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ความเรียงวาดวยสภาพัฒน (ตอนที่หนึ่ง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือที่ผูคน
นิยมเรียกชื่อเดิมวา "สภาพัฒน" กําลังเปนเปาที่นักการเมืองรวมใจกันถลุง แตสภาพัฒนมิใช
กระสอบทรายชนิดที่จะถลุงกันงายๆ อยางนอยที่สุดนายกรัฐมนตรีก็กระโดดขึ้นไปเปนพี่เลี้ยงดวย
ตนเอง มิหนําซํ้าผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนยังมีลีลาการเตนฟุตเวิรกหลบหลีกการถลุงไดอยาง
งดงามอีกดวย
ความขัดแยงระหวางสภาพัฒนกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพิ่งกอเกิด
ในปลายยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตรัฐบาลเปรม 4
เปนตนมา สาเหตุที่ความขัดแยงนี้มีประวัติศาสตรไมยาวนานนักก็เพราะวา นับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ป 2475 เปนตนมา อํานาจการเมืองการปกครองถูกผูกขาดโดยกลุม
อํามาตยาธิปไตย จวบจนกระทั่งกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 จึงมีการยื้อแยงอํานาจระหวางกลุมอํามาตยาธิปไตยกับกลุม
พลังนอกระบบราชการ กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยสามารถยึดครองศูนยอํานาจในรัฐบาลเปรม
ไดอยางเหนียวแนนในระยะตน แตแลวก็คอยๆถูกปลดปลอยอํานาจในรัฐบาลเปรม 4-5 ดังจะเห็น
ไดวา จํานวนรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนขาราชการลดนอยถอยลงตามลําดับ
การที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518)
และรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (2519) ไมสามารถริเริ่มนโยบายและโครงการใหมๆไดมากนัก
สวนหนึ่งเปนเพราะสภาพไรวุฒิภาวะและขุมปญญาของพรรคการเมือง แตอีกสวนหนึ่งก็เปน
เพราะวิกฤติการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปะทุขึ้นระลอกแลวระลอกเลา อันเปน
มรดกที่ตกทอดมาจากระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ครั้นนักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถ
ตั้งตัวไดในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบตางก็รุมทึ้งทรัพยากรของแผนดินดวยการเสนอโครงการใหญ
นอยตางๆ บางโครงการก็เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง แตหลายโครงการกลับเปน
กลไกในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของนักการเมืองอยางโจงแจง
รัฐบาลเปรมไดปองกันการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบาย
ดวยมาตรการสําคัญอยางนอย 2 มาตรการ
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มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการตอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยหามมิใหเสนอเปนวาระจร เพราะการเสนอวาระจรมีผลในการบังคับ
ให ค ณะรั ฐ มนตรี ต  อ งลงมติ โ ดยที่ ยั ง มิ ไ ด ศึ ก ษาโครงการอย า งรอบคอบ เทคนิ ค การขอมติ
คณะรัฐมนตรีดวยการเสนอวาระจรมิไดริเริ่มโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง หากแตมีมา
กอนแลวในยุคอํามาตยาธิปไตย การขออนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราเหเกษตรกรในอดีตมักจะ
อาศัยเทคนิควาระจรเกือบทั้งสิ้น ความเขมงวดในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในยุ ค รั ฐ บาลเปรมมี ผ ลอย า งสํ าคั ญ ในการป อ งกั น การแสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ของ
นักการเมือง
มาตรการที่สอง ไดแก การเตะลูกออก โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการของ
โครงการ แตใหสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินํ าโครงการ
ไปพิจารณาและศึกษารายละเอียด หากคณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ออกมา ยอมมีนัยสําคัญวา
โครงการดังกลาวตองถูกแชแข็ง โดยสภาพัฒนทําหนาที่เปน `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น'
แชแข็งโครงการ ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา จนบัดนี้บรรดาโครงการที่รับหลักการมาแตยุครัฐบาลเปรม
สภาพัฒนไดศึกษารายละเอียดครบทุกโครงการแลวหรือยัง
การทําหนาที่ `องคการอุตสาหกรรมหองเย็น' ของสภาพัฒนนี้เอง ไดสรางความ
เจ็บแคนแกนักการเมืองเปนอันมาก นักการเมืองที่มีฉายาวาเปน `จอมโปรเจคท' ดังเชนนาย
สมัคร สุนทรเวช และนายมนตรี พงษพานิช ลวนแลวแตเคยมีวิวาทะกับเจาหนาที่ระดับสูงของ
สภาพัฒนมาแลวทั้งสิ้น
เมื่อกาวเขาสูยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สภาพัฒนก็ตกอยูในฐานะ
เสือลําบาก นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกําหนดทาทีการใชอํานาจบาตรใหญกับสภาพัฒน
แคนที่รอการชําระถึงกําหนดตองชําระ ผูบริหารระดับสูงของสภาพัฒนบางคนแสดงความรังเกียจ
เดียดฉั น ท ที่ จ ะทํ างานให แก รัฐ บาลที่ม าจากการเลือ กตั้ง โดยที่รัฐ บาลชาติ ช ายหันไปพึ่ง พิ ง
คําปรึกษาจากทีมงานบานพิษณุโลก มากกวาที่จะพึ่งพิงความเห็นของสภาพัฒนดังเชนที่เปนอยู
ในรัฐบาลเปรม
สถานะของสภาพั ฒ นกระเตื้องขึ้นมากในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
ซึ่งเปนรัฐบาลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ครั้นมาถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สถานการณ
ทําทาจะซํ้ารอยเดิม แตสถานะของสภาพัฒนก็ยังมิไดเลวรายเทายุครัฐบาลชาติชาย สวนหนึ่ง
เปนเพราะวา รัฐบาลชวนมีรัฐมนตรีหลายตอหลายทานที่มีภูมิหลังเปนเทคโนแครตมากอน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายสาวิตต โพธิวิหค และนายอํานวย วีรวรรณ
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา นายชวน หลีกภัย ยังคงเห็นวา สภาพัฒนทําหนาที่ที่เปนประโยชน
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แมผูนํ าพรรคประชาธิปตยจะปกปองสภาพัฒน แตผูนํ าพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ
ลวนแลวแตไมพอใจสภาพัฒน พรรคพลังธรรมไมพอใจที่สภาพัฒนเสนอความเห็นคัดคานการ
ยกเลิกคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง อีกทั้งไมพอใจที่สภาพัฒนเปนผูดูแลโครงการ
สนามบินหนองงูเหา พรรคความหวังใหมไมพอใจที่รัฐบาลชวนไมยอมผานโครงการพัฒนาแหลง
นํ้าขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใชงบประมาณ 8.8 หมื่นลานบาท แตกลับสงไปให
สภาพัฒนพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้มิตองกลาวถึงพรรคกิจสังคม ซึ่งเปนไมเบื่อ
ไมเมากับสภาพัฒนมาตั้งแตยุครัฐบาลเปรม 4 เพราะสภาพัฒนมีสวนขัดขวางโครงการของผูนํา
พรรคกิจสังคมหลายตอหลายโครงการ
ดวยเหตุที่สภาพัฒนมีบทบาทในการขัดขวางโครงการจํานวนมากนี้เอง นักการ
เมืองบางคนถึงกับกลาวหาวา สภาพัฒนเปนตัวการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คณะอนุกรรมการพิจารณารางขอสังเกตงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2536 (ซึ่ง
แตงตั้งโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร) มีความเห็นในทํานอง
ดังกลาวขางตนนี้ เพราะเสนอบันทึกความเห็นวา สภาพัฒนทําตัวกาวกายในทุกเรื่อง มิจําเพาะ
แตการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น การที่สภาพัฒนพิจารณาโครงการอยางลาชา
สรางความเสียหายแกประเทศชาติอยางมาก
นั ก การเมื อ งบางคนถึ ง กั บ กล า วหาว า สภาพั ฒ น ทํ าตั ว เป น เครื่ อ งมื อ ของ
พรรคประชาธิปตย โดยปลอยผานโครงการของพรรคประชาธิปตย แตนั่งทับโครงการของพรรค
การเมืองอื่น
ประเด็นที่นักการเมืองโจมตีสภาพัฒน บางประเด็นก็มีมูลแหงความเปนจริง
แตบางประเด็นก็เปนปฏิกิริยาของทารกที่ไมไดของเลนดังที่ตองการ ขอเท็จจริงพื้นฐานมีอยูวา
นักการเมืองจํานวนไมนอยมิไดเสนอและผลักดันโครงการดวยอาการอันสุจริต หากแตตองการ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากโครงการที่เสนอ ในเมื่อรัฐบาลและสังคมมีทรัพยากรอันจํากัด ยอม
มีค วามจํ าเป น ที่จ ะต อ งพิจ ารณากลั่น กรองโครงการ เพื่ อใหก ารใชท รั พ ยากรเปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สภาพัฒนไดทําหนาที่ดังกลาวนี้มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
หากการนําเสนอโครงการเปนไปดวยอาการอันสุจริต และโครงการนั้นมีคุณประโยชน ก็ไมนาเกรง
กลัวการกลั่นกรองโครงการ
แตเหตุใดนักการเมืองจึงเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการ ?
นักการเมืองขี้ฉอยอมตองเกรงกลัวการกลั่นกรองโครงการเปนธรรมดา ไมเพียง
แตเกรงกลัววาจะมีการคนพบจุดออนและปญหาของโครงการเทานั้น หากยังเกรงกลัววาจะถูกจับ
ไดไลทันในเรื่องการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย แตนักการเมืองที่ดีก็เกรงกลัวการ
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กลั่นกรองโครงการเชนกัน ประเด็นที่เกรงกลัวก็คือ สภาพัฒนมิไดกลั่นกรองโครงการจริง หากแต
นั่งทับโครงการไว ดังเชนที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ขอเกรงกลัวอีกประการ
หนึ่งก็คือ ความลาชาในการกลั่นกรองโครงการ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะมีอายุอันสั้น
นักการเมืองที่ครองอํ านาจมักจะมีอาการรอนรนในการผลักดันโครงการของตน เพราะหากพน
จากอํานาจไปแลว ยอมมิอาจฝากผลงานไวกับประชาชนได ในขณะที่นักการเมืองมีขอจํากัด
ดานเวลาในการครองอํ านาจ แตสภาพัฒนไมมีปญหาดานเวลา จึงสามารถใชเวลาในการ
กลั่ น กรองโครงการอย า งสบายอารมณ บางครั้ง จํ านวนโครงการที่ตอ งศึก ษาและพิจารณา
กลั่นกรองมีมากเกินกวากําลังคนที่มีอยูที่จะศึกษาไดภายในกําหนดเวลา ความลาชาจึงเกิดขึ้น
และกลายเปนจุดออนที่ถูกโจมตีในที่สุด
สภาพั ฒ น ค วรจะทํ าหน า ที่ เ ป น องค ก รที่ ศึ ก ษาและกลั่ น กรองโครงการตอไป
เพียงแตจะตองปรับบทบาทใหกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภาพัฒนจะตอง
ไมเขาไปเลนเกมการเมืองกับรัฐบาล ดังเชนการรูเห็นเปนใจกับรัฐบาลเปรมในการนั่งทับโครงการ
พฤติกรรมเชนนี้ยอมกอใหเกิดผลเสียแกสภาพัฒนในระยะยาว เมื่อรัฐบาลมอบหมายใหสภาพัฒน
ศึกษาและพิจารณาโครงการใด สภาพัฒนจักตองศึกษาและพิจารณาโครงการนั้นอยางจริงๆจังๆ
และกลาเสนอความเห็นอยางตรงไปตรงมา สภาพัฒนจึงจะสามารถธํารงฐานะความนาเชื่อถือของ
สภาพัฒนไวได หากมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จักตองจัดสรรให
เกณฑก ารประเมิ น โครงการควรจะเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
สาธารณชนควรจะไดรับรูวา โครงการประเภทใดที่สภาพัฒนและรัฐบาลใหความสําคัญอันดับสูง
อีกทั้งควรจะไดรับรูวา สภาพัฒนมีวิธีการในการประเมินประโยชนที่สังคมไดรับ (social benefit)
และตนทุนที่ตกแกสังคม (social cost) อันเกิดจากโครงการตางๆอยางไร ครอบคลุมประโยชน
และตนทุนประเภทใด และสภาพัฒนเลือกใช social discount rate อัตราใดในการประเมิน
โครงการ
สภาพัฒนมีประสบการณในการประเมินโครงการมากวา 30 ป นาจะถึงเวลา
ที่จะตองจัดทํ าคูมือการประเมินโครงการ เพื่อเปนประโยชนแกหนวยราชการและนักการเมือง
ที่ตองการเสนอโครงการ ชุมชนวิชาการจะไดถกเถียงกันไดวา เกณฑการประเมินโครงการของ
สภาพัฒนมีความสมเหตุสมผลทางวิชาการหรือไม อีกทั้งสาธารณชนจะไดพิจารณาวา สภาพัฒน
ประเมินโครงการดวยความลําเอียงและดวยความลักลั่นอยางไร
คุณภาพในการประเมินโครงการเปนประเด็นอันนาเปนหวง โครงการทาเรือ
นครสวรรคมิใชตัวอยางเดียวที่สะทอนใหเห็นถึงความผิดพลาดในการประเมินโครงการ ในเมื่อ
สภาพัฒนมีอํ านาจในการกลั่นกรองโครงการของหนวยราชการอื่นๆก็นาจะใจกวางพอที่จะให
บุคคลภายนอกเขาไปศึกษาและประเมินคุณภาพการกลั่นกรองโครงการของสภาพัฒนเอง

