คอร์ รัปชัน...ปัญหาที่รอพรุ่ งนีไ้ ม่ ได้
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เร็ ว ๆ นี้มีข่าวดังทัว่ โลกเรื่ องนายอันนา ฮาซาเร ชาวอินเดียวัย 74 ปี อดอาหาร เรี ยกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมาย
จัดการกับปัญหาคอร์ รัปชันให้เด็ดขาด น้ าหนักของเขาลดไปถึง 7.5 กิโลกรัม และสุ ขภาพทรุ ดโทรมจนน่าเป็ น
ห่วง การประท้วงครั้งนี้ เป็ นการประท้วงครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี ของอินเดีย มีประชาชนหลายหมื่นคนสนับสนุน
ด้วยการเดินขบวนในกรุ งนิวเดลี สาเหตุมาจากการที่อินเดียมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสู ง ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์ รัปชันฟ้ องว่า ในปี 2553 อินเดียได้แค่ 3.3 จากเต็ม 10
ที่เมืองไทยของเรา เมื่อเร็ วๆ นี้ นางสาวกษริ น วงศ์กิตติชวลิต นักเรี ยนมัธยมโรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์
ราชบุรี ชนะเลิศการประกวดสุ นทรพจน์นกั เรี ยนระดับประเทศในหัวข้อ “มือสะอาด ชาติไม่ล่ม” ไม่มีการ
อดอาหารประท้วง ไม่เป็ นข่าวใหญ่โต มีคนไทยเพียงหยิบมือที่ทราบและได้ฟังสุ นทรพจน์ของเด็กคนนี้ที่ท้ งั
สะกดใจและสะกิดต่อมคุณธรรมของผูใ้ หญ่ดว้ ยประโยคจับใจมากมาย อาทิ
 “....การทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นมารดาของความชัว่ ทั้งปวง......”
 “......ธรรมชาติให้สองมือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ประเทศชาติ.....”
 “..... มือที่สะอาดกล้ากายาพิษฉันใด ใจที่สะอาดย่อมไม่หวัน่ ไหวต่ออามิสเครื่ องล่อฉันนั้น......”
 “.....ไม่มีมือที่พิการใด จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ไม่มีมือของอาชญากรใด
จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบา้ นเมือง.....”
สาบัดสานวนไม่เลวเลยใช่ไหมครับ เพียงแต่ยงั ปลุกกระแสเหมือนอินเดียไม่ได้ ประเทศไทยแทบไม่ตา่ งจาก
อินเดียในแง่ภาพลักษณ์คอร์ รัปชัน อินเดียได้คะแนน 3.3 ขณะที่ไทยได้ 3.5 ถ้าเป็ นนักเรี ยนก็เรี ยกว่า กอดคอ
กันสอบตก
ที่พอจะเป็ นความหวังอยูบ่ า้ งก็ตรงที่ขณะนี้หลายภาคส่ วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจกับการแก้ไข
ปัญหานี้กนั มากขึ้น มีการจัดตั้ง “ภาคีเครื อข่ายต่อต้านคอร์ รัปชัน” ซึ่ งเป็ นความริ เริ่ มของภาคเอกชนในฐานะ
“ผูจ้ ่าย” ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะ “ผูร้ ับ” ในภาคีน้ ีมี “ก.ล.ต.” ร่ วมเป็ น
สมาชิกด้วย

ก.ล.ต.ได้เสนอสองมาตรการเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา หนึ่ง คือ “การส่ งเสริมคนทาดี” โดยมีแนวคิดขยายขอบเขต
การปฏิบตั ิเรื่ องบรรษัทภิบาล (CG) ให้ครอบคลุมถึงเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social
Responsibility) ซึ่งการต่อต้านคอร์ รัปชันเป็ นหนึ่งในหัวข้อของ CSR ด้วย
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก.ล.ต. จะร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ คู่มือสองเล่ม คือคู่มือการปฏิบตั ิตามหลักการ
CSR และคู่มือการจัดทารายงาน CSR เสมือนเป็ นการบอกข้อสอบล่วงหน้า จากนั้นปี 2555 จะรณรงค์ร่วมกับ
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทยกระตุน้ ให้เป็ นปี ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างจริ งจัง ถือเป็ นปี แห่งการดูหนังสื อ
เตรี ยมตัวและลงมือทาข้อสอบ พอถึงปี 2556 ก็จะประเมินว่า บริ ษทั ได้ทาดีตามหลักการมือสะอาดมากน้อย
เพียงใด ถือเป็ นปี แห่งการตรวจข้อสอบประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผทู ้ าดี ท้ายที่สุดอาจมีการแยกกระดานซื้ อ
ขายหุน้ ของบริ ษทั มือสะอาดที่ผา่ นการคัดเลือกแล้ว และอาจจัดตั้งกองทุนรวมมือสะอาดที่เลือกลงทุนเฉพาะใน
บริ ษทั มือสะอาด เพื่อขายให้ผลู้ งทุนมือสะอาดที่สนใจด้วย
อีกมาตรการหนึ่งคือ “การไม่ ปล่อยให้ คนชั่วลอยนวล” เราอาจคิดว่า การไม่ทาชัว่ และไม่สอนลูกหลานให้ทาชัว่
น่าจะดีพอแล้ว แต่ความจริ งยังไม่พอ ถ้าเห็นคนทาชัว่ แล้วเราเฉย คิดว่า “ธุ ระไม่ใช่” ต้องถือว่า
เราเป็ นผูส้ มรู ้ร่วมคิดกับเขาด้วย ทาให้เขาโกงได้สาเร็ จ
การให้สินบนนั้น ถ้าผูใ้ ห้เป็ นบริ ษทั ไม่วา่ จะอยูใ่ นหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ ก็ตอ้ งหาทางลงบัญชีเป็ นค่าใช้จ่าย
หรื อหาทางผ่องถ่ายเงินมาจากไหนสักที่ การทาแบบนี้ยอ่ มมีผรู ้ ู ้เห็น เริ่ มตั้งแต่พนักงานในบริษัทที่รู้วา่ มีการ
จ่ายเงินออกไปในรู ปแบบที่จะบันทึกบัญชีตามปกติไม่ได้ และหากการจ่ายใต้โต๊ะมีจานวนเงินสู งก็มีผ้ สู อบบัญชี
ที่จะสังเกตเห็น และถ้าเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ กรมสรรพากรก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเข้มงวดตรวจสอบรายการ
รายจ่ายของบริ ษทั ใหญ่ ๆ อยูแ่ ล้ว
การป้ องกันคอร์ รัปชันจึงอยูท่ ี่วา่ คนดีท้ งั หลายจะร่ วมมือกันและถือเป็ นธุ ระที่จะหยุดการกระทาของคนไม่ดีได้
หรื อไม่ หรื อจะดีแต่พดู ว่าเกลียดคอร์ รัปชัน่ แต่ก็อยูเ่ ฉยๆรอคอยว่าคนอื่นจะทาอะไร
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโครงการแทนคุณแผ่นดินตอนหนึ่ง ความว่า “การทา
ความดีน้ นั สาคัญที่สุดอยูท่ ี่ตวั เอง ผูอ้ ื่นไม่สาคัญและไม่มีความจาเป็ นอันใดที่จะต้องห่วงหรื อรอคอยเขาด้วย
เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทาแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่ วมมือด้วยหรื อไม่ก็ตาม ผลที่ดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน...”
สอบตกซ้ าซากก็วา่ น่าอายแล้ว หากยังไม่คิดจะออกแรงเพื่อปรับปรุ งแก้ไข รอแต่เพียงว่าเมื่อไหร่ จะมีใครมา
แก้ปัญหาให้ ไม่อายเด็ก ไม่อายตัวเอง ไม่ลงมือทาอะไร ก็น่าสงสารประเทศไทยของเราจริ งๆ
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