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หัวข้อ รัฐและระบบราชการไทยกับความท้าทายข้างหน้าของประเทศ 

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
และประธานสภาสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

Virtual Conference  

5 ตุลาคม 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่านผู้มีเกียรติและผู้ร่วมสัมมนาผ่านระบบ Virtual conference ทุกท่าน 

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ไว้ใจ
ให้ผมกล่าวปาฐกถาเร่ือง “รัฐและระบบราชการไทยกับความท้าทายข้างหน้าของประเทศ” ท้ัง
ท่ีผมไม่เคยรับราชการโดยตรง แต่พอได้คลุกคลีกับระบบราชการอยู่บ้างโดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณ  
ซึ่งผมจะพยายามใช้ประสบการณ์ช่วยคิดว่าจะหาทางออกให้รัฐและระบบราชการไทยก้าวข้าม
ความท้าทายระยะต่อไปอย่างไร ขณะเดียวกัน ผมต้องออกตัวก่อนว่า ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญท่ีจะ
ตอบได้อย่างชัดเจน ต้องขอให้ผู้รู้ในท่ีนี้ช่วยกันคิดในช่วงเสวนาหลังจากนี้  

 ปาฐกถาคร้ังนี้ ผมขอร่วมคิดใน 3 ส่วนหลัก 

 1. พลวัตของรัฐ-ระบบราชการไทย เพ่ือท าความเข้าใจพัฒนาการของรัฐและระบบราชการ
ไทยท่ีจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาของวันนี้ได้ชัดเจนขึ้น 

 2. What went wrong? และความท้าทายในระยะต่อไป 

 3. การปรับบทบาทของรัฐ-ระบบราชการไทยเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายข้างหน้า  

ส่วนแรก พลวัตของรัฐ-ระบบราชการไทย 

 ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 ถ้าเปรียบรัฐและระบบราชการเป็นชีวิตคนๆ หนึ่ง รัฐก็เปรียบได้เหมือนสมองท่ีคอยคิดและ
สั่งให้ระบบราชการที่เหมือนกับร่างกายเคลื่อนท่ีไปตามท่ีสมองก าหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ประโยชน์และความผาสุกให้ประชาชน และโดยธรรมชาติ วัยเด็กจะชอบเลียนแบบคนใกล้ตัว เมื่อ
เข้าสูว่ัยรุ่น เร่ิมเห็นโลกมากขึ้นย่อมอยากหา role model เพ่ือสร้าง Character ขณะเดียวกัน
ร่างกายท่ีเล็ก เพรียว คล่องแคล่ว มีพลัง ย่อมพยายามพาตัวเองไปจนสุดศักยภาพ และเมื่อถึงวัย
สร้างความมั่นคงและวางรากฐานชีวิต ก็เร่ิมตระหนักว่าชีวิตมีหลายอย่างให้เราต้อง Trade off 
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ตลอดเวลา Character ท่ีเราเคยสร้างไว้ย่อมปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม แต่ถ้าสมองเราคิด
แต่หาผลประโยชน์ระยะสั้น โดยไม่คิดถึงการดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะใช้ร่างกายเกินจ าเป็น หรือปล่อย
ให้ร่างกายใหญ่โต โดยไม่พยายามให้ลดน้ าหนัก ก็อาจท าให้ร่างกายทรุดโทรมเกินกว่าจะขับเคล่ือน
อะไรได้ แถมยังเป็นตัวถ่วงระบบอ่ืนๆ หยุดชะงักด้วย  

 เมื่อย้อนกลับมาดูชีวิตรัฐและระบบราชการไทยจะเห็นภาพไม่ต่างกับชีวิตมนุษย์ทั่วไป 
กล่าวคือ หากนับเอาช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นจุดตั้งต้นชีวิตรฐัและระบบ
ราชการไทยที่ตอนแรกก็เหมือนวัยเด็กที่มีชีวิตไม่ซบัซ้อน รัฐและระบบราชการยังอิงกับสมัย
อยุธยา  

ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นยุคที่รัฐและระบบราชการไทยเหมือนคนที่ก าลังเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น ได้
เห็นโลกกว้างขึ้นจากการท าการค้ากับตะวันตกมากขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยทรงน าระบบราชการสมัยใหม่มาใช้แต่ระบบต่างๆ ยังไม่
เข้าท่ี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แรงกดดันมากขึ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมท่ีแผ่เข้ามามีอิทธิพลใน
ภูมิภาคท าให้ไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ซึ่งนักวิเคราะห์จ านวนหนึ่งเห็นว่า ระบบ
บริหารราชการท่ีไทยน ามาใช้ คล้ายกับทฤษฎี Bureaucracy ของ Max Weber นักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมัน1/2  ซึ่งระบบนี้มีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ3  

(1) รวมศูนย์อ านาจ โดยใหส้่วนกลางก าหนดกฎเกณฑ์และแยกการก าหนดนโยบายออก
จากการน าไปใช้ มีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานราชการใหม่ มีการแบ่งงานและจัดแผนก
งานหรือจัดส่วนงานขึ้นใหม่ และมีการแบ่งงานตามหน้าท่ีและล าดับขั้นของงานและบุคคล4  

(2) มีการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าท างานโดยใช้ระบบคุณธรรม อาทิ เปลี่ยนการ
คัดเลือกข้าราชการจากที่เลือกจากผู้มีอิทธิพลในแต่ละเมืองมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมทางการบริหาร 

                                                           
1ทฤษฎี Bureaucracy ของ Max Weber ซ่ึงแนวคิดที่แพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 20 ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะระบบการปกครองแบบดั้งเดิมที่
ระบบอุปถัมภ์ในอังกฤษและการเล่นพรรคเล่นพวกจนครอบง าการตัดสินใจของรัฐบาล 
2 Loos, 2006; วชิรวัชร งามละม่อม, 2556 อ้างถึงใน พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, พัฒนาการการบริหารภาครัฐไทยจาก
อดีตสู่อนาคต, 2559 
3 UNDP (Global Centre of Public Service Excellence), From Old Public Administration to the New Public Service: 
Implications for Public Sector Reform in Developing Countries, 2015. 
4 ตัวอย่างที่ยกคู่กับคุณสมบัติฯ มาจาก พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา,2559 
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(3) ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติและเปน็ผู้เช่ียวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม 
โดยมีการปลูกรากฐานความคิดและค่านิยมด้านการปกครองและการบริหารระบบราชการผ่านการ
ฝึกอบรมในโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

(4) ยึดหลักทรัพยากรเป็นขององค์กรไม่ใช่ของบุคคลที่ท างานในองค์กร และข้าราชการ
ท างานเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีกฎระเบียบทางการ
บริหารเพ่ือควบคุมข้าราชการไว้อย่างเคร่งครัด5 

โดยคุณสมบัติส าคัญแต่ยังไม่ไดป้รับใช้ในระบบราชการขณะนั้น คือ การแยกระหว่าง
การเมืองและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง กับการบริหารและการแต่งตั้งผู้บริหารในระบบ
ราชการ และการยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
บุคคล6 ส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่า เร่ืองการเลือกตั้งยังเป็นเร่ืองไกลตัวส าหรับประเทศไทยขณะนั้น 
ขณะทีใ่นช่วงเริ่มต้นวางรากฐานระบบราชการ เรื่องการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จ าเป็นต้องท าให้ระบบเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งก่อน จึงด าเนินการเรื่องนี้ แต่สุดท้ายสิ้นรัชกาลแล้วก็ยัง
ไม่ได้ท า  

อย่างไรก็ดี แม้ไม่มีระบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พวกเราคงยอมรับว่า ภายใต้
ระบบราชการยุคนั้นได้ผลักดันให้เกิดโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ส าคัญ ได้แก่ รถไฟ การประปา 
การไฟฟ้า การไปรษณีย์ การโทรเลข หลังจากนั้นระบบราชการนับเป็นสถาบันการเมืองท่ีเข้มแข็ง
ท่ีสุด7 แม้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  

วัยหนุ่ม ยุคขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ เป็นช่วงท่ี
รัฐบาลมีอ านาจมาก และผู้น าในช่วงนี้ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผู้มีความรู้ความสามารถ 
(Technocrats)8 ประกอบกับยุคนั้นภาคเอกชนยังไม่มีบทบาท ท าให้ระบบราชการเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาร่วมงานเป็นจ านวนมาก เพราะเล็งเห็นว่าสามารถผลักดันโครงการต่างๆ ให้
เกิดขึ้นจริงได้ โดยไม่ต้องฟนัฝ่าปัญหา red tape ในระบบราชการประจ ามากนัก9 จึงท าให้งานวาง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบชลประทาน พัฒนาระบบการเงินและวางพื้น
ฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้ประเทศได้ส าเร็จ ขยายงานสาธารณสุขและการศึกษาให้ครอบคลุมท้ัง

                                                           
5 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา,2559 
6 ในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ถกูระบุไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หรอืกฎหมายใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการบริหารประเทศ จนถึงปี 2545 
7 สรนันท์ สรณานุภาพ, การขยายตัวของระบบราชการไทยในสมยัระบอบสฤษดิ์: ยุคความมั่นคงและการพัฒนา พ.ศ.2501-2516, วิทยานิพนธ์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2558.  
8 สรนันท์ สรณานุภาพ, 2558 
9 สรนันท์ สรณานุภาพ, 2558 
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ประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งโครงการต่างๆ ล้วนท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น ท้ังด้านการศึกษา สุขภาพ ลดต้นทุนในการด าเนินชีวิต และเพ่ิมโอกาสในการหารายได้ 
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจจนสามารถเติบโตแข่งขันในระดับสากล
ได้  

สิ่งเหลา่นี้เกิดจากข้าราชการจ านวนมากท่ีท างานด้วยความทุ่มเทและเสียสละในช่วงนั้นจน
เป็นทุนส าคัญใหไ้ม่เพียงท าให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี ้แต่ยังท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลายเป็นจุดหักเหของระบบราชการไทย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ส่วนที่ 2 What went wrong? และความท้าทายในระยะต่อไป 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

รัฐและระบบราชการก็เหมือนชีวิตมนุษย์ที่ต้องปรับตัวอย่างมีพลวัตไปตามโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ท่ีเปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน เมื่อประเทศเจริญขึ้น แต่คนในประเทศได้รับความ
เจริญไม่เท่าเทียมกัน ย่อมกลายเป็นโจทย์ท่ียากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกย่อมสร้างความท้าทายแก่รัฐและระบบราชการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

อย่างไรก็ดี ในสายตานักรัฐศาสตร์หลายท่านยังเห็นว่า โครงสร้างระบบราชการยังคง
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก10 จนท าให้ระบบท่ีเคยเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอดีต กลับตก
เป็น “ผู้ต้องหา” ว่าเป็นตัวเหนี่ยวรั้งศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันนี้  

2.1 What went wrong?  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ผมขอวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยพลวัตของระบบราชการ โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากร ผ่านคุณสมบัติของระบบราชการท่ีไทยประยุกต์ใช้มา เพื่อเสริมมุมมองกลุ่มท่ีต้องการ 
“แฮก” ระบบราชการสักเล็กน้อย 

1. การออกแบบระบบราชการจ าเป็นต้องมีพลวัตโดยมีประโยชน์ประเทศและประชาชน
เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ในอดีตการบริหารราชการของไทย ประกอบด้วย หัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก 
และประเทศราช11 การดึงอ านาจกลับสู่ส่วนกลางย่อมท าใหป้ระเทศมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมี

                                                           
10 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา,2559 
11 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา,2559 
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เอกภาพได้ง่าย ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับท่ีอังกฤษใช้ปกครองหัวเมืองมลายูและเมืองขึ้นต่างๆ12 
อย่างไรก็ดี เง่ือนไขความส าเร็จภายใต้บริบทหนึ่งอาจไม่เหมาะสมเมื่อบริบทเปลี่ยนไป  

นอกจากนี้ โดยตัวระบบเองถูกวิจารณ์ค่อนข้างมากว่า เป็นระบบท่ีต้องไดผู้้น าท่ีเก่งและ
รัฐบาลเข้มแข็ง13 แต่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เราไม่สามารถได้ผู้น าคุณสมบัตินี้ตลอด และถึง
ได้มาก็ใช่ว่า ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจะยั่งยืน กล่าวคือ ด้วยผู้น าท่ีเลือกใช้คนเก่ง และรัฐบาลท่ี
เข้มแข็ง ท าให้ช่วงแรกของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม้จะประสบความส าเร็จ 
แต่กลับสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างในเมืองกับชนบท กรุงเทพกับต่างจังหวัดมาก ขณะที่
ในช่วงท่ีหลายประเทศขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ ได้ปรับโครงสร้างระบบราชการให้มีการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเพ่ือกระจายผลการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง14 เพราะนี่คือ
โอกาสของทุกคน ทุกพื้นท่ี ไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 

ท่ีส าคัญ จากประสบการณ์ท่ีหลายประเทศน าแนวคิดของ Max Weber มาใช้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวท่ีประสบความส าเร็จ15 นั่นเพราะในวันท่ีประชาชน
ของประเทศนี้แทบไม่มีความหวังจากเกาะเล็กๆ ท่ีไม่มีทรัพยากรใดๆ ความคิดท่ีจะผลักดันตัวเอง
ให้อยู่รอดเป็นจุดร่วมส าคัญ เมื่อพวกเขาได้นายกรัฐมนตรีท่ีมีความสามารถ ได้รับการยอมรับ และ
อยู่ในต าแหน่งยาวนาน จึงท าให้การรวมศูนย์อ านาจโดยระบบราชการขับเคล่ือนต่อไปได้  อย่างไร
ก็ดี สิงคโปร์ก็ต้องสร้างเงื่อนไขการบริหารราชการเพิ่มเติม อาทิ การให้ผลตอบแทนข้าราชการ
มากกว่าเอกชน และการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง รวมถึง การเลือกท าเฉพาะสิ่งท่ีภาครัฐควรท า   

2. การสร้างสมดุลในอ านาจระหว่างการเมืองและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง กบั
การบริหารและการแต่งตั้งผู้บริหารในระบบราชการ ปัญหาของสมดุลอ านาจของไทยส่วนนี้
ค่อนข้างล าบากมาก เพราะบางครั้งผู้น าการเมืองเข้มแข็งมาก ก็รวบอ านาจการตัดสินใจจนระบบ
ราชการอ่อนแอ นานวันไปก็กลายเป็นระบบท่ีท าตามค าสั่ง แต่ท่ีเลวร้ายคือ เมื่อได้ผู้น าการเมือง
หวังพ่ึงระบบราชการที่อ่อนแออยู่แล้วเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศไปไหนได้ 
และการหยุดอยู่กับท่ีในวันนี้ก็เท่ากับเป็นการถอยหลัง ซึ่งคล้ายๆ กับท่ีเราเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ 

3. การสรรหาคนเข้ารับราชการ ในอดีตระบบราชการเป็นตลาดงานเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศ และเป็นงานเดียวท่ีมีโอกาสได้ฝากผลงานให้แผ่นดิน ย่อมมีศักยภาพในการสรรหา

                                                           
12 UNDP, 2015 
13 UNDP, 2015 
14 UNDP, 2015 
15 UNDP, 2015 
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพมาร่วมงาน แต่บริบทประเทศเปลี่ยนไปแล้ว ตลาดงานเป็น Open Source ท่ี
พร้อมดึงดูดให้คนเก่งจากท่ัวทุกมุมโลกไปร่วมงานด้วย โดยสามารถท างานท่ีไหนก็ได้ในโลกนี้ 
ขณะที่งานนอกระบบราชการน่าสนใจกว่า ท้าทาย มีอิสระ ออกแบบวิธีการท างานเอง ได้
ผลตอบแทนท้ังการเงินและอื่นๆ การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามผลของงาน งานมีสีสัน เปิดกว้างให้
เรียนรู้ ดังนั้น โอกาสท่ีระบบราชการจะดึงดูดคนเก่งจึงค่อนข้างล าบากในยุคปัจจุบัน  

4. แนวคิดเรื่องข้าราชการท างานเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตัว เมื่อเวลาผ่านไป กลับผิดเพ้ียนไปมาก เป็นไปได้ว่า การปลูกฝังวัฒนธรรมในเรื่องนี้อาจ
หยัง่รากไม่ลึกพอ และถึงแม้ทุกวันนี้ หน่วยงานภาครัฐพยายามส่งเสริมค่านิยมท่ีว่า “ข้าราชการที่
ดี ควรมุ่งมั่นปฏบิัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน” ซึ่ง
ข้าราชการจ านวนหนึ่งพยายามท าตามแต่กลับเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลมากกว่าเป็นเร่ืองระบบท่ีน า
ให้ข้าราชการเดินตามค่านิยมนี้  

5. กฎระเบียบทางการบริหารเพ่ือควบคุมข้าราชการไว้อย่างเคร่งครัดแบบในอดีต ท า
ให้คนที่ทนกับระบบราชการได้ จะเป็นคนที่มีลักษณะร่วมบางอย่าง ที่อาจไม่ค่อย Healthy กับ
ประเทศและประชาชน เช่น มาตรา 157 ท าให้เราได้แต่คนท างานแบบห่วงแต่ Downside Risk 
และไม่สามารถ leverage on คนท่ีอยากได้ Upside Gain สุดท้ายระบบราชการก็กลายเป็น
ระบบท่ี Self-selected ท่ีท าให้ได้คนท่ีเหมาะกับการ maintain ระบบเดิม มากกว่าจะได้คนท่ี
ช่วยกันตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ และท าให้ระบบราชการไม่สามารถท าตามความคาดหวังของ 
Stakeholders ของประเทศได้  

2.2 ความท้าทายในระยะต่อไป 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ในส่วนนี้ ผมขอรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีคิดว่า จะเป็นความท้าทายส าคัญของประเทศสัก 5 
เร่ือง  

เร่ืองแรก ภารกิจของภาครัฐและ Trust ที่ต้องด ารงอยู่ หลายทศวรรษท่ีผ่านมาเศรษฐกิจ
เดินหน้าได้เป็นปกติ ภาคเอกชนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถท าหน้าท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจได้อย่างดี
เย่ียม ขณะเดียวกัน การที่เอกชนเข้ามามีบทบาทถือ ownership ในการพัฒนาและขับเคล่ือน
ประเทศ ภาครัฐก็ค่อยๆ สูญเสียความสามารถในการท าหน้าท่ีนี้ อย่างไรก็ดี ในวันนี้ท่ีประเทศ
ประสบความยากล าบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ownership นี้ ถูกโอน
กลับมายังภาครัฐอีกครั้งอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างอย่างไม่เคย
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ปรากฏ และค าถามท่ีหลายคนห่วงใยคือ รัฐและระบบราชการมีความพร้อมในการรับมือกับความ
ท้าทายนี้เพียงใด  

เร่ืองที่ 2 ความยากในการหาสมดุลบนวัตถุประสงค์หลายอย่าง ประเทศไทยแม้จะเป็น
ประเทศเล็กๆ แต่กลับมีความซับซ้อนอย่างเหลือเช่ือ ในทางหนึ่ง  

- เรามุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ รวมท้ังยกระดับการใช้เทคโนโลยี แต่ในอีกทางหนึ่งเราก็
ต้องการให้ชุมชนยังคงรักษาภูมิปัญญาท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ให้เลือนหายไป  

- เราอยากเป็นประเทศอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน เราก็ต้องการโปรโมทการท่องเท่ียว 
แถมยังต้องพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- เราอยากได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศ แต่เราก็ต้องดูแลความมั่นคง   

การพยายามสร้างความสมดุลหรือความกลมกล่อมของนโยบายไม่ใช่เรื่องง่าย และระบบ
ราชการ คือ หน่วยงานเดียวในประเทศที่จะเป็นผู้สร้างความสมดุลให้กับทุก agents โดยยึดถือ
ผลประโยชน์สุทธิของชาติเป็นท่ีตั้ง และต้องอธิบายสังคมได้ด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

เร่ืองที่ 3 ปัญหาความเหลื่อมล้ าบาดแผลทางสังคมที่ถูกโควิดมาซ้ าเติม จนยากที่จะ
สมาน ซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่า ประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มท่ีมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในระดับต้นๆ 
ของโลก และจากการศึกษาของ TDRI ชี้ว่า โควิด-19 ท าให้ครัวเรือนและธุรกิจจ านวนมากรายได้
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ เกือบ 75% รายได้ลดลงหลังเกิดโควิด และ 40% รายไดล้ดลง
มากกว่าคร่ึงหนึ่ง โดยคนจนท่ีการศึกษาต่ า มีความเส่ียงท่ีรายได้จะลดมากกว่าคนรวย  

เมื่อเทียบวิกฤติต้มย ากุ้ง เป็นวิกฤติท่ีสร้างผลกระทบให้กับสถาบันการเงินและบริษัทขนาด
ใหญ่เป็นหลัก แต่วิกฤติโควิด-19 ถ้าสถานการณ์ยังคงอยู่เช่นนี้ มีโอกาสสูงท่ีเราอาจจะเห็นคนชั้น
กลางจ านวนหนึ่งกลายเป็นคนยากจน เพราะภูมิคุ้มกันทางการเงินไม่มากพอ และคนจนกลายเป็น
คนจนยากเข็ญยิ่งขึ้น และนั่นหมายถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ าจะยิ่งสูงมากจนยากจะประเมิน  

เมื่อย้อนมาในมุมท่ีผมดูแลอยู่คือ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ท่ีพวก
เราพยายามท างานเรื่องลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีขาด
แคลนโอกาส เราพบอย่างน้อย 3 โจทยส์ าคัญ 

 โจทย์แรกสุดคือ ผลกระทบจากการปิดโรงเรียนยาวนาน การที่เด็กต้องอยู่บ้านนานๆ อาจ
ท าให้การเรียนถดถอย เพราะเด็กยากจน ด้อยโอกาส มีปัญหาเร่ืองการเข้าถึงความรู้จากสื่อก็น้อย
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กว่าเด็กท่ัวไปอยู่แล้ว จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดการถดถอยของทุนมนุษย์จากการห่างจากห้องเรียนย่อม
มีมากขึ้น 

 โจทย์ต่อมาคือ เด็กยากจนและด้อยโอกาสไมไ่ด้ไปโรงเรียนเพ่ือเรียนหนังสือเพียงอย่าง
เดียว แต่เขายังได้รับอาหารในแต่ละวันฟรีด้วยเป็นจ านวน 200 วันต่อปี แต่จากการส ารวจพบว่า 
ช่วงโควิด-19 เด็กจ านวนหนึ่งได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะจ านวนวันท่ีปิดเรียนมีมากขึ้น ซึ่ง
จะไปลดทอนศักยภาพของเด็กเหล่านี้ในระยะยาวด้วย 

โจทย์ข้อที่สาม เป็นโจทย์ท่ีมีความยากและซับซ้อนมาแต่เดิม คือ เร่ืองเด็กนอกระบบ
การศึกษา จากการส ารวจของ กสศ. พบว่ามีจ านวนมากกว่า 6 แสนคน และสิง่ท่ีพวกเราก าลัง
กังวลมากคือ เมื่อเกิดโรคระบาด อาจท าให้คนท่ีเคยอยู่ในระบบหลุดออกจากระบบการศึกษา 
เพราะเมื่อเขาอยู่ห่างจากโรงเรียน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ ตอนจะกลับเข้า
โรงเรียน อาจจะกลับเข้าไปได้ไม่สนิท ความรูอ้าจถดถอยและอาจท าให้เขาตัดสินใจอยู่นอกระบบ
แทนและท าให้เด็กนอกระบบมีเพิ่มขึ้นได้ 

 นอกจากนี้ ภายใต้นโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม ข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา
คือการเรียน Online แต่เป็นสิ่งท่ีง่ายส าหรับเด็กท่ีมีฐานะ แต่ในเด็กที่อยู่ในความดูแลของ กสศ.
นับเป็นเรื่องท่ีล าบากไม่น้อย และเรามีโจทย์เร่ืองเคร่ืองมือทางการศึกษา เช่น แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติมขึ้นมา  

จากการส ารวจของ OECD พบว่า ในภาพรวม เด็กไทยท่ีมีอายุราว 15 ปี มีคอมพิวเตอร์ใช้
เฉลี่ย 59% จากทั้งหมด เทียบกับในยุโรปและสหรัฐฯ ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85% ของไทยนับว่า ต่ า
มาก แต่ถ้าเราเจาะกลุ่มเด็กเยาวชนท่ียากจนท่ีสุด 20% ท้ายของประเทศ ซึ่งมีจ านวนประมาณ 
2.5 ล้านคน จะมีเด็กแค่ 17% เท่านั้นท่ีมีคอมพิวเตอร์ใช้ 

 และถ้าย้อนกลับมาดูกลุ่มเด็กที่ได้รับทุนจาก กสศ. ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มยากจนพิเศษ หรือ 
กลุ่ม 5-10% ท้ายของประเทศ ซึ่งมีจ านวนกว่า 8-9 แสนคน จากการส ารวจพบว่า เด็กกลุ่ม
ดังกล่าวกวา่ 94% ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ นี่ก็เป็นอุปสรรคด้านการเรียนรู้เร่ืองหนึ่ง และจากการลง
พื้นท่ีส ารวจ เรายังพบว่ามีปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมท่ัวถึง ซ้ าร้ายบางพื้นท่ียังมีปัญหาเร่ือง
ไฟฟ้า ดังนั้น การท่ีเด็กยากจนจะเข้าถึงความรู้จึงมีปัจจัยหลายเรื่องท าให้เสียเปรียบมาก 

เร่ืองที่ 4 ความคาดหวังของ Stakeholders ที่มากขึ้น ท่ีพอจะรวบรวมไดจ้ากที่มีการ
แสดงความคิดเห็นจากที่ต่างๆ ให้ทุกท่านได้พอให้ภาพ ดังนี้  
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- แรงงานท้ังในและต่างประเทศต้องการการดูแลด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการและ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

- นักลงทุนไทยและต่างชาติที่ต้องการความง่ายในการท าธุรกิจ ความชัดเจนและความ
ต่อเนื่องในนโยบายภาครัฐ และเบ่ือหน่ายปัญหาคอร์รัปชั่นท่ีไม่เพียงท าให้ไม่สามารถประเมิน
ต้นทุนการท าธุรกิจได้ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของกิจการด้วย ขณะเดียวกัน ทุกคนต้องการ
ให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และรับไม่ได้ที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งตัว 

- ประชาชนต้องการสิทธิ เสรีภาพ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาสท ามาหากิน 
และลืมตาอ้าปากได้ตามก าลังและหยาดเหงื่อท่ีทุ่มเทลงไปอย่างเหมาะสม และอยากเห็นรัฐและ
ระบบราชการปกปักรักษาทรัพย์สินของประเทศ ไม่ใช่โอนผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชน 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงอยากเห็นข้าราชการดูแลประชาชนให้สมกับท่ีพวกเขาได้เสียภาษี
เพ่ือให้ได้รับบริการท่ีเหมาะสม 

- คนสูงวัยท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในอัตราเร่งในระยะต่อไป ย่อมต้องการคุณภาพชีวิตและระบบ
สาธารณสุขที่ดีและเพียงพอท่ีจะรองรับพวกเขาในยามเจ็บป่วย 

- เด็กต้องการคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ท่ีจะท าให้พวกเขาแข่งขันในตลาดแรงงานและ
คนเก่งจากท่ัวทุกมุมโลกได้   

นอกจากนี้ ทุกคนต้องการนวัตกรรมเพื่อท าให้ต้นทุนในการด าเนินชีวิตและธุรกิจท่ีต่ าลง 

เร่ืองที่ 5 การแบ่งขั้วทางความคิดในสังคมชัดเจนขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจท่ีมากขึ้น และเป็นลักษณะร่วมของประชาคมโลกขณะนี้ โดย  World Inequality 
Report ปี ค.ศ. 2018 ชี้ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ปัญหาความเหลื่อมล้ าของโลก
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ระดับการเร่งตัวของปัญหาในแต่ละประเทศต่างกัน16  การแบ่งขั้วใน
สังคม (Polarization) จึงชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าระหว่างขั้วการเมืองท่ีต่างกัน ขวา-ซ้าย  กลุ่มอนุรักษ์
นิยม - กลุ่มสมัยใหม่ก้าวหน้า และเกิดช่องว่างความเข้าใจของคนระหว่าง generation มากขึ้น 
นั่นหมายความว่า บ้านท่ีเราเคยออกแบบไว้ให้พวกเราได้อยู่ร่วมกัน แต่ความคิดและทัศนคติของ
คนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านท่ีจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอนาคตกลับไม่เหมือนเดิม เราจะท าอย่างไร  

 

  

                                                           
16

 https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf  

https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf
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ส่วนที่ 3 การปรับบทบาทของรัฐ-ระบบราชการไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายข้างหน้า  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หลายท่านในท่ีนี้คงได้อ่านหนังสือเรื่อง “Why nations fail”  ของ Daron Acemoglu 
และ James Robinson ท่ีผนวกองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อตอบค าถามว่า ท าไม
บางประเทศถึงเจริญในขณะที่บางประเทศล้มเหลว ข้อสรุปส าคัญคือ ประเทศจะประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาเพียงใดขึ้นกับคุณภาพของ ‘สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจ’ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “รัฐ-ระบบราชการ” และ “กลไกตลาด” ได้รับใช้หรือดูแลประชาชนส่วน
ใหญ่เพียงใด และท่ีส าคัญ การพัฒนาจะยั่งยืนเพียงใดขึ้นกับว่า ระบบสถาบันทั้งสองด้านเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแค่ไหน (Inclusive Institution)  

ในโอกาสนี้ ผมขอ focus ไปที่ “รัฐและระบบราชการ” ท่ีมีความส าคัญต่อการ
วางรากฐานท่ีจ าเป็นให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี มีเสถียรภาพและมี
การพัฒนาอย่างเหมาะสม ประชาชนทุกพื้นท่ี ทุกฐานะ ทุกวัยสามารถอยู่รวมกันอย่างสันติสุข เพ่ือ
ตอบโจทย์ข้างต้นการปรับปรุงบทบาทรัฐและระบบราชการควรค านึงถึงกรอบวัตถุประสงค์ใน 5 
มิติที่ส าคัญ คือ (1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืน  (2) ความโปร่งใส (3) ความทั่วถึงและเป็น
ธรรม (4) การร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (5) การสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการอย่าง
เหมาะสม 

มิติแรก ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

ภายใต้บริบทประเทศเผชิญกับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
รุนแรงขึ้น ความคาดหวังของ Stakeholders ท่ีมากขึ้น และภาระของภาครัฐท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น 
ในการท านโยบายต่างๆ ภาครัฐจ าเป็นต้องค านึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยั่งยืน” มาก
ขึ้น  โดยเฉพาะการปฏิรูปในเรื่องส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ ภาครัฐควรปรับบทบาทจาก “ผู้ควบคุม” มาเป็น 
“ผู้สนับสนุน” โดยปรับกฎ กติกา ระเบียบต่างๆ ให้ “เอื้อ” ต่อการท างานของระบบเศรษฐกิจ 
เพราะการ “ควบคุม” ท่ีมากเกินไปจะเหนี่ยวรั้งศักยภาพของภาคเอกชนและสร้างต้นทุนให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  
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ท่านผู้มีเกียรติครับ 

เกือบทศวรรษจากปัญหาท่ี TDRI พยายามชี้ให้ภาครัฐและสาธารณชนเห็นว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายและกฎระเบียบรวมกว่า 1 แสนฉบับ ใบอนุญาตอีกกว่า 1,500 ประเภท ก่อให้เกิดต้นทุน
ประมาณร้อยละ 10-20 ของ GDP ซึ่งผมเชื่อว่า หลายฝ่ายพยายามเร่งแก้ปัญหานี้อยู ่แต่ไม่นานมานี้
ผมกลับพบอาการท่ีสะท้อนว่า ความรุนแรงของปัญหานี้อยู่ในระดับน่ากังวล กล่าวคือ ในข้อเสนอ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 13 คณะ พบว่า มีข้อเสนอเพื่อขอจัดตั้งองค์กรใหม่นอก
ระบบราชการมากกว่า 200 องค์กร  ซึ่งมุมหนึ่งสะท้อนว่า กฎระเบียบต่างๆ ไม่เพียงสร้างต้นทุนให้
ภาคเอกชน แต่ยังท าให้นักปฏิรูปเร่ิมเกิดอาการ “ทนไม่ไหว” แล้ว เพราะกฎระเบียบท่ีมากเกินไป
ท าให้ Speed ในแก้ไขปัญหายังไม่เร็วพอและยากที่จะรับมือต่อ Shocks ต่างๆ ได้ทันท่วงที 

ขณะที ่เคร่ืองชี้ของ World Bank เร่ืองอันดับความยาก-ง่ายในการด าเนินธุรกิจ หรือ Ease 
of Doing Business ของไทย ท่ีเคยตกไปอยู่อันดับที่ 46 หลายปีท่ีผ่านมาผู้เกี่ยวข้องพยายามเร่ง
แก้ไขปญัหาและมีพฒันาการดีขึ้นเป็นล าดับจนปีนี้อยู่ในอันดับท่ี 2117 จาก 190 ประเทศ แต่เมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในองค์ประกอบเครื่องชี้ สิ่งท่ีท าให้ผมสะดุดใจท่ีสุดคือ เครื่องชี้ด้านการจ่ายภาษี 
(Paying Taxes) กลับเป็นเคร่ืองชี้ท่ีแย่สุดอยู่ในอันดับท่ี 68 ท้ังท่ีกรมสรรพากรท าให้ทุกคนจ่ายภาษี
ด้วยระบบ Online ได้ ส าหรับผมถือว่าดี และหลายท่านในท่ีนี้คงพอใจ  

อย่างไรก็ดี มุมมองของนักลงทุนเขาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ พบว่า จ านวนชั่วโมงที่
ธุรกิจใช้เพื่อจัดการเรื่องภาษี ซึ่งส่วนใหญ่คือการจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของไทยกลับใช้เวลามาก
ถึง 229 ชั่วโมงต่อป ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม OECD และกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ท่ีใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 
159 และ 173 ชั่วโมงต่อปี ตามล าดับ โดยประเทศที่ท าได้ดีท่ีสุดขณะนี้คือใช้เวลาเพียง 49 ชั่วโมง18 
ซึ่งสะท้อนว่า ธุรกรรมต่างๆ ของประเทศส่วนใหญ่ในโลกเช่ือมโยงดว้ยระบบอิเลคทรอนิกส์
มากกว่าไทยมากจนท าให้ระบบการบันทึกบัญชีและภาษีรวมทั้งระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องท าได้มี
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีมาก เพราะระบบนี้ไม่เพียงจะยกระดับประสิทธิภาพงานหลังบ้าน
ในทุกมิติ แต่ยังจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นได้ด้วย เพียงแต่กฎระเบียบต้องปรับให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้วย 

2. การปฏิรูปการศึกษา  หลายปีท่ีผ่านมาเรื่องคุณภาพการศึกษามีการกล่าวถึงกันมากใน
แง่ความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณมากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปีท่ีลงไป แต่ท่ีผมอยากจะกล่าวถึงเป็น
พิเศษในวันนี้คือ “ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก” จากข้อมูลจาก สพฐ. ระบุว่าปีการศึกษา 2562 ไทย
                                                           
17 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/thailand  
18 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/thailand#DB_tax  

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/thailand
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/thailand#DB_tax
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มีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ มีนักเรียนราว 1 ล้านคน และมีครูสอนใน
โรงเรียนเหล่านั้นมากกว่า 1 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 10 คน19 ขณะที่เกณฑ์
ท่ัวไปอยู่ท่ี 1 ต่อ 20 คน หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง การใช้งบประมาณอาจยิ่งบาน
ปลายเพราะในอนาคตอัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง เร่ืองนี้มีการพูดคุยกันมากขึ้น
ในช่วงหลายปีนี้ แต่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งเพราะเป็นประเด็นอ่อนไหว การ
แก้ไขต้องอาศัยความเข้าใจ ความเสียสละและความร่วมมือของหลายฝ่าย โดยเฉพาะในชุมชน  

3.การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  เป็นอีกเร่ืองท่ีส าคัญมาก เพราะนอกจากขนาดรัฐวิสาหกิจที่
ใหญ่และนัยที่มากต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว รัฐวิสาหกิจยังเป็นผู้ถือทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น คลื่นความถี่ รถไฟ สนามบิน ท่าเรือ หรือทางพิเศษต่างๆ ดังนั้น 
ถ้าการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็น “การเสียโอกาสการพัฒนา” ของ
ประเทศ และเป็น “ต้นทุนที่แพงขึ้น” ของทุกคน และภายใต้เมฆหมอกของโควิด ความคาดหวัง
ต่อภาครัฐมากขึ้น ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นของรัฐวิสาหกิจ ถ้าท าได้จะช่วยเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ภายหลังโควิดได้  

ค าถามส าคัญคือ จะท าให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร 

แนวทางท่ีมีผู้ศึกษามาพอสมควรแล้วคือ (1) การแยกบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แก้ปัญหาความทับซ้อนของบทบาท (2) การน าหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากลมาใช้ 
อาทิ การคัดเลือกกรรมการ หรือ มาตรการป้องกันไม่ให้รัฐวิสาหกิจถูกใช้ท านโยบายประชานิยม
อย่างไม่มีความรับผิดชอบ และ (3) การจัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ในฐานะ “หน่วยงาน
เจ้าของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในภาคธุรกิจอยู่แล้วแทนประชาชน” โดยมีหน้าท่ีหวงแหนปกปักรักษา
บริหารสินทรัพย์เหล่านี้ให้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า 

 4. การปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณ โดยน าตัวชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาใช้ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง จากประสบการณ์
ของประเทศกลุ่ม OECD ท่ีรัฐบาลได้รับแรงกดดันให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ20 และปรับปรุงจน
ส าเร็จ ด้วยการเพิ่มการใช้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ หรือ Performance information ท่ีท าโดย
หน่วยงานอิสระมาใช้ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ และจูงใจให้ข้าราชการและนักการเมือง

                                                           
19 https://prachatai.com/journal/2019/11/85314  
20 OECD by Teresa Curristine, Zsuzsanna Lonti and Isabelle Joumard , Improving Public Sector Efficiency: Challenges and 
Opportunities, 2007 

https://prachatai.com/journal/2019/11/85314
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เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ข้อมูลนี้เป็นฐานในการตัดสินใจ ซึ่งสิ่งท่ีเหล่านี้ต้องอาศัยเวลา แต่สุดท้ายทุก
ฝ่ายค่อยๆ เปลี่ยนความคิด จากความเข้าใจชัดเจนขึ้น และเน้นผลลัพธข์องงานมากขึ้น 

 นอกจากเรื่องข้อมูลแล้ว การผลักดันท าให้กลไก Check and Balance ใหเ้กิดขึ้นจริง
ระหว่างหน่วยงานวางแผนอย่างสภาพัฒน์ หน่วยงานอนุมัติเงินอย่างส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางท่ีรับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญต่อการยกระดับ
ประสิทธิภาพมาก และเพ่ือแก้ปัญหานี้ World Bank เคยแนะน ารัฐบาลไทยว่า น่าจะพิจารณารวม
สภาพัฒน์ และส านักงบประมาณเข้าด้วยกัน เพราะเรามีข้อสังเกตว่า พอแยกมากๆ ขาดการบูรณา
การในการขับเคลื่อนงานให้ส าเร็จ และท่ีส าคัญมากคือ ขาดคนรับผิดชอบ (Accountabilities) 
เช่น บอกต้องแก้ปัญหาน้ า พอให้งบประมาณไปแล้วไม่มีใครรายงานความคืบหน้า เป็นต้น 

มิติที่สอง ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในบริบทท่ีประชาชนท่ัวโลกตื่นตัวเร่ืองการตรวจสอบ และคาดหวังในรัฐและระบบราชการ
มากดังท่ีกล่าวมาแล้วในส่วนท่ี 2 นั่นหมายความว่า บทบาทของภาครัฐจ าเป็นต้องโปร่งใสและ
เปิดกว้างให้ภาคประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยลดช่องทางน าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ
ประเทศไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว และเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม 
และแน่นอนว่า ยิ่งกลไกการตรวจสอบเข้มแข็ง ย่ิงท าให้ความผิดปกติในสังคมเกิดขึ้นยาก และยิ่ง
การตรวจสอบภาคประชาชนเข้มแข็ง ยิ่งท าให้ภาคประชาชนแข็งแกร่งขึ้น และเป็นพลังก ากับดูแล
รัฐและระบบราชการอย่างแท้จริง  

มิติที่สาม ให้ความส าคัญกับความทั่วถึงและเป็นธรรม 

นับตั้งแต่จุดเร่ิมต้นการพัฒนาประเทศจนถึงยุคโควิด ช่องว่างความเหลื่อมล้ าท้ังทาง
เศรษฐกิจและโอกาสของประชาชนถ่างขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และหลายคร้ังได้กลายเป็นชนวนส าคัญ
ท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอยู่บ่อยๆ ท่ีผ่านมา รัฐและระบบราชการก็พยายามปรับปรุงและ
ลดความเหลื่อมล้ า โดยการจัดเก็บภาษีที่ดิน การสร้างหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการให้
ทั่วถึง แต่มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงการบรรเทาอาการเพราะไม่ไดแ้ก้ไขท่ีรากของปัญหา จึง
เหมือนเกาไม่ถูกท่ีคัน และประสบการณ์จากการรวมศูนย์ในการผลิตนโยบาย โดยมองข้ามความ
เช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนภายในโครงสร้างสังคมของแต่ละท้องถิ่น ย่อมยากท่ีจะท าให้ประชาชน
พอใจ  

ทางออกส าคัญคือ กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึน้  เพ่ือเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถ
ออกแบบนโยบายท่ีประชาชนในท้องถิ่นต้องการ และจะช่วยให้การแก้ปัญหามีเจ้าภาพชัดเจน 
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(accountability) บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศชี้ว่า การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
ท้ังงบประมาณการบริหารบุคคลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ช่วยเพ่ิมคุณภาพของการศึกษา
ให้ดีขึ้น 

เร่ืองนี้ผมก็เคยถูกถามว่า กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ระดับไหนถึงจะเรียกว่า
เหมาะสม ซึ่งในวงสนทนานั้นก็ท าให้ได้ค าตอบที่น่าสนใจบางประการคือ กระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นมากพอท่ีจะ swap การใช้ประโยชน์ asset ในพื้นท่ีได้ เช่น ในระยะต่อไปที่ไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ขณะท่ีโรงเรียนมีเด็กน้อยลง รัฐบาลท้องถิ่นควรมีอ านาจจัดการให้โรงเรียนขนาด
เล็กในพื้นท่ีแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลส าหรับดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นก
ยักษ์อย่างน้อย 2 ตัว  

ท่ีส าคัญ เมื่อกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นแล้ว ส่วนกลางจะเล็กลงและท างานได้คล่องตัวขึ้น  

มิติที่สี่ การประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในด้านหนึ่งบริบทของโลกไร้พรมแดนท าให้โลกดูเล็กลง แต่ในอีกด้านก็มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ปัญหาหรือโจทย์ของประเทศหลายเร่ืองยากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ภาคส่วนต่างๆ ต้อง
ร่วมมือกัน เพ่ือประสานจุดแข็งในการตอบโจทย์ท่ีท้าทาย รัฐและระบบราชการจ าเป็นต้องปรับ
บทบาทให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้นในทุกมิติ กล่าวคือ 

ระดับระหว่างประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีสร้างผลกระทบร่วม อาทิ โรคโควิด-19 โจร cyber  
หรือเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วม อาทิ การเก็บภาษีจากร้านค้า Online ข้ามชาติ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้
ท าใหห้ลายประเทศต้องสูญเสียภาษีจากระบบค้าขายปกติมาก และยังไปท าลายโครงสร้างค้าขาย
ภายในประเทศด้วย 

ระดับระหว่างส่วนราชการ ท่ีการท างานยังมีลักษณะแยกส่วนตามหน่วยงานราชการ ท า
ให้การแก้ปัญหาในหลายเรื่องติดขัดไม่คืบหน้าเป็นคอขวด มีข้อท้วงติงจากประชาชนบ่อยๆ และ
เพ่ือแก้ปัญหาเรามักจะไดย้ินค าว่า one stop service แต่ one stop service ท่ีเป็นอยู่ขณะนี้ 
ส่วนใหญ่เป็น one stop ใน 1 อาคารแต่ยังคงต้องเดินเอกสารตามจ านวนโต๊ะท่ีแต่ละหน่วยงานส่ง
ตัวแทนมา ขณะที่งานหลังบ้านส่วนใหญ่ยังแยกกันท า  

ระดับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเอกชนในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพคล่องตัว โดยเปิดโอกาสให้เอกชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น อาทิ การร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) โดยเฉพาะใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีต้องการการสร้างสรรค์ หรือใชเ้ทคโนโลยีสูง ท่ีประเทศไทยยังมีน้อย ถ้าส าเร็จ
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จะลดภาระของภาครัฐได้มาก หรือการแข่งขันที่เท่าเทียม กล่าวคือ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันมากขึ้น ในบริการที่เอกชนท าได้ดีและให้ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ ตามแนวคิด 
Choice and Competition ท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และลดโอกาสท่ี
งบประมาณจะบานปลาย  

มิติที่ 5 การสร้างแรงจูงใจใหข้้าราชการอย่างเหมาะสม 

ไทยก็เหมือนในหลายประเทศท่ีผลตอบแทนข้าราชการน้อยจนขาดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ บางประเทศจึงใช้แรงจูงใจทางการเงินเพื่อให้ข้าราชการบางกลุ่มท่ีท างานท่ีเป็น
แผนกลยุทธ์ของประเทศมีก าลังใจในการขับเคล่ือนงานมากขึ้น21 เช่น  

รวันดา จ่ายให้กับกลุ่มผู้ท่ีพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น  

อินโดนีเซีย กลุ่มท่ีช่วยให้คนชนบทมีสุขภาพดีขึ้น 

ปากีสถาน ให้กับกลุ่มท่ีท าให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ในการศึกษาของ International Growth Center เร่ือง Rewarding 
bureaucrats: Can incentives improve public sector performance? พบว่า หากให้
แรงจูงใจทางการเงินไปผูกกับผลการเรียนเช่นท่ีอินเดีย ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงขึ้นกับกลุ่มครูท่ีท าให้
นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น สุดท้ายอาจท าใหค้รเูน้นแต่ทักษะการท าข้อสอบแทนท่ีจะพัฒนาเด็กใน
องค์รวม ซึ่งเรื่องนี้เป็นดาบ 2 คม จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง 

ดังนั้น ในบางงานการใช้ Social recognition เข้ามาใช้อาจดีกว่าแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน 

อย่างไรก็ดี แรงจูงใจต่างๆ จะให้ผลแค่ระยะสั้นเท่านั้น ส่ิงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาประเทศหลาย
เร่ืองในระยะยาวคือ การปลูกฝังวัฒนธรรม อาทิ การหวงแหน Public Goods หรือผลประโยชน์
สาธารณะ การมีจิตสาธารณะ และการเสียสละให้ประเทศชาติ ให้ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย เหมือนท่ีญี่ปุ่นพยายามปลูกฝังให้กับคนในชาติ 

 

ท้ายที่สุดนี้ผมอยากจบปาฐกถาในวันนี้ด้วยปรัชญาข้อคิดของเต๋า 3 ข้อ ซึ่งน่าจะสามารถ
น ามาปรับใช้ได้กับเรื่องการปรับบทบาทของภาครัฐท่ีคุยในวันนี้ 

1. สรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง 

                                                           
21 https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/03/IGCJ5270_PublicSectorWorkersGrowthBrief_220317_WEB.pdf  
Rewarding bureaucrats: Can incentives improve public sector performance? 

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/03/IGCJ5270_PublicSectorWorkersGrowthBrief_220317_WEB.pdf
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ถ้าย้อนมองดูพัฒนาการของประเทศท่ีผ่านมา บางช่วงอาจช้า บางช่วงเร็ว บางช่วงพบว่ามี
วิกฤต ซึ่งก็เป็นความปกติธรรมดา เพราะสรรพส่ิงในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง  ท่ีผ่านมาภาครัฐมี
บทบาทส าคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ประเทศไทยเปลี่ยนจาก
ประเทศที่เคยยากจนท่ีสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคมาเป็นประเทศที่มีรายได้ในระดับต้นของภูมิภาค
คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหลายสิบปีก่อน 

อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีเคยเหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ค าตอบท่ีดีที่สุดส าหรับปัจจุบัน 
และอนาคต ผมคิดว่าเราจ าเป็นต้องมองบทบาทของรัฐในฐานะกระบวนการท่ีต้องมีพลวัต มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (on going process) เพราะการขาดการพัฒนาไม่ต่างอะไรจากการ “หยุดนิ่ง
อยู่กับที่” ในขณะท่ีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจรอบตัวเราก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
อีกท้ัง ความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายด้านไม่ว่าศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ลดลง ปัญหาความเหลื่อมล้ าท่ีปรากฏในแทบทุกพื้นท่ี และการท่ีประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้การปฏิรูปบทบาทภาครัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นวาระท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดในระยะต่อไป เพราะภาครัฐเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ทิศทางการ
พัฒนา และแรงจูงใจ  

ภาครัฐท่ีขาดการพัฒนาก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบประมวลผลที่แสนจะ
โบราณ ที่ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และตามท่ีผมได้พูดถึงไปก่อน
หน้านี้ บทบาทของภาครัฐในระยะต่อไปจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ กับ (1) ประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน (2) โปร่งใสและตรวจสอบได้ (3) ความท่ัวถึงเป็นธรรม  (4) การประสานความร่วมมือกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และ (5) การสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการอย่างเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสามารถตอบโจทย์
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น 

2. ในขาวมีด า ในด ามีขาว 

ปรัชญาเต๋ากล่าวไว้อย่างลึกซึ้งว่า 

“ผู้ท่ีรู้จักกฎธรรมชาติจะเป็นอิสระ เมื่อเป็นอิสระก็จะไม่มีอคติ เมื่อไม่มีอคติก็จะเข้าใจในสิ่ง
ท้ังปวง เมื่อเข้าใจในสิ่งท้ังปวงก็จะกว้างขวาง และเมื่อกว้างขวางก็จะเข้าถึงความจริง” 

ความจริงท่ีว่าในด ามีขาว ในขาวมีด า 

ในทุกวิกฤติหรือทุกปัญหา ก็จะมีทางออกและโอกาส วิกฤติโควิด-19 ท่ีก าลังสร้างความ
เดือดร้อนท่ัวโลกก็เช่นเดียวกัน ท่ีในด้านหนึ่งก็ท าให้เห็นข้อจ ากัดของภาครัฐในการจัดการกับปัญหา 
ท้ังในมิติความเข้าใจปัญหาในพื้นท่ี ความรวดเร็วในการด าเนินการ รวมท้ังปัญหาการประสานงาน
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ระหว่างหน่วยงานรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโอกาสท่ีจะสามารถยกเครื่องและปรับปรุงภาครัฐให้
สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถท่ีจะเห็นขาว
ในด า เห็นด าในขาวได้มากแค่ไหน 

จากโจทย์ของงานสัมมนาในวันนี้ “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” ผม
อยากตั้งข้อสังเกตว่า “การแฮก” มีลักษณะชั่วคราว ถ้าแฮกแล้วไม่เกิดการปฏิรูปในส่วนใหญ่ท่ี
ปัจจัยพื้นฐานด้วยแล้ว ผ่านไปไม่นานก็จะกลับสภาพเดิม คล้ายหนังสติ๊กยางท่ีถูกท าให้ยืดออก
ชั่วคราว พอหมดแรงก็กลับไปสู่สภาพเดิม เพราะฉะนั้น การแฮกต้องตามด้วยการปฏิรูประบบใน
ส่วนใหญ่ด้วย ตัวอย่าง การจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คล้ายกับการ 
แฮกระบบราชการด้านการศึกษา แต่ถ้าระบบใหญ่เขาไม่ปฏิรูป พลังการเปลี่ยนแปลงก็จะน้อยมาก 

3. ท่ามกลางความวุ่นวาย มีความเรียบง่าย 

ในด้านการปกครอง เล่าจ้ือศาสดาของเต๋าพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า  

“ในบริบทสังคมท่ีมีความหลากหลายซับซ้อน ผู้ปกครองควรคิดถึงหน้าท่ีท่ีจะ ‘ไม่กระท า’ 
หรือ ‘ปกครองแบบไม่ปกครอง’ ด้วย เพราะว่า ความยุ่งยากในโลกนี้มิได้เกิดขึ้นเพราะการที่ยังไม่ได้
ท าส่ิงต่างๆ เท่านั้นแต่เกิดขึ้นเพราะการท าหรือมีสิ่งต่างๆ มากเกินไปด้วย 

... 

ยิ่งมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากเท่าใด ประชาชนก็ยิ่งยากจนลงเท่านั้น 

ยิ่งมีอาวุธมากเท่าใด ประเทศก็ยิ่งจะมีความยุ่งยากมากเท่านั้น 

ยิ่งมีผู้ช านาญงานท่ีฉ้อฉลมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีโครงการท่ีร้ายกาจเกิดขึ้นเพียงนั้น 

ยิ่งออกกฎหมายมากเท่าใด โจรผู้ร้ายและคนคดโกงก็ยิ่งจะมีมากเท่านั้น” 

 

ในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันท่ีซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน
บทบาท โดยเปลี่ยนบทบาทจาก operators หรือผู้ให้บริการ มาเป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชน หรือ 
facilitators โดยภารกิจของภาครัฐควรจะเป็นเรื่องท่ีตลาดยังไม่สามารถท าได้ หรือท าได้ไม่ดี  ซึ่งผล
จากการแข่งขันโดยเสรีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในภาพรวม 

ตามปรัชญาของเต๋ายังเห็นว่าควรจะมีการทบทวนให้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้มีเท่าท่ี
จ าเป็น ถ้าในยุคปัจจุบันก็คงเทียบได้กับการท า Regulatory Guillotine การลดและตดัข้อกฎหมาย
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ต่างๆลงให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งจะลดโอกาสเกิดคอร์รัปชั่น และลดปัญหา Red tape ในระบบ
ราชการ 

นอกจากนี้ การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าให้เกิดขึ้น หลังจากท่ี
ได้เตรียมการเร่ืองนี้มานับสิบปี การกระจายอ านาจจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและเอ้ือ
เศรษฐกิจเปิดกว้างและเป็นธรรมขึ้น ในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน 
แทบเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลส่วนกลางจะสามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นท่ีแตกต่างหลากหลายได้ตรงจุด ซึ่ง
ค าถามท่ีมักได้ยินเมื่อพูดถึงการกระจายอ านาจ คือ ต้องกระจายอ านาจแค่ไหน เท่าท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นเพียงพอหรือยัง ผมคิดว่ายากท่ีจะบอกหรือก าหนดเป็นตัวเลขชัดๆ แต่คิดว่าต้องกระจาย
อ านาจถึงจุดท่ีท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นจะสามารถตัดสินใจว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรกับ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีอย่างมากมายด้วยตัวเขาเอง 

ท่ามกลางความซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน การกลับไปหาความเรียบง่ายอาจจะเป็นค าตอบ 

 

ผมหวังว่า ปาฐกถาวันนีจ้ะเป็นข้อคิดส่วนหนึ่งให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านได้ร่วมกันหาแนวทางท่ี
จะ “แฮก” ระบบราชการ เพื่อปูทางไปสู่การปฏิรูปให้ส าเร็จได้อย่างแท้จริง  

ขอบคุณครับ 


