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รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล 

ความท้าทายของ

 โลกในำศต่วรรษที้� 21 เป็นำช่้วงเวล�ที้�มีก�รเปลี�ยนำแปลงเกิด้ข่ึ้�นำม�กม�ย 

อันำเป็นำผ่ลม�จ�กคิว�มก้�วหน้ำ�ท้�งด้้�นำเท้คิโนำโลยี ก�รสื�อส�ร คิว�มก้�วหน้ำ�

เหล่�นีำ�ได้้ส่งผ่ลกระท้บในำวงกว้�งไปทั้�วโลก ทั้�งท้�งด้้�นำเศรษฐกิจ สังคิม ก�รเมือง 

ก�รบริห�ร และสิ�งแวด้ล้อม จนำเกิด้เป็นำประเด็้นำท้้�ท้�ยต่่อหลักธรรม�ภิิบ�ลขึ้อง

ประเท้ศต่่�ง ๆ  ดั้งนีำ�

ประเด็็น้ท้้าท้าย
ธรรมาภิิบาล

ใน้ศตวรรษท้่� 21
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คิว�มเหลื�อมลำ��และคิว�มไม่เป็นำธรรมเป็นำปร�กฏก�รณ์์

ที้�เกิด้ข่ึ้�นำจ�กปัจจัยท้�งก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคิม และ

วัฒนำธรรม อันำเป็นำคิว�มไม่เท่้�เที้ยมท้�งเศรษฐกิจ สังคิม 

ก�รเมือง ทั้�งนีำ�ก�รแก้ปัญห�คิว�มเหลื�อมลำ��และ 

คิว�มไม่เป็นำธรรมในำสังคิมท้ำ�ได้้โด้ยอ�ศัยปัจจัยเชิ้ง

นำโยบ�ยส�ธ�รณ์ะขึ้องรัฐบ�ลที้�ต่้องให้คิว�มสำ�คัิญกับ

ก�รแก้ปัญห�อย่�งมีธรรม�ภิิบ�ล ซ่ึ่�งรัฐที้�มีธรรม�ภิิบ�ล

จะต้่องมีบท้บ�ท้ในำก�รปกป้องให้คิว�มช่้วยเหลือกลุ่มคินำ

ที้�เข้ึ้�ไม่ถ่งโอก�สเพื�อลด้คิว�มเหลื�อมลำ��ในำสังคิม

สิท้ธิมนุำษยช้นำเป็นำประเด็้นำท้้�ท้�ยธรรม�ภิิบ�ลที้�สำ�คัิญ

ในำศต่วรรษที้� 21 ขึ้องทุ้กประเท้ศโด้ยจะรุนำแรงในำ 

กลุ่มประเท้ศกำ�ลังพัฒนำ�และด้้อยพัฒนำ� แม้ว่�หล�ย

ประเท้ศจะใช้้ระบอบประช้�ธิปไต่ยแต่่ก็เป็นำเพียง 

เชิ้ ง โคิรงส ร้�งและสถ�บันำท้�งก�รเ มือง เ ท่้� นัำ�นำ 

ในำคิว�มเป็นำจริงยังคิงมีก�รเลือกปฏิบัติ่ก่อให้เกิด้ 

คิว�มไม่เท่้�เที้ยม ไม่มีก�รเคิ�รพสิท้ธิซ่ึ่�งกันำและกันำ 

จ่ ง จำ� เ ป็ นำ ที้� ทุ้ กป ระ เท้ศต่้ อ ง ใ ห้ คิ ว �มสำ� คัิญ กับ 

เรื�องสิท้ธิมนุำษยช้นำ เพร�ะเป็นำเรื�องที้�เกี�ยวข้ึ้องกับศักดิ้�ศรี 

คิว�มเป็นำมนุำษย์ที้�ต้่องได้้รับก�รคุ้ิมคิรอง สิท้ธิมนุำษยช้นำ

เป็นำสิท้ธิท้�งกฎหม�ยทั้�งกฎหม�ยแห่งรัฐและกฎหม�ย

ระหว่�งประเท้ศ รัฐต้่องให้คิว�มสำ�คัิญกับสิท้ธิมนุำษยช้นำ

โด้ยก�รแปลงนำโยบ�ยไปส่่ก�รปฏิบัติ่ผ่่�นำท้�งกฎหม�ย

และมีก�รบังคัิบใช้้กฎหม�ยนัำ�นำ ๆ เพื�อลด้ปัญห� 

ก�รละเมิด้สิท้ธิมนุำษยช้นำในำสังคิม 

สิิท้ธิมนุ้ษยชน้

ความเหล่�อมลำ�าและ
ความไม่เป็น้ธรรมใน้สัิงคม

ปัจจุบันำประช้�กรโลกกว่�คิร่�งหน่ำ�งอ�ศัยอย่่ในำเมืองและ

มีแนำวโน้ำมเพิ�มข่ึ้�นำเรื�อย ๆ   เนืำ�องจ�กคิว�มเจริญที้�กระจุก

ตั่วอย่่ในำเขึ้ต่เมือง พร้อมทั้�งก�รเปลี�ยนำแปลงโคิรงสร้�ง

พื�นำฐ�นำท้�งเศรษฐกิจ สังคิม ก�รเมืองจนำก่อให้เกิด้ปัญห�

เรื�องคุิณ์ภิ�พชี้วิต่ขึ้องกลุ่มคินำในำเมือง โด้ยเฉพ�ะ 

กลุ่มคินำด้้อยโอก�ส รวมทั้�งคิว�มขัึ้ด้แย้งที้�เกิด้จ�ก 

คิว�มหล�กหล�ยขึ้องกลุ่มคินำที้�ต้่องม�อย่่ร่วมกันำในำ 

เขึ้ต่เมือง จ่งมีก�รเสนำอเรื�องสิท้ธิคินำในำเมืองต่่อก�รแสด้ง

บท้บ�ท้ก�รบริห�รเมืองร่วมกันำ โด้ยไม่ได้้จำ�กัด้เฉพ�ะ

กลุ่มช้นำชั้�นำนำำ�ท้�งก�รเมืองและเศรษฐกิจเท่้�นัำ�นำ 

แต่่ต้่องเปิด้โอก�สให้กับกลุ่มคินำที้�เข้ึ้�ม�อ�ศัยอย่่ในำเมือง

มีสิท้ธิเท่้�เท้ยีมกันำ ด้้วยเหต่นีุำ�สิท้ธิคินำในำเมอืงจ่งกล�ยเปน็ำ

เรื�องท้้�ท้�ยธรรม�ภิิบ�ลในำเชิ้งนำโยบ�ยส�ธ�รณ์ะซ่ึ่�งจะ

เปิด้โอก�สให้กลุ่มคินำด้้อยโอก�สได้้เข้ึ้�ร่วมในำก�รริเริ�ม

นำโยบ�ยส�ธ�รณ์ะขึ้อง รัฐบ�ลและเข้ึ้�ไปอ ย่่ ในำ

กระบวนำก�รพัฒนำ�เมืองในำทุ้กมิติ่

สิิท้ธิคน้ใน้เม่อง
และความขััด็แย้งใน้เม่อง

คิอรัปชั้�นำเป็นำก�รใช้้อำ�นำ�จหรือท้รัพย�กรอำ�นำ�จ ไม่ว่�

จะเป็นำต่ำ�แหน่ำง อำ�นำ�จหน้ำ�ที้� คิว�มมั�งคัิ�ง คิว�มร้่ที้�มีอย่่

ในำท้�งที้�ไม่ถ่กต้่องเพื�อแสวงห�ผ่ลประโยช้น์ำให้แก่ต่นำเอง 

ดั้งนัำ�นำก�รปร�บปร�มคิอรัปชั้�นำต้่องเป็นำเจต่จำ�นำง 

ท้�งก�รเมืองที้�สำ�คัิญขึ้องผ้่่นำำ�ประเท้ศในำก�รต่่อส้่กับ

ปัญห�คิอรัปชั้�นำ โด้ยเริ�มจ�กก�รมีระบอบประช้�ธิปไต่ย

ที้�มีเสถียรภิ�พ มั�นำคิง แข็ึ้งแรง และที้�สำ�คัิญก�รมกีฎหม�ย

ที้�เอื�ออำ�นำวยต่่อก�รมีธรรม�ภิิบ�ลในำก�รบริห�รง�นำและ

เอื�อให้กลไกภิ�ยนำอก เช่้นำ สื�อมวลช้นำ  ภิ�คิประช้�สังคิม

ส�ม�รถติ่ด้ต่�มต่รวจสอบก�รด้ำ�เนิำนำง�นำขึ้องสถ�บันำ

ก�รเมืองได้้ และสถ�บันำก�รเมืองต้่องด้ำ�เนิำนำง�นำ 

อย่�งโปร่งใสและเปิด้ให้มีก�รต่รวจสอบได้้

คอรัปชั�น้
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ก�รเปลี�ยนำแปลงขึ้องสภิ�วะอ�ก�ศโลกมีส�เหตุ่สำ�คัิญ 

ม�จ�ก ที้� หล�ยประ เท้ศ ต่่ � ง มุ่ ง พัฒนำ�ประ เท้ศ 

โด้ยขึ้�ด้สำ�น่ำกรับผิ่ด้ช้อบต่่อโลกซ่ึ่�งได้้ส่งผ่ลกระท้บ

โด้ยต่รงต่่อก�รด้ำ�เนิำนำชี้วิต่ขึ้องมนุำษย์ ดั้งนัำ�นำหลัก 

ธ ร รม� ภิิบ�ล จ่ ง ไ ด้้ เ ข้ึ้ � ม � เ กี� ย ว ข้ึ้ อ ง กับก� ร จั ด้ 

ก�รสิ�งแวด้ล้อมโลกทั้�งท้�งต่รงและท้�งอ้อม กล่�วคิือ 

รัฐมีหน้ำ�ที้�บริห�รประเท้ศอย่�งมีธรรม�ภิิบ�ล พร้อมกับ

มีสำ�น่ำกรับผิ่ด้ช้อบต่่อผ่ลประโยช้น์ำส่วนำรวมขึ้องโลกด้้วย 

โด้ยรฐัต้่องมีนำโยบ�ยและแนำวท้�งก�รสง่เสริมสิ�งแวด้ล้อม

ที้�เป็นำมิต่รต่่อโลกม�กข่ึ้�นำ

การจััด็การสิิ�งแวด็ล้อมโลก
ปัญญ�ประด้ิษฐ์เป็นำหนำ่�งในำนำวัต่กรรมชิ้�นำสำ�คัิญขึ้อง

ศต่วรรษที้� 21 ถือเป็นำคิว�มฉล�ด้เที้ยมที้�สร้�งข่ึ้�นำให้กับ

สิ�งที้�ไม่มีชี้วิต่ จนำส�ม�รถท้ด้แท้นำมนำุษย์ในำหล�ยด้้�นำ 

โด้ยเฉพ�ะก�รคิิด้คิำ�นำวณ์ข้ึ้อม่ลจำ�นำวนำมห�ศ�ล 

ท้ว่�ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ที้�กำ�ลังเข้ึ้�ม�แท้นำที้�มนุำษย์ม�กข่ึ้�นำ 

มีทั้�งข้ึ้อดี้และข้ึ้อพ่งระวังต่่อก�รนำำ�ม�ใช้้อย่�งเหม�ะสม 

จ่งจำ�เป็นำต้่องมีธรรม�ภิิบ�ลในำก�รใช้้ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ 

โด้ยเฉพ�ะประเด็้นำจริยธรรมต่่อก�รใช้้ง�นำปัญญ�

ประดิ้ษฐ์ ซ่ึ่�งภิ�คิรัฐคิวรให้คิว�มสำ�คัิญโด้ยก�รออก 

กฎระเบียบในำก�รนำำ�ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ม�ใช้้อย่�งเหม�ะสม

และเกดิ้ประโยช้นำที์้�สุด้ อีกทั้�งต้่องนำำ�หลกัธรรม�ภิิบ�ลม�

ใช้้ในำประเด็้นำคิว�มสำ�น่ำกรับผิ่ด้ช้อบต่่อสังคิมขึ้องผ้่่คิิด้

และผ้่่ใช้้ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ เพื�อไม่ให้เกิด้ผ่ลกระท้บต่่อ

สังคิมโลก

ปัญญาประดิ็ษฐ์์

1. ความเหล่�อมลำ�าใน้สัิงคมไท้ย เป็นำปัญห�ที้�อย่่ค่่ิกับสังคิมไท้ยม�ช้้�นำ�นำ 

เนืำ�องจ�กนำโยบ�ยขึ้องรัฐที้�ส่งผ่ลให้เกิด้คิว�มไม่เท่้�เที้ยมในำสังคิม และเป็นำ

นำโยบ�ยที้�เน้ำนำก�รพัฒนำ�แบบรวมศ่นำย์จนำท้ำ�ให้คิว�มเจริญต่่�ง ๆ กระจุกตั่ว

อย่่เฉพ�ะในำเขึ้ต่เมือง ก�รจะก้�วไปส่่คิว�มเสมอภิ�คิเท้่�เท้ียมได้้นัำ�นำต้่องให้

โอก�สกับคินำในำสังคิม โด้ยเฉพ�ะกลุ่มคินำด้้อยโอก�สซ่ึ่�งเป็นำกลุ่มคินำส่วนำใหญ่

ขึ้องประเท้ศ รัฐต้่องมีนำโยบ�ยส�ธ�รณ์ะที้�เอื�ออำ�นำวยให้กลุ่มคินำดั้งกล่�ว 

ได้้เข้ึ้�ถ่งบริก�รขึ้องรัฐอย่�งเสมอภิ�คิ

2. การพััฒน้าระบบการศึกษาไท้ย ในำศต่วรรษที้� 21 มีคิว�มพย�ย�มในำ 

ก�รปฏิร่ปก�รศ่กษ�ไท้ยหล�ยคิรั�ง แต่่ผ่ลลัพธ์ก็ยังไม่น่ำ�พอใจ ดั้งนัำ�นำรัฐจำ�เป็นำ

ต้่องมีนำโยบ�ยด้้�นำก�รศ่กษ�ที้�สร้�งคิว�มเท้่�เท้ียมให้เกิด้ข่ึ้�นำจริง โด้ยท้ำ�ให้

สถ�นำศ่กษ�ทั้�งในำเมืองและช้นำบท้มีคุิณ์ภิ�พใกล้เคีิยงกันำ และจัด้สรร 

งบประม�ณ์ให้สอด้คิล้องกับนำโยบ�ยส่งเสริมคิว�มเท่้�เที้ยมท้�งก�รศ่กษ�

3. การปราบปรามคอรัปชั�น้ แม้ว่�จะมีคิว�มพย�ย�มแก้ไขึ้โด้ยก�รจัด้ตั่�ง

องค์ิกรอิสระเพื�อป้องกันำและปร�บปร�มก�รคิอรัปชั้�นำ แต่่ด่้เหมือนำว่�ปัญห�

ดั้งกล่�วยังคิงอย่่ ทั้�งในำเชิ้งท้�งก�รเมอืงและเชิ้งนำโยบ�ย ดั้งนัำ�นำรัฐต้่องเริ�มจ�ก

ก�รเสริมสร้�งคิว�มเป็นำพลเมืองให้ทุ้กภิ�คิส่วนำ มีคิว�มต่ระหนัำกร้่และตื่�นำร้่ในำ

สิท้ธิ หน้ำ�ที้�และเข้ึ้�ร่วมในำก�รบริห�รบ้�นำเมือง ห�กภิ�คิพลเมืองเข้ึ้มแข็ึ้งปัญห�

ก�รคิอรัปชั้�นำในำสังคิมไท้ยอ�จมีแนำวโน้ำมลด้ลงได้้

 แม้ว่ารัฐไท้ยจะส่่งเส่ริม 

การม่ธรรมาภิิบาลมากกว่า 20 ปีี 

แต่ปีระเด็็นท้้าท้ายธรรมาภิิบาล

ของสั่งคมไท้ยก็ยังคงด็ำารงอย่่ 

ยังไม่หลุด็พ้้นจากปีระเด็็น

ท้้าท้ายต่าง ๆ  ดั็งต่อไปีน่�
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QR CODE
OFFICIAL LINE

เพ่�อขอรับบริการสิ�งพิมพ์

QR CODE 
หนังส่อ

...ท้่ามกลางความท้้าท้ายธรรมาภิิบาล
ท้่�ร้อยรัด็สิังคมไท้ยมายาวน้าน้น้ั�น้ จัำาเป็น้ท้่�ต้องคลายปมปัญหา 

ด็้วยการสิร้างความเป็น้พัลเม่อง 
เปล่�ยน้โฉมสิถาบัน้การเม่องให้ม่ความโปร่งใสิ 

บริหารบ้าน้เม่องด็้วยสิำาน้ึกรับผิิด็ชอบ เป็น้ธรรม 
และไม่ท้ิ�งใครไว้เบ่�องหลัง...

QR CODE
คลัง SNAP

4. สิิท้ธิขัองคน้ใน้เม่อง คิว�มท้้�ท้�ยธรรม�ภิิบ�ลสำ�หรับประเด็้นำสิท้ธิคินำในำเมืองก็คืิอ สิท้ธิก�รมีคุิณ์ภิ�พชี้วิต่ที้�ดี้

อย่�งเท่้�เที้ยมกันำ ทั้�งสิท้ธิด้้�นำที้�อย่่อ�ศัย สิท้ธิก�รเข้ึ้�ถ่งบริก�รส�ธ�รณ์ะต่่�ง ๆ แม้ว่�กลุ่มคินำด้้อยโอก�สที้�อ�ศัย

ในำเมืองจะเข้ึ้�ถ่งอย่�งเท่้�เที้ยมแต่่ก็ต้่องให้เกิด้คิว�มเป็นำธรรมด้้วยเช่้นำกันำ กล่�วคืิอ รัฐคิวรปฏิร่ปสถ�นำศ่กษ�และ

สถ�นำพย�บ�ลให้มีคุิณ์ภิ�พใกล้เคีิยงกันำทุ้กแห่งเพื�อให้กลุ่มคินำด้้อยโอก�สที้�อ�ศัยอย่่ในำเมืองได้้เข้ึ้�ถ่งบริก�รส�ธ�รณ์ะ

ขึ้องรัฐที้�มีคุิณ์ภิ�พอย่�งเท่้�เที้ยมกันำ

5. การส่ิงเสิริมความเป็น้พัลเม่องขัองคน้ไท้ย ประเด็้นำนีำ�มีคิว�มสำ�คัิญต่่อเสถียรภิ�พและคิว�มมั�นำคิงขึ้องระบอบ

ประช้�ธิปไต่ยขึ้องไท้ยเพร�ะไท้ยประสบปัญห�กับเสถียรภิ�พท้�งก�รเมืองและคิว�มเชื้�อมั�นำ ศรัท้ธ�ขึ้องประช้�ช้นำ

ต่่อสถ�บันำท้�งก�รเมืองในำระบอบประช้�ธิปไต่ย ดั้งนัำ�นำแนำวท้�งก�รส่งเสริมคิว�มเป็นำพลเมืองในำสังคิมไท้ยจ่งต้่อง

ให้คิว�มสำ�คัิญกับก�รศ่กษ�เพื�อคิว�มเป็นำพลเมอืงแก่ประช้�ช้นำโด้ยสง่เสริมให้เข้ึ้�ถ่งข้ึ้อม่ลด้้�นำสิท้ธิขึ้องปัจเจกบุคิคิล

และสิท้ธิชุ้มช้นำเพื�อให้เกิด้คิว�มต่ระหนัำกร้่ในำกิจก�รส�ธ�รณ์ะ

6. การรับม่อกับการเป็น้สัิงคมผ้้ิส้ิงอายุ สังคิมไท้ยกำ�ลังก้�วเข้ึ้�ส่่ก�รเป็นำสังคิมผ้่่ส่งอ�ยุอย่�งสมบ่รณ์์ สิ�งที้�ท้้�ท้�ย

ธรรม�ภิิบ�ลคืิอก�รจัด้สรรงบประม�ณ์เพื�อด่้แลคินำในำสังคิมได้้อย่�งมีคุิณ์ภิ�พ โด้ยมีม�ต่รก�รในำก�รด่้แลและ 

เสริมสร้�งสุขึ้ภิ�พรวมถ่งคุิณ์ภิ�พชี้วิต่ขึ้องผ้่่ส่งอ�ยุได้้อย่�งคิรบถ้วนำ และที้�สำ�คัิญรัฐบ�ลต้่องมีก�รปรับเปลี�ยนำ 

มุมมองใหม่ขึ้องคินำในำสังคิมต่่อกลุ่มผ้่่ส่งอ�ยุ ว่�เป็นำกลุ่มที้�มีคุิณ์ค่ิ�ต่่อสังคิม ไม่ใช่้เป็นำภิ�ระขึ้องสังคิม

7. การสิร้างประเท้ศและรัฐ์บาลท่้�โปร่งใสิและเป็น้ธรรม ตั่�งแต่่แผ่นำพฒันำ�ประเท้ศป ี2504 เปน็ำต้่นำม� ก�รพฒันำ�ขึ้อง

ไท้ยเปน็ำไปในำแบบ “ทัันสมััยแต่่ไมัพั่ัฒนา” กล่�วคิอืมีคิว�มท้นัำสมยัในำเชิ้งโคิรงสร�้งแต่่ไมส่�ม�รถพฒันำ�ท้รพัย�กร

ในำสังคิมไท้ยให้มีวินัำย รับผิ่ด้ช้อบต่่อสังคิม จ่งจำ�เป็นำต้่องมีก�รปรับเปลี�ยนำโด้ยก�รเพิ�มโอก�สให้แก่กลุ่มคินำที้�ไม่ได้้รับ

คิว�มเป็นำธรรม ก�รสร้�งรัฐบ�ลที้�มีคิว�มโปร่งใสและเป็นำธรรมด้้วยก�รมีกลไกในำก�รต่รวจสอบที้�มีประสิท้ธิภิ�พส่ง 

เพื�อนำำ�ไปส่่ “ก�รเมืองใหม่” ที้�พลเมืองไท้ยได้้เข้ึ้�ร่วมในำก�รสร้�งสรรค์ิก�รเมืองที้�มีคิว�มโปร่งใสเป็นำธรรมไปด้้วยกันำ


