
ความเรียงวาดวยสภาพัฒน  (ตอนที่หนึ่ง)

           สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือที่ผูคนนิยม
เรียกชื่อเดิมวา "สภาพฒัน" ก ําลงัเปนเปาที่นักการเมืองรวมใจกันถลุง แตสภาพฒันมิใชกระสอบ
ทรายชนิดที่จะถลุงกันงายๆ อยางนอยที่สุดนายกรัฐมนตรีก็กระโดดขึ้นไปเปนพี่เลี้ยงดวยตนเอง  
มิหนํ าซํ้ าผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนยังมีลีลาการเตนฟุตเวิรกหลบหลีกการถลุงไดอยางงดงาม
อีกดวย
           ความขัดแยงระหวางสภาพัฒนกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพิ่งกอเกิด 
ในปลายยคุรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตรัฐบาลเปรม 4  
เปนตนมา สาเหตุที่ความขัดแยงนี้มีประวัติศาสตรไมยาวนานนักก็เพราะวา นับต้ังแตการ 
เปลีย่นแปลงการปกครอง ป 2475 เปนตนมา อํ านาจการเมืองการปกครองถูกผูกขาดโดยกลุม 
อํ ามาตยาธปิไตย จวบจนกระทั่งกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเดือนตุลาคม 2516 จึงมีการยื้อแยงอํ านาจระหวางกลุมอํ ามาตยาธิปไตยกับกลุมพลัง
นอกระบบราชการ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดครองศูนยอํ านาจในรัฐบาลเปรมไดอยาง
เหนยีวแนนในระยะตน แตแลวก็คอยๆถูกปลดปลอยอํ านาจในรัฐบาลเปรม 4-5 ดังจะเห็นไดวา 
จ ํานวนรฐัมนตรีที่มีภูมิหลังเปนขาราชการลดนอยถอยลงตามลํ าดับ
           การทีรั่ฐบาลทีม่าจากการเลือกตั้ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518) 
และรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (2519) ไมสามารถริเร่ิมนโยบายและโครงการใหมๆไดมากนัก  
สวนหนึง่เปนเพราะสภาพไรวุฒิภาวะและขุมปญญาของพรรคการเมือง แตอีกสวนหนึ่งก็เปนเพราะ
วิกฤติการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปะทุข้ึนระลอกแลวระลอกเลา อันเปนมรดกที่ 
ตกทอดมาจากระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย คร้ันนักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถตั้งตัวได
ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบตางก็รุมทึ้งทรัพยากรของแผนดินดวยการเสนอโครงการใหญนอยตางๆ 
บางโครงการก็เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง แตหลายโครงการกลับเปนกลไกในการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของนักการเมืองอยางโจงแจง

           รัฐบาลเปรมไดปองกันการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย 
ดวยมาตรการสํ าคัญอยางนอย 2 มาตรการ
           มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการนํ าเสนอโครงการตอ 
ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี โดยหามมิใหเสนอเปนวาระจร เพราะการเสนอวาระจรมีผลในการบังคับให 
คณะรฐัมนตรีตองลงมติโดยที่ยังมิไดศึกษาโครงการอยางรอบคอบ เทคนิคการขอมติคณะรัฐมนตรี
ดวยการเสนอวาระจรมิไดริเร่ิมโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง หากแตมีมากอนแลวในยุค 
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อํ ามาตยาธิปไตย การขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราเหเกษตรกรในอดีตมักจะอาศัยเทคนิค
วาระจรเกือบทั้งสิ้น ความเขมงวดในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในยุครัฐบาล
เปรมมผีลอยางส ําคัญในการปองกันการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของนักการเมือง
           มาตรการที่สอง  ไดแก การเตะลูกออก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการของ 
โครงการ แตใหสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินํ าโครงการไป
พจิารณาและศกึษารายละเอียด หากคณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ออกมา ยอมมีนัยสํ าคัญวา โครงการ 
ดังกลาวตองถูกแชแข็ง โดยสภาพัฒนทํ าหนาที่เปน `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น' แชแข็ง 
โครงการ ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา จนบัดนี้บรรดาโครงการที่รับหลักการมาแตยุครัฐบาลเปรม  
สภาพฒันไดศึกษารายละเอียดครบทุกโครงการแลวหรือยัง
           การทํ าหนาที่ `องคการอตุสาหกรรมหองเย็น' ของสภาพฒันนี้เอง ไดสรางความ 
เจบ็แคนแกนกัการเมืองเปนอันมาก นักการเมืองที่มีฉายาวาเปน `จอมโปรเจคท' ดังเชนนายสมัคร 
สุนทรเวช และนายมนตรี พงษพานชิ ลวนแลวแตเคยมีวิวาทะกับเจาหนาที่ระดับสูงของสภาพัฒน 
มาแลวทั้งสิ้น
           เมื่อกาวเขาสูยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สภาพัฒนก็ตกอยูในฐานะ 
เสือลํ าบาก นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกํ าหนดทาทีการใชอํ านาจบาตรใหญกับสภาพัฒน 
แคนที่รอการชํ าระถึงกํ าหนดตองชํ าระ ผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนบางคนแสดงความรังเกียจ
เดียดฉันทที่จะทํ างานใหแกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยที่รัฐบาลชาติชายหันไปพึ่งพิง 
คํ าปรึกษาจากทมีงานบานพิษณุโลก มากกวาที่จะพึ่งพิงความเห็นของสภาพัฒนดังเชนที่เปนอยูใน
รัฐบาลเปรม
           สถานะของสภาพฒันกระเตือ้งขึ้นมากในยุครัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุน  ซึ่ง
เปนรัฐบาลของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย คร้ันมาถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สถานการณทํ าทา
จะซํ้ ารอยเดิม แตสถานะของสภาพฒันกย็งัมไิดเลวรายเทายุครัฐบาลชาติชาย สวนหนึ่งเปนเพราะ
วา รัฐบาลชวนมีรัฐมนตรีหลายตอหลายทานที่มีภูมิหลังเปนเทคโนแครตมากอน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง นายศภุชัย พานชิภักดิ์  นายสาวิตต โพธวิหิค  และนายอํ านวย วีรวรรณ  อีกสวนหนึ่ง 
เปนเพราะวา  นายชวน  หลีกภัย  ยังคงเห็นวา  สภาพฒันท ําหนาที่ที่เปนประโยชน
           แมผูนํ าพรรคประชาธิปตยจะปกปองสภาพัฒน แตผูนํ าพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ 
ลวนแลวแตไมพอใจสภาพัฒน พรรคพลังธรรมไมพอใจที่สภาพัฒนเสนอความเห็นคัดคานการ 
ยกเลิกคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง อีกทั้งไมพอใจที่สภาพัฒนเปนผูดูแลโครงการ
สนามบินหนองงูเหา พรรคความหวังใหมไมพอใจที่รัฐบาลชวนไมยอมผานโครงการพัฒนาแหลง
นํ ้าขนาดเลก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใชงบประมาณ 8.8 หมื่นลานบาท แตกลับสงไปให
สภาพฒันพจิารณาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้มิตองกลาวถึงพรรคกิจสังคม ซึ่งเปนไมเบื่อ
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ไมเมากับสภาพัฒนมาตั้งแตยุครัฐบาลเปรม 4 เพราะสภาพัฒนมีสวนขัดขวางโครงการของผูนํ า
พรรคกิจสังคมหลายตอหลายโครงการ
           ดวยเหตุที่สภาพัฒนมีบทบาทในการขัดขวางโครงการจํ านวนมากนี้เอง นัก 
การเมืองบางคนถึงกับกลาวหาวา สภาพัฒนเปนตัวการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
คณะอนุกรรมการพิจารณารางขอสังเกตงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2536 (ซึ่ง 
แตงตั้งโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร) มีความเห็นในทํ านอง 
ดังกลาวขางตนนี้ เพราะเสนอบันทึกความเห็นวา สภาพฒันท ําตวักาวกายในทุกเรื่อง มิจํ าเพาะ 
แตการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น การที่สภาพัฒนพิจารณาโครงการอยางลาชา
สรางความเสียหายแกประเทศชาติอยางมาก
           นักการเมืองบางคนถึงกับกลาวหาวา สภาพัฒนทํ าตัวเปนเครื่องมือของพรรค
ประชาธิปตย โดยปลอยผานโครงการของพรรคประชาธิปตย แตนั่งทับโครงการของพรรคการเมือง
อ่ืน
           ประเด็นที่นักการเมืองโจมตีสภาพฒัน บางประเด็นก็มีมูลแหงความเปนจริง แต
บางประเดน็กเ็ปนปฏิกิริยาของทารกที่ไมไดของเลนดังที่ตองการ ขอเท็จจริงพื้นฐานมีอยูวา นักการ
เมอืง จ ํานวนไมนอยมิไดเสนอและผลักดันโครงการดวยอาการอันสุจริต หากแตตองการสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากโครงการที่เสนอ ในเมื่อรัฐบาลและสังคมมีทรัพยากรอันจํ ากัด ยอมมีความ 
จํ าเปนที่จะตองพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด สภาพัฒนไดทํ าหนาที่ดังกลาวนี้มาอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา หากการ 
นํ าเสนอโครงการเปนไปดวยอาการอันสุจริต และโครงการนั้นมีคุณประโยชน ก็ไมนาเกรงกลัว
การกลั่นกรองโครงการ

           แตเหตใุดนักการเมืองจึงเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการ ?

           นกัการเมอืงขีฉ้อยอมตองเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการเปนธรรมดา ไมเพียงแต
เกรงกลัววาจะมีการคนพบจุดออนและปญหาของโครงการเทานั้น หากยังเกรงกลัววาจะถูกจับได
ไลทันในเรื่องการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย แตนักการเมืองที่ดีก็เกรงกลัวการ 
กลัน่กรองโครงการเชนกัน ประเด็นที่เกรงกลัวก็คือ สภาพฒันมไิดกลั่นกรองโครงการจริง หากแต
นัง่ทบัโครงการไว ดังเชนที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ขอเกรงกลัวอีกประการ
หนึ่งก็คือ ความลาชาในการกลั่นกรองโครงการ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะมีอายุอันสั้น  
นกัการเมอืงทีค่รองอ ํานาจมักจะมีอาการรอนรนในการผลักดันโครงการของตน เพราะหากพนจาก
อํ านาจไปแลว ยอมมิอาจฝากผลงานไวกับประชาชนได ในขณะที่นักการเมืองมีขอจํ ากัดดานเวลา
ในการครองอํ านาจ แตสภาพัฒนไมมีปญหาดานเวลา จึงสามารถใชเวลาในการกลั่นกรอง 
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โครงการอยางสบายอารมณ บางครั้งจํ านวนโครงการที่ตองศึกษาและพิจารณากลั่นกรองมีมาก
เกินกวากํ าลังคนที่มีอยูที่จะศึกษาไดภายในกํ าหนดเวลา ความลาชาจึงเกิดขึ้น และกลายเปน 
จดุออนที่ถูกโจมตีในที่สุด
           สภาพฒันควรจะทํ าหนาที่เปนองคกรที่ศึกษาและกลั่นกรองโครงการตอไป เพียง
แตจะตองปรับบทบาทใหกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สภาพฒันจะตองไมเขาไป
เลนเกมการเมอืงกับรัฐบาล ดังเชนการรูเห็นเปนใจกับรัฐบาลเปรมในการนั่งทับโครงการ พฤติกรรม
เชนนี้ยอมกอใหเกิดผลเสียแกสภาพฒันในระยะยาว เมื่อรัฐบาลมอบหมายใหสภาพฒันศึกษาและ
พิจารณาโครงการใด สภาพัฒนจักตองศึกษาและพิจารณาโครงการนั้นอยางจริงๆจังๆ และ 
กลาเสนอความเห็นอยางตรงไปตรงมา สภาพัฒนจึงจะสามารถธํ ารงฐานะความนาเชื่อถือของ 
สภาพฒันไวได หากมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จักตองจัดสรรให
           เกณฑการประเมินโครงการควรจะเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน  
สาธารณชนควรจะไดรับรูวา  โครงการประเภทใดที่สภาพฒันและรัฐบาลใหความสํ าคัญอันดับสูง 
อีกทั้งควรจะไดรับรูว า สภาพัฒนมีวิธีการในการประเมินประโยชนที่สังคมไดรับ (social     
benefit) และตนทนุที่ตกแกสังคม (social cost) อันเกิดจากโครงการตางๆอยางไร ครอบคลุม
ประโยชนและตนทุนประเภทใด และสภาพฒันเลือกใช social discount rate อัตราใดในการ
ประเมินโครงการ
           สภาพฒันมปีระสบการณในการประเมินโครงการมากวา 30 ป นาจะถึงเวลาที่ 
จะตองจัดทํ าคูมือการประเมินโครงการ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยราชการและนักการเมืองที่
ตองการเสนอโครงการ ชุมชนวิชาการจะไดถกเถียงกันไดวา เกณฑการประเมินโครงการของ 
สภาพฒันมคีวามสมเหตุสมผลทางวิชาการหรือไม อีกทั้งสาธารณชนจะไดพิจารณาวา สภาพัฒน
ประเมนิโครงการดวยความลํ าเอียงและดวยความลักลั่นอยางไร
           คุณภาพในการประเมินโครงการเปนประเด็นอันนาเปนหวง โครงการทาเรือ
นครสวรรคมิใชตัวอยางเดียวที่สะทอนใหเห็นถึงความผิดพลาดในการประเมินโครงการ ในเมื่อ 
สภาพัฒนมีอํ านาจในการกลั่นกรองโครงการของหนวยราชการอื่นๆก็นาจะใจกวางพอที่จะให
บุคคลภายนอกเขาไปศึกษาและประเมินคุณภาพการกลั่นกรองโครงการของสภาพัฒนเอง1

                                                          
1ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2536 
ตอมาตีพิมพใน อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2536)


