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พล.ต หญิงวิไล:  สวัสดีคะทานผูมีเกียรติ หัวขอเร่ืองท่ีเราจะไดรับฟงในวันน้ี ทานประธานชมรมพูดไป
แลวขอพูดอีกครั้ง สังคมไทยในยุคไอเอ็มเอฟ ส ําหรับทานวิทยากรท่ีใหเกียรติรับเชิญมาในวันน้ี ทานเปน
บุตรของมหาอํ ามาตยตรีพระยาปรีชานุสาสน และคุณหญิงปฤกษ (โชติกเสถียร) พี่สาวคนหนึ่งของทาน
เลาวา ทานเปนคนใจเด็ดและเปนนักสู ตั้งแตสมัยอยูกรุงเทพคริสเตียน ทานเปนบัณฑิตเกียรตินิยมจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ทานเปนนักกีฬา ทานเลนสควอชเกง ทานชอบดูรายการฟุตบอลทางทีว ีแตดาราทีวี
ที่ทานโปรดชื่อ เพ็ญพักตร ทุกคนคงจะรูจักนะคะ เพ็ญพักตรผูหญิงผมยาว ขาวบางและเซ็กซี ่๒๓ ปที่ทาน
อยูในราชการ ทานไดผานตํ าแหนงส ําคัญ ๆ   หลายอยาง ยกตัวอยางเชน เปนเอกอัครราชทูตประจํ าสหรัฐ
อเมริกา เปนเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจํ าสหประชาชาติ และต ําแหนงสูงที่ทานไดรับก็คือ ปลัด
กระทรวงตางประเทศ แตใด ๆ ในโลกลวนอนิจจัง ทานถูกกลาวหาวาเปนผูฝกใฝคอมมิวนิสตในรัฐบาล
สมัยคุณธานินทร ทานไดรับความกดดันและกระทบไปถึงครอบครัว ในที่สุดทานก็ลาออกจากราชการใน
ป ๒๕๒๒ ทานเขาสูวงการธุรกิจโดยรวมงานกับบริษัทสหยูเนี่ยน ประสบความส ําเร็จในชีวิตภาคธุรกิจ
เปนอยางด ี เปนประธานสภาอุตสาหกรรม เหตุการณหลัง รสช. ๒๕๓๔ ในราว  ๆ  ๑๒ ปหลังจากที่ทาน
ลาออก ไมมีใครคาดคิดวา บุคคลที่ถูกกลาวหาวาฝกใฝคอมมิวนิสตจะกลายมาเปนนายกรัฐมนตรี แมจะ
เปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ  ท่ีทานปกครองบานเมืองอยู ทานก็ท ําใหกติกาหลายอยางในสังคมมีความเปน
ธรรมมากขึ้น ท ําใหแนวทางเดินของสังคมไทยมีความสวางและชัดเจนขึ้น ในป ๒๕๓๕ ทานตองยอมรับ
เปนนายกรัฐมนตรีเปนสมัยที ่ ๒ เมื่อเสร็จภารกิจของการเปนรัฐบาล ทานก็หันไปทุมเทเวลาใหกับงาน
สังคมอีก โดยเฉพาะงานดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา และแสดงความคิดเห็นตลอดจนจุดยืนเกี่ยวกับ
ปญหาบานเมืองมาอยางตอเน่ือง ทานชวยจุดประกายสรางสรรคความคิดและปญญาใหกับสังคมไทยมา



โดยตลอด ในป ๒๕๔๐ ทานไดรับรางวัลแมกไซไซ ไดรับเลือกใหเปนบุคคลดีเดนแหงป ๒๕๔๐ แตก็คือ
เหตุการณที่เปนประวัติศาสตรยิ่งกวานั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทานไดรับเลือกใหเปนประธาน
กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะประชาชนมีสวนรวมเปนอยางมาก และที่ส ําคัญที่สุด
คือ มีบทบาทสูงคนหน่ึงในการผลักดันใหรัฐธรรมนูญฉบับประวัติศาสตรน้ีผานสภาได พวกเราคงจํ าสี
เขียวตองออนที่โบกไสวอยูระยะหนึ่งในปที่แลว และเรายังคงจ ําเสียงเสนาะไดวา “รับครับ” ทานเปนผูท่ีมี
คุณสมบัติท่ีรูจักกันดีวา เปนคนกลาคิด กลาพูด กลาทํ า มีคุณธรรมเสยีสละ และจองหอง คุณูปการที่ทาน
ไดทํ าไวกับบานเมือง ตอใหเราเอารอยรางวัลหรือพันรางวัลมากํ านัลทาน ก็ไมสามารถทดแทนทานได
หมด ทานผูนี้คือ  ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน

ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน: ทานประธานชมรม ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย โดยเฉพาะแพทยหญิงวิไล คุณ
หมอวิไล ผมไดยินชื่อมาตั้งนานแลว เพราะภรรยาผมเองกับญาติพ่ีนอง เพ่ือน ๆ ไปหาคุณหมอตลอดเวลา
ไดยินชื่อกิตติศัพทวา เปนหมอ Physiotherapist ที่เกงมาก ท ําอะไรไดหลายอยางที่ผมไมคิดวาหมอทาง
ประเภทน้ีทํ าได ที่ท ําใหคนไขหาย แตวันน้ีไดมาเห็นคุณหมอวิไลอีกมิติหน่ึงคือเปนนักพูด นักโฆษณา ก็
ขอขอบคุณมากครับที่ไดกรุณากลาวค ําแนะนํ ากับผม คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี ๒ ที่ผมไดรับเชิญจากโรงพยาบาล
พระมงกุฏฯ ใหมาเลาสูกันฟง ครั้งแรกนั้นหลังจากที่พนจากต ําแหนงหนาท่ีรัฐบาลอานันท ๒ ใหม ๆ เม่ือ
ผมรํ าลึกถึงความหลังเมื่อคราวที่มาเมื่อประมาณ ๓ หรือ ๔ ปนั้น ๔ หรือ ๕ สิ่งที่ผมประทับใจมากอยูก็คือ
วา สมัยผมเปนรัฐบาลน้ันผมพูดอยูเสมอวาผมเปนตาบอดสี เพราะฉะนั้นถึงแมวาจะเปนรัฐบาลในยุค
รสช. แลวก็มีนายทหารชั้นผูใหญ แมทัพนายกองหลายทานนั่งอยูในคณะรัฐมนตรีของผม ผมก็ตาบอดสี
เพราะไมเห็นวาเขาเปนยศนายพลเอกหรือพลอากาศเอกแตอยางใด ถือวาเปนเพ่ือนรวมงานในรัฐบาล ทั้งนี้
และทั้งน้ันเปนการตั้งใจของผมที่วาคนเราที่จะทํ าอะไรกันแลวตองเร่ิมตนจากการปราศจากอคติซะกอน 
เพราะวาถาเผื่อไปมองวาเปนพวกเขาพวกเรา เปนสีเขียว สีกาก ี หรือสีขาวอยางของผมน้ัน มันจะสราง
กํ าแพงขึ้นมาระหวางมนุษยซึ่งกันและกัน และเปนก ําแพงที่สรางขึ้นมาจากจิตใจเทานั้น ซึ่งการท ํางานตาง
ๆ  หรือกระบวนการพิจารณาตาง ๆ น้ัน ก็อาจจะหวนเหหรือไขวเขวได เม่ือผมมาพูดท่ีน่ีเม่ือ ๔ ปนั้น ผมก็
มีความรูสึกวา นายทหารที่อยูที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถึงแมจะมีวิชาชีพเปนแพทย แตก็ยังมีเคร่ืองแบบ
ทหาร มียศทหาร ทานเหลานั้นก็ไมไดมองผมวา ผมเปนปฎิปกษกับทหาร หรือผมเปนอะไรตออะไรท่ีคน
หลายคนกลาวหาผม เพราะฉะนั้นในแงของนายแพทยที่อยูโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ก็มองผมในลักษณะที่
ตาบอดสีเชนเดียวกัน แตสิ่งหนึ่งที่ทํ าใหเรา มีความรวมใจกันในวันน้ันก็คือวา พวกเราทุกคนไดผานฟนฝา
อุปสรรคอะไรบางอยาง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรไทย เม่ือ ๖ – ๗ ปที่แลวมา เม่ือเดือนพฤษภาคม
จากภาพอันหลอกหลอนอันนั้น เปนสวนหน่ึงท่ีผมคิดวา ท ําใหคนไทยหรือคนในกองทัพนั้นตั้งสติได วา
เหตุการณเชนนี้ไมควรจะเกิดขึ้นมาอีก ในประวัติศาสตรของไทย เหตุการณที่เกิดจากความไมเขาใจซึ่งกัน



และกันอยางรุนแรง เหตุการณซึ่งเกิดจากความไมไวใจซึ่งกันและกันอยางรุนแรง เหตุการณซึ่งเกิดจากการ
ตั้งตัวเปนปฎิปกษซึ่งกันและกันอยางรุนแรง เหตุการณซึ่งเกิดขึ้นจากแตละฝายถือวาฉันรักชาติแตผูเดียว
เพราะฉะน้ันเมื่อมีวิกฤตเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อ ๖ ปท่ีผานมามันเปนของธรรมดาครับ ท่ีวิกฤตน้ันจะตอง
ทํ าใหเกิดโอกาสขึ้นมาได มันอาจจะเปนโชคดีหรือโชครายของผม ท่ีผมไปเกิดอีกคร้ังหน่ึง ในวิกฤตในวัน
น้ัน แลวเกิดไป ๑ คร้ัง ครั้งแรกก ็๑ ป ๔ เดือน แลวก็มาเกิดอีกหน่ึงคร้ังอีก ๔ เดือน ถาเผ่ือเรายอนหลังไป
เมื่อ ๖ ปที่แลวนั้น แลวไมมีใครคาดหมายครับวา เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ หรืออะไรผมจํ าไมไดแน วามัน
จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตรไทย แตมันก็เกิดไปแลว แตสิ่งหนึ่งที่ประทับใจผมคือวา ความสามารถของคน
ไทยของสังคมไทย ที่จะเปลี่ยนวิกฤตใหกลายเปนโอกาสที่จะเรียนรูบทเรียนตาง ๆ  ที่เราพลาดมาในอดีต
หรือที่เรามีขอบกพรองในอดีต  ซึ่งสามารถท ําใหเราจรรโลงอยูในชีวิตของโลกได ฉันใดฉันนั้นในระยะ ๑
ปท่ีผานมาเปนอยางนอย เราก็เกิดวิกฤตข้ึนอีกวิกฤตหน่ึง เปนวิกฤตที่ไมมีใครคิดมากอนวาจะเกิดขึ้นกับ
เมืองไทย เปนวิกฤตที่สงความรุนแรงมีผลกระทบตอระบบการเงินการคลัง ตออุตสาหกรรมธุรกจิ ตอ
สังคม และตอพลเมืองในระดับท่ีรุนแรงท่ีสุด อาจจะเรียกวารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรไทยที่มีมา ไมมี
ใครคาดฝนไว อาจจะมีหลายคนสามารถกลาวดวยความภูมิใจวา คิดแลววามันจะตองเกิดข้ึน คิดแลวมันจะ
เกิดขึ้นเพราะ ๔ - ๕ ปที่ผานมานั้น เราอยูในเศรษฐกิจท่ีไมมีรากฐานท่ีม่ันคง เปนเศรษฐกิจท่ีฟุงเฟอ เปน
เศรษฐกิจที่มีแตความโลภ ความโลภของฝายเอกชนภาคธุรกิจ ความโลภของคนตาง ๆ ในสังคมของเรา
เศรษฐกิจที่ยอมปลอยใหอํ านาจของบริโภคนิยมข้ึนอยูเหนือหัวใจเรา เศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากการบูชา
อํ านาจ การบูชาต ําแหนง และการบูชาคนที่ไมดีในสังคมไทย เศรษฐกิจซึ่งหลอกหลอน เศรษฐกิจที่ใน
ระยะ ๒๐ - ๓๐ ป อาจจะใหตัวเลขท่ีคอนขางจะดีเปนตัวเลขดานมหาภาค ไมวาจะเปนเร่ืองของการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจของเมืองไทย  ไมวาจะเปนเร่ืองของอัตราการเจริญเติบโตของสินคาขาออก หรือแม
แตตัวเลขที่บงใหเห็นชัดวา เม่ือ ๔๐ ปที่แลว คนไทยกวา ๕๐ เปอรเซ็นตอยูในลักษณะที่วายากจน แตบัดน้ี
หรือเมื่อปที่แลวจํ านวนคนไทยอาจจะเหลือเพียง ๑๐ เปอรเซ็นต ที่อยูในระดับที่ยากจน แตในปน้ีคงจะ
มากขึ้นกวา ๑๐ เปอรเซ็นตแนนอน แตเปนเศรษฐกิจที่ใหความหวังที่ใหความสบายใจ ตอประชาชนเปน
สวนใหญ  โดยเฉพาะประชาชนในระดับชั้นกลางและชั้นรํ ่ารวย เปนเศรษฐกิจท่ีสามารถอางตอชาวตาง
ประเทศได เปนเศรษฐกิจท่ีชาวตางประเทศเองก็ช่ืนชม เปนเศรษฐกิจท่ีชาวตางประเทศเอง ธนาคารตาง
ประเทศเอง ก็อยากจะใหกูเงิน  แตเปนเศรษฐกิจที่รากฐานมิใชเกิดขึ้นภายในสังคมไทย แตเปนเร่ืองสืบ
เนื่องจากระบบที่น ําไปสูโลกาภิวัตน ซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไมได แตมา ณ จุดน้ี ณ วันน้ี คนไทยในสังคมไทย
คงจะตองทบทวนแลว ไมใชทบทวนวา สิ่งที่เราท ํามาในอดีต ๓๐ - ๔๐ ปนั้น เปนส่ิงท่ีผิดหรือเปนส่ิงท่ีผิด
พลาดทั้งหมด ไมใชผิด และไมใชผิดพลาด อาจจะเกินไป อาจจะเลยเถิดไป สิ่งที่ดีที่งามก็ปรากฏในสังคม
ไทยระยะ ๓๐ - ๔๐ ปที่ผานมา แตทุกอยางก็มีกาลและเวลามียุคและสมัย นโยบายหรือมาตรการท่ีอาจจะ
เปนผลดีหรือเปนสิ่งที่ดีงามเมื่อ ๑๐ - ๒๐ ป ในปจจุบันเราตองมาทบทวนดูวา สิ่งที่เคยดีเคยงามเมื่อ ๕ ป



เมื่อ ๑๐ ป เม่ือ ๒๐ ปนั้น ปจจุบันคุณคาเปนอยางไร เพราะสังคมเปลี่ยนไป กระแสความคิดเปลี่ยนไป วิชา
ความรูเปลี่ยนไป ขณะนี้เราอยูในโลก เราไมไดอยูในโลกที่เดียวดาย ระบบเศรษฐกิจของเรา ดวยความจํ า
เปนและดวยการผลักดันถูกเกี่ยวโยงเขาไปอยูในระบบเศรษฐกิจของโลก เราหนีความจริงขอน้ีไปไมได
แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในสังคมของโลก ก็คือ ส่ิงท่ีเราเรียกวา Information Technology การใช
คอมพิวเตอร การเคล่ือนไหวของเงิน ในอดีตน้ันถาใครเรียนเศรษฐศาสตรก็จะพูดอยูเสมอวา การท ําธุรกิจ
หรือการทํ าอุตสาหกรรมน้ัน จํ าเปนจะตองอยูใกลสิ่งที่เราเรียกวาวัตถุดิบ อยูใกลจุดที่มีการคมนาคมที่
สะดวก และอาจจะตองอยูใกลจุดท่ีเรานํ าสินคาไปขาย เงินทุนก็หาภายในประเทศ แตปจจุบันมันไมใช
อยางนั้นแลว ปจจุบันระบบเศรษฐกิจของโลกนั้นกลายเปนระบบโลกาภิวัตน ในลักษณะที่ไมมีพรมแดน
แลว โดยเฉพาะในระบบการเงินการคลัง คนที่อายุระดับผมนั้น หลายคนอาจจะยังไมเขาใจวา ในสมัยที่เรา
เปนเด็กหรือหนุม ๆ น้ัน การเคลื่อนยายเงิน โดยเฉพาะเงินตราตางประเทศน้ัน มันลํ าบากยากเข็นอยางไร
ยิ่งในอดีตประเทศทั้งหลายมีกฎเกณฑควบคุมเงินตรา การใชเงินตราตางประเทศอยูตลอดเวลา สมัยผม
เปนเด็กไปเรียนตางประเทศ ก.พ. รัฐบาลไทยก็ควบคุมวาแตละปแตละเดือนจะใชเทาไหร ใครจะไปตาง
ประเทศตองขออนุญาตทางธนาคารชาติน ําเงินออกไป ใครจะกลับเขามาก็อาจจะตองเอาเงินไปคืน
ธนาคารชาติ และไมไดเกิดขึ้นในเมืองไทยเทานั้นแมแตในอังกฤษเองเมื่อ ๔๐ - ๕๐ ป กอนคนอังกฤษจะ
ไปเที่ยวยุโรป ก็อาจจะไดเงินตราตางประเทศไปไมเกิน ๑๐๐ ปอนด แตปจจุบันมันไมมีแลว ปจจุบันการ
ควบคุมแบบนี้ไมม ี นอกจากการควบคุมไมมีแลว การเคลื่อนยายเราไมตองไปปรากฎตัวที่ธนาคารชาติ
และไมตองไปปรากฎตัวที่ธนาคารพาณิชยแลว เราเปนเด็กหนุม ๆ นั่งอยูที่วอลลสตรีต ท่ีนิวยอรก หรือน่ัง
อยูที่ซิดนีย ท่ีลอนดอน หรือน่ังอยูท่ีโตเกียวน้ัน สามารถเคลื่อนยายเงินจํ านวนมหึมาไดภายในเวลาไมกี่
วินาที ไมจํ าเปนตองเดินทางไปท่ีประเทศน้ัน เพื่อไปท ําการเคลื่อนยายเงิน ดังนั้นสภาพคลองของระบบ
เงินตราตางประเทศนั้นมีทั้งประโยชนและสรางปญหา ถาเผื่อจะล ําดับเหตุการณเราอาจจะบอกไดวาวิกฤต
ท่ีผานมาน้ันเกิดข้ึนต้ังแตป ๑๙๙๔ เปนปท่ีจีนเขาเร่ิมปรับคาเงินของเขา เขาลดคาเงินเขา เขา depreciate
เงินเขา เหตุผลก็คือวาเขาตองการที่จะผลิตสินคาที่จะแขงขันกับสินคาจากประเทศในเอเซียได และใน
ระยะท่ีผานมาก็พิสูจนใหเห็นแลววาราคาสินคาของจีนหรืออินโดนีเซียหรือบังคลาเทศน้ัน ก็แซงหนา
ราคาสินคาของไทยไดเพราะคาแรงเขาตํ ่ากวา คาเงินเขาถูกกวา นอกเหนือไปจากน้ันแลวยังเปนนโยบาย
ของรัฐบาลอเมริกันท่ีอยากจะเห็นเงินเยนน้ันแข็งมากข้ึนเร่ือย ๆ  หลายทานคงจะจํ าไดวาเมื่อ ๕ ปที่แลว
น้ัน หน่ึงดอลลารอาจแลกเงินเยนได ๓๕๐ เยน หรือ ๓๐๐ เยน  หรือเม่ือปท่ีแลวตกลงมาหรือเงินเยนแข็ง
ขึ้นถึง ๘๕ เยน ปจจุบันอยูระหวาง ๑๓๐ - ๑๓๕ เยนตอหน่ึงดอลลาร จากการท่ีจีนเขาลดคาเงินเขา จาก
การที่เงินเยนแข็งขึ้น และจากการที่เศรษฐกิจของประเทศ เชนอยางประเทศไทยอยูบนฟองสบู เพราะวา
ไปทุมเงินที่เราไดมาถูก เงินดอลลารท่ีเราไดมาถูกไมไดเขาไปในวงการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจท่ีเราเรียก
วา Productive Sector  แตนํ าเงินที่ถูกนั้น ที่ธนาคารตางประเทศคะยั้นคะยอใหเรา และน ําเงินที่ถูกนั้น ไป



ลงทุนในกิจการธุรกิจที่ตัวเองคิดวาจะมีผลตอบแทนสูง แตลืมเร่ืองกฎของ Supply and Demand ปจจุบันน่ี
นาอนาถนะครับ ขับรถกลางคืนในกรุงเทพฯ ผมจะชอบมองดูตึกตาง ๆ  วามีตึกไหนบางที่มีไฟ ในสังคมที่
ในปจจุบนัน้ี กรุงเทพฯ มีสลัมมีชุมชนแออัดประมาณ ๑,๔๐๐ ชุมชน ชุมชนที่อยูใตสะพานกินทั้งฝุน กิน
ทั้งอากาศที่เปนพิษ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ชุมชนที่อยูกับนํ ้าครํ า ชุมชนในทางรถไฟ ชุมชนใตทางดวน หรือ
แมแตชุมชนคลองเตย พวกนี้เขาไมมีที่อยูอาศัย ไมมีนํ ้าที่บริสุทธิ์ใช ไมมีอากาศและตอไปอาจจะไมมีงาน
ทํ าดวย แตในขณะเดียวกัน ตึกของเราสงู ๒๘ ชั้น ๓๕ ชั้น วางเปลาเปนปาคอนกรีต มันนาฉงนครับวา
ความยุติธรรมของสังคมนั้นอยูที่ไหน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตน้ัน เปนความเจริญเติบโตท่ี
ใหผลประโยชนกับชนชั้นกลางและคนรํ ่ารวยตลอดมา ผมไมไดอิจฉาคนรวย  ผมเช่ือวาในโอกาสน้ันตอง
ใหกับคนทุกคน ไมวาจะเปนโอกาสในดานการศึกษา ไมวาจะเปนโอกาสของการทํ าดี แตนโยบายที่ผาน
มาซึ่งไมใชวาผิดพลาด แตนโยบายที่ผานมานั้น เปนการเอ้ืออํ านวยใหคนที่มีเงินอยูแลวนั้น สามารถมีเงิน
มากขึ้นไปอีก และอันนี้ไมใชนโยบายเศรษฐกิจเทานั้น อันน้ีเปนสัจธรรมของสังคมไทย ที่เราไมมีระบบ
การเมือง เราไมมีระบบเศรษฐกิจ เราไมมีระบบธุรกิจ และเราไมมีระบบสังคมที่จะเอื้ออํ านวย และเกื้อกูล
ใหคนไทยสวนใหญนั้นสามารถเปนคนดีได ไมเอ้ืออํ านวยใหคนไทยสวนใหญนั้นสามารถบอกความแตก
ตางไดวาอะไรชอบอะไรไมชอบ อะไรผิดอะไรถกู ระบบการศึกษาของเราก็ครํ ่าหวอดมาก็ยังเปนระบบที่
ปดอยู เปนระบบที่มีแตทองจ ํา ไมไดเปนระบบท่ีจะเปดโอกาสใหเด็กน้ันไดเรียนรู นอกจากเรียนรูวิชาการ
ตามหลักสูตรแลว ควรจะตองเรียนรูชีวิตประจํ าวันดวย  เรียนรูชีวิตประจํ าวันของการอยูรวมกัน ชีวิต
ประจํ าวันของการที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชีวิตประจํ าวันที่ตองมองถึงระเบียบวินัยการท ํางานเปน
ทีม การรูจักวาอะไรยุติธรรมอะไรไมยุติธรรม เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแลวครับ ท่ีจะตองมีการผาตัดคร้ัง
ใหญในสังคมไทย และวิกฤตอันนี้เปนโอกาสที่ด ี โอกาสท่ีดีท่ีเราแตละคนท่ีเราเรียกคนไทยในยุคไอเอ็ม
เอฟน้ีมาน่ังมองดูตัวเราเอง  มานั่งมองดูคนที่อยูในกลุมพวกเรา ญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนฝูง มาน่ังดูองคกรท่ี
ตัวเองทํ างานให มาน่ังดูระบบท่ีตัวเองอยูภายใต และมาดูสังคมไทยโดยเฉพาะชีวิตของคนเรานั้นถาเผื่อไม
ผิดไมพลาด  เราก็ไมไดเรียนรู แตเราจะตองเรียนรูวา  จะท ําอยางไรท่ีขอบกพรองในอดีตน้ัน จะไมเกิดขึ้น
อีกในอนาคต วิกฤตที่เราก ําลังประสบอยูนี้มาจากหลายปจจัย หลายปจจัยที่ผูที่ทรงคุณวุฒ ิ หรือผูท่ีรูมาก
กวาผมทางดานเศรษฐศาสตร ทางดานธุรกิจการคา ทางดานการเงิน สามารถพูดไดดีกวาหรือสามารถ
อธิบายไดดีกวา  แตตามความเห็นของผมน้ัน ไมวาจะเกิดจากปจจัยอะไร สิ่งหนึ่งที่พิสูจนก็คือวา ทุกอยาง
เริ่มตนดวยการเมืองและจะตองจบลงดวยการเมือง ถาเผ่ือเราดูวิวัฒนาการของความคิดอานหรืออุดมการณ
ทางการเมืองน้ัน เราจะเห็นวาวิวัฒนาการน้ันทํ าใหเกิดสิ่งบางอยางขึ้น ที่เมื่อ ๓๐ - ๕๐ ปนั้น เราไมเคยคดิ
วาจะเกิดขึ้นได เร่ิมตนต้ังแตการปฎิวัติบอลเชวิคในรัสเซีย ในตนศตวรรษน้ี หรืออาจจะเร่ิมตนต้ังแตส่ิงท่ี
เขาเรียกวา Industrial Revolution ในอังกฤษเม่ือ ๒๐๐ ปที่ผานมา ทางดานตะวันตกก็มีการเสริมสรางอุดม
การณทางดานการเมืองลัทธิทุนนิยม ซึ่งการจะพิสูจนวาลัทธิทุนนิยมนั้น ถาเผ่ือไมมีความรับผิดชอบตอ



สังคมแลวจะกลายเปนระบบที่กดขี่คนจน ไมใหโอกาสคนจนเทาที่ควร ก็เกิดอุดมการณทางการเมืองท่ีรัส
เซียหรือที่สหภาพโซเวียต วาตองการความเสมอภาคในเร่ืองของการศึกษา ในเร่ืองของโอกาสถึงความ
เสมอภาค แมแตในเร่ืองของความร่ํ ารวยที่ฝรั่งเศสนั้นก็มีมาพูดถึงอิสรภาพ  Liberte’, E’galite’ ความเสมอ
ภาคอันน้ีเปนอุดมการณทางการเมือง แตพอมาถึงภาคปฏิบัติแลว จุดจบของทั้งระบบทุนนิยม และจุดจบ
ของระบบคอมมิวนิสตหรือสังคมนิยมนั้น จุดจบก็คืออะไร หนึ่ง ไมวาจะ……(เสียงขาดหายไป) ประเภท
ใดก็ตาม แตถาเผ่ือผูใชอํ านาจผูกขาดอํ านาจทางการเมืองน้ัน ไมแบงปนอํ านาจใหกับประเทศ……..(เสียง
ขาดหายไป) สังคมนิยมก็เขียนไดสวยพอใช……(เสียงขาดหายไป) เราก็จะเห็นไดวาบางอยางก็เปนสัจ
ธรรม แตเม่ือนํ ามาใชปฏิบัติแลว ความลมเหลวนั้นไมไดอยูที่ลัทธิทางการเมือง  ความลมเหลวอยูที่เปนรัฐ
บาลที่เผด็จการและฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบประชาชน ทางดานทุนนิยมก็เชนเดียวกันถาเผื่อไมมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ปลาใหญกินปลาเล็กหมด คนจนก็มีแตเปนแรงงานให เขาไมสามารถประกอบ
ธุรกิจอะไรไดเลยเพราะไมมีเงินทุน ดังนั้นลัทธิทุนนิยมนั่นก็ตองเปลี่ยนสภาพไป ถึงเกิดคํ าวาตอไปน้ี
Capitalism หรือลัทธิทุนนิยมนั้นจะตองเปน Capitalism with Human Face คือใหมันมีจิตวิญญาณของการ
รับผิดชอบตอสังคมดวยฉันใดฉันน้ัน Socialism เมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปก็เริ่มพูดกันวา Socialism ก็ตองมี Human
Face เหมือนกัน จะตองมีจิตวิญญาณเหมือนกัน น่ันเปนจุดเร่ิมตนของการแปรสภาพทุน ลัทธิทุนนิยมกับ
ลัทธิคอมมิวนิสตนั่นแหละเดินเขามาหาซึ่งกันและกัน และจากเร่ืองของคอรัปช่ันก็ดี จากเร่ืองของการเปน
เผด็จการก็ดี ท ําใหสหภาพโซเวียตแตกสลายออกมาเปนประเทศรัสเซีย ๑ ประเทศ และเปนประเทศอิสระ
อีก ๑๐ หรือ ๑๑ ประเทศ ปจจุบันน้ีพรรคกรรมกรของอังกฤษ Labour Party ซ่ึงต้ังข้ึนมาต้ังแตศตวรรษท่ี
แลวเพ่ือชนช้ันกรรมาชีพ ก็เปลี่ยนสภาพไป สมยักอนพรรค Labour Party เขามาเปนรัฐบาลเม่ือไหร จะ
ตอง Nationalise อุตสาหกรรม จะตองทํ าการแปรสภาพอุตสาหกรรมของเอกชนใหเปนของรัฐใหหมด ไม
วาจะเปนรถไฟ ไมวาจะเปนเหล็กกลา ไมวาจะเปนถานหิน ไมวาจะเปนอะไรตออะไร ผลปรากฎวาอยาง
ไร ดวยความต้ังใจดีวา ถาเผ่ืออุตสาหกรรมเหลาน้ี ระหวางอยูในมือของเอกชนนั้นมีผลก ําไร  ถาเผ่ือเอามา
เปนของรัฐและมีผลก ําไรเชนน้ัน  ประโยชนตาง ๆ ท่ีรัฐได จะไดไปถึงทั่วประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะ
คนจน แตกาลเวลาพิสูจนครับวา ๔๐ ป ๕๐ ป ที่ผานมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที ่ ๒ ทุกคร้ังท่ีพรรค
กรรมกรเขาเปนรัฐบาล และมกีารแปรสภาพธรุกิจอุตสาหกรรมเอกชนเปนของรัฐ พอรัฐเอาไปทํ าแลวขาด
ทุนตลอดเวลา ขาดทุนจนรัฐไมสามารถรับภาระหนี้สิน รับภาระรายจาย และรับภาระเงินทุนหมุนเวียนได
ในการเลือดต้ังคร้ังท่ีแลว Tony Blair บอกไมมีอีกแลว ถาเผ่ือเขาไปเปนรัฐบาล ก็จะไมแปรสภาพรัฐธุรกิจ
เอกชนเปนของรัฐ ปลอยใหเอกชนเขาท ําไปเพราะเขามีวิธีการ เขามีกระบวนการที่น ําผลประโยชนมาสู
บริษัทน้ัน และผูถือหุนและผูที่ท ํางานมากที่สุด โลกเราเปลีย่นไปมาก เมืองไทยเราเปล่ียนหรือเปลา ตอน
ผมชวยรางรัฐธรรมนูญ ผมก็ยังถูกกลาวหาวาไมจงรักภักดีตอพระเจาอยูหัว ลิดรอนพระราชอํ านาจ เขียน
มาตราตาง ๆ ออกมา เพ่ือเปนการแบงแยกดินแดนทางภาคใต ยังมีอยูนะครับ จิตวิญญาณของการมองภาพ



อะไรที่เปนขาวเปนดํ า จิตวิญญาณของการมองภาพวา ทุกอยางนั้นเปนความตั้งใจ หรือเปนแผนงานของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หรือคนอยางนายอานันทยังมีอยู ปนี ้๒๕๔๑ มันแทบไมมียุโรปตะวัน
ออก ไมมียุโรปตะวันตกแลว ในแงของลัทธิหรือความนิยมทางดานการเมือง คํ าวายุโรปตะวันออกกับยุ
โรปตะวันตกนั้น เปนเพียงแตชื่อที่แสดงถึงพื้นที่เทานั้น พื้นที่ทางภูมิศาสตรเทานั้น แตในสังคมเราใน
สังคมของเราในสถาบันอันสูงสงยังมีเหลืออยู เพราะประเด็นขณะน้ี ประเด็นของโลก ปญหาของโลกมิใช
การตอสูเพื่ออุดมการณทางการเมือง มิใชการตอสูเพ่ือครอบครองพ้ืนท่ี สรางอาณาจักรอาจจะมีการตอสู
แขงขันกัน ท้ังเร่ืองการคา เร่ืองธุรกิจ ปจจุบันทุกประเทศบอกฉันเปนประชาธิปไตย รัสเซียเอง เขาก็
ภาคภูมิใจวาเขาเปนประชาธิปไตย โปแลนด เชโกสโลวะเกีย ฮังการี แมแตจีนเอง ผมไปเมืองจีนมา ๑๒ -
๑๓ คร้ัง ต้ังแตคร้ังแรก ค.ศ. ๑๙๗๕ ผมก็ไมเคยคาดไมเคยฝนครับวา วันหน่ึงจีนจะอยูในสภาพเชนน้ี การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จีนเด๋ียวน้ีเขาเรียกตัวเขาเองวา Socialist Market Economy เขาก็ยังตองยํ ้าชูธงค ํา
วา  “Socialist” อยูตลอดเวลา แตจริง ๆ แลว ทั้งจีน ทั้งเวียดนาม มันก็ไปทางดาน Market Economy คือไม
เปนเศรษฐกิจในระบบมีการวางแผนจากรัฐบาลกลาง แตเปนเศรษฐกิจที่อยูในระบบของการใชกลไกของ
ตลาดเปนผูชี้น ํา เพราะฉะนั้น ทุกประเทศเปนประชาธิปไตย จะเปนเต็มใบ ครึ่งใบ เสี้ยวใบ ระดับแตกตาง
กันไป เปนจริงไมเปนจริง แตทุกคนบอกวาฉันเปนประชาธิปไตย เพราะฉะน้ันอันน้ันไมใชเปนปญหา
แลว ไมใชเปนทางเลือกวา จะเปนประชาธิปไตยหรือจะเปนคอมมิวนิสต ไมใชแลว คํ าตอบคือวา แคน้ัน
พอไหม ในปจจุบันการเปนประชาธิปไตยใหเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ใหเปน ๕๐ เปอรเซ็นต ก็ยังไมพอ
เพราะนับวันนับวันทุก ๆ สังคม ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนผูดอยโอกาส และคนจนจะตองถามอยู
เสมอวา ฉันไดอะไรจากรัฐบาลประชาธิปไตยบาง ฉันไดอะไรบางจากสภา บางคนท่ีเอางายหนอยก็บอก
วา ฉันอยากไดถนนจากรัฐสภา อยากไดสะพาน อยากไดบอนํ ้าจากคณะรัฐมนตรี แตคิดใหลึกซึ้งแลวเขา
ตองการมากกวานั้น เขาตองการศักด์ิศรีของความเปนมนุษย เขาตองการโอกาสที่จะใหลูกเขาไดรับการ
ศึกษา เขาตองการสิ่งที่เราเรียกวา บริการทางดานแพทยและพยาบาลที่รัฐชวยสวนหนึ่ง เขาตองการใหรัฐ
นั้นสรางงานใหเขา ท ําใหเขาสามารถมีงาน ใหเขาสามารถมีเงินเดือน หรือคาจาง เขาอยากมีบานของเขา
เล็ก ๆ  อาจจะอยากมีจักรยานสองลอ หรือมอเตอรไซค อยากมีทีวี อยากมีตูเย็น อยากมีอากาศที่บริสุทธิ์
อยากเห็นตนไม อยากมีปา อยากมีลํ าธาร อยากเห็นคลองที่สะอาด และมีแมนํ้ าที่ใสที่มีปลาเวียนวายอยูได
เขาอยากไดโอกาสที่ทัดเทียมกัน สิ่งเหลานี้เปนปจจัยขั้นพื้นฐานของคนที่เกิดมา เปนมนุษยที่มีสมองและมี
สติ สิ่งที่เขาเรียกรองไมไดเรียกรองมากมาย น้ันคํ าถามคือวา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ถึงแมจะเปนฉบับ
ประชาชน ซึ่งศูนยกลางอยูที่เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ของการสรางคุณธรรม ของการสรางจริย
ธรรม ของสถาบันการเมือง ของการวางขอบเขตอํ านาจของผูใชใหเดนชัด ใหมีระบบตรวจสอบ ใหมีสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และใหมีอะไรอีกตาง ๆ นานา คํ าถามวาสิ่งเหลานี้จะท ําใหเขามีการศึกษา มีการพยาบาล มีบาน
มีตนไม มีลํ าคลองแมนํ้ า ไดอยางท่ีเขาตองการไหม สวนหน่ึงคือจุดเร่ิมตน แตรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ไมพอ



เปนเพียงแตจุดเริ่มตน  เปนเพียงแตจุดประกาย  แตจะตองเปล่ียนวัฒนธรรมทางดานความคิดอีกตาง ๆ
นานาประเทศ  ที่เขามีระบอบประชาธิปไตย ท่ีเขามีรัฐธรรมนูญ ท่ีมันผานการตรวจสอบมาเปนเวลาหลาย
ยุคชนแลวนั้น สังคมเขายังตองพยายามขวนขวายตอไป วาสิ่งที่จะท ําใหประชาชนสามารถไดรับการตอบ
สนองจากรัฐ จากการปกครองที่ดีนั้นจะไดมาโดยวิธีอะไร มันถึงจะเกิดค ําค ําหนึ่งขึ้นในภาษาอังกฤษที่
เรียกวา Government ไมใชรัฐบาล มัน Governance และมันไมใชเปนการปกครอง เพราะถาเกดิเราดูราก
ฐาน ระบอบประชาธิปไตยแลวนั้น คือเปนระบบของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน ท่ีเรา
ผานมา ๖๕ ปนั้น เราอาจจะพูดไดอยางกระออมกระแอมวา เปนของประชาชนเพ่ือประชาชน แตสิ่งหนึ่งที่
ไมเปนคือ ไมเคยเปนของโดยประชาชนเลย พอเร่ิมตนจากความคิดวา ทุกอยางจะตองปกครองจากขางบน
แมแตกรมในกระทรวงมหาดไทยกเ็ร่ิมตนดวยกรมการปกครอง  ทุกอยางเปนเขียนใบสั่งจากขางบน ใบสั่ง
มาจากหนวยกลาง ในสั่งมาจากกรุงเทพฯ คนกรุงเทพฯ รูดีทุกเร่ือง คนสวนกลางรูดีทุกเร่ือง ผูใชอํ านาจรัฐ
ก็ใชจริง ๆ  และไมเคยมีความคิดที่จะแบงปนอํ านาจนั้นใหกับประชาชนเลย  เพราะฉะนั้นหัวใจของรัฐ
ธรรมนูญฉบับนี้ คือการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา ในกระบวนการ
เรียนรู ในกระบวนการตัดสินใจ ขอมูลจะตองถึงประชาชน ไมวาจะท ําอะไร ถากระทบกระเทือนประชา
ชน ประชาชนตองมีสวนรวม เราอาจจะบอกไดวายิ่งประชาชนมีสวนรวมมากเทาไหร ยิ่งเกิดความวุนวาย
ความสับสน สังคมไทยตองการความสงบ สังคมไทยตองการความมีระเบียบ  หา strong man มาดีกวาหา
คนท่ีสังคมคิดวาเปนคนดีเปนคนเกงมาปกครองประเทศชาติดีกวา คนคนน้ันแกปญหาไดหมด อันน้ีเปน
ความคิดที่ผิด เราไมไดตอสูเพื่อความดีรอดของสังคมไทยในระยะ ๕ ป ๑๐ ป  แตเรากํ าลังตอสูเพื่อให
สังคมไทยนั้นอยูอยางยั่งยืนและมั่นคง การที่จะอยูอยางยั่งยืนและมั่นคงนั้นจะไมตองพึ่งคนใดคนหนึ่งโดย
เฉพาะ แตจะตองพยายามสรางระบบ ระบบที่มีความถูกตองมีความชอบธรรม ระบบท่ีไดรับการยินยอม
จากสังคมสวนใหญ และจะเปนระบบที่จะเกื้อกูลและเอื้ออํ านวยใหคนดีคนเกงเขามามีสวนในการรับผิด
ชอบในการบริหารราชการแผนดิน ในการบริหารธรุกิจภาคเอกชน เพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยนั้น
เปนเพียงขาเดียว ตองสรางอีกขาหน่ึง คือ ธรรมรัฐ ในสังคมตางประเทศมีค ําพูดหลายค ําพูดที่ผมแปลเปน
ภาษาไทยไมได  เขาบอกวาตองมีการสรางท่ีเรียกวา Civil Society ดวย Civil Society นี้คืออะไร เพราะที่
ผานมาน้ีมันมีอยูแตวารัฐ ซ่ึงจริง ๆ ประทานโทษนะ คํ าวา “รัฐ” น่ี ผมจํ าไมไดวาภาษาบาล ีภาษาสันสกฤต
คํ าวารัฐรวมถึงประชาชนดวย “รัฐ”  แมแตคํ าวา “ธรรมรัฐ” ก็หมายถึงประชาชนดวย  แตใชไปใชมา รัฐ
น้ันก็กลายเปนรัฐจริง ๆ  เปนอํ านาจของคนใชอํ านาจ ประชาชนไมมีสวนเลย น้ันเปนเร่ืองของรัฐและ
ปจเจกบุคคลเทานั้น จริง ๆ  แลวอํ านาจเปนอํ านาจเปนของประชาชนหรือเปนอํ านาจมาจากประชาชน แต
ผูใชอํ านาจแทนประชาชนนั้นหลงลืมไป นึกวาอํ านาจน้ันเปนของตัวเองมาจากตางจังหวัดพอมาอยูใน
กรุงเทพฯ นาน ๆ เขาก็ลืม ลืมตางจังหวัด ลืมพื้นที่ เพราะฉะนั้นในสังคมนั้นมีอยูสองขั้วเทานั้นไมพอครับ
เพราะที่ผานมารัฐรังแกประชาชน หรือที่ผานมาประชาชนบางทีกอความวุนวายและความไมเปนระเบียบ



โดยไมเขาเรื่อง รัฐมีอํ านาจมากเกินไป รัฐใชอํ านาจในทางที่ไมถูก เปนเผด็จการได ประชาชนมีอ ํานาจเต็ม
ที่แตเปนอ ํานาจที่ไมมีระเบียบ ก็สรางความวุนวายใหกับสังคมซึ่งเสียหายมากเหมือนกัน อันน้ีแลวความจํ า
เปนจึงเกิดขึ้นเพราะถาวาปลอยใหรัฐกับประชาชนอยูกันสองตอสอง โอกาสจะตีกันมีมาก โอกาสที่จะพูด
กันไมเขาใจมีมาก โอกาสที่จะนํ าไปสูความหายนะความวุนวายตาง ๆ มีมาก เราตองหาคนกลางข้ึนมา
เพราะปญหานับวันไมใชปญหาการเมืองอยางเดียว ปญหาสังคม ปญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย เราตองพยายาม
สรางสิ่งที่เรียกวา Civil Society ดวย Civil Society คืออะไรครับ Civil คือหากันชนมาไว ไมใชปจเจก
บุคคล  แตเปนกลุมชุมชนเปนประชาคมที่มีการกอตั้งเปนทางการและไมเปนทางการก็แลวแต ส่ิงท่ีเรา
เรียก Civil Society Organization เปนสมาคม เปนองคกร ไมวาจะเปนเร่ืองของศาสนา เช้ือชาติ วัฒนธรรม
ภาษา กีฬา สหกรณ สมาคมวิชาชีพ องคกรสาธารณกุศล องคกร NGO ทั้งหลาย สมาคมแมบานทหารบก
อะไรก็ไดที่มีการวางตัวเปนกลุมเปนกอน ซึ่งองคกรเหลานี ้ ถาเผื่อเกิดขึ้นมาและถาเผื่อมีการทํ ากจิกรรม
นอกเหนือไปจากปจจัยพื้นฐานแลว มันเปนการสรางระบบกันชนขึ้นมาครับ มันจะเปนการสรางขาที่สาม
ขึ้นมา ระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล  เพราะองคกรเหลานี้โดยเฉพาะองคกรชุมชนทางทองถิ่น หรือแมแต
สมาคมไมวาจะเปนสมาคมหอการคา สมาคมอุตสาหกรรมโรตาร่ี ไลออนส อะไรก็แลวแต เปนการจัดต้ัง
องคกรเปนกลุมเปนกอนขึ้นมา ซ่ึงสวนใหญจะเปนองคกรท่ีตองการดูแลผลประโยชนของกลุมของตนเอง
กอน ในขณะเดียวกันจะตองใจกวางพอที่จะตองดูแลผลประโยชนของสาธารณชน ดวยและองคกรเหลานี้
ถาเผื่อมีเครือขายที่ดีและมีความตั้งใจดี เรามองถึงสาธารณประโยชนมากกวามองถึงผลประโยชนของกลุม
เฉพาะของตนเองก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะท ําใหความขัดแยงของสังคมไทยในอนาคตนั้น จะไมน ําไปสูการ
เผชิญหนาระหวางรัฐและประชาชนทันท ี แตจะเปนสื่อกลางที่จะสามารถลดอุณหภูม ิ หรือปองกันการ
เผชิญหนาหรือการประหัตประหารกันระหวางรัฐกับประชาชนได และนอกเหนือไปจาก Civil Society
แลว อะไรท่ีเราพูดถึง Governance  Governance ที่มันเปนทั้งระบบครับ ธรรมรัฐคือการสรางขบวนการ
เพราะธรรมรัฐคือการใชอํ านาจทางดานการเมือง ทางดานเศรษฐกิจ และทางดานบริหาร ในการปกครอง
ประเทศ แตธรรมรัฐน้ันมันเปนกระบวนการ มันเปน Process มันเปนท้ังโครงสราง เปนทั้งสถาบันที่จะน ํา
ไปสูการบริหารที่ดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ การบริหารท่ีดีในการจัดการทรัพยากรของชาติ
ธรรมรัฐก็ยืนอยูบนสามขา การเมือง เศรษฐกจิ และบริหาร  ธรรมรัฐ คือ การสรางความสัมพันธระหวาง
อํ านาจสามขั้วโดยมีสาธารณประโยชนเปนหัวใจ ธรรมรัฐน้ันดีไมดี ธรรมรัฐดีแน เพราะคํ าวาธรรมรัฐน้ัน
แปลจากคํ าวา Good Governance ดังน้ันในสังคมไทยเราไมตองมาเก่ียงวาธรรมรัฐน้ันดีไมดี  ผมรับ
ประกันไดวาดีแน  เพราะมันแปลมาจากค ําวา Good Governance ปญหาที่จะตองถกเถียงก็คือวา หน่ึงจะ
ตองเริ่มสรางความเขาใจ เพราะธรรมรัฐน่ีคลาย ๆ กับบอกวาศาสนาดีไมดี ศาสนาดีทุกศาสนา แตเราตอง
มาทํ าความเขาใจวาเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนานั้นคืออะไร คริสตศาสนาคืออะไร ศาสนาอิสลามคืออะไร
น่ันดี  ดีแน จํ าเปนก็จํ าเปน และก็ยังไมมีประเทศไหนใหมีความเจริญรุงเรือง ใหมีความสมบูรณอยางไรที่



มีธรรมรัฐอยางสมบูรณเพราะมนัเปนกระบวนการท่ีสรางไมเสร็จ ถาจะเปรียบเทียบอีกอยางหนึ่งธรรมรัฐ
น้ันคืออะไร มันก็คลาย ๆ  กับสิ่งที่เราเรียกวา พระมหากษัตริยนั้น ปกครองประเทศชาติโดยใชทศพิธราช
ธรรม อันนี้ละครับคือ Good Governance ของพระมหากษัตริย คนไทยเรารูจักคํ าวาทศพิธราชธรรม เราก็
ตองรูจักวา Good Governance น้ัน มันจะตองสรางใหเขาสูระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบภาคเอก
ชน และระบบการบริหาร  ถามวาเมืองไทยมีไดไหม มีได จะใชเวลานานเทาไหร เปนสิบ ๆ ปอยางนอย
เพราะอะไรครับ เพราะมันตองปรับโครงสรางท้ังหมด วิธีการคิดทางดานการศึกษา ตองปฏิรูประบบราช
การตองปฏิรูปแมแตภาคเอกชน ธรรมรัฐจะมีอะไรจะมีไดขึ้นมาอยางไร องคประกอบตองมีหลายอยาง ๗
- ๘ อยาง คุณจะม ีGood Governance ในเริ่มตน คุณจะตองมี rule of law  ส่ิงท่ีเราเรียกวานิติธรรม  การมี
กฎหมายเฉย ๆ ไมไดพิสูจนวาเราม ี rule of law กฎหมายท่ีไมเปนธรรม กฎหมายที่ใชบังคับไมได
กฎหมายที่ลาสมัย ลาหลัง ไมทันกับเหตุการณ เพราะฉะน้ันเราตองสราง rule of law คงจะตองมีกฎหมาย
อีกหลายอยางท่ีจะตองนํ ามาใช ผมมองในแงของภาคธุรกิจเอกชน เราก็เร่ิมจะตองมีแลว จะตองมีกฎหมาย
ลมละลายบริษัทลมละลาย ตอไปคงจะตองมีกฎหมายลดการคอรัปชั่นภายในราชการ  ทางธุรกิจภาคเอก
ชนยังมีกฎหมายอีกหลายประการที่จะตองเกิดขึ้น กฎหมายการฟอกเงิน ควบคุมการฟอกเงิน กฎหมายที่จะ
ปรับคุณภาพของผูตรวจสอบบัญชี ทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชน คงจะตองมีกฎหมายอีกหลาย
กฎหมายตามเขามา จะตองเปนกฎหมายที่ทันสมัย จะตองเปนกฎหมายที่สามารถแกไขปญหาของสังคม
ในปจจุบัน  แตมี rule of law เทาน้ันจะพอหรือไม มีนิติธรรมอยางเดียวก็ไมพอครับ  ผูใชกฎหมายตองมี
ความเที่ยงธรรมดวย ใครคือผูใชกฎหมาย หน่ึง ตํ ารวจ  ซึ่งเปนปญหามากส ําหรับเมืองไทย  สอง อัยการ
สาม ตุลาการ เพยีงแตขอแรกของธรรมรัฐน้ันบอกวา เมืองไทยคงใชเวลาอีกหลายสิบป ถัดไปองค
ประกอบของธรรมรัฐอีก  สิ่งแรกก็คือ ความโปรงใส อะไรก็ตามที่ท ํากันตอหนา ท ํากันในหองที่ไฟสวาง
การทํ าไมดีมันยากมากขึ้น อะไรที่ท ํากันลับ ๆ ลอ ๆ  ท ําใตดิน ใตน้ํ า ใตโตะ กระบวนการพิจารณาประชา
ชนไมรูเร่ือง โครงการตาง ๆ  โครงการมหึมาของชาติ ท ําไปโดยประชาชนทองถ่ินไมรูเร่ือง ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ตองใหประชาชนเขาถึงขาวสารขอมูลโดยสมบูรณและทันเวลา ตองใหเขามีโอกาสในการมี
สวนรวม ถาเผื่อมีการเขาถึงขอมูลไดและมีสวนรวมได ความโปรงใสก็จะเกิดขึ้น ท ําไมจึงมีความส ําคัญใน
เรื่องของความโปรงใส เพราะในระบบเศรษฐกิจหรือแมแตระบบการเมืองในปจจุบันน้ี และพอพูดถึง
ระบบเศรษฐกิจ เราบอกเราใชกลไกทางตลาด กลไกทางการตลาดจะท ํางานโดยมีประสิทธิภาพ ก็ตอเม่ือมี
ขอมูลที่สมบูรณและทันกับเหตุการณ ในยามเศรษฐกิจที่ด ีเราไมมีขอมูลวา ธนาคารชาติหรือกระทรวงการ
คลังทํ าอะไรไปบาง ท ําไปเทาไร ผลรายอาจจะเกิดขึ้น แตในยามเศรษฐกิจท่ีดี ผลรายที่เกิดขึ้นนั้นมันไมรุน
แรง แตในยามเศรษฐกิจไมด ี ถาขอมูลไมสมบูรณ ขอมูลไมทันกับเหตุการณ  ไมทันกับเวลา กลไกทาง
ตลาดนั้นจะมีวิธีการที่ท ําใหสถานการณนั้น รายแรงมากไปกวาที่เกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้น ถาเผ่ือเราจะใช
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเราเลี่ยงไมได  ระบบเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับเศรษฐกิจอื่น ๆ  ระบบเศรษฐกิจที่มีการขาว



สารรวดเร็วเหลือเกิน ขอมูลรวดเร็ว เงินตราตางประเทศเปล่ียนรวดเร็ว ถาเผื่อขอมูลของฝายไทยไม
สมบูรณและไมทันตอเหตุการณแลว  ตลาดจะมีปฏิกิริยาในทางแปลก ๆ  และสวนใหญจะเปนปฏิกิริยาใน
ทางแปลก ๆ ที่ท ําความหายนะมากขึ้นเทานั้น เพราะฉะนั้นความจํ าเปนตองมีขาวสารที่สมบูรณและทันกับ
เหตุการณ ทันกับเวลา ความจํ าเปนจะตองมีสวนรวม  และความจ ําเปนท่ีจะตองมีความโปรงใส  ปจจัยตอ
ไปของธรรมรัฐคืออะไร ท่ีจะตองมีการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีแทจริงได อะไรก็ตามถา
หากไมตอบสนองความตองการของประชาชนที่แทจริง  หรือมองไมเห็นสาธารณประโยชน ธรรมรัฐจะ
เกิดขึ้นไมได ปจจัยอ่ืน ๆ คืออะไร คือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Equity คือจะตองมีโอกาสทัดเทียม กันและ
ตองไดรับความเสมอภาค จะตองมีอะไรอีก จะตองมี Predictability ตองมีความคงเสนคงวา จะตองรูดวย
วาอะไรถาเผื่อเกิดอยางนี้อะไรจะเกิดขึ้น ถาเผื่อท ําอยางนี้แลวอะไรจะเกิดขึ้น….(เสียงขาดหายไป) คอน
ขางจะยาก  เพราะคนไทยรูจักค ําวารับผิดชอบตอหนาท่ี ซึ่งเราอาจจะแปลวา Responsibility แตพอถึง
Accountability น้ัน มันรากของภาษา ภาษาอังกฤษบอกวา give account for อะไรท่ีจะตองเสนอขอแทจริง
วาทํ าไมขอมูลเปนอยางน้ี เราถึงตัดสินใจไปอยางนี ้ เราถึงมีพฤติกรรมอยางนี ้ เราถึงมีมาตรการอยางน้ี ถา
เผ่ือเรามี Accountability ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได แตถาเผื่อเปนความผิดพลาด ที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ใน
แงที่ภาษาฝรั่งเรียกวาเปน Misjudgement อันน้ันไมใชความผิดทางอาญา คนเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจผิดได
ถาเผ่ือการตัดสินใจน้ันอยูบนมูลฐานของขอเท็จจริงท่ีตัวเองไดรับ อยูบนมูลฐานของความถูกตองท่ีตัวเอง
คิด และอยูบนมูลฐานของความบริสุทธิ์ใจ แตถาเผ่ือเปนการตัดสินใจท่ีอยูบนมูลฐานของผลประโยชน
ของตัวเอง ผลประโยชนของเพ่ือนรวมงาน ของเพ่ือนฝูง ของญาติพ่ีนอง อันน้ันผิด ผิดตามกฎหมาย แต
Misjudgement ไดไมผิด แตเปนการตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งถาเผื่อเปนการตัดสินใจผิดพลาดแลว ก็ตองยอม
รับผิดชอบ เราจะเห็นไดวาในสังคมญ่ีปุน ความอายเขามีอยูมากเหลือเกิน เพียงแตเขาถูกกลาวหาและยังไม
ไดมีการสอบสวน หรือตรวจสอบวาเขาผิดจริงไมจริง เขาถึงกับฆาตัวตายไปแลว เขาลาออก ประธาน
บริษัทที่ทํ าใหบริษัทขาดทุน เวลาเขาเรียกประชุมผูถือหุน ภาษาไทยตองเรียกวากราบแลวกราบอีก โคง
แลวโคงอีก ขอโทษโดยทางสาธารณชนตอผูถือหุนวาเขาผิดพลาดอยางไร แลวเขาขอลาออก รัฐมนตรี
คมนาคมเกาหลี หรืออินเดีย หรือญ่ีปุน รถไฟเขาชนกนั เคร่ืองบินบริษัทของชาติเขาตก เขาตองรับผิดชอบ
ทางดานการเมือง ขอโทษกับประชาชนอีกที่ทํ าใหคนตายอีก ๒๐๐ คน เขาไมใชเปนนักขับเคร่ืองบิน เขา
ไมไดเปนคนขับรถไฟเลย เขาไมไดผิดอะไรเลย เขาไมมีแมแตสวนหนึ่งในกระบวนการที่นํ าไปสูความผิด
พลาด แตเมื่อเขาถือวาเขาเปนรัฐมนตรี เขาตองรับผิดชอบ เขาตอง accountable ของเราน่ีเฉยเลย ไมเฉย
เปลา ซัดคนอ่ืนอีก เราอยูกันโดยไมมีความอายครับ ท่ีผมบอกมาวาต้ังแตเด็กมาเราไมรูวา อะไรผิดอะไร
ชอบ อะไรถูกอะไรผิด เดี๋ยวนี้อายก็ไมอาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมานี่ก็พยายามจะอธิบายบางอยางวา
ธรรมรัฐนี่คืออะไร และตองมีองคประกอบอะไร มันไมใชเรื่องของการที่จะท ําไดพรุงน้ีมะรืนน้ี เพราะจริง
ๆ  แลวถาเผื่อจะท ําสิ่งที่ผมพูดมาเปนปจจัยสวนหนึ่ง แตเสร็จแลวมันตองมีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงองค



กรและสถาบันตาง ๆ  ดวยองคการของรัฐ สถาบันของรัฐ จุดท่ีเราจะนํ าไปสูนั้นคืออะไร คือการท่ีมีรัฐบาล
ที่เล็ก ไมใชใหรัฐบาลกลางนั้น มีอํ านาจเหนือหัวเราอยูตลอดเวลาทุกเร่ือง มันนํ าไปสูการกระจายอํ านาจสู
ทองถิ่น ใหอํ านาจแกเอกชน ใหอํ านาจแกองคกรชุมชน รัฐบาลยิ่งเล็กเทาไหรยิ่งดี รัฐบาลที่ควบคุมนอยที่
สุดยิ่งดี เพราะหนาที่รัฐบาลคือการก ํากับดูแล รัฐบาลไมมีหนาท่ีในเร่ืองของการทํ าธุรกิจ นับวันดูตาง
ประเทศเขา ท่ีออสเตรเลีย แมแตคุกเขายัง privatise แลว ปรากฎวานักโทษชอบใหบริษัทเอกชนดูแลเร่ือง
คุกเร่ืองตารางดีกวารัฐดูแล และท ําโดยมีการก ําไรดวย คุกในอังกฤษเขามีการต้ังคณะ แมแตเปนคุกอังกฤษ
เขาก็ใชค ํา HM His Majesty prison ก็แลวแตเขาก็ม ี inspector เขามีคณะกรรมการซึ่งประกอบจากบุคคล
ภายนอก มาดูแลการจัดการคนคุกตารางของอังกฤษเขา อังกฤษในสมัยกอนทุกอยางตองเปนของรัฐหมด
เดี๋ยวน้ีไม เปนของเอกชน บางสิ่งบางอยางที่รัฐไมควรท ําอยาไปท ํา เราสราง bureaucracy เสียจน กรม
ตํ ารวจของเรามี ๒๐๐,๐๐๐ คน กระทรวงศึกษาของเราใหญที่สุดในโลก คุมมันหมดหลักสูตร เคร่ืองแตง
ตัว คอมพิวเตอร เวลาสอน สั่งไปหมดสั่งไปจากกระทรวงศึกษา ตอไปน้ีนักเรียนท่ัวราชอาณาจักรเลนกีฬา
๑๐ โมงเชา ถึง ๑๑ โมงเชาวันพุธ มันเร่ืองอะไรการบริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตองปลอย เราตองบอก
วาเปน School-based  คืออยูที่โรงเรียนกับอยูที่มหาวิทยาลัย ไมไดมาอยูกับกระทรวงศึกษา เราเอาพวกนัก
ศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญทางการศึกษามาเปนขาราชการหมด แลวคุณก็รูอยูแลววา ขาราชการใครมีอํ านาจมัน
สรางกฎกอน มันอาจจะตองคิดเลยไปวาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ซึ่งตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หรือจากกองทัพบกก็แลวแต ควรจะมีการจัดการอยางอาชีพหรือเปลา ตองเร่ิมคิดครับ เพราะรัฐรับภาระ
ทั้งหมดไมไหว การดูแลสวนสาธารณะจํ าเปนไหมท่ีหนวยงานของรัฐตองไปดูแล ใหเอกชนไปท ําไดไหม
สรางงานใหเขา เพราะฉะน้ันรัฐจะตองเปนรัฐบาลท่ีเล็กไมไดมีอํ านาจเหนือหัวเรา  ไมไดควบคุมชีวิตเรา
แตควรจะเปนรัฐบาลท่ีสงเสริมและเอ้ืออํ านวยความสะดวก  ในการนํ าไปสูความผาสุกความมั่งคั่งของ
ประเทศชาติ คนตองปกครองดวยกันเอง  อันน้ันคือรากฐานของประชาธปิไตย มันถึงจะเปนระบอบของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน ความหมายมันถึงสมบูรณขึ้น วันน้ีผมนํ าปญหามาสูทานมาก
ก็ขอบคุณที่รับฟง จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยน้ันไมเปนไร แตผมอยากที่จะเห็นวาสังคมไทยเปนสังคมที่มี
จิตวิญญาณที่อยากปรับปรุงตัวเองอยูตลอดเวลา พยายามคิดอานหาหนทางที่จะแกไขสิ่งบกพรอง เสริม
สรางสิ่งที่ดีอยูแลว แตส่ิงท่ีเราจะตองเสริมสรางแนนอนคือ คนไทยน้ันจะตองมีจิตวิญญาณของการรูวา
อะไรคือสาธารณประโยชน  มากกวาที่เปนอยูในอดีต ขอบคุณ



คํ าถาม: การเปดเสรีทางการเงินนั้น เกิดขึ้นในสมัยของ ฯพณฯ สาเหตุของ IMF นั้นมีรากฐานมาตั้งแตสมัย
ฯพณฯ ๑๐ ปท่ีเรามีรัฐบาล ๙ ชุด รัฐบาลทุกชุดน้ันก็ควรมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีเราเปนอยูทุกวันน้ี ไม
ทราบวาทานจะตอบค ําถามนี้อยางไร

ฯพณฯ อานันท:  คนไทยบางคนมีความเกงในการท่ีจะดึงเร่ืองบางเร่ืองออกมาใชเพ่ือผลประโยชนของตน
เอง ผมอยากเลาอยางนี้ครับ ผมก็ไป ในสมัยอานันทหนึ่งก็ไป ผมคอนขางที่จะพิถีพิถันในการเลือกบุคคล
ในรัฐบาลผม ที่เปนบุคคลที่มีจิตใจเสรี เพราะวาคือตองขอยอมรับวา การท่ีเปนรัฐมนตรีสมัยอานันทหน่ึง
น้ัน มันคอนขางจะฉับพลันมาก ส ําหรับคนอยางนายอานันทซ่ึงไมเคยเปนรัฐมนตรีเลย หรือไมเคยจะยอม
รับตํ าแหนงรัฐมนตรีใด ๆ ทั้งสิ้นในอดีต วันดีคืนดีไมเคยเปนรัฐมนตรี แลวไปเปนนายกเลย มันเปนการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญในชีวิต แตการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นผมมองวาเปนโอกาสมากกวา ตอนผมเขาไปน้ัน
มีปญหาอยู ๒ ปญหาที่คอนขางจะหนักมาก เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจฟองสบู ตอนน้ันจะจํ า
ไดวาคนไทยสวนใหญคิดวา เศรษฐกิจเราฟูเฟอง หรูหราในสมัยรัฐบาลชาติชาย แตก็เปนเศรษฐกิจท่ีคอน
ขางจะหลอกตัวเองพอใช ปรากฏวาอัตราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  เติบโตปละ ๕๐ - ๖๐ เปอรเซ็นต ตอนผมเขาไปนั้นม ี๒ ปญหา คือ ปญหาแรก คือบัญชี
เดินสะพัดของรัฐ เปนบัญชีเดินสะพัดที่ขาดทุนประมาณ ๗ เปอรเซ็นตของ GDP ตามหลักของเศรษฐ
ศาสตรแลว บัญชีเดินสะพัดของรัฐถาเผ่ือจะติดลบตอ GDP น้ัน ไมควรเกิน ๓ เปอรเซ็นต แตผมเขาไปน้ัน
มัน ๗ เปอรเซ็นตแลว ปญหาที่สองคือ ปญหาอัตราเงินเฟอ ตอนผมเขาไปน้ันประมาณ ๕ เปอรเซ็นตน้ัน
หนาที่แรกที่ผมจะตองรีบท ําคือจะตองควบคุม หน่ึง การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจาก ๗ เปอรเซ็นต ใหลด
ลงมา สอง คือควบคุมอัตราเงินเฟอ เราก็ใชมาตรการทางการเงินการคลังหลายประการ โดยเฉพาะมาตร
การทางดานการเงินน้ัน ๑ ป ๔ เดือน ตอนท่ีผมออกมาจากรัฐบาลอานันทหน่ึงน้ัน การขาดดุลบัญชีเดิน
สะพัดตกลงมา ๗ เปอรเซ็นต เหลือประมาณ ๔.๒  และอัตราเงินเฟอน้ันตกลงมาจาก ๕ เปอรเซ็นต เหลือ
ประมาณ ๓.๕ นั่นเปนภูมิหลังที่ผมอยากจะฝากไว  ทีน้ีจะตอบคํ าถามที่ผูถามถามผมไวนั้น รัฐบาลผมเปน
รัฐบาลที่นิยมนโยบายเสรี หลายทานที่เคยติดตามผมคงจํ าไดวาผมเคยพูดอยูเสมอ วาการมีรัฐบาลเผด็จการ
หรือการมีรัฐบาลท่ีมีอํ านาจอยูกับกลุมคนกลุมหนึ่ง ไมวาจะกลุมทหาร กลุมพอคา นักธุรกิจ หรือกลุมนัก
การเมือง แตถาอํ านาจนั้นอยูเพียงแคคนกลุมหนึ่ง การผูกขาดอํ านาจทางการเมืองไมดีฉันใด การผูกขาด
อํ านาจทางดานธุรกิจก็ไมดีฉันนั้น ผมเช่ือวาการผูกขาดอํ านาจใด ๆ ทั้งสิ้น การผูกขาดอํ านาจทางการเมือง
ใหกับคนกลุมหนึ่งกลุมเล็ก ๆ  การผูกขาดอํ านาจเศรษฐกิจ  หรือธุรกิจการคากับกลุมเล็ก ๆ  ไดรับ
สัมปทานไปโดยไมมีการแขงขัน เปนตน  หรือการผูกขาดอํ านาจอะไรก็ตามในครอบครัว ในสังคม ถาเผื่อ
พอผูกขาดอํ านาจในการปกครองลูกทั้งหมด หรือแมผูกขาดอํ านาจก็ไมถูก  ถาเราเร่ิมตนจากจุดน้ัน สิ่งที่
เราตองท ําคือ การเปดระบบการเมืองใหมันกวางขึ้นมา อันนั้นคือการพยายามที่จะน ําไปสูระบอบ



ประชาธิปไตย อันท่ีสองคือจะตองตัดการผูกขาดดานธุรกิจ ถาเผื่อไมมีการแขงขันแลว ผลประโยชนของผู
อุปโภคบริโภคจะไมมีเลย การท ําการคานักธุรกิจทุกคน ถาเผื่อไดสัมปทานมาหรือไดการผูกขาดเหลาก็ดี
บุหร่ีก็ดี นั้นมันสบายมาก เหมือนทํ างานไปไดวัน ๆ หน่ึง  มันมีก ําไรอยูเสมอ ไมตองไปค ํานึงถึงผูบริหาร
งานน้ันเกงไมเกง การใชจายนั้นเปนอยางไร มันสะดวกมันงาย แลวตอนนั้นกระแสโลกก็ไปอยูแลว เพราะ
ทุกอยางมันเริ่มเปดมากขึ้น ๆ  ตอนหลัง ๆ อาจใชคํ าวา Democracy นอยลงไปดวยซํ้ า เขาใชค ําวา Open
society  ตองมีระบบ Open Political Process ตองเปดระบบเศรษฐกิจ เปดระบบการคา ตอนท่ีผมเขาไปน้ัน
เร่ิมมกีารเจรจาส่ิงท่ีเขาเรียกวา WTO หรือที่เราเรียกวา Uruguay Round ตอนน้ันมันเห็นชัดวา WTO คร้ัง
แรกที่เขามีที ่Tokyo Round ป ๑๙๗๕ ตอนน้ีเขามีท่ี Uruguay Round ทํ าทาจะไมส ําเร็จ แตผมบอกวาอยาง
ไรสุดทาย มันก็ตองสํ าเร็จ สองยาม ตีหน่ึง ตีสอง มันก็ตองเสร็จวันน้ัน แตตอนแรก ๆ มันแนนอน ไปชา
และเกิดการถกเถียงกันมาก แตตอนน้ันมันเดนชัดแลววา ความหมายค ําวา ระบบเศรษฐกิจท่ีเปดน้ัน ที่ผาน
มาที่ท ําที่ Tokyo มันเปดแตเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม มันยังไมเปดสินคาเกษตร แตสิ่งที่สํ าคัญที่สุด ป
๑๙๗๕ ที ่Tokyo Round น้ัน มันยังไมมีการพูดถึงระบบธุรกิจการเงินและการคลังเลย ตอนน้ันผมเห็นแลว
วามันจะตองมีแน และ ๒ ป ๓ ปตอมา เม่ือมีการเจรจาส ําเร็จเรียบรอย WTO ก็ออกมาแจงชัดวา ระบบการ
เงินการคลังตองเปด นอกเหนือไปจากการตัดภาษ ี หรือลดภาษีขาเขาขาออกของสินคาอุตสาหกรรมมาก
ขึ้นแลว แมแตการที่รัฐบาลผมลดภาษีน ําเขารถยนตน้ัน  ไมไดท ําไปโดยไมรูเหตุการณ จะมาอางวาเน่ือง
จากนายอานันทปลอยใหรถเขามามากมาย รถถึงติดมากนั้น  มันคนละเรื่องกัน WTO Agreement เขาเขียน
ไวชัดวาจะตองลดลงเหลือเทาไหร ตอนนั้นเมืองไทยเปนประเทศที่เก็บภาษีรถยนตมากที่สุดในโลก
ประมาณ ๒๕๐ เปอรเซ็นต ผมมาคิดดูแลววา ถาเผื่อเราไมเริ่มลดลงบาง กอนที่WTO จะตองบอกวาใหลด
ภายใน ๓ ป ๕ ป ๗ ป ถาเผื่อเราไมชิงลดกอน อุตสาหกรรมรถยนตในเมืองไทย จะไมมีโอกาสเกิดขึ้นได
อีกเลย เพราะไมเคยทนตอการแขงขันได เพราะฉะนั้นที่ผมลดภาษีรถยนตน ําเขารถยนต ๒๕๐ เปอรเซ็นต
ตอนน้ันมันมากเกินไป มันมากเกินขอบเขต เราลดลงมาครึ่งหนึ่งจะเปน ๑๐๐ หรือ ๑๒๐ เปอรเซ็นต ก็แลว
แต โดยเหตุผล ๒ ประการ เพราะวาภายใน ๕ ป ๑๐ ป WTO เขาบอกมาวาจะตองลดเหลือเทาไหร น่ันคือ
อันแรก ฉะน้ันเราตองเตรียมตัว ใหผูประกอบรถยนตในเมืองไทยนั้นไดตื่นตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภาย
ใตกติกาของโลก อันท่ีสอง ผมมองถึงประโยชนของผูบริโภค ตอนน้ันจํ าไดไหมวาเมืองไทยเปนสุสานรถ
ยนตเบนซ used car ของรถยนตเบนซ ปปหน่ึงเราเอามาจากอังกฤษ เพราะอังกฤษเขาขับทางขวามือ ถนน
ของเขาอยูทางซายเหมือนเรา ปหนึ่งหมื่นกวาคัน บริษัทผมซื้อรถเบนซใหผมนี่แปดลานบาทตอนนั้น รถท่ี
ใชในอังกฤษแลว ๕ ป  เมืองไทยเปนสุสานรถที่ใชแลว รถเบนซที่ใชแลว จะเต็มไปดวยรถเบนซท่ียุโรป
เขาไมใช นอกจากน้ันผูประกอบรถยนตในเมืองไทย จะไมมีสิ่งจูงใจที่จะท ําธุรกิจดานน้ี ใหมันมีประสิทธิ
ภาพ และใหผลประโยชนแกผูบริโภคมากกวาในอดีต เพราะมันไมมีการแขงขัน รถญี่ปุนรถอะไรเขามาก็
สูรถที่ประกอบในไทยไมได เพราะมีก ําแพงภาษีไว แตถาเผื่อใหปลอยใหมีโอกาสเลือกวา จะใหน ํารถจาก



ญ่ีปุนเขามาไดดวยแลว คุณภาพของรถที่ประกอบในเมืองไทย จะตองดีข้ึน อันน้ีเปนเหตุผลหลักการใหญ
แตถาเผื่อสภาพเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงไป แลวเกิดรถติดมากมายมันก็ชวยไมได นายอานันทถูกดานั้น
ไมเปนไรยอมรับได กลับมาเร่ืองเปดเสรี เรารูอยูแลววา WTO เขาจะมาแบบนั้น กระแสของโลกมันมาแน
นอน มหาอํ านาจเขาเปนคนเขียนกติกาโลก เขาตองการเปดเพ่ือเขาจะไดเขามาทํ าธุรกิจในประเทศเหลานี้
เราขัดอันน้ันไมได มันเปนความจริงท่ีเราตองยอมรับ เราไมมีอํ านาจและไมมีบทบาทในการเขียนกติกา
ของโลกในตอนน้ัน ขณะนี้ก็ยังไมคอยมีเทาไหร แตเม่ือเขาเขียนอยางน้ัน เม่ือเปนกติกาโลกแลวเราบนได
เราเถียงไดแตเราก็ตองท ําตามเพราะเราอยูในสงัคมโลก ตอนท่ีผมเปดน้ัน มันไมงายเหมือนวาพอเปดแลว
มันจะเปนอยางน้ี เพราะผมไมคิดวาวิกฤตของเราอันน้ีมันเกิดข้ึนจากการเปดระบบเสรี วิกฤตนี้มันเกิดขึ้น
จากปจจัยอื่นมากมาย เปดระบบนี้ผมเปดในทางทฤษฎีทั้งนั้น แตรัฐบาลผมยังอยูไมนานพอที่จะวางมาตร
การรองรับ รัฐบาลชวน ๑ คุณธารินทรเปนรัฐมนตรีมีมาตรการรองรับ แตตอนหลังมีอีกหลายรัฐบาลไมมี
การนํ าไปใชนั้นถาเผื่อบอกวาท ําไมเราถึงเจอเหตุการณแบบน้ีเกิดข้ึน คํ าตอบ คือ ใช ผมคือ ผูเร่ิมเปด แต
เปดทางทฤษฎีเทานั้น เร่ือง BIBF ตาง ๆ  มาท ํารัฐบาลชวน ๑ คุณธารินทร ในการที่ใหธนาคารตางประเทศ
มาเปดสาขาในเมืองไทย หรือส่ิงท่ีเขาเรียกวา Bangkok International Banking Facility คือสามารถไปกูยืม
เงินดอลลารอัตราดอกเบี้ยถูกไดและไมมีการที่เรียกวาการควบคุมหรือไมมีการสรางกฎเกณฑอะไรขึ้นมา 
ที่จะบรรเทาผลลบของดานน้ี อันน้ีก็เปนเร่ืองท่ีนาเสียดาย แตผมออกมา ๖ ปแลว เร่ิมตนแตในทางทฤษฎี
แตยังไมเริ่มปฏิบัติเลย ประเด็นท่ีสอง สิงคโปรเขาเปดมาต้ัง ๒๐ ปแลว เขาเปดมากกวาเราเยอะ เขาไมเปน
อะไรเลย เพราะ หน่ึง คนเขาเกง คนเขาดี คนเขาซื่อ เขาสรางกฎเกณฑเขาตาง ๆ  ผลลัพธขางเคียงที่มันลบ
เขาสามารถควบคุมไดหมด ของเราน่ีส่ิงท่ีเรียกวาพลาดมากคือเม่ือเราเปด ผมเปดทางทฤษฎ ี ตอมารัฐบาล
อ่ืนเปดทางดานปฏิบัติ เม่ือเปดแลวเราไมเปดเต็มท่ี จะพูดภาษางาย ๆ  การเปดระบบการเงินการธนาคาร
ใหเปนเสรี หมายความวาใหตางชาติเขามาท ํามาหากินได ใหเงินทุนเขามาไดสะดวกขึ้นตาง ๆ ระบบเสรี
หมายความวา ระบบเสรีคือ การอาศัยกลไกทางตลาด คํ าวา กลไกตลาดหมายความวาอยางไร กลไกทาง
ตลาดนี้คงขึ้นอยูกับ Demand Supply ราคาน้ํ ามันรัฐบาลเปดเสรีเหมือนกัน หวังวาน้ํ ามันหรือเวลาน้ํ ามัน
ตางประเทศแพงน้ํ ามันภายในก็ขึ้นได แตถาเผ่ือราคาน้ํ ามันตางประเทศต่ํ า  น้ํ ามันภายในก็ลดลงได ไมใช
บอกวาลิตรละ ๑๐ บาท ก็ตอง ๑๐ บาทตลอดชีวิต บางวันเราก็หวังใหเหลือ ๗ บาท บางวันอาจจะข้ึนเปน
๑๒ บาท อันน้ันคือกลไกทางตลาด Demand Supply เมื่อเราใชระบบเสรีทางดานการเงินแลว กลไกทาง
ตลาดอยางนี้หมายความวา ธนาคารชาติหรือรัฐบาลไทยไปกํ าหนดอะไรไมได ข้ึนอยูกับรอ Demand
Supply อยางเดียว ตลาดตองการอยางไร นอกจาก Demand Supply แลว ตลาดตองการขอมูลท่ีถูกตอง ขอ
มูลที่สมบูรณแลว ตลาดมันจะ react ไปตามน้ัน แตเราลืมไปวาเม่ือเราเปดส่ิงเหลาน้ีแลวยังมีอีกอันหน่ึงท่ี
เรายงัไมเปดน่ันคืออัตรา Exchange Rate เรายังไป Fix อยู น้ันเผ่ือถาเราเปดดานน้ี แลว Foreign Exchange
Regime เราไมเปด ไมปลอยใหเปนไปตามกลไกทางตลาด แตไป Fix วาดอลลารหนึ่งจะตอง ๒๕.๕๐



บาท อันน้ีมันขัดกันอยูในตัว ดานหนึ่งวิ่งขึ้นลงได อีกดานหนึ่งกลับติดอยูกับที่ จะติดกับดอลลาร หรือจะ
ติดกับกระจาดเงินตราตางประเทศท่ีเขาเรียกวา Basket of Currency อะไรก็แลวแต ถาอันนั้นไปก ําหนด จะ
เกิดความยุงยากนั้นถาเผื่อเราไป Fix แลว สมัยกอน Fix กับดอลลาร ๑๐๐ เปอรเซ็นต ตอมาเรา Fix กับที่
เขาเรียกวา Basket of Foreign Currency ซึ่งก็ยัง Weight ของดอลลารมากกวา แตธุรกิจการคาของเราข้ึนอยู
กับอเมริกา และขึ้นอยูกับญี่ปุนดวย แตพออัตรา Exchange ของอัตราดอลลาร กับเงินเยนมันผันแปรไป
มาก ระหวาง ๘๕ ไปถึง ๑๓๐ พอทางโนนผันแปรไปแลวเรายัง Fix อยู เราไมไดอาศัยกลไกทางตลาดแลว
นับวันนับวันท่ีเราไป Fix อยูที่ ๒๕.๕๐ บาทนั้น มันไมถูกตองกับขอเท็จจริงแลว ในเม่ือเงินญ่ีปุนมันตก
ไป ๔๐ เปอรเซ็นต แตเรายังตรึงเงินบาทอยูกับดอลลารอยู ๒๕.๕๐ บาทนั้น กอนที่จะเกิด attack น้ัน เรา
ถูก Fund attack อยู ๓ คร้ัง อังกฤษเม่ือตอนท่ีเขาถูก attack เงินปอนด เม่ือป ๑๙๘- เทาไหรจํ าไมได เขาใช
เงิน ๙ บิลเลี่ยนดอลลาร defend เงินปอนดเขาแลวเขาก็แพ แลวเขายกธงขาวชูมือบอกวายอมแพ เขา
Devalue เงินปอนด ของเราใชไป ๒๔ บิลเลี่ยนดอลลาร และมีอยางที่ไหน อังกฤษนะครับเศรษฐกิจของ
เขาใหญกวาของเราไมรูกี่สิบเทา เขาใช ๘ หรือ ๙ บิลเลี่ยนดอลลาร defend  เงินปอนด และเขายอมแพ
ของเราใชไป ๒๔ บิลเลี่ยนดอลลารครับ และใชอาจจะใชโดยมีอํ านาจทางกฎหมายดวย แตมันเปน
กฎหมายที่ลาหลัง  มันไมมีการคานอํ านาจ ไมมีการตรวจสอบ ไมมีอะไรเลยหรือ ผมไมไดวาคนใดคน
หน่ึงในธนาคารชาติ แตอันน้ีมันไมมีธรรมรัฐ มันไมมีกฎเกณฑที่มันแนนอน ไมมีการคานอ ํานาจซึ่งกัน
และกัน มีแตการใชอํ านาจอยางเดียว เพราะตอนน้ันกอนท่ีจะdefend เงินบาทน้ัน Devalue เงินบาท วา
ดอลลาร ๒๕.๕๐ บาท เปน ดอลลารเหลือ ๓๐ บาท ผมคิดวาอาจจะผิดวาตอนน้ันอาจจะตรึงอยู ยอม
Devalue เสียตอนน้ันอาจจะตรึงอยู แตตอนน้ีเหตุการณผานไป  เราพูดไมไดครับวาอะไรควรทํ าอะไรไม
ควรทํ า มันไมควรจะกลับมายอนวา หน่ึง จริง รัฐบาลผมเริ่มทางทฤษฎีเปดระบบการเงินการคลัง สอง รัฐ
บาลตอมาเปดจริงทางดานปฏิบัติ มีแผนงานเตรียมรับ มีมาตรการเตรียมรับ แตอยางไรไมทราบเหตุผล
อยางไรก็แลวแต ไมไดมีการนํ าไปใชดวยความรอบคอบ  แตจุดใหญท่ีสุด ผมไมคิดวาการเปดระบบเสรี
เปนการนํ าความหายนะมาสูเมืองไทย จริงอยูการเปดระบบเสรี ประเทศที่เล็กอยางเราคงจะเสียเปรียบมาก
กวาไดเปรียบ แตมันเปนเร่ืองของกระแสของโลก ท่ีจะตองเดินไปทางน้ัน แตมันมีหลายอยางท่ีเราควรทํ า
เราควรจะมีมาตรการ แมแตมาตรการของการปรับ ที่เรียกวา unpact unpact ดอลลารบาท Exchange rate
ออกมาเราไมไดทํ าดานหน่ึง เราเปดใหวิ่งไปวิ่งมาตามกลไกทางตลาด อีกดานหน่ึงเราปดตรึงไวเลย ย่ิงตรึง
เทาไหรคาของเงินไมตรงกับความจริงเลย

คํ าถาม:  ดิฉันสนใจระบบการศึกษาของอังกฤษ อยากเรียนถามคุณอานันทวา Summer Hill School ของ
อังกฤษ ซึ่งเปนโรงเรียนตัวอยางของอังกฤษ เขาปฏิรูปกันอยางไร ถึงไดเปนโรงเรียนตัวอยาง เพราะวาวัน



ศุกรที่จะถึงนี ้ ดิฉันตองไปคุยปฏิรูปการศึกษา กับคุณหมอประเวศ และ ดร.สิปปนนทอะไรพวกนั้น ก็
อยากรูเร่ือง Summer Hill ของอังกฤษ

ฯพณฯ อานันท:  ผมขอประทานโทษ ผมไมรูเร่ือง Summer Hill School เลย ผมน่ีอาจจะรูจัก…….
(เสียงขาดหาย)

ยังใชไม เหมือนกัน อยางโรงเรียนท่ีผมไปอยางโรงเรียนเด็ก โรงเรียนมัธยมเขาเรียก Fourth Fifth, Upper
Fifth แลวก ็Remove แลวถึงจะม ี Sixth โรงเรียนผม Upper Fifth นี่เรียก Upper Fifth เปนระดับที่เรียกวา
อาจจะถือวา ม. ๖ แตอีกโรงเรียนหน่ึงระดับน้ีอาจจะไมเรียก upper fifth เขาอาจจะเรียก Remove มันเร่ือง
ของเขา เคร่ืองแบบเปนเร่ืองของเขา ระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษาเขาก็จัดของเขาเอง หนังสือ
Textbook เขาก็จัดของเขาเอง เพราะเขาตองการความหลากหลาย และใหแตละโรงเรียนเปนคนเลือกวา
ควรจะใชหนังสือของใคร มันก็จะเกิดการแขงขันระหวางผูเขียนหนังสือ  มันไมไดผูกขาด ไมไดผูกขาด
ธุรกิจการเขียนหนังสือวิชาการ และผูกขาดการพิมพดวย  อันน้ีแหละครับเปนบอเกิดคอรัปช่ัน อะไรก็ตาม
ก็มีการผูกขาดทั้งนั้น เคร่ืองแบบนักเรียนก็เหมือนกัน หัวคะแนนไดไปหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่จํ าเปนที่สุด
ตองเริ่มที่กระทรวงศึกษา ผมเคยไปพูดตลก ๆ  เขาจะชอบไมชอบตอนผมเปนนายก ผมไปที่กระทรวง
ทบวงมหาวิทยาลัย  ผมบอกวาสิ่งแรกที่ผมอยากทํ าคือยุบกระทรวงของคุณ มันมีไปท ําไม ผมก ําลังชวยตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เรียกวา Asian University Science and Technology รวมกับ Imperial College โอโห
กระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดเขาไมดูเลยวา ไอความตั้งใจกับคนที่มาประกอบธุรกิจไมใชธุรกิจ
มาประกอบเรื่องศึกษา เขามาตามตัวเลขครับ จะเปดไดตองมีหองสมุด ที่มีหนังสือ ๕๐,๐๐๐ เลม อันน้ี
แหละครับคือระบบราชการ ความคิดแบบราชการ ท ําไมมหาวิทยาลัยที่มันจะเริ่มตนเนี่ย มันตองคิดถึง
เร่ืองตึกเร่ืองหองนอน เร่ืองแล็บ หรืออะไรตาง ๆ  มันจะมีหนังสือหมื่นเลม หรือหาหม่ืนเลม  ผมยังมองไม
เห็น ไมวาจะทํ าอะไร อันน้ีผิดกฎน่ี อันน้ันผิดกฎน่ัน  แตไมเคยมาน่ังคิดครับวา ไอกฎที่ตั้งขึ้น มันเปนกฎที่
ถูกตอง กฎท่ีดีหรือเปลา สิ่งเหลานี้ ดังน้ันผมถึงเช่ือครับวา รัฐบาลตองเลก็ รัฐบาลตองควบคุม รัฐบาลจะ
ตองเปนเจาของและควบคุมนอยที่สุด รัฐบาลจะตองเปน Facilitator จะตองสงเสริม โรงเรียนน้ีควรจะตอง
เปนเรื่องของทองถิ่น เราตองพยายามสรางสถาบัน คณะผูปกครอง หรือคณะอะไรแลวแต กรรมการ
บริหาร ที่อังกฤษเขา โรงเรียนรัฐของเขาอยูภายใต  Local Education Authorities ผูบริหารงาน ผูบริหาร
ทองถิ่นเขาถึงจะรู หลักสูตรที่สอนที่สงขลากับหลักสูตรที่สอนที่เชียงราย มันไมควรจะตองตรงกันทุก
อยาง  สงขลาเปนเมืองทะเลเปนเมืองประมง เปนเมืองรอน เชียงรายเปนเมืองเขา เปนเมืองชาวเขา เปน
เมืองหนาว เปนเมืองปาไม จะตองมีหลักสูตรที่เรียกวา Optional Subjects ที่แตกตางกันไป ท ําไมการเลน
กีฬา เวลาเลนกีฬาที่โรงเรียนที่สงขลาจะตองตรงกับการเลนกีฬาที่โรงเรียนที่เชียงราย มันเร่ืองอะไรละ



ครับ ทํ าไมไปก ําหนดวิถีชีวิตของคนเสียหมด ท ําไมไปก ําหนดพฤติกรรมของโรงเรียนท้ังหมด เขาอยากจะ
เลนวันศุกรบายไป  อีกโรงเรียนอยากเลนพุธเชา ก็ใหเขาเลนไป มันแตกตางอะไรกัน โรงเรียนน้ันอยากให
อานหนังสือเขียนโดยครูคนน้ี ก็ใหเขาอานไป ถาเผื่อไมดีคุณภาพเขาก็เสียเอง ดังนั้นกระทรวงศึกษาที่
อังกฤษอเมริกา สวนใหญจะเปนสิ่งที่เขาส ําคัญมาก  คือเขาเรียกวา Inspectors ทุก ๆ  ๒ ป เขาจะสงพวกนี้
ซึ่งมีความเที่ยงธรรมไปตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของการศึกษา คุณ
ภาพของวิชาการ คุณภาพของ physical facilities  ตาง ๆ  แลวท ําออกมาเปนรายงาน แลวเปดเผยดวย แต
ของเรานี้ไมไดครับ คุมจิตใจหมด สั่งหมด สอนใหคนไทยเปนทาส แลวเปนทาสแลวยังเปนทาสที่เลวอีก

(มีคํ าถามแทรก)
คํ าถาม:  คือในเร่ืองของธรรมรัฐ ทุกคนก็ตองเห็นวาดี อันน้ีเปนท่ีหว่ันเกรงกันมาก เพราะวา คิดวาประชา
ชนของเราจะพรอมไหม คือประชาชนสวนมากก็อยูในชนบท

ฯพณฯ อานันท:  อันน้ีผมเสียดาย คนไทยจ ํานวนไมนอย รวมท้ังพ่ีนองเพ่ือนฝูงบางคนน่ี ที่ยังพูดอยูตลอด
เวลาวา เมืองไทยประชาธิปไตยยังไมพรอม ยังไมพรอม ผมไดยินมา ๖๕ ป ไมพรอม เม่ือไรครับจะพรอม

คํ าถาม:  คืออยางทานวา กระทรวงศึกษาก็ชื่อ ๆ อะไรน้ีนะคะ

ฯพณฯ อานันท:  มันตองพรอม มันไมไดเปลี่ยนจุดเดียวครับ ไมตองเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนทุกอยางหมด
ครับ แตเปนการเปลี่ยนอยางวิวัฒนาการ  แตเปาหมายเราตองรูวาเราจะเดินไปทางไหน

คํ าถาม:  คนชนบทเช่ืออะไรงาย และเรื่องซื้อเสียงงาย เราไมกลัววาเขาจะซื้อเสียง

ฯพณฯ อานันท:  ผมวาบางครั้งบางคราว แมแตสื่อของเราก็ใหขอมูลที่ไมถูกตองนะครับ ผมไมไดสัมผัส
ดวยตัวเองโดยตรง  แตผมมีเพ่ือนฝูงท่ีอยูในกรม องคกรเอกชนมาก องคกรชุมชนของเมืองไทยน่ี  ไมได
ออนแออยางที่คนคิด ไมไดออนแอ มีองคกรชุมชนโดยเฉพาะองคกรชุมชนทางดานสิ่งแวดลอมที่คอนขาง
จะแข็งดวย แลวพวกนี้เขาไมขอความชวยเหลือทางดานการเงินเลย แตผมวามันตองเร่ิมตน

(มีคํ าถามแตไมชัดเจน)
ฯพณฯ อานันท:  ผมวาผมขอใชค ําพูดของประธานาธิบด ี Roosevelt หนอยไดไหมครับวา สิ่งที่นากลัวที่
สุดในชีวิตคือความกลัว ผมขอประทานโทษ ผมจะตองไปเปนประธานที่ประชุมอีกที่หนึ่งนะครับ



พล.ต หญิงวิไล:  คะ ก็ขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง รูสึกปลื้มใจ ดีใจที ่ฯพณฯ กรุณามาใหความรูแกเรา
ความจริงยังมีอีกหลายคํ าถามนะคะ แตไมมีเวลา หวังวาคงจะไดรับความอนุเคราะหในคราวตอไปนะคะ ก็
ขอเรียนเชิญทานอาจารย เจากรมแพทยกรุณามอบของที่ระลึกให ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน ดวยคะ
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