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ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดรับเชิญมาแสดงปาฐกถาในวาระครบรอบหน่ึงปของสถาบันเอเชีย-ยุโรป

ในปท่ีมีเร่ืองรายแรงเกิดข้ึนมากมาย ก็ยังอุนใจอยูบางท่ีมูลนิธิ หรือที่เรียกยอวา ASEF ไดผานพนหลัก
หนึ่งปไปแลว

เอเชียและยุโรปตางเปนแหลงอารยธรรมเกาแก แตกระแสการไหลของความคิดและความรูมักจะเปนไป
ในทิศทางเดียว เวทีนี้จึงเปนโอกาสอันเปรียบมิไดที่เราจะสามารถแกไขจุดบกพรองนั้นและเรียนรูจากกัน
และกันเพ่ือท่ีจะไดเขาใจกันดีข้ึน

เน่ืองจากหัวขอท่ีอยูในใจทุกคนระยะน้ีคือวิกฤตการณเศรษฐกิจเอเชีย ถาหากผมจะเร่ิมโดยไมกลาวถึง
เรื่องนี้ก็คงจะดูกระไรอยู

ในชั่วเวลาเพียงครึ่งป ส่ิงท่ีเรียกกันวาปาฏิหาริยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคซ่ึงสรางสมมาเปนหลายสิบปได
หยุดชะงักลง

ความเปนไปไดของศตวรรษเอเชียแปซิฟก ซ่ึงเคยมองกันวาจะตองเกิดข้ึนแนนอน บัดน้ีกลับเปนเคร่ือง
หมายคําถามท่ีคางอยูในอากาศ

ส่ิงท่ีเราดําเนินการตอไปจากจุดน้ีจะตัดสินวาปญหาท่ีเราเผชิญอยูในปจจุบันเปนเพียง “หลังเตา” ลด
ความเร็ว หรือวา “ปาฏิหาริยเอเชีย” จะกลายเปนเพียงเชิงอรรถในตําราประวัติศาสตร

ตัวผมเองเชื่อวาพื้นฐานของภูมิภาคยังเขมแข็งพอที่จะใหมีการฟนตัวไดภายในระยะเวลาอันสมควร แตทั้ง
น้ีมีขอแมวาเราจะตองดําเนินตามเสนทางท่ีถูกตอง

เสนทางถูกตองท่ีวาน้ันเปนประเด็นท่ีถกเถียงกันอยางดุเดือดอยูแลวในหมูผูท่ีคงแกเรยีนมากกวาผม ดัง
น้ันวันน้ีผมต้ังใจท่ีจะกลาวถึงอีกคําถามหน่ึงซ่ึงไมไดมีความสําคัญยอหยอนไปกวาน้ัน แตมักจะถูกปดไป



อยูขอบขางของการโตเถียง น่ันคือ ทําอยางไรเอเชียจึงจะดึงเอาบทเรียนท่ีเจ็บปวดจากวิกฤตการณน้ีมาใช
วางรากฐานการพัฒนาระยะยาวซ่ึงสมดุล เสมอภาค และยั่งยืนได

ผมถามคําถามน้ีเพราะวาการพัฒนาไมไดหมายความถึงการเจริญเตบิโตอยางเดียว

เราเห็นมาแลววาการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วน้ันอาจเกิดขึน้ไดแมวาการพัฒนาดานอ่ืนๆ ยังคงลาหลังอยู
ไมวาจะเปนความเปนธรรมในสังคม การกระจายรายไดอยางเสมอภาค หรือการบริหารสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกหลัก

การพัฒนาน้ัน หากเราจะอุปมาอุปมัยแบบเอเชีย ก็ถือไดวาเปนเรื่องของหยินกับหยาง เปนเรื่องที่จะตอง
หาความสมดุลใหไดระหวางส่ิงท่ีเราใหความสําคัญทัดเทียมกันหลายๆ อยาง ซ่ึงการเจริญเติบโตเปนเพียง
หน่ึงในน้ัน

เน่ืองจากเอเชียเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายเหลือเกิน การพูดคลุมๆ โดยรวมก็อาจจะกวางเกินไป ดัง
น้ันขอสังเกตของผมสวนใหญจะดึงมาจากกรณีของประเทศไทย และก็เปนไปไดวาขอสังเกตบางขอของ
ผมอาจจะประยุกตใชในกรณีอ่ืนได แตในสวนน้ันผมขอใหทานผูฟงไดโปรดวินิจฉัยเอาเองก็แลวกัน

ทบทวนอดีต ทบทวนตัวเอง

ไดมีหลายทานต้ังขอสังเกตวาวิกฤตการณการเงินของไทยเปนพรท่ีจําแลงมา

ในความเห็นของผม ผลดีท่ีสุดจากวิกฤตการณคือเปนการบังคับใหเราตองพินิจพิจารณาตัวเองมากข้ึน

บัดนี้เมื่อเราไดเรียนรูความจริงดวยตัวเองแลววาตลาดโลกอาจโหดรายไดเพียงใด เราก็ควรอยูในสภาพจิต
ใจอันเหมาะสมท่ีจะแกไขจุดออนตางๆ ในระบบของเราซึ่งละเลยกันมานานตั้งแตสมัยเศรษฐกิจเฟองฟู

การประเมินตัวเองนี้มีความสําคัญอยางยิ่งยวด เน่ืองจากทางเลือกท่ีเราตัดสินใจในวันน้ีจะเปนตัวกําหนด
วิถีทางการพัฒนาของเราในระยะยาว

ถาเรายอนกลับไปดูวาเราเร่ิมจากตรงไหนและมายืนอยูตรงไหนในปจจุบัน ก็จะเห็นชัดวาเราจําเปนตอง
หาทางเลือกใหมๆ

ตอนท่ีเอเชียตะวันออกเร่ิมเรงพัฒนาเศรษฐกิจในชวงปลายคริสตทศวรรษ ๑๙๕๐ นั้นยังไมมีบทสรุปแน
ชัดวาตลาดเสรีหรือการวางแผนจากสวนกลางเปนระบบท่ีดีกวา



เน่ืองจากเรามแีรงงานราคาถูกจํานวนมากและอุดมไปดวยทรพัยากรธรรมชาติ เราจึงดําเนินนโยบายการ
คาและการลงทุนซึ่งมองออกไปขางนอก และคอยๆ ปรับเศรษฐกิจของเราเขาเปนสวนหนึ่งของตลาดโลก

ผลก็คือเศรษฐกิจของเราเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาก ความสําเร็จของเอเชียตะวันออกไดรับการขนาน
นามจากนักวิเคราะหและผูสังเกตการณชาวตะวันตกวาเปนปาฏิหาริยและถูกหยิบยกเปนตวัอยางสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ของโลก

แตในขณะเดียวกันท่ีเราเจริญเติบโต การพัฒนาของเราก็เริ่มบูดเบี้ยว พวกเราหลายคนรักความฟุมเฟอย
มากกวาประสิทธิภาพ อัตราการเติบโตท่ีสูงมากกวาการกระจายรายไดอยางเท่ียงธรรม และกําไรเร็วๆ
มากกวาความย่ังยืน

สําหรับประเทศท่ีแสวงหาทางออกจากความยากจน ทางเลือกเหลาน้ีก็ไมนาแปลกใจ เพราะถาจะวาไป
แลว สิ่งที่เราทําจริงๆ ก็คือการพยายามไลกวดใหทันประเทศอ่ืนโดยตองบีบยอระยะเวลาทําส่ิงตางๆ ที่
ตะวันตกตองใชเวลาเปนรอยๆ ปใหสําเร็จภายในเพียงไมก่ีทศวรรษ

ทานท่ีทํางานกับคอมพิวเตอรยอมทราบดีวาการบีบยอขอมูลใหมีขนาดเล็กลง หรือที่เรียกวา compression
น้ัน ปกติจะทําโดยการตัดขอมลูท่ีไมสําคัญหรือซํ้าซอนออกไป แตในกรณีของเรา สิ่งที่เราตัดออกไปนั้น
ไมใชส่ิงท่ีไมสําคัญหรือซํ้าซอน

แมวาจากภายนอกจะดูเหมือนวาเราไลกวดประเทศอ่ืนทางดานเศรษฐกิจไดทัน แตความสําเร็จนั้นมักได
มาจากการเสียสละดานการพัฒนาสังคมและการเมือง

เม่ือเศรษฐกิจพังลงมาเราจึงตระหนักวาสถาบันหลายอยางของเราไมพรอมท่ีจะเผชิญความทาทายของยุค
โลกาภิวัตน ขณะที่โลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางลึกล้ํา แตทวาสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของเรากลับกาวตามไมทัน

ประสิทธิภาพ การอุปถัมภ และการบริหารเศรษฐกิจ

การปฏิรูปท้ังระบบซ่ึงเอเชยีตองทําหากยังจะครองความเปนเอกตอไปในยุคโลกาภิวัตนน้ันจะไมเกิดขึน้
ไดเพียงชั่วขามคืน ซ่ึงย่ิงทําใหจําเปนท่ีกระบวนการน้ีจะตองเร่ิมโดยเร็ว

การแขงขันระหวางประเทศกําลังพัฒนาไดเขมขนขึ้น โดยมีผูเลนรายใหมๆ ในเศรษฐกิจโลก แตละ
ประเทศก็โฆษณาขายแรงงานราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และกฎหมายที่เปนมิตรตอนัก
ลงทุน



สวนในโลกตะวันตก แรงหนุนทางการเมืองสําหรับสิทธิประโยชนพิเศษทางการคาหรอืความชวยเหลือ
พิเศษสําหรับประเทศกําลังพัฒนานับวันมีแตจะหายากข้ึน

วิธีเดียวที่เราจะอยูรอดในระยะยาวไดคือโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ และกุญแจสูการปรับปรุงประ
สิทธิภาพก็คือการบรหิารเศรษฐกิจใหดีกวาเดิม

พูดอยางนี้ฟงดูเหมือนกําปนทุบดิน ดังน้ันเราควรชัดเจนวามันเก่ียวของกับอะไรบาง มีปจจัยอะไรบางที่
เปนอุปสรรค อะไรบางท่ีเปนตัวสงเสริม

ส่ิงหน่ึงท่ีเปนอุปสรรคคือความเฉ่ือยทางสถาบัน

ความสําเร็จทางเศรษฐกิจของเอเชียถูกเรียกวาเปนปาฏิหาริยเพราะมนัต้ังอยูบนกรอบทางสถาบันซ่ึงมักจะ
ขัดตอหลักเศรษฐกิจแบบตลาดเสร ีเชน การแทรกแซงอยางเขมขนจากรัฐ นโยบายอุตสาหกรรมซ่ึง
กําหนดโดยรัฐ และเครือขายสายสัมพันธท่ีแนบแนนระหวางภาครัฐกับธุรกิจ เปนตน

แตก็อยางวา ไมมีอะไรสําเร็จเทากับความสําเร็จ ตราบใดที่เศรษฐกิจยังคงรุดหนาอยูเรื่อยๆ สถาบันท่ีรอง
รับการเจริญเติบโตของเอเชียก็ทํางานไดดีพออยูหรอก แตเมื่อเกิดวิกฤตการณขึ้น จุดออนตางๆ ก็ถูกเปด
โปงใหโลกเห็นหมด และเม่ือระบบลมเหลว การปฏิรูปก็ไมใชแคเรือ่งของสมัยนิยมแลว แตกลายเปนเรื่อง
ท่ีจําเปนอยางจริงจัง

ในกรณีของประเทศไทย การที่เรารวมตัวเขาเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกไมไดเปนไปอยางราบรื่นไร
รอยตอ แตไดสรางการขัดแยงภายในตัวเองซึ่งนําไปสูความดอยประสิทธิภาพในระบบ

ในขณะท่ีเรารับระบบทุนนิยมตะวันตกมา แตก็ยังรักษาระบบเครือขายอุปถัมภแบบดั้งเดิมอยู ซึ่งเปน
ระบบท่ีใชสายสัมพันธสวนตัวในการจัดสรรคุณคาและทรพัยากร

สายสัมพันธสวนตัวน้ันอาจจะไมมีพิษมีภัยอะไรก็ได แตถามันกลายมาเปนปจจัยในเร่ืองสาธารณะก็อาจ
เปนภัยอยางมหันตได เนื่องจากระบบอุปถัมภไมไดตั้งอยูบนหลักความดีความชอบจึงทําใหมันมักเปนบอ
เกิดของความดอยประสิทธิภาพ พฤติกรรมแสวงคาเชาทางเศรษฐกิจ และการฉอราษฎรบังหลวง

การบริหารทรัพยากรและวิถีแบบไทยๆ

อีกลักษณะหน่ึงของสังคมไทยท่ีจําตองแกไขโดยรีบดวนคือวิธีท่ีเราใชและบรโิภคทรพัยากร

ถามีประเทศใดที่สามารถอยูไดโดยพึ่งตัวเอง ประเทศนั้นก็คือประเทศไทย ซ่ึงพอขนุรามคําแหงมหาราช
ไดต้ังขอสังเกตไวในคริสตศตวรรษท่ี ๑๓ วาในนํ้ามีปลาในนามีขาว



ในอดีตประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติจนเร่ืองประสิทธิภาพในการใชทรพัยากรไมเคย
เปนประเด็น ยกตัวอยางเชน เมื่อกรมปาไมไดกอตั้งขึ้นเมื่อรอยกวาปที่แลว ภาระหนาที่ซึ่งกรมไดรับมอบ
หมายคือการดูแลการตดัปาไมมาใชประโยชน ไมใชการอนุรักษปาไม

สมบัติธรรมชาติของเราไดลดลงไปไมนอยจากอดีต เน่ืองจากเราเปล่ียนรปูแบบการใชทรัพยากรจาก
เศรษฐกิจแบบยังชีพหรือบริโภคภายในประเทศไปสูการปอนตลาดโลก

นาขาวท่ีอุดมสมบูรณรอบๆ กรุงเทพฯ ไดกลายเปนนิคมอุตสาหกรรมและหมูบานไปแลว อาวไทยก็
ประสบปญหาถูกทําประมงมากเกินไป ปาไมของเราก็รอยหรอไปมากจนตองมีการหามตัดปาไม

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยางผิดๆ ในยุคปจจุบันไมไดหมายความวาคนไทยไมรูจักแนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพหรือความยั่งยืน

อันที่จริงแลวเรามีพลังดั้งเดิมซึ่งจําตองฟนฟูและดึงออกมาใช โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาวิกฤตขณะน้ี

เดิมทีกอนท่ีเราเปดใจใหกับลัทธิบริโภคนิยม การนําวัสดุกลับไปใชใหมและการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดก็เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเดิม การใชทรพัยากรอยางย่ังยืนไดสรางไวในระบบอยูแลว แต
ละคนจะใชทรัพยากรเพียงเทาท่ีจําเปน ความรํ่ารวยดานวัตถุเปนเรือ่งรอง การทําบุญเปนเร่ืองท่ีสําคัญกวา
ครอบครัวที่มีญาติพี่นองอยูในครัวเรือนเดียวกันเปนตะขายชูชีพทางสังคมอยางดีสําหรับคนที่ดูแลตัวเอง
ไมได เชนคนชรา การสรางสมความรํ่ารวยมหาศาลก็ทําไดอยู แตไมมีเหตุผลจูงใจมากมายอะไรที่จะตอง
ทําอยางน้ัน

การท่ีเราไดรูจักกับความสุขของสังคมบรโิภคไดเปล่ียนส่ิงเหลาน้ีไป ส่ิงจูงใจคนไทยไดแปรเปล่ียนจาก
การทําบุญไปเปนการทํากําไรเพ่ือใหสามารถสนองความตองการท่ีจะมส่ิีงฟุมเฟอยในชีวิตได

ผมไมไดอาลัยอาวรณยุคสมัยท่ีผานหายไปแลว โลกเรายอมเปลี่ยนไปและไมมีทางที่เราจะกลับไปเหมือน
เดิมได  ประเด็นของผมคือวาในขณะที่เราพยายามเรงรีบตามตะวันตกใหทัน แตบทเรียนทั้งที่เราเรียนจาก
ตะวันตกและจากอดีตของเราเองกลับเปนบทเรียนที่ไมสมบูรณ

ขณะทีต่ะวันตกไดวิวัฒนาการกลไกเพ่ือตรวจสอบและคานอํานาจเพ่ือควบคมุความเกินพอดีของระบบ
ทุนนิยม ความกระตือรือรนของเราท่ีจะตักตวงผลประโยชนจากทุนนิยมทําใหเรามองขามความสําคญัของ
กลไกเหลาน้ันไป

ในขณะท่ีความโปรงใสและความรับผิดชอบตอสังคมไดเปนเสาหลักของรัฐภิบาลในตะวันตกมาเปนเวลา
นานแลว แตในเอเชีย สายใยระหวางอํานาจและเงินสวนใหญยงัคงซอนเรนจากสายตาประชาชน



เราไดมุงท่ีจะลอกเลียนวิถีทางของตะวันตกโดยไมเขาใจปรัชญาท่ีรองรับมนัหรือวามันวิวัฒนาการมา
อยางไร

ในเวลาเดียวกัน เราก็โยนทิ้งธรรมเนียมการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนของเรา และสรางระบบทุนนิยมพันธุ
ทางซ่ึงใชการอุปถัมภเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด กลายเปนสูตรสําหรับการพัฒนาท่ีไมสมดุลและไมย่ังยืน

ธรรมาภบิาลและการบรหิารเศรษฐกิจ

เห็นไดชัดวาเราจําเปนตองมีการบริหารเศรษฐกิจท่ีดีกวาน้ี และกุญแจก็คือธรรมาภิบาล

ผมตองขอเนนวาธรรมาภิบาลมีความหมายมากกวาการปกครองทีดี่ มากกวาการมีคนซ่ือสัตยและมีความ
สามารถอยูในตําแหนงสาธารณะ

เราคนไทยมักรูสึกอบอุนใจกับความแนนอนท่ีมาจากการมีผูนําเขมแข็ง และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศเรา
ประสบปญหา เราก็ใฝฝนใหมีอัศวินข่ีมาขาวเขามาชวยพวกเรา

แตยุคแหงการตัดสินใจแบบ “คุณพอรูดีที่สุด” ไดหมดไปแลว

แมวารัฐจะดูเหมือนวามีอํานาจนาเช่ือถือ แตก็ไมไดรูดีไปทุกอยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบันน้ีซ่ึง
ตลาดมักจะสวนทางกับความพยายามของรฐัท่ีจะรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน รัฐบาลตาม
ลําพังไมมีทางทราบหรอกวาโครงการเข่ือนจะกระทบชีวิตของคนท่ีอยูลางนํ้าหรือระบบนิเวศนในบริเวณ
น้ันอยางไร

ถาเปนการท่ีตองเลือกระหวางส่ิงท่ีมีความสําคัญทดัเทียมกัน ผูนําทางการเมอืงก็มีสิทธ์ิท่ีจะทําใหเราผิด
หวังไดพอๆ กับที่จะชวยเราได

ในประเทศกําลังพัฒนา บอยคร้ังรัฐบาลมักจะตัดสินใจทางการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงสวนทางกับ
ประโยชนสาธารณะ

ธรรมาภิบาลคือการวางกลไกเพ่ือกําหนดวาประโยชนของสาธารณะอยูตรงไหนและเพ่ือใหม่ันใจวา
ประโยชนสาธารณะจะไดรับการตอบสนองเหนืออ่ืนใด น่ีคือเหตุผลของขบวนการปฏิรูปการเมืองซ่ึง
กําลังเกิดข้ึนในประเทศเอเชียหลายประเทศ

เง่ือนไขจําเปนสําหรับธรรมาภิบาล

ถาเราจะใหธรรมาภิบาลเกิดข้ึนได จะตองเกิดการปฏิรูปในหลายระดับ



รัฐบาลจะตองตอบสนองตอความตองการจําเปนของประชาชน และเพ่ือท่ีจะทําเชนน้ันได กอนอื่นรัฐจะ
ตองรับผิดชอบ

รัฐบาลท่ีไมตองอธิบายอะไรตอใคร รัฐบาลท่ีดําเนินการตางๆ ไดโดยไมมีการตรวจสอบ มีแนวโนมมาก
กวาท่ีจะใชอํานาจในทางท่ีผิดและเพิกเฉยตอประโยชนสาธารณะ

การถวงดุลและคานอํานาจเปนหัวใจของความรับผดิชอบตอสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยตัวแทน เปนหนาท่ีของฝายคานท่ีจะทําหนาท่ีน้ีในสภานิติบัญญัติ

แตเทานั้นยังไมพอ จะตองมีการวางกลไกถวงและคานอํานาจตลอดท่ัวท้ังสังคมเพ่ือถวงดุลสถาบันท่ีทรง
อํานาจท่ีสุดของสังคม

จําเปนตองมีสื่อมวลชนที่อิสระและรับผิดชอบ ที่เปนตัวแทนของความคิดเห็นกวางขวาง เพ่ือใหแนใจวา
ทุกแงมุมของประเด็นปญหาไดเผยแพรใหทราบกันอยางเปนธรรม

จะตองมีการสงเสริมใหกลุมประชาชนหรือ NGOs เกิดข้ึนมาและติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
และใหความรูกับประชาชนและรัฐบาลเก่ียวกับประเด็นทีห่วงกังวล

เมื่อมีหลายชองทางที่ประชาชนสามารถใชแสดงออกความตองการของเขาได ก็จะมีความเปนไปไดเพิ่ม
ขึ้นวาแตละประเด็นจะไดมีการถกเถียงหารือกันทุกแงมุมและสามารถหาทางออกที่ทุกฝายยอมรับได

เม่ือการตัดสินใจนโยบายสาธารณะทํากันอยางลับๆ หรือโดยกลุมคนเล็กๆ เม่ือน้ันแหละสาธารณ
ประโยชนอาจจะเสียหายได

เพ่ือปองกันไมใหเกิดเชนน้ัน กระบวนการตัดสินใจจะตองโปรงใสและเปดตอการตรวจสอบ ประชาชน
ตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีเก่ียวกับนโยบายและโครงการสาธารณะ

แนนอน ธรรมาภิบาลจะไมกอใหเกิดสังคมยูโทเปยท่ีงดงามสวยหรูได อันท่ีจริงแลวอาจจะวุนวายดวยซํ้า
ไป เสียงคนโตเถียงกันอาจจะดังหนวกหูได เราจึงตองระลึกไวเสมอวาทําไมจึงจําเปนตองมีธรรมาภิบาล

พวกเราทุกคนใฝฝนอยากมีผูนําแบบโซโลมอนซ่ึงมีท้ังคุณธรรมและสติปญญาลํ้าลึกสามารถแกปญหาท้ัง
ปวงใหเราไดโดยไมตองยุงยาก แตในความเปนจริงผูนําก็คือมนุษยซ่ึงมีกิเลสและมีจุดออนท้ังปวงท่ีมนุษย
ทั่วไปมี

ธรรมาภิบาลน้ันชดเชยจุดออนของพวกเขาโดยการเปดกระบวนนโยบายใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม



ประเทศไทยเองกําลังดําเนินการปฏิรูปอยูเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล

เม่ือปท่ีแลวเราไดผานรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงยกรางโดยการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของประชาชนเปนคร้ัง
แรกในประวัติศาสตร

ในฐานะผูท่ีมีสวนในกระบวนการยกราง ผมก็มีความหวังสําหรับรฐัธรรมนูญฉบับน้ี ผมอยากจะคิดวาตอ
ไปมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนสังคมประชาธิปไตยที่เปดกวาง สังคมท่ีความโปรงใสและความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องปกติมากกวาเปนขอยกเวน

ผมอยากคิดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะทําใหสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมืองไดรับการคุม
ครองและค้ําประกันดีกวาเดิม

ผมอยากคิดวาการที่รัฐธรรมนูญปรับแกกระบวนการเลือกตั้งจะชวยลดการเมืองแบบหวานเงินและการฉอ
ราษฎรบังหลวง และอยากคดิวาการถวงคานตามรัฐธรรมนูญจะทําใหนักการเมืองมีความรับผดิชอบตอ
สังคมมากข้ึน

แนนอน รัฐธรรมนูญไมใชกระสุนวิเศษที่จะแกปญหาทั้งปวงของสังคมไดภายในชั่วขามคืน สังคมทกุ
สวนจะตองอาแขนรับอุดมการณที่อยูเบื้องหลังรัฐธรรมนูญกอนที่มันจะสรางความแตกตางได

บรรษัทภิบาล

ธรรมาภิบาลไมไดหยุดอยูแครัฐบาล เราจําเปนตองเรียกรองความรับผิดชอบตอสวนรวมและความโปรง
ใสจากบริษัทและผูเลนทุกรายท่ีมีอิทธิพลตอสาธารณประโยชนเกินสัดสวน

ข้ึนช่ือวาบริษัทก็ไมไดปลอดจากการถูกใชในทางท่ีผิดไปมากกวารัฐบาล แตถูกสังคมสอดสองนอยกวา

ตามตรรกะของระบบอุปถัมภ บริษัทยอมจะใชเสนสายใหมากท่ีสุดเพ่ือปดภาระตนทุนตางๆ ออกไปให
สังคมรบั โดยเฉพาะอยางยิง่ตนทุนดานส่ิงแวดลอมเชนการสูญเสียทรัพยากรหรือความเสียหายตอส่ิงแวด
ลอม

ในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ ยิ่งเปนเรื่องยากที่จะบังคับใหบริษัทรับผิดชอบตอสวนรวม

การทําบัญชีแบบยืดหยุนและสรางสรรค บวกกับการตรวจสอบบัญชีแบบพอเปนพิธีสามารถเนรมิตบัญชี
งบดุลซึ่งไมสอดคลองกับความเปนจริงเลย อีกท้ังการประเมนิคาทรัพยสินสูงเกินความจริงก็สามารถทํา
ใหเกิดภาพท่ีชวนไขวเขวได ถาหากบริษัทมีความสัมพันธแนบแนนกับผูมีอิทธิพลทางการเมอืงก็สามารถ
เก็บโครงกระดูกไวในตูไดตอไปอยางมิดชิด



ภาระการสอดสองภาคเอกชนเพ่ือหาความไมชอบมาพากลจึงไมอาจปลอยใหเปนหนาท่ีของรัฐได ผูถือ
หุนและผูบริโภคที่ชาญฉลาดจะตองทําหนาที่ปองกันการกระทําผิดโดยบริษัท และหนาท่ีน้ีจะกระทําไดก็
ตอเมื่อมีการเปดเผยขอมูลตัวเลขเต็มที่เกี่ยวกับการทํางานของบริษัท

สรุป

วิกฤตการณท่ีเผชิญหนาเอเชียตะวันออกจริงๆ แลวเปนวิกฤตการณในการปรับตัว

ท่ีมันแกยากก็เพราะถาหากเราจะปรับตัวใหไดดี เราจะตองเลิกธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางบางอยางท่ี
ไมสอดคลองกับตลาดโลก

ถาเราหวังท่ีจะเฟองฟใูนยุคท่ีทาทายน้ี ยิ่งมีการปฏิรูปเร็วเทาไร ยิ่งเราเปดสังคมเร็วขึ้นเทาไร ยิง่เราสราง
ระบบท่ีมีความโปรงใสและความรับผิดชอบตอสวนรวมเร็วเทาไร ผลตอบแทนที่ไดมาก็จะยิ่งแนนอน
มากข้ึนเทาน้ัน

จริงอยูวามีหลายคนเลือกท่ีจะวาดภาพวิกฤตการณในแงของชาตินิยม และแยงวาก็ไมใชการเปดเสรีและ
การเปดประเทศตอตลาดการเงินโลกน่ันหรือท่ีทําใหเราตกอยูในท่ีน่ังลําบากเชนน้ี

การโทษอิทธิพลภายนอกเปนการมองปญหาอยางงายเกินไปและสะทอนวาเรายังออนดอยในการคิดเชิง
วิเคราะห

ผมหวังวาผมพูดชัดแลววาตนเหตุของวิกฤตการณไมใชการที่เรารวมตัวเขาไปเปนสวนหนึ่งของตลาดโลก
แตเปนการท่ีเราไมสามารถรักษาความสมดุลระหวางเปาหมายทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญไลเล่ียกันตาง
หาก

ประสบการณน้ีสอนใหรูวามิอาจมีการเปดเสรีไดหากไรวินัย ไมมีการลงทุนไดหากไรความเส่ียง

โลกน้ีไมมีอะไรท่ีสมบูรณครบถวน ไมมีอะไรที่เปนของตาย

ในยุคดิจิตัล เรามิอาจมองโลกเปนขาวดําได หรือแมแตเปนสีเทาเฉดตางๆ ก็ตาม เราตองตระหนักวามีเปน
ลานๆ สี และใครเลาจะเปนผูช้ีขาดวาสีไหนสวยท่ีสุด

ความชาตินิยมที่เราตองมีไมใชความชาตินิยมแบบไรเหตุผล แตตองเปนความชาตินิยมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของความคิดและเหตุผล



วัฒนธรรมไทยเรามีหลายปจจัยท่ีจะชวยใหเรากาวไปถึงการพัฒนาแบบย่ังยืนได แตในขณะเดียวกันเราก็
ยังมีจุดออนในนิสัยหลายประการท่ีอาจกีดขวางเสนทางของเราได

พลังท้ังหลายท้ังมวลท่ีหลอหลอมสังคมเราจะตองออกมาในท่ีแจงเพ่ือรวมกันสรางวิสัยทัศนวาเราตองการ
จะไปสูจุดมุงหมายใดและจะไปถึงท่ีน่ันไดอยางไร

เราจะตองเรียนรูการแลกเปลี่ยนทัศนะกันอยางมีอารยธรรม ยอมรับฟงซ่ึงกันและกันและมีความเมตตาตอ
กันและกัน

ธรรมาภิบาลเปดโอกาสใหความหลากหลายของเราสามารถสะทอนออกมาในนโยบายได

ธรรมาภิบาลเปนเงือ่นไขจําเปนสําหรับการจัดการทรพัยากรของชาติเราอยางมปีระสิทธิภาพ และเปด
โอกาสใหเราพ่ึงตัวเองหรอืพ่ึงพาซ่ึงกันและกันไดมากเทาท่ีเราตองการ

เน่ืองดวยธรรมาภิบาลเปนเร่ืองของการเลือกอยางไรจึงจะสะทอนความตองการแทจริงของสังคม มันจึง
เปนทางตรงท่ีสุดท่ีจะใหพลังด้ังเดมิของเอเชียเช่ือมประสานกับขอเรียกรองของเศรษฐกิจโลกได
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