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มล.ปนัดดา ดิศกุล :

ให้สัมภาษณ์พิเศษ
“ปนัดดา คุยกับพี่น้องสื่อ”
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์พิเศษ

“นายกรัฐมนตรีสามารถนาบูรณภาพกลับสู่ประเทศไทยเป็นผลสาเร็จ
ที่ถือเป็นผลงานสาคัญที่สุด”

๑) ๖ เดื อ นที่ แ ล้ ว รั ฐ บาลเข้ า บริ ห ารประเทศ และประมาณ ๙ เดื อ น หลั ง เหตุ ก ารณ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่านมองความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรบ้างในประเทศไทย
มองในเชิงบวกประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นนายกรัฐมนตรีสามารถนาบูรณภาพกลับสู่
ประเทศไทยเป็นผลสาเร็จที่ถือเป็นผลงานสาคัญที่สุดข้าราชการมีความแบ่งแยกน้อยลง เดี๋ยวนี้สมัครใจแต่ง
เครื่องแบบกันมากในทุกวันจันทร์ น่าดีใจ ส่วนลึกๆ ใครจะชอบใครนิยมใครนั้นมีปัจจัยตัวอื่นประกอบ ห้าม
ความคิดเขาไม่ได้ แต่ถ้าบุคคลศึกษาค้นคว้ารู้ถึงที่มาของปัญหาอย่างลึกซึ้ง จะเห็นได้ว่ า มันล้วนมีแผนการ
รองรับทั้งสิ้น ผมไม่ชอบเลยกับแนวคิดที่ว่าพอใจไม่พอใจหรือขัดแย้งกันทางการเมือง แทนที่จะพูดจาใน
ฐานะคนชาติเดียวกัน กลับไปยุยงส่งเสริมต่างชาติ หรือไม่ก็ยุยง ให้คนไทยแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นสี
เป็นขั้นเป็นศัตรู ไม่มีที่ไหนเขาทากัน เพราะชาติและประชาชนต้องมาก่อนการเมืองวันยังค่า สิ่งเหล่านี้ต้อง
เลิกให้หมด เราคนไทยด้วยกันต้องพูดจากัน ไม่ใช่ทะเยอทะยานถึงขั้นคิดเปลี่ยนแปลงประเทศ

-๒อยากมองและหวังว่า ให้เราทุกคนช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ เพื่อให้ประเทศไทยไป
ให้รอดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ควรทะเลาะกันจนแตกหักเหมือนกับในอดีต และก็ต้องช่วยกัน
ตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใน ต้องไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้แต่น้อย ฟังดูเหมือนเป็นนามธรรม แต่
ความเป็นนามธรรมนี้เองที่จะนาสู่ความเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจนในอนาคต

๒) มีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องรีบเร่งแก้ไขต่อไปก่อนมีรัฐบาลใหม่
ที่สาคัญรัฐต้องเน้นภารกิจบาบัดทุกข์ บารุงสุข ที่อยากเห็นผลรวดเร็ว เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันได้เกิดผลสัมฤทธิ์กว่า ๘๐% จากเรื่องราวร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นภาพใหญ่ เพื่อเป็นการปูทางให้กับผู้บริหาร
ชุดต่าง ๆ ไป เช่น การแก้ปัญหาขยะ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบสุขาภิบาลซึ่งถือเป็นความ
จาเป็นขั้นพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนในหลายๆ พื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาระบบที่ดีมีความทันสมัย สะอาด
และตรงต่อเวลา รวมถึงการปฏิรูประบบราชการที่ควรต้องมีความรอบคอบรวดเร็ว ไม่เป็น Red Tape
โดยสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดหรือมากที่สุด ต้องอัพเกรดสถาบันข้าราชการให้กลับมามีความเข้มแข็งสง่างาม
เหมือนในอดีต เรื่องนี้สาคัญที่สุด หากรัฐบาลปรับปรุงและคืนศักดิ์ศรีแก่ข้าราชการให้ประพฤติดีประพฤติ
ชอบ ไม่ประจบประแจงนักการเมือง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์เพื่อประชาชน มีความเสียสละ และมี
Code of Conduct ที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องแรกๆ ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งดาเนินการให้แลเห็นภาพที่
ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนจะเกิดความอบอุ่นใจและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐ

๓) ท่านพบคณะทูตานุทูตบ่อยครั้ง ทัศนคติเขาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
พูดกันตรง ๆ เลย บรรดาคณะทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลเขารักเมืองไทยของเราทุกคน การคิด
การพูดรวมถึงการกระทาบางครั้งอาจไม่ถูกใจคนไทยไปเสียหมด อย่างเช่น อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ท่านทูตคริสตี้ เมื่อวันพบผมที่เชียงใหม่ส มัยเป็นผู้ว่าฯ ครั้นเมื่อวันมาเข้าพบที่ทาเนียบรัฐบาลก็ยังอ่อน
น้อมถ่อมตน และได้กล่าวเทิดทูนล้นเกล้าฯ ทั้ง ๒ พระองค์ของปวงชนชาวไทยตลอดเวลา ในทาง
การเมืองอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไป แต่ในฐานะความคุ้นเคยส่วนตัวท่านทูตรักเมืองไทยมาก ท่าน
ยังคุยกับผมเลยว่า ประเทศไทยมีความสง่างามยิ่งในความทรงจาของชาวอเมริกันทั้งมวล และไม่เคยลืม
ที่กองทัพไทยได้เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ฟังดูอาจเหมือนคาพูดที่ไพเราะ แต่ก็ทาให้สบายใจด้วยกัน
ทุกฝ่าย

-๓ท่านทูตชาติอื่นๆ ไม่มีเลยแม้ชาติเดียวที่ไม่เข้าใจสถานการณ์เมืองไทย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด เขามีความเห็นใจเมืองไทยและประชาชนคนไทยมาก ทั้งยังเป็นกาลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีใน
การนาพาประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข ผู้คนเลิกแตกแยกอันเป็นผลมาจากการเมืองที่ปราศจาก
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เราต้องเข้าใจบทบาทของเอกอัครราชทูต ซึ่งในทางส่วนตัวนั้นช่างเป็นอะไรที่งดงามชัดเจนแต่
หากเป็นในระดับรัฐหรือประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีเรื่องอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสนธิสัญญา
กฎหมายระหว่างประเทศ ระเบียบพิธีการทางการทูต หรือแม่แต่บทบาทของมหาอานาจ เราคนไทย
ต้องใจกว้าง ทูตเขาเข้าใจดี ใครเป็นใคร ใครดีหรือไม่ดี มีอะไรเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของเขา
ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา

๔) ปัญหาทุจริตคอร์รปั ชั่นดีขึ้นหรือไม่ หนักใจไหม
เป็นครัง้ แรกที่เรามีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในทั้ง ๗๖ จังหวัด และมีการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเป็นเอกภาพขึ้น เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น ไม่โจ๋งครึ่มเหมือนแต่ก่อน ซึ่งทุจริตกันแบบไม่อับอายขายหน้า ผมจึงอยาก
เห็นการทางานระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น ที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่วนหัวของ
ทุกๆ องค์กรต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ ต้องเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่หัวส่าย หาง
เลยกระดิก กลายเป็นความเลอะเทอะมากมายอย่างเช่นที่ผ่านมา ความเจริญขององค์กรจึงต้องมี
หัวหน้าหน่วยที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและแบบอย่างทางธรรมาภิบาล อย่างที่จะหาบุคคลอื่นใดเปรียบ
ได้ยาก ถามว่าหนักใจหรือไม่ ก็คงต้องตอบเหมือนคนอื่นๆ ว่าหนักใจ เพราะปัญหาเหล่านี้ถูกหมัก หมม
เป็นดินพอกหางหมูมานาน แต่ก็ไม่เคยคิดท้อแท้ยังสู้กันอยู่ทุกคน

๕) ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้
ข้อนี้อยู่ที่พี่น้องคนไทยทุกคน ต้องช่วยกันเสริมสร้างให้สังคมนาพาชาติบ้านเมืองไปในทางที่ถูก
และสร้ า งสรรค์ ไม่ ใ ช่ น าสู่ ค วามขั ด แย้ ง รอบใหม่ มิ เ ช่ น นั้ น ก็ ไ ปไม่ ร อดและต้ อ งไม่ ล บหลู่ ดู ห มิ่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เราต้องช่วยกันขบคิดว่าจะทาอย่างไรให้ค นไทยมีความรักสมัครสมาน
ไม่ น าเอาเรื่ อ งการเมื อ งมาเป็ น ความขั ด แย้ ง และชู ค วามโดดเด่ น ของปั จ เจกบุ ค คล ผ่ า นสถาบั น ทาง
การเมืองอย่างผิดปกติ อยากเห็นระบบราชการงานเมืองที่เรียบง่าย ยึดปรัชญาความพอเพียงทางการ
บริหารจัดการที่เป็นภาพรวม หากทุกฝ่ายรวมทั้งระบบการเมืองการปกครองดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
และมีมิตรไมตรีต่อกัน ไม่ใช่เป็นศัตรูทางการเมืองต่อกันอย่างเช่นที่ผ่านมา ในช่วงเวลาประมาณกว่า

-๔๑๐ ปี เราค้นเจอได้ไม่ยากถึงต้นตอแห่งปัญหา ซึ่งต่างมีจุดอ่อนด้วยกัน เมื่อเจอแล้วหาทางแก้ไข
ร่วมกันอย่างเป็น ขั้นเป็นตอน ภายใต้กรอบการทางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ผู้คนมีคุณธรรม จริยธรรม ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมกันทาหน้าที่และรับผิดขอบร่วมกัน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และมุ่งสู่ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน เชื่อว่าผู้คน
พลเมืองจะเกิดความสมัครสมานสามัคคี บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง/

ข้อมูล : จากเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรี
ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
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