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(ดร.สิ ริลกั ษณา คอมันตร์ )
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นําอิตาลี นายซิลวิโอ เบอร์ ลุสโคนี (Silvio Berlusconi) ถูกผูป้ ระท้วงรายหนึ่ ง
ประชิ ดตัวขว้างหิ นอ่อนแกะสลักรู ปโบสถ์วิหารเมืองมิลานใส่ หน้าเลือดอาบ ที่จตั ุรัสหน้าโบสถ์ดูโอโม
(Duomo) หลังปราศรัยกระตุน้ คะแนนนิ ยมด้วยหวังแก้ปัญหาร้าวฉานในรัฐบาลผสมที่นบั วันจะทวีความ
รุ นแรง นับเป็ นครั้งที่สอง ที่นายเบอร์ ลุสโคนีถูกทําร้ายในที่สาธารณะ (โดยครั้งแรกเกิดขึ้นใน ปี 2547 ถูกผู ้
ประท้วงรายหนึ่ งตีดว้ ยขาตั้งกล้อง) ภาพนายเบอร์ลุสโคนี เลือดอาบหน้า ฟันหัก ที่ปรากฏเป็ นข่าวหน้าหนึ่ ง
ในหนังสื อพิมพ์แทบทุกฉบับ คงทําให้ผูน้ าํ ประเทศต่างๆ ร้ อนๆ หนาวๆ กันบ้างเพราะการรั กษาความ
ปลอดภัย ไม่วา่ จะเข้มงวดเพียงใด ก็มิอาจปกป้ องผูน้ าํ จากการทําร้ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เราคงจํากันได้ถึงกรณี ทาํ ร้ายและแม้กระทัง่ การสังหารระยะเผาขน อาทิเช่น ในประเทศอินเดีย
นายกรัฐมนตรี หญิงคนแรก อินทิรา คานธี (ถูกองครักษ์สองคนใช้อาวุธปื นกระหนํ่ายิงกว่า 30 นัด ในปี
พ.ศ. 2527 ขณะอายุ 67 ปี ) นายราจิฟ คานธี (ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2534 ขณะอายุเพียง 47 ปี ระหว่าง
การรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้งซ่ อมใกล้เมื องเชนไน โดยมื อระเบิ ดพลี ชีพสตรี ชาวศรี ลงั กา) และมหาบุรุษ
มหาตมะ คานธี (ปี พ.ศ. 2491 อายุ 78 ปี ) ซึ่ งล้วนถูกสังหารในระยะกระชั้นชิ ด แม้แต่ในสหรั ฐอเมริ กา
ประธานาธิ บดีโรนัลด์ เรแกน ที่ถูกนายจอห์น ฮิงคลี่ย ์ ยิงในปี 2524 หลังเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิ บดี
ได้เพียง 69 วัน หรื อ พระสันตะปาปาจอห์นพอล ที่ 2 ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก ที่ถูกยิงเมื่อปี
พ.ศ. 2524 ขณะกําลังออกทักทายประชาชนในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 องค์
ปั จจุบนั ที่มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งกระโจนเข้าใส่ เมื่อวันก่อนคริ สต์มาสที่ผา่ นมานี่เอง
บางกรณี ผทู ้ าํ ร้ายมีปัญหาทางจิตบางกรณี ผทู ้ าํ ร้ายมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองและบางกรณี ผทู ้ าํ
ร้ายต้องการประท้วงนโยบาย หรื อพฤติกรรมที่เขาเห็ นว่าไม่ถูกต้อง แล้ วกรณี นายเบอร์ ลุสโคนี เข้ าข่ าย
ประเภทไหน
นายเบอร์ ลุสโคนี มีชีวประวัติที่น่าสนใจเป็ นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเอซี มิลาน (AC Milan) อัน
เลื่องชื่อเป็ นที่รู้จกั ดีในหมู่แฟนบอล เป็ นเจ้าของกิจการอีกหลายอย่าง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นมหาเศรษฐี
ในวงการสื่ อ แต่ถูกกล่าวหาเรื่ อง ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน และ ทุจริตเชิงนโยบาย
ขอยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับทุจริ ตเชิ งนโยบาย ถ้าดิฉันเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็ นคนออกข้อสอบสอบเข้าแต่ไปเปิ ดโรงเรี ยนกวดวิชา การเปิ ดโรงเรี ยนไม่ผดิ สําหรับ
คนอื่น ไม่มีกฎหมายห้าม แต่ดิฉนั ไม่ควรทํา เพราะดิฉันสามารถสร้างความมัง่ คัง่ ให้ตวั เองได้ โดยทําความ
เสี ยหายให้โรงเรี ยนกวดวิชาอื่น เป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพราะดิฉนั สามารถเอาข้อสอบเข้ามาติวนักเรี ยน
ของดิฉนั ได้ นี่เป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนแต่ไม่ใช่ทุจริ ตเชิงนโยบาย ทุจริตเชิงนโยบาย คือ ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน บวกกับ อํานาจกําหนดนโยบาย คือ กรณี ที่ผกุ ้ ุมนโยบายภาครัฐ ตั้งใจออกนโยบาย หรื อกฎหมายหรื อ

มาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง (ในกรณี น้ ี หากดิ ฉัน เป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทราวง
ศึกษา แล้วประกาศปิ ดโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีลกั ษณะบางอย่างที่โรงเรี ยนของตนเองไม่มีและไม่มีเหตุผล
พอเพียง จึงจะเป็ นทุจริ ตเชิงนโยบาย)
นายซิ ล วิ โ อ เบอร์ ลุส โคนี เป็ นผูน้ ํา ทางการเมื อ งของสาธารณรั ฐ อิ ต าลี โดยเป็ นประธาน
คณะรัฐมนตรี แห่ งสาธารณรัฐอิตาลี (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี ) ที่ยาวนานที่สุด
เขามีประวัติความเป็ นมาอย่ างไรตั้งแต่ เยาว์ วัย เขาก็มีหัวการค้ า ข่ าวว่ าเป็ นคนเก่ งแต่ อาจไม่
สุ จริ ตนัก ตั้งแต่ เด็กก็ทําการบ้ านขายเพื่อน ในปี 2503 เริ่ มอาชี พผู้ประกอบการธุรกิจอสั งหาริ มทรั พย์ เน้ น
ก่ อสร้ างที่อยู่อาศั ย ข่ าวลือหนาหูว่ามีความสั มพันธ์ กับมาเฟี ยและบุคคลในรั ฐบาลจนสามารถประมูลงาน
ภาครัฐได้ จํานวนมาก ปี 2521 เปิ ดตัว เทเลมีลาโน สถานีโทรทัศน์เคเบิลในคอมเพล็กซ์ ที่อยูอ่ าศัย มีลาโน 2
จากนั้นก็ได้ซ้ื อกิจการสถานีโทรทัศน์อิตาเลีย อูโน (ปี 2525) และสถานี โทรทัศน์เรเต กวาโตร (ปี 2527) ใน
เวลาไม่นาน กิจการของเขาแพร่ ขยายไปประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ซื้ อกิจการสถานีโทรทัศน์ ลา ซังก์ ของ
ฝรั่งเศส (ปี 2529) จากนั้นก็ เทเลฟุนฟ์ ของเยอรมนี (ปี 2530) และก็ซ้ื อกิจการช่อง เทเลซิ งโก ของสเปน (ปี
2532) ก่อตั้งบริ ษทั ฟิ นอินเวสต์ บริ ษทั แม่ของกลุ่มกิ จการโทรคมนาคม ซึ่ งต่อมาได้ดาํ เนิ นกิจการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับวงการโทรทัศน์ท้ งั หมด
ในปี 2529 เขาซื้อทีมฟุตบอลเอซี มิลาน และซื้อธุรกิจประกันภัยและไฟแนนซ์ ในปี 2532 ซื้อ
กิจการสํ านักพิมพ์ ซึ่งกลายเป็ นสํ านักพิมพ์ หนังสื อ และนิตยสารยักษ์ ใหญ่ แห่ งหนึ่งของประเทศ จากนั้นก็
ร่ วมทุนกับกลุ่มผู้ผลิตและจําหน่ ายภาพยนตร์ ซึ่งกลายเป็ นกลุ่มทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในอิตาลี
หากดําเนินการทุกอย่ างด้ วยความโปร่ งใส ก็คงเป็ นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ แต่ ทว่ านายเบอร์ ลุสโคนี
ถู ก กล่ า วหาในคดี แ พ่ ง และคดี อ าญาต่ า งๆ มาโดยตลอด เป็ นระยะเวลาถึ ง 15 ปี ถู ก กล่ า วหาว่ า ได้ใ ช้
ความสัมพันธ์ทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กิจการของตนในฐานะผูป้ ระกอบการ
ในปี 2537 ฝ่ ายตุลาการในอิตาลี เริ่ มต่อสู ก้ บั ปัญหาคอร์รัปชันที่มีอยูอ่ ย่างรุ นแรงอย่างเอาจริ งเอา
จัง มีรายงานข่าวว่าการปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์ รัปชันนี้ เอง เป็ นเหตุผลหลักให้เบอร์ ลุสโคนี กา้ วสู่ เส้นทาง
การเมืองเสี ยเอง
เขาปูทางเข้าสู่ การเมือง โดยตั้งพรรคชื่อว่า ฟอร์ซา อิตาเลีย Forza ltalia (Lets go, ltaly ซึ่ งเป็ น
คําขวัญของทีม AC Milan) ใน ปี 2537 ลงเลือกตั้งชิงเก้าอี้ในสภานิติบญั ญัติและก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น
กลายเป็ นพรรคใหญ่ที่สุดในประเทศจากการใช้สื่อโทรทัศน์ในการโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็ น
รู ปแบบแปลกใหม่ ที่ไม่ เคยปรากฏมาก่ อนในประวัติศาสตร์ การเมื องอิ ตาลี และในที่ สุด เขาก็ได้ก้าวถึ ง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
การเป็ นเจ้าของบริ ษทั ฟิ นอินเวสต์ยกั ษ์ใหญ่สื่อมวลชน ทําให้สามารถควบคุมสื่ อส่ วนใหญ่ใน
ประเทศอิตาลีได้จากสถานี โทรทัศน์ 7 ช่อง ในประเทศอิตาลี 3 ช่องเป็ นของเขา 3 ช่องเป็ นของรัฐ โดยที่เขา
สามารถควบคุมสามช่องของรัฐได้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีอีกช่องเดียวที่เป็ นของเอกชนรายอื่น คือ นาย
รู เพิร์ต เมอร์ ดอค (Rupert Murdock) ยักษ์ใหญ่ในวงการอีกรายหนึ่ง แต่การเป็ นผูน้ าํ รัฐบาล ก่อให้เกิดข้อ
กล่าวหาเรื่ อง ทุจริ ตเชิ งนโยบาย เพราะรัฐบาลของเขาออกกฎหมายเก็บภาษีสถานี โทรทัศน์ที่แพร่ สัญญาณ

โดยใช้ดาวเทียมซึ่งสถานีของเขาไม่ได้ใช้ เป็ นเหตุให้มองได้วา่ เป็ นนโยบายที่มีข้ ึน เพื่อทําลายคู่แข่งหากไม่มี
เหตุผลอื่น
นอกจากนี้ เสี ย งข้า งมากในสภาทํา ให้น ายเบอร์ ลุ ส โคนี สามารถแทรกแซงคดี ต่ า งๆ จน
หมดอายุความ ออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ตนเอง อาทิเช่น ให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี ถูกดําเนิ นคดี
ไม่ได้ ลดอายุความของคดีที่ตนเองตกเป็ นจําเลยอยู่ แก้นิยามของผลประโยชน์ทบั ซ้อน (ให้สามารถมีหุ้น
ได้ หากไม่มีผใู ้ ดร้องเรี ยนว่าได้รับความเสี ยหาย) เป็ นต้น
12 คดี ที่นายเบอร์ ลุสโคนี ตกเป็ นจําเลย บ้างก็เป็ นคดีอาญาทัว่ ไป อาทิเช่น การแต่งบัญชี หนี
ภาษี ยักยอกเงิน ให้สินบนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ถูกตัดสิ นโดยศาลชั้นต้นให้จาํ คุก 2 ปี 9 เดือนบ้าง 2 ปี 6 เดือน
บ้าง แต่คดีหมดอายุความในระหว่างอุทธรณ์ 12 คดีที่ตกเป็ นจําเลย บางคดีก็มีการนิ รโทษกรรม บางคดีก็
หมดอายุความ เพราะกฎหมายที่รัฐบาลตนเองออกนี่คือ ทุจริตเชิงนโยบาย
เมื่อต้นปี 2552 ทนายส่ วนตัวของนายเบอร์ลุสโคนี ชื่อ David Mills ชาวอังกฤษ ยอมรับว่าให้
การเท็จเป็ นประโยชน์ต่อนายเบอร์ ลุสโคนี เพื่อแลกกับเงินสิ นบนจํานวน 350,000 (ประมาณ 20 ล้านบาท)
นาย David Mills ได้ถูกศาลตัดสิ นจําคุกเป็ นเวลา 4 ปี ครึ่ ง
รัฐบาลของนายเบอร์ ลุสโคนี ก็พยายามออกกฎหมายฉบับใหม่ไม่ให้นาํ ผลของคดีที่ตดั สิ นไป
แล้ว มาใช้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง นัน่ คือ ถ้าจะดําเนิ นคดีนายเบอร์ ลุสโคนี ในฐานะผูใ้ ห้สินบน ก็ตอ้ งเริ่ มคดี
และหาหลักฐานใหม่ ไม่ให้เอาหลักฐานเดิมในคดี นาย David Mills มาใช้
วันที่ 15 มกราคม 2553 ศาลเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จะเริ่ มพิจารณาคดีของนายเบอร์ลุสโคนี
อีก นับเป็ นเรื่ องที่น่าจับตามอง ว่า กระบวนการยุติธรรมในประเทศอิตาลีจะก้าวไปเช่ นไร และนําสังคม
อิตาลีไปสู่ ความสงบสุ ขหรื อไม่ หรื อทําให้เกิดความรุ นแรง (บนท้องถนน) จากฝ่ ายสนับสนุนที่มีอยู่มากที่
อาจไม่แยกแยะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจ หรื อหากตัดสิ นไปอีกทาง จะเกิดกรณี ขว้างปาปองร้าย
อีกหรื อไม่

ที่มา : หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553
คอลัมน์ : วิทศั น์ ต้านทุจริ ต โดย (ดร.สิ ริลกั ษณา คอมันตร์)

