
 

 

 

 

ธรรมาภบิาลคอือะไร? 
 

คาํนํา 
“การกํากบัดแูล” และ “ธรรมาภบิาล” ถกูนํามาใช ้
เพิ�มขึ นในวงการพัฒนาการเขยีน ในรูปแบบของ
บทความทางวชิาการ จนถงึ บทความธรุกจิ  
การกํากับดแูลที�ไมด่ ี ไดถู้กนํามาพจิารณาวา่เป็น
สาเหตปุระการสาํคญัอยา่งหนึ�งที�ทําใหเ้กดิความ
เสื�อมทราม และความชั�วรา้ยในสงัคม  ผูบ้รจิาคที�ให ้
การสนับสนุนตอ่องคก์รสาธารณะประโยชน ์ และ
สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ ไดเ้ริ�มใหค้วามสาํคัญ 
ในการพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื และการปลอ่ย
เงนิกู ้ โดยยนือยู่บนเงื�อนไขที�สรา้งความมั�นใจวา่
องคก์รที�ไดรั้บความชว่ยเหลอื หรอืผูกู้นั้  นม ี“ธรรมาภิ
บาล” ในการดําเนนิงาน 
 

บทความนี พยายามที�จะอธบิายใหอ้ยูใ่นรูปแบบที�
เขา้ใจไดง้่ายที�สดุเทา่ที�จะทําได ้ ถงึความหมายของ 
“การกํากบัดแูล” และ “ ธรรมาภบิาล”  
 

การกาํกบัดแูล 
แนวความคดิในเรื�อง “การกํากบัดแูล” ไมใ่ชเ่รื�อง
ใหม ่ การกํากบัดแูล มคีวามเกา่แกเ่ทา่กบัการเกดิขึ น
ของอารยธรรมของมนุษย ์ การใหค้วามหมายอย่าง
งา่ยของคําวา่ “การกํากับดแูล” คอื กระบวนการของ
การตดัสนิใจ และกระบวนการนําการตัดสนิใจนั น
นํามาปฏบิัต(ิหรอืไมนํ่ามาปฏบิัต)ิ การกํากบัดแูล
สามารถนํามาใชไ้ดใ้นหลายบรบิท อาทเิชน่ การ
กํากบัดแูลกจิการ การกํากบัดแูลระหวา่งประเทศ การ
กํากบัดแูลประเทศ และการกํากบัดแูลทอ้งถิ�น 
 

เมื�อการกํากบัดแูล คอืกระบวนการของการตดัสนิใจ 
และกระบวนการในการนําการตัดสนิใจนั นมาใช ้ การ
วเิคราะหใ์นเรื�องการกํากบัดแูลจงึใหค้วามสาํคัญไป
ยังผูม้บีทบาทที�เป็นทางการ และที�ไมเ่ป็นทางการ ที�
เกี�ยวขอ้งการการตัดสนิใจ และการนําผลของการ
ตดัสนิใจมาใช ้ ตลอดรวมถงึโครงสรา้งอยา่งเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการในการนําการตัดสนิใจมา
ปฏบิตัใิหเ้กดิผล 
 

ภาครัฐเป็นหนึ�งในผูม้บีทบาทในเรื�องการกํากับดแูล 
ผูม้บีทบาทอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการกํากบัดแูลจะแปร
ผันไปตามระดบัหน่วยงานซึ�งจะนํามาพจิารณา  ใน
บรเิวณที�อยหูา่งไกล ผูม้บีทบาทในเรื�องการกํากบั
ดแูล อาทเิชน่ เจา้ของที�ดนิที�มอีทิธพิล สมาคม

เกษตรกรชาวนา สหกรณ์ องคก์รสาธารณะกศุล 
สถาบนัวจัิย ผูนํ้าศาสนา สถาบนัการเงนิ พรรค
การเมอืง กองทพั เป็นตน้ ในเขตเมอืง การกํากบั
ดแูลจะมคีวามซบัซอ้นเพิ�มขึ นมาก ภาพที� 1 แสดง
ใหเ้ห็นความเกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งผูม้บีทบาทในเรื�อง
การกํากับดแูลที�อยูใ่นเขตเมอืง  ในระดบัประเทศ 
นอกเหนอืไปจากผูม้บีทบาทดังกลา่วแลว้ ยังม ี สื�อ
ตา่งๆ นักการเมอืง ผูบ้รจิาคระหวา่งประเทศ บรษัิท
ขา้มชาต ิ เหลา่นี  จะมบีทบาทในการตดัสนิใจ หรอืมี
อทิธพิลในกระบวนการตดัสนิใจ 
 

ผูม้บีทบาทอื�นๆ นอกเหนอืไปจากภาครัฐ และ
กองทพั จะรวมตวักนัเพื�อเป็นสว่นหนึ�งของ ภาค
ประชาสงัคม ในบางประเทศ นอกเหนอืจาก ภาค
ประชาสงัคมแลว้ ยังม ี องคก์รอาชญากรรมที�มี
อทิธพิลตอ่กระบวนการตดัสนิใจ โดยเฉพาะในเขต
เมอืงและในระดับประเทศ 
 

ในทํานองเดยีวกนั โครงสรา้งภาครัฐที�เป็นทางการ
เป็นหนึ�งในวธิกีารที�จะนําการตัดสนิใจมาปฏบิตัใิห ้
บรรลผุล  
ในระดบัประเทศ โครงสรา้งอย่างไมเ่ป็นการอาทเิชน่ 
คณะที�ปรกึษาของรัฐบาลซึ�งมบีทบาทตอ่กาตดัสนิใจ
ของรัฐบาล  
ในชมุชนเขตเมอืง องคก์รอาชญากรรม อาทเิชน่ ผูม้ี
อทิธพิล เจา้ของที�ดนิขนาดใหญ ่ อาจจะเขา้มามี
บทบาทสาํคญัในการตัดสนิใจ 
ในเขตชมุชนที�อยูห่า่งไกล ผูนํ้าทอ้งถิ�น หรอืผูม้ี
อทิธพิลในทอ้งที� อาจเขา้มามอํีานาจในการครอบงํา
การตดัสนิใจของผูม้หีนา้ที�ในการตดัสนิใจ ซึ�งการ
เขา้มามบีทบาทของกลุม่ที�มอีทิธพิลอยา่งไมเ่ป็น
ทางการเหลา่นี บอ่ยครั งกอ่ใหเ้กดิการปฏบิัตทิี�ทําให ้
เกดิความเสยีหายหรอืนําไปสูก่ารทจุรติ 
 

ธรรมาภบิาล 
 
ธรรมาภบิาล มลีักษณะหลัก 8 ประการ ดงันี  
1. การมสีว่นร่วม 
2. เป็นฉันทามต ิ
3. รับผดิชอบ 
4. ความโปร่งใส 
5. ตอบสนอง 
6. ประสทิธผิล และประสทิธภิาพ 



7. ความเสมอภาค เทา่เทยีม 
8. เป็นไปตามกฏหมาย 

 

ธรรมาภบิาลใหค้วามมั�นใจไดว้า่จะทําใหก้ารทจุรติถกู
จํากัดอยูใ่นวงแคบที�สดุ มมุมองของคนกลุม่นอ้ยจะ
ไดรั้บการพจิารณา และเสยีงของผูด้อ้ยโอกาสใน
สงัคมไดรั้บการรับฟังในการตดัสนิใจ และตอบสนอง 
ตอ่ความตอ้งการของสงัคมทั  งในปัจจุบนัและใน 
อนาคต 
 

การมสีว่นรว่ม 

การมสีว่นร่วมของผูช้าย และ ผูห้ญงิคอืเสาหลักของ 
ธรรมาภบิาล การมสีว่นร่วมเป็นไดท้ั  งการมสีว่นร่วม
ทางออ้มผา่นสถาบนัที�กฏหมายรองรับที�ทําหนา้ที�
เป็นตวักลาง หรอืผา่นผูแ้ทน และเป็นสิ�งสาํคญัที�
จะตอ้งชี ใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ ผูแ้ทนในระบบ
ประชาธปิไตยไมจํ่าเป็นตอ้งหมายความวา่เสยีงของ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมจะไดรั้บการนํามาพจิารณาใน
การตดัสนิใจ  การมสีว่นร่วมจําตอ้งเป็นไดรั้บการ
จัดตั  งและเป็นทางการ ซึ�งหมายถงึเสรภีาพในการ
แสดงออกและการสมาคม ในทางใดทางหนี�งซึ�งจะ
กอ่ตัวเป็นภาคประชาสงัคมขึ น 
 
กฏของกฏหมาย 

ธรรมาภบิาลจําตอ้งมกีรอบของกฏหมายที�ดทีี�
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งยตุธิรรม และตอ้งปกป้อง
สทิธมินุษยชนอยา่งเต็มที� โดยเฉพาะอย่างยิ�งของผู ้
มเีสยีงขา้งนอ้ย การบงัคับใชก้ฏหมายอยา่งยุตธิรรม
จําตอ้งมกีระบวนการยุตธิรรมที�มอีสิระ และ ไมม่กีาร
ทจุรติในระบบยุตธิรรม 
 
ความโปรง่ใส 

ความโปร่งใสหมายถงึการตดัสนิใจและการบงัคบัใช ้
ตามการตดัสนิใจนั นเป็นไปตามกฏและระเบยีบ และ
ยงัหมายถงึผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบในการตดัสนิใจ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งอสิระ
และเขา้ถงึไดโ้ดยตรง อกีทั  งยังหมายถงึมขีอ้มลูที�
เพยีงพอและงา่ยตอ่การทําความเขา้ใจและการ
เขา้ถงึขอ้มลู 
 
การตอบสนอง 

ธรรมาภบิาลจําเป็นตอ้งมสีถาบันและกระบวนการ 
ที�พยายามตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในกรอบ
เวลาที�สมเหตผุล 
 
ฉนัทามต ิ

ในแตล่ะสงัคมจะมผีูม้บีทบาทและมมุมองที�
หลากหลาย ธรรมาภบิาลจําเป็นตอ้งมตีวักลางในการ
ไกลเ่กลี�ยในผลประโยชน์ที�แตกตา่งกนัเหลา่นั น
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งฉันทามตซิึ�งเป็นผลประโยชน์ที�ดี
ที�สดุของชมุชนตลอดจนถงึวธิกีารที�เขา้ถงึ

ผลประโยชนด์งักลา่ว ฉันทามตจํิาตอ้งมมีมุมองที�
กวา้งและเป็นมมุมองระยะยาว ตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการเพื�อการพัฒนามนุษยอ์ยา่งยั�งยนื ตลอด
รวมทั  งวธิกีารที�จะทําใหก้ารพัฒนาดงักลา่วสาํเร็จ 
ซึ�งจะเกดิขึ นไดจ้ากความเขา้ใจในประวตัคิวาม
เป็นมา วัฒนธรรม บรบิทของสงัคม หรอืชมุชน 
 
ความเสมอภาคและความเทา่เทยีม 

สงัคมของความเป็นมนุษยท์ี�ดนัี นขึ นอยู่กบัการสรา้ง
ความมั�นใจใหเ้กดิขึ นกบัสมาชกิในสงัคมใหรู้ส้กึวา่มี
สถานะเป็นสว่นหนึ�งของสงัคมนั นๆ และตอ้งไมรู่ส้กึ
วา่ถกูแยกออกจากกระแสหลักของสงัคม ซึ�งจําตอ้ง
ประกอบไปดว้ยทกุกลุม่ในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
กลุม่ที�ดอ้ยโอกาส ไดม้โีอกาสในการพัฒนา และ
รักษาสถานะความเป็นอยู่ที�ดขีองตนเองได ้
 
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

ธรรมาภบิาลหมายถงึ กระบวนการและสถาบนัที�ทํา
ใหเ้กดิผลที�ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมดว้ย
การใชท้รัพยากรที�มอียูอ่ยา่งคุม้คา่ที�สดุ 
แนวความคดิเรื�องประสทิธภิาพบนบรบิทของธรรมาภิ
บาลยงัครอบคลมุถงึความยั�งยนืในการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการปกป้องสิ�งแวดลอ้ม 
 
ความรบัผดิชอบ 

ความรับผดิชอบคอืสว่นประกอบสาํคญัในธรรมาภิ
บาล ไมเ่พยีงแตส่ถาบนัภาครัฐ แตร่วมถงึองคก์ร
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ตอ้งมคีวาม
รับผดิชอบตอ่สาธารณะ และตอ่สถาบนัที�มสีว่นได ้
เสยี 
ใครตอ้งรับผดิชอบตอ่ใครนั นขึ นอยูก่ับวา่การ
ตดัสนิใจและการกระทํานั น เป็นการตดัสนิใจและ
กระทําภายใน หรอืภายนอกตอ่องคก์รหรอืสถาบนั 
โดยทั�วไปองคก์รหรอืสถาบนัตอ้งรับผดิชอบตอ่ผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการตัดสนิใจหรอืการกระทําของ
องคก์รหรอืสถาบนั 
ความรับผดิชอบไม่สามารถบงัคบัไดห้ากปราศจาก
ความโปร่งใส และ กฎของกฎหมาย 
 
สรปุ 
จากขอ้พจิารณาทั  งหมดขา้งตน้ทําใหเ้กดิความเขา้ใจ
ที�ชดัเจนวา่ ธรรมมาภบิาลเป็นเรื�องของอดุมคต ิซึ�ง
ยากตอ่การนํามาใชใ้หเ้กดิผลสาํเร็จใหค้รบ
องคป์ระกอบทั  งหมดได ้มนีอ้ยประเทศ และนอ้ย
สงัคมที�สามารถปฏบิตัไิดใ้กลเ้คยีงกับหลกัธรรมาภิ
บาลทั  งหมดได ้อยา่งไรก็ตาม เพื�อใหเ้กดิความยั�งยนื
ในการพัฒนามนุษย ์การลงมอืปฏบิตัติามอดุมคติ
จําตอ้งมตีอ่ไป ดว้ยจดุมุง่หมายที�จะทําใหเ้กดิธรรมภิ
บาลที�เป็นจรงิขึ น 
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