
สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ปญหาธรรมาภิบาล
¡ วิกฤตเศรษฐกิจ
¡ ธรรมาภิบาลทางเศรษฐกจิและทางการเมือง
¡ การปฏิรูปการเมือง
¡ ปญหาระยะยาว



วิกฤตเศรษฐกิจ
¡สาเหตุแหงวิกฤต 

- คนมีความโลภ  ขาดความพอประมาณ
- ระบบควบคุมออนแอ
- ขาดขายการคุมครองผูยากไร (safety net)

¡ปญหาในการแกไขวิกฤต
- รัฐชวยคนรวยมากกวาคนจน 
- การฟนตัวไมเร็วอยางท่ีคิด 



วิกฤตเศรษฐกิจ

¡สิ่งท่ีไดปรับปรงุ
- นโยบายการเงินท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน
- การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมการควบคุม
- การเพ่ิมขายการคุมครองผูยากไร เชน กองทุน
หมูบาน  หลักประกันสขุภาพ ฯลฯ
- ชองวางรายไดลดลงเล็กนอยในหนึ่งทศวรรษ  (ควร
ลดมากกวานี)้



วิกฤตเศรษฐกิจ

¡สิ่งท่ียังเปนปญหา
- สัดสวนเงินลงทุนตอการบริโภค การใชจายภาครัฐ 
และการสงออกลดลง โดยเฉพาะการลงทุน
ภายในประเทศท่ีมีผลตอการพัฒนาในระยะยาว
- อัตราแลกเปลี่ยนยังออนไหวตอการเกง็กําไรระยะ
สั้น
- ระบบประกันสังคมและสวสัดิการสงัคมไมเพียงพอ
- องคกรชุมชนและสหภาพแรงงานไมเขมแข็ง



ธรรมาภิบาล

¡ความหมายท่ัวไป
- การปกครองโดยธรรม
- การบริหารจัดการท่ีดี
- การพัฒนาท่ีด ี(รั่วไหลนอย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เนนคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องคนและ
คุณภาพชีวิต)



ธรรมาภิบาล
¡ ในฐานะเปาหมายทางสงัคม (มาตรฐานทางจริยธรรมความเอื้อ

อาทร ฯลฯ) เปาหมายทางเศรษฐกิจ (การแบงปนทรัพยากร 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ฯลฯ) และเปาหมายทางการเมือง 
(ประชาธิปไตย นิติรัฐ ฯลฯ)

¡ ในฐานะหลักปฏิบัติ  รวมถงึการทํานายผลไดดีข้ึน   
ประสิทธิภาพ  การประเมินและติดตามผล  ความโปรงใสและ
การเขาถึงขาวสารขอมูล  การตรวจสอบไดและสภาพรับผิด  
การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 



ธรรมาภิบาลกับนโยบาย
¡ รัฐและธุรกิจรายใหญกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ  ภาคประชา

สังคม (ผูบริโภค) ธุรกิจรายยอยมีสวนนอยมาก  ซึ่งไม
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  และอาจผิดพลาดงาย

¡นโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  แตใน 
พ.ศ. 2540 เรารอดพนจากวิกฤตรัฐธรรมนูญมาได

¡นโยบายทางการเมืองท่ีผิดพลาดทําใหเกิดวิกฤตทางการเมือง  
แตใน พ.ศ. 2550 ถาไมแกวิกฤตการเมืองใหดี  เราอาจมีวิกฤต
เศรษฐกิจดวยก็ได  



ธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
¡ธรรมาภิบาลปองกันหรือลดโอกาสการมีนโยบายท่ีผิดพลาด  

ลดโอกาสแหงวิกฤต
¡ธรรมาภิบาลลดผลประโยชนทับซอน  ลดการผูกขาดทาง

เศรษฐกิจ  ลดการผูกขาดทางการเมือง
¡ธรรมาภิบาลสอดคลองกบัหลักเศรษฐกจิพอเพียง  โดยการ

สรางภมูิคุมกันและลดความเสี่ยง
¡สิ่งท่ีพึงเรียนรูและควรปรบัปรุงหลงัวกิฤต คือการใชหลักธรร

มาภบิาลและการคานดุล



การคานดุลทางการเมือง
¡ ควรมีการคานดุลระหวางระบอบการปกครอง  กลาวคือเราอยูใน

ระหวางการเปลี่ยนผานจาก  อภิชนาธิปไตย  สูอาํมาตยาธิปไตย  และ
ประชาธิปไตย แตขณะน้ี  ยังมีทั้งสามระบอบคานกันอยู  ทําอยางไร 
จึงจะเรงการเปลี่ยนผานใหเปนไปไดโดยไมเสียดุล  และมีความพอดี

¡ เม่ือผานสูระบอบประชาธิปไตย (ปชต.) แลว  ทําอยางไรจึงจะ
ปรับปรุงเกณฑการตัดสินใจในระบอบ ปชต. จากอําเภอใจ (อัตตา)
สูกระแสสังคม (โลกา) และหลักการ (นิติธรรมและจริยธรรม) เพือ่ให
ปชต. ยงัผลแหงความผาสุก



การคานดุลทางการบริหาร
¡ รัฐบาลกอน ๆ ใชหลักการบริหารรัฐกิจเปนสําคัญ  โดยเนน

การใชอํานาจหนาท่ี
¡ รัฐบาลท่ีแลวเอาหลักการบริหารธุรกิจมาใชกับการเมืองการ

ปกครองอยางไดผลเกินคาด
¡หลักการบริหารทองถิ่นซึง่เปนพ้ืนฐานแหงประชาธิปไตยยงั

ถกูครอบงําโดยการบริหารสวนภมูิภาค
¡ ยังไมมีการนําหลกัการบริหารชุมชนมาใชอยางจรงิจัง
¡ จึงควรมีการนาํหลักการเหลานี้มาใชใหเหมาะสมยิ่งข้ึน



ปญหาทางการเมอืง
¡ธนานยิม (moneyism)
¡ประชานิยม (populism)
¡พรรคพวกนิยม (cronyism)
¡อํานาจนิยม (authoritarianism)
¡ ผูใหญนิยม (hierarchyism)
¡ชาติพันธุนิยม (ethnoism)
¡ฯลฯ



ปญหาทางการเมอืง
¡ปญหาการเลือกตั้ง  ชัยชนะของนักเลือกตั้งยุคใหมท่ีใช

การตลาด  ซึ่งมีกลยุทธดงันี้ (ดู ดร.นันทนา  นันทสโรกาส)
- การจําแนกสวนทางการตลาดของผูเลือกตั้ง
- การวางตาํแหนงของผูสมัครและพรรค
- สวนผสมทางการตลาด  4Ps
- สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง

¡การแกปญหาการเมืองพึงแกปญหาการเลือกตั้งดวย



การปฏิรูปการเมือง

¡ ทําการเมืองและการมอีาํนาจ  ใหเปนระบบคุณธรรม 
(merit system) และระบบแขงขันเสร ี(อํานาจไม
กระจุกตัว  ไมผูกขาด) โดยหวังการแกปญหาการ
เลือกตั้งดวย

¡ปรับระบบเลือกตั้ง ส.ส. โดยเพ่ิมความสําคัญของระบบ
บัญชีรายช่ือ (ลดคะแนนข้ันต่ํา) มีผูสมัครอิสระ (และ
การซื้อเสียง ส.ส. ผิดกฎหมาย) ไมมีล็อก 90 วัน  ไม
ตองจบปริญญาตร ีฯลฯ



การปฏิรูปการเมือง
¡ปรับระบบพรรคการเมือง  โดยใหประชาชนเปนสมาชิกได

พรรคเดียว  ตองเสียเงินสมัครเปนสมาชิก  ตองทําหนาท่ีชวย
พรรคหาเสียง  มีสิทธิออกเสียงคัดสรรผูสมัคร  มสีทิธิเลือกตั้ง
หัวหนาพรรค  มีสทิธิมสีวนรวมในการตดัสินใจอยางเปน
ประชาธิปไตย ฯลฯ

¡ปรับระบบเลือก ส.ว. ใหทุกเขตเลือกตั้งมีขนาดเทากัน เชน มี 
ส.ว. ได 6 คน  ใหหาเสียงได  ใหถอดถอนไดหากมีพฤติกรรม
ฝกใฝพรรคการเมือง ฯลฯ



การปฏิรูปการเมือง
¡ พัฒนาธรรมาภบิาล
¡ปรับปรุงองคกรธรรมาภบิาลท่ีมีในรัฐธรรมนูญโดย

- ใหมีองคประกอบท่ีหลากหลาย  จากภาครัฐ  ธุรกิจ  และ 
ประชาสังคม
- คณะกรรมการสรรหาพึงมอีงคประกอบท่ีหลากหลายเชนกัน
- การออกเสียงของวุฒิสภาตองเลือกไดเพียง 1 หรือ 2 คน  ซึ่ง
จะปองกันการบล็อกโหวต



ปญหาระยะยาว

¡ พัฒนาประชาธิปไตย (ปชต.) หลายแบบไปพรอม ๆ 
กันคือ ปชต. แบบตัวแทน  ปชต.แบบสวนรวม  ปชต.
แบบถกเถียงอภิปราย (deliberative) และปชต. ทองถิ่น

¡สรางวัฒนธรรม ปชต.แบบถกเถียงอภิปราย โดยให
นักเรียน  รูจักฟง  คิด  ถาม/พูด อาน และเขียน  

¡ รูจักฟงโดยใชการสานเสวนา (dialogue)  รูจักคิดโดย
เรียนปรัชญา ฯลฯ  รูจักพูดโดยฝกปฏิบัติธรรม 



ปญหาระยะยาว
¡ปชต. ทองถิ่นในระดับชุมชน (ตําบล) เนนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(มิใชอํานาจหนาท่ีหรอืราชการทองถิ่น) เนนความหลากหลาย 
(มิใชมีนโยบายเดียวสาํหรับทุกชุมชน) เนนการริเริ่มและความ
รักทองถิ่น เปนปชต. กึ่งโดยตรง

¡ปชต. ทองถิ่นในระดับจังหวัด  ผสมผสานกับการปกครองสวน
ภูมิภาค  เนนการเปนตัวแทนและการมีสวนรวม  มท้ัีงเอกภาพ
และความหลากหลาย  มีการแยกการบริหาร  นิติบัญญัติและ
การใหคําปรึกษาเชิงนโยบายท่ีทุกฝายมีสวนรวม 



ปญหาระยะยาว

¡ เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยประสบวิกฤต
เปนระยะ ๆ  เพราะกลไกการแกไขความขัดแยงขาด
ความเขมแข็ง

¡ เราพูดเรื่องความสามัคคี  ความสมานฉันทบอย ๆ  แต
เราขาดขันติธรรม  ขาดความทนกันได  ขาดการเคารพ
ผูแตกตางท่ีเราเห็นวาดอยกวาเรา ฯลฯ

¡ เราพึงพัฒนาการศกึษาและกลไกสันตวิิธี


