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ผมรูสึกยินดีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  โดยการสนับสนุนของ  UNDF และ
กรมวิเทศสหการ  ไดจัดการสัมมนาเพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการสรางธรรมาภิ
บาลและการปองกัน   ตลอดจนแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันข้ึนในวันน้ี

การสัมมนาในลักษณะนี้และการที่การสัมมนาไดรับความสนใจจากผูเขารวมการสัมมนา  สง
สัญญาณท่ีดี  เพราะแสดงวา  หนึ่ง  เราตระหนักวา  ธรรมาภิบาลเปนเร่ืองสํ าคัญท่ีตองเรงเสริมสรางให
มีขึ้นในสังคม  สอง  เรายอมรับวาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยเปนปญหา  และถึงเวลาแลวที่
ปญหานี้จะไดรับการแกไขอยางจริงจัง

ผมเกิดป ๒๔๗๕  กอนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี ๑ ของราชอาณาจักรไทยประมาณ ๔ เดือน  ตลอด
ชีวิตของผม  ผมเห็นรัฐธรรมนูญมาแลว ๑๕ ฉบับ  ซึ่งในอดีตมักจะถูกเขียนขึ้นและถูกฉีกทิ้งไดงาย ๆ
สาเหตุการเขียนและการฉีกรัฐธรรมนูญแตละคร้ัง  ก็มักเปนไปเพื่อรักษาอํ านาจเฉพาะกลุม  แต
กระน้ัน  ชีวิตของคนไทยก็ยังดํ าเนินตอไปอยางปกติ  แมจะมีการทองจํ ากันข้ึนใจวารัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ

ประชาธิปไตยแบบน้ีผมขอเรียกวาประชาธิปไตยตีตรา   คือตีตราไวเฉย ๆ ใหรูวาบานเมืองน้ี
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปนประชาธิปไตยในรูปแบบ  แตในสาระและกระบวนการยัง
เคยชินอยูกับรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่ง  ไมมีใครรางไวเปนลายลักษณอักษร  แตบังคับใชกันอยูทั่วไป



เปนกติกาที่วาดวยการมีพรรคพวก การอุปถัมภคํ ้าจุนท่ีเกินขอบเขตระหวางผูมีอํ านาจทางการเมือง  ขา
ราชการ  และกลุมนักธุรกิจระดับบน  เปนระบบสัมพันธท่ีคนนอกวงจรอํ านาจไมมีสวนรูเห็น  เอ้ือตอ
การใชอํ านาจโดยมิชอบ

ผมมีความเช่ืออยูอยางหน่ึงวา  การที่สังคมหนึ่งสังคมใดจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองและ
ยั่งยืนนั้น  ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจะตองเปนขาทั้งสองขางที่พาเดินไปดวยกัน  ประชาธิปไตย
ที่ขาดธรรมาภิบาล ยากที่จะเขาถึงสาระของประชาธิปไตยและทุกขสุขของประชาชนอยางแทจริง
และถาไมมีประชาธิปไตยก็ยากที่จะใหธรรมาภิบาลเกิดขึ้นหรืองอกงามได

การเปนประชาธิปไตยแตในรูปแบบทํ าใหเราเสียโอกาสที่จะใชคุณประโยชนจากความเปน
สังคมประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี  ประชาธิปไตยในตัวของมันเองเปนแนวคิดท่ีเห็นคุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยของทุกคน  จึงใหสิทธิและใหอิสรภาพ  ใหทุกกลุมไดแสดงความตองการ  ท ําให
สังคมมีโอกาสพูดคุย  แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง  รับรองชองทางท่ีจะประสานขอขัดแยงขจัดความ
ไมยุติธรรมในสังคม

การขาดธรรมาภิบาลทํ าใหเราขาดกลไกและเครื่องมือที่จะใชคุณประโยชนจากการเปนสังคม
ประชาธิปไตยอยางจริงจัง  การขาดความโปรงใสตรวจสอบได   ขาดกฎหมายและระบบยติุธรรมท่ี
อิสระ ทันสมัย ปฏิบัติใชเทาเทียมกันส ําหรับทุกคน  ขาดเง่ือนไขท่ีทํ าใหเกิดความรับผิดชอบ  ขาดการ
มีสวนรวมจากประชาชนทุกภาค  สิ่งเหลานี้ท ําใหการพัฒนาไมไดประสานประโยชนของคนทุกกลุม
จึงนํ าไปสูขอขัดแยงและความไมสมดุล

สํ าหรับผมสิ่งที่นากลัวส ําหรับสังคมไทย  ก็คือการที่เราขาดกระบวนการทางสังคมที่มีประ
สิทธิภาพในการแกไข  ยุติขอขัดแยงและความไมยุติธรรมซึ่งการทุจริตคอรัปชั่นก็นับเปนความขัดแยง
และความไมยุติธรรมในระบบรูปแบบหนึ่ง ผมเชื่อวาถาสังคมไทยสามารถผสมผสานคุณประโยชน
ของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลไดอยางลงตัวแลว  สิ่งที่นากลัวส ําหรับผมน้ีก็นาท่ีจะบรรเทาเบา
บางลงไป

แมวาสังคมไทยจะมีระเบิดเวลาฝงอยูคอนขางมาก แตเร่ืองหน่ึงท่ีผมยินดีก็คือการเกิดรัฐธรรม
นูญฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนตัวอยางของการประสานประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล  ทั้ง
ในกระบวนการรางและในสาระ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเกิดจากการเรียกรองของภาคประชาชน
ผานกระบวนการทางรัฐสภา ระหวางการรางรัฐธรรมนูญ  สิ่งที่เนนมากที่สุดก็คือกระบวนการที่เปด



เผย  และการมีสวนรวมของประชาชน  มีการสัญจรไปทั่วประเทศ  เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากกลุมคน
ที่หลากหลาย  วาเขาขาดอะไรและเขาตองการอะไร  จากการใชชีวิตทุก ๆ วันอยูในสังคม

ในสาระรัฐธรรมนูญวางรากฐานของธรรมาภิบาลไวเต็มที ่ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติ
รับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม  มีสิทธิที่จะรับรูขอ
มูล  รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบและรวมรับผล เปนการเปล่ียนโฉมหนาการปกครองจาก
ประชาธิปไตยที่ผานตัวแทนมาเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ไมเคยมีคร้ังไหนในประวัติศาสตร
การเมืองไทยที่ประชาชนสามารถเขาชื่อกันเสนอรางกฎหมาย  ที่มีการวางกฎเกณฑใหรัฐบาลสามารถ
ขอทราบความเห็นชอบจากประชาชนไดดวยการลงประชามต ิ  ไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนก ําหนด
ไวเปนเงื่อนไขใหภาคประชาชนมีสวนรวมใหขอคิดระดับนโยบายอยางเปนทางการผานองคกรที่ไม
เปนของรัฐ  เชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  และไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหน
กระจายอํ านาจการปกครองทองถ่ินอยางอิสระ  ใหสิทธิกับชุมชนในการจัดการศึกษา  การบ ํารุงรักษา
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม สงผลดีตอการพัฒนา
อยางนอย ๒ ดาน  คือ  ดานท่ีหน่ึง  เปนการปรับโครงสรางอํ านาจและความสัมพันธที่กระจุกตัว  ใหมี
อํ านาจของภาคประชาชนมาคานไว  การรวมกลุมในภาคประชาชนจะนํ าไปสูผลด ี ดานท่ีสอง  น่ันคือ
การบมเพาะภาคประชาสังคมซึ่งยังออนแอในสังคมไทย

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสรางความโปรงใสและกํ าหนดใหการเปดเผยตรวจสอบไดเปนคุณ
คาและกติกาส ําคัญในการบริหารปกครอง การรับรองสิทธิของบุคคลในอันจะไดรับขอมูลขาวสาร
สาธารณะ  และไดรับค ําช้ีแจงเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ  เปนการสรางความโปรงใสที่ชัดเจนมาก
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารป  ๒๕๔๐  ท ําใหเรามีสิทธิเรียกรองขอมูลอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
การใชสิทธิขอรับทราบคะแนนสอบเขาโรงเรียนสาธิตเกษตร   โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  เปนสิ่งที่ผมคิดวา
นาสนใจมาก  เพราะเปนเร่ืองท่ีเราทุกคนอาจมองขามไดงาย ๆ  กติกาดานความโปรงใสในลักษณะนี้
เปนทางเลือกใหคนที่คิดวาไมไดรับความเปนธรรม  สามารถหาขอมูลและสรางความเปนธรรมตอไป
ได  อีกประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศยังถกเถียงกันอยู  แตประเทศไทยบังคับใชแลว  ก็คือการแสดง
บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และ ภ.ง.ด. ๙ ของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง  และเจาหนาท่ีของรัฐใน
ตํ าแหนงสํ าคัญ ๆ  ความโปรงใสเต็มรูปแบบอยางนี้ไมเคยปรากฏใหเห็น  และความสามารถตรวจ
สอบไดก็จะนํ าไปสูการบังคับใหตองมีคนรับผิดชอบในสังคม

หากพิจารณาในภาพรวมก็จะเห็นไดวากติกาในรัฐธรรมนูญ เหมือนรูปตอขนาดใหญสถาบัน
หน่ึงเกิดไดก็ดวยอีกสถาบันหนึ่ง  แตละสถาบันก็มีการคานอ ํานาจและตรวจสอบกันอยู  เชน  คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิหรือ ปปช.  มีอํ านาจ มีความเปนอิสระเต็มท่ี  แต



ก็ไดรับการแตงตั้งและมีสิทธิถูกถอดถอนโดยวุฒิสภา  ผูเลือกตั้งวุฒิสมาชิกก็คือประชาชน  ในความ
เปนอิสระ  ปปช. ยังตองอาศัยกลไกวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญในการเอาผิดผูดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมือง และหากระบบเกิดสมยอมกัน  ไมมีการคานอ ํานาจหรือตรวจสอบอยางท่ีควรจะเปนแลว  ประชา
ชนก็ยังมีชองทางที่เปนทางการส ําหรับรับรองทุกข  เชนผานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  หรือแม
แตจะเขาชื่อกัน  ๕๐,๐๐๐ คนย่ืนเสนอใหถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ในระดับสูง  การใชสิทธิตรวจสอบและรองขอความรับผิดชอบน้ีเกิดข้ึนแลวนะครับ  ในกรณีการ
ทุจริตยาแตก็จบลงไมสวยงามเทาไหร

รัฐธรรมนูญสรางระบบผูพิพากษาและตุลาการที่เปนอิสระ   มีการแยกอํ านาจศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองและศาลยุติธรรม จัดโครงสรางคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมใหตรวจสอบได  และ
มีตัวแทนจากผูพิพากษาทุกระดับชั้น  หนวยธุรการของศาลก็เปนอิสระจากฝายบริหาร  เพ่ือใหเกิดประ
สิทธิภาพอยางแทจริง

ผมเชื่อวาการสรางธรรมาภิบาลและการสรางประชาธิปไตย  สามารถลดโอกาสความไมยุติ
ธรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการทุจริตคอรัปช่ันได  แนนอนครับในเร่ืองน้ียังมีมาตรการอีกมากท่ีจํ า
เปนตองนํ ามาใช  ซึ่งก็เปนโจทยของทุกทาน  แตการเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบจากส่ือมวล
ชน  การมีระบบตรวจสอบถอดถอนอยางเปนทางการ  ก็ชวยลดแรงจูงใจและเพิ่มความเสี่ยงไปได
สวนหน่ึง  เวลานี้ผมเชื่อวาคนไทยหลายคน  กํ าลังจับตามองบทบาทของ ปปช. ปปป. เคยถูกวิจารณวา
เปนเสือกระดาษ  บัดน้ี ปปช. ก็ไดมีอิสระ มีอํ านาจท่ีมิไดจํ ากัดอยูเพียงการชี้มูล  แตมีอํ านาจไตสวน
สั่งหาพยานเอกสารและบุคคล  เปนผูควบคุมกลไกที่สรางขึ้นใหมเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพยสิน
หนี้สิน และ ภ.ง.ด. ๙  จะเห็นวา ปปช. มีอํ านาจมากขึ้น  แตก็มีหนาที่มากขึ้นดวย  ความคาดหวังจากผู
คนก็สูงขึ้น  ผมคิดวาสิ่งส ําคัญในระยะตอไปคือการที ่ ปปช.  จะตองสามารถสรางและดํ ารงความ
ศรัทธาจากผูคนใหได  ผมอยากเห็น ปปช.  มีบทบาทในเชิงรุกไมใชรุกในเชิงปราบปรามเทานั้น  เปน
เชิงรุกในการพยายามเขาใจสภาพปญหาในการปองกัน  ในการประชาสัมพนัธ  ท ําความเขาใจกับคน
หมูมาก  วาการกระท ําอยางใดคือคอรัปช่ัน และผลเสียที่จะสะทอนกลับมากระทบถึงผูใหสินบนคือ
อะไร  คนหลายคนทั้งฝายผูใหและผูรับเขาไมรูนะครับวาสิ่งที่เขาทํ าคือการคอรัปช่ันแลว เร่ืองน้ีเปน
เรื่องนาเศรา  แตผมก็ไมส้ินหวังวาเร่ืองน้ีจะตองเปนปญหาถาวรในสังคมของเรา

รัฐธรรมนูญไมใชจุดเริ่มตนและไมใชจุดสิ้นสุด เปนเพียงแตสวนประกอบส ําคัญสวนหน่ึง
ของกระบวนการสรางธรรมาภิบาล  ยังมีอีกหลายมิติที่ผมคิดวาสังคมไทย  ซึ่งก็คือเราทุกคนนาจะใส
ใจเพื่อใหกระบวนการไดสานตอไปอยางสมบูรณยิ่งขึ้น



ประการแรก   เราตองเริ่มสรางความเขาใจในสิทธิหนาที่และศักดิ์ศรี  ท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรอง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเปนเรื่องสองทางนะครับ ถาจะรอใหมีคนอื่นมาใหสิทธิแตคนใน
สังคมไมอาศัยหนทางใชสิทธิที่หยิบยื่นให  ยังไปแอบอิงกับระบบอุปถัมภที่ไมเปนทางการ  เราก็จะ
เปนผูเสียสิทธิเอง  เพราะในระบบเชนนั้นไมมีอะไรรับประกันไดเลยวาเรามีศักดิ์ศรีและจะไดรับสิทธิ
อยางท่ีเราพึงไดรับ

ประการที่สอง เราตองสรางเงื่อนไขกระจายใหคนหมูมากเขาใจวาสิทธิและชองทางที่มีคือ
อะไร  เงื่อนไขนี้ก็คือการศึกษา  การยกระดับเศรษฐกิจของคนที่ดอยโอกาสใหทัดเทียมกับคนอื่น ๆ
ในสังคม  การใหทางเลือกในการท ํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต  การยกระดับสาธารณสุข ระดับการอาน
ออกเขียนได  ทั้งหมดนี้เปนโอกาสใหทุกคน ทุกกลุม และทุกภาค เปนอิสระทั้งทางความคิดและการ
ตัดสนิใจ

ประการท่ีสาม  เราตองสรางความเขาใจใหถูกตองวาในสังคมนี้อะไรถูกอะไรผิด  ดีหรือเลว
สํ าคญัหรือไมสํ าคัญ  สิ่งที่ผมเห็นวามีคายิ่งกวาการไมกลาท ําผิด  ก็คือความรูสึกลึก ๆ ในใจวาท ําไมลง
ทํ าแลวมันละอายใจเอง  เพราะการตอสูในใจคนเปนเร่ืองสํ าคัญมาก  และเปนเคร่ืองมือกล่ันกรองการ
กระทํ าในดานแรก  การเรงสงเสริมระบบคุณคาจึงเปนสิ่งจ ําเปน  สังคมตองเรงสรางทัศนคติและพฤติ
กรรมใหม ของบางอยางไมตองตราไวเปนลายลักษณอักษร  แตก็อยูคงทน  สิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือ
การปฏิบัติตามคุณคาที่ถูกตองโดยไมตองมีใครมาบังคับ  อยางในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย  เขาปลูก
ฝงระบบผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามาเปนเวลาหลายสิบป  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ไมมี
อํ านาจสั่งการก็จริง  แตก็เปนที่เกรงใจเพราะสามารถสรางศรัทธาจากสังคมได  ระบบคุณคาจึงเปน
เรื่องสํ าคัญ  จะสามารถนํ าไปสูการสรางจิตวิญญาณของสังคมมีอิทธิพล  แมในการก ําหนดนโยบาย
ของประเทศ  วิธีการน ํานโยบายไปปฏิบัติหรือแมแตทิศทางการพัฒนา

ประการสุดทาย  ผมคิดวาระยะน้ีเราตองติดตามตรวจสอบการนํ ากติกาหลักมาบังคับใชตอนนี้
ฟนเฟองตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญกํ าลังเร่ิมทยอยปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม  เราก ําลงัจะมีองคกรอิสระ
จัดสรรคลื่นความถี ่  เรามีคณะกรรมการการเลือกต้ัง  มีศาลรัฐธรรมนูญ  และก ําลังจะมีวุฒิสภา  ความ
แตกตางขอวิพากษวิจารณผมเห็นวาเปนส่ิงท่ีดี  ผมชอบคุยกับคนที่เขาคิดอะไรไมเหมือนผม  ส ําหรับ
ผมความขัดแยงจึงไมใชเรื่องส ําคัญ  แตวิธีการแกไขขอขัดแยงส ําคัญกวา  ผมคาดหวังวาในสังคมไทย
ยุคตอไปไมนาจะมีค ําวาทางตัน  เพราะมีทางออกที่ก ําหนดไวแลวในกติกาหลัก  ซึ่งส ําหรับผมเปน
กติกาที่ดีควรคาแกการรักษาไว



สิ่งที่ผมต้ังความหวังไวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก็คือ การเห็นโครงสรางของอํ านาจ
กระจายตัวออกมาจากกลุมฐานอ ํานาจเดิม  ไปสูกลุมคนทุกกลุมในประเทศอยางแทจริง  ใหทุกคนได
มีโอกาสเขาถึงอํ านาจการตัดสินใจระดับสูง  ไมใช  “สูง”  เพราะคนทั่วไปเอื้อมไมถึง  แตสูงเพราะมี
ความสํ าคัญ  ทั้งธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย  ไมใชปลายทางในตัวเอง  แตเปนกระบวนการท่ีจะ
นํ าไปสูสาระที่ยิ่งใหญกวา  นั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืน   ที่คนทุกกลุม  ทุกชั้น  จะมีโอกาสและมีอํ านาจ
ตอรอง โตแยง  และประสานประโยชนกันอยางสันติ  ถาเรามีชองทางใหกระบวนการน้ีเกิดขึ้น  น่ัน
หมายความวาเราไดสรางความพอดี  เพราะจะไมมีกลุมใดไดทุกอยาง  และไมมีกลุมใดเสียทุกอยาง
ทุกคนในสังคมจะมีโอกาสเทากัน  มือยาวเทากัน  ไดมากบาง  นอยบาง  แลวแตศักยภาพ  ทุกคนจะมี
ศักด์ิศรีอยางที่ควรจะเปน  และสังคมจะเกิดความเสมอภาค  สมดุลจนบรรลเุปาหมายของธรรมาภิบาล
อยางแทจริง
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