การพัฒนาประเทศ : ในมุมมองของชาวบ้าน
การพัฒนาประเทศในรอบครึงศตวรรษทีผ่านมามีวิธีและแนวทางดําเนินการทีน่าศึกษา
เพราะแต่เดิมนันประเทศไทยมีจํานวนประชากรไม่มากนัก โดยเราเคยได้ ยินว่ามีประชากรทังหมดราว
18 ล้ านคน สมัยเด็กๆเราคุ้นกับจํานวนประชากรดังกล่าว ฉะนันการบริ หารจัดการประเทศไม่ค่อย
ยุ่งยากและซับซ้ อนอะไรมากนัก ประกอบกับไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ตามทีได้ ยินการ
พูดจาเป็ นการทัวไปว่านํามีปลา ในนามีข้าว อยูอ่ ย่างสบาย ไม่เดือดร้ อน ส่วนสินค้ าส่งออกก็ถือเป็ น
ผลิตภัณฑ์พืนๆได้ แก่ ข้ าว ยางพารา ไม้ สกั เป็ นต้ น แต่เมือมีจํานวนประชากรเพิมขึนและการบริ หาร
จัดการเริมหลากหลายขึนและประเทศจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนาเพือให้ มาตรฐานการครองชีพดีขนหรื
ึ อ
อยู่ดีดินดีมากขึน ฉะนันความต้ องการการพัฒนาประเทศจึงมีความจําเป็ น การพัฒนาประเทศตังแต่
ปี 2504 คือหลังสงครามโลก ไทยถูกสังให้ การพัฒนาประเทศจะต้ องปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวความคิดขององค์กรนานาชาติในต่างประเทศ เพราะสถาบันเหล่านีอ้ างความช่วยเหลือทีเขา
ให้ แก่ประเทศไทย ซึงธนาคารโลกได้ สงให้
ั ไทยมีแผนในการพัฒนาประเทศ ซึงเป็ นแผนทุก 5 ปี เริ ม
ปี 2504 เราคุ้นและพัฒนาประเทศในแนวทางของธนาคารโลกมาเป็ นเวลาช้ านาน บทความเรื องนีจะ
ได้ วิเคราะห์ ผลการพัฒนา ข้ อดี ข้ อเสีย และการพัฒนาของเรื องทีควรจะได้ ความสนใจในมิติต่างๆ
ในมิติแรกการพัฒนาประเทศด้ วยระบบการวางแผนในระดับประเทศ ปกติมกั จะจะใช้ โดยประเทศที
ปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ ซึงการวางแผนเป็ นการควบคุมการผลิต หรื อระบบควบคุมอุปสงค์
และอุปทาน (Demand and Supply) ซึงเป็ นหัวใจของกลไกตลาดในระบบทุนนิยม แม้ ไทยจะเป็ น
เอกราช มีทรัพยากรมากมาย และมีวฒ
ั นธรรมหลากหลาย เมือมีคนมากขึน เราก็เป็ นประเทศที
เรี ยกว่ากําลังพัฒนาหรื อประเทศโลกทีสาม มีความจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนาประเทศและเพิมรายได้
ให้ แก่ประชาชนให้ มีการอยูด่ ีกินดี ไทยรับความช่วยเหลือจากตะวันตก ฉะนันเราต้ องปฏิบตั ิตาม
เงือนไขทีสถาบันเหล่านันได้ กําหนดขึน ฉะนันการพัฒนาประเทศของเราจึงยึดการวางแผนพัฒนามา
ตลอด เหมือนกับประเทศคอมมิวนิสต์และประเทศกําลังพัฒนาอืนๆ ในประเด็นการพัฒนาประเทศ
ด้ วยวิธีการวางแผนเหมาะสมและถูกต้ องหรื อไม่นนั อาจจะไม่นํามาวิเคราะห์เพราะแม้ ปัจจุบนั ซึงใช้
เวลากว่าครึงศตวรรษ เราก็พฒ
ั นาประเทศด้ วยวิธีการวางแผนพัฒนาอยู่และจะใช้ ต่อไปอีก แต่
ประเด็นทีควรนํามาพิจารณาในการบริ หารประเทศว่าเรื องใดควรไม่ควรในการนํามาพัฒนาประเทศ

แต่ละช่วงเป็ นประเด็นสําคัญโดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบกับประเทศเพือนบ้ านและประเทศเจริ ญอืนๆ การ
กําหนดแผนและโครงการพัฒนาต่างๆ ในระยะเริ มต้ นไทยจะใช้ แนวทางระบบรวบรวมโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ คือ กระทรวง ทบวง กรม เป็ นสําคัญ โดยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็ นฝ่ ายรวบรวมข้ อมูล เพือจะได้ ทราบว่าใน 5 ปี ข้างหน้ า ใครจะทําอะไรทีไหนและใช้ งบประมาณ
เท่าไร ยกตัวอย่าง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จะตัดถนนกีเส้ น ยาวเท่าไร จากไหนไปไหน เมือ
ทุกหน่วยงานรวบรวมงานทีตนจะทําแล้ วก็ทําเป็ นแผนพัฒนาว่าปี หนึงๆ หรื อ 5 ปี จะมีแผนงานและ
โครงการใดบ้ างรวมเป็ นแผนชาติ ดูคล้ ายฟั งเสียงจากข้ างล่าง คือกระทรวง ทบวง กรม แต่ในทาง
ปฏิบตั ิ กระทรวง ทบวง กรม เป็ นผู้ตดั สินใจแทนทังสินว่าจะทําแผนและโครงการใด ทีไหน ส่วนใหญ่
จะตัดสินใจเองโดยไม่มีส่วนร่วมจากประชาชนโดยแท้ จริ ง โดยกระทรวง ทบวง กรม ยังมีบารมีทีจะ
ริ เริมและดําเนินการจึงมีการวิงเต้ นในระดับกระทรวง ทบวง กรมสูงและระดับกรม มีหลายช่วงเวลา
แผนและโครงการถูกกําหนดจากส่วนกลางหรื อทีเรี ยกว่าส่วนบน (Top down) แต่ในระดับหลังมีการ
ฟั งเสียงข้ างล่างด้ วยหรื อทีเรี ยกว่า (Bottom up) โดยเฉพาะนําความคิดเห็นของประชาชนมาร่วม
ตัดสินใจด้ วย หลายกรณีในระยะหลังๆ การดําเนินแผนงานและโครงการใดในระดับพืนทีมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ให้ ฟังเสียงจากประชาชนหรื อได้ รับการยินยอมจากประชาชนด้ วย จากประเด็นดังกล่าว
อาจกล่าวได้ ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นแผนของทางราชการ ประชาชนมีสว่ นร่วมน้ อย
มาก ฉะนันแม้ แต่เมือปี 2540 รัฐธรรมนูญได้ บญ
ั ญัติการมีสว่ นร่วมของประชาชนไว้ เป็ นสําคัญ แต่
ในทางปฏิบตั ิมีการทําตามได้ น้อยมาก ส่วนใหญ่ทําเป็ นพิธีแทบทังสิน จริ งอยูข่ ณะนีเพือนบ้ านของ
เราหลายประเทศทังทีเป็ นคอมมิวนิสต์และโลกเสรีเน้ นการวางแผนระยะยาว 20 ปี ผู้นําไทยก็เพิงหัน
มาให้ ความสนใจและอยากจะวางแผน 20 ปี บ้าง เพือให้ ไทยเป็ นประเทศเจริ ญเหมือนประเทศอืน
ในประเด็นทิศทางของแผนพัฒนาประเทศมีการวิเคราะห์ว่าเราให้ ความสําคัญกับการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจคือเน้ นผลผลิตมวลรวมของชาติ (Gross domestic product) GDP มาก
เกินไป จริ งอยู่ในช่วงหนึง GDP ของไทยเราทําได้ ดีมากคือ 5-10% ทุกปี แต่ตอนหลังตกลง
รวมทังบางปี ติดลบ มีการวิจารณ์ว่าความสุขทีแท้ จริ งของประชาชนไม่น่าจะเน้ น GDP แต่ควรจะเน้ น
มวลรวมความสุข (Gross Happiness Product, GHP) เช่นหลายประเทศในโลกได้ แก่ ประเทศ
สแกนดิเนเวีย ประเทศภูฏาน เป็ นต้ น ผมเห็นว่าทางทีดีทีสุดทีทุกคนควรเน้ นทัง 2 มิติควบคู่กนั ไป
ในมิติการพัฒนาระบบสาขา (Sectors) หรื อการพัฒนาระบบย่อย (Micro development)
ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสังคม การพัฒนาการท่องเทียว
และอืนๆ โดยเฉพาะ ในระยะหลังเรามาเน้ นการให้ ความสําคัญแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก ซึงขณะนีกําลังประสบปั ญหาการส่งออกติดลบเพราะประเทศต่างๆ

ไม่ว่าสหรัฐ ยุโรป เศรษฐกิจตกตํา ทําให้ อํานาจการซือลดลง ทําให้ ไทยขายสินค้ าไม่ได้ ทังๆ ทีไทย
เป็ นประเทศเกษตรกรรม แต่เราไม่เคยให้ ความสนใจและไม่เน้ น ฉะนันเกษตรกรของไทยกําลังจะตาย
อย่างไม่น่าเชือ เช่น ผู้ผลิตข้ าวขายไปทัวโลกแต่ชาวนาไทยจนแทบเอาตัวไม่รอด ผู้ปลูกยางซึงแต่เดิม
มีแต่ชาวใต้ ทีปลูกและทนทุกข์ทรมานมานาน แต่ปรากฎว่าได้ มีการขยายการปลูกไปยังภาคต่างๆ
โดยเฉพาะภาคอิสาน ฉะนันเลยเฉลียความทุกข์ไปยังภาดนีด้ วยอย่างทัวหน้ า เราพอใจกับพัฒนา
อุตสาหกรรมทีส่งออก ทําให้ มีรายได้ เพิมขึนและลืมพืนฐานทีดีและเป็ นหลัก โดยพูดแต่ปากหรื อมีแต่
วาทะกรรม เช่น อยากเป็ นครัวโลก แต่ในทางปฏิบตั ิมีการส่งเสริ มการเกษตรน้ อยมาก ทังๆ ทีการ
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมจําต้ องแลกด้ วยความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะอาจก่อให้ เกิด
อากาศเสีย นําเสีย มลพิษต่างๆ อีกมาก ผู้ทีไม่โดนด้ วยตัวเองจะไม่ตระหนักและเข้ าใจ ฉะนันผมเห็น
ว่าถึงเวลาแล้ วทีเราจะต้ องหันมาสนใจการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอย่างแท้ จริ ง โดยต้ องส่งเสริ มทุก
วิถีทาง ทังนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกําลังคน ไม่ปล่อยไปตามยถากรรม ประเด็นพัฒนาตามสาขาที
อยากจะหยิบยกมาพิจารณาอีกประการหนึง คือ เรืองกําลังคน (Manpower development) เรื อง
การพัฒนากําลังคน เป็ นเรืองหัวใจของการพัฒนาประเทศ ในตะวันตกและอเมริกาได้ ให้ ความสําคัญ
มากและในอาเซียนเราได้ แก่ สิงคโปร์ เน้ นการพัฒนาบุคคลเป็ นสําคัญ ในระดับปั จเจกบุคคลทีควร
ให้ ความคารวะเรื องการพัฒนาบุคคล ได้ แก่ ท่านอาจารย์บญ
ุ ธนะ อัตถากร อดีตรัฐมนตรี ซงได้
ึ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาบุคคลเพือมาขับเคลือนการพัฒนาประเทศทังในระดับกรมวิเทศสหการ
และการพัฒนาสถาบันชาติบริ หารศาสตร์ (Nida) ส่วนในระดับประเทศสมัยกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ มีหน่วยงานวิชาการ คือ กองวางแผนกําลังคน ซึงเป็ นแนวความคิดทีดีแต่ขาดการให้ ความ
สนใจและสนับสนุน และต่อเนือง ฉะนันขณะนีประเทศกําลังเผชิญปั ญหาขาดบุคลากรทางช่าง ทังที
เพือนบ้ านเราทังมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีอตั ราช่างกับกําลังคนทีสูงกว่าประเทศไทย ฉะนัน เราต้ อง
เร่งทังนโยบายและยุทธศาสตร์ เพือส่งเสริ มให้ คนหันมาเรี ยนทางช่างเพือการพัฒนาประเทศต่อไป
การพัฒนาประเทศไทยในมุมมองของชาวบ้ านอีกมิติหนึงทีอยากจะเสนอคือ การพัฒนา
ระดับประเทศนันควรจะพัฒนาในมิติทงั 3 มิติไปพร้ อมกันคือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติพฒ
ั นาสังคมและ
มิติทางการเมืองไปพร้ อมกัน คือ ในลักษณะบูรณาการ เพราะได้ ประจักษณ์มาตลอดว่า หากมิติใด
มิติหนึงมีปัญหา จะทําให้ มิตินนกระทบกระเทื
ั
อนอย่างแท้ จริ ง และทําให้ การพัฒนาหยุดชะงักลง
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