พัฒนาทําไมและเพือใคร
เมือราว 50 ปี ก่อน เราเริมได้ ยินคําว่าพัฒนา ซึงตรงกับภาษอังกฤษว่า Development
แม้ แต่ประเทศก็มีการแยกแยะว่าเป็ นประเทศไม่พฒ
ั นาหรื อยากจน (Less developed country) ซึง
ผมกลับเรี ยกว่าประเทศกําลังพัฒนา (Developing country) ส่วนประเทศทีเจริ ญก็เรียกว่าประเทศ
พัฒนา (Developed country) เป็ นต้ น สําหรับประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจนก็ใช้ เกณฑ์ว่าพลเมือง
มีรายได้ ร้อยละไม่เกิน 1 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท คําว่าพัฒนาเป็ นเกณฑ์ใน
การจัดกลุม่ ประเทศและเกณฑ์ในการให้ ความช่วยเหลือทังทางเศรษฐกิจและวิชาการ ประเทศไทย
เราเดิมอยู่ในกลุ่มกําลังพัฒนา ต่อมาช่วยเหลือตัวเองได้ และยังได้ ให้ การช่วยเหลือแก่ประเทศอืนอีก
ด้ วย การพัฒนาในแง่ของตะวันตกจะเน้ นในเรื องการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และการมี
รายได้ เป็ นสําคัญ เมือเริ มรับความช่วยเหลือเมือปี 25 กว่าๆไทยจําเป็ นต้ องวางแผนตามที
ธนาคารโลกได้ กําหนด ไว้ โดยให้ ผ้ รู ับความช่วยเหลือจะต้ องจัดทําแผนมีกําหนด 5 ปี แผนแรกตังแต่ปี
2504 เดียวนีมีถงึ แผนที 11 (2555-2559) ชือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉะนันในรอบ
50 ปี ทีผ่านมาเราใช้ แผนพัฒนาเป็ นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นแนวทาง
ปรัชญาและแนวความคิดในการให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศทีกําลังพัฒนารวมประเทศไทยก็เพือที
จะให้ สงั คมไทยเข้ มแข็งเพือตนเองได้ (Self-help) ซึงแม้ แต่ขณะนีแนวความคิดสูส่ งั คม พึงตนเองก็
ยังคงเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาทังระดับประเทศและระดับต่างๆ โดยเฉพาะการให้ ความช่วยเหลือ
ในรูปต่างๆมักจะอ้ างเพือให้ สงั คมเข้ มแข็งและพึงตนเองได้ อาจกล่าวได้ ว่าแม้ จะเป็ นเวลากว่าครึง
ศตวรรษแล้ วเมือประมาณในภาพรวม สังคมไทยยังไม่สามารถพึงตนเองได้ ยังต้ องพึงพารัฐบาล
โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้ องถิน (อบต.) จริ งอยู่ในระยะแรกๆ การรับความช่วยเหลืออาจไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ ความช่วยเหลือเพราะอาจมีการสังรัวไหลบ้ าง แต่อย่างไรก็ดีองค์กร
ให้ ความช่วยเหลือต่างๆก็ได้ กําหนดกฎเกณฑ์ และเน้ นเรื องธรรมาภิบาลเป็ นสําคัญ ในประเด็นการ
พัฒนามีการมองในมิติต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในประเทศไทยซึงเป็ นประเทศทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เพราะไม่เคยเป็ นเมืองขึนเหมือนประเทศอืนๆทัวโลก และเป็ นประเทศทีมีทรัพยากรมากมายและมี
วัฒนธรรมหลากหลาย อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว โดยไม่ใช้ ตวั วัดตามแนวความคิดการ
พัฒนา (Development) ซึงยึดรายได้ และการเจริ ญเติบโต (GDP) เป็ นหลัก ซึงระยะหลังเราอาจได้
ยินถึงเรื องการพัฒนาถึงแนวความสุข (Happiness) เป็ นสําคัญ

การพัฒนาประเทศจากประสบการณ์ทัวโลก โดยเฉพาะจากประเทศทีเคยรับความ
ช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตัวเองมาจนสําเร็ จและกลายมาเป็ นผู้ทีพึงตนเองได้ และได้ ความ
ช่วยเหลือทังการเงินและทางเศรษฐกิจและวิชาการ แต่ประเทศอืน ได้ แก่ ประเทศญีปุ่ น ญีปุ่ นเริม
พัฒนาประเทศมาพร้ อมกับไทยสมัยเมจิ ราวสมัยรัชกาลที 5 และมีหลายกรณี ญีปุ่ นเคยส่งคนมาดู
งานการพัฒนาประเทศจากประเทศไทย ญีปุ่ นแม่จะทังแพ้ สงคราม ประเทศถูกทําลายและเกิดความ
ยากจน แต่ในรอบ 50-60 ปี สามารถฟื นและมายืนอยู่ในแนวหน้ าได้ ก็ควรแก่การศึกษาและเรียนรู้
ญีปุ่ นได้ ใช้ เงินกู้มาพัฒนา รถไฟความเร็วสูง (Kaisen) ซึงต่อมาได้ พฒ
ั นาและเริมขยายความ
ช่วยเหลือไปยังประเทศต่างๆเช่น ไทย ไทยตกเป็ นกับดักเรื องการพัฒนาประเทศมานาน มีปฏิวตั ิบ่อย
ขาดผู้นํา ขาดวิสยั ทัศน์ และขาดความมุ่งมันทีนําพาประเทศไปสูค่ วามเจริ ญรุ่งเรื องอย่างแท้ จริ ง แม้
ไทยจะมีพร้ อมทังตัวบุคคล ซึงได้ รับการศึกษาอย่างดี ทังในประเทศและต่างประเทศ และมี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย รวมทังมีความสวยงามและมีวฒ
ั นธรรมเด่นมากมาย แต่ขาดผู้นําที
สุจริ ต รักประเทศอย่างแท้ จริ ง รักแต่ปาก ไม่ม่งุ มัน ไม่จริ งจัง รักแต่พวกพ้ อง จึงทําให้ ไทยเป็ นอย่างที
เห็น เรืองการพัฒนาประเทศนันมีแง่มมุ และมิติหลากหลายทีจะพิจารณา แต่มีเรื องหนึงทีผมให้ ใคร่
จะขอนําเสนอ จากการทีได้ อา่ นเอกสารชินหนึงของรัฐสภาสหรัฐ (US. Congress) ซึงเป็ นเอกสารที
เกียวกับการพิจารณางบประมาณประจําปี ของรัฐบาลสหรัฐ
ในวาระเรื องการให้ ความช่วยเหลือ
ประเทศไทยซึงมีมานาน ทีประชุมอยากทราบข้ อเท็จจริ งลึกๆว่าไทยอยู่ไกลจากสหรัฐ ทําไมสหรัฐ
ยังคงให้ ความช่วยเหลือไทยอย่างต่อเนือง
โดยให้ ความช่วยเหลือทังทางเศรษฐกิจและวิชาการ
รวมทังทางทหาร กรรมาธิการผู้รับผิดชอบและกระทรวงต่างประเทศตอบต่อทีประชุมว่า ทีสหรัฐต้ อง
ช่วยประเทศไทยก็เพือให้ ไทยเป็ นเอกราชต่อไป ทีประชุมถามต่อไปว่าสหรัฐเป็ นเอกราชมากีปี คือ
เพียง 200กว่าปี เท่านัน ส่วนไทยเป็ นเอกราชมากว่า 700 ปี ซึงเป็ นทีประจักษ์ แสดงว่าไทยมี
ประสบการณ์มากกว่า มองไม่เห็นว่าสหรัฐจะช่วยให้ ไทยรักษาเอกราขได้ อย่างไร เป็ นความเห็นทีดี
มาก และเพือจะ เราพัฒนามาตลอดในรอบ 100 ปี เราพัฒนาเพือจะตอบว่าได้ ประโยชน์จริ งหรื อไม่
ทําไมไทยยังไม่เจริ ญเท่าประเทศต่างๆสักที
โดยเฉพาะเพือนบ้ านอย่างเกาหลีและญีปุ่ นก้ าวหน้ า
มากกว่าเรา การพัฒนาอีกมิติหนึงทีมีการกล่าวถึงบ่อยๆคือ การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน (Social
infrastructure) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆได้ เน้ นถึงการพัฒนาโครงสร้ าง
พืนฐาน เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรื อ และสนามบิน เมือเริมตังธนาคารโลกหรื อ World bank ใหม่ๆก็เน้ น
เรื องโครงสร้ างพืนฐาน และปั จจุบนั จีนได้ ให้ ความสําคัญและมจัดตังธนาคารโครงสร้ างพืนฐานขึน
เช่นกัน ซึงประเทศทัวโลกได้ ให้ ความสนใจ และหันมาเป็ นสมาชิก รวมทังไทยด้ วย ชือธนาคารการ
ลงทุนโครงสร้ างพืนฐานแห่งเอเชีย (Asian infrastructure investment bank หรือ AIIB) ตามทีได้ ตงั
หัวข้ อเรื องไว้ ว่า จะพัฒนาทําไมและเพือใคร จะพัฒนาก็เพือ พัฒนาให้ เจริ ญรุ่งเรื อง โดยจะพัฒนา
โครงสร้ างพืนฐานก่อน แม้ เมือ 50 ปี ทีแล้ วได้ ให้ ความสนใจและแม้ แต่ปัจจุบนั ก็ได้ ให้ ความสนใจ

เช่นกัน เช่น ไทยกําลังจะให้ จีนสร้ างรถไฟความเร็วสูงให้ ฉะนัน ความจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนาจึงมี
ความจําเป็ นในมิติต่างๆ ทังทางเศรษฐกิจ สังคม และทางเทคโนโลยี สําหรับการพัฒนาเพือใคร ที
จริ งตามทีได้ กล่าวแล้ วหลายเรื อง เรามีของดีอยู่แล้ ว เพียงแต่ดแู ลรักษาให้ ดี โดยเฉพาะทรัพยากร
และความสวยงามและวัฒนธรรม ซึงหลายเรื องพัฒนาอยู่แล้ ว การปรับปรุงเพือให้ ทนั สมัยหรื อนํามา
ปรับให้ ทนั กับสถานการณ์เป็ นโจทย์สําคัญ และเป้าสุดท้ ายและสําคัญทีสุดทําอย่างไรจะยกค่าครอง
ชีพของคนไทยทุกคนให้ อยูด่ ีกินดี มีงานทํา และเกิดความมันคง มังคังและยังยืน
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