หน่วยราชการ	 รัฐวิสาหกิจในจังหวัดไม่เคยแสดง
ความเห็นใดๆ	ทำให้ขาดแรงหนุน	ความเงียบจึงกลาย

สำนักข่าว INN
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เป็นการยอมรับ	ความสูญเสียครั้งนี้จะยิ่งใหญ่เกินที่
ชาวนครสวรรค์ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีก	
	 ยามพลบค่ำหลังรับประทานอาหาร	ต้ังวงเสวนา
กันอีกครั ้ง	 เรียกว่าไม่ยอมให้เวลาสูญเปล่ากันเลย		
ทีเดียว	มีความคิดเห็นหลากหลายพอสรุปได้ดังนี้	

-	 สร ้างความรู ้	 ความเข้าใจให้ก ับชุมชนถึง		
ผลกระทบที ่จะเก ิดข ึ ้น	 เพ ื ่อให ้ เข ้ามาม ี		
ส่วนร่วมมากขึ้น	

-	 ให้ส่วนราชการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง	
เช่น	ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน		

-	 เดินหน้าในทางกฎหมายไปยังศาลปกครอง	
และศาลโลก	

-	 เด ินหน ้า	 EIA	 -	 การประเม ินผลกระทบ		
สิ่งแวดล้อม	และ	HIA	 -	การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ	

-	 สร้างแนวร่วมจากกลุ่มองค์กร	เพื่อให้เกิดพลัง
มวลชนที่เข้มแข็ง	

-	 สร้างแนวร่วมใน	social	media	
-	 ปลุกคนรุ่นใหม่	สร้างเครือข่ายนักศึกษาและ
เยาวชน		

-	 ตั้งกองทุน	ทุกส่วนช่วยกันระดมทุนปกป้องป่า	
-	 มีความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ	และให้เป็นผล
ทางสื่อมวลชน	 เช่น	จัดการเสวนาระหว่างคู่
กรณี	 หร ือออกแถลงการณ์	 ย ื ่นหน ังส ือ	
เป็นต้น	

-	 สร้างจิตสำนึก	 “การอนุรักษ์ธรรมชาติ	การ
ปกป้องป่า”	เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน	

	 ทั้งหมดนี้คือ	ภารกิจที่	 SVN	มูลนิธิสืบนาคะ-
เสถียร	และองค์กรอนุรักษ์อื่นๆ	ต้องร่วมกันผลักดัน		
ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 ...	หากมีเขื่อนแม่วงก์	 เขื่อนหรือ
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามลุ่มน้ำสำคัญก็จะตามมาอีก
มากมาย	ฉะนั้นเขื่อนแม่วงก์ต้องไม่เกิดสถานเดียว	
	 แสงเทียนที่ต้นธารแม่เรวาในวันนี้	 อาจจะเป็น
เพียงเทียนดวงน้อย	แต่ก็มีแสงนำทางให้ก้าวเดินต่อไป
อย่างถูกทิศ	มีจุดมุ่งหมาย	วันใดที่สว่างไสวจะสาด
ส่องไปทั่วทุกผืนป่าของไทย	 ให้มีแรงมีกำลังลุกขึ ้น
มาปกป้องป่าธรรมชาติ	ต้นน้ำลำธารที่เหลืออยู่	



(จากซ้าย)คุณศศินเฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
คุณวีระเดชสมบูรณ์เวชชการ
ประธานSVNAsia(Thailand)
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ดอกสักบานณริมฝั่งแม่ยม
	 ป่าเขาที่ทอดยาวตั้งแต่หน่วยแม่เรวาถึงคลอง-
ลาน	ต่อเนื ่องถึงเด่นชัยและอำเภอสอง	 จังหวัดแพร่	
ดอกสักบานสะพรั่ง	สีขาว	แผ่เป็นกลุ่มเล็กบ้าง	กลุ่ม
ใหญ่บ้าง	 เห็นเด่นชัดบนผืนป่าสีเขียว	ป่าสักแม้จะเหลือ
อยู่น้อยมาก	แต่ก็ยังมีให้เห็นตลอดเส้นทาง	สร้างความ
ชุ่มชื่นได้ไม่น้อย	
	 ใช้เวลากับการเดินทางไปมากทีเดียว	กว่าจะ		
ถึงบ้านดอนชัย	ตำบลสะเอียบ	อำเภอสอง	จังหวัดแพร่	
บ่ายสามโมงกว่า	พอเข้าเขตหมู่บ้านก็รับรู้ได้ถึงความ
พร้อมเพรียง	เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ในการไม่เอาเขื่อน
แก่งเสือเต้น	มีป้ายคัดค้านติดอยู่ทั่วไป		
	 ผู ้นำชุมชนและชาวบ้านให้การต้อนรับเป็น
อย่างด ี	 พูดค ุยท ักทายกันเพ ียงครู ่ เด ียวก ็ต ้องร ีบ		
เดินทางต่อไปยังป่าสักทองธรรมชาติ	 (เขตอุทยานแห่ง
ชาติแม่ยม)	กว่า	24,000	ไร่	ผืนเดียวที่เหลืออยู่	ซึ่งจะได้
รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น	ฝนตกหนัก
เมื่อสองสามวันก่อนทำให้สะพานขาด	การเดินทางจึง
ต้องหลายทอดหลายต่อ	นั่งรถโฟร์วีลผ่านทุ่งข้าวโพด	
ผ่านที่ทำกินของชาวบ้าน	ไปลงเรือข้ามน้ำกกที่ไหลเชี่ยว
กราก	แล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปต่ออีกประมาณ	4-5	กิโล	
ในช่วงแรกเป็นป่าไผ่	สลับป่าเบญจพรรณ	ป่าสักค่อยๆ	
หนาแน่นขึ้นกระทั่งถึงจุดที่จะบวชป่า	
	 นี่คือความจริงที่ได้เห็น	ต้นสักสูงมองจนคอตั้ง
บ่า	ใหญ่	2-3	คนโอบ	อายุนับร้อยปี	ขึ้นติดๆ	กันจากสิบ
เป็นร้อย	จากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นต้น	 รวมเป็นป่าสัก
ทองธรรมชาติผืนใหญ่งดงาม	ความรู้สึกเต็มตื้นอยู่ใน
หัวใจ	...	ป่าของฉัน	ป่าของเรา	ป่าของคนไทย	และนี่คือ
ป่าของคนทั้งโลก	


พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว
ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทองผ่องเรืองรุ้งในหทัย
เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน

	

	 ผ ้าจ ีวรค ่อยๆ	 คลี ่ห ่มต ้นส ัก	 ท ีละต ้นสอง		
ต้น	...	บทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา	แผ่วเบากลางป่าสัก
ทองแห่งแก่งเสือเต้น	 เสมือนเป็นคำมั่นว่าเราจะร่วมแรง
ร่วมใจปกป้องผืนป่าแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยไปถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลาน	 ให้พวกเขาได้มีโอกาสชื่นชมและมีความ
รู้สึกเหมือนเช่นเราในขณะนี้	
	 ชาวสะเอียบได้ร ับบทเร ียนจากการบุกร ุก
ทำลายป่า	เมื่อครั้งมีการสัมปทานป่าไม้	ในวันนี้พวกเขา	
4	หมู่บ้าน	คือ	บ้านดอนชัย	บ้านดอนแก้ว	บ้านแม่เต้น	
และบ้านดอนชัยสักทอง	 จึงช่วยกันดูแลป่า	บนกฎที่		
เข้มงวด	ห้ามบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย	 ไม่ให้ขนไม้เก่า
ออกนอกพื ้นที ่	 ห้ามชักนำนายทุนเข้ามา	 การจะทำ
กิจกรรมใดต้องเป็นมติของชุมชน	สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็
คือ	การมีผู้นำชุมชนที่ดี	สามารถแก้ไขปัญหาบนความ
ขัดแย้งอย่างได้ผล	
	 ยามสายของวันที่	 16	กันยายน	2555	แกนนำ
ชาวสะเอียบพาขึ้นไปยังจุดชมวิว	ซึ่งจะมองเห็นป่าสัก
ทองในมุมสูง...	ป่าสักทอง	24,000	ไร่	ที่กำลังออกดอก
บานสะพรั ่ง	 เต็มแอ่งกว้างใหญ่ในหุบเขา	ที ่นี ่จะถูก		
น้ำท่วมทั้งหมด	ป่าสักมูลค่ามหาศาลจะถูกตัดออกมา
ก่อนน้ำท่วมถึง	นี่คือ	 ...	 เป้าหมายของการสร้างเขื่อน
แก่งเสือเต้น	
	 คุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ	 ประธาน		
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (SVN)	และ
ประธานและกรรมการผู้จัดการในกลุ่มวีพีพี	กรุ๊ป	(กาแฟ
ดิโอโร่)	 ได้ให้ข้อสรุปว่า	ต้องสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่	
สร้างจิตสำนึกรักป่า	“ป่าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ”	
และสร้างประชามติ	“เอาป่าไม่เอาเขื่อน” 
	 ความห่วงกังวลส่วนใหญ่ของคณะผู้ร่วมเดิน
ทาง	อยู่ที่เขื่อนแม่วงก์	ที่ยังขาดพลังมวลชนในพื้นที่	 ซึ่ง
ต่างจากเขื่อนแก่งเสือเต้น	แต่ทั้งสองแห่งยังคงต้องการ
แรงขับเคลื่อนจากพี่น้องชาวไทย	
	 ขอให้ดอกสักบานในหัวใจคนไทยทุกดวงค่ะ...	
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เพื่อจัดหานิทานเล่มใหมใ่ห้หอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

เชื่อหรือไม่... ว่านิทานสามารถสร้างความสุขให้ผู้ป่วยเด็กได้เป็น๒เท่าของเด็กที่ไม่ป่วย

โครงการ

สานความห่วงใย”
“รถเข็นนิทาน

ปัจจุบัน... ประเทศไทยมีสถานพยาบาลในชุมชนระดับตำบลและอำเภอ 

รวมแล้วกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง มีเด็กด้อยโอกาสที่หมุนเวียนเข้ารับ  

การรักษาเดือนหนึ่งๆ นับแสนรายมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเปลี่ยน 

“พื้นที่แห่งความเจ็บป่วย” ให้กลายเป็น “พื้นที่แห่งความสุข”   

ให้หนูน้อยเหล่านั้นกันมากๆ นะคะ 

 นิทานทำให้พ่อแม่หลายคนได้สื่อสารความรักถึงตัวลูกในยามที่ 

เขาเจ็บป่วยด้วยวิธีง่ายๆคือเล่านิทานอ่านหนังสือให้ฟังนั่นเอง

ความเอื้ออาทรสามารถเดินทางผ่านตัวหนังสือด้วยอัตรา

ความเร็วเท่าความรักที่มีอยู่

 นิทานทำให้ผู้ป่วยเด็ก กำลังใจดีขึ้น ความสุขทำให้ร่างกาย

หลั่งสารเคมีฝ่ายดี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบางรายที่

ป่วยหนักกลับพลิกฟื้นมีพลังชีวิตอีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อ

 ผู้ป่วยเด็กด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อย แม้ก่อนเจ็บป่วยก็ไม่ค่อย

มีโอกาสเข้าถึงนิทานที่ชื่นชอบ เรียกว่าอยู่โรงพยาบาลยังได้อ่าน

นิทานมากกว่าตอนอยู่บ้านหรือโรงเรียนเสียอีก

 

สนใจรายละเอียด	โครงการ	รถเข็นนิทาน	สานความห่วงใย	 
ติดต่อโทร.๐-๒๘๘๑-๑๗๓๔ต่อ๑๒หรือศูนย์บริจาคมูลนิธิเด็ก๐-๒๘๑๔-๑๔๘๑ถึง๗อีเมล:children@ffc.or.thเว็บไซต์:www.ffc.or.th
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จากหน่อแนวคิด “ทำชาวบ้านให้เป็นหมอ ทำหมอให้
เป็นชาวบ้าน” เมื่อ 33 ปีก่อน ของกลุ่มนายแพทย์
หัวก้าวหน้าของเมืองไทยและนักพัฒนาอาทิ ศ.นพ.

ปร ะ เวศ ว ะสี ศ .นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ศ .นพ. เสม

พริง้พวงแกว้ฯลฯ ไดก้อ่เกดิเปน็“มลูนธิหิมอชาวบา้น”
ทีผ่ลดิอกออกผลแกส่งัคมไทยมานานกวา่3ทศวรรษ

หมอชาวบ้าน:
การผสมผสานที่ลงตัว

คนทำสื่อกับธุรกิจ

	 “ที่ว่าให้ชาวบ้านเป็นหมอก็เพราะ

เราต้องการให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตัว

เองได้ ในกรณีที่เจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่อยู่

ในเคสหนัก ด ้วยการใช ้ข ้อมูลจากส ื ่อ

นิตยสารหมอชาวบ้าน รายเดือน ที่เราผลิต

มานานกว่า 30 ปี ขณะเดียวกันให้หมอ

ทำตัวเป็นชาวบ้านคือ รับฟัง เข้าใจชาวบ้าน”	

ผศ.เนตรนภา ขุมทอง	 กรรมการและ		

เหรัญญิก	มูลนิธิหมอชาวบ้าน	กล่าว	

	

ผศ.เนตรนภาขุมทอง
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คว้ารางวัล“NGOAward2012”

	 	 	 แม ้กระแสการเปล ี ่ยนแปลงของโลกจะ		
เชี ่ยวกรากขึ ้นทุกที	 มีสื ่อเกิดใหม่ๆ	 กระหน่ำตีให้สื ่อ		
สิ่งพิมพ์ถอยร่นจวนเจียนจะตกขอบ	กระนั้นก็ดี	นิตยสาร
หมอชาวบ้านยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์เดิมที่ว่า	ต้อง
ไม่ขยับราคาสูงเกินกว่าที่ชาวบ้านจะเอื้อมถึง	 เพื่อให้การ
เข้าถึงข้อมูลมีความเท่าเทียมกัน		

ท่ามกลางการถูกอัดคล้ายขนมปังแซนวิส	 ด้าน
หน ึ ่ งต ้องอยู ่ รอด	 ขณะที ่อ ีกด ้านขนาบด ้วยระบบ
เศรษฐกิจ	 มูลนิธิหมอชาวบ้านจึงพยายามปรับตัวให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน	 ด้วยการตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อ
สนับสนุนทางการเงิน	ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับองค์กร
ภาคีใหม่ๆ	 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะที่มุ่งเน้นให้
ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้	และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามกระแสของยุคสมัย		

“DoctorMe”	 (ด๊อกเตอร์มี)	 คือแอพพลิเคชั ่น	
(application)	บนโทรศัพท์มือถือที่หมอชาวบ้านร่วมมือ		
กับสถาบัน	 ChangeFusion	 จัดทำ	 application	 โดยมี	
Opendream	 เป ็นผู ้พ ัฒนาระบบ	 และ	 สสส.	 เป ็น		
ผู้สนับสนุน	สามารดาวน์โหลดฟรี	 เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์-		
มือถือสามารถนำข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นมาดูแลสุขภาพ		
ได้ด้วยตนเอง	 ซึ ่งปรากฏว่าได้รับความนิยมมียอดผู ้		
ดาวน์โหลดกว่าแสนรายขึ ้นไป	 และในช่วงเกิดวิกฤติ
อุทกภัยเมื่อปี	2554	มีการพัฒนาข้อมูลเพิ่มเติม	ในส่วน
ของการดูแลสุขภาพตนในภาวะนํ้าท่วม	กระทั่งได้รับ
รางวัล	“จิตอาสา ช่วยนํ้าท่วม”	ในงานแทนคุณแผ่นดิน	
เมื่อปีที่ผ่านมา	“เราต้องใช้ประโยชน์จากสื่อโดยเฉพาะ  
พวก social media เพราะกระแสนี ้มาแรงและสร้าง  
ผลกระทบสูง”		

	 	 	ล่าสุดยังคว้ารางวัล	“NGO Award 2012”	
โดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์	ร่วมกับ	เดอะ	รีซอร์ส	อัลลิอันซ์	
และ	สถาบันคีนันแห่งเอเชีย	 เมื่อกลางเดือนกันยายนที่
ผ่านมา	 ในสาขา	 ต้นแบบองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น
ประจำปี	2555	

	 ภายใต้คุณสมบัติ	3	ประการ	คือ		1.	เป็นองค์กร
ที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	2.	 เป็นองค์กรขนาดเล็ก	
แต่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ	และสามารถสร้าง		
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	3.	มีความยั่งยืนสามารถ
ปรับตัวได้ท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น	 “นับ  
เป็นเรื ่องที ่น ่ายินดี และเป็นความสำเร็จอีกขั ้นของ  
หมอชาวบ้าน การปรับตัวของเรานอกจากให้เราอยูร่อดได้
แล้ว ยังคงความรับผิดชอบในฐานะสื่อต่อสังคม แม้เรา
จะเป็นองค์กรขนาดเล็กและมีชื่อเสียงไม่มากก็ตาม” 

ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน

	 รางวัลเป็นเพียงของขวัญและคำชมที่มอบให้
ระหว่างทาง	แต่เส้นทางข้างหน้าที่ต้องก้าวเดินยังยาว
ไกล	 จึงต้องระมัดระวังและรู ้ เท ่าทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่ถาโถมเข้ามา	การขยับขยายความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกับองค์กรภาคธุรกิจและเอกชน	
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ปฏิบัติภารกิจ	
“ทำชาวบ้านให้เป็นหมอ”	 ได้มากขึ้น	 เช่น	การร่วมมือ
กับธนาคารซีไอเอ็มบี	จำกัด	 (มหาชน)	 ในการสนับสนุน
จัดอบรมฟรีตลอดปีเรื่อง	“บริหารสมอง ชะลอความ
เสื่อม เสริมสร้างความสุข” แก่ผู้สูงอายุ	นอกจากนี้ยัง
ได้เปิดอบรม “Happy Work Place”	สร้างองค์กรแห่ง
ความสุขแก่หน่วยงานต่างๆ	 เพราะหมอชาวบ้านเข้าใจดี
ว่า	ความไม่เป็นสุขเป็นบ่อเกิดของโรคได้	 ขณะเดียวกัน
ทำงานเชิงรุกในสังคมออนไลน์	 ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ	
และเสพสื่ออย่างมีสติ		

	 “ในฐานะที ่ เราเป ็นคนทำสื ่อ เราเห ็นและ
ตระหนักดีว่าสื่อมีบทบาทสำคัญที่สามารถชักนำสังคม
ได้ และในยุคที่อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูงมาก เรา
ควรใช้โอกาสนี้สร้างพื้นที่สาธารณะ สร้างสื่อทางเลือก 
และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น สามารถร่วม
เป็นเจ้าของสื่อด้วยกัน แนวทางนี้จะเป็นอีกบทบาทหนึ่ง
ของหมอชาวบ้านในยุคดิจิตอลค่ะ” 
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เนื้อหาที่พิสูจน์ ได้เข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง

	 ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	สังคมไทยรู้จักหมอชาวบ้าน
ผ่านนิตยสารหมอชาวบ้านมานานกว่า	 33	ปี	 และแม้
นิตยสารหมอชาวบ้าน	ไม่ใช่หนังสือสุขภาพที่มียอดขาย
อันดับหนึ่ง	แต่สำหรับในด้านข้อมูลและเนื้อหาข้างในไม่
เป็นรองใคร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงที่
สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์	นำไปปฏิบัติได้จริง	
และเข้าใจง่าย	ซึ่งเป็นจุดแข็งของนิตยสารหมอชาวบ้าน
มาจนถึงปัจจุบัน	

	 “จากปณิธานเริ่มต้นที่เราต้องการให้ชาวบ้าน
พึ่งตนเอง แต่โอกาสที่ผู้ป่วยกับแพทย์จะได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันนั้นยากเพราะมีเวลาจำกัด คนไข้จึงไม่รู้วิธีที่จะ
ดูแลตัวเอง เมื่อไม่ได้ข้อมูลเวลาเจ็บไข้ก็วิ่งไปพบแพทย์ 
ดังนั้นเราจึงร่วมกันทำหนังสือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความกระจ่าง”	รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ	
ประธานมูลนิธิหมอชาวบ้าน	 และบรรณาธิการอาวุโส	
นิตยสารหมอชาวบ้าน	กล่าว		

	 ค ุณหมอสุรเก ียรต ิ	 กล ่าวต ่อไปอีกว ่า	 โรค
ไมเกรน	ซึ่งเป็นอาการที่สามารถดูแลตนเองได้ไม่จำเป็น
ต้องไปหาแพทย์ถ้ามีความรู้ง่ายๆ	 เช่น	 เมื่อเริ่มมีอาการ
ให้กินยาพาราเซตามอลทันทีและนอนพัก	 หลีกเลี ่ยง		
ต้นเหตุท่ีทำให้เกิดโรค	เช่น	ความเครียด	อาหาร	อากาศ	ฯลฯ	
อาการจะทุเลาและดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งแพทย์		

	 “มีเคสผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง 
คนไข้มีความวิตกว่าจะเป็นมะเร็ง จึงขอทำ MRI กรณีนี้
ถ้าคนไข้มีข้อมูลหรือได้พูดคุยกับแพทย์เขาก็จะรู้ว่าเป็น

อาการของไมเกรนเท่านั้น กินพาราเซตามอล นอนพัก 
หลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ก็หาย ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
ตรวจโดยเกินความจำเป็น” 

	 นอกจากนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง	นำไปปฏิบัติ
ได้	 ในส่วนข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิด	หรือยังไม่มีข้อ
สรุปเราก็ไม่ส่งเสริม	ไม่กล่าวถึง	เช่น	การสวนกาแฟ	หรือ
การดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรค	ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นจริง	
หรือเป็นโทษ	แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริง
ทั้งหมดและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	 เช่น	
กลูตาไทโอน	ท่ี่มีการเผยแพร่ออกไปว่าช่วยทำให้ผิวขาว
ขึ้นได้	แต่ข้อเท็จจริงนั้นยืนยันว่า	หากมีการกินหรือฉีดใน
ปริมาณมากอาจเสียชีวิต	นิตยสารหมอชาวบ้านจะทำ
หน้าท่ีนำเสนอเพ่ือให้ประชาชนมีข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ	

ความรับผิดชอบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

	 ในฐานะเป็นสื่อทางเลือก	ไม่แสวงหากำไร	แต่
ต้องอยู่รอด	เป็นภารกิจที่ทั้งยากและท้าทายในท่ามกลาง
กระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน	นิตยสาร
ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	 ปัจจุบันให้ความ
สำคัญกับการนำเสนอ	3	แนวทาง	คือ		 		

	 1.	 เนื้อหาที่ทันสมัย	 		
	 2.	กระชับ	สอดคล้องกันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ	 	
	 3.	 ใช้ระบบไอทีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพิ ่ม
โอกาสการเข้าถือสื่อในกลุ่มคนรุ่นใหม่	

	 ขณะที่ด้านการหารายได้ยังรักษาเจตนารมณ์ไม่
เปลี่ยนคือ	 เลือกผู้ให้การสนับสนุนสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	แม้รายได้โฆษณาจะมีไม่
มากนัก	แต่นิตยสารหมอชาวบ้านสามารถอยู่ได้	แม้กำไร
ในแต่ละปีจะไม่มากนัก		

	 “เราวางตำแหน่งนิตยสารหมอชาวบ้านไม่ใช่
เพื่อธุรกิจ ดังนั้นกำไรจึงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด แต่ที่เราอยู่
ได้เพราะเรามีแหล่งรายได้จากหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค งาน
อบรม การเสนอโครงการ และหน่วยอื่นๆ เหล่านี้ที่ทำให้
เราก้าวมาได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับจาก
สังคมมาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี”		

	 ศักดิ์ศรีแม้จะกินไม่ได้ แต่อย่างน้อยทำให้
เราสามารถเงยหน้ามองฟ้าได้อย่างทระนง 

รศ.นพ.สุรเกียรติอาชานานุภาพ
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รอบรั้วองค์การเภสัชกรรม
ทอดกฐินประจำปี
		 นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ
เภสัชกรรม	ร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี	2555	ณ	วัดหนองใหญ่ศิริธรรม	จ.ชลบุรี	โดยได้เงินกฐินในครั้งนี้จำนวน	617,720	
บาท	 เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม	ห้องประชุมสำหรับพระภิกษุ	สามเณร	และพุทธศาสนิกชน	ของวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม	พร้อมกันนี้ได้มอบตู้ยา	อุปกรณ์การเรียน	สื่อการสอน	และของเล่นเสริมทักษะให้แก่	“โครงการ
อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของวัดหนองใหญ่”	จำนวน	50,000	บาท	ด้วย	เมื่อ	17	พฤศจิกายน	2555	
	

อภ.มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
		 นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	
มอบเงิน	จำนวน	225,600	บาท	แก่โรงพยาบาลหนองใหญ่	 เพื่อใช้ใน
การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ของการรักษา	ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น	ทำให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป		
	

แหล่งเรียนรู้
		 ภญ.สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวย
การองค์การเภสัชกรรม	 ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาชั้นปีที ่	 3	คณะสัตวแพทย-	
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโอกาสเข้า
เย ี ่ ยมชมการดำเน ินงานขององค ์การ
เภสัชกรรม	ในส่วนของฝ่ายประกันคุณภาพ	
และร้านยาคุณภาพขององค์การเภสัชกรรม	
ทั้งนี้เพื ่อเป็นการเรียนรู้เสริมทักษะ	สร้าง
ประสบการณ์ในระหว่างเร ียน	 เม ื ่อ	 22	
พฤศจิกายน	2555	
	

สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
		 ภญ.สุจิดา ชุติมา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	 รับ
มอบเกียรติบัตรจาก	ม.ร.ว.สุขุมพันธ์	บริพัตร	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
ในโอกาสที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ	จำนวน	1	แสนบาท	
ในการสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ	บางขุนเทียน	ซึ่งเป็น		
สถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู ้สูงอายุ	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร			
	

มอบชุดผู้ประสบภัยผ่านสสจ.นครปฐม
	 คุณณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ 
กรรมการ CSR	 พร ้อมด้วย	ภญ.สุจิดา 
ชุ ติ ม า ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยการองค์ ก า ร
เภสัชกรรม	และทีม	CSR	ออกหน่วยเคลื่อนที่
จีพีโอ	 เพื่อผู้ประสบภัย	นำยาชุดผู้ประสบภัย
พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค	จำนวน	300	ชุด	
มอบให้แก ่สำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
นครปฐม	 เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนใน
พื้นที่ที ่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม			
	

อภ.มอบเงิน1ล้านสนับสนุนโครงการจัดหา
และบริการดวงตาสภากาชาดไทย
		 ภญ.สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวย
การองค์การเภสัชกรรม มอบเงินจำนวน 
1,000,000 บาท แก ่ผศ.พญ.ลลดิา ปรยิกนก 
ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย	
เพ ื ่อสนับสนุนโครงการจัดหาและบริการ
ดวงตา	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	82	
พรรษา	
	 ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม	ได้มอบเงินให้
กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี	2552–
2555	 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	 4,000,000	บาท	
ซึ ่งได้มอบให้ก ับศูนย์ดวงตาเพื ่อนำไปใช้
ประโยชน์ด้านการดำเนินงานในการพัฒนา
ระบบการจ ัดหาดวงตาและพัฒนาระบบ
บร ิการและค ุณภาพของบ ุคลากรให ้ม ี
ศักยภาพรองรับในการบริหารจัดการส่วนงาน
ต่างๆ	 ให้สอดคล้องประสานดำเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	ในการขับเคล่ือนโครงการฯ	
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้		
	

อภ.ช่วยภัยหนาว
	 ภญ.สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม	 มอบยาตำราหลวงของ
องค์การเภสัชกรรม	จำนวน	500	ชุด	 เพื่อสนับสนุน
โครงการ	“สปริงนิวส์	ร่วมมือ	ร่วมใจ	ต้านภัยหนาว	
ปี	55”	 เมื่อ	16	พฤศจิกายน	2555	ที่สถานีโทรทัศน์	
สปริงนิวส์	
	

อภ.จับมือช่อง5พาน้องเข้าเรียน
		 ภญ.สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม	มอบยาตำราหลวง	จำนวน	
650	 ช ุด	 ตู ้ยาพร ้อมยา	 2	 ตู ้	 ของเด ็กเล ่นเพ ื ่อ
พัฒนาการเด็ก	ปฏิทินแขวน	จำนวน	100	ชุด	เครื่อง
อุปโภคบริโภค	จำนวน	100	ชุด	ข้าวสาร	จำนวน	
100	 ถุง	 ให้กับ	พันเอกอนุรักษ์ แสงฤทธิ์ รอง  
ผูอ้ำนวยการฝา่ยขา่ว สถานวีทิยโุทรทศันก์องทพั-
บกช่อง 5	 เพื่อสนับสนุนโครงการ	“ทีมข่าวช่อง	5	
พาน้องเข้าเรียน”	ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง	5	เมื่อ	15	พฤศจิกายน	2555	
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“เทศกาลนิทานในสวน”โดยมูลนิธิเอสซีจี

	 มูลนิธิเอสซีจี	 ชวนคุณพ่อ	คุณแม่	 ผู้ปกครอง		
จูงลูกหลานนั่งฟังนิทาน	อ่านหนังสือ	ภายใต้บรรยากาศ	
ร่มรื ่นยามเย็น	 พร้อมทำกิจกรรมแสนสนุก	 เทศกาล
นิทานในสวน ปีที่ 9	 ในปีนี้รอต้อนรับเด็กๆ	ด้วยละคร
นิทานสุดน่ารัก	ที่ได้นำเรื่องราวสุดคลาสสิคระดับโลก
จากหนังสือภาพ	โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย	ออกมา
โลดแล่น	แสดงเป็นละครนิทาน	 ได้แก่	“ลูกสัตว์ไปกับ
แม่” “แพะสามตัว” “บินข้ามเวลา” “บ้านหลังน้อยยาม
ค่ำคืน”	และ	“หมีตัวใหญ่ที่สุด”	และกิจกรรมอื่นๆ	อีก
มากมาย	

	 คุณพ่อ	คุณแม่	 และผู้ปกครอง		
ที ่สนใจ	 สามารถพาครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรม	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกเย็นวัน
เสาร์ เวลา 16.00-17.30 น.		
	 •	 วันเสาร์ที่	 8,	15,	22	ธันวาคม	
2555	 และ	 5	 มกราคม	 2556	ณ	 สวน		

ลุมพินี	บริเวณสวนปาล์ม	(ยกเว้น	เสาร์ที่	29	ธันวาคม)	
	 •	 วันเสาร์ที่	 12,	19,	26	มกราคม	2556	และ	2	
กุมภาพันธ์	 2556	ณ	 สวนวชิรเบญจทัศ	 (สวนรถไฟ)	
บริเวณศูนย์เยาวชน	
	 •	 วันเสาร์ที ่	 9	 และ	 16	กุมภาพันธ์	 2556	ณ	
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ		
	 สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่	 มูลนิธ ิเอสซีจ ี			
โทร.	0	2586	5505	อีเมล์	 ecd.scgfoundation@scg.co.th	
เว็บไซต์	www.scgfoundation.org		
	 Facebook	 http://www.facebook.com/SCG	
Foundation.ECD	

กองทุนฮอนด้าร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อม
ในยามภัยพิบัติ
	 กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย	 โดยกลุ่มบริษัท
ฮอนด้าในประเทศไทย	 ร ่วมมือกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	สถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 และสภากาชาดไทย	 ในการ
ดำเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ชาวไทยในยามเก ิดภ ัยพ ิบ ัต ิ	 พร ้อมเผยนว ัตกรรม		
ยานยนต์ฮอนด้าที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือ		
ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ	ได้แก่	 รถพยาบาลดัดแปลงจาก
รถสเตปแวกอน	 สปาด้า	 รถจักรยานยนต์พยาบาล	
(Motor-Lances)	 รถอำนวยการสื ่อสารติดตั ้งอุปกรณ์
สื่อสารจากรถซีอาร์-วี	 ใหม่	และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อม

ติดตั ้งเครื ่องยนต์ฮอนด้า	 เพื ่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉินของหน่วยร่วมดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
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การบิน ไทยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ
“โรงเรียนหนูสู้ภัย”
	 บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับ		
มูลนิธิเอสซีจี	 และ	 สายการบินนกแอร์	 จัดกิจกรรม		
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนในเขตดอนเมือง	 ในโครงการ	
“โรงเรียนหนูสู้ภัย”	 เพื่อดำเนินการป้องกันและรับมือ
กับภัยพิบัติที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอย่างยั ่งยืนให้กับ
โรงเรียนวัดดอนเมือง	 (ทหารอากาศอุทิศ)	 โดยมีนาย  
อภิพร ภาษวัธน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ปตท.จัดโครงการ“CGWECAN”ปลูกฝังจริยธรรม
สู่เยาวชน
	 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการ		
ผู ้จ ัดการใหญ่	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	
บริษัท	ปตท.	จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นประธานเปิดโครงการ
ส่งเสริมการปลูกฝังจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี	 “CG WE CAN”	 ที ่	 ปตท.	 ร่วมกับ	คณะ		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และ	บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำกัด	
จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู ้ให้เห็นถึง
ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	ตามแนวคิด	“ความเป็นคนเก่งและคนดี”	 เพื่อ
ให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อ
ไป	 โดยคัดเลือกนิสิตปี	 3-4	คณะพาณิชยศาสตร์และ		
การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จำนวน	40	คน	จาก		

ผู ้สม ัครกว ่า	 200	 คน	
เข้าร่วมเรียนรู ้และทำ
กิจกรรมกับ	ปตท.	

นายอภิพร ภาษวัธน์ (ที่ 2 จากซ้ าย )
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อ
สังคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (ที่ 7 จากซ้าย)
กรรมการบริษัท การบินไทยฯ นายโชคชัย
ปัญญายงค์(ที่5จากซ้าย)รองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
การบินไทยนางสุริยาภาบุนนาค(ที่6จาก
ซ้าย)ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สายการบินนกแอร์ และ นางสาวสุรนุช
ธงศิลา (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการและ
ผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี




เพื ่อสังคม	บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	พร้อมด้วย	นายโชคชัย 
ปัญญายงค	์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ	 รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
ฝ่ายบริหาร	และ	พนักงานการบินไทย	รวมถึง	นางสุริยาภา 
บุนนาค	 ผู ้อำนวยการใหญ่	 ฝ่ายสื ่อสารองค์กร	 สาย		
การบินนกแอร์	และ	นางสาวสุรนุช ธงศิลา	กรรมการ
และผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี	 ร่วมกิจกรรม	ณ	โรงเรียนวัด
ดอนเมือง	(ทหารอากาศอุทิศ)	ถนนเชิดวุฒากาศ	กรุงเทพฯ	
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มอบรางวัลการประกวดพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เลขาธ ิการมูลน ิธ ิ		
ชัยพัฒนา	 ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ	ครั้งที่	7	ประจำปี	2555	เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การ

ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้งที่	7	ประจำ
ปี	 2555	ภายใต้แนวคิด	“หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน” 	
จัดโดย	มูลนิธิชัยพัฒนา	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
(สำนักงาน	กปร.)	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และ	ปตท.	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง	 เชิดชู	 รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน		
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและ		
น้ำ	และส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกให้แพร่หลาย	
เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน		
โดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น		44	ผลงาน	ใน	2	
ประเภทรางวัล	ประกอบด้วย	ประเภทการปลูก	ส่งเสริม
การปลูก	และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก	จาก		
ผู ้ส่งเข้าประกวด	 252	ผลงาน	ทั่วประเทศ	ณ	อาคาร
สำนักงานใหญ่	ปตท.	
	

สยามลวดเหล็กฯรวมพลังผูกจิตอาสา		
	 	นายนิกร อ่องอ่อน	 ผู ้จัดการทั ่วไปอาวุโส		
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป	บริษัทสยามลวด
เหล็กอุตสาหกรรม	จำกัด	 (SIW)	จัดกิจกรรมรวมพลังผูก		
จิตอาสา	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ในโครงการ	“สวน
เกษตรฯ พอเพียง แหล่งเรียนรู้ใหม่ในโรงเรียน สู่
ภูมิปัญญาชุมชน”	 โดยมีเหล่าพนักงานที่มีจิตอาสา	
คุณครู	นักเรียน	และชาวบ้านในชุมชน	มาร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันทำสวนแปลงเกษตรฯ	พอเพียงและห้องสมุด		
ของเล ่น	 ให ้ก ับน ้องๆ	 โรงเร ียนบ ้านหนองละลอก			
ต.หนองละลอก	อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง	เมื่อเร็วๆ	นี้	
	

เครือสหวิริยานำชุมชนและเยาวชนร่วมตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 
	 ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ ่งแวดล้อม	
เครือสหวิริยา	จัด	“โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน”	ประจำปี	 2555	 เพื่อทำ	
การตรวจวัดหาค่าของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	
คาร์บอนมอนนอกไซด์	 ไนโตรเจนออกไซด์	 ซัลเฟอร์-		
ไดออกไซด์	 ไนโตรเจนไดออกไซด์	 และโอโซน	 โดยมี		
คณะอาจารย์และนักเรียนจาก	ร.ร.บางสะพานวิทยา	ผู้แทน
ชุมชน	ต.พงศ์ประศาสน์	จำนวนกว่า	50	คน	ร่วมกิจกรรม
ตรวจวัดฯ	ฟังบรรยายให้ความรู ้	 และการทดสอบจริง	
โดยผู้เชี่ยวชาญ	จาก	บริษัท	 เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	
(ประเทศไทย)	จำกัด	ณ	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
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“ค่ายเพาเวอร์กรีน7”
		 70	 เยาวชน	จาก	“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7”	ซึ่ง
เป็นนักเรียน	ชั้น	ม.5	สายวิทย์ฯ	 จากทั่วประเทศ	 รวม
พลังนำเสนอความคิดสร้างสรรค์หลากหลายแนวทาง		
ในการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค	และเตรียม
พร้อมเป็นหนึ ่งในประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน		
ผ่านการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมภายใต้หัวข้อ	“ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลก

ร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว”	ณ	สวนทวีวนารมย์	
บริเวณสนามหลวง	 2	 เพื่อสะท้อนจิตสำนึกและการมี
ส ่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ ่งแวดล้อมในฐานะพลเมือง
อาเซ ียน	 โดยมีผู ้บร ิหารจากคณะสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และผู ้บริหาร		
จาก	บริษัท	บ้านปู	จำกัด	(มหาชน)	นำโดย	นายชนินท์ 
ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ให้เกียรติร่วมเปิด
งานนิทรรศการโครงงานฯ	
	 	

กรมป่าไม้และราชบุรีโฮลดิ้งร่วมลงนามMOUขับเคลื่อน
โครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชนระยะที่2
	 กรมป่าไม้	 ร่วมกับ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี		
โฮลดิ้ง	จำกัด	 (มหาชน)	จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด
ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ	ถ้วยรางวัลสมเด็จพระ-
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโครงการ	“คน
รักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”	ประจำปี	2555		 	
	 จากป่าชุมชนที ่คว้ารางวัลชนะเลิศป่าชุมชน
ระดับประเทศ	ประจำปี	 2555	จากจำนวน	138	แห่งทั่ว
ประเทศคือ	ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคค	ีหมู่ที่	2	
ตำบลหนองโรง	 อำเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	

นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานฯ	แล้ว	 ยังได้รับเงิน
กองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน	200,000	บาท		
	 พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการโครงการคนรักษ์
ป่า	ป่ารักชุมชน	ระยะที่	 2	 เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนา
ชุมชนให้อยู ่ร ่วมกับป่าอย่างยั ่งยืน	 โดยมี	นายโชติ 
ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในพิธี	ซึ่งโครงการนี้นับเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้	

นายชนินท์ว่องกุศลกิจ(ที่สองจากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และรองศาสตรา-
จารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ที่สามจาก
ซ้าย)พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน
ร่วมเปิด “หนังสือต้นไม้แห่งปัญญา” สัญลักษณ์ของ
การเปิดงานแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมค่ายเพาเวอร์กรีน7อย่างเป็นทางการ
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