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ณ ภูหลวง

ธรรมรัฐแปลจาก  GOOD GOVERNANCE  ธรรมรัฐคืออะไร  คือการปกครองบานเมือง
การบริหารที่มีประสิทธิภาพเที่ยงธรรมเพื่อประโยชนสวนรวม

ทํ าไมต่ืนตัว คํ านี้ปรากฏในระบบการปกครองมานานแลว ซึ่งสื่อมวลชนก็ไมเขาใจถาเราดู
ประวัติศาสตรการเมืองสังคมของโลก หลายศตวรรษที่ผานมา เปนการตอสูจากสมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ  การตอสูในเร่ืองของอุดมการณทางการเมือง ไมวาออกมา
ในรูปของระบอบทุนนิยมหรือระบอบคอมมิวนิสต ตอมาถึงทุนนิยมรูสึกวาใชค ําวา “ทุนนิยม” มีความ
หมายเปนทางลบ  ขณะเดียวกันฝายคอมมิวนิสตก็รูสึกวาค ําวาคอมมิวนิสตมีความหมายเปนทางลบ
ทุกคนบอกฉันไมใชคอมฯ  แตเปนโซเชียลลิสต  น่ีก็เปนความผันแปรหรือวิวัฒนาการทางความคิด

ทุนนิยมกลายเปน MARKET ECONOMY ใชกลไกทางการตลาด ระบอบคอมมิวนิสตเปน
CENTERED PLAN ECONOMY คือกํ าหนดโดยรัฐบาลกลาง ดานหนึ่งใชกลไกการตลาด อีกดาน
เขียนแผนพัฒนาโดยใชรัฐบาลเปนศูนยกลาง มีสงครามรอน มีสงครามเย็น มีการแขงขันกัน ใชกลไก
ของรัฐบาลเปนตัวกํ าหนดแผนเศรษฐกิจสังคม ตอมาวิวัฒนาการวา ระบบสังคมนิยมนํ าเอากลไกการ
ตลาดไปใชมากขึ้น ระบบทุนนิยมหรือระบบ (สังคมนิยม?) …ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
หมายถึงผลประโยชนทางสังคมควบคูไปกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีเราตอง
คอยเรียนรูติดตามความผันแปรดานความคิดดานการเรียนรูของเรา…เปนโซเชียลลิสตเปนไดแตตองมี  
HUMAN FAITH

ระยะ ๗๐ - ๘๐  ปที่ผานมา  ภายใตสงครามรอน  สงครามเย็น  พัฒนาการทางความคิดของ
คนไดเดินมาหาจุดรวมกัน  ขณะนี้ยังไมมีจุดรวมกันโดยสมบูรณ  แตความใกลเคียงกันมีมากจนขณะนี้
ไมรูแลว  ถาไปถามจีนวาปกครองโดยระบบใด  เขายังบอกวาปกครองโดยโซเชียลลิสตอยู  ถาไปถาม
อเมริกัน อเมริกันก็ไมอยากบอกวาใชระบบทุนนิยม  เพราะปจจุบันชาวอเมริกัน … รัฐบาลก็เปนภาพ
ใหบริการทางการแพทย การศึกษา  เปนสวัสดิการตอประชาชน



เราจะเปนไดวา ณ วันน้ี ณ จุดน้ี  จะเห็นไดวาอุดมการณทางการเมืองไมคอยมีความหมายเทา
ไร  สิ่งสํ าคญัคือวารัฐบาลใดจะเรียกช่ือตนเองวาอะไรก็ตาม  ตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดมากนอยแคไหน  สามารถท ําใหประชาชนสวนใหญมีการศึกษา มีความสุขสมบูรณ  มีวัฒนธรรม
และมีมาตรการตาง ๆ ที่จะชวยใหประชาชนในประเทศของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมวาจะเปนเร่ือง
ของสิ่งแวดลอม  การมีโอกาสที่จะมีความเขาใจหรือมีความเพลิดเพลินกับศิลปะวัฒนธรรม

มาถึง ณ วันน้ี ณ จุดน้ี  อุดมคติทางการเมืองไมคอยมีความหมาย  เพราะเหตุการณท่ีผานมา
สิทธิคอมมิวนิสต  แมแตลัทธินิยมในประเทศตาง ๆ ที่พังไป  มันไมไดพังเพราะอุดมคติทางการเมือง
ไมไดพังไปเพราะลัทธิทุนนิยม … มันพังเพราะเปนเผด็จการ  ไมวาเผด็จการฝายขวาหรือฝายซาย  การ
ฉอราษฎรบังหลวง  ซึ่ง ๒ ตัวน้ีท้ังเผด็จการก็ดี คอรัปช่ันก็ดี  มีอยูในประเทศที่ใชระบอบทุนนิยม
และในประเทศที่ใชระบบสังคมนิยม  นับจริง ๆ แลวการปกครองหรือการบริหารราชการแผนดิน
หรือการบริการโดยทัว่ไปแลวทํ าอยางไรจึงจะตอบสนองความตองการของราษฎรท่ียากจนได

คํ าตอบคือไมใชลทัธ ิ  อยูที่วาสามารถปกครองสามารถบริหารราชการแผนดินและสามารถ
ดํ าเนินการบริหารธุรกิจภาคเอกชนเปนท่ีพอใจของประชาชน  เราจะเห็นวามีการพูดกันเสมอ  ในเร่ือง
ตะวันตก - ตะวันออก  ในเร่ืองของอุดมการณ  โดยมีผูเสนอใหใชกลไกทางตลาดเปนหลัก  เชน ฟลิป
ปนส  ไทย ส ําหรับจีน เวียดนามก็มีการเปลี่ยนแปลงไป

ทํ าไมสิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับการยกยองวาเปนประเทศที่มีการจัดการทุกอยางไดดีที่สุด
ประเทศหน่ึงในโลกน้ี  ทั้ง ๆ ที่ผูมีอุดมการณในระบอบประชาธิปไตยจะตักเตือนนายลีกวนย ูหรือรัฐ
บาลสิงคโปรตลอดเวลา   จริง ๆ แลวสิงคโปรไมไดใชระบอบประชาธิปไตย  เขาอาจจะมีเลือกต้ังแต
เขามีก ําหนดกฎเกณฑ  หรือสรางส่ิงจํ ากัดตาง ๆ นานา  ท ําใหคนสนับสนุนสิงคโปร  ไมมีสิทธิเสรี
ภาพในการออกความคิดเห็นเทากับอารยะประเทศตะวันตกหรือแมแตประเทศไทย

คํ าตอบมีอยูวาไมวาสิงคโปรจะเปนประชาธิปไตยหรือไม แตก็เปนรัฐบาลท่ีดี  มี GOOD
GOVERNANCE เปนรัฐบาลที่ดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางแทจริง เขาเปนประเทศท่ีเม่ือ ๕๐ ปที่แลว
มีอาชญากรรม มีคอรัปช่ัน มีขอบกพรองตาง ๆ ในระบบไมนอยกวาประเทศไทย แตจากการท่ีเขามีรัฐ
บาลที่ซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพ เพราะเขามีบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่มีความรูมีประสบการณ มี
ความต้ังใจดี มองถึงผลประโยชนสวนรวม สืบเนื่องจากการที่เขามีบุคคลในภาคเอกชน ไมวาในรูป
ธุรกิจ ดานการอุตสาหกรรม  คาขาย ตรวจสอบบัญชี และยังมีระบบตุลาการที่เปนอิสระ  มีบุคคลในวง
การตุลาการท่ีไดรับความเช่ือถือในความเท่ียงตรงในความยุติธรรม



ขอบกพรองในระบอบประชาธิปไตย  คือเร่ืองของสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เขาอางวาเขา
ใชคานิยมของคนพื้นถิ่น  ซึ่งไมไดขัดตอระบอบประชาธิปไตย  แตเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาผล
ประโยชนดานสิทธิเสรีภาพของกลุมบุคคล

สรุปแลวสิงคโปรยังไดรับความเช่ือถือเช่ือม่ันจากประเทศสวนใหญ  นอกเหนือจากคนท่ีหยิบ
เอาปญหาประชาธิปไตยมาเปนประเด็น  สิงคโปรเปนประเทศท่ีมี  GOOD GOVERNANCE เปนหัว
ใจของการปกครอง การบริหารประเทศในทศวรรษขางหนาเพราะอุดมการณทางการเมืองไมแตกตาง
กันแลว คนที่ชอบหรือนิยมนับถือระบอบที่เรียกวาทุนนิยมหรือกลไกการตลาด ก็คงสามารถบอกได
วาอุดมคติทางดานการเมือง และอาจพาดพิงไปในดานสังคมนิยมมากกวา เพราะอุดมคติดานการเมือง
ของสังคมนิยมตองการความเสมอภาค ไมตองการเห็นความแตกตางดานความร่ํ ารวย…ตองการใหมี
การกระท ําในเรื่องที่จะมีโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล

ณ วันน้ี  ระบอบทุนนิยมก็ไมไดปฏิเสธสิ่งเหลานี้  คนเวียดนาม คนจีน หรือแมแตประเทศใน
แอฟริกา แทนซาเนีย อีกไมชาคิวบา ก็จะออกจากวงจรน้ี  เขาสูวงจรโลก  เพราะฉะนั้น  จริง ๆ แลว
แตละประเทศตองการอะไร  คํ าตอบไมไดอยูที่ทุนนิยม  สังคมนิยม  มันกลมกลืนไปหมดแลว  ลัทธิ
การเมืองจะหมดความหมายไปทุกวันในระบอบประชาธิปไตย  สิ่งที่ประชาชนเรียกรอง…ก็เชนเดียว
กัน  อันน้ีเปนส่ิงท่ีแนนอน   อุดมคติทางการเมือง  ลัทธิทางการเมือง  จะหมดความหมายลงไปทุกวัน
ๆ  สิ่งที่เขามาแทนที่คือวาในระบอบประชาธิปไตยที่มีความแตกตางในล ําดับชั้น  ในดีกรี  สิ่งที่ประชา
ชนเรียกรองตอไปคือวา  จะตองมี  GOOD GOVERNANCE อันน้ีเปนส่ิงท่ีผมเร่ิมพูดเม่ือ ๓ ปที่แลว
และอาจารยธีรยุทธเสริมขึ้นมา  มันสืบเนื่องมาจากความตองการของประชาชนที่ตองการ
ประชาธิปไตย  และประชาธิปไตยในที่นี้ไมไดเกี่ยวของหรือมีผลลัพธโดยตรงวา  จะตองมีการเลือก
ต้ัง การเลือกตั้งเปนสวนหนึ่ง  แตการเปนประชาธิปไตยหรือการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ
เร่ิมตนดวยสวนรวมของการมีสวนรูเห็น  การเขาถึงขอมูลและขอเท็จจริง  หมายความวาต้ังแตน้ีตอไป
รัฐบาลจะทํ าอะไรโดยที่ประชาชนไมรูเรื่องไมได  จริงอยูอาจมี ๕ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นตท่ีอางเปน
ราชการลับหรือความมั่นคงแหงชาต ิ  แตสิทธิในการเขาถึงเอกสาร  ขอเท็จจริง  เปนกระแสที่หยุดยั้ง
ไมได  และจะตองมีกฎหมายรองรับ

ขั้นตอมาคือวาไมใชเพียงวาประชาชนสามารถเขาถึงเอกสาร  ขอเท็จจริง   แตเปนหนาท่ีของ
รัฐที่จะตองเปดเผยขอเท็จจริงเหลาน้ีดวย  หายนะที่เห็น ๆ เพราะธนาคารชาติปกปดขอเท็จจริงสวน
หน่ึง ความหายนะทางเศรษฐกิจของไทยเพราะบริษัทเอกชนปกปดขอเท็จจริง  เราไมมีบริษัทตรวจ
สอบบัญชีที่เราสามารถใหความเชื่อถือ  มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของเราเปนมาตรฐานท่ีสังคมท่ี



เจริญแลวยอมรับไมได  เพราะบริษัทตรวจสอบบัญชีจะเอาใจลูกคา  ถาลูกคาไมอยากใหเปดเผย
เอกสารหรือขอเท็จจริงใดท่ีควรตองเปดเผยตอประชาชน  เพราะเขากลัววาถาท ําตรงไปตรงมาตาม
มาตรฐานสากลแลว  บริษัทนั่นจะไมวาจาง  มันกโ็ยงไปถึงจริยธรรม  เราจะมจีริยธรรมในอาชีพของ
เรามากนอยแคไหน  จริง ๆ แลวจริยธรรมในวิชาชีพตองมีในทุกแขนง

สิ่งที่เขาถึงขอมูลขอเท็จจริง  หนาท่ีของรัฐจะตองเปดเผยโดยสมบูรณ  ถัดมาคือรัฐบาลจะตัด
สินใจอะไร ประชาชนตองการมีสวนรวมในการรูเห็นและออกขอคิดเห็นดวย  ซึ่งอันนี้ในประเทศไทย
ยังขาดมาก  เพราะแมแตในช้ันเรียนท่ีครูสอน  ครูยังไมสนใจวาเด็กมีความคิดเห็นอยางไร  ไมมีที่ไหน
ในโลกในประเทศที่เขาสอน ๔๕ หรือ ๕๐ นาท ีที่ครูพูดคนเดียว  เมื่อไรคนไทยยังไมเคยคิดวาการเขา
ไปสอนคือการเขาไปสนทนาการไปชี้แนะชี้น ํา  คนไทยจะไมรูวาการมีสวนรวมในการออกความคิด
เห็นมันมีความส ําคัญอยางไรในเร่ือง  GOOD GOVERNANCE

จะยอนไปถึงสิทธิของการเขาถึงขอมูลขาวสาร  ถาสิทธิการมีสวนรวมคือการออกความเห็น
เราตองไมปดกั้นการตัดสินใจดวย ปญหาทอกาซเปนปญหาท่ีไมควรเกิดข้ึน ถาม ี GOOD
GOVERNANCE  มันไมเกิดรวมทั้งปญหาของสมัชชาคนจน  อะไรตออะไรอีกหลายอยาง

ปญหามิไดแตสามารถจัดการได  สังคมไทยนับวันสิ่งที่ยากสุดคือการจัดการหรือแกความขัด
แยงระหวางประชาชนกับรัฐ  ถาแกไมตกไมมีกลไกแก  ปญหาน้ีก็ตองเรียก BAD GOVERNANCE
รัฐธรรมนูญฉบับใหม   เปนจุดเร่ิมตนของการมีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน  และการมีความรวมทุกระดับ
โดยเฉพาะวงการที่มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย

ปญหาของการบริหาร … คือปญหาท ําอยางไรใหคนหันหนาเขาหากัน  และพูดจากัน  เพราะ
ปญหาขั้นมูลฐานซึ่งจะตองมีการเปลี่ยนแปลง  ไดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวอักษรแลว  ในรัฐธรรมนูญ
แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลง  นั่นคือความสัมพันธระหวางรัฐกับผูใชอํ านาจรัฐ  เพราะเทาที่ผานมาวิธี
GOVERNANCE ของเมืองไทย เอะอะอะไรก็อางวาอันน้ีเปนมติ ครม.  ปตท. ก็ติดอยูในระบบเกา  ทุก
ข้ันตอนท่ี ปตท.  ท ําเสนอ ครม. ทุกข้ันตอน

แตฝายอนุรักษสวนใหญไมไดคัดคานโครงการน้ี  เขาอาจคัดคานเร่ืองทิศทางการวางทอ
หรือในประเด็นอ่ืน ๆ  แตมีสวนนอยมากท่ีบอกไมตองการโครงการน้ี  แตสิ่งที่เขาทนไมได  และเปน
สิ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  คือรัฐตองฟงเขา  เขาจะผิดเขาจะถกู  เขาจะท ําโดยเหตุผลใด
รัฐตองฟงเสียงประชาชนไมวาเสียงนั้นจะเปนเสียงเล็ก เสียงนอย  รัฐบาลหมายถึงคนอยูในระบบการ
เมืองและราชการ



เปนที่นาเสียดายที่นักการเมืองมักชอบพูดเสมอวา  ผมเปนจากคนพื้นที ่ ผมเปนลูกชาวนา  ผม
เกิดมาไมมีเงิน  ผมผานอุปสรรคในชีวิตมาตาง ๆ นานา  แตคํ าถามที่เราตองถามดวยคือ  เม่ือเขามาเปน
ผูแทนแลว  เขาเปนผูแทนท่ีดีของคนท่ีตกยากจริงหรือเปลา  ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  มีการเถียงกันมาก
วาอํ านาจอธิปไตยเปนของประชาชนชาวไทย  หรือมาจากปวงชนชาวไทย  คํ าวาประชาธิปไตยก็บอก
แลววาอธิปไตยเปนของประชาชน  ในภาคปฏิบัติไมมีความหมายแตกตาง จะเปน  “มาจาก”  หรือ
“เปนของ”

แตสิ่งที่ระบบราชการ ท้ังดานการเมืองและราชการท่ีพูดจํ าใสใจไวก็คือ อํ านาจนี้ไมใชอ ํานาจ
ของระบบราชการ  และนักการเมืองตองใสใจดวยวา  บางคร้ังบางคราวตนเองอยูในหนาท่ี  ใน
ตํ าแหนง  ใชอ ํานาจนี้แทนปวงชนชาวไทย  แตอํ านาจนี้ไมใชอ ํานาจของตัว  เปนอํ านาจที่ประชาชน
มอบหมายมา  เราจะเห็นวาวัฒนธรรมการเมืองของไทย ตองเปลี่ยน  เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม  เรามี
ระบบใหม เรามีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีออกมาเปนตัวอักษรใหม  การปฏิรูประบบไมพอเวลาท่ีเรา
พูดถึง  GOOD GOVERNANCE  ไมใชพูดแตเร่ืองระบบอยางเดียวเทาน้ัน  ตองเร่ิมดวยการปฏิรูปตัว
เองดวย  ปฏิรูปองคกรและปฏิรูประบบ

เพราะฉะนั้น  GOOD GOVERNANCE  หรือธรรมรัฐ  ไมใชการมีรัฐบาลที่ซื่อสัตยอยางเดียว
ไมใชการมีรัฐบาลที่ท ํางานเกงอยางเดียว  แตจะตองเปนรัฐบาลที่เขาใจลึกซึ้งถึงปญหาทุกปญหา  และ
เมื่อมีการตัดสินใจหรือขอยุต ิ ขอตัดสินใจน้ันตองอยูบนมูลฐานของ

๑.! ขอมูลที่สมบูรณและถูกตอง  ซึ่งประชาชนมีสิทธิรับรู

๒.!อยูบนมูลฐานของกฎหมาย  ซึ่งอันนี้ใชกันเสมอ  แตส่ิงท่ีขาดคือในอดีตตองอยูในจิต
สํ านึกของผูใชอํ านาจ คือวาขอยุติการตัดสินใจน้ันตองอยูบนพ้ืนฐานของความชอบธรรม
อยูที่จริยธรรมของผูใชอํ านาจ  ระบอบประชาธิปไตยอยูไดอยางไร  อยูไดโดยการมีตัว
แทนของปวงชนโดยการมีสื่อมวลชนอิสระ ส่ือท่ีรับผิดชอบ อยูไดตอเม่ือมีตุลาการเปน
อิสระ  อยูไดเม่ือมีกฎหมายท่ีชอบธรรม (RULE OF LAW) แตสิ่งเหลานี้ไมพอระบอบ
ประชาธิปไตยอยูไดตองม ีGOOD GOVERNANCE  ดวย

สิ่งที่สํ าคัญที่สุดนับวัน ๆ จะมีความส ําคัญมากข้ึนคือตัวบทกฎหมายเอง  มติครม. หรืออะไร
ตาง ๆ ท่ีเราสรางไวในอดีต  ความส ําคัญจะลดนอยลง แตความส ําคัญที่จะมีมากขึ้น ๆ ทุกวัน  น่ันคือ



ความชอบธรรมของตัวเอง  ของกระบวนการความชอบธรรมของระบบและความชอบธรรมของการ
ตัดสนิใจ

และสิ่งทีผ่มพูดมาท้ังหมดไมเฉพาะเร่ืองของรัฐเทาน้ัน  แตหมายถึงภาคเอกชนทั้งหมดดวย
บริษัทธุรกิจทั้งหลายไมวาจะเปนอุตสาหกรรม  หรือทํ าการคา  การเงินและทั้งหมดจะท ําไดไหมใน
สังคมไทย  ผมวาตองพยายามท ําใหได  ผมวาตองมีการพูดคุยกันแบบนี้ใหมีความเขาใจวา  GOOD
GOVERNANCE  คืออะไร  เราคุยกันใหเขาใจเสียกอนและไปคุยกันตอไป  ไปเผยแพรความคิดน้ีตอง
จัดสัมมนา เสวนาคุยกันเร่ืองปรัชญาความคิด  ทิศทางของความคิด  แตแคนี้ไมพอ  แตตองพยายาม
ปรับแนวความคิดออกมาเปนมาตรการท่ีออกมาเปนรูปธรรม  ไมวาเร่ืองปฏิรูประบบราชการของเรา
วิธีการบริหารของเราตองปฏิรูปตุลาการ  ปฏิรูประบบการศึกษาอีก

เพราะฉะนั้นผมแนใจใน ๑๕ ป ๒๐ ป  เรายงัพูดเร่ืองธรรมรัฐอยู  เพราะกระบวนนํ าไปสู
ธรรมรัฐหรือการมี  GOOD GOVERNANCE  ของเมืองไทยน้ี  ผมคิดวาในชีวิตน้ีผมไมเห็น  แตเรา
ตองพยายามสรางกระบวนการนี ้  ใหเปนกระบวนการที่ไปในทิศทางที่ถูกตอง  มีความตอเน่ืองและมี
ความยั่งยืน  เพราะผมเช่ือวาอันน้ันเปนส่ิงเดียวท่ีทํ าใหประเทศไทยนอกจากจะรอดแลว  ยังเปน
ประเทศที่พวกเราทุกคนจะมีความสุข
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