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เมื่อพบกับปัญหาที่ยากมากๆ คนไทยเราจ�านวนไม่น้อยมักคิดว่า 

ไม่มีทางแก้ไขได้ เช่น เป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตย

อย่างแท้จริง หรือสามารถเป็นประเทศพัฒนา แม้กระท่ังไม่เชื่อว่าเรา

จะสามารถแก้ปัญหาส�าคัญ แต่เล็กกว่า เช่น ปฏิรูปการศึกษาไทยให้มี

คุณภาพทัดเทียมสากลได้ส�าเร็จ  

การขาดความเชือ่ม่ันว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจเกิดมาจาก

การที่เราจมอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองมาเกือบ 10 ปี และยังมอง 

ไม่ออกวา่อนาคตประเทศไทยจะคล่ีคลายไปอยา่งไร ทา่มกลางปัจจยัตา่งๆ 

ที่เลวร้ายลง เช่น ระบบราชการที่อ่อนแอลงมาก คุณภาพการศึกษาที่ 

เส่ือมถอยอย่างรวดเร็ว สิ่งแวดล้อมท่ีมีมลภาวะเพิ่มขึ้นทุกวัน ตลอดจน

ทัศนคติของคนไทยในบางด้านเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีน่าตกใจ เช่น 

ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 

แต่หากให้เวลามากพอ เช่น 30 ปี “ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้” เหล่านี้  

ก็จะกลายเป็น “ความท้าทายที่สามารถบรรลุได้”  

ส�าหรับประเทศหนึ่งๆ รวมทั้งประเทศไทย ระยะเวลา 30 ปี เป็น

เวลาที่ยาวนานพอท่ีเราจะสามารถท�าเร่ืองใหญ่ๆ ให้ส�าเร็จได้ แม้กระท่ัง

เรื่องที่ยากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติหรือค่านิยมของสังคม 

เวลา 30 ปีจึงเป็นเวลาที่เราคาดหวังกับการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น

ได้ และสามารถเร่ิมท�าอะไรบางอย่างในวันนี้ เพื่อเป็นรากฐานของการ

เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดี  

แต่ก่อนที่เราจะเห็นได้ว่าจะสามารถสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้น 

ในอนาคตได้อย่างไร เราก็จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งยอ้นกลบัมามองดูวา่ประเทศไทย

ได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วอย่างไรในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และมีบทเรียนอะไร

หนังสือเล่มนี้จะเชิญชวนผู้อ่านมาช่วยกันทบทวนบทเรียน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับ

จดุประเด็นในการมองไปขา้งหนา้วา่ อะไรคอืความทา้ทายของการพฒันา

ประเทศไทยในอนาคตอีก 30 ปี 

ทั้งนี้ โดยผ่านผลึกความคิดและวิสัยทัศน์ของคณะผู้ก่อตั้งและ 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ในยุค

ต่างๆ ซึ่งล้วนมีหรือเคยมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดหรือผลักดัน

นโยบายของประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

ท่านเหล่านี้ยังให้ค�าแนะน�าอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่า ทีดีอาร์ไอ 

ซึ่งมีอายุครบรอบ 30 ปี ในปี 2557 นี้ ควรมีบทบาทอย่างไร ในการท�า

หนา้ท่ีเป็น “คลังสมอง” (think tank) หนึง่ของไทย ท่ีจะชว่ยใหป้ระเทศไทย

สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น 

และสามารถเป็น “สถาบันวิชาการอิสระ ร่วมสร้างสรรค์นโยบาย

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย” ตามค�าขวัญขององค์กรได้อย่าง

แท้จริง
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30 ปีที่ผ่านมา อะไรเป็นความส�าเร็จ อะไรเป็นความล้มเหลว ของ

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

 ถ้าดูในภาพรวม การพฒันาเศรษฐกิจของไทยก็ด�าเนนิมาได้ด้วย

ดี ไม่ว่าจะดูจากผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากอัตราการเติบโตทาง

อุตสาหกรรม หรือจากอัตราการเติบโตทางด้านธุรกิจโดยท่ัวไป จะมีข้อ

ยกเว้นก็คือภาคเกษตร 

 ส�าหรับภาคเกษตร เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเมืองไทยเรามี

จุดแข็งอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพื้นท่ี ความสมบูรณ์ของดิน หรือแม้แต่

เรื่องการชลประทาน แต่การจัดการและการลงทุนท่ีจะท�าให้ผลผลิตดีขึ้น

แทบจะไม่มีเลย เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ระหว่างเรากับเวียดนาม 

เราต�่ากว่าเวียดนามมากทีเดียว เนื่องจากนโยบายที่ไม่ค่อยแน่นอน  

ค่อนข้างสะเปะสะปะ 

สถิติการส่งออกข้าวของเรา จ�านวนมันมากก็จริง แต่ผลผลิต

ต่อไร่น้อยลงเรื่อยๆ ตามคนอื่นเขาไม่ทัน และนโยบายรับจ�าน�าข้าวของ

รัฐบาลชดุท่ีแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับการปลูกข้าวของ

ไทย จากท่ีเคยส่งออกเป็นล�าดับท่ีหน่ึง เด๋ียวน้ีตกไปล�าดับท่ีสาม ล�าดับ 

ที่สี่ แต่โอกาสที่จะฟื้นฟูก็ยังมี ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดต่อๆ ไปว่าจะมีนโยบาย

ทีส่นบัสนนุและส่งเสริมการปลูกข้าวและพชืผลต่างๆ รวมทัง้การจ�าหน่าย

และการส่งออกอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต และช่วย

พยุงฐานะของเกษตรกรให้ดีกว่าเดิม 

ที่ผ่านมา เกษตรกรเสียเปรียบทุกอย่าง กลายเป็นคนกลาง 

กลายเป็นโรงสี กลายเป็นผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป ท่ีได้ประโยชน์จากพืช 

ที่เกษตรกรเป็นผู้ปลูก แต่รายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรไม่ได้ดีขึ้นเลย

ส่วนธุรกิจโดยทั่วไป ความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท�าให้สังคม

ธรุกจิก็ดี สงัคมอตุสาหกรรมกดี็ เจริญเตบิโตได้อย่างดี ท้ังๆ ท่ีนโยบายหรอื

มาตรการของรัฐบาลไม่เอือ้อ�านวยให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเท่าใดนกั  

ผมคิดว่าที่เรามีปัญหาก็คือนโยบายของรัฐบาลในรอบ 30 ปี

รัฐคือตัวปัญหา? 

รัฐเป็นตัวปัญหา ถึงแม้ว่าในภาพรวม เราจะเห็นความเจริญ

รุ่งเรือง หรือแม้จ�านวนคนยากจนจะลดลง แต่ก็ควรจะลดได้มากกว่านี้  

อีกอย่างก็คือ ชาวไร่ชาวนาไม่มีอ�านาจต่อรองเลย ทั้งชีวิต เขาอาบเหงื่อ

ต่างน�้า เจอกับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าน�้าท่วมหรือน�้าแล้ง ภาคเกษตรเป็น 

ภาคท่ีถูกละเลยมาเป็นเวลาช้านาน จงึท�าให้เกดิปัญหาใหญ่ของเมืองไทย 

คือความเหลื่อมล�้า 

ทีผ่่านมา ผมคดิว่ารัฐบาลไทยไม่ค่อยมีประสทิธภิาพ เพราะฉะนัน้ 

ผมคิดว่าต้องท�าให้ขนาดของรัฐบาล ภาคราชการ และการประกอบการ 
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ของรัฐเล็กลง และปล่อยให้ภาคเอกชน ภาคธรุกจิ หรือภาคอืน่ๆ มีบทบาท

มากขึ้น

ตอนนี้มีแนวโน้มไปทางนั้นไหมครับ

ไม่มี เพราะรัฐยังมีวิธีคิดท่ีจะเข้าไปควบคุม ไปก�าหนด หรือไป 

สั่งการ หน้าที่ของรัฐ ผมคิดว่าควรจะเป็นเรื่องของการส่งเสริม เป็นเรื่อง

ของการสนับสนุน มากกว่าการไปก�าหนด 

เร่ืองหนึ่งที่รัฐยังท�าได้ไม่ค่อยดี คือเร่ืองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 

regulatory regime เพราะเราไม่มีองค์กรก�ากับดูแล หรือ regulatory 

agency ที่เหมาะสม และหลายสิ่งหลายอย่าง รัฐก็เข้าไปแข่งขันโดยไม่มี

ความจ�าเป็น หรืออะไรทีเ่ป็นของรัฐ เป็นของรัฐวิสาหกิจ รัฐก็ไม่ยอมปล่อย 

โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

รัฐวสิาหกิจอนัไหนดี มีก�าไรมาก รัฐก็ยิง่อยากควบคมุ ปากก็บอก

ว่าต้องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ไม่แปรรูปอย่างจริงจัง เพราะรัฐก็ยัง

ถือหุ้นร้อยละ 70 ร้อยละ 80 อะไรที่ได้ประโยชน์ ก็อ้างว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 

อะไรทีไ่ม่ได้ประโยชน์ ก็อ้างว่าเป็นบริษทัในตลาดหลักทรัพย์ ตกลงจะเอา

อย่างไร จะเป็นอะไรกันแน่ ถ้าจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดูรายชื่อ

คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจแต่ละแห่งส ิเตม็ไปด้วยนกัการเมือง ข้าราชการ 

หรอืถ้าไม่ใช่ กเ็ป็นเครอืข่ายของนกัการเมอืงกบัข้าราชการ ถ้าเป็นบรษิทั

ในตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้งกรรมการต้องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่เมื่อรัฐถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจร้อยละ 70 ร้อยละ 80 กรรมการก็เป็นคน

ของรัฐ แล้วก็เอาผลประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง

ส่วนเร่ืองการศึกษา ขณะน้ีบอกว่ากระจายอ�านาจไปแล้ว แต่

จริงๆ แล้วไม่เคยมีการกระจายอ�านาจ เรายังหวงแหนอ�านาจของรัฐไว้ที่

ส่วนกลาง 
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ที่ผ่านมา ผมคิดว่าเป็นการหลอกประชาชน ที่บอกว่ามีการ 

กระจายอ�านาจ เพราะอ�านาจยังอยู่ที่ส่วนกลาง

การมีตัวแทนของรัฐไปอยู ่ตามต่างจังหวัด ไม ่ว ่าจะเป ็น

ศึกษาธิการจังหวัด เกษตรจังหวัด อะไรต่างๆ แต่นโยบายและอ�านาจ 

ยงัอยูท่ี่ส่วนกลาง น่ีไม่ใช่การกระจายอ�านาจ แล้วทีเ่ราบอกว่าการกระจาย

อ�านาจต้องให้มีการเลือกตัง้ อย่างผูว่้าราชการกรุงเทพฯ ซึง่ก็เปรียบเสมือน

นายกเทศมนตรี ก็ไม่ได้มีอ�านาจอะไรมากนัก หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้อง

ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะกระจายอ�านาจ ที่จริงผมไม่อยากใช้ค�าว่า

กระจายอ�านาจ ผมขอใช้ค�าว่า “คนือ�านาจให้กับประชาชน” หมายความว่า

ต้องย้ายอ�านาจจากส่วนกลาง คือกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่จังหวัดให้มากกว่านี้ 

ถ้าจะกระจายอ�านาจอย่างแท้จริง หรือคืนอ�านาจให้กับประชาชน 

ต้องท�าอย่างไร

การกระจายอ�านาจไม่ใช่การส่งผู้แทนของรัฐบาลกลางไปอยู่ท่ี

ต่างจังหวัด การกระจายอ�านาจคือการส่งคืนอ�านาจกลับไปที่จังหวัด และ

ให้คนในจังหวัดมีโครงสร้างการปกครองของเขาเอง 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ ไม่ได้หมายความว่าส่วนกลางไม่มีอ�านาจเลย อ�านาจ

ในการปกป้องแผ่นดิน อ�านาจเรื่องการต่างประเทศ อ�านาจอะไรอีกหลาย

อย่าง ยังอยู่ท่ีรัฐบาลกลาง อย่างเร่ืองการเก็บภาษีอากร ก็เก็บเข้าส่วน

กลางเป็นส่วนใหญ่ ท่ีจะแบ่งปันให้กับพื้นท่ีโดยตรงมีน้อยมาก อาจจะมี

ภาษีบ�ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนเล็กๆ น้อยๆ แต่คุณดูสิ อย่างจังหวัด

ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดต่างๆ ที่มีการประกอบการอุตสาหกรรม

มากมาย ภาษทีีเ่ก็บได้จากบริษทัเหล่านีส่้วนใหญ่ก็ส่งเข้ากรุงเทพฯ ไม่ได้

อยู่ที่จังหวัด ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่ผมคิดว่าต้องมาดูกันแล้ว

ว่าภาษีอะไรบ้างที่ควรจะเป็นรายได้ของจังหวัด 

การกระจายอ�านาจคือการคืนอ�านาจ อ�านาจต้องไปอยู่ที่นั่น 

คุณบอกว่าคุณกระจายอ�านาจ แต่ทุกอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ถ้ากระจาย

อ�านาจ ก็ต้องให้พื้นท่ีเขามีส่วนในการก�าหนดหรือสร้างนโยบายมากขึ้น 

งบประมาณของเขาก็ต้องมีมากกว่านี้ ไม่ควรเป็นงบประมาณท่ีรัฐบาล

แบ่งปันไปให้เพียงร้อยละ 20 ต่างจังหวัดจะเจริญได้อย่างไร ในเมื่อรายได้ 

ส่วนใหญ่เข้าสู่ส่วนกลาง เราต้องกระจายการตัดสินใจในเร่ืองนโยบาย 

ต้องให้พื้นที่เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น ต้องให้เขามีรายได้ของเขาเองมาก

ขึ้น เขาต้องมีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากขึ้น อ�านาจง่ายๆ เช่น เขา

อยากให้ระบบการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างไร หรือเขาอยากให้มีระบบ

การพัฒนาพื้นท่ีของเขาอย่างไร ไม่ใช่ทุกอย่างเขียนโดยส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แล้วน�าไป

ใช้ในทุกพื้นที่ของไทย 

ความต้องการและความจ�าเป็นของสงขลา มันไม่เหมือนกบัความ

ต้องการและความจ�าเป็นของขอนแก่นหรือเชียงใหม่ มันต้องมีบทบาท

ของพื้นที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจ สามจังหวัดภาคใต้ เขามี

เอกลักษณ์ของเขา ก็ต้องให้คนในพื้นที่มีส่วนในการตัดสินใจ ว่าเขาอยาก

พฒันาอย่างไร เขาอยากเหน็ระบบการศึกษาเป็นอย่างไร นัน่แหละ คอืการ

คืนอ�านาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ให้เขาเป็นนายของตัวเอง ไม่ใช ่

ทุกอย่างต้องฟังค�าสั่งจากส่วนกลาง 

ปัญหาของเมืองไทยก็คืออ�านาจของคนไม่เท่าเทียมกัน อ�านาจ

ของรัฐกับอ�านาจของประชาชนไม่เท่าเทียมกัน อ�านาจของกรุงเทพฯ 

กับอ�านาจของท้องถิ่นไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะ 

เสียเปรียบตลอด เราต้องจัดการเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกันใหม่
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มีความหวังไหมครับ

จะมีหรือไม่มีความหวัง แต่มันต้องเกิดขึ้นแน่ และถ้ามันจะเกิด 

ก็ต้องบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงให้ดี เพราะถ้าบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่ดี มันจะกลายเป็นปัญหาความรุนแรงได้ 

คุณฝืนธรรมชาติไม่ได้ คุณต้องคืนอ�านาจให้กับประชาชน นี่เป็น

ส่ิงทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้ แต่คนไทยต้องปรับความเข้าใจบางอย่าง เช่น การเพิม่

อ�านาจให้กับคนในท้องถิ่น ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดน 

30 ปีข้างหน้า อะไรเป็นความท้าทายที่เศรษฐกิจไทยต้องเตรียม

รับมือ

ความท้าทายคือการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กับการ

บริหารราชการในท้องถิ่น ซึ่งมันก็โยงกับเรื่องการแบ่งปันอ�านาจ ขณะ

เดียวกัน เมื่อมีการแบ่งปันอ�านาจ ก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่มีอ�านาจ เพราะ

ถึงอย่างไรรัฐบาลก็ยังคงมีอ�านาจ แต่ไม่ใช่อ�านาจในการสั่งให้ท�าโน่น สั่ง

ให้ท�านี่ หรือต้องมีโรงไฟฟ้าที่นี่ ต้องมีเขื่อนที่นั่น ไม่ใช่อ�านาจแบบนั้น 

หน้าที่ของรัฐบาล คือให้บริการข้ันพื้นฐานกับประชาชน  บริการ

ขั้นพื้นฐานคืออะไร ก็คือการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย การให้

บริการดังกล่าวกับประชาชน นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย อย่าง

สิงคโปร์ เขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตย เขาเป็นประชาธิปไตยเพียงรูปแบบ 

และจริงๆ แล้วเขาค่อนข้างจะเป็น authoritarian หรืออ�านาจเบ็ดเสร็จ แต่

ท�าไมคนยังรับได้ ก็เพราะรัฐบาลเขาจัดการได้ดี ระบบการศึกษาของเขา

ดีมาก ระบบการรักษาพยาบาลของเขาดีมาก ระบบต่างๆ ของเขาดีหมด

ในอนาคต ผมคิดว่าเราควรให้ความส�าคัญกับเรื่องการ empow-

ering people ให้ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ไม่อย่างนั้น 

คนไทยตื่นขึ้นมาก็คิดแต่จะพึ่งรัฐบาล  
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เมืองไทยต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างมาก เราต้อง

ปรับปรุงวัฒนธรรม เปลี่ยนวิธีคิด วิธีคิดเก่าๆ ความเชื่อเก่าๆ คงจะต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ต้องยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ทันททัีนใด มันต้องใช้เวลา และก็ไม่ใช่ว่าของเก่าๆ จะไม่ดี

ไปเสียทั้งหมด ของเก่าๆ ที่ดีๆ ก็มี แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องค่านิยมของ

เด็กรุ่นใหม่ ประเภทโกงไม่ว่า ขอให้เก่ง หรือต้องประนปีระนอมกนั เพราะ

คุณประนีประนอมเร่ืองความถูกกับความผิดไม่ได้ สิ่งท่ีถูก มันก็ต้องถูก  

สิ่งที่ผิด มันก็ต้องผิด มันประนีประนอมไม่ได้

เราพูดถึงการปรับตัวของรัฐเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต 

แล้วภาคเอกชนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในอีก 30 ปี

อย่างไร 

ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือ เวลานี้ภาคเอกชนเขาแข็งขัน

มากในเร่ืองของการปราบปรามคอร์รัปช่ัน แต่ภาคเอกชนเขาไม่รู้ตวัหรอก

ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา คือภาคเอกชนเป็นผู้ให้ เพื่อให้ตัวเองได้

รับผลตอบแทน อาจจะได้รับผลตอบแทนเร่ืองสัมปทาน อาจจะได้รับผล

ตอบแทนเร่ืองต�าแหน่ง อาจจะได้รับผลตอบแทนเร่ืองการได้รับโครงการ 

แต่คุณเป็นผู้ให้ ส่วนข้าราชการกับนักการเมืองเป็นผู้รับ 

คุณต้องดูทางด้านอปุทาน ถ้าคุณตดัอปุทานได้ มันกไ็ม่มีอปุสงค์ 

ถ้าคุณคิดจะปราบปรามคอร์รัปชั่น คุณต้องตรวจสอบพวกคุณเองด้วย 

แล้วความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยเป็นอย่างไร

ผมคิดว่าใช้ได้ อย่างธนาคารพาณิชย์ของไทย ช่วงที่เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ 2540 เขาได้เรียนรู้ เขาได้บทเรียนมาเยอะ เพราะฉะนั้น ช่วง

ที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ ธนาคารพาณิชย์ของไทยไม่มีปัญหาเลย ผมคิดว่า

ต้องชมธนาคารพาณิชย์ของไทยท้ังใหญ่และเล็ก ท่ีเขาสามารถปรับตัว

ได้ เขามี change program เขามี reengineering เขามีอะไรต่างๆ ซึ่ง

รัฐบาลไทยก็ต้องมี

 รัฐบาลปัจจุบันมีความตั้งใจดี พยายามจะจัดระเบียบสังคม 

ในด้านต่างๆ เน้นความม่ันคงก่อนความม่ังคัง่ ความม่ันคงนัน้ส�าคญัอย่าง

แน่นอน แต่การวางแผนด้านความม่ังคัง่นัน้จะรอช้าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

สนับสนุนการลงทุน หรือทิศทางเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างที่พูดไปแล้วก็คือ ควรเป็นการส่งเสริม ไม่ใช่การก�าหนด และต้องให้

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยกีารผลติของไทย โดยเฉพาะสินค้าส่งออก 

เกือบทั้งหมดมาจากต่างประเทศ ผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

และเราก็มีปัญหาเร่ืองโครงสร้างประชากรท่ีมีผู้สูงวัยมากข้ึน แรงงาน 

ที่แพงขึ้น รวมทั้งผลผลิตก็ต�่าลง 

 ในระยะต่อไปจะเป็นปัญหามาก ถ้าเราต้องพึง่พา know-how ของ

คนอืน่เป็นหลกั เงนิลงทุนด้านการวจิยัในนวตักรรมต่างๆ ของประเทศเรา

ปัจจบัุนอยูท่ี่ร้อยละ 0.3 ของจีดีพเีท่านัน้ ในขณะท่ีประเทศมาเลเซยีสูงกว่า

เรา 3 เท่า และประเทศจีนสูงกว่าเรา 5 เท่า ประเทศอย่างเกาหลีใต้ตอนนี้ 

ใช้เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในโลก ร้อยละ 4-5 ของจีดีพี 

ซึ่งเมื่อ 40 ปีที่แล้ว เขาก็อยู่ที่ร้อยละ 0.3 เหมือนกับเรา

 ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เราก็จะไม่มีวันข้างหน้า
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30 ปีที่ผ่านมา บทบาทของทีดีอาร์ไอเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ทีดีอาร์ไอก็มีการเปล่ียนแปลงมาเรื่อยๆ เม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ตอน

นั้นตั้งข้ึนก็เพราะเห็นว่าการท�างานของรัฐบาลไม่มี input จากทางอื่น

เลย มีอะไรก็อาศัยสภาพัฒน์หรือกระทรวง ทบวง กรม ก็คิดกันว่าน่าจะมี 

second opinion เป็นองค์กรอิสระที่ให้ข้อคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์นโยบาย

ของรัฐ หรือช่วยท�าให้นโยบายต่างๆ ของรัฐด�าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

ตอนนั้นเนื่องจากภาคเอกชนยังไม่แข็งแรงมากนัก ทีดีอาร์ไอจึง

เป็นเหมือนลูกจ้างของรัฐบาล เนื่องจากงานวิจัยแต่ละโครงการ เราได้รับ

การว่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐท้ังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ กระทรวง

อุตสาหกรรม หรือกระทรวงอะไรต่างๆ ทีนี้ถ้าคุณอยากจะเป็น think tank 

หรืออยากจะเป็นสถาบันวิจัยที่แท้จริง คุณจะต้องมีจิตวิญญาณในแง่ของ

นโยบายสาธารณะ ไม่ใช่ให้เราท�าอะไร เราก็ท�าอันนั้น แต่เราต้องมอง

ภาพกว้างด้วย นี่ก็เป็นปัญหาที่เราพูดกันมาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ทีดีอาร์ไอ 

ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ควรรอให้รัฐมาถามเรา หรือบอก

ให้เราท�าเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่เราควรจะดูว่าประเด็นไหนที่มีความส�าคัญกับ

ประเทศชาติ แล้วเราก็ท�าเรื่องนั้น 

2-3 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มมีโครงการวิจัยที่เป็นเรื่องส�าคัญและเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึง่เราคดิว่ามันเป็นพืน้ทีด้่านนโยบายสาธารณะ

ที่น่าจะเข้าไปท�า ก็ยังเป็นระยะเริ่มต้น ผมก็หวังว่าโครงการนี้จะก้าวหน้า

ต่อไป 
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คุณอานันท์เข้ามาอยู่ทีดีอาร์ไอได้อย่างไร

ดร. เสนาะ อูนากูล มาชวน ผมก็เป็นกรรมการอยู่ระยะหนึ่ง ส่วน

หนึ่งก็เพราะผมออกจากราชการแล้ว ผมอยู่กับภาคธุรกิจ ตอนนั้นก็คง

อยากได้คนจากภาคธุรกิจเข้ามาร่วมด้วย ผมก็พยายามดึงคนจากภาค

ธุรกิจเข้ามาหลายคน แล้ววันดีคืนดี ดร.เสนาะไม่ค่อยสบาย อีกอย่างคือ

ตอนเป็นรัฐบาล ผมก็เอาคนจากทีดีอาร์ไอเข้าไปอยู่ใน ครม. หลายคน 

คนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนกัน พอ ดร.เสนาะสุขภาพไม่ดี เขาก็ขอให้ผมเป็น

ประธาน 

ที่ผ่านมา จุดแข็งและจุดอ่อนของทีดีอาร์ไอคืออะไร

จุดแข็งของทีดีอาร์ไอคือมีคนเก่งและคนดีมาท�างานให้ค่อนข้าง

มาก และแต่ละคนก็มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ามา หรือหลังจากไม่อยู่

แล้ว ทุกคนมีส่วนท�าให้ทีดีอาร์ไอมีความเจริญขึ้นมา แต่ขณะเดียวกันก็มี

ความขัดแย้งในตัวของมันเอง ก็เป็นของธรรมดา แต่เราก็อยู่มาได้ ก็ไม่

เคยมีปัญหาเร่ืองเงนิอดุหนนุทีเ่ราได้รับจากการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล

ชุดไหน มีบางครั้งที่บางรัฐบาลอาจจะไม่ค่อยชอบพวกเรา แต่หน่วยงาน

ราชการส่วนใหญ่เขาให้ความเชื่อถือ ให้ความเชื่อม่ันใน integrity ของ

งานวิจัย 

ส�าหรับจุดอ่อน ผมคิดว่าทีดีอาร ์ไอมีแต่นักวิจัยทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ แล้วก็พบปะพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ด้วยกัน แต่ไม่ค่อย

มีอะไรที่มาจากพื้นบ้าน ท่ีผมมีส่วนก็มีอยู่สองเร่ือง คือผมเอาผู้หญิงเข้า

มามากขึ้น ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆ ก็มีแค่อาจารย์สายสุรี จุติกุล ผมก็เอา 

ผูห้ญงิเข้ามาเพิม่ ก็มีอาจารย์ผาสกุ พงษ์ไพจติร อาจารย์จรุ ีวจิติรวาทการ 

และอาจารย์ปราณี ทินกร 

ผมอยากให้นักวิชาการท้ังหลายท่ีนั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ได้

สัมผัสกับสามัญชนท่ีเขามีความรู้และมีความคิดท่ีเป็นตัวแทนความคิด

ของชาวบ้าน ผมก็เอาอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เข้ามา แต่อาจารย์นิธิอยู่

ได้เดี๋ยวเดียว แกก็ขอลาออก แกอึดอัดใจ (หัวเราะ) 

ผมก็บอกพวกเขาว่า สิ่งที่พวกคุณขาด คือขาดความนึกคิดทาง

ด้านสังคม ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้น คุณไม่มีนักเศรษฐศาสตร์พื้นบ้าน 

ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น จริงๆ แล้วผมยังอยากเอานักประวัติศาสตร์

เข้ามาบ้าง 

ผมคิดว่าอย่าเอาแต่นักเศรษฐศาสตร์ คุณต้องมีนักสังคมศาสตร์

ด้านอื่นๆ ด้วย

ในโลกที่การเมืองเปลี่ยนไป ทีดีอาร์ไอต้องปรับตัวอย่างไร ถ้าจะ 

ผลักดันนโยบายสาธารณะที่เราคิดว่าดีให้ประสบความส�าเร็จ  

มีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ

ผมคิดว่าขณะนี้ทุกอย่างมันอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เราไม่ได้ขวนขวาย

หานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด นักวิชาการในมหาวิทยาลัย

ต่างจังหวัดเขาใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าพวกเรา นักวิชาการทางด้าน

เศรษฐศาสตร์กดี็ หรอืทางด้านอืน่ๆ ก็ดี ผมคิดว่าควรจะต้องมี ไม่ใช่ตวัแทน

นะ แต่เป็นคนที่รู้จิตใจของชาวบ้านมากกว่าเรา คือได้สัมผัสกับชาวบ้าน

มากกว่าเรา อกีอย่างคอืต้องเพิม่ผูห้ญงิ ผมคดิว่าเราน่าจะใช้ความพยายาม

กับสองเรื่องนี้ให้มาก 

คุณดูสิ ท่ีผ ่านมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 
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ในกรุงเทพฯ ทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบัน อย่างเชียงใหม่ สงขลา หรือขอนแก่น  

ผมคิดว่าน่าจะมีนกัวชิาการดีๆ แต่เราไปไม่ถงึ มันกเ็ลยกลายเป็นทีดีอาร์ไอ 

ของกรุงเทพฯ อีกอย่างคือมันจะได้สอดคล้องกับการคืนอ�านาจให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

เร่ืองนี้จ�าเป็นต้องมีคนจากท้องถิ่น น่าจะวางเป้าหมายไว้เลย 

ตัวแทนจากภาคเหนือ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาคใต้ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมันใหญ่ อาจจะแบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งหมดสี่ถึงห้าคน 

บทบาทของทีดีอาร์ไอต่อจากนี้ควรเป็นอย่างไร

บทบาทของทีดีอาร์ไอต่อไปจะเป็นอย่างไร เร่ืองนี้ส�าคัญ ผมยัง 

ไม่กล้าพูดว่าจะเป็นอย่างไร แต่ผมคิดว่าตัวแปรท่ีจะต้องคิดถึง ก็คือเรา

ต้องเข้าถึงคนในท้องถิ่นให้มากขึ้น ในลักษณะท่ีเขาเป็นส่วนหนึ่งของ

การท�าวิจัยกับเราในประเด็นต่างๆ ที่กระทบกับชาวบ้าน ไม่ใช่กระจุกอยู่

เฉพาะกรุงเทพฯ

ผมอยากให้เราสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด

มากขึ้น เช่น คุณมีนโยบายอะไรท่ีคุณเห็นว่าดี คุณไปคุยกับเขาเลย ให้

เขาจัดเวทีให้คุณ แล้วเอามหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาร่วมด้วย เอาคนที่เป็น

ผู้น�าทางความคิดในพื้นท่ีนั้นๆ มาร่วมด้วย ซึ่งการท�าแบบนี้ก็เป็นการ 

ผลักดันนโยบายอีกทางหนึ่ง โดยท่ีคุณไม่ต้องไปก้าวก่ายกับหน่วยงาน

ของรัฐ 

สัมภาษณ์: 10 กรกฎาคม 2557



เสน�ะ อูน�กูล

อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง



30 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย30 ปี ทีดีอาร์ไอ 31

ชีวิตการท�างานของอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทย ต้ังแต่ยุคจอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ ยุคพลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ 

จนถึงยุคคุณอานันท์ ปันยารชุน ถ้าจะให้อาจารย์สรุปเส้นทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทย เส้นทางสายนี้มีความเป็นมาอย่างไร 

ในช่วงแรก โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเน้นการเกษตรเป็นหลกั 

สินค้าส่งออกก็มีข้าว ยาง ดีบุก ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง อุตสาหกรรม 

ในประเทศแทบไม่มีเลย ต่อมาเราก็พยายามพฒันาประเทศ หลังจากสิน้สดุ

สงครามโลกคร้ังทีส่อง เราได้เงนิกู้ดอกเบ้ียต�า่ ระยะเวลาช�าระหนีย้าวนาน

ถึง 20-25 ปี จากธนาคารโลกเป็นประเทศแรกในโลก เพื่อน�ามาซ่อมแซม

และสร้างสามโครงการหลัก คือโครงการก่อสร้างและฟื้นฟูท่าเรือกรุงเทพ 

โครงการก่อสร้างและฟื้นฟูระบบรถไฟ และโครงการก่อสร้างชลประทาน 

ที่จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ เราก็กู้เงินมาสร้างเข่ือนยันฮี (เขื่อนภูมิพล 

ในปัจจบัุน) เพือ่ผลติไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้าของเรา รวมทัง้ท่าเรือกรุงเทพ

และสถานีรถไฟหัวล�าโพง เสียหายเกือบหมด จากการทิ้งระเบิดของฝ่าย

สัมพันธมิตรในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

ในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502-2506) เราก็เริ่มปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ซึ่งก็คือการจัดท�าและด�าเนินการตาม

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีหนึ่งถึงสาม ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก โดยเป็นการ

ระดมทรัพยากรเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน ไฟฟ้า 

และน�้าเพื่อการชลประทาน ซึ่งค�าขวัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีหนึ่ง 

ก็ชัดเจน คือ “น�้าไหล ไฟสว่าง ถนนดี มีงานท�า” 

ช่วงนั้นนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ซึ่งก่อนหน้าน้ันเรา

ท�าไม่ได้ เพราะงบประมาณท�าแบบปีต่อปี ปีนี้ให้ ปีต่อมาไม่ให้ สร้างถนน

ไปแล้วก็ขาดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถท�าอะไรได้อย่างต่อเนื่อง การก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานใช้เวลา 5-8 ปี มันต้องมีความต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงมีการ 

จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระยะห้าปีติดต่อกัน

มา และต้องมีระบบที่ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งรัฐได้จัดสร้างขึ้น 

หวัใจของแผนพฒันาฯ ในระยะแรก คอืการระดมทุนเพือ่ก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน เอกชนจะได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น และเขาจะ

ได้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจเติบโต ขณะเดียวกัน เราก็

พฒันาทางด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขพร้อมกันไปด้วย 

 ต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) 

ก็เป็นการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะท่ีสอง มีการสร้างนิคม

อุตสาหกรรม สร้างท่าเรือน�้าลึก ตอนนั้นท่ีเรามี คือท่าเรือคลองเตย ซึ่ง

เป็นท่าเรือขนาดเล็ก และเรือทีเ่ข้าท่าเรือคลองเตยได้ ก็มีระวางแค่ 10,000 

ตัน ผมจึงพยายามหาพื้นท่ีท่ีจะสร้างท่าเรือน�้าลึก เพื่อเป็นประตูออกสู่
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ทะเล ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเปิดเศรษฐกิจไทยเข้าไปสู่วงจรของ

เศรษฐกิจโลก

ช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะท่ีพอดี ทุกอย่างพร้อม มีการค้นพบ

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และน�าขึ้นมาใช้ในปี 2524 จึงเป็นโอกาสที่

ประเทศไทยจะได้พฒันาอตุสาหกรรมพลังงานและอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

และจากการที่ผมรู้จักกับ ดร. ซาบุโร โอคิตะ (Saburo Okita) ประธาน 

Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในเวลานั้น ซึ่งเข้ามาศึกษา

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีห้าและหกของเรา เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านเศรษฐกิจ ดร.โอคิตะแนะน�าว่าที่ญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาในช่วงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่สอง ก็เพราะมีแผนเพิ่มรายได้หนึ่งเท่าตัวภายในสิบปี 

โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างท่าเรือน�า้ลึกและแหล่งอตุสาหกรรมสบิแห่งรอบ

ประเทศญีปุ่่น แล้วก็ใช้ความได้เปรียบเร่ืองสถานท่ีและการขนส่งเป็นฐาน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก็ตรงกับส่ิงที่ผมคิดมาตลอด คือ

การท�าแผนพัฒนาพื้นทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) 

เลยได้ใช้จงัหวะนัน้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย

ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมไปด้วยในตัว 

ท่ีพอดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปี 2528 เป็นจังหวะการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของโลก เม่ือมีการประชุมที่โรงแรมพลาซาในนคร

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาท�าข้อตกลงเชิงบังคับให้ญี่ปุ ่นที่ก�าลังรุ่งเรือง

มากเพิ่มค่าเงินเยน ซึ่งท�าให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นแข่งขันไม่ได้ เพราะ

ต้นทุนสูงข้ึน ญีปุ่่นจงึจ�าเป็นต้องมองหาสถานทีท่ีจ่ะย้ายฐานอตุสาหกรรม

ออกนอกประเทศ ซึ่งก็พอดีกับท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกและ

นิคมอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและแหลมฉบัง จึงเหมาะจะเป็นที่รองรับ
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อุตสาหกรรมที่จะย้ายออกจากประเทศญี่ปุ่น และหลังจากนั้น ไต้หวัน 

ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ก็ตามญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย

 ส่วนในสมัยรัฐบาลคณุอานนัท์ ปันยารชุน ช่วงนัน้ถงึแม้จะมีเวลา

น้อย แต่ก็ได้ท�างานส�าเร็จไปหลายเร่ือง เช่น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

แห่งชาติเป็นครั้งแรก มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร โดยประกาศ

ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้า ซึ่งมีความซ�้าซ้อน ท�าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาประเทศ และอีกเรื่องที่ส�าคัญก็คือการปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและ

การแข่งขันเสรี รวมทั้งมีการลงนามเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียน  

(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่งน�าไปสู่การจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558

อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเบ้ืองหลังความคิดที่น�าไปสู่แนวทางการ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างรัฐบาลพลเอกเปรม

กับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์

ในยุคจอมพลสฤษด์ิเร่ิมด้วยการปรับระบบการคลัง ระบบงบ

ประมาณ การบัญช ีการตรวจเงนิแผ่นดิน และการวางแผนพฒันาประเทศ

โดยการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นหลัก ตอนนั้นประเทศไทย

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนหรือด้อยพัฒนา เราพึ่งพาผลผลิตและ 

รายได้จากภาคเกษตรเป็นหลัก ประชากรมีรายได้น้อย และขาดแคลน

บริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เพราะฉะนั้น แนวทางในการพัฒนาประเทศจึง

เป็นการระดมทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับภาคเอกชนท้ังในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อท่ีเขาจะได้

ขยายการลงทุนและเพิ่มผลผลิตได้ 

ส�าหรับในสมัยพลเอกเปรม เป็นการต่อยอดหลังจากการวาง

รากฐานท่ีเสร็จพอสมควรแล้ว ช่วงนัน้การเมืองค่อนข้างม่ันคง ประเทศไทย

เร่ิมเปล่ียนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมและบริการ 

ประชาชนมีรายได้สงูขึน้ และความยากจนลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความ

เจรญิส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ดึงทรัพยากรต่างๆ เข้ามา ท�าให้

เกิดการรวมศนูย์ ต่างจงัหวดัก็แห้งตาย โอกาสท่ีจะพฒันามีน้อย เราก็ต้อง

พยายามกระจายความเจริญออกไปสู่ต่างจังหวัดและชนบท โดยเฉพาะ

ชนบทที่ยากจน

ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ผมท�าหน้าท่ีเลขาธกิารคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้รับมอบหมายให้

ดูแลเร่ืองการวางแผนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างท่ีผม

คิดว่าคงมีข้าราชการน้อยคนท่ีได้รับโอกาสอย่างนี้ ท�าให้ผมและเพื่อน 

ร่วมงานทั้งในและนอกระบบราชการสามารถท�าอะไรต่างๆ ที่ได้พิจารณา

ร่วมกันแล้วเห็นว่าควรจะท�าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปได้หลาย

อย่าง

ในระยะนั้น ช่วงปลายปี 2523 เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น�้ามัน

ครั้งที่สอง ภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลก และเศรษฐกิจโลกก็ตกต�่า ตอนนั้น

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย แต่เดิม ประเทศไทยมีปัญหาการขาด

ดุลงบประมาณและการคลังเรื้อรัง แถมยังมีปัญหาขาดดุลการค้าและดุล

บัญชเีดินสะพดัจนแทบล้มละลายอยูแ่ล้ว นอกจากนีก็้มีปัญหาเร่ืองทฤษฎี

โดมิโน คนไทยและคนต่างชาติในประเทศไทยจ�านวนหนึ่งหวาดกลัวภัย

คุกคามจากขบวนการสังคมนิยมในประเทศเพื่อนบ้าน จึงอพยพออกจาก

ประเทศ ท�าให้เงนิทนุไหลออกมาก ทุนส�ารองของประเทศจงึเหลือน้อยมาก

ตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ประเทศไทยมีปัญหาหนักมาก ผมและ
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เพื่อนร่วมงานซึ่งก�าลังเตรียมร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้า จึงช่วยกันคิดว่า

จะท�าอย่างไรให้แผนนีเ้ป็นแผนทีส่ามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีส่ั่งสมมาได้ 

ซึ่งเร่ืองที่ส�าคัญท่ีสุด และช่วยท�าให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นกลับมาได้  

ก็คือแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

การปรับโครงสร้างการพฒันาเศรษฐกิจครัง้ใหญ่จงึเกิดขึน้ในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัทีห้่าและหก โดยเฉพาะการสร้างท่าเรือน�า้ลึกแหลมฉบัง

และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการ

ค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

การปรับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่

ห้าและหก ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อมาอย่างไร

 ความส�าเร็จทีส่�าคัญในเวลานัน้ก็คือเราสามารถก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีครบครนัและทันสมัย ซึง่เอือ้ให้เกิดการลงทนุและการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯ

 ในช่วงนั้นเป็นคร้ังแรกท่ีร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศท่ีมาจากการอตุสาหกรรมสงูกว่าการเกษตร และการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมก็มีมากกว่าสินค้าเกษตร เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต 

ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประมาณร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงปี 2529-2538 

ซึ่งท�าให้ประชาชนจ�านวนมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการลงทุน

ต่อเนื่องที่ตามมา ก็ท�าให้การบริหารจัดการของภาครัฐตามไม่ทัน ซึ่งเป็น

ท่ีมาของปัญหาสิง่แวดล้อม ผมเองก็ไม่ได้นิง่นอนใจในเรือ่งนี ้และให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องนี้มาก โดยมีการบรรจุแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ีหก และเม่ือผมเป็นรองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลคุณอานันท์ ปันยารชุน เราก็ช่วยกันผลักดัน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกมาได้

อาจารย์คดิอย่างไรทีห่ลายคนวิจารณ์ว่าเราพฒันาอุตสาหกรรมด้วย

ต้นทุนราคาแพง คือท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป

มาก 

 ถ้าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นความส�าเร็จ ผลกระทบทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมก็คงเป็นความล้มเหลว ป่าไม้เป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดที่สุด เพราะ

เม่ือถนนไปถึงท่ีไหน ป่าท่ีน่ันก็หมด แต่ความจริงแล้วผมให้ความส�าคัญ

กับเร่ืองส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด แผนงานพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกคือตัวอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม 

เพราะเราค�านึงถึงเร่ืองนี้ตั้งแต่ตอนเร่ิมก�าหนดพื้นที่ มีการท�าผังเมือง  

มีการจัดแบ่งพื้นที่ มีการก�าหนดแนวกันชนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

ชุมชน และก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีกฎหมายประกาศเป็นพื้นที่

ทีมี่ผงัเมืองเฉพาะในเขตมาบตาพดุ แต่พอรัฐบาลพลเอกเปรมพ้นต�าแหน่ง 

รัฐบาลต่อมากเ็ปล่ียนแผนผงัการใช้ทีดิ่นในเขตมาบตาพดุ โดยอนญุาตให้

ท�านิคมอุตสาหกรรมในเขตกันชนได้ เลยมาตกม้าตายกันตอนหลังนี้เอง 

ในเวลานัน้ คนจ�านวนหนึง่บอกว่าสภาพฒัน์ท�าแต่เร่ืองเศรษฐกิจ 

ไม่สนใจเรื่องส่ิงแวดล้อม แต่ความจริงแล้วเราพยายามท�าทั้งสองอย่าง

ควบคู่กัน เพียงแต่ว่าในเวลานั้น เรื่องปากเรื่องท้องเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข 

เรือ่งสิง่แวดล้อมจงึดูเหมือนถกูท้ิงช่วงนานเกินไป จนมีความเสยีหายต่างๆ 

เกิดขึ้นมาก

ช่วงท่ีผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณอานันท์ นอกจาก 

พระราชบัญญตัสิิง่แวดล้อมฯ เราก็ปรับปรงุกฎหมายท่ีเกีย่วกับสิง่แวดล้อม

หลายฉบับ มีการออกกฎหมายควบคุมและคุม้ครองสัตว์ป่าเพิม่ขึน้ มีแผน

แม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ และท่ีส�าคัญก็คือการอนุรักษ์
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และฟื้นฟูสภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 

ที่บางกระเจ้า และการสร้างสวนสาธารณะหลายแห่ง

อาจารย์เช่ือม่ันในบทบาทของภาคเอกชนในฐานะพลงัหลกัของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ  30 ปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนไทยเก่งขึ้นไหม

ภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไปมาก สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม มีการตัง้

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

เพือ่สร้างระบบทีท่�าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

เนือ่งจากก่อนหน้านัน้มีความไม่ไว้วางใจซึง่กันและกนัอย่างมาก ทางฝ่าย

รัฐก็มองว่าเอกชนจ้องแต่จะหาก�าไร ไม่คิดถึงส่วนรวม ขณะที่เอกชน

บอกว่ารัฐไม่มีประสิทธิภาพ ท�าอะไรล่าช้า คิดแต่จะหาประโยชน์ในทางที ่

ไม่ชอบ กว่าจะรวมสองฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่เมื่อมี กรอ. ก็ท�าให้การแก้ไขปัญหา

ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภาคเอกชนในระยะนั้น ส่วนใหญ่เป็นเถ้าแก่ ท�าเอกสารราชการ

ไม่เป็น พวกเราชาวสภาพัฒน์ก็ต้องเขียนให้ ท�าให้ สรุปประเด็นให้ว่าจะ

พูดกับรัฐบาลเร่ืองอะไรบ้าง ปกติไม่มีข้าราชการคนไหนมานั่งท�าแบบนี้ 

แต่เราต้องอดหลับอดนอนเขียนให้เขา ภาคเอกชนในสมัยนั้นก็น่าเห็นใจ 

เขาเป็นพ่อค้า เขายังไม่มีระบบการบริหารจัดการ ไม่เคยท�าอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมใหญ่ๆ เพิ่งมาเกิดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้าและหก แต ่

สมัยนี้หอการค้าไทยมีทั้งมหาวิทยาลัยและมีผู้ช�านาญการหลายสาขา

ภาคเอกชนเปล่ียนไปมาก ตั้งแต่ตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จนในที่สุดก็มีการตั้งสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association: IOD) ซึ่งก�าหนดให้บริษัท

มหาชนต้องค�านึงถึงเร่ืองธรรมาภิบาล การท่ีเอกชนเขาพัฒนาเร่ือง 
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ธรรมาภิบาล เขาจึงทนไม่ได้ท่ีธรรมาภบิาลของภาครฐัย�า่แย่ลง จนเขาต้อง

รวมตัวกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตลอดชีวิตการท�างาน อาจารย์ภูมิใจกับช่วงเวลาไหนที่สุด

 ทีผ่มภาคภมิูใจก็คือช่วงเวลาแปดปีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ซึง่

ถือเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาง่ายๆ เพราะไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนที่อยู่ยาว

ถงึแปดปีตดิต่อกัน ช่วงนัน้พวกผมก็แน่วแน่กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ซึง่โอกาสท่ีพวกผมได้รบัจากพลเอก

เปรม คงเป็นโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้ว 

สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเทคโนแครต

ในการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทย และคณะกรรมการระดับชาติ

หกคณะท่ีผมเสนอให้พลเอกเปรมตั้งข้ึน ก็มีบทบาทอย่างมากในการ 

ขบัเคลือ่นงานด้านต่างๆ ทัง้เร่ืองนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม การพฒันา

ชนบท การจัดระบบงานเพื่อสนองพระราชด�าริ การพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออก การจัดท�านโยบายพลังงานของประเทศ และการจัด

ระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ผมเขียนถึงเรื่องนี้ในหนังสือ พลังเทคโนแครต ว่า การที่พลเอก

เปรมต้ังคณะกรรมการระดับชาตหิกคณะ ต้องถอืเป็นความกล้าหาญอย่าง

ยิง่ของท่าน โดยเฉพาะ กรอ. เพราะพลเอกเปรมท่านระมัดระวงัการตดิต่อ

กับนักธุรกิจเอกชน ผมต้องยืนยันกับท่านว่างานของ กรอ. เป็นเรื่องของ

ส่วนรวม ไม่มีเรื่องส่วนตัว และเป็นเรื่องที่ท�ากันบนโต๊ะ ไม่มีเรื่องที่ท�ากัน

ใต้โต๊ะ ท่านถึงยอมให้ กรอ. ด�าเนินการได้

ช่วงน้ันก็มีบ้างเหมือนกันที่สภาพัฒน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น 

“มาเฟีย” เพราะตอนนัน้สภาพฒัน์มีบทบาทค่อนข้างมาก และโครงการใดที่

ไม่ได้อยูใ่นแผนตามทีต่กลงกันไว้ กจ็ะไม่ได้รับการสนบัสนนุจากสภาพฒัน์ 

แต่ผมก็ชี้แจงอยู่ตลอดว่าสภาพัฒน์เป็นเพียงผู้ประสานการท�างานของ

แต่ละหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และผมก็ถือหลักว่า “ไม่ใช ่

ตัวเรา-ของเรา” แต่เป็นงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผมโชคดีท่ีนายกฯ เปรมท่านมีความหนกัแน่นม่ันคง ขณะเดียวกัน 

ผมก็โชคดีทีมี่ขนุพลทางเศรษฐกิจท่ีมีความรู้ความสามารถคอยช่วยท�างาน 

ซึ่งมาถึงวันนี้ก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันทุกคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยจอมพลสฤษด์ิคือการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานระยะแรก เน้นที่ถนนและสาธารณูปโภค

พื้นฐาน ส่วนในสมัยพลเอกเปรมคือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ระยะทีส่อง มีท่าเรอืน�า้ลกึและนคิมอุตสาหกรรมเกดิขึน้ ส�าหรบัระยะ

ที่สาม ประเทศไทยควรจะมุ่งหน้าไปทางไหน

 ผมคิดว่าที่รัฐบาลในช่วงหลังเน้นเร่ืองการปรับปรุงระบบขนส่ง 

เช่น รถไฟ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่อยากท�า แต่ท�าไม่ได้ 

เพราะสมัยก่อน สหภาพการรถไฟฯ มีอิทธิพลท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด และ

หลังจากท่ีเปล่ียนจากกรมรถไฟเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย พอเป็น

รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองก็เข้ามาเก่ียวข้อง ท�าให้การด�าเนินงานเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการรถไฟฯ ท�าได้ยากมาก มีการก�าหนดค่าโดยสาร

ต�่ากว่าต้นทุน ท�าให้การรถไฟฯ มีการขาดทุนสะสมมากขึ้นทุกที การ 

รถไฟฯ จึงเป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท�าให้ต้นทุนด้านการขนส่ง

ของเราแพง 

เวลาน้ีมีการพูดกันถึงเร่ืองการเชื่อมต่อกันภายในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�า้โขง ซึง่เป็นตลาดท่ีใหญ่มาก นีจ่งึเป็นจงัหวะทีดี่มากของประเทศไทย 

เพราะเรามีท่ีตั้งท่ีได้เปรียบ อยู่ตรงศูนย์กลาง เพราะฉะนั้น รัฐบาล 

ในช่วงเวลานีต้้องท�าเร่ืองรถไฟและระบบโลจิสตกิส์ในประเทศเชือ่มต่อกับ
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ประเทศเพื่อนบ้านให้ดี ไม่อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสนี้ไป

30 ปีต่อจากนี้ ความท้าทายของสังคมเศรษฐกิจไทยคืออะไร

 ตอนนี้ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเม่ือช่วงต้นปี 

กระทรวงสาธารณสุขก็คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ในปี 2568 เพราะฉะนั้น ภาระทางด้านการรักษาพยาบาล

จะเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการน�าเข้ายาจาก 

ต่างประเทศ

 4-5 ปีท่ีผ ่านมา งานใหญ่ชิ้นหนึ่งท่ีผมก�าลังท�า ก็คือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศไทย เพราะในปัจจุบัน ยาที่

ผลิตในประเทศไทยมีเฉพาะยาจากสารเคมี เรายังไม่มียาชีววัตถุ ซึ่งมี

ประสิทธภิาพในการรักษาโรคอย่างมะเรง็หรอืเบาหวาน ยาพวกนีเ้ราต้อง

น�าเข้า ท�าให้มีราคาแพง และมีผู้ป่วยจ�านวนน้อยท่ีเข้าถึงยาเหล่านี้ได้  

แต่ 4-5 ปีต่อจากนีจ้ะมียาหลายตวัทีห่มดสทิธบัิตร ช่วงนีจ้งึเป็นจงัหวะท่ีดี 

ที่ประเทศไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุขึ้นในประเทศ ซึ่งจะช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น และช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

 ตอนนีผ้มเป็นประธานกรรมการบรษิทัสยามไบโอไซเอนซ์ ซึง่ตัง้

ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัททุนลดาวัลย์และมหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและ

พัฒนา จนกระทั่งการผลิตยารักษาโรค ซึ่งยาคุณภาพสูงที่เราผลิตได้เอง 

จะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐ 

ในการน�าเข้ายาและการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

 30 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะมคีนทีอ่ายมุากกว่า 60 ปีประมาณ 

20 ล้านคน ซึ่งก็หมายความว่าปัญหาใหญ่ท่ีสุดของประเทศคือการให้

บริการทางด้านสขุภาพ และเร่ืองทีแ่พงท่ีสดุก็คอืเร่ืองชวีเวช (biomedical) 

ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐจะเพิ่มขึ้น รวมท้ังปัญหาอื่นๆ  

ที่จะตามมา เพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมการส�าหรับเรื่องนี้ให้ดี นี่จึงเป็น 

การแก้ปัญหาทางการคลังของประเทศไทยล่วงหน้า 20 ปี 

 ตอนนี้ท่ีประเทศไทยแข่งขันได้ คือการให้บริการทางการแพทย์ 

แต่เรายงัขาดการวจิยัและพฒันา คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวทิยาลัยต่างๆ 

ผลิตเภสัชกรเพื่อไปขายยา ไม่ได้ผลิตเภสัชกรเพื่อจะไปคิดค้นตัวยา แต่

เม่ือเรามีอตุสาหกรรมยาเกิดขึน้มารองรับ บคุลากรทางการแพทย์ของเรา

ก็จะมีโอกาสได้ท�างานวิจัยและพัฒนามากขึ้น  
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ช่วงที่จะตั้งทีดีอาร์ไอ อาจารย์คิดอะไรอยู่ในใจ

ตอนท่ีคิดจะตั้งทีดีอาร์ไอเป็นช่วงท่ีผมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์

คร้ังท่ีสอง (พ.ศ. 2523-2532) ผมเห็นว่าช่วงนั้นประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ขณะเดียวกันก็มีปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา

เศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้ความรอบคอบในการรับมือกับปัญหา

ต่างๆ เพื่อท�าให้ช่วงเปล่ียนผ่านของประเทศมีความราบร่ืนหรือมีปัญหา

น้อยที่สุด กระบวนการก�าหนดนโยบายจึงจ�าเป็นต้องมีงานวิจัยช่วย

สนับสนุน แต่ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยข้อมูล

เชิงนโยบายอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

ตอนนั้นผมและเพื่อนร่วมงานก�าลังร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้า 

แม้คนในสภาพัฒน์จะมีความรู้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเร่ืองเฉพาะ เราก็

ต้องจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยท�างานวิจัยในโครงการต่างๆ แต่ผลปรากฏ

ว่าพอถึงเวลาส่งงาน ส่วนหนึ่งก็ท�าไม่ทัน เพราะมัวไปท�าอย่างอื่น และ

ที่ท�ามาส่วนมากก็ท�าแค่รวบรวมข้อมูล แต่ไม่มีข้อสรุปท่ีลึกซึ้งพอ ก็ใช้

ประโยชน์ไม่ได้ 

หลงัจากหารอืกบัผูท้ีเ่ก่ียวข้องหลายๆ ท่าน ผมจงึคดิถงึการก่อตัง้ 

สถาบันวิจัยอิสระที่เป็นคลังสมองของประเทศ พึ่งตนเองได้ทางการเงิน  

ไม่อยู่ในระบบราชการ เพือ่ให้คนท�างานได้อย่างต่อเนือ่งยาวนาน มีความรู้

ลึกซึง้ และผกูโยงการท�าวจิยัเข้ากบัการก�าหนดนโยบาย ซึง่จะท�าให้รัฐบาล

มีข้อมูลและองค์ความรู้ส�าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ
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30 ปีทีผ่่านมา อะไรคือความส�าเรจ็และความล้มเหลวของทดีีอาร์ไอ

ความส�าเร็จก็คือสถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยเป็นอิสระจาก

ระบบราชการและนักการเมือง คนทีท่ดีอีาร์ไอสามารถท�างานได้อย่างเป็น

อิสระ และทีดีอาร์ไอก็ดึงดูดคนดีมีความรู้มาท�างานร่วมกันได้มากแบบที่

ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งช่วยให้เกิดการท�างานที่ต่อเนื่องในเร่ืองของการ

พัฒนาประเทศ อย่าง ดร. อัมมาร สยามวาลา ผมไปเชิญมาจากวอชิงตัน  

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ มาจากธนาคารโลก  ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 

มาจากจุฬาฯ  ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มาจากธรรมศาสตร ์  คุณโฆสิต 

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ก็ท�างานกับผมตั้งแต่ที่สภาพัฒน์  แต่ละคนเข้ามาอยู่ใน

บรรยากาศท่ีท�างานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และผลงานท่ีออกมา

ก็เป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ

ในแง่ของการสร้าง prime mover คนพวกนี้เขาเป็นผู้น�าทาง

ความคิด อย่าง ดร.อัมมาร เริ่มต้นก็ท�าเร่ืองการเกษตร ต่อมาก็ท�าเร่ือง

สาธารณสุข จนเป็นอาจารย์ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข  ดร. อาณัติ 

อาภาภิรม ก็เป็นท้ังวิศวกรและนักบริหารที่สร้างองค์กรอย่างมีระบบ 

และมีความคิดริเริ่มท่ีมีประโยชน์หลายอย่าง  ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล ก็มี

บทบาทมากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน  รวมถึง ดร.ฉลองภพและ ดร. นิพนธ์  

พัวพงศกร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนสนใจ  ประธานแต่ละคนต่าง 

ก็มีบทบาทในฐานะที่เป็น prime mover ที่ส�าคัญ

ในปัจจุบัน ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ก็ก�าลังพัฒนาสถาบันไป

อีกขั้น มีการพัฒนากระบวนการท�างาน โดยการระดมความคิดเห็นจาก

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่แตกต่างหลากหลาย แล้วก็ช่วยกันตั้งโจทย์การวิจัย

ในเรื่องท่ีมีความส�าคัญกับประเทศ รวมท้ังการให้ความส�าคัญกับการให้

บริการทางวิชาการแก่สังคมมากขึ้น

การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น prime mover ในแต่ละสาขา

เป็นสิ่งที่ทีดีอาร์ไอท�ามาอย่างต่อเนื่อง องค์กรอย่างทีดีอาร์ไอถือเป็น

ทางออกของคนที่มีความรู้ในสังคมไทย เพราะที่นี่ท�าให้คนเหล่านี้ได้มา

ท�างานร่วมกัน ซึง่หากต้องการสร้างความเปล่ียนแปลงในสงัคม การท�างาน

แบบต่างคนต่างท�านั้นไม่มีพลังเพียงพอ ส่ิงท่ีต้องท�าคือการสร้างกลไก 

ให้คนทีมี่ความรู้ได้มาท�างานร่วมกนั เพือ่ผลักดันให้เกิดความเปลีย่นแปลง

ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา ทีดีอาร์ไอผลิตงานวิจัยเชิงนโยบาย

สาธารณะท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับให้รัฐบาลและสังคมเศรษฐกิจไทย

มากมาย ระดมคนดีมีฝีมือมาท�างานร่วมกันได้มาก มีความเป็นอิสระ 

ในการท�าหน้าที่นักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา  

ส�าหรับข้อท้วงติง ผมคิดว่าที่ผ่านมา งานวิจัยของทีดีอาร์ไอ 

ค่อนข้างกระจัดกระจาย ซึ่งเกิดจากการตอบสนองปัญหาแคบๆ ของ 

หน่วยงานราชการ และยังขาดการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่มี

บทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะ ท�าให้งานของทดีีอาร์ไอในระยะ

แรกมีผลต่อสังคมน้อย แต่ในระยะหลัง หลังจากมีการปรับกระบวนการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และท�าโครงการวิจัยประเด็นหลักๆ  

ที่มีความส�าคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง 

ต่อเนื่อง ก็ท�าให้งานของเรามีผลต่อสังคมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โจทย์ใหญ่ๆ ท่ีเราต้องการจะท�า ท้ังเร่ืองโมเดล

ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เรื่องนวัตกรรม การต่อต้านคอร์รัปชั่น 

การปฏิรูปการศึกษา และการสร้างวินัยทางการคลัง เร่ืองเหล่านี้มีหลาย

มิติ ล�าพังนักเศรษฐศาสตร์อาจจะตอบโจทย์เหล่านี้ไม่ได้ท้ังหมด ดังนั้น  
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ทีดีอาร์ไอจงึต้องการนกัวชิาการด้านอืน่ๆ รวมทัง้ผูท่ี้มีประสบการณ์ท�างาน

ในภาคเอกชน เข้ามาท�างานร่วมกบันกัเศรษฐศาสตร์มากขึน้ ขณะเดียวกัน 

การท�างานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในรูปแบบของเครือข่ายก็มีความจ�าเป็น 

เพราะแต่ละองค์กรก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันไป การร่วมมือกัน

ท�างานจึงน่าจะช่วยให้การผลักดันเรื่องต่างๆ มีพลังมากขึ้น

อะไรเป็นความท้าทายของทีดีอาร์ไอในอีก 30 ปีข้างหน้า

 ผมคิดว่าการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายจ�าเป็นต้องอาศัยแรง

หนุนจากประชาชน ซึ่งแรงหนุนดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือประชาชน 

มีความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการสร้างเครือข่ายกับ

ภาคประชาสังคม จึงเป็นอีกหน้าท่ีหนึ่งของทีดีอาร์ไอ ซึ่งในขณะนี้เราก็

ใหค้วามส�าคญักับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมากขึน้ ต่อจากนีไ้ป 

ก็คงต้องดูว่าเราท�าหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหน และเราจะได้รับแรงหนุนจาก

ประชาชนมากขึ้นหรือไม่

 อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ ในฐานะสถาบันวิจัยที่เป็นเหมือนคลังสมอง

ของประเทศ ทีดีอาร์ไอต้องรู้ล่วงหน้าว่าจุดท่ีไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของเราและของโลกเกิดขึ้นที่ไหน และพยายามสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้ทันเวลา อย่างเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ เราจะจัดการได้ทันเวลา

หรือไม่ หรือแต่ละเรื่องท่ีเป็นโครงการวิจัยหลักของทีดีอาร์ไอ ก็เป็นส่ิงท่ี

ทีดีอาร์ไอควรท�าให้ส�าเร็จ

สัมภาษณ์: 24 มิถุนายน 2557



อ�ณัติ อ�ภ�ภิรม

กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนแรก
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อาจารย์ประเมินความส�าเร็จและความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทย

ในรอบ 30 ปีอย่างไร

ในแง่ความส�าเร็จ อย่างแรกคือภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็น 

food feeder ของโลก และอุตสาหกรรมการเกษตรของเราค่อนข้างก้าวหน้า 

โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ เทคโนโลยีด้านอาหารของเราก็อยู่ในระดับโลก 

เราถึงไปลงทุนในต่างประเทศได้ ฉะนั้นถือว่าภาคการเกษตรของเราเป็น

ภาคท่ีประสบความส�าเร็จ ปัจจัยคือทรัพยากรและภาคเอกชนท่ีเข้ามา

ท�าให้มูลค่าเพิ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

อย่างที่สองซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน คือภาคการท่องเที่ยว เราเป็น

หมายเลขหนึง่ไม่รู้ก่ีปี คณุภาพการท่องเท่ียวของเรา เม่ือเทยีบกันบาทต่อ

บาท ประเทศอื่นสู้ไม่ได้ ผมเดินทางไปรอบโลก เมื่อเทียบกันบาทต่อบาท

กินไทยยาก ไม่ได้หมายความว่าเราดีท่ีสุด แต่เม่ือเทียบกันบาทต่อบาท 

เราเหนือกว่า และคิดว่าจะยังไม่มีใครสู้ได้ในเวลาอันใกล้

อะไรคือปัจจยัทีท่�าให้ภาคการท่องเทีย่วของไทยประสบความส�าเรจ็

ข้อแรกเป็นเร่ืองของนิสัยใจคอ เป็นที่รู้กันว่าคนไทยอัธยาศัยดี 

ตอนเกิดสนึามิ ฝร่ังท่ีประสบภยัไปบอกกับซเีอน็เอน็ว่าเขาไม่เข้าใจคนไทย 

มีคนไทยมาช่วยครอบครัวของเขา พาไปไหนต่อไหน ทัง้ท่ีบ้านของตวัเอง

ก็โดนคลื่นซัด เรื่องนี้เขาทึ่งมาก แต่เราเป็นคนไทย เรามองว่ามันธรรมดา 

ฝรั่งเขาไม่เข้าใจค�าว่า “น�้าใจ” ภาษาอังกฤษไม่มีค�านี้ อย่าง “kind” ก็ไม่น่า

จะตรง คนไทยเวลาใครว่าอะไร ถ้าไม่รู้จะท�าอย่างไรก็หวัเราะ เป็นนสัิยของ

คนไทยที่คนต่างชาติชอบ 

ข้อต่อมาคือทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วของเรามีมาก มีชายหาด 

มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยมีความพิเศษ เทศกาล

อย่างลอยกระทง สงกรานต์ คนก็เลยมาเยอะ 

ข้อท่ีสามซึ่งส�าคัญมากๆ คือคุณภาพ ดีและถูก ผมเคยนั่งฟัง

การน�าเสนอของคนท่ีมาออกแบบโรงแรมคนหนึ่ง เขาบอกว่าเขาท�า

โรงแรมสี่ดาว ล็อบบี้ของโรงแรมนั้น ถ้าเป็นยุโรปก็ให้ผ่านแล้ว แต่ส�าหรับ

เมืองไทยยังแข่งขันไม่ได้ แสดงว่าคุณภาพของโรงแรมเมืองไทยสูงกว่า

ยุโรป แต่ราคาถูกกว่า พอฝรั่งเห็นราคาตกเก้าอี้เลย พักอย่างราชาที่เมือง

ไทย หน้าหนาวเขาก็หนีมาที่นี่ 

ข ้อสุดท ้ายคือที่ตั้ งของเมืองไทย ซึ่งเป ็นศูนย ์กลางของ

ตะวันออกไกล ท�าให้เราเป็นทางผ่านของการคมนาคมขนส่ง 

เกษตรใช้ได้ การท่องเทีย่วใช้ได้ มีประเด็นใดอีกทีอ่าจารย์คิดว่าเรา

ประสบความส�าเร็จ

ภาคเอกชน ตอนทีผ่มเพิง่จบวศิวฯ จฬุาฯ เด็กวศิวฯ เกือบท้ังหมด

ท�าราชการ แต่เด๋ียวนีไ้ปถามเด็กวิศวฯ ได้เลย เกือบท้ังหมดไม่ท�าราชการ

หรอก ไปท�าเอกชนกันเกือบหมด
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ภาคเอกชนโตขึ้นเร็วมาก สมัยก่อน ภาครัฐใหญ่ ภาคเอกชน

เล็ก แต่เด๋ียวนี้ภาคเอกชนใหญ่มากๆ แล้วคนก็พูดเสมอว่าแม้ประเทศ 

จะมีปัญหาการเมือง แต่ท่ีประเทศยงัอยู่ได้ เพราะภาคเอกชน แต่เขากพ็ดู

ว่าถ้าการเมืองไม่ดี ภาคเอกชนก็เหนื่อยเต็มทีเหมือนกัน 

ความส�าเร็จของภาคเอกชนมีที่มาอย่างไร

ผมคิดว่าต้องใช้ภาษาพระ คือเม่ือมีเหตุปัจจัยพร้อม มันก็เกิด 

ปัจจัยก็คือมันมีโอกาสทางธุรกิจ เมืองไทยเป็นเศรษฐกิจเปิด มีพื้นฐาน

มาจากธุรกิจของคนจีนที่เข้ามาหาโอกาสในไทย และจูงคนไทยเข้ามา

ในภาคเอกชน จากนั้นภาคเอกชนก็ตั้งเป็นองค์กร สมาคมธนาคาร สภา

อตุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาการท่องเทีย่ว มีเยอะแยะ ตอนบ้านเมือง

มีปัญหา เจด็องค์กรธรุกจิก็ร่วมมือกัน เพือ่สร้างเสถยีรภาพให้กับประเทศ 

สมัยก่อน ภาคเอกชนต่างคนต่างอยู่ เพราะขนาดของเขาเล็ก  

ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศ เขาแค่เอาตัวรอดก็พอ แต่ตอนนี้เขาใหญ่ข้ึน 

ถ้าประเทศเกิดอะไรขึ้น เขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 

อะไรที่อาจารย์เห็นว่าเราท�าได้ไม่ดีพอ หรือควรท�าได้ดีกว่านี้

เกษตรท�าได้ดีในระดับหนึ่ง แต่น่าจะท�าได้ดีกว่านี้ 

ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมผลผลิตข้าวไม่เพิม่ขึน้ ตัง้แต่ผมเป็นรัฐมนตรี 

ผลผลิตต่อไร่ไม่เพิ่มขึ้น มีแต่ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ ท�านามากครั้งขึ้น แต่

ผลผลิตกลับไม่เพิ่มขึ้น

อาจารย์มีค�าตอบส�าหรับเรื่องนี้ไหม

ผมคิดว่ากระบวนการค้าข้าวไม่จงูใจให้เกษตรกรเพิม่ผลผลติ เม่ือ

เกษตรกรไม่รู้สึกว่าถ้าเพิ่มผลผลิตแล้วจะได้เงินมากขึ้น เขาก็ไม่ท�า 

ผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ สามสมัย ผมไม่เห็นว่าผลผลิตข้าวเพิ่ม

ขึ้นเลย 

ตอนนั้นอาจารย์พยายามแก้ปัญหาอย่างไร

ผมพยายามเปล่ียนพนัธุข้์าว พดูแล้วเหมือนง่าย แต่พอปฏิบัตจิรงิ

นาข้าวมันไม่ได้มีแค่ไม่ก่ีสบิไร่ มันมีหลายล้านไร่ กว่าผมจะเปลีย่นพนัธุข้์าว

หมดก็หัวหงอก แล้วพันธุ์ข้าวก็มีใหม่เรื่อยๆ เพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน 

ผมคิดว่าคนท่ีพยายามเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรคือราชการ 

เอกชนไม่ได้สนใจว่าเกษตรกรจะเพิม่ผลผลติได้หรือไม่ ผมคดิว่านีเ่ป็นเร่ือง

ส�าคัญ ถ้าเอาผลผลติผูกกบัผลประโยชน์ของพ่อค้าได้ พ่อค้าก็จะหาวธิเีพิม่

ผลผลิตให้กับเกษตรกร อย่างอ้อย ผมเคยถามคนที่ท�าธุรกิจอ้อยว่าท�าไม

ผลผลติอ้อยจงึเพิม่ขึน้ เขาบอกว่าชาวไร่อ้อยกับโรงงานมีผลประโยชน์ผกู

กัน ถ้าคนปลูกอ้อยแย่ โรงงานก็แย่ตามไปด้วย เขาเลยต้องสร้างแรงจูงใจ

ให้กับชาวไร่อ้อย 

จะท�าอย่างไรให้วงการข้าวท�าได้บ้าง

เอกชนซึ่งร�่ารวยจากธุรกิจข้าว เขาไม่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

เพิ่มผลผลิต เพราะเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วย ถ้ามีผลผลิตเท่านี้ ฉัน

ก็รับซื้อเท่านี้ แล้วยกหน้าท่ีเพิ่มผลผลิตให้กับภาครัฐ ซึ่งส�าหรับภาครัฐ  

ผมเคยถามเกษตรจังหวัดว่า ถ้าข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ประท้วง 

หยุดงาน เกษตรกรจะเดือดร้อนไหม เกษตรจังหวัดเขายืนคิดอยู่พักหนึ่ง 

แล้วก็บอกว่า ผมคิดว่าไม่เดือดร้อน 

เมื่อผลผลิตไม่เพิ่มขึ้น ชาวนาก็ยังคงยากจน

 ใช่ ราคาอย่างอื่นขึ้น แต่ราคาข้าวไม่ขึ้น แล้วผลผลิตเท่าเดิม  
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ไม่ตายวันนี้ แล้วจะไปตายวันไหน 

ในกระบวนการของธรุกิจการเกษตร คนท่ีเสีย่งทีส่ดุคือเกษตรกร 

เขาเส่ียงเรื่องดินฟ้าอากาศ เด๋ียวน�้าแล้ง เด๋ียวน�้าท่วม เสี่ยงเร่ืองราคา 

เพราะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมันควบคุมไม่ได้ แถมยังเส่ียงเร่ือง

ราคาปัจจยัการผลติ ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพชื พนัธุพ์ชื มันขึน้ๆ ลงๆ อยู่ตลอด

ถ้าจะปฏิรูปภาคการเกษตร มีอะไรที่เราต้องท�าบ้าง

นโยบายภาคการเกษตรต้องแบ่งเป็นสองส่วน ถ้ามีนโยบายเดียว

จะไปไม่รอด ส่วนหนึง่คือนโยบายด้านการเกษตรแบบยังชพี (subsistence 

agriculture) มีสิบไร่ มีห้าไร่ ไร่นาสวนผสม ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัว  

ส่วนน้ีต้องมีนโยบายอย่างหนึ่ง ส่วนนี้ต้องท�าให้เขาอยู่ได้ อีกส่วนหนึ่ง 

ก็คือนโยบายด้านการเกษตรสมัยใหม่ (modern agriculture)

ส�าหรับการเกษตรสมัยใหม่ เราควรจัดการอย่างไร

รัฐก็ต้องสนับสนุนเขาเหมือนกัน จะเห็นเขาเป็นคนเอารัดเอา

เปรียบไม่ได้ ประชาชนท่ัวไปมองพวกเขาว่าเป็นพวกผูกขาดบ้าง เป็น

ปลาใหญ่กินปลาเลก็บ้าง แต่พวกเขาเป็นก�าลังหลักทางด้านเศรษฐกจิของ

ประเทศ รัฐจึงต้องช่วยส่งเสริม ไม่เป็นขวากหนามในการพัฒนาของเขา 

รวมทั้งต้องส่งเสริมให้เขาท�าการวิจัยและพัฒนา

อาจารย์มองภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างไร

ผมไม่ค่อยตืน่เต้นกับภาคอตุสาหกรรม เพราะอตุสาหกรรมเมือง

ไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ซื้อเทคโนโลยีเข้ามา 
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ท�าไมประเทศเรามีปัญหาเรือ่งการพัฒนานวตักรรม คอขวดอยู่ตรง

ไหน 

เพราะนักธุรกิจในเมืองไทยไม่มีแรงจูงใจที่จะลงทุนในด้านการ

วิจัยและพัฒนา อย่างซัมซุง เม่ือก่อนมีใครรู้จักไหม เม่ือเทียบกับโซนี ่

นี่ฟ้ากับดินเลย ทว่าตอนนี้โซนี่เร่ิมชิดซ้ายแล้ว เพราะเหตุผลเดียว คือ

การวิจัยและพัฒนา ซัมซุงทุ่มเทเร่ืองการวิจัยและพัฒนาอย่างมาก และ

รัฐบาลของเขาก็ช่วย 

อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ของประเทศเรา บอกผมสิว่าที่ไหนสร้าง

นวัตกรรมหรือทุ่มเทเร่ืองการวิจัยและพัฒนา เราซื้อเขาทั้งน้ัน จะมีก็แค่

อุตสาหกรรมการเกษตร การท่ีอุตสาหกรรมการเกษตรท�าเร่ืองการวิจัย

และพัฒนาเยอะ เพราะมีบริษัทซีพีที่เน้นด้านนี้เป็นพิเศษ 

เมืองไทยเราไม ่ มี อุตสาหกรรมที่ เป ็นระดับโลก ยกเว ้น

อุตสาหกรรมอาหาร เราไปถึงอินโดนีเซีย ไปถึงฟิลิปปินส์ ไปถึงจีน เรา

สู้เขาได้ ท่ีท�าอย่างนี้ได้ เพราะเรามีโอกาสภายในประเทศ เรามีแรงงาน

ราคาถูก แล้วเราก็เน้นด้านการวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอีก 30 ปีข้างหน้า อาจารย์คิดว่า

เราจะต้องเดินไปในทิศทางใด 

โจทย์ใหญ่คือท�าอย่างไรประเทศไทยจึงจะรอดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งผมมองว่าไม่ง่าย ถ้าจะรอด เราต้องปฏิรูป

หลายอย่าง ไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมืองก็ต้องปฏิรูป ถ้าการเมือง 

ยังเป็นวงจรอย่างนี้ ทหารยึดอ�านาจ มีการเลือกตั้ง นักการเมืองใช้อ�านาจ

ไม่ชอบธรรม ประชาชนลุกฮือ ทหารยึดอ�านาจ ผมไปนอนดีกว่า 

เศรษฐกิจจะดีได้ การเมืองต้องนิ่ง ในเอเชีย มีประเทศไหนบ้าง 

ที่หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ... ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน  

เขามีปรากฏการณ์อย่างเราไหม เพราะฉะนั้น เราต้องก�าจัดอุปสรรค

ทางการเมือง 

30 ปีที่ผ่านมา การเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลง

ผมคิดว่าประชาชนรู้จักประชาธิปไตยมากขึ้น ปรากฏการณ์ครั้ง

ล่าสุด ท�าให้ประชาชนได้เรียนรู้มาก ถ้ามองในแง่บวกนะ แต่ส�าหรับจิต

วิญญาณประชาธิปไตยนั้นยังมีน้อย 

ประชาธิปไตยเป็นแค่รูปแบบไม่ได้ อย่างฝร่ังเขามีจิตวิญญาณ

ประชาธิปไตย วัฒนธรรมของเขามันประชาธิปไตยจ๋าเลย แต่ของเรายัง

ไม่ใช่ มันยังไม่เป็นวัฒนธรรมของเรา 

ประชาธิปไตยต้องมาจากจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่รูปแบบ ที่สหรัฐ- 

อเมริกา ถ้ามีคนรู้ว่ามีการซื้อเสียง คนซื้อกับคนขายตายทั้งคู่ แต่ที่เมือง

ไทย คนซ้ือกับคนขายยังอยู่ได้ เพราะเราไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 

ใครท�าอย่างนี้ที่อื่น เขาเอาตาย ไม่ได้ผุดได้เกิด อยู่ในสังคมไม่ได้ 

อะไรคือความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

เม่ือก่อน เราพัฒนาประเทศโดยอาศัยทรัพยากร แต่ต่อไปต้อง

เปล่ียน เพราะตอนนี้ทรัพยากรเร่ิมร่อยหรอ จะพึ่งทรัพยากรอย่างเดียว

ไม่ได้ คุณต้องมีนวัตกรรม และภาครัฐต้องมีวิสัยทัศน์ แต่ที่ผ่านมา ภาค

รัฐสนใจเรื่องการเมืองอย่างเดียว เขาไม่สนใจเรื่องที่เราคุยกัน  

อกีประเด็นท่ีส�าคัญก็คอื ประเทศทีห่ลุดจากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลางได้ ต้องมีชนชั้นกลางเยอะ ชนชั้นกลางเป็นผู้ที่ท�าให้ประเทศ

รอด เพราะชนชั้นกลางพอมีเงิน พอมีความรู้ พอมีส�านึกต่อประเทศชาติ 

ทกุวนันีป้ระเทศไทยมีชนชัน้กลางมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่เป็นสัญญาณท่ีดี เพือ่

แก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ ประเทศเราต้องมีชนชัน้กลางในสดัส่วนท่ีมากข้ึน
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ผมเป็นคนคิดเยอะ อย่างเร่ืองการศึกษา มีสุภาษิตโบราณบอก 

ไว้ว่า ถ้าคุณจะปลูกไม้ล้มลุก ต้องใช้เวลาหนึ่งปี ถ้าจะปลูกไม้ยืนต้น ต้อง

ใช้เวลาสิบปี แต่ถ้าจะปลูกคน ต้องใช้เวลาร้อยปี มันเป็นกระบวนการ 

ที่ยาวมาก แต่วัฏจักรของคนที่มาปกครองมันสั้น 

กูรูด้านการศึกษาบอกผมว่า ปัญหาใหญ่คือคุณภาพของครู แล้ว

เขามีตวัเลขทีบ่่งบอกว่าประเทศเร่งเพิม่จ�านวนคร ูแต่ไม่สนใจคณุภาพของ

ครู ตอนนีมี้ครูค้างอยู่ในระบบหลายแสนคน ต้องถ่ายคนพวกนีอ้อกไปจาก

ระบบ เพื่อคัดคนใหม่ๆ เข้ามา ผมฟังแล้วก็เหนื่อย นี่แค่เรื่องครูเรื่องเดียว 

แล้วการศึกษามันเป็นแกนของทุกอย่าง มันเป็นแกนของวัฒนธรรม แกน

ของวิญญาณประชาธิปไตย แกนของนวัตกรรม แกนของประสิทธิภาพ  

มันเป็นแกนของทั้งหมด ถ้าการศึกษาไม่ไปไหน อย่างอื่นก็ไม่ไปไหน 

นอกจากเรื่องการศึกษา มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ

การใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ก็เปลือง ดูแลก็แย่ ป่าจะ

หมดประเทศอยู่แล้ว น�้าก็เน่ามากข้ึนทุกวัน อากาศก็เสียมากขึ้นทุกวัน 

ป่าชายเลนก็หมด ที่วางไข่สัตว์น�้าจะไม่มีอยู่แล้ว การใช้และดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นความล้มเหลวมาโดยตลอด 

อกีเรือ่งท่ีล้มเหลวคือเรือ่งสองมาตรฐาน ความเหลือ่มล�า้ระหว่าง

คนในสังคม แก้ไม่หาย หลายรัฐบาลมาแล้ว

เราควรจัดการเรื่องความเหลื่อมล�้าอย่างไร

ความจริงประชานิยมก็เป็นวิธีขจัดความเหล่ือมล�้าอย่างหนึ่ง 

เพราะระบบเศรษฐกิจของเราไม่เอื้อให้ความเหล่ือมล�้าหดแคบลง ระบบ

อะไรต่ออะไรของเรามันไม่เอื้อ ก็ต้องใช้ประชานิยม ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด แต่

คุณไม่ต้องห่วง เราต้องใช้กันต่อไป เพราะระบบของเราแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าไม่ได้ 

กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของเราถูกออกแบบมา

อย่างไร และเหตุใดเราจึงยังมีเรื่องให้ต้องปฏิรูปอีกมาก

แผนพัฒนาฯ ฉบบัแรกของเราเน้นโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อให้

สอดคล้อง เราก็ตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยรวบรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน ถนน เขื่อน อะไรท้ังหลาย เข้าไปอยู่ในกระทรวงนี้ มีคุณพจน์ 

สารสิน เป็นรัฐมนตรี ตอนหลังก็ยุบกระทรวงพัฒนาการฯ แล้วกระจาย

เข้าสู่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบายสาธารณะท่ีเหน็เป็นรูปเป็นร่างคอืในสมัยจอมพล สฤษด์ิ 

ธนะรัชต์ ต่อมาก็คือสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นยุคที่นโยบาย

สาธารณะเน้นในเชงิโครงสร้างมากทีส่ดุ พลเอกเปรมถอืว่าตวัเองไม่รู้เร่ือง 

เลยพึ่งนักวิชาการ จึงเกิดการพัฒนาเชิงโครงสร้างหลายอย่าง เช่น การ

พัฒนาชนชท ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออกก็เกิดขึ้นในยุคนั้น 

แต่หลังจากนั้น นักการเมืองเข้ามาเต็มตัว พอถึงตอนนี้ นโยบาย

เชิงโครงสร้างก็หายไปเลย นักการเมืองเขาไม่คิด เขาคิดจะเลือกตั้งอย่าง

เดียว เร่ืองเชิงโครงสร้างมันต้องท�ากันห้าปีสิบปี เปล่ียนพันธุ์ข้าวก็ห้าปี 

ซึ่งไม่ทันใจพวกเขา 

มีคนบอกว่าเทคโนแครตตายแล้ว อาจารย์คิดอย่างนั้นไหม

ยังไม่ตาย แต่เขาไม่ใช้ และไม่ให้ความส�าคัญ เพราะพวกนี้พูด

มาก คิดเยอะ 
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อยากให้อาจารย์เล่าถึงเหตุการณ์ตอนตั้งทีดีอาร์ไอ

ตอนทีผ่มท�างานกบัพลเอกเปรม เป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ หรือตอน

ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่เอไอที (Asian Institute of Technology: AIT) ผมคิด

อยู่ตลอดว่านโยบายสาธารณะไม่ได้เกิดจากการศึกษาวิจัย แต่มันเกิด

จากแรงกดดัน อย่างหลังจากเกิดน�้าท่วมใหญ่ ก็มีนโยบายบริหารจัดการ

น�้าตามมา ซ่ึงผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูก มันน่าจะมีสถาบันท่ีท�าเร่ืองน้ีโดย

เฉพาะ อาจารย์เสนาะ อูนากูล ก็คิดเร่ืองนี้ แล้วอาจารย์เสนาะก็เป็นคน

ท�า เป็นคนยัดใส่มือพลเอกเปรมตอนไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

แคนาดา อาจารย์เสนาะเป็นเลขานุการของคณะพลเอกเปรม ท่านเป็น

คนร่างข้อตกลง แล้วก็ใส่ทีดีอาร์ไอเข้าไปด้วย แล้วเงินของทีดีอาร์ไอมัน

นิดเดียว เขาก็ให้เงินมา

หลังจากนั้นอาจารย์เสนาะก็มาปรึกษาผมว่าท�าอย่างไรต่อดี 

ขอเงินเขามาแล้ว จะตั้งทีดีอาร์ไอ ผมก็นั่งคิดกับอาจารย์เสนาะว่าจะตั้ง

อย่างไร ตอนแรกอาจารย์เสนาะคิดว่าจะตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ผมบอก

อาจารย์เสนาะว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจ ผมไม่เอา ผมไม่ร่วมด้วย เพราะผม

เชือ่ว่าถ้าเป็นรฐัวสิาหกิจ เจ๊งแน่ๆ ไม่มีประโยชน์ แล้วเงนิทีอ่าจารย์เสนาะ

ได้มาก็จะหายไปหมด ผมจึงเสนอให้ตั้งเป็นมูลนิธิ แล้วเอาสถาบันอยู ่

ภายใต้มูลนิธิ แล้วผมก็รับเป็นประธานสถาบันคนแรก 

ตอนนั้นเราได้เงินจากซิดา (Canadian International Develop-

ment Agency: CIDA) ประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา แต่ผมคิดว่า

สักวันมันต้องหมด ผมก็คิดว่าบริษัทที่ปรึกษาสมัยนั้นคิดค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินการ (overhead) ตั้งร้อยละ 200 ยังมีคนจ้างเขาเลย ถ้าอย่างนั้น  

ผมก็คิดว่าเราเอา overhead บ้างดีกว่า ผมก็คิดสูตรว่าท�าอย่างไรสถาบัน

จึงจะอยู่รอด 
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ผมเขียนกระแสเงินสด (cash flow) สิบปีล่วงหน้า แล้วดูว่า 

overhead ร้อยละเท่าไรถึงจะอยู่ได้ ตัวเลขก็ออกมาที่ร้อยละ 30 ซึ่งทุก

วันนี้ก็ยังใช้

ตอนที่ผมท�า cash flow กับ overhead มีคนด่ามาก เพราะไม่มี

มูลนธิทิีไ่หนในประเทศไทยท�าแบบนี ้ผมทะเลาะกับยูเสด (United States 

Agency for International Development: USAID) ซึ่งให้เงินท�าวิจัย เขา

บอกว่าอะไรของคุณ เป็นมูลนิธิแล้วคิด overhead ผมก็ถามว่า คุณอยาก

ให้สถาบันอยู่ไปนานๆ ไหม จะได้ไม่ต้องคิด overhead เขาก็ไม่รู้ว่าจะ

เถียงผมอย่างไร

ระบบ overhead เกิดข้ึนเพื่อให้สถาบันอยู่รอด ซึ่งผมก็ดีใจ 

ที่พิมพ์เขียวที่ผมเขียน ท�าให้สถาบันอยู่มาได้ถึง 30 ปี 

หลังจากตั้งทีดีอาร์ไอแล้ว อาจารย์ระดมขุนพลอย่างไร 

ผมไปพบอาจารย์อัมมาร สยามวาลา ที่วอชิงตัน อาจารย์เสนาะ 

ก็ไปด้วย แล้วอาจารย์อมัมารก็ตดัสนิใจกลับไทย อาจารย์อมัมารอยากกลบั

นานแล้ว แต่ไม่มีที่ท่ีเหมาะสมกับนิสัยและความตั้งใจของท่าน อาจารย์ 

อมัมารมองว่าทดีีอาร์ไอมันเข้ากับท่าน ท่านก็เลยเข้ามาเป็นนกัวจิยัคนแรก

ส่วนอาจารย์วีรพงษ์  รามางกูร ตอนนั้นเป ็นคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ จฬุาฯ พอทดีีอาร์ไอตัง้ขึน้ อาจารย์วรีพงษ์ก็ไปถามอาจารย์

วทัญญู ณ ถลาง ประธานคณะที่ปรึกษาของนายกฯ เปรม ว่าผมไปอยู่กับ

อาจารย์อาณัติดีไหม อาจารย์วทัญญูก็เห็นด้วย อาจารย์วีรพงษ์ก็เลยออก

จากจฬุาฯ มาอยู่กับผม จากนัน้อาจารย์ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์ ก็มาเป็น

ลูกน้องของอาจารย์วีรพงษ์ 

กรณีอาจารย์ฉลองภพนี่ตลก คุณพ่อของอาจารย์ฉลองภพเป็น

หมอ เป็นประธานสภาหอการค้าในสมัยนั้น ซึ่งหลังจากมีคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่ตั้งขึ้น 

ในสมัยพลเอกเปรม โดยอาจารย์เสนาะเป็นผูเ้สนอ ประธานสภาหอการค้า

ก็เป็นกรรมการด้วย ผมเองก็เป็นกรรมการ กรอ. ในฐานะท่ีปรึกษานายกฯ 

คุณพ่อของอาจารย์ฉลองภพนั่งอยู่ข้างๆ ผม ก็ถามผมว่าทีดีอาร์ไอมันคือ

อะไร ลูกผมบอกว่าจะมาท�างานท่ีน่ี ผมจ�าได้ว่าผมพูดกับท่านว่า ถ้าลูก

คุณหมอมาท�างานนะ รายได้จะไม่สูงมาก แต่ผมยืนยันว่ามาอยู่ท่ีนี่จะมี 

ชื่อเสียง แล้วผมแม่นไหม

แต่ละคนที่เข้ามาทีดอีารไ์อมีความเป็นสถาบันโดยตัวของตัวเอง 

อาจารย์อมัมารก็มีความเป็นสถาบันโดยตวัของอาจารย์อมัมารเอง อาจารย์

วีรพงษ์ก็มีความเป็นสถาบันโดยตัวของอาจารย์วีรพงษ์เอง มีลูกศิษย์ 

ลูกหา มีคนนับถือเยอะ ทุกคนมีความเป็นสถาบัน จึงท�าให้มีคนอื่นๆ 

ติดตามมา อาจารย์ไพจิตร เอื้อทวีกุล ก็ตามมา อาจารย์ทินพันธุ์ นาคะตะ 

ก็ตามมา อาจารย์โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ซึ่งตอนนั้นอยู่ท่ีสภาพัฒน์ ก็เข้า

มาช่วย 

ที่เป็นพิมพ์เขียวอีกอย่างก็คือ ทีดีอาร์ไอต้องมีวันพิเศษ นั่นคือ 

งานสัมมนาวิชาการประจ�าปี เป็นวันที่ทีดีอาร์ไอเปิดตัวประจ�าปี และเอา

ความรู้มาอภิปรายในวันนั้น ปีแรกที่เราท�า ฝร่ังมาเกือบคร่ึง อาจารย ์

วีรพงษ์ขึ้นเวทีเป็นหมอดูเศรษฐกิจ สมัยก่อนไม่มีใครพยากรณ์เศรษฐกิจ 

ทีดีอาร์ไอท�าเป็นคนแรก โดยอาจารย์วีรพงษ์ ตอนนั้นคนรอฟังอาจารย์ 

วีรพงษ์กันเยอะเลย เขาอยากรู้ว่าทีดีอาร์ไอจะพูดว่าอย่างไร
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ในฐานะที่อาจารย์มีส่วนสร้างทีดีอาร์ไอมากับมือ อาจารย์ประเมิน

บทบาทในรอบ 30 ปีของทีดีอาร์ไออย่างไร

ผมดีใจนะที่พิมพ์เขียวของผมหลายอย่างท�างานได้ดี เช่น over-

head งานสัมมนาวิชาการประจ�าปี การเอาคนท่ีมีความเป็นสถาบันมา

อยู่ร่วมกัน และอีกสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นอิสระ ถึงแม้ทุกวันน้ีหลายอย่าง

จะเปลี่ยนไป แต่รากฐานของมันยังไม่เปลี่ยน ซึ่งผมก็เฝ้าดูมันด้วยความ

ชื่นชม 

30 ปีที่ผ่านมา งานของทีดีอาร์ไอส่งผลต่อการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะของประเทศอย่างไร 

ในช่วงแรกมีผลมาก เพราะคนของเราเป็นสถาบันโดยตัวของ

เขาเอง ซึ่งเมื่อคนพวกนี้มารวมตัวกัน พลังมันก็เยอะ อีกอย่างคืออาจารย์

เสนาะ ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ มานั่งเป็นประธานมูลนิธิ และที่ส�าคัญ

ท่ีสุดคือพลเอกเปรม ในช่วงนั้น นักวิชาการของทีดีอาร์ไอเป็นท่ีปรึกษา

ของพลเอกเปรมหกคน มันจงึต่อสายตรงกับรัฐบาล เพราะฉะนัน้ นโยบาย

สาธารณะของรัฐบาลมาจากสมองของทีดีอาร์ไอเป็นส่วนใหญ่ แต่ตอนน้ี

มันไม่เหมือนเดิมแล้ว

เม่ือก่อน ทีดีอาร์ไอเช่ือมโยงกับรัฐบาลโดยตรง แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่

แล้ว ตอนนี้เม่ือทีดีอาร์ไอท�างานวิจัยดีๆ ได้ข้อมูลดีๆ ทีดีอาร์ไอ

ควรท�าอย่างไร

อย่างแรกคือเราต้องรักษาความเป็นอสิระเท่าชวีติ แต่เร่ืองความ

เป็นกลาง ทุกคนก็เห็นด้วยว่าทีดีอาร์ไอไม่จ�าเป็นต้องเป็นกลางทางความ
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คิด ความคิดจะเป็นกลางได้อย่างไร ความคิดมันเกิดขึ้นจากการไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน จากระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง จากการเก็บข้อมูล 

ที่ถูกต้อง ก็เกิดเป็นความคิด เป็นข้อสรุปออกมา แต่ถ้ามีคนเชื่อความคิด

นั้นเยอะ มันก็เกิดผลได้ผลเสียตามมา นี่เป็นปัญหาของทีดีอาร์ไอมาโดย

ตลอด ความคิดของเราเป็นประโยชน์กับใคร เขาก็ชอบ ความคิดของเรา

ไปขดัผลประโยชน์ของใคร เขาก็ด่า ก็โดนเป็นประจ�า เด๋ียวนีก้ย็งัโดน และ

ก็คงโดนต่อไป แต่ถ้ายงัอยากวางตวัอย่างนี ้กต้็องโดนอย่างนี ้ทีมั่นส�าคัญ

จริงๆ คืออย่าให้ค�ากล่าวหาของเขาเป็นจริง ว่าเราไปฝักใฝ่การเมือง

ถ้าความคิดของเรา การเก็บข้อมูลของเรา ระเบียบวิธีวิจัยของ

เรา และบทสรุปที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของเราเป็นประโยชน์ต่อใคร

หรือคัดค้านใคร เราก็ช่วยไม่ได้ แต่อย่าให้ค�ากล่าวหาของเขาเป็นความ

จริง คุณเห็นต่างจากเขาได้ แต่จะไปต่อต้านเขาก็ไม่ถูก เราไม่ได้โกรธเขา 

แต่เผอิญข้อมูลของเรา ระเบียบวิธีวิจัยของเรา การวิเคราะห์ของเรา และ

ความคิดของเรา มันไม่ตรงกับเขา เราก็ช่วยไม่ได้ 

เราเป็นสถาบันอิสระ เราก็น�าเสนอความคิดของเรา แล้ว

ประชาชนก็ตัดสินใจ แต่เคราะห์หามยามร้าย คนมาเชื่อเรามาก คนที่เสีย

ประโยชน์ก็มาโกรธเรา ทีดีอาร์ไอจะถูกนักการเมืองปิดหลายครั้งแล้ว แต่

ปิดไม่ได้ เพราะเราเป็นมูลนิธิ ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็เรียบร้อยไปนานแล้ว 

ถ้าทีดีอาร์ไอเป็นคน อาจารย์มองว่าทีดีอาร์ไอเป็นคนอย่างไร

มีบุคลิกอิสระ เป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเห็นแก่

ประเทศชาติ 

มีอะไรที่ไม่น่ารักบ้าง

ผมเป็นห่วงอย่างเดียว คือการแสดงความคิดเห็นกับการเป็น 

นักรณรงค์ มันไม่เหมือนกัน ผมอยากให้เราแสดงความคิดเห็นมากกว่า

การรณรงค์ ทีดีอาร์ไอไม่ควรท�างานรณรงค์ เราไม่ใช่เอน็จีโอ แต่หลายครัง้ 

เราเฉียดๆ ไปทางรณรงค์ 

คนทดีอีาร์ไอเข้าไปรบัต�าแหน่งทางการเมือง เช่น สมาชิกสภาปฏริปู 

ได้หรือไม่

ส�าหรบัผมนะ ไม่ได้ ไม่ใช่หน้าทีข่องเรา แล้วเราก็ไม่ใหญ่พอท่ีจะท�า 

เราสร้างคณุค่าของเราอย่างนีดี้กว่า แบบเล็กๆ ซือ่ตรงต่อวชิาการ เหน็แก่

ประเทศชาติ มีความเป็นอิสระ แล้วคนจะเห็นคุณค่าของเราเอง การเป็น

ผูน้�าเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านอะไรสกัอย่าง ให้คนอืน่ท�าเถอะ ไม่ใช่หน้าท่ี

ของเรา ผมคิดว่าถ้าท�าอย่างนี้ เราน่าจะยืนอยู่ได้ แล้วคนจะเคารพ คนจะ

คอยฟังว่าทีดีอาร์ไอจะพูดว่าอย่างไร ถึงเขาจะไม่เชื่อเราทั้งหมด แต่เขา

จะฟังเรา เพราะเราซื่อตรง เราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เรามีสติปัญญา

แต่ถ้าเราไม่เป็นอิสระ เรามีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นพวกนักรณรงค์  

วันหลังเขาก็ไม่ฟังเรา ผมอยากให้คนฟังเราไปเรื่อยๆ แม้เราจะไม่ใหญ่โต 

สุดท้าย ผมขอฝากไว้ส�าหรับคนทีดีอาร์ไอ

Strength มีสองอย่าง คือชื่อเสียงและบุคลากร 

Weakness เป็นมานานแล้ว และจะเป็นต่อไป คือสถานะทางการ

เงิน ความท่ีเราตรง เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เราตอบสนอง

ลูกค้าไม่ได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการ แต่เราต้องรักษาคุณค่าของเราไว้
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Opportunity มีเยอะมาก เพราะนโยบายสาธารณะมันไม่มีท่ีสิน้สดุ 

มัน beyond imagination แต่เราต้องเลือกว่าเราจะท�าเรื่องอะไร 

Threat ที่ผมเห็นคือการเมือง เรารักษาสมดุลมาได้ 30 ปี แต่จะ

โต้คล่ืนไปได้อกีกีปี่ ยิง่ช่วงหลัง โจทย์การเมืองยิง่ยาก เราต้องยนืให้ม่ันคง

ให้ได้ อกีเร่ืองคือบุคลากร ซึง่เป็นท้ังจดุแขง็และอปุสรรค ยุคนีเ้ป็นยุคผลัด

ใบ คนรุ่นใหม่ต้องโตตามให้ทัน ถ้าไม่ทัน จุดแข็งจะกลายเป็นอุปสรรค 

คนที่มาอยู่ทีดีอาร์ไอไม่เหมือนคนที่อยู่มหาวิทยาลัย คนที่อยู่

มหาวิทยาลัยเขาท�ามาหากิน เป็นอาจารย์ แต่ที่นี่มันมีคุณค่า มันมีความ

ชอบและวิญญาณของประเด็นนโยบายสาธารณะเข้ามาเก่ียวข้อง มันมี

ความภาคภูมิใจ มันเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ แต่มันเป็นคุณค่าทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น ถ้าเงินมันพอเพียง ไม่ถึงขนาดอยู่ไม่ได้ ผมคิดว่า

ยังหาคนดีได้ ถ้าเรารักษาความดีไว้ สถานที่ดีมันดึงดูดคนดี สถานที่เลว

มันก็ดึงดูดคนเลว คนท่ีมาท�างานกับผมช่วงแรก เพราะคนดีมันดึงดูด

คนดี ถ้าผมกับอาจารย์เสนาะเป็นคนเฮงซวย อาจารย์วีรพงษ์ อาจารย์ 

อมัมาร จะมาท�างานด้วยหรือเปล่า หลกัของทดีีอาร์ไอ เราต้องรักษาเอาไว้ 

เพื่อดึงดูดคนดีเข้ามา 

ส�าหรับคนท่ีอยากได้เงินมากๆ ก็ช่วยไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่ามีคน

จ�าพวกหนึ่งท่ีตั้งใจจะท�าเรื่องนโยบายสาธารณะ หรืออยากใช้ชีวิตท่ีเป็น

อิสระ พอมีพอกิน 

คนดีๆ ยังมี ยกเว้นว่าคุณค่าของเราลดน้อยถอยลง ซึ่งถ้าเป็น

แบบนั้น เราก็ไปโทษใครไม่ได้

สัมภาษณ์: 18 มิถุนายน 2557



ไพจิตร เอื้อทวีกุล

อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนที่สอง
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ปัญหาส�าคัญของประเทศไทยในความเห็นของอาจารย์คืออะไร

เราพิจารณาปัญหาได้ในสองระดับ คือระดับพื้นผิวและระดับ

มูลฐาน การพัฒนาประเทศไทยใน 30 ปีที่ผ่านมามีปัญหาเยอะแยะไป

หมด เพราะอะไร เพราะการวิเคราะห์วิจยัของเราท�าเฉพาะในระดับพืน้ผวิ  

ในเวลานี้ มองไปรอบตัวมีแต่ปัญหา จนอย่าว่าแต่สิบปีเลย ผมคิดว่า  

20 ปีก็แก้ไม่หมด มันเยอะเหลือเกิน 

ถามว่าแล้วแบบนี้จะท�าอย่างไร ก็ตอบว่าต้องจัดอันดับความ

ส�าคัญ ถ้าเราพิจารณาเฉพาะในระดับพื้นผิว เราจะไม่มีทางเดินต่อไปได้  

นีคื่อสิง่ทีก่�าลังเกดิขึน้ และน่าเป็นห่วงมาก เพราะทุกคนปรารถนาดี ทุกคน

อยากให้ท�าสิง่ท่ีตวัเองคิดว่าส�าคญั แต่เสรจ็แล้วก็ทะเลาะกัน ไม่ใช่ทะเลาะ

กันเร่ืองอะไรส�าคญัหรือไม่ส�าคัญนะ ทะเลาะกันว่าคุณเหน็ว่าของคุณส�าคญั

กว่าของผม เรื่องของผมส�าคัญท่ีสุดในจักรวาล แล้วคุณไม่ท�า คุณจะท�า

เรื่องของคุณซึ่งเป็นเรื่องกระพี้ ทุกครั้งที่จะปฏิรูปก็จะเกิดปัญหานี้ แล้วก็

ตกลงกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองจริงๆ ขอให้

ก้าวล่วงจากปัญหาพื้นผิวไปสู่ปัญหามูลฐาน 

ถามว่าปัญหามูลฐานของสังคมไทยคืออะไร ปัญหามูลฐานของ

การพัฒนาประเทศไทยคืออะไร ค�าตอบของผมก็มีอยู่ประการเดียว คือ

การขาดจริยธรรมในทุกระดับของสังคม 

ค�าว่าจริยธรรมแปลว่าอะไร แปลว่าการท่ีคุณรู้ว่าในต�าแหน่ง

หน้าท่ีการงานของคุณ ในสถานะทางสังคมของคุณ มีอะไรท่ีพึงกระท�า  

มีอะไรทีไ่ม่พงึกระท�า ถ้าคุณไม่รู้สองข้อนี ้คุณมีปัญหาแน่ๆ ซึง่เร่ืองนีไ้ม่ใช่

เฉพาะผู้น�า ทุกคนในสังคม หรืออย่างน้อยที่สุดคนส่วนใหญ่ในสังคม ต้อง

รู้เร่ืองนี้ คนกวาดถนนก็ต้องมีจริยธรรม คนขับแท็กซี่ก็ต้องมีจริยธรรม 

นายกรัฐมนตรีก็ต้องมีจริยธรรม 

แน่นอน จริยธรรมของนายกฯ ส�าคัญกว่าจริยธรรมของคนกวาด

ถนน ถ้าสังคมจะอยูไ่ด้ คนทุกระดับจะต้องรู้ว่าควรท�าอะไร ไม่ควรท�าอะไร 

ถ้าคุณเป็นคนกวาดถนน แล้วไม่รู้ว่าควรท�าอะไร คุณขี้เกียจ คุณก็กวาด

ขยะลงท่อน�า้ ในท่ีสุดน�า้กท่็วม แต่ถ้าคุณเป็นนายกฯ แล้วคุณเอาอ�านาจไป

โกงกินบ้านเมือง ท�าความเสยีหายให้บ้านเมืองทุกวนั นัน่คือความหายนะ 

คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องรู้ว่าในฐานะคนไทย ในฐานะคนกวาด

ถนน ในฐานะนายกรัฐมนตรี เราต้องท�าอะไร เราต้องไม่ท�าอะไร  ถ้าคุณ

ไม่รู้ว่าต้องท�าหรือต้องไม่ท�าอะไร คุณล่มจมแน่นอน เพราะเมื่อคุณไม่รู้ว่า

คุณควรท�าอะไร คุณไม่ควรท�าอะไร คุณก็ท�าในสิ่งท่ีคุณคิดว่ามันสะดวก

สบาย คุณก็ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง นี่คือสิ่งที่ก�าลังท�าลาย

สังคมไทย  

เม่ือไม่นานมานี้มีการส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเร่ือง

คอร์รัปชั่น ผลออกมาว่ากว่าร้อยละ 60 ยอมรับได้ ถ้าได้ประโยชน์ด้วย  

เรื่องนี้น่ากลัวมาก เพราะนักศึกษาเป็นคนที่เราหวังว่ายังมีคุณธรรม ยังมี 
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อุดมการณ์ ยังมีจริยธรรม ยังไม่ถูกท�าให้แปดเปื้อนโดยสังคม เหมือน

ผ้าขาวสะอาด แต่คนพวกนี้บอกว่าถ้าได้ประโยชน์ คุณจะท�าอย่างไรกับ 

บ้านเมืองก็ได้ และนีก่เ็ป็นความจรงิ มีรัฐบาลไหนในโลกท่ีปู้ย่ีปู้ย�าบ้านเมือง 

แต่เลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกที เพราะคนยอมรับได้  คนยอมรับได้เพราะอะไร 

เพราะเขาได้ประโยชน์ด้วย

ในสภาพการณ์อย่างนี้ คุณท�าอะไร มันก็เน่า คุณท�าอะไร มัน

ก็ล่มจม เพราะอะไร เพราะคุณไม่รู้ดีรู้ชั่ว คุณก็รับเอาผลประโยชน์ใส่ไว ้

ในหัวใจ คุณก็รับเอาความชั่วใส่ไว้ในหัวใจ ว่านี่คือสรณะ นี่คือที่พึ่ง อะไร

ท่ีได้ประโยชน์ เอาทัง้หมด แล้วสงัคมจะอยูไ่ด้อย่างไร เพราะฉะนัน้ ถ้าคณุ

ไม่ปฏิรูปเรื่องจริยธรรม คุณไม่มีทางรอด คุณล่มจมแน่นอน

อาจารย์คิดว ่าป ัญหามูลฐานที่ส�าคัญคือเรื่องจริยธรรมและ

คอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่ง ปัญหาของสังคมไทยก็คือการขาด

จริยธรรมในทุกระดับ เอาความชั่วใส่ไว้ในหัวใจเป็นสรณะ นั่นแหละคือ

ปัญหาที่แท้จริง 

ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะผู้น�า ผู้รู้ องค์กรอิสระ 

องค์กรประชาสังคม องค์กรวชิาชพี ปล่อยให้มันเป็นไปโดยไม่ท�าอะไรเลย  

ท่ีน่าเสียดายที่สุดก็คือศักยภาพของทีดีอาร์ไอ เรามีศักยภาพมหาศาล 

ผมไม่เคยเห็นที่รวมของคนที่มีคุณภาพมากขนาดนี้ แต่ขอใช้ค�าไม่สุภาพ

หน่อยนะ เรามันอวดดีเกินไป 

อีกเร่ืองหนึง่ซึง่อาจจะรุนแรงกว่า เป็นปัญหาทัง้ในระดับชาตแิละ

ระดับโลก ก็คือการขาดจริยธรรมแห่งความยัง่ยืน  เร่ืองนีไ้ม่เฉพาะคนไทย 

แต่คนท้ังโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เราปล่อยให้โลกาภิวัตน์ครอบง�า

คนไทยจนหมดสิ้น ความเป็นเมืองพุทธ ความเป็นประเทศที่มีอารยธรรม

ตะวนัออก เราท้ิงไปหมด แล้วเราก็เอาหลกัของสังคมตะวนัตกมาใช้เตม็ตวั 

สงัคมตะวนัตกในเวลานีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานของอะไร สังคมตะวนัตก 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโลภแบบไม่มีขีดจ�ากัด ถามว่าแล้วมันชั่วร้าย

อย่างไร ก็ อดัม สมิธ (Adam Smith) บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าทุกคนจงโลภ 

แล้วมือที่มองไม่เห็นจะจัดระเบียบให้เราเอง แต่คนที่คิดเรื่องนี้ไม่ใช่ อดัม 

สมิธ คนที่คิดเรื่องนี้คือ อดัม เฟอร์กูสัน (Adam Ferguson) ปราชญ์ชาว

สกอต รุ่นพีข่อง อดัม สมิธ เขาเอามาใช้กบัการเมืองการปกครอง เขาบอก

ว่ามนุษย์ในทุกสังคมต้องพยายามหาทางควบคุมการหาประโยชน์ใส่ตัว

ของคนในสังคม เนื่องจากทุกคนเห็นแก่ตัว ทุกคนพยายามเอาประโยชน์

เข้าตัวให้มากที่สุด ถ้าอยู่คนเดียวในถ�้าก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าอยู่รวมกันหลาย

คน ทุกคนก็แย่งกัน มันต้องมีวิธีที่จะท�าให้ทุกคนอยู่ในขอบเขต 

หลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่เราเร่ิมมีการบันทึกเร่ืองราว ทุกระบบ

ต่างก็หาทางจ�ากัดขอบเขตของความเห็นแก่ตัว ถามว่าควบคุมอย่างไร 

ก็ต้องใช้อ�านาจ อ�านาจอย่างเบาหรืออ�านาจอย่างหนักก็แล้วแต่ ท้ายที่สุด

แล้ว ถ้าคุณเห็นแก่ตัวเกินไป คุณก็อยู่ในสังคมไม่ได้ เขาก็เอาไปทุบหัว  

มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมา 

จนมาถึงยุคปัจจุบัน มีความคิดอ่านเกิดขึ้นว่า การท�าอะไรก็ตาม

มันไม่ได้ผลตรงตามท่ีเราตัง้ใจทุกเร่ือง หรือทฤษฎีของการได้ผลท่ีไม่ตัง้ใจ 

ซึ่งบอกว่าแทนที่จะไปจ�ากัดไม่ให้มีเสรีภาพ เพื่อจะได้ไม่เห็นแก่ตัวมาก

เกินไป ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือปล่อยให้ทุกคนมีเสรีภาพ และเนื่องจากทุกคน

ก็ต้องการอย่างนัน้ แต่ท�าไม่ได้ เพราะคนอืน่เขาก็จะขดั กป็ล่อยให้แข่งขนั

โดยเสรีสิ ใครแข่งขันชนะก็เอาไป นี่คือทฤษฎีของการได้ผลท่ีไม่ตั้งใจ  

ถ้าไม่มีทฤษฎีนี้ ก็จะไม่มี อดัม สมิธ จะไม่มี The Wealth of Nations และ

จะไม่มีเศรษฐกิจทุนนิยม 

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) บอกว่าทุนนิยมอยู่ไม่ได้ เพราะความ
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ขัดแย้งภายในของระบบทุนนิยม แต่ปัญหาแท้จริงร้ายแรงกว่านั้น เม่ือ  

22 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก 1,600 คน รวมทั้งหนึ่งร้อยกว่า

คนทีไ่ด้รับรางวลัโนเบลจาก 77 ประเทศ ออกแถลงการณ์เตอืนมนษุยชาติ

ว่ามนษุย์ก�าลงัท�าลายฐานรากของการด�ารงอยูข่องตวัเอง เพราะเราก�าลงั

ช่วยกนัท�าลายดาวเคราะห์ดวงนีจ้นย่อยยับ ทนีีถ้้าโลกย่อยยบั ไม่สามารถ

ฟื้นคืนมาได้ มันก็ไม่สามารถรองรับชีวิต สิ่งท่ีเราท�าอยู่ในเวลานี้ไม่ได้

ท�าลายแค่ชีวิตของมนุษย์ แต่มันท�าลายทุกชีวิตท่ีโชคร้ายต้องมาอยู่ร่วม

โลกกับเรา เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเขาเตือนไว้แล้ว

แต่ค�าตอบของนักเศรษฐศาสตร์ท้ังหลายคือไม่ต้องเป็นห่วง 

หน้าที่ของเราคือรักษาเสถียรภาพระยะส้ัน ส�าหรับเสถียรภาพระยะยาว 

ระบบจะดูแลตัวมันเอง โดยใช้ราคาเป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งจะน�าไปสู่การ

ทดแทน อะไรทีข่าดแคลน ราคามันก็แพง เราก็เอาของทีถ่กูกว่ามาทดแทน 

และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีจะท�าให้เราสามารถทดแทนได้ตลอดไป 

เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ระบบมันดูแลตัวมันเองได้ 

แต่ในเวลานี ้ผู้รู้จ�านวนมากขึน้ทุกที โดยเฉพาะในยุโรป เขาไม่ได้

พูดกันเรื่อง growth เขาพูดกันเรื่อง degrowth ถ้าคุณหวังจะอยู่รอด คุณ

ต้องบริโภคน้อยลง ในเวลานี้ ถ้าคุณบริโภคอย่างนี้ มันล่มจม 

เศรษฐกิจโลกโตขนาดนี้ เราเอาไม่อยู่แล้ว เพราะอะไร เพราะเรา

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าที่เรามีอยู่ไปแล้วครึ่งเท่าตัว หรือเท่ากับ

เราใช้โลกไปแล้ว 1.5 ใบ องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าภายใน  

25-30 ปี เราจะต้องใช้ทรัพยากรของโลก 2 ใบ และภายใน 50 ปี เราจะ

ต้องใช้ทรัพยากรของโลก 2.8 ใบ ถามว่าคุณจะไปหาโลกมาจากไหนอกีใบ

สองใบให้เราถลุงเล่น มันไม่มีทาง และเทคโนโลยกีแ็ก้ปัญหานีไ้ม่ได้ เพราะ

ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เราผลิตเกินตัว ปัญหาที่แท้จริงคือเราบริโภคเกินตัว 
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การบริโภคไม่ใช่ปัญหาเทคโนโลยี การบริโภคเป็นปัญหาค่านยิม 

คุณจะแก้ปัญหาค่านิยม คุณจะต้องแก้ที่จริยธรรม จริยธรรมอะไร ก็คือ

จริยธรรมแห่งความยั่งยืนนั่นเอง

ทุกอย่างมันโยงกันหมดใช่ไหมครับ

ทุกอย่างมันโยงกันหมด แม้แต่พวกนักโฆษณาที่ Madison  

Avenue ยงับอกว่าแทนท่ีเราจะใช้เงนิประมาณหนึง่ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั

ต่อปีเพือ่โฆษณาสนิค้า เพือ่บอกคุณว่าต้องบรโิภคมากข้ึน มากข้ึน มากข้ึน 

ถ้าคุณจะมีความสุข คุณต้องบริโภคมากขึ้น เราเอาหนึ่งล้านล้านดอลลาร์

สหรฐัมาส่งเสริมให้คนบริโภคเพือ่ความย่ังยืนดีไหม หยดุขายสนิค้า แต่จง

หันมาขายความยั่งยืน เพราะนี่คือทางรอดของโลกและของมนุษย์

เพราะฉะนั้น ปัญหาของเมืองไทย ในระดับชาติ ก็คือการขาด

จริยธรรม ส่วนในระดับโลก ก็คือการขาดจริยธรรมด้านความยั่งยืน เรามี

ปัญหาทั้งสองระดับ 

ถามว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทีดีอาร์ไอท�าอะไรได้บ้าง ตอนที่ผมเป็น

ประธานสถาบัน ก็พยายามบอกคนอืน่ว่าเราชือ่สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย ไม่ได้ชื่อสถาบันเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา เศรษฐศาสตร์

ก็ดี ก็ท�าไป แต่คุณอย่าหยุดแค่นั้น มันไม่พอ คุณต้องไปหาคนที่เก่งทาง

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความอยู่รอด ซึ่งมี คุณต้องไปหามา คุณอย่าอ้าง

ว่าฉันไม่ท�า เพราะฉันไม่มีความช�านาญพิเศษในเรื่องเหล่านี้ ฉันเก่งทาง

เศรษฐศาสตร์ ฉันก็จะท�าเรื่องเศรษฐศาสตร์เท่านั้น

ตอนนั้นอาจารย์ชวนใครเข้ามาช่วยท�างานบ้าง

หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ และคุณสงคราม กระจ่างเนตร แต่

พอผมลาออก ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมา

อย่างไรก็ตาม ที่พูดทั้งหมดนี้ ไม่ได้ต�าหนิใครทั้งสิ้น มันเป็นเรื่อง

ของความทะนงตน ในแวดวงสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าตัวเอง

เก่ง ตัวเองเย่ียม เพราะฉะนั้นคนอื่นอย่ามายุ่ง ฉันเก่งเร่ืองนี้ ฉันจะท�า

เรื่องนี้ 

ระบบการศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้หรือไม่ 

คนท่ีท�าเร่ืองการศึกษา จะต้องเข้าใจปัญหาท่ีแท้จริงเกีย่วกบัการ

ศึกษา  50 ปีที่ผ่านมา เราปฏิรูปการศึกษามากี่ครั้งกี่หน ยิ่งปฏิรูปเท่าไร 

ยิ่งเลวลงเท่านั้น 

ในไบเบิลบอกว่า ตอนท่ีพระเจ้าสร้างโลก พระเจ้าบอกว่า “Let 

there be light; and there was light.” คือพระเจ้าประกาศิตว่าจงมีแสง

สว่าง ก็มีแสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดหายไป แต่นักการศึกษาไทยบอกว่า 

“Let there be light; and the darkness was greater than ever before.” 

คือความมืดมันยิ่งมืดกว่าเดิม เพราะอะไร ปัญหามันเริ่มมาจากการทุ่มเท

สร้างโรงเรียนฝึกหัดครู และเนื่องจากรีบท�า ก็เลือกเด็กไม่ได้ ใครมาก็รับ

หมด ทีนี้วิชาครู เราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ต้องเก่งเป็นพิเศษถึงจะเรียน

ได้ ใครก็เรียนได้ เพราะฉะนั้นพวกเกรด 2.00 หรือใกล้เคียง ก็รับหมด 

คุณเร่ิมจากวัตถุดิบที่เลวที่สุดที่จะหาได้ ถูกไหม ตะบันกันอยู่

อย่างนี้ ผลผลิตออกมา เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น มีแต่คนที่รู้วิธีสอน แต่

ไม่รู้วิชาที่ตัวเองสอน ผมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ที่บอกว่ารู้วิธีสอน ผมไม่เชื่อ 

เพราะถ้าเชื่อ เขาจะไม่ปฏิรูปกันอย่างนี้ เราปฏิรูปกันอย่างไร กระโปรง

สั้น กระโปรงยาว เดี๋ยวก็กระจายอ�านาจ เดี๋ยวก็ child-centered learning 

เดี๋ยวก็ whole-school approach ก็ว่ากันไปเรื่อยๆ ที่ร้ายที่สุดคือนักการ

ศกึษาไม่ยอมรับว่าปัญหาการศกึษาของเมืองไทยคือการท่ีครดู้อยคณุภาพ 

ในเมื่อไม่ยอมรับเรื่องนี้ เวลาจะแก้ก็ไปแก้กันที่ระบบ เพราะบุคลากรดีอยู่



82 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย30 ปี ทีดีอาร์ไอ 83

แล้ว ปัญหาต้องอยู่ที่ระบบ เราก็แก้ระบบ ก็แก้ระบบจนไม่รู้จะแก้อย่างไร

ตัวอย่างท่ีดีของปัญหาพื้นฐานของการศึกษาของไทย ก็คือการ

เรยีนการสอนภาษาอังกฤษ กว่าจะจบมัธยมปลาย เด็กของเราเรียนภาษา

อังกฤษมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี แต่ภาษาใช้ไม่ได้  มันจะใช้ได้ได้อย่างไร  

ในเมื่อครูผู้สอนก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษ  อย่าว่าแต่ 12 ปีเลย ต่อให้ตะบันเรียน

กัน 120 ปี มันก็ยังไม่ได้อยู่ดี  นี่ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ก็คือ

ภาษา วทิยาศาสตร์ก็คอืภาษา ถ้าครไูม่รู้ภาษาเสยีแล้ว นอกจากจะสอนให้

เด็กรู้ไม่ได้แล้ว ยังท�าให้ได้ผลตรงกันข้ามกับเจตนา (counterproductive) 

เด็กจะเกิดความเบ่ือหน่าย ความกลัว และความอุดตันเชิงความคิด  

(mental block) พอเห็นสัญลักษณ์ เห็นสมการ ก็ไข้ข้ึนแล้ว เด็กไทย 

ก่ีล้านคนท่ีเรียนอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ไม่ได้ เพราะครู 

ผู้สอนไม่รู้ภาษา

ผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูว่าท�าไมมันจึงเลวทราม สมัยก่อน ใน

ชมุชนมีปูชนยีบุคคลอยูส่ามอย่าง คือพระ หมอ และครู ครเูป็นปูชนยีบุคคล 

แม้แต่ศรีปราชญ์ ก่อนตายยังบอกว่า เราก็ศิษย์มีอาจารย์ 

สมัยก่อน ครนูีเ่รือ่งใหญ่ แต่เด๋ียวนีค้รูเป็นอะไร ครเูป็นคนรบัจ้าง

สอนหนังสือ เรียนอย่างอ่ืนไม่ได้แล้วก็มาเรียนครู หลังจากปฏิรูปคร้ัง

สุดท้าย ครูกลายเป็นอะไร ครูกลายเป็นคนที่มีหน้าที่เสิร์ฟอาหาร แล้วก็

ฟ้อนร�ารับแขก เวลาแขกเมืองมา ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวนี้หน้าที่หลักของครู

คือร�าอวยพรแขกเมืองกับเสิร์ฟอาหาร แล้วครูที่อยู่ในฐานะอย่างนี้จะเป็น

ปูชนียบุคคลได้อย่างไร 

ถ้าคุณต้องการครูที่มีคุณภาพ คุณต้องแก้ทางด้านอุปสงค์ เรื่อง

นี้มีตัวอย่างมาแล้ว ก่อนที่ฟองสบู่จะแตกในปี 2540 เด็กหัวกะทิที่จะเข้า

มหาวิทยาลัยเขาสมัครเข้าคณะไหน แพทย์ วิศวฯ ไม่ใช่ เขาสมัครเข้า

นิเทศศาสตร์ นี่เร่ืองจริง ไปเช็กได้เลย เพราะบัณฑิตทุกคนท่ีจบมาจะมี

งานดีๆ รออยู่อย่างน้อยเจ็ดงาน เร่ืองแบบนี้ไม่ต้องมีใครบอก เด็กเขา 

ไม่โง่หรอก 

เพราะฉะนั้น ตราบใดท่ีเรายังปฏิบัติกับครูแบบนี้ คุณจะได้แต่

พวกปลายแถว แต่เราต้องการระดับหัวกะทิ ถ้าสังคมไทยจะเจริญ คนที่

จะดูแลสมองของลูกหลานเรา คนที่จะดูแลจิตใจของลูกหลานเรา จะต้อง

เป็นคนที่ดีที่สุดที่เราจะพึงหาได้

คณุจะไปหาคนพวกนีม้าจากไหน ถ้าคุณสร้างส่ิงจงูใจให้มันถกูจดุ 

คณุก็ไม่ต้องไปบังคบัใคร เขามาเอง การทีเ่ราจะท�าอย่างนี ้หมายความว่า

เราจะต้องสร้างระบบจูงใจให้ถูกต้อง ไม่เฉพาะแต่รายได้  

สถานะของครูส�าคัญมากๆ ท�าไมเด็กๆ ถึงได้ขวนขวายเรียน

หมอกันนัก เพราะนอกจากจะรวยแล้ว มันยังมีสถานะในสังคม ใครๆ ก็

เรียกคุณหมอ ใครๆ เจอหน้าก็ยกมือไหว้ อายุน้อยกว่าขนาดรุ่นลูกก็ยัง

ต้องยกมือไหว้ เพราะเป็นหมอ แล้วถ้าครูยังไปฟ้อนร�าอยู่อย่างนี้ ใครเขา

จะมาเรียนครู

ซ�า้ร้ายกว่านัน้ เรายังสร้างค่านยิมทีผ่ดิ คอืสอนให้ครูโกง จากการ

ปฏิรูปครั้งหลังสุด เราเอาอย่างพวกข้าราชการในมหาวิทยาลัย ใครอยาก

จะก้าวหน้า ต้องเขียนผลงานวิชาการ เรียนฝึกหัดครูมาสี่ปี ไม่เคยเขียน 

ผลงานวิชาการ แล้วท�าอย่างไร อยากก้าวหน้า ก็ไปจ้างเขาเขียน 

คุณสอนให้ครูทุจริตใช่หรือไม่ คุณบังคับให้ครูโกงใช่หรือไม่ แล้ว

คณุเอาคนพวกนีม้าสอนจริยธรรมให้ลูกหลานของคณุใช่หรือไม่ ครูเขาอยู่

ดีๆ เขาไม่โกง คณุไปบังคบัให้เขาโกง นีคื่อผลพวงของการปฏิรูปการศกึษา 

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษา คุณต้องแก้ที่ครู 

การจะแก้ที่ครู ก็ต้องแก้ทางด้านอุปสงค์ ไม่ใช่อุปทาน อุปทานมันตามมา

เอง 

โจทย์อยู่ทีคุ่ณจะท�าอย่างไรกับครูทีมี่อยู่สีแ่สนกว่าคน ซึง่ส่วนมาก
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ด้อยคุณภาพ ครูเก่งครูดีมี แต่น้อยมาก คุณไล่คนพวกนี้ออกไม่ได้ เด็ก 

สบิกว่าล้านคน จะเอาครูท่ีไหนมาสอน และคุณกไ็ม่ควรท�าแบบนัน้ เพราะ

มันไม่ใช่ความผิดของครู มันเป็นความผิดของคนที่ฝึกหัดครู 

เราจะแก้ปัญหาเรื่องครูอย่างไร

วิธีแก้ง่ายๆ คือสร้างระบบคู่ขนาน ระบบเก่าก็ท�าไป แต่คุณสร้าง

ระบบใหม่ขึ้นมา ระบบใหม่คือครูคุณภาพ ฝึกหัดครูที่ท�าๆ กันอยู่ เลิกให้

หมด เราห้ามคนมาเรียนไม่ได้ มหาวิทยาลัยมันเต็มประเทศ แต่เราต้อง

ท�าให้ทุกคนเข้าใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เม่ือเรียนจบทางด้านนี้ ยังไม่มี

สทิธิส์อนหนงัสอื แล้วใครจะมาสอน ครคูณุภาพมาจากไหน กต้็องต่อยอด

มาจากบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา เข้ามาท�าอะไร เข้ามาเรียนวิชาครูหนึ่งปี 

เพราะฉะนัน้ จบมาแล้วถอืว่าเป็นปริญญาโท มีเงนิเพิม่พเิศษ เหมือนหมอ 

เหมือนวศิวฯ จบออกมาแล้วได้เงนิเดือนดีท่ีสุด ทางก้าวหน้าโล่งตลอด คณุ

ไม่ต้องไปบรหิาร ไม่ต้องเป็นอธบิดี คณุเป็นครูท่ีดี คุณมีสทิธ์ได้ขึน้เงินเดือน 

ทุกอย่างเราจะวางรูปแบบไว้หมด เรื่องสวัสดิการ เรื่องสถานะทางสังคม 

เราจะตั้งสถาบันวิชาชีพครูขึ้นมา ใครเป็นสมาชิกแล้วมีหน้ามีตาในสังคม 

สถาปนิกเขาก็ต้องเป็นสมาชิกของสถาบันของเขา วิศวฯ ก็ต้องเป็น หมอ

ก็ต้องเป็น ครกูต้็องเป็น ใครมีประกาศนยีบัตรนี ้เอาไปตดิหน้าบ้านได้เลย

ขณะเดียวกัน ครูส่ีแสนกว่าคน จะท�าอย่างไร หน้าท่ีอีกอย่าง 

ที่ส�าคัญของสถาบันนี้ ก็คือยกระดับคุณภาพของครูท่ีมีอยู่ คือเราจะเปิด

กว้างตลอดเวลา คุณย้ายจากสายเอมาสายบีได้ตลอด ขอให้คุณสอบผ่าน 

ถ้ามีความก้าวหน้า มีสิง่จงูใจแบบนี ้ครูขวนขวายแน่ ครูสอนภาษาองักฤษ 

ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ไม่ต้องผุด 

ต้องเกดิ คณุจะสอนคณติศาสตร์ ก่อนท่ีลูกของผมจะกลัววชิาคณิตศาสตร์

ขี้หดตดหาย คุณต้องไปสอบให้ได้ สอบได้แล้วอ้าแขนรับเลย มาเลย มา
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เข้าสายบี เงินเดือนจากที่เคยได้ 10,000 เราให้คุณเลย 23,000 เอาไป

เลย แต่คุณต้องสอบให้ได้

ถ้าเราท�าอย่างนี้ เด็กที่หัวดีก็จะขวนขวาย แล้วย้ายมาสายนี้  

10 ปี 20 ปี เราจะได้ระบบการศึกษาที่ดี ไม่ใช่ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า  

คนไทยไม่โง่ คนไทยเก่งเท่ากับฝรั่ง พิสูจน์ได้ เรียนหนังสือ เราโง่กว่าเสีย

เม่ือไร เพยีงแต่เราให้โอกาสเขา ให้ส่ิงจงูใจท่ีถกูต้อง ปล่อยเขาไป เขากจ็ะ

ไปท�าของเขาเอง ขอเพียงเท่านี้ 

คุณจะปฏิรูปอะไรก็ตาม ขอความกรุณา อย่าปฏิรูปการศึกษาได้

ไหม ถ้าคุณจะท�าอย่างเดิม ก็ทิ้งมันเอาไว้ดีกว่า เพราะถ้าคุณปฏิรูปอย่าง

เดิม มันก็จะเลวลงไปอีก แล้วจะเสียทรัพยากรอีกไม่รู้เท่าไร

คุณต้องท�าเร่ืองการศึกษา แต่คุณต้องท�าวิธีใหม่ คุณต้องจับ

ให้ได้ว่าประเด็นปัญหามันอยู่ที่ไหน ประเด็นปัญหาอยู่ที่ครู คุณก็ต้อง

แก้ที่ครู แล้วคุณก็จะได้ระบบการศึกษาที่ดี และคุณต้องใจเย็น ประเทศ 

สแกนดิเนเวียใช้เวลาสองชั่วคน เพื่อจะสร้างเด็กที่มีคุณธรรม ท�าไมเรา 

ไม่ใช้เวลาสองชั่วคน เพื่อสร้างเด็กที่มีความรู้และคุณธรรม

หน้าทีข่องครูไม่ใช่แค่ดูแลสมองของเด็ก แต่ครูต้องดูแลจติใจของ

เด็กด้วย และครูต้องเลิกเอาความช่ัวใส่ในจติใจของเด็ก เพราะไม่อย่างนัน้

มันยิ่งฉลาด มันยิ่งโกง คนที่น่ากลัวมากๆ คือคนฉลาดที่โกง คนที่น่ากลัว

มากกว่านัน้คือคนโง่ทีข่ยนั พวกปฏิรูปการศกึษาคอืคนโง่ทีข่ยนั ปฏิรูปอยู่

ได้ ไม่ยอมเลิก

แนวทางการแก้ปัญหาควรเป็นอย่างไร

ผมบอกไปแล้ว เร่ืองการแก้ปัญหาการขาดจริยธรรม มันอยู่ที่ 

หนึ่ง ระบบการศึกษา ไม่ใช่ปฏิรูปอย่างที่ท�ากันอยู่ คนที่จะดูแลจิตใจของ

เด็ก ต้องเป็นคนดี ต้องเป็นคนมีจริยธรรม ต้องเป็นคนที่รู้ว่าคนเป็นครู

พึงท�าอะไร คนเป็นครูไม่พึงท�าอะไร เด็กที่จะเรียนจบออกไปเป็นบัณฑิต 

ต้องรู้ว่าบัณฑิตพึงท�าอะไร บัณฑิตไม่พึงท�าอะไร ต่อไปปัญญาชนพวกนี้ 

จะเป็นผู้น�าประเทศ พวกเขาต้องรู้ว่าผู้น�าประเทศพึงท�าอะไร ไม่พึงท�า

อะไร เราต้องท�ากิจกรรม ต้องมีชมรม ต้องสั่งสอนเด็กให้ซึมซาบว่าท�าดี

ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว 

สอง เราต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอยืมค�าพูดของคุณ 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาใช้หน่อยได้ไหม คือตั้งแต่หัวน�้าถึงท้ายน�้า ที่ไม่ดีคือ

ต�ารวจ คืออัยการ คุณต้องปฏิรูปทั้งกระบวนการ โดยจัดระบบต�ารวจใหม่ 

แต่ไม่ใช่ไปตั้งกระทรวงนะ แล้วก็ไม่ใช่ให้เป็นเรื่องของท้องถิ่น คุณต้องหา

วิธีที่จะให้สิ่งจูงใจกับต�ารวจ เช่นเดียวกับครู 

กระบวนการยุติธรรมของเราไม่ดี เพราะต�ารวจไม่ดี ต้องแก้ท่ี

ต�ารวจ ต�ารวจดี ให้เจริญ ต�ารวจเลว ให้ติดคุก อัยการก็เหมือนกัน 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระ ให้

ตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ท�าไมสิงคโปร์ท�าได้ สิงคโปร์ท�าสองอย่างควบคู่กัน 

แต่ของเขาง่ายกว่าเราเยอะ เพราะเขามีคนน้อย  ถ้าข้าราชการดี เขาเพิ่ม

เงนิเดอืนให้ แล้วก็ให้ก้าวหน้า พอมีพอกิน ไม่ต้องโกง ไม่ต้องออกไปท�างาน

ธนาคาร ท�าราชการนีแ่หละ  แต่ถ้าใครโกง เขาจบัเข้าตะราง เกาหลีใต้ก็ท�า 

ประธานาธิบดีเข้าคุก ญี่ปุ่นเอานายกรัฐมนตรีเข้าคุก เขาท�าจนกลายเป็น

เร่ืองปกตใินสังคม รัฐมนตรีหญงิองักฤษถูกหนงัสือพมิพ์กล่าวหาว่าใช้เงนิ

ค่าเดินทางเกินสมควร เขาก็ลาออก ของอังกฤษเขาเพียงแค่หนังสือพิมพ์ 

แล้วก็ไม่ได้เป็นเร่ืองใหญ่เลย เป็นคอลัมน์เล็กๆ บอกว่ารัฐมนตรีคนนีใ้ช้เงนิ

ค่าเดินทางเกินสมควร อาทิตย์ต่อมา ลาออกเลย 

เรื่องจริยธรรมแห่งความยั่งยืน เราจะจัดการกับมันอย่างไร

นีเ่ป็นเร่ืองของผูรู้้โดยตรง ต้องเป็นผูน้�า เป็นคนเบิกทาง ทดีีอาร์ไอ 
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ต้องเบิกทาง ไม่ใช่นั่งกระดิกเท้าสบายใจ เพราะถ้าโลกอยู่ไม่ได้ เมืองไทย

อยู่ไม่ได้ ทีดีอาร์ไอก็อยู่ไม่ได้ คุณก็อยู่ไม่ได้ ลูกของคุณก็อยู่ไม่ได้  

สิ่งท่ีต้องท�าโดยเร็วท่ีสุดก็คือ พวกผู้รู ้ พวกสถาบันวิชาการ 

สถาบันอิสระ ต้องหันมาจับเรื่องความยั่งยืนเป็นหัวใจส�าคัญ ไม่ท�าอย่าง

อื่นไม่ว่า แต่เรื่องนี้คุณต้องจับให้ได้ แล้วคุณจะต้องจับที่ต้นตอ ต้นตอของ

มัน ถ้าเราดูในระดับผิวเผิน คือการบริโภคเกินควร แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวแปร

หลัก ตวัแปรหลกัก็คือจริยธรรมของมนษุย์ จริยธรรมทีต่ัง้อยูบ่นความโลภ

อันไร้ขอบเขต โรคร้ายที่ท�าให้สังคมมนุษย์อยู่ไม่ได้ อารยธรรมมนุษย์อยู่ 

ไม่ได้ ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ไม่ได้ คือทุนนิยม 

เราจะท�าให้โลกใบนี้ยั่งยืนได้อย่างไร

คุณต้องสร้างใหม่ทั้งหมด วิธีท่ีจะท�าให้โลกใบนี้ยั่งยืนนั้นง่าย 

นดิเดียว คอืคนจนและประเทศจนต้องมีลูกน้อยลง คนรวยและประเทศรวย

ต้องบริโภคน้อยลง เท่านี้ก็อยู่ได้ เราไม่มีปัญญาสร้างระบบเศรษฐกิจที่จะ

ท�าให้คนสองหม่ืนล้านคนอยูดี่กินดีได้ตลอดไป ไม่อย่างนัน้ก็ต้องหาโลกมา

อกีแปดใบ แต่เราท�าให้คนไม่เกนิแปดพนัล้านคนมีชวิีตท่ีดีพอสมควรทาง

ด้านวตัถไุด้ ซึง่จะช่วยให้พวกเขาพฒันาชวีติทางจติใจ มีชวีติท่ีมีคุณธรรม 

และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นี่คือทางออก 

ประเทศไทยท�าอะไรได้บ้าง

ท่ีประเทศไทยท�าได้ คือท�าการวิจัยเร่ืองความไม่ย่ังยืน คุณช่ือ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ถ้าประเทศไทยล่มจม ไม่มีอะไร

ให้พัฒนา แล้วคุณจะวิจัยอะไร ท�าไมพรุ่งนี้ทีดีอาร์ไอไม่ตั้งโครงการวิจัย

ส�าหรับทั้งสถาบัน ผมบอกชื่อคุณไปเลย “กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโลกที่อิ่มตัว” แปลว่าอะไร ตั้งแต่ยุคท่ีเร่ิมมีโฮโมเซเปียนส์ มีมนุษย์ท่ี 

รู้ความ มาจนถึงทศวรรษที่ 3 ของศตวรรษที่ 20 เราอยู่ในโลกที่ว่างเปล่า 

แต่นบัจากทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เราอยูใ่นโลกทีอ่ิม่ตวั โลกทีว่่างเปล่า

คอืโลกทีก่ารกระท�าของมนษุย์ยังมีขนาดเลก็ ไม่กระทบกระเทอืนถงึระบบ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของโลก คือท�าไปเถอะ มันเสียหาย

เฉพาะจุด แต่มันไม่ท�าลายทั้งระบบ โลกที่อิ่มตัวคือโลกที่การกระท�าของ

มนุษย์มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

ของโลก สุดท้าย ถ้าเราไม่ปรับตัว การกระท�าของมนุษย์จะท�าลายทั้งสอง

ระบบจนย่อยยับ ไม่อาจฟื้นคืนมาได้ นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พูด ไม่ใช่

ผมพูด 

30 ปี ทีดีอาร์ไอ อะไรคือความส�าเร็จ อะไรคือความล้มเหลว 

ผมคิดว่าสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของเราคือความสามารถ ความเป็น

ผู้น�าในการดึงดูดคนดี คนมีความรู้ คนมีฝีมือ มาอยู่เต็มสถาบันไปหมด 

เร่ืองนี้ต้องถือเป็นความสามารถ แต่น่าเสียดายท่ีไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ท�าอะไรก็ไม่รู้ บอกให้ท�าเรื่องประชานิยม เรื่องคอร์รัปชั่น ก็ไปปฏิรูปการ

ศึกษา บอกให้ท�าเรื่องความยั่งยืน ก็ไปท�าเรื่องอะไรไม่รู้

ท่ีดีก็มี ไม่ใช่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว แต่อย่างท่ีผมบอก มันน่า

เสียดายศักยภาพ คุณเอาคนระดับหัวกะทิมาอยู่ในมือ แล้วคุณไม่ใช้ให้

เขาแก้ปัญหาของบ้านเมือง คุณท�าอะไรกันอยู่ 

ถ้าเราเป็นคนมีจริยธรรม เราต้องรู้ว่าในฐานะ think tank ชั้นน�า

ของประเทศ เราควรท�าอะไร เราตอ้งแก้ปัญหาของบ้านเมอืง สิง่ทีเ่ราต้อง

ท�าก็คือหาให้พบว่าสังคมไทยมีอะไรท่ีเป็นจุดแข็ง แล้วช่วยกันเสริมสร้าง 

ให้มันแข็งยิ่งข้ึน ให้มันดียิ่งขึ้น ช่วยกันคิด ช่วยกันค้นคว้าวิจัยว่า

ประเทศไทยมีอะไรเป็นจุดอ่อน แล้วช่วยกันแก้จุดอ่อนให้มันดีขึ้น นี่คือ 

สิ่งที่เราต้องท�า นี่คือหน้าที่ของเรา
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ขณะเดียวกัน เรามีอะไรท่ีไม่พึงกระท�า เราต้องไม่กลัวนักการ

เมือง เราต้องไม่กลัวเศรษฐี เราต้องไม่กลัวคนท่ีให้เงินสนับสนุน ถ้าท�า

แล้วเขาไม่พอใจ ไม่ให้เงินสนับสนุน เจ๊งก็เจ๊ง นี่คือหน้าท่ีของเรา นี่คือ

จริยธรรมของเรา 

สัมภาษณ์: 2 กรกฎาคม 2557



อัมม�ร สย�มว�ล�

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนที่สาม
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30 ปีทีผ่่านมา อะไรเป็นความส�าเรจ็และความล้มเหลวของเศรษฐกจิ

ไทย 

 ผมคิดว่าเราให้เครดิตกับความส�าเร็จของเศรษฐกิจไทยในยุค

พัฒนาน้อยมาก คือตั้งแต่สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาจนถึงประมาณ

ปี 2540 เพราะอย่างน้อยส่ิงหนึง่ท่ีเศรษฐกิจไทยได้มา คือการเจริญเตบิโต 

และการเจริญเติบโตนั้น แน่นอนที่สุด ผลประโยชน์จ�านวนหนึ่งตกอยู่กับ

คนรวยอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

 อย่างไรก็ตาม นั่นก็เป็นความส�าเร็จของเศรษฐกิจไทยที่ไม่ควร

จะปฏิเสธ และเกือบทุกภาคส่วนในสังคมไทยก็ได้ประโยชน์

เอกชนไทยกบัรฐัไทยซึง่มีส่วนร่วมในกระบวนการแห่งความส�าเรจ็

นั้น ทั้งสองส่วนท�างานร่วมกันอย่างไร ใครท�าอะไรดี หรือใครท�า

อะไรไม่ดี

 สิ่งท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคเชื่อมต่อระหว่างจอมพล ป. พิบูล-

สงคราม กับจอมพลสฤษด์ิ คือรัฐบาลไทยท�าข้อตกลงกลายๆ กับภาค

เอกชนไทย ซึง่เป็นลูกจนีเสยีส่วนใหญ่ ในสมัยนัน้เป็นคนจนีแท้ๆ (รุ่นแรก) 

ด้วยซ�า้ ว่าอัว๊จะปล่อยให้ล้ือท�ามาหากิน ให้เสรีเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ แต่อัว๊ก็มี

พรรคพวกของอั๊ว เพราะฉะนั้น บางกิจการ ลื้อก็ต้องส่งส่วยมาให้อั๊ว การ

คอร์รัปชัน่ซึง่เป็นระบบอปุถมัภ์ระหว่างนายพลกับเจ้าสัวก็เกิดขึน้ตอนนัน้

 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างน้อย 

ในธนาคารก็ต้องมีนายพลเป็นประธานกรรมการธนาคาร แล้วเจ้าสัวจะ

เป็นคนกอบโกยเงนิมาให้ นัน่เป็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาล

ไทยกับนักธุรกิจไทย 

 ในช่วงปลายของรัฐบาลจอมพล ป. รัฐบาลไทย/ผู้ปกครองไทย

พยายามหากินจากทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ แต่หลังจากยุคจอมพล ป. 

เข้าสู่ยุคจอมพลสฤษด์ิ นายพลท้ังหลายจะหากินจากภาคส่วนท่ีเป็น  

traditional sector ท่ีผมนึกออกคือภาคเกษตร แต่เศรษฐกิจส่วนใหม่ๆ  

การลงทุนใหม่ๆ มีโอกาสเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่  

 ต่อมาในช่วงหลงัจากปี 2516 ผมคิดว่าการเมืองของเราอ่อนแอ

ไประยะหนึง่ อย่างน้อยจนกระทัง่ถงึสมัยพลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ ในสมัย 

พลเอกเปรม ผมคิดว่าเป็นระบบ Washington Consensus เต็มตัว การ

หากินก็เลยถูกจ�ากัดพอสมควร ไม่มากเหมือนยุคก่อนหน้านั้น พอมาถึง

สมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ตอนนั้นก็เหมือนคอร์รัปชั่นถูกเก็บกดไว้

นาน 8-9 ปี ก็เลยระเบิด กลายเป็นบุฟเฟต์คาบิเนต

 ในสมัยคุณทักษิณ ท่านได้เงินจากการเป็นผู้ประกอบการ และ

ผมก็ไม่กังขาเร่ืองสัมปทานท่ีท่านได้มา ผมคิดว่าท่านมีวิสัยทัศน์พอท่ีจะ

เห็นว่าสัมปทานนี้จะให้ผลตอบแทนงดงามมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรม

ใหม่ และเป็นอุตสาหกรรมที่น�าความสุขมาให้กับประชาชน ถึงแม้ว่าท่าน
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จะโก่งราคาค่าเคร่ืองโทรศัพท์จากพวกเรา แต่ท่านก็มีส่วนในการสร้าง

ความเจริญเติบโตให้กับประเทศ

 

Washington Consensus ช่วยสร้างอะไรให้กับเศรษฐกิจไทย และ

ท�าลายอะไรที่ควรจะเป็นของเศรษฐกิจไทย

 ผมคิดว่ามันสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็น

ความเจริญเติบโตที่ไม่ได้พึ่งรัฐบาลมากนัก พึ่งก็พึ่งแบบ Washington 

Consensus คือรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

 ในสมัยจอมพลสฤษด์ิและจอมพล ถนอม กิตติขจร เราลงทุน 

ในโครงสร้างพืน้ฐานเยอะมาก ใครๆ ก็นกึว่าแผนพฒันาประเทศนัน้บงการ

ทุกอย่าง แต่จริงๆ แล้วมันก็คือแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็น 

public expenditure plan 

 Washington Consensus น�ามาซึง่ความเจริญเตบิโต แต่กอ็ย่าง

ที่บอกว่ามัน trickle-down อย่างจีนเจริญเติบโตอย่างมาก แต่ก็มีปัญหา

เร่ืองการกระจายรายได้ อย่างไรก็ตาม ความเจริญเติบโตมันก็ไปถึงคน

ข้างล่าง ซึ่งก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน

ด้านมืดของ Washington Consensus คืออะไร

 ด้านมืดมาโผล่ทีหลัง ท่ีเห็นชัดตอนนั้นคือความแตกต่างของ

ความเจริญรุ่งเรืองระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด แต่ทรัพย์สมบัติที่ไป

กองอยูใ่นมือของคนรวยในสมัยนัน้ยังเหน็ไม่ชัด วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 

ได้ลดทรัพย์สินและพลังทางเศรษฐกิจของคนรวยในกลุ่มบนสุดเยอะมาก 

โดยเฉพาะนายธนาคาร  

 กล่าวได้ว่าปี 2540 เป็นปีแรกท่ีการกระจายรายได้ของ

ประเทศไทยอาจจะดีขึ้น แต่ก็ดีขึ้นไม่ก่ีปี เร่ืองนี้เราไม่สามารถรู้ได้อย่าง

ชัดเจน เพราะประเทศไทยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคนที่ร�่ารวยที่สุด

ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐเป็นอย่างไร

 ผมคิดว่ารัฐปล่อยปละละเลยการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับโลก 

ยคุใหม่  คณุภาพของราชการไทย ของนกัการเมืองไทย ผมรู้สึกว่าถดถอย

ไปมาก

รัฐท�าอะไรได้ดีบ้าง

 เขาอ่อนแอมาก เขาจึงค่อนข้างปล่อยปละละเลย แม้กระท่ังการ

ปรบัปรงุตวัเอง การจะไปปรับปรุงคนอืน่ เขาจงึไม่มีปัญญาทีจ่ะท�า และผม

สังเกตว่าระยะหลังๆ รัฐไทยอ่อนน้อมต่อภาคเอกชนมาก

 ผมคิดว่าประเทศอย่างเราควรจะมีอัตรารายได้จากภาษีต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากกว่าร้อยละ 16-17 ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ 

เพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาเก็บภาษีมากขึ้น แต่เราไม่มีกึ๋นพอที่จะเก็บภาษี

มากข้ึน เราไม่มีวิธีใช้เงินส�าหรับสาธารณประโยชน์ พอคุณทักษิณมา  

คณุทกัษณิเหน็ว่าต้องท�าอะไรหลายอย่างเพือ่ปรบัปรงุฐานะความเป็นอยู่

ของคนในต่างจังหวัด ซึ่งนั่นเป็นส่ิงท่ีท�าให้เขาได้คะแนนเสียง อีกเร่ืองท่ี

เป็นเรื่องเด่นคือสาธารณสุข ซึ่งเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เขาเอาของเก่า

มาท�าต่อ

 ผมคิดว่าโดยท่ัวไป คณุทกัษณิพยายามกระจายทรัพยากรไปให้

ต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งท�าให้ต่างจังหวัดของเรามีทรัพยากร เดี๋ยวนี้ความ

แตกต่างเมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ ก็มีน้อยลง  แต่อย่าลืมด้วยว่า การลงทุน

ในโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ถนนหนทางกดี็ ไฟฟ้าก็ดี โรงพยาบาลก็ดี ล้วน

เกิดขึ้นในยุค Washington Consensus
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ในภาคเกษตร 30 ปีที่ผ่านมา อะไรเป็นความส�าเร็จ อะไรเป็นความ

ล้มเหลว 

 ความส�าเร็จที่เราไม่ยอมรับ ก็คือความส�าเร็จของภาคเกษตร 

เรือ่งหนึง่ทีเ่ราถอืว่าไม่ใช่ความส�าเร็จ แต่เป็นความล้มเหลว คือการท่ีภาค

เกษตรผ่องถ่ายคนจ�านวนมากออกไปจากภาคเกษตร 

 นักวิชาการบางคนอาจจะโกรธที่เกษตรกรต้องละทิ้งไร่นาของ

ตวัเองเพือ่เป็นกรรมกร ท่านอาจจะมีประเด็นในแง่ของมาตรฐานการครอง

ชีพ ถ้ามองในภาพรวม การมาเป็นกรรมกรในกรุงเทพฯ เม่ือเทียบกับ 

มีชวีติทีมี่รายได้น้อยกว่าในต่างจงัหวดั มันอาจจะเลวลงจรงิๆ ก็คอืรายได้ 

ที่ได้จากการเป็นแรงงานในโรงงาน มันอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่สูญเสีย เรื่อง

นั้นอาจจะเป็นไปได้

 แต่ในอีกแง่หนึ่ง พลังของการแข่งขัน การปากกัดตีนถีบ หรือ

อะไรก็แล้วแต่ของเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้น มันทั้งเปิดโอกาส ทั้งบังคับ

ให้เกษตรกรอยู่นิ่งไม่ได้ ช่วงฤดูแล้งก็ต้องเข้ามาท�างานในเมือง  

 เรื่องนี้มองได้สองมุม มุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่เขาจะท�ามาหากิน 

หารายได้เพิ่มเติม แทนที่จะนอนกระดิกนิ้วอยู่ท่ีบ้าน แต่อีกมุมหนึ่งก็คือ

เขาก็สูญเสียหลายๆ อย่าง ชีวิตในชนบทเป็นชีวิตที่มีเวลาให้กับชุมชน  

ให้กับครอบครัว ให้กับอะไรต่ออะไร แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว ทุกคนท�างาน

กันหมด ขนาดมีแรงงานจากต่างประเทศ เราก็ยังขาดแคลนแรงงาน

ความสามารถของเกษตรกรไทยเป็นอย่างไร

 ผมคิดว่าเกษตรกรไทยไม่เคยมีปัญหาเร่ืองไม่มีความสามารถ 

ในการผลิต เรามักจะมองแค่ผลผลิตต่อไร่ของเราต�่า ผมไม่สนใจเร่ือง

ผลผลิตต่อไร่ แต่ผลผลิตต่อคนมันเพิ่มขึ้น ผมคิดว่าคนมาเลเซีย คน

ฟิลิปปินส์ เขาอิจฉาเมืองไทยว่าเรามีเกษตรกรเก่ง
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 เกษตรกรไทยเด๋ียวนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีผลิตอาหารให้คน 

ในเมืองกิน และที่ผลิตอาหารเพื่อส่งออก พวกนี้เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพ 

ก็คอืมีการแบ่งงานกันท�ามากขึน้ ซึง่หมายความว่าแต่ละคนรู้อะไรแคบลง 

ซึ่งในมุมของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ มันอาจเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง 

ที่ผ่านมา บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ท�าให้

เกิดปัญหาค่อนข้างมาก

 ผมคดิว่าสมัยก่อนเราแทรกแซงราคาง่ายมาก เพราะเราต้องการ

ให้ราคาข้าวต�่า เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเงินเดือนข้าราชการต�่า เพื่อช่วยเหลือ

เรื่องค่าครองชีพ จนกระทั่งนิทานเร่ืองนี้มันฝืดเคืองขึ้นเร่ือยๆ และคนที่

หยิบเรื่องนี้มาพูดคนแรก ต้องจารึกไว้ คือหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 

 อาจารย์ป๋วยให้ แดน อสัเชอร์ (Dan Usher) เข้ามาวิเคราะห์เร่ือง

พรีเมียมข้าว แล้วเราก็สู้กันเรื่องพรีเมียมข้าวตั้งแต่นั้นมา ผมเองก็มีส่วน 

ในการบอกว่าวิธีการที่จะท�าให้ชาวนาเลิกจนได้วิธีหนึ่ง คือเลิกรังแกเขา

ด้วยการเก็บพรีเมียม นักการเมืองเร่ิมเห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องดันราคาข้ึน  

ทีแรกกท็ัง้เก็บพรเีมียม ท้ังดันราคาขึน้ ซึง่เป็นนโยบายชดุแรกในด้านราคา

ข้าวท่ีรัฐบาลไทยท�า แล้วก็สืบเนื่องมาเร่ือยๆ คือพยายามดันราคาข้าว 

ขึน้ไปใหม่ แม้กระท่ังหลังจากเลิกพรีเมียมข้าว ซึง่การดันราคาข้าว ในทีส่ดุ 

ก็ดันไม่ส�าเร็จ แล้วก็เต็มไปด้วยการโกงกิน

 นีเ่ป็นสิง่หนึง่ทีผ่มล้มเหลวในฐานะท่ีเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์

คือไม่สามารถบอกคนว่า เมื่อเราเป็นประเทศส่งออก การดันราคาข้าวลง

มันง่ายกว่าดันราคาข้าวข้ึน ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศน�าเข้า เขาดัน

ราคาขึ้นง่ายกว่าดันราคาลง วิธีที่ง่ายนิดเดียวของท้ังสองกรณีคือคุณปิด

พรมแดน หรือท�าให้ข้าวมันผ่านพรมแดนยากขึน้ ข้าวทีเ่หลืออยู่ในประเทศ 

ซึ่งปกติแล้วจะส่งออก มันก็ค้างอยู่ในประเทศ ราคามันก็ลงโดยอัตโนมัติ 

ไม่ต้องท�าอะไรมาก นี่ก็เป็นข้อสังเกตว่าของอะไรท่ีส่งออก คุณกดราคา

ได้ง่าย ของอะไรที่น�าเข้า คุณท�าให้ราคาสูงขึ้นได้ง่าย

 มีสองอย่างทีน่กัการเมืองพดูถงึเรือ่งเกษตร เป็นการมองปัญหา

แค่จมูก หนึ่งคือดันราคาสินค้าเกษตรทุกชนิด เม่ือเกษตรกรบ่นว่าเงิน 

ไม่พอ รายได้ไม่ดี ถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นราคา อีกเร่ืองหนึ่งท่ีพูดถึงเสมอก็คือ

ให้เกษตรกรมีน�า้ใช้ นกัการเมืองกค็ดิว่าต้องท�าชลประทานเยอะๆ ปัญหา

ของเร่ืองนี้ก็คือมองเห็นแต่ภาพเล็ก ไม่เห็นภาพใหญ่ เรามีน�้าอยู่แค่นี ้ 

ถ้าท�าชลประทาน อย่างดีท่ีสุดคุณก็ย้ายน�า้ไปมาระหว่างจดุเอกบัจดุบี หรือ

ระหว่างฤดูหนึง่ไปอกีฤดูหนึง่ ด้วยการสร้างเขือ่น ส�าหรบัเขือ่น เรากส็ร้าง

จนไม่มีอะไรให้สร้าง คนก็คัดค้านกันเยอะแยะ 

ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างไรบ้าง

 ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ผมคิดว่ามีเคร่ืองมือหนึ่งที่เราใช้

พร�่าเพร่ือเกินไป คือการส่งเสริมการลงทุน ผมคิดว่าการจะช่วยเหลือ

ภาคเอกชนให้ตั้งอุตสาหกรรมมาแข่งกับต่างประเทศ รัฐบาลอาจจะมี

บทบาทได้บ้าง แต่เพราะความอ่อนแอของรัฐบาล รัฐบาลไม่มีอะไรจะให้

ภาคอุตสาหกรรมในแง่ความสามารถของตัวเอง วิธีเดียวที่ท�าได้คือใช้

อ�านาจปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการกีดกันต่างประเทศ ไม่ว่า

ด้วยกฎหมาย ด้วยการคุ้มครอง การสร้างก�าแพงภาษีการน�าเข้า ซึ่งมันก็

ไม่ใช่นโยบายที่มีความต่อเนื่อง ใครล็อบบี้ได้ก็ได้ไป

ต่อจากนี้ ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยคืออะไร และอะไรเป็น

ความเสี่ยงที่เราต้องเตรียมรับมือ 

 ถ้าพูดกว้างกว่าเศรษฐกิจ ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของเราคือเรา

มีปัญหาเร่ืองการตัดสินใจในเร่ืองส่วนรวม ผมคิดว่าเรายังไม่มีระบบท่ีจะ

ท�าให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันในทุกองค์กร คนไทยท�างานร่วมกันได้ แต่

เราท�างานไม่ค่อยเป็นระบบ และผมคิดว่าเราเคยชินกับการไม่เป็นระบบ
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30 ปีที่ผ่านมา อะไรคือความส�าเร็จของทีดีอาร์ไอ

 ความส�าเร็จของเราในฐานะสถาบัน ผมคิดว่าเราสามารถวาง 

ตวัเองในสงัคมว่าเป็นคนท่ีมีคณุค่ากบัสังคม ผมคิดว่าผมมองเร่ืองนีอ้ย่าง

เป็นภววิสัยที่สุด คืออย่างน้อยสื่อเขาสนใจว่าเราพูดอะไร และให้น�้าหนัก

กับเรา ซึ่งผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะตั้งค�าถามตลอดเวลาว่า ถ้าลบ 

ทีดีอาร์ไอทิ้งไปจากประเทศไทย ประเทศไทยจะสูญเสียอะไรหรือไม่

ประเทศไทยจะสูญเสียอะไร

 เมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมา ผมคิดว่าเขาจะตั้งค�าถามว่าทีดีอาร์ไอ

ว่าอย่างไร ถึงแม้เราจะไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ไม่ได้พูดทุกเรื่อง แต่เขาจะอยากรู้

ว่าทีดีอาร์ไอพูดอะไร ส่วนเขาจะเอาไปคิดต่ออย่างไรก็แล้วแต่ 

 สิ่งที่เราจะต้องท�ามากขึ้น คือเราต้องพูดอะไรที่เขาคิดว่ามันน่า

สนใจ  “เขา” ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึรัฐบาลเพยีงอย่างเดียว อาจจะเป็นเพือ่น

นกัวชิาการท่ีฟังแล้วคดิว่ามันมีคุณค่าในการสานต่อ หรือมีคุณค่าในการน�า

ไปใช้ต่อกรกับส่วนอื่นๆ ของสังคม 

 ต่อไปเราต้องเป็นอย่างนัน้ คอืเป็นฐานให้คนอืน่สร้างมูลค่าเพิม่ 

หรือเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนอื่น

ในแง่คุณภาพของงานวิจัยที่เราท�า อาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไร

 ผมคิดว่าเราปรับปรุงได้อีกเยอะ ผมคิดว่าพวกเรานักวิชาการ

โดยทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะทีดีอาร์ไอ มีการร่วมกันสร้างความรู้น้อยมาก คือ 

ไม่ค่อยมีการใช้งานของคนอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเป็นสังคมที่พูด

มากกว่าท�า 
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 จริงๆ แล้วนักวิชาการเขาก็สนใจงานของเรา ไปว่าเขาก็ไม่ได้

เพราะเราก็ไม่ไปหาเขาด้วย ถ้าเขาไม่อ่านงานของเรา เราก็ควรไปหาแล้ว

พูดกับเขา หรือเราควรจะจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น

อาจารย์ท�างานวิจัยมาเยอะ งานชิ้นไหนที่อาจารย์ภูมิใจที่สุด

 ผมเป็นคนชอบท�างานเล็กๆ เพราะมันเพิ่มความรู้  เรื่องหนึ่งที่

ผมท�านานแล้ว จ�าไม่ได้ว่าเม่ือไร คอืเรือ่งมันส�าปะหลัง มันส�าปะหลังน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตอนที่ผมท�า ส่วนใหญ่เราใช้เป็นอาหารสัตว์ 

และอาหารสัตว์เป็นตลาดที่ประหลาดที่สุด เพราะเราขนมันส�าปะหลังซึ่ง

เป็นของที่ไม่ค่อยมีค่า ข้ามน�้าข้ามทะเลไปส่งให้ยุโรป เนื่องจากยุโรปเขา

ลืมตัง้ก�าแพงภาษสี�าหรับมันส�าปะหลัง เรากเ็ลยส่งไปเยอะแยะ แต่ในท่ีสุด

ยโุรปก็ตัง้โควตาการน�าเข้าจากไทย แต่มันเป็นโควตาชนดิพเิศษ คอืเขาให้

สิทธิ์เราเก็บก�าไรส่วนเกินจากโควตานั้น หมายความว่าเขาให้รัฐบาลไทย

จัดสรรโควตาเอง รัฐบาลไทยก็ใช้กลไกบางอย่าง เช่น บังคับให้สต็อกมัน 

แล้วก็แจกจ่ายโควตาตามปริมาณสต็อก เราก็เลยมีสต็อกบานตะไท ผมก็

วิเคราะห์ว่าผลของมันเป็นอย่างไร

 อกีเร่ืองหน่ึงท่ีผมเคยท�า ก็คือการค�านวณอัตราการคุ้มครอง  คอื

เม่ือคุณคุม้ครองอตุสาหกรรม คุณท�าให้ภาคเกษตรเสียเปรียบโดยอตัโนมัติ

ผ่านอัตราแลกเปล่ียน เพราะเม่ือคุณคุม้ครองอตุสาหกรรม ค่าเงนิบาทก็จะ

สูงขึ้น เพราะเราสั่งของน้อยลง การท�าให้ค่าเงินบาทสูงขึ้น มันก็เป็นการ

ท�าโทษภาคส่งออกโดยตรง โดยเฉพาะภาคเกษตร ผมก็ค�านวณออกมา

ว่าเกษตรกรถูกรังแกอย่างไร

หลักการหรือปรัชญาในการท�างานวิจัยของอาจารย์คืออะไร

 ผมอาจจะโชคดีท่ีสามารถท�างานวิจัยได้โดยไม่มีแรงผลักดัน

จากเรื่องเงินๆ ทองๆ มากเท่าไร ผมอยากแนะน�าว่า ถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง

นัน้ คณุควรเลือกท�าวจิยัในสิง่ท่ีน่าสนใจส�าหรับตวัคุณ คุณจะวจัิยได้ดี วจิยั

แบบรบัจ้างอย่างทีพ่วกเราต้องท�ากันอยู่แบบนี ้มันกไ็ด้เงนิ แต่มันไม่สนกุ 

และถ้าคุณท�าวิจัยแล้วไม่สนุก งานมันจะดีไม่ได้ 

ทีดีอาร์ไอตั้งขึ้นในยุคเทคโนแครต มีจิตวิญญาณเทคโนแครต เมื่อ

ต้องมาอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ทีดีอาร์ไอจะอยู่ใน

โลกใหม่อย่างไร

 ผมคดิว่าเราต้องเข้าใจประชาธปิไตยให้ดีขึน้ ต้องเข้าใจว่าจะอยู่

ร่วมกับประชาธิปไตยอย่างไร บังเอิญผมตกอยู่ในฐานะประธานสถาบัน 

ที่พ้นจากยุคเทคโนแครตคนแรก ผมเข้ามาตอนที่คุณอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นนายกฯ และทุกคนก็มองว่าทีดีอาร์ไอเป็นส�านักงานแห่งที่สองของ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่ง

ตอนนัน้กถ็อืว่าเป็นศูนย์รวมของเทคโนแครต เพราะอาจารย์เสนาะ อนูากูล 

เป็นเลขาฯ อยู่ที่นั่น

 ผมตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นที่ปรึกษาของประชาชน วิจารณ์กึ่ง

ต�าหนเิกีย่วกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล แล้วกมี็ข้อเสนออะไรบ้างแล้วแต่

กรณี แต่หนักไปทางวิจารณ์มากกว่าข้อเสนอ อย่างไรก็ตาม ผมเสียดาย 

ที่ในยุคของคุณทักษิณ เราเป็นปฏิปักษ์กับคุณทักษิณมากเกินไป เพราะ

ในบางเรื่อง คุณทักษิณมีข้อเสนอที่เราควรจะน�ามาต่อยอด 
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30 ปีที่ผ่านมา อะไรคือความล้มเหลวของทีดีอาร์ไอ 

 ความล้มเหลวส�าหรับผมคือผมไม่สามารถสือ่สารกับประชาชน

ได้ เช่น ข้อเท็จจริงบางอย่างเก่ียวกับคณุทกัษณิ หรือไม่สามารถบอกสงัคม

ได้ว่าเกษตรกรรมไม่เท่ากับความยากจน ชาวนาไม่เท่ากับความยากจน 

หรือชาวนาไม่เท่ากับคนชนบท อะไรต่างๆ เหล่านี้

สัมภาษณ์: 1 กรกฎาคม 2557



โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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อะไรเป็นความส�าเร็จและความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทยในช่วง 

30 ปีที่ผ่านมา 

30 ปีที่แล้ว ตอนเริ่มตั้งทีดีอาร์ไอ ประเทศได้เข้าสู่ยุคการพัฒนา

สมัยใหม่มาระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ปี 2504 ท่ีเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ซึ่งไทยได้ผ่านข้ันตอนการพัฒนาตามปกติส�าหรับประเทศที่มีรายได้

น้อย เป็นเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เริ่มเข้าสู่กระบวนการ industrialization  

มีพระราชบัญญตัส่ิงเสริมการลงทุน มีการจดัการทางด้านการคลัง มีส�านกั

งบประมาณ มีกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการคลัง 

ยุคแรกเป็นยุคที่ปรับตัวจากฐานที่เกือบไม่มีอุตสาหกรรม ถ้าจ�า

ไม่ผดิ ตอนนัน้ท่ีทนัสมัยทีส่ดุก็คือโรงไฟฟ้าวัดเลียบ นอกนัน้ก็เป็นโรงเหล้า 

โรงเลื่อย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นๆ 

ช่วงนัน้ก็มีทนุจากต่างประเทศเข้ามา โดยการสนบัสนนุของแนว

ความคิดเสรีนิยม เม่ือทุนเข้ามา ก็แน่นอนว่าต้องอาศัยตลาดในประเทศ 

อาศัยทรัพยากรในประเทศ ส่วนที่เห็นได้ชัดก็คือ เมื่อมีทุนเข้ามา บวกกับ

ทรัพยากรในประเทศ อตัราการเจริญเตบิโตก็สูง เพราะอยู่บนฐานทีต่�า่มาก 

จนมาถึงแผนพฒันาฯ ฉบับทีห้่า (พ.ศ. 2525-2529) ประเทศไทย

ก็เริ่มมีอุตสาหกรรมเบาและมีการส่งออก แต่ยังขาดอุตสาหกรรมพื้นฐาน

หรืออุตสาหกรรมหนัก เผอิญในยุคนั้นมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าว

ไทย ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

ในตอนนั้น ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผูว้างกรอบ

นโยบายและเป็นผู้ประสานงาน นายกฯ เปรม ติณสูลานนท์ ท่านไว้วางใจ

อาจารย์เสนาะ อูนากูล และอาจารย์เสนาะก็มีคณะบุคคลคอยช่วยท�างาน 

ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น 

ผมรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาชนบท การแก้ปัญหาความ

ยากจน ตอนนั้นผมก็ท�างานกับเกือบทุกมหาวิทยาลัย เหตุผลก็คือ เม่ือ

จะวางแผนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะต้องมีการศึกษาเยอะมาก ซึ่ง

สภาพัฒน์ก็ต้องพยายามหาผู้ท่ีมีความรู้มาร่วมงาน ผมและอีกหลายคน

ก็เข้าไปเพื่อสนองนโยบายที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้า 

 หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีห้า ประเทศไทยก็เข้าสู่อีกยุคหนึ่ง 

เราเร่ิมมีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างแผ่กว้าง มีทั้งอุตสาหกรรม

เบาและอุตสาหกรรมหนักท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและรอบๆ กรุงเทพฯ

ระหว่างทีก่�าลังท�างานพวกนี ้อาจารย์เสนาะก็มีความคิดว่า ความ

รู้เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่านมองการณ์ไกล

ว่าการศึกษาและวิจัยส�าคัญมาก และเราก็มีบุคลากรอยู่ทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ท�าอย่างไรบุคลากรเหล่านั้นจะได้มาร่วมกันรับใช้

ประเทศชาติ ซึ่งก็เป็นที่มาของการก่อตั้งทีดีอาร์ไอ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับทีห้่าเป็นหลกัไมล์ทีส่�าคัญ ทีม่าทีไ่ปหรอืเบือ้งหลงั

ของมันเป็นอย่างไร

20 ปีก่อนหน้านั้น คือจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่งถึงสี่ ประเทศ

มาถึงจุดที่มีคนซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเยอะมาก เราจ�าเป็น

ต้องหาทางเข้าให้ถึง และสร้างรากฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

ในระยะยาว 

ในขณะเดียวกัน การท่ีเราจะพฒันาอตุสาหกรรมในข้ันตอนต่อไป

ก็จะต้องมีประเภทของกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน

ซึ่งกันและกันมากข้ึน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีห้าก็เลยเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

การประสานระหว่างทุนกับทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

ส่วนหน่ึง อีกส่วนหนี่งก็คือการสนับสนุนให้โครงการของรัฐเข้าถึงคน

ยากจน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้รับผลจากการพัฒนามากข้ึน ในขณะ

เดียวกันก็ส่งมอบสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงในพื้นที่ชนบทยากจน 

ถ้าเราไม่ท�าเรื่องความยากจน การพัฒนาก็จะขาดความสมบูรณ์ 

และจะก่อให้เกิดปัญหาในเชิงโครงสร้าง การเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่าง

ยั่งยืนก็จะเป็นไปได้ยาก 

หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้า เศรษฐกิจไทยในช่วงต่อมาเป็น

อย่างไร

หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ห้า ก็มาถึงอีกจุดหนึ่ง คือการเปิด

เสรีทางการเงินหลังจากยุคนายกฯ เปรม ที่ส�าคัญก็คือกิจกรรมเปิดเสรี

ทางการเงินท่ีเรียกกันว่าบีไอบีเอฟ (Bangkok International Banking 

Facility: BIBF) ซ่ึงหลังจากนั้นทุกคนก็รู้ว่าแนวความคิดดังกล่าวอยู่ใน

ลักษณะหวังผลเลิศท่ีไม่ได้คิดถึงความเป็นจริง ไม่เข้าใจความเสี่ยง ไม่มี

มาตรการรองรับ และเป็นสิ่งที่น�าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 

ที่เป็นเรื่องข้ึนมาในตอนนั้นก็เพราะธุรกิจไทยเห็นโอกาสว่ามี

เงินตราต่างประเทศมาให้กู้ดอกเบ้ียถูกๆ ซึ่งการลงทุนท่ีดีจริงก็มีบ้าง  

แต่ประเภทเก็งก�าไรหรือโครงการท่ีลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจท่ี

เพยีงพอกเ็ยอะ ในตอนนัน้ ปริมาณการลงทุนมีสงูมาก และเป็นการลงทุน

ทีม่าจากเงนิกู้ต่างประเทศ ซึง่มีสัดส่วนเงนิกู้ระยะสัน้จ�านวนมาก จนกระทัง่

ในที่สุด เม่ือเป็นหนี้ต่างประเทศมากขึ้น และเงินทุนเหล่านี้เร่ิมไหลออก 

ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟ (International 

Monetary Fund: IMF) มีการเปล่ียนระบบค่าเงนิ มีการแก้ไขปัญหาสถาบัน

การเงิน วิกฤตในช่วงนั้นเรียกว่า banking and currency crisis เพราะ

วิกฤตมันมีหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ของเรามันเกิดขึ้นเพราะเราพึ่ง 

เงินออมจากต่างประเทศ ซึ่งเม่ือเงินทุนระยะส้ันจากต่างประเทศเคลื่อน

ย้ายออกไป เราก็ไปต่อไม่ได้

ปี 2540 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีวิกฤต ซึ่งวิกฤตนี้ออกฤทธิ์

กับจดุส�าคญัจดุหนึง่ของเศรษฐกิจไทย นัน่กคื็อสถาบันการเงนิ ท�าให้มีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังมโหฬารในสถาบันการเงนิ มีการควบรวม มีการอนญุาต

ให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศมาซื้อกิจการ มีการปรับตัวกันขนาน

ใหญ่ รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเข้าไปสนับสนุนธนาคารด้วยวิธีการต่างๆ

เราใช้เวลาแก้ปัญหาอยู่ห้าปี ซึ่งในห้าปีนั้น อัตราการเติบโตโดย

เฉล่ียของประเทศไทยก็ตดิลบ  ผมคดิว่าตอนนัน้ไม่ใช่แค่นกัเศรษฐศาสตร์

บางคนเท่านัน้ ชาวบ้านหลายคนก็เหน็ว่าการทีเ่ราท�าอะไรทีมั่นเกินตวัหรือ

ฝืนธรรมชาตมิากเกินไป มันจะท�าให้มีปัญหา แต่หลังจากนัน้กเ็ร่ิมมีความ

ใฝ่ฝันว่าจะมีคนมากอบกู้ให้เกิดความเฟื่องฟู มันก็เร่ิมเป็นปฐมบททาง 

การเมือง ฝั่งการเมืองเขาก็สื่อสารให้สังคมเชื่อว่าเขามีฝีมือ เขาแก้ปัญหา

ได้ ซึ่งเป็นที่มาของเกมประชานิยมโดยฝ่ายการเมือง
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เรามีการปรับโครงสร้างตั้งแต่ปี 2540 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ือง

สถาบันการเงิน และหลังจากปี 2545 ก็เป็นยคุฟ้ืนตวั แต่การฟ้ืนตวัในยคุนี้

อยู่ในลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ  จีดีพีขึ้นๆ ลงๆ ด้วยสาเหตุหลายประการ รวม

ทั้งการท่ีประเทศไทยโชคร้าย คือเราได้รับผลกระทบจากตัวเราเอง เช่น 

น�้าท่วมใหญ่ และได้รับผลกระทบจากโลก เช่น วิกฤตของสหรัฐอเมริกา 

และถัดมาก็เป็นวิกฤตที่ยุโรป ในขณะท่ีการกระตุ้นด้วยประชานิยมก็ 

ไม่ได้ท�าให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว เนื้อหาสาระส�าคัญของเศรษฐกิจก็คือผลิตภาพ 

ซึ่งไทยยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้มากนัก ท่ีมันยังดีอยู่บ้างก็เพราะมี

ทุนจากต่างประเทศเข้ามาตลอดเวลาจนถึงขณะนี้ และรัฐบาลก็ปั๊มเงิน

เข้าไปเต็มที่ ส่วนที่มันแย่ บางครั้งก็เพราะโชคไม่ดี เช่น น�้าท่วมใหญ่ แต่

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรายังไม่ให้ความส�าคัญกับเร่ืองระยะยาวเท่าที่ควร 

เช่น การเพิ่มผลิตภาพและการศึกษา

เรื่องการพัฒนาชนบท การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า การแก้ปัญหา

ความยากจน นับจากวันที่อาจารย์เป็นคนผลักดัน จนมาถึงวันนี้ 

สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นหรือแย่ลง 

ปัญหาความยากจนตามสถิติก็ลดลงเรื่อยๆ คนยากจนจ�านวน

มากมีความสามารถทีจ่ะมีการศึกษาและมีงานทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกว่างาน

เกษตร อย่างไรก็ดี งานเหล่านี้เป็นไปตามการเจริญเติบโตของประเทศ  

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตในกรุงเทพฯ ในภาคตะวันออก ในเมืองบางเมือง 

และงานเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่ต่างกันมาก ดังนั้น นอกจากเรื่องความ

ยากจน มันก็มีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล�้า ซึ่งจะต้องแก้ไขกันต่อไป

แม้ความเหล่ือมล�้าจะเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ขณะนี้มีอีกเร่ืองที่ท�าท่า

จะใหญ่กว่า คือเร่ืองโครงสร้างประชากร เพราะระหว่างทีเ่ศรษฐกจิของเรา
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เตบิโต ผูค้นก็อพยพเข้าสู่เขตเมือง มีการเปล่ียนอาชีพ และคนมีลกูน้อยลง 

รวมทัง้บริการและความรู้ทางสาธารณสขุทีดี่ขึน้ ก็ท�าให้คนอายุยืนมากขึน้ 

ช่วงที่ผมเริ่มท�างานที่สภาพัฒน์ในปี 2508 อัตราเจริญพันธุ์ของ

เราตอนนั้นคือ 6 หมายความว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คน มีลูก 6 คน แต่

ในปี 2553 อัตราเจริญพันธุ์เหลือแค่ 1.6  เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลง

ของโครงสร้างประชากรจะเป็นโจทย์ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศยุคต่อ

ไป เพราะโครงสร้างประชากรมีอิทธิพลต่อเรื่องอื่นๆ เช่น ความเหลื่อมล�้า 

ซึ่งเด๋ียวนี้ก็เร่ิมมีความเหล่ือมล�้าระหว่างวัยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น เพราะ 

คนที่เกษียณแล้ว ดูแลตัวเองไม่ได้ ก็มีชีวิตที่ยากล�าบาก เมื่อเทียบกับคน

ท่ีมีงานท�า ดังนั้น เร่ืองนี้จึงสร้างความเหล่ือมล�้าซึ่งอาจจะมากกว่าเร่ือง

พื้นท่ี เช่น คนที่อยู่กาฬสินธุ์กับคนที่อยู่กรุงเทพฯ มีความเหล่ือมล�้าก็ใช่ 

แต่คนแก่ที่ไม่มีรายได้เลยกับคนแก่ที่ช่วยตัวเองได้ มีทรัพย์สิน มีรายได้ 

มันเหลื่อมล�้ากว่ากันมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

เพราะฉะนั้น งานของทีดีอาร์ไอน่าจะมีเยอะแยะไปหมด เพื่อหา

ทางขบัเคลือ่นประเทศออกจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลาง เพราะการ

เจริญเติบโตมีความส�าคัญต่อเงินงบประมาณท่ีเราจะใช้ส�าหรับการดูแล

เรื่องสวัสดิการ เพื่อให้ความเหลื่อมล�้าลดลง

วันนี้การเมืองหยุดนิ่ง เราไม่รู้ว่าปัญหากับดักประเทศรายได้

ปานกลางจะยาวนานไปถึงไหน เร่ืองความเหล่ือมล�้า เราก็ยังคงต้องให้

ความสนใจ และเรื่องโครงสร้างประชากร ซึ่งมันมากกว่าประเด็นการเป็น

สังคมผู้สูงอายุ เพราะโครงสร้างประชากรในลักษณะนี้ จากการศึกษา 

ในหลายประเทศ พบว่าจะท�าให้ศักยภาพการเจริญเตบิโตมีแนวโน้มลดลง

ไปเรือ่ยๆ เพราะมีคนท�างานน้อยลง ในขณะทีมี่คนแก่มากขึน้ เพราะฉะนัน้ 

แรงงานของเราจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และผลตอบแทน มหาวิทยาลัยจึงเป็นอีกสถาบันส�าคัญที่ต้องเข้ามาร่วม

ในกระบวนการนี้

บริษทัเอกชนต่างๆ คือตวัละครหลักในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

มหาวทิยาลัยจงึจ�าเป็นต้องเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมธรุกิจ แต่ขณะนีเ้รา

ยังถือว่ามหาวิทยาลัยต้องเป็นส่วนหน่ึงของประชาสังคม ซ่ึงถ้าเราท�าให้

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคมธุรกิจด้วย

ไม่ได้ เราก็จะไม่มีก�าลังในการสร้างประสทิธภิาพ ตลอดจนนวตักรรม และ

เราก็จะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปไม่พ้น 

อาจารย์มีแนวทางในการรับมือกับโจทย์เหล่านี้อย่างไร

บางเร่ืองผมก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร เช่น การเมือง แต่ท่ีผมเห็น

ความส�าคัญในขณะนีก็้คือเร่ืองการออม ผมเหน็ว่ามีความจ�าเป็นท่ีประเทศ

นี้ต้องมีเงินออมในภาคครัวเรือนสูงขึ้น เพราะคนต้องดูแลตัวเองเป็น

เวลานานมากหลังเกษียณ เช่น 20 ปี ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือดูแล

จากครอบครัวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคต เพราะขณะนี้ครอบครัว

ไทยมีสมาชิกโดยเฉลี่ยแค่สามคน การมีเงินออมจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

ส�าหรับประชาชน และส�าหรับประเทศท่ีจะได้ไม่ต้องพึ่งพาเงินออมจาก

ต่างประเทศเหมือนกับในช่วงก่อนปี 2540

การท่ีประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันส�าหรับตัวเองและครอบครัว คง

ต้องมีการออม ซึ่งหมายความว่าประชาชนต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 

แต่ความคิดของคนจ�านวนมากในขณะนี้กลายเป็นว่าถ้าอยากให้ประเทศ

โตเร็วๆ ประชาชนก็ต้องใช้จ่ายเยอะๆ นี่เป็นความคิดหลัก โดยเฉพาะ 

ในซีกทางการเมือง 

ถ้าประชาชนเชื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งบอกว่าต้อง

ใช้จ่ายเพื่อจะท�าให้ประเทศร�่ารวย แต่เม่ือเกษียณไปแล้ว ประชาชน 

ก็คงต้องดูแลตัวเอง เพราะรัฐบาลยังไม่มีปัญญาท่ีจะช่วยอะไรได้มากนัก 
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ดังนัน้ ถ้าประชาชนเชือ่ โดยใช้จ่ายเกินตวั ประชาชนก็ตายลูกเดียว เพราะ

ดูแลตัวเองไม่ได้เม่ือมีอายุมากขึ้น นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องต่อสู้กันระหว่าง

สองทิศทาง

บนเส้นทางการพัฒนา 30 ปีที่ผ่านมา รัฐไทยเปลี่ยนไปอย่างไร 

ในยุคท่ีเรยีกว่าเผด็จการ ทหารเขาก็เป็นผูจ้ดัการ การจดัการของ

ทหารในยุคก่อนน้ันก็อาศัยองคาพยพของระบบราชการ เขาก็พยายาม

หาคนดีๆ เข้ามาในระบบราชการ คนดีๆ ก็เต็มใจและยินดี เพราะอะไร  

ก็เพราะทหารเขามอบหมายให้รับผิดชอบการออกแบบนโยบายต่างๆ 

ซึ่งเป็นงานท่ีมีความส�าคัญมาก เพราะฉะนั้น คนเก่งๆ ทั้งหลายก็เข้าไป

ในระบบนี้ 

ต่อมาเม่ือมีพรรคการเมือง พรรคการเมืองก็เป็นผู ้ก�าหนด

นโยบาย คนเก่งๆ ก็ต้องไปอยู่กับพรรคการเมือง เพราะระบบราชการ 

ไม่ได้ออกแบบอะไร พรรคการเมืองออกแบบนโยบายมาให้ แล้วเขาก็ท�า 

สถานการณ์มันเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงไหน

ผมคิดว่ามันเปล่ียนแปลงมาเร่ือยๆ ตามโครงสร้างอ�านาจของ

พรรคการเมือง แต่คุณทักษิณเขามีโอกาสสูง เพราะเขาเป็นพรรคเสียง 

ข้างมาก ดังนั้น ผู้ที่มีน�้าหนักในพรรคก็คือผู้ออกแบบประเทศ ไม่ใช่

ข้าราชการหรือนักวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดีหรือไม่ดีต่อเศรษฐกิจไทย

ผมคิดว่าในท่ีสุดมันต้องเป็นประชาธิปไตย ซึ่งพรรคการเมือง 

มีความส�าคัญ ผมเข้าใจว่าแต่ละประเทศต่างก็อยากเห็นพรรคการเมือง

เป็นของปวงชน คือพรรคที่ไม่มีเจ้าของ อยากเห็นพรรคทางเลือก เพียง

แต่ว่าขณะนี้เรายังไม่มีบรรยากาศแบบนั้น พรรคการเมืองจ�านวนมาก 

ของเรายังมีเจ้าของที่เห็นได้ชัดเจน

ตอนนี้เทคโนแครตตายไปจากเศรษฐกิจการเมืองไทยหรือยัง

ผมคิดว่าเทคโนแครตยังมีความส�าคัญกับธรุกิจ เด๋ียวนีธ้รุกิจสร้าง

เทคโนแครตขึ้นมาเยอะ อย่างธุรกิจการเงิน เขามีคนที่ท�างานเฉพาะเยอะ

มาก

คือไม่จ�าเป็นต้องท�างานในภาครฐั แต่เป็นนกัเทคนคิทีอ่ยู่ทีไ่หนกไ็ด้

ใช่ แต่โดยท่ัวไป เวลาพดูถึงเทคโนแครต เขาหมายถึงเทคโนแครต 

ในระบบราชการ แต่ถ้านยิามเทคโนแครตว่าเป็นคนมีความรู้ทีท่�างานอย่าง

ต่อเนื่องและมีทักษะ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความคิดริเริ่ม อย่างนี้ 

เทคโนแครตในระบบบราชการหายไปมากแล้ว

เม่ือการเมืองเปลี่ยนไป การก�าหนดนโยบายเปลี่ยนไป ทีดีอาร์ไอ 

จะอยู่กับการเมืองยุคใหม่อย่างไร

เราปรับตัวมาระดับหนึ่งแล้ว ผมคิดว่าด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่าง 

ท�าให้เราท�าได้เพียงบางเร่ือง แต่ผมก็คิดว่าเป็นการปรับตัวท่ีใช้ได้ และ

หลายเรื่อง เราก็ท�าต่อเนื่องจนมีความช�านาญเฉพาะ 

อีกเร่ืองหนึ่งคือเราต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างความเป็น

อิสระกับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดนโยบาย แน่นอนว่าการ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดนโยบาย เราไม่ควรท�าโดยวิ่งเต้น

ทางการเมือง ดังนั้นท่ีเราท�าได้ ก็คือเราไปท�าในขั้นตอนการด�าเนินตาม

นโยบาย โดยเฉพาะกับระบบราชการ โดยการศึกษาวิจัยต่างๆ และมี 

ข้อเสนอที่มีเหตุมีผล เราเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้น ในขณะเดียวกัน ถ้า
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เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น เราก็ต้องรักษาความเป็นอิสระของ

เราด้วย

ที่ผ่านมาเราท�าได้ดีหรือไม่

ผมคิดว่าเราก็พยายามท�าท้ังสองมิติ มิติท่ีหนึ่งคือความลึก

กับความกว้าง มิติที่สองคือความเป็นอิสระกับการเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการนโยบาย แต่สิ่งที่ยากก็คือ ไม่ว่าเราจะเลือกทางเดินอย่างไร 

เราก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งการจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

มันยากกว่าการให้ความเห็น

30 ปีของทีดีอาร์ไอ อะไรคือความส�าเร็จ อะไรคือความล้มเหลว

ผมคดิว่าความส�าเร็จก็คือเรามีคณะบุคคลท่ีมีความรูจ้�านวนหนึง่ 

และเรากไ็ด้ประโยชน์จากบุคลากรทีมี่คุณภาพเหล่านี ้เวลา 30 ปีก็ไม่น้อย 

และคนเหล่านี้ ณ เวลานี้ ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง มีคนติดตาม 

รับฟัง นี่คือความส�าเร็จ

อะไรที่เราท�าให้ดีขึ้นได้อีก

ขณะน้ีเราต้องรักษาสมดุลให้ดี ระหว่างความเป็นอิสระ กับการ

ไปช่วยผลักดันนโยบายภายใต้อาณัติของใครก็ตาม ต้องหาวิธีท�าให้ได้

ผลอย่างสมเหตุสมผลด้วย

ที่ผ่านมา อาจารย์มองเห็นบทเรียนอะไรของคนที่ท�างานวิจัย และ

ต้องการผลักดันไปสู่ความส�าเร็จในเชิงนโยบาย 

บริบทมันไม่ได้เปลี่ยนไปมาก คือความถูกต้องทางทฤษฎีกับ

ความต้องการของประชาชนควรจะต้องไปด้วยกัน แต่เม่ือนักการเมือง



122 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย30 ปี ทีดีอาร์ไอ 123

เขามาจากประชาชน เขาก็สัง่โดยไม่ค�านงึถงึทฤษฎีหรือวชิาการ ท่ีแล้วมา 

เราก็ไปช่วยในระดับราชการบ้าง แต่ในขณะเดียวกัน เราก็อยากเป็นอสิระ 

เราจึงต้องรักษาสมดุลให้ดี 

สถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้รัฐบาลจากกองทัพ ทีดีอาร์ไอจะยืน

อยู่ตรงไหน

ผมคิดว่าเรายืนอยู่ถูกที่ คือใครจะมาหรือใครจะไป เราก็ไม่เกี่ยว 

แต่ไม่ว่าเวลาไหน ใครอยู่ตรงไหน ผมคิดว่าเราก็อยากจะมีประโยชน์ ซึ่ง

การที่เราอยากจะมีประโยชน์ มันก็ท�าได้สองอย่าง อย่างแรกคือฟังเขา

ก่อน แล้วเราค่อยศึกษา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบางเรื่องไม่น่าจะถูกต้องตาม

ความเห็นของเรา หรืออะไรทีเ่ขาสัง่ลงมาแล้วเราคิดว่าก็ดีเหมือนกัน เราก็

ช่วยเขาคิดหรือช่วยเขาหาแนวทางทีต่รงกับหลักวิชาหรือความเชือ่ของเรา

อาจารย์บอกว่ามหาวิทยาลัยควรท�างานกับภาคเอกชนมากขึ้น 

บทบาทตรงนี้ของทีดีอาร์ไอควรจะอยู่ตรงไหน

ผมคิดว่าภาคเอกชนต้องสวมบทบาทเป็นผู ้เล่นหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ แต่เดิม ภาคเอกชนของเรายังอ่อนแอ แต่วันน้ี ผมคิด

ว่าภาคเอกชนโตขึ้น และก็ต้องเข้าใจว่าภาระในการแข่งขันเป็นภาระของ

ภาคเอกชน เพื่อการนั้น ภาคเอกชนก็ต้องเตรียมความพร้อม ถ้าจะยืม

ประสบการณ์ของราชการมาใช้ ก็คือต้องสร้างเทคโนแครตขึ้นมา ซึ่งเขา

ก็สร้าง เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีผู้รู้ในภาคเอกชนปรากฏตัวในสื่อต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดส�าหรับภาคเอกชนในวันนี้ 

ก็คือยังท�างานกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ ซ่ึงสาเหตุมันมีร้อยแปด แต่จาก

ตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ถ้าเราจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มันต้องหา

ทางท�างานร่วมกันให้ประสบความส�าเร็จให้ได้ คือทั้งสองส่วนจะต้องเป็น

ประชาคมซึ่งกันและกัน 

ในต่างประเทศ ภาคธุรกิจจะสนับสนุนมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยก็จะท�างานร่วมกับภาคเอกชน คือมหาวิทยาลัยเขามีสอง

สถานะ สถานะหนึ่งคือผลิตคนให้ อีกสถานะหนึ่งคือเขาช่วยตอบโจทย์

ที่เอกชนติดขัดหรือมีความรู้ไม่พอ วิธีนี้จะท�าให้แข็งแรง แต่เรายังหาวิธี

แบบนี้ไม่เจอ 

ท�าอย่างไรเราจึงจะมีการระดมสมองเพื่อตอบโจทย์ เพราะ

โจทย์ของส่วนรวมซึ่งทีดีอาร์ไอท�าอยู่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่โจทย์ของ

ภาคธุรกิจ ถ้าตอบได้ มันก็แข่งขันได้ ประเด็นส�าคัญก็คือ ถ้าไม่สามารถ

ตอบโจทย์ให้เอกชนแข่งขันได้หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ กระบวนการ 

เรียนรู้ก็จะหายไป เพราะกระบวนการเรียนรู้ควรต้องเร่ิมจากการปฏิบัต ิ

แล้วก็มีความเข้าใจลักษณะของปัญหา แล้วจึงมีความพยายามที่จะเข้าใจ

เหตุของปัญหา และหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา เมื่อครบถ้วนแบบนี้แล้วค่อย

เอาไปสอน ลกูศิษย์กจ็ะได้รูเ้ร่ืองจริง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดแรงงาน

ด้วย

เพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถเอาภาคเอกชนมาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการสามเส้า คือการปฏิบัติส่วนหนึ่ง การวิจัยส่วนหนึ่ง และการ

สอนอีกส่วนหนึ่ง อย่างนี้ก็จะได้ผลมากขึ้น เพราะการปฏิบัติคือโจทย์ ถ้า

มหาวทิยาลยัไม่ลงไปเกลอืกกล้ัวกับโจทย์ มหาวทิยาลยัก็ไม่มีโจทย์ทีเ่ป็น

ของจริง แต่ถ้ามีโจทย์ที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยมีหลักวิชา ก็เอาโจทย์ไป

ศึกษาค้นคว้า พอตอบโจทย์ได้ มันก็คือความรู้ แล้วก็เอาความรู้ไปสอน 

เพื่อผลิตบุคลากรที่จบออกมาแล้วใช้งานได้ 

บ้านเราตอนนี้ขาดเร่ืองนี้ และตราบใดท่ีเราไม่สามารถเชื่อม 

สามเส้านี้เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการ เราก็จะยังไม่เข้มแข็ง
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อะไรที่จะท�าให้ธุรกิจไทยออกไปแข่งกับโลกได้

ค�าส�าคัญในเวลานี้คือ “ความร่วมมือ” (collaboration) ในมุมของ

ธุรกิจก็หมายถึงห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ถ้าคุณมีห่วงโซ่ จุดใน 

ห่วงโซ่ที่อ่อนแอที่สุดคือจุดแข็งที่สุดของคุณ จุดแข็งของประเทศไม่ได้อยู่

ที่ห่วงโซ่ที่แข็งแรงที่สุด มันอยู่ที่ห่วงโซ่ที่อ่อนแอที่สุดต่างหาก เหมือนกับ

เวลาคุณเล่นแบดมินตัน ถ้าคู่ของคุณอ่อน ฝ่ายตรงข้ามก็จะตีใส่คู่ของคุณ

อยู่ตลอด เพราะฉะนั้น มันจะต้องเข้มแข็งท้ังห่วงโซ่ ซึ่งการเข้มแข็งท้ัง 

ห่วงโซ่เป็นเร่ืองของความร่วมมือท้ังระหว่างภาคธรุกิจด้วยกัน และระหว่าง

ภาคธุรกิจกับภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

อาจารย์สนใจเรื่องทุนเล็ก ทุนเล็กของไทยจะแข็งแรงได้อย่างไร

ความจริงทุนเล็กได้เปรียบทุนใหญ่หลายด้าน เพราะทุนเล็กมา

จากความถนัด แต่ข้ออ่อนด้อยของทุนเล็กก็คือจ�านวนมากยังไม่สามารถ

สะสมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ท่ีเขาเรียกว่า know-how หรือไม่มี

ทรัพยากรส�าหรับงานวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ดี ทุนใหญ่จะมองหาทุน

เล็กเพื่อร่วมงานด้วย หรือบางทีก็เพื่อจะซื้อกิจการ เพราะฉะนั้น มันเป็น

หน้าที่ของทุนเล็กที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่ได้ ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือร่วม

มือกับทุนใหญ่ก็ตาม

ความเข้มแข็งของทุนเล็กอยู่ท่ีว่า เม่ือเวลาผ่านไปแล้วมีความ

ถนัดที่ชัดเจน มี know-how ท่ีเข้มแข็ง ซึ่งทุนเล็กก็จะได้ประโยชน์จาก

การท�างานท่ีรวดเร็วและมีเจ้าของที่คอยเอาใจใส่ ส�าหรับทุนใหญ่ บางที

เขาอุ้ยอ้าย นอกจากนั้น หลายๆ เร่ือง ทุนใหญ่อาจต้องไปตามกระแส 

ซึ่งอาจเป็นการเมืองหรือนโยบายรัฐบาล ตอนนี้ทุนใหญ่หลายแห่งเขา 

ไม่อยากรุงรัง บางงานบางเร่ือง เขามอบให้ทุนเลก็เป็นผูด้�าเนนิการ บริษทั

เลก็ๆ จงึมีความยิง่ใหญ่ได้ เช่น ในอสิราเอล ทุนขนาดเล็กเป็นทีห่มายปอง
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ของคนทั้งโลก เพราะเขาเก่งทางด้านใดด้านหนึ่ง บริษัทเล็กๆ ในไต้หวัน

ก็เช่นเดียวกัน 

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว อาจารย์เคยคิดไหมว่าอีก 30 ปี ซึ่งก็คือวันนี้ หน้าตา

ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

ตอนท่ีผมเรียนหนงัสอื ตอนนัน้มีบทความชือ่ “Economic Devel-

opment with Unlimited Supplies of Labour” ของ อาร์เธอร์ ลูอิส (Arthur 

Lewis) ตอนนั้นผมก็นึกเอาเองว่าเรื่อง unlimited supply of labour ไม่น่า

จะมีประโยชน์ เพราะตอนที่ผมเริ่มรับราชการ ประชากรเพิ่มขึ้นเยอะมาก 

จนน่าจะเป็นปัญหาด้วยซ�้า ที่เขาเรียกว่า “ลูกมากจะยากจน”

เม่ือเวลาผ่านไป จนกระท่ังจีนเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา

ประเทศในระบบทุนนิยม ผมจึงตระหนักว่าจีนเขาใช้ unlimited supply 

of labour ให้เป็นประโยชน์ โดยการดึงดูดทุนจากต่างชาติเข้าไป ทุน 

ทั้งหลายก็อยากจะเข้าไปในตลาดที่ใหญ่ มีแรงงานเยอะ แล้วหลังจากนั้น 

จีนเขาก็ทั้ง copy ทั้ง develop 

ในตอนนั้น ถ้าเราใช้ supply of labour ได้มีประสิทธิภาพกว่านี้ 

เราอาจจะไปไกลกว่าในปัจจุบันก็เป็นได้ จีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า sup-

ply of labour ของเขาสามารถดึงดูดเงินทุนต่างชาติ ซึ่งเราก็ท�าอย่างนั้น

เหมือนกัน แต่ส�าหรับเรา เม่ือเงินทุนเข้ามา เราไม่มีวิธีจัดการ จีนเขา

อาจเรียนรู้จากเราว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการสร้างงานที่อาศัยทักษะและ

เทคโนโลยี ซึ่งจะต้องถ่ายโอนจากต่างชาติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจเป็น

ไปได้ว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เขามีพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดีพอ

สมควรเมื่อเทียบกับเราก็ได้ เขาจึงพัฒนาได้เร็ว

ผมคิดว่าประเทศต่อๆ ไปท่ีก�าลังจะเข้ามาในวงการ เช่น 

อินโดนีเซีย ก็คงเรียนรู้จากจีน ว่าเมื่อเขามีแรงงานอยู่เยอะ เขาจะจัดการ

ให้เงินทุนจากต่างชาติท�าให้เขาเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

ถ้าเราท�าได้แบบจีน เราจะมีพื้นฐานที่ดีกว่านี้?

เราต้องบริหารเร่ืองการสร้างงาน บริหารเร่ืองทักษะและ

เทคโนโลยี แต่ท่ีแล้วมา เราเพียงแค่เอาเงินทุนเข้ามา เราไม่ได้ท�าการ

ถ่ายทอดความรู้ และเราไม่ได้เพาะบ่มทักษะ เหมือนกับที่จีนก�าลังท�า ซึ่ง

ท�าให้เราเสียโอกาสในการใช้เงินทุนต่างชาติสร้างพื้นฐานของการเติบโต

สัมภาษณ์: 27 มิถุนายน 2557



วีรพงษ์ ร�ม�งกูร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ากัด (มหาชน) 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการสภาสถาบัน และคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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อาจารย์ประเมินความส�าเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาอย่างไร 

ผมคิดว่าประเทศไทยก็ได้รับความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ

มาเร่ือยๆ ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์น�้ามันคร้ังท่ีสองเม่ือปี 2522 ช่วงเวลา

นั้นมันเกิดวิกฤตขึ้นทั่วโลก ซึ่งเราก็หนีไม่พ้น วิกฤตที่รุนแรงคือในช่วงปี 

2525-2528 และครึ่งหลังของปี 2529 แต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจของเราก็

เฟื่องฟูอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและ

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และ

สิงคโปร์ ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะเป็นเสือตัวที่ห้า

การเฟื ่องฟูทางเศรษฐกิจก็ด�าเนินมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเกิด

สงครามอ่าวเปอร์เซียเม่ือปี 2534 เม่ืออิรักบุกคูเวต ก็ท�าให้ราคาน�้ามัน

พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เราก็แก้ไขปัญหานั้นได้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ

ปรบัโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากย่ิงขึน้ และ

รัฐบาลพลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั ก็ตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ปี 2527 ซึ่งมีการตั้งทีดีอาร์ไอ เป็นปีที่เศรษฐกิจของเราซบเซา

ถึงที่สุด ก่อนที่จะฟื้นตัวในปี 2529 ผลงานในยุคแรกๆ ท่ีท�าให้คนรู้จัก 

ทีดีอาร์ไอ ก็คือการน�าเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพยากรณ์

ภาวะเศรษฐกิจมหภาค การทีเ่ราจดัสมัมนาทกุปี ก็ท�าให้สามารถเสนอการ

พยากรณ์หรอืการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับสามารถเสนอแนะ

นโยบายทางด้านมหภาคในเร่ืองของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ทั้งที่เป็นนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง

เม่ือมีรัฐประหารในปี 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติ (รสช.) ก็ตั้งคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี งานต่างๆ ที่

ทีดีอาร์ไอท�าไว้ในช่วงนั้นก็ได้น�ามาใช้หลายเรื่อง เป็นต้นว่า การปรับปรุง

โครงสร้างภาษีอากรคร้ังใหญ่ ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบภาษีอากร

เลยก็ว่าได้ มีการน�าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ มีการตราพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีการตัง้คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีการปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์

ส�าหรับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร ที่ได้รับความส�าเร็จ

อย่างยิ่งก็คือโครงสร้างภาษีรถยนต์ มีการเปลี่ยนนโยบายจากการพัฒนา

อตุสาหกรรมเพือ่ทดแทนการน�าเข้า ให้การส่งออกเป็นตวัน�าในการพฒันา

อุตสาหกรรม เราลดก�าแพงภาษี แล้วชดเชยด้วยการใช้ภาษีสรรพสามิต 

ท�าให้มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์คร้ังใหญ่ จนประเทศไทย

กลายเป็นประเทศส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส�าคัญของภูมิภาค 

ประจวบกบัก่อนหน้านัน้ ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ ต่อเนือ่ง 

มาถึงรัฐบาลพลเอกชาติชาย มีการด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
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ทะเลภาคตะวันออก ซึ่งผู้ที่ผลักดันโครงการนี้จนเป็นผลส�าเร็จ ก็คือ ดร. 

เสนาะ อูนากูล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทีดีอาร์ไอ 

นอกจากนัน้กมี็การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการอนมัุติ

การให้บัตรส่งเสริมการลงทุน สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งก็คือส่ิงท่ีเรียกว่า one-

stop service center เมื่อก่อน การตั้งโรงงานนั้นยุ่งยากมหาศาล ต้องได้

ลายเซ็นถึง 150 ลายเซ็น เราก็พยายามลดขั้นตอนต่างๆ ขณะเดียวกัน 

พธิกีารศลุกากรกเ็ป็นอีกอย่างหนึง่ทีไ่ด้รับการปรับปรงุแก้ไข สรรพากรเขต

ก็เกิดขึ้นในช่วงนั้น มีการปรับบทบาทของธนาคารออมสิน เพราะแต่เดิม 

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารขาเดียว คือรับแต่เงินฝาก เพื่อซื้อพันธบัตร

รัฐบาล แต่ต่อมารัฐบาลเกินดุลทุกปี ธนาคารออมสินก็ไม่มีท่ีปล่อยเงิน

ฝาก ก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน ให้สามารถปล่อย 

สินเชื่อให้กับภาคเอกชนได้ นอกจากนั้น เร่ืองการพัฒนาชนบท ซ่ึงเป็น

เร่ืองที่ผลักดันโดยคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ก็ปรากฏผลอย่างมากในช่วง

ที่มีการตั้งทีดีอาร์ไอ 

ผมจ�าได้ว่าช่วงท่ีผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

มีเรื่องที่ผมอยากท�าภายในหนึ่งปี 16 เรื่อง ท�าส�าเร็จภายในปีนั้น 15 เรื่อง 

เหลือเร่ืองเดียว คือการตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า แต่ก็ได้ 

จัดตั้งขึ้นในภายหลัง

ส�าหรับเรื่องแผนพัฒนาชนบทนั้นเร่ิมมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล 

พลเอกเปรม ซึง่มีโครงการมากมายทียั่งเหน็อยูท่กุวนันี ้เช่น ให้ทกุอ�าเภอ

มีโรงพยาบาล เด๋ียวนีก็้เปล่ียนช่ือเป็นโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช เรือ่ง

โภชนาการ แต่ก่อนมีเด็กขาดสารอาหารเยอะ เราเป็นประเทศที่มีอาหาร

อุดมสมบูรณ์ แต่ประชากรเด็กกว่าร้อยละ 70 ขาดสารอาหาร ไม่ใช่ไม่มี

อาหาร แต่ไม่รู้จักทานอาหารที่มีประโยชน์ การตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ก็ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี เด๋ียวนีเ้กือบจะไม่มี

เด็กที่ขาดสารอาหาร คนเป็นตานขโมยพุงโรก้นปอดหายไปหมด 

การพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกก็ประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างดี ประกอบกับในช่วงนั้นเราพบก๊าซธรรมชาติ ก็มีส่วนท�าให้

เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส�าหรับระบบการจัดการเร่ืองพลังงาน การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยนายกฯ เกรียงศักดิ์ 

ชมะนันทน์ ก็มีบทบาทในช่วงวิกฤตการณ์พลังงานคร้ังท่ีสองอย่างมาก

และประสบความส�าเร็จในการเป็นหน่วยงานที่น�าตลาดในเรื่องพลังงาน 

จนกระทั่งเกิดวิกฤตการเงินในปี 2540 ซึ่งเป็นบทเรียนที่ส�าคัญ

เพราะเกิดจากนโยบายการเงินท่ีผิดพลาด แต่ในท่ีสุด หลังจากวิกฤต 

การเงนิในปี 2540 เราก็สามารถฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการฟ้ืนตวั 

ที่แข็งแรง เพราะเป็นการเขย่าให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งที่สอง 

หลังจากปรับโครงสร้างคร้ังแรกในสมัยพลเอกเปรม ต่อเนื่องถึงสมัย 

พลเอกชาติชาย 

หลังวิกฤตการณ์ในปี 2540 จากประเทศท่ีขาดดุลการค้าและ

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอด เราก็กลายเป็นประเทศท่ีเกินดุลการค้า

และเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอด ฐานะทางการเงิน ความม่ันคงของ

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ และเสถียรภาพทางการเงิน ก็ดีกว่าเม่ือก่อน

มาก แต่หลังจากปี 2540 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมายหลาย

อย่าง จนในท่ีสุดก็ไม่มีการลงทุนอะไรเลยตลอดมาจนบัดนี้ การลงทุน 

ในโครงการใหญ่ๆ โครงการส�าคัญๆ ว่างเว้นมานาน

อาจารย์คิดว่าอะไรท�าให้การลงทุนเกิดขึ้นไม่ได้ 

ผมคิดว่าการเมือง การเมืองที่ยังไม่เรียบร้อย ยังไม่พัฒนา ความ

ไม่เช่ือม่ันในระบอบประชาธิปไตย การเล่นนอกกติกา สิ่งต่างๆ เหล่านี้

ท�าให้การแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรกฎหมายที่จ�าเป็นท�าได้อย่างล่าช้า
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ความขัดแย้งทางการเมืองมีมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2540 จนกระทั่ง

มีรัฐประหารในปี 2549 ตั้งแต่นั้นมา ความไม่แน่นอนและความไม่มี

เสถียรภาพทางการเมือง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เราไม่สามารถใช้ส่วน

เกินของเรามาลงทนุในด้านต่างๆ ได้อย่างเพยีงพอ ซึง่ก็ลากยาวมาจนถงึ

เดี๋ยวนี้ 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจก็ไปตามทางของมันเรื่อยๆ จนกระท่ัง

เราเคยเป็นประเทศทีมี่อตัราการขยายตวัสงูรองจากสงิคโปร์และมาเลเซยี  

แต่เศรษฐกิจของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์และมาเลเซยีค่อนข้างมาก ก็เป็นเร่ือง

ที่น่าเสียดาย และก็คงจะมีปัญหาต่อไป

อาจารย์เล่าถึงความส�าเร็จหลายเรื่อง แต่เราก็ยังมีปัญหาอีกมาก 

ในปัจจุบัน อะไรเป็นปัญหาส�าคัญที่เศรษฐกิจไทยจ�าเป็นต้องปรับ

โครงสร้างเป็นครั้งที่สาม

ส�าหรับครั้งท่ีสาม เรามาถึงจุดท่ีต้องหันมาดูภาคเกษตร เรา

มีพื้นที่ภาคเกษตรกว้างใหญ่ไพศาล แม้ว่าเราจะผลิตสินค้าเกษตรเป็น

สัดส่วนเพียงร้อยละ 12 ของจีดีพี แต่ก็เป็นภาคที่สร้างงานให้กับแรงงาน

ของเราค่อนข้างมาก และมีสัดส่วนส�าคัญในสินค้าส่งออก ซึ่งก็ท�าให้เกิด

กิจการต่อเนื่องจากภาคเกษตรมากมาย อุตสาหกรรมที่เรามีความได้

เปรียบในการส่งออกก็มักจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร

และประมง ผมถือว่าปศุสัตว์และประมงเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรรม 

เกษตรกรรมประกอบด้วยกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งเป็นวัตถุดิบ 

ที่ส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมส่งออกของเรา 

รายได้ประชาชาติต่อหัวของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังจาก

ประเทศท่ีมีคนว่างงาน ก็กลายเป็นประเทศท่ีขาดแคลนแรงงาน จนต้อง 

น�าเข้าแรงงานจากต่างประเทศมาท�างานในภาคก่อสร้าง ในภาคเกษตร 
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และในภาคท่ีคนไทยไม่ท�า แล้วเราก็ไม่ค่อยพร้อมทีจ่ะโยกย้ายโรงงานของ

เราออกไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงต�า่กว่า ไม่เหมือนญี่ปุ่น ไม่เหมือนไต้หวัน 

พวกน้ันเขาเข้มงวดในการเข้าไปท�างานในประเทศของเขา และเขาก็ 

ส่งเสริมให้บริษัทห้างร้านของเขาออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ชายแดนของเรายาว ระบบราชการก็ไม่มี

ประสิทธภิาพเพยีงพอในการด�าเนนินโยบายแบบเดียวกับประเทศทีพ่ฒันา

แล้ว ในเรื่องการจัดการและการโยกย้ายอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ 

มีบางอุตสาหกรรมที่โยกย้ายไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ไม่ประสบความ

ส�าเร็จมากนัก 

เนื่องจากรายได้ต่อหัวของเราสูง ภาคเกษตรของเราจึงแข่งขัน

ไม่ได้ แล้วมันจะเป็นภาคเศรษฐกิจที่ต้องชดเชยด้วยภาษีอากรมากข้ึน 

ทุกที ภาคเกษตรของเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันมีความ 

แตกต่างกันเยอะแยะ มีท้ังภาคเกษตรก้าวหน้าและภาคเกษตรล้าหลัง  

ภาคเกษตรก้าวหน้าคือภาคเกษตรท่ีอยู ่ในเขตชลประทาน ซึ่งมีอยู ่

ประมาณร้อยละ 20 ของพืน้ทีก่ารเกษตรท้ังหมด อกีร้อยละ 80 อยู่ในพืน้ท่ี

ที่อาศัยน�้าฝนเป็นหลัก 

พืชที่ใช้ที่ดินและใช้น�้ามากอย่างข้าวเป็นตัวอย่างหนึ่ง นโยบาย

ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะท�าอย่างไรกับข้าว เรามีข้าวหลายชนิด ข้าวหอม

มะลิ ข้าวขาวตาแห้ง ข้าวเสาไห้ หรือข้าวขาวอย่างอื่น ราคายังพอไปได้ 

แต่ข้าวเหล่านี้เป็นข้าวนาปี เป็นข้าวท่ีปลูกในเขตเกษตรน�้าฝน ผลผลิต

ต่อไร่ต�่า มีความไม่แน่นอนสูง แต่ราคาดี ซึ่งเราใช้ที่ดินที่ดีที่สุดปลูกข้าว

คุณภาพต�่าที่สุด และปลูกหลายรอบ แล้วเราก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็น

ส่วนใหญ่ ใช้แรงงานนิดเดียว และอาศัยการอุดหนุนจากรัฐบาล ถ้าขืนยัง

ท�าอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ ก็จะเป็นการดูดซบัทรัพยากรทางการเงนิของประเทศ

ให้สูญไปเปล่าๆ เพราะฉะนั้นภาคเกษตรต้องว่ากันใหม่ 

ภาคเกษตรเป็นภาคที่ปรับยากที่สุด และมีอิทธิพลทางการเมือง

เข้ามามาก ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีถนนหนทาง เขาก็เปิด

เสรีมากขึน้ แรงงานของเขาก็มีเยอะ เราต้องเลิกภมิูใจกบัการเป็นผูส่้งออก

ข้าวได้แล้ว เพราะเราจะต้องใช้เงนิภาษอีากรมาช่วยเหลือให้ผลติข้าวเพือ่สู้

กับประเทศเพือ่นบ้าน มันส�าปะหลังและอ้อยยังมีอนาคตมากกว่า ถ้าราคา

พลังงานแพงขึ้นไปเร่ือยๆ ส่วนข้าวไม่น่าจะมีอนาคต เพราะฉะนั้นต้อง

ปรับความคิดว่าควรจะลดการผลิตข้าว พืน้ทีท่ี่ควรจะเปล่ียนจากการปลูก

ข้าวเป็นอย่างอื่นคือพื้นที่ที่ยืดหยุ่นได้ง่าย นั่นคือพื้นที่ในเขตชลประทาน 

แทนท่ีจะใช้เงินปีละ 5-6 แสนล้านไปอุดหนุนให้เขาผลิตมากๆ เอาเงิน

จ�านวนนี้ไปอุดหนุนให้เขาเปลี่ยนพืชที่ปลูกจะดีกว่า 

เราต้องเลิกคิดส่งออกข้าว เพราะข้าวทุกเมล็ดท่ีส่งออก เท่ากับ

เราเอาภาษีอากรของเราไปชดเชยให้กับผู้น�าเข้าในต่างประเทศ ให้เขาได้

กินข้าวของเราถกูๆ ท้ังทีต้่นทนุการผลติของเราแพง ส�าหรบัผม ผมคดิว่า

ในเขตเจ้าพระยาตอนล่าง ซึง่เป็นเขตชลประทานท่ีดีทีส่ดุของประเทศไทย

น่าจะผลิตอย่างอื่น ส่วนจะผลิตอะไร ก็คงต้องอาศัยนักวิชาการทางด้าน

การเกษตร เป็นปาล์มน�้ามันได้ไหม เป็นอ้อยได้ไหม หรือเป็นผลไม้ราคา

แพงได้หรือเปล่า 

ความคิดของผมคือท�าอย่างไรให้เขาผลิตน้อยลง โดยเขาไม ่

เดือดร้อน จะได้ชดเชยน้อยลง ซึ่งไม่มีใครคิดอย่างนี้ สมมติว่าอ�าเภอนี้

ต้องการสนับสนุนปาล์มน�้ามัน ก็ต้องมีโรงงานผลิตน�้ามันปาล์ม หรืออะไร

ก็แล้วแต่ เข้ามารองรับ ซึ่งจะต้องประสานกับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก

ภาคเกษตร 

ปัญหาเรื่องข้าวจะเป็นปัญหาท่ีหนักอกอย่างย่ิง เราต้องกลับหัว

กลับหาง แทนท่ีจะใช้มาตรการทีท่�าให้เขาปลูกมากขึน้ เราควรใช้มาตรการ

ที่ท�าให้เขาปลูกน้อยลง 
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ถ้าภาคกลางเลิกปลูก ภาคอีสานจะปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น 

เพราะข้าวหอมมะลแิพงกว่า ทางภาคอสีานเขาไม่มีชลประทาน เขาเปล่ียน

อาชีพยาก แล้วชาวนาภาคกลางก็ไม่ได้จน เขาท�าเองท่ีไหน เขาจ้างไถ 

จ้างหว่าน จ้างเก่ียว ตัวเองนั่งสั่งการอยู่ท่ีบ้าน แต่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย

จะโฆษณาว่าชาวนายากจน 

อันที่จริง เกษตรกรในเขตก้าวหน้าไม่ได้จน หรืออย่างในภาค

ตะวันออก เขาก็ปลูกผลไม้ เขาก็ไปได้ดี เขาก็ไม่ได้ท�านา จะบอกว่าผล

ตอบแทนจากผลไม้ต�่ากว่าข้าว ก็ไม่แน่ แล้วการปลูกไม้ยืนต้นก็เหมาะ

กับภาคกลาง ซึ่งมีแรงงานน้อย เพียงแต่ลงทุนครั้งแรกอาจจะแพง ในการ

ปรับพืน้ท่ีและลงทนุเร่ืองต่างๆ นอกจากนัน้ การเล้ียงสัตว์น�า้เป็นไปได้ไหม  

ผมก็ไม่รู้ แต่ก็ต้องทดลองว่ารายได้จะดีกว่าปลูกข้าวไหม ต้องคิดนะ แต่

ขณะนีไ้ม่มีใครคิด คิดแต่จะช่วยชาวนา แล้ววธิช่ีวยคอืช่วยให้ผลิตมากขึน้ 

ไม่ได้ช่วยให้ผลิตน้อยลง

ในด้านอื่นๆ มีเรื่องอะไรอีกที่อาจารย์เป็นห่วง 

ทีน่่าห่วงมีสองเร่ือง เร่ืองแรกคือระบบการขนส่งและการคมนาคม 

ซึ่งต้นทุนแพงกว่าที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางบก ซึ่งเรายังใช้

ระบบถนนเป็นหลัก ระบบท่ีถูกและมีประสิทธิภาพคือระบบราง ซึ่งเรา 

ล้าหลังมานาน ถ้าเรามีระบบรางมาตรฐานทีเ่ชือ่มต่อกับประเทศเพือ่นบ้าน 

ได้ ก็จะยิ่งสะดวก 

เร่ืองท่ีสองคือพลังงาน เราใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ

สองเท่าของอตัราการเตบิโตของจดีีพ ีตอนนีเ้ราใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นหลัก 

เพราะใช้ถ่านหินซึ่งถูกที่สุดไม่ได้ แล้วในอนาคตจะท�าอย่างไร เรื่องความ

ม่ันคงทางด้านพลังงานจะเอาอย่างไร ที่จริงเราต้องกระจายแหล่งของ

พลังงาน ระหว่างถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล และพลังงานอย่างอื่น 

ตอนนี้เราเอียงมาทางก๊าซ เพราะเอ็นจีโอไม่ให้สร้างอะไรทั้งนั้น

จริงๆ แล้ว ร้อยละ 70-75 ของไฟฟ้าในฝรั่งเศส มาจากนิวเคลียร์ 

ฮ่องกง จนี เวยีดนาม ก็ใช้นวิเคลยีร์ แต่เนือ่งจากเหตผุลทางการเมืองและ

เอ็นจีโอทั้งหลาย เราก็คงท�าไม่ได้ ในประเทศนี้พูดถึงนิวเคลียร์ไม่ได้

อาจารย์อยู่ในการเมืองมายาวนาน กระบวนการก�าหนดนโยบาย

เศรษฐกจิหรอืกระบวนการพฒันาประเทศ ในมุมของเศรษฐศาสตร์

การเมือง 30 ปีที่ผ่านมา มันเปลี่ยนไปอย่างไร

นายกฯ เปรม ท่านใช้เทคโนแครต ทหารมายุ่งน้อยมาก แทบจะ

ไม่มีทหารมายุ่งเลย เพราะฉะนัน้กเ็ป็นโอกาสของเทคโนแครตทีไ่ด้ท�างาน

อย่างเตม็ท่ี ส่วนนายกฯ ชาตชิาย ท่านก็ใช้เทคโนแครตพอสมควร ผมเองก็

เป็นทีป่รกึษา ต่อมากเ็ป็นรัฐมนตรี เสนออะไร ท่านก็เหน็ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

หลังจากท่านได้ซักถามจนเป็นที่กระจ่าง ซึ่งผมประหลาดใจมาก เสนอให้

ขึ้นราคาน�้ามันทุกอาทิตย์ ท่านก็เห็นด้วย ผมยังตกใจเลย นึกว่าท่านจะ

ไม่เอา ส่วนคุณอานันท์นี่เป็นรัฐบาลเทคโนแครต รวมทั้งตัวนายกฯ ด้วย

ส่วนคนอื่นก็อยู่ส้ันๆ คุณบรรหารตัดสินใจเร็ว เข้าใจเร่ืองได้เร็ว

พอๆ กับคณุอานนัท์เลย เป็นคนท่ีรู้เร่ือง เป็นคนท่ีไว แต่ไม่ใช่เทคโนแครต

ส�าหรับคุณทักษิณ ตอนที่ผมไปช่วยงาน ก็ไปกันได้ดีหลายเรื่อง 

เป็นคนตัดสินใจ ถ้าท�าแล้วไปไม่ได้ ก็ถอย เร่ืองท่ีคิด 100 เร่ือง ถอย

ประมาณ 60 เรื่อง คือท�าไปก่อน ถ้าไม่ดีก็ถอย ดีกว่าไม่ตัดสินใจ

อาจารย์ท�างานกับนายกฯ หลายคน ชอบท�างานกับนายกฯ คนไหน

 คงจะแล้วแต่สถานการณ์ นายกฯ เปรมก็เหมาะกับสถานการณ์

ในช่วงนั้น พลเอกชาติชาย นายกฯ อานันท์ นายกฯ ทักษิณ ก็เหมาะกับ

สถานการณ์ขณะนั้น
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ทีดีอาร์ไอเกิดขึ้นในยุคเทคโนแครต และมีความเป็นเทคโนแครต

ค่อนข้างมาก ในสังคมการเมืองทุกวันนี้ ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า 

เทคโนแครตตายไปแล้ว บทบาทของทีดีอาร์ไอควรเป็นอย่างไร

ไม่รู้ ผมออกมานานแล้ว แต่ภาพลักษณ์ในช่วงหลังเหมือนจะ 

เอียงข้างไปทางการเมืองอยู่บ้าง

มันเป็นภาพลักษณ์ หรือเราเอียงจริงๆ

ไม่รู้ คนเขาคิดอย่างนั้น 

ภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเอียงข้าง ส่งผลต่อทีดีอาร์ไออย่างไร 

ท�าให้การเสนอนโยบายมีน�้าหนักน้อยลง เร่ืองนี้เขาจะยอมรับ 

หรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ผมอยู่ข้างนอก ผมได้ยินอย่างนั้น และตอนนี้ภาพนั้น 

ก็ยังอยู่ ซึ่งมันผิดจากวัตถุประสงค์ตอนเริ่มต้น ซึ่งคิดว่าประเทศไทยควร

มีสถาบันที่เป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ทั้งด้านชอบและไม่ชอบ เพื่อ

ท�างานวิจัยให้รัฐบาลน�าไปใช้ประโยชน์

ถ้าภาพของเราไม่เป็นอิสระจากการเมือง การเสนอนโยบายก็มี

น�้าหนักน้อยลง

ถ้าจะล้างภาพพวกนี้ อาจารย์จะแนะน�าว่าอย่างไร

ไม่แนะน�า เขารู้ เขาท�าใจยาก ความเกลียด ความรัก มันเกิดขึ้น

แล้ว เปลี่ยนแปลงได้ยาก

ยุคทองของเทคโนแครตหมดไปแล้วจริงไหมครับ

ไม่จริง อย่างผมเป็นเทคโนแครต ผมก็ยังมีบทบาทของผมไป

เรื่อยๆ รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ เขาก็มีเทคโนแครตของเขา เรื่องนโยบาย 
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เขาก็ไม่ได้คิดเอง เขาก็มีกลุ่มของเทคโนแครตในพรรค แต่เขาอาจจะ 

ไม่เปิดตัว 

คุณทักษิณเขาไม่ให้เครดิตกับราชการเท่าไร เพราะราชการมี 

จุดหมายปลายทางของตัวเอง จุดหมายปลายทางของราชการคืออะไร  

ก็คอืต�าแหน่งและความม่ันคงในต�าแหน่งหน้าที ่ส่วนนกัการเมือง จดุหมาย

ปลายทางของเขาก็คือเพื่อจะได้คะแนนเสียง

ในปัจจุบัน ถ้าจะผลักดันนโยบายให้เกิดประสิทธิผล ทีดีอาร์ไอต้อง

ท�าอย่างไร

ผมคดิว่าถ้างานของเราดี เขากใ็ช้เอง อย่าไปห่วงว่าเขาจะใช้หรือ

ไม่ใช้ แต่บางทีงานของเราก็ไม่ดี พวกข้าราชการเขาหัวเราะก็มี 

ถ้างานของเราดี ถูกต้อง เขาก็ต้องใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

เขาต้องเอาไปใช้ทั้งดุ้น อย่างเรื่องภาษีอากร ทฤษฎีภาษีอากรมันเปลี่ยน

ไปถึงไหนแล้ว ก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิม ยังพูดถึงช่องว่างระหว่างรายได้ 

แทนทีจ่ะพดูถงึช่องว่างระหว่างคุณภาพชวิีต ทฤษฎีสมัยใหม่บอกว่า ความ

แตกต่างระหว่างรายได้ ส�าคัญน้อยกว่าความแตกต่างระหว่างความเป็น

อยู่ คนที่มีรายได้สูง แต่อยู่แบบชาวบ้าน ก็ไม่มีใครว่า ไม่ท�าให้เกิดความ

ตึงเครียดในสังคม 

การแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิต เคร่ืองมือที่

ส�าคัญคือรายจ่ายของรัฐบาล เร่ืองสวัสดิการ เรื่องถนนหนทาง ในยุค 

โลกาภิวตัน์ เคร่ืองมือท่ีจะลดความแตกต่างของประชาชนก็คือ “รัฐบริการ”  

ในยคุโลกาภิวตัน์ ประเทศต่างๆ จงึเป็น service state ไม่ใช่ welfare state 

หรือรัฐสวัสดิการ แนวคิดพวกนี้ยังไม่เคยเข้าถึงทีดีอาร์ไอเลย 

อะไรเป็นความท้าทายของทีดีอาร์ไอใน 30 ปีข้างหน้า

เร่ืองภาพลักษณ์ แม้เราคิดว่าเราเป็นกลาง แต่ภาพไม่ได้เป็น

อย่างนั้น ต้องส�ารวจดูว่ามันเป็นแบบนั้นหรือไม่ งานของเรามันถูกต้อง 

มันดีจริงหรือเปล่า เราตามโลกทันไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิ-

วัตน์ ซึ่งแนวคิดเร่ืองเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมันเปล่ียนไป

หมดแล้ว หรือเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจเด๋ียวนี้ก็เปลี่ยนไป แต่

ก่อนเป็น growth, stability และ distribution แต่เมื่อโลกมันไร้พรมแดน 

เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจกจ็ะเน้นไปท่ีความสามารถในการแข่งขัน

และคุณภาพชีวิต

ถ้าโจทย์ของเราคือความสามารถในการแข่งขัน นโยบายต่างๆ จะ

ต้องเป็นไปในทิศทางไหน

ก็ต้องอย่าให้นโยบายเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของภาค

เอกชน อย่างนโยบายภาษีอากร ที่เราลดภาษีน�าเข้า ลดภาษีนู่นภาษีนี่ 

วัตถุประสงค์คืออะไร ถ้าเอาการกระจายรายได้เป็นตัวตั้ง มันต้องขึ้นภาษี 

ก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาการกระจายรายได้เป็นตัวตั้ง แต่เราก็ยังพูดเร่ืองนี้ 

คนเขาฟัง เขาก็บอกว่าเชย 

เรื่องความเท่าเทียมมีสองมิติ มิติแรกคือพื้นที่ อีกมิติหนึ่งคือ

คน ส�าหรับพื้นที่ พื้นที่ไหนที่ยากจน ต้องทุ่มเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง

บริการของภาครัฐ ส่วนเรื่องคน ถามว่าคนไทยถ้าท�างาน มีจนไหม ขนาด

ต่างชาติลักลอบเข้ามา ยังไม่จนเลย ถ้าท�างาน 

คนจนมีไหม มี ก็คือคนที่ไม่ท�างานหรือท�างานไม่ได้ คนแก่ คน

ป่วย คนพกิาร หรือคนกลุ่มน้อยท่ีอยูบ่นภเูขาหรอืบนเกาะ ถ้าจะช่วยคนจน 

เราก็ช่วยเฉพาะกลุ่ม อย่าหว่านแห แล้วคนจนอยู่ทีไ่หน ถ้ากรุงเทพฯ ก็ใน

สลัม ถ้าทั่วประเทศ เขาก็บอกว่าอยู่ที่ภาคอีสานมากที่สุด ไม่ใช่หว่านแห
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เสียเงินเป็นแสนๆ ล้าน 

เรื่องเหล่านี้ ผมอยากให้ทีดีอาร์ไอตามให้ทัน ซึ่งผมคิดว่ายังตาม

ไม่ทัน

มองไปข้างหน้าอีก 30 ปี นอกจากเรื่องความสามารถในการแข่งขัน 

มีความท้าทายอะไรรอเราอยู่อีกบ้าง 

ไม่ต้อง 30 ปีหรอก ทุกวันนี้โครงสร้างประชากรของเราเปล่ียน 

คือประชากรในวัยท�างานน้อยลง ส่วนประชากรท่ีมีอายุมากจะมีมากขึ้น

เร่ือยๆ ก็มีประสบการณ์ของประเทศอื่นว่าเราต้องเตรียมการอย่างไร  

นี่เป็นปัญญาที่ส�าคัญที่สุดใน 30 ปีข้างหน้า 

30 ปีข้างหน้า คนที่อายุ 70 ปี คือคนที่อายุ 40 ปีในตอนนี้ ก็ต้อง

ไปคิดว่าต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างไร ท้ังภาคเกษตร ภาค

อุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมทั้งบริการของรัฐ รายได้ของรัฐที่จะมาดูแล

คนท่ีท�างานไม่ได้ ต้องพึง่บริการของรัฐ และก�าลงัแรงงานท่ีจะต้องแบกรับ

ภาระนี้ จะต้องท�าอย่างไร

สัมภาษณ์: 17 มิถุนายน 2557
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ณรงค์ชัย อัครเศรณี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการสภาสถาบัน และคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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30 ปีที่ผ่านมา ความส�าเร็จและความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทยคือ

อะไร

ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ เราก็จะวัดจากฐานะความเป็นอยู่ของ

ประชาชน วดัจากตวัเลขรายได้ประชาชาต ิวัดจากสภาพความเป็นอยูข่อง

ผู้คน อายุยืนขึ้นไหม เกิดมาแล้วมีชีวิตรอดแค่ไหน ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมด 

ผมก็คิดว่าเรามาได้ไกลกว่าเดิมพอสมควร

ด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าเราประสบความส�าเร็จ ก็คือความเชื่อมโยง

ระหว่างเรากับประเทศเพือ่นบ้าน สมัยก่อน เราจะเหน็ว่าความสัมพนัธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้านมีจ�ากัด แต่ในระยะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 ปีหลัง

เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเจริญขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น และความสัมพันธ์

กับเราก็ดีกว่าเดิม 

ตอนนี้สิ่งที่ผมภูมิใจมาก ก็คือสภาพความเป็นอยู่ของประเทศ

เพื่อนบ้าน และโซนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู ่ใกล้กับประเทศ 

เพือ่นบ้าน ซึง่แตกต่างจากสมัยก่อนโดยสิน้เชงิ ผมจ�าได้ดี สมัยท่านนายกฯ 

เปรม ตณิสูลานนท์ เรามี ครม. สญัจร ไปประชมุกันทีข่อนแก่น ทีเ่ชยีงใหม่ 

ทีส่งขลา แน่นอนว่าในตวัเมืองกพ็อใช้ได้ แต่พอออกไปข้างนอก เราก็เหน็

ว่ายากจนมาก แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่

เศรษฐกิจของเมืองท่ีอยู ่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านมีความ 

เช่ือมโยงกับกรุงเทพฯ น้อยลงโดยเปรียบเทียบ แต่มีความเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพือ่นบ้านมากขึน้ ซึง่ผมคดิว่ามาจากนโยบายเศรษฐกิจท่ีเราเน้น

เรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ 

ผมคิดว่านโยบายการค้าการลงทุนกับต่างประเทศและนโยบาย 

ทีเ่ราเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านทัง้ทีอ่ยู่ตดิกบัเราและทีอ่ยู่ห่างออกไป 

มันเสริมกันและกัน และมันท�าให้เรามีการเปลี่ยนแปลง 

ความส�าเร็จเหล่านี้ควรชมใคร บทบาทของรัฐหรือเอกชน

ผมอยากจะอ้างถึงสมัยท่านนายกฯ เปรมมากกว่า เพราะในสมัย

นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในเรือ่งของเศรษฐกจิภาพใหญ่ คือต้องการ

ใช้ภาคต่างประเทศเป็นส่วนที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยเกิดการเปล่ียนแปลง  

เราเปิดเสรีทางด้านการค้าการลงทุน เราเปิดให้มีการลงทุนในพื้นที่ภาค

ตะวนัออก มกีารลดภาษีขาเข้า มีการลดการกดีกนัการน�าเข้า มกีารท�าให้

การลงทุนท�าได้ง่ายขึ้น ซึ่งนี่เป็นเรื่องของนโยบาย 

จะบอกว่าเปล่ียนเพราะเราคิดดี หรือเปล่ียนเพราะสถานการณ์

บังคับ ก็ได้ทั้งสองอย่าง สถานการณ์บังคับเพราะเรามีปัญหาเร่ืองการ 

น�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ ตั้งแต่เกิดวิกฤตน�้ามันครั้งที่สองในปี 2522 

ซ่ึงท�าให้เราต้องหารายได้ ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายก็เชื่อ

ว่าการเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น 

ประเทศไทยเรามีคนไทยเชื้อสายจีนท่ีชอบท�าธุรกิจอยู่มาก ซึ่ง
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ก็เป็นผลจากการท่ีมีคนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยต้น

กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากตอนนั้นประเทศจีนเขามีปัญหาภายใน มี

สงครามกลางเมือง มีการแย่งชงิอ�านาจ มีการโค่นราชบัลลงัก์ ต่างประเทศ

ก็มายึดครอง ประกาศเป็นเขตปกครองตวัเอง มีสทิธสิภาพนอกอาณาเขต 

ท�าให้คนจนีอพยพออกนอกประเทศกนัมาก เกดิเป็นปรากฏการณ์ชาวจนี

โพ้นทะเล ซึ่งคนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทยก็มีเยอะ 

หลังจากนั้น เม่ือเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งญี่ปุ่นเข้ามายึด

ครองสยาม พ่อค้าชาวจีนก็มีส่วนในการค้าขายสินค้าให้กับบริษัทญี่ปุ่น 

ซึ่งท�าให้เม่ือเราเปิดเสรีทางด้านการค้าการลงทุน เราก็เลยมีการร่วมทุน

กับญี่ปุ่นเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสยามกลการ กระจกไทยอาซาฮี กลุ่มไลออน 

สหพฒันพบูิล ซึง่มีทีม่าจากการท่ีเขาท�ามาค้าขายกับซพัพลายเออร์ญีปุ่่น 

เพราะฉะนั้น เมื่อเราเปิดให้มีการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ เราก็มีนัก

ธุรกิจท่ีรับสนองนโยบายนี้ได้ค่อนข้างว่องไว และเราก็ไม่ได้ต่อต้านคน 

เชื้อสายจีนเหมือนกับบางประเทศ 

อาจารย์พูดถึงความส�าเร็จของเศรษฐกิจไทยในสมัยนายกฯ เปรม 

ในช่วงแรกของทีดีอาร์ไอ งานวิจัยของทีดีอาร์ไอมีบทบาทอย่างไร

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานั้น

ผมคิดว่างานวิจัยของทีดีอาร์ไอในช่วงแรกยังไม่มีบทบาทมาก

นกั แต่จะมีในตอนต่อมา ช่วงทีเ่ราเปล่ียนนโยบายเป็นเปิดให้มีการค้าการ

ลงทุนมากข้ึน คนทีมี่บทบาทส�าคญัคือ ดร. เสนาะ อนูากลู และคณุสถาพร 

กวิตานนท์ ดร.เสนาะอยู่ที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ส่วนคุณสถาพรเป็นรองเลขาธิการคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทนุ (Thailand Board of Investment: BOI) ผมเอง

ก็เป็นผู้ช่วยของทั้งสองท่าน คือเป็นที่ปรึกษาของทั้งสภาพัฒน์และบีโอไอ

ท่านอาจารย์เสนาะเองก็เป็นบุคลากรท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีสามารถ

แสดงบทบาทได้เต็มท่ี อายุของท่านก็ยังไม่มาก ยังแข็งแรง และความ

ใกล้ชิดกับผู้บริหารประเทศในช่วงดังกล่าว สถานการณ์มันก็เอื้อให้เรา

ท�าตรงนี้ได้เต็มที่ 

ส�าหรับ 30 ปี เศรษฐกิจไทย อาจารย์พูดถึงความส�าเร็จหลายข้อ  

แต่อะไรที่ยังเป็นปัญหา

ความส�าเร็จท่ีส�าคัญคือเราจัดระบบได้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ส่ิงท่ี 

มันแย่มากคือการปฏิบัติ เราไม่มีมาตรการหรือระบบที่ป้องกันไม่ให้ผู้

มีอ�านาจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ใช้อ�านาจในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เพราะฉะนั้น ปัญหามันจึงเกิด

ถามว่าระบบไม่ดีหรือวิธีปฏิบัติไม่ดี ค�าตอบคืออย่างหลัง เม่ือผู้

ปฏิบัติใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการตัดสินใจเป็นหลัก มันก็จะย้อนกลับมา

ท�าลายตัวเอง อาจจะไม่ได้ท�าลายเขาโดยตรง แต่ท�าลายสังคม ท�าให้การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไปต่อล�าบาก เช่น วันนี้เราไม่มีแรงงานที่ดีพอที่จะ

ท�าให้เศรษฐกิจโตได้ มันก็ติดแล้ว หรือปัญหาขยะ เราไม่มีท่ีตั้งโรงงาน 

มันก็ติดแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อหาแรงงานไม่ได้ หาที่ตั้งโรงงานไม่ได้ มัน

ก็เป็นลูกศรท่ีย้อนกลับมาท่ิมแทงตัวเราเอง หรือแม้แต่สังคม เม่ือสังคม 

มีความม่ังค่ังเกิดข้ึน แต่เราไม่มีระบบที่จะจัดการกับความม่ังค่ังที่ดีพอ 

ความม่ังค่ังมันก็เข้าไปอยู่ในส่ิงท่ีเป็นอบายมุข เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ใช้

ประโยชน์จากความม่ังคั่งท่ีเกิดขึ้น โดยไม่ไปป้องกันอบายมุข เราก็เลย 

มีสังคมที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เรื่องการพนัน 

ถ้าจะออกไปจากหล่มนี้ เราต้องท�าอย่างไร

ส�าหรับผม ห้าปีข้างหน้า สิบปีข้างหน้า ต้องพยายามอย่างมาก 
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เพื่อให้หลุดจากหล่มนี้

ก�าลังแรงงานและส่ิงแวดล้อมเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบัน  

ถ้าคุณไม่มีท่ีตั้งโรงงาน คุณไม่มีก�าลังแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ คุณจะ

ไปไหนต่อได้ ก็ต้องด้ินขลุกๆ ขลักๆ อยู่อย่างนี้ ขณะเดียวกันก็ยากมาก 

ที่จะท�าให้คนเชื่อว่าเราสามารถบริหารจัดการเร่ืองมลภาวะได้ เม่ือคน 

ไม่เชือ่ โรงงานกต็ัง้ไม่ได้ เม่ือไม่มีทีต่ัง้โรงงาน โรงไฟฟ้าก็ตัง้ไม่ได้ พลงังาน

ก็ไม่เกิด

ประชากรส่วนใหญ่ของเรามีการศึกษาไม่เกินเก้าปี เม่ือไม่เกิน 

เก้าปี คุณจะไปท�าให้เขาเก่งได้อย่างไร คุณจะไปเอาแรงงานต่างด้าวมา

ช่วย มันก็เกิดปัญหาเรื่องการคดโกง วิธีแจ้งจด วิธีลงทะเบียน มันก็ลาม

ไปหมด 

ถามว่าเราอยู่อย่างนี้ได้ไหม เราก็อยู่ได้ แต่จะให้เราเป็นประเทศ

ที่มั่งคั่งโดยทั่วกัน มันคงยาก

ถ้าจะออกจากปัญหานี้ให้ได้ เราต้องท�าอะไรกันบ้าง

ขณะนี้ผมเองก็เก่ียวข้องอยู่กับคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ผมก็

คิดว่ากติกาท่ีเราจะท�าใหม่ ไหนๆ เราก็มีรัฐบาลแบบท่ีไม่ได้มาจากการ

เลือกตั้ง พวกกติกาท่ีจะให้ผู้บริหารประเทศต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ชื่อ

รัฐธรรมนูญ มันก็คงจะเป็นทางออกที่ส�าคัญที่สุด ซึ่งจะท�าให้เราหลุดจาก

วังวนของการแสวงหาอ�านาจ แล้วก็เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เอาเปรียบ

ประเทศชาติ 

ต้องมีบทบัญญัติอะไรในรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

 มันก็ย้อนกลับไปสู่วิชาเศรษฐศาสตร์ เร่ืองขบวนการแสวงหา

ค่าเช่า (rent-seeking) คือการที่ผู้มีอ�านาจสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิด
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การขาดแคลน หรือเกิดภาวะที่ไม่สามารถเกิดได้ หากเขาไม่อนุมัติ เราก็

พยายามต่อต้านขบวนการนี้มาโดยตลอด แต่ก็แสดงว่าเรายังท�าไม่ครบ 

เพราะฉะนั้น กติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปป้องกันตรงนั้น

 แต่แน่นอนว่าพื้นฐานที่สุด มันอยู่ที่ความคิดจิตใจของประชาชน 

คุณจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตาม ถ้าประชาชนยังคิดว่าการเห็นแก่ตัว 

การเอาเปรียบ เป็นสิ่งท่ีเขาพร้อมจะท�า คุณจะแก้ตรงนั้นอย่างไร ผมก็ 

ไม่สามารถตอบได้ อย่างในกรณีของจีน เราก็เห็นว่าเขาเก่งกาจสารพัด  

แต่ตอนหลังก็พบว่ามีการทจุรติมหาศาล เขาก็ใช้วิธปีระหารชวีติ เวยีดนาม

ก็แบบเดียวกัน ใช้วิธีประหารชีวิต หรือไม่ก็ขังยาวเลย คดีไม่มีอายุความ 

ไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะฉะนัน้ การแก้กฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษกค็งต้องท�า

ด้วย แต่เราคงท�าแรงขนาดนั้นไม่ได้

ภาคธุรกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไร ท�าอย่างไรให้ภาคเอกชนไทย

เก่งขึ้น

 ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ผมคิดว่าเขาเก่งไม่แพ้ใคร เขาเกิดมา

จากการร่วมทุน เขาเริ่มด้วยตัวของเขาเอง เขาไม่แพ้ใคร แต่มันเป็นส่วน

เล็กนิดเดียวของธุรกิจไทย ธุรกิจไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นผู้

ประกอบอาชพีอิสระท่ีมีการศกึษาน้อย ผลิตภาพก็ต�า่ ก็อยู่ได้แค่นัน้ จะไป

ท�าอะไรให้เขามากกว่านั้นมันก็ล�าบาก 

ยุทธศาสตร์คือควรจะท�าให้ธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตย่ิงขึ้น หรือควร

ยกระดับธุรกิจขนาดเล็กให้แข่งขันได้มากขึ้น

 ผมคิดว่าเราควรอ�านวยความสะดวกให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเล็ก

หรือใหญ่ เช่น เราควรมีศูนย์การเรียนรู้ ธุรกิจขนาดเล็กจะได้มาใช้ ไม่ต้อง

ลงทุนเอง เพราะธุรกิจขนาดใหญ่ลงทนุเองได้ นัน่เป็นวธิท่ีีดีท่ีสดุ ใครจะมา

ก็ได้ ตามสบาย

 ถ้าจะตอบค�าถามของคณุ ท่ีเราลงทุนกเ็พือ่ช่วยเหลือธรุกจิขนาด

เล็ก แต่ก็ไม่ได้กีดกันธุรกิจขนาดใหญ่ 

ความสามารถของผู้ส่งออกไทยเป็นอย่างไร

 เก่งครับ ใช้ได้เลย และขณะนี้ความสะดวกในการส่งออกก็มีมาก

ขึน้ แต่ในช่วงหลงั อปุสรรคจะเป็นในรูปแบบนีม้ากกว่า คอืการค้าระหว่าง

ประเทศในยคุต่อไป มันเป็นการอ้างองิเร่ืองธรรมาภบิาลระดับโลก (global 

governance) ซึ่งจะกระทบกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น แรงงานทาส 

การโอนย้ายเงิน และสิ่งแวดล้อม เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องธรรมาภิบาล

ระดับโลก ซึ่งพอมันเป็นปัญหาขึ้นมา เราก็ตั้งหลักไม่ทัน และท�าให้เรา

เดือดร้อนเรื่องการส่งออก 

 ภาคเอกชนเขาไม่อยู่ในฐานะท่ีจะรู้เร่ืองพวกนีไ้ด้ดีเท่ากบัภาครัฐ 

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ สิบปีที่ผ่านมา ภาครัฐอ่อนแอมากในเรื่องเหล่านี้ 

ก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยเหลือภาคเอกชน 

ส�าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ พวกหนึ่งบอกว่าเราควร

เน้นการส่งออก แต่อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าเราควรกระตุ้นการบริโภค

ภายในประเทศ

 ผมคิดว่าที่ส�าคัญกว่าคือการแข่งขันที่เป็นธรรม

 โลกนี้มีอยู่สอง C คือ Competitiveness กับ Competition ก่อน

หน้านี้เราพูดถึงเรื่อง Competitiveness เยอะ แต่ Competition Regime  

ในประเทศไทย เราใช้เวลากับมันน้อย ถ้าเรามี Competition Regime 

ดีๆ การบริโภคภายในประเทศมันก็ไปได้เอง ตรงนี้ต่างหากท่ีเราควร

ใส่ใจ แต่มันไม่มีกระแสสังคมมาผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์ท�าเร่ืองนี้ 
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ผมก็พยายามพูดหลายคร้ัง ทีดีอาร์ไอก็ท�าเรื่องนี้มาเยอะ น่าจะเอาไปใช้

ประโยชน์ได้ 

เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าได้อย่างไร

หนึ่งก็คือต้องท�าให้คนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน สอง

ก็คือต้องแก้ไขระบบภาษี ซึ่งก็พูดกันมานานแล้วว่าระบบภาษีของเรามัน

สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลได้น้อย แต่รายจ่ายของรฐับาลเพิม่ขึน้ทุกวนั ภาษี

มันไม่พอแล้ว ต้องเก็บภาษเีพิม่ แต่จะเก็บจากท่ีไหน ก็ต้องเก็บภาษโีดยใช้

ฐานท่ีโยงกบัความม่ังคัง่ของมนษุย์ เป็น wealth-based คอืภาษทีรัพย์สิน 

ภาษีมรดก ภาษีก�าไรจากการค้าทรัพย์สิน มันต้องไปทาง wealth-based 

ไม่ใช่ income-based แต่พอจะเล้ียวไปทางนั้นก็มีคนต่อต้านเยอะแยะ 

ไปหมด เพราะฉะนั้น เรารู้กันหมดว่าการแก้ปัญหาต้องท�าอย่างไร แต่จะ

กล้าท�าหรือไม่กล้าท�าเท่านั้นเอง 

ถ้าเรามีรายได้จากภาษีที่เป็น wealth-based เราก็เอามาใช้ทาง

ด้านตาข่ายรองรับทางสังคม (social safety net) แบบประชานยิมก็ไม่ควร 

จะท�า เพราะมันไร้เหตุผล แต่ประชานิยมแบบตาข่ายรองรับทางสังคม 

ก็ท�าได้ เพราะช่วยเร่ืองความเหล่ือมล�้า แต่ก็ไม่ถึงกับมาก ช่วยแค่ไม่ให้

เขาหล่นลงไปติดพื้นเท่านั้นเอง เพราะพอเราไปช่วยเรื่องความเหลื่อมล�้า 

มันก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นอีก 

อยากให้อาจารย์ช ่วยสรุปบทเรียนจากการผลักดันนโยบาย

สาธารณะทีผ่่านมา ตัง้แต่อาจารย์เป็นนกัวิจัย จนเข้าไปอยู่ในแวดวง

การเมือง กระทัง่อยู่ในภาคธรุกจิ ส่ิงทีอ่าจารย์ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการ

ผลักดันนโยบายสาธารณะคืออะไร

สิง่ทีไ่ด้เรียนรูก็้คือเราจะไปคาดหวงัให้ผูบ้ริหารประเทศดีต่อเนือ่ง 
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ไม่ได้ ส�าหรับผู้บริหารประเทศ บางทีก็ดี บางทีก็ไม่ดี เมื่อเรารู้ว่านั่นคือ 

ความจริงของชีวิต หลักส�าคัญที่สุดของนโยบายสาธารณะก็คือต้อง

พยายามอย่าให้เขาออกนอกลู่ เราต้องสร้างลู่ให้มันใหญ่พอ

สร้างลู่ให้ใหญ่พอหมายถึงอะไร 

 อย่างเรื่องช่วยประชาชน เรื่องประชานิยม ไม่ท�าเลยก็ไม่ได้ ไม่มี

ทาง เขาไม่เอากบัเราด้วย เรากต้็องบอกว่าลูป่ระชานิยมมนักม็ไีด้ แตต้่อง

ไปให้ถูกทาง อย่าออกนอกทาง นี่เป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าส�าคัญที่สุด 

 สายนโยบายสาธารณะต้องชัดเจนว่าอยากเห็นประเทศเดินไป

ทางทิศไหน เมื่ออยากเห็นประเทศเดินไปทางทิศนั้น เช่น เป็นประเทศที่

ประชาชนมีความม่ันคงในชวิีตและทรพัย์สนิพอสมควร มีการเจริญเตบิโต

เป็นล�าดับ มีความมั่นคง มีความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ ถ้านี่เป็นทิศทาง

ทีอ่ยากให้ประเทศเดินไป โดยผูบ้ริหารประเทศกดี็บ้างไม่ดีบ้าง กต้็องสร้าง

ทางขึ้นมา อย่าไปรังเกียจเดียดฉันท์ไม่คบหาเขา มันไม่ได้อะไร ก็ต้อง 

มีการติดต่อท�างานด้วยกัน หาหนทางเดินไปด้วยกัน

อาจารย์ท�างานกับหลายรัฐบาล มีรัฐบาลไหนที่ประทับใจบ้าง

  มันก็ต่างกัน สมัยรัฐบาลนายกฯ เปรม ซึ่งอยู่นานกว่าเพื่อน ตอน

นั้นผมก็สนุก เพราะเหตุว่าทีมดี ผมไม่ได้เป็นท่ีปรึกษาโดยตรงของท่าน  

แต่ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เรา

เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้มาก

อะไรที่ท�าให้รัฐบาลเปรมเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้มาก

 ผมคิดว่าเพราะความเป็นผู้น�าของท่าน ท่านไม่มีจุดด่างพร้อย

ในเร่ืองการคดโกง เม่ือท่านไม่มีจุดด่างพร้อยในเร่ืองการคดโกง ท่านจึง

มีบารมีเยอะ และการท่ีท่านเป็นทหาร ในสังคมไทย การเป็นทหารมันมี

ความหมายเยอะ ทหารท่ีดีก็ท�าประโยชน์ได้เยอะ เพราะความจริงของชวีติ

ก็คือทหารมีปืน ไม่มีใครกลัวอะไรเท่ากับกลัวตาย สุดท้ายเวลาทหารเอา

จริง เขายิงทิ้งได้หมด เพราะฉะนั้น บารมีของท่านเรื่องความดี บวกกับ

อ�านาจ มันช่วยได้เยอะ

 อีกรัฐบาลหนึ่งที่ผมได้ท�างานด้วย คือรัฐบาลนายกฯ อานันท์  

ปันยารชนุ ซึง่คล้ายกับรัฐบาลนายกฯ เปรม เพราะรัฐบาลนายกฯ อานนัท์

มาจากทหาร รัฐบาลนายกฯ เปรมก็มีทหารเป็นคนบริหารจัดการ แต่คุณ

อานนัท์มีบารมีของท่านเองมาก เพราะฉะนัน้ ระหว่างท่ีท่านท�างาน ทหาร

ก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไร

อาจารย์มีบทบาทอย่างไรในรัฐบาลคุณอานันท์

 ผมเป็นผูแ้ทนนายกฯ อานนัท์เร่ืองอาเซยีน แล้วก็มีโอกาสได้ช่วย

ท่านท�าเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน

ช่วงที่อาจารย์เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก  ชวลิต ยงใจยุทธ 

อาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

 ตอนนั้นมันเรียนรู้ยาก เพราะสถานการณ์มันยากที่จะแก้ไข มัน

ก�าลังด่ิงลงเหว เบรกไม่ทัน ส่ิงส�าคัญท่ีสุดตอนนั้นก็คือ ผมคิดว่าการ

ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ มันขาดความร่วมมือกัน

ระหว่างภาคราชการกับภาคการเมือง ภาคราชการคิดว่าเขามีฐานะที่

เหมาะสมกว่าในการตัดสินใจ ภาคการเมืองก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเขา

ได้มากพอ เพราะฉะนั้น นโยบายการบริหารค่าเงินบาทในตอนนั้นก็ท�าให้

เราบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

 การตดัสินใจในแง่ของนโยบาย ภาคราชการกบัภาคการเมืองต้อง
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ท�าด้วยกัน ต้องให้ความส�าคญัซึง่กันและกัน ไม่ใช่บอกว่าฉนัเหนอืกว่าเธอ 

อย่ามายุ่ง นั่นคือบทเรียนที่ได้ในตอนนั้น 

จากอาจารย์และนกัวิจัย เป็นทีป่รกึษา ต่อมากเ็ป็นรฐัมนตร ีทัง้สาม

บทบาทนี้ต่างกันอย่างไร มีอะไรที่เราต้องเข้าใจมันมากขึ้น เพ่ือ

ให้การท�างานประสบความส�าเร็จ

ตอนทีผ่มอยูใ่นรัฐบาล เรือ่งการค้าไม่มีปัญหา เราเตบิโตได้อย่าง

รวดเร็ว แต่เรื่องที่ฆ่าเราคือเรื่องค่าเงินบาท 

ถ้ามองย้อนกลับไป เราคงต้องด้ือกับภาคราชการมากกว่าทีเ่ราท�า 

แต่เขาก็ควรให้เกียรตเิรามากกว่าท่ีเขาท�า ฝ่ังธนาคารแห่งประเทศไทยเขา

คิดว่าสายการเมืองตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ ฝ่ายเราก็ให้เกียรติเขา ก็ไม่ได้ตื๊อ

เขาแรงพอ นั่นเป็นบทเรียนที่ส�าคัญ 

ตอนนี้เรื่องน�้ามันเป็นเรื่องใหญ่ สายราชการกับสายการเมือง 

ก็โต้แย้งกันมาตลอด แต่ 4-5 ปีมานี้ สายการเมืองชนะสายวิชาการ วันนี้

เวลานี้ ปี 2557 ก็ถึงจังหวะเวลาที่ต้องตัดสินใจกันอีกแล้วว่าจะท�าอย่างไร

กับเร่ืองพลังงานท้ังหลาย สองสายนี้จะมีข้อยุติร่วมกันได้อย่างไร นี่เป็น

โจทย์ที่ส�าคัญมาก

สมัยคุณทักษิณเป็นอย่างไร

 ช่วงแรกผมถือว่ายอดเยี่ยมเลย ในแง่ของความคิดใหม่ๆ คุณ

ทักษิณเข้ามาในปี 2543 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ปีต่อ

มา จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก อินเดียเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่

ปี 2534 พอมาถึงปี 2543 อินเดียก็มีฐานะแล้ว เพราะมีขนาดใหญ่มาก  

เพราะฉะนั้น เม่ือคุณทักษิณเข้ามา เขาก็เห็นว่าเร่ืองท่ีส�าคัญคือความ

สัมพนัธ์กับจนีและอินเดีย คุณทักษณิเขาให้น�า้หนกักับจนีและอนิเดียมาก 

 อีกเร่ืองหนึ่งท่ีคุณทักษิณพยายามท�าก็คือ เม่ือเขาเห็นจีนกับ

อินเดียเข้ามา เขารู้ว่าจะแข่งกับประเทศเหล่านี้ด้วยการใช้แรงงานไม่ได้

แล้ว ต้นทนุการผลติของโลกมันลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเหตวุ่ามีคนเป็น

พันๆ ล้านเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานของโลก เขาก็พยายามท�าเร่ืองการ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เอา ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) 

มา เอางานของ ฆวน เอ็นรีเกซ (Juan Enríquez) มา เอาใครต่อใครมา 

ซึ่งเป็นนักคิดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรม การเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจ

ไทยจาก factor-based เป็น knowledge-based มันก็มาจากเขา ซึ่ง 

ยอดเยี่ยม เป็นสิ่งที่ดีมาก สองอย่างนี้เขาเริ่มต้นได้ดี นั่นคือส่วนที่ดีของ

เขา แต่พอถงึตอนปฏิบัต ิผมเข้าใจว่าเขาคงมองประโยชน์ทางอ�านาจของ

เขาเองมาก เลยท�าให้การเลือกสรรบุคลากรและการตัดสินใจ มันเป็นไป 

ในทิศทางที่เสริมอ�านาจของตัวเอง ก็เลยท�าให้เดือดร้อน

อาจารย์ท�างานให้กับประเทศเยอะ หลักการท�างานของอาจารย์คือ

อะไร ท�าไมจึงมีคนชวนอาจารย์ไปท�างานตลอดเวลา

 ผมสนใจเรือ่งนโยบาย เพราะฉะนัน้ ผมจะไม่ปิดก้ันใครทัง้ส้ิน ใคร

ที่ต้องการให้ผมช่วยคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย ผมยินดี ผมไม่เคยเลือกว่า

จะต้องเป็นสีไหน เป็นพรรคไหน ผมท�าได้หมด 

 ผมต้องการมีส่วนในการแก้ปัญหา ถ้าเราเป็น part of the solution 

ได้ เราก็ควรจะท�า พยายามอย่าเป็น part of the problem อย่าเป็นตัว

เรียกแขก อย่าเป็นตัวสร้างปัญหา หลักการของผมง่ายๆ แค่นั้น เมื่อคน

เขาเหน็ว่าเรามีความประพฤตต่ิอเนือ่งแบบนี ้เขาก็อยากให้เราช่วยท�างาน 

ผมอาจจะช่วยเขาได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ผมไม่เคยสร้างปัญหาให้รัฐบาล
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อยากให้อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์ตอนแรกตั้งทีดีอาร์ไอ

ตอนนัน้ผมลาออกจากธรรมศาสตร์ ตัง้ใจว่าจะมาอยู่กับทีดอีาร์ไอ 

ปรากฏว่าทีดีอาร์ไอยังตั้งไม่เสร็จ เม่ือยังตั้งไม่เสร็จ บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Finance Corporation of 

Thailand: IFCT) ก็ชวนผมไปอยูกั่บเขา ผมก็เลยไปอยูท่ีน่ัน่ พอทดีีอาร์ไอ

ตัง้เสร็จ ผมก็ลาออกจากไอเอฟซทีไีม่ได้ เพราะเขาให้ไปอยู่กับเขาแล้ว และ

ไอเอฟซทีีก็เป็นสถาบันทางการเงนิเพือ่การพฒันา เพราะฉะนัน้จึงมีหน้าท่ี

เตม็ร้อยในเร่ืองการส่งเสริมการค้าการลงทนุ ก็เลยยิง่ท�าให้ผมมีบทบาทท่ี

จะช่วย ดร.เสนาะกับคณุสถาพรเตม็ท่ี เร่ืองส่งเสริมการลงทนุในต่างจงัหวดั 

ในต่างประเทศ ผมสามารถท�าในนามของไอเอฟซีทีได้

แนวคิดในการก่อตั้งทีดีอาร์ไอเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี 2523-2524 

มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งสถาบันโดย ดร. วิญญู วิจิตรวาท-

การ ด้วยความสนบัสนนุจากมูลนธิฟิอร์ด ก่อนจะก่อตัง้ได้ส�าเร็จในปี 2527

อาจารย์มีบทบาทในการระดมสมองก่อตัง้ทดีอีาร์ไอต้ังแต่ต้น ตอน

นั้นอาจารย์คิดอะไร ท�าไมสถาบันนี้จึงจ�าเป็นต่อประเทศไทย 

เม่ือเราไปเรียนต่างประเทศ เราก็ไปเหน็ว่าเขามีสถาบันวจิยัอสิระ 

สถาบันพวกนี้มีความส�าคัญทางด้านนโยบายอย่างมาก แล้วเม่ือพวกเรา 

ทีไ่ปเรียนหนงัสือกลับมามีจ�านวนมากขึน้ ก็สนใจทางด้านนโยบาย พวกเรา

แต่ละคนกส็อนหนงัสือกันท่ีธรรมศาสตร์ ท่ีนด้ิา แต่ส�าหรับการสอนหนงัสือ

จะเอาเวลาไปท�าวิจัยเต็มที่ก็ไม่ได้ เราก็เห็นตัวอย่างของบางประเทศ 

ในเอเชยีทีเ่ขาท�าส�าเรจ็ ซึง่ช่วงนัน้ผมไปสมัมนาท่ีเกาหลีใต้ ก็ไปเหน็เคดีไอ 

(Korea Development Institute: KDI) ก็คดิว่ามันน่าจะเป็นแนวนี ้อาจารย์
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เสนาะท่านก็เห็นเหมือนกับผม 

แต่การจะตั้งสถาบันวิจัยในประเทศไทยมันแสนจะยากล�าบาก  

เราก็เลยต้องตั้งเป็นมูลนิธิ แล้วภายใต้มูลนิธิก็เป็นสถาบัน นั่นก็คือที่มา

ของมัน 

ตอนน้ัน ดร. อาณัติ อาภาภิรม ท่านสอนอยู่ที่เอไอที (Asian 

Institute of Technology: AIT) และท่านก็พร้อมท่ีจะมาเป็นผู้บริหาร 

ผมไม่พร้อม เพราะผมไปติดอยู่ที่ไอเอฟซีที อาจารย์อัมมาร สยามวาลา  

ก็ต้องการจะเป็นนกัวชิาการอิสระ อาจารย์อัมมารเคยสอนอยูท่ีธ่รรมศาสตร์ 

และอาจารย์อัมมารก็อยากท�างานวิจัย ท่านไม่ได้มีภาระต้องใช้ทุน ไม่ได้

รับทุนการศึกษาเหมือนผมท่ีไปเรียนด้วยทุนร็อกก้ีเฟลเลอร์ ต้องกลับมา

ใช้ทุน อาจารย์อัมมารลาออกได้สบาย ตอนนั้นอาจารย์อัมมารก็ไปอยู่ที่ 

International Food Policy Research Institute ส่วนผมมาอยู่ทีดีอาร์ไอ 

ปี 2529 อาจารย์ไพจติร เอ้ือทวีกุล ท่านเป็นประธานสถาบันต่อจากอาจารย์

อาณัติ อาจารย์ไพจิตรก็ชวนผมมา 

ผมเป็นรองประธานสถาบันตัง้แต่ปี 2529 จนถงึประมาณปี 2533 

แล้วก็ย้ายไปเป็นประธานของ General Finance Corporation  ช่วงหลัง 

ธุรกิจการเงินมันรุ่งเรืองมาก ผมก็เลยถูกดึงตัว  

บทบาทของทีดีอาร์ไอบนเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็น

อย่างไร เรามีบทบาทแค่ไหน

พอเราตั้งเป็นหลักเป็นแหล่ง ตั้งแต่ช่วงปี 2528-2529 เราก็เริ่ม

เป็นท่ีนับถือ เราคิดว่าการท�างานของเราน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่ง

มีอยู่สองแนวทาง แนวทางแรกคือเราท�างานกับหน่วยราชการ ซึ่งหน่วย

ราชการก็มีค�าถามทีเ่ขาอยากจะให้ตอบเกีย่วกบัเร่ืองนโยบาย เพราะฉะนัน้

โครงการทั้งหลายที่เราท�า เราก็ท�าให้เขา ผมคิดว่าจากการที่เราท�าให้เขา 

เนื่องจากเรามเีวลาท�าอย่างละเอยีด มนักท็�าให้หน่วยราชการทีร่บัผลงาน

ของเราไปท�าเป็นนโยบายได้ใช้ประโยชน์จากงานของเราเยอะ 

อีกแนวทางหนึ่งคือเรามีงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี ซึ่งได้รับ

ความสนใจมาก หนังสือพิมพ์รายงานข่าวอย่างน้อยสองถึงสามวัน งานนี้ 

ช่วยท�าให้เราสร้างแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของประเทศ เช่น เร่ือง 

สิ่งแวดล้อม เร่ืองการศึกษา เร่ืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ละปีจะมี

หัวข้อใหญ่ๆ และเมื่อไม่มีสถาบันวิจัยอื่นที่คล้ายกับเรา ที่มีเวลามากเท่า

เรา ผลงานของเราก็เป็นผลงานที่คนเลื่อมใส 

แต่ก็คงต้องบอกไว้ด้วยว่า งานวจิยัใดๆ ในโลก ไม่ว่าทีไ่หนก็ตาม 

มันมีส่วนของความเป็นส่วนตัว คือต้องมีผู้ที่พูดแล้วสังคมเขายอมรับ เขา

เชื่อ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว เราก็มีนักวิจัยท่ีสังคมรู้จัก เช่น 

อาจารย์อัมมาร อาจารย์อาณัติ อาจารย์วีรพงษ์ รามางกูร ตัวผมเอง ซึ่ง

สังคมเขาเชื่อว่าพวกนี้เป็นพวกที่สนใจเรื่องของนโยบายในแต่ละสาขา 

เพราะฉะนั้นน�้าหนักมันก็เยอะ ในช่วงหลัง เนื่องจากคนที่มีชื่อเสียงมีมาก

ขึน้ น�า้หนกัของชือ่ของผูบ้ริหารทดีีอาร์ไอในปัจจบุนัจงึมีน้อยลง แต่เนือ้หา

ของเรื่องดีกว่าเดิม 

การท่ีเราจะมีนกัวจิยัท่ีมีชือ่เสียง มันต้องมีบทบาทในการเชือ่มโยง 

แต่ในช่วงหลัง นกัวจิยัของทดีีอาร์ไอเขาเชือ่มโยงน้อยกว่าเดิม เพราะฉะนัน้

ชื่อเสียงของเขาจึงไม่เท่ากับยุคก่อน แต่เนื้อหาของเขาดี
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เชื่อมโยงน้อยกว่าเดิมหมายถึงอะไร

หมายถึงคบหาสมาคม (socialize) กับผู้ที่ก�าหนดนโยบายของ

ประเทศ แต่ในช่วงหลัง การเมืองมันก็ไม่เอื้อให้นักวิจัยของทีดีอาร์ไอ

เข้าไปเชื่อมโยง 

ซึ่งดีหรือไม่ดีครับ

มันก็ท�าให้งานของเรามีผลต่อนโยบายน้อยลง เพราะฉะนั้น ถ้า

เราบอกว่าเราต้องการมีนโยบายสาธารณะ แล้ววัดกนัด้วย outcome ไม่ใช่ 

output การทีไ่ม่มีบคุลากรเข้าไปเชื่อมโยงได้มากพอ กท็�าให้งานวิจัยมีผล

ต่อนโยบายสาธารณะน้อยลง แต่เม่ือเชื่อมโยงแล้วจะได้ผลหรือไม่ ผมก็ 

ไม่แน่ใจ เพราะสิบปีที่ผ่านมา ผู้ท่ีก�าหนดนโยบายของประเทศไม่น่าเล่น

ด้วยเท่าไร เพราะฉะนัน้ เม่ือเข้าไปเช่ือมโยงแล้วจะดีหรือไม่ดี ผมก็ไม่ทราบ 

อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์เกีย่วกบักระบวนการก�าหนด

นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นก็คือ เมื่อเรามีรัฐบาลที่เขาคิดว่าเขามาจากการเลือกตั้ง 

เพราะฉะนั้น เขาก็พยายามท�าอะไรที่เป็นการเอาใจประชาชนเป็นหลัก 

หลักการมันจึงอ่อนลง แต่จะเอาใจประชาชนมากกว่า 

เม่ือเป็นเช่นนี้ การก�าหนดนโยบายของประเทศท่ีใช้ข้อเท็จจริง 

ใช้เหตุผล ใช้วิชาการ ซึ่งมาจากเทคโนแครต ก็จะมีฝ่ายการเมืองเป็น 

คู่แข่ง คุณชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นคนแรกที่คิดว่าเขามาจากการเลือกตั้ง 

เพราะฉะนั้น เขาก็ใช้สภาพัฒน์น้อยลง ขั้นตอนการก�าหนดนโยบาย การ

สร้างโครงการ การสร้างแผนงาน เพือ่ท�าให้นโยบายบรรลุผล เขาก็ใช้น้อย
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ลง แต่เขาดูว่าอารมณ์ของประชาชนในเวลานัน้เป็นอย่างไร โครงการอะไร

ที่เขาอยากท�าเร็วๆ เขาก็ตัดสินใจเลย เช่น โครงการโฮปเวลล์ ซึ่งไม่ได้

อยู่ในแผนของสายเทคโนแครตเลย แต่คุณชาติชายมาถึงก็บอกว่า เฮ้ย  

ไม่ได้ มันต้องมีทางยกระดับ เพราะฉะนั้นก็ไปเอาโฮปเวลล์มา แล้วก็สร้าง

ปัญหาให้สารพัด 

เพราะฉะนั้น พูดได้ว่าในกรณีของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

การมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งนั้นส�าคัญกว่าการสร้างความเจริญให้กับ

ประเทศในระยะยาว

เป็นไปได้ไหมที่เทคโนแครตจะท�างานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้ง 

เป็นไปได้ยาก เพราะฉะนัน้เม่ือเป็นแบบนี ้การทีส่ายเทคโนแครต 

สายวจิยั จะมีอทิธพิลได้ ก็ต้องมีอทิธพิลต่อสงัคม แล้วอทิธพิลต่อสังคมจะ

สะท้อนไปสูส่ายการเมือง ท�าให้สายการเมืองต้องรบัอทิธพิลนัน้ไปท�าเป็น

นโยบาย แต่ที่เป็นปัญหาส�าหรับประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ก็คือสาย

สังคมสร้างแรงกดดันต่อสายการเมืองได้ไม่มากพอ 

แน่นอนว่าสายสังคมมีข้อมูลเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เร่ืองการ

ศึกษา เร่ืองความม่ันคงในชีวิต เร่ืองความเป็นอยู่ของชุมชน สายสังคม

เขามี แต่สายสังคมท่ีเป็นทั้งงานวิจัยบวกงานต่อต้าน งานประท้วง งาน

สร้างอิทธิพล ยังมีไม่มากพอ 

เมื่อภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยน ทีดีอาร์ไอต้องปรับตัวอย่างไร

ผมคิดว่าท่ีปรับตัวอยู่ขณะนี้ก็ดีอยู่แล้ว แม้ผลของมันจะช้า แต่ 

ในที่สุดมันก็คงต้องมา 

เม่ือสังคมมี agenda ชัดเจนว่าเร่ืองนี้ส�าคัญ แล้วก็สะท้อนไปสู่

การเลือกตั้งได้เหมือนกับอารยประเทศท้ังหลาย อย่างสหรัฐอเมริกาเคย

มีนโยบายใช้ก�าลังไปท�าให้ประเทศในโลกนี้ต้องอยู่ในอาณัติ พอโอบามา 

บอกว่าจะเลิกใช้นโยบายนี้ ประชาชนเขาก็เลือกโอบามา นี่คือวิธีการ

สะท้อน หรืออังกฤษ ฝรั่งเศส ก็จะเห็นว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลง มันสะท้อน

ไปสู่ภาคการเมือง แต่ส�าหรับเรา จุดยืนของสังคมเก่ียวกับเร่ืองนี้ยัง 

ไม่ม่ันคง เนื่องจากเรามีสังคมท่ีมีความแตกต่างกันในเร่ืองของรายได้  

ในเร่ืองของโอกาส เพราะฉะนั้น คนจ�านวนมากก็คิดว่าถ้าภาคการเมือง 

ท�าประโยชน์ให้กับเขาโดยตรง ก็เอาอันนั้นไว้ก่อน ถึงแม้จะมีผลเสีย 

ก็ไม่สนใจ 

โครงการรับจ�าน�าข้าวคือกรณีท่ีชัดเจน นักวิชาการทีดีอาร์ไอ

วิเคราะห์แทบเป็นแทบตาย เอาข้อมูลไปยืนยันแล้วยืนยันอีก ประชาชน 

ก็ยังชอบโครงการรับจ�าน�าข้าว นี่คือตัวอย่างท่ีชัดที่สุด จนกระท่ังมัน 

ล่มสลาย แต่ถึงจะหยุดโครงการได้ ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะหายไป อาจจะ

หยุดชั่วคราว แล้วก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้ เพราะอย่างที่ผมบอกว่าสังคม

ของเรามีความแตกต่างเรื่องรายได้และโอกาสสูงมาก ท�าให้คนที่มีรายได้

น้อยมีโอกาสจ�ากัด เมื่อเขาได้อะไรมา เขาก็เอาไว้ก่อน 

ปัญหามันก็มีอยู่ว่า เราท�าอะไรได้มากกว่านี้ไหม ผมคิดว่าคงท�า

อะไรไม่ได้มากกว่านี้ แต่ส่ิงท่ีผมหวังก็คือ ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการ

เรียกร้องกันโดยใช้ค�าว่าปฏิรูป ก็คือกติกาท่ีจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

มันจะท�าให้การท�าให้ส่วนรวมเสียหายนั้นท�าได้ยากขึ้น  
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อาจารย์อยากฝากอะไรถึงชาวทีดีอาร์ไอ ในวาระครบรอบ 30 ปี 

ตั้งแต่วันแรก เราก็ตั้งม่ันกันว่าเราจะยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร

ในแง่การเงิน ผ่านมาจนถึง 30 ปี ผมคิดว่าเราท�าส�าเร็จ แปลว่าแม้เรา

จะไม่ได้รับจ้างใครท�าอะไร เราก็ยืนอยู่ได้ นี่เป็นความส�าเร็จที่ยอดเย่ียม  

ในแง่ของอาชีพการท�างานวิจัย 

ผลงานวิชาการเป็นอย่างไร อาจารย์พอใจไหม

 ผมคิดว่าเราเลยเวลาของการท�างานชิน้เล็กๆ ไปแล้ว ทีผ่มดูจาก

รายงานท่ีส่งให้กรรมการสภาสถาบัน เราท�างานยิบย่อยเต็มไปหมด เรา

ควรท�างานชิน้ใหญ่ๆ งานพวกน้ันมันจะมีผลต่อนโยบายสาธารณะมากกว่า 

ที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องนี้

 ที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ผมคิดว่าดีแล้ว ตอนนี้มีการเผยแพร่งานให้

ประชาชนได้รู้ได้ทราบ แต่ที่ดูจากรายงานก็ยังไม่ถึงกับได้รับความส�าเร็จ 

แฟนคลับยังมีน้อย ก็คงต้องแก้ไขต่อไป 

เรือ่งจุดยืนทางการเมือง เราพยายามไม่ไปยุ่งกบัการเมือง แต่กมี็คน

มองว่าทีดีอาร์ไอเลือกข้าง

 มันเป็นมุมมองของแต่ละคนมากกว่า คนอาจจะคิดว่าอาจารย์

อัมมารต่อต้านคุณทักษิณ ส่วนอาจารย์นิพนธ์เขาก็แรงมากเกี่ยวกับเรื่อง

ข้าว ถามว่าเร่ืองนีโ้ยงไปหาการต่อต้านคุณทกัษณิได้ไหม มันก็แล้วแต่คน

คิด แต่ผมอ่านงานของอาจารย์นิพนธ์แล้ว มันไม่ใช่เรื่องคน มันเป็นเรื่อง

ของนโยบาย เร่ืองของมาตรการที่อาจารย์นิพนธ์คิดว่ามันผิด แล้วเขา

ก็มีข้อมูลที่ไม่ได้แต่งเอง อาจารย์สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ก็เคยวิจารณ ์

หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ เขาก็พูดถึงงานวิจัยเป็นหลัก เพราะฉะนั้น  

ภาพลักษณ์ของนักวิจัยที่เลือกข้างก็ยังมีอยู่ แต่วันหนึ่งคงจางหายไป 

 ตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบทักษิณซึ่งอยู่กับ

เรามาสิบปีโดยประมาณ ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ค�าวิพากษ์วิจารณ์ที่ส�าคัญ

มากมาจากทีดีอาร์ไอ เพราะฉะนัน้ มันย่อมเป็นไปได้ท่ีมีคนบอกว่าทีดีอาร์ไอ 

เลือกข้าง เราคงห้ามเขาไม่ได้ เพราะเขาเหน็อย่างนัน้ แต่ถามว่าทีดีอาร์ไอ

เลือกข้างหรือไม่ ผมคิดว่าเราเลือกต่อต้านข้างที่ท�าไม่ถูกต้อง

แสดงว่าภาพลักษณ์ของการต่อต้านคุณทักษิณยังคงมีอยู่

 มันก็เข้าใจได้ สิบปีของการต่อต้านสิ่งที่คุณทักษิณไม่ควรท�า  

ก็เลยเหมือนกับต่อต้านคุณทักษิณ

อะไรเป็นความท้าทายของทีดีอาร์ไอ ส�าหรับการเดินไปข้างหน้า

อีก 30 ปี

 ปัญหาของประเทศไทยก็คือเรามี burden of ideology มัน

เหมือนกับโลกน้ีบอกเราว่าเราต้องแบกภาระประชาธิปไตย ถ้าเราไม่เอา

ประชาธิปไตย เขาก็ไม่เอากับเรา มันก็กลายเป็น burden of ideology แต่

ตัวเลือกที่เรามีมันมีน้อย มีแต่ระหว่างไม่ดีมากกับไม่ดีน้อย เพราะฉะนั้น 

ความท้าทายที่ส�าคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้ เราจะ operate อย่างไร ในภาวะที่

สงัคมฝ่ังหนึง่เรยีกร้องให้มีประชาธปิไตย อกีฝ่ังหนึง่กบ็อกว่าประชาธปิไตย

ท�าให้เสียหาย 

สัญญาประชาคม (social contract) ท่ีควรจะเป็น คือสัญญา

ประชาคมแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็น representative government 
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ผมเติบโตมาจากการศึกษาแบบตะวันตก ก็เห็นว่าหลักการอย่าง  

no taxation without representation, no decision without  

representation เป็นหลักการท่ีถูกต้อง แต่ส่ิงท่ีผมอยากเห็นก็คือ  

representative government ที่ตรวจสอบได้

สัมภาษณ์: 23 มิถุนายน 2557



ฉลองภพ สุสังกร์ก�ญจน์ 

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนที่สี่
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อาจารย์เป็นนักวิจัยทีดีอาร์ไอมา 30 ปี ถึงวันนี้ กระบวนการพัฒนา

เศรษฐกจิไทยทีผ่่านมา อะไรคอืความส�าเรจ็ อะไรคือความล้มเหลว 

และอะไรคือความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการท�าวิจยัค่อนข้างน้อย นโยบาย

ส่วนใหญ่จึงไม่ได้มาจากการท�าวิจัยเชิงลึก แต่มันอาจจะมาจากผล

ประโยชน์ทางการเมือง หรือเป็นอะไรท่ีได้คะแนนเสียงเป็นหลัก เพราะ

ฉะนัน้ คนทีศ่กึษาปัญหาการพฒันาของประเทศอย่างจรงิจงัจงึมีน้อย และ

ตอนนีป้ระเทศไทยก็อยู่ในจดุทีค่่อนข้างล�าบาก ในอดีต เรามักจะพดูว่าถงึ

อย่างไรประเทศไทยก็ไปได้ เพราะมีพระสยามเทวาธิราช แต่ในช่วงหลัง

ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะเราเริ่มล�าบาก 

ส�าหรับประเทศไทย ถ้าถามว่าเม่ือไรเราจะออกจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง ค�าตอบกคื็อ ตอนนีเ้ราก�าลังคลานออกอย่างช้าๆ 

บอกได้ไหมว่าเราย�่าอยู่กับที่ 

ตัวเลขมันก็บอกว่าในช่วงปี 2538-2556 รายได้เฉลี่ยต่อคนของ

เราขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.9 ต่อปี (ถ้าวัดโดยดอลลาร์สหรัฐที่แท้จริง) 

ซึ่งถือว่าต�่ามาก ส�าหรับประเทศอย่างเรา ถ้าขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ต่อปี 

ต้องใช้เวลาอีกกี่สิบปี เราจึงจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เหตุเป็นเพราะการเมือง หรือเพราะเราไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

มันมีหลายเร่ืองประกอบกัน เหตุผลหนึ่งก็คือวิกฤตการเงิน 

ในปี 2540 มันมีผลนานกว่าที่คิด อย่างตอนนี้เราเห็นแล้วว่าตั้งแต่ปี 2551 

ยุโรปและสหรัฐฯ ก็ยังไม่ถึงกับฟื้นตัวเต็มที่ ยุโรปนี่เห็นได้ชัดเลยว่ายังอยู่

กับที่ และคงอีกนานกว่าจะฟื้นตัว 

ส�าหรับเรา ผมคดิว่าเราเร่ิมฟ้ืนตวัตัง้แต่ปี 2548 เม่ือปัญหาทีค้่าง

มาจากวิกฤตเริ่มหมดไป ก็เท่ากับใช้เวลาประมาณแปดปี แต่หลังจากนั้น 

เราก็เข้าสู่ปัญหาการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หมดจากเศรษฐกิจ ก็ไปการเมือง

มันก็เกีย่วโยงกัน เพราะปัญหาก็คอื ตัง้แต่วกิฤตเศรษฐกิจเป็นต้น

มา เศรษฐกิจไทยพึ่งการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลัก และสิ่งที่หายไปก็คือ

การลงทุน แม้กระทั่งทุกวันนี้ การลงทุนก็ยังไม่ฟื้น 

ที่ยากขึ้นก็คือ ณ วันนี้ การส่งออกของเราเริ่มขยายตัวช้า ซึ่งผม

คิดว่าส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการเมืองและปัญหาน�า้ท่วม ถงึแม้บริษทัจาก

ต่างประเทศเขาจะบอกว่ายังอยู่กับเรา ก็อาจจะจริงท่ีส่วนใหญ่ยังอยู่ แต่

เขาก็อาจจะไปขยายทีอ่ืน่ ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ึง่การลงทุนจากต่าง

ประเทศเยอะ โดยเฉพาะสินค้าอตุสาหกรรม ถ้าต่างชาตไิม่ขยายการลงทุน 

ฐานการผลิตของเราก็ไม่ขยาย เราก็ส่งออกได้ไม่มาก ส่วนเรื่องการเมือง 
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นโยบายของเราก็เปล่ียนไปเปล่ียนมา หลังการยดึอ�านาจ นโยบายก็เปล่ียน 

เดี๋ยวหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไป นโยบายก็คงจะเปลี่ยนอีก 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การที่อาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว เป็นฐาน

การผลิตเดียว ก็หมายความว่าคนที่จะมาลงทุน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ

ยุโรป เขาก็จะมองอาเซียนเป็นภูมิภาคเดียวกัน เขาไม่จ�าเป็นต้องลงทุน 

ในไทย เขาไปลงทุนที่อินโดนีเซียก็ได้ ฟิลิปปินส์ก็ได้ แล้วก็ส่งของมาขาย 

ในไทย ซ่ึงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจริงอยู่บ้าง เพราะการส่งออกของไทย

ขยายตัวน้อย แต่การส่งออกของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังขยายตัว

พอใช้ได้ เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวเกือบ

จะเป็นศูนย์ แต่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 5-6 ต่อปี

อาจารย์คิดว่าอะไรที่ท�าให้การลงทุนของเรายังไม่ฟื้น 

หนึ่งก็คือมีการลงทุนจากภาครัฐไม่มาก นับตั้งแต่เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจปี 2540 และส�าหรับภาคเอกชน การลงทุนของเขาก็อิงกับภาวะ

เศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวไม่มาก เขาก็ไม่ลงทุนมาก และตอนนี้

ธุรกิจไทยก็มองหาโอกาสในการไปลงทุนในต่างประเทศ เพราะค่าแรง 

ในประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่า 

อีกเร่ืองหนึ่งที่ผมพยายามให้แนวคิดอยู่ตลอด ก็คือการลงทุน

ของไทยพึ่งการน�าเข้ามากเกินไป คือพึ่งเกือบครึ่งหนึ่ง นั่นหมายความว่า 

ถ้าเราจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องจักรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เราจะ

ท�าได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะหากเราลงทุน 100 แทนที่ 100 

จะหมุนอยู่ในประเทศ เพื่อท�าให้เศรษฐกิจขยายตัว แต่มันหายไปคร่ึง

หนึ่ง เพราะฉะนั้น มันก็เป็นปัญหา คือลงทุนก็จริง แต่มันไม่กระตุ้นอย่าง

แท้จริง ย่ิงถ้ามีโครงการที่ไม่ค่อยได้เร่ือง หรือมีการทุจริต การลงทุนก็ 

ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลย
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เราจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

หลักการคือต้องท�าให้เกดิอตุสาหกรรมขัน้กลางและอตุสาหกรรม

สินค้าทุนมากขึ้น แต่มันยาก เพราะอุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่พึ่งการ

ลงทุนจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น เราก็ต้องพยายามท�าให้ต่างประเทศ

มาลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นกลางมากขึ้น 

อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างท่ีเราท�าได้ส�าเร็จ คือต่างชาติ

เข้ามาลงทุนเยอะ ตอนแรก เขามาลงทุนเพื่อประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วน

ส่วนใหญ่มาจากการน�าเข้า เม่ือเราเป็นฐานการผลิตทีส่�าคญัมากขึน้ มันก็

คุ้มที่เขาจะมาลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ในเวลาเดียวกัน บริษัทไทย

ก็เข้าไปเป็นซัพพลายเออร์มากขึ้น บางบริษัทเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆ จน

กระทัง่เด๋ียวน้ีกลายเป็นผูส่้งออก และบางบริษทัก็ไปลงทุนในต่างประเทศ 

นีเ่ป็นผลส�าเร็จทีค่วรเอาเป็นตวัอย่าง ไม่ใช่บอกว่าเด๋ียวต่างชาติ

เขาเข้ามาลงทุนเอง เพราะตอนนี้ถ้าเขาอยากผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อป้อนโรงงานของเขาในเมืองไทย เขาก็ไปผลิตท่ีอื่นในอาเซียน ใน

ฟิลิปปินส์ก็มี มาเลเซียก็มีเยอะ ผลิตที่นั่น แล้วส่งมาประกอบที่นี่ เพราะ

ฉะนั้น เราจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

ในส่วนของอุตสาหกรรมสินค้าทุน สมมติถ้าเราจะลงทุนใน

โครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟ อาจจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟ

ความเร็วสูง ซึ่ง ณ วันนี้เราเกือบไม่มีอุตสาหกรรมทางด้านรถไฟเลย ทุก

อย่างต้องน�าเข้า และถ้าท�าอย่างนีต่้อไป ประเทศจะไม่มีอตุสาหกรรมสนิค้า

ทนุทางด้านรถไฟเลย เราก็ต้องซือ้เขาอย่างเดียว ซึง่ถอืว่าเสยีโอกาสมาก 

เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะลงทุนทางด้านรถไฟ ท�าอย่างไรจึงจะ

ท�าให้เกิดอุตสาหกรรมสินค้าทุนทางด้านรถไฟด้วย เพราะถ้าเราซื้อทุก

อย่าง เราก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

เรือ่งการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ อาจารย์พูดถงึการปรบัโครงสร้าง

ในภาคอตุสาหกรรม ในมิติอ่ืนๆ เราจ�าเป็นต้องปรบัโครงสร้างอะไร

อีกบ้าง

ทุกอย่าง ส�าหรับเรา สิ่งที่เราให้ความส�าคัญก็คือเราไม่เคยเป็น

เมืองขึ้นของใคร แต่พอเป็นอย่างนั้น มันก็มีทั้งบวกและลบ บวกก็แน่นอน 

เราไม่ได้เป็นเมืองขึน้ของใคร เราจึงมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ในเวลา

เดียวกัน เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ประเทศอื่นเขาท�าได้ดี เรามักจะ

คิดว่าเรารู้อยู่แล้ว แต่จริงๆ คือเราไม่รู้ แล้วเราก็ท�าได้ไม่ดี 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เรื่องระบบการขนส่ง จะเห็นว่าทุกอย่าง

มันเชือ่มกันหมด ในยุโรป เราซือ้ตัว๋เพยีงใบเดียว เราสามารถเดินทางโดย

รถเมล์ก็ได้ รถใต้ดินก็ได้ รถลอยฟ้าก็ได้ รถรางก็ได้ คือเขามองเป็นระบบ 

แล้วเขาท�าระบบเพื่อให้คนใช้ได้สะดวก แต่ส�าหรับเรา มีหลายหน่วยงาน

ที่ท�าเร่ืองการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเอ็มอาร์ที ไม่ว่าจะเป็นบีทีเอส ไม่ว่าจะ

เป็นการรถไฟฯ ต่างคนต่างท�า และเม่ือท�าแล้ว เรากเ็หน็เลยว่ามันไม่เชือ่ม

กันเป็นระบบ คอืไม่ได้เอาคนใช้เป็นตวัตัง้ แต่เอาหน่วยงานของเขาเป็นตวั

ตัง้ หรือเอากระทรวงเป็นตวัตัง้ ซึง่ผมเป็นห่วงมาก เพราะเราจะมีรถไฟฟ้า

อีกก่ีสายก็ไม่รู้ในกรุงเทพฯ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกัน คุณขึ้นสายน้ี พอจะ

เปล่ียนสาย คุณก็ต้องซือ้ตัว๋อกีใบ ซึง่มันจะท�าให้แพงและไม่มีความสะดวก

เราเดินทางไปดูงานกันเยอะ แต่ไม่รู้ว่าไปดูอะไร และแต่ละ 

หน่วยงานก็แยกกันไป หน่วยงานนี้ท�ารถใต้ดิน ก็ไปดูรถใต้ดิน หน่วยงาน

นี้ท�ารถเมล์ ก็ไปดูรถเมล์ แต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่ไปดูว่าทั้งระบบเขาเป็น

อย่างไร 
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ในเรือ่งกระบวนการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิมหภาค เราต้องปฏริปู

อะไรบ้าง

ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผมได้ผลักดัน 

กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยจนส�าเร็จ และตอนนี้ผู้ว่าการฯ คน

ปัจจุบันก็ยังสามารถนั่งอยู่ในต�าแหน่ง ในกฎหมายเดิม ถ้าจะเปลี่ยนผู้ว่า

การฯ ก็ง่ายนิดเดียว คือรัฐมนตรีคลังเสนอเรือ่งเข้า ครม. บอกว่าเพือ่ความ

เหมาะสม แต่กฎหมายที่เรามีอยู่ ณ วันนี้ ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีอิสระมากขึ้น 

ส�าหรับเศรษฐกิจมหภาค ประเทศไทยยังมีความเข้มแข็ง อัตรา

เงนิเฟ้อยงัค่อนข้างต�า่ ทุนส�ารองระหว่างประเทศก็มีเยอะ ถ้าเทยีบกับจดีพีี 

ส่วนเร่ืองสถาบันการเงิน ท่ีมีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือ เราจะท�าอย่างไรกับ

สถาบันการเงินท่ีเป็นของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารอิสลาม 

เพราะพวกนี้เป็นสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังถือหุ้นท้ังหมด จึง 

ไม่ต้องผ่านกระบวนการก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ แต่ก็ไม่มีอ�านาจสั่งการ เพราะฉะนั้น 

นี่ก็เป็นช่องโหว่ให้นักการเมืองเข้าไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง

เรือ่งนีค้วรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแล หรอืควรต้ังองค์กรอิสระ

มาดูแล

ตอนนี้ธนาคารเฉพาะกิจมีขนาดใหญ่มาก เช่น ธนาคารออมสิน 

ตอนนี้มีทรัพย์สินเกือบจะสูงสุดในประเทศ ถ้าเทียบกับธนาคารอื่น หรือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ปล่อยสินเชื่อมากกว่าร้อยละ 50 ของสินเช่ือ

ที่อยู่อาศัยท้ังประเทศ เพราะฉะน้ัน ในด้านการก�ากับดูแล เขาควรจะ 

แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์มากน้อยแค่ไหน ในเชิงหลักการ เขาไม่ควร
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จะแตกต่าง เขาต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�านาจตรวจสอบ 

เรื่องการคลัง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาจนถึงกับน่าเป็นห่วง ตอนที่

รัฐบาลทักษิณเข้ามา เขาพูดถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ แต่ส�าหรับบ้าน

เรา พอจะท�า มันจะมีอุปสรรคตลอดเวลา ก็เลยท�าให้โครงการไปต่อ 

ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้เงินเท่าท่ีนักการเมืองอยากจะใช้ ถึงตอนนี้

เราก็อาจมีปัญหา 

เราจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงสถาบันเกี่ยวกับการรักษาวินัย

ทางการคลังไหมครับ 

น่ีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการท่ีนักการเมืองเขาไม่ค่อยสนใจเร่ือง

การปฏิรูป รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีมาตราต่างๆ ที่อยากจะอุดช่องโหว่ 

ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านั้นมีการพลิกแพลง จนกระทั่งท�าให้เกิดความเส่ียง  

มันก็มีส่วนหนึง่ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงทางการคลัง รัฐธรรมนญูกเ็ขียนว่าให้

ออกกฎหมายในเรื่องเหล่านี้ แต่ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสนใจ

ออกกฎหมาย ผมคิดว่าไม่มีใครสนใจร่างกฎหมายด้วยซ�้า 

จริงอยู่ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเขาคงไม่สนใจ เพราะ

เขามองว่ารัฐธรรมนูญ 2550 เป็นปฏิปักษ์กับเขา แต่ท�าไมรัฐบาลพรรค

ประชาธิปัตย์ไม่เคยสนใจเรื่องนี้ แล้วก็มาบ่นเรื่องนโยบายประชานิยม 

ผมมีตัวอย่างของอินโดนีเซีย ซึ่งเขามีกฎหมายทางการคลัง

ตั้งแต่ในช่วงที่ไอเอ็มเอฟ (International Monetary Fund: IMF) ยังดูแล

อยู่ กฎหมายของเขาก�าหนดว่าการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีห้าม

เกินร้อยละ 3 ของจีดีพี และหนี้โดยรวมของรัฐบาลต้องไม่เกินร้อยละ 60 

ของจีดีพี แต่เราไม่มีกฎหมายแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายแบบ

นี้ก็ท�าให้อินโดนีเซียมีปัญหาเหมือนกัน เพราะในบางช่วง ประเทศอาจจะ

ต้องมีการลงทนุ และถ้าลงทุน มันกอ็าจจะต้องขาดดุลมากกว่าท่ีกฎหมาย

ก�าหนด เพราะฉะนั้น ท�าอย่างไรจึงจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งสองกรณี 

ซึง่เร่ืองแบบนีจ้�าเป็นต้องมีการท�าวจิยั เพือ่ให้ผูก้�าหนดนโยบายเขาไปคิด

ดูว่าจะท�าอย่างไร 

ส�าหรับในช่วงนี้ ผมคิดว่าโจทย์หลักก็คือ กรอบกติกาส�าหรับ

การเดินไปข้างหน้า ควรจะท�าให้เกิดความตกลงกันระหว่างกลุ่มต่างๆ 

สิ่งหนึ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยากจะท�าก็คือท�าให้เกิด

ความปรองดอง ก็ถือว่าเป็นความต้องการท่ีดี แต่เราคงต้องยอมรับว่า 

ถึงอย่างไรคนเราก็ต้องมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ค�าถามก็คือ ท�า

อย่างไรให้ประเทศเดินไปข้างหน้าโดยมีกติกาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ ไม่ได้ 

หมายความว่าเราไม่อยากให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เป็นรัฐบาล เพราะในที่สุดเรา

ก็ต้องยอมรับว่าใครจะเป็นรัฐบาล ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง แต่เม่ือชนะ

การเลือกตั้งแล้ว กฎกติกาที่ผู้ชนะท�าได้และไม่ได้ มันต้องมีความชัดเจน 

ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว กฎกติกาดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เขียนอยู่ใน

รัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกรอบความคิดของสังคมคุมอยู่อีก

ช้ันหนึ่ง ซึ่งในประเทศเหล่านั้น กรอบความคิดของสังคมท่ีว่ารัฐบาลท�า

อะไรได้หรือไม่ได้ มันใช้เวลาขัดเกลาหลายร้อยปี แต่ส�าหรับเรา เนื่องจาก

เราอาจเป็นประชาธิปไตยไม่นานพอ กรอบท่ีว่าผู้กุมเสียงข้างมากจะท�า

อะไรได้หรือไม่ได้ จงึยงัไม่แขง็แรง เพราะฉะนัน้ก็ต้องมีกรอบทีช่ดัเจนกว่า

นี้ หรือกรอบที่ว่าจะท�านโยบายประชานิยมได้มากน้อยแค่ไหน ก็จ�าเป็น

ต้องมี เพราะถ้าไม่มี มันก็จะเลยเถดิจนกระท่ังสร้างปัญหาการคลงัในท่ีสุด 
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สมดุลของการท�าวิจัยในโลกวิชาการกับการขับเคลื่อนนโยบายอยู่

ตรงไหน

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการท�าวิจัย เพราะส�าหรับประเทศไทย การท�า

วจิยัเป็นจดุอ่อน และการก�าหนดนโยบายกม็าจากความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 

หรืองานวิจัยท่ีมีก็มีคุณภาพค่อนข้างต�่า เพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นท่ีมาของ

การก่อตั้งทีดีอาร์ไอ 

ตอนนั้นอาจารย์เสนาะ อูนากูล เห็นว่าแม้ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) จะถือได้

ว่าเป็น think tank ของประเทศ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเวลาท�างาน

วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพัฒน์เป็นเหมือนกับหน่วยงานเลขาฯ ของ

คณะกรรมการนโยบาย เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ของสภาพัฒน์จึงไม่มีเวลา

ท�างานวิจัย อาจารย์เสนาะจึงคิดว่าต้องตั้งทีดีอาร์ไอขึ้นมา ก็ไปดูรูปแบบ

ของเคดีไอ (Korea Development Institute: KDI) ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น

หน่วยงานของรัฐ 

แต่ส�าหรับเรา ผู้ร่วมก่อตั้งทีดีอาร์ไอเห็นว่าถ้าเราเป็นหน่วยงาน

ราชการหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ มันจะไม่ได้ผล เพราะจุดประสงค์ท่ีส�าคัญ

ตอนตั้งทีดีอาร์ไอก็คือพยายามดึงดูดนักวิจัยไทยที่ท�างานอยู่ต่างประเทศ

ในหลากหลายหน่วยงานให้กลับมาท�างานที่ทีดีอาร์ไอ เพราะฉะนั้นก็ต้อง

มีแรงจูงใจ อย่างตอนนั้นผมอยู่ที่ธนาคารโลก ถ้ากลับมาเป็นข้าราชการ 

ผมก็คงไม่กลับ

ใครชวนอาจารย์กลับมา 

ผมอยู่ท่ีธนาคารโลกตั้งแต่ปี 2522 ต่อมาในปี 2526 ตอนนั้น
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ธนาคารโลกมีการท�าวิจยัร่วมกับสภาพฒัน์ ก็มาจดัสัมมนาทีเ่มืองไทย ผมก็

มาด้วย แล้วกไ็ด้พบอาจารย์เสนาะ ซึง่ท่านก็บอกว่าก�าลงัจะตัง้สถาบันวจิยั 

จนกระทัง่ต้นปี 2527 ดร. ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ซึง่เป็นหลานของอาจารย์

เสนาะ และเป็นรุน่น้องของผมทีโ่รงเรียนในอังกฤษ ก็เขียนจดหมายไปบอก

ผมว่าจะตั้งทีดีอาร์ไอแล้ว 

พอดีตอนนัน้กเ็ป็นช่วงทีเ่หมาะทีผ่มจะกลับเมืองไทย ตอนนัน้ลกู

ก็อายุประมาณสองขวบ หลังจากทีดีอาร์ไอตั้งได้ประมาณหกเดือน ผมก็

กลับมาท�างานที่ทีดีอาร์ไอ

อาจารย์เห็นทีดีอาร์ไอมาตั้งแต่ยุคก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน อะไรเป็น

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของทีดีอาร์ไอ

ในช่วงแรก ทีดีอาร์ไอถือว่าเป็นสถาบันของเทคโนแครต ช่วงนั้น

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกฯ และท่านก็ใช้เทคโนแครตทั้งท่ี 

อยู่ในและนอกภาครัฐ เป็นผู้ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  

ทีดีอาร์ไอก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยท�างานทางด้านนี้ 

แต่ค�าถามก็อยู่ที่ว่า เราไม่ใช่หน่วยงานราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 

แล้วผลการวิจัยของเราจะน�าไปสู่นโยบายได้อย่างไร ในตอนนั้น ผู้ท่ีร่วม 

ก่อตั้งอย่างอาจารย์เสนาะ อาจารย์อาณัติ อาภาภิรม หรืออาจารย์วีรพงษ์ 

รามางกูร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกฯ เราจึงมีจุดเชื่อมผ่านบุคลากรของ

เรา จึงมีความคิดว่าบุคลากรเหล่านี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ของทีดีอาร์ไอได้ โดยผ่านการให้ค�าปรึกษากับรัฐบาล นั่นเป็นแนวคิด 

ท่ีผมเข้าใจในช่วงแรก แต่หลังจากผมมาท�างานที่นี่ได้ไม่นาน ก็เห็นว่า 

รูปแบบนี้ไม่ได้ผล 

ไม่ได้ผลอย่างไร

สมมติว่าทีดีอาร์ไอมีข้อเสนอ แต่ปัญหาก็คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วย

งานราชการอย่างสภาพัฒน์หรือกระทรวงการคลัง เขาไม่ได้เห็นด้วยกับ

แนวคิดของเราเสมอไป และบางครั้งเขาก็ไม่เห็นด้วยเลย เพราะฉะนั้นจะ

ให้ระดับบนทุบโต๊ะบอกว่าฉันจะเอาอย่างนี้ โดยท่ีระดับกลางไม่เอาด้วย  

ในสังคมไทยท�าได้ยาก สมัยผมเป็นรัฐมนตรีท่ีกระทรวงการคลัง ก็เห็น

เลยว่าถ้าลกูน้องเขาไม่เหน็ด้วย ไม่เชือ่ ไม่อยากท�า เขากมี็วธิท่ีีจะเล่ียงไป

เล่ียงมา เพราะฉะนัน้ มันเป็นส่ิงท่ีต้องมีแนวร่วม แล้วตรงการหาแนวร่วมนี่

เป็นจดุทีไ่ม่ได้คิดหรือไม่ได้ออกแบบไว้ตัง้แต่แรก วธิท่ีีเราใช้ก็เลยไม่ได้ผล

เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ ปรับรูปแบบหรือปรับตัวอย่างไร

ตอนนั้นผมดูแลทางด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population 

Fund: UNFPA) เขาอยากให้เราท�าโครงการเก่ียวกับนโยบายทางด้าน

ประชากรที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ก็ร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัย

ขึ้นมา แต่ท่ีส�าคัญก็คือ โครงการของสหประชาชาติต้องผ่านหน่วยงาน

ของรัฐ สภาพัฒน์จึงต้องเป็นแม่งาน ก็คือสหประชาชาติให้เงินกับเราผ่าน

สภาพัฒน์ 

ตอนแรก การจะให้สภาพัฒน์ร่วมท�าโครงการ เกือบจะปิดประตู

ได้เลย เพราะมีบางช่วงท่ีมีปัญหาในเชงิความคดิระหว่างเรากับสภาพฒัน์ 

ก็ต้องตื๊อเขาอยู่ประมาณสองปี จนกระท่ังในท่ีสุดผู้อ�านวยการฝ่ายท่ีดูแล

ทางด้านนี้เห็นตรงกันว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย พอเขายอม 

โครงการจึงเดินหน้าได้ นั่นเป็นโครงการใหญ่โครงการแรกท่ีทีดีอาร์ไอ
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ร่วมกบัสภาพฒัน์ และก็เป็นจดุเร่ิมต้นของรูปแบบหนึง่ในการท�าโครงการ

วิจัย คือไม่ใช่เราท�าแล้วโยนผลงานให้เขา แต่มันต้องมีการท�างานร่วมกัน 

แน่นอนว่าบทบาทของนกัวิจยักับผูก้�าหนดนโยบายมันไม่ตรงกัน 

แต่มันมีจุดร่วม ถ้าเราเน้นตรงจุดร่วม ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานร่วม  

ผลงานร่วมชิ้นนั้นก็อาจถูกน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย 

บอกได้ไหมว่านี่เป็นวิธีการท�างานในช่วงต่อๆ มา

อย่างน้อยผมเน้นเรื่องนี้ และคิดว่ามันเป็นประโยชน์ เพราะ หนึ่ง 

มันช่วยให้เราได้ท�าโครงการที่เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับประเทศ สอง ท�าให้

ผูท่ี้อยู่ในหน่วยงานราชการเข้าใจปัญหาเก่ียวกับนโยบายมากขึน้ ส่วนเขา

จะน�าไปปฏิบัติหรือไม่ ก็คงจะพูดได้ว่าประมาณร้อยละ 25 ก็เก่งแล้ว คือ

อย่าไปตั้งเป้าไว้สูง บางช่วงมันอาจจะสูง แต่ถ้าได้ร้อยละ 25 หรือท�าให้

คนท่ีเขาก�าหนดนโยบายมีเคร่ืองไม้เครื่องมือดีขึ้น มีกรอบความคิดดีข้ึน 

มันก็เป็นประโยชน์พอสมควร 

อีกเรื่องที่ส�าคัญก็คือ ในช่วงแรก เราเป็นหน่วยงานเทคโนแครต

หน่วยงานหน่ึง ซึ่งโยงกับหน่วยงานราชการผ่านเทคโนแครตท่ีเป็นผู้

ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในสมัยพลเอกเปรม แต่หลังจากยุค

พลเอกเปรม การเมืองมันเปลี่ยน คือรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองล้วนๆ 

เพราะฉะนั้น เม่ือเขามาจากพรรคการเมืองล้วนๆ มันก็ข้ึนอยู่กับว่าเขา

จะใช้หรือไม่ใช้เทคโนแครต อย่างสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เกือบ

จะไม่ได้ใช้เทคโนแครตเลย 

เม่ือการเมืองเปล่ียน แล้วทีดีอาร์ไอจะเป็นอย่างไร เพราะเขา 

ไม่ใช้เทคโนแครตแล้ว การท�างานวิจัยที่เน้นการหาแนวคิดร่วมกับผู้ที่อยู่

ในหน่วยงานราชการจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะมันหมายความว่าเราไม่ได้

พึ่งการเช่ือมโยงกับการเมือง เพราะการไปอิงกับพรรคการเมืองพรรคใด

พรรคหนึ่ง มันเสี่ยงมากต่อสถาบัน 

เพราะฉะนัน้ หลงัจากยคุพลเอกเปรม สถาบันก็พยายามไม่เอยีง

ไปทางใดทางหนึ่ง คือเราเน้นเฉพาะหลักวิชาการ และงานวิจัยก็ต้องท�า

อย่างตรงไปตรงมา แต่เวลาทีดีอาร์ไอออกส่ือ มันมักจะเป็นการวิจารณ์

นโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน เพราะมันเป็นนิสัยของ

นักวิชาการ คือถ้าเราคิดว่าเขาท�าถูกแล้ว เราก็ไม่จ�าเป็นต้องบอกว่าดี 

หรือถึงแม้เราบอกว่าดี ส่ือก็ไม่เอาไปลง หรือลงก็แค่หนึ่งบรรทัด เพราะ

สื่อเขาอยากเห็นคนทะเลาะกัน หรืออย่างน้อยให้มีมุมมองที่แตกต่างกัน 

เพราะฉะนั้น หน่วยงาน think tank แบบทีดีอาร์ไอ แม้กระทั่งในประเทศ

อื่น จึงมักจะมีภาพว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าเรา 

ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์บ้าง แต่ถ้ามีอะไรที่ดี เราก็ต้องบอกว่าดี ส่วนสื่อจะ

ลงหรือไม่ลงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

เราต้องเน้นกึ่งกลาง ซึ่งเม่ือก่อนมันก็ไม่ยาก เพราะก่อนยุค

คุณทักษิณ เป็นรัฐบาลผสม นโยบายของแต่ละรัฐบาลไม่ค่อยมีอะไรท่ี 

แตกต่าง เพยีงแต่แข่งกนัว่าใครจะได้นัง่เก้าอีรั้ฐมนตรี ส่วนนโยบายมาจาก

ฝ่ายราชการเป็นหลัก เพราะฉะนั้น หน่วยงานอย่างเราก็สามารถให้ความ

เห็นที่ไม่ได้ขัดแย้งแบบคอขาดบาดตาย เราอาจจะบอกว่าที่เขาท�าอยู่มัน 

ไม่ดี เขาก็อาจจะร�าคาญนิดหน่อย แต่เรื่องอื่น เราก็บอกว่าใช้ได้ 

ในช่วงหลังมันยากขึ้น เพราะคุณทักษิณเขามีแนวนโยบายของ

เขาเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตพอสมควร เพราะเขามาจากธุรกิจขนาด

ใหญ่ ซึ่งส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการตลาด พูดง่ายๆ 
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คอืเขาขายของ ถ้าเขาขายของไม่ออก ก็ท�าก�าไรไม่ได้ แล้วเขาก็น�าแนวคดิ

ทางการตลาดมาใช้กบัการก�าหนดนโยบาย ใครขดัหรือไม่เหน็ด้วย ถ้าเป็น

ข้าราชการ เขาก็ย้าย คอืเขาบอกว่าเขามีนโยบายของเขา คณุไม่ต้องเถยีง 

ข้าราชการมีหน้าที่ท�า ไม่ใช่คิด เพราะเขาคิดมาแล้ว 

ส�าหรับหน่วยงานอย่างทีดีอาร์ไอ การผลักดันนโยบายจึงเป็น

เร่ืองยาก เพราะเราเป็นหน่วยงานท่ีคิดแล้วก็ต้องให้ความคิด แต่นัก 

การเมืองอย่างคุณทักษิณเขาบอกว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะเขา

คิดมาหมดแล้ว 

ตอนนั้นทีดีอาร์ไออยู่อย่างไร

ถ้าทีดีอาร์ไอเป็นหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงกับการเมือง เราคงอยู่ไม่ได้ 

แต่เพราะเราไม่เคยไปเชื่อมโยงกับการเมือง ยกเว้นในยุคท่ีรัฐบาลไม่ได้ 

มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็แน่นอน เพราะเขาใช้นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ 

การท่ีเราเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าท่ีของราชการ ไม่ใช่กับการเมือง มันช่วย

ให้เราท�างานวิจัยได้ต่อไป เพราะงานวิจัยของเราส่วนใหญ่ไม่ได้มาจาก

การเมือง แต่มาจากราชการ 

ในยุคหนึ่ง เทคโนแครตมีบทบาทค่อนข้างมากในรัฐบาล ส�าหรับ 

ในยุคประชาธปิไตย เป็นไปได้ไหมทีน่กัการเมืองจะฟังเทคโนแครต

ก็คงไม่ใช่อย่างนัน้เสียทีเดียว อย่างในสมัยท่ีท่านอานนัท์ ปันยาร-

ชนุ เป็นนายกฯ มีผูท้รงคุณวฒุท่ีิเก่ียวข้องกับทีดีอาร์ไอหลายคน ซึง่ผูท้รง

คณุวฒุเิหล่านัน้เป็นผู้ทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบัน แต่จะบอก

ว่าถ้าอย่างนั้นสถาบันก็คงมีบทบาทเยอะ ก็คงไม่ใช่อย่างนั้น 
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ส�าหรับท่านนายกฯ อานนัท์ ท่านก็ต้องระวัง เพราะถ้าให้ทดีีอาร์ไอ 

ท�ามากเกินไป คนก็จะมองว่าเข้าข้างหน่วยงานของตัวเอง บางทีมันตรง

กันข้ามด้วยซ�้า เพราะความจริงเราอาจได้ประโยชน์น้อยกว่าในช่วงท่ีนัก 

การเมืองเป็นรัฐบาลเสียอีก เพราะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเร่ืองที่

รัฐบาลท่านนายกฯ อานันท์ให้ความส�าคัญ เพราะฉะนั้น ตอนที่ผมเข้าไป

อยู่ในรัฐบาล ผมก็ต้องลาออกจากทีดีอาร์ไอ และก็แน่นอนว่าถึงแม้เรา

อยากผลกัดันนโยบายทีจ่ะเป็นประโยชน์กับทดีีอาร์ไอ เรากท็�าไม่ได้ เพราะ

มีคนคอยเฝ้ามอง 

จากยุคที่เทคโนแครตมีบทบาท มาสู่ยุคที่นักการเมืองมีบทบาท  

ทีดีอาร์ไอต้องปรับตัวอย่างไร 

เทคโนแครตยังมีบทบาท เพราะเราก็ยังท�างานให้กับหน่วยงาน

ราชการ แต่ในยุคที่การเมืองเขาไม่ต้องการเทคโนแครต การหาโครงการ

วิจัยก็อาจท�าได้ยากขึ้น เพราะส�าหรับเรา โครงการวิจัยร้อยละ 75 มาจาก

หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อีกร้อยละ 25 มาจากต่างประเทศ แต่

โครงการวิจัยจากภาคเอกชนมีน้อย ที่มีน้อยก็เพราะเรามีนโยบายตั้งแต่

ต้นว่าถ้าเราท�าโครงการวิจัยให้กับเอกชนหรือรัฐ เราอยากให้ผลงานวิจัย

นัน้เปิดเผยได้ แต่เอกชนเขาจ้างคนมาท�าเพือ่ทีเ่ขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์

ของเขาเอง เพือ่ก�าไรของเขา เพราะฉะนัน้ เราจงึต้องพึง่งานวจิยัท่ีมาจาก

หน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก 

ในช่วงหลัง งานวิจัยที่มาจากกระทรวงต่างๆ มีน้อยลง แต่ก็มี

งานวิจัยที่มาจากหน่วยงานอย่าง สสส. ป.ป.ช. หรือ สกว. เพราะฉะนั้น

ก็ยังพอไปได้

การท�างานร่วมกบัข้าราชการหรอืองค์กรอิสระยังได้ผลอยู่ไหม หรอื

เราต้องท�างานกับภาคประชาสังคมมากขึ้น 

จริงๆ แล้วเราท�างานกับภาคประชาสังคมค่อนข้างเยอะ ซึ่งจุด 

เร่ิมต้นก็คือเรามีกรรมการสภาสถาบันหลายท่านที่มาจากภาคประชา

สังคม และในสมัยท่ีท่านอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานสภาสถาบัน  

ท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าให้ทีดีอาร์ไอเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคม 

มากขึ้น 

ในช่วงที่ผมเป็นประธานสถาบัน ในงานสัมมนาวิชาการประจ�าป ี

เราก็เชิญภาคประชาสังคมมาเยอะ ส�าหรับเร่ืองท่ีเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ  

เราก็ให้เขามีส่วนร่วม 

เมื่อมองย้อนกลับไป อะไรคือความส�าเร็จของทีดีอาร์ไอ 

ประเด็นหลักก็คือ ทีดีอาร์ไอมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพนัก

วิจัย เรื่องนี้ส�าคัญที่สุด ทีนี้เราจะท�าอย่างไรให้คนเก่งเขายึดอาชีพเป็นนัก

วิจัย ซึ่งทีดีอาร์ไอเป็นหนึ่งในไม่ก่ีหน่วยงานที่รองรับคนกลุ่มนี้ได้ แต่ถึง

อย่างนั้น ตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเขามีทางเลือกเยอะ คนเก่งระดับ

ท็อปของประเทศ เขาจะไปอยู่ท่ีไหนก็ได้ บางคนอยากท�าเร่ืองนโยบาย  

ถ้าครอบครัวเขามีฐานะ เขาก็ไปรับราชการ หรือไปอยูภ่าคเอกชนกท็�าเงนิ

ได้เยอะแยะ แต่คนท่ีอยากเป็นนักวิจัย ถ้าไม่มีหน่วยงานอย่างทีดีอาร์ไอ  

ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ทีดีอาร์ไอคงอยู่ต่อไป 

การจะดึงคนที่จบจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก หรือตอน

นี้ก�าลังสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เรื่อง

นี้ควรจะเป็นเป้าหมาย มิฉะนั้น เราก็จะหมดความเก่งกาจทางด้านการ
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วจิยั แล้วในทีสุ่ดก็จะไม่ใช่การเสนอนโยบายจากการวจิยั แต่จะเป็นการเสนอ

นโยบายจากความเหน็หรือความรู้สึก

อาจารย์ท�างานวิจัยให้กบัสถาบันมายาวนาน มีงานช้ินไหนทีอ่าจารย์

ภมิูใจกบัมันทีสุ่ด และคิดว่ามีผลในการเปลีย่นแปลงสังคมไทย 

ในแต่ละปี ทดีีอาร์ไอจะมีการสมัมนาวชิาการประจ�าปี ซึง่ในปี 2529 

มีการสัมมนาในหวัข้อ “การบริหารทรัพยากร” (Resources Management) 

ส่วนของผมคือเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources  

Management) ซึง่มข้ีอมลูหนึง่ทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงค่อนข้างมาก  

คอืเราเปรียบเทยีบการเข้าเรยีนในระดับช้ันต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศอืน่ๆ หรือท่ีเรียกว่า enrolment ratio ก็ปรากฏว่าในระดับประถม  

เราไม่มีปัญหา เด็กเกือบทัง้หมดได้เข้าโรงเรยีน แต่พอมาระดับมัธยม ปรากฏ

ว่าของเราต�า่มาก คอืมีเด็กท่ีเรยีนต่อช้ันมัธยมเพยีงแค่ร้อยละ 50 

ถ้าเราพดูเพยีงแค่นี ้ก็ไม่มีใครเหน็ความส�าคัญ แต่พอเราเอาตวัเลข

ไปเปรยีบเทียบกับอนิโดนเีซยี ซึง่เป็นประเทศท่ีมีรายได้ต�า่กว่าเรา เร่ือง

นีจ้งึกลายเป็นประเด็นท่ีผูก้�าหนดนโยบายให้ความสนใจอย่างต่อเนือ่ง ซึง่

ในสมัยท่านนายกฯ อานนัท์ ตอนนัน้ ดร. ก่อ สวัสด์ิพาณชิย์ เป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ในยุคน้ัน กระทรวงเขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะ

เราแยกการบริหารการศึกษาระดับประถมกับมัธยมออกจากกัน คือเรามี

โรงเรยีนประถมในทกุหมู่บ้าน เพราะฉะนัน้ เด็กเดินออกจากบ้านไม่ก่ีก้าว

ก็ถงึโรงเรียน แต่โรงเรียนมัธยมของเรามีน้อย ถ้าเด็กจะเรยีนต่อชัน้มัธยม 

บางทีต้องออกจากบ้านไปอยู่กับญาตพิีน้่อง หรือถ้าไม่มีญาตพิีน้่อง เขาก็

ไม่อยากส่งลูกไปเรยีน เพราะมันเสีย่ง เม่ือเป็นอย่างนี ้ ก็มีเด็กออกไปจาก

ระบบการศกึษาเกอืบคร่ึง 

ตอนนั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็คือ แม้ว่าระดับประถมยังบริหาร

โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับประถม ระดับมัธยมยังบริหารโดยหน่วยงานท่ี 

เก่ียวกับมัธยม แต่จะต้องพยายามให้เด็กท่ัวประเทศได้เข้าเรียนในระดับ

มัธยม ตอนนัน้ก็เลยเร่ิมเปิดชัน้มัธยมในโรงเรยีนประถม ซึง่ก็ไม่ง่าย แต่ก็

ต้องชมท่านรัฐมนตรีก่อ สวสัด์ิพาณิชย์ เพราะการวเิคราะห์ปัญหาแล้วเปล่ียน

เป็นนโยบาย ภายในไม่ก่ีปี อตัราการเรียนในระดับมัธยมก็เพิม่ขึน้อย่างมาก 

แต่ปัญหาต่อมาในช่วง 20 ปีหลัง กลายเป็นเร่ืองคณุภาพ 

ส�าหรบั 30 ปีข้างหน้าของทดีอีาร์ไอ อะไรคือส่ิงทีท่ดีีอาร์ไอต้องรกัษา

เอาไว้ หรอือะไรทีเ่ป็นความกงัวลของอาจารย์ 

ส่ิงหนึ่งท่ีผมคิดว่าได้วางฐานไว้ดีพอสมควร ก็คือความม่ันคง

ทางการเงนิของสถาบัน เพราะเรามีระบบท่ีท�าให้สถาบันเดินต่อไปได้ ตอน

ทีผ่มรับต�าแหน่ง ทุกคนก็บอกว่าแสดงความเสยีใจด้วยนะ เพราะตอนนัน้ก็

ไม่รู้ว่าสถาบันจะอยูไ่ด้นานแค่ไหน แต่พอเปล่ียนโครงสร้างภายใน สถาบัน

ก็เดินต่อไปได้ 

ส�าหรับส่ิงที่จะต้องระวังก็คือ ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 

สหรฐัอเมรกิา เขามี think tank ทีห่ลากหลาย และส่วนใหญ่จะเลือกข้าง

ทางการเมือง (partisan) โจทย์ของทีดีอาร์ไอก็คือ เราจะไม่เลือกข้าง (non-

partisan) ได้อกีนานแค่ไหน หรอืในท่ีสดุเราจะต้องเดินไปสูก่ารเลือกข้าง 

ผมคิดว่านี่เป็นปัญหาท่ีเรายังตอบไม่ได้ เพราะสังคมการเมือง 

ของเราจะเปล่ียนไปอกีเยอะ 

สมัภาษณ์: 16 มิถนุายน 2557
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นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนที่ห้า
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30 ปีทีผ่่านมา อะไรคือความส�าเรจ็และความล้มเหลวของการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย 

ความส�าเร็จก็คือ ในช่วงแรก การเติบโตของเราสูงมาก นับตั้งแต่

เรามีแผนพฒันาฯ ฉบับท่ีหน่ึง จนกระท่ังปี 2540 เราเป็นหนึง่ในสิบประเทศ

ที่มีการเติบโตสูงที่สุดในโลก ความยากจนของเราลดลง คนไทยอยู่ดีกินดี 

ขึ้น รายได้ต่อหัวสูงขึ้น และคนในชนบทก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวก

สบายขึ้นมาก 

ปัจจัยที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จมาจากการขยายฐานการ

ผลิต เพราะเรามีทรัพยากรอดุมสมบูรณ์ ในน�า้มีปลา ในนามีข้าว เรามีทีดิ่น

เยอะ มีแรงงานเยอะ ประกอบกับเรามีการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ปี 2503 

และตอนท่ีเราพัฒนาอุตสาหกรรม เราก็โยกย้ายคนเหล่านี้เข้ามาในเมือง 

แล้วเราก็อาศัยเงินทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 

เผอิญเราโชคดีท่ีหลังจากจีนเปลี่ยนระบอบการปกครอง คนจีน 

ที่เคยส่งเงินกลับบ้าน เขาก็เปล่ียนมาสะสมทุนในประเทศไทย และช่วง

หลัง ภาครัฐก็เริ่มด�าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นการลงทุนของภาค

รัฐในโครงสร้างพื้นฐาน เพราะฉะนั้น ความเจริญก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เราอาศัยการท�างานหนัก ท�าไร่ท�านามากขึ้น สมัยก่อนท�าแค่  

10 ไร่ 15 ไร่ ก็พอกินแล้ว เดี๋ยวนี้ต้อง 30 ไร่ 40 ไร่ ทุกคนร�่ารวยขึ้นเพราะ

การท�างานหนัก คือใช้ปัจจัยการผลิต แต่ใช้ความรู้น้อย มีแต่ภาคเกษตร

เท่านั้นที่ผลิตภาพการผลิตรวม (total factor productivity) เพิ่มขึ้น ภาค

อื่นไม่ได้เพิ่ม อุตสาหกรรมก็เจริญจากฝร่ัง จากบริษัทข้ามชาติท่ีเข้ามา

ท�าธุรกิจส่งออก อุตสาหกรรมไทยที่เติบโตได้จริงๆ จังๆ ก็มีแค่สิ่งทอและ

อาหาร 

คนทัว่ไปเข้าใจว่าคนจนส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเกษตร ซึง่ในช่วงแรก

อาจถูกต้อง แต่ช่วงหลัง ครัวเรือนยากจนมีรายได้จากนอกภาคเกษตร  

ถ้าอยู่ในภาคเกษตรแล้วมีท่ีดินน้อย มันไม่คุ้ม อยู่ไม่ได้ ต้องมาท�างาน 

ในเมือง เพราะฉะนัน้ ครัวเรอืนในชนบทท่ีเป็นครัวเรือนเกษตรและยากจน 

รายได้ไม่ถึงร้อยละ 30 มาจากภาคเกษตร รายได้อีกร้อยละ 70 มาจาก

นอกภาคเกษตร และปัจจบัุนท่ีบอกว่าเกษตรกรไม่มีท่ีดินท�ากนิ เร่ืองนีเ้ป็น

มายาคติ เพราะปัญหาใหญ่คือการขาดแรงงาน แรงงานไร้ฝีมือท่ีท�างาน

ในภาคเกษตรลดลงทุกวัน จนกระท่ังเหลือไม่ถึงหน่ึงล้านคน เพราะเป็น

งานไร้ฝีมือ และการรับจ้างท�างานในภาคเกษตรมันไม่พอกิน อยู่ไม่ได้  

ก็ต้องออกมาท�างานนอกภาคเกษตร ซึ่งมีงานทุกวัน ในภาคเกษตรไม่ได้

มีงานทุกวัน เพราะฉะนั้น แรงงานในภาคเกษตรก็เหลือแต่คนแก่ แล้วก็

จ้างแรงงาน เผอญิโชคดีท่ีชาวนาในภาคกลางซึง่เป็นเจ้าของนาแปลงใหญ่ 

เขาท�านาได้ปีละสองครัง้ เขากซ็ือ้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เครือ่งมือเคร่ืองจกัร

พวกนี้มี excess capacity เขาก็เลยอยู่ได้ ชาวนาในภาคอีสานขาดแคลน

แรงงาน พอถงึเวลาเกีย่วข้าว เขาก็ขนเคร่ืองจักรไปรับจ้างเก่ียวข้าว เพราะ
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ฉะนั้น คนแก่ก็ดูแลการท�านาได้ เพราะอาศัยเครื่องจักร 

การที่แรงงานในชนบทย้ายเข้ามาในเมือง ท�าให้จีดีพีของเราโต 

20 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉล่ียของเราคือร้อยละ 6.5-7 ต่อปี แต ่

เดี๋ยวนี้เฉลี่ยร้อยละ 2-4.5 เพราะเราแก่ลง เราไม่มีแรงงานแล้ว เราอาศัย

บุญเก่า เม่ือบุญเก่าของเราเร่ิมน้อยลง เราก็อาศยัแรงงานพม่า ซึง่มีปัญหา

เรื่องฝีมือ เร่ืองทักษะ แต่ก็ต้องอาศัยเขา เพราะเราไม่ได้พัฒนาทักษะ

แรงงานของเรา คุณภาพการศึกษาของเราต�่า เพราะฉะนั้น ตอนนี้ท่ีน่า 

เป็นห่วงคืออัตราการเติบโตของเรา อัตราการเติบโตร้อยละ 2-4.5 เป็น

อัตราการเติบโตที่น่าเป็นห่วง ในระยะยาวจะเกิดปัญหาใหญ่มาก 

ท่ีเราประสบความส�าเร็จคือความยากจนลดลง เพราะมาจาก

การเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่ทีเ่ราไม่ประสบความส�าเรจ็คือความเหลือ่มล�า้  

ถ้าใช้ปี 2531 เป็นตัวตั้ง อัตราความเหล่ือมล�้าของเราดีขึ้นเล็กน้อย แต่

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าสูง แม้ความ 

เหล่ือมล�า้ระหว่างคนเมืองกับคนชนบทจะลดลง ช่องว่างของรายได้ระหว่าง

คนเมืองกับคนชนบทลดลง แต่ความเหล่ือมล�้ามันเพิ่มข้ึนในเมือง คน 

ในเมืองเหล่ือมล�้ากันมากในเวลานี้ นี่คือเส้นทางการพัฒนาแบบกว้างๆ 

ของเรา 

นอกจากความเหลื่อมล�้า มีปัญหาอะไรอีกที่เป็นปัญหาส�าคัญ

ผมคิดว่าเรือ่งสิง่แวดล้อมดีขึน้ แต่เราก็ยงัมีปัญหาบางอย่าง เช่น 

เรามีความจ�าเป็นจะต้องลงทุนในโครงการใหญ่ๆ แต่กระบวนการประเมิน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของเราแย่มาก ท้ังๆ ท่ีประเทศไทยมีความ

จ�าเป็นต้องลงทุนเร่ืองไฟฟ้า เรือ่งพลังงาน เร่ืองถนนหนทาง เร่ืองโครงการ 

ใหญ่ๆ หลายเรือ่งเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นต้องท�า แต่หลายเร่ืองกท็�าไม่ได้ เพราะ

ติดปัญหาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม

ปัญหาท่ีสองก็คือการชดเชย เรามักจะเรียกร้องให้คนเสียสละ 

ส่วนคนท่ีได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์มหาศาล เช่น เราคิดจะสร้าง floodway 

เพือ่แก้ปัญหาไม่ให้น�า้ท่วมกรงุเทพฯ แต่เราเอา floodway ไปตดัผ่านท่ีของ

ชาวบ้านในต่างจังหวัด ชาวบ้านถามว่าท�าไมเขาต้องช่วยคนกรุงเทพฯ  

เราเวนคนืท่ีดินของเขา โดยท่ีไม่เคยสนใจว่าเขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร นกึถงึ

คนอายุ 40 ปี มีการศึกษาแค่มัธยม เป็นคนชั้นกลางในชนบท เพราะมี

ที่ดินท�ากิน แต่วันดีคืนดี รัฐเวนคืนท่ีดินของเขาในราคาตลาดซ่ึงต�่ามาก 

ราคาที่ดินเกษตรค่อนข้างต�่ามากอยู่แล้ว ได้เงินไม่ก่ีแสนบาท แล้วชีวิต

ของเขาจะไปทางไหน เราไม่เคยคดิถงึเรือ่งอย่างนี ้เราให้คนกรงุเทพฯ ได้

ประโยชน์เต็มที่ แล้วเราเอาความทุกข์ไปให้คนต่างจังหวัด หลักการเรื่อง

การชดเชย เราไม่เคยคิดถึงเลย เราสร้างการมีส่วนร่วมแบบขอไปที ไม่ใช่

การมีส่วนร่วมจริงๆ ผมคิดว่าถ้าเราก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้ การลงทุน

ของรัฐจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น 

อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการลงทุนของรัฐ เท่าท่ีสังเกต ทุกวันนี้

เราลงทุนแบบ urban bias หรือพูดได้ว่าเป็น Bangkok bias โครงการ 

สองล้านล้านบาทหรือโครงการสามล้านล้านบาทเป็นการเน้นความเจริญ

เติบโตรอบกรุงเทพฯ ซึ่งก็หนีไม่พ้น เพราะเวลาตัดสินใจเร่ืองการลงทุน  

เราอาศัยข้าราชการ ซึ่งมักเติบโตในกรุงเทพฯ เขาอาจจะเป็นคนต่าง

จังหวัด แต่มาโตในกรุงเทพฯ เขาจึงมองเห็นแต่กรุงเทพฯ ไม่เห็นต่าง

จงัหวดั เพราะเราไม่เคยกระจายอ�านาจไปต่างจงัหวดัจริง นีคื่อปัญหาใหญ่

เร่ืองการกระจายอ�านาจ พรรคประชาธิปัตย์เร่ิมต้นการกระจาย 

อ�านาจ ซึ่งดีมาก แต่เป็นการกระจายเฉพาะส่วนที่เรายกรายได้ไปให้เขา 

เรายกรายได้บางส่วนไปให้เขา แล้วให้เขาท�า แต่เราไม่เคยกระจายอ�านาจ

เร่ืองการคลงั เร่ืองการเก็บภาษ ีเราให้แต่สิทธ ิแต่เราไม่ได้ให้หน้าท่ี หน้าท่ี

ของเขาคือต้องเก็บภาษี ที่เราบ่นว่าเขาทุจริต เขาถลุงเงิน เพราะเราไม่ได้
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กระจายอ�านาจไปให้เขาอย่างแท้จริง ถ้าเขาเก็บภาษเีอง วธิกีารลงทนุของ 

อบต. อบจ. จะดีกว่านี้ เพราะชาวบ้านจะดูแลว่าโครงการลงทุนในหมู่บ้าน

จะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านจริงๆ ไม่ใช่เป็นประโยชน์

กับคนใน อบต. บางคน ซึ่งปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้น

30 ปีข้างหน้า อะไรคือความท้าทายของเศรษฐกิจไทย

ในเวลานี้ เรื่องใหญ่ก็คือท�าอย่างไรให้อัตราการเติบโตของเรา

สูงข้ึน ไม่ใช่ร้อยละ 2-3 มิเช่นนั้น เราจะท�าอะไรไม่ได้เลย ปัญหาความ

ยากจนและความเหลือ่มล�า้จะรนุแรงขึน้ โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงสร้างแบบ

ในปัจจุบัน ซึ่งผลของการเติบโตส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนรวย ถ้าอัตราการ

เติบโตต�่าอย่างนี้ คนระดับล่างจะล�าบาก นี่คือปัญหาใหญ่ 

ท�าอย่างไรให้เรามีอัตราการเติบโตสักร้อยละ 4-5 นี่เป็นเร่ืองท่ี

ท้าทายท่ีสุด ซึ่งเวลานี้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ และ

แถมยังต้องเป็นร้อยละ 4-5 ที่มีคุณภาพ คือเติบโตแบบทั่วถึง

โจทย์ยากๆ แบบนี้ตอบอย่างไรดี

 ปัญหาก็คือแรงงานของเราไม่มีทางเพิ่มขึ้น เราไม่มีทางมี

ประชากรมากขึน้ เพราะประเทศทีผ่่านจดุทีเ่รียกว่า demographic transi-

tion ไปแล้ว อตัราการเพิม่ของประชากรจะต�า่กว่า replacement rate และ

ไม่มีทางกลับไปเพิ่มขึน้ คนหนุ่มคนสาวไม่อยากมีลกู แต่งงานยังไม่อยาก

แต่งงานเลย แต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูก โดยเฉพาะผูห้ญงิไทยนีอ่สิระมาก 

เรามีครอบครัวที่หัวหน้าครัวเรือนเป็น single female เยอะแยะ หรือหย่า

แล้วก็เลี้ยงลูกเอง เขาเห็นความยากล�าบาก เขาก็ไม่อยากมีลูก แต่งงาน

ก็ไม่มีลูก เพราะฉะนั้น โอกาสท่ีประชากรจะเพิ่มขึ้นจึงแทบไม่มี จะเอา

แรงงานต่างชาติเข้ามา ก็ต้องเอาเข้ามาทุกๆ ปี ปีละ 2-4 แสนคน 
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สมัยก่อน ประชากรของเราเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งล้านคน ทศวรรษ 

1960 ที่เราโตเร็วก็เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งล้านคน แต่ทุกวันนี้ 

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเยอะๆ และฐานทรัพยากรของเรา

ก็ร่อยหรอ เพราะฉะนั้นทางออกเดียวก็คือคุณภาพของคน และเราก็แก่

ตัวลงด้วย ซึ่งคนแก่ส่วนใหญ่ไม่มีทางมีคุณภาพสูงขึ้นได้ ทีนี้คนหนุ่มสาว

จะท�าอย่างไร 

ทางออกอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของคน

ซึ่งยากมาก สมัยก่อนเราให้ข้าราชการท�า ตั้งสถาบนัพัฒนาฝีมอื

แรงงาน แล้วก็จัดฝึกอบรมคนไปท�างานในโรงงาน พอโรงงานต่างๆ รับ

คนงานแล้ว เขาก็ท�าไปสอนไป แต่ขณะนี้ไม่ได้แล้ว ขณะนี้จะท�าอย่างไร

ให้คนกลุ่มนี้มีความรู้มากขึ้น เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าจนกระทั่งจ�าเป็น

ต้องใช้คนที่มกีารศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั จะมรีะบบอะไรทีอ่าศยัเอกชน

เป็นฐาน จะอาศัยรัฐไม่ได้แล้ว 

เวลานี้ก็เริ่มมีเอกชนไปช่วยมหาวิทยาลัยของรัฐท�าโครงการ

พิเศษท่ีตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน แต่ก็มีข้อจ�ากัดตรงท่ี

ไปเน้นเรื่องอาชีวะ ซึ่งในระยะสั้นหางานง่าย แต่ในระยะยาวจะมีปัญหา 

เม่ือตลาดแรงงานเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีเปล่ียนแปลง คนพวกนี้จะ

ตกงาน และปัญหาน้ีกเ็กดิขึน้ในยุโรปท่ีมีระบบอาชีวะเข้มแขง็ ไม่ว่าจะเป็น

เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน พอแก่ตัวแล้ว คนพวกนี้มีอัตราการว่างงานสูง

ที่สุด เพราะในสมัยนี้ ทักษะที่ต้องการคือทักษะที่เรียกว่า interactive และ

เป็น non-routine คือเป็นทักษะที่ไม่ได้ท�าแบบจ�าเจ แต่เป็นทักษะในการ

แก้ปัญหาใหม่ๆ คนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นให้ภาคเอกชนท�า

ฝ่ายเดียวคงจะไม่พอ ท�าอย่างไรจะฝึกให้คนเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต เรื่อง

นี้ยากมาก

ถ้าดูเป็นรายภาค อะไรเป็นความท้าทายของแต่ละภาคเศรษฐกิจ 

เอาภาคบริการก่อน เพราะภาคบรกิารเป็นภาคทีต้่องมีการปฏิรูป

ก่อน ภาคบรกิารเป็นภาคทีผ่ลิตภาพเพิ่มขึน้น้อยมาก และเป็นภาคทีไ่ม่มี

การแข่งขัน หรือบางกรณมีีการผกูขาดโดยรัฐวสิาหกิจด้วยซ�า้ ภาคบรกิาร

ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองนี ้โทรทัศน์เวลานีเ้พิง่จะมีการแข่งขนั โทรทัศน์เป็น

ภาคบริการท่ีส�าคัญ รถไฟนี่ไม่มีการแข่งขัน บริการรถไฟจึงเป็นบริการ 

ท่ีแย่มาก เพราะฉะนั้น เราจะต้องเปิดเสรี ต้องไม่กลัวฝรั่ง เพราะเรา

เห็นแล้วว่าการเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรมท�าให้ภาคอุตสาหกรรมของเรา 

เข้มแข็ง ท�าไมเราต้องกลัวต่างประเทศที่เขามีความรู้ ถ้าเขามีความรู้แล้ว

เขามาลงทุน คนของเราก็จะได้เรียนรู้จากเขา เพราะฉะนั้น ภาคบริการ

เป็นภาคที่ต้องมีการเปิดเสรี

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีจะต้องปรับก็คือสร้างท้ังแรงจูงใจ

และระบบการกดดนัให้ภาคอุตสาหกรรมหนัมาลงทนุในอตุสาหกรรมทีใ่ช้

เทคโนโลย ีหนัมาลงทุนผลติสินค้าทีมี่มูลค่าเพิม่ ใช้คนทีมี่ความรู้ ต้องเลิก 

แรงจูงใจง่ายๆ เช่น ใครมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนก็ได้ไปแปดปี  

การส่งเสริมการลงทุนต้องปรับใหม่ ลดแลกแจกแถมแบบเดิมไม่ได้ 

เราต้องมีทิศทางว่าจะกระจายความเจริญอย่างไร เพราะขณะนี ้

มันเจริญท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเดียว เราต้องมีนโยบายกระจายความเจริญ คน

ชนบทเขาต้องมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมา แผนการ

ลงทุนใหญ่ๆ ไม่ใช่แผนที่มาจากคนในต่างจังหวัด มันเป็นแผนของ

ข้าราชการในกรุงเทพฯ ทั้งนั้น ซึ่งก็กลับมาที่เรื่องการกระจายอ�านาจ ถ้า

ไม่กระจายอ�านาจ เขาก็ไม่มีทางมีทรัพยากร ทรัพยากรก็จะถูกดูดมาท่ี

กรุงเทพฯ เขาก็ไม่มีทรัพยากรท่ีจะใช้ในการพัฒนา รัฐบาลส่วนกลางมี 

หน้าที่จัดสรรทรัพยากร จังหวัดไหนที่เขายากจน เราก็เติมเข้าไป จังหวัด

ไหนทีเ่ขาฐานะดี อย่างภูเกต็ เขาก็ต้องมีอสิระในการพฒันาจงัหวดัของเขา 
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แต่ที่ผ่านมาเราปิดกั้น เพราะเราดึงภาษีเข้ามาในกรุงเทพฯ

ส่วนภาคเกษตร เรื่องใหญ่ของเราก็คือ ในช่วงหลัง งานวิจัยของ

เราถดถอยลงไป แต่โชคดีที่เริ่มมีงานวิจัยของภาคเอกชนมากขึ้น ทิศทาง

นีเ้ป็นทศิทางท่ีต้องสนบัสนนุ ท�าอย่างไรให้มีงานวจิยัของภาคเอกชนมาก

ข้ึน ขณะเดียวกนั งานวจิยัของภาครฐัก็ยงัมีความส�าคัญ แต่เราไม่มีนกัวจิยั 

เราสูญเสียนักวิจัย นักวิจัยเก่งๆ ในอดีตเกษียณอายุไปแล้ว และไม่มีการ 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน ปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตร  

ในภาคอุตสาหกรรมก็แทบหานักวิจัยไม่ได้ 

เวลาเราบอกว่าเราจะต้องผลิตสนิค้าท่ีมีมูลค่าเพิม่ สนิค้าท่ีต้องใช้

ทักษะมากขึ้น สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น เราไม่มีฐานการวิจัยเลย เพราะ

เราไม่มีนักวิจัย ท้ังภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ต้อง

สร้างระบบการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องคิดใหม่ว่าจะท�าอย่างไร เพราะ

ภาครฐัไม่ใช่ตวัน�าแล้ว เรารูแ้ล้วว่าภาคราชการอ่อนแอมาก มหาวทิยาลัย 

มีข้อจ�ากัด เพราะมหาวิทยาลยัต้องท�างานเชงิวชิาการ ต้องตพีมิพ์บทความ 

ต้องท�าวารสาร ต้องท�าอะไรต่างๆ แต่ในมหาวิทยาลัยน่าจะมีส่วนที่เป็น

สถาบันวิจัย ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องท�างานในสายวิชาการ แต่ท�างานในเชิง

ประยุกต์

ประเทศไทยจะเจริญ มาจากสองเรื่อง เรื่องแรกคือฐานการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ อีกเร่ืองคือการลงทุนท่ีมี

คุณภาพของภาคเอกชน ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีทิศทางว่าเราจะไปทิศทาง

ไหนอย่างชดัเจน การลงทุนของรัฐบาลจะเป็นตวัชีน้�าเหมือนสมัยก่อน เช่น 

รัฐบาลบอกว่าความเจริญจะต้องกระจายไปต่างจงัหวดั โครงสร้างพืน้ฐาน

หรือเงินส่วนใหญ่ก็ต้องไปลงตรงนั้น 
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30 ป ี ท่ีผ ่านมา กระบวนการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

เราเปลี่ยนจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตย เป็นเผด็จการครึ่งใบ 

แล้วมาเป็นประชาธิปไตยประชานิยม และเราก�าลังอยู่ในยุคเผด็จการซึ่ง

เทคโนแครตเป็นใหญ่ แต่ก็แตกต่างจากเทคโนแครตสมัยก่อน เทคโนแครต

สมัยก่อนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความภูมิใจในตัวเอง มีความ

หยิ่งยโส มีความซื่อสัตย์ แต่เวลานี้เทคโนแครตอ่อนแอมาก ความรู้ความ

สามารถอ่อนด้อย เพราะได้รับการแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง นี่คือ

ความแตกต่างของเทคโนแครตในปัจจุบันกับเทคโนแครตในอดีต

ปัญหาของระบบราชการของเราก็คือจะท�าให้ระบบราชการเป็น

มืออาชีพได้อย่างไร ใช่ ข้าราชการต้องสนองนโยบายทางการเมือง แต่จะ

ต้องเป็นมืออาชีพ และมีระยะห่าง รู้ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า เพราะ

ฉะนั้น การปฏิรูประบบราชการให้มีความเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องใหญ่มาก 

คุณทักษิณปฏิรูประบบราชการเพราะต้องการสลายอ�านาจของ

ข้าราชการ แต่ปัญหาก็คือการเมืองที่เข้าไปแทน เป็นการเมืองที่แสวงหา

ผลประโยชน์ ยกเว้นรัฐบาลทักษิณยุคแรกที่เป็นการเมืองท่ีมีนโยบาย 

ที่ดี พรรคการเมืองบางยุคมีนโยบายที่ดี รัฐบาลทักษิณยุคแรกมีนโยบาย 

ที่ดี แต่ยุคหลังเป็นนโยบายฉกฉวยผลประโยชน์ เป็นนโยบายท่ีผมเรียก

ว่าแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจท้ังส้ิน ไม่ได้สร้างความเจริญให้กับประเทศ 

แล้วก็ไปเอาข้าราชการท่ีพร้อมจะรับใช้และไม่มีความรู้ความสามารถ ส่วน

ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเป็นมือรอง

ถ้าจะแทนที่การเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์ระยะส้ัน ต้องแทนที่

ด้วยอะไร

เราต้องมีประชาธปิไตยทีฝ่่ายการเมืองมีความรับผดิชอบ นีคื่อสิง่

ที่ดีที่สุด ทีนี้จะท�าอย่างไรให้มีฝ่ายการเมืองที่มีความรับผิดชอบ และแบ่ง

แยกอ�านาจกันชัดเจนระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการ เร่ืองหน่ึง

ที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่อาจจะไม่เล็ก ก็คือในระบบราชการควรจะ

มีสหภาพได้แล้ว เพราะการมีสหภาพจะป้องกันการเมืองที่แสวงหาผล

ประโยชน์ 

เราเห็นแล้วว่าสหภาพเขาจะต่อสู้เร่ืองผลประโยชน์ของคนส่วน

ใหญ่ เราเห็นตัวอย่างของกระทรวงสาธารณสุขท่ีต่อสู้กับการทุจริตของ

นกัการเมือง ต่อสู้กบัการแต่งตัง้ท่ีไม่เป็นธรรม เรามีกฎหมายท่ีเปิดโอกาส

ให้ข้าราชการตั้งสหภาพได้ และระบบการคัดเลือก การแต่งตั้งอะไรต่างๆ 

มันสามารถสร้างระบบท่ีเป็นคณะกรรมการได้ ขณะเดียวกันก็ต้องหา 

ช่องทางว่า เม่ือการเมืองเข้ามา จะต้องมีข้าราชการทีท่�างานให้เขา เพราะ

ฉะนั้นจะมีต�าแหน่งอะไรท่ีเม่ือการเมืองเข้ามา เขาเอาคนของตัวเองมา

ท�างานได้ แต่มีก�าแพงบางอย่างที่การเมืองข้ามเข้าไปไม่ได้

เราพูดถึงการสร้างประชาธิปไตยที่ฝ่ายการเมืองมีความรับผิดชอบ 

มีการปฏิรูปเชิงสถาบันอะไรที่จะเป็นคานงัดได้ไหม

คานงัดแรกคือการลดอ�านาจของรัฐ การลดอ�านาจของรัฐจะ

ลดอ�านาจของการเมืองที่ไปแทรกแซงตลาด คานงัดที่สองคือเร่ืองวินัย

ทางการคลังและ accountability 

ท่ีผ่านมา เราปล่อยให้นักการเมืองใช้เงินนอกระบบงบประมาณ 

แต่ต่อไปนี้ต้องแก้ไขว่าคุณมีสิทธิ์หาเสียง แต่คุณต้องเสนอร่างพระราช-

บัญญัติงบประมาณ และเป็นงบประมาณประจ�าปี ใช้ทีละปี หมดแล้ว 

ก็หมดเลย ท่ีส�าคัญต้องมีการประเมินผลว่านโยบายได้ผลตามท่ีหาเสียง

หรือไม่ และต้องให้ผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ประเมิน เพราะรัฐบาลใช้เงินภาษี

ของประชาชน นี่เป็น accountability โดยตรง
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อาจารย์มาท�างานกับทีดีอาร์ไอได้อย่างไร

ตั้งแต่ก่อตั้งทีดีอาร์ไอ เขาก็ชวนผมมาท�าวิจัย และก็ชวนไปงาน

สัมมนาตั้งแต่ปีแรก ผมเข้ามาจริงๆ จังๆ ช่วงหลังจากที่อาจารย์อัมมาร 

สยามวาลา เป็นประธานสถาบัน 

ผมกับอาจารย์อมัมารท�างานวจิยัด้วยกนัตัง้แต่อยูท่ีธ่รรมศาสตร์ 

โครงการแรกท่ีท�ากับอาจารย์อมัมารกคื็อนโยบายการตลาดและราคาสินค้า

เกษตร ตอนนัน้ผมเพิง่จบมาใหม่ๆ อาจารย์อมัมารก็ชวนมาท�า และเร่ืองที่

สอง ตอนนั้นอาจารย์อัมมารมาอยู่ทีดีอาร์ไอแล้ว ก็คือเรื่องสินเชื่อเกษตร 

งานใหญ่ชิ้นแรก คือเร่ืองเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเป็นงาน

ประเมิน ตอนนั้นก�าลังจะเกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ก็เป็นการประเมิน

ผลกระทบและลู่ทาง ประเมินว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนจะมีผลอย่างไร 

ลู่ทางและโอกาสของไทยในเขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นอย่างไร ตอนนั้น

เป็นงานใหญ่ ท�ากันสองทีม ผมท�าทางด้านอุตสาหกรรม อาจารย์วิศาล 

บุปผเวส ท�าทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 

อีกเรื่องคือเร่ืองป่าไม้ เรื่องนี้ต้องไปคุยกับนายทุนตัดไม้ท�าลาย

ป่า ตอนนั้นพวกเราต้องเรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์คนในชนบท ซึ่งยากที่สุด 

สัมภาษณ์นายทุนเงินกู้ สัมภาษณ์นายทุนตัดไม้ เราจะสัมภาษณ์อย่างไร 

ตอนนั้นก็ให้อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ กับอาจารย์เสน่ห์ จามริก มาสอน  

อาจารย์อคินกับอาจารย์เสน่ห์ถือเป็นอาจารย์ของพวกเรา 

อะไรคือองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้รับจากอาจารย์อคินและอาจารย์

เสน่ห์

อาจารย์เสน่ห์คือเร่ืองอ�านาจ เพราะท่านเป็นนักรัฐศาสตร์
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และนักกฎหมาย อาจารย์เสน่ห์จะอธิบายเร่ืองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ในชนบท เราจะต้องรู้ว่าความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจเป็นอย่างไร ระบบอปุถมัภ์

ในชนบทเป็นอย่างไร ส�าหรับอาจารย์อคิน องค์ความรู้ที่ส�าคัญคือจะคุย

กับคนได้อย่างไร

อาจารย์อคินสอนอะไรอาจารย์บ้าง

โจทย์ส�าคัญคือท�าอย่างไรให้คนที่เราคุยด้วยมีความสุขและ 

ไว้ใจเรา ตรงนีย้ากท่ีสดุ และเวลาเราเข้าไปหาเขา เราต้องถ่อมตน เราต้อง

เสมอหรือด้อยกว่าเขา นี่เป็นหลักง่ายๆ แต่ก็ปฏิบัติยากมาก 

ผมจ�าได้ว่าพวกเรา 3-4 คนไปคุยกับนายทุนคนหนึ่งที่โคราช 

นายทุนคนน้ีเป็นนายทุนรายใหญ่ในหมู่บ้าน เราส่งนักวิจัยเข้าไปอยู่ใน

หมู่บ้าน และนกัวจิยับอกเราว่าคนน้ีมีข้อมูลท้ังหมด แต่คยุล�าบาก เราไปคยุ

สองชั่วโมงแรกไม่ได้อะไร แต่การที่เราได้ข้อคิดจากอาจารย์อคิน อาจารย์ 

อคินบอกว่าท�าให้เขามีความสุขและไว้ใจเรา ตรงมีความสุขนี่ส�าคัญ พอดี

เราเหลือบไปเหน็รูปรับปรญิญา พอคุยเรือ่งลูกได้รบัปริญญาเท่านัน้แหละ 

หลังจากนั้นอยู่ต่ออีกสองชั่วโมง พรั่งพรูเลย ได้ข้อมูลทุกอย่าง

แต่ตอนที่ท�าวิจัยเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่นี้เป็นคนละเรื่อง

กันเลย เป็นนักอุตสาหกรรมทัง้นัน้ เป็นนกัธรุกิจในเมืองท้ังนัน้ เวลาคยุกับ

นกัธรุกิจ ถ้าคุยไม่ดี นกัธรุกิจเขาจะหลอกเรา นกัธรุกจิให้สมัภาษณ์ พอเรา

กลับ นักธุรกิจก็นั่งหัวเราะ วันนี้โกหกดอกเตอร์ได้ ผมเคยเจอในโครงการ

อุตสาหกรรมโครงการหนึ่ง เราส่งแบบสอบถามไป แล้วนักอุตสาหกรรม 

คนนั้นก็ตอบแบบสอบถามกลับมา เราก็วิเคราะห์ผล เขาก็มาในงานให้

ความเห็น และลุกขึ้นมาบอกว่า ในแบบสอบถามที่อาจารย์ถาม อาจารย์

ไปดูได้เลย ผมส่งแบบสอบถาม แต่ผมโกหกอาจารย์ทุกข้อ เขาลุกขึ้นมา 

บอก แต่ผมไม่โกรธเขานะ ผมถอืว่าเขาเป็นบทเรียนว่าเราจะต้องตรวจสอบ 

เพราะเขาบอกเลยว่าเขาตั้งใจโกหก แล้วดูว่าเราจะจับได้หรือไม่

ถ้าจะคุยกับภาคธุรกิจ กับนายทุนใหญ่ๆ ต้องท�าอย่างไรเพื่อให้ได้

ข้อมูลจริง 

เขาต้องไว้ใจเรา นีเ่ป็นเบ้ืองแรกเลย ถ้าเขาไม่ไว้ใจเรา ก็อย่าหวงั

ว่าจะได้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่บอกทุกอย่าง เพราะบางอย่างมัน

เป็นเรื่องผลประโยชน์ 

ผมพบว่าบทเรียนที่ส�าคัญจริงๆ ก็คือ ภาคอุตสาหกรรมไม่มี

ข้อมูล นอกจากข้อมูลของบริษัทของเขาเอง เพราะตอนที่ผมเข้าไปที่สภา

อุตสาหกรรม ตอนแรกเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องการข้อมูลอะไร เราให้ 

ทุกอย่าง ตอนแรกก็ใจชื้น แต่พอส่งแบบสอบถามไปที่บริษัท กลับได้อะไร

น้อยมาก เพราะเขาไม่ยอมให้ข้อมูล 

ส่วนเร่ืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและได้เรียนรู้มากท่ีสุด คอืเร่ืองความขดัแย้ง

ระหว่างนักธุรกิจด้วยกัน 

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มธุรกิจเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก ซึ่งนักวิจัย

ต้องรู้ ถ้านักวิจัยไม่รู้ว่าพวกนักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมีความ 

ขดัแย้งกันอย่างไร แล้วเราได้ข้อมูลจากข้างหนึง่ ไม่ได้จากอกีข้างหนึง่ ผล

การวิจัยของเราจะเป๋ทันที ที่ได้บทเรียนมากคือในกลุ่มปิโตรเคมี เพราะ

กลุ่มปิโตรเคมีเป็นกลุ่มใหญ่ ตอนแรกเราคุยกับกลุ่มใหญ่ มันได้ภาพภาพ

หนึ่ง แต่พอเราไปคุยกับกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กก็โจมตีพวกกลุ่มใหญ่เละเลย 

เราถึงได้รู้ว่ามีปัญหาอะไร แต่เวลาเราคุยกับทั้งหมด กลุ่มเล็กจะไม่กล้า
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พดู เพราะผลประโยชน์ขดัแย้งกัน เวลาอยูร่่วมกัน คนท่ีมีอ�านาจเหนอืกว่า

จะครอบง�าคนที่มีอ�านาจน้อยกว่า นี่คือประเด็นส�าคัญที่มีผลต่องานวิจัย

อาจารย์ท�างานวิจัยมาเยอะ ประทับใจงานชิ้นไหนมากที่สุด

มีสามเรือ่ง เร่ืองแรกคือเรือ่งสินเชือ่ชนบท งานชิน้นีท้�าลายอวชิชา

เกี่ยวกับสินเชื่อชนบท เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่านายทุนนอกระบบเอารัด

เอาเปรียบเกษตรกร ประการที่สอง ยิ่งจนยิ่งถูกเอาเปรียบ เรื่องนี้ไม่จริง 

ความจริงก็คือ ยิ่งจน เขายิ่งไม่ให้กู้ เพราะมีความเสี่ยงมาก ถ้าจะให้กู้ เขา

จะคิดดอกเบ้ียร้อยละ 100 เขาคิดดอกเบ้ียแพงเพราะอะไร ก็เพื่อกีดกัน 

เพราะเขาตั้งใจจะไม่ให้กู้

เร่ืองหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ ในหนังไทยบอกว่านายทุนเป็น 

คนเลว พอมาทวงหนี้ ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็เอาลูกสาวไปขัดดอก แต่เวลาเรา

ไปคุยกับชาวบ้าน ปรากฏว่าผู้กู้เขาถือว่านายทุนเป็นผู้มีบุญคุณ ส�าหรับ

ชาวบ้าน นายทุนเป็นผู้มีบุญคุณ ไม่ใช่นายทุนหน้าเลือด นี่คืออวิชชาของ

คนทั่วไปในเวลานั้น เราก็เลยไปหาเหตุผล งานวิจัยของเราก็อธิบายว่า

มันมาจากอะไร 

อีกเร่ืองคอืการห้ามค้าหมูข้ามแดน เรือ่งนีเ้ราเสนอว่าต้องเปิดเสรี 

ซึ่งตอนหลังก็เปิดเสรี จริงๆ แล้วงานชุดนี้ไม่ได้มีแค่เร่ืองปศุสัตว์ มีเร่ือง

พืช มีเรื่องข้าว มีเรื่องอะไรต่างๆ เพราะท�าเป็นทีมใหญ่ ข้อเสนอของเรา

คือต้องเปิดเสรีสินค้าเกษตร ไม่เก็บภาษีการส่งออก ไม่เก็บพรีเมียม และ 

ไม่ลงโทษ ข้อเสนอนี้เม่ือไปถึงกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงบอกว่า

งานชิ้นนี้เป็นขยะ แต่ที่ดีใจก็คือ ตอนหลังกระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยกับ

เรา ก่อนหน้านัน้กระทรวงพาณชิย์ถอืว่าเราเป็นศัตรู แต่ตอนหลังกระทรวง

พาณชิย์จ้างเราไปท�าแผนแม่บทของกระทรวง นัน่เป็นสิง่ทีเ่ราดีใจมากว่า

จากศัตรูกลายเป็นมิตร 

เร่ืองนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ถ้าเราท�า

วิจัยแล้วเราพูดความจริง ข้อเท็จจริงมาจากหลักฐาน มาจากประจักษ์-

พยาน และเป็นผลดีกับประเทศ แต่ในระยะส้ัน ผู้ก�าหนดนโยบายอาจมี 

ผลประโยชน์บางอย่าง อาจไม่เหน็ด้วยกับเรา อาจมองไม่เหน็ประเด็น อาจ

ไม่เชื่อข้อเสนอแนะ อาจไม่เชื่องานวิจัยของเรา ไม่เป็นไร ตราบใดที่มัน

เป็นข้อเท็จจริง สักวันหนึ่งเขาจะเห็นด้วยกับเรา เขาจะกลับมาเป็นมิตร

กับเรา และจะเป็นมิตรตลอดไป เป็นมิตรที่ยั่งยืน ไม่ใช่เป็นมิตรเพราะเรา

ให้ผลประโยชน์กับเขา นี่คือความสุขของนักวิจัย 

เรื่องจ�าน�าข้าว เวลานี้ก็เริ่มมีมิตรมากขึ้น โดยเฉพาะชาวนา ซึ่ง

ไม่น่าแปลกใจ  กับโรงสี เราก็มีคนท่ีอยากจะคุยด้วย และมีคนส่งข้อมูล

มาให้ เราได้ข้อมูลเป็นระยะจากคนท่ีเขาหวังดี คือเราสร้างความม่ันใจ 

ให้กับเขาว่าเราไม่ได้ท�างานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เราท�างานเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

อีกเร่ืองหนึ่งก็คือที่ทีดีอาร์ไอสอนเร่ืองที่ส�าคัญมาก อาจารย์

มหาวิทยาลัยไม่เคยมีลักษณะแบบ customer-oriented ตอนอยู ่

มหาวิทยาลัย เราท�างานแบบ supplier-oriented เราอยากจะท�าเร่ือง

อะไร เราก็ท�าเรื่องนั้น แต่ที่ทีดีอาร์ไอต้องเน้นการท�างานแบบ customer-

oriented 

ตอนท่ีอยู่มหาวิทยาลัย เวลาน�าเสนอผลงาน เราน�าเสนอจาก 

มุมมองของนักวิจัย นักวิจัยคิดว่ารู้อะไรก็เอาไปน�าเสนอ ไม่สนใจคนฟัง 

แต่ส�าหรับทีดีอาร์ไอ ผู้ว่าจ้างอยากจะรู้อะไร นี่เป็นเร่ืองแรกท่ีเราต้อง
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เรียนรู้ เขาต้องการอะไร เราต้องท�าให้ได้ นี่เป็นงานส�าคัญที่แตกต่างจาก

อาจารย์มหาวิทยาลัย

งานที่ทีดีอาร์ไอต่างจากงานที่มหาวิทยาลัย ในฐานะนักวิชาการ 

เวลาเราค้นพบอะไรใหม่ๆ เราจะภูมิใจกับมัน แต่ท่ีทีดีอาร์ไอ สิ่งท่ีเป็น

ความภาคภูมิใจก็คือ สังคมฟังข้อเสนอของเรา นักการเมือง(บางคน)ฟัง 

สื่อมวลชนฟัง 

ผมจ�าได้ว่างานสัมมนาวิชาการประจ�าปีคร้ังแรกๆ คนตืน่เต้นมาก 

เพราะสงัคมเหน็ว่าเราพดูตรงไปตรงมา เรากล้าพดู การพยากรณ์เศรษฐกิจ

อาจจะค้านสายตาของคนอื่น แต่การวิเคราะห์มันแสดงให้เห็นเลยว่าเรา 

มีความเหน็เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ดี เรากบ็อกว่า 

ไม่ดี ดี เราก็บอกว่าดี ไม่ได้เอาใจใคร และเราให้ข้อเท็จจริง ซึ่งสังคม 

ไม่ค่อยรู้ จากตรงนี้ มันก็ท�าให้สังคมเชื่อถือเรา หน้าที่ของเราก็คือต้อง

ต่อยอดเรื่องนี้ 

เมื่อเราท�างาน เรื่องที่ส�าคัญคือความซื่อสัตย์ต่องานวิจัย ต่อข้อ

เท็จจริงต่างๆ นี่เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมเชื่อเรา เวลา

เราพูดเราเขียนอะไร ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์ คือ

สิง่ท่ีท�าให้สังคมเชือ่ถอื เม่ือสงัคมเชือ่ถอื ไม่ว่าสิง่นัน้จะกลายเป็นนโยบาย

หรือไม่ แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้ว

สัมภาษณ์: 19 และ 24 กรกฎาคม 2557
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สมเกียรติ ตั้งกิจว�นิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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30 ปีที่ผ ่านมา อะไรเป็นความส�าเร็จและความล้มเหลวของ

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

ความส�าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็คือประเทศไทย

สามารถยกระดับจากประเทศท่ีมีรายได้ระดับต�า่มาสูป่ระเทศรายได้ระดับ

ปานกลาง พ้นจากการเป็นประเทศยากจนมาได้ มีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระดับสูงเกือบร้อยละ 8 เป็นเวลาส่ีทศวรรษ ซึ่งถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ท่ีธนาคารโลกเรียกว่า “มหัศจรรย์แห่งเอเชีย 

ตะวนัออก” และเป็นหนึง่ในเพยีงสบิกว่าประเทศทีมี่อตัราการเจริญเตบิโต

ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้

มองในมุมนี้ เม่ือเทียบกับหลายๆ ประเทศซึ่งอยู่ระดับต�่ากว่า

ประเทศไทย การมาได้ไกลขนาดนี ้กถ็อืว่าประเทศไทยประสบความส�าเร็จ

มากพอสมควร

ช่วงที่ส�าคัญคือในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็น

ช่วงที่เทคโนแครตร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่ง

เน้นการส่งออก และใช้การส่งออกและการท่องเที่ยวท�าให้เศรษฐกิจไทย

ขยายตัว 

ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมมีการพฒันาโครงการใหญ่ๆ อย่างการ

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และเป็นรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ 

การเมืองม่ันคง จึงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับสภาพ

แวดล้อมภายนอกทีต่อนนัน้ค่าเงนิเยนของญีปุ่่นแขง็ ธรุกิจของญีปุ่่นกเ็ลย

ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 

หลังจากนัน้ภาคเอกชนก็เร่ิมเตบิโต และกลุม่เทคโนแครตก็ใช้วธิี

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพฒันาประเทศ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดคือการตัง้

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

ซึ่งเป็นการดึงภาคเอกชนเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนา ท�าให้มีการก�าหนด

นโยบายและโครงการต่างๆ ท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะพวกโครงสร้างพื้นฐาน  

ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

การที่เทคโนแครตไทยมีนโยบายเรื่องการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่

ท�าให้เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนและเชื่อมต่อกับโลกภายนอก แน่นอนว่า

มันมีแง่ลบติดมาด้วย ท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีตอนหลังก็มีปัญหา 

สิง่แวดล้อมอย่างมาบตาพดุ และการท่องเทีย่วของไทยก็เหมือนกับหลายๆ 

อุตสาหกรรม คือยังไม่สามารถยกระดับให้มีมูลค่าเพิ่มสูงๆ เป็นการ 

ท่องเที่ยวแบบมีระดับ แต่ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นปริมาณ รวมท้ัง

มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวแบบ sex tour และการท่องเที่ยวท่ีท�าลาย

ธรรมชาติ

เม่ือมองย้อนกลับไป ผมคิดว่าส่วนส�าคัญคือวิสัยทัศน์ของเทค-

โนแครต บวกกับความสามารถของภาคเอกชน และบวกกับการเมืองที่มี

เสถียรภาพ จึงท�าให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกได้ 
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อาจารย์คิดว่าวิสัยทัศน์ของเทคโนแครตกับความสามารถของภาค

เอกชนเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยจนประสบความ

ส�าเร็จ ถ้าเราใช้กรอบนี้มองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค

บริการ อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไร

มันได้ภาพคล้ายๆ กันตรงที่ว่า รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทยทีส่่งประเทศไทยมาจนถงึปัจจบัุนนัน้ จดุแขง็คือการเชือ่มต่อกับตลาด

ภายนอก ซ่ึงจ�าเป็นมากส�าหรับประเทศไทยที่มีตลาดภายในเล็กเกินไป 

โดยเฉพาะช่วงเริม่ต้นของการพฒันาทีต่ลาดเล็กมาก ประชาชนไม่มีก�าลงั

ซื้อ เพราะฉะนั้น ถ้าจะเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้พ้นจากความยากจน  

ก็ต้องเชื่อมต่อกับโลกภายนอก 

แต่การพฒันาการเกษตร การพฒันาอุตสาหกรรม และการพฒันา

บริการ โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายกัน คือเน้นขายของถกู ไม่ใช้สตปัิญญา

เท่าทีค่วร กเ็ลยได้มลูค่าเพิ่มไม่มาก และมตีน้ทนุทางสงัคมเยอะ เชน่ การ

พัฒนาอุตสาหกรรม เราได้อุตสาหกรรมจ�านวนมากท่ีตกทอดมาจนถึง

ทุกวันนี้ ก็คืออุตสาหกรรมที่เน้นค่าแรงราคาถูก และไม่รักษาสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวก็คล้ายๆ กัน คือเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณ 

ยิ่งช่วงหลังๆ มีการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จากจีน แทนที่จะเลือก

การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เช่น 

การท่องเทีย่วเชงินิเวศ การท่องเท่ียวเชงิประวัตศิาสตร์ การท่องเทีย่วเชงิ

วัฒนธรรม ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาได้ โดยที่คน

ไม่ต้องเข้ามาเยอะ แต่มีรายได้เข้าประเทศเยอะ และท�าลายธรรมชาตน้ิอย 

ที่ประสบความส�าเร็จในด้านการท่องเท่ียวมีเร่ืองเดียว คือการ 

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ซึง่ช่วงหลังพฒันาเป็น medical tourism หรือ medi-

cal hub อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงและไม่ได้ท�าลายธรรมชาติ 

แต่การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพก็ใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดของประเทศ คือ

บุคลากรด้านสุขภาพ และไปแย่งโอกาสของผู้ป่วยคนไทย 

ส่วนภาคเกษตรก็มีภาพคล้ายกัน คือเน้นการขยายท่ีดินท�าการ

เกษตร มากกว่าเน้นเพิ่มผลิตภาพ 

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือ

การเกษตร ก็มีรูปแบบคล้ายกัน ต่างกันนิดเดียวตรงท่ีอุตสาหกรรมการ

ผลิตของเราเปิดกว้างต่อโลกาภิวัตน์มากกว่าภาคบริการ ภาคบริการของ

เรานัน้เปิดกว้างเฉพาะการส่งออกบริการ ซึง่หลักๆ ก็คือการท่องเท่ียวและ

การรักษาพยาบาล แต่เราไม่เปิดกว้างให้ปัจจัยการผลิตเข้ามา ไม่เหมือน

อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีต่างชาติมาลงทุน ขณะที่ภาคบริการ เราไม่ให้

ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นของกิจการในประเทศไทย ไม่ให้ผู้ให้บริการวิชาชีพ

เข้ามาท�างานในประเทศไทย ซึง่สองส่วนนีก็้เกีย่วเนือ่งกัน คือมันส่งเรามา

ได้ถึงจุดหนึ่ง แต่เราไปต่อไม่ได้ เพราะเราขาดฐานในการพัฒนา 

ท่ีผ่านมาเป็นการพัฒนาท่ีพึ่งข้างนอก เราไม่ได้พัฒนาจากฐาน

ของเราเอง เช่น ในอตุสาหกรรมการผลติ บริษทัท่ีท�าวจิยั พฒันา ออกแบบ 

ท�าการตลาด ท�าโลจิสติกส์ได้ดี มีไม่เยอะ มีแต่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

ราคาถูก ซึ่งก็ท�าให้เกิดวัฏจักรของปัญหา เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมีก�าไร

น้อย ก็เลยต้องจ่ายค่าแรงต�่า ในเวลาเดียวกันก็สนใจสังคมน้อย เพราะ

ไม่มกี�าลงัไปดแูลสงัคม เชน่ เอาเปรยีบด้านสิง่แวดล้อม ท�าให้ในทีส่ดุ การ

พัฒนาแบบนี้ก็ท�าให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหา และเกิดความเหลื่อมล�้าระหว่าง

ชนบทกับเมือง 

ถ้าประเทศไทยจะไปต่อ รูปแบบการพัฒนาของเราต้องมีหน้าตา

อย่างไร

การพัฒนารูปแบบใหม่ต้องอาศัยความรู้และความคิดสร้างสรรค์

ในการพัฒนาแต่ละสาขา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตก็ต้องท�าวิจัยและ
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พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

ท�าการตลาด สร้างแบรนด์ของตัวเองให้มากขึ้น เชื่อมต่อกับโลกภายนอก

โดยสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะการเชือ่มต่อกบั

ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ส�าหรับภาคบริการก็คล้ายๆ กัน อย่างการท่องเที่ยวก็แปลว่าจะ

ต้องท�าการท่องเที่ยวโดยมีฐานความรู้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์

ส่วนใหญ่ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถ้าไม่นับพิพิธภัณฑ์ท่ีเพิ่ง

สร้างไม่กี่แห่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการค้นคว้า การน�าเสนอ

ไม่ทันสมัย ไม่มีเร่ืองราวท่ีจะขายนักท่องเท่ียว ไกด์พานักท่องเท่ียวไป  

ไกด์ก็ไม่ได้มีความรู้มากพอ

ส�าหรับนกัท่องเท่ียวทีมี่มูลค่าเพิม่สงู เขาต้องการเสพของเหล่านี ้

มากกว่าแค่ความสวยงามของธรรมชาติหรือแค่มาช็อปปิ้ง ประเทศ

ท่ีท�าการท่องเที่ยวได้ประสบความส�าเร็จ เป็นประเทศที่ศึกษาค้นคว้า

เยอะ น�าเสนอได้ดี และผกูกับเร่ืองการสร้างอตัลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกัน คือต้องวิจัยและพัฒนา ต้องค้นคว้า ใช้ฐาน

ความรู้สร้างเรือ่งราวทีมี่ชวิีตขึน้มา ซึง่หมายความว่ารฐัและผูป้ระกอบการ

ต้องมีขีดความสามารถสงู คนในอาชพีต่างๆ ต้องมีทักษะสงู และมีความรู้

การพัฒนารูปแบบใหม่มีเร่ืองส�าคัญสองเร่ือง ส�าหรับผู้ประกอบ

การคือการสร้างนวัตกรรม และส�าหรับคนที่ท�างานก็คือการมีทักษะและ

ความรู้ ถ้ามีสองอย่างนี้ ประเทศก็จะมีผลิตภาพสูง และเติบโตได้โดย 

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ไม่มีความเหล่ือมล�้าระหว่างคนมาก เพราะเม่ือ 

คนงานมีความรู้ เขาก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าแรงงาน

จ�านวนมากมีทักษะที่ดี คนในประเทศก็จะมีรายได้ดีและมีก�าลังซื้อ พึ่งพา

ตลาดภายนอกน้อยลง ไม่ต้องผนัผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจภายนอก

ประเทศ

อาจารย์มีข้อเสนอเชิงนโยบายอะไร ส�าหรับการน�าพาประเทศไป

ในทิศทางนั้น

เรื่องแรกคือต้องยึดปัจจัยที่เราท�าได้ส�าเร็จและท�าได้ดีมาตลอด 

นั่นก็คือการรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาค ท�าให้เงินเฟ้อไม่สูง 

บริหารจัดการด้านการคลังอย่างรอบคอบ ไม่มีหนี้สินภาครัฐมากเกินไป 

โครงสร้างพื้นฐานท�าได้ดี บังคับใช้กฎหมายได้ดี คอร์รัปชั่นมีไม่มาก เรื่อง

พวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องท�า และต้องท�าเพิ่มเติมในบางเรื่อง เช่น โครงสร้าง

พื้นฐานของเราไม่เพียงพอกับความต้องการมานาน เราไม่มีโครงสร้าง

ทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ด่านศุลกากรของเรายังไม่ค่อยมี

ประสิทธิภาพ ของพวกนี้ในอดีตเราเคยท�าได้ดี แต่เราไม่มีการลงทุนเพิ่ม 

สิ่งที่เราท�าได้ดีนั้นช่วยให้เราก้าวพ้นจากประเทศรายได้ต�่ามาสู่

ประเทศรายได้ปานกลาง แต่ถ้าจะก้าวต่อไปยังประเทศรายได้สูง พ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง และทันกับการท่ีสังคมไทยก�าลังจะเป็นสังคม 

ผู้สูงอายุ ซึ่ง 30 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

ถ้าคนทีท่�างานมีประสิทธิภาพไม่มากพอ เขากจ็ะมรีายได้ไม่เพียงพอทีจ่ะ

ท�าให้คนท้ังสังคมอยู่ดีกินดี ซึ่งก็แปลว่าเราต้องการตัวขับเคลื่อนตัวใหม่  

ก็คือการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการออกแบบสินค้า และ

เพื่อสร้างแบรนด์สินค้า 

แต่ไหนแต่ไร โจทย์นี้เป็นโจทย์ท่ีถูกมองว่าท�าไม่ได้ ยากเกินไป 

เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนสูง ซึ่งถ้า

ยอดขายหรือยอดการผลิตไม่สูงพอ ก็ไม่สามารถลงทุนเร่ืองการวิจัยและ

พัฒนาได้ เช่น จะให้ประเทศไทยผลิตโทรศัพท์มือถือแข่งกับซัมซุงหรือ

แอปเปิล ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะยอดขายมันต่างกันเยอะ แต่ช่วง

หลังเราก็เห็นค�าตอบแล้ว เพราะประเทศไทยผนวกเข้ากับประเทศใน

อาเซียน และประเทศไทยมีระดับของเทคโนโลยีค่อนข้างสูง เม่ือเทียบ
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กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะถ้าเทียบกับอาเซียนส่วนท่ีมีพรมแดน

ติดกับประเทศไทย ซึ่งผมชอบเรียกว่า “อาเซียนบก” ส่วนนี้เป็นส่วนท่ี

นิยมบริโภคสินค้าไทย เพราะฉะนั้น เรามีจุดตั้งต้นท่ีดี เนื่องจากมีความ

ได้เปรียบอยู่แล้ว ก็ต่อยอดได้ไม่ยาก 

ถึงแม้เราไม่สามารถผลิตสินค้าท่ีมีแบรนด์ระดับโลกได้ แต่เรา

มีแบรนด์ระดับภูมิภาคจ�านวนมาก มีแบรนด์ของบริษัทขนาดใหญ่ของ

ไทยจ�านวนหน่ึง เช่น สาขาอุตสาหกรรมการผลิตก็มีเอสซีจี การเกษตร

ก็มีซีพี อัญมณีก็มีแพรนด้า ชุดชั้นในก็มีซาบีน่า ถ้าพูดถึงสินค้าอุปโภค

บริโภคยิ่งมีเยอะ ซูเปอร์มาร์เก็ตในอาเซียน ไม่ว่าในลาว พม่า เวียดนาม 

กัมพูชา ผมไปเดินมาแล้ว ทุกท่ีมีแบรนด์ไทย ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีผู้บริโภค

นิยม และคงใช้เวลาอีกนาน กว่าประเทศอื่นจะตามประเทศไทยทัน และ

การผลติสนิค้าอปุโภคบรโิภคของประเทศเหล่านีก้ย็งัมขีนาดเลก็กว่าไทย

ไปอีกนาน เพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยใช้อาเซียนเป็นฐานในการพัฒนา

แบรนด์ แล้วท�าให้ขนาดการผลิตของเราใหญ่ขึ้น ค่อยๆ ไต่บันไดจาก

ภูมิภาค ขยายไปเรื่อยๆ ไปสู่ภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น เช่น เอเชียตะวันออก เรา

ก็จะมีโอกาสมากขึ้น 

ในสมัยหนึ่ง เรามองไม่เห็นว่าทางออกคืออะไร แต่ตอนนี้เราเริ่ม

มองเห็นแล้วว่าเรามีวิธีการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม

บริการก็มีแบรนด์สารพัด เรามีร้านกาแฟแบล็คแคนยอน ธนาคารของ

ไทยก็อยู่ในภมิูภาคนีเ้ยอะแยะ รวมท้ังธรุกิจประกันชวีติและโรงแรม นีเ่ป็น

สิ่งที่ช้ีให้เห็นว่าในระดับภูมิภาค เรามีความได้เปรียบ เราพัฒนามาก่อน 

เทคโนโลยขีองเราเหนอืกว่า การจดัการของเราดีกว่า และเรามีภมิูศาสตร์

ที่เหมาะสม เรามีโอกาสเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ไม่ยาก ด้วยปัจจัย

ทางภมิูศาสตร์ ท�าให้เรามีโอกาสเยอะมาก ซึง่ตรงนีจ้ะเป็นทางออกส�าหรบั

การพัฒนาในช่วงต่อไป
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อีกเร่ืองหนึ่งที่ต้องไปด้วยกัน นอกจากความสามารถของผู ้

ประกอบการ ก็คือความสามารถของประชาชน ซึ่งก็คือเร่ืองการปฏิรูป 

การศึกษา ในช่วงหลัง คณุภาพการศกึษาของประเทศไทยลดลงอย่างเหน็

ได้ชัด นี่เป็นสิ่งที่ต้องเร่งปฏิรูป ส�าหรับเรื่องนี้ ทีดีอาร์ไอก็ได้ลงทุนลงแรง

ตั้งทีมวิจัยเรื่องนี้มาต่อเนื่องหลายปี และจะท�ากันอย่างจริงจังต่อไปอีก  

ซึ่งน่าจะได้ความรู้ที่มีความลุ่มลึกพอที่จะน�าไปใช้แก้ปัญหาได้

ทางออกของการปฏิรูปการศึกษาในมุมมองของทีดีอาร์ไอคืออะไร

เราต้องท�า 4-5 เรื่อง เรื่องแรกคือท�าให้ระบบการศึกษาของไทย

เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบ คือต้องมีเจ้าภาพ และเจ้าภาพต้องรับ 

ผิดชอบต่อประชาชน เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพดีขึ้น ต่างจากปัจจุบัน 

ที่เมื่อวัดจากดัชนีต่างๆ แล้วมีปัญหา ก็ไม่มีใครเดือดร้อน เราต้องเปลี่ยน

เป็นระบบที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ซึ่งท�าได้โดยการก�าหนดดัชนีชี้วัด แล้ว

ประเมนิผลแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา ตั้งแต่ระดบัโรงเรยีน

คือประเมินผลครู ประเมินผลผู้อ�านวยการ ประเมินผลผู้อ�านวยการเขต 

การศึกษา ไปจนถึงประเมินผลรัฐมนตรี

เรื่องที่สองคือต้องกระจายอ�านาจเร่ืองการศึกษาให้มากข้ึน  

ที่ส�าคัญท่ีสุดคือกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอิสระในการ

บรหิารจดัการโรงเรียนมากขึน้ โดยเฉพาะการบริหารจดัการด้านบุคลากร 

ให้โรงเรียนมีอิสระในการคัดเลือกครู การให้รางวัลครู และการลงโทษครู

เรื่องที่สามคือการรับสมัครนักศึกษาครู การฝึกหัด การคัดเลือก 

และการพฒันาครูอย่างต่อเนือ่ง เพราะการเรียนรู้ทีดี่ของนกัเรยีนจะเกิดขึน้

ไม่ได้ ถ้าครูมีคุณภาพต�่า  สิบปีต่อไปนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสถ่ายเลือด

ครูคร้ังใหญ่ เพราะจะมีครูเกษียณอายุกว่าสองแสนคน หากเราจัดระบบ 

คัดเลือกครูใหม่ที่ไม่ดี การปฏิรูปการศึกษาจะล้มเหลวไปอีกหนึ่งชั่วคน 

เร่ืองนี้เราศึกษาไว้มากพอสมควร และได้เสนอแนะต่อสังคม ตลอดจน

สื่อสารกับผู้ก�าหนดนโยบายหลายคนแล้วว่า โอกาสทองมาถึงแล้ว เพราะ

เดี๋ยวนี้เงินเดือนครูไม่แพ้อาชีพอื่น และเด็กที่เรียนครูเริ่มเก่งขึ้นแล้ว ต้อง

เริ่มจากการคัดเลือกครูที่ดี

เร่ืองที่ส่ีคือการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรแห่งศตวรรษที่ 21 

ซึ่งเน้นการคิดในเชิงสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ 

เร่ืองสุดท้ายก็คือปรับระบบการเงินด้านการศึกษาให้สอดคล้อง

กับการจัดการการศึกษาแบบใหม่ เช่น ต้องให้การเงินด้านการศึกษาลด

ความเหล่ือมล�า้ระหว่างพืน้ที ่ต้องให้การเงนิด้านการศกึษาเน้นไปยงัสาขา

ที่ขาดแคลน เช่น ถ้าขาดอาชีวะ ก็ต้องมีเงินอุดหนุนอาชีวะ ไม่ใช่อยากได้ 

อาชีวะ แต่ให้การอุดหนุนการศึกษาด้านสามัญมากกว่าอย่างท่ีเป็นอยู่ 

ในปัจจุบัน และถ้ามีครูสาขาไหนที่ขาดแคลน การเงินด้านการศึกษาก็

ต้องสะท้อนตรงนี้ด้วย เช่น ขาดแคลนในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

ก็ต้องมีผลตอบแทนในสาขานี้สูงกว่าสาขาอื่น และท่ีส�าคัญ การเงินด้าน

การศึกษาจะต้องช่วยสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา พร้อมกับ

ช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษา คือโรงเรียน มีความเป็นอิสระมากขึ้น นั่น

ก็แปลว่า ในระยะยาว การเงินด้านการศึกษาควรจะมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า 

การเงินด้านอุปสงค์ ซึ่งหมายถึงการเงินที่โรงเรียนจะได้เงินอุดหนุนตาม

จ�านวนผู้เรียนอย่างครบถ้วน ไม่ใช่เป็นการจัดสรรโดยการก�าหนดจาก

ส่วนกลาง และเมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรเงิน โรงเรียนก็มีอิสระที่จะใช้เงิน

ในการพัฒนาโรงเรียน

30 ปีข้างหน้า อะไรคือความท้าทายของระบบเศรษฐกิจไทย

ส�าหรับความท้าทายจากภายนอก ในปัจจุบันมีกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economy) ซึ่งความจริงเกิดขึ้นมานาน
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แล้ว แต่เพิ่งมีบทบาทในเวทีโลก กลุ่มประเทศเหล่านี้มีจ�านวนมาก และ

แต่ละประเทศก็พัฒนาไปได้เรว็ โดยเฉพาะประเทศทีมี่ขนาดใหญ่ เช่น จนี 

อินเดีย และบราซิล ซึ่งมีปัจจัยพร้อม คือมีตลาดภายในขนาดใหญ่ 

ในปัจจุบัน เราต้องแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ แต่ในอนาคต 

ประเทศในกลุ่มท่ีเรียกว่ากลุ่มโลกท่ีส่ี คือกลุ่มประเทศที่ยังมีกฎระเบียบ

ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งท�าให้นักลงทุนต่างประเทศเขาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ว่า

เขาไปลงทุนแล้วจะปลอดภัย ยังเป็นโลกที่ต้องพึ่งการรู้จักกับผู้คน ซึ่ง

มีอยู่มากมายในทุกทวีป เช่น ศรีลังกา ไนจีเรีย เวียดนาม กัมพูชา และ

บังกลาเทศ แต่ภายใน 10-15 ปี ประเทศเหล่านี้จะเริ่มปฏิรูประบบบริหาร

จัดการภาครัฐ กฎกติกามีความชัดเจนมากขึ้น การบังคับใช้กฎหมาย 

ไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจมากเกินไป ซึ่งจะท�าให้ประเทศเหล่านี้มีความพร้อม 

ที่จะเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น และเขาก็จะไล่ตามประเทศไทย 

โลกทุกวันนี้ เงินทุนไปได้ทุกท่ีในโลก เงินมันไหลเวียนเสรีพอ

สมควร เทคโนโลยีไหลเวียนเสรพีอสมควร สิง่ทีจ่ะบ่งชีว่้าประเทศใดเหนอื

กว่าประเทศใด มันก็เหลือเพียงคนในประเทศนั้น ว่ามีคุณภาพสูงแค่ไหน 

บวกกับกฎ กติกา สังคม สถาบันของภาครัฐ และสิ่งแวดล้อมในการท�า

ธุรกิจที่มันแตกต่างกัน พวกถนน สะพาน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งที่ไล่

ตามกันได้ไม่ยาก ถึงแม้จะไม่ง่ายนัก แต่ถ้ามีเงิน มีปัจจัยพื้นฐานดี เดี๋ยว

ก็มีถนน เดี๋ยวก็มีสนามบิน เดี๋ยวก็มีระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ อย่างกัมพูชา

ตอนนี้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้ เพราะไฟฟ้าราคาแพง ต้องซื้อไฟ

จากไทย ท�าให้ค่าไฟแพง ผลิตสบู่ ผลิตยาสีฟัน ผลิตบะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูป 

สู้ไทยไม่ได้ แต่อีกไม่นาน เขาก็จะสร้างเขื่อนเสร็จ 5-6 เขื่อน เขื่อนพลังน�้า

ท่ีจะป่ันไฟ และหลงัจากนัน้อกีไม่นาน เขากจ็ะมีไฟฟ้าราคาถูก ของพวกนี้

จะเกิดขึ้นภายในสิบปีนี้แน่นอน ถนนหนทางของเขาที่ยังมีปัญหา ตอนนี้

จากสองเลนกจ็ะกลายเป็นสีเ่ลน รางรถไฟของเขาซึง่มีปัญหา เขาก็มีแผน 

ที่จะปรับปรุงและพัฒนา บางส่วนก็จะกลายเป็นรถไฟรางคู่ คล้ายๆ กับที่

ประเทศไทยก�าลังจะท�า ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ไม่มีความพร้อม

ในการท�าธรุกิจ ทุกวนันีท้�าธรุกิจในกัมพชูา ถ้าไม่ใช้ท่าเรือแหลมฉบัง กใ็ช้

ท่าเรือในโฮจมิินห์ซติี ้แต่อกีไม่นาน เขากจ็ะสามารถพฒันาท่าเรือสีหนวุลิล์ 

พม่าก็เหมือนกัน ต่อไปเขาก็จะมีท่าเรือทีต่ลิาวาและทวาย สิง่ต่างๆ มันจะ

เกิดขึ้นมา ต่อไปพม่าก็จะมีไฟฟ้าและมีถนนหนทางที่ดี

ภายใน 10-15 ปี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้จะไล่ทันกัน  

แต่สิ่งที่ไล่ทันกันยากกว่า ก็คือการท�าให้ประเทศมีนิติรัฐ มีกฎระเบียบ 

ที่มีความชัดเจน แต่ถ้าให้เวลาอีก 10-15 ปี ประเทศเหล่านี้ก็จะสามารถ

จัดการกฎ จัดการกติกาต่างๆ ในประเทศให้ดีขึ้นได้ แล้วความง่ายในการ

ท�าธรุกจิในประเทศเหล่านีก็้จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนกั เม่ือถงึเวลา

นั้น ถ้าประเทศไทยยังหยุดอยู่กับที่ ความแตกต่างระหว่างเรากับประเทศ 

เพื่อนบ้านและประเทศโลกที่สี่ก็จะน้อยลงทุกที

ในด้านหนึ่ง มีประเทศที่ก�าลังไล่ตามเรา ขณะเดียวกัน เราก็ก�าลัง

ไล่ตามประเทศที่อยู่ข้างหน้า อาจารย์คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่ท�าให้เราท�าส�าเร็จ ทั้งการว่ิงหนีประเทศที่ไล่ตามมา และการว่ิง

ตามประเทศที่อยู่ข้างหน้า

ผมคิดว่าเราต้องไม่มองประเทศไทยแค่ 76 จังหวัด แต่ต้องมอง

ไปถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง คือประเทศในอินโดจีนบวกกับ

จีนตอนใต้ ซึ่งน่าจะเป็นค�าตอบ เพราะขนาดของตลาดที่ใหญ่พอ และไทย

มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ขนาดตลาดท่ีใหญ่พอจะท�าให้เราลงทุน 

ในเรื่องเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดไปได้ นี่คือปัจจัยภายนอก 

ส�าหรับปัจจัยภายใน สิ่งส�าคัญก็คือการที่ประเทศไทยใช้เวลา

นานเหลอืเกนิท่ีจะท�าให้เกิดเสถยีรภาพทางการเมือง ในช่วงหลงัท่ีเราเสีย
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โอกาสไปสิบกว่าปี เพราะการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ขณะที่ประเทศอื่นๆ 

ซึง่แต่ไหนแต่ไรไม่ค่อยมีเสถยีรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะเป็นประเทศ

ที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ อย่างอินโดนีเซียก็ก�าลังจะกลาย

เป็นประเทศท่ีประชาธิปไตยงอกงาม และเร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน การ

เลือกตั้งไม่สะดุด รัฐประหารเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เกิดขึ้น หรือฟิลิปปินส์ซึ่ง

แต่ก่อนมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง ก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น 

ค�าว่าปฏิวัติรัฐประหารก็ได้ยินน้อยลงทุกที เพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทย

ยังไม่สามารถหลุดออกจากวงจรความขัดแย้งได้ สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวฉุด เป็น

สมัภาระของประเทศไทย ซึง่จะท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถวิง่ไปได้อย่าง

เต็มก�าลัง 

ขณะเดียวกัน เสถียรภาพเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ จะต้อง

มีภาครัฐเข้ามามีส่วนด้วย เนื่องจากโลกใน 30 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกที่มี

ความสลับซับซ้อน มีความเสี่ยงต่างๆ มากมาย เพราะฉะนั้น การบริหาร

จัดการของภาครัฐก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ยาก

กว่ามาก เราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากพอสมควร และต้องมี

ประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าสาธารณะท่ีภาคธุรกิจและประชาชน

ต้องการ นี่คือปัจจัยภายใน ซึ่งต้องอาศัยการปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่ 

มีคนคิดหวังว่าการปฏิรูปรอบนี้จะท�าให้ได้รัฐที่มีทั้งเสถียรภาพ

และประสิทธภิาพ แต่ผมยงัไม่กล้ามองไปไกลขนาดนัน้ ถ้าอยูใ่นกรุงเทพฯ 

วิสัยทัศน์ของเรามันมองไปได้ไม่ไกล เพราะเราเห็นแต่ท้ายรถคันหน้า 

เพราะฉะนัน้จะให้มีวสิยัทศัน์ไกลๆ มันเป็นเรือ่งทีม่องยาก ในทางการเมือง

ก็เหมือนกัน เนื่องจากเราติดอยู่ในความขัดแย้งมาสิบกว่าปี จะให้มองไป

ถงึรัฐบาลท่ีมีประสิทธภิาพ รฐับาลทีข่าวสะอาด และสามารถส่งมอบสินค้า

สาธารณะได้ มันเป็นเรื่องที่อยู่ไกล 

ขั้นต้นต้องเอาเรื่องเสถียรภาพให้อยู่ แปลว่าต้องปฏิรูปการเมือง

ให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลมาจากการ 

เลอืกตัง้ ไม่มีการปฏิวัตรัิฐประหารในรปูแบบต่างๆ แล้วท�าให้ประชาธปิไตย

พัฒนาต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีกลไกในการตรวจสอบการใช้อ�านาจ

ของรัฐบาลเสียงข้างมาก ไม่ให้เกิดทรราชเสียงข้างมากท่ีเอาเปรียบคน

ส่วนน้อย หรือไม่ก็เอาเปรียบคนในอนาคต จากการมีนโยบายขอยืมเงิน

ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่การปฏิรูปการเมืองในรอบ 

2-3 ปีนี้ควรท�าให้ส�าเร็จ

ในด้านความเป็นธรรม อะไรเป็นความท้าทายที่รอเราอยู่ และเรา

จะตอบโจทย์เรื่องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยได้อย่างไร

เร่ืองความเป็นธรรมตอบโจทย์ได้สองแบบ แบบหนึ่งก็คือใช้

มาตรการด้านต่างๆ ของรัฐในการสนับสนุนคนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาส  

ให้มีรายได้ทัดเทียมกันมากขึ้น ที่ผ่านมา ประเทศไทยมุ่งเน้นในด้านนี้ 

ฝ่ายท่ีเป็นฝ่ายก้าวหน้าก็อยากจะเห็นภาษีอัตราก้าวหน้า อยากจะเห็น

การปฏิรูปที่ดิน อยากจะกระจายการถือครองทรัพยากร ในขณะท่ีนัก 

การเมืองก็ท�าอกีแบบหนึง่ คอืใช้นโยบายเฉพาะหน้า หรือท่ีเรียกว่านโยบาย 

ประชานิยม เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้ โดยเข้าไปแทรกแซง

กลไกตลาด เช่น แทรกแซงราคาข้าว แทรกแซงราคาน�้ามัน แทรกแซง

ราคาสินค้าต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ท�าให้ประเทศไทยเจริญเติบโต และ 

ไม่สามารถแก้ไขความขดัแย้งและความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจและสังคม

ได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ได้สร้างผลิตภาพ 

ส�าหรับผม ผมคิดว่ามาตรการภาษีและสวัสดิการท่ีกล่าวมา 

ข้างต้นก็ต้องท�า แต่ผมให้น�้าหนักกับมาตรการแบบท่ีสอง คือมาตรการ

ในการสร้างโอกาสให้กับผู้คน ซึ่งหัวใจส�าคัญท่ีสุดก็คือการสร้างโอกาส 

ให้กับคนไทยในการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ถ้า
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การศึกษามีคุณภาพดี ไม่มีความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา ก็จะช่วยให้คน 

ได้รับค่าจ้างสูงข้ึน ความเหล่ือมล�า้ในสังคมก็จะลดลง มาตรการแบบนีเ้ป็น

มาตรการที่ยั่งยืนกว่า และเป็นมาตรการที่ขยายเค้กให้ใหญ่ขึ้น และมีเค้ก

พอส�าหรับทุกคน ไม่ใช่มาตรการท่ีบอกว่าเรามีเค้กน้อย เราต้องเอาเค้ก

ของคนอื่นมาเป็นของเรา

เราพูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รับมือกับวิกฤตหรือความท้าทายใน 30 ปีข้างหน้า เรื่องเหล่านี้

ต้องการนโยบายสาธารณะที่ดี ทีดีอาร์ไอเป็นสถาบันที่วิจัยเรื่อง

นโยบายสาธารณะมาตลอด อาจารย์มองเห็นวิวัฒนาการหรือการ

เปลีย่นแปลงอะไรในกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะทีด่ ีตลอด 

30 ปีที่ผ่านมา

ผมเก่ียวข้องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะใน

ประเทศไทยไม่ถึง 30 ปี มากที่สุดก็คงมองได้แค่ 20 ปี ตั้งแต่เรียนจบจาก

ต่างประเทศและกลับมาท�างานที่ทีดีอาร์ไอ

20 ปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตย แต่เป็น

ประชาธิปไตยที่ฝ่ายบริหารมีขีดความสามารถและความเข้มแข็งที่ 

แตกต่างกัน ยุคของเทคโนแครตหมดไปตั้งแต่ก่อนท่ีผมเข้ามาเก่ียวข้อง

กับกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ขณะท่ีในช่วงท่ีผมท�างาน  

เป็นยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง โดยอาจจะแบ่งได้เป็นยุคก่อนทักษิณ

กับยุคหลังทักษิณ 

ยุคก่อนทักษิณเป็นยุคท่ีแม้เทคโนแครตหรือคนท่ีมีความรู้จะ 

ไม่ได้เป็นคนก�าหนดนโยบาย แต่ก็มีปากมีเสียง มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น 

ซึ่งสามารถขายความคิดได้ไม่ยาก เพราะมีคนที่ต้องขายความคิดด้วยอยู่

ในวงที่ไม่ใหญ่เกินไป ก็คือสื่อมวลชนและชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ แต่ใน
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ยุคหลังทักษิณ คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ 

มีจ�านวนมากข้ึน เพราะประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น 

ท�าให้การก�าหนดนโยบายสาธารณะใดๆ ไม่ว่าโดยกลุ่มคนท่ีมีอ�านาจ

มากหรือน้อยแค่ไหน ต่อให้มีอ�านาจแทบจะเรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จอย่างคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สุดท้ายก็เป็นคณะรัฐประหารที่ต้องฟัง

ประชาชน เช่น ยังต้องตรึงราคาอาหาร ยังต้องให้มีรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี 

เป็นต้น เพราะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายสาธารณะนั้นมีอยู่ทุก

หัวระแหง 

เพราะฉะนั้น กระบวนการและบทบาทของสถาบันวิจัยด้าน

นโยบายที่จะเป็นคลังสมองของประเทศ ถ้าจะท�างานอย่างได้ผลก็ต้อง

สื่อสาร ต้องท�าความรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายแบบ

ใหม่ ต้องส่ือสารไปถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น มากกว่าการสื่อสาร

เฉพาะกับคนก�าหนดนโยบายกลุ่มเล็กๆ ในแบบเดิม

ทีดีอาร์ไอต้องปรับตัวอย่างไร

ผมคิดว่าทีดีอาร์ไอก็ปรับตัวมาพอสมควร สิ่งที่จะต้องปรับตัว 

ในระยะต่อไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคม ในเชิงขององค์กรก็คือจะ

ต้องดึงดูดบุคลากรทีมี่ความสามารถสูง และมีความสนใจในการศกึษาเร่ือง

นโยบายสาธารณะ ซึง่น่าเสยีดายว่าทกุวันนีห้าได้ยากขึน้ทกุท ีเพราะคนที่

มีพืน้ฐานการศกึษาในด้านนี ้โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ มักจะไปท�างาน

ในสถาบันการเงินหรือธนาคาร ความสนใจในการท�างานด้านนโยบาย

สาธารณะมีไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้าเราไม่สามารถดึงดูดบุคลากร

ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเร่ืองนโยบายสาธารณะ ต่อไป

บทบาทในการท�าความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ ในการท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย ก็จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม

อีกเรื่องหนึ่งก็คือความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารกับ

ฝ่ายต่างๆ ในสังคม การสร้างความเชื่อถือกับฝ่ายต่างๆ ในสังคมอย่างที่

เคยท�ามาในอดีต เราต้องท�าให้มากขึ้น โดยสร้างความเชื่อถือขององค์กร

ต่อประชาชน ต่อสาธารณะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จาก หนึ่ง การที่ประชาชน 

เชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนโยบายสาธารณะ ซึ่งวิพากษ์

วิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเสนอข้อเสนอที่ปฏิบัติได้จริง 

สอง เชื่อว่าองค์กรมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

หรือผลประโยชน์ด้านการเมือง ซึ่งจะท�าให้ข้อเสนอนั้นแฝงไว้ด้วยวาระ

ซ่อนเร้น จะต้องท�าให้สาธารณะเกิดความเชื่อถือ เกิดความศรัทธาว่าเรา

เป็นกลางทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

สาม เราต้องมีความสามารถในการพูดคุยกับคนกลุ่มต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งก็คือประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน ใน

รูปแบบที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ และในลักษณะท่ีเชื้อเชิญให้เกิดการ

สนทนาในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งแปลว่าเราต้องปรับการ

สือ่สารของเราให้เป็นการส่ือสารท่ีเชือ้เชญิให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

เข้ามาถกอภิปรายให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคนในเมือง แต่ต้องไปให้ถึง

ประชาชนกลุม่ต่างๆ ให้มากขึน้ รวมทัง้ไปถงึกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึง่มีพฤตกิรรม

ในการบริโภคสื่อไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่า

ถ้าจะให้อาจารย์ประเมินความส�าเร็จและความล้มเหลวของ 

ทีดีอาร์ไอตลอด 30 ปีที่ผ่านมา อะไรที่ทีดีอาร์ไอท�าส�าเร็จ และอะไร

ที่ทีดีอาร์ไอต้องท�างานหนักขึ้น

ประเด็นเหล่านี้ผมไม่อยากเป็นคนประเมิน ผมคิดว่าควรให้

สาธารณะเป็นคนประเมินมากกว่า ผมคดิว่าสิง่ท่ีเราควรท�ากคื็อการเปิดใจ

ฟังว่าสังคมคิดกับเราอย่างไร เราท�าตัวมีประโยชน์หรือเปล่า เราได้เสนอ
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แนะส่ิงที่สร้างสรรค์ เราได้เสนอแนะส่ิงที่ท�าได้จริงในทางปฏิบัติ เราได้

แสดงความเห็นคัดค้านนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่

หรือเปล่า ประเด็นเหล่านี้ผมอยากหลีกเลี่ยงที่จะประเมินตัวเอง 

อะไรเป็นความท้าทายของทีดีอาร์ไอในอีก 30 ปีข้างหน้า

เราคุยกันเร่ืองความท้าทายในอนาคตท้ังของสถาบันและสังคม

ไทยมาระยะหน่ึงแล้ว ซึง่ข้อสรุปท่ีได้ ก็คอืเราต้องปรับเปลีย่นกระบวนการ

ท�างานให้ครบวงจรและมีประสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่แก้ไขปัญหาทีมี่อยู่ และ

เตรียมพร้อมส�าหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ท�าให้เรามี

แผนการท�างานวิจัยเร่ืองท่ีมีความส�าคัญกับประเทศห้าเร่ือง หรือที่เรียก

ว่าโครงการ Priority Research ซึ่งประกอบด้วยเร่ืองโมเดลใหม่ในการ

พฒันาเศรษฐกิจไทย เร่ืองการเพิม่ผลิตภาพและการสร้างนวตักรรม เร่ือง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เร่ืองการปฏิรูปการศึกษา และเร่ืองการ

เสริมสร้างวนิยัทางการคลัง ซึง่ส่วนหนึง่เก่ียวข้องกับการควบคมุนโยบาย

ที่เรียกกันว่าประชานิยม

ในแง่ของสถาบัน ที่ผ่านมา เร่ืองใหญ่ที่สุดก็คือการหานักวิจัย

ที่มีความสามารถทางวิชาการ มีความสนใจด้านนโยบายสาธารณะ และ

มีจิตใจสาธารณะ ส�าหรับทางด้านนโยบาย เร่ืองท่ีใหญ่มาก และเรายังมี 

ทรัพยากรไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็ยังไม่มี 

หน่วยงานอืน่ในประเทศไทยทีศึ่กษาอย่างลึกซึง้และได้รบัความเชือ่ถอืจาก

สังคม ก็คือนโยบายด้านพลังงานและนโยบายด้านท้องถิ่น

อีกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กัน ก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ (geo-

politics) ท่ีจะส่งผลกระทบกับประเทศไทย และจะมีผลท�าให้สภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจหรือประเทศขนาดใหญ่ รวมถึงแนวโน้ม 

ในระดับโลกเร่ืองพลังงาน เรือ่งสิง่แวดล้อม เร่ืองกฎกตกิาสากล เรือ่งบรษิทั

ข้ามชาติ เหล่านี้คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศที่ส�าคัญมากๆ แต่เรายังมีความรู ้

น้อย ก็คือเร่ืองการคลังท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ การส่งเสริมให้

ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศมีส่วนในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ

มากข้ึน รวมถึงเร่ืองการพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นท่ี ท้ังหมดนี้เป็น

เร่ืองทีเ่รายังไม่ได้ศกึษาอย่างเป็นระบบ ซึง่เราจ�าเป็นต้องพฒันาบุคลากร

ทางด้านนี้

ทัง้ทีมี่ทางเลอืกมากมาย ท�าไมอาจารย์จึงเลอืกท�างานกบัทดีีอาร์ไอ

ผมจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ แล้วไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น วัน

หนึง่ผมกลบัมาเมืองไทย ก็ไปกินเต้าฮวยแถวจฬุาฯ คนทีเ่รียนจฬุาฯ หรือ

โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จะรู้จักร้านเต้าฮวยร้านนี้ แต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว

ตอนนั้นนั่งกินเต้าฮวยอยู่ดีๆ ก็เหมือนมีอะไรมาบอกว่า ประเทศ

จะดีขึน้ได้ มันต้องมีนโยบายทีดี่ขึน้ ผมกเ็ลยอยากมีส่วนช่วยท�าให้นโยบาย

ของประเทศดีขึ้น ไม่รู้ว่าเต้าฮวยเป็นพิษหรือว่าอะไร อยู่ๆ ก็นึกถึงเรื่องนี้

ขึ้นมา

หลังจากนั้น พอจบการศึกษาที่ญี่ปุ่น ตอนนั้นเป็นวิศวกร ก็ไป

ท�างานกับบริษทัในญีปุ่่น แล้วบริษทันัน้กเ็ชญินกัวชิาการของทดีีอาร์ไอไป

สมัมนาร่วมกนัทุกปี ท่ีผมเจอคนแรกคืออาจารย์วศิาล บุปผเวส กไ็ด้คยุกบั

อาจารย์วศิาล คยุกันอยูห่ลายชัว่โมง อาจารย์ก็สอนเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

และเล่าประสบการณ์การท�างานให้ฟัง ปีต่อมา อาจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร 

ก็ไป ผมก็ได้คุยกับอาจารย์นิพนธ์ คุยกันก็ถูกคอกันดี ผมก็ถามอาจารย์

นิพนธ์ว่าถ้าจะมาท�างานท่ีทีดีอาร์ไอ ผมจะมีโอกาสไหม อาจารย์นิพนธ์
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ก็แนะน�าให้ไปคุยกับอาจารย์ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ซึ่งเป็นประธาน

สถาบันในเวลานั้น ผมก็เลยกลับจากญี่ปุ่นมาคุยกับอาจารย์ฉลองภพ

หลังจากนั้น อาจารย์ฉลองภพก็ไปญี่ปุ่น เลยได้นั่งคุยกันยาว  

ก็ต้องขอบคุณที่อาจารย์ฉลองภพยอมรับผมซึ่งไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัย 

ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐศาสตร์ เรื่องวิชาการต่างๆ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ซึ่ง

ถ้าเป็นคนอื่นท่ีมองแบบอนุรักษนิยมก็คงคิดว่าเอาวิศวกรคนหนึ่งมาท�า

อะไร ก็อาจจะไม่รับผมเข้ามาท�างาน

อะไรคือความประทับใจหรือความภาคภูมิใจ ส�าหรับการท�างานที่

ทีดีอาร์ไอ

คอืการได้เรียนรู้กบัเพือ่นร่วมงานท่ีมีความสามารถมากกว่า โดย

เฉพาะเพื่อนร่วมงานอาวุโสอย่างอาจารย์อัมมาร สยามวาลา

ท่ีทีดีอาร์ไอ คนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมตลอดเวลา และ

ท�าให้รู้สกึว่าทีท่�าอยูท่กุวนันี ้เรายงัท�าน้อยเกนิไป กค็อือาจารย์อมัมารกับ

อาจารย์เสนาะ อนูากูล ทุกครัง้ทีเ่จออาจารย์อมัมาร อาจารย์จะมีค�าถามดีๆ 

และหลายคร้ังอาจารย์จะชวนคยุในเรือ่งทีผ่มควรจะมีความรู้ดีกว่าอาจารย์

อัมมาร แต่ผมก็ตอบไม่ได้ อย่างเร่ืองเกี่ยวกับวิศวกรรม เร่ืองเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี ซึ่งท�าให้ผมรู้สึกว่าอาจารย์อัมมารเป็นคนที่มีความสนใจกว้าง 

ขวาง ไม่ใช่รู้เฉพาะเศรษฐศาสตร์ แต่รู้ประวัติศาสตร์ สนใจวัฒนธรรม  

สนใจหลายๆ เร่ือง ซึง่ผมประทับใจมาก และอาจารย์อมัมารกเ็ป็นต้นแบบ

ในเรื่องทางวิชาการ 

อีกคนหนึ่งที่รู้สึกตกอกตกใจ และบางครั้งก็กลัวที่จะไปเจอ ก็คือ

อาจารย์เสนาะ อนูากูล เพราะทัง้ๆ ทีอ่าจารย์เกษยีณมาหลายปี แต่อาจารย์

ก็ยังตดิตามเหตกุารณ์บ้านเมือง สถานการณ์ของโลกภายนอก รวมถงึเร่ือง

เทคโนโลย ีบางคร้ังมากกว่าผมซึง่ยังเป็นคนท�างาน และทุกๆ คร้ัง อาจารย์
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จะฝากโจทย์กลับมาให้คิด ผมไม่เคยไปเจออาจารย์เสนาะครั้งไหนเลยที่

กลับบ้านมือเปล่า ทุกครั้งที่ไปเจอก็จะมีการบ้านติดมือกลับมา หลายครั้ง

ที่กลัวที่จะไปเจออาจารย์ก็เพราะยังท�าการบ้านคร้ังท่ีแล้วไม่เสร็จ ไปเจอ

อกี ก็จะมีการบ้านตดิมาอกี นีค่อืสิง่ทีดี่ท่ีสดุส�าหรบัการท�างานท่ีทดีีอาร์ไอ 

อะไรคือวัฒนธรรมทางวิชาการ วัฒนธรรมการท�าวิจัย หรือ

วัฒนธรรมการหาความรู้แบบทีดีอาร์ไอ

จะบอกว่าเป็นแบบทีดีอาร์ไอหรือเป็นเฉพาะของคนทีดีอาร์ไอ 

ก็คงไม่ใช่ แต่ผมคิดว่าเป็นของประชาคมวิชาการด้วย ก็คอืการถกเถยีงกนั  

ไม่ได้ใช้ความเชื่อเป็นตัวตั้ง ความเชื่ออาจจะเป็นจุดตั้งต้นในการที่เรา

อยากจะศึกษาเรื่องอะไร แต่สุดท้ายต้องดูข้อมูลเชิงประจักษ์ ดูของจริงว่า

ข้อเท็จจริงบอกอะไร ความเข้าใจของเราอาจจะผิดก็ได้ 

ประสบการณ์ท่ีดีส�าหรับที่นี่มีสองเร่ือง คือการใช้ข้อมูลเป็นตัว

ตัดสินตลอดเวลา และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ แม้จะรับงานจาก

หน่วยงานต่างๆ แต่เราไม่มีหน้าที่ต้องตอบสนองหน่วยงานที่ว่าจ้าง หาก

การตอบสนองนั้นไม่สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ เราเอาประโยชน์

สาธารณะเป็นตัวตั้ง 

ช่วงปีที่ผ่านมา เราช่วยกันระดมสมองเพื่อก�าหนด core values 

ที่คนในสถาบันยึดถือร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท�างาน รวมถึง

เป็นการระบุจุดยืนของทีดีอาร์ไอ ในฐานะสถาบันวิจัยที่เป็นคลังสมอง

ของประเทศ

core values ของทีดีอาร์ไอก็คือ “เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง มุ่งวิจัยอิง 

หลักฐาน เคารพคนและทีมงาน อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม”

อาจารย์ท�าวิจัยมาเยอะ ประทับใจหรือภูมิใจกับงานชิ้นไหนที่สุด 

คงไม่มีงานชิ้นไหนที่ดีพอที่จะเอาไปอวดประชาชนทั่วไปได้ งาน

ที่มีผลต่อสังคมอาจจะไม่ใช่งานที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงก็ได้ เพราะขึ้น

อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ส่วนงานที่มีคุณภาพทางวิชาการก็อาจจะไม่ใช่

งานทีมี่ผลต่อสงัคมมากกไ็ด้ แต่งานทีรู้่สกึว่าเป็นวชิาการมากทีส่ดุชิน้หนึง่ 

ซึ่งอาจจะสะท้อนว่าผมไม่ค่อยได้ท�างานวิชาการแบบบริสุทธิ์มากนัก แต่

ท�างานวิชาการเชิงประยุกต์เสียมาก ก็คือเร่ืองนิติเศรษฐศาสตร์ ผมรู้สึก

สนุกกับเรื่องนี้ และรู้สึกว่าสามารถเอาศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งตัวเองไม่เคย

เรียน ไปประยุกต์กับศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเรียน คือเอา 

เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์กับนิติศาสตร์ และก็ได้รับการตอบรับท่ีดี 

พอสมควรจากทั้งคนในวงการนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ แล้วก็ท�าให้

เกิดมุมมองท่ีน่าสนใจ แม้ว่าผลกระทบของงานยังไม่ได้ท�าให้มีนโยบาย

จริงๆ จังๆ ออกมา แต่ความสนใจมีเยอะ หลังจากท�าเสร็จไปนานแล้ว  

ก็ยังมีคนมาสอบถามอยู่เรื่อยๆ 

การท�าวิจัยเกีย่วกบันโยบายสาธารณะในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา อาจารย์

สรุปบทเรียนอะไรได้บ้าง ทั้งในแง่การท�าวิจัย รวมถึงในแง่การ 

ผลกัดันองค์ความรูจ้ากงานวิจัย เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงได้จรงิ

คงไม่ใช่บทเรียนของผมโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นการต่อยอดจาก

บทเรียนของคนอืน่ ก็คือแนวคิดเร่ืองสามเหล่ียมเขยือ้นภเูขาของอาจารย์

ประเวศ วะส ีซึง่เป็นต้นแบบทีดี่มาก นัน่กคื็อกระบวนการเปลีย่นแปลงเชงิ

นโยบายนั้น ควรจะเริ่มจากการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง และต้องเป็นความรู้ 

ที่มีความละเอียด มีความลุ่มลึก มีข้อเท็จจริงสนับสนุน ซึ่งจะท�าให้ข้อ 

โต้แย้งต่างๆ เหลือน้อยที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากพอ 

ที่จะบอกคนที่ก�าหนดนโยบายได้ 
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แม้ว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกวันนี้ การก�าหนด

นโยบายต่างๆ มีความสลับซับซ้อน แต่ผมก็ยังชอบอธิบายให้คนอื่นฟัง

ว่า ถ้าเราอยากรูว่้าความรู้ทีเ่ราศกึษามานัน้ดีพอทีจ่ะน�าไปใช้ปฏิบัตใินเชงิ

นโยบายได้หรือไม่ ให้สมมติว่ามีผู้มีอ�านาจสูงสุดในเวลานั้นมานั่งต่อหน้า

เรา และพร้อมให้เราแนะน�า โดยที่เขาจะเอาไปปฏิบัติทันที เราจะแนะน�า

เขาว่าอย่างไร ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ละเร่ือง เราต้องถาม 

ตัวเองว่าเราตอบตัวเองได้หรือยังว่าเราจะแนะน�าเขาว่าอย่างไร ท่ีต้อง

ละเอียดพอ ชัดเจนพอ และสามารถปฏิบัติได้จริง 

คนในสังคมจ�านวนมาก แม้กระท่ังในวงวิชาการ หลายคร้ังจะมี

อคติต่อการท�างานวิชาการให้ลึกซึ้ง โดยบอกว่าเร่ืองอย่างนี้รู้กันอยู่แล้ว 

เอาไปปฏิบัติได้เลย แต่หลายเร่ืองก็จะพบว่า ท่ีบอกว่ารู้อยู่แล้วนั้น พอ

ไล่ไปไล่มา ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องท�าอะไรบ้าง ซึ่งก็แปลว่าสิ่งท่ีคน

เข้าใจว่ารู้อยู่แล้ว เกือบทุกกรณี ยังไม่ได้รู้ลึกซึ้ง ละเอียด ถี่ถ้วน และก็ 

ไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริง 

ท่ีกล่าวมาคอืขัน้แรก ซ่ึงก็คือการสร้างความรู ้ต่อมา ข้ันทีส่องก็คือ

การสื่อสารกับสังคมให้มีประสิทธิภาพ ให้สื่อสารได้ไกล ได้มาก และท�าให้

เกิดการถกเถยีงในสงัคม ซึง่การถกเถยีงนัน้จะน�าไปสูก่ารเปล่ียนความเชือ่ 

ถ้าความเชือ่นัน้ผดิ และในทีส่ดุก็น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้จริง โดย

ฝ่ายการเมืองหรือผูท่ี้มีอ�านาจในเวลานัน้ ซึง่ช่วงทีผ่มเป็นประธานสถาบัน 

ผมก็มีโอกาสมีทมีงานท่ีมีความสามารถ และได้ทดลองการสือ่สารรูปแบบ

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ การปรับปรุงงานเอกสารตีพิมพ์ 

การจัดรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ การท�าอินโฟกราฟิกส์ การจัดงาน

สัมมนาประจ�าปี โดยเฉพาะงานสัมมนาเมื่อปีที่แล้ว (2556) ซึ่งแหวกแนว

ท่ีสุดงานหนึ่งที่เคยท�ากันมา ก็เป็นการทดลองที่ผมยังสนุกกับสิ่งเหล่านี้ 

แต่ก็ยังไม่มีสูตรส�าเร็จว่าท�าอย่างไรจึงจะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เรา

อยากจะสือ่สารได้จริงๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทุกคร้ังท่ีแถลงข่าว ทกุครัง้

ที่ให้สัมภาษณ์ ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังตกตรงนั้น ยังหล่นตรงนี้ แม้จะท�าได้

ดีพอสมควร แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรต้องท�าอีกเยอะ เพราะฉะนั้นก็เป็นการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ผมยังรู้สึกสนุก

ส่วนสุดท้ายก็คือการน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายโดยฝ่าย

การเมือง ซึ่งก็แปลว่าความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากศึกษามาเป็นอย่างดี 

ในทางวิชาการ ต้องเป็นความรู้ที่เป็นไปได้จริงทางการเมืองด้วย ซึ่งเรา

ก็ต้องสมมติสถานการณ์กลับกันจากในกรณีแรก  กรณีแรก เราสมมติว่า

ถ้ามีผู้มีอ�านาจสูงสุดมาฟังเรา เราจะเสนออะไร ส่วนการสมมติในกรณี 

ที่สามคือสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย และมีข้อเสนอแนะอย่างที่ 

เราอยากจะเสนอ เรากล้าท�าหรือเปล่า ส่วนในกรณีที่สองคือสมมติว่า 

ถ้าเราเป็นผู้รับสาร เราอยากจะรู้อะไร 

ส�าหรับนโยบายท่ีท�าให้เกิดผลกระทบด้านลบกับคนบางกลุ่ม  

แม้จะท�าให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ถ้าเราเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เรา

กล้าท�าหรือเปล่า เราไม่ควรเรียกร้องให้ผู้ก�าหนดนโยบายต้องมีความ 

กล้าหาญทางจริยธรรมเพียงอย่างเดียว ถ้าข้อเสนอของเราสร้างปัญหา

ตามมาหลายเร่ือง เพราะฉะนั้นเราต้องละเอียด เราต้องรอบคอบกับ

ข้อเสนอของเรา เช่น ถ้าเรามีข้อเสนอในอุดมคติ แต่ในภาวะท่ีเป็นอยู ่

ในปัจจบัุนมันมีช่องว่างอยู่เยอะ เราจะมีวธิเีปลีย่นผ่านจากปัจจบัุนไปสูจ่ดุ

ที่ควรจะเป็นอย่างไร ให้มันราบรื่น 

ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันน้อย เพราะในโลกวิชาการ 

โดยเฉพาะในโลกเศรษฐศาสตร์ มักจะสมมติว่ามันมีจุดดุลยภาพ และ

เรากระโดดจากดุลยภาพหนึ่งไปอีกดุลยภาพหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ ท้ังที ่

ในโลกความจริงหรือในโลกทางการเมือง การเปลีย่นผ่านจากดุลยภาพหนึง่ 

ไปสู่อีกดุลยภาพหน่ึง เส้นทางมันสลับซับซ้อน ต้องท�า ก หรือ ข ก่อน  
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ในต�าราไม่เคยสอน 

นี่เป็นสิ่งที่โลกวิชาการยังพัฒนาองค์ความรู้น้อยมาก เม่ือเทียบ

กับโลกของการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่แท้จริง เช่น เร่ืองการปฏิรูป

การศึกษา เราศึกษากันมา เรารู้ว่าจะต้องมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ

โรงเรยีนเอกชน ให้ทดัเทยีมกับโรงเรียนรัฐ ต้องมีการจดัสอบทีไ่ด้มาตรฐาน 

ต้องมีการปฏิรูปหลักสูตร แต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงๆ มันต้องเรียงล�าดับว่า

ต้องท�าอะไรเป็นล�าดับที่หนึ่ง ล�าดับที่สอง ล�าดับที่สาม การเปลี่ยนแปลง

จงึจะเกิดข้ึนได้จริง ของพวกนีเ้ป็นความรู้ท่ีมีการพฒันาน้อย และผมคดิว่า

สถาบันวจิยันโยบายอย่างทีดีอาร์ไอซึง่ท�าเรือ่งพวกนีม้ากทีสุ่ดองค์กรหนึง่

ของประเทศไทย ควรจะมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ความรู้ด้านนี้

ในสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ค�าถามสามข้อที่ส�าคัญก็คือ ค�าถาม

แรก ถ้าผู้ก�าหนดนโยบายนั่งอยู่ต่อหน้าเรา เราจะเสนออะไร ความรู้ของ

เราดีพอหรือเปล่า ละเอียดพอหรือเปล่า ถ้าเขียนกฎกระทรวงจะเขียน

อย่างไร ถ้าเขียนพระราชบัญญัติจะเขียนอย่างไร ถ้าเขียนแล้วปฏิบัติได้

จริง แปลว่าสอบผ่าน 

ค�าถามที่สอง เราอยากส่ือสารอะไรกับสังคม และสังคมอยากรู้

หรือสงสัยเรื่องอะไร 

และค�าถามท่ีสาม ถ้าเราเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เราจะท�าสิ่งท่ี

อยากท�าได้หรือเปล่า 

เพราะฉะนั้น ในสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา เหล่ียมแรกคือนัก

วิชาการที่น�าเสนอข้อเสนอแนะ เหลี่ยมที่สองคือคนฟังและคนที่จะสื่อสาร 

และเหลี่ยมที่สามคือผู้ก�าหนดนโยบาย 

การก�าหนดบทบาทแบบนี้ ผมคิดว่าจะท�าให้เราตีโจทย์แตก 

มากขึ้น

สัมภาษณ์: 1 กรกฎาคม 2557
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สภาพัฒน์) คือหน่วยงานหลักของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีวางแผนการพัฒนาประเทศ

ตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มของการพัฒนา และ ดร. เสนาะ อูนากูล ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการสภาพัฒน์ในช่วงป ีพ.ศ. 2516-2518 และ พ.ศ. 2523-2532 ก็เป็น

หนึ่งในผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการวางแนวทางและการแก้ไขปัญหาทางด้าน

การพัฒนาประเทศ

ในช่วงของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นช่วงเวลาที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ใน

ภาวะอ่อนแอ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ก�าลังเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการ

พฒันาเศรษฐกิจในระยะก่อนหน้า รวมท้ังได้รับผลกระทบจากความระส�า่ระสาย

ของสถานการณ์ภายนอกประเทศ ซึง่ส่งผลให้ผู้ก�าหนดนโยบายต้องปรับเปล่ียน

โครงสร้างการพัฒนาประเทศคร้ังใหญ่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเผชิญหน้า

กับความเปลี่ยนแปลงและปัญหารายรอบได้อย่างเข้มแข็ง

ดร.เสนาะจึงเห็นความจ�าเป็นท่ีผู้บริหารประเทศต้องมีแนวคิดและ 

วิธีการที่ทันต่อเหตุการณ์ บนพื้นฐานของข้อมลูที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง และทันสมัย 

รู้จักทีดีอ�ร์ไอ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องมาจากการศึกษาวิจัย

ที่ลึกซึ้งและต่อเนื่อง รวมท้ังมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม สมเหตุสมผล และ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

 ในช่วงเวลาน้ัน ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีศึกษาวิจัย

ข้อมูลเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ดร.เสนาะจึงเห็นความ

จ�าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่เป็น “คลังสมอง” ของ

ประเทศ เพื่อสะสมข้อมูล องค์ความรู้ และต่อยอดการศึกษาวิจัยได้อย่าง 

ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บุคลากรของสถาบันแห่งนี้ก็จะต้องมีความรู้ความ

สามารถในการท�างานวจิยั และสามารถอุทศิเวลาให้กับการท�างานวจิยัได้อย่าง

เต็มที่ มีความคล่องตัว ไม่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์ในระบบราชการ  

ในปี 2526 รัฐบาลแคนาดามีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร

เอกชนในประเทศก�าลังพฒันาในภมิูภาคเอเชยี ดร.เสนาะจงึด�าเนินการขอความ

ช่วยเหลือ ซึ่งในที่สุด ประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลแคนาดาให้

เป็นประเทศท่ีได้รับความช่วยเหลือผ่านองค์กรเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ

แห่งแคนาดา (Canadian International Development Agency: CIDA) ซึง่หนึง่ 

ในสองเร่ืองท่ีประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ ก็คือการสนับสนุนให้

ประเทศไทยก่อตั้งสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย

หลังจากการพิจารณารูปแบบของสถาบันและการด�าเนินการตามขั้น

ตอนต่างๆ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development 

Research Institute: TDRI) จงึถอืก�าเนดิอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที ่23 มีนาคม 

2527 โดยเป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายแห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็น

องค์กรอิสระ และจดทะเบียนในรูปแบบมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก�าไร

สถาบันได้รับเงนิสนบัสนนุการจดทะเบียนจ�านวน 100,000 บาท จาก

หน่วยงานภาคเอกชน 3 หน่วยงาน คอื หอการค้าไทย สมาคมอตุสาหกรรมไทย 

และสมาคมธนาคารไทย ซึง่ท�างานทางด้านเศรษฐกิจร่วมกับรฐับาลของพลเอก 

เปรม ติณสูลานนท์ ในรูปของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
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คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ประกอบด้วย ดร. เสนาะ อูนากูล ดร. อาณัติ อาภาภิรม ดร. อัมมาร สยามวาลา 

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี และคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 

พิธีลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือระหว่างองค์กรเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศแห่งแคนาดาและสถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย มีขึน้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2527 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยมี ฯพณฯ 

นายกรฐัมนตรี พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายปิแอร์ 

ทรูโด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยรัฐบาลแคนาดาให้เงินอุดหนุนก้อนแรกจ�านวน 

4.48 ล้านดอลลาร์แคนาดา ส�าหรับการด�าเนินงานของสถาบันในช่วง 5 ปีแรก

วันที่ 14 เมษายน 2527 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มูลนิธิสถาบันวิจัย

เพือ่การพฒันาประเทศไทย มีสถานภาพเป็นมูลนธิเิพือ่สาธารณประโยชน์ตาม

นโยบายของรัฐบาล

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2527 มูลนิธิเปิดที่ท�าการสถาบัน ณ อาคาร 

รัชต์ภาคย์ ถนนอโศกมนตรี

ต่อมาในเดือนตลุาคม 2537 สถาบันย้ายทีท่�าการจากอาคารรัชต์ภาคย์ 

มายังอาคาร 6 ชั้น บนเนื้อท่ี 2 ไร่เศษ ณ ถนนรามค�าแหง 39 ซึ่งสถาบัน 

ท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 สถาบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรง

เปิดอาคารที่ท�าการใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ 10 ป ี

ของการก่อตั้งสถาบัน

พันธกิจและโครงสร้างสถาบัน

 ทีดีอาร์ไอด�าเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

หน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนริเร่ิมการวจิยัเอง เพือ่สนบัสนนุการก�าหนด

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายท่ีเอื้อ 

ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

 ภารกิจหลักของทีดีอาร์ไอเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว มีดังนี้

• ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานของหลัก

วิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง

• สร้างข่ายงานการวิจัยระหว่างสถาบันและนักวิชาการที่เก่ียวข้อง 

ในประเด็นวจิยัเชงินโยบายทัง้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

• เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย

ของประเทศ

 ทีดีอาร์ไอด�าเนินงานโดยประธานสถาบัน ภายใต้การก�ากับดูแลของ

สภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลส�าคัญ

จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่คณะกรรมการบริหาร

สถาบันประกอบด้วยประธานสภาสถาบัน ประธานสถาบัน และกรรมการสภา

สถาบันที่ได้รับการเลือกต้ังจากสภาสถาบัน โดยการแนะน�าจากประธานสภา

สถาบัน 

 ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันท่าน

แรกคือ ดร. เสนาะ อูนากูล ท่านท่ีสองคือ คุณอานันท์ ปันยารชุน และท่าน

ปัจจุบันคือ คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

 30 ปีท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด�าเนินงาน 

ภายใต้การบริหารงานของประธานสถาบัน 6 ท่าน ดังนี้

 1. ดร. อาณัติ อาภาภิรม (2527-2530)

 2. ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล (2530-2533)

 3. ดร. อัมมาร สยามวาลา (2533-2538 และรักษาการ 2549-2551)

 4. ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ (2539-2549)

 5. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร (2551-2555)

 6. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2555-ปัจจุบัน)

 ในส่วนของการศึกษาวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ด�าเนินการศึกษาวิจัยใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนา

สงัคม ฝ่ายความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจ 

รายสาขา และฝ่ายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ สถาบันมีแผนการท�างานวิจัยในประเด็นท่ีมีความส�าคัญ

กับประเทศ ภายใต้โครงการ Priority Research ซึง่มุ่งเน้นการสะสมและพฒันา

องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 5 ประเด็น ดังนี้

• โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

• การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม 

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• การปฏิรูปการศึกษา 

• การเสริมสร้างวินัยทางการคลัง

Thirs t  and passion for  knowledge

Dedicated to  evidence-based pol icy research

Respect  individual  divers i ty  and team spir i t

Integri ty  with publ ic-mindedness

สถาบันวิชาการอิสระ 
ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย




