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Think Tank

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในสังคมประชาธิปไตย สถาบันวิจัยมักมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกจิ แมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะมีสํ านักวิจัย แตโดยทั่วไปแลวมิไดมีบทบาท
ในการผลักดันนโยบายมากเทาสถาบันวิจัยอิสระ สวนสํ าคัญเปนเพราะมหาวิทยาลัยเนนสงเสริม
การท ํางานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) มากกวางานวิจัยนโยบาย (Policy Research)

สถาบนัวิจัยอิสระมีลักษณะเปนองคกรผลิต ‘ความคิด’ (Ideas) หรือที่รูจักกันใน
นาม Think Tank เนนการท ําวจิัยนโยบาย เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกปญหาเศรษฐกิจที่สํ าคัญ 
หรือกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยอิสระเหลานี้ทํ าหนาที่เสมือน
หนึ่ง ‘ผูประกอบการนโยบาย’ (Policy Entrepreneur) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนผูผลิตนโยบาย 
และผลกัดันใหรัฐบาลและรัฐสภายอมรับนโยบายที่เสนอแนะ

สํ านกัวจิยัของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเปน Think Tank ดวย บางครั้งก็ทํ าหนาที่
ผลิตนโยบายเฉกเชนเดียวกัน ตางกันแตเพียงมิไดออกมาผลักดันนโยบายโดยตรง ในขณะที่
อาจารยมหาวิทยาลัยบางคนอาจทํ าหนาที่เปน ‘ผูประกอบการนโยบาย’ ดวยการเปนที่ปรึกษา 
รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ

องคกรผลิต ‘ความคิด’ หรือ Think Tank จะกอเกิดไดหรือไม เมื่อกอเกิดแลว 
จะเจริญเติบโตไดมากนอยเพียงใด และทายที่สุดจะมีบทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
กี่มากนอย ข้ึนอยูกับระบอบการเมืองการปกครองเปนสํ าคัญ ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ
หรือคณาธิปไตย องคกรผลิตความคิดยากที่จะถือกํ าเนิดได ความเห็นชอบของผูกุมอํ านาจทาง
การเมืองเกือบจะเปนเหตุปจจัยเพียงประการเดียวที่ดลบันดาลใหองคกรผลิตความคิดคลอดออก
มาไดภายใตระบอบการเมืองดังกลาวนี้ ถึงกระนั้น การแขงขันกันในการผลิตความคิด หรือการ 
แขงขันกันในการเสนอทางเลือกของสังคมจะมีอยูอยางจํ ากัดจํ าเขี่ย ในกรณีตรงกันขาม องคกร
ผลิตความคิดจะกอเกิดไดงายในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากไมมีการปดกั้นความคิดและ 
ไมมีการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ การเขาและออกจากตลาดความคิดไมมีทํ านบกีดขวาง  
(Barriers to Entry and Exit) การแขงขันกันในการผลิตความคิดคอนขางเขมขน ในเมื่อความคิด 
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มีสภาพเสมือนหนึ่ง ‘สินคา’ ตลาดความคิดในสังคมประชาธิปไตยจึงมีการแขงขันกันมากกวา 
ภายใตระบอบเผด็จการ

แมวาระบอบการปกครองประชาธิปไตยเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนของการกอเกิดและ
การเติบโตขององคกรผลิตความคิด แตหาใชเงื่อนไขอันพอเพียงไม องคกรผลิตความคิด 
จักดํ ารงอยูไดก็ตอเมื่อมีทรัพยากรทางการเงินอยางพอเพียง แมวาองคกรผลิตความคิดมีรายได
จากการขายหนงัสอื เอกสารวิชาการ และสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ รวมทั้งรายไดจากการฝกอบรมและการ
ประชุมทางวิชาการ แตรายไดเหลานี้ไมเพียงพอแกการดํ ารงชีพขององคกรเหลานี้ ทั้งนี้เพราะ 
เหตวุา ความคิดถึงจะเปน ‘สินคา’ แตกม็ตีลาดอันจํ ากัด ความคิดหรือขอเสนอแนะทางนโยบาย 
อันดเีลศิบางประการ อาจใหประโยชนแกสังคม (social benefit) มากกวาประโยชนสวนบุคคล 
(private benefit) ทีป่ระชาชนบางกลุมไดรับจากการซึมซับความคิดนั้น  ดวยเหตุดังนี้  จึงมีเหตุผล
ทีจ่ะสนบัสนนุใหรัฐบาลเกื้อกูลองคกรผลิตความคิด ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก องคกรผลิต
ความคิดมีรายไดหลักจากเงินบริจาค ทั้งนี้อาจอาศัยวิธีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อรับเงินบริจาคโดยตรง  
การกอเกิดและการเติบโตขององคกรผลิตความคิดจึงขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจและการรับรู 
ของประชาสังคม องคกรผลิตความคิดจะกอเกิดและเติบโตได ก็ตอเมื่อประชาสังคมเห็นความ
สํ าคัญของการผลิตความคิด  จนถงึขัน้ทีย่ินดีบริจาคเงินสํ าหรับการผลิตความคิดนั้น

ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก องคกรผลิตความคิดงอกงามและหลากหลาย  
ทัง้ในยโุรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา เฉพาะในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีองคกรผลิตความคิดที่ทรง
อิทธพิลหลายตอหลายองคกร องคกรที่สํ าคัญไดแก Brookings Institution ซึง่มีบทบาทสํ าคัญ 
ในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม Brookings Institution กอต้ังในป 2470 มีบทบาทสํ าคัญ
ในการผลิตงานวิจัยเพื่อให ข อเสนอแนะทางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการ  
พฒันาอตุสาหกรรมแกรัฐบาลอเมริกัน ผลงานวิจัยที่สํ าคัญตีพิมพในวารสาร Brookings Papers 
on Economic Activity ซึง่ออกสูบรรณพิภพปละ 2 ฉบับ โดยแยกเศรษฐศาสตรมหภาคกับ 
เศรษฐศาสตรจุลภาคคนละฉบับ  Brookings อาจเปน ‘แบบจํ าลอง’ ขององคกรผลิตความคิด 
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่มีฐานะการเงินอันมั่นคง มีบุคลลากรที่ทรงคุณวุฒิ และ
พยายามวางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยรักษาระยะหางกับทั้งพรรครีปบลิกันและพรรค 
เดโมแครต

องคกรผลติความคิดที่พยายามวางตัวเปนกลางทางการเมือง ดังเชน Brookings 
Institution นั้นนับวามีนอย สวนใหญแลวมักความผูกพันกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด 
โดยเฉพาะ เพราะเปาประสงคขององคกรผลิตความคิดอยูที่การผลักดันนโยบาย Cato Institute
ซึ่งสนับสนุนแนวนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเอียงขางพรรครีปบลิกัน คนสํ าคัญขององคกรนี้  
คือ วิลเลียม นสิคาเนน (William Niskanen) เคยเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลโรนัลด เรแกน 
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และมีบทบาทในการผลักดันเศรษฐศาสตรแบบเรแกน หรือ Reaganomics The American 
Enterprise Institute เปนองคกรผลิตความคิดอนุรักษนิยม และเอียงขางพรรครีปบลิกันเชน 
เดียวกัน Cato Institute

องคกรผลิตความคิดในนครวอชิงตัน ดี.ซี. ไมมีองคกรใดที่ขวาจัดมากไปกวา  
The Heritage Foundation ผลงานทางวิชาการขององคกรนี้มีคุณภาพไมสมํ่ าเสมอ องคกรผลิต
ความคิดที่อยูคนละขั้วกับ The Heritage Foundation ก็คือ Economics Policy Institute ซึ่ง 
แมจะมิไดยึดกุมความคิดสํ านักมารกซิสม แตเอียงขางสหภาพแรงงาน ไมเชื่อถือระบบเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ใหความสํ าคัญแกบทบาทของรัฐในการแกปญหาความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
สนับสนุนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมและนโยบายการคาระหวางประเทศที่มีการจัดการ 
โดยรัฐ (Managed Trade Policy)

Institute for International Economics ซึง่กอต้ังในป 2525 เปนองคกรผลิต
ความคิดที่ทรงอิทธิพลอีกองคกรหนึ่งในนครวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานนโยบาย
เศรษฐกจิระหวางประเทศและนโยบายการเงินระหวางประเทศ เฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten) 
ผูอํ านวยการสถาบนันี้ไดรับการยอมรับทั้งจากวงวิชาการและแวดวงการเมืองอเมริกัน งานวิชาการ
ของสถาบันนี้มีคุณภาพนาเชื่อถือ

นอกนครวอชิงตัน ดี.ซี. ออกไป มีองคกรผลิตความคิดที่ทรงอิทธิพลดังเชน 
Hoover Institution on War, Revolution and Peace ซึ่งตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอรดในมลรัฐแคลิฟอรเนีย นับเปนปราการสํ าคัญของนักวิชาการฝายขวา

ในสหราชอาณาจักร Fabain Society เปนองคกรที่มีบทบาทสํ าคัญในการ 
เผยแพรความคิดสังคมนิยมแบบเฟบียน (Fabian Socialism) โดยที่บทบาทและอิทธิพลลดนอยลง
ตามกาลเวลา ในขั้วตรงกันขาม  Institute of Economic Affairs เปนหัวหอกในการสนับสนุน
ระบบทุนนิยมแบบอนุรักษ (Conservative Capitalism) และเขาไปมีบทบาทในการกํ าหนด
นโยบายในยุครัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร ในระยะหลังมีความขัดแยงภายในสถาบันใน
ประเดน็ทีว่า  องคกรผลิตความคิดสมควรวางตัวเปนกลางทางการเมืองหรือไม

ในดานความสัมพันธระหวางประเทศ มีองคกรผลิตความคิดสํ าคัญสองฝากฝง 
ลุมสมุทรแอตแลนติก  ในสหรัฐอเมริกา มี The Council on Foreign Relations (นครนิวยอรก)  
ในขณะที่สหราชอาณาจักรมี Royal Institute of International Affairs หรือที่เรียกกันวา
Chatham House องคกรผลิตความคิดทั้งสองนี้เปนผลผลิตของกลุมคนที่มีโอกาสรวมการ 
ประชุมแวรซายล(Versailles Conference) ในป 2462 โดยในชั้นแรกตั้งใจที่จะมีเพียงสถาบันเดียว

The Council on Foreign Relations มอิีทธพิลในการกํ าหนดนโยบายการ 
ตางประเทศของรัฐบาลอเมริกัน จนเปนที่กลาวขวัญกันวา ผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการตางประเทศไมวาในรัฐบาลสังกัดพรรคการเมืองใด จักตองไดรับความเห็นชอบจาก
องคกรแหงนี้ บางครั้งถึงกับกดดันใหรัฐบาลใหมแตงตั้งบุคคลที่ตนสนับสนุนดํ ารงตํ าแหนง 
ทีต่องการ ฝายซายมักจะโจมตีวา The Council on Foreign Relations เปนที่สุมหัวของกลุม 
ทนุการเงินแหง Wall Street  และผูทรงอ ํานาจทางการเมืองแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหาทาง 
ขูดรีดโลกทีส่าม หาทางตอตานระบบสังคมนิยม และหาทางจัดระเบียบโลกในทางที่เกื้อประโยชน
ของสหรัฐอเมริกา  วารสาร Foreign Affairs น ําเสนอความเห็นของชนชั้นนํ าทางอํ านาจเกี่ยวกับ
นโยบายการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา

Royal Institute of International Affairs ตางจาก The Council on Foreign 
Relations ในขอทีม่ไิดมีความสัมพันธกับกลุมทุนการเงินใน The City of London อยางแนบแนน 
นอกจากนี้ อิทธิพลที่มีตอการกํ าหนดนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลอังกฤษก็ไมชัดเจนเทา
กบัอิทธิพลของ The Council on Foreign Relations ทีม่ีตอรัฐบาลอเมริกัน Chatham House 
ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศและระบบทุนนิยมโลกดวย คร้ังหนึ่งอาจารยปวย 
อ๊ึงภากรณเคยเตรียมการไปเปนนักวิจัยขององคกรแหงนี้เมื่อเผชิญภัยคุกคามจากผูนํ ากลุม
ซอยราชครูในชวงปลายทศวรรษ 2490 เดชะบุญ พระบริภัณฑยทุธกจิ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังเกื้อกูลใหไปดํ ารงตํ าแหนงที่ปรึกษาการคลังของเอกอัครราชทูตไทยประจํ าประเทศอังกฤษ 
จงึมติองลาออกจากราชการ

องคกรผลิตความคิดในดานความสัมพันธระหวางประเทศในสหรัฐอเมริกา  
นอกจาก The Council on Foreign Relations แลว  ยังมี Center for Strategic and 
International Studies (CSIS)(วอชงิตัน ดี.ซี.)  ในขณะที่อังกฤษมี International Institute for 
Strategic Studies (IISS) (ลอนดอน) ยทุธศาสตรศึกษา (Strategic Studies) เปนสาขาวิชา 
ทีเ่ฟองฟูในยุคสงครามเย็น ทั้ง CSIS และ IISS ตางมบีทบาทในยุคสงครามเย็น เมื่อสงครามเย็น
ยติุลง องคกรทั้งสองตางมีปญหาในการปรับบทบาท

 Think Tank เปนสถาบันที่กอเกิดและเติบโตในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากกวาระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย และงอกงามในประเทศที่หนอทุนนิยม 
เติบใหญมากกวาประเทศดอยพัฒนา  ความคิดในการจัดตั้ง Think Tank มีกระบวนการ
โลกานวุตัร โดยขยายจากประเทศศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกไปสูประเทศดาวบริวาร

ดวยค ําแนะของธนาคารโลก เกาหลีใตไดจัดตั้ง Korea Development Institute
(KDI) เพือ่ท ําหนาทีใ่นการศึกษาวิจัยเพื่อกํ าหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตั้งแตป 2513 
ความสํ าเร็จในการพัฒนาอตุสาหกรรมของเกาหลีใต  สวนหนึง่ตองนับเนื่องเปนผลงานของ KDI
แต KDI แตกตางจาก Think Tank ในสงัคมประชาธิปไตยตะวันตก  เพราะเหตุที่มิไดกอเกิด
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จากการริเร่ิมของเอกชน หากแตถือกํ าเนิดจากการจัดตั้งของรัฐบาล โดยการผลักดันขององคกร
โลกบาล การแยกตัวออกจากระบบราชการ  ทํ าให KDI ไมตองติดขัดดวยระเบียบราชการและ
สามารถกํ าหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนชนิดที่ดึงดูดนักวิชาการที่มีความ
สามารถสูงสง ดวยเหตุที่ KDI มคีวามสมัพนัธกับธนาคารโลกอยางแนบแนน  KDI จึงไดรับ 
อิทธิพลดานนโยบายจากธนาคารโลกดวย  ในขณะที่ KDI มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เกาหลีใต จนในยุคสมัยหนึ่งถึงกับเขาไปรางกฎหมายเศรษฐกิจ แตการเติบใหญทางเศรษฐกิจ 
ของเกาหลีใตกลับกัดกรอนและสรางความออนแอแก KDI เมือ่บริษัทยักษใหญ หรือ Chaebols  
รุงเรือง กํ าลังคนที่ทรงความรูความสามารถพากันตบเทาเขาทํ างานให Chaebols เนื่องจาก 
โครงสรางเงินเดือนและผลตอบแทนมีส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจมากกวา

สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research 
Institute = TDRI) เอาแบบอยางมาจาก Korea Development Institute โดยที่ไดรับการผลักดัน
จากธนาคารโลกเฉกเชนเดียวกัน แตการผลักดันมีลักษณะมัดมือชก โดยที่ขุนนางขาราชการไทย
อาจมีสวนรวมในการมัดมือดวย เมื่อรัฐบาลไทยขอเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง (Structural 
Adjustment Loan) จากธนาคารโลกในป 2525 เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย (Policy 
Conditionalities) ขอหนึง่ ก็คือ การจัดตั้งองคกรวิจัยนโยบายดุจเดียวกับ KDI  TDRI คอนขาง 
มบีทบาทในกระบวนการกํ าหนดนโยบายในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท  และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน แตมีบทบาทนอยและเกือบไมมีบทบาทเลยในรัฐบาลนักเลือกตั้ง ทุกวันนี้ 
TDRI เปนเพียง ‘มอืปนรับจาง’ ในการท ําแผนพัฒนาใหแกหนวยราชการตางๆ  ไมมีเวลาแมแต 
จะติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ดวยเหตุดังนั้น จึงมิจํ าตองกลาวถึงบทบาทในฐานะ  
‘องคกรผลิตความคิด’   ความสํ าเร็จของ TDRI มอิาจเทียบเทียมกับ KDI ได
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