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Think Tank
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในสังคมประชาธิปไตย สถาบันวิจัยมักมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ แมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะมีสํานักวิจัย แตโดยทั่วไปแลวมิไดมีบทบาท
ในการผลักดันนโยบายมากเทาสถาบันวิจัยอิสระ สวนสําคัญเปนเพราะมหาวิทยาลัยเนนสงเสริม
การทํางานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) มากกวางานวิจัยนโยบาย (Policy Research)
สถาบันวิจัยอิสระมีลักษณะเปนองคกรผลิต ‘ความคิด’ (Ideas) หรือที่รูจักกันใน
นาม Think Tank เนนการทําวิจัยนโยบาย เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญ
หรือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยอิสระเหลานี้ทําหนาที่เสมือน
หนึ่ง ‘ผูป ระกอบการนโยบาย’ (Policy Entrepreneur) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนผูผลิตนโยบาย
และผลักดันใหรัฐบาลและรัฐสภายอมรับนโยบายที่เสนอแนะ
สํานักวิจยั ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเปน Think Tank ดวย บางครั้งก็ทําหนาที่
ผลิตนโยบายเฉกเชนเดียวกัน ตางกันแตเพียงมิไดออกมาผลักดันนโยบายโดยตรง ในขณะที่
อาจารยมหาวิทยาลัยบางคนอาจทําหนาที่เปน ‘ผูประกอบการนโยบาย’ ดวยการเปนที่ปรึกษา
รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
องคกรผลิต ‘ความคิด’ หรือ Think Tank จะกอเกิดไดหรือไม เมื่อกอเกิดแลว
จะเจริญเติบโตไดมากนอยเพียงใด และทายที่สุดจะมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย
กี่มากนอย ขึ้นอยูกับระบอบการเมืองการปกครองเปนสําคัญ ในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ
หรือคณาธิปไตย องคกรผลิตความคิดยากที่จะถือกําเนิดได ความเห็นชอบของผูกุมอํานาจทาง
การเมืองเกือบจะเปนเหตุปจจัยเพียงประการเดียวที่ดลบันดาลใหองคกรผลิตความคิดคลอดออก
มาไดภายใตระบอบการเมืองดังกลาวนี้ ถึงกระนั้น การแขงขันกันในการผลิตความคิด หรือการ
แขงขันกันในการเสนอทางเลือกของสังคมจะมีอยูอยางจํากัดจําเขี่ย ในกรณีตรงกันขาม องคกร
ผลิตความคิดจะกอเกิดไดงายในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากไมมีการปดกั้นความคิดและ
ไม มี ก ารลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ การเข า และออกจากตลาดความคิ ด ไม มี ทํ านบกี ด ขวาง
(Barriers to Entry and Exit) การแขงขันกันในการผลิตความคิดคอนขางเขมขน ในเมื่อความคิด
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มีสภาพเสมือนหนึ่ง ‘สินคา’ ตลาดความคิดในสังคมประชาธิปไตยจึงมีการแขงขันกันมากกวา
ภายใตระบอบเผด็จการ
แมวาระบอบการปกครองประชาธิปไตยเปนเงื่อนไขอันจําเปนของการกอเกิดและ
การเติ บ โตขององค ก รผลิ ต ความคิ ด แต ห าใช เ งื่ อ นไขอัน พอเพี ยงไม องค กรผลิต ความคิ ด
จักดํารงอยูไดก็ตอเมื่อมีทรัพยากรทางการเงินอยางพอเพียง แมวาองคกรผลิตความคิดมีรายได
จากการขายหนังสือ เอกสารวิชาการ และสิ่งตีพิมพอื่นๆ รวมทั้งรายไดจากการฝกอบรมและการ
ประชุมทางวิชาการ แตรายไดเหลานี้ไมเพียงพอแกการดํารงชีพขององคกรเหลานี้ ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา ความคิดถึงจะเปน ‘สินคา’ แตกม็ ตี ลาดอันจํากัด ความคิดหรือขอเสนอแนะทางนโยบาย
อันดีเลิศบางประการ อาจใหประโยชนแกสังคม (social benefit) มากกวาประโยชนสวนบุคคล
(private benefit) ทีป่ ระชาชนบางกลุมไดรับจากการซึมซับความคิดนั้น ดวยเหตุดังนี้ จึงมีเหตุผล
ทีจ่ ะสนับสนุนใหรัฐบาลเกื้อกูลองคกรผลิตความคิด ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก องคกรผลิต
ความคิดมีรายไดหลักจากเงินบริจาค ทั้งนี้อาจอาศัยวิธีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อรับเงินบริจาคโดยตรง
การกอเกิดและการเติบโตขององคกรผลิตความคิดจึงขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจและการรับรู
ของประชาสังคม องคกรผลิตความคิดจะกอเกิดและเติบโตได ก็ตอเมื่อประชาสังคมเห็นความ
สําคัญของการผลิตความคิด จนถึงขัน้ ทีย่ ินดีบริจาคเงินสําหรับการผลิตความคิดนั้น
ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก องคกรผลิตความคิดงอกงามและหลากหลาย
ทัง้ ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา เฉพาะในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีองคกรผลิตความคิดที่ทรง
อิทธิพลหลายตอหลายองคกร องคกรที่สําคัญไดแก Brookings Institution ซึง่ มีบทบาทสําคัญ
ในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม Brookings Institution กอตั้งในป 2470 มีบทบาทสําคัญ
ในการผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ ให ข  อ เสนอแนะทางนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคและนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแกรัฐบาลอเมริกัน ผลงานวิจัยที่สําคัญตีพิมพในวารสาร Brookings Papers
on Economic Activity ซึง่ ออกสูบรรณพิภพปละ 2 ฉบับ โดยแยกเศรษฐศาสตรมหภาคกับ
เศรษฐศาสตรจุลภาคคนละฉบับ Brookings อาจเปน ‘แบบจําลอง’ ขององคกรผลิตความคิด
อื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่มีฐานะการเงินอันมั่นคง มีบุคลลากรที่ทรงคุณวุฒิ และ
พยายามวางตั ว เป น กลางทางการเมือง โดยรั ก ษาระยะหา งกับทั้งพรรครี ป บลิกั น และพรรค
เดโมแครต
องคกรผลิตความคิดที่พยายามวางตัวเปนกลางทางการเมือง ดังเชน Brookings
Institution นั้นนับวามีนอย สวนใหญแลวมักความผูกพันกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด
โดยเฉพาะ เพราะเปาประสงคขององคกรผลิตความคิดอยูที่การผลักดันนโยบาย Cato Institute
ซึ่งสนับสนุนแนวนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเอียงขางพรรครีปบลิกัน คนสําคัญขององคกรนี้
คือ วิลเลียม นิสคาเนน (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 ผลงานทางวิชาการขององคกรนี้มีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ องคกรผลิต
ความคิดที่อยูคนละขั้วกับ The Heritage Foundation ก็คือ Economics Policy Institute ซึ่ง
แมจะมิไดยึดกุมความคิดสํานักมารกซิสม แตเอียงขางสหภาพแรงงาน ไมเชื่อถือระบบเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ใหความสํ าคัญแกบทบาทของรัฐในการแกปญหาความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมและนโยบายการคาระหวางประเทศที่มีการจัดการ
โดยรัฐ (Managed Trade Policy)
Institute for International Economics ซึง่ กอตั้งในป 2525 เปนองคกรผลิต
ความคิดที่ทรงอิทธิพลอีกองคกรหนึ่งในนครวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศและนโยบายการเงินระหวางประเทศ เฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten)
ผูอ านวยการสถาบั
ํ
นนี้ไดรับการยอมรับทั้งจากวงวิชาการและแวดวงการเมืองอเมริกัน งานวิชาการ
ของสถาบันนี้มีคุณภาพนาเชื่อถือ
นอกนครวอชิงตัน ดี.ซี. ออกไป มีองคกรผลิตความคิดที่ทรงอิทธิพลดังเชน
Hoover Institution on War, Revolution and Peace ซึ่งตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรดในมลรัฐแคลิฟอรเนีย นับเปนปราการสําคัญของนักวิชาการฝายขวา
ในสหราชอาณาจักร Fabain Society เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรความคิดสังคมนิยมแบบเฟบียน (Fabian Socialism) โดยที่บทบาทและอิทธิพลลดนอยลง
ตามกาลเวลา ในขั้วตรงกันขาม Institute of Economic Affairs เปนหัวหอกในการสนับสนุน
ระบบทุนนิยมแบบอนุรักษ (Conservative Capitalism) และเขาไปมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายในยุครัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร ในระยะหลังมีความขัดแยงภายในสถาบันใน
ประเด็นทีว่ า องคกรผลิตความคิดสมควรวางตัวเปนกลางทางการเมืองหรือไม
ในดานความสัมพันธระหวางประเทศ มีองคกรผลิตความคิดสําคัญสองฝากฝง
ลุม สมุทรแอตแลนติก 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 มีอทิ ธิพลในการกําหนดนโยบายการ
ตางประเทศของรัฐบาลอเมริกัน จนเปนที่กลาวขวัญกันวา ผูที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการตางประเทศไมวาในรัฐบาลสังกัดพรรคการเมืองใด จักตองไดรับความเห็นชอบจาก
องค กรแห ง นี้ บางครั้ งถึงกับกดดันใหรัฐบาลใหมแตงตั้งบุคคลที่ตนสนับสนุนดํ ารงตํ าแหนง
ทีต่ อ งการ ฝายซายมักจะโจมตีวา The Council on Foreign Relations เปนที่สุมหัวของกลุม
ทุนการเงินแหง Wall Street และผูท รงอํานาจทางการเมืองแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหาทาง
ขูดรีดโลกทีส่ าม หาทางตอตานระบบสังคมนิยม และหาทางจัดระเบียบโลกในทางที่เกื้อประโยชน
ของสหรัฐอเมริกา วารสาร Foreign Affairs นําเสนอความเห็นของชนชั้นนําทางอํานาจเกี่ยวกับ
นโยบายการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
Royal Institute of International Affairs ตางจาก The Council on Foreign
Relations ในขอทีม่ ไิ ดมีความสัมพันธกับกลุมทุนการเงินใน The City of London อยางแนบแนน
นอกจากนี้ อิทธิพลที่มีตอการกําหนดนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลอังกฤษก็ไมชัดเจนเทา
กับอิทธิพลของ The Council on Foreign Relations ทีม่ ีตอรัฐบาลอเมริกัน Chatham House
ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศและระบบทุนนิยมโลกดวย ครั้งหนึ่งอาจารยปวย
อึ๊ ง ภากรณ เ คยเตรี ย มการไปเป น นั ก วิ จั ย ขององคกรแหง นี้เ มื่ อเผชิญภั ย คุกคามจากผูนํ ากลุม
ซอยราชครูในชวงปลายทศวรรษ 2490 เดชะบุญ พระบริภัณฑยทุ ธกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังเกื้อกูลใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษาการคลังของเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอังกฤษ
จึงมิตองลาออกจากราชการ
องค ก รผลิ ต ความคิ ด ในด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศในสหรั ฐ อเมริ ก า
นอกจาก The Council on Foreign Relations แลว ยังมี Center for Strategic and
International Studies (CSIS)(วอชิงตัน ดี.ซี.) ในขณะที่อังกฤษมี International Institute for
Strategic Studies (IISS) (ลอนดอน) ยุทธศาสตรศึกษา (Strategic Studies) เปนสาขาวิชา
ทีเ่ ฟอ งฟูในยุคสงครามเย็น ทั้ง CSIS และ IISS ตางมีบทบาทในยุคสงครามเย็น เมื่อสงครามเย็น
ยุตลิ ง องคกรทั้งสองตางมีปญหาในการปรับบทบาท
Think Tank เปนสถาบันที่กอเกิดและเติบโตในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากกวาระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย และงอกงามในประเทศที่หนอทุนนิยม
เติบใหญมากกวาประเทศดอยพัฒนา ความคิดในการจัดตั้ง Think Tank มีกระบวนการ
โลกานุวตั ร โดยขยายจากประเทศศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกไปสูประเทศดาวบริวาร
ดวยคําแนะของธนาคารโลก เกาหลีใตไดจัดตั้ง Korea Development Institute
(KDI) เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตั้งแตป 2513
ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต สวนหนึง่ ตองนับเนื่องเปนผลงานของ KDI
แต KDI แตกตางจาก Think Tank ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก เพราะเหตุที่มิไดกอเกิด
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จากการริเริ่มของเอกชน หากแตถือกําเนิดจากการจัดตั้งของรัฐบาล โดยการผลักดันขององคกร
โลกบาล การแยกตัวออกจากระบบราชการ ทําให KDI ไมตองติดขัดดวยระเบียบราชการและ
สามารถกํ าหนดโครงสร า งอั ต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนชนิ ด ที่ ดึ ง ดู ด นั ก วิ ช าการที่ มี ค วาม
สามารถสูงสง ดวยเหตุที่ KDI มีความสัมพันธกับธนาคารโลกอยางแนบแนน KDI จึงไดรับ
อิทธิพลดานนโยบายจากธนาคารโลกดวย ในขณะที่ KDI มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เกาหลีใต จนในยุคสมัยหนึ่งถึงกับเขาไปรางกฎหมายเศรษฐกิจ แตการเติบใหญทางเศรษฐกิจ
ของเกาหลีใตกลับกัดกรอนและสรางความออนแอแก KDI เมือ่ บริษัทยักษใหญ หรือ Chaebols
รุงเรือง กําลังคนที่ทรงความรูความสามารถพากันตบเทาเขาทํางานให Chaebols เนื่องจาก
โครงสรางเงินเดือนและผลตอบแทนมีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจมากกวา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research
Institute = TDRI) เอาแบบอยางมาจาก Korea Development Institute โดยที่ไดรับการผลักดัน
จากธนาคารโลกเฉกเชนเดียวกัน แตการผลักดันมีลักษณะมัดมือชก โดยที่ขุนนางขาราชการไทย
อาจมีสวนรวมในการมัดมือดวย เมื่อรัฐบาลไทยขอเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loan) จากธนาคารโลกในป 2525 เงื่อนไขการดํ าเนิน นโยบาย (Policy
Conditionalities) ขอหนึง่ ก็คือ การจัดตั้งองคกรวิจัยนโยบายดุจเดียวกับ KDI TDRI คอนขาง
มีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน แตมีบทบาทนอยและเกือบไมมีบทบาทเลยในรัฐบาลนักเลือกตั้ง ทุกวันนี้
TDRI เปนเพียง ‘มือปนรับจาง’ ในการทําแผนพัฒนาใหแกหนวยราชการตางๆ ไมมีเวลาแมแต
จะติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ดวยเหตุดังนั้น จึงมิจํ าตองกลาวถึงบทบาทในฐานะ
‘องคกรผลิตความคิด’ ความสําเร็จของ TDRI มิอาจเทียบเทียมกับ KDI ได

