ฉันทมติวอชิงตัน

คํานํา
บทความที่ ร วมพิ ม พใ นหนัง สือเล ม นี้ เ ขีย นระหว า งป 2541-2547 สาระสํ า คั ญ ของ
หนังสือเลมนี้ตองการบอกเลาวา สังคมเศรษฐกิจโลกมีเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปน
Global Economic Policy Menu เมนูนโยบายเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้มีรากฐานจากกระบวนทัศน
ทางเศรษฐศาสตร และเปลี่ ยนแปลงตามพัฒนาการของกระบวนทั ศนทางเศรษฐศาสตร จาก
Keynesian Consensus สู Washington Consensus สังคมเศรษฐกิจโลกมิเพียงแตมีองคกร
โลกบาล ดังเชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และองคการการคาโลก และถูกกํากับ
โดยระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเทานั้น หากยังมีเมนูนโยบายเศรษฐกิจโลกอีกดวย โดยที่
ประเทศมหาอํานาจรวมกับองคกรโลกบาลสรางแรงกดดันใหนานาประเทศดําเนินนโยบายตาม
เมนูนโยบายเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในปจจุบันยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม
(Neo-Liberalism) เปนฐานราก บรรดาประเทศที่เปนสมาชิกองคกรโลกบาลและเขาสูระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศลวนตองดําเนินนโยบายที่กํากับโดยฉันทมติวอชิงตัน (Washington
Consensus) และอาจตองถูกลงโทษทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยหากแหกคอกออกจากเสนทาง
ดังกลาวนี้ การสูญเสียอธิปไตยในการกําหนดนโยบายจึงเปน ‘กฎกติกา’ ที่บรรดาภาคีองคกร
โลกบาลเผชิญ ในสภาวการณดังกลาวนี้ ภาคีองคกรโลกบาลจะยังมีทางเลือกอื่น นอกเหนือจาก
การเดินตามฉันทมติแหงวอชิงตันหรือไม
ในฐานะนักศึกษาสังคม ผมสังเกตเห็นปรากฏการณ “ทวิลักษณะของยุทธศาสตรการ
พัฒนา” ตั้งแตกอนป 2536 และเขียนบทวิเคราะหปรากฏการณดังกลาวนี้ในรายงานวิจัยซึ่งไดรับ
เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในป 2536 งานวิจัยนี้ตอมา
กลายเปนหนังสือชื่อ สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 ยุทธศาสตรการพัฒนาในกระแส
โลกานุวัตร (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2538 ฉบับพิมพครั้งที่ 4 พ.ศ. 2543) ผมชี้ใหเห็นในงานวิจัย/
หนั ง สื อ ดั ง กล า วนี้ ว า ในขณะที่ ช นชั้ น ปกครองไทยลากระบบเศรษฐกิ จ ไทยเข า สู เ ส น ทาง
‘โลกานุวัตรพัฒนา’ โดยตองการแสวงหาประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตรและการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยม ประชาชนในชนบทจํานวนมากเลือกเดินเสนทาง ‘ชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา’ ซึ่งยึดกุมปรัชญาการพึ่งตนเอง และเนนการผลิตเพื่อกินเพื่อใชมากกวาการผลิต
เพื่อการพาณิชย ปรากฏการณ ‘ทางใคร ใครเลือก’ ดังกลาวนี้เองที่ผมขนานนามวา “ทวิลักษณะ
ของยุทธศาสตรการพัฒนา” ผมยังชี้ใหเห็นอีกดวยวา ความขัดแยงในสังคมไทยจํานวนมากโดย
พื้นฐานแลวเปนผลจากความขัดแยงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา หากไมเขาใจ “ทวิลักษณะของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา” ยอมยากที่จะเขาใจความขัดแยงเหลานั้นได

เมื่อผมเขียน สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 ยุทธศาสตรการพัฒนาในกระแส
โลกานุวัตร ในป 2536 นั้น ผมยังไมเคยชินกับศัพท “ฉันทมติวอชิงตัน” (Washington Consensus)
ผมเริ่มคุนเคยกับศัพทดังกลาวนี้ก็ตอเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 แลว เพราะวงวิชาการเริ่ม
กลาวถึง Post-Washington Consensus อันเปนเหตุใหผมเริ่มศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยที่คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาวิชาการเรื่องนี้ดวย ในฐานะนักวิชาการ ผมเริม่
‘เทศน’ เรื่องฉันทมติวอชิงตันตั้งแตป 2541 ในบางชวงเวลาถึงกับ ‘เทศน’ ออกอากาศทางสถานี
วิทยุยาวนานกวา 10 ชั่วโมง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวาดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (และตอมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2541) ผมไดยิน ดร.วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน ขนานนาม “ฉันทมติกรุงรัตนโกสินทร” ผมนอมรับมา
ใช ตอ โดยขยายความวา ทวิ ลัก ษณะของยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นา ซึ่ ง เปน การตอ สู กั น ระหว า ง
แนวทาง ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ กับแนวทาง ‘ชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ โดยพื้นฐานแลวเปนการปะทะกัน
ระหวางฉันทมติวอชิงตันกับฉันมติกรุงรัตนโกสินทร
แมรัฐบาลชุดตางๆหลังวิกฤติการณการเงิน 2540 จะนอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางหลักยังคงเปนไปตามฉันทมติวอชิงตัน
ความขัดแยงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาแทนที่จะลดลง กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ในหลายตอ
หลายกรณีเปนเหตุใหราษฎรตองเสียเลือดเนื้อ ในเมื่อรัฐบาลยังคงยึดกุมผลประโยชนของกลุมทุน
เหนือกวาผลประโยชนของประชาชนระดับรากหญา การเสียเลือดเนื้อของราษฎรจะยังคงมีตอไป
ในอนาคต ตราบเทาที่ยุทธศาสตรการพัฒนายังไมหันเหสูแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Keynesian Consensus
Keynesian เปนคําคุณศัพท มาจากชื่อนายจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard
Keynes, 1883-1946) นักเศรษฐศาสตรและปราชญนามอุโฆษแหงคริสตวรรษที่ 20
ก อ นยุ ค สมั ย ของเคนส แนวความคิ ด สํ า นั ก เศรษฐศาสตร ค ลาสสิ ก (Classical
Economics) ครอบงําวงวิชาการเศรษฐศาสตรจนกลายเปนสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
สํานักคลาสสิกมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ดวยการปรับตัวของกลไกราคา ระบบเศรษฐกิจจะไมมีปญหาเงินเฟอ เงินฝด และการวางงาน
แตแลวภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ที่เรียกวา The Great Depression
สรางความฉงนฉงายแกนักเศรษฐศาสตรในสํานักคลาสสิกจํานวนมาก บางคนกลาวโทษรัฐบาล
วา เปนเพราะรัฐบาลไมปลอยใหกลไกราคาทํางานอยางเต็มที่ ภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจจึงเกิด
ขึ้น แตบางคนถึงกับหงายหลังเมื่อพานพบกองทัพคนวางงานนับลาน
จอห น เมย น าร ด เคนส มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ชนิดที่เรียกไดวาเปน Paradigm Shift เคนสชี้ใหเห็นวา ดุลยภาพ
ของระบบเศรษฐกิ จ มิ จํ า ต อ งเป น ดุ ล ยภาพที่ มี ก ารจ า งงานเต็ ม อั ต รา (Full-Employment
Equilibrium) เสมอไป ทั้งนี้ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจอาจเปนดุลยภาพที่มีปญหาเงินเฟอ
ปญหาเงินฝด หรือปญหาการวางงานก็ได และแทที่จริงแลว ภาวะที่มีการจางงานเต็มอัตราเปน
สภาวการณพิเศษ
เคนส ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ป จ จั ย ทางสถาบั น มี ส ว นในการทํ า ให ก ลไกราคามิ อ าจปรั บ ตั ว
ไดอยางเต็มที่ ในขณะที่สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเชื่อวา เมื่อมีการวางงาน อัตราคาจางยอม
ตกต่ําลง เนื่องจากคนวางงานบางสวนยินดีทํางานโดยรับคาจางในอัตราต่ําลง การปรับตัวของ
อัตราคาจางจะชวยขจัดใหการวางงานหมดไป แตเคนสชี้ใหเห็นวา เมื่อคาจางตกต่ําจนถึงระดับ
หนึ่งแลว จะไมปรับตัวลดต่ําลงไปอีก ปรากฏการณที่เรียกวาความไมยืดหยุนของอัตราคาจางใน
การปรับตัวลดลง (downward wage inflexibility) นี้เอง ทําใหระบบเศรษฐกิจอยูในดุลยภาพที่มี
การวางงาน (unemployment equilibrium)ได
ดวยเหตุที่กลไกราคามิอาจนําระบบเศรษฐกิจเขาสูดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา
ไดโดยอัตโนมัตินี้เอง เคนสจึงมีขอเสนอแนะทางนโยบายวา รัฐบาลตองมีบทบาทในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หาควรปลอยใหระบบเศรษฐกิจลองลอยตามยถากรรม โดยใหขึ้นอยูกับ
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การชักพาของกลไกราคาไม เพราะการทํางานของกลไกราคาแตโดยลําพังมิอาจแกปญหาเงินเฟอ
เงินฝด และการวางงานได หัวใจของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูที่การจัดการอุปสงค
มวลรวม พัฒนาการของเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) ในเวลาตอมา
สวนหนึ่งมุงศึกษาเทคนิควิธีการจัดการอุปสงคมวลรวม หรือที่เรียกวา Demand Management
Policy เพื่อที่จะตอบคําถามใหไดวา ทําอยางไรอุปสงคมวลรวมจึงจะอยูในระดับที่กอใหเกิดการ
จางงานเต็มอัตรา หรืออีกนัยหนึ่ง ไมมีการวางงาน
ด ว ยเหตุ ที่ หั ว ใจของการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ อยู ที่ ก ารจั ด การอุ ป สงค
มวลรวมใหอยูในระดับที่ขจัดการวางงานใหหมดไปนี้เอง เคนสมีความเห็นวา งบประมาณแผนดิน
ควรเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่งบประมาณแผนดินมิจําตองอยูใน
ภาวะสมดุลเสมอ รัฐบาลจะเลือกใชนโยบายงบประมาณขาดดุล สมดุล หรือเกินดุลก็ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในขณะนั้น บทวิเคราะหดังกลาวนี้ขัดกับแนวความคิดของ
สํ า นั ก คลาสสิ ก ที่ ยึ ด มั่ น ในนโยบายงบประมาณสมดุ ล จนเสมื อ นหนึ่ ง ว า ความสมดุ ล ของ
งบประมาณเปนวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) ที่รัฐบาลจักตองยึดถืออยางเครงครัด แต
บทวิเคราะหของเคนสหักลาง ‘ลัทธิ’ งบประมาณสมดุลโดยสิ้นเชิง รัฐบาลไมควรยึดมั่นถือมั่น
แนวความคิดวาดวยความสมดุลของงบประมาณ ประดุจหนึ่งการยึดถือความเชื่อทางศาสนา
หากรัฐบาลเลือกใชนโยบายงบประมาณขาดดุลหรือเกินดุล ก็มิไดเปนการประพฤติผิดวินัยทาง
การคลั ง ดั ง ที่ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น กั น มาเป น เวลาช า นาน เพราะความสมดุ ล ของงบประมาณมิ ใ ช
‘พรหมจรรย’ และความไมสมดุลของงบประมาณก็มิไดมีนัยถึงการสูญเสียพรหมจรรย
งานชิ้นสําคัญของเคนส ไดแก หนังสือเรื่อง The General Theory of Employment,
Interest, and Money (1963) ซึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในวงวิชาการเศรษฐศาสตร จน
ศาสตราจารยลอวเรนส ไคลน (Lawrence R. Klein) เรียกวา Keynesian Revolution หรือการ
ปฏิวัติเศรษฐศาสตรโดยเคนส
ในการจัดอันดับหนังสือที่ทรงอิทธิพลในคริสตศตวรรษที่ 20 โดยสถาบันตางๆ
The General Theory ของเคนสมักติดอันดับเสมอ ดังเชนการจัดอันดับของ The New York
Public Library ซึ่งปรากฏใน Elizabeth Diefendorf (ed.), Book of the Century (1996) หรือ
การจัดอันดับของวารสาร Logos เปนอาทิ
แต Keynesian Revolution เริ่มกอเกิดกอนที่ The General Theory จะปรากฏสู
บรรณพิภพในป 2479 ดังเปนที่ทราบกันดีวา ระบบการวิเคราะหและแนวความคิดของเคนส
แปรเปลี่ยนไปเปนอันมากระหวางป 2473–2479 จากหนังสือ A Treatise on Money (1930)
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มาสู The General Theory (1936) ในชวงเวลาดังกลาวนี้ เคนสมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น
และการวิเคราะหกับอาจารยหนุมสาวในมหาวิทยาลัยเคมบริดจอยางสม่ําเสมอ อาจารยกลุมนี้
รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ และรูจักกันในเวลาตอมาในชื่อ The Cambridge Circus ประกอบ
ดวยออสติน โรบินสัน (E.A.G. Robinson) โจน โรบินสัน (Joan Robinson) เจมส มีด (James
Meade) และริชารด คาหน (Richard F. Kahn) ในเวลานั้น เคนสทํางานเปนที่ปรึกษากระทรวง
การคลังดวย บางวันจึงอยูลอนดอนและทํางานในเคมบริดจไมเต็มสัปดาห ในระหวางที่เคนสลงไป
ลอนดอน บรรดาอาจารยหนุมสาวเหลานี้รวมกันถกเถียงประเด็นทางทฤษฎีตางๆ โดยริชารด
คาหนเปนผูรายงานผลการถกเพียงเหลานี้ใหเคนสรับทราบเมื่อขึ้นไปเคมบริดจ The Cambridge
Circus กอตัวในปการศึกษา 2473/2474 เวลานั้นเคนสอายุ 47 ปแลว ในขณะที่อาจารยหนุมสาว
เหลานั้นมีอายุต่ํากวา 34 ป
The Cambridge Circus มีบทบาทตอ Keynesian อยางมิอาจปฏิเสธได ใน
วงวิชาการเศรษฐศาสตรมีเสียงซุบซิบกันวา เคนสมิไดเขียน The General Theory หากแตริชารด
คาห นเป นผู เขี ยน คาห นเป นลู กศิ ษย ที่ เคนส ยกยองว าฉลาดปราดเปรื่ อง จนสามารถนํ าเสนอ
ทฤษฎีตัวทวีคูณ (Multiplier Theory) ขณะยังเปนนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภายหลัง Keynesian
Revolution คาหนมิไดมีผลงานวิชาการที่ดีเดนอีกเลย แตคาหนปฏิเสธอยางชัดเจนวา ตนมิได
เปนผูเขียน The General Theory เมื่อ Raffaelle Mattioti Foundation แหงประเทศอิตาลีเชิญ
ใหคาหนแสดงปาฐกถา Raffaelle Mattioti Lectures หัวขอปาฐกถาของคาหนก็คือ The Making of
Keynes’ General Theory (1984) สาระของปาฐกถานี้ ก็คือ การสืบสาวพัฒนาการทางความคิด
ของเคนส อันนํามาสู The General Theory
มหาวิทยาลัยเคมบริดจมีจารีตการถายทอดความรูดวยปากเปลา หรือที่เรียกกันวา
Didactic Tradition ความรูใหมจํานวนมากถูกถายทอดจากปากอาจารยไปสูลูกศิษย กอนที่
จะปรากฏสูบรรณพิภพหลายปนัก ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการสืบคนการกอเกิดของ Keynesian
ณ มหาวิทยาลัย
Revolution จึงนําไปสูการตรวจสอบสมุดจดบันทึกการบรรยายของเคนส
เคมบริ ดจ มีก ารติดต อผู ค นที่ เ ป น ลู ก ศิษ ยข องเคนส เพื่อ ขออา นสมุ ด จดคํ า สอนในกาลต อ มา
มีการจัดพิมพสมุดจดบันทึกการบรรยายดังกลาวเปนหนังสือ ผลการตรวจสอบพบวา คําบรรยาย
ของเคนสในภาคการศึกษาแรก(Michaelmas Term)ในปการศึกษา 2475/2476 มีเนื้อหาแตกตาง
จากภาคการศึกษากอนหนานั้น
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในทศวรรษ 2470 มีสวนเกื้อหนุนการเติบโตของ
เศรษฐศาสตรแบบเคนส เพราะเศรษฐศาสตรแบบเคนสไมเพียงแตใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับการ
กอเกิดของภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจไดเทานั้น หากยังสามารถใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการ
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แกปญหาไดอีกดวย รัฐบาลประเทศตางๆเริ่มยอมรับแนวความคิดและระบบการวิเคราะหของ
เคนสมากขึ้น จนเศรษฐศาสตรแบบเคนสกลายเปนเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจทีละประเทศสองประเทศยึดเศรษฐศาสตรแบบเคนสเปน
แกนแกน จนในที่สุด แปรเปน Keynesian Consensus ซึ่งอาจแปลวา ฉันทามติวาดวยนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส
Keynesian Consensus มีอิทธิพลในหมูประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเปนเวลา
ถึง 25 ป ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กอนที่ Washington Consensus จะเขามาแทนที่
“ทานสุภาพบุรุษ ผมขอเปลี่ยนหัวขอการบรรยายจากเรื่อง The Pure Theory of
Money มาเปนเรื่อง The Monetary Theory of Production”
คํ า ประกาศของจอห น เมย น าร ด เคนส ใ นห อ งบรรยายมหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2475 นับเปนจุดเริ่มตนของปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution
ความคิดของเคนส ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกับกลุม Cambridge Circus ตกผลึกถึงขั้นนํามาถายทอด
สูนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษาแรก (Michaelmas Term) ของปการศึกษา 2475/2476 เคนส
บรรยายเพียง 8 ครั้ง การเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) ผานหอง
บรรยาย อันเปนไปตาม Didactic Tradition ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจมีติดตอกันสี่ปการศึกษา
เคนสจบการบรรยายครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2478 หลังจากนั้นเพียง 10 วัน เคนสก็สง
ตนฉบับหนังสือเลมใหมใหสํานักพิมพ Macmillan และแลว The General Theory of Employment,
Interest and Money ก็ปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2479
วงวิ ช าการเศรษฐศาสตร ส นใจพั ฒ นาการทางความคิ ด ของเคนส ถึ ง ขั้ น ติ ด ตาม
หาสมุดจดคําบรรยายตลอดชวงเวลา 4 ปการศึกษานั้น(2475/2476 ถึง 2478/2479) ศาสตราจารย
Thomas K. Rymes แหง Carleton University (ประเทศคานาดา) ไดประมวลคําบรรยายเหลานี้
โดยตรวจสอบกับเอกสารชั้นตนตางๆเทาที่แสวงหาได จนกอเกิด Keynes’s Lectures, 19321935 (Macmillan, 1989)
ปรากฏการณที่เรียกวา Keynesian Revolution หรือการปฏิวัติโดยเคนส มีอยู
อยางนอย 3 ดาน ดานแรกเปนการปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร ดานที่สองเปนการ
ปฏิวัติการเขียนตําราเศรษฐศาสตร และดานที่สามเปนการปฏิวัตินโยบายเศรษฐกิจ
การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรมุงลางอิทธิพลของสํานักเศรษฐศาสตร
คลาสสิ ก สมรภู มิ ข องการทํ า สงครามกระบวนทั ศ น อ ยู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ นั้ น เอง
เพราะมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนฐานที่มั่นของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมาเปนเวลาชานาน
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แมวาเคนสจะวิพากษสํานักคลาสสิกโดยมิไดอางอิงงานชนิดเฉพาะเจาะจง แตก็เปนที่ทราบกันดี
วา ผูที่อยูในขายการวิพากษครอบคลุมตั้งแตอัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) อารเธอร พิกกู
(Arthur C. Pigou) ไปจนถึงเดนนิส โรเบิรตสัน (Dennis Robertson) และมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ที่พิกกูและโรเบิรตสันออกมาวิพากษ The General Theory
แตสงครามกระบวนทัศนที่เขมขนกวากลับเปนสงครามกับ London School of
Economics and Politics (เรียกยอๆวา LSE) แมวา LSE จัดตั้งโดยพวก Fabian Socialism แต
LSE กลับเปนฐานที่มั่นของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกชนิดหยั่งรากลึก วิวาทะที่เผ็ดรอนจึง
เกิดขึ้น ระหวางเคนสและสาวกกับผูนํา LSE อันประกอบดวยวิลเลียม บีเวอริดจ (William
Beveridge) ไลออนเนล ร็อบบินส(Lionnel Robbins) และฟรีดริช ฟอน ฮาเยก (Friedrich von
Hayek) ความเผ็ดรอนแหงวิวาทะครั้งนั้นสรางความบาดหมางระหวางเคมบริดจกับ LSE จนตอง
หาทางเยียวยาในภายหลัง
อิทธิพลของเศรษฐศาสตรแบบเคนสแผขยายขามมหาสมุทรแอตแลนติก ในเวลา
ตอมา เมื่อสานุศิษยของเคนสกลับบานเกิดในอเมริกา โรเบิรต ไบรส (Robert Bryce) และลอรี
ทารชิส (Lorie Tarshis)ไดรับการยกยองวาเปนผูนําเศรษฐศาสตรแบบเคนสไปสูอเมริกา ทั้งคูเปน
ชาวคานาดา ทารชิสสําเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และ
รับตําแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในสหรัฐอเมริกา สวนไบรสเปนวิศวกร ผูหันไป
ศึกษาเศรษฐศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจและขามมาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด
ไบรสมีบทบาทสําคัญในการปลุกเราความสนใจเศรษฐศาสตรแบบเคนสในมหาวิทยาลัยฮารวารด
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนักศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ในขณะที่มีความตื่นตัวในหมู
คณาจารยไมมาก จวบจนกระทั่ง Alvin Hansen ยายจาก University of Minnesota มารับตําแหนง
Littauer Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด กระแสเคนสานุวัตรในสหรัฐอเมริกา
(Keynesianization of America)จึงงอกงามอยางรวดเร็ว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
หนังสือ The Coming of Keynesianism to America (Edward Elgar, 1996) อันเปนหนังสือ
ประวัติศาสตรบอกเลา (oral history) ซึ่งประมวลโดย David C. Colander และ Harry Landreth
แตกระแสเคนสานุวัตรตองเผชิญกับการตอตานอยางรุนแรงในยุค ‘หมอผีครองเมือง’
เมื่อลัทธิแม็กคารธี (McCarthyism) ทรงอิทธิพลทางการเมืองในทศวรรษ 2490 มีการตีตราวา
Keynesianism มีความหมายเทากับ Communism บรรดานักเศรษฐศาสตรที่เอนเอียงไปขาง
สํานักเคนสถูกเลนงานในขอหาวามีประพฤติกรรมที่ไมเปนอเมริกัน (Unamerican) บางคนทนแรง
กดดันมิไดตองอพยพออกนอกสหรัฐอเมริกา ดังเชนล็อกกลิน เคอรรี่ (Lauchlin Currie) อพยพไป
อยูโคลอมเบีย และริชารด กูดวิน (Richard Goodwin) อพยพไปอยูอังกฤษ บางคนถูกเตะถวงหรือ
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มิไดรับบรรจุตําแหนงศาสตราจารย ดังกรณีจอหน เคนเนธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith)
ที่มหาวิทยาลัยฮารวารดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยลาไปหนึ่งป
การปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรภายใต Keynesian Revolution ไดทิ้งมรดก
สําคัญอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ไดแก การแยกแยะความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรมหภาค
(Macroeconomics) กับเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) รวมตลอดจนการวางรากฐาน
ของเศรษฐศาสตรมหภาค อันเปนผลใหการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคเจริญ
งอกงามในเวลาตอมา
ประการที่สอง หนังสือ The General Theory ไดนําเสนอกรอบความคิดสําหรับการ
จัดทําระบบบัญชีประชาชาติ (National Account System) ภายหลัง Keynesian Revolution
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นานาประเทศพากันจัดทําบัญชีประชาชาติ อันเปน
เหตุใหมีการจัดทําสถิติเศรษฐกิจตางๆเพื่อเกื้อกูลตอการจัดทําระบบบัญชีประชาชาติ การพัฒนา
ระบบบั ญ ชี ป ระชาชาติ เ ป น ย า งก า วสํ า คั ญ ในการสร า งแบบจํ า ลองเศรษฐกิ จ มหภาค
(Macroeconomic Economics Model) เพื่ออธิบายกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ และ
เพื่อใหคําทํานายเกี่ยวกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ประการที่สาม Keynesian Revolution ชวยกอบกูระบบทุนนิยมใหรอดพนจาก
วิก ฤติ การณ ท างเศรษฐกิจ การปฏิวั ติก ระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร ของเคนสชว ยใหเ ขา ใจ
ปญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทของรัฐในการแกไขเยียวยาวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเขา ใจเทคนิ ค และกลไกในการแก ปญหาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ Keynesian
Revolution จึงชวยฟนคืนศรัทธาของพลโลกที่มีตอระบบทุนนิยม
Keynesian Revolution มิไดมีบทบาทเฉพาะแตการปฏิวัติกระบวนทัศนทาง
เศรษฐศาสตร เ ทา นั้น หากยั ง มีคุณูป การตอการเขีย นตํ าราเศรษฐศาสตรอย า งสํ า คั ญอี ก ดว ย
ตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสเคนสานุวัตร ก็คือ The Elements of
Economics : An Introduction to the Theory of Price and Employment (1947) เขียนโดย
Lorie Tarshis ซึ่งเปนสานุศิษยของเคนสโดยตรง ตําราเลมนี้ใหความสําคัญแกเศรษฐศาสตร
มหภาคพอๆกั บเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค ในป แรกที่ห นัง สือเล ม นี้ป รากฏสูบรรณพิภพ ไดรับ การ
ต อ นรั บ จากตลาดวิ ช าอย า งดี ยิ่ ง แต แ ล ว ก็ ต อ งเผชิ ญ กั บ กระบวนการต อ ต า น โดยมี ผู ร ณรงค
กลาวหาวา ตําราเลมนี้ยัดเยียดความคิดของมารกซ มีการตีตราวา Keynesianism เทากับ
Marxism ขบวนการตอตานเคนสานุวัตรออกใบปลิวสงไปยังหองสมุดและกรรมการและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตางๆมิใหรับตําราเลมนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยเยลไมยอมถอนตําราของ Lorie Tarshis
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ออกจาก Reading List ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร William F. Buckley เขียนหนังสือชื่อ God
and Man at Yale (1951)โจมตีมหาวิทยาลัยเยลในทํานองวา ในขณะที่มหาวิทยาลัยเยลมี
บาทหลวงโปรเตสแตนท แตกลับมีภาควิชาเศรษฐศาสตรอันเลวราย โดยที่มีเนื้อหาหนึ่งบทเต็มๆ
เลนงานตําราเศรษฐศาสตรของ Tarshis การตอตานกระแสเคนสานุวัตรยังคงมีตอมาอีกทศวรรษ
ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ Veritas Foundation จัดพิมพหนังสือชื่อ Keynes at Harvard: Economic
Deception as a Political Credo (1960) โดยปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา ผูเขียนเปน
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเยลชื่อ Olin Glen Saxon
ตําราเศรษฐศาสตรชื่อ Economics : An Introductory Analysis ของศาสตราจารย
พอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491 หลังจากตําราที่
เขียนโดย Tarshis เพียงปเดียว นับเปนตําราเลมที่สองที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสเคนสานุวัตร
เนื้อหาของตําราเรียงจากเศรษฐศาสตรมหภาคไปหาเศรษฐศาสตรจุลภาค แซมมวลสันใชความ
ระมัดระวังในการเขียนตําราเลมนี้อยางมาก เพราะการตีตรา Keynesianism เปน Marxism และ
Communism มีมากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว แซมมวลสันเขียนตําราเศรษฐศาสตรเสมือน
หนึ่งตําราวิทยาศาสตร มีการใชลํา ดับแหงเหตุ ผลอยางชัด มีการใชแผนภาพ กราฟ และสถิติ
ประกอบอรรถาธิบาย และมีการนําเสนอแบบจําลองประกอบความเขาใจ แมตําราเศรษฐศาสตร
ของแซมมวลสันจะถูกโจมตีจากฝายขวา แตการโจมตีบางเบา และเทียบมิไดเลยกับแรงโจมตีที่มี
ตอตําราที่เขียนโดย Tarshis สวนสําคัญเปนเพราะฝายขวามิอาจใชลําหักลําโคนในการโจมตี
ความเปน ‘วิทยาศาสตร’ ที่ปรากฏในตําราของแซมมวลสัน ซึ่งกลายเปนแบบอยางของการเขียน
ตําราวิชาเศรษฐศาสตรในเวลาตอมา
ภายหลังจากการปรากฏตัวของ The General Theory (1936) สาวกของเคนสมาก
หลายพยายามเขียนหนังสืออธิบายบทวิเคราะหหรือ ‘คูมือ’ ของ The General Theory อาทิเชน
Introduction to the Theory of Employment (1937)ของ Joan Robinson ในสหรัฐอเมริกาก็มี
ผูเขียนหนังสือประเภทนี้ ดังเชน The Economics of John Maynard Keynes (1948) ของ
Dudley Dillard และ A Guide to Keynes (1953) ของ Alvin Hansen แตหนังสือเหลานี้หาไดมี
อิทธิพลเทียมเทา Economics (1948) ของแซมมวลสันไม
การปฏิวัติการเรียนการสอนและการเขียนตําราเศรษฐศาสตร โดยพอล แซมมวลสัน มี
สวนสําคัญตอการงอกงามของกระแสเคนสานุวัตร ตําราของแซมมวลสันแผอิทธิพลสูถิ่นฐานใด
กระแสเคนสานุวัตรขยายครอบคลุมถิ่นฐานนั้น
จอหน เมยนารด เคนส ปฏิวัติกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนองตอบตอภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (The Great Depression) โดยที่กระบวนทัศนดั้งเดิมของสํานัก
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เศรษฐศาสตร ค ลาสสิ ก มิ อ าจให อ รรถาธิ บ ายและมิ อ าจให ข อ เสนอแนะทางนโยบายในการ
แกปญหาได แตขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมหาไดยึดกุมเศรษฐศาสตรแบบ
เคนสในการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจไม เมื่อหนังสือเรื่อง The General Theory ปรากฏสู
บรรณพิภพในป 2479 นั้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไดกอเกิดและยืดเยื้อมาถึง 7 ปแลว รัฐบาล
ประเทศอุตสาหกรรมพากันดิ้นรนแกปญหากันเอง หลายประเทศไมยอมใชนโยบายงบประมาณ
ขาดดุ ล บางประเทศดั ง เช น สวี เ ดน ญี่ ปุ น เยอรมนี และสหรั ฐ อเมริ ก า เลื อ กใช น โยบายงบ
ประมาณขาดดุลโดยหาไดรับอิทธิพลจากเคนสไม แมแตอังกฤษอันเปนปตุภูมิมาตุคามของเคนส
เอง ก็มิไดยอมรับยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอเคนสในเบื้องตน
อิทธิพลของ Keynesian Revolution ที่มีตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเริ่ม
ปรากฏในป 2481 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ดังไดกลาวแลววา กระบวน
ทัศนทางเศรษฐศาสตรแบบเคนสถายทอดจากเมืองเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ไปสูเมืองเคมบริดจ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร ว าร ด เป น ฐานที่ มั่ น ของเศรษฐศาสตร แ บบเคนส ใ น
สหรัฐอเมริกา ในเวลาตอมา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยฮารวารดพากันตบเทาเขาไปยึดกุมกลไกใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนระบบธนาคารกลาง (Federal Reserve System)
กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏในบทความของจอหนเคน
เน็ธ แกลเบรธ (John Kenneth Galbraith) เรื่อง “How Keynes Came to America” ดวยเหตุดังนี้
เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2481 ตํารับยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอเคนสจึงถูกนํามาใช
โดยอางอิง ‘ยี่หอ’ เปนครั้งแรก
เศรษฐศาสตร แบบเคนส ให ขอเสนอแนะในการดํา เนิน นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค
ที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก
รัฐบาลสามารถมีบ ทบาทในการผลัก ดัน การจํา เริ ญเติ บโตและ
การจางงานในระบบเศรษฐกิจดวยมาตรการทางนโยบายตางๆ แทนที่จะปลอยใหระบบเศรษฐกิจ
ลองลอยตามการชักพาของกลไกราคา หรือการอุดหนุนอุตสาหกรรมเฉพาะราย เคนสเสนอใหใช
แนวทางที่สาม ดวยการจัดการอุปสงคมวลรวม (Demand Management Policy)
เศรษฐศาสตร แ บบเคนส ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ
ประการที่ ส อง
ทางการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาเครื่องมือทางการเงิน แตมิไดถึงกับ
มองไมเห็นประโยชนของเครื่องมือทางการเงินเสียเลย
ประการที่สาม เศรษฐศาสตรแบบเคนสไมเห็นดวยกับการยึดกุมความสมดุลของ
งบประมาณเป น สรณะ แต เ ห็ น ว า รั ฐ บาลควรจะใช ง บประมาณแผ น ดิ น เปน เครื่อ งมื อ ในการ
รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ งบประมาณแผ น ดิ น ควรจะมี ลั ก ษณะอย า งไร ขึ้ น อยู กั บ
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สภาวการณทางเศรษฐกิจในแตละขณะ ในยามที่มีภาวะตกต่ําหรือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลควรใชนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่ออัดฉีดใหเศรษฐกิจฟน ตัว แตในยามที่มีปญหา
เงินเฟอ รัฐบาลควรใชนโยบายงบประมาณเกินดุลเพื่อผอนคลายแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ
ดวยการลดทอนอุปสงคมวลรวม แนวความคิดดังกลาวนี้เปนพื้นฐานของหลักการจัดการอุปสงค
มวลรวม เพื่อทวนกระแสวัฏจักรธุรกิจ (Countercyclical Demand Management)
Keynesian Revolution กอใหเกิดการปฏิวัติการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใน
ประเทศตางๆในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือเรื่อง The
Political Power of Economic Ideas : Keynesianism Across Nations (Princeton University
Press, 1989) ซึ่ง Peter A. Hall เปนบรรณาธิการ
กระบวนการเคนสานุวัตร (Keynesianization) ขยายตัวดวยการสรางผลกระทบ
ที่ศาสตราจารยอัลเบิรต เฮิรชแมน (Albert O. Hirschman) เรียกวา ผลการจูงใจ (Persuasion
Effect)และผลการขยายฐานสาวก (Recruitment Effect) ลําพังแตการปฏิวัติกระบวนทัศนไม
พอเพียงที่จะสงอิทธิพลทางการเมือง กระบวนทัศนใหมจะตองมีพลังการอธิบายเหนือกวากระบวน
ทัศนเกา จนสามารถดึงดูดใหนักเศรษฐศาสตรมากหลายแปรเปลี่ยนมายอมรับกระบวนทัศนใหม
จนทายที่สุด มีการยายสํานักที่สังกัด เศรษฐศาสตรแบบเคนสกอใหเกิดความตื่นตัวทางปญญา
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน แนวความคิดของเคนสที่ปรากฏใน The General Theory เปน
แนวความคิดที่สามารถศึกษาเชิงปริมาณจากขอเท็จจริงในระบบเศรษฐกิจได เศรษฐศาสตรแบบ
เคนสจึงทะลุทะลวงเขาสูหลักสูตรการศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐอเมริกา
และยุ โ รปตะวั น ตก โดยที่ ต อ มาขยายตั ว ไปสู ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ด ว ยอิ ท ธิ พ ลของตํ า ราวิ ช า
เศรษฐศาสตรชื่อ Economics : An Introductory Analysis (1948) ของ Paul A. Samuelson
ในขณะเดี ย วกั น พรมแดนของเศรษฐศาสตร แ บบเคนส ก็ ข ยายตั ว ต อ ไป นั ก เศรษฐศาสตร
ในมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐศาสตร แ บบเคนส ใ ห ลุ ม ลึ ก และ
กวางขวางยิ่งขึ้น บรรดานักศึกษาระดับปริญญาเอกพากันเขียนวิทยานิพนธเพื่อทดสอบและขยาย
ความเศรษฐศาสตรแบบเคนส ปรากฏการณเหลานี้ลวนมีสวนเสริมสงกระบวนการเคนสานุวัตร
ทั้งสิ้น
แตการที่เศรษฐศาสตรแบบเคนสสามารถสงอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาไดงายกวาประเทศอื่นๆ เปนเพราะกระบวนการกําหนดนโยบายใน
สหรัฐอเมริกาเปนกระบวนการที่เปดกวาง โดยที่มีการเชื่อมสัมพันธระหวางชุมชนวิชาการกับระบบ
ราชการ ดวยอิทธิพลของเคนส จึงเกิดการปฏิวัติการคลัง (Fiscal Revolution) ในสหรัฐอเมริกา
ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือชื่อ The Fiscal Revolution in America (University of Chicago
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Press, 1969) ซึ่งเขียนโดย Herbert Stein กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในสวีเดนมี
ลักษณะคลายคลึงกับสหรัฐอเมริกา ในขอที่ระบบราชการสวีเดนมีความสัมพันธกับ Stockholm
School of Economics และยอมรับขอเสนอแนะในการแกไขภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจดวยการอัด
ฉีดรายจายรัฐบาลในโครงการโยธาตางๆ (Public Works Programme) อันเปนแนวทางเดียวกับ
เคนส
เหตุ ปจจัย สํ า คั ญประการหนึ่ง ที่ทํ า ใหก ระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัว ภายหลั ง
สงครามโลกครั้ง ที่สอง ก็คือ เศรษฐศาสตรแบบเคนสชวยบรรเทาความขั ดแยง ระหวางชนชั้น
(Class Conflict) ในขณะที่กลุมทุนตองการใหรัฐดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม กลุมผูใช
แรงงานผลัก ดั น ให รั ฐ โอนกิ จกรรมเศรษฐกิ จสํ า คัญมาเปน ของรั ฐ ต า งฝ า ยตา งตองการรัก ษา
ผลประโยชน ก ลุ ม ของตน เศรษฐศาสตร แ บบเคนส เ สนอทางเลื อ กที่ ส าม อั น ช ว ยให เ กิ ด การ
ประนีประนอมระหวางชนชั้น ตามบทวิเคราะหของสํานักเคนส รัฐมิจําตองโอนกิจกรรมเศรษฐกิจ
สําคัญมาเปนของรัฐ เอกชนยังคงมีกรรมสิทธในทรัพยสินสวนบุคคล เพียงแตรัฐตองมีหนาที่รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยยึดกุมการจางงานเต็มอัตรา (Full Employment) เปนเปาหมาย
หลัก ประชาชนในวัยทํางานทุกคนมีหลักประกันวาจะมีงานทํา โดยที่รัฐมีหนาที่ในการจัดสรร
สวัสดิการแกคนยากจนและคนวางงาน ดวยแนวความคิดเชนนี้เอง กระบวนทัศนแบบเคนสจึง
เปนที่ยอมรับในหมูนักการเมืองที่เดินสายกลาง ในอังกฤษ ทั้งพรรคกรรมกรและพรรคอนุรักษนิยม
ในเบื้องตนตางยอมรับเศรษฐทรรศนแบบเคนส การที่พรรคการเมืองที่มีอุดมการณคนละขั้วยอมรับ
เศรษฐศาสตรแบบเคนสรวมกัน ยอมเกื้อกูลใหกระบวนการเคนสานุวัตรแทรกซึมเขาสูกระบวนการ
กําหนดนโยบายไดโดยงาย ซึ่งตางกับทศวรรษ 2470 ที่กระทรวงการคลังอังกฤษไมยอมรับ
เศรษฐทรรศนแบบเคนส อยางไรก็ตาม พรรคอนุรักษนิยมไดละทิ้งสํานักเคนสในทศวรรษ 2520
ในยุครัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร
สหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญในการทําใหกระบวนการเคนสานุวัตรกลายเปนกระแส
โลกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในเมื่อสหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นมาเปน ‘จาวโลก’ นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนสแปรสภาพเปน ‘นโยบายโลก’(Global Policy) โดยที่นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคก็มีกระบวนการโลกานุวัตร (Globalization of Macroeconomic Policy) ดวย
แผนการมารแชลล (Marshall Plan)ที่สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือแกประเทศ
ตางๆในยุโรปตะวันตก เปนตัวอยางของโครงการที่มีพื้นฐานจากเศรษฐทรรศนแบบเคนส โดยที่
สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน ‘โลกบาล’ อัดฉีดการเติบโตใหแกยุโรปตะวันตก ในเวลาตอมา สหรัฐ
อเมริกาใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆในโลกที่สาม โดยที่เงิน ชวยเหลือเหลา นั้น เปน เงิ น
สําหรับอัดฉีดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนแครตอเมริกันถูกสงเขาไปเปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
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ในประเทศเหลานี้ และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่มีการแนะนําใหใชยารักษาโรคเศรษฐกิจยี่หอ
เคนส ในเมื่อในสมองของเทคโนแครตอเมริกันเหลานี้อุดมดวยเศรษฐทรรศนแบบเคนส
ภู มิ ห ลั ง ของที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ ชาวอเมริ กั น มี ผ ลต อ ความเร็ ว ของการขยายตั ว
ของกระบวนการเคนสานุวัตร หากที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาจากเทคโนแครต กระบวนการเคนสานุ
วัตรจะขยายตัวไดคอนขางรวดเร็ว เนื่องจากระบบราชการอเมริกันคุนเคยกับเศรษฐทรรศนแบบ
เคนส แตถาที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาจากภาคธุรกิจเอกชน กระบวนการเคนสานุวัตรจะขยายตัวอยาง
เชื่ อ งช า เนื่ อ งจากกระบวนทั ศน แ บบเคนส ไ ม สูมี อิ ท ธิ พ ลในหมูนั ก ธุ ร กิ จ สหรั ฐ อเมริ ก าเข า ไป
ยึดครองเยอรมนีและญี่ปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แตเศรษฐทรรศนแบบเคนสไมสูมี
อิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายในประเทศทั้งสอง ทั้งนี้เนื่องจากผูคนที่รัฐบาลอเมริกัน
สงไป ‘ปกครอง’ ประเทศทั้งสองตําแหนงสําคัญ ๆ มาจากภาคธุรกิจเอกชนนั่นเอง
กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวสูโลกที่สาม มิใชดวยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
เท า นั้ น หากยั ง เป น เพราะอิ ท ธิ พ ลของสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร ก ารพั ฒ นา (Development
Economics) ดวย ภายหลัง Keynesian Revolution จวบจนทศวรรษ 2510 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
การพัฒนามีพื้นฐานจากกระบวนทัศนแบบเคนส เริ่มตนดวยทฤษฎีที่เรียกวา Harrod–Domar
Model รวมตลอดจนบทวิเคราะหวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สมดุล(Balanced Growth) ซึ่งนําเสนอโดยแรกนาร เนิรกเซ (Ragnar Nurkse) หรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ซึ่งนําเสนอโดยอัลเบิรต เฮิรชแมน
(Albert O. Hirschman) ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเหลานี้ลวนแลวแตใหความสําคัญแกบทบาท
ของรัฐในการวางแผนพัฒนาและการลงทุนสรางโครงขายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure)
อิทธิพลของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกอนทศวรรษ 2520 จึงมีนัยเกี่ยวพันกับกระบวนทัศนแบบ
เคนส มิ ไ ยต อ งกล า วว า บรรดาเทคโนแครตในโลกที่ ส ามจํ า นวนมากได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
เศรษฐทรรศนแบบเคนสจากการศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศตะวันตกดวย
ดวยเหตุ ดังที่พรรณนาขางตนนี้ กระบวนการเคนสานุวัตรมิ ไดปกแผ ในโลกที่หนึ่ง
เทานั้น หากยังขยายครอบคลุมโลกที่สามจํานวนมากดวย ทั้งหมดนี้ก็คือ กระบวนการโลกานุวัตร
ของเศรษฐทรรศนแบบเคนสนั่นเอง
การเติบโตของกระบวนการเคนสานุวัตร (Keynesianization) กอใหเกิดการตกผลึก
ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส จนกลายเปน Keynesian Consensus ซึ่งอาจแปลวา
“ฉันทามติวาดวยนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส”
อะไรคือ Keynesian Consensus
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สาระสําคัญของ Keynesian Consensus มีอยูอยางนอย 9 ประการ คือ
ประการแรก Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกบทบาทของรัฐในดาน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากความ
ล ม เหลวของกลไกราคาในการแก ป ญ หาเงิ น เฟ อ เงิ น ฝ ด และการว า งงาน ในเวลาต อ มา
Keynesian Consensus ไดขยายการใหความสําคัญแกบทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกอใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Keynesian Consensus จึงถูกกลาวหาวา
สนับสนุนใหมี Big Government หรืออีกนัยหนึ่ง สงเสริมใหภาครัฐบาลมีขนาดใหญขึ้น ดวยเหตุ
ดังนี้ เศรษฐทรรศนแบบเคนสจึงถูกตีตราวาเปนพวก ‘รัฐนิยม’(Statism)
ประการที่สอง Keynesian Consensus มิไดตองการใหการวางแผนจากรัฐบาลกลาง
(Central Planning)เขาไปแทนที่กลไกราคาในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ใน ‘รัฐแบบ
เคนส’(Keynesian State) กลไกราคายังคงมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร เพียงแต
เศรษฐทรรศน แ บบเคนส ไ ม เ ชื่ อ ถื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกราคาในการรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได พัฒนาการของเศรษฐศาสตรแบบเคนสกอใหเกิดการวางแผน
แบบชี้นํา(Indicative Planning) ซึ่งแตกตางจากระบบการวางแผนชนิดบังคับ (Imperative
Planning) ดังที่ใชกันในประเทศคอมมิวนิสต ภายใตระบบการวางแผนแบบชี้นํา รัฐเพียงแตชี้นํา
ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยที่รัฐลงทุนสรางโครงขายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(Infrastructure) พรอมทั้งกําหนดนโยบายไปในทิศทางที่กําหนด แลวปลอยใหเอกชนเปนฝาย
ตัดสินใจลงทุน ระบบการวางแผนแบบชี้นําจึงเปนกลไกการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
เป น ทางสายกลาง ซึ่ ง อยู ร ะหว า งกลไกราคากั บ ระบบการวางแผนแบบบั ง คั บ อิ ท ธิ พ ลของ
เศรษฐทรรศน แบบเคนสไมเ พียงแตทํา ใหประเทศตา งๆในยุ โรปตะวัน ตก โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ยอมรับระบบการวางแผนแบบชี้นําเทานั้น หากทวาระบบนี้ยัง
แพร ร ะบาดไปสู โ ลกที่ ส ามอี ก ด ว ย พั ฒ นาการของทฤษฎี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในเวลาต อ มา
กําหนดแนวทางการชี้นําอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรกวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
สมดุล (Balanced Growth) แนวทางที่สองวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุล
(Unbalanced Growth)
ประการที่สาม Keynesian Consensus กําหนดใหการจางงานเต็มอัตรา (Full
Employment) เปนเปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การแกปญหาการวางงาน
ถื อ เป น หน า ที่ พื้ น ฐานของรั ฐ บาล หากประชาชนที่ อ ยู ใ นวั ย ทํ า งานมี ง านทํ า ทุ ก คน ย อ มมี
หลักประกันขั้นต่ําวา ประชาชนจะมีมาตรฐานการครองชีพพนจากระดับพอประทังชีวติ และปญหา
ความยากจนไดรับการเยียวยาในระดับหนึ่ง นอกจากหนาที่ในการแกปญหาความยากจนแลว
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รัฐยังมีหนาที่จัดสรรสวัสดิการใหแกคนวางงานและคนยากจน Keynesian Consensus มีความ
เชื่อวา ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (economic egalitarianism) มิไดขัดขวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตรงกันขามกลับเกื้อกูลการจําเริญทางเศรษฐกิจ สภาวการณที่ระบบเศรษฐกิจ
มีการจางงานเต็มอัตราเกื้อกูลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) เมื่อ
ประชาชนในวัยทํางานมีงานทําทุกคน ยอมมีหลักประกันในดานความมั่นคงดานอาหาร (food
security) อยางนอยที่สุดมีอาหารสําหรับการประทังชีวิต มีรายไดพอเพียงในการแสวงหาสิ่ง
พื้นฐาน (Basic Needs) และสามารถไดมาซึ่งบริการการศึกษาและบริการสุขภาพอนามัย ซึ่งลวน
แลวแตเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกเปาหมายการ
จางงานเต็มอัตราเหนือกวาเปาหมายเสถียรภาพราคา (Price Stability) กระนั้นก็ตาม
เศรษฐศาสตรแบบเคนสตระหนักดีถึงมหันตภัยอันเกิดจากภาวะเงินเฟอและเงินฝด เพียงแตจัดลําดับ
ความสําคัญรองจากเปนหมายการจางงานเต็มอัตรา
ประการที่สี่ Keynesian Consensus ถือวา งบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือ
ของนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค ดั ง นั้ น จึ ง มิ ไ ด ยึ ด ถื อ ความสมดุ ล ของงบประมาณเป น สรณะ
งบประมาณแผนดินจะมีลักษณะเชนไรก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาเศรษฐกิจที่ตองแกไข ในยามที่มี
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและการวางงานอยู ในระดับสู ง รัฐบาลอาจตองใชนโยบายงบประมาณ
ขาดดุ ล ในกรณี ต รงกั น ข า ม หากระบบเศรษฐกิ จ เผชิญ กั บป ญ หาเงิ น เฟ อ รั ฐ บาลอาจต อ งใช
นโยบายงบประมาณเกินดุล
ประการที่หา Keynesian Consensus มีความเชื่อวา การลงทุนเปนปจจัยสําคัญที่
กําหนดการออม เมื่อการลงทุนขยายตัว การลงทุนใหมยอมนํามาซึ่งโรงงานใหมและเครื่องจักรใหม
โรงงานและเครื่องจักรใหมยอมเปนผลผลิตของเทคโนโลยีใหม ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ฝง
ตัวอยูในโรงงานและเครื่องจักรใหม (embodied technology) ยอมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต
ผลก็คือ ผลผลิตและรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจนํามาซึ่งเงินออม ทั้งใน
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคครัวเรือน ความสัมพันธระหวางการลงทุนกับการออมเปนความสัมพันธ
ในลักษณะที่การลงทุนเปนเหตุ และการออมเปนผล บทวิเคราะหของสํานักเคนสในประเด็นนี้
แตกตางจากสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในขั้นรากฐาน เพราะสํานักคลาสสิก
และนีโอคลาสสิกเชื่อวา การออมเปนเงื่อนไขอันจําเปนของการลงทุน จะมีการลงทุนไดจะตองมี
การออมเสียกอน เมื่อหนวยเศรษฐกิจพากันประหยัดมัธยัสถจนมีเงินออมเพิ่มขึ้น การออมที่มีมาก
ขึ้นยอมทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยชวยลดตนทุนของทุน (cost of
capital) อันทําใหสิ่งจูงใจในการลงทุนมีมากขึ้น ความสัมพันธระหวางการลงทุนกับการออมใน
ทัศนะของสํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเปนความสัมพันธในลักษณะที่การออมเปนเหตุ และ
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การลงทุนเปนผล สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกจึงเนนการสงเสริมการออม ในขณะที่สํานัก
เคนสเนนการสงเสริมการลงทุน ความแตกตางระหวางบทวิเคราะหทั้งสองนี้มีพื้นฐานมาจากความ
แตกตางที่วา สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเนนการวิเคราะหผลทางดานราคา (Price Effect)
ในขณะที่สํานักเคนสเนนการวิเคราะหผลทางดานเงินได (Income Effect)
ประการที่หก Keynesian Consensus ใหความสําคัญแกนโยบายการจัดการอุปสงค
(Demand Management Policy)ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปาหมายของนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค ก็คือ การจัดการใหอุปสงคมวลรวมอยูในระดับที่จะกอใหเกิดการจางงานเต็ม
อัตรา ทั้งนี้จะตองมีศิลปะในการประสานการใชเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือทางการคลัง
อยางเหมาะเจาะ แม Keynesian Consensus มิไดดูเบาเครื่องมือทางการเงิน แตเชื่อวา เครื่องมือ
ทางการคลังมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาเครื่องมือทางการเงิน
ดวยเหตุดังนี้ Keynesian Consensus จึงยึดถือลัทธิการคลังนิยม (Fiscalism)
ประการที่เจ็ด Keynesian Consensus เชิดชูระบอบประชาธิปไตยสังคม (Social
Democracy) ไมจําเพาะแตการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการกําหนดบทบาทของ
รัฐในฐานะผูจัดสรรสวัสดิการสังคมเทานั้น หากทวายังใหความสําคัญแกสิทธิแรงงานและการ
รวมกลุมเปนสหภาพแรงงานอีกดวย Keynesian Consensus มีความเชื่อวา หากผูใชแรงงาน
ไดรับคาจางในอัตราสูง อุปสงคมวลรวมจะขยายตัวจากการใชจายของผูใชแรงงาน อันนํามาซึ่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่ผูใชแรงงานมีรายไดพนไปจากระดับความยากจน ยอม
เกื้อกูลตอการมีสุขภาพอนามัยดี และสามารถพัฒนาทักษะในการงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การ
ยอมรับสิทธิแรงงานและการสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงาน เกื้อกูลใหมีเสถียรภาพ
ทางอุตสาหกรรม (industrial stability) และสงเสริมใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
ประการที่แปด Keynesian Consensus เชิดชูยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด
(Inward Orientation) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโลกที่สาม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ Keynesian
Consensus กําหนดใหการจางงานเต็มอัตราเปนเปนเปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) สรางปญหาในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวายุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด สําหรับประเทศที่พึ่งพิง
โภคภัณฑขั้นปฐม(primary product)เปนสินคาออกสําคัญ ซึ่งสวนใหญเปนประเทศในโลกที่สาม
ยิ่งมีความจําเปนในการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด เนื่องจากราคาโภคภัณฑขั้นปฐม
ในตลาดโลกแกว ง ไกวอย า งมาก อั น เป น เหตุ ใ ห ร ายได จ ากการส ง ออกไร เ สถี ย รภาพ การชู
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาแบบป ด ได รั บ การหนุ น เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาของราอู ล พรี บิ ช (Raul
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Prebisch) และแฮนส ซิงเกอร (Hans W. Singer) ที่พบวา ราคาสินคาขั้นปฐมมีแนวโนมตกต่ํา
ลงเมื่อเทียบกับราคาสินคาหัตถอุตสาหกรรม อันรูจักกันในนาม Prebisch-Singer Terms-ofTrade Hypothesis ดวยเหตุที่ชูยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปดนี้เอง Keynesian Consensus
จึงเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution
Industrialization) ซึ่งมีนัยเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง แทนการพึ่งสินคาเขา ทั้งนี้ดวยการใชมาตรการ
การปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) กอนที่จะสงออกเพื่อแขงขันในตลาดโลก การเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
เปดโดยทันทีในทศวรรษ 2490 หรือทศวรรษ 2500 จะทําใหประเทศในโลกที่สามมิอาจพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนเองได เนื่องจากมิอาจแขงขันกับสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศที่พัฒนา
แลว บรรดานักเศรษฐศาสตรที่ สนับสนุน ยุท ธศาสตรการพัฒ นาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการ
นําเขาในทศวรรษ 2490 สวนใหญเห็นวา ยุทธศาสตรดังกลาวนี้เปนเพียงยุทธศาสตรในชวงการ
เปลี่ยนผาน (Transitional Period) เพื่อใหโลกที่สามมีโอกาสปรับโครงสรางการผลิตใหเขมแข็ง
เสียกอน
ประการที่เกา Keynesian Consensus นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาแบบทวิลักษณ
(Dualistic Development) เพื่อแกปญหาการวางงานแฝง (Disguised Unemployment) ในประเทศ
ดอยพัฒนา ประเทศในโลกที่สามมิไดมีปญหาการวางงานที่เปดเผย (Open Unemployment) ดุจ
ดังประเทศที่พัฒนาแลว นโยบายการจัดการอุปสงครวมตลอดจนการจายเงินสงเคราะหการวางงาน
(Unemployment Compensation) มิอาจใชไดในประเทศดอยพัฒนา ภายหลังจากที่โจน โรบินสัน
(Joan Robinson) นําเสนอแนวความคิดวาดวยการวางงานแฝง อารเธอร หลุยส (W. A. Lewis)
ก็นําเสนอแบบจําลองการพัฒนาแบบทวิลักษณเพื่อแกปญหานี้ อยางไรก็ตาม พัฒนาการของ
เศรษฐศาสตรการพัฒนาในเวลาตอมาไดเปลี่ยนจุดเนนของยุทธศาสตรการพัฒนา จากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการสรางงาน มาเนนการแกปญหาความยากจนและการจัดสรรสิ่งจําเปนพื้นฐาน
(Basic Needs) ซึ่งผลงานพื้นฐานเปนของดัดลีย เซียรส (Dudley Seers) และพอล สตรีตเตน
(Paul Streeten) ทั้งแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทวิลักษณและแบบจําลองสิ่งจําเปน
พื้นฐาน มีอิทธิพลตอการพัฒนาของโลกที่สามในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แบบจําลองทั้ง
สองสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐานของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในขอที่เนนบทบาทของรัฐ
Keynesian Consensus มีพื้นฐานมาจากเศรษฐศาสตรแบบเคนส แตมิอาจ
กลาวอางไดวา แนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เรียกวา Keynesian Consensus นี้ทั้งหมดเปน
ความคิดของเคนส ทั้ งนี้ เนื่องจากเศรษฐศาสตร แบบเคนส มีพัฒนาการที่เบี่ ยงเบนไปจากแนว
ความคิดพื้นฐานดั้งเดิมของเคนสนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง American Keynesianism ดวย
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อิทธิพลของ American Keynesianism เปาหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเริ่ม
แปรเปลี่ยนไปในปลายทศวรรษ 2500 การเติบโตทางเศรษฐกิจเขามาแทนที่เปาหมายการจางงาน
เต็มอัตรา นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่เบี่ยงเบนจากหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรแบบเคนส
ดั้งเดิม

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถงึ สนามหลวง”
หนังสือพิมพผจู ัดการ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5, 12, 19, และ 26 พฤศจิกายน 2541
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จุดจบของ Keynesian Consensus
Keynesian Consensus ทรงอิทธิพลในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระบบ
ทุนทุนนิยมโลก ทั้งโลกที่หนึ่งและโลกที่สาม ตลอดระยะเวลาประมาณ 25 ปหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง นักเศรษฐศาสตรบางคนถือเอาป 2514 อันเปนปที่ระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods
System)ลมสลาย เปนจุดจบของ Keynesian Consensus บางคนถือเอาป 2516 อันเปนปที่เกิด
วิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกเปนปที่ปดมาน Keynesian Consensus
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจารึกวา ทศวรรษ 2490 และทศวรรษ 2500 เปนยุคทองของ
ระบบทุนนิยม(The Golden Age of Capitalism) ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจสามารถเติบโต
ในอัตราคอนขางสูง สังคมเศรษฐกิจโลกคอนขางมีเสถียรภาพ การวางงานและเงินเฟออยูในระดับ
ต่ํา ตลาดการเงินระหวางประเทศมีความผันผวนไมมาก และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลัก
ไมสูแปรปรวน ครั้นยางเขาสูทศวรรษ 2510 สภาวการณในระบบทุนนิยมโลกแปรเปลี่ยนอยาง
สําคัญ ประเทศมหาอํานาจทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเผชิญปญหาเงินเฟอควบคูกับ
ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันในหมูนักเศรษฐศาสตรวา Stagflation (= Stagnation +
Inflation) นอกจากนี้ ยังมีการเก็งกําไรซื้อขายเงินตราสกุลหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งดอลลารอเมริกัน
จนตลาดการเงินระหวางประเทศเผชิญภาวะผันผวน ถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาตองประกาศละทิ้งระบบ
เบรตตันวูดสในเดือนสิงหาคม 2514
เหตุใดยุคทองของระบบทุนนิยมจึงพบบทอวสานในทศวรรษ 2510 ?
อรรถาธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณดังกลาวนี้อาจจําแนกออกเปน 2 กลุม อรรถาธิบาย
กลุมแรกโยนความผิดใหแกปจจัยสั่นคลอนจากภายนอกประเทศ (external shocks) ไมวาจะเปน
การลมสลายของระบบเบรตตันวูดส หรือวิกฤติการณน้ํามัน ซึ่งผลักดันใหพลังงานมีราคาแพง
อันกระทบตอตนทุนการผลิตและแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ นัยแฝงเรนของอรรถาธิบายดังกลาว
นี้ ก็ คื อ เมื่ อ ป จ จั ย สั่ น คลอนจากภายนอกประเทศมลายหายไป ยุ ค ทองของระบบทุ น นิ ย ม
จะสามารถฟนคืนกลับมาได ลําดับของเหตุการณในเวลาตอมาพิสูจนใหเห็นแลววา ความขอนี้หา
ไดเปนจริงไม
อรรถาธิบายอีกกลุมหนึ่งเนนวา จุดจบของยุคทองแหงระบบทุนนิยมมิไดเปนเพียง
ปรากฏการณชั่วคราว หากแตเปนปญหาเชิงโครงสราง อันมีที่มาจากปญหาความขัดแยงและ
การประสานงานภายในระบบทุ น นิ ย มนั้ น เอง โครงสร า งทางสั ง คมของการสะสมทุ น (social
structure of accumulation) มีบทบาทในการกํากับการประสานงานระหวางหนวยเศรษฐกิจและ
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ลดทอนปญหาความขัดแยงภายในระบบทุนนิยม โครงสรางทางสังคมของการสะสมทุนดังกลาวนี้
มีองคประกอบสําคัญอยางนอย 4 สวน สวนแรกไดแก ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่ง
กําหนดกติกาที่ภาคีระบบทุนนิยมโลกตองปฏิบัติ สวนที่สองไดแก แนวทางการจัดการอุปสงค
มวลรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวนที่สามไดแก การกําหนดความสัมพันธระหวาง
กลุมทุนกับกลุมผูใชแรงงาน เพื่อลดทอนความขัดแยงภายในระบบ และสวนที่สี่ไดแก กลไกหรือ
กฎเกณฑในการประสานงาน (Rules of Coordination) ระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะ
เปนกลุมทุน กลุม ผูใช แรงงาน และรัฐ กลไกราคานับเปนกลไกหลักในการประสานงาน กํ าไร
จากการประกอบการมี บ ทบาทสํ า คั ญตอ การสะสมทุ นและการจัดสรรทุน และอัต ราคา จา งมี
บทบาทสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานและการจัดสรรแรงงาน ทายที่สุด กลไกของรัฐมีบทบาท
สําคัญในการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ
ในยามที่ อ งค ป ระกอบทั้ ง สี่ ข องโครงสร า งทางสั ง คมของการสะสมทุ น สามารถ
ทําหนาที่ชนิดสอดคลองตองกัน ระบบทุนนิยมยอมเติบโตในอัตราสูง ดังเชนที่เกิดขึ้นในทศวรรษ
2490 และทศวรรษ 2500 แตความสําเร็จในชวงเวลาดังกลาวนี้กลับทําลายระบบทุนนิยมเสียเอง
เนื่ อ งจากป จ จั ย ทางสถาบั น ซึ่ ง เกื้ อ กู ล ต อ กลไกการทํ า งานของระบบทุ น นิ ย ม ถู ก บั่ น ทอนให
เสื่อมสภาพ
ในยุคสมัยที่การวางงานอยูในระดับต่ําและประชาชนมีความมั่นคงทางดานรายได อัน
เกิดจากหลักประกันของรัฐสวัสดิการ เกิดปรากฏการณที่เรียกวา “การลดทอนกําไร” (Profit
Squeeze) การลดทอนกําไรสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นเพื่อสรางรัฐสวัสดิการ
อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเรียกรองขอขึ้นคาจางของผูใชแรงงาน สภาวะที่การวางงานอยูในระดับต่ํา
เกื้อกูลตอการเรียกรองขอขึ้นคาจางมากกวาสภาวะที่การวางงานมาก นอกจากนี้ การรวมหัวกัน
ของกลุมประเทศ OPEC ในการขึ้นราคาน้ํามันดิบยิ่งซ้ําเติมการลดทอนกําไร กําไรที่ควรไดจากการ
ประกอบการสวนหนึ่งถูกถายโอนไปเปนราคาน้ํามัน การที่กําไรถูกลดทอนยังผลใหการลงทุน
ตกต่ําลง ซึ่งกอใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การเรียกรองขอขึ้นคาจางและ
การขึ้นราคาน้ํามันดิบผลักดันใหเกิดภาวะเงินเฟออันเกิดจากสาเหตุทางดานอุปทาน (supply
inflation) ซึ่งตองอาศัยการแกปญหาดวยนโยบายการจัดการอุปทาน (Supply Management
Policy)
เศรษฐศาสตร แ บบเคนส มี คํ า ตอบเกี่ ย วกั บ นโยบายจั ด การอุ ป สงค (Demand
Management Policy) แตไมมีคําตอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการอุปทาน นับเปนวิกฤติการณครั้ง
รายแรงของสํานักเคนส
เศรษฐศาสตร แ บบเคนสถื อกํ า เนิ ดขึ้ น มาเพื่ อให อ รรถาธิบ ายและใหข อ เสนอแนะ
ทางนโยบายในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (The Great Depression) ตลอด
ชวงเวลาประมาณ 25 ปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อระบบทุนนิยมโลกอยูในยุคทองทาง
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เศรษฐกิจ กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวอยางตอเนื่อง และ Keynesian Consensus กอหนอ
หยั่ ง รากในประเทศต า งๆ แต เ ศรษฐศาสตร แ บบเคนส ไ ม ส ามารถให คํ า ตอบเกี่ ย วกั บ
ภาวะ Stagflation ซึ่งกอตัวตั้งแตประมาณป 2511 และถูกซ้ําเติมดวยการลมสลายของระบบ
เบรตตันวูดสในป 2514 และวิกฤติการณน้ํามันป 2516–2517 Keynesian Consensus ถูก
สั่นคลอนจนเสื่อมอิทธิพลในที่สุด
เศรษฐศาสตรแบบเคนสเสื่อมอิทธิพลทั้งในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
และในวงวิชาการ ภายหลัง Keynesian Revolution สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกถูกขับเขาสู
มุมอับ แมแตผูนําสํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนมิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman)ยังตอง
ยอมรับความมีอิทธิพลของสํานักเคนส ในป 2509 ฟรีดแมนเปลงอมตพจนวา ‘We are all
Keynesian now’ โดยที่ประโยคเดียวกันนี้หลุดจากประธานาธิบดีริชารด นิกสันในป 2515 ดวย แต
อหังการของสํานักเคนสทําใหบรรดาสาวกของสํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิกเพียรพัฒนาทฤษฎี
เพื่อตอบโตเศรษฐศาสตรแบบเคนส เริ่มตนดวยการฟนคืนอิทธิพลของแนวความคิดการเงินนิยม
(Monetarism) โดยมิลตัน ฟรีดแมนในป 2511 ตามมาดวยการพัฒนาแนวความคิดวาดวยการ
คาดการณที่สมเหตุสมผล (Rational Expectation) ในทศวรรษ 2510 โดยโรเบิรต ลูคัส (Robert
Lucas) แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก (ซึ่งตอมาไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร) และโธมัส
ซารเยนต (Thomas Sargent) แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา จนกอเกิดสํานักคลาสสิกใหม(New
Classical Macroeconomics)
สํ า นั ก เคนส ต อ งถอยร น ทั้ง แนวรบดา นนโยบายและแนวรบดา นวิ ช าการ ภายใน
สํานักเคนสเองก็มีพัฒนาการในทางที่เกิดความแตกแยกทางความคิด
สิ่งที่เรียกวา “เศรษฐศาสตรแบบเคนส” นั้น ในทัศนะของสาวกดั้งเดิมของเคนส
จํานวนมาก เบี่ยงเบนไปจากแนวความคิดพื้นฐานของจอหน เมยนารด เคนส ‘เศรษฐศาสตรแบบ
เคนสแบบอเมริกัน’ (American Keynesianism) มีการพัฒนาไปในแนวทางประนีประนอมกับ
สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก กลาวคือ กลับไปยึดถือลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
เพียงแตมีการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือของรัฐในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ทั้งนี้โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรชั้นสูง ‘เศรษฐศาสตรแบบเคนส’ ดังกลาวนี้เรียกกันวา
Neoclassical Synthesis Keynesianism โดยที่โจน โรบินสัน(Joan Robinson)สาวกคนสนิทของ
เคนสตั้งชื่อวา Bastard Keynesianism ซึ่งอาจแปลวา ลัทธิเคนสแบบจัณฑาล ผูนําสํานักเคนส
สวนใหญในสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกแนวทาง Neoclassical Synthesis Keynesianism
ไมวาจะเปนศาสตราจารยพอล แซมมวลสัน (Paul Samuelson) แหง M.I.T หรือศาสตราจารย
เจมส โทบิน (James Tobin) แหงมหาวิทยาลัยเยล มีเพียงสวนนอยที่เรียกรองใหกลับไปยึด
แนวความคิดพื้นฐานของเคนสดังที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง The General Theory (1936) ใน
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จํานวนนี้ ประกอบดวยศาสตราจารยซิดนีย ไวนทรอป (Sidney Weintraub) แหงมหาวิทยาลัย
เพ็นนซิลวาเนียและศาสตราจารยพอล เดวิดสัน (Paul Davidson)แหงมหาวิทยาลัยเทนเนสซี
บรรดาสาวกของเคนสที่ไมพอใจพัฒนาการของ Neoclassical Synthesis Keynesianism
พากันเรียกรองใหกลับคืนสู ‘รากเหงา’ ของเคนส และรวมกันจัดตั้งสํานักเศรษฐศาสตรยุคหลังเคนส
หรือ Post–Keynesianism
ดวยเหตุดังนี้ นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2500 เปนตนมา มีสงครามกระบวนทัศน
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอยางนอย 2 ระดับ ระดับหนึ่งเปนการรณยุทธระหวางสํานักเคนสกับ
สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อีกระดับหนึ่งเปนการราวีระหวาง Neoclassical Synthesis
Keynesianism กับ Post–Keynesianism โดยที่การปะทะที่สําคัญไดแก วิวาทะวาดวยทฤษฎี
ทุน (Capital Theory)
New Classical Macroeconomics นําเสนอเศรษฐทรรศนที่วา เศรษฐศาสตรมหภาค
จั ก ต อ งพั ฒ นาบนพื้ น ฐานที่ มั่ น คงของเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค การพั ฒ นา Microeconomic
Foundation of Macroeconomics จึงเปนเรื่องสําคัญ หากยอมรับหลักการดังกลาวนี้ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรมหภาคจักตองยึดถือสมมติฐานสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก
กลไกตลาดสามารถ ‘เกลี่ย’ ใหตลาดอยูในภาวะสมดุลไดเสมอ และประการที่สอง หนวยเศรษฐกิจ
ทั้งปวงลวนตองการสภาวะที่เรียกวา อุตมภาพ (optimization) นัยสําคัญของบทวิเคราะหนี้ก็คือ
กลไกราคาสามารถกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ การเติบโตของ New
Classical Macroeconomics ในทศวรรษ 2510 นําไปสูการพัฒนา Real Business Cycle Theory
ในทศวรรษ 2520 โดยหวังที่จะ ‘อัด’ ใหสํานักเคนสจนมุม
แต สํ านั กเคนส สาขาสหรั ฐอเมริ ก า หรื ออี ก นั ย หนึ่ ง Neoclassical
Synthesis
Keynesianism พัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อตอบโต New Classical Macroeconomics
จนกอเกิดสํานัก New Keynesian Economics ในทศวรรษ 2520
ในทามกลางการทําสงครามกระบวนทัศนนั บตั้งแตทศวรรษ 2510
เป นตนมา
Keynesian Consensus เสื่อมอิทธิพลลงตามลําดับ ประเทศอุตสาหกรรมเผชิญภาวะการ
ว างงานและภาวะเงิ น เฟ อที่ รุ น แรงพร อมๆกั น ภาระทางการคลั ง ของรั ฐสวั สดิ การหนั กอึ้ ง จน
หลายประเทศมิอาจแบกรับตอไปได นานาประเทศเริ่มละทิ้ง Keynesian Consensus แมใน
สหราชอาณาจักรอันเปนบานเกิดของสํานักเคนส Keynesian Consensus ก็พบบทอวสาน
เมื่อนายเจมส คาลลาฮาน (James Callaghan) นายกรัฐมนตรีแหงพรรคกรรมกรกลาวในป 2519
วา รัฐบาลมิอาจอัดฉีดเงินเพื่อใหระบบเศรษฐกิจหลุดจากวังวนของภาวะถดถอยตอไปได เพราะ
คราใดที่รัฐบาลอัดฉีดเงินเพื่อแกปญหาการวางงาน ภาวะเงินเฟอจะทะยานขึ้นครานั้น
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กระแสเคนสานุวัตรและอิทธิพลของ Keynesian Consensus เติบใหญในทศวรรษ
2490 และทศวรรษ 2500 ในขณะที่บรรยากาศการเมืองโลกเคลื่อนไปทางซาย พรรคฝายซายยึดกุม
อํานาจรัฐในยุโรปตะวันตก พรรรคเดโมแครตยึดอํานาจการปกครองในสหรัฐอเมริกา รายจายดาน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมขยายตั ว ในประเทศมหาอํ า นาจทั้ ง สองฟากฝ ง ของลุ ม สมุ ท รแอตแลนติ ก
วิกฤติการณเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ไมเพียงแตจะนําไปสูบทอวสานของ
Keynesian Consensus เทานั้น หากยังนําไปสูจุดจบของฝายซายในทางการเมืองอีกดวย ชัยชนะ
ของพรรคอนุรักษนิยมภายใตการนําของนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher)ในสหราช
อาณาจักรป 2522 และชัยชนะของพรรครีปบลิกันภายใตการนําของนายโรนัลด เรแกน (Ronald
Reagan) ในสหรัฐอเมริกาป 2523 นับเปนการตอกตะปูปดฝาโลง Keynesian Consensus
ระบบทุนนิยมโลกนับแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เปนยุคของระบบทุนนิย ม
แบบอนุรักษ (Conservative Capitalism) ยึดหลักการ Four-ations และเสริมสงอิทธิพลของ
Washington Consensus

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถงึ สนามหลวง”
หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2541

พอล แซมมวลสัน กับตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ศาสตราจารยพอล แอนโธนี แซมมวลสัน(Paul Anthony Samuelson, 1915 - )ไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ตลอดชีวิตทางวิชาการอันยาวนาน แซมมวลสัน
มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการอันถือเปนงานบุกเบิกในสาขาตางๆของวิชาเศรษฐศาสตร ตั้งแต
เศรษฐศาสตรการคลังไปจนถึงเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ในบรรดางานวิชาการเหลานี้ ตํารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนนับเปนงานที่สรางผลกระทบอันกวางไกลและลุมลึก ไมแพงานวิชาการอื่นๆ
Economics : An Introductory Analysis ปรากฏสูโลกวิชาการครั้งแรกในป 2491 นับ
จนถึงป 2541 ก็มีอายุ 50 ขวบป นับเปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ในโลกปจจุบัน ตลอดชวงเวลา 50 ขวบปเศษที่ผานมานี้ ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้ขายไป
แลวกวา 4 ลานเลม โดยที่มีการแกไขเพิ่มเติมและจัดพิมพใหมรวม 15 ครั้ง(รวมฉบับพิมพครั้งแรก
ดวย) นับตั้งแตฉบับการพิมพครั้งที่ 12 ในป 2528 เปนตนมา ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส
(William D. Nordhaus)แหงมหาวิทยาลัยเยล ปรากฏชื่อเปนผูรวมเขียน และบัดนี้มีผูแปลตําราเลม
นี้ออกเปนภาษาตางๆรวม 41 ภาษา ฉบับภาษาไทยแปลโดยศาสตราจารย ดร. เดือน บุนนาค
ในทศวรรษ 2450 ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ใชเรียนใชสอนในมหาวิทยาลัยอเมริกัน
ที่สําคัญมีอยูเพียง 2 เลม เลมแรกก็คือ Principles of Economics (1911) ของแฟรงก ทอสซิก
(Frank W. Taussig) เลมที่สองก็คือ Elementary Principles of Economics (1911)ของเออรวิง
ฟชเชอร(Irving Fisher)
ในทศวรรษ 2460 เกือบไมมีผูเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนขึ้นใหม แมใน
ทศวรรษตอมา จะมีตําราดังเชน Modern Economic Society(1931) ของ Sumner H. Slichter
รวมตลอดจนการนําตําราเกามาแกไขเพิ่มเติมใหม ดังเชน Economic Principles : Problems and
Policies(1921;1936) ของ William H. Kiekhoffer และ Outlines of Economics (1893 ; 1938)
ของ Richard T. Ely ตําราเหลานี้มักมีเนื้อหาลาสมัย ตามไมทันความกาวหนาทางวิชาการ และ
บางเลมมิไดมีเนื้อหาที่เปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห เลมที่มีเนื้อหาคอนขางทันสมัยไดแก Principles
of Economics(1938)ของ F.B. Garver and Alvin Hansen
การขาดแคลนตํ า ราเศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น ที่ มี เ นื้ อ หาทั น สมั ย จึ ง เป น ป ญ หา
ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2480 แซมมวลสันเลาวา เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่สองสิ้นสุดลง แซมมวลสันกลับจากการทํางานรับใชชาติในหองทดลอง Radiation Lab คืนสู
M.I.T.ในป 2488 วันหนึ่ง ราลฟ ฟรีแมน(Ralph Freeman)หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ขอใหเขา
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เขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนภายในกําหนดเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยในระหวางนั้นภาระ
งานสอนจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว ในเวลานั้น M.I.T. มีนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่ถูกบังคับใหเรียน
วิชาเศรษฐศาสตรถึงปละ 800 คน แตไมมีตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษา ขอเสนอในการเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนจึงเปนสิ่งทาทายสําหรับแซมมวลสัน ใน
เวลานั้น แซมมวลสันกําลังแกไขวิทยานิพนธปริญญาเอกเพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ ซึ่งตอมาก็คือ
Foundations of Economic Analysis(1947) อันเปนหนังสือเศรษฐศาสตรที่ทรงอิทธิพลในยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่อแซมมวลสันตอบรับที่จะเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนนั้น เขาเปน Keynesian
กลาวคือ ยอมรับแนวการวิเคราะหเศรษฐศาสตรมหภาคของจอหน เมยนารด เคนส (John
Maynard Keynes, 1883-1946) ดังที่ปรากฏใน The General Theory of Employment, Interest,
and Money (1936) แลว ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่แซมมวลสันจะตองนําเศรษฐศาสตรแบบเคนส
(Keynesian Economics)มาเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของตํารา
แซมมวลสันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2478 และ
ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป 2484 ชวงเวลาที่แซมมวลสันศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฮารวารดนี้เอง เศรษฐศาสตรแบบเคนสกําลังลงเสาปกหลักที่นั่น มหาวิทยาลัยฮาร
วารดเปนฐานที่มั่นของเศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่สํานักเคนสตองการโคน
สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิกในทางวิชาการ ปฏิกิริยาจากผูที่ยึดมั่นถือมั่นใน
ความรูเศรษฐศาสตรดั้งเดิมจึงคอนขางรุนแรง ยิ่งเศรษฐทรรศนแบบเคนสสนับสนุนใหรัฐบาลเขา
ไปมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยแลว ยิ่งเปนการเปดชองใหมีการโจมตีวา
สํานักเคนสตองการโคนลมระบบทุนนิยม จนถึงกับมีการชกใตเข็มขัดวา Keynesianism มี
ความหมายเทากับ Marxism และ Communism การโจมตีในลักษณะนี้มีมากอนที่จะเกิด
สงครามโลกครั้งที่สองแลว และทวีความรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อลัทธิแม็คคารธี
(McCarthyism)ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2490 นักเศรษฐศาสตร
ที่ถือตนเปนสาวกของ เคนสบางคนถูก ‘ตามลา’ และถูกกลาวหาวา ประกอบกิจการอัน ‘ไมเปน
อเมริกัน’ (Un–american Activities)
แซมมวลสันตระหนักดีถึงบรรยากาศการตอตานสํานักเคนส ดวยเหตุดังนั้น จึงใชความ
ระมัดระวังในการผนวกเศรษฐศาสตรแบบเคนสเขาเปนสวนหนึ่งของตํารา ในเวลานั้น แซมมวลสัน
มิไดรับทราบวา มีคนเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนตามแนวทางของสํานักเคนสอยูกอนแลว
กวาจะไดเห็นตําราเลมนั้น ก็เปนเวลาที่ตําราที่เขาเขียนเสร็จเรียบรอยแลว
The Elements of Economics(1947) เปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมแรกที่เดิน
ตามแนวทางสํานักเคนส ศาสตราจารยลอรี ทารชิส(Lorie Tarshis, 1911-1993) ผูเขียนตําราเลม
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นี้เปนชาวคานาดา สําเร็จปริญญาตรีจาก University of Toronto ในป 2474 แลวไปศึกษาตอยัง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจจนจบปริญญาเอกในป 2482 ทารชิสเปนลูกศิษยของเคนสโดยตรง และ
ไดรับคัดเลือกใหเขารวม Political Economy Club ของเคนสดวย เมื่อสําเร็จการศึกษา ทารชิส
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ณ Tufts University ในป 2479 และมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร
เศรษฐศาสตรแบบเคนสในสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทารชิสยายไปอยู Stanford
University ในป 2489 จวบจนป 2514 จึงคืนสูคานาดาซึ่งเปนปตุภูมิมาตุคาม
ทารชิสเขียน The Elements of Economics(1947) หลังจากกลับจากปฏิบัติหนาที่ใน
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีเจตนารมณที่จะเผยแพรเศรษฐศาสตรแบบเคนส เขาเริ่มเขียนตํารา
เลมนี้ในฤดูหนาวป 2488/2489 และทําสัญญาการพิมพในฤดูใบไมผลิป 2489 เมื่อเขา
ยายไปอยูมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สํานักพิมพ Houghton–Mifflin เปนผูจัดพิมพ
The Elements of Economics(1947) มีเนื้อหาเศรษฐศาสตรมหภาคพอๆกับ
เศรษฐศาสตรจุลภาค สองภาคแรกวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาค ภาคที่สามวาดวยการเงินและ
การธนาคาร และภาคที่สี่วาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมนี้
ประสบความสําเร็จในการจําหนายในปแรก มหาวิทยาลัยตางๆพากันตอนรับตําราเลมนี้ เนื่องจาก
มีเนื้อหาทันสมัยและกาวตามความกาวหนาทางวิชาการ แซมมวลสันเองก็ยอมรับวาเปนตํารา
เศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ดีมาก และหากออกสูโลกวิชาการกอนหนานี้ แซมมวลสันอาจใชเวลา
ในการพัฒนาคณิตเศรษฐศาสตร(Mathematical Economics) แทนที่จะใชเวลาไปในการเขียน
ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
The Elements of Economics(1947) ขายดีเพียงปแรก ในปตอมายอดขายตกต่ํา
เนื่องจากมีการตอตานตําราเลมนี้อยางเปนขบวนการ มีทั้งโทรศัพทและใบปลิว กลาวหาวา ตํารา
เลมนี้เผยแพรลัทธิคอมมิวนิสม และมีขบวนการกดดันใหมหาวิทยาลัยตางๆเลิกใชตําราเลมนี้
Economics : An Introductory Analysis(1948)ของแซมมวลสันออกตามหลัง The
Elements of Economics(1947)ของทารชิสเพียงปเดียว เนื้อหาของตําราเรียงลําดับจาก
เศรษฐศาสตรมหภาคไปสูเศรษฐศาสตรจุลภาค นับเปนการปฏิวัติการเขียนตําราเศรษฐศาสตรอัน
เปนแบบอยางของตําราเศรษฐศาสตรเลมตอๆมา แซมมวลสันไมเพียงแตจะผนวกเศรษฐศาสตร
แบบเคนสเขาไปในตํารา และแยกแยะเนื้อหาสวนที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคออกจาก
กันโดยชัดเจนเทานั้น หากทวายังใชกราฟและสถิติประกอบอรรถาธิบายอยางชัดเจนอีกดวย กราฟ
หลายตอหลายรูปเปนผลผลิตของแซมมวลสันที่มีการใชตอมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
45  C+I+G นับเปนนวัตกรรมสําคัญที่เกิดจากมันสมองของแซมมวลสันโดยแท
Economics : An Introductory Analysis(1948)ถูกโจมตีจากขบวนการฝายขวา
ดุจเดียวกับ The Elements of Economics(1947) แตแซมมวลสันเผชิญแรงกดดันไมมากเทา
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ทารชิส เพราะแซมมวลสันตั้งการดเตรียมรับมือตั้งแตตน การเขียนตําราเศรษฐศาสตรอยางเปน
วิทยาศาสตรชวยบรรเทาแรงกดดันอันเปนการชวยดับไฟแตตนลม กระนั้นก็ตาม ศิษยเกาของ
M.I.T. บางคนพยายามเลนงานแซมมวลสันถึงขั้นที่จะเซ็นเซอรตนฉบับกอนการตีพิมพ จน
ศาสตราจารยคารล คอมปตัน(Karl Compton) ประธาน(อธิการบดี) M.I.T. ตองออกแถลงการณวา
หากมีการเซ็นเซอรงานวิชาการของอาจารย M.I.T. คอมปตันจะลาออกจากตําแหนงประธาน
Economics : An Introductory Analysis(1948) ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Economics
เฉยๆ ผานรอนผานหนาวมาเปนเวลา 50 ขวบป พัฒนาการของเนื้อหาตําราเลมนี้ยอมสะทอน
ใหเห็นพัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ แมวาแซมมวลสันจะกลาวใน
ฉบับการตีพิมพแรกๆวา ตําราเลมนี้มิไดมีเปาประสงคที่จะสื่อความคิดของสํานักเศรษฐศาสตร
สํานักหนึ่งสํานักใดโดยเฉพาะ แตเปนที่ประจักษชัดวา เนื้อหาในสัดสวนสําคัญเปนแนวความคิด
ของสํานักเคนส โดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้ใหเห็นความลมเหลวของกลไกตลาดในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความจําเปนที่รัฐบาลตองแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจน และการกระจายรายได
ศาสตราจารยมารก สกูเสน(Mark Skousen)แหง Rollins College ศึกษาเนื้อหา
ในตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันตั้งแตฉบับแรก และใหความเห็นวา จุดเนนในตํารา
เลมนี้แปรเปลี่ยนไปในชวงเวลา 50 ปที่ผานมานี้ ในการอานฉบับการตีพิมพแรกๆ นักศึกษาอาจหลง
เขาใจผิดวา สํานักเคนสกลายเปนสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไปแลว แทที่จริงแลวหาได
เปนเชนนั้นไม แมในทศวรรษ 2490 การตอตานเศรษฐศาสตรแบบเคนสยังคงดํารงอยูทั้งในเแวดวง
ในและนอกมหาวิทยาลัยอเมริกัน ในฉบับการตีพิมพครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2501) แซมมวลสันเขียนในตํารา
วา นักเศรษฐศาสตรอเมริกัน 90% เลิกถกเถียงกันวา ใครเปนหรือไมเปนสาวกของเคนส เพราะวง
วิชาการเศรษฐศาสตรอเมริกันมีการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรดวยการผสมผสานแนวความคิด
ของสํานักเคนสเขากับสํานักคลาสสิกและสีโอคลาสสิก กลายเปน Neoclassical Synthesis
Keynesianism ซึ่งศาสตราจารยโจน โรบินสัน(Joan Robinson)แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ศิษย
กนกุฏิของเคนสตีตราวา Bastard Keynesianism
ศาสตราจารยสกูเสนกลาววา ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรเศรษฐทรรศนตอตานการออม(Anti–saving View) ที่เรียกวา Paradox of
Thrift กลาวคือ ในสภาวะที่มีการวางงานหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงเสริมใหอัตราการออม
เพิ่มขึ้น แทนที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจมีเงินออมเพิ่มขึ้น เงินออมอาจนอยบง เพราะในสภาวะ
ดังกลาวนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราการออมจะยิ่งซ้ําเติมภาวะการวางงานและความถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งกระทบตอการออมอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในตําราฉบับการตีพิมพครั้งที่ 13(2532)
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เนื้อหาในสวนนี้มิไดมีการเนนมากเทาฉบับการตีพิมพกอนๆ แตกลับมาเนนใหมในฉบับการตีพิมพ
ครั้งที่ 15(2538)
ในฉบับการตีพิมพแรกๆ แซมมวลสันใหความสําคัญแกนโยบายการคลังเหนือนโยบาย
การเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตแลวในฉบับการตีพิมพครั้งที่ 9(2516) แซมมวลสัน
ยอมรับวา นโยบายการเงินมีประสิทธิผลไมแตกตางจากนโยบายการคลัง ทายที่สุด ในฉบับการ
พิมพครั้งที่ 15 (2538) ก็ยอมรับขอเท็จจริงวา นโยบายการคลังมิใชเครื่องมือหลักในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอีกตอไป โดยที่นโยบายการเงินกลายเปนเครื่องมือหลัก
และธนาคารกลาง(Federal Reserve System)จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ตอไปในอนาคต
แซมมวลสันเปนนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ผูตองการเห็นการเติบโตของระบบทุนนิยม
เสรี (Liberal Capitalism) ที่เอื้ออาทรตอกลุมชนผูดอยโอกาสในสังคม ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ของเขามีบทบาทในการเผยแพรเศรษฐทรรศนวาดวยรัฐสวัสดิการ(Welfare State) ทั้งการจัดระบบ
การประกันสังคมและโครงการชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน เนื้อหาหลายตอหลายตอนกลาวถึง
ความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) โดยกลาวถึงความลมเหลวของกลไกรัฐ
(Government Failure) แตเพียงเล็กนอย
แมวาตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนของแซมมวลสันจะมีความไมสมบูรณและไมสมดุล แต
ในโลกวิชาการในรอบ 50 ขวบปที่ผานมานี้ ไมมีตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนเลมใดที่ทรงอิทธิพล
เทาตําราของแซมมวลสัน แซมมวลสันมีบทบาทสําคัญในการปฏิวัติการเขียนตําราเศรษฐศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตําราที่มีอรรถาธิบายพรอมดวยกราฟ สถิติ ภาพประกอบ และ
แบบจําลอง ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรโดยตรง ในประการสําคัญ ตํารา
เศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น ของแซมมวลสั น เป น กลไกสํ า คั ญ ของกระบวนการเคนสานุ วั ต ร
(Keynesianization) มิจําเพาะแตในสหรัฐอเมริกา หากยังขยายสูประเทศอื่นๆทั้งในโลกที่หนึ่งและ
โลกที่สาม ตําราของแซมมวลสันแผอิทธิพลถึงแหงหนตําบลใด กระบวนการเคนสานุวัตรขยายตัวถึง
แหงหนตําบลนั้น
แซมมวลสันตระหนักดีวา บรรดาผูนําอเมริกันในปจจุบัน สัดสวนสําคัญลวนเคย
ไดอานตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เขาเปนผูเขียนมาแลวทั้งสิ้น ครั้งหนึ่งเขาเคยใหสัมภาษณวา
เขาไมสนใจวา ใครเปนผูรางกฎหมายของชาติหรือเปนผูรางสนธิสัญญาระหวางประเทศ ขอแตให
เขามีโอกาสเขียนตําราเศรษฐศาสตรใหคนเหลานั้นอานเทานั้น
ในชั่วอายุตําราเศรษฐศาตรเบื้องตนของแซมมวลสัน ตําราเลมนี้ตองฝาคลื่นการเมือง
ถึงสองครั้งสองครา ครั้งแรกในทศวรรษ 2490 เมื่อตองเผชิญการตอตานจากฝายขวาและ
พวกฟาสซิสต ครั้งที่สองในปลายทศวรรษ 2510 เมื่อตองเผชิญกับการตอตานจากพวกซายใหม
(New Left) ซึ่งมองวา ตําราของแซมมวลสันเผยแพรสิ่งชั่วรายของระบบทุนนิยม จนถึงกับมีผูเขียน
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หนังสือ Anti–Samuelson (New York : Urizen Books, 1977) พิมพเผยแพรทั้งภาษาเยอรมันและ
ภาษาอังกฤษจากประเทศเดนมารก(ผูเขียนคือ Marc Linder, with Julius Sensat) ไมมีตํารา
เศรษฐศาสตรเลมใดที่ตองฝาคลื่นการเมืองมากเทาตําราของแซมมวลสัน
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บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทา พระจันทร” นิตยสาร
Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2541

ภาคที่สอง

Washington Consensus

สาระสําคัญของฉันทมติแหงวอชิงตัน
ผูคนจํานวนไมมากนักที่ทราบวา“ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington Consensus
เปนคําที่ประดิษฐขึ้นโดยจอหน วิลเลียมสัน (John Williamson)
จอหน วิลเลียมสันมิใชคนอเมริกัน หากแตเปนชาวอังกฤษที่อพยพเขาไปปกหลัก
ทํางานวิชาการในสหรัฐอเมริกานับตั้งแตป 2524 เปนตนมา กอนหนานั้น เขาเคยเปนอาจารยใน
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศอั ง กฤษเป น เวลายาวนาน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ยอร ค
(University of York) ระหวางป 2506-2511 และมหาวิทยาลัยวอริก (University of Warwick)
ระหวางป 2513-2520 ทั้งเคยทํางานเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแหงประเทศ
อังกฤษในชวงเวลาสั้นๆ (2511-2513) อีกดวย
วิ ล เลี ย มสั น เคยพเนจรสอนหนั ง สื อ ในมหาวิ ท ยาลั ย อเมริ กั น ชั้ น นํ า หลายแห ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Princeton University (2505-2506) และ M.I.T. (2510) ในป 2521
วิลเลียมสันตัดสินใจอําลาปตุภูมิมาตุคาม เริ่มตนดวยการสอนหนังสือในบราซิล ณ มหาวิทยาลัย
Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro ระหวางป 2521-2524 และนับตั้งแตป
2524 เปนตนมา เขาตัดสินใจลงเสาปกหลักอยูที่ Institute for International Economics นคร
วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในระหวางนั้นลาไปทํางานวิจัยในธนาคารโลกระหวางป
2539-2542 แลวกลับมาอยูโยง Institute for International Economics ดังเดิม
งานวิ ช าการสํ า คั ญ ของวิ ล เลี ย มสั น อยู ใ นสาขาเศรษฐศาสตร ก ารเงิ น และ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตเมื่อตนทศวรรษ 2530
วิลเลียมสันผลิตงานวิชาการเกี่ยวกับรัสเซียและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
การเงินและการคาระหวางประเทศหลายเลม (ดูภาคผนวก)
ในป 2532 จอหน วิลเลียมสันเขียนบทความเรื่อง “What Washington Means By
Policy Reform” นําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาเรื่องการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจในละติน
อเมริกา ซึ่งจัดโดย Institute for International Economics บทความเรื่องนี้ตอมาตีพิมพในหนังสือ
ชื่อ Latin American Adjustment : How Much Has Happened? (1990)
ในบทความเรื่องดังกลาวนี้ จอหน วิลเลียมสัน ตองการประมวลชุ ดของนโยบาย
(Policy Menu) ซึ่งบรรดาสถาบันผลิตความคิด (Think Tanks) ในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็น
รวมกันวาเปนนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งนี้วิลเลียมสันคั ดสรรเฉพาะ
นโยบายที่มีผูเห็นรวมกันเปนสวนใหญ วิลเลียมสันใชวลีวา The lowest common denominator
of policy advice โดยเจาะจงวาเปนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาเทานั้น
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ศัพท “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington Consensus ติดตลาดอยาง
รวดเร็ว และมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยที่มีการใชศัพทนี้ในความหมายที่แตกตางไปจากที่
วิลเลียมสันใชแตดั้งเดิม ฉันทมติแหงวอชิงตันหรือ Washington Consensus กลายเปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) อันเปนศัพทที่ผูใดจะหยิบฉวยไปใชอยางไรก็ได โดยที่วิลเลียมสันมิได
เปนเจาของลิขสิทธิ์ประดิษฐกรรมที่เกิดจากมันสมองของเขาเอง
จอหน วิลเลียมสันนําเสนอเมนูนโยบายอันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุดสําหรับการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาดังตอไปนี้
นโยบายชุดที่หนึ่งวาดวยวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) วิลเลียมสัน
ใชคําวา “วินัยทางการคลัง” ในความหมายอยางกวาง โดยเนนการลดการขาดดุลทางการคลัง
(Fiscal Deficit) มิไดใชในความหมายอยางแคบ ซึ่งเจาะจงใหหมายถึงการใชงบประมาณสมดุล
(Balanced Budget) อันเปนแนวนโยบายงบประมาณที่กองทุนการเงินระหวางประเทศพยายาม
กดดันใหประเทศในโลกที่สามดําเนินการ รัฐบาลประเทศในละตินอเมริกาและประเทศอื่นๆในโลก
ที่สามมักจะมีการใชจายเกินตัว การใชงบประมาณขาดดุลนอกจากจะสรางแรงกดดันของเงินเฟอ
และบั่นทอนฐานะความมั่นคงทางการคลังแลว ยังทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
ขาดดุลอีกดวย การลดการขาดดุลทางการคลังจะกอใหเกิดผลในทางตรงกันขาม นอกจากฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้นและแรงกดดันเงินเฟอลดลงแลว ดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลนอยลง
อีกดวย
นโยบายชุดที่สองวาดวยการจัดลําดับความสําคัญของรายจายรัฐบาล ฉันทมติ
แหงวอชิงตันฉบับของจอหน วิลเลียมสัน เสนอใหกําหนดแนวนโยบายงบประมาณที่สําคัญ 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลควรยกเลิกหรือลดการใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เพราะการให
เงินอุดหนุนเกื้อกูลใหความไรประสิทธิภาพดํารงอยู นอกจากนี้ การใหเงินอุดหนุนยังบิดเบือนความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อีกดวย
ประการที่สอง รัฐบาลควรใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
และการสาธารณสุข รวมตลอดจนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure)
การใชจายดานการศึกษาและการสาธารณสุขมีผลตอการสะสมทุนมนุษย (Human Capital) สวน
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีผลเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายชุดที่สามวาดวยการปฏิรูปภาษีอากร (Tax Reform) ฉันทมติแหง
วอชิงตัน ฉบับจอหน วิลเลียมสัน เสนอแนวทางการปฏิรูปภาษีอากร 2 ประการ
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ประการแรก การปฏิรูประบบภาษีอากรควรเนนการขยายฐานภาษี (Tax Base)
มากกวาการปรับอัตราภาษี (Tax Rate) การขยายฐานภาษีจะชวยใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลธรรมดา นิติบุคคล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมากมิไดอยูในความครอบคลุม
ของฐานภาษี การปรับอัตราภาษีมีผลกระทบตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่การขึ้นภาษี
ในอัตราสูงอาจเปนสิ่งจูงใจใหมีการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) ได
ประการที่สอง อัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Tax Rate) ควรกําหนดใหอยู
ในอัตราต่ํา การเก็บอัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลงในอัตราสูงมีผลลิดรอนสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งจูงใจในการทํางาน
นโยบายชุดที่สี่วาดวยอัตราดอกเบี้ย ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสัน
เสนอแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก
อั ต ราดอกเบี้ ย ควรปล อ ยให เ ป น เรื่ อ งของกลไกตลาดการเงิ น
ภายในประเทศ รัฐบาลมิควรควบคุมอัตราดอกเบี้ย
ประการที่สอง หากจะมีการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลควรดําเนินการให
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Interest Rate) มีคาเปนบวก ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงหมายถึง
อัตราดอกเบี้ยในนาม (Nominal Interest Rate) หักดวยอัตราเงินเฟอ หากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
มีคาติดลบ นอกจากจะบั่นทอนสิ่ งจู งใจในการออมแลว ยังอาจเปนเหตุใหเงินทุนเคลื่อนยา ย
ออกนอกประเทศ (Capital Outflow) อีกดวย ในกรณีตรงกันขาม การที่อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงมีคา
เปนบวก ยอมมีผลในการใหสิ่งจูงใจในการออม และยับยั้งการเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศ
หรืออาจมีแรงดึงดูดเงินทุนเขาประเทศ (Capital Inflow) ได
นโยบายชุดที่หาวาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน
วิ ล เลี ย มสั น เสนอให ดํ า เนิ น นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กื้ อ กู ล การแข ง ขั น (Competitive
Exchange Rate) ซึ่งวิลเลียมสันหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลการสงออก
นโยบายชุ ด ที่ ห กว า ด ว ยการเป ด เสรี ด า นการค า ระหว า งประเทศ (Trade
Liberalization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอแนวนโยบายการคาเสรี 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก การทําลายกําแพงภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) ดวยการลดอากรขา
เขาใหอยูในระดับที่ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้เพื่อใหการคาระหวางประเทศเผชิญกับอุปสรรค
ดานภาษีศุลกากรนอยที่สุด โดยที่การขยายตัวของการคาระหวางประเทศจะชักนําใหเกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
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ประการที่สอง รัฐบาลไมควรเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลาง (Intermediate
Goods) ที่ใชไปในการผลิตเพื่อการสงออก การเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางกระทบตอ
ตนทุนการผลิต การที่ตนทุนการผลิตอยูในระดับสูงยอมบั่นทอนฐานะการแขงขันในตลาดโลก
การเลิกเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางจะชวยเสริมฐานะการแขงขันดังกลาวนี้
นโยบายชุดที่เจ็ดวาดวยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหรัฐบาลกําหนดนโยบายสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ โดยหวังผลประโยชนสําคัญอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การไหล
เขาของเงินทุนจากตางประเทศ (Capital Inflow) อีกดานหนึ่ง ไดแก การถายโอนเทคโนโลยีและ
ทักษะระหวางประเทศ
นโยบายชุดที่แปดวาดวยการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน
(Privatization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหลดบทบาทของรัฐบาลในดาน
การผลิตสินคาและบริการตางๆโดยตรง โดยถายโอนหนาที่การผลิตไปใหภาคเอกชน ผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ นอกจากจะชวยลดขนาดและบทบาทของรัฐบาลแลว
ยังอาจชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการอีกดวย เหตุที่วิลเลียมสันมองการณในดานดีจาก
นโยบายการถ า ยโอนการผลิ ต ไปสู ภ าคเอกชน ก็ คื อ วิ ส าหกิ จ เอกชนมี ค วามเป น เจ า ของ
(Ownership) และความรับผิด (Accountability) ชัดเจนมากกวารัฐวิสาหกิจ ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
แมโดยนิตินัยมีสวนเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ แตโดยพฤตินัยมิไดสํานึกถึงความเปนเจาของดังกลาว
การบริหารจัดการจึงมิไดทุมเทและรับผิดมากเทาผูเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชน
นโยบายชุ ด ที่ เ ก า ว า ด ว ยการลดการควบคุ ม และการกํ า กั บ (Deregulation)
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหรัฐบาลลดการควบคุมและการกํากับระบบ
เศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวา การควบคุมและการกํากับมากเกินไป
นอกจะตองเสียตนทุนสูง โดยที่อาจไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดแลว ยังเกื้อกูลการฉอราษฎร
บังหลวง และเปดชองใหผูมีอํานาจใชอํานาจในทางฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย
ในประการสําคัญ ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจในโลกที่สาม โดยทั่วไปแลวไมสามารถเขาถึงผูมีอํานาจ ในขณะที่กลุมทุนขนาดใหญ
สามารถหลุดพนจากกระบวนการควบคุมและกํากับของรัฐบาลได ทั้งนี้โดยอาศัยประโยชนจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
นโยบายชุดที่สิบวาดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (Property Rights) ฉันทมติแหง
วอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหกําหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหชัดเจน (Property Rights
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Assignment) ความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นอกจากจะกอใหเกิดความไมชัดเจนใน
ความเปนเจาของแลว ยังสรางความไมชัดเจนในการรับผิดอีกดวย ความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมาย และความไรประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม ทําลายสิ่งจูงใจในการออมและในการสะสมทรัพยสิน ซึ่งไมเปนผลดีตอการเติบโตของ
ระบบทุนนิยม
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุดดังที่กลาว
ขางตนนี้ เพียงชั่วเวลาทศวรรษเศษ ฉันทมติแหงวอชิงตันก็แปรสภาพเปนนโยบายเศรษฐกิจโลก
(Global Economic Policy) และเปนประเด็นแหงวิวาทะทั้งในวงวิชาการและในทางการเมือง แต
ฉันทมติแหงวอชิงตันในทศวรรษ 2540 แตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลียมสันนําเสนอในป 2532
เปนอันมาก
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ฉันทมติแหงวอชิงตันบนเมนูนโยบาย
เมนูนโยบาย (Policy Menu) หมายถึง ชุดของนโยบาย หากระบบเศรษฐกิจมีสภาพ
เสมือนหนึ่งคนไข เมนูนโยบายเปรียบประดุจยาชุดที่ใชในการเยียวยาอาการไขนั้น เมนูนโยบาย
ประกอบดวยนโยบายมากนอยเพียงใด และแตละนโยบายมีเนื้อหาและแนวทางอยางไรยอมขึ้นอยู
กับเปาหมายในการดําเนินนโยบายของระบบเศรษฐกิจ และขึ้นอยูกับพื้นฐานทางทฤษฎีที่ใชใน
การวิ เ คราะห อ าการเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยของระบบเศรษฐกิ จ หากเป า หมายในการดํา เนิ น นโยบาย
แตกตางกัน เมนูนโยบายยอมแตกตางกัน ในทํานองเดียวกัน หากพื้นฐานทางทฤษฎีที่ใชในการ
วิเคราะหระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน ถึงจะเปนปญหาเศรษฐกิจเดียวกัน ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินนโยบายยอมแตกตางกันดวย
ฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) เปนเมนูนโยบายที่ประมวลโดย
จอหน วิลเลียมสัน (John Williamson) และนําเสนอในป 2532 ฉันทมติแหงวอชิงตันมิใชเมนู
นโยบายในความฝนของวิลเลียมสัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มิใช ‘สิ่งที่ควรจะเปน’ (What Ought to
Be) ที่วิลเลียมสันตองการเห็น หากแตเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากโลกแหงความเปนจริงในนคร
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพราะวิลเลียมสันสอบถามผูนําองคกรผลิตความคิด (Think Tanks)
ตางๆ ในนครหลวงของสหรัฐอเมริกาวา หากตองการปฏิรูปเศรษฐกิจ จักตองดําเนินนโยบาย
อะไรบาง และดําเนินนโยบายอยางไร การประมวลความเห็นดังกลาวนี้ ทําใหไดมาซึ่งแนวนโยบาย
ที่ผูนําแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็นรวมกันชุดหนึ่ง จอหน วิลเลียมสัน ขนานนามนโยบายชุด
นี้วา "ฉันทมติแหงวอชิงตัน"
ภายหลังการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันครบหนึ่งทศวรรษในป 2542
จอห น
วิลเลียมสัน กลับมาประเมินเมนูนโยบายชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง ในบทความเรื่อง “What Should the
World Bank Think About the Washington Consensus?” ซึ่งเปน Background Paper สําหรับ
การเขียนรายงาน World Development Report 2000 ของธนาคารโลก จอหน วิลเลียมสัน
กลาววา ฉันทมติแหงวอชิงตันมีความหมายแปรเปลี่ยนไปจากฉบับดั้งเดิมที่ตนนําเสนอในป 2532
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก
ฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น ตั้ ง ใจให เ ป น เมนู น โยบายที่ นํ า เสนอโดย
เทคโนแครต (Technocratic Policy Menu) โดยไมเจือปนดวยอุดมการณทางการเมือง แตแลว
ฉัน ทมติแห ง วอชิ ง ตั นกลับถู ก ตีต ราวา เป นผลผลิ ตของรัฐบาลอเมริ กัน และมี พื้น ฐานจากลัท ธิ
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เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) และดวยการบงการของรัฐบาลอเมริกันและองคกรโลกบาล
ฉันทมติแหงวอชิงตันถูกผลักดันใหเขาสูกระบวนการโลกานุวัตรจนกลายเปนนโยบายเศรษฐกิจ
ของมนุษยพิภพ หนึ่งทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน จอหน วิลเลียมสัน
ยังคงยืนกรานอยางไรเดียงสาวา ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับดั้งเดิมมิไดเจือปนดวยอุดมการณทาง
การเมือง แมวาฉันทมติแหงวอชิงตันในปจจุบันจะแตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอ
แตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับดั้งเดิมก็มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะสนับสนุน
การเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศ (Trade Liberalization) สนับสนุนการถายโอนการผลิต
จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) และสนับสนุนการลดการควบคุมและการกํากับ
ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Deregulation) เพียงแตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับ
ที่ นํ า เสนอโดย จอห น วิ ล เลี ย มสั น มิ ไ ด มี ลั ก ษณะเสรี นิ ย มสุ ด ขั้ ว ดั ง ฉบั บ อั น เป น ที่ เ ข า ใจกั น
ในปจจุบัน กระนั้นก็ตาม เมนูนโยบายที่ จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอก็เปนชุดนโยบายที่เกื้อกูล
การขยายตัวของกระบวนการโลกานุวัตร จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ฉันทมติแหงวอชิงตันตกเปน
เปาการโจมตีของขบวนการประชาชนระหวางประเทศที่ตอตานกระแสโลกานุวัตร
ประการที่สอง ฉันทมติแหงวอชิงตันถูกกลาวหาวา มีพื้นฐานมาจากลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม และยึดโยงอยูกับ Market Fundamentalism อันไดแก ลัทธิความคิดที่เชื่อวา กลไกราคา
สามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํางานอยางเสรี ปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะไดรับการเยียวยาแกไข จอหน วิลเลียมสัน ตอบโตขอกลาวหาดังกลาวนี้
เพราะวิลเลียมสันตระหนักแกใจดีวา ประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมีอยูอยางจํากัด ปญหาเศรษฐกิจบางปญหากลไกราคาแตลําพังมิอาจเยียวยาแกไข
ได บางปญหาแมกลไกราคาจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาได แตไมสามารถแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพได จําเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทและอํานวยการแกไขปญหาเหลานั้น
วิลเลียมสันมิใช Market Fundamentalist ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับที่เขานําเสนอในป 2532 มิได
นําเสนอเมนูนโยบายเศรษฐกิจเสรีชนิดสุดขั้ว ดังจะเห็นไดวา วิลเลียมสันมิไดบรรจุนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System) และนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
(Financial Liberalization) อยางสุดขั้วในเมนูฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับป 2532
ประการที่สาม ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับที่จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอในป 2532 มี
มิติดานกาละและเทศะ สิบปใหหลังวิลเลียมสันยังคงตอกย้ําประเด็นนี้ ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติ
ดานกาละ เพราะเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรชั้นนํา และ
องคกรผลิตความคิดในนครวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อตนทศวรรษ 2530 ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติดาน
เทศะ เพราะเปนเมนูนโยบายสําหรับประเทศในละตินอเมริก า แตแลวฉันทมติแหงวอชิงตัน ก็
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‘พัฒนา’ ไปเปนเมนูนโยบายที่ปราศจากมิติดานกาละและเทศะ กลาวคือ เปนเมนูนโยบายที่มี
ลักษณะอกาลิโก ใชในกาละใดก็ได ไมเพียงแตจะไมมีขอจํากัดดานกาละเทานั้น หากยังไมมี
ขอจํากัดดานเทศะอีกดวย กลาวคือ ใชในภูมิภาคหรือประเทศใดก็ได กระบวกการโลกานุวัตรของ
ฉันทมติแหงวอชิงตัน ทําใหเมนูนโยบายชุดนี้เขยิบฐานะเปนนโยบายเศรษฐกิจแหงมนุษยพิภพ
(Global Economic Policy) แมวาจอหน วิลเลียมสัน มิไดมีเจตนารมณในการนําเสนอฉันทมติ
แหงวอชิงตันในฐานะเมนูอุดมการณ แตการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันในชวงปลายยุคสงคราม
เย็น ซึ่งเริ่มตนดวยการพังทลายของกําแพงเบอรลินในปเดียวกับที่ฉันทมติแหงวอชิงตันปรากฏโฉม
ตามมาดวยการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต และการประกาศชัยชนะของระบบทุนนิยมที่มีตอ
ระบบสังคมนิยม ทําใหฉันทมติแหงวอชิงตันในฐานะเมนูนโยบายเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมเปน
เปาแหงการวิพากษอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะเหตุวาสงครามอุดมการณมิไดยุติลงพรอมๆ
กับสงครามเย็น ศาสตราจารยศรีนิวสัน (T.N. Srinivasan) เสนอความเห็นวา หากเมนูนโยบาย
เศรษฐกิจชุดนี้ มิไดขนานนาม “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” แตใชชื่อ “บทสังเคราะหวิลเลียมสัน”
(Williamson Synthesis) การวิพากษและโจมตีจะมีนอยกวาที่เกิดขึ้นจริง
แตถึงจะเปลี่ยนแปลงการขนานนามอยางไร การวิพากษและโจมตีไมนาจะบรรเทา
เบาบางลง เพราะเหตุวา ฉันทมติแหงวอชิงตันนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจแหงความสําเร็จของ
ระบบทุ น นิ ย ม ยิ่ ง ไปกว า นั้ น เมนู น โยบายดั ง กล า วนี้ ยั ง เสริ ม ส ง การเติ บ โตของกระบวนการ
โลกานุวัตรอีกดวย เมื่อจอหน วิลเลียมสัน นําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันในป 2532 นั้น การเติบโต
ของกระบวนการโลกานุวัตรกําลังแสดงพลวัต โดยที่พลวัตดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้น
ตามลําดับตลอดทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน แตเปนเพราะกระบวนการ
โลกานุวัตรจัดสรรผลประโยชนในมนุษยพิภพโดยไมเทาเทียมกัน ประเทศมหาอํานาจไดประโยชน
ชนิดเปนกอบเปนกํา แตประเทศดอยพัฒนาที่ยากจนกลับเปนฝายเสียประโยชน การกระจาย
รายไดในมนุษยพิภพ (World Income Distribution) มีความไมเทาเทียมกันมากขึ้น ดวยเหตุดังนี้
กระบวนการตอตานกระแสโลกานุวัตร (Anti-Globalization Movement) จึงกอเกิดและผนึก
ตัวอยางเขมแข็งตามลําดับ บรรดาผูคนและองคกรที่ตอตานโลกานุวัตรอาจจําแนกออกเปน 2 กลุม
กลุมหนึ่งไมตองการโลกานุวัตร อีกกลุมหนึ่งตองการใหกระบวนการโลกานุวัตรจัดสรรผลประโยชน
ในสังคมเศรษฐกิจโลกดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกันมากขึ้น เปาแหงการโจมตีมิไดมีเฉพาะ
แตองคกรโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลก
และประเทศมหาอํานาจดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเทานั้น หากฉันทมติแหงวอชิงตัน
ก็เปนเปาแหงการวิพากษดวย เพราะฉันทมติแหงวอชิงตันใหความชอบธรรมแกการขยายตัวของ
กระบวนการโลกานุวัตร

39
แมวาจอหน วิลเลียมสัน มิไดนําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมชนิดสุดขั้ว แตเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ชื่อ “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” มิไดอยูคงที่
หากแต มีก ารขับเคลื่อนไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิ ยมชนิดสุดขั้ว มากขึ้น เรื่อยๆ ทั้ง นี้โดยการ
ผลักดันของชนชั้นปกครองในนครวอชิงตัน ดี.ซี. หรือ The Washington Establishment การ
แปรเปลี่ ย นของฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น นั บ เป น เหตุ ป จ จั ย สํ า คั ญ แห ง การเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ฉันทมติแหงวอชิงตันมิไดกอเกิดจาก Market Fundamentalism แตจบลงดวยการ
เปนเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ยึดปรัชญา Market Fundamentalism
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Second-Generation Economic Reform
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศปาวประกาศใหชาวโลกรับทราบ
ตั้งแตตนทศวรรษ 2540 วา นานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งโลกที่สาม ควรจะกาวเขาสูการปฏิรูป
เศรษฐกิจรุนที่สอง
เมื่อองคกรโลกบาลทั้งสองกลาวถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Reform) มีศพั ทที่
มีความหมายซอนกันอีกอยางนอย 2 คํา คือ การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy
Reform) และการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment)
ในกรอบความคิดขององคกรโลกบาลทั้งสอง การปฏิรูปเศรษฐกิจจะไมสามารถกอเกิด
ได หากไมมีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและหากไมมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกกอตั้งในป 2488 ในชั้นแรกเขาไปชวยเหลือประเทศตางๆในยุโรปที่
ประสบภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่สอง แตตอมาใหเงินกูแกประเทศตางๆในโลกที่สามเปน
สําคัญ โครงการพัฒนาสวนใหญที่ไดรับเงินใหกูจากธนาคารโลกเปนโครงการลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure Investment) ดังเชนถนนและทางหลวง ระบบสาธารณูปโภค
ระบบชลประทาน เปนตน
ธนาคารโลกมี ก ารปฏิ รู ป องค ก รครั้ ง ใหญ ใ นระหว า งที่ น ายโรเบิ ร ต แม็ ก นามารา
(Robert McNamara) ดํารงตําแหนงประธาน (2511-2524) มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให
ความชวยเหลือประเทศดอยพัฒนามาเนนการแกปญหาความยากจน ความอดอยากหิวโหย และ
ความทุกขของประชาชนผูยากไร แนวทางหลักก็คือ การจัดสรรสิ่งสนองตอบความจําเปนพื้นฐาน
ของมนุษย (Basic Human Needs) แมวาแนวความคิดวาดวย Basic Human Needs กอเกิดใน
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) แตธนาคารโลกมีบทบาท
สําคัญในการสานตอแนวความคิดดังกลาว และนําความคิดไปสูการปฏิบัติ
ครั้นยางเขาสูทศวรรษ 2520 แม็กนามาราเห็นวา แนวทาง Basic Human Needs
ไมเพียงพอที่จะชวยโลกที่สามหลุดพนจากความดอยพัฒนา ในเมื่อประเทศเหลานี้ตองเผชิญ
วิกฤติการณเศรษฐกิจระลอกแลวระลอกเลา นับตั้งแตวิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกป 2516-2517
วิกฤติการณน้ํามันครั้งที่สอง ป 2522 วิกฤติการณหนี้ตางประเทศของโลกที่สามป 2523 และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลกระหวางป 2523-2529 แม็กนามาราเห็นวา ประเทศโลก
ที่ ส ามจะสามารถฝ า ฟ น คลื่ น มรสุ ม ทางเศรษฐกิ จ ได ก็ ต อ เมื่ อ มี พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คง
แข็งแรง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง แตการปลอยใหประเทศเหลานี้เลือก
เสนทางการพัฒนาของตนเองมิไดมีหลักประกันวา จะมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จําเปนที่
ธนาคารโลกตองเขาไปแทรกแซงและกํากับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
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ในป 2522 ธนาคารโลกริเริ่มใหมีเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment
Loans=SALs) และอาศัยการกําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ผูกติด
ไปกับเงินใหกูเปนกลไกในการบังคับใหประเทศลูกหนี้ตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ในแงนี้ ธนาคารโลกเลียนแบบกองทุนการเงินระหวางประเทศในการลิดรอนอธิปไตย
ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศลูกหนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยการกําหนดเงื่อนไขการดําเนิน
นโยบายเปนกลไกสําคัญ
ในขณะที่เงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ เนนการปรับโครงสรางอุปสงคมวลรวม (Structure of Aggregate Demand) ธนาคาร
โลกเนนการปรับโครงสรางการผลิต (Structure of Production)
เงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดกับเงินกู SALs ของธนาคารโลกสะทอนถึง
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในวิชาเศรษฐศาสตร เมื่อธนาคารโลกเริ่มใหเงินกู
SALs ในป 2522 นั้น เศรษฐศาสตรสํานักเคนส (Keynesian Economics) สิ้นอิทธิพลไปมากแลว
และสํานักเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กําลังเปลงรัศมี เศรษฐศาสตรสํานักเคนสซึ่งเคยมี
อิทธิพลตอธนาคารโลกพลอยเสื่อมอิทธิพลไปดวย โดยที่สํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมคืบคลาน
เขาไปมีอิทธิพลแทน
เมื่อศาสตราจารยแอนน ครูเกอร (Anne Krueger) ดํารงตําแหนงรองประธาน
ธนาคารโลก หรือหัวหนาเศรษฐกร (Chief Economist) ระหวางป 2525-2530 อิทธิพลของสํานัก
เสรีนิยมสมัยใหมครอบงําธนาคารโลกเกือบโดยสิ้นเชิง ภายใตการนําของศาสตราจารยครูเกอร
งานวิจัยในธนาคารโลกในสัดสวนสําคัญมุงศึกษาความลมเหลวของกลไกแหงรัฐ (Government
Failure) การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการใชอํานาจรัฐ และพัฒนาการของรัฐไปสูสังคม
ขี้ฉอ (Rent-Seeking Society) นัยทางนโยบายของบทวิเคราะหเหลานี้ก็คือ การลดบทบาทของ
รั ฐ บาลและการลดขนาดของภาครั ฐ บาล รวมตลอดจนการถ า ยโอนการผลิต ไปสูภ าคเอกชน
(Privatization) องคความรูเหลานี้เปนแกนแกนของสํานักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเรียกวา New
Political Economy
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญในการหลอหลอม
เมนูนโยบาย (Policy Menu) ที่รูจักกันในเวลาตอมาในชื่อ "ฉันทมติแหงวอชิงตัน" (Washington
Consensus) เมนูนโยบายดังกลาวนี้สามารถสรุปดวยคําที่ลงทายดวย -ation เพียง 4 คํา อันไดแก
Stabilization, Liberalization, Deregulation และ Privatization
ในขณะที่เงื่อนไขการดําเนินนโยบายของกองทุนการเงินระหวางประเทศดูแลเรื่อง
Stabilization ธนาคารโลกดูแลเรื่อง Liberalization, Deregulation, Privatization
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การปฏิรูปเศรษฐกิจตามพื้นฐานความคิดของฉันทมติ แหงวอชิง ตัน ก็คือ Getting
Prices Right การปลดปลอยใหกลไกราคาสามารถทําหนาที่ในการแกไขปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจอยางเต็มที่จะเปนไปไดก็ตอเมื่อรัฐตองลดการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดการ
ควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Deregulation) และถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาล
ไปสูภาคเอกชน (Privatization) เพื่อลดขนาดของภาครัฐบาล (Downsizing the Government)
ธนาคารโลกยึดแนวทาง Getting Prices Right ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization)
ไปสูการผลิตเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) เปนแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ
อันเปนเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดกับเงินใหกู SALs
ภายหลังจากที่การปฏิรูปเศรษฐกิจรุนที่หนึ่ง (First-Generation Reforms) ดําเนินมา
นานนับทศวรรษ การณปรากฏวา ประเทศดอยพัฒนาจํานวนมากมิอาจบรรลุเปาหมายการปฏิรูป
เศรษฐกิจได หลายประเทศกลับตองบาดเจ็บจากเมนูนโยบายของสํานักเสรีนิยมสมัยใหม การ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดกับเงินใหกู ทั้งของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศจึงคอยๆกอเกิดและสรุปเปนการปฏิรูปเศรษฐกิจรุนที่สอง (Second-Generation
Reform)
หัวใจของการปฏิรูปเศรษฐกิจรุนที่สอง ก็คือ Institutions Matter กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ปจจัยสถาบันมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปเศรษฐกิจ การละเลย
และการไมใหความสําคัญแกปจจัยสถาบันนํามาซึ่งความลมเหลวในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ความ
ขอนี้นับเปนบทเรียนสําคัญยิ่งจากการปฏิรูปเศรษฐกิจรุนที่หนึ่ง กองทุนการเงินระหวางประเทศ
รวมกับธนาคารโลกจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ Conference on Second Generation
Reforms ในเดือนกันยายน 2542
ดวยเหตุดงั นี้ การปฏิรูปสถาบัน (Institutional Reform) กลายเปนเงื่อนไขการดําเนิน
นโยบายที่สําคัญที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศพยายามผูกมัดใหภาคีสมาชิก
ดําเนินการ โดยที่สถาบันมิไดมีความหมายจํากัดเฉพาะองคกรและการจัดองคกร (Organization)
หากหมายรวมถึงกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) ในสังคมเศรษฐกิจดวย
คํ า ถามพื้ น ฐานมี อ ยู ว า การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ รุ น ที่ ส องประกอบด ว ยเมนู น โยบาย
อะไรบาง

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2546

Red Tape
ขาราชการชอบ ‘เทปสีแดง’ มาเปนเวลาชานาน ภายใตระบอบอํามาตยาธิปไตย
ขุนนางขาราชการเรียนรูวิธีการหากินกับการใช ‘เทปสีแดง’ ภายใตระบอบยียาธิปไตย นักเลือกตั้ง
เผายี้แยงชิงสวนแบงจากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย จนกอเกิดความขัดแยงอยูเนืองๆ
การกําหนดกฎระเบียบและมาตรการการกํากับและควบคุมสังคมเศรษฐกิจ ที่เรียกใน
ภาษาอังกฤษวา Regulation กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย สวนที่ใหประโยชนแกสังคม (Social
Benefit) ก็มี และสวนที่สรางตนทุนแกสังคม (Social Cost) ก็มีเฉกเชนเดียวกัน การควบคุมและ
กํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึง ตองอยู ในระดั บที่ เหมาะสม ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป
วงวิชาการเศรษฐศาสตรมีแนวความคิดวาดวยการควบคุมและกํากับระดับอุตมภาพ (Optimal
Regulation) อันเปนระดับการควบคุมและกํากับที่ใหสวัสดิภาพสูงสุดแกสังคม (Social Welfare
Maximization)
การควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป (Overregulation) ยอม
กอใหเกิด ‘เทปสีแดง’ ซึ่งกระทบตอผลปฏิบัติการของสังคมเศรษฐกิจ (Economic Performance)
ทั้งในดานการจัดสรรทรัพยากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรของชาติอาจมิได
เปนไปในทางที่ใหประโยชนสูงสุดแกสังคมเศรษฐกิจ เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ติด ‘เทป
สีแดง’ มีนอยเกินกวาระดับอันเหมาะสม ทั้งๆที่อุตสาหกรรมดังกลาวอาจใหประโยชนสุทธิแกสังคม
เศรษฐกิจ ในทายที่สุด ‘เทปสีแดง’ กลายเปนปจจัยที่ถวงการเติบโตของสังคมเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกสนใจศึกษา ‘เทปสีแดง’ ในประเทศตางๆในมนุษยพิภพ จนสามารถผลิต
รายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง 2 ฉบับติดตอกัน
Doing Business in 2004 : Understanding Regulation นับเปนรายงานวิจัยฉบับ
แรกของโครงการวิจัยขนาดใหญเรื่องนี้ของธนาคารโลก โครงการวิจัยดังกลาวพยายามสรางดัชนี
วัดการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ รวม 145 ประเทศ โดยที่มีการ
จัดกลุมประเทศที่มี ‘เทปสีแดง’ หนาแนน และกลุมที่มี ‘เทปสีแดง’ เบาบาง การจัดอันดับ
เชนนี้ชวยบงบอกบรรยากาศการลงทุนในแตละประเทศ ในดานหนึ่งชวยเตือนรัฐบาลประเทศตางๆ
ใหผอนคลายการควบคุมผอนคลายการกํากับ (Deregulation) ในกรณีที่มีการควบคุมและการ
กํากับมากเกินไป ในอีกดานหนึ่งเปนการใหขอมูลแกนักลงทุนวา ประเทศใดมีบรรยากาศนาลงทุน
เนื่องเพราะมี ‘เทปสีแดง’ นอย
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ในการชี้วัด ‘เทปสีแดง’ ในประเทศตางๆ โครงการวิจัยนี้เลือกพิจารณาตัวแปรสําคัญ 7
กลุม อันไดแก
กลุมที่หนึ่ง Starting a Business การเขาไปประกอบธุรกิจในแตละประเทศยากงาย
แตกตางกันอยางไร การจดทะเบียนบริษัทตองผานขั้นตอนมากนอยเพียงใด ฯลฯ
กลุมที่สอง Hiring and Firing Workers กฎหมายแรงงานมีความเขมงวด และมี
ระเบียบหยุมหยิมมากเพียงใด การจางคนงานมีเงื่อนไขเขมงวดหรือไม และการใหคนงานออกจาก
งานตองเสียตนทุนสูงต่ําเพียงใด
กลุมที่สาม Enforcing Contracts การบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญามีความ
ยากลําบากมากหรือไม การดําเนินคดีในศาลมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
กลุมที่สี่ Getting Credit การแสวงหาสินเชื่อเปนไปดวยความยากลําบากมาก
เพียงใด กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายลมละลายเกื้อกูลการกูยืมเงินในตลาดการเงิน
มากนอยเพียงใด
กลุมที่หา Registering Property การจดทะเบียนทรัพยสินมีกระบวนการที่ยุงยาก
มากนอยเพียงใด การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตองเสียเวลาและตนทุนสูงหรือไม
กลุมที่หก Protecting Investors ประเทศตางๆมีมาตรการในการปกปองนักลงทุน
แตกตางกันอยางไร โดยหลักการแลว นักลงทุนควรไดรับสารสนเทศที่สมบูรณวาดวยความเปน
เจาของและฐานการเงินของกิจการที่ตองการเขาไปลงทุน
กลุมที่เจ็ด Closing a Business การเลิกกิจการทําไดยากงายเพียงใด กฎหมาย
ลมละลายเปนกฎหมายที่ดีหรือไม การเลิกกิจการตองสูญเสียตนทุนมากนอยเพียงใด
ในขณะที่ Doing Business in 2004 มีชื่อเรื่องรองวา Understanding Regulation
สะทอนใหเห็นความตองการที่จะทําความเขาใจ ‘เทปสีแดง’ ในประเทศตางๆ Doing Business in
2005 ฟนธงวา Removing Obstacles to Growth แสดงจุดยืนของธนาคารโลกวา ‘เทปสีแดง’ เปน
อุปสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัด ‘เทปสีแดง’ จะชวยใหสังคมเศรษฐกิจเติบโตในอัตรา
สูงขึ้น
ผลการศึกษาของ Doing Business in 2005 พบวา ประเทศที่มีบรรยากาศนา
ลงทุนมากที่สุด 20 ประเทศ เนื่องจากมี ‘เทปสีแดง’ นอย ไดแก นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา สิงคโปร
ฮองกง ออสเตรเลีย นอรเวย สหราชอาณาจักร แคนาดา สวีเดน ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด เดนมารก
เนเธอรแลนด ฟนแลนด ไอรแลนด เบลเยียม ลิทัวเนีย สโลวาเกีย บอตสวานา และไทย
ขอที่นาสังเกตก็คือ ประเทศดอยพัฒนาถูกผูกมัดดวย ‘เทปสีแดง’ หนาแนนกวา
ประเทศที่พัฒนาแลว อันทําใหตนทุนการประกอบธุรกิจสูงกวาดวย การขจัด ‘เทปสีแดง’ ชวย
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ใหผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจดีขึ้นอยางมาก การเลื่อนตําแหนงจากกลุมประเทศที่มี ‘เทปสี
แดง’ หนาแนนที่สุด 20 ประเทศไปสูกลุมประเทศที่มี ‘เทปสีแดง’ บางเบาที่สุด 20 ประเทศ จะชวย
ใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไดถึง 2.2%
ประเทศในยุโรปตะวันออกและอาณาจักรโซเวียตเดิม เมื่อเขาเปนสมาชิกสหภาพ
ยุโรปก็ดี หรือตองปรับระบบเศรษฐกิจสูระบบตลาดก็ดี ตองดําเนินการขจัด ‘เทปสีแดง’ ดวย
มิฉะนั้นการลงทุนในระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นไมมาก
‘เทปสีแดง’ มีผลตอธุรกิจขนาดเล็กมากกวาธุรกิจขนาดใหญ เพราะธุรกิจขนาดใหญ
อยูในฐานะที่จะจายเพื่อใหฟนฝา ‘เทปสีแดง’ เขาไปประกอบการได ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กไม
อยูในฐานะที่จะทําเชนนั้นได ดวยเหตุดังนี้ การขจัด ‘เทปสีแดง’ จึงเปนประโยชนแกธุรกิจขนาด
เล็กชนิดที่มิอาจมองขามได
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Doing Business in 2004 และขอมูลที่ปรับใน Doing Business in 2005 โปรดคนจาก
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Joseph E. Stiglitz กับฉันทมติแหงวอชิงตัน
ศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส (Joseph Stiglitz) ลาออกจากตําแหนงรองประธาน
ธนาคารโลกนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา ทามกลางความโลงอกของกระทรวงการคลัง
อเมริกัน กองทุนการเงินระหวางประเทศ และกลุมทุนการเงินแหง Wall Street
ตําแหนงรองประธานธนาคารโลกรูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา Chief Economist หรือ
หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก มีหนาที่กําหนดวาระการวิจัย (Research Agenda) ของ
ธนาคารโลก ในอดีตกาล ผูดํารงตําแหนงนี้ลวนเปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของโลก ไมวาจะเปน
Hollis Chenery, Anne Krueger และ Laurence Summers
ในยุคสมัยที่ Hollis Chenery ดํารงตําแหนงรองประธานธนาคารโลก วาระการวิจัยที่
สําคัญกําหนดจุดเนนในดานการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับทั้งเปาหมายการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเปนธรรมในการกระจายรายได Growth With Equity
กลายเปน ‘คําขวัญ’ ที่ธนาคารโลกใชประโคมเพื่อใหประเทศในโลกที่สามรับเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนา ในเวลาตอมา ธนาคารโลกผลักดันใหโลกที่สามยึด Basic Human Needs Approach เปน
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แมวาแนวความคิดวาดวย Basic Needs จะกอเกิดจาก
องคการกรรมกรระหวางประเทศ (ILO) แตธนาคารโลกทําตัวเปน ‘ศาสดา’ เผยแพรแนวความคิดนี้
ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา หากประชาชนในโลกที่สามไดรับบริการเพื่อสนองตอบความตองการจําเปน
พื้นฐาน (Basic Needs) ไดทั้งหมด การแกปญหาความยากจนยอมลุลวงไดโดยงาย
ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารโลกเผยแพรแนวความคิดวาดวย Growth With Equity
และ Basic Human Needs เปนชวงเวลาที่นายโรเบิรต แม็คนามารา (Robert McNamara) ดํารง
ตําแหนงประธานธนาคารโลก (พ.ศ. 2511-2524) ภายหลังวิกฤติการณน้ํามันครั้งที่หนึ่งในป
2516-2517 และครั้งที่สองในป 2522 ประกอบกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในโลกที่สาม
(โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกา) ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ธนาคารโลกเริ่มมีความคิด
วา การพัฒนาเพื่อสนองตอบ Basic Human Needs ไมเปนการเพียงพอ ในเมื่อประเทศโลกที่สาม
มี ค วามอ อ นแอทางด า นโครงสร า ง เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โลกเผชิ ญ กั บ ป ญ หาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ โลกที่สามมิอาจหลบเลี่ยงผลกระทบได หากความออนแอทางดานโครงสรางยิ่งมีมาก
เพียงใด ผลกระทบนี้ก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของโลกที่สาม เพื่อใหมีความแข็งแกรงในการฝามรสุมเศรษฐกิจ และสามารถทนทานตอ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจได
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นับตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา ธนาคารโลกเริ่มจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ (Structural Adjustment Loans = SALs) หรือปรับโครงสราง
ภาคเศรษฐกิจบางภาค (Sectoral Adjustment Loans) แทนการจัดสรรเงินใหกูเพื่อลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) ดังที่เปนมาในชวงเวลาสามทศวรรษเศษกอนหนา
นั้น ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ กลายเปนมนตราที่ธนาคารโลกใชสะกดผูนําโลกที่สาม ทั้งนี้ดวย
การเผยแพรความเชื่อที่วา ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ ก็คือ ‘การปฏิรูปเศรษฐกิจ’ (Economic
Reform)
เงินใหกูของธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจถูกใชไปในการปรับโครงสราง
สิ่งจูงใจดานนโยบายเพื่อสงเสริมการสงออก (export expansion) ปฏิรูปกระบวนการงบประมาณ
และระบบภาษีอากร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของรัฐวิสาหกิจ ปรับนโยบายราคาสินคาเกษตร
เพื่อลดการแทรกแซงของรัฐ ฯลฯ
เมื่อธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับโครงสราง (SALs) ระลอกใหญระหวางป 25232529 นายแม็คนามารามิไดอยูในตําแหนงจนตลอดรอดฝง ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม (Neo-Liberalism) กําลังแผอิทธิพลในโลกตะวันตก จนกอเกิด ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’
(Washington Consensus) ธนาคารโลกมีสวนรวมสราง “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” ดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคที่ Anne Krueger และตอมา Laurence Summer ดํารงตําแหนงรองประธาน
นับตั้งแตป 2524 เปนตนมา วาระการวิจัยของธนาคารโลกมุงไปในการใหความชอบธรรมแก ‘ฉันทม
ติแหงวอชิงตัน’ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใหความชอบธรรมแกรัฐบาลอเมริกัน ธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว างประเทศในการกํ าหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบายซึ่งผู กติ ดกั บเงิ นใหกู
(Policy Conditionalities) ตามแนวทางของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’
โจเซฟ สติ กลิตสเข ามารั บตํ าแหน งรองประธานธนาคารโลก เมื่อธนาคารโลกเป น
กลไกในการขับเคลื่อน ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ เขาสูกระแสโลกานุวัตรแลว (Globalization of
Washington Consensus) แตสติกลิตสเปนนักวิชาการที่มีจิตวิญญาณเสรี (Free Spirit) ผูเคารพ
สัจจะแหงวิชาการมากกวาความเชื่ออันงมงาย ดังนั้น วาระการวิจัยที่สติกลิตสขับเคลื่อนในฐานะ
หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลกจึงมุงตรวจสอบพื้นฐานทางวิชาการของ ‘ฉันทมติแหง
วอชิงตัน’
ประการแรก ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามเลือกยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) แทนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) แตดังที่นัก
เศรษฐศาสตรผูมีใจเปนกลางจํานวนไมนอยชี้ใหเห็น ความสัมพันธระหวางการสงออกกับการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนความสัมพันธที่ไมชัดเจน นอกจากจะมีปญหาในการระบุวา อะไร
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เปนเหตุ และอะไรเปนผลแลว งานวิจัยจํานวนไมนอยยังพบวา สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองมี
นัยสําคัญทางสถิติต่ําอีกดวย
ประการที่สอง ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามใหความสําคัญแก
เปาหมายเสถียรภาพของราคา (Price Stability) ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง แตการกดเงินเฟอ
ใหอยูในอัตราต่ํามากๆนั้นมีตนทุนที่สังคมตองแบกรับ เพราะมิอาจเติบโตไดมากเทาที่ควร และการ
วางงานอาจมีมากกวาที่ควร งานวิจัยจํานวนไมนอยสนับสนุนความขอนี้
ประการที่สาม ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามดําเนินนโยบาย
เสรีนิยมทั้งดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดจนนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
แตแนวนโยบายเสรีนิยมเหลานี้ลวนทําใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหประเทศในโลก
ที่สามถูกสั่นคลอนจากความผันผวนภายนอกประเทศไดโดยงาย
ประการที่สี่ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามถายโอนการผลิต
จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) ลดการกํากับและลดการควบคุมโดยรัฐบาล
(Deregulation) และลดขนาดของภาครัฐบาล เพื่อใหกลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร
ในการผลิตสินคาและบริการตางๆมากขึ้น แตการลดบทบาทของภาครัฐบาลตามแนวทาง ‘ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน’ ทําใหประชาชนผูยากไรและกลุมชนผูดอยโอกาสมิไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจาก
รัฐบาลเทาที่ควร
โจเซฟ สติ กลิตส เป นนั กวิ ชาการชั้ นแนวหน าของโลก ผู เขาแถวรอรับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร สติ กลิ ตส มี ผลงานหลากหลายสาขาที่ ลุมลึ ก และมี บทบาทในการบุกเบิ ก
พรมแดนแหงความรูทั้งในสาขาเศรษฐศาสตรการพัฒนา (Development Economics) เศรษฐศาสตร
สาธารณะ (Public Economics) เศรษฐศาสตรการเกษตร (Agricultural Economics) เศรษฐศาสตร
สถาบัน (Institutional Economics) และเศรษฐศาสตรสารสนเทศ (Economics of Information)
สติกลิตสไดรับอิทธิพลจากกระบวนทัศนของเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian
Economics) โดยตระหนักถึงความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไกราคา ใน
ทัศนะของสติกลิตส ความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไกราคาที่สําคัญเกิดจาก
ความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศ ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณีตลาด
การเงิน สติกลิตสชี้ใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูที่เกิดขึ้นในอาเซียแปซิฟกในปลายทศวรรษ
2530 สวนหนึ่งเกิดจากสถาบันการเงินยักษใหญในประเทศมหาอํานาจปลอยกูแกสถาบันการเงิน
และผู ป ระกอบการในอาเซี ย ตะวั นออก ซึ่ง นํ า ไปใช เ ก็ ง กํ า ไรทั้ง ในตลาดหลั ก ทรัพ ย และตลาด
อสังหาริมทรัพย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย เงินใหกูเหลานั้นถูกถอนกลับประเทศเมืองแม
ดว ยความตื่น ตระหนก จนกอเกิ ดวิกฤติก ารณการเงิน ที่รุนแรง ดว ยเหตุดัง นี้ สติก ลิ ตสจึง มิ ได
สนับสนุนแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน มิหนําซ้ํายังเสนอใหนานาประเทศพิจารณาใชมาตรการการ
กํากับและควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอีกดวย

49
สติ ก ลิ ต ส รั บ ตํ า แหน ง หั ว หน า นั ก เศรษฐศาสตร แ ห ง ธนาคารโลก ในขณะที่ อ าเซี ย
ตะวันออกกําลังเผชิญวิกฤติการณการเงิน สติกลิตสไมลังเลที่จะวิพากษกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในฐานที่บังคับใหประเทศเหลานี้รัดเข็มขัดทางการคลัง โดยชี้ใหเห็นวา การรัดเข็มขัดจะยิ่ง
ซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมีฐานะสถาบัน ‘นอง
พี่’ อันเกิดจากผลการประชุม ณ เมืองเบรตตันวูดส มลรัฐนิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียก
ยอๆวา Bretton Woods Institutions (= BWIs) ในอดีตกาล องคกรโลกบาลทั้งสองใหความสําคัญ
แก ‘เลือดสุพรรณ’ วาอะไรวาตามกัน แตสติกลิตสทําลายจารีตดังกลาวนี้ ดวยการวิพากษกองทุน
การเงินระหวางประเทศในที่สาธารณะ
ประพฤติกรรมของสติกลิตสดังกลาวนี้สรางความไมสบายใจไมเฉพาะแตกองทุน
การเงินระหวางประเทศเทานั้น หากยังสรางภาวะกระอักกระอวนแกกระทรวงการคลังอเมริกัน
และสรางความไมพอใจแกกลุมทุนการเงินแหง Wall Street อีกดวย เพราะสติกลิตสกําลังตั้งขอ
กังขาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ในที่ประชุมทางวิชาการทุกแหงหนที่ยาง
กราย สติลิตสมักจะถือโอกาสวิพากษ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ทั้งโดยตรงและโดยออม ในแงนี้ สติก
ลิต ส ทํ า ตั ว เปน พั น ธมิ ต รของนั ก วิ ชาการฝ า ยซ า ยและขบวนการองค ก รพั ฒ นาเอกชนระหว า ง
ประเทศ (International NGOs) ดวยประพฤติกรรมเชนนี้ จึงไมยากที่จะทํานายวา อนาคตของ
สติกลิตสบนเกาอี้รองประธานธนาคารโลกจักตองพบจุดจบในเร็ววัน
หนังสือพิมพ Financial Times (November 25, 1999) รายงานวา บุรุษที่จัดการให
สติกลิตสลงจากเกาอี้หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังที่ชื่อ ลอเรนส ซัมเมอรส ‘มิตรเกา’ ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรของสติกลิตสนั่นเอง ซัมเมอรส
ตกลงใจที่จะใหเจมส โวลเฟนซอหน (James Wolfenson) ดํารงตําแหนงประธานธนาคารโลกตอไป
อีก 5 ป โดยมีขอแมวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวรองประธาน และนี่เองที่ทําใหสติกลิตสประกาศ
ลาออกจากตําแหนงในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2542
การลาจากธนาคารโลกของสติกลิตส ไมเพียงแตทําให web site ทางเศรษฐศาสตร
อันเปนที่นิยมมากที่สุดในโลกตามการสํารวจของนิตยสาร The Economist ลาจากธนาคารโลก
เทานั้น หากยังหมายถึงการสูญเสียแรงคัดงาง ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ภายในองคกรโลกบาลอีก
ดวย กระนั้นก็ตาม ชวงเวลาอันแสนสั้นของสติกลิตสในธนาคารโลกไดชวยเพิ่มพูนขอกังขาเกีย่ วกับ
ความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ อยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถงึ สนามหลวง”
หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2543

ภาคที่สาม

Bangkok Consensus

Bangkok Consensus
“เศรษฐกิจพอเพียง” กําลังกลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’ (Bangkok Consensus)
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอที่ชุมนุมรัฐมนตรี ขาราชการ และ
ประชาชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย
สวนจิตรลดา ทรงเตือนสติชนชาวไทยวา การใชชีวิตอยางฟุมเฟอยหรือเกินความพอเพียง นับเปน
เหตุปจจัยสําคัญอันนํามาซึ่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ พระองคทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความ
พอมี พอกิน พอใช มาเปนเวลากวา 25 ป แตไมมีผูนํารัฐบาล ขุนนางนักวิชาการ (technocrats)
หรือขาราชการทานใดนอมเกลารับพระราชดํารัสของพระองคไปพิเคราะห และผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนําเสนอ ‘ทฤษฎีใหม’ เปนครั้งแรกในป 2537 เพื่อให
เกษตรกรสามารถสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดทอนความเสี่ยงอัน
เกิดจากความแปรปรวนทางธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเพื่อใหเกษตรกรยืนอยู
บนขาของตนเอง พระองคทรงเผยแพร ‘ทฤษฎีใหม’ อีกวาระหนึ่งภายหลังวิกฤติการณเศรษฐกิจ
เดือนกรกฎาคม 2540 คราวนี้ พสกนิกรนอมเกลารับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมอยาง
ดียิ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะความรุนแรงของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาพุทธศาสนาในประเด็นการยึดทาง
สายกลางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ระดั บ ป จ เจกชน ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน และระดั บ รั ฐ
อีกทั้งสอดคลองกับเศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist Economics) และเศรษฐศาสตรแบบคานธี
(Gandhian Economics) ในประเด็นการอยูพอดีกินพอดีและการพึ่งตนเอง พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมิไดทรงสนับสนุนการพึ่งตนเองชนิดสุดโตง ถึงระดับที่ครัวเรือนตองผลิตทุกสิ่งทุก
อยางอันจําเปนแกการครองชีพเอง ดังนั้น การใชความชํานัญพิเศษในการผลิตยังคงมีอยู เพียงแต
มีการกระจายการผลิตเพื่อสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระหวางครัวเรือน
ยังคงมีอยู ในทํานองเดียวกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดใหขอเสนอแนะในการปดประเทศ
การคาระหวางประเทศยังคงมีตามปกติ เพียงแตมิไดเนนการผลิตเพื่อการพาณิชยหรือการผลิตเพือ่
การสงออก
ในชวงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในป 2517 ขบวนการพึ่งตนเองในชนบทเริ่มกอตัว ทั้งนี้เปนผลจากวิกฤติการณ
น้ํามันครั้งแรกในชวงป 2516-2517 ขบวนการดังกลาวนี้เติบใหญและขยายตัวมากขึ้นภายหลัง
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วิกฤติการณน้ํามันครั้งที่สองในป 2522 จนกอเกิด ‘ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ การพึ่งตนเอง
และการผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ เป น ยุ ท ธวิ ธี ห ลั ก ของยุ ท ธศาสตร ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นา ผู ใ หญ วิ บู ล ย
เข็มเฉลิม ทดลองแนวทางวนเกษตร นายแพทยประเวศ วะสี เสนอแนวทางพุทธเกษตรกรรม การ
พัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน การใหความสําคัญแกภูมิปญญาทองถิ่น การรวมกลุมเพื่อ
จั ดตั้ งองค กรชุ มชนหรื อองค กรชาวบาน เพื่ อสร างความแข็ งแกร งและอํ านาจต อรองของภาค
ประชาชน รวมตลอดจนการสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น เหลานี้
ลวนแลวแตเปนยุทธวิธีสําคัญของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
ตลอดชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจระหวางป 25232529 ราษฎรในชนบทตองพึ่งตนเองมากขึ้น เพราะมิอาจพึ่งรัฐบาลได ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนาขยายตัวในชนบท จนกอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ในขณะที่ราษฎรใน
ชนบทยึดกุ มยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพั ฒนา โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเผยแพร
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงทุ กแหงหนที่เสด็จประพาส รั ฐบาลสวนกลางกลับยึดกุ มยุ ทธศาสตร
‘โลกานุวัตรพัฒนา’ อันเปนไปตามฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus)
ฉั น ทมติ แ ห ง วอชิง ตั น เกิ ด จากการผลั ก ดั น ขององค ก รโลกบาล (อั น ประกอบด ว ย
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ) องคกรผลิตความคิด (Think Tanks) (ดังเชน
Institute for International Economics) และกลุมล็อบบี้ยิสต (Lobbyists) ณ นครวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา แนวนโยบายเศรษฐกิจตามฉันทมติแหงวอชิงตันตรงกันขามกับฉันทมติวาดวย
นโยบายเศรษฐกิจแบบเคนส (Keynesian Consensus)
เศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) เปลงอิทธิพลภายหลังภาวะ
ตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งใหญในทศวรรษ 2470 (The Great Depression) เนื่องจากสามารถให
อรรถาธิบายและใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการแกปญหาได ในขณะที่สํานักเศรษฐศาสตร
คลาสสิกเผชิญภาวะความลมเหลวทางวิชาการ อิทธิพลของเศรษฐศาสตรแบบเคนสปรากฏโฉม
ชัดเจนมากขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนกอเกิดกระบวนการโลกานุวัตรของเศรษฐศาสตร
แบบเคนส (Globalization of Keynesian Economics) หรืออาจเรียกวากระบวนการเคนสานุวัตร
(Keynesianization)
กระบวนการเคนสานุวัตรมิไดเติบใหญเฉพาะในวงวิชาการเศรษฐศาสตรเทานัน้ หาก
ขยายสูกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดวย จนกอเกิดฉันทมติวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเคนส (Keynesian Consensus) สาระสําคัญของฉันทมติดังกลาวนี้อยูที่การแกปญหาการ
วางงานและการจัดระบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) อันเปนแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เนน
บทบาทของภาครัฐบาล ในทศวรรษ 2510 เมื่อเกิดภาวะ Stagflation (= Stagnation + Inflation)
อั น เป น สภาวการณ ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ มี ป ญ หาการว า งงานและป ญ หาเงิ น เฟ อ พร อ มๆกั น
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เศรษฐศาสตรแบบเคนสก็ถึงจุดอับ เมื่อมิอาจใหอรรถาธิบายและขอเสนอแนะทางนโยบายได
ครั้นเมื่อเกิดวิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกในป 2516 ฉันทมติวาดวยนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนส
ก็สิ้นอิทธิพล โดยที่ฉันทมติแหงวอชิงตันถีบตัวขึ้นมามีอิทธิพลแทนที่
ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ลงรากปกหลักในสังคมเศรษฐกิจโลก เมื่อ
โรนัลด เรแกน ยึดกุมเกาอี้ประธานาธิบดีอเมริกัน และมารกาเรต แธตเชอร ยึดครองอํานาจการ
บริหารสหราชอาณาจักรในชวงตนทศวรรษ 2520 นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ฉันทมติแหงวอชิงตันก็
แผอิทธิพลปกคลุมโลก
แนวนโยบายเศรษฐกิจตามฉัน ทมติแห ง วอชิ ง ตัน มีพื้ น ฐานจากลัท ธิ เสรี นิย มทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเนนแนวทางเสรีนิยมทั้งดานการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ และ
ดวยเหตุที่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ฉันทมติแหง
วอชิงตันจึงตองการการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) และการ
ลดการกํากับและลดการควบคุม (Deregulation)
นับตั้งแตป 2504 เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยเนนการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม และลงโทษภาคเกษตรกรรม อีกทั้งใหความสําคัญแกเปาหมายการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได
ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตรที่ใชเริ่มตนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการ
นําเขา (Import Substitution Industrialization) แลวปรับเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก (Export-Oriented Industrialization) โดยที่สังคมเศรษฐกิจไทยเขาสูลูวิ่งทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (Catching-up Process) โดยหวังที่จะเปลี่ยนโครงสรางเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (Newly Industrializing Country = NIC)
กระบวนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย ซึ่งปรับสูแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน
นับตั้งแตทศวรรษ 2520 และปรากฏโฉมชัดเจนนับตั้งแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา เปน
กระบวนการที่ตรงกันขามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะละเลยหลักการ ‘อยูพอดี กินพอดี’
ละเลยหลักการพึ่งตนเอง และละเลยการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผูนํารัฐบาลไทย
และขุนนางนักวิชาการเรงเครื่องสังคมเศรษฐกิจไทยในลูวิ่งระหวางประเทศ โดยหวังที่จะเปน ‘เสือ’
เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา “…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ
สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน…”
บัดนี้ สั งคมไทยพากันกลาวขวัญถึงเศรษฐกิ จพอเพียง วงวิชาการเศรษฐศาสตร
แมแตเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ก็ถกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หนวยราชการชูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการของบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

54
ประกาศที่จะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545-2549) ผูนํารัฐบาล ขาราชการ และนักเศรษฐศาสตรพากันลงเรือ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’
บางคนดวยความเชื่อมั่นอันบริสุทธิ์ใจ โดยที่บางคนมิไดมีความบริสุทธิ์แหงจิต
บัดนี้ เศรษฐกิจพอเพียงกลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’(Bangkok Consensus)
โดยที่ประชาชนในชนบทในหลายภูมิภาคเดินตามแนวทางนี้มากอนเปนเวลาหลายทศวรรษแลว
สําหรับนักศึกษาปรากฏการณสังคม ประเด็นที่สมควรแกการศึกษา ก็คือ เศรษฐกิจ
พอเพียงจะกลายเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไดหรือไม และไดอยางไร ใน
ประการสําคัญ ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ จะขจัดอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตันไดหรือไม

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสาร ผูจ ัดการรายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2543

ขอเวนวรรค … WTO
วิกฤติการณการเงินยืดเยื้อมากวา 3 ขวบป และไมมีทีทาวา สุขภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ไทยจะฟ น คืน สู ส ถานะปกติ รั ฐบาลพรรคประชาธิปต ยอัน นํ า โดยนายชวน หลีก ภั ย
นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หาไดตระหนัก
แม แ ตน อ ยวา วิ ก ฤติ ก ารณ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง นี้ ส ว นสํา คั ญส ว นหนึ่ ง เปน วิ ก ฤติ ก ารณ แ ห ง
เสนทางการพัฒนา หรือวิกฤติการณแหงยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังคงนําสยามรัฐนาวาบนเสนทางที่กํากับโดย ฉันทมติแหง
วอชิงตัน (Washington Consensus) มิไดแมแตทบทวนวา ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ให
ประโยชนอะไรบางแกสังคมไทย สรางภาระและตนทุนอะไรบางแกสังคมไทย และกอผลสุทธิใน
การ เสริมสรางความแข็งแกรงหรือกัดเซาะฐานรากจนกอใหเกิดความออนแอแกสังคมไทยหรือไม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสวาดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 แมนายกรัฐมนตรีจะนอมเกลาฯรับพระราชดํารัสดังกลาว แตหาได
ผลั ก ดั น ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งให เ ป น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาไม ข อ ที่ น า สั ง เกตก็ คื อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีก็แตกระทรวงมหาดไทยที่
มุงมั่นชูนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง (ซึ่งถูกวิพากษวาเพื่อหวังประโยชนดานงบประมาณแผนดินเปน
ดานหลัก) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งประกาศที่จะใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ตลอดชวงเวลาเกือบสามขวบปที่กุมบังเหียนการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยยังคงยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) อยางมั่นคง โดย
ไมเพียงแตเปดประตูการคาสินคาและบริการ และเปดประตูการลงทุนระหวางประเทศเทานั้น หาก
ยังเปดประตูการเงินระหวางประเทศ และยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
(Export-oriented Industrialization) อยางแนวแนอีกดวย มิไดสนใจแมแตนอยวา ยุทธศาสตร
‘โลกานุวัตรพัฒนา’ ไปดวยกันไมไดกับยุทธศาสตร ‘ชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ ซึ่งยึดกุมปรัชญา ‘อยู
พอดี กินพอดี’ ทําใหสาธารณชนอดกังขามิไดวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความจริงใจในการ
พัฒนาประเทศไทยในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพียงไร
ยุทธศาสตร ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ อันยึดกุมฉันทมติแหงวอชิงตัน มีขอดีในการสงเสริม
การแขงขัน โดยหวังวาจะเกื้อกูลใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประชาชนผูบริโภคจะไดประโยชนจากการบริโภคสินคาราคาถูกและคุณภาพดี แตแนวทางเสรี
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นิยมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การคา และการลงทุนระหวางประเทศจะเอื้ออํานวยประโยชนดังที่
คาดหวั ง ก็ ต อ เมื่ อ ตลาดผลผลิ ต และตลาดป จ จั ย การผลิ ต มี ก ารแข ง ขั น ที่ ส มบู ร ณ (Perfect
Competition) ขอเท็จจริงปรากฏวา ตลาดทั้งสองประเภทนี้หาไดมีการแขงขันที่สมบูรณไม
อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีที่รุดหนามักจะเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตนอยราย (Oligopoly)
และผลผลิตเพิ่มขึ้นตามขนาดการประกอบการ (Increasing Returns to Scale) การเติบใหญของ
บรรษัทระหวางประเทศซึ่งรุกคืบเขาไปครอบงําภูมิภาคตางๆทั่วโลก ยังผลใหมีการกระจุกตัวในการ
ผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ (Industrial Concentration) มากขึ้น การแขงขันที่ไมสมบูรณของตลาด
ผลผลิตถูกซ้ําเติมดวยลักษณะของตลาดปจจัยการผลิตที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตลาดการเงิน (Financial Market) ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ดวยเหตุที่โลกแหงความเปนจริงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมตางๆและมีความไม
สมบูรณในตลาดการเงิน ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน จึงมิใช ‘โลกพระศรีอาริย’ ในทัศนะของสํานัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก ในสภาพการณเชนนี้ เสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมิไดใหหลักประกันวา
จะเกื้อกูลใหระบบทุนนิยมโลกมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ประเทศที่ออนแอกวา ทั้งในดานพลานุภาพทาง
เศรษฐกิจและพลานุภาพทางเทคโนโลยียอมเปนฝายเสียเปรีย บ เนื่องเพราะมิอาจแขงขันกั บ
ประเทศที่เขมแข็งกวาได
การลมละลายของรานโชวหวย รานขายของชํา และหางสรรพสินคาขนาดเล็ก ซึ่ง
ปรากฏทั่วทุกภูมิภาค นับเปนอุทาหรณของความขางตนนี้ ในเมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เหลานี้มิอาจแขงขันกับเครือขายสาขาของ Supermarket Chains ดังเชน Lotus, Tops, Big C,
Carrefour และ Makro เพราะนอกจากสายปานทางการเงินจะสั้นกวาแลว ยังตองจายดอกเบี้ย
เงินกูในอัตราสูงกวา และตองซื้อสินคาเขารานในราคาสูงกวาอีกดวย ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กมิไดมีฐานะแข็งแกรงเทาธุรกิจของบรรษัทระหวางประเทศ สถาบันการเงินจึงตองคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูสูงกวาธุรกิจขนาดใหญที่มีความมั่นคงมากกวา เพื่อชดเชยความเสี่ยงอันเกิดจาก
การสูญหนี้ซึ่งมีมากกวา บางครั้งธุรกิจขนาดเล็กจําตองกูเงินจากตลาดการเงินนอกระบบ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาตลาดการเงินในระบบมาก นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กยังมีความสามารถในการซื้อ
สินคาเขารานจํานวนนอย จึงขาดอํานาจการตอรองราคากับผูผลิตหรือผูขายสงอีกดวย ตางกับ
เครือขายของบรรษัทระหวางประเทศ ซึ่งมีอํานาจตอรองสูงกวาโดยเปรียบเทียบ
ความรูสึกถึงความไมสามารถในการตอกรกับกลุมทุนสากลและกลุมทุนขนาดใหญ
ปรากฏอยางแพรหลายในสวนภูมิภาค ความขอนี้จะเห็นไดจากโลกทรรศนของผูนําหอการคา
ตางจังหวัด ซึ่งเอนเอียงไปขาง ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) มากขึ้น
เรื่อยๆ ในกรุงเทพฯ การจุดปะทุความคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจกําลังกอตัวเปนกระแสทางเลือก
พรรคการเมืองที่กอตั้งใหมบางพรรคถึงกับชูนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมเพื่อเปนทางเลือกของ
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ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยปฏิเสธองคการการคาโลก ปฏิเสธกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และธนาคารโลก และปฏิเสธ BIS (Bank for International Settlements) กลาวโดยสรุปก็คือ
ปฏิเสธแนวทางการพัฒนาตามฉันทมติแหงวอชิงตันนั่นเอง
ผูที่มีความหาญกลาทางจริยธรรมคงตองยอมรับวา สังคมเศรษฐกิจไทยมิอาจทนฝน
คลื่นมรสุมเศรษฐกิจเสรีนิยมได ระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีพื้นฐานอันแข็งแกรง ซึ่งตรงกันขามกับ
การโฆษณาชวนเชื่อของชนชั้นปกครองบางหมูเหลาและหนวยราชการบางภาคสวน การเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเปนการเติบโตอันเกิดจากการเพิ่มปริมาณปจจัยการผลิต ดังเชน
ทุน แรงงาน และที่ดิน หรือที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Extensive Growth มิไดเปนการ
เติบโตที่เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Intensive Growth) ฐานรากทางเทคโนโลยี
ออนแอ จนตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศเกินกวาระดับอันสมควร ทั้งนี้เปนผลจากความ
เสื่อมโทรมของระบบการศึกษาและการขาดการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง
กลุมทุนไทยเติบใหญภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากอภิสิทธิ์ทางการเมือง จนระบบทุนนิยมไทยมีลักษณะเปน ระบบทุนนิยมพรรคพวก
(Crony Capitalism) การฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบปรากฏอยางแพรหลายและฝง
รากลึก เหลานักเลือกตั้งพากันแยงชิงอํานาจการเมืองเพื่อมุงปลนชาติเปนดานหลัก ยังผลในการ
บั่นทอนสังคมไทย จนกลายเปนสังคมที่ออนแอ ปราศจากพลังในการแขงขันและฟนฝาคลื่นมรสุม
เศรษฐกิจเสรีนิยม
ประชาสั ง คมไทยสมควรพิ จ ารณาทบทวนยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา ประเด็ น ที่ ต อ ง
ทบทวนก็คือ เราจะเดินบนเสนทางที่กํากับโดยฉันทมติแหงวอชิงตันตอไปหรือไม หรือเราจะหันเข็ม
มุงไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ เรายังมีทางเลือกที่จะผสมผสานฉันทมติแหง
วอชิงตันกับฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร หากเราเลือกเสนทางที่สามนี้ เราตองมีคําตอบคําถาม
พื้นฐานสําคัญวา เราจะเปดเสรีทางเศรษฐกิจดานตางๆมากนอยเพียงใด ระดับการเปดประเทศ
ระดับใดถือเปนระดับอุตมภาพ (Optimal Openness)
ในระหวางที่เรากําลังทบทวนเสนทางการพัฒนาใหม เราจําเปนตองเยียวยาบาดแผล
อันเกิดจาก โรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยอาจตองใชเวลาตลอดทศวรรษ 2540 ดังนั้น จึง
จําเปนตองขอเวนวรรค … WTO
การขอเวนวรรค … WTO กระทําไดดวยการประกาศเลิกเดินหนาตามเสนทางเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจ โดยขอหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสูเดือนกรกฎาคม 2540 อันเปนกาละที่ระบบ
เศรษฐกิจไทยลมปวยดวยโรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ จนมิอาจเลนเกมเศรษฐีตอไปได ประเทศไทย
จะเปดเสรีการคาในระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคม 2540 และจะไมเปดเสรีมากไปกวานั้น เราจะ
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หยุดยืนอยูกับที่ (Standstill) บนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ณ จุดเดียวกับวันที่ 2 กรกฎาคม
2540 เราจะไมเปดเสรีการคาบริการมากไปกวาเมื่อเราลมหมอนนอนเสื่อ เราจะไมยอมรับขอตกลง
พหุภาคีวาดวยการลงทุน (Multilateral Agreement on Investment) เราจะไมยอมรับการนํา
เงื่อนไขทางสังคม (Social Clause) มาจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ บรรดาพันธะ
ที่เรามีกับ WTO, AFTA และ APEC ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ เราจะขอเวลา
ทบทวนจนถึงป 2550 หากเราเห็นวา เราสามารถและสมควรเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ตอไป เราจะปฏิบัติตามพันธะเหลานั้นนับตั้งแตป 2550 เปนตนไป กลาวโดยสรุปก็คือ เราขอเวน
วรรค … WTO จนถึงป 2550
ในขณะที่เราขอยืนอยูกับที่บนเสนทางเสรีนิยมทางการคา เราขอกาวถอยหลังบน
เสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) เราตองมีความหาญกลาในการยอมรับ
ความพายแพ ความพายแพดังกล าวนี้ สวนหนึ่งเกิดจากความออนแอเชิ งโครงสรางของภาค
เศรษฐกิจการเงิน อีกสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรองทางวิชาการและทางจริยธรรม ตลอดจน
ความไรสมรรถภาพของผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เรามิอาจเดินหนาบนเสนทางเสรีนิยม
ทางการเงินตอไปได และจําเปนตองกาวถอยหลัง โดยการควบคุมและกํากับการเคลื่อนยายเงินทุน
ระยะสั้น (Short-term Capital) อยางเขมงวด เราจะพิจารณาทบทวนการเดินหนาบนเสนทางเสรี
นิยมทางการเงินก็ตอเมื่อเรามีความสามารถในการจัดการลักษณะชีพจรลงเทาของเงินทุนระหวาง
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงเวลาที่เรา ขอเวนวรรค … WTO เราจะไมงอมืองอเทารอคอยความเมตตาของ
พระพรหมหรือความการุณยของพระสยามเทวาธิราช หากแตจะเรงฟนฟูสุขภาพของสังคมไทยใน
ดานตางๆดังตอไปนี้
• การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค (Macroeconomic
Management Reform) เพื่อใหมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (Target Assignment) และ
อํานาจในการใชเครื่องมือ (Instrument Assignment) อยางชัดเจน โดยมีการประสานการดําเนิน
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะอยางสอดคลองตองกัน
• การปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหมีหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจที่
ชัดเจน มีความเปนอิสระในระดับอุตมภาพ (Optimal Independence) เพิ่มพูนศักยภาพในทาง
วิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และเพิ่มความสามารถ
ในการจัดการการเคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศ
• การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (Industrial Restructuring) เพื่อขจัดการ
ผู ก ขาดตั ด ตอน และส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น โดยรั ฐ ละวางการให เ งิ น อุ ด หนุ น ทั้ ง โดยชั ด แจ ง
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(Explicit Subsidy) และโดยแอบแฝง (Implicit Subsidy) และเลิกใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี
อากร
• การปฏิรูประบบราชการ เพื่อลดความสูญเปลาของทรัพยากร สรางกลไกความรับ
ผิด (Accountability Mechanism) และกลไกความโปรงใส (Transparency Mechanism) ปองกัน
และปรามการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบอยางเขมงวด
• การปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อใหมีการตรากฎหมายที่เกื้อกูลการบริหาร
ราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ และการตรากฎหมายเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกคนยากจน
และผูดอยโอกาสในสังคม รวมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจารีตในการตรากฎหมายเพื่อลดทอน
อํานาจในการใชดุลพินิจของฝายบริหาร
• การปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเยาวชนมีความคิดสรางสรรค มีความเอื้ออาทรตอชน
ต่ําชั้นและผูดอยโอกาสในสังคม มีสํานึกทางประวัติศาสตร มีสํานึกทางการเมือง และมีสํานึกที่จะ
ตอบแทนคุณของแผนดิน
• การปฏิรูปการเมือง เพื่อใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ และประชาชนมี
สวนรวมทางเมืองมากขึ้น
ฯลฯ
การเยียวยาบาดแผลอันเกิดจากโรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจนั้นไมพอ จําเปนตองเรง
ฟนฟูสุขภาพดานตางๆของสังคมไทยดวย และการฟนฟูดังกลาวนี้ตองอาศัยการปฏิรูปขนานใหญ
การขอเวนวรรค … WTO มิใชการขอเวลาเลียแผลหรือสมานแผล หากแตเปนการขอเวลาในการ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสังคมไทย อันเปนการเตรียมความพรอม หากเราตัดสินใจเดินหนา
ตอไปบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจในอนาคต
การขอเวนวรรค … WTO จะกอใหเกิดความไมพอใจแกกลุมทุนสากล ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ และองคกรโลกบาลโดยมิพักตองสงสัย ดังนั้น การขอเวนวรรค … WTO
จึงตองมียุทธวิธีอันรัดกุม
ยุทธวิธี การขอเวนวรรค … WTO อยูที่การผนึกกําลังประเทศโลกที่สามที่แพภัย
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจเหมือนกัน เพื่อตอรองการขอเวนวรรค … WTO การผนึกกําลังอาจเริ่มตน
จากกลุม ASEAN และประเทศในอาเซียตะวันออก ซึ่งปวยเปน โรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
เหมือนกัน ในปจจุบัน ผูนําโลกที่สามหลายตอหลายประเทศมีความรูสึกวา ระบบเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจเกื้อประโยชนประเทศมหาอํานาจและกลุมทุนสากลยิ่งกวาประเทศในโลกที่สาม การ
สร า งสายสัม พัน ธ กับเครื อขายขบวนการประชาชนและองคกรพั ฒ นาเอกชนระหวา งประเทศ
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(International NGOs) เปนอีกยุทธวิธีหนึ่งในการกดดันมิใหประเทศมหาอํานาจผลักดันการเปด
เสรีทางเศรษฐกิจรวดเร็วเกินไป ในขณะที่โลกที่สามยังไมพรอม
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก ประเทศมหาอํานาจจะดําเนินนโยบายการกีดกัน
การคาและการปกปองอุตสาหกรรมในขณะที่ไมมีความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ แต
จะชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีเมื่อไดประโยชนจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ การขอเวนวรรค …
WTO มิไดตางจากวิถีปฏิบัติดังกลาวนี้

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2543

ยุทธศาสตรประชาคมไทยเพื่อแกวิกฤติการณแหงชาติ
สังคมไทยกําลังเผชิญภาวะวิกฤตทุกดาน เนื่องเพราะฐานรากทางเศรษฐกิจออนแอ
การเมืองดอยพัฒนา และสังคมเสื่อมทรามทั้งดานจริยธรรมและศีลธรรม จนถือเปนวิกฤติการณ
แหงชาติ ในการแกไขภาวะวิกฤตเหลานี้ จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรประชาคมไทย เพื่อสราง
เสริมสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสมานฉันท สมาชิกในสังคมมีความเอื้ออาทรตอกัน ประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการทางการเมือง และมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกเสนทางการพัฒนาและ
กําหนดชะตากรรมของตนเอง มีสวนไดรับผลพวงจากการพัฒนาโดยทั่วหนาและอยางเสมอภาค
โดยที่ ป ระชาคมไทยมิ ไ ด ต กอยู ภ ายใต ก ารบงการขององค ก รโลกบาลและรั ฐ บาลประเทศ
มหาอํานาจ
ตอไปนี้เปนขอเสนอวาดวยยุทธศาสตรประชาคมไทยเพื่อแกวิกฤติการณแหงชาติ
ขอที่ 1 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหปรับเสนทางการพัฒนาโดยเลือกทางสาย
กลาง ไมเลือกเสนทางการปดประเทศ โดยที่ในขณะเดียวกันจะตองไมตองมนตราลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม (Neo-Liberalism) ถึงกับดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจชนิดสุดโตง หากแตจะ
ผสมผสานฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) เขากับ ฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร
(Bangkok Consensus) เพื่อใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับตัวตนและศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจไทย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนมิตรกับภาคชนบทและ
ภาคเกษตรกรรม และเปนมิตรกับคนจนและผูดอยโอกาสในสังคม
ขอที่ 2 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหเวนวรรค … WTO โดยขอหมุนเข็มนาฬิกา
กลับไปสูเดือนกรกฎาคม 2540 ประเทศไทยจะเปดเสรีการคาในระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคม
2540 และจะไมเปดเสรีมากไปกวานั้น เมืองไทยจะหยุดยืนอยูกับที่ (Standstill) บนเสนทางเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจ ณ จุดเดียวกับวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยจะไมเปดเสรีการคาบริการมากไป
กวาเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยลมหมอนนอนเสื่อ อันเปนผลจากโรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ บรรดา
พันธะที่ประเทศไทยมีกับ WTO, AFTA และ OPEC ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
จะขอเวลาทบทวนจนถึงป 2550 ในขณะที่ประเทศไทยยืนอยูกับที่บนเสนทางเสรีนิยมทางการคา
แตจะขอกาวถอยหลังบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยจะไมเปดเสรีทางการเงินชนิดสุดโตง
หากแตจะมีการควบคุมและกํากับการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอยางเขมงวด การดําเนินนโยบาย
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจจะเลือกขนาดการเปดประเทศระดับอุตมภาพ (Optimal Openness) โดย
คํานึงความสามารถของสังคมเศรษฐกิจไทยในการจัดการและฝาคลื่นมรสุมเศรษฐกิจเสรี
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ขอที่ 3 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหปฏิรูปกฎหมายดังตอไปนี้
(ก) ขอประชามติเกี่ยวกับกฎหมาย 11 ฉบับที่ออกในยุครัฐบาลนายชวน หลีก
ภัย (2540-2543) ซึ่งถูกกลาวหาวาเปนกฎหมายขายชาติและทําลายชาติ หากกฎหมายฉบับหนึ่ง
ฉบับใดหรือทั้ง 11 ฉบับมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชน ใหประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับ
ดังกลาว
(ข) เรงรัดและสงเสริมการตรากฎหมายเพื่อการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกฎหมายเพื่อคนจนและกลุมผูดอยโอกาสในสังคม จงถามพรรคการเมือง
และนักการเมืองวา มีแผนในการเสนอกฎหมายอะไรบางตามแนวทางดังกลาวนี้
(ค) พิจารณาทบทวนและยกเลิกกฎหมายโลกานุวัตรที่ทําใหสูญเสียอธิปไตย
รวมตลอดจนกฎหมายที่ มี ผ ลในการถ า ยโอนส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากภาคชนบทและภาค
เกษตรกรรม กฎหมายที่ ไ ม เ กื้ อ กู ล การดํ า รงชี วิ ต อย า งสมศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ข องคนจน
กฎหมายที่มีผลในการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่มีผลในการสราง
สายใยและอํานาจการผูกขาด จงถามพรรคการเมืองและนักการเมืองวา จะพิจารณาทบทวนและ
ยกเลิกกฎหมายอะไรบางตามแนวทางที่กลาวขางตนนี้
(ง) สาระสําคัญของ หนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Letter) เพื่อขอ เงินกู
ฉุกเฉิน จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF Standby Arrangement) และหนังสือแสดง
นโยบายการพัฒนา (Letter of Development Policy) เพื่อขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loans) จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย ตองแจงใหสมาชิกรัฐสภาทราบ
ก อ นหรือในวัน เดีย วกั บที่ยื่น ขอเงิ น กู หลัก การนี้ครอบคลุ ม ถึง เงิ น กูใดๆที่ มีเ งื่อ นไขการดํา เนิ น
นโยบาย (Policy Conditionalities) เงื่อนไขการดําเนินนโยบายใด หากมีผลใหมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่บังคับใชอยูเดิม หรือมีผลใหตองตรากฎหมายขึ้นใหม ตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนยื่นหนังสือขอเงินกู
(จ) กฎหมายที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และยังผลให
ประชาชนบางหมูเหลาตองยายถิ่น ตองเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และดําเนินการประชา
พิจารณโดยคณะบุคคลที่มีความเปนกลาง กอนที่จะประกาศใช หากประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงเกินกวากึ่งหนึ่งไมเห็นชอบ กฎหมายนั้นก็มีอันตองพับไป หรือมิฉะนั้นรัฐบาลตองจายเงิน
ชดเชยความเสียหายในอัตราที่เปนธรรม จึงจะบังคับใชได การกําหนดเงินชดเชยความเสียหายให
ดําเนินการโดยคณะกรรมการไตรภาคี อันประกอบดวยผูแทนรัฐบาล ผูแทนประชาชนที่ไดรับความ
เสียหาย และผูทรงคุณวุฒิที่ทั้งสองฝายรวมกันเลือก
(ฉ) กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน อันประกอบดวยกฎหมายเงินตรา กฎหมาย
สถาบันการเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายรายจายรัฐบาล กฎหมายหนี้สาธารณะ กฎหมาย
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กองเงินทุนหมุนเวียน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ กฎหมายการบริหารการคลัง และกฎหมายการบริหาร
การเงิน รวมตลอดจนกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่
ยังผลใหประชาชนตองยายถิ่น กฎหมายที่มีผลในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาค
ชนบทและภาคเกษตรกรรม และกฎหมายที่ลิดรอนสวัสดิการของคนจนและผูดอยโอกาสในสังคม
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มีอยู จึง
จะตราเปนกฎหมายได
(ช) เปลี่ยนแปลงจารีตดานนิติบัญญัติ เพื่อลดทอนการใชดุลพินิจของฝาย
บริหาร เพราะอํานาจในการใชดุลพินิจเปดชองใหมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอที่ 4 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเห็นความโปรงใส (Transparency) ของ
กระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก)
ตรากฎหมายหา มบรรจุ วาระจรในการประชุ มคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการอื่นใด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติโครงการลงทุนหรือโครงการใชจายเงินอื่นใด
ของหนวยราชการและองคการของรัฐ หากฝาฝน มีบทลงโทษที่รุนแรง
(ข) ถายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน
(ค) ถายทอดการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน
(ง) หามหนวยราชการหรือองคกรของรัฐทําสัญญาหรือนิติกรรมเพื่อปกปด
ขาวสารสาธารณะหรือขอมูลทางราชการ หากฝาฝน มีบทลงโทษที่รุนแรง
(จ) หนวยราชการที่ถูกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการสั่งให
เปดเผยขอมูล หากขัดขืนไมยอมเปดเผยหรือเปดเผยลาชากวากําหนด ใหมีความผิดตามกฎหมาย
และมีบทลงโทษที่รุนแรง
ขอที่ 5 ยุทธศาสตรประชาคมไทยไมตองการเห็นการฉอราษฎรบังหลวงและการ
ประพฤติมิชอบ จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงเปดเผยบัญชี
ทรัพยสินของตนเอง คูสมรส และบุตรธิดา กอนเขาดํารงตําแหนงและเมื่อออกจากตําแหนง โดย
ตองรายงานรายการเคลื่อนยายบัญชีทรัพยสินทุก 6 เดือนดวย
(ข) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง แมมิไดมีสถานภาพ
การสมรส แตถามีบุตรกับสตรีหรือบุรุษใด หรือมีหลักฐานวาอยูกินกับสตรีหรือบุรุษใด ตองรายงาน
บัญชีทรัพยสินดุจเดียวกับคูสมรสและบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
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(ค) ขาราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุ
และการตรวจเงินแผนดิน รวมตลอดจนขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการประมูล การจัดจาง
จัด ซื้ อ การออกใบอนุ ญ าต การขายทรั พ ย สิ น ของแผ น ดิ น การจั ด สรรโควตา และการจั ด สรร
สัมปทาน ตั้งแตระดับ C8 ขึ้นไป ตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินดุจเดียวกับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและขาราชการระดับสูง
(ง) ใหยึดทรัพยผูที่ฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเทากับสองเทาของ
มูลคาที่ฉอราษฎรบังหลวง ทั้งนี้โดยคิดดอกเบี้ยอัตราตลาดนับแตวันที่ฉอราษฎรบังหลวงจนถึง
วันที่ถูกยึดทรัพยดวย
ขอที่ 6 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพราะ
เชื่ อ ว า ความมั่ น คงของชุ ม ชนในระดั บ รากหญา เป น รากฐานของความมั่ น คงของสั ง คม จึ ง มี
ขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) กระตุนใหประชาสังคมไทยรวมตัวและเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
ประชาคม พรอมทั้งสานสายสัมพันธกับองคกรประชาชนองคกรตางๆ เพื่อผลักดันนโยบายและ
ตรวจสอบชนชั้นปกครอง
(ข) คืนสิทธิชุมชนใหแกชุมชน เรงออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชน โดยให
ชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน
(ค) ใหชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการผลิตบริการสาธารณะทองถิ่น (Local
Public Goods) หากมีความพรอมและความตองการเชนนั้น
(ง) รัฐจะใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางวิชาการแกชุมชนเมื่อไดรับ
คํา รองขอ ในขณะเดี ยวกั น รัฐจะจั ดสรรงบประมาณเพื่อเกื้อกูลให ชุมชนสามารถผลิตบริก าร
สาธารณะทองถิ่น จํานวนงบประมาณผันแปรผกผันกับความเขมแข็งของชุมชน และผันแปรตาม
ศักยภาพในการผลิตบริการสาธารณะทองถิ่นของชุมชน
ขอที่ 7 ยุทธศาสตรประชาคมไทยสนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาชนและตองการ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรประชาชน จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) รัฐจะไมกีดขวางและจะทลายทํานบทางกฎหมายและสถาบันที่กีดขวาง
การจัดตั้งและการเติบโตขององคกรประชาชน ตราบเทาที่องคกรประชาชนไมมีเปาหมายในการ
แบงแยกดินแดน โคนลมระบอบประชาธิปไตย และกอภาวะจลาจล
(ข) รัฐจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการทํางานขององคกรประชาชนใน
กิจกรรมที่มีผลในการเสริมการทํางานของรัฐบาลและหนวยราชการ รวมทั้งองคกรของรัฐ ทั้งใน
ดานการพัฒนาชนบท การจัดการศึกษา บริการสุขภาพอนามัย การพัฒนาเด็กและเยาวชน การ
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สงเสริมสถานภาพของสตรี การคุมครองแรงงาน การคุมครองผูบริโภค การชวยเหลือคนจนและ
ผูดอยโอกาสในสังคม ฯลฯ
(ค) เครือขายประชาคมจะสงเสริมใหองคกรประชาชนติดตามและตรวจสอบ
รัฐบาลและระบบราชการใหมีการทํางานอยางโปรงใส ในการนี้ จะมีการจัดตั้งประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป เพื่อยื่นคํารองขอใหตรวจสอบผูดํารงตําแหนงการเมืองและ
ขาราชการระดับสูง กรณีที่ตองสงสัยวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ง) สนับสนุนองคกรประชาชนในแตละภาคสวนของสังคมไทยจะมีสวนรวม
ในการเสนอรางกฎหมายเพื่อเกื้อกูลการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่เปนมิตรกับภาคชนบทและ
ภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาที่เปนมิตรกับคนจนและผูดอยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ดวยการจัดตั้ง
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 50,000 คนขึ้นไปในการเสนอรางกฎหมายเหลานี้
(จ) สนับสนุนองคกรประชาชนภายในประเทศใหสานสายสัมพันธกับองคกร
ประชาชนระหวางประเทศ เพื่อผนึกกําลังในการตานกระแสเสรีนิยมชนิดสุดโตง รัฐจะไมขัดขวาง
การเขามาขององคกรประชาชนระหวางประเทศดุจเดียวกับที่ไมขัดขวางการเขามาของกลุมทุน
สากลและบรรษัทระหวางประเทศ รัฐจะปฏิบัติตอองคกรประชาชนระหวางประเทศดุจเดียวกับที่
ปฏิบัติตอบรรษัทระหวางประเทศ
ขอที่ 8 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการใหสังคมไทยพึ่งตนเองในดานภูมิปญญา
จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) รัฐจะสงเสริมการรวบรวม ประมวล เผยแพร และพัฒนาภูมิปญญา
ชาวบานไทย
(ข) รัฐจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเยาชนมีความคิดสรางสรรค
(ค) รัฐจะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีและภูมิปญญาตางประเทศ
(ง) รัฐจะใหความสําคัญในการพัฒนาหอสมุดแหงชาติและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ รวมตลอดจนขยายหองสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑประชาชนระดับทองถิ่น
ขอที่ 9 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการใหสังคมการเมืองเกื้อกูลการอํานวย
ประโยชนสุขแกราษฎรใหมีชีวิตที่ดี จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) รัฐและประชาสังคมไทยจะรวมกันผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองเพื่อให
ตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) และประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดชะตากรรมของบานเมืองมากขึ้น
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(ข) รัฐและประชาสังคมไทยจะรวมกันผลักดันใหมีการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อสรางกลไกความรับผิด (Accountability) และกลไกความโปรงใส (Transparency Mechanism)
ที่มีประสิทธิผล
ขอที่ 10 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสังคม
เศรษฐกิจไทย จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) ความเขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานของความแข็งแกรงของสังคม
เศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐจึงตองเนนการพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร รัฐจะตองเลิกใหสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีอากรในการสงเสริมการลงทุน และเลิกมาตรการการพยุง/ประกันราคา
พืชผล ซึ่งไมเปนประโยชนแกเกษตรกร เพื่อนําทรัพยากรเหลานี้ไปใชในการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเกษตรกร เพื่อความมั่นคงแหงชีวิต
(ข) รัฐจะสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยวนเกษตรกรรมรูปแบบตางๆในภูมิภาค
ตางๆ เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(ค) รัฐจะดําเนินการปรับโครงสรางอุตสากรรม (Industrial Restructuring)
เพื่อขจัดการผูกขาดตัดตอน และสงเสริมใหมีการแขงขัน ทั้งนี้โดยยกเลิกระบบการใหเงินอุดหนุน
ทั้งโดยชัดแจงและโดยแอบแฝง และยกเลิกระบบการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร รวมทั้ง
การลดกําแพงภาษี
(ง) รัฐจะปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อใหมีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน (Target Assignment) มีการกําหนดอํานาจการใชเครื่องมือ
อยางชัดเจน (Instrument Assignment) มีการประสานการดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
(Policy Coordination) มีความรับผิดในการดําเนินนโยบาย (Accountability) มีความโปรงใสใน
การกําหนดนโยบาย (Transparency) และเกื้อกูลใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
(Participation)
หากทานเห็นดวยกับยุทธศาสตรประชาคมไทยที่เสนอขางตนนี้ เพียงขอหนึ่งขอใดหรือ
ทั้ ง หมด จงรวมพลั ง ผลั ก ดั น ให มี ก ารนํ า ยุ ท ธศาสตร นี้ ไ ปปฏิ บั ติ จงถามพรรคการเมื อ งและ
นักการเมืองในเขตการเลือกตั้งของทานวา จะแปรยุทธศาสตรประชาคมไทยขอใดเปนนโยบายบาง
และใชดุลพินิจของทานในการเลือกตั้งในทางที่เกื้อประโยชนแกสังคมไทยอยางยิ่ง
หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2543

สภาพัฒนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกยอๆ วา
สภาพัฒนฯ) ประกาศยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนยุทธศาสตรการพัฒนา และใชเปนฐานใน
การรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ผมรูสึกทั้งประหลาดใจและไมประหลาดใจที่สภาพัฒนฯ มีคําประกาศเชนนี้
ในฐานะผู ร ว มทํ า สงครามความคิ ด และวิ พ ากษ ส ภาพั ฒ น ฯ มาเป น เวลากว า สอง
ทศวรรษ ผมยอมรูสึกประหลาดใจที่สภาพัฒนฯ เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาเชนนี้
ในป 2523 ผมเสนอบทความตอที่ประชุมการสัมมนาเรื่อง “วิกฤติการณเศรษฐกิจไทย
ป 2522” ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยพยายามชี้ใหเห็นวา ระบบ
เศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติการณแหงโครงสรางและวิกฤติการณแหงเสนทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ผมวิ พ ากษยุท ธศาสตรการพัฒ นาที่ไมสมดุ ลที่สภาพัฒ น ฯ เลือกใช และชี้ให เ ห็น วา
โครงสรางของระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดของการเปดประเทศมากเกินไป พึ่งพิงประเทศมหาอํานาจ
มากเกินไป อีกทั้งมีลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา เนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เลือกใชไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effects) ก็ดี และมีลักษณะ
การพึ่งพิงเงินทุนตางประเทศ (External Finance Dependency) เนื่องจากการออมภายในประเทศ
ไม พ อเพี ย งที่ จ ะสนองตอบความต อ งการในการลงทุ น ก็ ดี เหล า นี้ ล ว นเป น อาการที่ บ ง บอก
วิกฤติการณแหงโครงสรางทั้งสิ้น
ผมวิพากษกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหาและ
สิท ธิใ นการมี ส ว นรวมแก ปญ หาของประชาชน และชี้ ใ หเ ห็ น วา กระบวนการกํ า หนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีอคติที่ฝงรากลึก (Embodied Bias) 3 ดาน ดานแรกเปนอคติที่เกื้อกูล
ผลประโยชนของคนเมือง (Urban Bias) มากกวาประชาชนในชนบท ดานที่สองเปนอคติในการให
ประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) ดานที่สามเปนอคติใน
การใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญเติบโตมากกวาการแกปญหาความยากจนและการ
กระจายได (Target Bias)
ตลอดทศวรรษ 2520 และ 2530 สภาพัฒนฯเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจไทยเขาสูวงโคจรไปเปน‘ดาวบริวาร’ของระบบทุนนิยมโลก และเรงเครื่องระบบเศรษฐกิจ
ไทยในลูวิ่งแขงระหวางประเทศ (Catching-up Process) โดยหวังที่จะเปลี่ยนโครงสรางเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) ผูนําสภาพัฒนฯ รวมทั้งกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ ตบเทาไปดูงาน
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ใน Asian NICs มีการถกอภิปรายวา ประเทศไทยควรจะยึดแบบจําลองเกาหลีใตหรือแบบจําลอง
ไตหวัน NIC กลายเปนคําขวัญที่ผูนําสภาพัฒนฯ ใชสะกดชนชาวไทย ผูคนจํานวนมากที่ตอง
มนตรา NIC พากันปาวรองใหเรงเครื่องเศรษฐกิจไทยในลูวิ่งแขงระหวางประเทศ โดยไมนําพาวา
ราษฎรทั้งในเมืองและชนบทจํานวนมากมิอาจกาวเขาสูลูวิ่งและรวมแขงขันได ผูนําสภาพัฒนฯ
บางคนถึงกับประกาศวา ไทยจะเปน ‘เสือทั้งหา’ โดยมิไดซึมซับขอเท็จจริงที่วา นอกจากเกาหลีใต
ไต ห วั น สิง คโปร และฮอ งกงแลว ไทยยังตามหลังมาเลเซี ย อยูห ลายขุม นัก ในเวลานั้น ฝา ยที่
ตอตานการเปน NIC เปนเสียงขางนอย ทั้งในวิชาการเศรษฐศาสตรและในหมูขุนนางนักวิชาการที่
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในการประชุมวิชาการประจําป 2532 ในหัวขอ “หากไทยเปน NIC คนไทยจะไดอะไร”
ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมไดรับมอบหมายใหกลาวสรุปผลการ
ประชุมครั้งนั้น แมวาผูเสนอผลงานวิชาการสวนใหญเอนเอียงไปในทางที่สนับสนุนใหไทยเปน NIC
ผมไดถือโอกาสกลาวเตือนใหเห็นขอจํากัดของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
(Export-oriented Industrialization) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น Fallacy of Composition
พรอมทั้ง ชี้ใหเห็นผลเสียอยางมหันตที่ตกแกประชาชนในภาคเกษตรกรรม เมื่อการสงออกตกต่ํา
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนในป 2539 ผมเสนอคําถามใหสาธารณชนถกอภิปรายอีกครั้งหนึ่งวา
ภาวะตกต่ําของการสองออกเปนผลจาก Fallacy of Composition ของยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกหรือไม
เมื่อกําแพงเบอรลินพังทลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลาย ดูเหมือนวา ระบบทุน
นิยมจะ ‘ชนะ’ ระบบสังคมนิยม จนถึงระดับที่ปรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) ตีปกวา
มนุษยพิภพไดมาถึง ‘ปลายทางแหงประวัติศาสตร’ (The End of History) แลว ฉันทมติแหง
วอชิงตัน (Washington Consensus) กลายเปนกรอบการดําเนินนโยบายที่แผอิทธิพลปกคลุมโลก
โดยที่ฉันทมติแหงวอชิงตันมีกระบวนการโลกานุวัตร (Globalization of Washington Consensus)
ดวยประเทศทั้งในโลกที่สองและโลกที่สามจํานวนมากเดินตามแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน
ทั้งโดยสมัครใจและโดยภาวะจํายอม อันเปนผลจากการกดดันของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ธนาคารโลก และสหรัฐอเมริกา
สภาพัฒนฯ กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยกลายเปนกลไกของฉัน
ทมติแหงวอชิงตันในการ ‘เปดบริสุทธิ์’ ระบบเศรษฐกิจไทย ดวยการผลักดันสังคมเศรษฐกิจไทยสู
เสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอยางเต็มรูป ทั้งดานการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ
ยิ่งเมื่อธนาคารโลกเสนอรายงานเรื่อง The East Asian Miracle : Economic Growth and
Public Policy (1993) โดยกลาวถึงความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออก และ
ผลักดันใหประเทศดอยพัฒนาทั้งในละตินอเมริกาและอัฟริกาเอาอยางอาเซียตะวันออกดวยแลว

69
ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแกผูนําสภาพัฒนฯและบรรดาขุนนางนักวิชาการที่สนับสนุนแนวทางฉันทมติ
แหงวอชิงตัน หากคนเหลานี้สามารถขับขานสําเนียงเสนาะ ก็คงขับลํานําวาดวย ‘เราชะนะแลว
แมจา’
ตลอดชวงเวลาที่เกิด‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจในอาเซียตะวันออก’ ตาม
วาทกรรมของธนาคารโลก ผูนําสภาพัฒนฯ ไมเคยรับฟงขอวิพากษวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
ทั้งในประเด็นเรื่องความไมสมดุลในการพัฒนา ผลเสียที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และผลกระทบที่มีตอความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ วิวาทะวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเกิดขึ้น
บอยครั้งในที่ประชุมทางวิชาการ แตอหังการแหงอวิชาทําใหผูนําสภาพัฒนฯเหลานี้ไมใสใจวิวาทะ
เรื่องนี้ เมื่อมีการเรียกรองเรื่องความเปนธรรมในการกระจายรายได ผูนําสภาพัฒนฯ บางคนตอบ
โตอยางครื้นเครงวา หากตองการความเปนธรรม คนไทยจะตองจนอยางเทาเทียมกันดุจดังสหภาพ
พมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนาปรากฏอยางชัดเจนในทศวรรษ 2530 จนผม
เสนอบทวิเคราะหประเด็นนี้ในรายงานเรื่อง “สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550” ในการประชุม
วิชาการประจําป 2536 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในขณะที่สภาพัฒนฯ ผลักดัน
ให ระบบเศรษฐกิจไทยเป น NIC
โดยยึดกุ ม ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมเพื่อ การ
สงออกและเดินตามแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน ซึ่งผมตั้งชื่อวา ‘ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา’
ประชาชนในชนบทกลับยึดกุมยุทธศาสตร ‘ชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ เนนการพึ่งตนเอง พัฒนาโดย
ยึดกุมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน และละทิ้งระบบการผลิตเพื่อการพาณิชย
ปญญาชน นักวิชาการ และผูนําองคกรพัฒนาเอกชน หันมาสนับสนุนยุทธศาสตร ‘ชุมชนทองถิ่น
พัฒนา’ และโจมตียุทธศาสตร ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ โดยมีการสงออกและการทองเที่ยวเปนเปาแหง
การโจมตี
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเริ่มปรากฏโฉมหลังป 2528 เวลานั้นผมเปนบรรณาธิการ
วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร อาจารยอัมมาร สยามวาลา เสนอบทวิเคราะหเรื่อง “เราควร
เปนหวงเรื่องการเก็งกําไรในตลาดหุนและตลาดที่ดินตรงไหน?” ในป 2533 โดยที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ซึ่งเวลานั้นยังเปนอาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) รวมวงวิวาทะดวย อัน
สะทอนใหเห็นวา วงวิชาการเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู แตในหมูขุนนาง
นักวิชาการผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ไมเพียงแตไมคิดยับยั้งการขยายตัวของ
เศรษฐกิจฟองสบูเทานั้น หากยังหาประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบูอีกดวย เมื่อเศรษฐกิจฟอง
สบูแตกสลาย และระบบเศรษฐกิจไทยรวงหลนสูหุบเหวแหงความตกต่ํา สภาพัฒนฯ ในฐานะ
องคกรผูมีหนาที่กําหนดนโยบายยากที่จะปฏิเสธการมีสวนรวมในการรับผิดได
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ดวยภูมิหลังดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้ ผมจึงรูสึกประหลาดใจที่สภาพัฒนฯ ประกาศ
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ดวยกัน มิได กับยุทธศาสตรการพั ฒนาที่ไมสมดุ ล ไปดวยกัน มิได กับแนวทางตามฉันทมติแห ง
วอชิงตัน และไปดวยกันมิไดกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก หากตองการ
ปรับยุทธศาสตรการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตองปรับยุทธศาสตรเหลานี้
แตภูมิหลังดังที่ผมเลาขางตนนี้อาจไมเปนธรรมกับผูคนในสภาพัฒนฯ ในองครวม
เพราะเปนเรื่องราวของทิศทางการพัฒนาที่กําหนดโดยผูนําสภาพัฒนฯ ที่มีอํานาจ แทที่จริงแลว
ผูคนในสภาพัฒนฯ จํานวนไมนอยไมเห็นดวยกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ไมเห็นดวยกับ
การละเลยการพัฒนาชนบท ไมเห็นดวยกับการละเลยปญหาความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
ไมเห็นดวยกับทิศทางการพัฒนาที่ทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดตื่นเตนหรือ
ปรีดาปราโมทยกับการที่สังคมเศรษฐกิจไทยจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม เพียงแตผูคนเหลานี้
มิอาจทัดทานผูนําสภาพัฒนฯ ที่มีอํานาจได
จุดเปลี่ยนผันของสภาพัฒนฯ เกิดขึ้นเมื่อมีการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยที่มีนวัตกรรมอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก การ
ยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) ในกระบวนการรางแผนพัฒนา
อีกดานหนึ่ง ไดแก การกําหนดให ‘คน’ เปนตัวตั้งในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูนําสภาพัฒนฯ โดยที่ผูนําใหม
ยอมรับกระแสยุทธศาสตร ‘ชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ ดวยเหตุดังนี้ นักคิดและผูนําขบวนการ ‘ชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา’ จึงสามารถเขาไปมีบทบาทในกระบวนการรางแผนพัฒนาได
อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไมประสบความสําเร็จดวยเหตุปจจัยสําคัญ
อยางนอย 2 ประการ ประการแรก วิกฤติการณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 ทํา
ใหทรัพยากรภาครัฐถูกผันไปใชแกไขภาวะวิกฤติ ประการที่สอง หนวยราชการจํานวนมาก รวมทั้ง
บางภาคสวนในสภาพัฒนฯมิไดเห็นดวยกับปรัชญาพื้นฐานของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 เหตุปจจัย
ประการแรกเป น เรื่ อ งสุ ด วิ สั ย ส ว นเหตุ ป จ จั ย ประการที่ ส องนั บ เป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ในการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา
การปรับยุทธศาสตรการพัฒนา โดยยึด ‘คน’ เปนตัวตั้ง ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 เปนการปรับเปลี่ยนที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การที่สภาพัฒนฯ ประกาศ
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะ
เปนการเปลี่ยนแปลงในกระแสเดียวกับการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
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ความสําเร็จในการรางแผนพัฒนาฯ มิใชเรื่องยาก แตการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปเปน
มาตรการทางนโยบายเปนเรื่องยากยิ่ง

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2542

หมายเหตุ บทความนี้เขียนขึ้นโดยมิไดรับการสนับสนุนจากงบประชาสัมพันธ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ขบวนการสิทธิชุมชน
การเรียกรองสิทธิชุมชนเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชุ มชนทองถิ่ น
พัฒนา ซึ่งยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนนการพึ่งตนเอง เนนการอยูพอดีกินพอดี และ
เน น การผลิ ต เพื่ อ การยั ง ชี พ เพื่ อ กิ น เพื่ อ ใช ยุ ท ธศาสตร ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นาจึ ง แตกต า งจาก
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาที่เนนการพัฒนาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และเนน
การผลิตบนพื้นฐานของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ยุทธศาสตร โลกานุ วั ตรพัฒนาดํา เนิน ตามฉัน ทมติ แหง กรุง วอชิ ง ตัน (Washington
Consensus) ชุดของนโยบายชุดหนึ่งของฉันทมติแหงวอชิงตัน ไดแก การกําหนดกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินใหชัดเจน (Property Rights Assignment) ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อวา หากความเปน
เจาของไมชัดเจน นอกจากจะไมสามารถกําหนดความรับผิด (Accountability) แลว ยังทําใหมีการ
ใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพอีกดวย ฉันทมติแหงกรุงวอชิงตันจึงตองการใหถายโอนการ
ผลิตจากรัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) เพราะความเปนเจาของในรัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ของรัฐไมชัดเจน แมวาประชาชนมีสวนเปนเจาของโดยนิตินัย แตหาไดมีสํานึกในความเปนเจาของ
โดยพฤติ นั ย ไม ต า งกั บ วิ ส าหกิ จ เอกชนที่ ลั ก ษณะกรรมสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ปรากฏอย า งชั ด เจน
ดวยเหตุดังนี้ เอกชนผูเปนเจาของจึงมีสิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจที่
ตนมีสวนเปนเจาของ ในขณะที่รัฐวิสาหกิจหาไดมีสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ไม สํานักเศรษฐศาสตรเสรี
นิยมจึงตองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใหความเปนเจาของชัดเจนขึ้น
เมื่อกวาสองศตวรรษที่แลว เดวิด ฮิวม (David Hume, 1711–1776) กลาวถึง
โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ (Tragedy of the Common) บรรดาสาธารณสมบัติ ไมวา
จะเปนทุงหญา บอน้ํา หรือปาชุมชน อันเปนสมบัติของสาธารณชน ถูกใชสอยในลักษณะปูยี่ปูยํา
ไมถนอมรัก จนสาธารณสมบัติเหลานี้มีสภาพเยินยับ อันเดวิด ฮิวมถือเปนโศกนาฏกรรม หาก
กลาวอยางเปนเศรษฐศาสตรก็คือ การใชสอยสาธารณสมบัติมีมากเกินไป ถึงระดับที่ประโยชน
สวนเพิ่มที่ไดจากการใชทรัพยากร (Marginal Resource Benefit) นอยกวาตนทุนสวนเพิ่ม
(Marginal Resource Cost) อันมิใชการใชทรัพยากรในระดับอุตมภาพ (Optimal Utilization)
การไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ชัดเจน ไมเพียงแตเกื้อกูลใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ไมยั่งยืนเทานั้น หากยังขัดขวางกระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคา (Commodification) อีก
ดวย สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักถือวา ทรัพยากรเปนสินคา (Resource as Commodity)
ความเป น สิ น ค า ของสรรพสิ่ ง เกื้ อ กู ล กระบวนการปริ ว รรตในระบบเศรษฐกิ จ แต ก ารซื้ อ ขาย
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แลกเปลี่ยนทรัพยากรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปรากฏชัดเจน หากกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรไมชัดเจน การซื้อขายแลกเปลี่ยนยอมไมเกิดขึ้น ผูที่ตองการซื้อทรัพยากรใดยอมตองการ
เปนเจาของทรัพยากรนั้น การซื้อขายเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ไมมีผูซื้อคนใดยินดี
จายเงิน โดยไมไดครอบครองหรือไมไดเปนเจาของสิ่งที่ซื้อ
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ สิทธิชุมชนจึงมิไดอยูในวาทกรรมของสํานักเศรษฐศาสตร
เสรีนิยม เพราะสิทธิชุมชนไมเกื้อกูลกระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคา ซึ่งมีผลตอการเติบโต
ของกระบวนการปริวรรต มิหนําซ้ํา สิทธิชุมชนยังอาจทําใหมีการใชสาธารณสมบัติอยางไมยั่งยืน
เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมชัดเจนอีกดวย
กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเปนหัวใจในการผนึก
และสรางความเขมแข็งแกชุมชน เพราะสิทธิชุมชนเกื้อกูลการสรางทุนทางสังคม (Social Capital)
กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาอางอิงชุมชนหลายตอหลายภูมิภาคที่มีการใชทรัพยากรของชุมชน
อยางถนอมรักและยั่งยืน การกําหนดและปฏิบัติตามกติกาในการใชทรัพยากรของชุมชนเกื้อกูลตอ
ความยั่งยืนของสาธารณสมบัติ ในชุมชนเหลานี้ทรัพยากรชุมชนดํารงอยูเพื่อใหสมาชิกในชุมชนได
ใชประโยชนสืบทอดตอกันมาหลายชั่วคน อันตรงกันขามกับบทวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตร
เสรีนิยมวาดวย ‘โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ’
กลุ ม พลั ง ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นาประสบความสํ า เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ
รัฐธรรมนุญานุวัตร (Constitutionalization Process) ในประเด็นสิทธิชุมชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยอมรับใหชุมชนมีสิทธิชุมชน ดังมาตรา 46 หมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซึ่งมีบทบัญญัติวา
“มาตรา 46
บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี
ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใชมากวาสามขวบป แตไมปรากฏวารัฐสภาและรัฐบาล
ไดดําเนินการใหตรา ‘กฎหมายลูก’ เพื่อรองรับมาตรา 46 แหงรัฐธรรมนูญ ความลาชาดังกลาวนี้
เกิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายสิทธิ
ชุมชน ตางจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ ‘กฎหมายลูก’ บางฉบับที่มีการกําหนดเงื่อนเวลา
อยางชัดเจน การไมกําหนดเงื่อนเวลามีผลเทากับการไมกําหนดผูรับผิด (Accountability) ดังนั้น
จึงไมปรากฏวามีผูรับผิดชอบในการผลักดันใหกฎหมายนี้ผานสภาในเวลาอันรวดเร็ว
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ประการที่สอง ชนชั้นปกครองไทย ทั้งในรัฐสภาและรัฐบาล สวนใหญมิไดยอมรับ
แนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชน หลายคนไดประโยชนจากการใชอํานาจรัฐในการหาประโยชนจาก
‘สาธารณสมบัติ’ ขาราชการชั้นผูใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวน
ไมนอยไดประโยชนจากการใชอํานาจหนาที่ในการจัดสรร ‘สาธารณสมบัติ’
หากมีการยอมรับสิทธิชุมชน การใชอํานาจทางการเมืองและการใชอํานาจของระบบ
ราชการในการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรชุมชนจะทําไดยากขึ้น กลุมพลังชุมชนทองถิ่น
พัฒนาจักตองออกแรงขับเคลื่อนกระบวนการนิติบัญญัติตอไป เพื่อใหมีการตรา ‘กฎหมายลูก’
รองรับสิทธิชุมชน การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายสิทธิ
ชุมชน ยอมมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดภาระตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost)
เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพในเรื่องใด ใชวาประชาสังคมจะ
มีสิทธิเสรีภาพในเรื่องนั้นโดยฉับพลัน กระบวนการแปรบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาสูวิถีแหงการ
ดํารงชีวิตมีตนทุนที่ตองเสีย นักเศรษฐศาสตรเรียกตนทุนดังกลาวนี้วา “ตนทุนปฏิบัติการ” บางครั้ง
ตนทุนปฏิบัติการตกเปนภาระของภาคประชาชน บางกรณีเปนภาระของรัฐบาลและรัฐสภา ในกรณี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกําหนดเงื่อนเวลาอันแนชัด ภาระตนทุนปฏิบัติการตกแกรัฐบาล
และรัฐสภาที่จะตองดําเนินการตรากฎหมายภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด ในกรณีกฎหมาย
สิทธิชุมชน ซึ่งไมมีเงื่อนเวลาในการตรากฎหมาย ตนทุนปฏิบัติการตกเปนภาระของขบวนการ
ประชาชน กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาจักตองออกแรงขับเคลื่อนเรื่องนี้ตอไป
สิทธิและเสรีภาพไมเพียงแตตองมีกฎหมายรองรับเทานั้น หากยังตองมีวัฒนธรรมของ
ประชาสังคมรองรับอีกดวย เพราะการเคารพสิทธิและเสรีภาพเปนเรื่องของวัฒนธรรม หาใชเรื่อง
ของกฎหมายเพียงโสดเดียวไม

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2544

NGOs รัฐบาล และความรักชาติ
องคกรพัฒนาเอกชน หรือที่รูจักกันในนามยอวา NGOs (=Non-Government
Organizations) กําลังเปนเปาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจองเลนงาน ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ
หนังสือพิมพ The Nation (October 1, 2000)
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความรูสึกวา องคกรพัฒนาเอกชนตั้งตัวเปน ‘ปรปกษ’ กับ
พรรคประชาธิปตย เพราะทุกครั้งคราที่พรรคประชาธิปตยจัดตั้งรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชนจะ
เคลื่ อนไหวต อต า นและคัด ค า นการดํ า เนิน นโยบายของรั ฐ บาล อาการหนา มื ด ของผู นํ า พรรค
ประชาธิปตยทําใหมองไมเห็นขอเท็จจริงที่วา การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนมีทุกยุคทุก
สมัยทุกรัฐบาล การเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนและกลุมเกษตรกรรายยอยที่เรียกรองสิทธิการทํา
กิ น และการแก ปญ หาความยากจนก็ ดี การเคลื่อ นไหวของขบวนการอนุรัก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตอตานการสรางเขื่อนและการสรางโรงงานไฟฟาก็ดี การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการประชาชนที่ตอตานการขุดทอแกสก็ดี ลวนเปนผลจากการละเลยของรัฐบาลในอดีต
ในการแกปญหาความยากจน และการไมยึดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการไมยึด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและที่เปนมิตรกับคนจน พรรคประชาธิปตยมิอาจ
ปฏิเสธความรับผิดในเรื่องเหลานี้ได ในเมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งหลายคราตั้งแต 2518
เปนตนมา
อัตตาและความหลงอํานาจทําใหผูนําพรรคประชาธิปตยมองไมเห็นความทุกขเข็ญ
ของราษฎร มองการเคลื่อนไหวและเรียกรองของประชาชนวาเปนอาการแหงปรปกษ ทั้งๆที่การ
เคลื่อนไหวและการเรียกรองเชนนี้ปรากฏในยุครัฐบาลอื่นดวย เพียงแตรัฐบาลเหลานั้นสามารถ
เจรจากับขบวนการประชาชนดวยความเปนมิตรมากกวารัฐบาลพรรคประชาธิปตย
ดวยเหตุที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมองการเคลื่อนไหวและเรียกรองของประชาชนวา
มีเจตนารมณในการทําลายรัฐบาล จึงมุงเลนงานองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการเคลือ่ นไหว
เรียกรอง และคัดคานรัฐบาล หนังสือพิมพ The Nation รายงานวา ตํารวจถึงกับใชหมายคน
ตรวจสอบและถายวิดิโอสํานักงานองคกรพัฒนาเอกชนบางองคกร ตรวจสอบบัญชีการเงินของ
ผูนํา NGOs บางคน รวมทั้งถวงเวลาการออกใบอนุญาตการทํางานและการตอวีซาของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศที่ของเกี่ยวกับ NGOs บางองคกร ผูนํา NGOs บางคนถูกสันติบาลสะกดรอย
และเชื่อกันวา มีการดักฟงโทรศัพท
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ฤาองคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรขายชาติ ปลนชาติ และตองการประทุษรายชาติ
เปนหลัก จึงไดรับการปฏิบัติเยี่ยงอนารยชนเชนนี้
องคกรพัฒนาเอกชน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเติบโตอยางรวดเร็วใน
รอบสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ การเติบโตดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ ลัทธิ
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) แผอิทธิพลครอบงําโลก ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมชี้นําการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจโดยยึดกลไกตลาด สงเสริมบทบาทของเอกชน ลดขนาดและบทบาทของรัฐบาล
และถ า ยโอนการผลิ ต จากภาครัฐ บาลไปสูภ าคเอกชน ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า การพั ฒ นาตาม
แนวทางเสรีนิยมเปนการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมเปนมิตรกับคนยากจน ซึ่งเปด
ช อ งให อ งค ก รพั ฒ นาเอกชนเข า ไปมี บ ทบาทได ขบวนการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากร
ธรรมชาติเติบโตและเบงบานทั้งในโลกฝายเหนือและตอมาในโลกฝายใต พรอมๆกับการเติบโตของ
องคกรเอกชนที่ทํางานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) ในโลกที่สาม
องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเติบใหญภายหลังวิกฤติการณน้ํามันครั้งแรกในป
2516 และยิ่งเติบใหญหลังวิกฤติการณน้ํามันครั้งที่สองในป 2522 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่
ยืดเยื้อยาวนานระหวางป 2523-2529 สรางความทุกขเข็ญแกประชาชนในชนบทเปนอันมาก
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ NGOs ไดทําหนาที่เปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูใจ’ ของราษฎรในชนบท ชนิดที่
เจาหนาที่ของรัฐมิอาจทําหนาที่เสมอเหมือนได ในแงนี้ NGOs มีบทบาทสําคัญในการสราง Safety
Net ใหประชาชนในชนบท และเปนปากเสียงแทนชาวบานในการเรียกรองใหรัฐบาลสนใจ
แกปญหาของคนยากจน
หากรัฐบาลมิไดมีภยาคติในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอคติใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) อคติในการพัฒนาภาคตัว
เมืองยิ่งกวาภาคชนบท (Urban Bias) และอคติในการใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งกวาเปาหมายความยากจนและการกระจายรายได (Target Bias) องคกร
พัฒนาเอกชนในประเทศไทยก็คงไมเติบใหญดังที่เปนอยูในปจจุบัน
แตเปนเพราะรัฐบาลดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในทางที่ไมเปนมิตรกับภาคเกษตรกรรม
ไมเปนมิตรกับภาคชนบท และไมเปนมิตรกับคนจน องคกรพัฒนาเอกชนจึงสามารถขยายบทบาท
ในประเทศไทยไดเปนอันมาก ยิ่งองคกรพัฒนาเอกชนขยายบทบาทในปริมณฑลเหลานี้ไดมาก
เพียงใด ยิ่งเปนการตอกย้ําความบกพรองของรัฐบาลมากเพียงนั้น
แทนที่รัฐบาลจะเห็นความสําคัญขององคกรพัฒนาเอกชนในฐานที่ชวยเยียวยาความ
บกพรองในการดําเนินนโยบาย รัฐบาลกลับมององคกรพัฒนาเอกชนในฐานะปรปกษทางการเมือง
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เพราะเหลา นั ก เลื อ กตั้ง มี จิ ต ใต สํา นึก วา บทบาทขององค ก รพัฒ นาเอกชนเป น บทบาทในการ
เป ด เผยอั ป ลั ก ษณะในการกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาล ในเมื่ อ เหล า นั ก เลื อ กตั้ ง ยั ง คงยึ ด กุ ม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับคนจนและสิ่งแวดลอม
หากปราศจากองคกรพัฒนาเอกชน ความลาหลังและความคุกรุนในสังคมชนบทจะมี
มากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน สภาพนิเวศและสิ่งแวดลอมจะเลวรายยิ่งกวาปจจุบนั ทรัพยากร
ธรรมชาติจะถูกทําลายยิ่งกวาที่เห็นในปจจุบัน
องคกรประชาชนมิไดมีบทบาทเฉพาะแตการพัฒนาชนบทและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังมีบทบาทอันหลากหลาย ทั้งในปริมณฑลทางการเมือง
ดังเชนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และปริมณฑลทางสังคม ดังเชนงานดานการศึกษาและการ
สาธารณสุข (โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเอดส) ดวยเหตุดังนี้ นานาอารยประเทศจึงเห็นความสําคัญ
และสงเสริมบทบาทขององคกรประชาชน เพราะองคกรประชาชนชวยเสริมและเยียวยาขอบกพรอง
การทํางานของรัฐบาลและหนวยราชการได การที่อารยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดินเกื้อหนุน
การทํางานขององคกรประชาชนก็ดวยตรรกดังที่กลาวขางตนนี้
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยหวาดระแวงวา ผูนํา NGOs บางหมูเหลารับเงินจาก
ตา งประเทศมาโคน ล ม รัฐ บาล รายงานของนายตํา รวจบางนายที่ไรคลื่น สมองชี้ นํา ประเด็ น นี้
คําถามพื้นฐานมีอยูวา จะมีองคการตางประเทศองคการใด หรือรัฐบาลตางประเทศรัฐบาลใด
เกลียดชังพรรคประชาธิปตย และเกลียดชังนายชวน หลีกภัย ถึงกับใหเงินอุดหนุนเพื่อโคนลม
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยมี ค วามสํา คัญ ในยุท ธศาสตร โ ลกมากถึง ปานนี้
กระนั้นหรือ และจะโคนลมพรรคประชาธิปตยไปทําไมกัน ในเมื่อความผุกรอนภายในพรรคก็เพียง
พอที่จะทําใหพรรคประชาธิปตยลมไดเอง
ขอเท็จจริงมีอยูวา องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยสัดสวนสําคัญพึง่ พิงเงินทุนจาก
ตา งประเทศ ทั้ง จากองค ก รพัฒ นาเอกชนและมูลนิ ธิใ นโลกฝา ยเหนื อ รวมทั้ง หน ว ยรั ฐ การใน
ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งใหความชวยเหลือโลกที่สามผานองคกรประชาชน
คําถามพื้นฐานมีอยูวา การที่ NGOs ไทยพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศเปนเรื่อง
สมควรหรือไม
พรรคประชาธิปตยโจมตี NGOs ในประเด็นการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ ประดุจ
วา เงินทุนจากตางประเทศเปนสิ่งชั่วราย แตรัฐบาลพรรคประชาธิปตยตองตอบคําถามใหไดวา ใน
เมื่อรัฐบาลรับความชวยเหลือจากตางประเทศได และกูเงินจากตางประเทศได เหตุไฉนประชาชน
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จึงรับความชวยเหลือจากตางประเทศมิไดเลา ในเมื่อเงินชวยเหลือตางประเทศที่ผาน NGOs ไทย
จํานวนมากถูกใชไปในการบรรเทาทุกขเข็ญของคนยากจนในชนบท เกื้อหนุนชนต่ําชั้นในสังคม
สงเสริมการวางแผนครอบครัว ชวยเหลือผูเปนโรคเอดสและโรคเรื้อน รณรงคเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
สงเสริมสิทธิและความเสมอภาคของสตรี อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
ในเมื่อรัฐบาลไทยมิไดใหความสําคัญและสงเสริมองคกรประชาชน อีกทั้งเศรษฐีไทยที่
ยินดีบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาชนบท พัฒนาสังคม พัฒนาการเมือง และอนุรักษสิ่งแวดลอมมีนอย
จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ NGOs ไทยตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เพราะมนุษยธรรมของ
ชาวตางชาติสูงสงกวามนุษยธรรมของคนไทยและรัฐบาลไทย
คําถามพื้นฐานขอตอไปก็คือ การรับเงินทุนจากตางประเทศเปนการขายชาติและการ
ปลนชาติหรือไม คําตอบคําถามพื้นฐานขอนี้ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขผูกพันเงินกู แมจนบัดนี้ รัฐบาล
พรรคประชาธิ ปต ยยั งไม สามารถพิ สูจ นไ ดวา มี องคก รพัฒ นาเอกชนองคก รใดรั บ เงิน ทุน จาก
ตางประเทศเพื่อมากอการรายในประเทศไทย สรางภาวะจลาจลในสังคมไทย หรือแมแตโคนลม
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย หากมีประจักษพยานขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้แมแตนอยนิด รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยคงไมลังเลที่จะประโคมขาว
ในขณะที่มิอาจพิสูจนไดวา NGOs ขายชาติ รัฐบาลพรรคประธิปตยกลับเปนฝายถูก
กลาวหาวา ‘ขายชาติ’ เสียเอง ในเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) ที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF Standby Arrangement) และเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment Loans) ของ
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย เงื่อนไขการดําเนินนโยบายเหลานี้ทําใหเมืองไทยตอง
สูญเสียอธิปไตยในการกําหนดนโยบาย รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิเพียงแตตองดําเนินนโยบาย
ตามคํ า บงการขององค ก รโลกบาลเท า นั้ น หากยั ง ต อ งตรากฎหมายตามพั น ธะที่ มี กั บ องค ก ร
โลกบาลเหลานี้อีกดวย ในประการสําคัญ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํากับของนาย
ธารินทร นิมมานเหมินท มุงขายทรัพยสิน ใหชาวตางประเทศ จนโครงสรางความเปนเจาของ
อุตสาหกรรม (Structure of Industrial Ownership) ถูกยึดกุมโดยชาวตางชาติในสัดสวนสําคัญ
ภายใตการบริหารของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย เมืองไทยมิไดสูญเสียแตอธิปไตยในการกําหนด
นโยบายเทานั้น หากยังสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจอีกดวย
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ NGOs เปนปุถุชนดุจเดียวกับเหลานักเลือกตั้ง มีกิเลส
ตั ณ หา และราคะไม แ ตกต า งกั น มี ค วามดี ค วามเลวไม ต า งกั น ความแตกต า งสํ า คั ญ อยู ที่ ว า
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน NGOs มิไดแสวงหาอํานาจ และไมมีโอกาสฉอฉลอํานาจ หรือใชอํานาจเพื่อ
ผลประโยชนสวนบุคคล ในขณะที่นักเลือกตั้งมุงแสวงหาอํานาจ และมีโอกาสฉอฉลอํานาจ
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ผูนํา NGOs ที่เปนคนดีก็มีมาก ที่เปนคนเลวก็มีหานอยไม แตคนเหลานั้นไมมีอํานาจ
ในการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินแจกจายแกเศรษฐีที่เปนบริวาร คนเหลานั้นไมมีโอกาสดูดซับ
ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากการจั ด สรรสั ม ปทานโทรคมนาคม คนเหล า นั้ น ไม มี โ อกาส
หากิ น กั บ การก อ สร า งสนามบิ น หนองงู เ ห า คนเหล า นั้ น ไม ส ามารถฉ อ ฉลอํ า นาจในการผั น
งบประมาณแผนดินใหเปนประโยชนแกสมุนบริวาร ในประการสําคัญ คนเหลานั้นไมมีโอกาสไดรับ
แมแตหุนจากสหกรณใดๆ
ใครเปนคนปลนชาติ ?

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2543

องคการการคาโลก ชุมชนทองถิ่นพัฒนา
และเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนปรัชญาพื้นฐานขององคการการคาโลกไดหรือไม ?
ผมมีคําตอบและ ‘ฟนธง’ ประเด็นนี้มาเปนเวลาชานานแลววา ไมได ดังนั้น จึงรูสึก
ประหลาดใจที่ผูอํานวยการองคการการคาโลกคนใหมใหสัมภาษณสื่อมวลชนในทํานองวา จะนอม
รับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับองคการการคาโลก
องคการการคาโลกกอเกิดในป 2538 อันเปนผลจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ
อุรุกวัย สืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจาก GATT องคการการคาโลกจึงเปนจักรกลสําคัญใน
การแผอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus)
แตปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมยอมมิใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฉันทมติแหง
วอชิงตันยอมมิใชฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร (Bangkok Consensus)
องค ก ารการค า โลกมี ห น า ที่ จั ด และรั ก ษาระเบี ย บการค า ระหว า งประเทศ โดยมี
เปาหมายพื้นฐานในการสงเสริมใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ทั้งนี้ดวยความเชื่อวา การ
ขยายตัวของการคาระหวางประเทศจะชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพแหงมนุษยพิภพ ระเบียบการคา
ระหวางประเทศจึงจัดวางบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และองคการการคาโลกมี
หนาที่ดูแลใหภาคีสมาชิกเปดประตูการคาตางประเทศ ทั้งการคาสินคาและการคาบริการ โดยที่
ภาคีสมาชิกที่ร่ํารวยกําลังผลักดันใหเปดประตูการลงทุนระหวางประเทศดวย
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมยึดหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) ตามหลักการนี้ นานาประเทศควรเลือกผลิตสินคาและบริการที่ตนเองมีความชํานัญ
พิเศษและมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต เพื่อนําไปแลกกับสินคาและบริการที่ตนเอง
ไมมีความถนัดในการผลิต เมื่อระบบเศรษฐกิจปราศจากทํานบกีดขวางการคาระหวางประเทศ
สิ น ค า เขา ยอ มทะลั ก เขา มา หากประเทศคูค า มี ป ระสิท ธิภ าพในการผลิ ตสิน คา และบริ ก ารใด
มากกวา กิจการที่ผลิตสินคาและบริการดังกลาวยอมเสื่อมทรุด เพราะมิอาจแขงขันกับสินคาเขา
จากตางประเทศได กิจการที่จะดํารงอยูไดยอมมีเฉพาะกิจการที่สามารถแขงขันกับตางประเทศได
ภายใตระเบียบการคาระหวางประเทศที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศตางๆยอมถูกกดดัน
ใหจัดสรรทรัพยากรในการผลิตตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
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แตยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนาภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิไดยึดหลัก
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ หากแตยึดหลักการพึ่งตนเอง การผลิตภายในครัวเรือนเปนไปเพื่อ
กินเพื่อใช หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงนําออกขาย หลักการผลิตเพื่อกินเพื่อ
ใชไมสอดคลองกับหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพราะการยึดหลักความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบทําใหประชาชนในชนบทผลิตพืชเชิงเดี่ยว (Monocrop) ไมมีการกระจายการผลิต
ภายในครัวเรือน แตการพึ่งตนเองและหลักการผลิตเพื่อกินเพื่อใชเนนการกระจายการผลิตภายใน
ครัวเรือน เพราะการใชความชํานัญพิเศษในการผลิตพืชเชิงเดี่ยวกอใหเกิดภาวะความเสี่ยงและ
สภาวะความไมแนนอนแกเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยามที่มีภัยธรรมชาติหรือในยามที่มี
ความแปรปรวนของราคาในตลาดโลก
ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง ไปด ว ยกั น มิ ไ ด กั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
เสรีนิยม เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการกระจายการผลิตภายในครัวเรือน และการผลิต
เพื่ อ กิ น เพื่ อ ใช ในขณะที่ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มยึ ด หลั ก การผลิ ต ตามความได เ ปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบ และเนนการผลิตเพื่อการพาณิชย
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง แตกต า งจากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มในด า นวิ ถี
การดํารงชีวิต เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการอยูพอดีกินพอดี ในขณะที่ปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนิยมเนนการอยูดีกินดี และมองไมเห็นภัยพิบัติอันเกิดจากลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism)
เพราะลัทธิบริโภคนิยมหลอลื่นการเติบโตของการคาระหวางประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตองการลดทอนอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม เพราะมองเห็นหายนภัยอันเกิดจากลัทธิบริโภคนิยม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําใหมนุษยอยูเกินพอดี กินเกินพอดี และการปลุกเรากิเลส ตัณหา และ
ราคะของมนุษย
หากองคการการคาโลกตองการเดินบนเสนทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ก็ตอง
ละทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และตองเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเสียใหม
ในประการสําคัญ ตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและชุดแหงความคิดวาดวยโลกและชีวิตใน
องคการการคาโลกนั้นเอง
ผูอํานวยการคนใหมขององคการการคาโลกคงทราบและควรจะทราบวา การหันเห
องคการการคาโลกจากเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเปนเรื่องที่เปนไปได เพราะเสนทางดังกลาวนี้
ใหประโยชนแกประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในประการ
สําคัญ ผูอํานวยการคนใหมตระหนักดีวา ตนมีหนาที่จัดการใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหม
บรรลุผล โดยที่การเจรจาการคาพหุภาคีลวนมีเปาหมายในการนํามนุษยพิภพสูภาวะการคาเสรี
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คงไมมีผูที่มีสติสัมปชัญญะคนใดที่ทุมเทแยงชิงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคา
โลก โดยมิไดศรัทธาปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
ถาเชนนี้ การกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาขององคการการคา
โลก และในฐานะปรัชญาของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ คงไมมีความหมายจริงจังใดๆ
นอกจากเปนเพียงการเปลงมธุรสวาจา

หมายเหตุ

บทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2545

ภาคที่สี่

Globalization

Globalisation vs. Anti-Globalization
โลกานุวัตรเปนวาทกรรมสําคัญในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 สวนสําคัญเปน
เพราะกระบวนการโลกานุวัตรขยายตัวอยางกวางขวางและรวดเร็วในชวงเวลาดังกลาวนี้
โลกานุวัตรเปนกระบวนการเชื่อมโยงสวนตางๆของโลกเขาด วยกัน การเชื่อมโยง
ดังกลาวนี้ในเบื้องตนอาศัยการสรางเครือขายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ครั้นเมื่อ
ประเทศตางๆดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน ตลาดการเงินของประเทศตางๆผนึกเขากับ
ตลาดการเงินระหวางประเทศ ดวยเหตุดังนี้ การขยายตัวของตลาดการเงินระหวางประเทศจึง
สงผลตอการเติบโตของกระบวนการโลกานุวัตร กระบวนการผนึกโลกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้
ไดรับการเสริมสงอยางสําคัญจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็ว
ในชวงสามทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 20
โลกานุวัตรจะขยายตั ว อยา งกวางขวางและรวดเร็ว ก็ ตอเมื่ อประเทศต า งๆดํ า เนิ น
นโยบายเสรีนิยม ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หากปราศจากนโยบายเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ การขยายตัวของการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศจะเปนไปอยางเชื่องชา
หากปราศจากนโยบายเสรีนิยมทางการเมือง ประชาชาติไมมีประชาธิปไตย ประชาชนถูกลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพ รวมตลอดจนการมีสวนรวมในการกําหนดชะกรรมของตนเอง หากปราศจาก
นโยบายเสรีนิยมทางวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมของชาติตางๆจะมีอยางจํากัด การ
ถายทอดวัฒนธรรมขามชาติเผชิญทํานบกีดขวาง ในประการสําคัญ กระบวนการแปรวัฒนธรรมให
เปนสินคา (Commodification) จะเปนไปอยางเชื่องชา ซึ่งมีผลตอการเติบโตของทุนวัฒนธรรม
(Cultural Capital) โดยตรง
ประเทศมหาอํ า นาจได ป ระโยชนจ ากกระบวนการโลกานุ วั ตร ด ว ยเหตุ ดั ง นั้ น จึ ง
พยายามผลักดันใหกระบวนการโลกานุวัตรขยายตัว ในการนี้ ประเทศมหาอํานาจอาศัยองคกร
โลกบาลเปนกลไกสําคัญในการเผยแพรลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) และลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม
(Neo-Liberalism) ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลกมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันใหภาคีสมาชิกดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการคา การ
ลงทุน และการเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้ดวยการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และบังคับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวนี้
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การกอตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) นับตั้งแตทศวรรษ
2520 เปนตนมา สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม ฉันทมติแหงวอชิงตันนําเสนอ
นโยบายชุดเสรีนิยม (Policy Menu) เพื่อเกื้อหนุนการเติบโตของกระบวนการโลกานุวัตร ดวยการ
‘ลางสมอง’ พลโลกเพื่อใหเห็นดีเห็นงามวา หากปราศจากการปรับนโยบายสูแนวทางเสรีนิยม การ
ปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy Reform) มิอาจเกิดขึ้นได ในทํานองเดียวกัน หาก
ไมเดินแนวทางเสรีนิยม การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment) มิอาจเปนไปได
แมในชั้นแรกฉันทมติแหงวอชิงตันจะจํากัดการนําเสนอเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ แต
เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2530 ฉันทมติแหงวอชิงตันก็ขยายไปสูประเด็นทางการเมืองการปกครอง
ทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมตลอดจนการปรับ
ระบอบการเมืองไปสูระบอบประชาธิปไตย (Democratization)
ในด า นหนึ่ ง ฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น มิ ไ ด ห ยุ ด นิ่ ง หากแต มี พ ลวั ต ร ในอี ก ด า นหนึ่ ง
ฉัน ทมติแหงวอชิงตั น มีก ระบวนการโลกานุวัตร อัน เปน เหตุใหนโยบายเสรี นิยมทางเศรษฐกิจ
กลายเปนนโยบายหลักของประเทตางๆ แมในชั้นแรกกระบวนการโลกานุวัตรของฉันทมติแหง
วอชิงตันจะเปนการแผอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมจากโลกที่หนึ่งไปสูโลกที่สาม แตภายหลัง
จากกําแพงเบอรลินพังทลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลายนับตั้งแตป 2532 เปนตนมา ฉันทมติ
แหงวอชิงตันก็แผอิทธิพลเขาสูโลกที่สอง มนุษยพิภพผนึกเปนอันหนึ่งอันเดียวโดยอาศัยเครือขาย
การคา การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยีระหวางประเทศ ประเทศในโลกที่สองพากันเขาแถว
สมัครเปนสมาชิกองคการการคาโลก ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดวยเหตุ
ดังนี้ ฉันทมติแหงวอชิงตันจึงคอยๆแปรสภาพเปนฉันทมติแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
มนุษยพิภพ (One World Consensus)
แตผูคนในมนุษยพิภพมิไดเห็นดีเห็นงามกับโลกานุวัตรและฉันทมติแหงวอชิงตันไป
เสียทั้งทั้งหมด กลุมคนที่ตอตานโลกานุวัตรและตอตานฉันทมติแหงวอชิงตน ซึ่งมีนัยรวมไปถึงการ
ต อ ต า นกองทุ น การเงิ น ระหวา งประเทศ ธนาคารโลก และองค ก ารการค า โลกดว ย เริ่ ม มี ก าร
จัดตั้งและผนึกกําลังอยางเขมแข็ง องคกรจัดตั้งที่ตอตานกระแสโลกเหลานี้เริ่มจัดการประชุม
ประจําปคูขนานไปกับการประชุมประจําปของกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
โดยที่ตอมามีการจัดการประชุมประทวงและตอตานองคกรโลกบาลเหลานี้ ดังการประทวงการ
ประชุม WTO ณ นคร Seattle ปลายป 2542 การประชุม UNTAD ณ กรุงเทพฯ ป 2543 การประชุม
ADB ณ นครเชียงใหม ป 2543 และการประชุม World Economic Forum ณ นคร Davos ประเทศ
สวิตเซอรแลนดปลายเดือนมกราคม 2544 เปนตน
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องคกรประชาชนที่ตอตานกระแสโลกานุวัตรมาจากทุกกลุมประเทศ มิจําเพาะโลกที่
สาม หากรวมโลกที่หนึ่งและโลกที่สองดวย องคกรเหลานี้มีความเห็นวา โลกานุวัตรมิไดเปนมิตรตอ
คนจน มิไดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มิไดเปนมิตรกับสถาบันครอบครัว และ
มิไดเปนมิตรกับวัฒนธรรมแหงชาติ
กลุมคนที่บูชาโลกานุวัตรเสนอเหตุผลวา โลกานุวัตรเกื้อกูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปน ประโยชนแก ค นจน คนกลุม นี้อา งงานวิจัย จํา นวนมากที่พ บ
ขอเท็จจริงวา ในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจยาวนาน จํานวนคนจนจะลดลง ธนาคารโลก
ถึงกับประโคมคําขวัญบน Web Site (www.worlbank.org) วา Growth is good for the poor.
โดยที่กลุมคนที่ตอตานโลกานุวัตรมิไดเชื่อคําขวัญดังกลาวนี้
หากแมนยอมรับวา การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนประโยชนตอคนจน แตผลพวงของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจมิไดมีการกระจายอยางเสมอภาค ในกรณีของประเทศไทย การกระจาย
รายไดของครัวเรือนมีแนวโนมเลวลงตามกาลเวลา ในสังคมเศรษฐกิจโลก ความแตกตางในดาน
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆมีมากขึ้น
จากการศึกษาของศาสตราจารยแองกัส แมดดิสัน (Augus Maddison) ในป พ.ศ.
2363 รายไดถัวเฉลี่ยของกลุมประเทศร่ํารวยที่สุด 20 ประเทศแรก คิดเปนสองเทาของกลุมประเทศ
ยากจนที่สุด สัดสวนนี้เพิ่มเปน 4 เทาในป 2443 20 เทาในป 2503 และ 40 เทาในป 2543 งานวิจัย
ของธนาคารโลกเรื่อง “True World Income Distribution, 1988 and 1993” โดย Branko Milanovic
(1999) พบวา ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดระหวางประเทศตางๆในมนุษยพิภพเลวลง
ระหวางป 2531–2536
หากโลกานุวัตรหนุนเนื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนที่ไดจากโลกานุวัตร
ก็มิไดตกแกประเทศตางๆอยางเทาเทียมกัน โดยที่กลุมประเทศร่ํารวยไดสวนแบงผลประโยชน
มากกวากลุมประเทศยากจน อันเปนเหตุใหความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตางๆมีมากขึ้น กลุมที่ตอตานโลกานุวัตรเชื่อวา ความแตกตางดังกลาวนี้เปนผลจากการ
ดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศมหาอํานาจสามารถเขาถึงตลาดของประเทศ
ยากจน สามารถหาประโยชนจากความหลากหลายดานชีวภาพในประเทศยากจน สามารถดูดดึง
แรงงานมีฝมือและชนชั้นมันสมองจากประเทศยากจน (โดยที่ไมตองการดูดดึงแรงงานไรฝมือ) และ
สามารถขาย ‘ความคิด’ และเทคโนโลยีแกประเทศยากจน (โดยไมตองการถายทอดเทคโนโลยี)
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก ชวงที่กระบวนการโลกานุวัตรขยายตัวอยางรวดเร็ว
มั ก จะเป น ช ว งเวลาที่ ก ารกระจายรายได ร ะหว า งประเทศต า งๆเลวลง ดั ง เช น ช ว งปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องถึงทศวรรษแรกในคริสตศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตรในชวงเวลา
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ดั ง กล า วนี้ ใ ห บ ทเรี ย นสํ า คั ญ แก เ ราว า ความไม เ ท า เที ย มกั น ในการแบ ง ป น ผลประโยชน จ าก
โลกานุวัตรนํามาซึ่งนโยบายที่มีผลในการทําลายเครือขายโลกานุวัตร ความเขมขนในการแขงขันใน
ตลาดสินคานํามาซึ่งสงครามการคา ประเทศตางๆพากันสรางกําแพงภาษีเพื่อปกปองอุตสาหกรรม
และการผลิตภายในประเทศ สงครามการคาในทศวรรษ 2460 นํามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้ง
ใหญ (The Great Depression) ในทศวรรษ 2470
โลกานุวัตรจะยังคงเปนวาทกรรมสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 21 การห้ําหั่นกันระหวาง
กลุมบูชาโลกานุวัตรกับกลุมตอตานโลกานุวัตรจะทวีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้น การตอสู
ดังกลาวนี้โดยพื้นฐานเปนการตอสูเชิงอุดมการณ กลุมคนที่บูชาโลกานุวัตรมิไดเลื่อมใสเฉพาะแต
ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมเทานั้น หากยังมีศรัทธาในระบบทุนนิยมโดยพื้นฐานอีกดวย ในขณะที่กลุมผู
ตอตานโลกานุวัตรมิไดยึดถือระบบทุนนิยมเปนโลกพระศรีอาริย
ตราบเท า ที่ ก ระบวนการโลกานุ วั ต รมิ ไ ด ป รั บ ตั ว ไปในทางที่ เ ป น มิ ต รกั บ คนจน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนมิตรกับสถาบันครอบครัว และเปนมิตรกับ
วัฒนธรรมของแตละประเทศ และตราบเทาที่ผลพวงของโลกานุวัตรมิไดมีการแบงปนกันอยาง
เสมอภาคระหวางประเทศตางๆในสังคมเศรษฐกิจโลก และระหวางกลุมชนตางๆภายในสังคม
เศรษฐกิจแตละประเทศ กระแสการตอต านโลกานุวั ตรจะยังคงธํา รงอยู ตอไป โดยที่ท วีค วาม
เข มแข็ง ดว ย หากกลุมคนที่ ผลั ก ดั น กระบวนการโลกานุวัตรยั งไมผอนปรนและปรับตัว สัง คม
เศรษฐกิจโลกอาจตองเผชิญกับสภาวะการสลายตัว (Global Economy Disintegration) ดังที่เคย
ปรากฏมาแลวในชวงสามทศวรรษกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
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