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ประชาสังคมกับธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
เรวดี ประเสริฐเจริญสขุ1 

 
การขบัเคล่ือนของประชาสงัคมให้เกิดและมีการน าหลกัการธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการ
บ้านเมือง การบริหารการจดัการหนว่ยงานภาครัฐท่ีดีให้เกิดขึน้ในสงัคมไทยเพ่ือเป็นหลกั
ปฏิบตัิการของหนว่ยงานตา่งๆ  สืบเน่ืองจากความล้มเหลวของการพฒันาซึง่ก าหนดและจดัการ
โดยรัฐซึง่ถึงแม้นจะสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนแตก็่เป็นไปอยา่งไมมี่ความหมายของการมี
สว่นร่วมจากภาคประชาชนอยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจากไมไ่ด้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  การพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม  รวมทัง้การพฒันาการเมืองตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนตามท่ีเห็นชอบ
ร่วมกนั โดยมุง่หวงัสูก่ารแก้ไขปัญหาความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชนมีต่อหนว่ยงานรัฐ ตอ่
ข้าราชการ หรือตอ่คณะผู้บริหารการเมือง  อีกทัง้เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาระบบอปุถมัภ์ซึง่เป็น
รากเหง้าปัญหาของสงัคมไทย 
 
เป็นท่ีตระหนกัว่า แม้นกลุ่มประชาสงัคมจะเป็นกลไกท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนสร้างธรร
มาภิบาลให้เกิดขึน้ในสงัคมไทย หากแตก่ารสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการการเมือง
การปกครองเป็นภารกิจท่ีทกุๆฝ่ายทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ร่วมทัง้ภาคประชาชน ประชา
สงัคมต้องร่วมกนัท างานด้วยกนั   โดยมีเป้าหมายสู่การสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมประชารัฐ  
ไมใ่ชส่งัคมประชาชาตท่ีิรัฐและนกัการเมืองมีบทบาทเป็นหลกัดัง่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 
ผู้ เขียนมีความเช่ือวา่การบริหารจดัการการเมืองการปกครองบนฐานแนวคดิและหลกัการธรรมาภิ
บาลจะเป็นรูปธรรมท่ีเป็นจริงก็ตอ่เม่ือประชาชนตระหนกัในฐานะความเป็นพลเมืองของตนเองซึง่มี
สิทธิและหน้าท่ีความชอบธรรมท่ีพึง่ได้รับและพึง่ปฏิบตัิ ในขณะท่ีภาคประชาชนเองก็ถือเป็นวาระ
ของภาคประชาชนท่ีจะต้องร่วมกนัขบัเคล่ือน นอกจากการท่ีบคุคลากรของหน่วยตา่งๆทกุระดบั  
ได้มีความส านกึและความตระหนกั ในความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างให้ธรรมาภิบาล
มีเกิดขึน้ในหนว่ยงานของตน  
ดงันัน้การจะสร้างและผลกัดนัให้เกิดธรรมาภิบาลจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญักบัการพฒันา
บคุคล  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  โดยมุง่หวงัวา่ตวับคุคลซึง่มีความตระหนกัและเห็น
ความส าคญัจะเป็นกลไกท่ีเป็นยทุธศาสตร์สร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในวิธีการบริหาร การ
จดัการ การปฏิบตัติน  บนฐานคนท่ีมีคณุธรรม  มีความซ่ือสตัย์สจุริตตอ่หน้าท่ี ไมแ่สวงหา

                                                 
1 *เรวดี ประเสริฐเจริญสขุ : ผู้อ านวยการมลูนิธิเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน  
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ผลประโยชน์ส่วนตน  หากแตด่ าเนินการในบทบาทหน้าท่ีตา่งๆ  ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม บนเป้าหมายร่วมกนัสู่การพฒันาสงัคมไทยโดยรวม  สูส่งัคมการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 
ประวตัิศาสตร์ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงบทบาทประชาชนท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุม่ขบัเคล่ือน
แก้ไขปัญหาเม่ือถกูกระท าจากผู้ปกครองตอ่เน่ืองมา แม้นจะไมไ่ด้เรียกขานปฏิบตัิการตา่งๆ
เหลา่นัน้วา่กลุม่ประชาสงัคมก็ตาม การรวมตวัและพฒันาการปฏิบตัิการภาคประชาชนได้ขยาย
เตบิโตเป็นกลุม่ เป็นขบวนการและเครือขา่ยหลากหลายตามสภาพปัญหา แนวคิด ความสนใจ 
อดุมการณ์ท่ีมีร่วมกนั ซึง่เป็นปัจจยัร้อยรัดก่อเกิดปฏิบตัิการความร่วมมือ โดยมีรูปธรรมปฏิบตัิการ
ในหลายลกัษณะแตกตา่งกนัไป อนัสะท้อนการสร้างและขยายพืน้ท่ีการเมืองสาธารณะสูก่าร
เปล่ียนแปลงให้เกิดการพฒันาระบบการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม โดยมุง่หวงัการเปล่ีอนแปลงท่ีมี
หลกัประกนัการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีให้เกิดขึน้โดยสงัคม โดยประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนด 
ไมใ่ห้ตกอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการรวมศนูย์เฉพาะโดยภาคการเมือง หนว่ยงานของรัฐ และกลุม่
ผู้ มีอิทธิพลเทา่นัน้ 

 
ประชาสงัคมเป็นกลไกท่ีมีอิสระจากรัฐและทนุ  เป้าประสงค์การขบัเคล่ือนในสงัคมเป็นไปเพ่ือ การ
สร้างหลกัประกนัชีวิตความเป็นอยู ่ ความมัน่คงด้านอาหาร ในการงานอาชีพ สร้างให้เกิดสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคเทา่เทียม ความเป็นธรรม 

 
ประเดน็ส าคญัของการขบัเคล่ือนของประชาสงัคม คือการสร้างและสง่เสริมสงัคมท่ีอยูร่่วมกนับน
หลกัการสิทธิมนษุยชน ท่ีเคารพสิทธิ เสรีภาพของบคุคล สง่เสริมความเสมอภาค การสร้าง
หลกัประกนัความยตุธิรรม และการอ านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนอยา่งเทา่เทียม การสง่เสริม
การมีสว่นร่วมภาคประชาชนในการวางแผนเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง การร่วมก าหนดนโยบาย
เศรษกิจ สงัคม รวมทัง่ การตดัสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อ านาจในระดบั   

 
การขบัเคล่ือนของประชาสงัคมไทยเพ่ือลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชนได้มุง่สูป่ระเดน็การ
สร้างหลกัประกนัการกระจายของอ านาจ การรับรองสิทธิชมุชน การสง่เสริมการมีสว่นร่วมชมุชน
ท้องถ่ิน ในการเข้าถึงอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรามชาติ และความ
หลากหลายทางชีวิภาพอย่างสมดลุรวมทัง้การมีสว่นร่วมในการสง่เสริมบ ารุงรักษา และคุ้มครอง
คณุภาพสิ่งแวดล้อมตามหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืนนอกจากนี ้ ประเด็น การคุ้มครองและสง่เสริม
ความเสมอภาคของหญิงชาย การสร้างหลกัประกนัให้ประชาชนมีหลกัประกนั การเข้าถึงและได้รับ
บริการขัน้พืน้ฐาน ด้านการศกึษา การดแูลด้านสขุภาพ และจดัหาและจดับริการสาธารณปูโภค



 3 

ให้กบัประชาชน อยา่งมีคณุภาพ รวมทัง้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค เทา่เทียม ของ
กลุม่คนเปราะบางและ ผู้ ด้อยโอกาส ไมใ่ห้ถกูเลือกปฏิบตั ิ การเสริมสร้างความเข้มเข็งในการ
พฒันาการอาชีพฐานราก การสร้างหลกัประกนั การมีงานท า การคุ้มครองผู้บริโภครวมทัง้ การ
สร้างอธิปไตยในการบริหารการจดัการใด ๆ  เพ่ือป้องกนัเอกชนและกิจกรรมสาธารณะสร้างความ
เป็นธรรมในสงัคม ไมเ่อือ้ประโยชน์กบักลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

 
การขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจดัการบ้านเมือง และการจดัการองค์กรภาครัฐ
ถือเป็นวาระประชาชนท่ีต้องผนกึก าลงัด าเนินตอ่เน่ืองบนรูปธรรมปัญหาและสาระเร่ืองตา่งๆท่ีมี
หลากหลายแตกตา่งซึง่ภาคประชาชนเผชิญอยู่ ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือการปกครอง การ
บริหาร การจดัการ การควบคมุดแูลกิจการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม รวมไปถึงการมี
ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม ความถกูต้องชอบธรรมทัง้ปวงท่ีพงึมีและพงึปฏิบตัิ ทัง้นีส้ะท้อน
รูปธรรมได้จากการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีความโปร่งใส การสามารถตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงของผู้ มีอิทธิพล นกัการเมืองและนายทนุ ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับรู้ ก าหนด 
และตรวจสอบ 
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ประชาสังคมกับธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
เรวดี ประเสริฐเจริญสขุ 

 

 
วิกฤตสัิงคมไทย : วิกฤตการบริหารบ้านเมือง 
ภาวะความยากจน การดิน้รนเพ่ือท่ีจะให้มีชีวิตอยู่รอดของผู้คนเพ่ือให้ สามารถด ารงชีวิตมีความ
เป็นอยู ่ มีท่ีอยู่อาศยั  มีอาชีพการงาน มีรายได้ มีหลกัประกนั มีงานท า สขุภาพแข็งแรงไมเ่จ็บป่วย
เป็นปรากฏการณ์สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคมไทย    4 ศตวรรษท่ีผา่นมา
ของการพฒันาประเทศท่ีเน้นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ การลงทนุ การลงทนุในการการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสร้างการเตบิโต และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แม้จะก่อให้เกิดผลิตผล 
รายได้ หากสง่ผลสร้างความเหล่ือมล า้และการไมก่ระจายผลประโยชน์ตอ่คนสว่นใหญ่ในประเทศ 
ปรากฏการณ์ท่ีบง่ชดัพบวา่คนรวย รวยขึน้ คนจน จนลง  ผู้คนสว่นใหญ่มีชีวิตยากล าบากมากขึน้
อีกทัง้ ภาวะความยากจนมีความล าเข็ญแสนเข็นเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกนัยงัพบสภาพวา่เกิด
ความเส่ือมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาต ิ ความหลากหลายของชนิดพืชพรรณ ของ
ทัง้พืชและสตัว์รวมทัง้พบปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมท่ีถกูท าลาย และท่ีมากไปกวา่นัน้ยงัเกิด
เหตกุารณ์เลวร้ายซึง่ไมเ่คยเกิดขึน้ร้ายแรงอยา่งท่ีเห็นเกิดขึน้ในสงัคมไทย คือสถานการณ์ความ
แตกแยกการแบง่เป็นก๊กเป็นเหลา่ การแตกความสามคัคี จนยากจะเยียวยา 
 
วิกฤตกิารพัฒนา: ปํญหาจากการขาดธรรมมาภบิาล 
ปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้  ให้ค าตอบท่ีชดัเจนสะท้อน ความไมบ่รรลขุองการพฒันาประเทศใน
ทิศทางมุง่สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน การบริหารจดัการบ้านเมืองซึง่น าไปสูค่วามขดัแย้งแยง่ชิงอ านาจ
ของทัง้ฝ่ายการเมือง และภาคประชาชน ซึง่ขยายตวัและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ บง่บอกถึง
ภาวะวิกฤตขิองสงัคมไทย วิกฤตของการบริหารบ้านเมือง และวิกฤตการพฒันา ซึง่คงไมผ่ิดท่ีจะ
กลา่ววา่ สิ่งดงักลา่วเกิดขึน้จากการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบ้านเมืองซึง่ได้สร้างให้
เกิดความไมเ่ป็นธรรม ความไมเ่ทา่เทียม การไมก่ระจายผลประโยชน์ การไมมี่หลกัประกนัคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี การแตกแยกของผู้คนในสงัคมจากท่ีเคยอยูร่่วมกนัชว่ยเหลือเกือ้กลูในสงัคมไทย 

 
คงจะไมเ่ป็นค ากล่าวท่ีเกินเลยความเป็นจริงวา่วา่การพฒันาท่ีผา่นมาล้มเหลวไมบ่รรลเุป้าหมาย
การพฒันาท่ียัง่ยืนตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหนว่ยงานตา่งๆรวมทัง้ภาคประชาชน
ท่ีได้จดัท าขึน้และเห็นชอบร่วมกนั ผลลพัท์ท่ีเกิดขึน้ในทางตรงกนัข้ามกบัท่ีก าหนดของเป้าหมาย
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การพฒันาได้สร้างปัญหาความไมม่ัน่คง การขาดหลกัประกนัการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของกลุม่
คนสว่นใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคชนบทอนัเป็นรากฐานของสงัคมไทย 

 
ทิศทางและแนวคิดการพฒันากระแสหลกัโลกาภิวฒัน์ทนุนิยมข้ามชาติท่ีมุง่เน้นการเจริญเตบิโต
ทางด้านเศรษฐกิจแม้นจะก่อให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หากแต่ไมไ่ด้ท า
ให้เกิดความสมดลุย์ของการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยา่งมีดลุภาพ รวมทัง้ไมไ่ด้
ก่อให้เกิดความเสมอภาค และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม หากแตส่ง่ผลท าลายเศรษฐกิจ
และสงัคมฐานราก ความเป็นชมุชนวฒันธรรมท้องถ่ินได้เส่ือมถอย เห็นได้จากหนีส้ินท่ีเพิ่มพนูขึน้
ในแทบทกุครัวเรือนในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยในการบริโภค อปุโภค รวมทัง้สาธารณูปโภคมีสงูมากขึน้ 
หากแตผู่้คนจ านวนสว่นใหญ่ไมมี่หลกัประกนัรายได้ท่ีเพียงพอและมัน่คง นอกจากนีย้งัพบสภาพ
การถกูท าลายความอดุมสมบรูณ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ชีวิตสตัว์และพืชพรรณ   ทิศทาง
และโครงการในนามของการพฒันายงัไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง แตพ่บ
การใช้บทบาทหน้าท่ีและอ านาจสร้างประโยชน์กระจกุในกลุม่คนบางกลุม่ท่ีเป็นประโยชน์ผู้ มี
อ านาจและพวกพ้องเสียเอง การบริหารจดัการหน่วยงานจ านวนไมน้่อยหย่อนประสิทธิภาพ ทัง้
พบวา่มีการคอรับชัน่ ไมมี่ความโปร่งใสในหนว่ยงานบางแหง่อีกด้วย 
 
การแลกเปล่ียนถึงทิศทางและแนวคิดการพฒันาท่ีสามารถเย่ียวยาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง้จาก
หลายทศันะ มมุมอง เป็นท่ีเห็นชอบร่วมกนัวา่สงัคมไทยต้องการแนวคิดและทิศทางใหมข่องการ
พฒันาซึง่ปรับเปล่ียนแนวคิดจากการเมืองท่ีมุง่เน้นการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจสูเ่ศรษฐกิจ
พอเพียง  และตัง้อยูบ่นฐานการพึง่ตนเอง จากการตดัสินใจแบบรวมศนูย์อ านาจจากบนสูล่่าง สู่
การกระจายอ านาจ การพฒันาท่ีให้ความส าคญักบัคนเป็นศนูย์กลางและการมีสว่นร่วมอย่างมี
ความหมายของประชาชน การพฒันาท่ีมุง่สูก่ารสร้างและวางรากฐานความเข้มแข็งของชมุชนฐาน
ราก การพฒันาระบอบการเมืองประชาธิปไตยท่ีเป็นสงัคมประชารัฐ 

 
การจะบรรลผุลแนวคดิ และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนดัง่กลา่วมีความเห็นชอบร่วมกนัวา่จ าเป็น
ท่ีจะต้องปฏิรูป แก้ไขท่ีไมใ่ชแ่ตเ่พียงแนวคดิ หากแตจ่ะต้องแก้ไขปรับปรุงท่ีระบบการเมือง การ
ปกครอง ระบบการเมืองใหมท่ี่ประชาชนมีสว่นร่วมและตรวจสอบการด าเนินการบริหารจดัการ
บ้านเมืองอยา่งแข็งขนั รวมทัง้การต้องน าเอาหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นทัง้หลกัคิดและวิธีการปฏิบตัิ
และสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจดัการหนว่ยงานตา่งๆ   ท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือ
การเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะต้องยกระดบัและสร้างความเข้มแข็งเพิ่มมากขึน้ให้กบัภาคประชาสงัคม
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รวมทัง้ได้รับการสง่เสริมให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมก าหนดการพฒันา แก้ไขและป้องกนัปัญหา
ตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ 

 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพฒันาท่ียัง่ยืนเป็นทัง้แนวคดิและเป้าหมายท่ีผู้คนในสงัคมไทยพึง่ปรารถนาเห็นชอบร่วมกนั ซึง่
ถกูตีความและยอมรับร่วมกนัวา่หมายถึง “การพฒันาซึง่ความต้องการและการกระท าของคนรุ่น
ปัจจบุนัด าเนินการโดยจะไม่มีผลกระทบในทางลบของความต้องการของคนรุ่นตอ่ไปในอนาคต” 
ความหมายท่ีเห็นชอบร่วมกนัดัง่กลา่วสืบเน่ืองจากพบว่าการตอบสนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจบุนัได้สง่ผลตอ่การท าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอนัสร้างให้เกิดผลผลกระทบ
ตามมาท่ีเป็นในทางลบตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องคนรุ่นตอ่ไปในอนาคต 

 
 การพฒันาท่ียัง่ยืน จงึเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง้การบรรลผุลจะต้อง

ด าเนินการหลากหลายมิต ิทงันีโ้ดยได้ให้ความส าคญัเร่ืองตา่งๆกลา่วคือ  

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างการเกิดรายได้ การ
เพิ่มผลผลิต และการมีงานท าซึง่น าไปสูก่ารเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ไมไ่ป
ท าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เช่ือมโยงสอดคล้องสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศ
และทนุทางสงัคมเดมิท่ีมีอยูเ่พ่ือท าให้การเกิดผลผลิต การใช้และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจ าเป็นจะต้องด าเนินการ สอดคล้องกบัฐานนิเวศท่ี
แตกตา่งสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลรักษา รวมทัง้ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการใช้ท่ีมีการจดัการบนฐานความรู้ 
เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาตไิมใ่ห้สญูหายไป หากแตมี่วิธีใช้และการจดัการเพ่ือเพิม่
ผลผลิตการมีรายได้ เพ่ือให้มีการเพิ่มมลูคา่อยา่งชาญฉลาดและยงัคงการมีสภาพส่ีง
แวดล้อมท่ีดี 

 การสร้างเสริมและพฒันาศกัยภาพของคนหลากหลายรูปแบบ โดยไมล่ะเลยมิตทิาง
วฒันธรรม และภมูิปัญญาของท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผสมผสานองค์
ความรู้ภายนอกอย่างเข้าใจรู้เทา่ทนั สง่เสริมทนุความรู้ ทนุสงัคม และทนุวฒันธรรม
อยา่งเป็นระบบ 

 การเสริมสร้างประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน สง่เสริมสิทธิมนษุยชน การ
เสริมสร้างพลงัชมุชนให้เป็นรากฐานมีความเข้มแข็ง กระบวนการตดัสินใจเข้าร่วมใน
นโยบายสาธารณะให้ความส าคญักบัการให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง การพฒันารวมทัง้ 
การพฒันาการเมืองภาคประชาชนให้สามารถถ่วงดลุ และน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา
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ประสิทธิภาพในการบริหารในการท างานของหน่วยงานรัฐ ปัญหาระบบคอรับชัน่ในเชิง
นโยบาย  

 การสร้างให้เกิดความเสมอภาคในการพฒันทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ
วฒันธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้าง เกียรตภิมูิและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

 
กรอบแนวคดิในการพฒันาท่ียัง่ยืน ได้ให้ความส าคญัตอ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเป็นการวางรากฐานสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน ประเดน็หวัใจส าคญัของการพฒันาคือ ต้อง
อนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตเิอาไว้ให้ได้ เน่ืองจากฐานทรัพยากรธรรมชาตมีิความส าคญั
อยา่งยิ่งตอ่การจะสืบสานและการด าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม ความอดุมสมบรูณ์ของฐาน
ทรัพยากรหมายถึงการสร้างความมัน่คงด้านอาหารของครอบครัว ของชมุชน ซึง่เป็นฐานของการ
สร้างความมัน่คงและหลกัประกนัการพฒันาอาชีพ และการมีรายได้ การพฒันาท่ียัง่ยืนให้เกิดขึน้
ต้องให้ความส าคญัตอ่กระบวนการปรับเปล่ียนโครงสร้างของสงัคมและกระบวนการตา่งๆ ท่ีปลอด
จากการผกูขาดทางเศรษฐกิจและการเมือง การพฒันาท่ียัง่ยืนจะต้องเป็นระบบท่ีมีความสมดลุกนั
ระหวา่งคน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี โดยมีการแบง่ปันผลประโยชน์ จากการพฒันาอยา่งเป็นธรรม
สร้างความเสมอภาคทางโอกาส บนพืน้ฐานเสรีภาพและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ .สร้าง
สนัตภิาพเอือ้ประโยชน์สขุให้แก่ผู้คนและสงัคมเป็นผู้ รู้จกัการให้ การเผ่ือแผก่บัผู้ อ่ืน การอยูร่่วมกนั
อยา่งมีภารดรภาพ การอยูร่่วมกนัอย่างมีสนัต ิการชว่ยเหลือเกือ้กลู มีความเอือ้อาทรและมิตรไมตรี
ตอ่กนั  
 
การบรรลผุลเป้าหมายดงักล่าวข้างต้น จะเป็นไปได้ก็ตอ่เม่ือมีการมีการปรับเปล่ียนวิธีคดิ ปรับ
โครงสร้างระบบ ปฏิเสธวิธีคิดแบบแยกส่วน ท่ีไมเ่ช่ือมโยงกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีไมเ่ช่ือมโยงกนั รวมทัง้ 
ปฏิเสธระบบการบริหารการจดัการ การตดัสินใจแบบรวมศนูย์อ านาจ จากบนลงลา่ง ปรับเปล่ีอน
แนวการด าเนินการ บริหารการจดัการ จากท่ีภาครัฐเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการ มา
เป็นการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาสงัคม ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารองค์การ รูปแบบใหม่ ท่ีมี
การจดัความสมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชน จากการคดิและก าหนดเร่ืองตา่งๆจาก
สว่นกลางเพ่ือให้ประชาชนด าเนินการตามท่ีรัฐก าหนด มาเป็นการท่ีให้ประชาชนร่วมก าหนด ซึง่
หมายถึง การเปล่ียนแนวทางการบริหารจดัการ จากลกัษณะรัฐประชาชาติ (Nation state) มาเป็น
ประชารัฐ (Civil state) ซึง่แนวคิดดงักล่าว ปรับเปล่ียนจากท่ีรัฐใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน 
และรัฐมีบทบาทในการควบคมุและแนวทางการบริหารการจดัการ มาเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือชมุชนมีสว่นร่วมทัง้ในระดบัของการรับรู้การตดัสินใจขององค์กรภาครัฐ และในระดบั
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การร่วมตดัสินใจซึง่ต้องมีข้อตกลงให้ชดัเจนของบทบาทภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การขบัเคล่ือนการพฒันา ในลกัษณะท่ีเป็นประชารัฐ   

 
การพฒันาท่ียัง่ยืนกบัธรรมาภิบาลเป็นเรืองท่ีเป็นปัจจยัเช่ือมโยงและสมัพนัธ์ตอ่กนัโดยตรง ซึง่
น าไปสูค่วามจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูปทัง้ในด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง จงึจะท าให้
เป้าหมายการพฒันาเพ่ือขจดัและลดความยากจน รวมทัง้การอนรัุกษ์ และ ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาตมีิความเป็นจริงเกิดขึน้ได้ 
 
ธรรมมาภบิาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวคิดธรรมาภิบาล หรือ ธรรมรัฐ (Good Governance) ถือเป็นยทุธศาสตร์ท่ีน าสูท่ิศทางและ
เป้าหมายของการพฒันยัง่ยืน การนิยามความหมายของธรรมมาภิบาล แม้นจะมีสาระหนกัเบา
แตกตา่งกนัของหลากหลายนกัคิด แตส่ิ่งท่ีเห็นชอบร่วมกนัก็คือ หมายถึงลกัษณะและวิธีการใช้
อ านาจของรัฐท่ีสร้างพืน้ท่ีให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการบ้านเมือง 

 
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทัง้ในด้านเศรษฐกิจสงัคมและด้านการเมือง สงัคมข้อมลูขา่วสารได้
เข้ามาอิทธิพลตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวไทย กระแสทนุโลกาภิวฒัน์ยงัเป็นแรงสง่ท่ีมีอตัราท่ีเร่ง
มากขึน้ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจท่ีรุดหน้าไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ ซึง่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศไทย ในภาวะเชน่นีส้งัคมไทยจ าเป็นต้องสร้างการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การขบัเคล่ือนสงัคมไปข้างหน้าโจทย์
ใหญ่มีอยูว่่า จะสร้างการเปล่ียนแปลงอยา่งไร จะน ามาสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน คณุภาพท่ีดีตอ่ชีวิต
ของผู้คนตา่งๆ ในสงัคม แน่นอนวา่ทิศทางดงักลา่วจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือกลไกตา่ง ๆ ในสงัคม ได้มี
การประสานกนัท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัจะต้องมีการปรับเปล่ียนทศันคติ
ในการท างานเพ่ือจะได้สร้างสงัคมใหมท่ี่ลดปัญหาคลายภาวะวิกฤต ิ ก่อให้เกิดสงัคมท่ีมีความ
ยตุธิรรมความโปร่งใสและการมีสว่นร่วมของผู้คนกลุม่องค์กรตา่งๆ ในสงัคม การพฒันาโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การนกัพฒันาการเมืองการปกครองบนหลกัการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ไม่ใชภ่าพไมใ่ช่
ระบบพวกพ้อง 

 
แนวคิดการบริหารจดัการบนฐานธรรมาภิบาลได้มีการแลกเปล่ียน ถกเถียงกนัมานานกวา่ 10 ปี 
ประเดน็ด้านแนวคิดในเร่ืองดงักลา่วเป็นท่ีเห็นชอบร่วมกนั ปัญหาส าคญัอยูท่ี่การสร้างมาตรการท่ี
จะแปรมาตรการดงักลา่วสู่การปฏิบตักิารท่ีเป็นรูปธรรม แนวคดิการบริหารจดัการธรรมาภิบาล
อยา่งมีนยัยะส าคญั หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคมุดแูลกิจการตา่ง ๆ 
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ให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม รวมไปถึงการมีศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม ความถกูต้องชอบ
ธรรมทัง้ปวงท่ีพงึมีและพงึปฏิบตั ิ ทัง้นีส้ะท้อนรูปธรรมได้จากการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีความ
โปร่งใส การสามารถตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงของผู้ มีอิทธิพล นกัการเมืองและ
นายทนุ 

 
หลกัการท่ีเป็นหวัใจส าคญัของธรรมมาภิบาลจงึอยู่ท่ีการรับการเข้ามามีสว่นร่วมของภาค
ประชาชนซึง่เป็นทนุทางสงัคม( Social capital) และทนุทางวฒันธรรม (cultural Capital) ให้มี
บทบาทเข้ามามีสว่นร่วมท างานในขบวนการบริหารจดัการตา่งๆของภาครัฐ โดยเช่ือวา่จะมีนยัยะ
ส าคญัน าไปสูก่ารแก้วิกฤตการณ์ของสภาพสงัคมปัจจบุนั อีกทัง้เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของชมุชนท้องถ่ิน การหนนุเสริมและสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 
 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาล 
หลักนิตธิรรม เป็นการสร้างบรรทดัฐานการด าเนินการท่ีไมเ่ลือกปฏิบตั ิ ไมล่ าเอียง มีการปฏิบตัิ
อยา่งเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเทา่เทียมกนั โดยตัง้อยูใ่นการเห็นชอบด้วยกนัใน
สาระของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ กตกิาตา่งๆ ให้เป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม 
และสมาชิกทกุคนในสงัคมอยู่ใต้ข้อก าหนดท่ีสมาชิกในสงัคมเห็นชอบร่วมกนั โดยมีการยินยอม
พร้อมใจและถือปฏิบตัิร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ความเสมอภาคเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ี
ประชาชนควรได้รับในกิจกรรมทัง้ด้านบริการ ด้านสวสัดกิาร รวมทัง้การจดัหาสาธารณปูโภคท่ี
จ าเป็นขัน้พืน้ฐานด้านตา่งๆ มิใช่กระท ากนัตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบคุคล 
 
หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมัน่ใความถกูต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างคา่นิยมท่ีดี
งามให้ผู้ปฏิบตังิานในองค์กรหรือสมาชิกของสงัคมถือปฏิบตัิ ได้แก่ ความซ่ือสตัย์สจุริตความ
เสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็นต้น  
 
ควาโปร่งใส่ คือ คือ เป็นการตรวจสอบการถกูต้องมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งตรงไปตรงมาซึง่สิ่งนี ้
จะชว่ยในการแก้ปัญหาการทจุริตและการคอรัปชัน่ท าให้สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารอยา่งตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซึง่จะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนั และชว่ยให้การท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอกจากการทจุริตคอรัปชัน่ 
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หลักความมีส่วนร่วม ของสมาชิกในสงัคม ทัง้หญิงและชาย จะน าไปสู่ การให้ประชาชนได้เข้า
มาร่วมคิดและร่วมตดัสินใจอนัท าให้ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการ
ตดัสินใจส าคญัๆ ของสงัคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีชอ่งทางในกาเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก 
การแจ้งความเห็น การไตส่วน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามต ิ หรืออ่ืนๆ และ
ขจดัการผกูขาดทัง้โดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึง่จะชว่ยให้เกิดความสามคัคีและร่วมมือ
กนัระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 
หลักความรับผิดชอบ เป็นการให้ทกุฝ่ายท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุในการท างาน กล้าท่ีจะ
ตดัสินใจและรับผิดชอบตอ่ผลการตดัสินใจนัน้ๆ ในหลกัการดงักลา่ว ผู้บริหาร ตลอดจนคณะ
ข้าราชการ ทัง้ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ต้องตัง้ใจปฏิบตัภิารกิจตามหน้าท่ีอยา่งดีย่ิง 
โดยมุง่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกตา่ง ๆ มีความรับผิดชอบตอ่ความ
บกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที 
หลกัความคุม้ค่า ผู้บริหาร ต้องตะหนกัวา่มีทรัพยากรคอ่นข้างจ ากดั ดงันัน้ในการบริหารจดัการ
จ าเป็นจะต้องยดึหลกัความประหยดัและความคุ้มคา่ ซึง่จ าเป็นจะต้องตัง้จดุมุง่หมายไปท่ี
ผู้ รับบริการหรือประชาชนโดยสว่นรวม  
  
การจะสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลนัน้ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูปวิธีการ การให้บริการของ
หนว่ยงานตามภาระหน้าท่ีให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส กระบวนการท างานและการ
ตดัสินใจ บนฐานการมีสว่นร่วมของประชาชน ซึง่การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือประเดน็    
ธรรมาภิบาลได้ถกูให้ความส าคญัและถกูก าหนดจากบคุลากรทกุระดบัในองค์กรวิธีการแปรหลกั    
ธรรมาภิบาล สูก่ารบริหารจดัการองค์กรท่ีดีมีความหมายซึง่หมายถึง 

- การสร้างความชอบธรรม(Legitimacy) และความรับผิดชอบในกิจการท่ีได้กระท าลง
ไป(Accountability) ของหน่วยงานตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน  

- การมีอิสรเสรีภาพในการรวมกลุม่ และในการมีสว่นร่วม (Freedom of Association 
and Participation) ของภาคประชาชนท่ี ปราศจากการเมือง การเลน่พวก ประโยชน์
ต้องตอบแทน 

- การสร้างให้เกิดกรอบข้อตกลงท่ีเป็นกติกาท่ีเห็นชอบ ยอมรับการยึดถือใช้ร่วมกนั 
เชน่ร่วมกนัสร้างกฎหมายท่ีชดัเจน และเป็นระบบท่ีก่อให้เกิดสภาวะท่ีมัง่คง เป็น
หลกัประกนัตอ่ชีวิตและการท างานของพลเมือง รวมทัง้เป็นสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้อ านวยตอ่ผู้การปฏิบตัติอ่ประชาชนกลุม่ตา่งๆอยา่งเสมอหน้ากนั ทัง้กลา่วคือ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ จะต้องเปิดเผยเป็นท่ีรู้กนัลว่งหน้า ต้องมี
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วิธีการท่ีประกนัการบงัคบัใช้ กฎหมาย การตดัสิน ข้อขดัแย้งต้องเป็นการตดัสินใจ 
โดยฝ่ายตลุาการ ท่ีเป็นอิสระและเช่ือถือได้ รวมถึงจะต้องมีกระบวนการในการ
ปรับเปล่ียนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ได้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ใหมห่รือยกเลิก เม่ือไมเ่หมาะสม 

- การสร้างให้เกิดความรับผิดชอบตอ่การด าเนินกิจการตา่งๆของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Bureaucratic Accountability) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัการงบประมาณของ
รัฐซึง่จะต้องมีการควบคมุ ติดตามประเมินผล การปฏิบตังิานทัง้ของรัฐและบคุลากร  
เพ่ือป้องกนัมิให้ใช้ทรัพยากร โดยมิชอบ ทัง้นีจ้ะต้องมีความโปร่งใส (Transparency) 
ในการปฏิบตัริาชการทกุระดบั 

- การมีข้อมลูข่าวสารท่ีนา่เช่ือถือ โดยรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมลูขา่วสาร เชน่ รายได้ของประชาชาต ิ ดลุการช าระเงิน สภาพการจ้างงาน และ
ดชันีครองชีพ เป็นต้น-การบริหารหนว่ยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ความร่วมมืออยา่งระหวา่งรัฐบาล กบัองค์กรของประชาสงัคม ซึง่หมายถึง องค์กร
ประชาชน (People’s organization) และองค์กรอาสาสมคัรเอกชน (NGOs) 

 
การด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลดงักลา่ว จะสง่ผลสูก่ารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูบ่นฐานของ
ความต้องการของประชาชนท่ีหลากหลายและแตกตา่ง ซึง่ประชาชนมีสว่นร่วมตดัสินใจและ
รับผิดชอบในการตดัสินใจด้วยเหตผุลท่ีเหมาะสมและเห็นพ้องต้องกนัของสงัคมอนัน าสูก่ารลด
ปัญหาความขดัแย้ง และน าไปสู่การพฒันาทีกระจายผลประโยชน์สูป่ระชาชนโดยรวม 
 
จากสภาพการบริหารบ้านเมืองดัง่ท่ีเป็นอยู่การจะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้เป็นจริงได้จะต้อง
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร กลไกและกระบวนการท างาน บทบาทหน้าท่ี ของหน่วยงานตา่งๆ ให้
สามารถบริหารทรัพยากรของสงัคมอยา่งโปร่งใส ซ่ือตรงและเป็นธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล น าไปสูก่ารจดับริการของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพซึง่ผลกระทบตกไปสูป่ระชาชน ทัง้นีเ้ร่ือง
ดงักลา่ว จะเกิดเม่ือบคุลากร หน่วยงานของรัฐต้องเปล่ียนทศันคต ิ คา่นิยมของรัฐ ให้ท างานโดย
ยดึถือประชาชนเป็นศนูย์กลาง และให้ท างานทัง้ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างราบร่ืน ในส่วน
ของภาคประชาชนเองต้องตระหนกัและให้ความส าคญัในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตอ่
ตนเอง ชมุชน และสาธารณะ ในฐานะพลเมือง และเข้ามาขบัเคล่ือนสร้างการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
ประชาสังคมกับธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
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ประชาสงัคมหรือบางครัง้จะเรียกวา่ ภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง กลุม่ปฏิบตัท่ีิเกิดขึน้จากการ
รวมตวัของกลุม่ตา่งๆ ชนชัน้ตา่งๆ ท่ีมีแนวคดิ อดุมการณ์ร่วมกนั มารวมตวั ร่วมมือ มีความสนใจ
ในการเข้าร่วมในพืน้ท่ีการเมืองสาธารณะ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในสงัคม ตามอดุมการณ์
แนวคิดขององค์การประชาสงัคมการสร้างในสงัคมไทย มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันา การสร้าง
การการเปล่ียนแปลง การพฒันาในสงัคม  ไมใ่ชต่กอยู่ ภายใต้การบริหารจดัการของภาคการเมือง  
หนว่ยงานของรัฐ  และกลุ่มผู้ มีอิทธิพล   กลไกดงักลา่วกลไกท่ีเป็นอิสระจากรัฐ และทนุซึง่มี
บทบาทร่วมในการขบัเคล่ือน   การสร้างการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม รวมทัง้การ
พฒันาทางการเมืองการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  
 
สงัคมไทยมีวฒันธรรมการรวมตวัท ากิจกรรมตา่งๆ ซึง่ถือวา่เป็นต้นทนุทางสงัคม ซึง่การรวมตวัของ
ภาคประในการท ากิจกรรมมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป อาจจะเป็นกิจกรรมทางด้านวฒันธรรม 
ทางด้านเศรษฐกิจ หรือแม้นแตกิ่จกรรมทางด้านการเมือง แตส่ิ่งท่ีเหมือนกนัของการด าเนิน
กิจกรรมของการด าเนิน ของภาคประชาชน ดงักลา่วเป็นความสมัพนัธ์แบบพหภุาคี ของกลุม่บคุคล
ท่ีมีความสนใจ มีแนวคิด มีอดุมการณ์ ไปในทิศทางเดียวกนั รวมตวัท ากิจกรรมร่วมกนัตามท่ี
สมาชิกให้ความเห็นชอบ การจดัความสมัพนัธ์ของสมาชิกไมใ่ชก่ารจดัความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ แต่
เป็นการจดัความสมัพนัธ์บนฐานโครงสร้าง สงัคมซึง่ตัง้อยูใ่นความผกูพนั ความเตม็ใจ ของกลุม่
ผู้ท ากิจกรรมร่วมกนั  
 
พฒันาการชองประชาสงัคมในประเทศไทย ได้ยกระดบัจากต้นทนุทางสงัคมเดมิ ท่ีมีอยูใ่นระดบั
ชมุชน สูก่ารปฏิบตักิารในมิตกิารเมืองเน่ืองจากปัญหาผลกระทบจาก การบริหารการจดัการการ
พฒันาท่ีภาคประชาชนไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการก าหนด ในชว่ง 2 ศตวรรษท่ีผา่นมาพบวา่ ภาค
ประชาสงัคม ได้มีบทบาทในการขบัเคล่ือน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การตดัสินใจ 
ในเร่ืองตา่งๆรวมทัง้การจดัสรรทรัพยากรชมุชน และทรัพยากรของชาติ ท่ีจะสง่ผลถึงวิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มมากขึน้ เป้าหมาย การปฏิบตัิการของภาคประชาสงัคม มีเพ่ือลด
อ านาจรัฐ ลดบทบาทหน้าท่ี จากการจดัการควบคมุดแูลสัง่การ มาเป็นผู้อ านวยและร่วมท างานกบั
ภาคประชาสงัคม รวมทัง้สง่เสริมให้ชมุชน และองค์กรท้องถ่ิน และประชาชนโดยตรงเองมีบทบาท
ในการร่วมคดิร่วมตดัสินใจ และร่วมตรวจสอบมากขึน้ โดยไมถ่กูครอบง าโดยรัฐ หรือการสัง่การ
แบบเดมิๆ ซึง่รวมศนูย์อ านาจอยูท่ี่สว่นกลางของภาครัฐและฝ่ายการเมือง  
 
 ภาคประชาสงัคมในสงัคมไทยมีบทบาทสงูในการขบัเคล่ือนสูก่ารปฏิรูปเศรษกิจ สงัคม
และการเมือง เห็นได้จากบทบาทในการแก้ไขสาระเนือ้หาในรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ.2540 และ
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ตอ่มา ในรัฐธรรมนญู ปี พ.ศ.2550 ไมน่บัรวมขบวนการภาคประชาชนท่ีขบัเคล่ือนวิถีทางเลือกใน
การพฒันาในด้านตา่งๆเชน่ขบวนการเกษตรยัง่ยืน เครือขา่ยป่าชมุชน ขบวนการชาวไร่ชาวนา
สมชัชาคนจน เครือขา่ยประมงพืน้บ้าน เครือข่ายผู้หญิงพิทกัษ์สิทธิ ขบวนการแรงงาน  และอ่ืนๆอีก
มากการท างานภาคประชาสงัคมของไทยในการสร้างการเปล่ีอนแปลงด าเนินในรูปแบบ
หลากหลายทัง้ท่ีการขบัเคล่ือนทางการเมืองและการ 
 
 การเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการท างานของภาครัฐเชน่ กระบวนการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตซิึง่สง่เสริม การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน ในการก าหนดสาระส าคญัของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 8 และตอ่เน่ืองมาในแผนฉบบัท่ี 10 จะเห็นวา่บทบาท
ของประชาสงัคมในสงัคมไทยมีขยายเพิ่มมากขึน้ ในชว่ง 10 ปีหลงัขบวนการภาคประชาชนมีสว่น
ขบัเคล่ือนท่ีเข็มข้นมากย่ิงขึน้จากวิกฤตกิารรวมศนูย์อ านาจการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะจาก
ระบอบทกัษิณท่ีได้สร้างความเสียหายในการพฒันาประเทศโดยรวมในทกุๆด้าน 
 
 การข้ามก้าวให้พ้นวิกฤตของสงัคมไทยท่ีเผชิญอยู่ปัจจบุนั ต้องการภาคประชาสงัคมท่ีความ
เข้มแข็งและมีบทบาทท่ีส าคญัในการท างานร่วมกนัแก้ไขปัญหา รวมทัง้การท างานร่วมกบั
หนว่ยงานอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกนั บนฐานความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 
และกล้าท่ีจะยอมรับในผลดีและผลเสียตอ่การกระท าของตนเอง ด้วยการตระหนกัในสิทธิหน้าท่ี 
ความส านึกในการรับผิดชอบตอ่สงัคม และการร่วมกนัก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงซึง่เป็น
เป้าหมายท่ีเป็นภารกิจท่ีเห็นชอบร่วมกนั  

 
ประเดน็การขับเคล่ือนสร้างธรรมาภบิาล ของภาคประชาสังคม  
บทเรียนการขบัเคล่ือนสร้างสงัคมประชาธิปไตยเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม และ
การเมืองท่ีประเทศไทยเผชิญอยู ่  รวมทัง้การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจดัการองค์กรของหนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ มีสาระเร่ืองส าคญัหลายประเดน็
ท่ีภาคประชาสงัคมจะต้องร่วมสร้างการเปล่ีอนแปลงกลา่วคือ 

1 การร่วมกนัขบัเคล่ือนสร้างการเปล่ีอนแปลงในกระบวนการจดัท านโยบาย
สาธารณะของหน่วยงานตา่งๆ ซึง่ ด าเนินการโดยยงัไม่มีหลกั ประกนั ของหลกันิตธิรรม  นัน้
หมายถึง กฎระเบียบข้อบงัคบั  กฎหมายท่ีปฏิบตัใิช้ยงัไมห่ลกัประกนัความเสมอภาค และความ
เทา่เทียม   นอกจากนีย้งัไมมี่หลกัประกนัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรม  รวมทัง้ยงัไมเ่อือ้ตอ่การ
ควบคมุและพฒันาสงัคม  ยงัคงเกิดปรากฎการณ์ การบงัคบัใช้กฎหมาย  ท่ีให้อ านาจ ตวับคุคลท่ี
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตัิ 
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2 ปัญหาของการน าหลกัคณุธรรม มาเป็นหลกัปฏิบตัิ   ในการปฏิบตังิานในสิ่งท่ี
ถกูต้องด้วยความซ่ือสตัย์ จริงใจ   ยึดถือพืน้ฐานของศีลธรรม และจริยธรรม และเอือ้ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 

3 ปัญหาของความโปร่งใสในการบริหารจดัการของหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่ท าให้คนไมมี่
ความวางใจซึง่กนัและกนั   การด าเนินงานตา่งๆ ยงัไมส่ามารถท่ีจะตรวจสอบความถกูต้องได้ 

4 ปัญหาในเร่ืองของการมีสว่นร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การมีสว่นร่วมของคนชายขอบ 
คนจน    กระบวนการสว่นร่วมในการร่วมคดิและร่วมตดัสินใจของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  โครงการตา่งๆ  ซึง่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชาชนเน่ืองจากเข้าไมถ่ึงข้อมลูขา่วสารการรับรู้ในเร่ืองตา่งๆ รวมทัง้หน่วยงานตา่งๆ ไมไ่ด้ใสใ่จ
อยา่งเพียงพอในการรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้เร่ืองราวของภาคประชาชน 

5 การถดถอยในความมุง่มัน่ของผู้ปฏิบตังิานในองค์กร และความตัง้ใจปฏิบตังิานบน
ฐานความรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถบรรลคุวามส าเร็จ และสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
สว่นรวมเป็นส าคญั  ซึง่พร้อมรับตอ่การตรวจสอบตอ่สาธารณะตลอดจนการเคารพในความคดิเห็น
ท่ีแตกตา่ง 

6 การบริหาร การจดัการ ของหนว่ยงานตา่ง ๆ มีลกัษณะท่ีขาดความโปร่งใส และเป็น
ธรรมสง่ผลให้เกิดปัญหา ระบบการตดัสินใจท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ ไมถื่อประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม 
หากแตเ่กิดการฉ้อฉลผิดจริยธรรม เอือ้ประโยชน์แก่เฉพาะบางกลุม่ การท างานตามความ
รับผิดชอบ ตามต าแหนง่หน้าท่ีเกิดทจุริตประพฤตมิิชอบ  
 
ปัญหาดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ หากไมไ่ด้รับการแก้ไขและป้องกนัอย่างเร่งดว่น ปัญหาและวิกฤตความ
ยากจนท่ีประชาชนเผชิญอยู่ยิ่งจะเลวร้ายเพิ่มขึน้ 
 
วาระประชาชนกับการสร้างธรรมมาภบิาลในสังคมไทย 
ประเดน็ตอ่ไปนีเ้ป็นโจทย์ท่ีประชาชนขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างธรรมมาภิบาลในสงัคมไทยเร่ืองตา่งๆ
ตอ่ไปนีเ้ป็นวาระท่ีประชาชนถือเป็นวาระส าคญัท่ีมีนยัยะส าคญัเพื่อบรรลผุลการพฒันาสูก่ารสร้าง
สขุและคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคมไทย 
  

1. รัฐต้องดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบคุคล 
จดัระบบกระบวนการยตุธิรรมให้มีประสิทธิภาพ และอ านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนอยา่ง
รวดเร็วและเท่าเทียมกนั  รวมทัง้จดัระบบงานราชการและงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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2. รัฐต้องสง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การ
ตดัสินใจทางการเมือง การวงแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมทัง้การตรวจสอบ
การใช้อ านาจทกุระดบั 

3.  รัฐต้องจดัให้มีแผนพฒันาการเมือง  จดัท ามาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง ข้าราชการ และพนกังานหรือลกูจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกนัการทจุริต 
และประพฤตมิิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

4. รัฐต้องการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึง่ตนเอง และตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง 
พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัง่ถึงและเทา่เทียมกนัทัว่ประเทศรวมทัง้พฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดใหญ่โดยค านงึถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้ 

5. รัฐต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชน มีสว่นร่วมและรับรองสิทธิชมุชนในการสงวน 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
สมดลุ รวมทัง้มีสว่นร่วมในการสง่เสริมบ ารุงรักษา และคุ้มครองคณุภาพสิ่งแวดล้อมตามหลกัการ
พฒันาท่ียัง่ยืน ตลอดจนควบคมุและก าจดัมลพิษท่ีมีผลตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ และ
คณุภาพชีวิตของประชาชน 

6.   รัฐต้องคุ้มครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สง่เสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเข้มแข็งของชมุชน รัฐต้อง
สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทพุพลภาพและผู้ ด้อยโอกาสให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและ
พึง่ตนเองได้ 

7. รัฐต้องสร้างหลกัประกนัการเข้าถึงการศกึษาและจดัการศกึษา จดัการศกึษาอบรบให้
เกิดความรู้คูค่ณุธรรมจดัให้มีกฎหมายเก่ียวกนัการศกึษาแหง่ชาต ิ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้อง
กบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม สร้างเสริมความรู้และปลกุฝังจิตส านกึท่ีถกูต้อง
เก่ียวกบัการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ สนบัสนนุการ
ค้นคว้าวิจยัในศลิปวิทยาการตา่งๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา
ประเทศพฒันาวิชาชีพครูและสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศลิปะและวฒันธรรมของชาติ 

8.    รัฐต้องจดัและสง่เสริมการสาธารณสขุให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง 

9.    รัฐต้องด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อยา่งเป็นธรรม 
10.  รัฐต้องปฏิรูปการถือครองท่ีดนิและการใช้ท่ีดนิอย่างเหมาะสมจดัหาแหลง่น า้เพ่ือ

เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง  และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้า
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เกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  รวมทัง้สง่เสริมการรวมตวัของเกษตรกรเพ่ือการวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั 

12.   รัฐต้องสง่เสริมให้ประชากรวยัท างานมีงานท า คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
เดก็และแรงงานหญิง  จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์  การประกนัสงัคมรวมทัง้คา่ตอบแทนแรงงานให้
เป็นธรรม 

13 การสง่เสริม แลtสร้างการมีสว่นร่วมอยา่งมีความหมาย  ของสมาชิกทัง้หญิง และชาย
ในสงัคม  ทัง้นีก้ารมีสว่นร่วม  คือการตดัสินใจท่ีส าคญัในสงัคม    ทัง้นีก้ารเรียกร้องของภาคประชา
สงัคม  คือ  การเรียกร้องและผลกัดนัให้กลไกตา่งๆ  ทัง้ภาคการเมือง  หนว่ยงานต่างๆ  ทัง้ภาครัฐ  
ได้สร้างหลกัประกนัในกระบวนการจดัท านโยบายสาธารณะและโครงการท่ีจะต้องก าหนด  
ระเบียบ ข้อบงัคบั  รวมทัง้กฎหมายท่ีใช้เป็นข้อตกลงในระดบัตา่งๆ  ตัง้แตร่ะดบัองค์กรในท้องถ่ิน 
ถึงในระดบัประเทศ  เพ่ือท่ีจะหมีหลกัประกนัการมีสว่นร่วม ก่อนจะมีการตดัสินใจ  ในนโยบาย 
และโครงการตา่งๆ  ท่ีมีผลตอ่การพฒันา  และเก่ียวข้องในชีวิตความเป็นอยู ่  รวมทัง้เก่ียวข้องกบั
ตวัทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม  มิใชก่ารตดัสินใจตามอ าเภอใจ หรือให้อ านาจกบั
หนว่ยงานของภาครัฐเป็นกลไกหลกั  ในการด าเนินการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วม  มี
นยัยะครอบคลมุถึงเร่ืองการรับรู้  และการเสนอความเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง   

14. การปฏิบตัิตามกฎท่ีเป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบตัโิดยให้ตามกฎธรรมาภิบาล บนฐาน
ของกรอบกฎหมายท่ีไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมล่ าเอียง มีการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และเสมอภาคกบั
ประชาชนอยา่งเทา่เทียมกนั ของทกุคนในสงัคม ซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เห็นชอบร่วมกนั   หมายถึงการเปล่ียนแปลงตวักฎหมายท่ีไมเ่ป็นธรรม 

15.สร้างการเปล่ียนแปลงในขบวนการปฏิบตักิารของหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   สามารถเข้าถึง และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งตรงไป ตรงมา   
รวมทัง้สามารถตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีการส่ือสารกบัสาธารณะอยา่งเป็น
รูปธรรม 

16.การพฒันาและปลกูฝังคณุธรรม และจริยธรรม เร่ิมสร้างแนวความคิด ให้กบับคุลากร  
และผู้ปฎิบตัใินทกุระดบัทัง้ภาครัฐ และเอกชน  ในการปฏิบตังิานท่ีมีความซ่ือสตัย์ จริงใจ  ยดึมัน่  
ในความถกูต้องดีงาม  บนพืน้ฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ตามกฎเกณฑ์  ซึง่เป็นท่ีเห็นชอบ 
และยอมรับร่วมกนั 

5.การตรวจสอบจากสาธารณะ     มีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตังิานในระดบัตา่งๆ   
รวมทัง้กล้ายอมรับผลท่ีเกิดขึน้ จากการปฏิบตังิานทัง้ท่ีเป็นผลดี และผลท่ีเสียหาย พร้อมแสดง
ข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจตอ่สาธารณชน สามารถชีแ้จงเหตผุลได้    
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6.สร้างความเปล่ียนแปลง ตัง้อยูบ่นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีประชาชนพงึได้รับจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ทัง้ภาคบริการ และการพฒันาตา่งๆ ซึง่จะต้อง
ด าเนินการบนหลกัของประสิทธิภาพ และประโยชน์ส่วนรวม มีหลกัประกนัการเข้าถึงและการได้รับ
ผลประโยชน์ของกลุม่คนชายขอบ และกลุม่ผู้ เปราะบาง 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
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เอกสารอ้างอิง 
อนชุาต ิพวงส าล าและกฤตยิา อาชวนิชกลุ บรรณาธการขบวนการประชาสงัคมไทยการเคล่ือนไหว
ภาคพลเมืองกรุงเทพ โครงการวิจยัและพฒันาประชาสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดลปี2542 
 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการรวมกฎหมายส าคญัเก่ียวข้องกบัการพฒันาระบบ
ราชการกรุงเทพ ส านกังานคณะกรรมพฒันาระบบราชการ 2546 
 

บงกช สทุศัน์ ณ อยธุยา ประชาสงัคมรากฐานการพฒันาประเทศ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์
ศาสตร์มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่ 
 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบบัท่ี 10 http://www.unescap.org/ 

 

ชยัอนนัต์ สมทุรวนิช.2541. ธรรมาภิบาลกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 
http://maracrack.hypermart.net/index103.htm 
 

ดร.สธุรรม รัตนโชติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร วิททยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 2548  
 

ประชาไท 
http://www.prachatai.com  
 

รายงานสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประจ าปี 2549 เร่ืองสูห่นึง่ทศวรรษหลงัวิกฤตเิศรษฐกิจ: ได้
เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง 
 

สถาบนัวิจยัสงัคมจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัขบวนการประชาสงัคมในบริบทเปล่ียนผา่นสู่
ประชาธิปไตย 
 

การสร้างธรรมาภิบาลในขบวนการพฒันาสงัคม 
http://www.codi.or.th  
http://www.tsu.ac.th  
http://portal.unesco.org  
ประยทุธ์ ปยตุโต.2546 การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development)(พิมพ์ครัง้ท่ี 9).
กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพ์มลูนิธิโกมลคีมทอง   
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