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เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นบทเรียนราคาแพงสำ หรับนักการเมืองที่ได้รับ
เลือกเข้ามาบริหารประเทศ คือ คดีทุจริตโครงการรับจำ นำ ข้าว และการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ รงตำ แหน่งทางการเมือง พิพากษาจำ คุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตร ี
เป็นเวลา 5 ปี และพิพากษาจำ คุกอดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการ และพ่อค้าข้าว อีก 21 คน ที่เกี่ยวข้องกับ
การนำ ข้าวในโครงการรับจำ นำ ไปขายให้เอกชนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน คดีนี้ทำ ให้บางคนต้องหลบ
หนีไปต่างประเทศ ขณะที่บางคนต้องเดินเข้าเรือนจำ  กระบวนการตรวจสอบและดำ เนินคดีทุจริตของโครงการ 
รับจำ นำ ข้าวจนนำ ไปสู่การพิพากษาลงโทษผู้กระทำ ผิดที่เป็นนักการเมืองระดับสูงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำ นวนมาก 
นับเป็นพัฒนาการของการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐที่ส�าคัญของไทย บทความนี้จะย้อนรอยพัฒนาการ 
ของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของรัฐ จนน�ามาสู่การตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการรับจ�าน�าข้าว  
และอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นบทเรียนสำ หรับการตรวจสอบการทุจริต
ภาครัฐต่อไป

สุขภาพคนไทย 256174



พัฒนาการของกระบวนการ
ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ
 การทจุรติคอร์รปัชนัเป็นปัญหาส�าคญั
ที่ส ่งผลกระทบทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจของไทย โดยดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชันของไทยท่ีด�าเนินการจัดท�าโดย
องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ตัง้แต่ พ.ศ. 2538 – 2560 
ไม่เคยมีคะแนนเกิน 40 จากคะแนนเต็ม 
100 ตลอดเวลา 20 กว่าปีท่ีผ่านมา ท�าให้
อันดับความโปร่งใสของไทยไม่เคยสูงกว่า
ล�าดับที่ 70 เลย รายงานเมื่อปี 2560 
ประเทศไทยได้เพียง 35 คะแนน1 อยู่ใน
ล�าดับที่ 101 ลดลงมาจากปีก่อนถึง 25 ล�าดับ (ปี 2559  
อยู่ล�าดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ) อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ประเทศไทยจะประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
รุนแรง แต่เมื่อมองย้อนกลับไป จะพบว่ามีพัฒนาการของ
กระบวนการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐท่ีมีความเข้มข้น
มากข้ึนตามล�าดับด้วยเช่นกัน จากท่ีไม่เคยมีนักการเมือง 
คนใดเคยต้องโทษในคดทีจุรติ กไ็ด้เหน็การตรวจสอบลงโทษ
ในคดีแรก และเป็นคดีท่ีเป็นท่ีกล่าวขวัญกันมากในอดีต  
คือ คดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ เมื่อปี 2541 
 “...คณะกรรมการสอบสวนที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน  
เป็นประธาน สรุปว่า การยกเลิกราคากลางท�าให้มีการฉวย
โอกาสซือ้ขายยาในราคาแพงโดยไม่มเีพดานก�ากบั รายการ
ยาทีส่งูสดุ แพงกว่าราคากลาง 602.87% และสรปุว่าความ
เสียหายครั้งน้ัน 181 ล้านบาท” นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
รองประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวถึงบทสรุปของคดี
ทุจริตยา ซึ่งน�าไปสู ่การยื่นฟ้องนายรักเกียรติ สุขธนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง2  
ซึ่งศาลมีค�าพิพากษาในปี 2546 ให้จ�าคุกนายรักเกียรต ิ
เป็นเวลา 15 ปี
 ต่อมาก็มีคดีทุจริตที่นักการเมืองถูกคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจ
สอบและส่งฟ้องศาลเป็นระยะๆ หลายคดีเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดิน
จ�านวนมหาศาล เช่น คดีทุจริตโครงการบ�าบัดน�้าเสีย 

คลองด่าน ที่สมุทรปราการ ซึ่งโครงการก่อสร้างเสร็จไป
แล้ว 90% รัฐเสียเงินไป 23,701 ล้านบาท แต่ไม่ได้ถูกน�า
มาใช้ประโยชน์ ในกรณนีีศ้าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืงได้พิพากษาจ�าคกุนายวฒันา อศัวเหม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ เป็นเวลา 
10 ปี3 
 จากระดบัรฐัมนตรก็ีมาเป็นระดบันายกรฐัมนตร ีได้แก่
คดีท่ีดินรัชดาฯ ของนายทักษิณ ชินวัตร ในปี 2546 ที่ได้
ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรส ให้คุณหญิงพจมาน ชิน
วัตร ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านรัชดาภิเษก  
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
ในก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 
ซ่ึงอยู่ในการก�ากับดูแลของนายทักษิณฯ ในฐานะนายก
รฐัมนตรีในขณะนัน้ โดยศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองมีค�าพิพากษาให้จ�าคุกนายทักษิณฯ 
เป็นเวลา 2 ปี
 นอกจากการเพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย
แล้ว รัฐธรรมนญูหลายฉบบั ไม่ว่าจะเป็นฉบับปี 2550 หรอื
ฉบับปี 2560 ได้ให้อ�านาจ ป.ป.ช. ท�างานเข้มข้นรัดกุม
มากข้ึน เช่น การลงมือไต่สวนในประเด็นที่สงสัยได้เองโดย
ไม่จ�าเป็นต้องมีผู ้ร้อง รวมถึงการยื่นฟ้องศาลได้เองหาก
อยัการสูงสดุส่ังไม่ฟ้อง เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การ
ทจุรติท่ีพฒันาไปจากเดมิ จากอดตีทีใ่ห้รฐัซือ้ของแพง มีการ 
ชกัหวัควิกนิเปอร์เซนต์ กเ็ปลีย่นมาเป็นการทจุรติเชงินโยบาย 
อาทิ โครงการรับจ�าน�าข้าว ซ่ึงเป็นนโยบายที่พรรคการเมือง 
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พรรคหนึ่งประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งในปี 2554 และ
แถลงต่อรัฐสภาหลังชนะการเลือกตั้งว่าจะรับจ�าน�าข้าวใน
ราคาตันละ 15,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด
 หลงัเริม่โครงการรบัจ�าน�าข้าว และส่อแววว่าจะมีปัญหา
การทุจริต หน่วยงานตรวจสอบของรัฐคือ ป.ป.ช. และ
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ได้ท�าหนงัสือท้วงติง
ให้รัฐบาลเพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีช่องโหว่ให้เกิดการ
ทจุรติมาก ไม่ว่าจะเป็นการสวมสทิธชิาวนา การน�าข้าวจาก 
ประเทศเพือ่นบ้านมาสวมสทิธิข้าวไทย การออกใบประทวน
ปลอม และการท่ีข้าวได้หายไปจากโกดัง การท�าหนังสือ 
ท้วงติงนี้ถือเป็นอีกหน่ึงพัฒนาการขององค์กรตรวจสอบ 
จากเดิมที่ต้องรอให้มีผู้มาร้องแล้วค่อยด�าเนินการ ปัจจุบัน
องค ์กรตรวจสอบของรัฐสามารถสอดส ่องโครงการ 
ที่อาจมีปัญหาเพื่อเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทาง
ป้องกันการทุจริตและการรั่วไหลของเงินงบประมาณ 
ก่อนจะเกิดความเสียหายจ�านวนมาก 

25 สิงหาคม 2560 : วันประวัติศาสตร์
 แม้ว่าจะได้รับค�าท้วงติงจากหน่วยงานต่างๆ เก่ียว
กับความโปร่งใสของโครงการรับจ�าน�าข้าว แต่รัฐบาลของ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังคงเดินหน้าโครงการนี้ โดยให้
เหตุผลว่าเป็นนโยบายท่ีประกาศกับประชาชนและแถลง
ไว้ต่อรัฐสภา แต่ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสั่งการให้
หน่วยทหารตามแนวชายแดนสกัดกั้นการน�าข้าวราคาถูก 
จากประเทศเพ่ือนบ้านมาสวมสิทธิจ�าน�าข้าว รวมถึง 
ตั้งคณะกรรมการที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ารุง เป็นประธาน  
ท�าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่
ขัน้ตอนการระบายข้าวทีร่บัจ�าน�ามาจากชาวนา ซึง่กระทรวง
พาณิชย์ ในสมัยท่ีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรี
ว่าการฯ และมีนายภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ ควบ
ต�าแหน่งประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เลือกที่
จะขายข้าวให้รัฐบาลจีนแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) แต่ในความ
เป็นจริง เป็นการขายข้าวให้เอกชนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ
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รฐับาลจนี จนน�าไปสูก่ารยืน่เรือ่งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ และ
ขยายผลไปถงึ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ฯ ในข้อหาปล่อยให้มกีารทจุรติ 
จนในที่สุดได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ศาลได้นัดอ่านค�าพิพากษา 
ในคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ พร้อมกับคดีการขายข้าวแบบ 
รฐัต่อรฐั ของนายบญุทรงฯ กบัพวกในวนัที ่25 สิงหาคม 2560 
แต่เมื่อถึงวันตัดสินคดี ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ไปศาล 
แต่ให้ทนายแจ้งกับศาลว่าเป็นโรคบ้านหมุน น�้าในหูไม่เท่า
กัน มแีต่นายบญุทรงฯ และนายภมูฯิ กบัพวก ในคดีขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ ขึ้นศาล ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองจึงให้ออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ 
และปรับนายประกัน 30 ล้านบาท พร้อมกับสั่งให้เลื่อน 
วันพิพากษา น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ในคดีปล่อยให้มีการทุจริต  
ในวันที่ 27 กันยายน 2560 
 ในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 ศาลฯ ใช้เวลาร่วม 5 ชัว่โมง
อ่านค�าพิพากษานายบุญทรงฯ และผูต้้องหาคนอืน่ๆ สรปุว่า 
การขายข้าวแบบรัฐต่อรฐัให้จนี 6.3 ล้านตนัไม่ได้เกดิขึน้จรงิ  
เพราะบริษัทกว่างตงและบริษัทไห่หนานที่รัฐบาลไทยขาย
ข้าวให้ ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจตัวแทนรัฐบาลจีน (COFCO: 
รัฐวิสาหกิจการค้าภาครัฐที่น�าเข้าผลิตภัณฑ์ธัญพืชของจีน)  
มกีารใช้เกณฑ์การขายข้าวแบบซือ้สนิค้าหน้าโกดัง ซึง่ผิดหลัก
การซ้ือขายแบบรัฐต่อรัฐที่จะต้องด�าเนินการที่ท่าเรือหรือ
เมอืงท่า เป็นการเปิดช่องทางให้น�าข้าวเข้ามาเวียนขายภายใน
ประเทศ มกีารจ่ายเงนิเป็นสกลุเงนิบาท ไม่มีตราประทบัของ
กรมศุลกากรซึ่งเป็นหลักฐานการส่งออก มีการซื้อ-ขายข้าว
หลายล้านตันโดยไม่แยกชนิดข้าว เปิดช่องให้ผู้ซื้อเลือกข้าว
ดีไปก่อน และตกลงซื้อขายในราคาต�่ากว่าราคาข้าวในท้อง
ตลาด ท�าให้รัฐเสียหายรวมกว่า 16,000 ล้านบาท 
 ด้วยเหตุน้ี ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง จงึพพิากษาจ�าคุกนายบญุทรง 42 ปี นายภมิู 36 ปี 
นายมนสั สร้อยพลอย อดตีอธิบดกีรมการค้าต่างประเทศ 40 ปี 
นายฑิฆัมพร นาทวรทัต อดีตผู้อ�านวยการส�านักบริหารการ
ค้าข้าว 32 ปี นายอภิชาต ิจันทร์สกลุพร (เสีย่เป๋ียง) นกัธรุกิจ
ในวงการค้าข้าว 48 ปี ส่วนจ�าเลยอื่น ศาลฯ ลงโทษจ�าคุก 
ลดหลัน่ลงตามพฤตกิารณ์ความร้ายแรงแห่งการกระท�าผิด และ 
พิพากษาให้บริษัท สยามอินดิก้า จ�ากัด นายอภิชาติ และ 
นายนิมล รกัด ีจ�าเลยที ่15 ร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายแก่กระทรวง 
การคลงัจ�านวน 16,912 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.54  

 หลั งการอ ่ านค�าพิพากษาเสร็จสิ้น  เจ ้ าหน ้าที่
กรมราชทัณฑ์ได้น�าตัวผู ้ต ้องหาขึ้นรถไปเรือนจ�าทันที  
ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งไปสถานทูต
ไทยทั่วโลกให้ทราบถึงการออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ 
ท่ามกลางเสยีงวพิากษ์วจิารณ์เร่ืองการเปิดทางให้อดตีนายก
รัฐมนตรีคนนี ้หลบหนอีอกนอกประเทศ จนทางการต้องเร่ง
แกะรอยการหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ จนพบภาพจาก 
กล้องวงจรปิดที่แสดงการหลบหนีออกจากบ้านตั้งแต ่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ก่อนวันนัดอ่านค�าพิพากษา 2 วัน 
โดยมีรถต�ารวจน�าทาง 
 ทีส่ดุแล้ว เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัตดัสนิคดี  
ก็ยังคงไร้เงา น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจึงได้อ่านค�าพิพากษาลับหลัง 
โดยศาลฯ เห็นว่าเป็นการระบายข้าวแบบรฐัต่อรฐัซึง่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แม้จะมีการน�าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา
ผู้แทนราษฎรให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ทราบรายละเอียดแล้ว 
ก็ไม ่ได ้ตั้งใจตรวจสอบอย่างจริงจัง แสดงให้เห็นว ่า  
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ฯ ทราบว่าสญัญาขายข้าวแบบรัฐต่อรฐัไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ไม่ระงับยับยั้ง ปล่อยให้มีการส่งมอบข้าว
ตามสัญญาต่อไป นับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต จึงลงโทษจ�าคุก 5 ปี และให้ออกหมายจับมารับโทษ
ตามค�าพิพากษา
 แม้ว่าคดีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจ�าน�าข้าว
จะจบไปแล้ว โดย น.ส.ยิง่ลกัษณ์ฯ เลอืกทีจ่ะหนคีดแีทนการ
ยื่นอุทธรณ์ แต่คดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐยังไม่จบ เพราะ 
ทีมทนายของนายบุญทรงฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ขอสู้คดีต่อ  
ขณะเดยีวกนักระบวนการตรวจสอบกย็งัไม่หยดุ เพราะ ป.ป.ช.  
ได้ลงมติชี้มูลความผิด พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีต
เลขานุการของนายบุญทรงเพ่ิมอีกคน ในข้อหาร�่ารวยผิด
ปกต ิโดยมีทรพัย์สนิทีเ่พิม่ขึน้มากผดิปกตถึิง 896 ล้านบาท 

ย้อนรอยคดีทุจริตรับจ�าน�าข้าว
 เมื่อมองย้อนกลับไป ประเด็นที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อ้างถึง
ความจ�าเป็นทีจ่ะเดนิหน้าโครงการรบัจ�าน�าข้าวมาโดยตลอด 
แม้ว่าจะถูก ป.ป.ช. ส.ต.ง. หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ทักท้วง คือ โครงการนี้เป็นโครงการที่
พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้กับประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 ว่าจะ
ฟ้ืนโครงการรบัจ�าน�าข้าวท่ีเคยท�ามาในสมัยรฐับาลนายทกัษิณฯ 
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โดยจะให้ราคาตนัละ 15,000 บาท นโยบายนีโ้ดนใจชาวนาและ
เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้พรรคเพือ่ไทยชนะการเลอืกต้ัง และในการ
แถลงนโยบายนีต่้อรฐัสภาในปี 2554 ได้ก�าหนดไว้ว่าจะรบัจ�าน�า
รวมทัง้หมด 5 ฤดกูาลผลติ รวม 54.35 ล้านตนั มค่ีาใช้จ่ายรวม 
9.85 แสนล้านบาท5 แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื รฐับาลไม่สามารถ
ขายข้าวในสตอ็กได้ตามทีว่างแผนไว้ และยงัถกูกล่าวหาว่ามกีาร
ทจุริต โดยเฉพาะการขายข้าวแบบรฐัต่อรฐัให้จีน 
 ปลายป ี  2555-2556 นพ.วรงค ์  เดชกิจวิกรม 
ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะ
นั้นจึงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พร้อมกับย่ืนค�าร้องให้ 
ป.ป.ช. ตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจ�าน�าข้าว และ
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้จีน จนน�าไปสู่การชี้มูลความผิด
นายบญุทรงฯ กบัพวกในวันท่ี 16 มกราคม 2557 และขยาย
ผลการสอบสวนจนน�าไปสู่การชี้มูลความผิดคดีอาญา และ
ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
นโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ฐาน
ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ยับยั้งโครงการ พร้อมกับ
ส่งเรือ่งให้อยัการสงูสดุยืน่ฟ้องต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ผ่านมาจนถงึวันที ่23 มกราคม 
2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติให้ถอดถอน 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ออกจากต�าแหน่งด้วยคะแนน 190 – 18 
เสยีง นบัเป็นนกัการเมืองและเป็นนายกรฐัมนตรคีนแรกทีถ่กู
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตถิอดถอน แม้ว่าในขณะนัน้ จะพ้นจาก
ต�าแหน่งไปแล้ว แต่การถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งนี้มีผล
ท�าให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีอีกด้วย
 ในเวลาต่อมา คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง
แพ่งของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้มมีตเิอกฉนัท์ 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ให้ออกค�าสั่งทางปกครอง 

เรียกค่าเสียหายในโครงการรับจ�าน�าข้าวร้อยละ 20 จาก 
น.ส.ย่ิงลักษณ์ฯ เป็นมูลค่า 35,717 ล้านบาท ส่วนคดอีาญานัน้ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ได้เข้าให้การและรับฟังการไต่สวนของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทุกครั้ง 
จนกระทั่งแถลงปิดคดีด้วยวาจาเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
โดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ และประโยชน์ของโครงการรับ
จ�าน�าข้าวที่ชาวนาได้รับ และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัว
ต่อศาลฯ

การตรวจสอบการทุจริตของรัฐ
โดยภาคประชาสังคม
 “โปรดระลึกว่า... ป.ป.ช. ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนหรือ 
ผู้วิเศษที่สามารถจะต่อต้านทุจริตให้ส�าเร็จได้เพียงล�าพัง”  
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวไว้6 
ค�าพูดนี้ตอกย�้าว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ใช่หน้าท่ีของ
ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน 
ไม่ใช่แค่ปราบปราม แต่รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดต้ังแต่
ต้นทาง ในกรณีโครงการรับจ�าน�าข้าวจะเห็นว่า ป.ป.ช. และ 
ส.ต.ง. ได้ท�าหนังสือท้วงติงและเสนอแนะไปยังรัฐบาลพรรค
เพื่อไทยตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่ควร
ระมัดระวัง และชี้ช่องโหว่ที่อาจเกิดการทุจริตแล้ว 
 เม่ือเกิดปัญหาขึน้ ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกพ็ยายาม
ตรวจสอบด้วยการยืน่ญตัตอิภปิรายไม่ไว้วางใจ แม้จะถกูมอง
ว่าเป็นเรือ่งการเมอืงมากกว่าบ้านเมอืง แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่าการ
อภปิรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นยคุสมยัใด ล้วนมี 
ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรัฐบาลมาเปิดเผยให้สังคมได้ขบคิด  
โดยเฉพาะสือ่มวลชนทีเ่กาะตดิกระบวนการตรวจสอบมาอย่าง
ต่อเนือ่ง และท�าหน้าทีต่วัแทนประชาชนในการซักถามนกัการ
เมอืงเรือ่งข้าวในสต๊อกอย่างต่อเนือ่ง ขณะทีฝ่่ายวชิาการ เช่น 
TDRI กไ็ด้ท�าการศกึษาวจิยัโครงการนีอ้ย่างละเอยีดทกุแง่มมุ 
และสรุปว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 โครงการนี้ท�าให้รัฐ
ขาดทนุทางการคลังสูงถงึ 5.39 แสนล้านบาท (เกอืบร้อยละ 53 
ของค่าใช้จ่าย) และได้รายงานผลการตรวจสต๊อกข้าวเมือ่กลาง
เดือนตุลาคม 2557 ว่ามข้ีาวทีผ่่านมาตรฐานเพียง 2.36 ล้านตนั 
เท่านัน้ ส่วนข้าวอกีร้อยละ 85 มคีณุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน7 
 ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้สะท้อนว่าทุกภาคส่วนในสังคม
ต่างมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันของรัฐ การด�าเนินคดีทุจริตโครงการรับจ�าน�าข้าว
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ครั้งนี้เป็นผลมาจากการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนที่ต่าง
ช่วยกันเปิดเผยข้อมูล และขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนุญ 2560 กับการแก้ปัญหา
การทุจริต
 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ฉบับปี 2560) ได้ให้ความส�าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ถึงขนาดถูกขนานนามว่า 
เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัปราบโกง โดยระบเุรือ่งนีไ้ว้ในหลายมาตรา 
และยกเรือ่งการขดักนัแห่งผลประโยชน์ขึน้มาเป็นหมวดหนึง่
ในรัฐธรรมนูญ (หมวด 9)8 แทนการเขียนแทรกเป็นมาตรา
ย่อยๆ เช่นในอดีต และที่ส�าคัญคือระบุไว้ถึงระดับปัจเจก
ว่าประชาชนคนไทยมีหน้าที่ไม่ร่วมมือ หรือไม่สนับสนุน
การทุจริตในทุกรูปแบบ (มาตรา 50) ซึ่งไม่เคยเขียนไว้ใน
รฐัธรรมนญูฉบบัใดมาก่อน และรฐัต้องจดัให้มมีาตรการและ
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบอย่างเข้มงวด (มาตรา 63) มกีารก�าหนดห้าม
ผู้ทีเ่คยทจุรติลงสมคัร ส.ส. (มาตรา 98) และถ้าคณะรฐัมนตรี
ปล่อยให้มีการทุจริตโดยไม่ยับยั้ง ก็ให้พ้นจากต�าแหน่ง 
ทั้งคณะ รวมถึงการห้าม ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี ครอบคลุมถึง 
คู่สมรสและบุตร รับสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ขณะเดียวกันก็เพ่ิมอ�านาจให้
องค์กรอิสระ เช่น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถ
เข้าไปตรวจสอบการด�าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อระบบการเงิน การคลังของชาติ เพื่อยับยั้งก่อน
เกิดความเสียหายได้ 
 ในหมวด 16 ทีว่่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ยงัก�าหนดการ
ปฏริูปประเทศในด้านต่างๆ จนน�ามาสู่การตั้งคณะกรรมการ 
8 ชุด เพื่อปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน หนึ่งในนั้น คือ คณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ มนีายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 
อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วประเทศ ประเด็นส�าคัญ คือประชาชนส่วน
ใหญ่เหน็ว่าการทจุริตเกดิจากปัญหาระบบการปฏบิตังิานของ
ข้าราชการท่ีมุ่งก�ากบัควบคุม มากกว่าส่งเสรมิการป้องกันการ
ทุจริต การแก้ไขปัญหาจะต้องอาศัยการรวมตัว สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ให้มีอ�านาจในการร่วมจดัการและ

ร่วมตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจ9 การสร้างเครือข่ายนั้น 
จะต้องให้ประชาชนเป็นแกนหลัก ไม่ใช่ให้ภาครัฐเป็นแกน
หลักโดยประชาชนเข้าไปประกอบ ทั้งนี้อาจด�าเนินการใน
รูปสภาชุมชน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียว
กับการตรวจสอบการทุจริต พร้อมมาตรการคุ้มครองคนที่
เข้าไปตรวจสอบ และท้ายที่สุด คือ การก�าหนดให้หัวหน้า
ส่วนราชการต้องรับผิดชอบการทุจริตของลูกน้องในหน่วย
งานด้วย ทั้งหมดเหล่านี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะประมวล
ผลเพื่อจัดท�าเป็นแผนปฏิรูปเสนอรัฐบาลต่อไป

มหากาพย์
 โครงการรับจ�าน�าข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 
ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของผู้มีอ�านาจที่จะเข้ามาบริหาร
ประเทศ เพราะต้องยอมรับความจริงว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหน
ที่เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือ 
ไม่เลือกตั้ง ล ้วนสร้างโครงการ ลด แลก แจก แถม  
เพ่ือเอาใจประชาชน บ้างกเ็รียกว่าประชานยิม บ้างกเ็รยีกว่า 
รัฐสวัสดิการ แม้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่สิ่งที่ทุก
รัฐบาลควรตระหนกั คือ เงนิทกุบาททกุสตางค์ทีน่�ามาใช้เป็น
เงินภาษีของประชาชนที่ควรใช้โดยประชาชน และใช้เพื่อ
ประชาชน ให้ยืนได้อย่างมั่นคงด้วยขาของตัวเอง 
 “... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน  
คุณไม่ต้องไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให ้
มบีารมมีากแค่ไหน ขอให้แสดงความขยะแขยงรงัเกยีจเมือ่รู้
ว่าโกงชาติบ้านเมอืง และพยายามให้อยู่ไกลๆ รกัษาระยะห่าง
จากคนโกง เพราะเชือ้โรคการโกงจะมาติดคณุ...” พล.อ.เปรม 
ติณสลูานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุกล่าว10 
 ในอนาคต การมส่ีวนร่วมของประชาชน เพือ่ให้มอี�านาจ
ในการร่วมจัดการและร่วมตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจ
จะมคีวามส�าคัญยิง่ขึน้ และเป็นจุดเปลีย่นของการตรวจสอบ
การทุจริตของรัฐในระยะยาว ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมกัน 
ด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560  
และการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 79




