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คํานํา
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 อาณาประชา
ราษฏรตางมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงอุทิศพระองคในการประกอบพระราชกรณียกิจตางๆ เพือ่ พัฒนาประเทศดวย
พระราชวิรยิ ะอุตสาหะ ทําใหพสกนิกรชาวไทยมีความรมเย็นเปนสุขทัว่ หนากัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบนโยบายดานการศึกษาของชาติ ตระหนักดีวา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเปนอยางยิง่ และ
ไดทรงประกอบพระราชกรณีกิจนานัปการเปนคุณประโยชนอยางใหญหลวงแกการ
พัฒนาการศึกษาของไทย พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองที่มีความรู เพื่อใหสามารถ
นําความรูไปพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองตอไป
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จึงรวมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระ
เกียรติ โดยไดจัดแปลและพิมพหนังสือ ความรูเ พือ่ การพัฒนา ซึ่งเปนรายงาน
พัฒนาการโลก พ.ศ.2541/42 ของธนาคารโลก ที่แสดงใหเห็นพลังของความรูและ
ความจําเปนของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพือ่ เผยแพรใหบคุ คลและ
หนวยงานที่เกีย่ วของทุกแหง ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษาหาความรู เพือ่ ใหสามารถกาวทันความเปลีย่ นแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัตนและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสืบไป
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สํานักงานฯ ขอขอบคุณ นางสาวภัทรนันท พัฒิยะ ซึ่งเปนผูแปลรายงาน
ฉบั บ นี้ ด  ว ยความวิ ริยะอุ ตสาหะ และ ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพี ย รชั ย
ซึ่งไดกรุณาอุทศิ เวลาในการเรียบเรียงรายงานใหอกี ครัง้ หนึง่

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ตุลาคม 2542
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คําชี้แจง
ในปจจุบัน ประเทศที่กาวหนาทางเทคโนโลยีสูงสุดไดสะสมและพัฒนา
ความรูแ ละใชความรูเ ปนพื้นฐานในการพัฒนา ประเทศทีเ่ ปนผูน าด
ํ านเศรษฐกิจ
ของโลกนั้น ความรูกลายเปนปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ในการกําหนดมาตรฐานการครอง
ชีพ ดวยเหตุนี้ ประเทศกํ าลังพัฒนาจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มขีดความ
สามารถของตนในการใชความรู โดยพัฒนายุทธศาสตรในดานความรูข องชาติขน้ึ
เพื่อขยายฐานความรูของตน เพือ่ ลงทุนในการใหการศึกษาแกประชาชน และเพื่อ
แสวงหาประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ในการรับและเผยแพรความรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พิจารณาเห็นวารายงานเรือ่ ง
ความรูเพื่อการพัฒนา (Knowledge for Development) ซึ่งเปนรายงาน
พัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/2542 ของธนาคารโลก แสดงใหเห็นพลังของความรู
และความจําเปนของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ โดยเสนอใหมองปญหาการ
พัฒนาจากมุมมองของความรู ตลอดจนวิธีการที่สถาบันระหวางประเทศและรัฐ
บาลของประเทศกําลังพัฒนาจะเขาไปชวยแกปญ
 หาเหลานัน้ ดวยวิธที ด่ี ขี น้ึ จึงได
จัดแปลและพิมพเผยแพรรายงานดังกลาว โดยไดรับอนุญาติจากธนาคารโลก
เพื่อใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความ
สํ าคัญของการศึกษาหาความรูและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตอไป
รายงานเรือ่ ง ความรูเ พือ่ การพัฒนา นี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ไดแปลและเรียบเรียงเฉพาะเนื้อหา ทงหมด 3 ภาค รวม 10 บท
และบทสรุปเทานัน้ สวนที่ไมไดแปล ไดแก คําอธิบายเชิงเทคนิค บรรณานุกรม
และคําอธิบาย ภาคผนวก ซึง่ ประกอบดวย สถิตนิ านาชาติเกีย่ วกับความรูแ ละ
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ดัชนีพัฒนาการโลก พรอมทั้งแหลงขอมูลและคําอธิบายเพิม่ เติม หากทานสนใจ
สามารถคนควาไดจากรายงานฉบับสมบูรณของธนาคารโลก
เนื่ อ งจากรายงานฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หารายละเอี ย ดมาก สํ านั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดพิมพรายงานเปน 2 ฉบับ คือ ฉบับสมบูรณ
และฉบับสรุปรวม
รายงานฉบับนี้เปนบทสรุปในภาพรวมทั้งหมด หากทานประสงคจะศึกษา
โดยละเอียด โปรดดูไดจากรายงานฉบับสมบูรณที่สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติแปลและจัดพิมพเผยแพร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ตุลาคม 2542
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ความรูเ พื่อการพัฒนา
ความรูเ ปรียบเสมือนแสงสวาง ไรนาหนั
้ํ ก จับตองไมได ความรูจ งึ ไป
ทัว่ โลกไดโดยงายไปเปนประทีปใหกับผูคนทุกหนทุกแหง แตก็ยังมีคนอีกหลาย
พันลานที่ยังอยูในความมืดมนแหงความยากจนโดยไมจําเปนเลย ความรูเ กีย่ วกับ
วิธีการรักษาอาการเจ็บปวยงายๆ เชน โรคทองรวง มีมานานนับศตวรรษแลว แต
ยังมีเด็กหลายลานคนที่ตองตายเพราะโรคนี้ เนื่องจากพอแมไมรูวาจะชวยชีวิต
บุตรหลานของตนไดอยางไร
ประเทศที่ยากจนและคนจน แตกตางจากประเทศทีร่ ารวยและคนรวย
่ํ
ไมเพียงเพราะวา มีเงินนอยกวาเทานั้น แตเพราะวามีความรูนอยกวาดวย การ
สรางสรรคความรูมักมีคาใชจายสูง ดวยเหตุนี้ความรูจํานวนมากจึงเกิดขึ้นใน
ประเทศอุตสาหกรรม แตประเทศกําลังพัฒนาสามารถแสวงหาความรูม าจากตาง
ประเทศและสรางสรรคขน้ึ เองภายในประเทศไดเมือ่ 40 ปทแ่ี ลว กานาและเกาหลี
มีรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวเทากัน แตในตอนตนทศวรรษระหวาง พ.ศ.25332542 รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวของเกาหลีสูงกวาของกานา 6 เทา บางคน
เห็นวา ครึ่งหนึ่งของความแตกตางนั้นไดมาจากการที่เกาหลีประสบความสําเร็จใน
การแสวงหาและใชประโยชนจากความรูมากกวา
ความรูย งั ใหแสงสวางกับการดําเนินธุรกิจทุกอยาง เชน เปดเผยใหเห็น
วามีอะไรที่เปนสิ่งที่ไดรับความสนใจมากกวา หรือไดสทิ ธิพเิ ศษ ทําใหการแลก
เปลี่ยนโปรงใสชัดเจน และใหขอ มูลตอตลาด การขาดความรูเ ปนสาเหตุใหตลาด
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ลมไป หรือเกิดขึ้นไมไดเลย เมื่อผูผลิตบางคนที่อินเดียเริ่มเติมนํ้าลงไปในนม
กอนซือ้ ผูบริโภคจะดูไมออก และไมรวู า คุณภาพของนมเปนอยางไร เมื่อไมมี
ความรูน น้ั คุณภาพของนมทั้งหมดก็พลอยเสียไปดวย ผูผลิตที่ไมไดทําใหนมเจือ
จางลงจึงเสียเปรียบ และผูบ ริโภคตองเดือดรอน
ประเทศที่ยากจนตางจากประเทศรํ่ารวยตรงที่มีสถาบันเพื่อการรับรอง
คุณภาพ การบังคับใชมาตรฐานและการดําเนินการ ตลอดจนการเก็บและเผย
แพรขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจนอยกวา โดยมากเรื่องนี้สงผลเสียหาย
ตอคนจน ตัวอยางเชน ผูใหกูเงินในหมูบานมักเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงถึง
รอยละ 80 เนื่องจากประเมินความนาเชื่อถือทางการเงินของผูกูที่ยากจนได
ลําบากมาก
รายงานพัฒนาการโลกฉบับนี้เสนอวา เราควรมองปญหาการพัฒนา
ดวยมุมมองใหมคือจากมุมมองของความรู ความรูนั้นมีหลายประเภท แตในราย
งานฉบับนี้เราจะเนนความรูและปญหาเพียงสองประเภทที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ยวดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาทัง้ หลาย คือ
!

ความรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยี ซึ่งเราเรียกวาความรูดานเทคนิคหรือ
เรียกงาย ๆ วาความรูดานทักษะ (know-how) ตัวอยางเชน ใน
เรื่องโภชนาการ การคุมกําเนิด การเขียนและจัดการซอฟทแวร
และการบัญชี โดยมากประเทศกําลังพัฒนาจะมีความรูดานทักษะ
เหลานีน้ อ ยกวาประเทศอุตสาหกรรม และคนจนมีความรูดาน
ทักษะนอยกวาคนไมจน
เราเรียกการกระจายความรูที่ไมเทา
เทียมกัน ทัง้ ระหวางประเทศและภายในประเทศเดียวกันนีว้ า ชอง
วางทางความรู (knowledge gaps)
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ความรูเ กีย่ วกับลักษณะ เชน คุณภาพของสินคา ความขยันของคน
งาน ความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัท ซึง่ ลวนแตมคี วามสําคัญ
สําหรับทําใหตลาดมีประสิทธิ-ภาพ เราเรียกความยากลําบากที่เกิดขึ้น
เมื่อมีความรูเกี่ยวกับลักษณะที่ไมครบถวนสมบูรณนี้วา ปญหาขอมูล
(information problems) ในประเทศกําลังพัฒนานัน้ กลไกที่จะ
ชวยแกไขปญหาขอมูล เชน มาตรฐานสินคา ใบรับรองการฝกงาน
และรายงานความนาเชื่อถือ มีนอยกวาและออนแอกวาปญหาขอมูล
และความลมเหลวของตลาดที่เปนผลตามมาสงผลกระทบใหคนจน
เดือดรอนเปนพิเศษ

ความสัมพันธระหวางชองวางทางความรูก บั ปญหาขอมูล ผลกระทบที่มี
ตอการพัฒนาและการที่สถาบันระหวางประเทศและรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา
จะเขาไปชวยแกไขปญหาเหลานัน้ โดยใชวิธีที่ดีขึ้น จะเปนสาระสําคัญของรายงาน
ฉบับนี้
อยางทีเ่ ราจะไดเห็นกันตอไป การพิจารณาในเรือ่ งการพัฒนาจากมุม
มองของความรูช ว ยยํ้าความถูกตองของบทเรียนที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว เชน
คุณคาของการเปดการคาเสรีและคุณคาของการศึกษาพืน้ ฐานสําหรับทุกคน เรา
จะใหความสนใจเปนพิเศษตอความจําเปนทีบ่ างครัง้ ถูกมองขามไป เชน การฝก
อบรมดานเทคนิคและวิทยาศาสตร การคนควาวิจัยและการพัฒนาในประเทศ
และความสําคัญของสถาบันในการชวยให ขอมูลที่จําเปนไดรวดเร็วและสะดวก
ที่จะทําใหตลาดมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการพัฒนาจากมุมมองของความรู เชนการสรางนโยบายที่จะ
ทําใหมีความรูทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้น
คือความรูดานทักษะและความรูเกี่ยวกับ
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ลักษณะ สามารถชวยพัฒนาชีวิตของมนุษยไดหลายทาง นอกเหนือจากมีรายได
เพิม่ ขึน้ ความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีขึ้นอาจหมายถึงสุขภาพที่ดีขึ้น แมสําหรับ
คนทีไ่ มคอ ยมีเงินซือ้ อาหารก็ตาม ความรูเกี่ยวกับการปองกันการแพรของโรค
เอดส ทําใหคนหลายลานรอดพนจากโรครายนี้และไมตองตายกอนวัยอันควร
การเปดเผยขอมูลใหประชาชนรูวาอุตสาหกรรมใดกอมลภาวะ อาจชวยใหเรามี
สภาพแวดลอมทีส่ ะอาดและสุขภาพดีขน้ึ โครงการใหสนิ เชือ่ รายยอยทําใหคนจน
สามารถลงทุนเพือ่ อนาคตทีด่ กี วาของตนเองและบุตรหลาน โดยสรุปก็คือ ความรู
ชวยใหคนเราควบคุมโชคชะตาของตนไดงายขึ้น
ในชีวิตจริง เราไมอาจแยกสองประเด็นในเรือ่ งชองวางทางความรูแ ละ
ปญหาขอมูลที่พัวพันกันอยูไดเลย เพือ่ สงเสริมพลังของความรู รัฐบาลจะตอง
ยอมรับและตอบสนองตอปญหาทัง้ สองแบบ และโดยมากตองทําไปพรอมๆ กัน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเขาใจกันไดชัดเจน จึงจะวิเคราะหปญหาทั้งสองแยกจากกัน
โดยเริ่มตนดวยปญหาความรูกอน
การลดชองวางทางความรู
การปดชองวางทางความรูนั้นไมงายเลย ประเทศกําลังพัฒนาตองไล
ตามเปาที่ไมอยูนิ่ง เพราะประเทศอุตสาหกรรมทีม่ รี ายไดสงู จะขยายพรมแดนแหง
ความรูออกไปตลอดเวลา อันที่จริงนั้น สิ่งทีส่ ําคัญกวาชองวางทางความรู คือ
ชองวางของขีดความสามารถในการสรางสรรคความรู ดังจะเห็นไดวา ระหวาง
ประเทศยากจนกับประเทศรํารวยนั
่
้น ความแตกตางในวิธกี ารสําคัญบางอยางทีใ่ ช
ในการสรางสรรคความรู เชน การวิจัยและการพัฒนา (R&D) มีมากกวาความ
แตกตางในรายไดมากนัก (แผนภาพที่ 1)
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แผนภาพที่ 1
คาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา (R&D) และรายไดเฉลี่ยตอหัว
ความไมเทาเทียมกันในความสามารถทีจ่ ะสรางสรรคความรู มีสงู กวาความไมเทา
เทียมกันในดานรายได
ดอลลารตอ ประชากรลานคน

ประเทศที่มีรายไดสูง
ยกเวนประเทศอุตสาหกรรมใหม

ประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชีย

ประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ยกเวนรัสเซีย
รัสเซีย

ประเทศที่มีรายไดตํ่า
ยกเวนจีน

ดอลลารในราคาพ.ศ.2530
หมายเหตุ : ขอมูลเปนของพ.ศ.2534
ที่มา
: คณะกรรมาธิการยุโรป 2537
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แตประเทศกําลังพัฒนาไมจาเป
ํ นตองประดิษฐคิดคนลอ
หรือ
คอมพิวเตอร หรือวิธีรักษาโรคมาลาเรียขึ้นใหม แทนทีจ่ ะไปสรางความรูท ม่ี อี ยู
แลวขึ้นมาใหม ประเทศยากจนมีทางเลือกที่จะแสวงหาความรูที่มีอยูแลวมากมาย
ในประเทศที่รารวยกว
ํ่
าและนํามาปรับใช เมื่อคาใชจายในการติดตอสื่อสารลดตํ่า
ลง การถายโอนความรูยิ่งทําไดในราคาตํ่ากวาที่เคยเปนมา (แผนภาพที่ 2) เมื่อ
มีความไดเปรียบเหลานี้แลวก็ดูเหมือนวาทุกอยางพรอมแลวสําหรับการลดชอง
วางทางความรูไ ดอยางรวดเร็ว แตทําไมการถายโอนความรูจึงไมเกิดขึ้นรวดเร็ว
เทาทีเ่ ราคาดหวังไว
จะตองมีเงือ่ นไขอะไรบางทีจ่ ะใหประเทศกําลังพัฒนาใช
ประโยชนจากขุมความรูโลกไดเต็มที่กวานี้
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แผนภาพที่ 2
แนวโนมของคาใชจายในการติดตอสื่อสารโดยใชใยแกวนําแสง (optical fiber)
คาใชจา ยในการรับสงขอมูลลดตําลงเรื
่ ่อยๆ

ชวงขนาดความสามารถในการบรรจุ

หมายเหตุ : ขอมูลทีน่ ํามาคํานวณเปนดัชนีคือจํานวนเงิน (ดอลลาร) ตอการรับสงขอมูล
ขนาด 1ลานบิตตอ 1 กิโลเมตร
เสนแสดงแนวโนมคํานวณดวยวิธีทางล็อกการิทึม
ทีม่ า
: บอนด (Bond) 2540
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ภาคที่ 1 ของรายงานฉบับนี้เริ่มดวยการกลาวถึงความสําคัญของความรู
ในการพัฒนาและความเสี่ยงกับโอกาสที่การปฏิวัติดานสารสนเทศมีใหประเทศ
กําลังพัฒนา (บทที่ 1) จากนั้น รายงานไดพจิ ารณา ขั้นตอนสําคัญ 3 ประการที่
ประเทศกําลังพัฒนาจําเปนตองทํา เพือ่ ลดชองวางทางความรู กลาวคือ
! การแสวงหาความรู เปนเรื่องเกี่ยวกับการหาความรูและนําความรู
ที่มีอยูในสวนตางๆ ของโลกมาปรับใชโดยรับความรูมาจากการคา
ที่เปดกวาง การลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศ และการทํา
สัญญาขอมีสิทธิใชเทคโนโลยี รวมทัง้ การสรางสรรคความรูข น้ึ เอง
ในประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา (บทที่ 2)
! การรับความรู เปนเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรม เชน การใหประชาชน
ทัว่ ไปมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนเปนพิเศษที่การขยายความรู
ใหกับเด็กหญิงและกลุมอื่นๆ ที่จารีตประเพณีทําใหดอยโอกาส
การสรางโอกาสใหสามารถศึกษาตลอดชีวติ ได และการสนับสนุน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (บทที่ 3)
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจาก
! การสือ
่ ความรู
เทคโนโลยีใหมๆ ในดานสารสนเทศและการติดตอสือ่ สาร โดย
เพิ่มการแขงขัน ใหบริษัทเอกชนเขามารวมเปนผูใหบริการ และมี
กฎระเบียบเพื่อควบคุมอยางเหมาะสม และตองใหมั่นใจไดวาคน
ยากจนจะมีโอกาสเขาถึงบริการเหลานั้น
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ขณะที่มีชองวางทางความรูอยูระหวางประเทศกําลังพัฒนากับประเทศ
อุตสาหกรรม ภายในแตละประเทศเองก็มีชองวางทางความรูขนาดใหญอยูเชนกัน
ยุทธศาสตรทจ่ี ะนํามาใชปดชองวางเหลานี้มักมีองคประกอบที่เหมือนกัน แตการ
นํามาใชใหไดผล จะตองลดความไมเทาเทียมและความยากจนลงใหไดเสียกอน
ซึ่งเปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลานานมาก
แมวา จะสามารถปดชองวางทางความรูไ ดหมด และทุกคนในประเทศ
กําลังพัฒนาสามารถเขาถึงทักษะความรูไดเทาเทียมกับผูมีการศึกษาดีในประเทศ
อุตสาหกรรมก็ตาม
ประเทศกําลังพัฒนาก็ยังเสียเปรียบในแงความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะอยูดี เนื่องจากการทําธุรกิจแตละอยางตองอาศัยความรูเกี่ยวกับลักษณะ
จึงตองสรางความรูชนิดนี้ขึ้นมาตรงจุดนั้นเลยและตองคอยปรับใหทันสมัยอยู
เสมอ การทําเชนนี้ตองอาศัยทั้งกลไกการตลาดและกลไกอื่น ๆ มาใชในการเก็บ
และเผยแพรขอ มูล แตในประเทศกําลังพัฒนานัน้
กลไกเหลานี้มักจะออนแอ
หรือไมมเี ลย
การแกไขปญหาขอมูล
ถาไมมคี วามรูใ นเรือ่ งลักษณะ ตลาดก็ทํางานไมไดดี เมือ่ รัฐบาลเขามา
แกไขปญหานี้ อาทิ ดวยการตัง้ มาตรฐานและออกใบรับรอง คุณภาพ (เชนเรื่อง
คุณภาพนมในอินเดีย) ตลาดก็ทํางานไดดีขึ้น และทุกคนไดรบั ประโยชน
สถาบันตาง ๆ ซึ่งในความหมายกวาง ๆ รวมถึงรัฐบาล องคการของ
เอกชน ระบบกฎหมายและมาตรฐานสังคม ลวนมีสว นชวยสรางมาตรฐานใหเปน
ที่ยอมรับและสามารถบังคับใหมกี ารปฏิบตั ติ ามสัญญาได จึงทําใหมีธุรกิจเพิ่มขึ้น
หลายอยางและสามารถดําเนินธุรกิจเหลานั้นไดราบรื่น โดยที่ธุรกิจเหลานั้นจะไม
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เกิดขึ้นถาหากไมมีสถาบันดังกลาว ประเทศรํ่ารวยมีสถาบันสําหรับแกไขปญหา
ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกว าสถาบัน ของประเทศกํ าลังพัฒนา
สถาบันเหลานี้ทําใหผูคนสามารถดําเนินธุรกิจที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวก
เขาได ตั้งแตการซื้อนม การหางานทํา การเขารับการศึกษา ไปจนถึงการไดรบั สิน
เชื่อ ปญหาขอมูลมักเปนหัวใจของปญหาที่คนยากจนในประเทศกําลังพัฒนา
ตองประสบอยูทุกเมื่อเชื่อวันในการพยายามเอาตัวรอดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาคที่ 2 ของรายงานฉบับนี้เริ่มดวยการกลาวถึงเนื้อหาและขอบเขต
ของปญหาเหลานี้ โดยตั้งขอสังเกตวา ปญหาเหลานีเ้ ปนอุปสรรคสําคัญตอการ
พัฒนา และเปนปญหาที่กระทบคนจนมากเปนพิเศษ (บทที่ 5) แมเราไมสามารถ
ขจัดปญหาการกระจายขอมูลที่ไมสมํ่าเสมอเทาเทียมกันใหหมดสิ้นไปได
แต
สามารถจะทําใหบรรเทาเบาบางลงได โดยสวนหนึ่งไดมาจากการมีนวัตกรรมของ
สถาบันที่กําหนดรูปแบบขึ้นเปนพิเศษตามสถานการณของประเทศกําลังพัฒนา
และลักษณะของปญหาพิเศษทีค่ น ยากจนประสบอยู สวนที่เหลือของภาคที่ 2
เปนการพิจารณาถึงปญหา ขอมูลบางอยางโดยเฉพาะ และกลาวถึงวิธกี ารแกไข
ปญหาทีน่ า จะใชไดผลดีในเรือ่ งทีม่ ปี ญ
 หาเหลานัน้ ในขัน้ รุนแรงทีส่ ดุ 3 ประเด็น
และหากแกไขปญหาไดสํ าเร็จก็จะชวยใหสามารถมีการเติบโตที่ยั่งยืนและเปน
ประโยชนตอคนจน ประเด็นดังกลาวคือ
! การประมวลผลขอมูลทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ตองใหมคี วามโปรงใส โดยการมีระบบบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิ
ภาพมีการเปดเผยขอมูล และโดยการสรางกฎระเบียบทีเ่ หมาะสม
กับสภาวการณที่ขาดแคลนขอมูล (บทที่ 6)
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เพิ่มความรูข องเราในเรือ่ งสิง่ แวดลอม โดยการทําวิจัยเพื่อเปนพื้น
ฐานสํ าหรับจัดทํ านโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่จะมีประสิทธิผล
และดวยการเผยแพรขอมูลเพื่อสรางแรงจูงใจใหลดการกอมลภาวะ
ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดลอม (บทที่ 7)
แกไขปญหาขอมูลที่ทาให
ํ คนจนเดือดรอน โดยใชเวลาเพื่อเรียนรู
ความตองการและความกังวลของคนจน เพือ่ ใหสงั คมใหขอ มูลที่
เปนประโยชนตอคนจนและชวยคนจนสามารถคิดหาวิธีลดการถูก
กีดกันจากตลาด รวมทัง้ ปรับปรุงใหเขาถึงสถาบันทีเ่ ปนทางการได
ดีขึ้น (บทที่ 8)

สวนใหญของปญหาที่ประเทศกําลังพัฒนาประสบอยูนั้นเกี่ยวของกับ
ทั้งเรื่องชองวางทางความรูแ ละปญหาขอมูล จึงตองพิจารณาทัง้ สองเรือ่ งเพือ่ ให
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิผล โดยบางครัง้ อาจเปนการแกไขทีละประเด็นและ
บางครัง้ ตองทําควบคูกันไป เนื่องจากมีหนทางมากมายที่จะพัฒนาการกินดีอยูดี
ของมนุษย ในรายงานฉบับนี้จึงกลับมากลาวถึงเรื่องทั้งสองนี้โดยตลอด โดยเริ่ม
จากเรื่องของการปฏิวัติเขียว ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ชองวางทางความรู
และปญหาขอมูลรวมทัง้ วิธกี ารแกไขปญหาเหลานัน้ มีบทบาทเพียงใดในโลกแหง
ความเปนจริง
การปฏิวตั เิ ขียว : กระบวนทัศน (paradigm) ของความรูส าหรั
ํ บการพัฒนา
ศักยภาพของความรูในการพัฒนา หรืออุปสรรคในการเผยแพรความรู
นัน้ มีเพียงไมกี่เรื่องที่จะแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนและดีกวาการปฏิวัติเขียว ซึง่
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เปนกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกและใชเวลานานหลายทศวรรษ เพื่ออุทิศใหกับ
การสรางสรรคและการเผยแพรความรูใ หมๆ ในทางการเกษตร ความตองการที่
จะปรับปรุงเมล็ดพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สองไมนาน โดยหลายฝายเขามามีสวน อาทิ องคกรที่ไมมุงแสวงหากําไร รัฐ
บาล สถาบันพหุภาคี บริษัทเอกชน ธนาคาร เจาหนี้เงินกูในหมูบาน เกษตรกรทีม่ ี
ที่ดินมาก และคนงานที่ไมมีที่ดิน ซึง่ ลวนแตทางานเพื
ํ
อ่ พัฒนาอาหารหลักประจํา
วัน (เชน ขาว หรือ ขาวโพด) ของประชาชนทั่วทุกหนทุกแหง ไมวาจะเจตนา
หรือไมกต็ าม นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษชื่อโทมัส มัลทัส (Thomas Malthus)
1
ไดทานายไว
ํ
ในศตวรรษที่ 18 วา ประชากรของทุกประเทศจะเพิม่ ขึน้ จนอาหาร
ไมเพียงพอในที่สุด แตสิ่งที่การปฏิวัติเขียวไดแสดงใหเห็นก็คือ มัลทัสไดประเมิน
ตํ่าเกินไปวาความรู ทัง้ ความรูใ นการเกษตร ในการขนสง และในการใชเครือ่ ง
ยนตกลไกตาง ๆ สามารถเปลี่ยนรูปโฉมการผลิตอาหารไดอยาง รวดเร็วเพียงใด
เมือ่ ถึงครึง่ หลังของศตวรรษที่ 20 ปริมาณอาหารของโลกไมเพียงแตจะตามทัน
การเพิม่ ของประชากร แตมีมากเกินกวานั้นดวยซํ้า
ตัง้ แตตน ทศวรรษระหวาง พ.ศ.2493-2502 เอเชียและอเมริกาใต
สามารถเพิม่ ปริมาณผลผลิตอาหารหลักไดกวาสองเทาตัว (แผนภาพที่ 3 – แอฟริ
1

โทมัส มัลทัส (Thomas Malthus) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ (2309-2377) เขียนหนังสือชือ่
“ความเรียงวาดวยเรื่องประชากร”
(Essay on Population) ในพ.ศ.2341 โดยเนนวา จํานวนประชากรของโลกเพิ่มในอัตราเรขาคณิต ใน
ขณะทีผ่ ลผลิตอาหารเพิม่ ในอัตราเลขคณิต หากปลอยทิง้ ไวจะเกิดปญหาความอดอยากแรนแคน มัล
ทัสจึงเสนอใหหาวิธปี อ งกันมิใหเกิดปญหา โดยควบคุมการเพิ่มของจํานวนประชากร (ผูแ ปล)
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กาซึง่ ลาหลังในการพัฒนาดานอืน่ ๆ และดานความรูดวยนั้น สามารถเพิ่มผล
ผลิตไดเพียงเล็กนอย) ปริมาณผลิตผลตอเนือ้ ทีเ่ พาะปลูก ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยาง
มหาศาล โดยเฉพาะอยางยิง่ ขาวสาลี ขาวโพดและขาว (แผนภาพที่ 4) และแม
วาผลกระทบของการปฏิวัติเขียวที่มีตอคนจนจะยังมีความขัดแยงไมเปนที่ยุติได
ในชวงแรก แตเมื่อเวลาผานไปก็เห็นไดชัดเจนวาคนจนไดรับประโยชนอยางมาก
จากการมีรายไดเพิ่มขึ้น อาหารมีราคาถูกลง และมีความตองการแรงงานมากขึน้
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แผนภาพที่ 3
ผลผลิตธัญพืชในภูมภิ าคทีก่ ําลังพัฒนา
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ กวาสองเทาในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ

เอเชีย

อเมริกาใต

แอฟริกา

ทีม่ า : องคการอาหารโลก (FAO) ขอมูลของปตา ง ๆ
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แผนภาพที่ 4
การเติบโตของผลผลิตของธัญพืชสําคัญ
ธัญพืชทีส่ าคั
ํ ญบางชนิดมีผลผลิตเพิม่ ขึน้ อยางนาตืน่ ใจ

ทีม่ า : กลุมทีป่ รึกษาสําหรับการวิจัยทางการเกษตรระหวางประเทศ (CGIAR) 1994-95

ในขั้นตอนแรก ๆ ของการปฏิวัติเขียว เปนเรื่องเกี่ยวกับ

25
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ในขั้นตอนแรกๆ ของการปฏิวัติเขียว เปนเรื่องเกี่ยวกับการลดชองวาง
ทางขอมูลเสียเปนสวนใหญ ขั้นตอนแรกคือการลดชองวางระหวางสิ่งที่นักวิทยา
ศาสตรทราบดีแลวในเรือ่ งพันธุกรรมพืชกับการไมรอู ะไรในเรือ่ งนีเ้ ลยในประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาไมมีพืชในสายพันธุใหม ๆ
ทีม่ าจากความรูดานนี้เลย โดยมากชองวางนี้ถูกทําใหแคบลงได เพราะความ
พยายามในการทําการวิจยั และการพัฒนาของรัฐบาลและองคกรทีไ่ มมงุ หวังกําไร
แตทําไมสิง่ ทีพ่ วกเขาทําจึงจําเปน ทําไมบริษัทเอกชนที่ทากิ
ํ จการเพื่อผลกําไรจึงไม
ทําอะไรมากกวานีเ้ พือ่ แกไขปญหาอาหารไมเพียงพอ อาทิ ทําไมพวกเขาจึงไม
พยายามนําความรูดาน พันธุวิศวกรรมที่มีอยูแลวมาทําประโยชนเชิงการคา ดวย
การพัฒนาสายพันธุพืชที่ใหผลผลิตมากขึ้นเสียเอง
คําตอบก็คือความรูที่ฝงอยูในเมล็ดพันธุใหมนั้น มิใชวาผูพัฒนาพันธุ
หรือบริษทั เมล็ดพันธุ หรือเกษตรกร และแมกระทัง่ ประเทศใดประเทศหนึง่ จะได
มางาย ๆ สายพันธุท เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับประเทศกําลังพัฒนานัน้ เมือ่ ใหไป
แลวก็จะผลิตซําได
้ โดยงายดาย เกษตรกรเพียงแตเก็บเมล็ดพันธุที่ไดจากตนที่
ปลูกจากเมล็ดพันธุตนตอ แลวนําไปปลูกใหม นั่นหมายความวาเกษตรกรจะไม
มีความจําเปนที่จะทําธุรกิจกับผูพัฒนาเมล็ดพันธุอีกตอไป ผูพัฒนาจึงไมมีกาไร
ํ
เพียงพอที่จะพยายามทําเชนนี้ใหไดทั่วโลก
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ เมล็ดพันธุที่พัฒนาแลว ก็เหมือนกับผลผลิตที่ได
จากการวิจัยอื่น ๆ คือมีลกั ษณะของสินคาสาธารณะอยูม าก สินคาสาธารณะนัน้
คือสิ่งที่ผูผลิตมันขึ้นมาไมสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่เกิดจากสิ่งนั้นไดทั้งหมด
แตกลับรัว่ ไหลออกไปสูส งั คม โดยผูผลิตไมสามารถเรียกรองคาชดเชยอะไรไดเลย
เนือ่ งจากผูประกอบการเอกชนไมมีขอจูงใจใหผลิตสินคาประเภทนี้มากนัก จึงตอง

ความรูเ พือ่ การพัฒนา : บทสรุปรายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/2542

27

ใหองคกรของรัฐเปนผูจัดทําแทน ซึง่ เปนประเพณีมานานแลว (ตัวอยางที่ดีคือการ
วิจัยทางการเกษตรที่ รัฐบาลสหรัฐฯ ใหเงินอุดหนุนในศตวรรษที่ 19) อันที่จริงนั้น
เปนที่ยอมรับกันในหลายสาขาแลววา ถาไมมีการรวมมือกันดําเนินการบางอยาง ก็
จะมีการวิจัยเพื่อสรางสรรคความรูใหมนอยเกินไป
หลังจากที่เมล็ดพันธุใหมรุนแรกประสบความสํ าเร็จในตอนตนทศ
วรรษระหวาง พ.ศ. 2503 - 2512 ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไดจดั ตัง้
สถาบันวิจัยการเกษตรแหงชาติขึ้น โดยสวนใหญไดรบั งบประมาณจากรัฐ เพือ่
พัฒนาเมล็ดพันธุใหมรุนที่สอง ซึง่ จะเหมาะสมกับ สภาพการณของประเทศมาก
กวา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ สถาบันวิจัยแหงชาติเหลานี้ไดคิดคนสายพันธุใหมๆ ของ
ขาวและขาวโพดออกมาเปนจํานวนมาก หรือเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในระหวางชวง
พ.ศ. 2498 - 2528
เพื่อเผยแพรความรูใหมนี้ รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาจึงกอตั้ง
หนวยงานสงเสริมการเกษตรขึน้ ในตอนแรก หนาทีข่ องกรมสงเสริมการเกษตร
คือ แจงใหเกษตรกรทราบถึงพืชพันธุใ หมและเทคนิคใหมทางการเกษตร แตการ
ใหการสงเสริมทีไ่ ดผลดีทส่ี ดุ คือ เจาหนาทีก่ รมสงเสริมฯ ที่ดี จะตองเรียนรูใ ห
ไดภายในเวลาไมนานวา การรับฟงนัน้ เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของงาน เมื่อรูจัก
รับฟงเสียงเกษตรกรและเรียนรูจ ากเกษตรกร เจาหนาทีก่ รมสงเสริมฯ ไมเพียง
แตเขาใจความตองการและปญหาของเกษตรกรดีขน้ึ เทานัน้ แตบางครัง้ ยังบังเอิญ
คนพบเมล็ดพันธุบางชนิดและวิธีการเพาะปลูกบางอยางที่นักวิจัยมองขามไป
กระแสขอมูลแบบสองทางเชนนี้ชวยใหมีการรับความรูใหมไปใชในทองถิ่นกันมาก
ขึ้น รวมทัง้ การนําการปฏิวัติเขียวมาปรับใชดวย
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ณ จุดนี้ ในรายงาน ความสนใจจะเปลี่ยนไปเนนที่ปญหา ขอมูล พลัง
ขับดันที่สาคั
ํ ญในชวงตนของการปฏิวัติเขียวคือ การสรางสรรค การเผยแพร และ
การนําความรูด า นทักษะความรูใ นดานการเกษตรไปปรับใช แตนวัตกรรมตางๆ
ดังกลาวจะยังไมอาจนําไปใชไดเต็มตามศักยภาพของมัน จนกวาเกษตรกรราย
ยอยหลายลานคนนําเมล็ดพันธุใ หมนน้ั ไปเพาะปลูก และกอนจะทําเชนนั้นได ก็
ตองแกไขปญหาขอมูลตาง ๆ เสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงที่วา เกษตรกรจะ
มัน่ ใจไดอยางไรวา เมล็ดพันธุใหมนั้นจะใหผลดีจริง ทําไมเกษตรกรจะตองเอา
อนาคตของเขามาเสี่ยงกับคําบอกเลาของเจาหนาทีส่ ง เสริมฯ ความไมแนนอนนี้
เมือ่ ควบคูไปกับการที่คนจนไมสามารถขอรับสินเชื่อได ซึง่ เปนเรือ่ งของความไม
สมบูรณแบบของตลาดที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับปญหาขอมูลจึงสงผลอยางมาก
ตออัตราการยอมรับเมล็ดพันธุใหม
ผูถือครองที่ดินรายใหญและเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกวา จะอยูใน
กลุมแรกที่ยอมรับเมล็ดพันธุใหมไปใช โดยมีเหตุผลหลายประการ คือ เกษตรกร
ที่มีที่ดินจํ านวนมากสามารถจํ ากัดความเสี่ยงดวยการทดลองปลูกในที่ดินเพียง
บางสวนกอน และยังสามารถคืนทุนทีล่ งไปในครัง้ แรกไดเร็วกวา โดยการนําสิง่ ที่
เรียนรูมาใชกับฟารมที่มีขนาดใหญกวา ตัง้ แตในตอนแรก เกษตรกรที่มีการศึกษา
จะมีชองทางดีกวาที่จะรูขาววามีเมล็ดพันธุใหม อยางไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ดุ อาจ
จะไดแก การทีเ่ กษตรกรทีร่ ารวยกว
่ํ
ามีชองทางเขาถึงสินเชื่อ และสามารถแบกรับ
ความเสี่ยงไดดีกวา แตเกษตรกรที่ยากจนกลับไมอาจขอกูได และไมมกี ารประ
กันภัยหรือเงินออมที่จะมาชวยรองรับถาหากพืชผลเสียหายหรือลมเหลว จึงไดแต
ตองคอยและเฝาดูเพื่อนบานที่รํ่ารวยกวาพิสูจนใหเห็นกันชัดๆ เสียกอนวา เมล็ด
พันธุใหมมีคุณคาอยางแทจริง
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เหตุใดธนาคารหรือผูออกเงินกูในตําบลไมยอมใหเกษตรกรที่ยากจน
กูย มื เงินไปซื้อปุยและเมล็ดพันธุใหม คนจนจํานวนมากยินดีจะชําระคืนสินเชือ่ ใน
วงเงินตําที
่ ่มีอัตราดอกเบี้ยพอสมควร ถาหากสินเชื่อดังกลาวมีใหพวกเขา แตตน
ทุนของการประเมินความเสี่ยงและความนาเชื่อถือทางการเงินของคนจนนั้น นับ
วาสูงมากเมื่อเทียบกับวงเงินกูที่พวกเขาขอกู เจาหนี้ซึ่งไมแนใจวาลูกหนี้คนไหน
จะชําระคืนไดบา ง จึงตองคิดดอกเบี้ยใหสูงมากเอาไวกอน และยังขอหลักประกัน
เงินกูอ ีกดวย ซึ่งคนจนก็ไมมีจะให แมเมื่อคนจนพอจะมีทรัพยสินอยูบาง (ที่ดิน
ผืนเล็กๆ) ที่อาจจะนํามาเปนหลักประกันเงินกูได แตโครงสรางทางกฎหมายที่
ออนแอ รวมทั้งการไมมีสิทธิในการถือครองที่ดินที่ชัดเจน และระบบศาลทีไ่ มมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการใชหลักประกันเงินกูมีนาหนั
ํ้ กนอย เมื่อไมมีการบังคับใช
กฎหมายที่ดี แรงจูงใจทีจ่ ะชําระเงินคืนก็พลอยมีจํากัด ซึง่ ทําใหไมมีใครอยากให
กู และผลก็คือคนจนมักจะขอกูไมได
ในชวงหลัง ๆ มีโครงการสินเชือ่ รายยอย (microcredit) ขึ้นมาชวย
แกไขปญหาดังกลาว แตในชวงเวลาของการปฏิวัติเขียวนั้น การที่เกษตรกรที่ยาก
จนไมมสี นิ เชือ่ ควบคูกับการมีการศึกษานอย (ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนผลมาจากการไม
มีสนิ เชื่อเชนกัน) และปจจัยอื่น ๆ ทําใหพวกเขามักเปนกลุมหลังสุดที่นําเมล็ด
พันธุใหมไปใช การทิ้งชวงที่เกิดขึ้น ระหวางการคิดคนเมล็ดพันธุใหมขึ้นมาได กับ
การรับไปใชอยางแพรหลาย จะเห็นไดจากการขยายพื้นที่ที่รับเมล็ดพันธุใหมไป
ปลูก ซึง่ เปนไปอยางเชือ่ งชา
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2526
ทีม่ า : บายเออรลี และ โมยา (Byerlee and Moya) 2536
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ความสูญเสียจากการเสียเวลาเชนนี้มีไมนอย ถาเราสามารถแกไขปญหา
ขอมูลไดหมด กลาวคือ ถาเราสามารถชักจูงใหเกษตรกรทั้งหมดยอมรับศักยภาพ
ของเมล็ดพันธุใหมไดในทันที และถามีกลไกสําหรับใหสนิ เชือ่ แกเกษตรกรทีย่ าก
จน ผลประโยชนที่จะไดจากการปฏิวัติเขียวจะเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล งานศึกษา
ชิ้นหนึ่งพบวา ในชวงเวลา 5 ปที่เสียไปกับการยอมรับเมล็ดพันธุใหมมาใชอยาง
ลาชา กับการรับมาแลวใชอยางไมมปี ระ-สิทธิภาพ ครอบครัวเกษตรกรที่มีที่ดิน
เฉลีย่ 3.7 เฮกตารหรือประมาณ 4 ไร จะสูญเสียรายไดที่ควรจะไดรับเกือบจะถึง
4 เทา ของรายไดประจําปกอนที่จะมีการคิดคนเมล็ดพันธุใหมมาใหใช
ในทีส่ ดุ การปฏิวัติเขียวก็สามารถเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่ยากจน
และที่ไมมีที่ทํากินไดจริงๆ มีการสํารวจในตอนใตของอินเดียซึ่งสรุปไววา ระหวาง
พ.ศ. 2516 - 2537 รายไดทแ่ี ทจริงของเกษตรกรรายยอยเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ
90 และรายไดของเกษตรกรทีไ่ มมที ท่ี ํากิน ซึ่งนับวาเปนกลุมที่ยากจนที่สุดนั้น เพิม่
ขึน้ ประมาณรอยละ 125 คนจนไดรับประโยชนอยางมากจากความตองการแรงงาน
ทีเ่ พิ่มขึ้น เนื่องจากเมล็ดพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงนั้นตองใชเทคนิคการเพาะปลูกที่
ตองใชแรงงานคนจํานวนมาก ในแงความกินดีอยูดีนั้นพบวา เกษตรกรรายยอย
และเกษตรกรทีไ่ มมที ท่ี ํากินไดรับแคลอรี่เพิ่มขึ้นรอยละ 58 และรอยละ 81 และได
รับโปรตีนเพิ่มขึ้นรอยละ 103 และรอยละ 115 ตามลําดับ
ชองวางทางความรูแ ละปญหาขอมูลมีความหมายอยางไรตอการพัฒนา
เรื่องราวของการปฏิวตั เิ ขียวแสดงใหเห็นวา การสรางสรรคความรู การ
เผยแพรและการใชความรู สามารถลดชองวางทางความรูล งได และยังแสดงให
เห็นดวยวา ความรูดานทักษะนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของสิ่งที่กําหนดความกินดีอยู
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ดีของสังคม อีกสวนหนึ่งเปนปญหาขอมูลนําไปสูค วามไมสมบูรณแบบของตลาด
และเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและการเติบโต ดังนั้น การพัฒนาจึงจําเปน
ตองมีการเปลีย่ นแปลงเชิงสถาบันทีส่ ามารถชวยปรับปรุงขอมูล และสรางแรงจูง
ใจใหสังคมมีความพยายามที่จะแกไขปญหา มีนวัตกรรม มีการออมและการลง
ทุน
ตลอดจนทําใหสามารถพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนที่ซับซอนที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมพื้นที่และชวงเวลาที่ขยายเพิ่มขึ้นได
ความสัมพันธระหวางชองวางทางความรูแ ละปญหาขอมูลนัน้ เห็นได
ชัดเจนจากเรื่องราวของการปฏิวัติเขียว เนื่องจากเมื่อเวลาผานไป ก็ยิ่งเห็นไดชัด
วา พืชพันธุท ไ่ี ดรบั การปรับปรุงใหดขี น้ึ นัน้ มีความจําเปน แตยังไมเพียงพอที่จะ
ปรับปรุงชีวิตของคนยากจนในชนบทใหดีขึ้นได ปญหา ทาทายทัง้ สองประการใน
เรื่องชองวางทางความรูแ ละปญหาขอมูลนี้ ยังมีใหเห็นในตัวอยางอื่น ๆ อีกมาก
ในรายงานฉบับนี้ ปญหาเหลานี้จะปรากฏออกมาใหเห็นในการปฏิวัติเขียวครั้งตอ
ไป เชน ในการตัดแตงยีนสหรือการโคลน-นิง่ ไดอยางไร เราก็ไดแตเพียงคาดเดา
เอาเทานัน้ อยางไรก็ตาม เราอาจมั่นใจไดวาเทคโนโลยีใหม ๆ จะถูกนําไปใชใน
ทางที่เปนประโยชนตอคนจนหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับวา สังคมไดแกไขปญหา
ชองวางทางความรูแ ละปญหาขอมูลไดดเี พียงใด
ภาคที่ 3 ของรายงานฉบับนีเ้ ปนการพิจารณาถึงทางเลือกในเรือ่ งนโยบาย
ทีจ่ ะตอบสนองตอปญหาเหลานี้ โดยมองจาก 2 ดานคือ
! สถาบันระหวางประเทศจะทําอะไรไดบา ง บทที่ 9 จะสาธยายวา
ดวยการสรางสรรคความรู การถายโอน และการปรับใชความรูใ ห
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เหมาะสมกับความตองการของประเทศกําลังพัฒนา และจัดการ
บริหารความรูเพื่อใหผูคนเขาถึงไดและมีการปรับใหทันสมัยอยู
เสมอ สถาบันระหวางประเทศสามารถชวยใหประเทศกําลังพัฒนา
ลดชองวางทางความรูแ ละแกไขปญหาขอมูลได
รัฐบาลควรจะทําอะไร บทที่ 10 จะอาศัยสองภาคแรกของรายงาน
มาบรรยายวารัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถลดชองวาง
ทางความรูแ ละแกไขปญหาขอมูล และวางนโยบายที่คานึ
ํ งถึงขอเท็จ
จริงทีว่ า ขอมูลและตลาดจะไมสมบูรณอยูเ สมอไดอยางไร

สวนที่เหลือของบทนําจะเปนการกลาวสั้นๆ ถึงบทสรุปที่ไดจากบทที่ 9
และ 10
สถาบันระหวางประเทศจะทําอะไรไดบา ง
สถาบันเพื่อการพัฒนามีบทบาท 3 ประการในการลดชองวางทาง
ความรู กลาวคือ เปนผูจ ดั หาสินคาสาธารณะ ทําตนเปนตัวกลางในการถายโอน
ความรู และจัดการบริหารองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เมื่อมีสนิ คาสาธารณะในประเทศ ก็มสี นิ คาสาธารณะระหวางประเทศ
เชนกัน และความรูห ลายอยางจัดเปนสินคาสาธารณะระหวางประเทศ ไมมี
ประเทศใดเพียงประเทศเดียวที่จะลงทุนมากพอในการสรางสรรคความรูเชนนี้
เนื่องจากผลประโยชนจะไปตกอยูกับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด โดยประเทศทีส่ ราง
สรรคความรูนั้นขึ้นมาไมไดรับคาตอบแทนอยางเต็มที่ แตสถาบันระหวางประเทศ
ซึ่งดําเนินการในฐานะผูแทนของทุกคน สามารถเติมชองวางตรงนีไ้ ด
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ตัวอยางที่เปนที่รูจักกันแพรหลายที่สุดเรื่องหนึ่งคือ กลุมที่ปรึกษา
สําหรับการวิจัยทางการเกษตรระหวางประเทศ (Consultative Group for
International Agricultural Research - CGIAR) ซึ่งเปนผูสนับสนุนการ
ปฏิวัติเขียว ดวยการใหเงินสนับสนุนการวิจัยทางการเกษตรทั่วโลกนั้น เปนตัว
อยางของการตอบสนองโดยใหเงินสนับสนุนการวิจัย เมื่อมีผลประโยชนหรือกําไร
ตอสังคมอยางสูง (สูงกวาผลประโยชนหรือกําไรสวนบุคคล) การตอบสนองอีก
เรื่องหนึ่งคือการสรางขอจูงใจดานการเงินใหกับ นักวิจัยเอกชน เพื่อใหเนนการคน
ควาวิจัยในเรื่องที่เปนความจําเปนของประเทศกําลังพัฒนา เชน ความตองการ
วัคซีนปองกันโรคเอดสที่มีราคาไมแพงเกินไปนัก
สิ่งที่สําคัญกวาอาจจะไดแกบทบาทของสถาบันเพื่อการพัฒนาในฐานะ
เปนตัวกลางของการวิจยั ระหวางประเทศ ที่อาจทําใหเกิดความรูที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนา แตความรูท ส่ี าคั
ํ ญทีส่ ดุ สําหรับการพัฒนานั้นจะมาจากประเทศ
กําลังพัฒนาเอง การเปลีย่ นแปลงนโยบายแตละครัง้ ในประเทศใดประเทศหนึง่
จะกอใหเกิดความรูที่อาจชวยประเทศอื่น ๆ ได โครงการแตละโครงการไมวา จะ
ประสบความสําเร็จหรือไม ก็ใหขอ มูลวาอะไรใชไดผลและอะไรใชไมไดผลการ
รวบรวมความรูเหลานี้ ตลอดจนการประเมินและนําไปเผยแพรใหผูอื่นไดรับ
ทราบนัน้ เปนภาระหนาที่ที่นอกเหนือความสามารถ (และความสนใจ) ของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ เทานัน้
ดังนั้น ภาระนี้จึงมาตกอยูกับสถาบันระหวาง
ประเทศ
สถาบันระหวางประเทศเหลานีจ้ ะทํางานไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจัดการกับขอมูลที่มีจํานวนมหึมา ตัวอยางเชน เจาหนาที่ของ
ธนาคารโลกที่ทํ างานอยูในประเทศกํ าลังพัฒนาจะสั่งสมความรูในบางเรื่องหรือ
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บางภูมิภาคหรือกิจกรรมบางชนิด ความรูดังกลาวมักถูกนําไปใชในงานเฉพาะ
อยางทีต่ อ งการความรูน น้ั จากนั้นก็ถูกเก็บขึ้นหิ้ง ลองคิดดูวา ความรูเหลานั้นจะ
มีคุณคามากขึ้นเพียงใดถานํามาใหเจาหนาที่ทุกคนที่ทํางานในเรือ่ งหรือโครงการที่
คลายคลึงกันไดรบั ทราบดวย และยังจะมีคุณคาเพิ่มขึ้นกวานั้นอีกมากมายถานํา
ความรูนั้นมาแบงปนใหทั้งโลกไดรูดวย
การปฏิวัติดานสารสนเทศทําใหการจัดการกับความรูที่มีอยูมากมายนี้
ทําไดงายขึ้น ภายใน พ.ศ. 2543 ธนาคารโลกตั้งใจวาจะใหลูกคา ผูร ว มงาน และ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั่วโลก สามารถเขาถึงบางสวนของฐานขอมูลที่เกี่ยวของ วัตถุ
ประสงคในการนี้คือ ตองการพัฒนาระบบการบริหารความรูท ม่ี พี ลวัต และ
สามารถกลั่นกรองความรู เพื่อนํามาปรับใชกนั ตอไป ในสภาวการณทแ่ี ตกตาง
ออกไป อยางไรก็ตาม การจะทําเชนนีไ้ ดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอ งสรางขีดความ
สามารถในประเทศกํ าลั ง พั ฒ นาในการประเมิ น และปรับนโยบายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความรูดานเทคนิคใหเหมาะสมกับสภาวการณในทองถิ่น และหากจํา
เปนก็ตองสรางความรูใหมขึ้นมา ซึง่ อาจเปนประโยชนตอ ประเทศอืน่ ๆ ตอไปอีก
สถาบันระหวางประเทศจึงสามารถมีสวนชวยไดมาก แตสง่ิ ทีจ่ ะมาตัด
สินวาประเทศกําลังพัฒนาใชประโยชนจากความรูและแกไขปญหาขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ ก็คือสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาทําดวยตัวเองนั่นเอง แม
วาแตละประเทศจะเริม่ ตนจากจุดทีต่ า งกันและประสบปญหาตางกัน แตกส็ ามารถ
หาขอสรุปรวมกันไดหลายประการ และบางอยางจะนํามาเสนอในตอนตอไป
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รัฐบาลควรจะทําอะไร
เมื่อพิจารณาการพัฒนาจากแงมุมของความรูจะเห็นประเด็นสําคัญ 3
ประการคือ
่ งจากตลาดสําหรับความรูมักทํางานไมไดผล รัฐบาลจึงจําเปนที่
! เนือ
ตองเขามาดําเนินการ รัฐบาลอยูในสถานะพิเศษที่จะชวยลดชอง
วางทางความรูไดดี เชน ใหใชระบบการคาทีเ่ ปดกวาง สนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต หรือสรางบรรยากาศ และกฎระเบียบทีด่ ี
สําหรับการ แขงขันในดานโทรคมนาคม
! ขอมูลเปนเสนเลือดใหญของตลาด แตตลาดดวยตัวของมันเองนั้น
มักไมมีขอมูลเพียงพอ เนื่องจากผูที่สรางขอมูลขึ้นมาไมสามารถ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนไดเสมอไป รัฐบาลจึงตองเขามาดําเนินการ
เพื่อใหนําขอมูลมาตรวจสอบคุณภาพได เพื่อใหสามารถติดตามดู
แลการปฏิบัติการและสรางกฎระเบียบควบคุมการดําเนินธุรกิจให
เปนฐานสําหรับการพัฒนาทีม่ พี น้ื ฐานอยูท ร่ี ะบบตลาดได
ชองวางทาง
! ไมวารัฐบาลจะดําเนินการดังกลาวไดสําเร็จเพียงใด
ความรูและปญหาขอมูลก็จะยังคงมีอยูตลอดไป การปฏิรปู นโยบาย
ทุกครั้งและโครงการพัฒนาทุกโครงการจะดําเนินไปในบรรยากาศที่
มีปญหาดังกลาวในระดับมากนอยตางกันไป แมกระทั่งกิจการที่ดู
เผิน ๆ วาไมมอี ะไรเกีย่ วกับชองวางทางความรูห รือปญหาขอมูลเทา
ใดนัก ก็ยังไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหาสองประการนี้
อยางแนนอน
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เมื่อชองวางทางความรูและปญหาขอมูลที่เกิดขึ้นทั่วไปมีมากขนาดนี้
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาควรจะดําเนินการตอไปอยางไร บทที่ 10 ไดนํา
เสนอบทสรุปของนโยบายบางประการที่ดึงมาจากสิ่งที่นํ ามาบรรยายในรายงาน
สวนที่เหลือจากนี้
ยุทธศาสตรของชาติในการลดชองวางทางความรู
รายงานฉบับนีไ้ ดพจิ ารณาหลายเรือ่ งทีร่ ฐั บาลสามารถดําเนินการ เพือ่
ชวยใหการแสวงหาความรู การรับและการสือ่ ความรู เปนไปไดงา ยและสะดวกขึน้
แมวา ในการอภิปรายถึงเรือ่ งเหลานี้ อาจแยกแตละประเด็นออกมาพิจารณาเพื่อ
ใหเขาใจไดงายขึ้น แตในชีวิตจริง เรื่องเหลานี้จะเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก
นโยบายที่ใชกันอยูในดานหนึ่งจะมีผลกระทบสําคัญไปถึงดานอื่นๆ ดวย และอาจ
จะชวยเสริมซึ่งกันและกัน การแสวงหาความรู ไมวาจะเปนความรูที่ตองนําเขามา
จากประเทศอืน่ หรือความรูท ส่ี รางกันขึน้ มาเองในประเทศ ตองมีการรับความรู
ซึ่งจะรับไดดีขึ้นโดยการใหประชาชนทั่วไปไดรับการศึกษาพื้นฐานและมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต ขีดความสามารถในการติดตอสือ่ สารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แตมรี าคาลด
ตํ่าลง ไดชวยขยายศักยภาพทั้งของการแสวงหาและการรับความรู และสราง
โอกาสใหม ๆ ใหกบั การไหลของขอมูลแบบสองทิศทาง ยุทธศาสตรของรัฐบาล
ในการลดชองวางทางความรูจะไดผลดีที่สุดเมื่อนโยบายเหลานั้นไดใชประโยชน
จากพลังทีเ่ สริมประสานกันเชนนี้ แตตอ งไมลมื แกไขปญหาขอมูลในชวงการวาง
แผนและในการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย
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นโยบายในการแสวงหาความรู
สําหรับประเทศกําลังพัฒนานัน้ การแสวงหาความรูจ ะเปนสองขัน้ ตอน
คือ การไดความรูมาจากการเปดรับความรูจากตางประเทศ และการสรางความรูท ่ี
ไมมีในที่ไหนมากอนขึ้นเอง วิธสี ําคัญสามประการในการแสวงหาความรูจ ากตาง
ประเทศไดแก การเปดการคาเสรี การลงทุนจากตางประเทศ และการขออนุญาต
ใชเทคโนโลยี
การปรับปรุงนโยบายและบรรยากาศทางธุรกิจ เพือ่ สรางเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ ตอ
การคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสินคาออก เปนวิธสี ําคัญประการหนึง่ ทีป่ ระเทศ
ตางๆจะไดรบั ความรูจ ากตางประเทศ เพื่อใหแขงขันในตลาดโลกได บริษทั ทีส่ ง สิน
คาออกจะตองทํ าใหไดถึงมาตรฐานสากลในดานประสิทธิภาพและการออกแบบ
ผลก็คือ บริษัทผูสงออกมักจะลงทุนในเรื่องความรูมากกวาบริษัทที่ไมไดสงสินคา
ออก
การเปดรับการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ เปนสิง่ ทีด่ าเนิ
ํ นไปพรอมๆ
กับการเปดระบบการคาเสรี และใหประโยชนในการแสวงหาความรูด ว ยตัวของมัน
เอง เนื่องจากนักลงทุนขามชาติเปนผูนําดานนวัตกรรมของโลกอยูแลว กิจกรรม
ของพวกเขาในประเทศกําลังพัฒนาอาจมีความสําคัญสําหรับการสงตอความรู ความ
รูท เี่ ปนผลพลอยไดอันมีคุณคาเชนนี้ อาจเกิดขึ้นจากการฝกอบรมคนงานในทองถิ่น
และจากการติดตอกับผูสงมอบปจจัยการผลิตในประเทศและผูทําสัญญารับชวง ทัง้
สองประการมีใหเห็นไดอยางชัดเจนในมาเลเซีย ซึง่ โรงงานของบริษทั อินเทลของ
สหรัฐฯ ที่ตั้งอยูที่นั่น ไดทําสัญญาใหบริษทั ใหมๆ ที่กอตั้งโดยอดีตวิศวกรของอิน
เทลเอง เขามารับชวงใหผลิตสินคาบางอยางของบริษทั มากขึน้ ผลพลอยไดเชนนี้ไม
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ไดจากั
ํ ดอยูกับอุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น แตเกิดขึ้นในภาคบริการที่ใชเทคโนโลยี
คอนขางตํ่าดวย เชน บริการดานอาหารและโรงแรม
การขออนุญาตใชเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นในกระบวนการที่
ประเทศกําลังพัฒนาแสวงหาความรู คาธรรมเนียมและคา ใบอนุญาตใหใชเทคโนโลยีทั่วโลกเพิ่มจาก 7 พันลานดอลลารหรือประมาณ 2.5 ลานบาทใน พ.ศ. 2519
มาเปนกวา 60 พันลานดอลลาร หรือประมาณ 2 ลานลานบาทใน พ.ศ. 2538 ใบ
อนุญาตใหใชเทคโนโลยีเปนวิธีที่ไดผลดีมากในการเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆ บริษทั
ในประเทศยังสามารถใชใบอนุญาตใหใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ของตนโดยเจรจาขอเขาถึงหลักการที่เปนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหมที่ตนไดใบ
อนุญาตใหใชเทคโนโลยีนั้นแลว ดังเชนทีบ่ รรดาบริษทั ของเกาหลีดาเนิ
ํ นการ
ขณะที่โลกกาวไปสูระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูมาก
ขึน้ แนวโนมที่จะปกปองลิขสิทธิ์ของทรัพยสินทางปญญาก็เพิ่มมากขึ้น แนวโนม
นีส้ ะทอนใหเห็นอยูในความตกลงใหม ๆ ทีเ่ พิง่ เจรจากันสําเร็จในองคการการคา
โลก (World Trade Organization - WTO) ในเรือ่ งลิขสิทธิข์ องทรัพยสนิ ทาง
ปญญาที่มีแงมุมการคาเขามาเกี่ยวของ ลิขสิทธิข์ องทรัพยสนิ ทางปญญาตองการ
ใหมีความสมดุลระหวางแรงจูงใจใหสรางสรรคความรูใหมกับแรงจูงใจใหมีการ
เผยแพรความรู แมสมดุลดังกลาวทําไดยาก แตก็กําลังพัฒนาขึน้ เมื่อเทคโนโลยี
ใหมทาให
ํ ตองหยิบยกประเด็นใหม ๆ ขึ้นมาเจรจากันมากขึ้น เชน การปกปอง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลายหลากทางชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
ประเทศกําลังพัฒนาควรเขารวมในการเจรจาระหวางประเทศในเรื่อง
เหลานีอ้ ยางแข็งขัน เพือ่ ใหโลกรับทราบถึงความกังวลในแงทล่ี ขิ สิทธิข์ องทรัพย
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สินทางปญญาที่เขมงวดขึ้นจะทํ าใหอํ านาจการตอรองไปอยูในมือของผูผลิต
ความรู และจะยิง่ ทําใหชอ งวางทางความรูก ลับกวางขึน้ เพราะอัตราการรับความรู
ใหมมาใชจะชาลง แตความวิตกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทรัพยสินทางปญญาจะตอง
นํามาชั่งนํ้าหนักกับขอไดเปรียบที่มีอยูดวย อาทิ ลิขสิทธิข์ องทรัพยสนิ ทางปญญา
จะชวยกระตุน ใหสรางความรูใ หม ๆ ขึ้นในโลก รวมทัง้ ในประเทศกําลังพัฒนา
เองดวย ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศพบวา การรับเรือ่ งลิขสิทธิข์ องทรัพย
สินทางปญญามาใชใหไดตามมาตรฐานสากล จะชวยใหมที างเขาถึงตลาดตาง
ประเทศ และเทคโนโลยีตา งประเทศ โดยอาศัยการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
และการถายโอนเทคโนโลยี
ประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถแสวงหาผลประโยชนจากขุมความรูของ
โลกได ก็ตอเมื่อไดพัฒนาขีดความสามารถในดานเทคโนโลยีของตน เพือ่ ให
สามารถแสวงหา รับ และปรับใชเทคโนโลยีของตางประเทศแลว การปฏิวัติเขียว
แสดงใหเห็นวาสายพันธุแ ละเมล็ดพันธุใ หม ๆ ตองนําไปพัฒนาตอเพือ่ ใหเหมาะ
สมกับสภาพในแตละทองถิ่น แมกระทัง่ ในอุตสาห-กรรมการผลิต เทคโนโลยีที่
คิดคนขึ้นในประเทศอื่น ก็มักตองนํามาปรับใหเหมาะกับสภาวะในทองถิน่ เชน
ดินฟาอากาศ รสนิยมของผูบ ริโภค ตลอดจนมีปจจัยเสริมการผลิตมากนอยเพียง
ใด ในทํานองเดียวกัน ความกาวหนาทางการศึกษา การสาธารณสุข และการสง
เสริมการเกษตร จะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยความรูในทองถิ่นที่ไมอาจไปแสวงหามา
จากตางประเทศได
ในการสงเสริมการสรางสรรคความรูใ นทองถิน่ นัน้
รัฐบาลมีบทบาท
พิเศษในการใหการสนับสนุนการวิจัยที่มีศักยภาพวาจะไดผล ในขณะเดียวกัน เพือ่
ตอบสนองตอพลังของตลาด รัฐบาลตองสรางเงือ่ นไขทีจ่ าเป
ํ นเพื่อใหภาคเอกชน
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สามารถรับความรูที่สรางขึ้นใหมนั้นมาใชได ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
กํ าลังปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาของรัฐเพื่อใหสามารถตอบสนองตอตลาดได
บราซิล จีน อินเดีย เกาหลี และเม็กซิโก ไดดําเนินโครงการหลายอยางทีจ่ ะให
สถาบันวิจัยของรัฐเนนความสนใจในเรื่องที่ภาคเอกชนตองการมาตรการนี้ รวมถึง
การปรับโครงสรางสถาบันวิจัยของรัฐใหเหมือนบริษทั
เพิม่ เงินเดือนและการให
ความสําคัญกับนักวิจัย และเสนอขอจูงใจใหบริษทั ตางๆ ทําสัญญาโดยตรงกับ
สถาบันวิจัยของรัฐ
นโยบายสําหรับการรับความรู
การที่มีความรูใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย ความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ทางดานเทคโนโลยีตลอดจนการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการเรียนรู
ตลอดชีวิตยิ่งมีความสําคัญกวาเดิม เพือ่ ลดชองวางทางความรูส งั คมจะตองใหทกุ
คนไดรับการศึกษาพื้นฐานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเรียนตอไดตลอด
ชีวิต การศึกษาพืน้ ฐานเปนรากฐานของแรงงานทีม่ สี ขุ ภาพดี มีทกั ษะและความ
แคลวคลอง การเรียนรูตลอดชีวิตนอกเหนือจากการศึกษาพื้นฐานทําใหประเทศ
สามารถประเมิน ปรับ และนําความรูใหมมาใชไดอยางตอเนื่อง
ในชวง 30 ปที่ผานมา ประเทศกําลังพัฒนากาวหนาไปมากในการขยาย
การศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา ความสําเร็จนี้
มีประโยชนอยางยิ่ง จึงควรจะรักษาเอาไวและควรจะขยายตอไปอีกซึง่ เห็นแลววา
การศึกษาพื้นฐานมีบทบาทและความสําคัญในการขยายการยอมรับความกาวหนา
ทางเทคนิคทางการเกษตรมาใชอยางไร ประเทศทีก่ าลั
ํ งเติบโต แมจะเปนประเทศ
ที่มีรายไดตํา่ ลวนแตตองการคนที่มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่ ให
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สามารถมีสว นรวมในระบบเศรษฐกิจโลกได ประเทศตางๆ ควรจะพิจารณาให
การสนับสนุนการศึกษาผูใหญและใหการฝกอบรม ในหลายกรณี วิธีที่ไดผลคุม
คาทีส่ ดุ ในการทําเชนนั้นคือ สนับสนุนใหภาคเอกชนทํากิจกรรมในสาขานี้ อาทิ
การกําหนดมาตรฐานและกระบวนการใหการรับรองคุณภาพ แตในบางกรณีก็
ควรเปนการใหเงินอุดหนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหกับคนยากจน
การใหเด็กหญิงไดมีโอกาสเรียนมากขึ้นมีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับ
ประเทศทีม่ ชี อ งวางทางความรูก วางมาก ประโยชนของการใหการศึกษากับผูหญิง
ซึง่ ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกแลวนั้น รวมถึงการที่เด็กจะไดมีโภชนาการ
และสุขภาพที่ดีขึ้น และลดการเจริญพันธุห รือมีลกู มากลงดวย โครงการหนึง่ ใน
บังกลาเทศที่เพิ่งประสบความสําเร็จไดแสดง ใหเห็นวา การดําเนินการของรัฐบาล
ทีม่ กี ารวางแผนไวดนี น้ั สามารถสงผลกระทบไดอยางกวางขวางเพียงใด แมใน
สังคมที่ไมเคยใหความสนใจกับเรื่องการศึกษาของเด็กหญิงมาเปนเวลานานใน
พ.ศ. 2533 ผูห ญิงในบังกลา-เทศที่มีการศึกษามีเพียงประมาณรอยละ 20 และ
มีเด็กผูหญิงเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาเพียง 1 ใน 3 ของนักเรียนระดับนี้ทั้ง
หมด นับจากนั้น โครงการใหทุนการศึกษากับเด็กหญิงเพื่อใหเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาทําใหมีผูหญิงเขาเรียนมากขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อถึง พ.ศ. 2539 มี
เด็กหญิงที่ไดรับทุนการศึกษาประมาณครึ่งลานคน และโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครง
การมีจํานวนนักเรียนหญิงและชายในสัดสวนเทาเทียมกัน
แตเพื่อใหรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไวและแขงขันใน
ตลาดโลกไดประเทศตาง ๆ จะตองไปใหไกลกวาการศึกษาพืน้ ฐาน ดังทีเ่ กาหลีทํา
มาแลว เมื่อ พ.ศ. 2503 เกาหลีสามารถใหการศึกษาในระดับประถมศึกษากับ
ประชาชนทัว่ ไป อันเปนพื้นฐานสําหรับแรงงานทีม่ กี ารศึกษาและตอบสนองตอ

ความรูเ พือ่ การพัฒนา : บทสรุปรายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/2542

43

ความตองการของประเทศในยามที่ประเทศกาวสูความเปนประเทศอุตสาหกรรม
มีการใหแรงจูงใจเพื่อใหภาคเอกชนลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
เมื่อถึง พ.ศ. 2538 กวาครึ่งของผูใหญที่อยูในวัยที่จะเรียนระดับมหาวิทยาลัย ก็
ไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตาง ๆ ในจํานวนนี้ กวารอยละ 80 เขา
เรียนในสถาบันการศึกษาของเอกชนและรายจายของภาคเอกชนในการอุดมศึกษา
นั้นสูงกวารายจายของภาครัฐ
การใชประโยชนจากภาคเอกชนเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหงบประมาณของ
รัฐทีม่ จี ํากัดนั้น ทําประโยชนไดมากขึ้น และมาตรการทีจ่ ะชวยเสริมอยางหนึง่ คือ
การพัฒนาคุณภาพของการใหการศึกษาของรัฐ การทําเชนนี้เปนการแกไขปญหา
ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปในตัวดวย โดยประเทศตาง ๆ จะตอง
ลองหาวิธีใหมๆ มาใชแกไขปญหา การเปลี่ยนแปลงในดานนี้ ปรากฏใหเห็นใน
หลายรูปแบบ เชน การกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษา การเพิ่มอํานาจการ
ปกครองตนเองใหกับ โรงเรียน การบริหารการเงินทีเ่ ปลีย่ นไปเนนทีด่ า นอุปสงค
เปนสําคัญ การเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแตละแหงใหสาธารณชนได
รับทราบ และ สงเสริมการแขงขันระหวางผูใ หบริการทีเ่ ปนเอกชน องคกรเอกชน
และรัฐบาลในเอลซัลวาดอร หลังสงครามกลางเมืองสิน้ สุดลง รัฐบาลไดปรับปรุง
และขยายจํานวนโรงเรียนที่ใหชุมชนเปนผูบริหาร ซึง่ เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ เองหลัง
จากระบบตางๆ ของรัฐบาลลมลงไปจากสงครามกลางเมือง แมกระทั่งชุมชนที่
ยากจนที่สุดก็จัดตั้งและบริหารโรงเรียนกันได และอันทีจ่ ริงยังทําใหโรงเรียนมี
คุณภาพดีขึ้นดวย เหตุผลประการหนึง่ ก็คอื ผูปกครองสามารถตรวจสอบความ
ขยันขันแข็งของครูผล ก็คือ นักเรียนสูญเสียวันเรียนที่เกิดจากครูไมมาสอน
เพียงครึง่ เดียวของโรงเรียนทีร่ ฐั บาลยังเปนผูบ ริหารในแบบเดิม
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นโยบายสําหรับการสือ่ ความรูใ นยุคสารสนเทศ
ความกาวหนาทางการติดตอสื่อสารไดเปลี่ยนรูปโฉมของสังคมไปจาก
เดิม โทรศัพท โทรทัศน โทรสาร ซึง่ เปนเทคโนโลยีดา นภาพและเสียงทีส่ ามารถ
ใชงานทางไกล และเปนอุปกรณที่เคลื่อนยายไดสะดวก ทําใหขอบเขตความ
สามารถในการเก็บสะสมและรับสงความรูข ยายกวางออกไป ในปจจุบันยังมีการ
รวมตัวของคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ซึ่งดูเหมือนพรอมที่จะทําใหขอบเขต
ดังกลาวตองขยายออกไปอีก ทําใหสามารถสงขอมูลจํานวนมหาศาลไปยังที่ใดๆ
ก็ไดในโลกนี้ โดยใชเวลาเพียงไมกี่วินาที และดวยคาใชจายที่ลดตํ่าลงเรือ่ ย ๆ
เทคโนโลยีใหมนี้ชวยใหการแสวงหาและการรับความรูเปนไปไดงายและสะดวก
ขึน้ มาก และเปดโอกาสอยางที่ไมเคยมีมากอนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถสง
เสริมระบบการศึกษา พัฒนาการวางนโยบาย และการดําเนินการตามนโยบาย
และขยายโอกาสหลากหลายใหกับธุรกิจและคนจน ความยากลําบากทีส่ ดุ ประการ
หนึง่ ทีค่ นจนและอีกหลายคนที่อาศัยอยูในประเทศยากจนตองเผชิญก็คือ ความรู
สึกถูกโดดเดี่ยว เทคโนโลยีใหมในการสื่อสารจะชวยลดความรูสึกดังกลาวได
และยังเปด โอกาสใหสามารถเขาถึงความรูไดดวยวิธีการที่ไมมีใครคาดฝน แม
เมื่อไมนานมานี้เอง
ประเทศกํ าลังพัฒนาไดแสวงหาประโยชนจากโอกาสตางๆเหลานี้กัน
มากขึน้ เพื่อกาวกระโดดไปใชเทคโนโลยีใหม โดยขามบางขั้นตอนไปเลย เชน ใช
โทรศัพทระบบดิจิตัลโดยไมตองเปลี่ยนจากสายโทรศัพททองแดงเปนระบบอนาล็
อกกอน ในจิบูตี (Djibouti) มัลดีฟส (Maldives) มอริเชียส (Mauritius)
และกาตาร (Qatar) ลวนมีเครือขายระบบโทรศัพท ดิจติ ลั ใชแลว ในแงนี้นับวา
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กาวหนากวาประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศที่ยังมีเครือขายโทรศัพทครึ่งหนึ่ง
หรือมากกวานั้น ที่ยังใชเทคโนโลยีที่เกากวาและคุณภาพดอยกวา แตมรี าคาแพง
กวา
อยางไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาสวนมาก แมกระทัง่ การเขาถึง
เทคโนโลยีการสื่อสาร พื้นฐานก็ยังมีใหกับคนที่โชคดีไมกี่คนเทานั้น ประเทศ
แอฟริกาใตและแอฟริกาทางตอนใตของทะเลทรายซาฮารามีโทรศัพทเฉลีย่ 1.5 คู
สายตอ 100 คน โดยในสหรัฐฯ มี 64 คูสายตอ 100 คน ความแตกตางนี้มีที่มา
สวนหนึ่งจากการมีรายไดตํ่ากวาแตมีคนจํานวนมากในประเทศกําลังพัฒนาที่มี
รายไดเพียงพอและเต็มใจจายเพื่อใหไดโทรศัพท แตก็ไมสามารถจะมีได โดยมี
อุปสรรคอยูที่การผูกขาดของรัฐในกิจการดานนี้ ซึง่ ไรประสิทธิภาพ และระบบ
กฎหมายที่ไมดีพอซึ่งกลายเปนการจํากัด อุปทานไปโดยไมไดตั้งใจ ประมาณกัน
วา ตลอดทั่วโลกมีคนเขาคิวรอรับการติดตั้งโทรศัพทอยูราว 28 ลานคน ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดอยูในประเทศกําลังพัฒนา เมื่อมีการเสียเวลาที่ยืดเยื้อและไมมีอะไรแน
นอน อีกหลายคนที่มีเงินพอจะขอติดตั้งโทรศัพทได จึงไมสนใจแมแตจะยื่นคําขอ
ใหเสียเวลา
แตโชคดีทป่ี ระเทศตาง ๆ สามารถแกไขปญหาคอขวดนี้ได และลดคา
บริการโทรคมนาคมลงเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากขึ้น สิง่ นีท้ าได
ํ
โดย
การจัดตัง้ ระบบกฎหมายทีส่ ง เสริมและรับประกันการแขงขัน เพื่อปองกันมิให
บริษัทที่มีสามารถผูกขาดกิจการบางสวนในการใหบริการ มาฉวยโอกาสใชการได
เปรียบในจุดนั้นมาเอาเปรียบบริษัทอื่น ๆ สวนมากการขยายการแขงขันควรเกิด
ขึน้ กอนมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อปองกันมิใหเปลี่ยนผูผูกขาดจากรัฐบาลเปน
บริษัทเอกชน
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ประเทศกําลังพัฒนากําลังคนพบวา การใหเอกชนเขามามีสวนรวม จะ
ทําใหขยายบริการโทรคมนาคมไดเร็วขึ้น
แมจะยังมีรายไดตํ่ากอนการปฏิรูป
ระบบโทรคมนาคมของประเทศกานา (Ghana) เปนการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่
ดําเนินกิจการขาดทุนมาตลอด มีคนเพียง 1 ตอ 400 ที่มีโทรศัพท และการติดตัง้
ตองรอนานเปนสิบป รัฐบาลจําหนาย รอยละ 30 ของกิจการใหกับบริษัทรวมทุน
ระหวางนักธุรกิจในประเทศกับนักลงทุนชาวมาเลเซีย ยอมใหมีการแขงขันจาก
เครือบริษัทในประเทศที่มีนักลงทุนจากตางประเทศรวมอยูดวย อนุมัติใหบริษัท
โทรศัพทเคลื่อนที่ 5 บริษัทเขามาดําเนินการ และยอมใหเอกชนใหเปดบริการ
อินเตอรเน็ตอีกหลายราย ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นมีโครงการที่จะบุกเขาไปใหบริการ
ในชนบทโดยรวมมือกับการไปรษณีย ใน พ.ศ. 2540 ซึง่ เปนปแรกหลังทําการ
ปฏิรปู กานามีจานวนคู
ํ
สายเพิ่มขึ้นรอยละ 30 เปน 120,000 คูส าย และคาดวา
การติดตั้งนาจะทําไดเร็วขึ้นเชนกัน
ปญหาประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็คือ ชุมชนใน
ชนบทที่หางไกลและอยูโดดเดี่ยวบางแหงมักไมไดรับบริการเนื่องจากมีคนจํานวน
นอยเกินไป แตตองขามพื้นที่ไปไกลมากเกินไปที่จะทําใหผูใหบริการเอกชนสนใจ
ได หนาทีข่ องรัฐบาลคือ ตองทราบวาถาจะใหบริษทั เอกชนเขาถึงพืน้ ทีเ่ หลานัน้ รัฐ
ควรใหเงินสนับสนุนเทาใด ชิลที ําสําเร็จมาแลวดวยการใหเงินสนับสนุนแบบเปด
ประมูล(auction) ใหบริษัทเอกชนแจงจํานวนเงินอุดหนุนที่ตองการ ซึง่ เปน
นวัตกรรมทีค่ ลายคลึงกับระบบการตลาด แตจะใหประโยชนกับคนจน โดยเปน
ขอจูงใจใหบริษัทเปดเผยขอมูลคาใชจายใหทราบ รัฐบาลใหเงินอุดหนุนกับบริษทั
ทีใ่ หบริการโทรศัพทกบั ชุมชนขนาดเล็กที่อยูหางไกล โดยมีพื้นฐานอยูที่การแขง
ขัน บริษทั ตาง ๆ จะประมูลราคาแขงกันเองเพือ่ ใหไดสทิ ธิในการใหบริการในพืน้
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ที่เหลานัน้ ที่นาแปลกใจคือ บริษทั ตางๆ เต็มใจทีจ่ ะใหบริการในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
ครึง่ หนึง่ หรือเกือบรอยละ 60 ของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย โดยไมตองการ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเลย เมื่อยังจะมีการเปดประมูลรอบตอไป จึงเปนที่ คาด
วาประชาชนชาวชิลรี อ ยละ 98 จะมีบริการโทรศัพทสาธารณะใชภายใน พ.ศ.
2543
การขยายบริการโทรคมนาคมเปนลูทางอันดีที่ประเทศกําลังพัฒนาทุก
ประเทศจะพัฒนาขีดความสามารถในการรับความรู เชน สามารถเปดโอกาสใหมี
การศึกษาผูใหญที่มีคุณภาพสูงขึ้นแตมีคาใชจายนอยลง มหาวิทยาลัยเสมือนของ
สถาบันเทคโนโลยีมอนเตอรเรย (The Virtual University of the Monterrey
Institute of Technology) ในเม็กซิโก เปนการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทีเ่ ขารวมโครงการ ซึง่ รวมถึงมหาวิทยาลัย 10 แหงที่อยูนอกประเทศ ใน
แตละปมนี กั ศึกษาสมัครเรียนในระดับปริญญา 9,000 คนและนักศึกษาในระดับ
วุฒบิ ตั รหรือไมใชปริญญาอีก 35,000 คน ทั้งจากเม็กซิโกเองและจากประเทศลา
ตินอเมริกาอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเปดสอนดวยการจัดพิมพตําราและสอนทางโทร
ทัศน ซึง่ มีทง้ั รายการสดและทีอ่ ดั รายการไวลว งหนาโดยมีคอมพิวเตอรและระบบ
อินเตอรเน็ตชวยรองรับการติดตอระหวางนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเสมือนแหงแอฟริกา (The Afican Virtual University)
ซึง่ มีสํานักงานใหญอยูท ก่ี รุงไนโรบี พยายามเพิ่มจํานวนนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ของการสอนในสาชาวิชาธุรกิจ วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ทัว่ ทัง้ ทวีป
แอฟริกา ประเทศทีเ่ ขารวมโครงการแตละประเทศจะคัดเลือกสถาบันในประเทศของ
ตนมารับผิดชอบการดําเนินการ สถาบันเหลานี้เปนผูจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
ซอฟทแวรตา งๆ สําหรับหลักสูตรแบบมีปฏิสัมพันธตอบโตกันได (interactive)
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รวมทั้งการลงทะเบียนนักศึกษา การดูแลโปรแกรมการเรียนการสอน และสราง
บรรยากาศสําหรับการศึกษาอยางเปนระบบ รวมทัง้ ใหเครดิตหลักสูตรในประเทศ
ดวย มหาวิทยาลัยไดกอตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม 27 แหง ทั่วทวีปแอฟริกา
และพัฒนาหองสมุดดิจิตัลขึ้น เพือ่ ชดเชยกับการขาดแคลนวารสารทางวิทยาศาสตร
ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในแอฟริกา แมวาขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลได แต
กิจกรรมเหลานัน้ ทําใหคาดหวังไดวาเทคโนโลยีใหม ๆ จะสามารถชวยลดชองวาง
ทางความรูไดเปนอยางดี
นโยบายสําหรับแกไขปญหาขอมูล
ภาคที่ 2 ของรายงานฉบับนีอ้ ธิบายวาตลาดจะรุง เรืองหรือ ซบเซานัน้
ขึ้นอยูกับวาจะมีกระแสขอมูลเพียงพอหรือไม และประเทศกําลังพัฒนามีปญ
 หา
ขอมูลอยูตลอดเวลาไดอยางไร แมวาเราไมอาจจะขจัดปญหาขอมูลใหหมดไปได
แตการเล็งเห็นปญหาและแกไขปญหาเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับตลาดทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพ ดังนั้น ประเด็นทัง้ สองจึงเปนพืน้ ฐานของการเติบโตทีร่ วดเร็ว มีความเทา
เทียมและยั่งยืน การปฏิวัติเขียวแสดงใหเห็นวา ปญหาขอมูลในตลาดก็คือตัว
ความรูน น้ั เองและทําใหเราไดเห็นวาตลาดอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ (เชนสินเชื่อ) จะ
จํากัดผลประโยชนที่นาจะไดมาจากการรับความรูอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ ประเทศตาง ๆ สามารถเพิม่ ผลประโยชนทพ่ี งึ ไดจากการรับความรูแ ละการนํา
ความรูมาใช โดยจัดการใหตลาดสามารถทํางานไดดที ส่ี ดุ เทาทีจ่ ะทําได
ไมวารัฐบาลจะดําเนินการอะไรก็ตามปญหาขอมูลในเรือ่ งตลาดทีส่ าคั
ํ ญ
และไมสมบูรณ อันเปนผลที่เกิดขึ้นตามมาก็จะยังคงมีอยูตลอดไป ขอเท็จจริงดัง
กลาวมีผลกระทบตอการวางนโยบายเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้น ปญหาเหลานีจ้ ะ
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มีความรุนแรงมากกวาในประเทศกําลังพัฒนา ในขณะที่สถาบันที่จะชวยแกไข
ปญหาในประเทศเหลานีก้ ม็ จี ํากัด ความไมสมบูรณแบบของตลาดในประเทศ
กําลังพัฒนาจึงมีมากกวานโยบายตาง ๆ จึงตองคํานึงถึงแงนี้ดวย เชน โครงการ
สงเสริมการเกษตรในชนบทควรจะคํานึงวา เกษตรกรอาจมีปญ
 หาวาไมไดรบั สิน
เชือ่ พอเพียง และอาจกูยืมไดโดยตองยอมจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงลิบเทานั้น ซึง่
เปนสิ่งที่อาจจํ ากัดความสามารถในการแสวงหาประโยชนจากความชวยเหลือ
ใหมๆ เชน เมล็ดพันธุท ป่ี รับปรุงคุณภาพแลว
การวางยุทธศาสตรรอบดานเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากความรูไดดี
นั้น ตองอาศัยรัฐบาลชวยหาทางปรับปรุงการไหลของขอมูล แตรฐั บาลก็ประสบ
กับปญหาวามีขอมูลจํากัดดวยเหมือนกัน การยอมรับวามีขอจํากัดนี้ควรมีบทบาท
ในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของการดําเนินการใด ๆ ของรัฐบาล โดยสิ่ง
สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาตองรวมถึงขนาดของปญหาความไมสมบูรณแบบของ
ตลาด และขีดความสามารถของรัฐบาลในการแกไขปญหาเหลานัน้ อันที่จริง เมื่อ
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการแกไขปญหาขอมูลก็เทากับชวยพัฒนา
ตลาดในหลายประการดวย ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนจากสิ่งที่จะบรรยายตอไป
ภาคที่ 2 จะบรรยายโดยละเอียดถึงชนิดของปญหาขอมูลทีป่ ระเทศ
กําลังพัฒนากําลังเผชิญอยู จากนั้นจะเปนการสํารวจขั้นตอนตาง ๆ ทีร่ ฐั บาล
สามารถดําเนินการเพือ่ แกไขปญหาใน 3 ดาน ทีม่ ปี ญ
 หาขอมูลรุนแรงทีส่ ดุ คือ
ตลาดการเงิน สิ่งแวดลอมและมาตรการเพื่อชวยเหลือคนยากจน ในที่นี้เราจะ
พิจารณาถึงการแกไขปญหาขอมูลดวย 3 วิธีที่จะเขาถึงปญหาทั้งสามดานไดหมด
คือ การใหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและการบังคับให
ทําตามสัญญาและกฎระเบียบ และการใหมกี ารสือ่ สารสองทาง เราไดเนนอยูบอย
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ครั้งวา รัฐบาลควรทดลองใชกลไก ใหม ๆ เพื่อลดตนทุนและคาใชจายในการ
เก็บขอมูล การวิเคราะหและการนําขอมูลไปปรับใช เมื่อแกไขปญหาขอมูลเหลานี้
ไดตั้งแตเนิ่น ๆ รัฐบาลจะสามารถหาวิธกี ารใหมๆ ในการแกไขปญหาที่ดูเหมือน
จะแกไขไดยากเย็นยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปญหาทีท่ ําใหคนจนตองเดือดรอน
การใหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
รัฐบาลสามารถชวยใหการทํางานของตลาดเปนไปอยางราบรืน่
ดวย
การบังคับใหตองเปดเผยขอมูลที่จะชวยลดคาใชจายในการดําเนินการของตลาด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินคา บริการ หรือสถาบันที่
เกีย่ วของในอินเดีย ในทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2493 - 2502 เมื่อตนทุนการผลิตที่
สูงขึน้ ทําใหผูผลิตเติมนํ้าลงไปในนม ผูซื้อไมสามารถแยกแยะคุณภาพของนม
ในตลาดได ผูผลิตที่ไมไดเติมนํ้าลงไปเจือจางก็แขงขันสูไ มได จึงตองปลอยให
ตลาดอยูในมือของผูที่ผลิตนมคุณภาพตํ่า แตตอมาอินเดียสามารถฟนฟูคุณภาพ
ของนมขึ้นมาใหมได เมือ่ รัฐบาลเขามาดําเนินการรับประกันคุณภาพ ดวยการให
ตั้งยี่หอที่มีชื่อเสียงขึ้น
และแจกจายเครือ่ งมือทีร่ าคาไมแพงสําหรับตรวจวัด
ปริมาณไขมันในนมไดงาย ๆ ดวยมือ ผลที่ไดรับไมใชเพียงแคมีนมคุณภาพดี
เพิม่ ขึ้นเทานั้น แตยงั ทําใหเด็กมีสุขภาพดีขึ้นและเกษตรกรโคนมมีรายไดเพิ่มขึ้น
ดวย
ในตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานวุฒบิ ตั รและใบรับรองทักษะความ
สามารถ ชวยบอกใหนายจางไดทราบถึงระดับการศึกษาและฝมือของคนงาน เมื่อ
การศึกษาตลอดชีวิตมีความสําคัญเพิ่มขึ้น และมีวธิ ใี หการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
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มากขึ้น วุฒิบัตรการศึกษาจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้น และรัฐบาลควรจะชวยกําหนด
มาตรฐานและเปนผูร บั รองมาตรฐานตาง ๆ ที่นามาใช
ํ กันอยูดวย
ในภาคการเงินนั้นมีแนวโนมจะประสบกับปญหาขอมูลอยูแลว ระบบ
บัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีจะชวยใหนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบขอ
มูลของบริษทั ตาง ๆ ไดการทํางบดุล บัญชีกาไรขาดทุ
ํ
น บัญชีเงินสดและอืน่ ๆ
ใหเปนระบบมาตรฐาน ทําใหบริษทั สามารถรายงานสถานการณและกิจกรรมของ
ตนดวยวิธีที่เปนระบบสอดคลองกัน ทําให นักลงทุนสามารถตัดสินใจไดเพราะ
มีขอมูลที่ดีขึ้นวา ควรจะลงทุนกับบริษทั ใด รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา
สามารถเรงใหนาระบบบั
ํ
ญชีทไ่ี ดมาตรฐานมาใชได ดวยการบังคับใหบริษัทที่มี
การนําเขาตลาดหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลของตน
ในทํานองเดียวกัน มาตรฐานที่เขมงวดและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ทําให
สามารถประเมินความมั่นคงของธนาคารได โดยชวยใหคนนอกสามารถประเมินวา
ธนาคารมีทนุ ไวสํารองในกรณีหนีส้ ญ
ู เพียงพอหรือไม และดวยการทําใหมั่นใจไดวา
หลักทรัพยที่นํามาเปนหลักประกันเงินกูนั้น ไดรับการประเมินราคาตามความเปน
จริง การปรับปรุงมาตรฐานเหลานีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญสําหรับระบบการเงินทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินทําใหสถาบันเหลา
นัน้ สามารถดึงดูดเงินทุนไดมากขึ้น และหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากธนาคารที่มีทุน
ไมเพียงพอได
การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชีเปนสิง่ สําคัญสําหรับ ประสิทธิภาพของ
ระบบการเงินและสําหรับการเติบโต มีงานศึกษาหลายชิน้ ทีแ่ สดงใหเห็นวาประเทศ
ที่มีระบบบัญชีท่ีดีจะมีสถาบันทางการเงินที่พัฒนามากกวาและเติบโตเร็วกวางาน
ศึกษาชิ้นหนึ่งประมาณการวา ถาหากใน ตนทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2533 - 2542
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อารเจนตินาสามารถยกระดับ มาตรฐานทางบัญชีใหขน้ึ มาเทียบเทากับระดับเฉลีย่
ของกลุม ประเทศทีม่ รี ายไดสงู การเติบโตของรายไดประชาชาติจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ
รอยละ 0.6
รัฐบาลสามารถสงเสริมใหสถาบันเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนผูต รวจสอบคุณภาพของสินคาและบริการ เชน การรับรองมาตรฐานสินคา
และบริการ ISO9000 เปนขัน้ ตอนและมาตรฐานของเอกชนทีบ่ ริษทั ตาง ๆ เต็มใจ
จะปฏิบตั ติ าม เพือ่ เปนการรับรองคุณภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของ
สินคาของตน การรับรองเชนนี้มีคุณคามากสําหรับผูสงออกของประเทศกําลัง
พัฒนาทีต่ อ งการสรางชือ่ เสียงดวยคุณภาพทามกลางผูซ อ้ื ทีช่ า งสงสัย ในกรณีนร้ี ฐั
บาลไมตองทําอะไรมากไปกวาเผยแพรใหรูกันแพรหลายวามีกระบวนการรับรอง
คุณภาพดังกลาวอยู
ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา ไมจาเป
ํ นทีร่ ฐั บาลตองเขาไปดําเนินการ
ตั้งมาตรฐานตาง ๆ ขึ้นเองโดยตรงในทางตรงกันขามรัฐบาลควรจัดระบบทางดาน
กฎหมายและสถาบันใหดี รวมทั้งใหการคุมครอง เครื่องหมายการคาและชื่อยี่หอ
เพื่อชวยเอื้อใหภาคเอกชนทํางานดานมาตรฐานไดดีขึ้น ผูผลิตสินคาที่ไมสามารถ
ทราบคุณภาพไดชัดเจนในขณะที่ซื้อเชน เครื่องดื่มนํ้าโคลา รถยนต หรือเกม
คอมพิวเตอร อาจใชวิธีสรางชื่อยี่หอเพื่อสรางชื่อเสียงวาเปนสินคามีคุณภาพ ซึง่
ทําใหผูผลิตตั้งราคาสูงขึ้นเปนการเรียกเก็บคาพรีเมี่ยมสําหรับคุณภาพได ทําให
คุม คาที่จะผลิตสินคาคุณภาพสูงออกมาจําหนาย ซึ่งในที่สุดก็จะเปนประโยชนตอ
ผูบ ริโภคเองดวยแนนอนวาสินคามียี่หอจะชวยแกไขปญหาขอมูลได ก็ตอเมื่อรัฐ
บาลสามารถจัดตั้งและบังคับใชกฎระเบียบเพื่อปองกันสินคาลอกเลียนแบบได
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การสรางสรรคความรูโ ดยองคกรอืน่ ๆ ที่ไมใชรฐั บาลดูจะมีลทู างแจม
ใสในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
โครงการวิจัยทรัพยากรปาไมและสถาบัน
ระหวางประเทศในสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยูในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งนําศูนยวิจัยทั่วโลกที่
เขารวมโครงการมาเชือ่ มโยงเปนเครือขาย ศูนยวิจัยตาง ๆ เหลานี้ตกลงใชวิธีการ
วิจยั ที่เหมือนกัน ในการสนับสนุนการเก็บขอมูลปฐมภูมิในเรื่องสภาพของปา การ
จัดการและการใชประโยชนจากปา จากนั้นศูนยวิจัยเหลานั้นจึงแปลความหมาย
และวิเคราะหขอมูลสนามที่ไดมาโดยการใชวิธีการสงขอมูลขึ้นมาจากเบื้องลางเชน
นี้ โครงการวิจัยดังกลาวจึงทําหนาทีเ่ ปนศูนยประสานงานสําหรับขอมูลที่ไดมาจาก
ทองถิ่น ซึ่งจะมีผลไปถึงทั่วโลกดวย
รัฐบาลกําลังทดลองกลไกใหมที่กระตุนใหยอมเปดเผย ขอมูลของตัว
เองออกมาโดยที่รัฐตองเสียคาใชจายไมมาก การประมูลเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโทร
คมนาคมของชิลีที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปดเผยใหทราบวาแตละบริษทั ตองการเงิน
สนับสนุนเทาใด โดยทีร่ ฐั บาลไมตอ งลงไปสํารวจโครงสรางเงินลงทุนของแตละ
บริษทั
ในดานการใหเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในดานสังคม
(social safety net) นั้น การทดสอบมาตรฐาน (means testing) ซึง่ เปนวิธที ใ่ี ช
กันมากในประเทศอุตสาหกรรม เปนวิธที แ่ี พงและไมเหมาะสมกับประเทศกําลัง
พัฒนา เนื่องจากรายไดของครอบครัวที่ยากจนไมสามารถกําหนดใหแนนอนได
จึงมีทางเลือกอื่นซึ่งจะทําใหทราบขอมูลที่ตองการโดยแทบไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ เลย และยังมั่นใจไดวาผลประโยชนจะตกอยูเฉพาะกับคนจนจริง ๆ และ
สามารถปองกันการรั่วไหลไปใหคนไมจนไดดวย คือเสนอใหผลประโยชน ไมวา
จะเปนคาจางหรืออาหาร ดวยวิธีที่ถูกกําหนดไวเพื่อใหมีแตคนยากจนจริง ๆ เทา
นั้นที่จะสนใจ หรือเปนวิธีที่ใหเลือกรับผลประโยชนดวยตนเองนั่นเอง
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การติดตามตรวจสอบและการบังคับใหปฏิบตั ติ ามสัญญาและกฎหมาย
นอกจากวิธีการตางๆที่จะตรวจสอบคุณภาพของสินคาและบริการที่นาํ
มาขายหรือซือ้ แลว ผูมีสวนรวมในตลาดยังตองการระบบกฎหมายเพื่อใหสามารถ
บังคับใชสญ
ั ญาได โดยปกติปญหาในประเทศกําลังพัฒนาไมใชการไมมีกฎหมาย
แตขาดการบังคับใชกฎหมายที่นาเชื่อถือ ศาลอาจพิจารณาความชักชาและมักจะ
ฉอฉลเสียเอง ทําใหจาเป
ํ นตองมีการปฏิรูปทางการศาลโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิรปู ทางเศรษฐกิจ หลายประเทศจะไดประโยชนจากการตัง้ ศาลพิเศษเพือ่
จัดการกับประเด็นทางกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ เชน การบังคับใชสญ
ั ญาทาง
การคาและการปฏิบตั ใิ นกรณีลม ละลาย ในประเทศเหลานีก้ ารบังคับใชกฎหมาย
จะมีความหมายก็ตอเมื่อมีการลงโทษสําหรับความไมซื่อสัตยและการฉอโกง
แตแมเมื่อระบบกฎหมายทํางานไดดี แตการใชระบบกฎหมายนั้นมีคาใช
จายสูงมาก ดังนั้น ทัง้ ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา การจัดการ
ทางดานเศรษฐกิจจึงมักพยายามใหเปนการบังคับใชในตัวเอง ใหเกิดแรงจูงใจที่
เหมาะสมขึ้นในตัวเอง โดยมีระบบกฎหมายคอยหนุนหลัง ดังนั้น ตลาดสินเชื่อจึง
มีระบบกฎหมายคอยสนับสนุน โดยเปนระบบที่ยอมใหมีการนําทรัพยสนิ และสิง่
อื่น ๆ มาใชเปนหลักประกันเงินกู โดยยอมใหเจาหนี้มีเครื่องมือบางอยางที่จะเก็บ
หนีส้ ินไดเมื่อลูกหนี้ไมชดใชหนี้สิน กฎหมายลมละลายเปนสวนสําคัญอยางหนึง่ ใน
ระบบกฎหมายที่ทางานได
ํ
ผลสําหรับกิจกรรมของภาคเอกชนสมัยใหม หนาที่อื่น
ๆ ของรัฐบาล เชน การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิถือครองที่ดิน จะชวยใหการใชหลัก
ประกันเงินกูทาได
ํ สะดวกขึ้น ในทํานองคลายคลึงกัน การปฏิรูปที่ดินอาจทําให
เกษตรกรที่ยากจนสามารถมีหลักประกันเงินกูและมีโอกาสเขาถึงสินเชื่อไดมากขึ้น
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กฎหมายพาณิชยที่กําหนดการจายคาเสียหายถาคูส ญ
ั ญาละเมิดสัญญา
จะเปนขอจูงใจใหมีการทําตามสัญญาได ในแงนี้การหาสมดุลที่เหมาะสมก็มีความ
สําคัญเชนกัน
ถาใหคาเสียหายนั้นเก็บไดยากเกินไปก็จะมีขอจูงใจใหทาตาม
ํ
สัญญาไดนอ ย แตถาเก็บไดงายเกินไป ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยมากเกินไป
และอาจทําใหคสู ญ
ั ญาแกลงกลาวหาวามีการผิดสัญญากันได การลงโทษการฉอ
โกงดวยกฎหมายอาญา ในกรณีทค่ี สู ญ
ั ญา จงใจทําสัญญาทีไ่ มตง้ั ใจจะรักษา
หรือทําผิดสัญญาบอยครั้ง ก็อาจเปนการเสริมโทษทางแพงทีด่ ี
รัฐบาลจะตองติดตามตรวจสอบและบังคับใหมกี ารปฏิบตั ดิ ว ย
โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ในดานการเงินและการธนาคาร ซึ่งอาจเห็นไดไม ชัดเจนวามีการ
ดําเนินการตามมาตรฐานหรือไม กระบวนการทางบัญชีทด่ี จี ะไมมปี ระโยชน ถา
บริษัทที่เขาตลาดหลักทรัพยไดรับอนุญาตใหปดบังกําไรหรือขาวรายได การติดตาม
ตรวจสอบและการบังคับใหมีการปฏิบัติเปนเรื่องสําคัญสําหรับธนาคารเพราะความ
เสี่ยงสามารถติดตอกันได (คือเกิดขึ้นเปนระบบ และสงผลใหเศรษฐกิจทัง้ หมดปน
ปวนไปดวย) และเมือ่ ธนาคารลม ประชาชนผูเสียภาษีจะเปนผูเดือดรอน การ
ดําเนินการของรัฐบาลในดานนีจ้ ะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทัง้ ระบบ หลังจากอาร
เจนตินาประสบวิกฤตการณทางธนาคารในทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2523 - 2532 ซึง่
กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก อารเจนตินาเริม่ บังคับใหธนาคารตองใหรกั ษา
สภาพคลองและมีเงินสํารอง ซึ่งชวยทําใหระบบธนาคารมีความมั่นคงนับตั้งแตนั้น
มาในประเทศไทย การไมคอยมีขอจํากัดในการปลอยกูไปซื้ออสังหาริมทรัพย ทํา
ใหเกิดยุคเศรษฐกิจเฟองฟูจากนั้นก็ตกตํ่าซบเซาอยางกะทันหัน และสงผลกระทบ
ทําใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียขึน้ ในปลายทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2533
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- 2542 ถามีการจํากัดเพดานสินเชื่อที่จะนําไปซือ้ อสังหาริมทรัพย วิกฤตการณดัง
กลาวอาจหลีกเลี่ยงได
ในการธนาคารและการเงิน วิธกี ารติดตามตรวจสอบและบังคับใชท่ี
เหมาะสมก็เปนเชนเดียวกับในเรื่องอื่นๆ กลาวคือ ตองขึ้นอยูกับทั้งสภาวการณ
ของประเทศ เชน ความสามารถของธนาคารในการบริหารความเสีย่ งและลักษณะ
ของความเสี่ยงที่ประเทศนั้นๆเผชิญอยู และขึ้นอยูกับความสามารถของหนวย
งานกํากับดูแลและใชกฎหมาย การใชกฎงาย ๆ เชน กําหนดเพดานสินเชื่อที่จะ
นําไปซือ้ อสังหาริมทรัพย จํากัดความเร็วในการขยายตัวของสินเชื่อดังกลาว และ
จํากัดการเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยน มักเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับประเทศทีม่ ี
ความสามารถในดานกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายจํากัด และตองเผชิญกับ
ปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงงาย ประเทศเหลานีย้ งั อาจตองการใหมมี าตรการที่
เขมงวดขึ้นเพื่อบังคับใหธนาคารมีทุนสํารองเพียงพอ เพือ่ สรางแรงจูงใจใหมกี าร
ปลอยกูอยางรอบคอบ แรงจูงใจใหธนาคารประพฤติดกี ส็ ําคัญ เนื่องจากแมแต
การติดตามตรวจสอบและการบังคับใชทม่ี ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ แลว ก็ยังไมสมบูรณ
แบบไปได
ประเทศที่มีตลาดการเงินซับซอนกวาอาจพบวา
มีการหลีกเลี่ยงกฎ
ระเบียบบางอยาง เพิ่มขึ้นเมื่อมีเครื่องมือทางการเงินใหม ๆ มาใหใชมากขึ้น เชน
ตราสารอนุพนั ธตา งๆ ประเทศเหลานัน้ จึงตองปรับปรุงระเบียบกฎหมายของตน
ตามไปดวย วิธีแกไขคือ ในบางกรณี จะตองยกเลิกกฎระเบียบที่ลาสมัยทิ้งไป และ
ในบางกรณีตองบังคับใหเปดเผยขอมูลมากขึ้น ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ
กําลังเปลี่ยนไปเนนที่การควบคุมดูแลวิธีการที่สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงของ
ตนเอง แมวาวิธีนี้จะชวยเสริมกฎระเบียบที่ควบคุมดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี แต
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ไมนาจะเปนทางเลือกใหมที่สมบูรณแบบได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลัง
พัฒนา สถาบันการเงินบางแหงในประเทศอุตสาหกรรมยังลมเหลวอยางมโหฬาร
บางแหงขาดทุนมากมาย และบางธนาคารยังมีรปู แบบการปลอยกูท น่ี า สงสัย รวม
ทั้งการปลอยกูใ หกบั ประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งสูงไปทัว่ โลก ทําใหนา สงสัยวาระบบ
เหลานั้นจะดีจริงหรือไม
กองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International
Monetary Fund - IMF) กําลังหาหนทางใหมที่จะสามารถประกันความมั่นคงของ
ระบบดังกลาวได
เหมือนดังที่รัฐบาลไมจาเป
ํ นตองตัง้ มาตรฐานเองโดยตรง รัฐบาลก็ไมจาํ
เปนตองดําเนินการติดตามตรวจสอบและการบังคับใชทจ่ี ําเปนเสียเองทัง้ หมด สวน
หนึง่ ของความสําเร็จในการปฏิรูปของอารเจนตินานั้นมาจากการใช “สายตาหลายคู”
โดยการเพิ่มจํานวนผูมีบทบาทในตลาด เชน ผูซื้อหนี้รอง (subordinated debt)
ซึง่ จะมีแรงจูงใจของตนเองใหคอยจับตามองธนาคาร ผูกากั
ํ บดูแลจึงมีโอกาสมาก
ขึน้ ทีจ่ ะตรวจพบและเปดเผยการกระทําทีไ่ มเปนไปตามมาตรฐานใหม
วิธีการใหมที่ใหนาบุ
ํ คคลทีส่ ามเขามาในการบังคับใหทําตามสัญญา ซึง่
ดูจะไดผลดีที่สุดคือ การใหกูยืมเปนกลุม ซึ่งเราไดเห็นตัวอยางจากโครงการของ
ธนาคารกรามีน (Grameen) ของบังกลาเทศและธนาคารบังโกโซลิดาริโอ
(Banco Solidario) ของโบลิเวีย ในตัวอยางของธนาคาร กรามีน ผูที่ตองการ
ขอกูจะจัดกลุมของตนขึ้นและแมวาแตละคนจะไดรับสินเชื่อเปนของตนเอง แต
สมาชิกกลุมทุกคนเขาใจดีวา ถาสมาชิกคนใดคนหนึ่งผิดสัญญา ก็จะไมมีใครได
รับสินเชื่องวดตอไปเลยสักคน ทําใหพวกเขามีแรงจูงใจที่จะคอยติดตามตรวจ
สอบการกระทําของคนอื่นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มความเปนไปไดที่จะไดรับเงินคืน และ
เนือ่ งจากกลุมนั้นตั้งขึ้นดวยความสมัครใจกันเอง ผูกูจึงสามารถใชความรูเรื่อง
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เพือ่ นบานของตนในการคัดคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดออกไปจากกลุม จึงเปน
การลดปญหาความเสีย่ งซึง่ เปนเรือ่ งปกติทเ่ี จาหนีต้ อ งประสบ การกูยืมเปนกลุม
ซึ่งสมาชิกกลุมจํานวนมากไมคอยมีโอกาสรูจักมักคุนกับสถาบันที่เปนทางการไม
วาจะเปนชนิดไหน ยังชวยใหสมาชิกกลุมมีโอกาสเรียนรูไปพรอม ๆ กันวาระบบ
สินเชื่อทํางาน อยางไร และสามารถติดตามความคิดและความกาวหนาของแตละ
คนไดทนั รัฐบาลสามารถสงเสริมการกูย มื เปนกลุม ได ดวยการนําความคิดนี้ไป
เสนอแนะในโครงการเงินกูข องรัฐ
หรือโดยการใหเงินอุดหนุนเปนเงินเริ่มตน
โครงการและใหองคกรเอกชนเปนผูดําเนินโครงการ และโดยการจัดหาขอมูลทั่ว
ไปในเรือ่ งนี้
อีกตัวอยางหนึ่งของนวัตกรรมในการนําบุคคลที่สามเขามาชวยติดตาม
ตรวจสอบคือ การใหชุมชนชวยบังคับใหดาเนิ
ํ นการตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมในอินโดนีเซียซึ่งไมพอใจกับระบบกฎหมายที่ยอหยอน
ในเรือ่ งการบังคับใหรกั ษามาตรฐานมลภาวะของนํ้า เกิดความคิดวาควรเก็บขอ
มูลวาใครยอมทําตามระเบียบแคไหน แลวนํามาเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ
โครงการที่เกิดขึ้น มีชื่อวา โพรเพอร (PROPER) ดําเนินการเก็บขอมูลในระดับ
บริษัทในเรื่องการปลอยสารที่กอใหเกิดมลภาวะ แลวนํามาทําเปนดัชนี เพื่อจัด
ระดับโดยใชแถบสีบงบอกพฤติกรรม โดยใหสีดาํ หมายถึงบริษัทที่แยที่สุด และสี
เขียวหมายถึงบริษัทที่ดีที่สุด (ไมมบี ริษทั ใดไดสที องซึง่ สงวนไวใหบริษทั ทีม่ ผี ล
งานในระดับนายกยองเปนตัวอยาง) แมวากอนจะประกาศขอมูลใหสาธารณชนได
ทราบ บริษทั ตาง ๆ ก็รีบปรับปรุงระดับของตน หลังการเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ กลุม ชาวบานจึงไดใชการจัดระดับดังกลาวมาบีบบังคับใหโรงงานทีย่ งั ทําไม
ดีเทาทีค่ วรตองปรับปรุง ในขณะเดียวกัน ผูควบคุมดูแลก็สามารถจัดสรร
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ทรัพยากรสําหรับการติดตามตรวจสอบและการบังคับใชทม่ี อี ยูจ ํากัดนั้น เพื่อมุง
ไปจัดการกับที่ผูกระทําผิดมากที่สุดกอน ใน 15 เดือนแรกประมาณ 1 ใน 3 ของ
บริษทั ทีย่ งั ทําไมดีเทาที่ควร ไดปรับปรุงตัวจนสามารถดําเนินการตามมาตรฐาน
และกฎระเบียบได
ความมัน่ ใจในการใหขอ มูลทัง้ สองทาง
สวนใหญของการบรรยายมาจนถึงจุดนี้ เนนที่วิธีการที่จะชวยใหขอมูล
ไหลมาจากผูที่มีมากไปสูผูที่มีนอยกวา คือ จากประเทศอุตสาหกรรมมาสูป ระเทศ
กําลังพัฒนา จากรัฐบาลสูป ระชาชน จากครูสูนักเรียน แตการสือ่ สารทีไ่ ดผลจะ
ตองเปนการสือ่ สารสองทาง การแบงปนความรูกับคนจนนั้นตองมีความเขาใจถึง
ความตองการและความวิตกของพวกเขาและตองไดรับความไววางใจจากพวกเขา
ดวย จากนั้นจึงจะสามารถนําความรูไ ปใหในรูปแบบทีพ่ วกเขาสามารถนําไปใช
ประโยชนและยอมรับไดการฟงเสียงคนจนมักจะเปนกาวแรกที่จะทําเรื่องนี้ใหได
ผลดี และจากการรับฟง รัฐจึงจะสามารถนําสิ่งที่คนจนมีจะเสนอให มาใชใหเปน
ประโยชนในการดําเนินการได
การสรางความไววางใจควรเปนสิ่งแรกที่ตองดําเนินการสําหรับโครง
การทีป่ ระสงคจะนําความรูไปใหคนจน การเขาถึงความรูจะไมมีประโยชนมากนัก
ถาหากผูคนไมไววางใจแหลงความรูนั้น เจาหนาทีส่ าธารณสุขอาจเสนอแนะวิธคี มุ
กําเนิดที่ดีให แตผูหญิงที่ยากจนอาจไมยอมใช เนื่องจากสงสัยวาเจาหนาที่คงไม
เขาใจสถานการณในชีวิตของพวกตน ความกังวลในทํานองนี้ทําใหคนจนจํานวน
มากหลีกเลี่ยงโรงเรียนและงานที่พวกเขาไมคุนเคย
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ความไว ว างใจเป น สิ่ ง สํ าคั ญ ในโครงการสาธารณสุ ข ในรั ฐ เซอารา
(Ceara) ในบราซิล ซึง่ มีประชาชน 1 ใน 3 จัดอยูในกลุมผูมีฐานะยากจนที่สุด
โครงการดังกลาวเริม่ ในทศวรรษระหวาง พ.ศ. 2523 - 2532 โดยจางคนงานถึง
7,300 คน (ซึง่ สวนใหญเปนสตรี) มาทําหนาที่ผูแทนสาธารณสุขชุมชนโดยไดรับ
คาจางตํ่าสุด และมีพยาบาลอีก 235 คนมาคอยควบคุมดูแลอีกตอหนึ่ง รัฐบาล
รับผูที่มีความหวงใยตอสุขภาพของชุมชนเปนทุนเดิมอยูแลวเขามาทํางาน และ
เสริมความตั้งใจทุมเทของพวกเขาโดย มอบหมายใหทํางานหลายอยาง และให
รับผิดชอบในผลงานหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดวย โครงการนีย้ งั มีการรณรงคโดยผาน
สือ่ มวลชน เพื่อใหประชาชนรับรูกันมากขึ้นถึงการดําเนินงานของผูแ ทนสาธารณ
สุขชุมชน และบริการดานสาธารณสุขใหม ๆ ที่มีใหบรรดาแมซึ่งกอนหนานี้จะ
ซอนลูก ๆ ไว ก็เริ่มเห็น ผูแทนสาธารณสุขเปนมิตรของชุมชน ภายในเวลาไมกี่
ป การฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดและโปลิโอใหเด็ก ๆ ในเซอาราก็เพิ่มจากรอยละ
25 เปนรอยละ 90 และอัตราการตายของทารกก็ลดลงจาก 102 ตอ 1,000 คน
มาเปน 65 ตอ 1,000 คน
เนือ่ งจากคนจนจะรูว า ตนตองการอะไรและมีสถานการณอยางไร การ
ยอมเสียเวลารับฟงพวกเขาจะชวยใหผลงานออกมาดีขึ้นมาก
ในรวันดา
(Rwanda) ใน พ.ศ. 2530 ราคาถานทีส่ งู มาก ทําใหเกิดความตองการเตาที่ใช
เชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ เตาแบบของเคนยาถูกเลือกมาเปนตนแบบแตไม
ไดรับความนิยมเลยในชวงแรกที่นํามาทดลองใช ผลจากการให 500 ครอบครัว
ลองนําไปใช ทําใหมีการปรับเปลี่ยนในดานขนาด สี การออกแบบประตู และให
เคลื่อนยายไดสะดวก กลุม สตรีไดรบั มอบหมายจากรัฐบาลใหชว ยรณรงคใหใช
เตาแบบใหม โดยรัฐบาลใหความชวยเหลือในการสํารวจตลาด จัดโครงการฝกอบ
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รมใหผูผลิตเตา โดยใหเงินชวยเหลือเล็กนอยเพื่อปรับปรุงเครื่องมือผลิตเตาใน
ชวงแรก ตอมาผูประกอบการเอกชนเขามารับชวงการผลิตและจําหนายเตาโดยไม
ไดรับเงินอุดหนุน อีกสามป ตอมา 1 ใน 4 ของครอบครัวในเมืองใชเตาที่ออก
แบบใหมดงั กลาว และสามารถประหยัดเชือ้ เพลิงไดรอ ยละ 35
หลังจากที่นักวิทยาศาสตรของสถาบันวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรการ
เกษตร (Institut des Sciences Agronomoques) ใน รวันดาและศูนยการ
เกษตรเขตรอนนานาชาติ (Centro Internacional de Agricultura Tropical)
ในโคลัมเบีย ตระหนักวา การรับฟงเกษตรกรสตรีพน้ื เมืองในการเลือกถัว่ พันธุ
ใหมทม่ี กี ารปรับปรุงพันธุแ ลวไปปลูก จะชวยใหไดผลดีขึ้นมาก พวกเขาจึงรวมมือ
กับสตรีเหลานั้นในการเพาะพันธุถั่วสายพันธุใหม ถั่ว 2-3 สายพันธุที่กลุมนัก
วิทยาศาสตรเลือกไปปลูกในครั้งแรกนั้นใหผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย จากนั้น
กลุมสตรีไดรบั เชิญมาเลือกถัว่ ทีค่ ดิ วาดีทส่ี ดุ 2-3 สายพันธุจากกวา 20 สายพันธุ
เพือ่ ไปปลูกทีบ่ า น กลุมสตรีนาถั
ํ ่วที่เลือกไวไปเพาะปลูกตามวิธีการของตนเอง
และดวยความที่มีความรูเกี่ยวกับลักษณะพื้นดินที่ดีกวาและมีความตองการสวน
ตัวที่จะเห็นสายพันธุที่ตนเลือกใหผลผลิตสูง จึงปรากฏวาถั่วสายพันธุที่กลุมสตรี
เลือกใหผลผลิตสูงกวาที่นักวิทยาศาสตรเลือกถึงรอยละ 60-90
การนําผูท จ่ี ะไดรบั ผลประโยชนจากโครงการเขามามีสว นรวมในการวาง
โครงการ และการนําโครงการไปปฏิบตั ิ ก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะเรียนรูจากคนจน
ธนาคารโลกใหผูที่จะไดรับผลประโยชนมารวมประเมินโครงการใหเงินชวยเหลือ
ทางสังคม ซึ่งชุมชนจะไดรับเงินชวยเหลือตามโครงการที่ตนเปนผูเลือกเอง อาทิ
ในแซมเบีย มีการรับฟงความคิดเห็นของคนจน โดยการเปดใหมีการหารือกันใน
ระหวางการประชุมของหมูบ า น การนําผูที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการเขา
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มามีสวนรวมจะสงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการเปนอยางมาก มีการ
ศึกษาโครงการชลประทาน 121 โครงการใน 49 ประเทศ และพบวา 7 ใน 10
โครงการประสบความสําเร็จเมื่อนําผูที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการเขามามี
สวนรวมในการวาง โครงการ แตเมื่อไมไดทําเชนนั้น มีเพียง 1 ใน 10 เทานั้นที่
ประสบความสําเร็จ
บางประเทศใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมมากกวานั้นอีก เชน
เมืองปอรโตอเลเกร (Porto Alegre) ของบราซิล ไดบกุ เบิกระบบการใหเขารวม
ในการจัดสรรงบประมาณ ซึง่ เปดโอกาสใหประชาชนมีสทิ ธิม์ เี สียงโดยตรงในการ
ประเมินคาใชจายและการจัดสรรงบประมาณ
มีการประชุมกลุม ตางๆขึน้ เพือ่
พิจารณาและประเมินผลงานของปทแ่ี ลว และกําหนดความจําเปนกอนหลังใน
ดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การจัดเก็บภาษี การ
วางผังเมือง และการพัฒนาเมือง จากนั้นจึงเลือกผูแทนเขาไปรวมในการประชุม
งบประมาณของเมือง จากการประเมินอยางเปนระบบวาเขตไหนมีความตองการ
อะไร และการอภิปรายถึงหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ การประชุมงบ
ประมาณไดจดั ทําแผนการลงทุนของเมืองขึน้ มีการประเมินวา ใน พ.ศ. 2539 มี
ประชาชนเกือบ 100,000 คนหรือประมาณรอยละ 8 ของชาวเมือง ไดเขามามี
สวนในการพิจารณางบประมาณในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมีการ
เปลีย่ นแปลง ตาง ๆ ที่ทําใหมเี งินสําหรับการลงทุนมากขึน้ อาทิ การปฏิรปู การ
จัดเก็บภาษี ตัง้ แตเนิน่ ๆ ทําใหสามารถจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีการเพิ่มชนิดของภาษีในทองถิ่น กระบวนการเขามามีสวนรวมทําใหนาใช
ํ
ทรัพยากรไปใชไดดีขึ้น เนื่องจากจัดลําดับความจําเปนไดดขี น้ึ และมีวธิ กี ารลงทุน
ทีด่ ขี นึ้ ผลที่ออกมาจึงโดดเดนมาก ใน พ.ศ. 2539 สามารถขยายบริการระบาย
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นําโสโครกไปถึ
้
งรอยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมด (เพิ่มจากรอยละ 50 ใน พ.ศ.
2532) ถนนครึ่งหนึ่งของเมืองที่ยังไมไดลาดยางก็ไดลาดยางและจํานวนนักเรียน
ทีเ่ ขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ปญหาและโอกาส
การลดชองวางทางความรูและการแกไขปญหาขอมูลมีความสําคัญที่
เห็นไดอยางชัดเจน แตไมงา ยในทัง้ สองประเด็น อันที่จริง เราทราบวาปญหาทัง้
สองประการไมมีทางหมดไปแมในประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม อาทิ รัฐบาลไมมี
ทางมั่นใจไดวาสิ่งที่ไดทําลงไปในวันนี้จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว
อยางไรบาง และรัฐบาลไมอาจทราบไดทง้ั หมดวา ปญหาขอมูลจะมีอิทธิพลตอผล
ของนโยบายอยางไร แมจะเปนนโยบายที่ดูเผิน ๆ ไมมีอะไรเกี่ยวของกับขอมูล
เลยก็ตาม
ดังนั้นปญหาที่ทาทายทุกรัฐบาลก็คือ การเล็งเห็นและยอมรับวาชองวาง
ทางความรูแ ละปญหาขอมูลเปนสิง่ ทีจ่ ะมีอยูต ลอดไปและมีอยูท ว่ั ไป ความไมแน
นอนอันเปนผลตามมาทําใหตอ งดําเนินการตาง ๆ ดวยความระมัดระวัง และควร
มีการทดลองในทุกครั้งที่ทาได
ํ
ความไมแนนอนควรทําใหผูใหคาแนะนํ
ํ
าดาน
นโยบายมีความถอมตัว และผูร บั การแนะนําควรมีความระวัง ทั้งสองฝายควร
ยอมรับวา สภาพการณในทองถิน่ เปนสิง่ สําคัญสําหรับความสําเร็จของโครงการ
และคนที่อยูในพื้นที่เปนคนที่มีความรูเกี่ยวกับสภาพการณในทองถิ่นมากที่สุด
และปญหาทาทายในเรื่องความรูในการพัฒนาก็คือการนําความรูในทองถิ่นไปรวม
กับประสบการณที่มีอยูจากทั่วโลก
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การยอมรับขอจํากัดของสิ่งที่เรารูนั้นสามารถนํามาใชไดในเรื่องความ
เขาใจของเราตอความรูนั้นเอง และตอรายงานฉบับนี้ดวยการศึกษาเกี่ยวกับความ
รูสําหรับการพัฒนานั้นเปนสาขาใหม ซึง่ ยังตองทําอะไรกันตอไปอีกมากและมีขอ
ขัดแยงที่ยังหาขอยุติไมได อาทิ จะวัดความรูไดอยางไร และเมือ่ ไมมเี ครือ่ งวัด
มาตรฐานเราก็ไมอาจระบุไดวา ชองวางทางความรูน น้ั แคบลงหรือกวางขึน้ และใน
ทํานองเดียวกัน เราไมมเี ครือ่ งวัดความสามารถของสังคมในการแกไขปญหาขอ
มูลและความไมสมบูรณแบบของตลาดทีเ่ ปนผลตามมาและสุดทาย แมวา รายงาน
ฉบับนี้จะไดชี้ใหเห็นถึงนโยบายหลายอยางที่จะชวยปรับปรุงการใชความรูในการ
พัฒนา แตก็ตองมีการคนควากันตอไป เราหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนจุดเริ่มตน
สําหรับการวิจัยในอนาคตในเรื่องเหลานี้ และประเด็นตางๆทีย่ งั ไมมคี ําตอบใน
สวนที่เกี่ยวกับความรูสําหรับการพัฒนา
แตรัฐบาลและประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถรอคอยให
การวิเคราะหนส้ี าเร็
ํ จบริบรู ณ ความรูในโลกที่ทวมทนออกมาทําใหมที ง้ั ปญหาและ
โอกาส กระแสโลกาภิวตั นในเรือ่ งตาง ๆ เชน การคา การเงิน และกระแสสาร
สนเทศ ทําใหงา ยขึน้ ในหลักการทีจ่ ะลดชองวางทางความรูร ะหวางประเทศตาง ๆ
ลงได แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศอุตสาหกรรมยอม
หมายความวา ในทางปฏิบตั ชิ อ งวางดังกลาวจะยิง่ กวางขึน้ ในหลายกรณี การที่
ชุมชนแบบดั้งเดิมถูกวิถีชีวิตสมัยใหมทาลายไป
ํ
เปนการเปดชองทางการติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่ไมเปนทางการแบบใหมขึ้นมามากมาย และนําสถาบันใหมเขา
มาแทนที่อยางชา ๆ ในขณะทีป่ ญ
 หาขอมูลบางประการ เชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระแสการเงินโลก ก็ยิ่งทบทวีขึ้นใน แนวโนมใหมดังกลาว
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ดังนั้น สําหรับประเทศกําลังพัฒนาแลว ความรูในโลกที่ ทวมทนออก
มาก็ทําใหมที ง้ั ปญหาและโอกาสเชนกัน ถาชองวางทางความรูมีมากขึ้น โลกก็จะ
ยิง่ แบงแยกกันมากขึ้น ไมเพียงแตดวยความไมเทาเทียมกันในดานเงินทุนและ
ทรัพยากรอื่นๆเทานั้น แตดวยความไมเทาเทียมกันในดานความรูดวย และเงิน
ทุนและทรัพยากรอืน่ ๆ ก็จะไหลไปสูประเทศที่มีฐานความรูมั่นคงกวาอยูเรื่อย ๆ
ซึง่ ยิง่ ทําใหมีความไมเทาเทียมกันมากขึ้นอีก และยังมีอันตรายจากการที่ชองวาง
ทางความรูภายในประเทศเองก็ขยายออกเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งมีคนโชคดีเพียงไมกี่คนที่สามารถทองโลกอินเตอรเน็ต ในขณะที่
ยังมีคนที่ไมรูหนังสืออีกมากมาย แตปญ
 หาและโอกาสก็เปนสองหนาของเหรียญ
อันเดียวกัน ถาเราสามารถลดชองวางทางความรูแ ละแกไขปญหาขอมูลได ซึง่ อาจ
จะดวยวิธีการที่นํามาเสนอในรายงานฉบับนี้ ก็อาจเปนไปไดทจ่ี ะปรับปรุงผลและ
มาตรฐานการครองชีพดวยความรวดเร็วเกินกวาที่เคยนึกฝนกันมากอน
แตละประเทศและชุมชนจะตองแกไขปญหาเหลานี้ดวยวิถีทางของตน
เอง โดยตองคํานึงถึงวิธกี ารตาง ๆ ในการแสวงหาความรู และสถาบันตาง ๆ ที่
จะชวยแกไขปญหาขอมูล คนยากจนซึ่งไดรับความเดือดรอนมากที่สุดจากชอง
วางทางความรูแ ละปญหาขอมูล
จะตองไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากยุทธ
ศาสตรการพัฒนาซึง่ ไดคํานึงถึงปญหาเหลานัน้ ไปแลว ความรูเกี่ยวกับการรักษา
โรคสามัญและพัฒนาผลผลิตนัน้ เปนเรือ่ งสําคัญ แตพลังอํานาจของความรูมีกวาง
ไกลกวาผลกระทบของเทคนิคบางอยางเทานั้น เมื่อประชาชนจับวิถีทางที่ความรู
จะสามารถปรับปรุงชีวติ พวกเขาใหดขี น้ึ ไดแลว พวกเขาก็จะไดรับการกระตุนให
แสวงหาความรูใ หม ๆ และจะกลายเปนผูที่ทาให
ํ เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียเอง
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