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ที่่�มา: ปาฐกถาของ ดร. ประสาร ไตรรตัน์์วรกลุ 
ใน์งาน์สัมมน์าสาธารณะทีีดีอาร์ไอ ประจำำา
ปี 2563 เร่�อง “แฮกระบบราชการ เปลี�ยน์
ระบบปฏิิบตักิารประเทีศ” เม่�อวนั์ทีี� 5 ตลุาคม 
2563 ใน์รูปแบบ Virtual Conference

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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2 รายงานทีดีอาร์ไอ

รััฐและรัะบบรัาชการัก็เหมืือนชีวิิตมืนุษย์์ที่ี�
ต้องปรัับตัวิอย์่างมืีพลวิัต อย์่างไรัก็ดีี ในสาย์ตานัก
รััฐศาสตรั์หลาย์ที่่านย์ังเห็นวิ่า โครังสรั้างรัะบบรัาชการั
ย์ังคงเปลี�ย์นแปลงน้อย์มืากเมืื�อเที่ีย์บกับพัฒนาการัที่าง
เศรัษฐกิจและสังคมื จนที่ำาให้รัะบบรัาชการัที่ี�เคย์เป็นหัวิ
จักรัในการัขัับเคลื�อนเศรัษฐกิจในอดีีต กลับตกเป็น “ผู้้้
ต้องหา” วิ่าเป็นตัวิเหนี�ย์วิรัั�งศักย์ภาพที่างเศรัษฐกิจใน
วิันนี� 

บที่ควิามืนี�จึงพย์าย์ามืตอบคำาถามืสำาคัญ 3 ขั้อ 
คือ (1) เกิดีอะไรัขัึ�นกับรัะบบรัาชการัไที่ย์? (What went 
wrong?) (2) อะไรัคอืควิามืที่า้ที่าย์ขัองรัะบบรัาชการัไที่ย์
ในรัะย์ะต่อไป? และ (3) เรัาจะปรัับบที่บาที่ขัองรััฐ-รัะบบ
รัาชการัไที่ย์เพื�อตอบโจที่ย์์ควิามืที่้าที่าย์อย์่างไรั?

1. What went wrong? 

นับตั�งแต่สมัืย์รััชกาลทีี่� 5 พรัะองค์ที่รังปรัะย์ุกต์
รัะบบรัาชการัตามืที่ฤษฎีีขัอง Max Weber มืาใช้ดี้วิย์
คุณสมืบัติเดี่นที่ี�สำาคัญคือ มืีการัรัวิมืศ้นย์์อำานาจเพื�อ
ควิามืเป็นปึกแผู้่นขัองบ้านเมืือง สรัรัหาและคัดีเลือก
คนเข้ัาที่ำางานด้ีวิย์รัะบบคุณธรัรัมื แต่งตั�งผู้้้บรัิหารัตามื
คณุสมืบัติและควิามืเชี�ย์วิชาญ ย์ดึีหลกัที่รััพย์ากรัเปน็ขัอง

องคก์รัไม่ืใชข่ัองบุคคลทีี่�ที่ำางานในองค์กรั และข้ัารัาชการั
ที่ำางานเพื�อปรัะโย์ชนส์าธารัณะมืากกวิา่ผู้ลปรัะโย์ชนส์ว่ิน
ตัวิ โดีย์มืกีฎีรัะเบยี์บควิบคมุืขั้ารัาชการัไวิ้อย์่างเครั่งครััดี 
ซึ่ึ�งคุณสมืบัติเหล่านี�ที่ำาให้รัะบบรัาชการัไที่ย์ในย์ุคแรัก
สามืารัถผู้ลักดีันให้เกิดีโครังสรั้างสาธารัณ้ปโภคที่ี�สำาคัญ 
ไมื่วิ่าจะเป็นรัถไฟ ปรัะปา ไฟฟ้า ไปรัษณีย์์ โที่รัเลขั 

จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวิลามืากกว่ิา 120 ปีแล้วิ
ที่ี�รัะบบรัาชการัอย์้่ค่้กับสังคมืไที่ย์ แต่กลับเปลี�ย์นแปลง
น้อย์มืากและมืีปัญหาเชิงโครังสรั้างที่ี�สำาคัญคือ (1) 
รัะบบรัาชการัย์ังเน้นรัวิมืศ้นย์์เช่นในอดีีตแที่นที่ี�จะ
กรัะจาย์อำานาจส้่ท้ี่องถิ�นและให้ปรัะชาชนเป็นศ้นย์์กลาง
เพื�อกรัะจาย์ผู้ลปรัะโย์ชน์การัพัฒนาไปส้่ที่้องถิ�นและ
ปรัะชาชนอย์่างทัี่�วิถึง จนสรั้างปัญหาควิามืเหลื�อมืลำ�าใน
ทีุ่กมืิติ (2) ปัญหาขัองสมืดีุลอำานาจรัะหวิ่างการัเมืืองและ
นกัการัเมืืองทีี่�มืาจากการัเลือกตั�ง กบัการับริัหารัและการั
แต่งตั�งผู้้้บริัหารัในรัะบบรัาชการั กล่าวิคือ บางครัั�งผู้้้นำา
การัเมืืองเข้ัมืแขัง็มืาก กร็ัวิบอำานาจการัตัดีสนิใจจนรัะบบ
รัาชการัอ่อนแอ นานวิันไปก็กลาย์เป็นรัะบบที่ี�ที่ำาตามืคำา
สั�ง (3) การัสรัรัหาคนเขั้ารัับรัาชการัที่ี�ในปัจจุบันโอกาสที่ี�
รัะบบรัาชการัจะดีึงดี้ดีคนเก่งลำาบากกวิ่าในอดีีตมืาก (4) 
การัปล้กฝัังวัิฒนธรัรัมืในเรัื�องข้ัารัาชการัที่ำางานเพื�อผู้ล
ปรัะโย์ชน์สาธารัณะมืากกว่ิาผู้ลปรัะโย์ชน์สว่ินตวัิอาจหย์ั�ง
รัากไมื่ลึกพอ สุดีที่้าย์เป็นเรัื�องเฉพาะบุคคลมืากกวิ่าเป็น
เรัื�องรัะบบ และ (5) กฎีรัะเบีย์บที่างการับรัิหารัที่ี�ควิบคุมื
ขัา้รัาชการัไว้ิอย์า่งเครัง่ครััดี เช่น มืาตรัา 157 ที่ำาใหเ้รัาได้ี
แตค่นที่ำางานแบบหว่ิงแต ่Downside Risk และไมืส่ามืารัถ 
leverage on คนที่ี�อย์ากไดี ้Upside Gain ที่ี�เหมืาะกบัการั 
maintain รัะบบเดีมิื มืากกว่ิาจะไดีค้นที่ี�ช่วิย์กันตอบโจที่ย์์
สำาคัญขัองปรัะเที่ศ 

2. อะไรคือความที่�าที่ายของระบบราชการไที่ยใน
ระยะต่อไป?

ภาย์ใต้บรัิบที่เศรัษฐกิจและสังคมืปัจจุบัน ผู้มืคิดี
วิ่า สิ�งที่ี�เป็นควิามืที่้าที่าย์ขัองรัะบบรัาชการัไที่ย์จากนี�ไป
มืีอย์่างน้อย์ 5 เรัื�องสำาคัญ คือ 

รัฐและระบบราชการไที่ยกับ
ความที่�าที่ายข�างหน�าของ
ประเที่ศ
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(1) ภารกิจิของภาครัฐในกิารสร้างความมั�นคง
ทางเศรษฐกิิจ สังคม และสาธารณสุข ท่�ภาคเอกิชน
ไม่สามารถดำำาเนินกิารแทนไดำ้ โดีย์เฉพาะในช่วิงโควิิดี 
คำาถามืสำาคัญคือ รััฐและรัะบบรัาชการัมีืควิามืพร้ัอมืใน
การัรัับมืือกับควิามืที่้าที่าย์นี�เพีย์งใดี 

(2) กิารสร้างความสมดำุลบนวัตถุประสงค์
หลายอย่าง ไมื่วิ่าจะเป็นควิามืสมืดีุลรัะหวิ่างเที่คโนโลย์ี
กับภ้มิืปัญญาท้ี่องถิ�น รัะหว่ิางการัพัฒนาอุตสาหกรัรัมื
และการัท่ี่องเทีี่�ย์วิกับการัรัักษาสิ�งแวิดีล้อมื รัะหว่ิางการั
เปิดีรัับแรังงานต่างด้ีาวิกับควิามืมัื�นคง เพรัาะไม่ืเพีย์ง
สร้ัางควิามืสมืดีลุใหก้บัที่กุ agents โดีย์ย์ดึีถอืผู้ลปรัะโย์ชน์
สุที่ธิขัองชาติเป็นที่ี�ตั�ง แต่ต้องอธิบาย์สังคมืไดี้ดี้วิย์ จึง
ไมื่ใช่เรัื�องง่าย์ 

(3) ปญัหาความเหล่�อมลำ�าบาดำแผลทางสังคม
ท่�ถูกิโควิดำมาซ้ำำ�าเติม จนยากิท่�จะสมาน จากการั
ศึกษาขัองที่ีดีีอารั์ไอ ชี�วิ่า โควิิดีที่ำาให้ครััวิเรัือนและธุรักิจ
จำานวินมืากมืีรัาย์ไดี้ลดีลงโดีย์เฉพาะคนจนที่ี�มืีกลไกใน
การัปกป้องตัวิเองตำ�า นั�นหมืาย์ถึงช่องวิ่างควิามืเหลื�อมื
ลำ�าจะย์ิ�งส้งขัึ�น 

(4) ความคาดำหวังของ Stakeholders ท่�
มากิข้�น อาที่ิ แรงงานที่ี�ต้องการัการัด้ีแลด้ีานคุณภาพ
ชีวิิต สวิัสดีิการัและผู้ลตอบแที่นที่ี�เหมืาะสมื นักิลงทุน
ที่ี�ต้องการัควิามืง่าย์ในการัที่ำาธุรักิจ ควิามืชัดีเจนและ
ควิามืต่อเนื�องในนโย์บาย์ภาครััฐ และเบื�อหน่าย์ปัญหา
คอรั์รััปชันที่ี�ที่ำาให้ไมื่สามืารัถปรัะเมืินต้นทีุ่นการัที่ำา
ธุรักิจไดี้ และต้องการัแข่ังขัันทีี่�เป็นธรัรัมื รัับไม่ืไดี้ที่ี�รััฐ
เอื�อปรัะโย์ชน์ให้กับธุรักิจทีี่�เป็นค้่แขั่งตัวิ ขัณะเดีีย์วิกัน 
ประชาชนตอ้งการัสิที่ธ ิเสรีัภาพ ควิามืมัื�นคงในชวีิติและ
ที่รััพย์์สิน โอกาสที่ำามืาหากิน และลืมืตาอ้าปากไดี้ตามื
กำาลังและหย์าดีเหงื�อที่ี�ทุ่ี่มืเที่ลงไปอย์่างเหมืาะสมื และ
เดำ็กิต้องการัคุณภาพการัศึกษารัะบบใหมื่ที่ี�จะที่ำาให้พวิก
เขัาแข่ังขัันในตลาดีแรังงานและคนเก่งจากทัี่�วิทีุ่กมุืมืโลก
ไดี ้นอกจากนี� ทกุิคนตอ้งการันวัิตกรัรัมืเพื�อที่ำาใหต้น้ทุี่น
ในการัดีำาเนินชีวิิตและธุรักิจที่ี�ตำ�าลง

(5) กิารแบ่งขั�วทางความคิดำในสังคมชัดำเจน
ข้�น เป็นลักษณะร่ัวิมืขัองปรัะชาคมืโลกขัณะนี� ไม่ืวิ่า

รัะหว่ิางขัั�วิการัเมืืองทีี่�ตา่งกัน ขัวิา-ซ้ึ่าย์ กลุ่มือนรัุักษ์นยิ์มื-
กลุ่มืสมัืย์ใหม่ืก้าวิหน้า และเกิดีช่องว่ิางควิามืเขั้าใจขัอง
คนรัะหวิ่าง generation มืากขัึ�น นั�นหมืาย์ควิามืวิ่า บ้าน
ที่ี�เรัาเคย์ออกแบบไว้ิให้พวิกเรัาไดี้อย์้่รั่วิมืกัน แต่ควิามื
คดิีและที่ศันคตขิัองคนทีี่�อาศยั์อย์้ใ่นบ้านที่ี�จะเป็นคนกลุ่มื
ใหญ่ในอนาคตกลับไมื่เหมืือนเดีิมื เรัาจะที่ำาอย์่างไรั 

3. เราจะปรับบที่บาที่ของรัฐ-ระบบราชการไที่ย
เพื่่�อตอบโจที่ย์ความที่�าที่ายข�างหน�าอย่างไร? 

ขั้อสรัุปหนึ�งจากหนังสือเรืั�อง “Why nations 
fail” พบวิ่า ปรัะเที่ศจะปรัะสบควิามืสำาเรั็จในการัพัฒนา
เพีย์งใดีขัึ�นกับคุณภาพขัอง “สถาบันที่างการัเมืืองและ
เศรัษฐกิจ” โดีย์ควิามืยั์�งย์ืนขัองการัพัฒนาจะขัึ�นอย่้์กับ 
“การัเปิดีโอกาสให้ปรัะชาชนเขั้ามืามืีส่วินรั่วิมื (Inclusive 
Institution)” และเพื�อตอบโจที่ย์์การัปรัับปรัุงบที่บาที่ขัอง
รััฐบาลและรัะบบรัาชการัควิรัคำานงึถึงกรัอบวัิตถปุรัะสงค์
ใน 5 มืิติที่ี�สำาคัญไดี้แก่ 

มืติทิี่ี� 1 ภาครััฐจำาเปน็ตอ้งคำานงึถึง “ปรัะสิที่ธภิาพ” 
และ “ควิามืยั์�งย์นื” มืากขัึ�น โดีย์เฉพาะการัปฏิิร้ัปใน 4 ดีา้น 
ปรัะกอบดี้วิย์ ดี้านที่ี�หนึ�ง การัปฏิิร้ัปกฎีหมืาย์และกฎี
รัะเบีย์บให้เอื�อต่อการัที่ำางานขัองรัะบบเศรัษฐกิจแที่นทีี่�
จะเป็นการัควิบคุมืที่ี�มืากเกินไป และต้องปรัับให้ที่ันต่อ
การัเปลี�ย์นแปลงเที่คโนโลยี์ ดี้านทีี่�สอง การัปฏิิร้ัปการั
ศกึษาใหม้ืคีณุภาพ สอดีคลอ้งกบังบปรัะมืาณที่ี�ไดีรั้ับการั
จดัีสรัรัจำานวินมืากและเพื�อรัองรับัควิามืท้ี่าที่าย์จากอัตรัา
การัเกิดีขัองปรัะชากรัที่ี�มืีแนวิโน้มืลดีลง ดี้านที่ี�สามื การั
ปฏิิร้ัปรััฐวิิสาหกิจให้มืีปรัะสิที่ธิภาพส้งขัึ�น และเป็นตัวิ
ขัับเคลื�อนเศรัษฐกิจหลังวิิกฤติโควิิดี และดี้านที่ี�สี� การั
ปฏิิรัป้กรัะบวินการัจัดีสรัรังบปรัะมืาณใหม้ืคีวิามืเหมืาะสมื 
สามืารัถตรัวิจสอบ ติดีตามืและปรัะเมืินผู้ล โดีย์ใช้ขั้อมื้ล
เป็นฐานในการัตัดีสินใจ

มืติทิี่ี� 2 บที่บาที่ขัองภาครัฐัจำาเปน็ตอ้งโปร่ังใสและ
เปิดีกว้ิาง ให้ภาคปรัะชาชนสามืารัถตรัวิจสอบได้ี ซึึ่�งจะ
ช่วิย์ลดีปัญหาคอร์ัรััปชัน และเป็นกลไกสร้ัางควิามืเป็น
ธรัรัมืให้เกิดีขัึ�นในสังคมื
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มืิติที่ี� 3 ให้ควิามืสำาคัญกับควิามืทัี่�วิถึงและเป็น
ธรัรัมื ดีว้ิย์การักรัะจาย์อำานาจให้ที่อ้งถิ�นมืากขัึ�น เพื�อเปิดี
โอกาสให้ที่้องถิ�นสามืารัถออกแบบนโย์บาย์ทีี่�ปรัะชาชน
ในที่้องถิ�นต้องการั

มืติทิี่ี� 4 การัปรัะสานควิามืร่ัวิมืมืือกับผู้้้ทีี่�เกี�ย์วิข้ัอง 
ที่ั�งในรัะดีับส่วินรัาชการั ภาคเอกชน ตลอดีจนควิามืรั่วิมื
มืือรัะหว่ิางปรัะเที่ศ เพื�อตอบโจที่ย์์ปัญหาที่ี�มีืควิามืซึ่ับ
ซึ่้อนมืากขัึ�น

มืิติที่ี� 5 การัสร้ัางแรังจ้งใจให้ขั้ารัาชการัอย่์าง
เหมืาะสมื เพื�อดีึงด้ีดีผู้้้มีืควิามืร้้ัควิามืสามืารัถมืารัับ
รัาชการั พร้ัอมืทัี่�งปล้กฝังัแนวิคิดีการัที่ำางานเพื�อปรัะโย์ชน์
สาธารัณะ และการัเสีย์สละให้ปรัะเที่ศชาติ

สุดีที่้าย์นี� เรัาจำาเป็นต้องมืองบที่บาที่ขัองรััฐและ
รัะบบรัาชการัในฐานะกรัะบวินการัที่ี�ต้องมืีพลวิัต มืีการั
พัฒนาอย่์างต่อเนื�อง เพรัาะหากขัาดีการัพัฒนาก็ไม่ื
ต่างอะไรักับเครืั�องคอมืพิวิเตอรั์ที่ี�มืีรัะบบปรัะมืวิลผู้ลที่ี�
แสนจะโบรัาณ ที่ี�ไมื่สามืารัถให้บรัิการัผู้้้ใช้ได้ีเรั็วิและมืี
ปรัะสิที่ธิภาพเท่ี่าทีี่�ควิรั แต่การัจะ “แฮกรัะบบรัาชการั 
เปลี�ย์นรัะบบปฏิิบัติการัปรัะเที่ศ” ทีี่�เป็นโจที่ย์ก์ารัสัมืมืนา
ในครัั�งนี� ผู้มืมืีขั้อสังเกตวิ่า “การัแฮก” มืีลักษณะชั�วิครัาวิ 
ถ้าแฮกแล้วิไมื่เกิดีการัปฏิิร้ัปในส่วินใหญ่ที่ี�ปัจจัย์พื�นฐาน
ดี้วิย์แล้วิ ผู้่านไปไม่ืนานก็จะกลับสภาพเดิีมื คล้าย์หนัง
สติ�กย์างที่ี�ถ้กที่ำาให้ย์ืดีออกชั�วิครัาวิ พอหมืดีแรังก็กลับ
ไปส้่สภาพเดีิมื เพรัาะฉะนั�น กิารแฮกิต้องตามดำ้วย
กิารปฏิิรูประบบในส่วนใหญ่ดำ้วย จึงจะเกิดีพลังการั
เปลี�ย์นแปลงที่ี�ย์ั�งย์ืน นอกจากนี� ในบรัิบที่ขัองเศรัษฐกิจ
และสังคมืไที่ย์ในปัจจุบันทีี่�ซึ่ับซึ่้อนมืากขัึ�น การักลับไป
หาควิามืเรีัย์บง่าย์อาจจะเป็นคำาตอบภาครััฐจำาเป็นต้อง
ที่บที่วินบที่บาที่ โดีย์เปลี�ย์นบที่บาที่จากผู้้้ให้บรัิการั มืา
เป็นผู้้้สนับสนุนภาคเอกชน ที่บที่วินให้มืีกฎีรัะเบีย์บ ขั้อ
บังคับต่างๆ ให้มืีเที่่าที่ี�จำาเป็น และการักรัะจาย์อำานาจ
ให้ที่้องถิ�นมืากขัึ�นเป็นสิ�งสำาคัญทีี่�ต้องที่ำาให้เกิดีขัึ�นอย่์าง
เป็นร้ัปธรัรัมื จึงจะที่ำาให้รััฐและรัะบบรัาชการัเป็นที่ี�พึ�ง
ขัองปรัะชาชนและพรั้อมืขัับเคลื�อนเศรัษฐกิจ สังคมื และ
ปรัะเที่ศไปขั้างหน้าไดี้อย์่างย์ั�งย์ืน
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เสวนา: จะรีบ้ที่รัฐไที่ยอย่างไรด่?

โดย  ดร .คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการเขตพัฒน์าพิเศษภาคตะวัน์ออก (EEC) 
ดร.ประจัำกษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทียาลัย
ธรรมศาสตร์ และคุณพริษฐ์ วัชรสิน์ธุ ผูู้้ก่อตั�ง EdTech 
“Start Dee” ดำาเน์ิน์การเสวน์าโดย ดร.กิริฎา เภาพิจำิตร 
สรุปโดย กิตติพัฒน์์ บัวอุบล

องค์ประกอบของรัฐที่่�ด่

การัทีี่�ปรัะเที่ศหนึ�งมืีรัะดัีบการัพัฒนาทีี่�ดีีกวิ่า
ปรัะเที่ศหนึ�ง นอกจากเป็นผู้ลมืาจาก “กลไกตลาดี” หรัือ
เศรัษฐกิจแล้วิ ย์ังเป็นผู้ลมืาจาก “กลไกรััฐ”1 หรัือขัีดี
ควิามืสามืารัถขัองภาครััฐ ไมื่วิ่าปรัะเที่ศนั�นจะปกครัอง
ดี้วิย์รัะบอบปรัะชาธิปไตย์หรืัอเผู้ด็ีจการั หากมีืขัีดีควิามื
สามืารัถตำ�าแล้วิ ย์่อมืย์ากที่ี�จะตอบสนองปรัะชาชนไดี้
อย์่างมืีปรัะสิที่ธิภาพ โดีย์คุณพริัษฐ์ วิัชรัสินธุ กล่าวิว่ิา
รััฐที่ี�ดีีต้องมืีองค์ปรัะกอบ ไดี้แก่ ควิามืชอบธรัรัมื ควิามื
ครัอบคลุมื ควิามืย์ืดีหย์ุ่น ควิามืสามืารัถ และควิามืย์ั�งย์ืน 
โดีย์ที่ี� 

1. ควิามืชอบธรัรัมืขัองรััฐที่ี�ดีี (Legitimacy) 
หมืาย์ถึง การัเป็นที่ี�ย์อมืรัับโดีย์ที่ั�วิไปจากทีุ่ก
ฝั่าย์ภาย์ใต้กฎีกติกาที่ี�เป็นกลาง 

2. ควิามืครัอบคลมุืขัองรััฐที่ี�ดีี (Inclusivity) หมืาย์
ถึง การัเปิดีรัับและดีำาเนินการัเพื�อปรัะชาชน
ทีุ่กคนอย์่างที่ั�วิถึง 

3. ควิามืยื์ดีหยุ่์นขัองรััฐทีี่�ดีี (Flexibility) หมืาย์
ถงึ การัที่ี�รัฐัมืคีวิามืสามืารัถในการัปรัับตวัิเพื�อ
รัับการัเปลี�ย์นแปลงใหมื่ๆ ไดี้อย์่างที่ันที่่วิงที่ี 

4. ควิามืสามืารัถหรืัอศักย์ภาพขัองรััฐทีี่�ดีี (Ca-
pability) หมืาย์ถึง การัพัฒนาควิามืร้้ัและ

1 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The 
origins of power, prosperity, and poverty. Currency.
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ที่กัษะขัองบคุลากรัใหเ้ที่ยี์บเที่า่นานาชาตแิละ
เที่่าที่ันต่อการัเปลี�ย์นแปลงขัองเที่คโนโลย์ี

5. ควิามืยั์�งยื์นขัองรัฐัทีี่�ดีี (Sustainability) หมืาย์
ถึง การัพัฒนาโดีย์มีืเป้าหมืาย์เพื�อควิามืเป็น
อย่้์ที่ี�ดีีขัองปรัะชาชนมืากกวิ่าการัเน้นการั
เติบโตที่างเศรัษฐกิจหรืัอจีดีีพเีพีย์งอย่์างเดีีย์วิ

นอกจากนี� ดีรั.คณิศ แสงสุพรัรัณ กล่าวิวิ่า ภาย์
ใต้องค์ปรัะกอบขัองรััฐทีี่�ดีีแล้วิย์ังมืีสามืกลไกทีี่�คอย์ขัับ
เคลื�อนปรัะเที่ศ ไดี้แก่ กลไกการับรัิหารั กลไกภาครััฐ 
และกลไกภาคปรัะชาชน โดีย์ “กลไกการับรัิหารั” หมืาย์
ถึงรััฐบาลและสภาที่ี�ที่ำาหน้าที่ี�ในการับรัิหารัและกำาหนดี
ที่ิศที่างขัองปรัะเที่ศ ส่วิน “กลไกภาครััฐ” หมืาย์ถึงหน่วิย์
รัาชการั องค์กรัปกครัองส่วินที่้องถิ�น (อปที่.) และองค์กรั
ย์ตุธิรัรัมืทีี่�มืคีวิามืร้้ัควิามืสามืารัถและสามืารัถนำานโย์บาย์
ไปปฏิิบัติไดี้อย์่างเป็นร้ัปธรัรัมื และสุดีท้ี่าย์ “กลไกภาค
ปรัะชาชน” หมืาย์ถึงการัมีืส่วินร่ัวิมืขัองปรัะชาชนใน
ฐานะผู้้ที้ี่�มืสีว่ินไดีส้ว่ินเสีย์ (stakeholder) จากการัดีำาเนนิ
นโย์บาย์ขัองรััฐบาล ดีังนั�น หากขัาดีกลไกใดีไปอาจส่ง
ผู้ลต่อขัีดีควิามืสามืารัถขัองภาครััฐ ขัณะที่ี� ดีรั.ปรัะจักษ์ 
ก้องกีรัติ กล่าวิว่ิา รััฐทีี่�เข้ัมืแขั็งไม่ืจำาเป็นต้องเป็นรััฐทีี่�มีื
ขันาดีใหญแ่บบปรัะเที่ศจนี แตเ่ป็นรััฐที่ี�มืขีัดีีควิามืสามืารัถ
ส้งแมื้วิ่าจะเป็นเพีย์งรััฐขันาดีเล็ก หรัือ Lean state เช่น 
สิงคโปรั์ ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่ึ�งปรัะเที่ศเหล่านี�สามืารัถพ้น
จากกับดีักรัาย์ไดี้ปานกลางและสามืารัถรัับมืือโควิิดีไดี้
ดีี ดีังนั�น รััฐทีี่�เข้ัมืแขั็งไมื่จำาเป็นต้องมีืขันาดีใหญ่แต่ก็
สามืารัถมืีขัีดีควิามืสามืารัถส้งขัึ�นไดี้

ข�อจำากัดหรือปัญหาของรัฐไที่ย

ปรัะเที่ศไที่ย์ย์ังมีืขัีดีควิามืสามืารัถขัองรััฐใน
รัะดีับค่อนขั้างตำ�าหลาย์ดี้าน ไมื่วิ่าจะเป็นการัคุ้มืครัองสิ�ง
แวิดีล้อมื การัพัฒนาที่ักษะขัองคนผู่้านรัะบบการัศึกษา
และการัฝัึกอบรัมืแรังงาน การัป้องกันการัผู้้กขัาดีที่าง
เศรัษฐกจิและการักรัะจาย์รัาย์ไดีอ้ย์า่งที่ั�วิถงึ ตลอดีจนการั
ส่งเสริัมืการัสรั้างนวิัตกรัรัมืดี้วิย์การัลงทีุ่นดี้านวิิจัย์และ

พฒันา โดีย์ ดีรั.ปรัะจกัษ ์กลา่วิถงึปัญหาขัองรััฐไที่ย์ที่ี�มืมีืา
นานแลว้ิ แตโ่ควิดิี-19 ที่ำาใหป้ญัหาที่ี�จะกลา่วิตอ่ไปมืคีวิามื
ชัดีเจนมืากขัึ�น คือ การัที่ี�รััฐไที่ย์มืีการัรัวิมืศ้นย์์อำานาจ
การับริัหารัไว้ิที่ี�ส่วินกลางค่อนขั้างมืาก (Centralization) 
แต่การัรัวิมืศ้นย์์ดัีงกล่าวิกลับไมื่มืีควิามืเป็นเอกภาพ 
กล่าวิคือ การัที่ำางานที่ี�ศ้นย์์กลางไมื่มืีการัปรัะสานงาน
กันรัะหวิ่างกรัะที่รัวิง มืิหนำาซึ่ำ�าภาย์ในกรัะที่รัวิงเดีีย์วิกัน
ย์ังแบ่งเป็นกรัมืซึ่ึ�งก็ไมื่มืีการัปรัะสานงานเที่่าที่ี�ควิรั 
ที่ำาให้แก้ไขัปัญหาทีี่�มืีควิามืซัึ่บซ้ึ่อนได้ีย์ากหรืัอใช้เวิลา
นาน ตัวิอย่์างกรัณีโควิิดี-19 ซึึ่�งมืีควิามืเกี�ย์วิข้ัองหลาย์
กรัะที่รัวิง เช่น กรัะที่รัวิงพาณิชย์์ กรัะที่รัวิงสาธารัณสุขั 
และกรัะที่รัวิงคมืนาคมื แต่ขัาดีการัปรัะสานงานกันเที่่า
ที่ี�ควิรั จนที่ำาให้ขัาดีแคลนหน้ากากอนามืัย์ในช่วิงแรัก 
นอกจากนี� บางภารักิจขัองภาครััฐย์ังขัาดีควิามืโปรั่งใส 
(Lack of transparency) และควิามืพรั้อมืรัับผู้ิดี (Ac-
countability) ซึ่ึ�งนำาไปส้่ปัญหาคอรั์รััปชันและขัาดีการัมืี
ส่วินรั่วิมืขัองปรัะชาชน 

ขัีดีควิามืสามืารัถขัองรััฐไที่ย์มีืการัพัฒนามืานาน
แล้วิ โดีย์ปัจจัย์หนึ�งที่ี�ที่ำาให้เกิดีการัปฏิิร้ัปขัองภาครััฐคือ
วิิกฤติ ไมื่วิ่าจะเป็นวิิกฤติเศรัษฐกิจหรัือวิิกฤติการัเมืือง 
เช่น วิิกฤติการัล่าอาณานิคมืจากชาติตะวิันตกที่ำาให้เกิดี
การัรัวิมืศ้นย์์อำานาจในสมืัย์รััชกาลที่ี� 5 และช่วิงสงครัามื
เย์็นที่ี�ที่ำาให้เกิดีการัพัฒนาเศรัษฐกิจ โครังสรั้างพื�นฐาน 
และควิามืมืั�นคงในสมืัย์จอมืพลสฤษดีิ� แต่หลังจากวิิกฤติ
เศรัษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมืายั์งไม่ืมืีการัปฏิิร้ัปภาครััฐ
ขันาดีใหญ่ ดีังนั�น วิิกฤติโควิิดีครัั�งนี�จึงเป็นช่วิงเวิลาทีี่�
ดีีที่ี�สุดีสำาหรัับการัปฏิิรั้ปครัั�งใหญ่ในรัะบบรัาชการั แต่
อย์่างไรัก็ดีี ปัจจัย์ที่ี�จะผู้ลักดีันให้เกิดีการัปฏิิรั้ปภาครััฐไดี้
อย์่างแที่้จรัิงคือควิามืต้องการัการัเปลี�ย์นแปลงจากผู้้้นำา
หรัือพรัรัคการัเมืือง (political view)

การแก�ปัญหา หรือ “รีบ้ที่” ประเที่ศไที่ย

เนื�องจากปัญหาหลักขัองรััฐไที่ย์คือการัรัวิมืศ้นย์์
อำานาจการับริัหารัไว้ิที่ี�สว่ินกลางมืากเกินไปและขัาดีการัมีื
สว่ินร่ัวิมืขัองภาคปรัะชาชน ปรัะกอบกบัควิามืท้ี่าที่าย์จาก
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โควิิดี-19 ที่ี�ที่ำาให้ปัญหาดีงักล่าวิมืคีวิามืชัดีเจนขัึ�น ดีงันั�น 
แนวิที่างหนึ�งในการัปฏิิร้ัปรัะบบรัาชการัซึ่ึ�งเปรัยี์บเสมืือน
การั “รีับ้ที่” รัะบบใหม่ืขัองปรัะเที่ศ คอื การักรัะจาย์อำานาจ 
และส่งเสริัมืการัมีืสว่ินร่ัวิมืขัองภาคเอกชนและปรัะชาชน 

การกระจายอำำานาจ
จากปรัะสบการัณ์ขัองอินโดีนีเซีึ่ย์ซึึ่�งเป็นปรัะเที่ศ

หนึ�งที่ี�มืขีัดีีควิามืสามืารัถขัองรััฐมืากกวิา่ปรัะเที่ศไที่ย์ โดีย์
สว่ินหนึ�งเกิดีจากการักรัะจาย์อำานาจ แม้ืวิา่อินโดีนีเซึ่ยี์จะ
เรัิ�มืผู้ลักดีันเรัื�องการักรัะจาย์อำานาจหลังปรัะเที่ศไที่ย์ แต่
มืีพัฒนาการัทีี่�ดีีขัึ�นกวิ่าปรัะเที่ศไที่ย์มืาก ที่ำาให้สามืารัถ
สรัา้งนกัการัเมืืองหน้าใหม่ืทีี่�มีืคณุภาพซึึ่�งส่วินใหญ่เตบิโต
มืาจากนักการัเมืืองท้ี่องถิ�น นอกจากนี� ในกรัณีขัอง
ปรัะเที่ศไที่ย์ มืาตรัการัปิดีเมืือง (lock down) ในช่วิงโค
วิิดี-19 ที่ำาให้มืีคนย้์าย์ออกจากกรุังเที่พฯ เพื�อกลับต่าง
จังหวิัดีจำานวินมืาก แต่กลับไมื่มืีการัรัะบาดีเป็นวิงกวิ้าง
อย์่างที่ี�หลาย์ฝั่าย์กังวิล แสดีงให้เห็นวิ่ารัะดีับที่้องถิ�นมืี
ควิามืสามืารัถในการัจดัีการัและควิบคมุืโควิคิ-19 ไดีด้ีว้ิย์
ตัวิเอง ดีังนั�น จึงควิรัผู้ลักดีันให้ที่้องถิ�นสามืารัถตัดีสินใจ
ไดี้ดี้วิย์ตัวิเอง

ดีรั.ปรัะจักษ์ กล่าวิวิ่ารััฐไที่ย์ควิรัปรัับให้ “จิ�วิแต่
แจ๋วิ” เพรัาะรััฐบาลที่ี�เขั้มืแขั็งไมื่จำาเป็นต้องมืีขันาดีใหญ่
แต่ก็สามืารัถมืขีีัดีควิามืสามืารัถส้งขัึ�นไดีห้รัอื Lean state 
นอกจากนี� ดีรั.คณิศ มืองวิ่าควิรัลดีจำานวินสมืาชิกสภาผู้้้
แที่นรัาษฎีรั (สส.) ที่ี�ปัจจุบันมืีจำานวินมืากเกินไป และให้
มืเีพีย์งหนา้ที่ี�หลกัคอืนติบิญัญตัแิละการัตรัวิจสอบรััฐบาล 
ขัณะที่ี�การัเขั้าไปด้ีแลปรัะชาชนให้เป็นหน้าที่ี�ขัององค์กรั
ปกครัองส่วินที่้องถิ�นแที่น

นอกจากนี� แนวิคิดีหนึ�งเรืั�องการักรัะจาย์อำานาจ 
คือ การัย์ุบส่วินรัาชการัส่วินภ้มืิภาคที่ี�มืีลักษณะงานที่ี�ซึ่ำ�า
ซึ่้อน เช่น ในแต่ละจังหวัิดีมีืทัี่�งผู้้้วิ่ารัาชการัจังหวัิดีและ
นาย์กองค์การับรัิหารัส่วินจังหวิัดี (อบจ.) ดีังนั�น การัลดี
สว่ินรัาชการัจะชว่ิย์ลดีควิามืซึ่ำ�าซึ่อ้นและตน้ทุี่นไดีจ้ำานวิน
มืาก จากนั�นกไ็ปเพิ�มือำานาจและควิามือสิรัะใหแ้ก่ที่อ้งถิ�น 
โดีย์ คุณพรัิษฐ์ กล่าวิว่ิา แที่นที่ี�ส่วินกลางจะกำาหนดีว่ิา
ที่อ้งถิ�นสามืารัถที่ำาอะไรัไดี ้แตเ่ปน็การักำาหนดีใหท้ี่อ้งถิ�น

สามืารัถที่ำาไดี้ทีุ่กอย์่างโดีย์ย์กเวิ้นงานบางปรัะเภที่ที่ี�ควิรั
อย์้กั่บสว่ินกลาง เช่น ดีา้นการัที่หารั ดีา้นการัต่างปรัะเที่ศ 
เป็นตน้ เพื�อเป็นการัใหอ้สิรัะแกท่ี่อ้งถิ�นในการับรัหิารัและ
ตัดีสินใจดี้วิย์ตัวิเอง 

การัมืีส่วินรั่วิมืขัองภาคเอกชนและปรัะชาชน
ควิามืสำาเร็ัจในการัพัฒนาปรัะเที่ศอย์่างย์ั�งย์ืน

ขัึ�นอย่้์กับขัีดีควิามืสามืารัถขัองรััฐและควิามืเข้ัมืแข็ังขัอง
ภาคสังคมืหรัือปรัะชาชน2 ในฐานะผู้้้ที่ี�มืีส่วินได้ีส่วินเสีย์ 
(stakeholder) ซึ่ึ�งจะที่ำาให้เกิดีควิามืโปรั่งใสและช่วิย์ลดี
ปัญหาคอรั์รััปชัน เพื�อให้การัดีำาเนินนโย์บาย์ขัองรััฐบาล
เป็นไปเพื�อปรัะโย์ชน์แก่ปรัะชาชนอย์่างแที่้จรัิง 

แนวิที่างหนึ�งที่ี�สามืารัถที่ำาไดี้ คือ การัย์กเลิกการั
ที่ำาแผู้นหรืัอยุ์ที่ธศาสตร์ัที่ี�จัดีที่ำาโดีย์รััฐเพีย์งฝ่ัาย์เดีีย์วิ
เหมืือนทีี่�ผู้่านมืา ซึึ่�งสุดีท้ี่าย์ไม่ืไดี้ถ้กนำาไปใช้จริังหรืัอทีี่�
เรัีย์กวิ่า “ขึั�นหิ�ง” แล้วิเปลี�ย์นเป็นการัให้ภาคเอกชนและ
ภาคปรัะชาสังคมืเขั้ามืามืีส่วินรั่วิมืในการัที่ำาแผู้นหรัือ
ย์ุที่ธศาสตรั์ที่ี�สามืารัถนำาไปส้่การัปฏิิบัติไดี้จรัิง นอกจาก
นี� หน่วิย์งานรััฐต้องเปลี�ย์นแนวิควิามืคิดี (mindset) จาก
เดีิมืที่ี�มืองว่ิาการัที่ำางานร่ัวิมืกับปรัะชาชนเป็นการัเพิ�มื
ภารัะงานให้แก่ส่วินรัาชการั เป็นการัรั่วิมืมืือกันที่ำางาน
เพื�อปรัะสิที่ธิภาพโดีย์รัวิมื ดีังเห็นได้ีจากตัวิอย่์างในช่วิง
โควิคิ-19 ทีี่�ภาคปรัะชาชนเข้ัามืามีืสว่ินร่ัวิมืในการัเยี์ย์วิย์า
และช่วิย์เหลือผู้้้ที่ี�ไดี้รัับผู้ลกรัะที่บจากการัปิดีเมืือง เช่น 
เปิดีโรังที่าน ต้้ปันสุขั ซึ่ึ�งเป็นพลังที่างสังคมืที่ี�ดีี 

อย่์างไรัก็ตามื ในสถานการัณ์ปัจจุบันทีี่�มืีควิามื
แตกต่างที่างควิามืคิดีค่อนข้ัางส้ง โดีย์เฉพาะควิามืคิดี
รัะหวิา่งชว่ิงวิยั์ที่ี�เปลี�ย์นแปลงไปตามืยุ์คสมืยั์ปรัะกอบกบั
การัเขั้ามืาขัองโซึ่เชีย์ลมืีเดีีย์ จึงปฏิิเสธไมื่ไดี้วิ่าการัปะที่ะ
ที่างควิามืคิดีจะเกิดีขัึ�นอย์่างรัุนแรังมืากขัึ�น ดีังนั�น ที่าง
แก้คือการัพย์าย์ามืหาขั้อตกลงรั่วิมืกัน ซึ่ึ�งในที่ี�นี�หมืาย์
ถึงรััฐธรัรัมืน้ญ โดีย์เปิดีโอกาสให้ทีุ่กฝ่ัาย์เขั้ามืามีืส่วิน

2 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor: 

States, societies, and the fate of liberty. Penguin Books.
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รัว่ิมืในการักำาหนดีกตกิารัว่ิมืกนัเพื�อสรัา้งกฎีกตกิาที่ี�เปน็
ที่ี�ย์อมืรัับขัองทีุ่กฝั่าย์

เพรัาะฉะนั�น การัจดัีใหมี้ืองค์ปรัะกอบขัองภาครััฐ 
ภาคเอกชน และภาคปรัะชาชน อย่้์ในแตล่ะภารักจิขัองรััฐ 
จะช่วิย์ตอบโจที่ย์์ควิามืท้ี่าที่าย์ทีี่�เกิดีขัึ�นในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดีจนการัตรัวิจสอบการัที่ำางานและผู้ลการั
ดีำาเนินนโย์บาย์ เพื�อช่วิย์ย์กรัะดีับขัีดีควิามืสามืารัถขัอง
รััฐเพื�อตอบสนองปรัะชาชนอย์่างแที่้จรัิง

อย์่างไรัก็ตามื การัปฏิิร้ัปรัะบบรัาชการัเป็น
เรัื�องย์าก เพรัาะรัะบบรัาชการัเปรัีย์บเสมืือนเครืั�องจักรั
กลขันาดีใหญ่ที่ี�มืีแรังหนืดีส้ง และมีืการัต่อต้านการั
เปลี�ย์นแปลงจากหน่วิย์รัาชการั เนื�องจากไปลดีอำานาจ
และผู้ลปรัะโย์ชน์ที่ี�เคย์ไดี้ จึงย์ากต่อการัปฏิิรั้ปทัี่�งรัะบบ
ในครัาวิเดีีย์วิ แต่ควิรัเริั�มืในสิ�งที่ี�สามืารัถปฏิิร้ัปไดี้ก่อน 
ตัวิอย์่างเช่น การัย์กรัะดีับรัะบบสาธารัณสุขัไที่ย์ที่ี�ผู้่าน
มืาจนที่ำาให้ปรัะเที่ศไที่ย์สามืารัถรัับมืือกับปัญหาโควิิดี
ไดี้เป็นอันดีับต้นๆ ขัองโลก แสดีงให้เห็นวิ่าปรัะเที่ศไที่ย์
มืศีกัย์ภาพพอที่ี�จะย์กรัะดีบัขัดีีควิามืสามืารัถในดีา้นอื�นๆ 
ไดี้ดี้วิย์เช่นเดีีย์วิกัน โดีย์ขึั�นอย์้่กับพลังขัองควิามืร่ัวิมืมืือ
และการัที่ำางานรั่วิมืกัน จึงจะช่วิย์ให้เกิดีการัปฏิิรั้ปไดี้
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