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นักผลิตนโยบายกับนักการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมแปลคําวา "นักผลิตนโยบาย" จากคําวา Policy Entrepreneur ศาสตราจารย
พอล ครุกแมน (Paul Krugman) เปนผูใชคํานี้ในหนังสือชื่อ PeddlingProsperity (New York :
W.W. Norton and Co., 1994) ดังเปนที่ทราบกันดีวา ศาสตราจารยครุกแมนเปนนักเศรษฐศาสตร
หนุม ผูมีอนาคตในโลกวิชาการอันเรืองรอง โดยที่ในอดีตมีผลงานในการบุกเบิกการวิเคราะห
ทฤษฎีการคาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Trade Theory)
Peddling Prosperity นํ าเสนอภาพกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริกาในรอบสองทศวรรษที่ผานมานี้ โดยพุงเปาโจมตีไปที่ Policy Entrepreneur
ในสังคมอเมริกัน
ในขณะที่ศาสตราจารยครุกแมนใชคําวา Policy Entrepreneur ในบริบทสังคม
อเมริกัน ผมใชคําวา "นักผลิตนโยบาย" ในบริบทสังคมไทย "นักผลิตนโยบาย" จึงมิไดมีความหมาย
เดียวกับ Policy Entrepreneur ที่ศาสตราจารยครุกแมนใช
ในประวัติศาสตรการเมืองไทยนับแตป 2475 เปนตนมา ระบบราชการเปน
แหลงผลิตนโยบายที่สําคัญ ในขณะที่รัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาผูแทนราษฎร เกือบไมมี
บทบาทใดๆในเรื่องนี้ คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ใครคือนักผลิตนโยบายในสังคมเศรษฐกิจไทย
คําตอบก็คงพุงเปาไปยังกลุมขุนนางนักวิชาการ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Technocrats
หากจะเปรียบเทียบกับองคกรธุรกิจเอกชน กลุมขุนนางนักวิชาการมีสถานะ
ประดุจผูจัดการระดับกลาง (Middle-level Managers) คนเหลานี้มีหนาที่ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณทางเศรษฐกิจดานตางๆ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมตลอดจนการใหขอเสนอ
แนะทางนโยบาย กลุมขุนนางนักวิชาการจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะนักผลิตนโยบาย โดยไมเคย
ตองเผชิญกับการทาทายจากนักวิชาการนอกระบบราชการ อยางนอยจนถึงกลางทศวรรษ 2510
เหตุที่กลุมขุนนางนักวิชาการสามารถผูกขาดอาชีพนักผลิตนโยบาย มิไดเปน
เพราะโครงสร า งส ว นบนที่ เ ป น ระบอบเผด็ จ การ/คณาธิ ป ไตยเท า นั้ น หากยั ง เป น เพราะ
มหาวิทยาลัยออนแอ และภาคธุรกิจเอกชนยังไมเขมแข็งอีกดวย เมื่อมหาวิทยาลัยออนแอ สํานัก
วิชาการมหาวิทยาลัยไมปรากฏตัวตน กลุมขุนนางวิชาการสามารถครอบงําการเรียนการสอนใน
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มหาวิทยาลัยได ไมจํากัดเฉพาะสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หากยังครอบคลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย กลุมขุนนางนักวิชาการสามารถอาศัยกระบวนการเรียนการสอน
ในการกลอมเกลาทัศนคติของนักศึกษาใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายดานตางๆของรัฐบาล นับเปน
การสกัดกั้นทัศนะเชิงวิพากษที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง
แต เ มื่ อ โครงสร า งส ว นบนแปรเปลี่ ย นไปในทางที่ มี ลั ก ษณะประชาธิ ป ไตย
มากขึ้น มหาวิทยาลัยเขมแข็งขึ้น เนื่องจากมีการสรางอาจารยประจําอยางตอเนื่อง และภาค
ธุรกิจเอกชนเติบใหญทางเศรษฐกิจ กลุมขุนนางนักวิชาการเริ่มตองเผชิญกับการทาทาย อาจารย
มหาวิทยาลัยเริ่มสงเสียงวิพากษนโยบายดานตางๆของรัฐบาล โดยที่ภาคธุรกิจเอกชนก็รวม
เปลงเสียงดวย การณทั้งหมดนี้เริ่มปรากฏเมื่อตนทศวรรษ 2510 และปรากฏอยางชัดเจนหลังการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองป 2516
อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ต  อ งการแปรสภาพเป น นั ก ผลิ ต นโยบายไม ป รากฏ
ใหเห็นในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตเริ่มปรากฏใหเห็นในยุครัฐบาลถนอม-ประภาส
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภายหลัง การเลือ กตั้ง ป 2512 และปรากฏอย า งชัด เจนยิ่งภายหลังการ
รัฐประหารป 2514 แตอาจารยมหาวิทยาลัยที่เขาไปเปนที่ปรึกษารัฐบาลเผด็จการเหลานี้มักจะถูก
ประนามจากวงวิชาการดวยกันเอง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 มีผลในการพลิกโฉมตลาด
นโยบายเศรษฐกิจอยางสําคัญ อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากถูกดึงไปเปนนักผลิตนโยบาย
ในยุครัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (2516-2518) ซึ่งมีนายปวย อึ้งภากรณเปนประธาน
คณะที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจ เมื่อยางเขาสูยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง อาจารยมหาวิทยาลัยสามารถ
ทําหนาที่นักผลิตนโยบายโดยไมถูกประนาม ดังที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลเผด็จการ
ในระยะแรก บทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะนักผลิตนโยบายมีไมสู
มาก ทั้งในยุครัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช และรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แตบทบาท
ดังกลาวนี้ทบทวีในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2523-2531) นับตั้งแตนั้นมา นักผลิต
นโยบายมิไดถูกผูกขาดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการอีกตอไป
แต อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย มิ ใ ช ก ลุ  ม คนนอกระบบราชการเพี ย งกลุ  ม เดี ย ว
ที่แยงชิงบทบาทหนาที่จากกลุมขุนนางนักวิชาการ นักวิชาการจากภาคธุรกิจเอกชนก็ถูกดึงเขาสู
อาชีพนักผลิตนโยบายดวย การณดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช (2518- 2519) ที่นํานักวิชาการจากธนาคารกรุงเทพมาเปนนักผลิตนโยบาย ตอมา
เมื่อพรรคกิจสังคมเขารวมรัฐบาลเปรม 1 (2523-2524) และนายบุญชู โรจนเสถียร ดํารงตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ นักวิชาการจากธนาคารกรุงเทพอีกนั่นแหละที่ถูกดึงไปใชงาน
ณ บัดนี้ กลุมทุนตางๆลวนพยายามผลักดันตัวแทนเขาไปเปนนักผลิตนโยบาย ทั้งนี้เพื่อใหมี
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หลักประกันวา นโยบายที่ผลิตออกมาไมเพียงแตจะไมลิดรอนผลประโยชน หากยังเกื้อกูล
ผลประโยชนกลุมตนดวย
ขุ น นางนั ก วิช าการที่ป ระสบความสํ าเร็จในการผลิต นโยบายมักจะกาวขึ้นไป
เปนชนชั้นนําทางอํานาจ (power elite) บางคนสามารถรักษาพรหมจรรยของมืออาชีพจนสิ้น
อายุขัย แตบางคนไตเตาไปสูปรามิดแหงอํานาจ ทั้งในยุครัฐบาลอํามาตยาธิปไตยและยุครัฐบาล
นักเลือกตั้ง ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางการเมืองก็มีมากหลาย แตก็ลมเหลวก็มีไมนอย
นักผลิตนโยบายจากภาคธุรกิจเอกชน เมื่อพนจากตําแหนง มักจะกลับไปสูอาชีพ
ดั้งเดิมของตน ภาคธุรกิจเอกชนและกลุมทุนมีชองทางและกลไกในการผลักดันนโยบายมากมาย
นัก โดยมิจําตองมีตัวแทนเขาไปเปนนักผลิตนโยบายโดยตรง
แตสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยมีจํานวนไมมากนักที่ประสบความสําเร็จในฐานะ
นักผลิตนโยบาย ผูที่ประสบความสํ าเร็จเหลานี้บางคนเลือกเดินบนถนนการเมืองและปนปาย
ปรามิดแหงอํ านาจ นักผลิตนโยบายที่ผันตัวเองไปเปนรัฐมนตรีหลายคนสามารถเดินบนถนน
การเมืองไดอยางราบรื่น แตบางคนกลับตองฟนฝามรสุมทางการเมืองที่เหี้ยมโหด ความสําเร็จ
หรือความลมเหลวขึ้นอยูกับโครงสรางสวนบนของสังคมเศรษฐกิจ รวมตลอดจนโครงสรางของ
รัฐบาลเปนสําคัญ
นั ก ผลิ ต นโยบายมั ก จะดํ ารงตํ าแหนง รัฐ มนตรีไดอยา งคอ นขา งราบรื่น ในยุ ค
รัฐบาลอํามาตยาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากยุครัฐบาลเปรม (2523-2531) และยุครัฐบาลอานันท
(2534-2535) ซึ่งมีนักผลิตนโยบายทั้งที่มีภูมิหลังเปนขุนนางนักวิชาการและอาจารยมหาวิทยาลัย
จํ านวนไมนอยเขารวมรัฐบาล ในยุคสมัยดังกลาวนี้ มรสุมทางการเมืองสวนบุคคลมีไมมาก
ความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการทํ าหนาที่รัฐมนตรีขึ้นอยูกับความสามารถและศิลปะทาง
การเมืองสวนบุคคลเปนสําคัญ
แตนักผลิตนโยบายมักจะไมประสบความสําเร็จในการทําหนาที่รัฐมนตรีในยุค
รัฐบาลนักเลือกตั้ง กรณีนายวีรพงษ รามางกูรในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ และกรณี
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
ความลมเหลวมิไดเกิดจากการไรความสามารถ บุคคลทั้งสองตางประสบความสําเร็จในฐานะ
นักผลิตนโยบาย คนแรกในยคุรัฐบาลเปรม อีกคนหนึ่งในยุครัฐบาลชาติชาย แตแรงกดดันทาง
การเมืองทําใหบุคคลทั้งสองไมมีโอกาสใชวิชาความรูและแสดงความสามารถใหเปนประโยชนแก
สังคมอยางเต็มที่
นั ก ผลิตนโยบายที่ไรฐานทางการเมืองยอมยากที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีใน
รัฐบาลนักเลือกตั้งได การที่มิไดเปนนักเลือกตั้งยอมขาดสัญลักษณของการรวมเผาพันธุเดียวกัน
มรสุมทางการเมืองลูกแรกที่ตองเผชิญก็คือ แรงกดดันจากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลดวยกันเอง
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สวนหนึ่งเปนแรงกดดันใหพนไปจากตํ าแหนง เพื่อจัดสรรตํ าแหนงวางใหแกนักเลือกตั้งพันธุ
เดียวกัน อีกสวนหนึ่งเปนแรงกดดันใหใชอํานาจในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดสรร
แกกลุมการเมืองรวมรัฐบาล นักผลิตนโยบายหากไมสามารถฝามรสุมการเมืองลูกแรกนี้ไปได
ก็ยากที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดนาน
แตนักผลิตนโยบายที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรียังตองเผชิญมรสุมลูกอื่นๆ ดังเชน
การจองจับผิดของฝายคาน และแรงกดดันจากกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เมื่ อ นายวี รพงษ รามางกู ร ดํ ารงตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง
ในยุครัฐบาลชาติชาย นายวีรพงษไดรับการยอมรับจากกลุมขุนนางนักวิชาการและจากกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน ดวยเหตุที่เขาประสบความสําเร็จ
ในการทําหนาที่นักผลิตนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาคในยุครัฐบาลเปรมอยางดียิ่ง มรสุมที่ตอง
เผชิญมีเฉพาะแรงกดดันจากกลุมการเมืองในรัฐบาลนั้นเอง แตมรสุมลูกนี้ก็รุนแรงพอที่จะบั่นทอน
ศักยภาพในการทํางาน ในขณะที่การดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาล
ชาติชายไมสูราบรื่น การดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเดียวกันในรัฐบาลอานันทกลับ
ราบรื่นยิ่ง
เมื่อนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ในรัฐบาลบรรหาร นายสุรเกียรติ์ตองเผชิญมรสุมยิ่งกวาที่นายวีรพงษเผชิญในรัฐบาลชาติชาย
ไมเพียงแตจะมีแรงกดดันจากกลุมการเมืองภายในรัฐบาลเทานั้น นายสุรเกียรติ์ยังตองเผชิญกับ
วิกฤติแหงศรัทธาอีกดวย เนื่องเพราะมิไดรับการยอมรับจากกลุมขุนนางนักวิชาการทั้งในกระทรวง
การคลังและธนาคารแหงประเทศไทย แตที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ แรงตอตานจากกลุมทุนการเงิน
บทเรียนสําหรับนักผลิตนโยบายก็คือ ถนนสายที่นําไปสูยอดปรามิดแหงอํานาจ
ในยุครัฐบาลนักเลือกตั้งมิไดราบเรียบเสมอดวยยุครัฐบาลอํามาตยาธิปไตย หากนักผลิตนโยบาย
มิไดกลายพันธุเปนนักเลือกตั้ง ก็ตองเผชิญมรสุมทางการเมืองตั้งแตตน การเปนนักผลิตนโยบาย
มิ ใ ช เ ส น ทางลั ดสํ าหรับอาจารย ม หาวิท ยาลัยและขุน นางนัก วิช าการในการปน ปา ยไปสู ย อด
ปรามิดแหงอํานาจอีกตอไป

