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สวัสดีปีใหม่แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 
น้ี ขอพระเจ้าอ านวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพ
แข็งแรง และประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานทุกประการ เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาความท้าทายหลาย
ประการในปีใหม่ น้ี ทั้งปัจจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ 
นับตั้ งแต่ปัญหาภัยแล้งต่อเ น่ืองในช่วง 2-3 ปีที่ส่ งผลต่อภาค
การเกษตร การผลิตน้ าประปา และระบบนิเวศทางน้ า ปัญหาฝุ่น
มลพิษ PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้คนจ านวนมาก สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่
ส่งผลกระทบการส่งออก การประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงที่คุกคาม
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค  ตลอดจนปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ที่สร้างความหวาด
วิตกแก่คนโดยทั่วไป และส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยว ผนวกกับความ
ล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีน้ี กับภาวะเศรษฐกิจ
ไทยที่ค่อนข้างซบเซาต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าท้ายเชิงโครงสร้าง
ด้วย  จากการ เข้ าสู่ สั งคมสู ง วัยอย่างสมบูรณ์  (Absolute Aged 
Society) ที่ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง และการเปลี่ยนผ่าน
อย่างก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ระบบอัตโนมัติและ
ระบบดิจิทัล ที่ส่งผลความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวที
โลก และผลิตภาพการผลิตของแรงงานไทย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้ตระหนักถึงปัญหาความท้าทายของประเทศไทย และมีพันธกิจในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงได้ก าหนดจัดงานเปิดบ้านพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 น้ีเวลา 13.00–16.30 
น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
คณะฯจะเปิดตัว“หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้  เพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตรวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะทางการเงิน 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ แก่คนทั่วไปในวัยท างาน ที่
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 25-45 ปี 
เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะในการ
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หลักสูตรที่ 1: ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการอัจฉริยะภายใต้

เศรษฐกิจไร้พรมแดน 
(จ านวน 15 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ 2: เศรษฐกิจไทยยุค
ดิจิตอลและบทบาทภาครัฐ

(จ านวน 15 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ 3: การวิเคราะห์และ
การบริหารโครงการส าหรับภาครัฐ
และเอกชน (จ านวน 15 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ 4: การบริหารการเงิน
เพื่อความม่ังคั่ง

(จ านวน 15 ชั่วโมง)  

หลักสูตรที่ 5: การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

(จ านวน 15 ชั่วโมง)

ผู้สนใจสามารถสมัครเขา้รับการอบรมฟรีภายในงาน
เปิดบ้านพัฒนาเศรษฐกิจ

นอกจากการแนะน าหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจจะจัดเวทีเสวนา เรื่อง เศรษฐกิจไทยหลังวันวาเลนไทน์ 
2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้
คนทั่วไปตระหนักรู้ และเข้าใจผลของปัจจัยส าคัญๆ ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และปัจจัยแวดล้อมภายนอกประเทศ ที่มีผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีน้ี โดยคณะฯ ได้รับเกียรติ
จาก คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือคุณไอติม (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
การเมือง)  รศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และผู้บริหารสายงานวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด) รศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (ผู้อ านวยการ
หลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ ผู้คิดค้นแบบพยากรณ์เศรษฐกิจ 
NIDA Macro Model)  และด าเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร. ศรันย์ 
ศาสนติศาสน์ (ผู้อ านวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ)

คิดวิเคราะห์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตาม
แนวทางของการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า โดยจะเปิด
ฝึกอบรมใน 5 หลักสูตร ดังน้ี

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ตาม QR code 
ที่ปรากฎบนภาพโปสเตอร์ สุดท้ายน้ี ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่เป็นศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้สนใจการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
และการเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจ หรือการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
เข้าร่วมงานเปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจในตรั้งน้ี และชวนเพื่อนๆ มา
ร่วมงานเปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจด้วยกัน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้พบท่านผู้อ่านในงานเปิดบ้านพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 
16 กุมภาพันธ์น้ีค่ะ



โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง
“ความส าคัญของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ”
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Page 3

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ได้มีมติปรับลดงบประมาณในส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทุน ววน.) จากเดิมที่กองทุนได้ขอไป 12,554 ล้านบาท  โดยคณะอนุกรรมการได้ปรับลดจ านวนไป 8,000 ล้านบาท (หรือคิดเป็น
สัดส่วนของการตัดลดลงถึงร้อยละ 63.7 ของงบประมาณกองทุนฯ) ซึ่งแน่นอนว่า การถูกปรับลดลงอย่างมหาศาลน้ี “เป็นเหตุผลที่ยากที่จะ
ยอมรับได้” เน่ืองจากการขาดแคลนซึ่งงบประมาณในการวิจัยและการพัฒนาย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการที่ประเทศจะยกระดับ
ออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และเข้าสู่ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovative-
Driven Economy)  เป็นกลไกการพัฒนาที่ส าคัญ ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น้ีเป็น
หน่วยงานใหม่ (จาก สกว. เดิม) ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการรวบรวมและจัดสรรเงินทุนวิจัยของประเทศทั้งระบบ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา (3 ธันวาคม) ได้เกิดเหตุที่คนในแวดวงการวิชาการและการวิจัยของประเทศ

แต่ด้วยความสามารถของสกสว.และภาคีเครือข่ายการวิจัยอีกหลาย ๆ แห่ง 
ในการอุทธรณ์และช้ีแจงความส าคัญของเงินทุนก้อนน้ี ล่าสุด (17 ธันวาคม) ทางคณะ
อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติงบประมาณกองทุน ววน. ปี 2563 จ านวน 8,000 ล้านบาทคืน
แก่ สกสว. ซึ่งท าให้การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสามารถ
ด าเนินต่อได้ และถือว่า “ประเทศไทยยังมีบุญอยู่ที่สามารถรอดพ้นจากวิกฤตน้ีได้

จะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม (ซึ่งคนวงในน่าจะทราบดี) การคิดที่จะตัด
งบประมาณในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นน้ี เป็น
กระบวนการคิดที่ผิดหลักการของการพัฒนาประเทศโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากในการจะ
เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมน้ัน จ าเป็นจะต้องมีนวัตกรรมที่มา

ต้องตกใจและมึนไปตาม ๆ กัน จากการที่ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

1. ด้านอุปทานของความรู้ (Supply of Knowledge) ซึ่งประกอบไปด้วย
หน่วยงานที่ต้องท าหน้าที่ในการผลิตความรู้ (Knowledge Production) เช่น 
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างความรู้ต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่า ต้นทุนที่ส าคัญที่สุด (Knowledge 
Production Cost) ในการผลิตความรู้ก็คือ 1) เงินทุน และ 2) บุคลากร 

“คณ ะ อนุ ก รรม า ธิ ก า ร วิ ส า มั ญ
พิจารณาร่าง พ .ร .บ .งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ได้มีมติปรับลดงบประมาณใน
ส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 
จ านวน 8,000 ล้านบาท”

ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ความรู้ (Economics of Knowledge) 
ซึ่งเป็นสาขาย่อยสาขาหน่ึงทางเศรษฐศาสตร์ได้อธิบายว่า ในการที่องค์ความรู้
จะน าไป “การสร้างนวัตกรรม” ได้น้ัน จ าเป็นต้องพิจารณาสองด้าน ได้แก่ 

จาก “ฐานความรู้ (Knowledge-Based) ที่จะต้องเกิด
จากกระบวนการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) เป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราดูตัวช้ีวัดทางด้านรายจ่ายส าหรับการท าวิจัยและการพัฒนา  (R&D Expenditure) และจ านวนบุคลากร
ด้านการวิจัยของประเทศ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่ “ล้าหลัง” ในการเป็นผู้ผลิต “ความรู้” มากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยจากข้อมูลของ  UNESCO Institute for Statistics พบว่า ประเทศไทยมีการใช้จ่ายด้านการวิจัย
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และการพัฒนาประมาณร้อยละ 0.78 (ปี ค.ศ.2016) ของรายได้ประชาชาติ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกจะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในขณะที่
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการสัดส่วนการใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ของ
รายได้ประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ของรายได้ประชาชาติ ประเทศเยอรมนีมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3.04 ในขณะที่ 
ประเทศอิสราเอลมีสัดส่วนสูงที่สุดในโลกคืออยู่ที่ร้อยละ 4.58 ยังไม่นับประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างประเทศจีนที่มีสัดส่วนการ
ใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาสูงถึงร้อยละ 2.13 ซึ่งเมื่อจ าแนกจากแหล่งที่มาจะพบว่า ร้อยละ 75.18 ของเงินทุนด้านการวิจัยของ
ประเทศจะมาจากภาคเอกชนเป็นส าคัญ รองลงมาได้แก่จากภาครัฐ (ร้อยละ 15.74) จากมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 8.01) จากต่างประเทศ 
(ร้อยละ 0.88) และจากองค์กรไม่แสวงหาก าไร (ร้อยละ 0.18) ตามล าดับ 

ในขณะที่ถ้าดูจ านวนบุคลากรจะพบว่า ประเทศไทยมีจ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D Personnel) อยู่ที่ 1,632 
คนต่อประชากรหน่ึงล้านคน ในขณะที่ประเทศประเทศเกาหลีใต้มี
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนาอยู่ที่ 9,242 คนต่อประชากร
หน่ึงล้านคน และประเทศนวัตกรรมช้ันน าอย่างเยอรมนีมีจ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒนาสูงถึง 8,300 คนต่อประชากรหนึ่ง
ล้านคน โดยบุคลากรด้านการวิจัยของไทยโดยส่วนใหญ่จะท างานใน
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50.02) รองลงมาได้แก่ภาคเอกชน (ร้อยละ 
39.03) และภาครัฐบาล (ร้อยละ 10.26) ตามล าดับ ซึ่งจากตัวเลข
ดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า ถ้าประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่การเป็นประเทศที่
ใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาประเทศได้น้ัน ประเทศไทยจ าเป็นต้องเพิ่ม
เงินทุนส าหรับการวิจัยและการพัฒนาถึง 4-5 เท่าเป็นอย่างน้อย 

2. ด้านอุปสงค์ของความรู้ (Demand of Knowledge) ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งที่จะท าให้ “ความรู้” การผลิตงานวิจัยและการพัฒนา
ออกมาให้เกิดประโยชน์ไ ด้สู งสุดน้ันจึงจ า เป็นที่  “องค์ความรู้ที่ผลิตออกมาน้ัน” จะน ามาใ ช้ใ ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) ในภาคอุตสาหกรรมหรือบริการ ไปจนถึงการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น แต่ทว่า จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงร้อยละ 20 (หรือน้อยกว่าน้ัน) ขององค์ความรู้ที่ค้นพบ
สามารถน ามาต่อยอดไปสู่การเป็นนวัตกรรมได้จริงที่ไม่ใช่เป็นงานวิจัย “ขึ้นห้ิง” โดยสาเหตุส าคัญมาจากหลายปัจจัย เช่น การที่ภาคผู้ผลิต
งานวิจัยและภาคผู้ใช้ไม่ได้เกิดการจับคู่ (Matching) กัน ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันส่งผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ หรือหน่วยงานผู้ใช้งานวิจัยไม่สนใจน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

“ดั ง นั้ น ก า ร ถู ก พิ จ า ร ณ า ตั ด
งบประมาณด้านการวิจั ยอย่ า ง
มหาศาลท่ีผ่านมานี้ ขอให้เกิดข้ึน
เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับ”

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยอย่าง สกสว . ได้
พยายามสร้างรูปแบบที่จะท าให้ผู้ใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้สร้าง
นวัตกรรมมากขึ้น ต้ังแต่การช่วยกันคิดโจทย์ หรือการให้ข้อเสนอแนะในการ
ท าวิจัย  ในกรณีของสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยเองในปัจจุบันก็มีการจัดต้ัง
หน่วยงานที่มีช่ือว่า Technology Licensing Office (หรือ TLO) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

“ดังนั้นการถูกพิจารณาตัดงบประมาณด้านการวิจัยอย่างมหาศาลท่ีผ่านมานี้ ขอให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับ”

ในความคิดเห็นของผม การจัดการเร่ืองการวิจัยและนวัตกรรมของไทยมาถูกทางแล้ว และไทยเราเร่ิมจะมีโครงสร้างการท างานที่
บูรณาการการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม หากแต่ต้องมีการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาคนใน
ชาติในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับมหภาคถึงรากหญ้า ที่จะส่งผลกระทบถึงแม้กระทั่งการเมืองการปกครองในอนาคต และคิดว่าภาครัฐไม่ควรคิด
ตัดรายจ่ายในส่วนน้ี แต่ “จ าเป็นต้องวางแผนการเพิ่มงบประมาณส าหรับด้านการวิจัยและการพัฒนาน้ีอย่างต่อเน่ือง” ด้วยซ้ า โดย
ต้ังเป้าหมายในระยะแรกไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้ประชาชาติก่อน (เพื่อให้เท่ากับค่าเฉลี่ยของโลก)



โดย ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว

เร่ือง 
“เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมุทิตาจิต”

คุยกับอาจารย์เมธี

Page 5

สัตว์ทุกชนิดที่เกิดมา รวมทั้งมนุษย์ด้วยมีสัญชาติญาณที่เหมือนกันอย่างหน่ึง คือ การรักษาชีวิตของตนให้อยู่รอด และการปกป้องของที่เป็น
สมบัติของตัวหรือของที่ตัวรัก จากข้อเท็จจริงที่ส าคัญน้ีเอง เศรษฐศาสตร์จึงเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดวิชาหน่ึง เพราะ ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของพฤติกรรมของการรักษาผลประโยชน์ หรืออรรถประโยชน์ของมนุษย์ หรือคนโดยทั่วไปเป็นหลัก

“ที่ว่ามุทิตาจิต เป็นธรรมะที่ปฏิบัติยาก
ที่สุด ก็ เพราะว่ าต้องเป็นความยินดีที่
เกิดข้ึนจากใจจริง มิใช่เกิดจากการพูดที่
มิได้สะท้อนถึงความจริงในใจ (ประเภท
ปากพูดอย่าง ใจคิดอีกอย่าง)”

ยังมีสัญชาตญาณพื้นฐาน (หรือจะเรียกว่าสัญชาตญาณดิบ ก็ได้) อีกหลายอย่างที่มนุษย์มีเหมือนกับสัตว์อ่ืนๆ เช่นความอิจฉาริษยา หึงหวงสิ่ง
ที่ตัวรักหรือตัวมี หรือไม่อยากเห็นคนอ่ืน (หรือตัวอ่ืน) ได้ดีไปกว่าตัว ความอิจฉาริษยาในมนุษย์น้ันเห็นได้ชัดตอนเป็นเด็กๆ เวลาแย่งของเล่นกัน 
หรือเวลามีคนอ่ืนมาแย่งความสนใจจากพ่อแม่ของเรา แต่ความที่มนุษย์สามารถพัฒนาสติปัญญาได้สูงกว่าสัตว์อ่ืนๆ เม่ือสมองและร่างกายพัฒนาขึ้น 
สัญชาตญาณบางอย่าง ก็ถูกเก็บกดไว้ ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนสัตว์อ่ืนๆ ซ่ึงความอิจฉาริษยา ก็เป็นหน่ึงในน้ัน แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ สามารถ
สร้างพฤติกรรมบางอย่างที่ในสัญชาตญาณสัตว์อ่ืนทั่วไปไม่มี แต่มนุษย์มี เช่น การท าร้ายสัตว์อ่ืนโดยไม่จ าเป็นทั้งๆ ที่ไม่หิว หรือไม่ถูกรังควานหรือ
อยู่ในภาวะเสี่ยงหรืออันตราย หรือแม้แต่การท าลายชีวิตของตนเองด้วยเหตุผลบางอย่าง

ในบทความน้ี ผู้เขียนจะพูดถึงธรรมะข้อหน่ึงในพระพุทธศาสนาซ่ึงใน
ทัศนะส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นธรรมะที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขของคนโดยทั่วไปมากที่สุด และเป็นธรรมะที่ปฏิบัติหรือพัฒนาได้
ยากที่สุด เน่ืองจากเป็นธรรมะที่ฝืนกับสัญชาตญาณพื้นฐานของมนษย์ตั้งแต่
เกิดมา ธรรมะข้อน้ีคือ มุทิตาจิต ซ่ึงเป็นธรรมะข้อหน่ึงในพรหมวิหาร 4 ซ่ึง
คนไทยหรือพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักพรหมวิหาร 4 หมายถึง    
แนวการปฏิบัติตนในชีวิตของ “ผู้ใหญ่” เหมือนกับพระพรหม  ตามความ
เข้าใจของผู้เขียนน้ัน ค าว่า “ผู้ใหญ่” ในที่น้ีหมายถึงผู้ที่สามารถควบคุม
สัญชาตญาณของความเป็น “เด็ก” ไว้ได้แล้ว และสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการสร้างธรรมะให้แก่ตัวเอง 4 
ประการ คือ มีความรักใคร่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน (เมตตา) ให้ความสงสาร
และช่วยเหลือแก่ผู้ อ่ืนที่อยู่ในความล าบาก หรือต้องการความช่วยเหลือ 
(กรุณา) มีความยินดีต่อผู้อ่ืนที่มีความสุขหรือประสบความส าเร็จ (มุทิตา) 
และมีความวางเฉยหรือสงบน่ิงไม่ตื่นเต้นไปกับความชอบหรือไม่ชอบ
จนเกินไป (อุเบกขา)

ที่ว่ามุทิตาจิต เป็นธรรมะที่ปฏิบัติยากที่สุด ก็เพราะว่าต้องเป็นความยินดีที่เกิดขึ้นจากใจจริง มิใช่เกิดจากการพูดที่มิได้สะท้อนถึงความจริงใน
ใจ (ประเภทปากพูดอย่าง ใจคิดอีกอย่าง) มุทิตาจิต จะต้องเป็นความยินดีที่เกิดจากการปิดก้ันความอิจฉาริษยา ในทุกระดับของความรุนแรง และสูง
กว่าหรือพ้นจากระดับอุเบกขา หรือความวางเฉยเท่าน้ัน ด้วยซ้ า โดยปกติหากเราเห็นคนอ่ืนได้ดีกว่าเรา ถ้าคนๆน้ัน ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกั บเรา
โดยตรง เช่นไม่ได้เป็นคู่แข่ง หรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องแย่งชิงต าแหน่งกัน มุทิตาจิต หรือความยินดีที่เกิดจากการที่คนๆ น้ันได้ดิบไ ด้ดี หรือประสบ
ความส าเร็จก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่ถ้าคนๆ น้ัน เป็นคู่แข่งของเรา แล้วเกิดได้ดิบได้ดีแซงหน้าเราไป ตรงน้ีแหละคือความยากของการเกิด มุทิตาจิตใน
ความหมายที่ลึกซ้ึงจริงๆ แต่หากเกิดขึ้นได้เม่ือใดความสุขจะมีมากกว่าความทุกข์ของการอิจฉาริษยา อย่างน้อยหากหวังว่าคู่แข่งเราที่ได้ดีไปกว่าเรา 
จะไม่ใช้โอกาสน้ีท าร้ายหรือสร้างความเดือนร้อนให้เรา ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของมุทิตาจิตที่ถูกต้องได้
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ในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน เรามักจะใช้ข้อสมมุติในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกของคนว่า อรรถประโยชน์ของใคร ก็เกิดจากการบริโภค
หรือการสร้างความสุขจากการใช้ส่ิงของหรือบริการที่ตัวเองได้รับ ไม่เก่ียวกับอรรถประโยชน์ของคนอ่ืน กล่าวเป็นภาษาทางเศรษฐศาสตร์ ก็ คือว่า 
อรรถประโยชน์ระหว่างบุคคลไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน (Independence of Individual Utility) ดังน้ัน การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ภายใน
ข้อสมมุติน้ีจึงไม่มีประเด็นเรื่องความอิจฉาริษยาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย แต่หากเม่ือใดมีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้น ผลของการวิเคราะห์ก็จะเปลี่ยนไปทันที

“โดยสรุปแล้ว การเกิดมุทิตาจิต น่าจะเพิ่ม
ความสุขให้แก่สังคมและชุมชนมากกว่าความ
อิจฉาริษยาทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทาง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์”

แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไร?  ถ้าความอิจฉาริษยาน ามาซ่ึงความรุ่มร้อน หรือความทุกข์ของคนรอบข้าง ก็ต้องถือว่าเป็นการสูญเสีย
อรรถประโยชน์ และอาจท าให้สวัสดิการทั้งหมดของสังคม (Total Social Welfare) ลดลงได้ ตรงน้ีแหละที่มุทิตาจิตเข้ามาช่วยได้ เพราะแทนที่จะ
เกิดความอิจฉาริษยา มุทิตาจิตจะท าให้เกิดความยินดี ที่สามารถเพิ่มอรรถประโยชน์ของทุกคนที่เก่ียวข้อง ท าให้สวัสดิการของสังคมโดยร่วมเพิ่มขึ้น
ได้ เช่น ถ้าอรรถประโยชน์ของนาย ก ไม่ได้ขึ้นอยู่การบริโภคของนาย A เองเท่าน้ัน แต่เกิดจากความสุขหรือความส าเร็จของนาย B ด้วย กล่าวคือ 
หาก UA = UA (XA, YB) หรือ อรรถประโยชน์ของ นาย A ที่ขึ้นอยู่กับการบริโภคสินค้า X ของตัวเอง และ ความส าเร็จ (จากรายได้ Y) ของ นาย B
มุทิตาจิตของนาย A จะเกิดขึ้นเม่ือ  dUA/dYB > 0 หรือเม่ือสัดส่วนความเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์ของนาย A เมื่อรายได้ (หรือความส าเร็จ) 
ของนาย B เพิ่มสูงขึ้น มีค่าเป็นบวก หรือ มากกว่า 0..ดังน้ัน ตามความคิดและการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์บางคนแล้วการโอน (Transfer) 
สินทรัพย์หรือรายได้ หรือความสุข (ความยินดี) จากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึง แทนที่จะเกิดการกระจายรายได้ที่เกิดสภาวะที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด
(Pareto Non-Optimality) ก็จะกลับกลายเป็นตรงกันข้าม คือเป็นสภาพที่ดีขึ้น (Pareto Improvement)จริงอยู่ ในทางทฤษฎีน้ัน การให้หรือการ
บริจาคเพื่อการกุศลโดยปัจเจกบุคคล (Private Charity) อาจจะไม่บรรลุจุดอุตมภาพแห่ง Pareto เพราะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ผลกระทบภายนอกในเชิง
บวก (Positive Externalities) กับผู้อ่ืนที่เกิดวามยินดีหรือมุทิตาจิตร่วมกับผู้ที่บริจาคคนน้ี แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคด้วย แต่ปัญหาน้ีแก้ได้ไม่
ยาก แค่ให้รัฐหรือรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการโอนหรือการกระจายรายได้ใหม่ในฐานะเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ก็จะช่วยแก้ปัญหา
ได้

มุทิตาจิตในที่น้ีไม่น่าจะใช้เป็นการแสดงความยินดีกับคนที่เกษียณ
ราชการ (ในงานที่เรียกว่า แสดงมุทิตาจิตต่อคนโน้นคนน้ีที่เกษียณ ) 
เพราะการเกษียณไม่ใช่งานควรไปแสดงความยินดีหากผู้น้ันยังไม่อยาก
เกษียณ แต่ควรเรียกว่างานแสดงความขอบคุณผู้น้ันที่สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติจนอายุครบตามก าหนดมากกว่า

อีกประการหน่ึง มุทิตาจิตน้ี อาจจะเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขส าคัญที่
ท าให้ระบบทุนนิยมเสรี (Laissez-Faire) ของ Adam Smith ด ารงคงอยู่
ได้ เพราะผู้คนที่อยู่ในสังคมทุกคนมีแต่ความรู้สึกที่ดีหรือความเห็นอกเห็น
ใจ (Sympathy) ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าผู้ผลิตหรือผู้บริโภคต่างก็
ท าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด  เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ไป
เบียดเบียนหรืออิจฉาริษยาคนอ่ืน ผู้น้ันก็จะได้ผลตอบแทนจากระบบ
ให้แก่ตนเองอย่างสูงสุดและเป็นธรรม

โดยสรุปแล้ว การเกิดมุทิตาจิต น่าจะเพิ่มความสุขให้แก่สังคมและชุมชนมากกว่าความอิจฉาริษยาทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สามารถสร้างมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ หรือโดยอัตโนมัติ ต้องถือว่าเป็นผู้บรรลุถึงธรรมะชั้นสูงของพระพุทธศาสนา และ
จะท าให้สังคมและเศรษฐกิจบรรลุถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้นไปพร้อมๆ กัน



เศรษฐศาสตร์มีประโยชนอ์ะไรในความคิดของอาจารย์

ประโยชน์หลักๆเป็นเชิงการก าหนดนโยบาย คือ นโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น นโยบายกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือบางทีก็เป็นแนวมหภาคใหญ่ไปเลย 
เช่น นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย และอาจจะมีบางหน่วยงานที่
เราคิดไม่ถึง แต่นโยบายหรือการกระท าของเขาก็ส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ เช่น การออกกฎหมายต่างๆ ข้อบังคับ ข้อห้าม เพราะพวก
น้ีเวลาเอามาบังคับใช้ มันก็กระทบกับวิถีชีวิตของเรา ท าให้อยู่สบาย
ขึ้นหรือล าบากขึ้น

ผมสนใจงานวิจัยหลายสาขา แต่จะเป็นแนวเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ที่ท าอยู่ ก็เป็นแนวนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้า การก าหนดค่าไฟ 
นโยบายด้านที่ดิน ภาษีที่ดินที่สนใจ แต่ที่เคยท าก็จะเป็นพวกนโยบาย
สิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีน้ ามัน เพื่อลดการใช้น้ ามันและก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งผมจะมาทางสายเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่ลึกๆแล้วอยากท าก็
คือพวกกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ รู้สึกว่าอยากท าแต่ไม่ได้เรียนมา
ด้านน้ีโดยตรง จึงต้องมาเรียนรู้เอาเอง แต่คิดว่าหลายคนยังไม่ค่อยเอา
เศรษฐศาสตร์กับกฎหมายมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องน้ี
ใกล้ชิดกันมาก และถ้าเราเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการออก
กฎหมายได้ ผมว่าก็จะเป็นประโยชน์

อาจารย์สนใจงานวิจัยสาขาไหนเพราะอะไร

อยากฝากอะไรกับศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันในด้าน
เศรษฐศาสตร์

อยากให้ศิษย์ปัจจุบันเรียนหนังสือมากกว่าในห้องเรียน ไม่อยาก
ให้ท่องหนังสือเพื่อให้ตอบค าถามให้ได้ หรือเพื่อสอบให้ได้ A ถ้าเรียน
อย่างน้ีจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่อยากให้เรียนเพราะ
เราสนใจวิชาน้ี สนใจหัวข้อน้ีที่อาจารย์เขาสอนจริงๆ ส่วนศิษย์ที่จบ
ไปแล้ว หลายๆอย่างที่อาจารย์เขาสอนก็มีประโยชน์ แต่บางทีเราน า
ออกมาใช้ไม่ค่อยเก่งหรือไม่บ่อยนัก แต่ถ้าลองเอาสิ่งที่อาจารย์เขา
สอนมาใช้ในอาชีพก็จะช่วยได้ เพราะอาจารย์เองเวลาท างาน ก็นึก
ย้อนกลับสมัยที่เรียนหนังสือที่อาจารย์เคยสอนเรา สิ่งต่างๆเหล่าน้ัน
มันก็ยังเอามาใช้ได้ แต่ต้องประยุกต์และดัดแปลงให้ได้

อาจารย์มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้าง

“รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา”

ท าไมอาจารย์เลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศ าสต ร์ เป็ น เ รื่ อง ระห ว่าง สั ง คมศ าสต ร์ กับ แนว
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ซ่ึงสามารถใช้ได้ทั้งสองส่วน ส าหรับ
ผมที่เป็นสังคมศาสตร์มากไปก็เรียนไม่ไหวเพราะมันจับต้องไม่ได้ 
ตอบอะไรก็ผิดหมด ส่วนถ้าเรียนคณิตศาสตร์มากๆก็เหมือนกับไม่มี
ชีวิตชีวา แต่เศรษฐศาสตร์คือผสมกันระหว่างสังคมศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ เหมือนเราเรียนสังคมศาสตร์แต่เราใช้เครื่องมือเชิง
ปริมาณ คณิตศาสตร์ สมการ ซ่ึงท าให้เข้าใจง่าย รู้ว่าอะไรถูก อะไร
ผิดชัดเจน ไม่ก ากวม

ในอนาคตอาจารย์อยากท างานวิจัยเกี่ยวกับอะไร
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บทสัมภาษณ์อาจารย์

ท างานวิชาการไปเรื่อยๆ บางทีก็บอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไร แต่ก็จะมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะน้ัน โดยเราก็จะให้มุมมองแก่สังคม เช่น 
ภาษีมรดก ที่ออกโดยรัฐบาล ซ่ึงเราก็อยากจะเขียนบทความชี้ให้เห็น
ว่า ข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร ซ่ึงเรื่องพวกน้ีก็จะเป็นเชิงเทคนิค 
เพราะฉะน้ันใครที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะสามารถแยกแยะ 
ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ซ่ึงก็จะเป็นผลดีกับคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ หรือจะเป็นในด้านของสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่ห้าม
ขายเกินราคา ซ่ึงเราก็จะชี้ให้เห็นว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร การ
ขายเกินราคาก็ไม่ได้จะเสียหายอะไร หรือในอนาคตถ้าหากมีประเด็น
อะไร เราก็จะเข้าไปจับประเด็นน้ันแล้วเอามาวิเคราะห์ให้คนได้เห็น
ในข้อเท็จจริงต่างๆ

อยากท าเรื่องที่ดินต่อไป เพราที่ดินมันมีกฎหมายที่ดิน ที่มัน
อาจจะเก่าไปหน่อย เราน่าจะเอามาพัฒนาปรับปรุงให้มันทันสมัยขึ้น 
เช่น ภาษีที่ดิน การโอนซ้ือขายที่ดิน เพราะที่ดินมันก็เป็นปัจจัยการ
ผลิตส าคัญ ให้มันอ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่อย่าให้มัน
เป็นอุปสรรคกับประชาชน เช่น คนไม่มีที่ดินหรือต้องเสียภาษีมากหรือ
ต้องไปหาวิธีการหลีกเลี่ยงภาษี มันก็ไม่ดี  มันควรเป็นอะไรที่
ตรงไปตรงมา



• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจ าภาค 1/2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ (ทุนการศึกษา) :  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจ าภาค 1/2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 2/63 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน พ.ศ. 2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 3/63 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรณีสอบข้อเขียน :  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ประจ าภาค 1/2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 2/63 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 3/63 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน พ.ศ.2563
กรณีสอบข้อเขียน (ทุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ) ครั้งที่ 1/63 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) นานาชาติ ประจ าภาค 1/2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1/63 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

‘ทัศนคติต่อการเสียภาษีท่ีต้องปรับเปลี่ยน’
โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

‘ความยากเย็นของ “การบังคับใช้กฎหมาย”’
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

อ่านต่อ : https://web.facebook.com/CDESNIDA

ช่องทางการติดต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3644 โทรสาร 0-2377-9790
E-mail: cdes.nida@gmail.com
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอแสดงความยินดี
กับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ทุกท่าน

https://web.facebook.com/CDESNIDA

