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สภาพัฒนกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งตอไปนี้จะเรียก 
ยอๆวา สภาพัฒนฯ) ประกาศยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนยุทธศาสตรการพัฒนา และใช 
เปนฐานในการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

ผมรูสึกทั้งประหลาดใจและไมประหลาดใจที่สภาพฒันฯ มีคํ าประกาศเชนนี้

ในฐานะผู ร วมทํ าสงครามความคิดและวิพากษสภาพัฒนฯมาเปนเวลากวา 
สองทศวรรษ ผมยอมรูสึกประหลาดใจที่สภาพฒันฯ เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับยทุธศาสตรการพัฒนา
เชนนี้

ในป 2523 ผมเสนอบทความตอที่ประชุมการสัมมนาเรื่อง “วกิฤติการณเศรษฐกิจ
ไทยป 2522” ซึง่จดัโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยพยายามชี้ใหเห็นวา 
ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเผชิญกับวิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณแหงเสนทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ผมวิพากษยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลที่สภาพัฒนฯเลือกใช และ 
ชีใ้หเหน็วา โครงสรางของระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดของการเปดประเทศมากเกินไป พึ่งพิงประเทศ
มหาอํ านาจมากเกินไป อีกทั้งมีลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขา เนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่เลือกใชไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effects) ก็ดี 
และมลัีกษณะการพึ่งพิงเงินทุนตางประเทศ (External Finance Dependency) เนื่องจากการออม
ภายในประเทศไม พอเพียงที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนก็ดี เหลานี้ลวนเปนอาการ 
ทีบ่งบอกวิกฤติการณแหงโครงสรางทั้งสิ้น

ผมวิพากษกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหา
และสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประชาชน และชี้ใหเห็นวา กระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีอคติที่ฝงรากลึก (Embodied Bias) 3 ดาน ดานแรกเปนอคติที่เกื้อกูล
ผลประโยชนของคนเมือง (Urban Bias) มากกวาประชาชนในชนบท ดานที่สองเปนอคติในการ 
ใหประโยชนแกภาคอตุสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias)  ดานที่สามเปนอคติ
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ในการใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตมากกวาการแกปญหาความยากจนและการ
กระจายได (Target Bias)

ตลอดทศวรรษ 2520 และ 2530 สภาพัฒนฯเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจไทยเขาสูวงโคจรไปเปน ‘ดาวบริวาร’ ของระบบทุนนิยมโลก และเรงเครื่องระบบเศรษฐกิจ
ไทยในลูวิ่งแขงระหวางประเทศ (Catching-up Process) โดยหวังที่จะเปลี่ยนโครงสรางเปน
ประเทศอตุสาหกรรมใหม (NIC) ผูนํ าสภาพฒันฯ รวมทัง้กระทรวงทบวงกรมอื่นๆตบเทาไปดูงาน
ใน Asian NICs มกีารถกอภปิรายวา ประเทศไทยควรจะยึดแบบจํ าลองเกาหลีใตหรือแบบจํ าลอง
ไตหวัน NIC กลายเปนคํ าขวัญที่ผูนํ าสภาพัฒนฯ ใชสะกดชนชาวไทย ผูคนจํ านวนมากที่ตอง 
มนตรา NIC พากนัปาวรองใหเรงเครื่องเศรษฐกิจไทยในลูวิ่งแขงระหวางประเทศ โดยไมนํ าพาวา 
ราษฎรทั้งในเมืองและชนบทจํ านวนมากมิอาจกาวเขาสูลูวิ่งและรวมแขงขันได ผูนํ าสภาพัฒนฯ 
บางคนถงึกับประกาศวา ไทยจะเปน ‘เสอืทั้งหา’ โดยมไิดซมึซับขอเท็จจริงที่วา นอกจากเกาหลีใต 
ไตหวัน สิงคโปร และฮองกงแลว ไทยยังตามหลังมาเลเซยีอยูหลายขุมนัก ในเวลานั้น ฝายที่
ตอตานการเปน NIC เปนเสยีงขางนอย ทั้งในวิชาการเศรษฐศาสตรและในหมูขุนนางนักวิชาการ 
ทีม่บีทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ

ในการประชุมวิชาการประจํ าป 2532 ในหัวขอ “หากไทยเปน NIC คนไทยจะได
อะไร” ซึง่จดัโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมไดรับมอบหมายใหกลาวสรุปผล
การประชมุคร้ังนัน้ แมวาผูเสนอผลงานวิชาการสวนใหญเอนเอียงไปในทางที่สนับสนุนใหไทยเปน 
NIC ผมไดถือโอกาสกลาวเตือนใหเห็นขอจํ ากัดของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ 
สงออก (Export-oriented Industrialization) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น Fallacy of 
Composition พรอมทั้งชี้ใหเห็นผลเสียอยางมหันตที่ตกแกประชาชนในภาคเกษตรกรรม เมื่อ 
การสงออกตกตํ่ าชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนในป 2539 ผมเสนอคํ าถามใหสาธารณชน 
ถกอภปิรายอกีครั้งหนึ่งวา ภาวะตกตํ่ าของการสองออกเปนผลจาก Fallacy of Composition ของ
ยทุธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมเพื่อการสงออกหรือไม

เมื่อกํ าแพงเบอรลินพงัทลายและอาณาจักรโซเวยีตลมสลาย ดูเหมือนวา ระบบ
ทนุนิยมจะ ‘ชนะ’ ระบบสงัคมนิยม จนถึงระดับที่ปรานซสิ ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) ตีปกวา 
มนษุยพิภพไดมาถึง ‘ปลายทางแหงประวัติศาสตร’ (The End of History) แลว ฉันทมติแหง 
วอชิงตัน (Washington Consensus) กลายเปนกรอบการดํ าเนินนโยบายที่แผอิทธิพลปกคลุมโลก 
โดยทีฉั่นทมติแหงวอชิงตันมีกระบวนการโลกานุวัตร (Globalization of Washington Consensus)
ดวยประเทศทั้งในโลกที่สองและโลกที่สามจํ านวนมากเดินตามแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน  
ทัง้โดยสมคัรใจและโดยภาวะจํ ายอม อันเปนผลจากการกดดันของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ธนาคารโลก  และสหรัฐอเมริกา
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สภาพฒันฯ กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยกลายเปนกลไกของ
ฉันทมติแหงวอชิงตันในการ ‘เปดบริสุทธิ์’ ระบบเศรษฐกิจไทย ดวยการผลักดันสังคมเศรษฐกิจไทย
สูเสนทางเสรนียิมทางเศรษฐกิจอยางเต็มรูป ทั้งดานการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ 
ยิง่เมือ่ธนาคารโลกเสนอรายงานเรื่อง The East Asian Miracle : Economic Growth and 
Public Policy (1993) โดยกลาวถึงความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออก และ 
ผลักดันใหประเทศดอยพัฒนาทั้งในละตินอเมริกาและอัฟริกาเอาอยางอาเซียตะวันออกดวยแลว  
ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแกผูนํ าสภาพัฒนฯและบรรดาขุนนางนักวิชาการที่สนับสนุนแนวทางฉันทมติ
แหงวอชงิตนั หากคนเหลานี้สามารถขับขานสํ าเนียงเสนาะ ก็คงขับลํ านํ าวาดวย ‘เราชะนะแลว  
แมจา’

ตลอดชวงเวลาที่เกิด‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจในอาเซียตะวันออก’ ตาม        
วาทกรรมของธนาคารโลก ผูนํ าสภาพัฒนฯไมเคยรับฟงขอวิพากษวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 
ทั้งในประเด็นเรื่องความไมสมดุลในการพัฒนา ผลเสียที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผลกระทบทีม่ตีอความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ วิวาทะวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเกิดขึ้น
บอยครัง้ในทีป่ระชมุทางวิชาการ แตอหังการแหงอวิชาทํ าใหผูนํ าสภาพัฒนฯเหลานี้ไมใสใจวิวาทะ
เร่ืองนี้ เมื่อมีการเรียกรองเรื่องความเปนธรรมในการกระจายรายได ผูนํ าสภาพัฒนฯบางคน 
ตอบโตอยางครื้นเครงวา หากตองการความเปนธรรม คนไทยจะตองจนอยางเทาเทียมกันดุจดัง 
สหภาพพมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนาปรากฏอยางชัดเจนในทศวรรษ 2530  
จนผมเสนอบทวิเคราะหประเด็นนี้ในรายงานเรื่อง “สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550” ในการ
ประชมุวชิาการประจํ าป 2536 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในขณะที่สภาพัฒนฯ 
ผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยเปน NIC โดยยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ 
สงออกและเดินตามแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน ซึ่งผมตั้งชื่อวา ‘ยทุธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา’
ประชาชนในชนบทกลับยึดกุมยทุธศาสตร ‘ชมุชนทองถิ่นพัฒนา’ เนนการพึง่ตนเอง พัฒนาโดย 
ยึดกุมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน และละทิ้งระบบการผลิตเพื่อการพาณิชย 
ปญญาชน นกัวชิาการ และผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชน หันมาสนับสนุนยุทธศาสตร ‘ชมุชนทองถิ่น
พฒันา’ และโจมตียทุธศาสตร ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ โดยมกีารสงออกและการทองเที่ยวเปนเปาแหง
การโจมตี

เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบู เ ร่ิมปรากฏโฉมหลังป 2528 เวลานั้นผมเปน
บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร อาจารยอัมมาร สยามวาลา เสนอบทวิเคราะห
เร่ือง “เราควรเปนหวงเรื่องการเก็งกํ าไรในตลาดหุนและตลาดที่ดินตรงไหน?” ในป 2533 โดยที่
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ซึ่งเวลานั้นยังเปนอาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
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รวมวงวิวาทะดวย อันสะทอนใหเห็นวา วงวิชาการเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบู แตในหมูขุนนางนักวิชาการผูมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ไมเพียงแตไมคิด
ยับยั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบูเทานั้น หากยังหาประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู 
อีกดวย เมือ่เศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย และระบบเศรษฐกิจไทยรวงหลนสูหุบเหวแหงความตกตํ่ า 
สภาพัฒนฯ ในฐานะองคกรผูมีหนาที่กํ าหนดนโยบายยากที่จะปฏิเสธการมีสวนรวมในการ 
รับผิดได

ดวยภูมิหลังดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้ ผมจึงรูสึกประหลาดใจที่สภาพัฒนฯ 
ประกาศยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เพราะปรัชญาเศรษฐกิจ       
พอเพียงไปดวยกันมิไดกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ไปดวยกันมิไดกับแนวทางตาม        
ฉันทมติแหงวอชิงตัน และไปดวยกันมิไดกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
หากตองการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตองปรับยุทธศาสตร 
เหลานี้

แตภูมหิลงัดงัที่ผมเลาขางตนนี้อาจไมเปนธรรมกับผูคนในสภาพัฒนฯ ในองครวม 
เพราะเปนเรื่องราวของทิศทางการพัฒนาที่กํ าหนดโดยผูนํ าสภาพัฒนฯที่มีอํ านาจ แทที่จริงแลว        
ผูคนในสภาพัฒนฯจํ านวนไมนอยไมเห็นดวยกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ไมเห็นดวย 
กับการละเลยการพัฒนาชนบท ไมเห็นดวยกับการละเลยปญหาความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
ไมเห็นดวยกับทิศทางการพัฒนาที่ทํ าลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดต่ืนเตน 
หรือปรีดาปราโมทยกับการที่สังคมเศรษฐกิจไทยจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม เพียงแตผูคน
เหลานี้มิอาจทัดทานผูนํ าสภาพฒันฯ ที่มีอํ านาจได

จุดเปลี่ยนผันของสภาพัฒนฯเกิดขึ้นเมื่อมีการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยที่มีนวัตกรรมอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก 
การยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) ในกระบวนการรางแผนพัฒนา 
อีกดานหนึ่ง ไดแก การกํ าหนดให ‘คน’ เปนตัวตั้งในการกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนา การ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูนํ าสภาพัฒนฯ โดยที่ผูนํ าใหม 
ยอมรับกระแสยทุธศาสตร ‘ชมุชนทองถิ่นพัฒนา’ ดวยเหตุดังนี้ นักคิดและผูนํ าขบวนการ ‘ชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา’ จงึสามารถเขาไปมีบทบาทในกระบวนการรางแผนพัฒนาได

อยางไรกต็าม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไมประสบความสํ าเร็จดวยเหตุปจจัยสํ าคัญ
อยางนอย 2 ประการ ประการแรก วกิฤตกิารณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540  
ทํ าใหทรัพยากรภาครัฐถูกผันไปใชแกไขภาวะวิกฤติ ประการที่สอง หนวยราชการจํ านวนมาก  
รวมทั้งบางภาคสวนในสภาพัฒนฯมิไดเห็นดวยกับปรัชญาพื้นฐานของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8  
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เหตปุจจยัประการแรกเปนเรื่องสุดวิสัย สวนเหตุปจจัยประการที่สองนับเปนอุปสรรคสํ าคัญในการ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการพัฒนา

การปรับยุทธศาสตรการพัฒนา โดยยึด ‘คน’ เปนตัวตั้ง ดังที่ปรากฏในแผน   
พฒันาฯ ฉบับที่ 8 เปนการปรับเปลี่ยนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การที่สภาพัฒนฯ 
ประกาศยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงในกระแสเดียวกับการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

ความสํ าเร็จในการรางแผนพัฒนาฯมิใชเร่ืองยาก แตการแปลงแผนพัฒนาฯไป
เปนมาตรการทางนโยบายเปนเรื่องยากยิ่ง

หมายเหตุ บทความนี้เขียนขึ้นโดยมิไดรับการสนับสนุนจากงบประชาสัมพันธของสํ านักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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