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เชาวันน้ีผมกลับมาเยือนบานเกา  ยินดีที่ไดมีโอกาสมาพบกับเพื่อนฝูง  เพ่ือนรวมงานท่ีเคย
ทํ างานรวมกันในสภาอุตสาหกรรมฯ มาเปนเวลา ๑๐ กวาป เพราะฉะนั้นการมาในครั้งนี้ไมไดมาใน
ฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี  แตมาในฐานะบุคคลหนึ่งที่โชคดีและมีโอกาสดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาส
ทํ างานใหสภาอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของเมืองไทย  วันน้ีผมไดดูรายการท่ีบรรดาผูท่ีจะมาพูด  หัว
ขอบอกวาเศรษฐกิจไทยป ๒๕๔๒: ทิศทางการฟนฟูอุตสาหกรรมไทย  ในตอนเชาจะมีผูทรงคุณวุฒิ
ท้ังในดานราชการและดานวิชาการมาอภิปรายหัวขอเร่ือง เศรษฐกิจไทย: เศรษฐกิจมหภาค การเงิน
การคลัง ตอนบายจะมีรัฐมนตรีมาพูดเร่ืองของกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ  เพราะฉะน้ันเม่ือผมดูรายช่ือผู
พูดแลวลวนแตเปนผูท่ีมีอํ านาจและมีความรับผิดชอบในหัวขอที่ทานอยากใหผมมา แตโดยท่ีไมได
เปนนักการเงินการคลัง และนักธุรกิจที่แทจริง และไมมีตํ าแหนง อํ านาจความรับผิดชอบตาง ๆ ผมก็รู
สึกวาอาจจะเหมาะสมมากกวา  ถาหากปลอยใหเรื่องของการฟนฟูเศรษฐกิจ เปนเร่ืองท่ีบรรดาผูรับผิด
ชอบทั้งหลาย หรือผูท่ีมีความรูวิชาการอยางแทจริงน้ัน ควรมาใหขอคิดเห็น  แตสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้
นั้นอาจจะไมเกี่ยวพันกับหัวขอที่ทานตั้งไวโดยตรง  ไมใชในระยะสั้น  แตในระยะยาว ผมวาเปนเร่ือง
ที่จํ าเปนมากและเปนเร่ืองท่ีบรรดานักอุตสาหกรรม หรือนักธุรกิจไทยจํ าเปนตองใสใจไวแตบัดน้ีวา
ตองอุตสาหะขวนขวาย  ไมวาเราจะรับหรือไมรับ ไมวาเราจะชอบหรือไมชอบ  แตสิ่งที่ผมจะพูดนี้
ตองเกิดขึ้นแน ๆ และยิ่งเกิดขึ้นไดเร็วเทาไหรในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมธุรกิจไทยก็จะเปนเครื่อง
ประกันวา  ในอนาคตน้ัน  ถาหากวิกฤตประเภทนี้เกิดขึ้นอีก  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได  ผลรายที่ตามมาจะ
ไดรับการประทังและไมถึงขั้นวิกฤตหายนะอยางที ่ ปรากฏอยู  คนจํ านวนพัน จํ านวนหม่ืน กํ าลัง
ประสบอยู



ทางดานสวนตัวเมื่อสัปดาหที่แลว ผมไปเปนประธานการประชุมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย  ผมไดมีโอกาสพูดในที่ประชุม  บอกบางสิ่งบางอยางที่สถาบัน  วิจัยเพื่อการพัฒนาก ําลัง
ดํ าเนินการอยู  หรือจะดํ าเนินการตอไป  ไมวาจะเปนการด ําเนินการตามคํ าเชิญของรัฐบาลหรือตาม
ความสนใจเปนพิเศษของรัฐบาล  เราจํ าตองคิดวาวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเปนการผิดพลาดของคน
จํ านวนมากทั้งฝายรัฐและฝายเอกชน และคงไมมีใครสามารถหาสาเหตุที่แทจริงวามันเกิดขึ้นเมื่อไหร
หรือเกิดขึ้นเพราะใคร หรือแมแตเกิดข้ึนเพราะเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงโดยเฉพาะ  แตมันเปนการ
เกิดขึ้นจากเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณ  เกิดขึ้นมาเปนเวลาหลายป และเปนความบกพรอง ความผิด
พลาด ท้ังท่ีจะมีเจตนารมณบริสุทธ์ิหรือมีเจตนารมณไมบริสุทธ์ิของคนจํ านวนมาก  แตถาเราจะฟนฟู
เศรษฐกิจของเราในเมืองไทยนั้น  คํ าถามที่ตองถามก็คือวา เราฟนฟูไปสูทิศทางใด

ถาเกิดภูมิปญญาของเราบอกวาเราจะฟนฟูกลับไปที่เดิม  กลับไปเมื่อ ๑๘ เดือนท่ีแลวหรือ ๓
ปที่แลว  จริงหรือเปลา ถาดีจริงเราก็ควรฟนฟูกลับไปจุดนั้น  แตคนสวนใหญคงจะมองเห็นวา  สิ่งที่
เราเรียกวาเศรษฐกิจฟองสบูนั้น  เปนเศรษฐกิจที่มีภาพมายา  มองจากขางนอกหรือมองจากตนเอง  ผล
ประโยชนของตัวเองในบางดานอาจเปนเศรษฐกิจท่ีดีแตจริง ๆ แลวเปนภาพลวงตา  เปนเศรษฐกิจท่ี
ผมเรียกวาทาดีทีเหลว เปนเศรษฐกิจที่ไมมีความยั่งยืน เปนเศรษฐกิจที่ไมไดอาศัยความพอเพียง  เปน
เศรษฐกิจของคนโลภ  ของคนอยากได  ของคนแกปญหาระยะสั้น เพระฉะนั้นในการสัมมนาทั่ว ๆ ไป
รวมทั้งการสัมมนาในวันนี ้  ผมหวังเปนอยางยิ่งวาโจทยที่เราตองตั้งใหกับสังคมไทย  หรือสังคมอุต
สาหกรรมของเมืองไทยน้ันวาเราจะอยูรอดเพ่ือดํ าเนินการฟนฟูน้ัน ฟนฟูไปเพ่ือใหเศรษฐกิจอยูรอด
หรือยั่งยืนเปนเศรษฐกิจที่พอเพียง เปนเศรษฐกิจท่ีอาศัยคุณธรรมและวัฒนธรรมด้ังเดิมของเมืองไทย
ในแงที่ดีและตองเปนเศรษฐกิจท่ีไมใชวาคนรวย  รวยอยางไมรูเร่ือง  และคนจนก็จนอยางไมมีวันได
ผุดไดเกิด  ถาเปนเศรษฐกิจที่ปรากฏมาแลวในระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมาเปนเพียงแตเศรษฐกิจที่ให
โอกาสแกผูมีโอกาสเทานั้น  แตเปนเศรษฐกิจท่ีตัดโอกาสหรือลดโอกาสคนท่ีมีโอกาสนอยอยูแลว
เปนเศรษฐกิจที่ท ําใหคนรวยรวยมากข้ึนโดยไมมีเหตุผล เปนเศรษฐกิจท่ีทํ าใหความยากจนของคนกวา
40 % ในเมืองไทยยากจนมากขึ้น

ผมพูดในลักษณะที่กวางแตสิ่งแรกที่ผมอยากใหนักธุรกิจของเมืองไทย โดยเฉพาะนักอุตสาห
กรรมของเมืองไทยนั้นไดตระหนักอยูเสมอและมีความจ ําเปนตองจดจํ าไวในอนาคตก็คือ  ความกาว
หนาทางเศรษฐกิจของบริษัทก็ดี  ของภาคอุตสาหกรรมก็ดี  จะไมมีความยั่งยืน  จะไมมีความมั่นคง
ถาวร  ถาหากความเจริญ  ความกาวหนา หรือความร่ํ ารวยน้ันเปนการทํ านาบนหลังคน  หรือไมได
คํ านึงถึงสัดสวนผลประโยชนที่พนักงาน  ลูกจาง และคนยากจนทั้งหลายเขาควรจะไดรับ  ถาเผ่ือเราดู
ตามสถิติทั่วไปแลว ประเทศที่ก ําลังพัฒนาไมวาจะในอเมริกาใต หรือแมแตในยุโรปบางประเทศ  ใน
เอเชียเปนสวนใหญ การพัฒนาในแบบที่เราท ํามาในอดีตนั้นเปนการพัฒนาที่ไมไดใหความส ําคัญหรือ



ใหความสํ าคัญไมพอ  ผลที่ตามมาในทางดานสังคม  การโยกยายคนในชนบทเขามาท ํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ รายไดอาจจะดีขึ้นแตเขาเสียอะไรไปหลายอยาง  เขาเสียชีวิตครอบครัวท่ี
ตองแยกยายไป หรือถาเอาครอบครัวมาสูญเสียบางส่ิงบางอยางไมวาจะเปนเร่ืองเด็กไรท่ีอยู  ไมวาเปน
เร่ืองยาเสพติด  ไมวาจะเปนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  เพราะฉะนั้น สังคมเศรษฐกิจหรือสังคม
อุตสาหกรรมของทุกประเทศน้ัน จะตองเปนสังคมที่ไมค ํานึงถึงก ําไรโดยการทํ าธุรกิจเปนสิ่งที่ชอบ
ธรรม  เปนสิ่งที่ไมมีใครสามารถบอกไดวาผิดศีลธรรม  นอกเหนือไปจากพฤติกรรม  หรือการปฏิบัติ
ทางการคาธุรกิจที่ไมเปนศีลธรรมจริง  แตการมีก ําไรเปนสิทธิของพวกทาน  ตราบใดที่ก ําไรน้ันเปน
กํ าไรท่ีไดมาโดยความชอบธรรม เปนกํ าไรที่แบงปนผลประโยชนใหผูอื่นดวย  ท ําไมผมถึงยํ ้าถึงขอนี้
มากนัก  เพราะผมเห็นวาสังคมธุรกิจ สังคมอุตสาหกรรมของเมืองไทยนั้น  นับวันนับวันนอกเหนือ
จากการบริหารท่ีดีท่ีเราเรียกวา Good Management  มีการประชาสัมพันธที่ด ี  มีการบริหารการเงินท่ีดี
และมอีะไรท่ีดี ๆ หลายอยาง แตส่ิงเหลาน้ันเพียงพอหรือไม

คงไมมีใครจะปฏิเสธไดวาวิกฤตที่เราประสบในปจจุบันนี้สวนหนึ่งก็เพราะพวกเรากันเอง  จะ
เปนดวยความเหอเหิมโดยไมใชเหตุผล หรืออยางที่นายกรีนสแปน  ประธานของ The Fed ของ
อเมริกันใชศัพทภาษาอังกฤษวา Irrational Exuberance เพราะมันไมมีเหตุผลที่นักธุรกิจยืมเงินอยางไม
คํ านึงถึงคุณคาของโครงการท่ีตัวเองยืมอยางแทจริง หรือยืมเงินมาเพือ่โครงการแตไมไดใชตามโครง
การที่ถูกตองและหลายสิ่งหลายอยางมันสื่อใหเห็นอะไร ส่ือใหเห็นวาธุรกิจของเมืองไทย อุตสาห
กรรมของเมืองไทยยังขาดตัวส ําคัญอยูตัวหน่ึง  และตัวนั้นก็คือ  Good  Governance  ซึ่งบางครั้ง บาง
คนใชคํ าวา ธรรมรัฐ บางคนใชคํ าวา ธรรมภิบาล  ผมไมแนใจวาภายใน ๑ ปนี้ค ําไหนจะติดในสังคม
ไทย  แตระหวางที่เลือกกันอยูวาจะใชค ําไหนและบางคนอาจจะไมชอบเลย  ไมใชสักอยางหนึ่ง  อันน้ี
ก็เปนสิทธิของเขา  แตเราจะปฏิเสธไมไดวา  ถาหากอุตสาหกรรมไทย  ธุรกิจของไทยเรามี Good
Governance ในอดีตไมใชวาปญหาจะไมมีวิกฤตก็คงม ี  แตผลกระทบก็คือนอยลงไป และอะไรคือ
ธรรมรัฐ  อะไรคือธรรมาภิบาล  เปนส่ิงท่ีเราจับตองไมได  ไมเหมือนไมโครโฟน ไมเหมือนโตะ ไม
เหมือนเกาอ้ี  แตก็ไมถึงกับเปนสิ่งที่เขาเรียกวา Abstract  Idea  อาจจะจับไมได แตะตองไมได ดมกลิ่น
ไมได  แตเรารูองคประกอบ  แตกอนท่ีเราจะรูองคประกอบธรรมาภิบาลน้ัน  เราจะตองรูเสียกอนวา
Concept ของ Good Corporate Governance  มันเกิดขึ้นมาไดอยางไร  ถาไมเขาประเด็นนี ้ ในประเด็น
พ้ืนฐานวา Good Governance  มันเกิดมาไดอะไร  เราจะไมมีทางบรรลุถึงความเขาใจของวิธีการของ
มันได

เราจะใชคํ าวา Good Governance ในลักษณะของระดับชาติก็ดี  ในระดับ สังคมใหญก็ด ี หรือ
ในระดับสงัคมเศรษฐกจิก็ดี Good Governance มันเร่ิมตนจากขอเท็จจริง  ขอคิดเห็นท่ีวาถาเผ่ือใน
ระบอบประชาธิปไตย  อํ านาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หรือบางคนอาจจะชอบใชคํ าวา มา



จากปวงชนชาวไทย  แตในรัฐธรรมนูญปจจุบันใชวา เปนของปวงชนชาวไทย นักการเมือง หรือผู
แทนที่เราสงเขาไปในสภานั้น  เปนแคตัวแทน คนท่ีเปนรัฐมนตรีก็เปนแคตัวแทนของเรา  ในระบบ
การเมืองปจจุบันและในอนาคต  บุคคลที่เขาไปอยูในตํ าแหนงตาง ๆ ไมวาจะเปนรัฐมนตรี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา  สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง  เขาเขาไปในลักษณะตัวแทนประชาชน
ซึ่งเปนเจาของอํ านาจ  ถาเผ่ือเร่ิมจากจุดน้ันเราจะเขาใจ ถาเผ่ืออํ านาจอยูท่ีเรา  เราก็มีโอกาสตามรัฐ
ธรรมนูญฉบับใหม  ท่ีจะเรียกรองหรือเร่ิมตนขบวนการท่ีถอดถอนเขาได  เพราะอํ านาจอยูท่ีเรา และ
เมื่ออํ านาจอยูท่ีเรา  เราก็มีสิทธิตาง ๆ เราก็มีความเปนเจาของเกิดความรูสึกข้ึนมา ฉันใดก็ฉันนั้น

ในวงการอุตสาหกรรม  วงการธุรกิจ  ถาเราเร่ิมตนใช Concept ของ Good Corporate
Governance  นักธุรกิจไทย นักอุตสาหกรรมไทย  ก็ตองเร่ิมปรับตัวเอง  ปรับวิธีคิดของตนเอง  ผมไม
ไดบอกวาวิธีคิดเกานั้นผิด  เพราะวาเม่ือสังคมอุตสาหกรรมของเมืองไทยเร่ิมตนจากครอบครัว  เร่ิมตน
จากพี่นอง  เร่ิมตนจากเพ่ือนฝูง  มันหลีกเลี่ยงไมไดวาในระยะเวลา ๓๐ - ๔๐ ปที่ผานมา อุตสาหกรรม
ไทย หรือธุรกิจของไทยก็จํ าตองยึดถือครอบครัว พ่ีนองและเพ่ือนฝูง  แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป
วิวัฒนาการของสังคม ซึ่งนับวัน นับวัน ความเปนเจาของครอบครัวจะนอยลง  ความเปนเจาของพ่ีนอง
จะนอยลงไป  และความเปนเจาของระหวางบรรดาเพื่อนฝูงก็จะนอยลงไป การมีตลาดหลักทรัพยก็ดีที่
มีการกํ าหนดวาคนขางนอกจะถือหุนก่ีเปอรเซ็นต  สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนวิวัฒนาการของมันในตัว

เมื่อเปนวิวัฒนาการของประเทศนี้แลว  ตามทิศทางนี ้ นักธุรกิจไทยไมวาจะเปนเจาของบริษัท
ที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือนอกตลาดหลักทรัพย  ก็ตองเปลี่ยนวิธีคิดแลววาการ
เปนเจาของบริษัทของเรา  นับวันความเปนเจาของจะข้ึนอยูกับผูถือหุน  ไมไดอยูกับครอบครัว  มิได
อยูกับพี่นอง  เทานั้นยังไมพอ ความเปนเจาของบริษัทหรือความเปนเจาของธุรกิจน้ันไมไดข้ึนกับผูถือ
หุนอยางเดียว ยังขึ้นอยูกับผูใชสินคาที่เราผลิตดวย  คือ  ผูอุปโภคและบริโภค บางคนอาจจะบอกวาน่ี
เปนวิธีคิดใหมรับไมได  อันน้ีเปนกระแส  กระแสของวงการธุรกิจ  ซึ่งนับวัน นับวัน ใครที่รับไมไดก็
ตองเรียนรู วันหน่ึงในอนาคตจะตองรับ จะรับกระแส หรือรับความคิดเทาน้ันยังไมพอ  ก็ตองมีการ
เตรียมการไวกอน เพราะนับต้ังแตเราเร่ิม Good Corporate Governance เจาของไมไดอยูที่เจาสัว  ไมได
อยูที่ครอบครัว  ไมไดอยูที่พี่นอง  ไมไดอยูที่เพื่อนฝูง  แตเจาของเปนบุคคลขางนอก  ซ่ึงเราอาจไมรูจัก
ไมเห็นหนา  ไมรูตัวตน  แตตราบใดท่ีเขาเปนผูถือหุนอยู  ความเปนเจาของอยูท่ีเขา

เมื่อความเปนเจาของไมไดอยูที่เรา  ไมไดอยูที่ฝายบริหาร  ไมไดอยูท่ีครอบครัว  แตอยูท่ีคน
ขางนอก  มันก็เขาลักษณะเดียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เม่ือคนขางนอกหรือผูถือหุน
เขาเปนเจาของ  เขาก็มีสิทธิหลายอยางที่ในอดีต  ครอบครัวก็ดี หรือฝายบริหารก็ดี  ไมไดใหเขารู  ไม
ไดใหเขาเห็น  ดีไมดีปดบังเขาดวย  หลอกลวงเขาดวย ส่ิงเหลาน้ีตองคอย ๆ หมดไปและจะหมดไป



เมื่อประชาชนเรียกรองประชาธิปไตยมากขึ้นเทาใด ผูถือหุนก็จะเรียกรองสิทธิการเปนเจาของบริษัท
ของตนเองมากขึ้นในการเปนเจาของ เขาตองการอะไร เขาตองการขอมูล เขาตองการความโปรงใส
เขาตองการมีตัวแทนในคณะกรรมการ  ปจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย  เขาก็ใชมาตรฐานที่ใชกันทั่วไปใน
ประเทศท่ีเจริญแลว  บริษัทที่ตลาดหลักทรัพยภายในปลายป ๒๕๔๒  บริษัทที่ตลาดหลักทรัพยจ ําตอง
มีคณะตรวจสอบบัญชีภายในที่เรียกวา  Internal Audit Committee  แตถึงแมบริษัทที่ไมอยูในตลาด
หลักทรัพย ถาเปนธุรกิจท่ีจะเจริญเติบโตตอไปก็นาจะเตรียมไวละครับ  วาการม ีInternal Audit  หมาย
ความวาอะไร  และตองท ําอะไรบาง นับวัน นับวัน ผูถือหุนก็จะเรียกรองใหมีความโปรงใส

ปจจุบันรัฐบาล สภาก็ไดออกพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  ซึ่งรัฐบาลจะตองใหกับประชา
ชน ฉันใดก็ฉันน้ัน  ผูถือหุนก็อยากที่จะรูวาเหตุใดบริษัทที่ด ําเนินธุรกิจในรูปน้ี รูปน้ัน เหตุใดผูบริหาร
ชั้นผูใหญ ถึงมีการเปลี่ยนตัวจากนาย ก  เปนนาย ข  เหตุใดนาย ค จึงไดเงินเดือนเทาน้ี  เหตุใดถึงไมไป
ลงทุนในดานน้ี ดานน้ัน  เม่ือความตองการท่ีจะรูขอมูลมากข้ึน  ทั้งขอมูลและตัวเลขที่สมบูรณ ที่ทัน
ทวงที และที่ตรงไปตรงมา  จริงอยูก็มีขอมูลบางอยางของธุรกิจ ของบริษัทที่จะเปดเผยไมได เชน
โครงสรางของราคาสินคาที่ตัวเองผลิต  อาจจะมีหลายอยางที่เราเรียกวา Trades Secret แตขอมูลสวน
ใหญเปนขอมูลที่ตองเปดเผยไดเพราะฉะนั้นการที่จะเปน Good หรือการที่จะมี Good Corporate
Governance นั้นก็ใชหลักการเดียวกันกับการม ีGood Governance  ของประเทศ หรือ ธรรมาภิบาล คือ
ตองมีความโปรงใสตองมีการตรวจสอบ  ไมใชตรวจสอบดวยกันเอง  แตเปนการตรวจสอบจากคนอ่ืน
คือตองมีคานอํ านาจซึ่งกันและกันที่ฝรั่งเรียกวา Check and Balance จะตองมีการรับผิดชอบในการตัด
สินใจของตน การตัดสินน้ันผิดพลาดได การตัดสินใจที่ผิดพลาดท ําจากความบริสุทธิ์ใจได  ไมใชวา
การตัดสินใจที่ผิดพลาดในปญหาบานเมือง หรือในปญหาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมน้ัน  คนคนน้ัน
จะตองเปนคนไมด ี หรือเลวเสมอไป มันคนละเรื่องกัน  การตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจมาจากคนดีก็ได
มาจากคนซือ่ตรงก็ได มาจากคนที่หวังดีก็ได แตถาเผื่อมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดไป  คนน้ันไมวาจะ
เปนคนดีอยางไร  ก็ตองรับผิดชอบในความผิดพลาดของการตัดสินใจของตน และจะตอง
Accountable  กับสังคมนั้น  ไมวาจะเปนสังคมระดับชาติ ในวงการเมืองหรือสังคมในระดับอุตสาห
กรรม  หรือธุรกิจ  การมีธรรมาภิบาลนั้น ครอบคลุมไปถึงการมีกฎเกณฑที่ถูกตองดวย  ก็ตองมีกฎ
เกณฑที่เปนธรรมเชนเดียวกัน

ถาเผ่ือเรามเีร่ืองเหลาน้ีเม่ือ ๒ ปที่แลว  ในแตละบริษัทหรือในภาคธุรกจิอุตสาหกรรมเปน
สวนใหญ  การคานอํ านาจซึ่งกันและกันภายในวงการธุรกิจ หรือในบริษัท  การตรวจสอบขอมูล  การ
ไดรับขอมูล การไดตัวเลข  การตรวจสอบตัวเลข การรับผิดชอบในการตัดสินใจดวยตนเอง  ถาเผ่ือเรา
มีสิ่งเหลาน้ีกอนวิกฤตการที่ผานมาปกวานั้น  สัญญาณเตือนวา  เตือนภัยของเราจะดังมากกวาในอดีต
หลายทานคงจะจํ าไดวาวิกฤตเร่ิมตน  บางคนบอกวาเร่ิมตนเม่ือป ๑๙๙๔  ตอนท่ีรัฐบาลจีนประกาศคา



เงินหยวน  หรือบางคนอาจบอกวาวิกฤตในเอเชียเร่ิมตน ๒ ปตอมา  ตอนท่ีญ่ีปุนหรือตอนท่ีสหรัฐ
อเมริกา มีนโยบายใหเงินดอลลารแข็ง หรือบางคนอาจบอกวาวิกฤตของเราเร่ิมต้ังแตธนาคารชาติไม
ไดทํ าอะไรกับธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ หรือบางคนอาจบอกวาเกิดจากเหตุการณอ่ืน เพราะแตละ
คนมีมุมมองที่แตกตางกัน แตละคนมีธุรกิจอุตสาหกรรมไมเหมือนกัน  ดังน้ันจุดเร่ิมตนวิกฤตของแต
ละคน  แตละอุตสาหกรรมจะไมไดอยูที่ศูนยเดียวกัน จะเกิดจากจุดที่แตกตางกัน  ในเวลาที่ตางกัน  แต
ถาเรามีธรรมาภิบาลม ีระบบที่เปนผลลัพธหรือที่กอใหเกิดผลลัพธของการเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ที่
ควรจะมีในธรรมาภิบาล  ถาเรามีขอมูลที่สมบูรณ และทันการณ  เราอาจจะรูปญหาของธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการกอนจะเกิดเหต ุ  และถาเรามีขอมูลตัวเลขที่แนนอน การทดสอบก็จะเร่ิมกอนที่
จะมีการทดสอบอยางจริงจัง  ปญหาคงไมบานปลายอยางนี้ สิ่งเหลานี้ผมอยากจะฝากใหเปนขอคิดของ
ทานทั้งหลาย และไมไดบอกวาธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่นักธุรกิจหรือนักอุตสาหกรรมอยากไดเทานั้น
และคนจนไมไดอะไรเลย  อันน้ีเปนการต้ังคํ าถามแปลก ๆ ในสังคมไทย  ถาเผ่ือในระดับชาติมีธรรมา
ภิบาลที่ดี ถาเผื่อในสังคมมีธรรมาภิบาลที่ด ี อุตสาหกรรมเจริญรุงเรือง ธุรกิจเจริญรุงเรือง ผล
ประโยชนจะตกอยูกับคนทุกชั้น วรรณะ ทุกทองถิ่น ไมวาในเรื่องการมีงานท ํา การมีรายไดมากขึ้น
ไมวาในเร่ืองการมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

สิ่งที่ผมพูดมาไมไดบอกวาท ําเพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  จริง ๆ แลวธรรมาภิบาล
ของเมืองมีมาแตดั้งเดิม  ในประวัติศาสตรไทยที่พระมหากษัตริยปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชมีอํ านาจเต็มที ่มีอํ านาจโดยสมบูรณ  เม่ือมีอํ านาจเต็มท่ีโดยสมบูรณ ท ําอะไรท ําได  โอกาสที่จะปก
ครองแผนดินในทางที่ผิด ในทางที่ไมมีศีลธรรม  ไมมีจรรยาธรรม  ในทางไมดีมีมากเหลือเกิน  แต
ทํ าไมในประวัติศาสตรไทยพระเจาแผนดินโดยสวนใหญถึงปกครองประชาราษฎร ปกครองแผนดิน
จนประชาชนมีความรักใคร มีความนับถือ  เพราะแตเดิมมาสังคมไทย  การปกครองของพระเจาแผน
ดินน้ันปกครองโดยใชทศพธิราชธรรม  ในสายตาของผม  เมืองไทยเรามี Good Governance หรือมี
Royal Governance  มาแตด้ังเดิมในประวัติศาสตรไทย  มาต้ังแตสมัยพระเจาแผนดินมีอํ านาจครบ
สมบูรณ ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช  แตพระเจาแผนดินเมืองไทยน้ัน  ปกครองโดยใชทศ
พิธราชธรรมตลอดมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน เร่ือง Governance เริ่มพูดในสังคมตะวันตกเมื่อ ๔๐ ป  ถา
เผื่อไปเปด Dictionary  พจนานุกรมของภาษาอังกฤษในอดีต  ไปเปดค ําวา Governance  จะหาไมเจอ
จะมีแตคํ าวา Government หรือมีคํ าวา Governance  แตก็ยังอธิบายไมคอยถูก  เพราะยังมีความสับสน
แมแตในสังคมยโุรป ในอเมริกา ในตาง ๆ ศัพทคํ าวา Governance  ที่เราพยายามใชค ําวา ธรรมาภิบาล
หรือธรรมาภิรักษ เปนของธรรมดา เดินไปตามถนนในอเมริกา อังกฤษ หรือเนเธอรแลนด ถามค ําวา
Governance  ผมรับประกันวาตอบไดไมกี่คนวาคืออะไร และหลายคนอาจจะพูดถึงเรื่อง Government
แตในประวัติศาสตรไทย  ตามจารีตประเพณีของเมืองไทยน้ัน เรามีทศพิธราช ธรรมมาเปนเวลาชา
นาน  และเปนสิ่งที่พระองคทานปฏิบัติอยูเสมอ อันนี้ไมใชของใหมของเมืองไทย  ไมใชเพราะนาย



อานันทไปเรียนเมืองนอกมา  เลยเอาความคิดของเมืองนอกมาใช  มันเร่ืองท่ีวาจะตองขวนขวายวา
อะไรเปนสิ่งที่ดีงามในเมืองไทย  ในอดีต ในวัฒนธรรมของเรา  เราก็เอามาใช

ผมก็อยากฝากไววา มาแนครับ อยาคิดหวังวา รัฐบาลจะชวยแกปญหา ของเราไดท้ังหมด
เพราะสวนหนึ่งของการม ีGood Governance ในระดับชาติหรือการมีธรรมภิบาลในระดับชาติก็คือ รัฐ
บาลตองเล็กลง อํ านาจความรับผิดชอบจะตองนอยลง  อํ านาจความรับผิดชอบจะอยูที่พวกเรามากขึ้น
จะอยูที่องคกรเอกชน และองคกรที่ไมใชของรัฐ ฉันใด ฉันน้ัน  ในทางดานบริษัท  อํ านาจการบริหาร
ก็จะตกอยูในมือผูถือหุนมากขึ้น นับวัน นับวัน ผมเห็นไดเลย  ส่ิงท่ีเราเรียกวากรรมการอิสระ  ซึ่งผม
เห็นบริษัทมีกรรมการอิสระได  แตเราก็ตองเตรียมครับ  วันหน่ึงคํ าวากรรมการอิสระไมใชกรรมการ
10 คนท่ีไดรับเลือกต้ังเขามา เขามาเลนกันเอง กรรมการอิสระจะเปนตัวแทน สิ่งที่เราเรียกกันวา
Minority Shareholder  คือ ผูถือหุนฝายขางนอย

สุดทายนี้ครับ  รัฐบาลจะดีจะเลว รัฐบาลจะถูกจะผิด ความอึดอัดใจ ความทอแท  ความผิด
หวัง  อยูในหัวใจของคนจํ านวนมาก  แตเราตองเร่ิมทํ าใจวา นับวันนับวัน อยาไปพึ่งรัฐบาลอยางเดียว
พึ่งตัวเองมากขึ้น พ่ึงการบริหารท่ีดี พ่ึงผูบริหารอาชีพ พึ่งพนักงานที่มีการศึกษา พ่ึงขอเท็จจริง ขอมูล
และตัวเลขที่แทจริง พ่ึงการพัฒนาตัวเองในเร่ืองของการเพ่ิมทักษะและการฝกอบรม พ่ึงคุณธรรม
และจริยธรรมของตนเอง และสุดทายทานใดยังไมมีหนังสือพระมหาชนก ที่สอนใหคนรูจักความเพียร
ความไมทอแท ออกไปซือ้เถอะครับ  แลวเอามาอาน อานเปนคร้ังเปนคราว อานซํ ้าอานซาก อานแลว
กํ าลังใจจะมีขึ้น อานแลวความศรัทธาจะมีขึ้น ความศรัทธาที่เรามีกับความเพียร ความไมทอแท และ
ความอดทน
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