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ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

ท่านผู้มีเกียรติ 

ผมขอขอบคุณ ธปท. ที่เชิญผมมากล่าวปาฐกถาในวันนี้  และผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความชื่นชม
ท่านผู้ว่าประสาร ที่ได้ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ในการท างานในต าแหน่งที่ท้าทายนี้ ได้อย่างดีเยี่ยมตลอด
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกันโดยตรง แต่ผมก็ได้ชื่นชมท่านผู้ว่าประสารอยู่ห่างๆ 
ในการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ยืนหยัดบนหลักการ มีความเป็นวิชาการ และท่ีส าคัญ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และ
มุ่งม่ันในผลประโยชน์ส่วนรวมเสมอ ซึ่งสะท้อนในค่านิยม 4 ประการที่ท่านผู้ว่าได้พยายามบ่มเพาะใน ธปท. 
ได้แก่ “ยืนตรง” “มองไกล” “ยื่นมือ” และ “ติดดิน”   

ในขณะเดียวกัน ผมมั่นใจว่า ดร. วิรไท สันติประภพ จะสามารถสานและต่อยอดจากพ้ืนฐานค่านิยมที่
ดีนี้ได้ ผมรู้จักและติดตามผลงานของ ดร. วิรไท มาสิบกว่าปี เป็นคนหนุ่มไฟแรง ที่มีความคล้าย ดร. ประสาร 
ในหลายมิติ โดยเฉพาะในการยึดถือหลักการ ความซื่อสัตย์ และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ผมขอให้
ก าลังใจ ดร. วิรไท ในการสืบต่อต าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป 

ส าหรับปาฐกถาในวันนี้ ผมคิดว่าหัวข้อของงานสัมมนาเกี่ยวกับ New Normal เหมาะสมอย่างยิ่งกับ
บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่ก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม หรือการเมือง ซึ่งสืบเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชน  
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องตระหนักถึงและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ส าหรับทางด้านเศรษฐกิจ
นั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในงานสัมมนานี้ที่สามารถอธิบายความท้าทายได้อย่างลึกซ้ึง ผมจึงจะขอกล่าวถึง
เพียงเล็กน้อย และจะเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและการเมือง ซึ่งผมเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได้ 

ในขณะนี้ เราก าลังอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อท่ีส าคัญทางการเมือง หลายท่านคงพยายามที่จะคาดว่าเมื่อ
ผ่านรอยต่อนี้ไปแล้ว New Normal ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร  ผมเองก็ไม่สามารถคาดคะเนได้ดีกว่า
ท่าน แต่เท่าที่ผ่านมาในอดีต กระแสโลกาภิวัตน์ บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และการใช้
จ่ายโดยไม่ประมาณตนเอง เป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการบริหารของทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ  
ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจริงจังกับการปรับบทบาทและจิตส านึกของเราเข้าสู่หลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักคิดในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วย
ให้เราสามารถเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ พร้อมกับสามารถหาค าตอบและทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ได้ 
และด้วยสาเหตุและความจ าเป็นดังกล่าว ผมอยากใช้โอกาสนี้เสนอองค์ประกอบสี่ประการทีข่าดไม่ได้ใน
บรรทัดฐานใหม่ (New Normal) ของเส้นทางการพัฒนาประเทศไทย ทีจ่ะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงและทรงพลัง  

ประการแรก New Normal ของประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนและทั่วถึง ผมขอเน้นค าว่ายั่งยืนและทั่วถึง ที่ผ่านมาเรามักจะมุ่งเป้าไปที่อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเป็นหลัก ให้ความส าคัญแค่ตัวเลข โดยละเลยมิติด้านคุณภาพและการแบ่งสรรผลประโยชน์และ
รายไดใ้ห้ทั่วถึง วิกฤตต้มย ากุ้งและวิกฤตการเงินโลกท่ีผ่านมา เป็นสิ่งเตือนใจถึงอันตรายของการขยายตัวแบบ
สุดโต่ง  ในขณะเดียวกัน เราก็ได้เห็นแล้วว่าการขยายตัวแบบอัดฉีดมาตรการประชานิยมที่ไร้วินัยทางการคลัง
นั้น เป็นการขยายตัวที่ไมย่ั่งยืน และสร้างปัญหามากมายในภายหลัง โครงการรถคันแรกและโครงการรับจ าน า
ข้าวเกินราคาตลาด เป็นเพียงตัวอย่างของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชั่วครู่ชั่วขณะที่รัฐบาลหลายรัฐบาล 
ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ ได้ใช้เพื่อคะแนนนิยมระยะสั้นโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว  

การจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว ควรมุ่งเน้นการเสริมโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง
มากกว่า ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ
หรือราชการ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งการยกระดับการศึกษาและงานวิจัย การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันต้องอาศัยแรงกระตุ้น ผ่านกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีหน้าที่ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาของภาคเอกชน ภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันในตลาด สิ่งที่รัฐ 
“ต้องท า” คือ เป็นผู้ก ากับดูแล ในการป้องกันการผูกขาด และคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งที่ “ต้องไม่ท า” คือ 
ประกอบกิจการทีแ่ข่งขันกับเอกชน หรือ ออกกฎหมายกฎเกณฑ์ที่บั่นทอนกลไกตลาด  อันที่จริงแล้วหลักการ
ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และสะท้อนอยู่ใน พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าตั้งแต่ปี 2542  
แต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การแข่งขันในธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะ
ในบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การขนส่ง การสื่อสาร และ พลังงาน จึงยังไม่สมบูรณ์  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจการของรัฐ เป็นมิติส าคัญในด้านนี้ซ่ึงผมจะกล่าวถึงในภายหลัง  

ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้การพัฒนามีความยั่งยืน ต้องมีการแบ่งสรรผลประโยชน์ของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และความชอบธรรม
ของระบบเศรษฐกิจและการเมืองในที่สุด  ความเหลื่อมล้ าเป็นบ่อเกิดหรือน ามาซึ่งความยุ่งยากของอีก
หลากหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปัญหาการเมืองที่คุกรุ่นและปะทุเป็นระยะในช่วง
สิบกว่าปีที่ผ่านมา อีกท้ังยังมีงานศึกษาในระยะหลังที่ชี้ให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจโดยตัวเอง
สามารถเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าก าลัง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกประเทศ แม้แตใ่นสหรัฐฯ เอง ซึ่งเป็นผู้น าเศรษฐกิจโลก แต่ก็เป็นประเทศที่
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มีความเหลื่อมล้ าเกือบจะมากที่สุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว และความเหลื่อมล้ านี้หากไม่มีการแก้ไข
อย่างจริงจัง จะเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาของประเทศในอนาคต และในที่สุดจะกลับกลายเป็นประเด็น
ทางการเมืองที่รุนแรงได้ 

ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงต้องน าไปสู่สังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมของคนในสังคม โดย
นอกจากการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่แล้ว เรายังต้องให้สิทธิเสรีภาพ และโอกาสที่
ทัดเทียมกันแก่ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ทุกศาสนา และทุกพื้นที่ในสังคม ในการมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนีเ้พ่ือให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ และพร้อมที่จะตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐตลอดเวลา  

สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนั้น มิได้หมายถึงเพียงการที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง แต่
รวมไปถึงการให้ความส าคัญและรับฟังความเห็นหรือข้อเรียกร้องของทุกๆ ฝ่าย ไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายที่ชนะการ
เลือกตั้ง หรือหมู่คนส่วนใหญ่  ระบบการปกครองโดยเสียงข้างมากไม่ได้หมายถึงการปกครองลักษณะผู้ชนะ
กินรวบ หรือ winner takes all ที่ผู้ชนะสามารถด าเนินการทุกอย่างได้ตามท่ีต้องการ ดังที่นักเขียนท่านหนึ่ง 
(James Bovard) เคยกล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตยต้องมีความลึกซึ้งมากกว่าการที่หมาป่าสองตัวกับแพะตัวหนึ่ง
มาลงคะแนนกันว่าควรรับประทานอะไรเป็นมื้อเย็น”  ถ้าจะให้ประชาธิปไตยคงอยู่ได้ในระยะยาวและเกิด
ความสงบสุขต้องมีขันติธรรม กล่าวคือ การยอมรับความหลากหลายในสังคม กลุ่มเสียงข้างน้อยต้องได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเท่ียงธรรมจากกระบวนการการเลือกตั้ง ฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งต้องตระหนักว่าตนเป็น
ตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ และมีหน้าที่ที่จะรักษาและส่งเสริมฉันทามติที่สมดุลในสังคม ซ่ึงเป็นศิลปะ
อย่างหนึ่ง  

การเป็นสังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมนั้น ย่อมต้องด าเนินควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
และการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  ในเอเชียส่วนใหญ่รวมทั้งในประเทศไทย ความสามัคคีและ
การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเป็นค่านิยมส าคัญ สิ่งที่ท้าทายเราคือว่า จะท าอย่างไรให้มีการยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์ การชั่งน้ าหนักข้อดีข้อเสีย ของความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน โดยถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ
เติบโต หรือพัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ในกระบวนการประชาธิปไตยเราไม่ควรมอง
ทุกเรื่องเป็นขาวและด า ผิดหรือถูก ในความเป็นจริงหลายเรื่องไม่มีผิดไม่มีถูก มีแค่มุมมองหรือวิจารณญาณที่
แตกต่าง  เพ่ือไปสู่การเป็นสังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราต้องหัดที่จะเดินหน้าไปด้วยกันบน
พื้นฐานของความแตกต่างโดยไม่สร้างความแตกแยก หรือก่อให้เกิดการเกลียดชัง ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้
ก าลังอาวุธ และความรุนแรงในด้านต่างๆ 

การจะน าไปสู่สังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมนั้น การท างานของสื่อนับว่ามีบทบาทส าคัญมาก ในการ
เป็นตัวกลางน าเสนอความคิดเห็นต่างๆ ให้เกิดความสมดุลและไม่บิดเบือน  เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดทาง
ให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับพ้ืนที่ส าหรับวาทกรรมสาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  
อินเตอร์เน็ตได้ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและด าเนินการทางการเมือง และได้เกื้อกูลให้เกิดชุมชน
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ออนไลน์ขึ้นมากมาย  เสียงเหล่านี้อาจขัดกันเอง บางเสียงอาจมีความรู้มากกว่าเสียงอ่ืน บางเสียงอาจเป็นการ
ซุบซิบนินทาหรือคาดเดา ทั้งหมดนี้คือตลาดแห่งความคิด ซึ่งก็เหมือนตลาดทั่วไปตรงที่สินค้าแต่ละอย่างมี
คุณค่าไม่เท่ากัน ตราบใดที่เราท าให้คนสามารถรู้จักวิธีประเมินคุณค่าของความคิดในตลาดนี้ รู้จักคัดเอา
ความคิดท่ีไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล มาใช้ รู้จักปฏิเสธความคิดท่ีสุกเอาเผากิน ไม่เพียงแต่
ประชาธิปไตยจะยั่งยืนเท่านั้น แต่จะเจริญงอกงามขึ้นอีกด้วย 

 องค์ประกอบประการที่สาม ของ New Normal ที่ส าคัญยิ่ง คือการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่
ปกครองโดยหลักนิติธรรม ไม่ใช่ค านึงถึงแต่ตัวบทกฎหมาย แต่ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและ
ความเป็นธรรมด้วย จริงอยู่หลักนิติธรรมต้องอาศัยกฎกติกาที่รัดกุมและมีหลักการ แต่กฎกติกาเหล่านั้นต้อง
บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมากับทุกๆ คนโดยไม่มีกรณียกเว้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรในภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเอง ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กระบวนการร่างและบังคับใช้กฎหมายต้อง
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมทั้งกระบวนการตุลาการ ต้องมีอิสระ มีคุณภาพ ไม่
ล าเอียง มีความเที่ยงธรรม และไม่ชักช้า  ที่ส าคัญ กฎหมายไม่ควรถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุ
เป้าหมายทางการเมือง ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานของรัฐบาลต้องคงเส้นคงวา รัฐบาลไม่ควรด าเนินการตาม
อ าเภอใจ จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของตน และลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมีตามกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนของราษฎรทุกคนควรได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน 

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมนั้นต่างจากการปกครองด้วยกฎหมาย เราต้องมี rule of law ไม่ใช่ 
rule by law ตรงนี้มีความละเอียดอ่อนที่ส าคัญ ยกตัวอย่างการปราบปรามคอร์รัปชั่นในประเทศจีน ที่ผ่านมา
เป็นการปราบปรามด้วยกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะสามารถน าผู้กระท าผิดรายใหญ่มาลงโทษได้ แต่ก็มี
ค าถามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ จึงไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน  หรือในประเทศไทยเราเอง ขณะนี้เหตุการณ์
สงบ แต่เป็นเพียงผิวเผิน สังคมจะอยู่ไม่ได้ในอนาคตหากความสงบนั้นเกิดจากกฎหมายทีเ่ข้มงวด มีมาตรการ
ท าให้คนพูดไม่ออกหรือพูดไม่ได้ เป็นการก าหนดให้มีความสงบ มากกว่าการเก้ือกูลให้ความสงบเกิดขึ้นเอง
ภายใต้ครรลองของกฎระเบียบและหลักปฏิบัติในสังคม  เมื่อเป็นเช่นนี้ความโปร่งใสก็ไม่เกิดข้ึน  

หากพิจารณาตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศทั่วโลกโดย World Justice 
Project ตัวเลขล่าสุดส าหรับปี 2558 พบว่าสี่อันดับต้นได้แก่กลุ่มประเทศนอร์ดิกคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ 
สวีเดน และ ฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยได้คะแนนเพียง 0.52 จากคะแนนเต็ม 1 นับเป็นล าดับที่ 56 จาก 102 
ประเทศ และล าดับที่ 11 จาก 15 ในภูมิภาค ต่ ากว่าประเทศฟิลิปปินส์ กรีซ และกานา  จะเห็นได้ว่าหนทางสู่
การพัฒนาหลักนิติธรรมของเรายังอีกยาวไกล 

เมื่อการบังคับใช้หลักนิติธรรมอ่อนแอ การฉ้อราษฎร์บังหลวงทุจริตคอรัปชั่นก็เฟ่ืองฟู ประชาธิปไตย
จะผิดเพ้ียนไม่ท างานเมื่อนักการเมือง ข้าราชการ ภาคเอกชน ต ารวจ และทหารล้วนใช้อ านาจที่ตนมีอยู่เพ่ือ
สร้างความร่ ารวยให้กับตนเอง และเอ้ือประโยชน์ส่วนตัวบนความทุกข์ยากของประชาสังคม  ความเป็นอิสระ
และเที่ยงธรรมของภาคตุลาการเป็นฐานหลักอย่างหนึ่งของหลักนิติธรรม หากผู้พิพากษาใช้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง
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ส าหรับผู้ที่มีอ านาจวาสนา และใช้อีกชุดหนึ่งส าหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้น ระบบการเมืองและยุติธรรมทั้งหมดก็
จะตกต่ าเสื่อมเสีย และเซาะกร่อนความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความยุติธรรม  

หลักนิติธรรมย่อมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และความโปร่งใสของสถาบัน
รัฐและบุคคลในสถาบันเหล่านั้น ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความโปร่งใสในแก่นแท้แล้วมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน คือเพ่ือคุ้มครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทาง หรือการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มน้อย 
รัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบ รัฐบาลที่ไม่ต้องอธิบายอะไรต่อใคร รัฐบาลที่ด าเนินการต่างๆ ได้โดยไม่มีการตรวจสอบ 
มีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจในทางที่ผิดและเพิกเฉยต่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเช่นนั้น 
กระบวนการตัดสินใจจะต้องโปร่งใสและเปิดต่อการตรวจสอบ ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับนโยบายและโครงการสาธารณะ และทันกับเหตุการณ์ การถ่วงดุลและคานอ านาจเช่นนี้เป็น
หัวใจของความรับผิดชอบที่รัฐจะพึงมีต่อสังคม  

การปกครองด้วยหลักนิติธรรมทีต่ั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและรับผิดชอบของภาครัฐ เป็น
กุญแจส าคัญที่น าไปสู่รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือ responsive government ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบประการที่สี่และสุดท้ายของ New Normal ที่ผมอยากจะพูดถึง นั่นก็คือการ
ปรับสมดุลในโครงสร้างเชิงอ านาจระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 

รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นผลลัพธ์ของการมีประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายอ านาจอย่างสมบูรณ์แบบ  ระบบปกครองที่ควบรวมอ านาจทั้งหมดไว้ที่
ส่วนกลาง ไม่สามารถท่ีจะรองรับความสลับซับซ้อนของสังคมที่นับวันจะทวีสูงขึ้นได้ การกระจายอ านาจการ
ปกครองจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดอิทธิพลของ
กลุ่มพลังทางการเมือง ทั้งนี้ ผมไม่ได้หมายถึงการกระจายอ านาจให้กับองค์กรท้องถิ่นโดยควบคุมจาก
ส่วนกลาง แต่การกระจายอ านาจให้ถึงมือประชาชนหรือกลุ่มตัวแทนประชาชนที่แท้จริง ที่ผ่านมาเรามีการ
ตั้งองค์กรในท้องถิ่น แต่ยังควบคุมอ านาจในการแต่งตั้งจัดการส่วนใหญ่ไว้ที่ส่วนกลาง เราจ าเป็นต้องปฏิรูป
องค์กรท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ใช่ความต้องการของส่วนกลาง  

หัวใจของการกระจายอ านาจ คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดสิ่งที่กระทบเขาโดยตรง
มากที่สุด ในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละจังหวัด แต่ละภาค ความต้องการในการแก้ปัญหาอาจจะเหมือนกัน และอาจจะ
ต่างกัน การก าหนดนโยบายหรือแผนงานต่างๆ จึงควรให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการออกแผน
แม่บทของตนเอง โดยรัฐเป็นเพียงผู้ให้ความรู้ ให้ข้อมูล ให้การสนับสนุนงบประมาณ และสนองความต้องการ
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเท่านั้น  แน่นอนว่าในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ นโยบายป้องกัน
ประเทศ  นโยบายต่างประเทศ หรือนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังมหภาค ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่
ในเรื่องที่กระทบประชาชนโดยตรง เขาควรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เช่นระบบการศึกษา ท าไม
เราจึงต้องมีกระทรวงศึกษาธิการมาก าหนดหลักสูตรส าหรับทุกหมู่บ้าน ทุกอ าเภอ ทุกจังหวัด บทบาทของ
กระทรวงอาจจะเปลี่ยนจากการก าหนดเป็นการสนับสนุนข้อมูลและทักษะให้กับครูมากกว่า  



6 
 

ในด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ระบบคมนาคม หรือการรักษาความปลอดภัย การกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่นนอกจากจะเพ่ิมความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว ยังจะเป็น
การช่วยลดภาระให้กับรัฐบาลส่วนกลาง ไม่อย่างนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาหรือเกิดความขัดแย้ง ก็ต้องยกขบวนมา
ที่ท าเนียบหรือกระทรวงต่างๆ อย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้  ท าไมเราจึงไม่ให้องค์กรในท้องถิ่นดูแลเรื่องเหล่านี้
โดยตรง ในเมื่อเราก็ได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที  ที่ส าคัญ เมื่อกระบวนการการเมืองกระจายออกจากส่วนกลาง พลเมืองจะมีความ
ตื่นตัว สนใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นการบ่มเพาะประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าและอยู่ยืนยาวใน
สังคม 

ทั้งนี้ ความส าเร็จของการกระจายอ านาจนั้นขึ้นอยู่กับการมีกระบวนการกลั่นกรองและน าเสนอ
ข้อมูลที่รอบด้าน และเป็นที่มาของบทบาทของภาคประชาสังคมท่ีส าคัญย่ิง  ประชาสังคมเป็นแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับการถกเถียงกันด้วยสติปัญญาในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นกลไกที่จะ
ช่วยให้ทัศนะส่วนรวมของพลเมืองสามารถมีส่วนก าหนดนโยบาย และโน้มน้าวการตัดสินใจของรัฐบาลได้  
กระบวนการพิเคราะห์นโยบายผ่านการน าข้อถกเถียงและข้อมูลเข้าสู่เวทีสาธารณะ สามารถกดดันใหร้ัฐบาล
จ าเป็นต้องน าเสนอข้อโต้แย้งหรือปรับเปลี่ยนท่าที ประชาสังคมท่ีตื่นตัวจึงท าให้มีการตัดสินใจที่รอบคอบมาก
ขึ้นในสังคมประชาธิปไตย 

การมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ย่อมต้องมีประชาชนที่มีการศึกษา ความรู้ และความรู้จักนึกคิด 
ที่สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล ประชาธิปไตยจะมีพลังก็ต่อเมื่อผู้ลงคะแนนเสียงเข้าใจ
ประเด็นปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ และทางเลือกที่ตนมี รวมทั้งเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย เราจึงต้องเร่งปฏิรูประบบการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างความสามารถของประชาชน
ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม  เรื่องนี้พูดกันมากแต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้า เราต้องตั้งหลักใหม่ 
ตั้งหลักให้ดี อย่าลืมนะครับว่าเด็กท่ีเริ่มเรียนประถม 1 ในปีนี้ จะเกษียณอายุในปี 2612 ไม่มีใครในที่นี้หรือใน
โลกหรอกครับ ที่สามารถจะคาดเดาได้ว่าโลกในปีนั้นจะเป็นอย่างไร แค่ให้คาดเดา 5 ปีข้างหน้าก็แทบจะจน
ปัญญาแล้ว แต่เราก าลังต้องสอนเด็กเหล่านั้นเพ่ือให้สามารถอยู่ในโลกใบนั้น แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเมื่อนั้น หนทาง
เดียวที่ผมเห็นคือ การศึกษาจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นการท่องจ า ไปสู่การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการปรับตัว เริ่มต้นด้วยการให้ครูบาอาจารย์สอนน้อยลง ให้นักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือ
หลากหลายมากขึ้น มีการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนมากข้ึน มิใช่เน้นการหาค าตอบที่ถูกหรือผิด แต่เน้น
การกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้าออกความเห็น และรู้จักใช้เหตุผล 

ในยุคที่ข้อมูลมหาศาลอยู่แค่ปลายนิ้วผ่านโทรศัพท์มือถือ สิ่งที่จ าเป็นคือทักษะในการเลือกใช้และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม มากกว่าการท่องจ าข้อมูลต่างๆ  การสอนวิธีการเรียนรู้จะส าคัญกว่าการให้
ความรู้ หากลูกหลานของเราจะสามารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนในอนาคต เช่นปัญหาโลกร้อน เขาต้องอาศัย
ความสร้างสรรคเ์ป็นอย่างมาก ซึ่งผมมองว่าระบบการศึกษาปัจจุบันให้ความส าคัญน้อยไป  ศัตรูส าคัญของ
ความสร้างสรรค์คือการติเตียนความผิดพลาด ผมคิดว่าเด็กทุกคนเกิดมาด้วยทุนความสามารถในการ
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สร้างสรรค์ท่ีสูงมาก แต่ระบบการเรียนการสอนที่เน้นการตอกย้ าตีตราการท าผิด ตีโจทย์ผิด ตอบข้อสอบผิด 
เป็นการขจัดความสร้างสรรค์ของเด็กไปเรื่อยๆ จนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความกล้าเหลือเพียงพอที่จะลองสิ่ง
ใหม่ๆ เพราะกลัวผิดพลาด แต่ในความเป็นจริง ไม่มีความสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ในโลกนี้ที่เกิดขึ้น
จากความกลัวที่จะผิด ตรงกันข้าม ความกล้าที่จะผิด การลองผิดลองถูก และความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า
ต่างหากเป็นพ้ืนฐานของการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ  iPhone ที่ทุกท่านถืออยู่นั้น ตอนที่วางตลาดใน
ปี 2550 มีแต่คนคิดว่าจะขายไม่ออก และเป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่มาจากความกล้าที่จะผิด มากกว่าความ
กลัวที่จะล้มเหลว 

การพัฒนาของมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นไปตามเส้นตรง เราไม่ควรมองว่าทุกคนควรจะเดินตามข้ันตอน
เดียวกันเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน การมีแผนแม่แบบเดียวหรือวิธี
สอนลักษณะ one size fits all ไม่สามารถน าไปสู่การให้เด็กแต่ละคนเข้าถึงสมรรถนะสูงสุดของตนได้ 
ประเทศฟินแลนด์เป็นต้นแบบของระบบการศึกษาที่ประสบความส าเร็จมาก เป็นระบบที่ไม่ได้พ่ึงการก าหนด
หลักสูตรส่วนกลางหรือการสอบมาตรฐาน แต่ส่งเสริมการทดลองวิธีการสอนต่างๆ โดยให้อ านาจโรงเรียนในแต่
ละท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดแนวทางการสอน ให้ความส าคัญแก่ความแตกต่างของนักเรียน ใช้การทดสอบเพ่ือ
วิเคราะห์และส่งเสริมความถนัดของเด็กมากกว่าการจัดล าดับ การเน้นการศึกษาเพ่ือตอบสนองชีวิตประจ าวัน
สะท้อนอยู่ในตัวเลขที่ประมาณหนึ่งในสามของจ านวนนักเรียนทั้งหมดเรียนอยู่ในสายอาชีวศึกษา 

หากการศึกษาสร้างเด็กให้มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดี เขาย่อมมีทักษะในการเรียนรู้บริบทของประเทศ
รวมทั้งแก่นสารที่ส าคัญของประเด็นต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เขามีศักยภาพที่จะตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุและผล 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์         

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ทั้งหมดท่ีผมได้กล่าวมานั้น เป็นภาพ New Normal ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย หรือ Democratic Governance เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงบน
พ้ืนฐานของความชอบธรรม ซึ่งในมุมมองของผม ประเทศไทยไม่เคยมี เรามีแตป่ระชาธิปไตยที่เน้นรูปแบบ
มากกว่าสาระ มีการเลือกตั้งแล้วก็จบ ไม่ได้มีการใส่ใจในการพัฒนาสถาบันต่างๆ ที่จ าเป็นของประชาธิปไตย  
สิ่งที่เราก าลังเผชิญตอนนี้ หากมองลึกลงไปแล้วมีต้นตอมาจากการที่เราไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นเพียงการตกแต่งผิวเผิน เป็นเพียงเหล้าใหม่ในขวดเก่า หรือไม่ก็
เหล้าเก่าขวดเก่าแต่จุกใหม่  ที่ส าคัญ เรายังไม่พยายามค้นหาเหตุที่แท้จริงของความแตกแยกในเมืองไทย หลาย
สิ่งหลายอย่างไม่เก่ียวกับนโยบายที่รัฐบาลในอดีตและปัจจุบันก าลังท า ไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ระหว่างคนที่นิยม
ประชาธิปไตยหรือไม่นิยมประชาธิปไตย แต่เป็นเรื่องของความยากจน ความไม่ยุติธรรมในสังคม ความเหลื่อม
ล้ าในสิทธิและโอกาส และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชน และแม้แต่ระหว่างประชาชนด้วย
กันเอง  
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ผมมักจะมองว่าคนไทยสร้างปัญหาเก่ง และก็แก้ปัญหาเก่ง เรามีกระบวนการพัฒนาแบบลองผิดลอง
ถูกตามสถานการณ์ หรือ muddling-through แต่ไม่ค่อยมีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ถึงแม้ทางด้านเศรษฐกิจเราได้มีพัฒนาการมาในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันเราได้ละเลยการพัฒนา
ด้านสังคมและการเมือง มาถึงบัดนี้ เราจึงตระหนักว่า สถาบันหลายอย่างของเราไม่พร้อมที่จะเผชิญความท้า
ทายของยุคโลกาภิวัตน์ ขณะที่โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมของเรากลับก้าวตามไม่ทัน  ธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศในทิศทางท่ีสมดุลกว่าที่ผ่านมา การที่เรารับฟังความเห็นที่หลายหลายจากกลุ่มประชาชนที่กว้างขวาง 
จะท าให้รัฐบาลให้น้ าหนักกับการพัฒนาที่รอบด้านและยั่งยืนมากกว่า เราคนไทยมักใฝ่ฝันให้มีอัศวินขี่ม้าขาว
เข้ามาช่วยเมื่อประเทศเราประสบปัญหา แต่ยุคแห่งการตัดสินใจแบบ “ฉันรู้ดีที่สุด” ได้หมดไปแล้ว แม้ว่ารัฐจะ
มีข้อมูลและอ านาจที่กว้างขวาง แต่ก็ไม่ได้รู้ดีไปทุกอย่าง โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจทีใ่นยุคปัจจุบันความ
สลับซับซ้อนได้ทวีสูงขึ้นมาก  

ท าไมธรรมาภิบาลคือกุญแจดอกส าคัญส าหรับการบริหารเศรษฐกิจที่ดี  ผมขอยกตัวอย่างการก ากับ
ดแูลกิจการในภาครัฐ ซ่ึงในหลายปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่น่าเป็นห่วง เห็นได้ชัดจากความสามารถในการ
แข่งขันที่ถดถอย และผลการด าเนินงานที่ตกต่ าลง รัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดยังสามารถท าก าไรได้ ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจที่ต้องแข่งขันส่วนใหญ่ขาดทุน  ต้นตอของปัญหาเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับโครงสร้างการก ากับดแูล
รัฐวิสาหกิจที่มีความซับซ้อน ขาดเอกภาพ และมีปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายด้าน อาทิการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง ปัญหาการโกงกิน การมีเป้าหมายหลายด้านทั้งด้านสังคมและด้านธุรกิจ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องขาด
ความชัดเจนในการแยกแยะบทบาทท่ีส าคัญระหว่าง ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายก ากับดูแล และผู้ท าหน้าที่คล้ายเจ้าของ 
รวมถึงปัญหาการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งท าให้รัฐวิสาหกิจขาดแรงผลักดันในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่างๆ  

ปญัหานี้จ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากต่อ
ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโดยรวม การที่กิจการรัฐวิสาหกิจมักมีลักษณะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นต้นธาร
ของธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ าประปา คลื่นความถี่ ระบบขนส่ง สนามบิน หรือท่าเรือ 
รัฐวิสาหกิจที่ไร้ประสิทธิภาพ จึงไม่เพียงจะบ่ันทอนผลประกอบการของตัวเอง แต่จะเหนี่ยวรั้งธุรกิจเอกชน
ที่เกี่ยวเนื่องท้ังหมด เพราะราคาท่ีแพง และคุณภาพที่ต่ าของโครงสร้างพื้นฐาน ย่อมไม่เอื้อให้เอกชนน าไปต่อ
ยอดเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีได้  การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ก าลังด าเนินการอยู่ รวมทั้งการจัดตั้ง 
“บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” จึงอาจเป็นก้าวส าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ย่อมขึ้นกับความซื่อตรงและความสามารถในตัวบุคคลที่มีอ านาจบริหารบรรษัทนี้ด้วย 

จะว่าไปแล้ว ประสิทธิภาพของภาครัฐวันนี้ได้กลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ ในการ
ก าหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และประสิทธิภาพดังกล่าวมักจะไปควบคู่กับความเป็น
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไม่จ าเป็นต้องมีขนาดเล็กเสมอไป แต่แก่นของมันอยู่ที่ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และตอบสนองต่อความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน  หลักการในการ
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พัฒนาประเทศโดยยึดถือบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เป็นที่มาของชื่อหนังสือ 
“Development as Freedom” ของ Amartya Sen ผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นแก่น
หลักของประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ในการเดินหน้าไปสู่ New Normal ที่ผมได้กล่าวถึงนั้น เราจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างจริงจังตั้งแต่
บัดนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ท ายาก กระบวนการปฏิรูปย่อมน ามาซึ่งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ และผู้
เสียประโยชน์นั้นมักจะมีการรวมตัวกันดีกว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ การถ่วงดุลอ านาจไม่ให้ผู้เสียประโยชน์กีดขวาง
การเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จ าเป็นต้องพ่ึงกลไกการกระจายผลประโยชน์ที่ได้ระหว่าง
สมาชิกในสังคมอย่างสมดุล ซ่ึงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประเทศมีกระบวนการ หรือสถาบันทางเศรษฐกิจและ
การเมืองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยจังหวะท่วงทีที่เหมาะสม  ในความเป็นจริง การปฏิรูปที่ส าเร็จมัก
เป็นการฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่เอ้ือ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ บ่อยครั้งเป็นการแปลงวิกฤตเป็น
โอกาส ซึ่งผมมองเสมอว่าไทยเราเองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิกฤตการเงินปี 2540 อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นมาถึง
ตอนนี้ อย่าไปเสียเวลาถกเถียงกันว่า ที่เรามาถึงจุดนี้ อย่างนี้ ถูกต้องไหม แม้ว่าเป็นค าถามที่ส าคัญ ที่ควรศึกษา 
แต่ไม่ควรเป็นประเด็นหรืออุปสรรคที่จะท าให้เราไม่เดินหน้า หรือพยายามแก้ไขสิ่งที่ควรจะแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วง
ไป  

การปฏิรูปนั้นควรมองเป็นองค์รวม ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มุ่งการแก้ไขปัญหาทั้งปวงไปที่รัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เราเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญค่อนข้างเปลือง ปัจจุบันก็ถึงฉบับที่ 19 
แล้วในเวลา 83 ปีซึ่งเท่ากับอายุผมพอดี ในฐานะผู้ที่มีส่วนในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซ่ึง
เป็นการยกร่างโดยมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ผมก็เคยมีความหวังว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบ ในขณะที่การปรับกระบวนการเลือกตั้งจะช่วยลดการเมืองแบบหว่านเงินและการฉ้อราษฎร์บัง
หลวง แต่ผมก็ได้ตระหนักอยู่ตลอดว่า รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษท่ีจะแก้ปัญหาทั้งปวงของสังคมได้ สังคมทุก
ส่วนจะต้องอ้าแขนรับอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญก่อนที่มันจะสร้างความแตกต่างได้ และสิ่งทีเ่กิดขึ้น
ตามมาก็เป็นประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามล าพังนั้น ไม่สามารถน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ได้หากไม่เกิดข้ึนพร้อมกับการปฏิรูปกลไกอ่ืนๆ ที่เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยท่ี
แท้จริง โดยเฉพาะการปฏิรูปวิธีคิดของคนและการปฏิรูปการเมือง 

การปฏิรูปนั้นไม่ใช่การกระท าที่เสร็จไปครั้งเดียว แต่เป็น "กระบวนการ" ที่อาจเริ่มข้ึนด้วยการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา แต่กระบวนการนั้นต้องพัฒนาต่อไป  เราต้องไม่ตกหลุมของการใช้ทางลัด
ต่างๆ นานาในการบรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือการคิดว่าการกระท าใดๆ ที่หากสามารถท าได้ในวันนี้ จะเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างถาวร เป็นการปฏิรูปทีเ่สร็จสรรพ ทุกอย่างต้องปรับปรุง และปรับตัวให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเขาไม่ได้อยู่นิ่ง ต้องปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง สังคมท่ีไม่มีการ
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ปฏิรูปเป็นสังคมท่ีเฉื่อยชา และในกระบวนการปฏิรูปนั้น ไม่มีประโยชน์ที่จะถามว่าข้อเสนอต่างๆ นั้นสามารถ
รับประกันได้ไหมว่าจะส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ ไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ แต่ต้องท าด้วยเจตนาดีและ
ความบริสุทธิ์ใจ และพร้อมที่จะแก้ไขใหม่ภายหลังตามความจ าเป็น  

การปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่มีสูตรตายตัว ต่างจากการสร้างบ้าน ที่มีแบบชัดเจน 
ด าเนินการได้จากต้นจนจบตามล าดับขั้นตอนทีละขั้น สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามใจชอบ หรือสร้างบ้าน
เหมือนๆ กันเป็นร้อยๆ หลัง ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่โตขึ้นได้จากปัจจัยสนับสนุน
นานัปการ ทั้งดินฟ้าอากาศ เป็นการเติบโตลักษณะต่อยอดที่ต้องร าลึกถึงอดีตที่ผ่านมา เป็นการเติบโตแบบ
ธรรมชาติที่ไม่มีแม่พิมพ์ต้นแบบหรือผลลัพธ์ที่ก าหนดได้ชัดเจน ผู้ดูแลท าได้แต่เพียงให้สภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวย  ไม่มีต้นไม้สองต้นที่เหมือนกันทุกประการ แต่ทุกต้นสามารถให้ร่มเงาได้เหมือนกันในที่สุด  

เมล็ดของประชาธิปไตยจะต้องงอกเงยจากภายในแต่ละสังคมเอง จึงจะได้รับการยอมรับและ
ด าเนินไปได ้ ดังที ่มหาตมะ คานธี กล่าวไว้ว่า “วิญญาณของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยัดเยียดจาก
ภายนอกได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องมาจากข้างใน” ธาตุแท้ของความเป็นประชาธิปไตยคือประชาชนต้องเป็นผู้
ต้องการประชาธิปไตยเอง สังคมแต่ละแห่งจะต้องหาทางออกจากความขัดแย้ง และจัดล าดับความส าคัญของ
เรื่องต่างๆ ด้วยตนเองโดยค านึงถึงระดับความพัฒนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตน  องค์ประกอบต่างๆ 
ของ Democratic Governance ที่ผมได้กล่าวมานั้นเป็นเสมือนเสาหลักท่ีจะช่วยยึดโยงให้วิวัฒนาการของ
ระบอบประชาธิปไตยด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ในความเป็นชาติ เราได้ก้าวมาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้ว การเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราทุกคนล้วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศชาติ และต้องมีส่วนช่วยให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในหนทางใหม่ที่สร้างสรรค์ พลังทั้งหลายทั้งมวลที่หล่อหลอมสังคมเราจะต้องไม่เป็น
พลังซ่อนเร้นอีกต่อไป แต่ต้องออกมาในที่แจ้งเพ่ือร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการจะไปสู่จุดมุ่งหมายใด 
และจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร  Democratic Governance แท้จริงแล้วเป็นกระบวนการทางความคิด หรือ 
mindset มากกว่ากฎระเบียบท่ีเป็นรูปธรรม ในการเดินบนเส้นทางสู่ New Normal ทีรุ่่งเรือง นอกจากการ
ปฏิรูปในหลายๆ มิติที่ต้องด าเนินการแล้ว เราต้องมีการปฏิวัติในความคิด ทัศนะคติ รวมทั้งกระบวนทัศน์ของ
สังคมและประชาชนโดยรวมให้เปิดกว้างมากข้ึน ยอมรับกับความคิดท่ีหลากหลาย รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมร่วมที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม  ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ความหลากหลายของ
เรารวมพลังและสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ มันจึงเป็นทางตรงที่สุดท่ีจะให้การพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวไปสู่ "ความยั่งยืนที่แท้จริง" 

ขอบคุณครับ 


