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Fallacy of Composition
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เมื่อ 2-3 ปที่แลว  ผมออกจากบานในชวงเวลา 6.30-6.45 น. ทุกเชา เวลาการ 
เดินทางมีมากพอที่จะสงลูกทันเขาโรงเรียน มาในปนี้ ผมตองออกจากบานเชาขึ้น มิฉะนั้นลูกจะไป
ถึงโรงเรียนสาย ในระยะแรก การออกจากบานในชวงเวลา 6.00-6.15 น. ถนนโลง การจราจร 
ไมติดขัด  แตแลวผูคนพากันออกจากบานเชาขึ้น  การจราจรเริ่มติดขัดตั้งแตเวลา 6.15 น.

กรณีขางตนนี้ใชเปนตัวอยางในการอธิบายหลักตรรกวิทยาที่เรียกวา Fallacy of 
Composition ไดดี ผมแปล Fallacy of Composition วา “ความหลงผิดในองคประกอบ” หลัก 
ตรรกวิทยาในขอนี้มีสาระสํ าคัญวา ส่ิงที่เปนจริงสํ าหรับสวนยอยอาจไมเปนจริงสํ าหรับองครวม 
ทั้งมวล

ถาเราออกจากบานเชาขึ้น เราจะไปถึงที่ทํ างานเร็วขึ้น หากเราปฏิบัติเชนนี้เพียง
คนเดียว แตถาทุกคนในกรุงเทพฯ มีความคิดแนวทางเดียวกัน และพากันออกจากบานเร็วขึ้น  
แทนที่จะถึงที่ทํ างานเร็วขึ้น  กลับชาลง  เพราะการจราจรติดขัดเร็วขึ้น

ผมคิดถึง Fallacy of Composition เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในป 2539 ที่ผานมา 
ประเทศตางๆ ในอาเซียตะวันออกมิไดเติบโตในอัตราสูงดังปางกอน มิหนํ าซํ้ าตองเผชิญกับภาวะ
ถดถอยดานการสงออกอยางทั่วหนา ไมวาจะเปนกลุม Asian NICs อันประกอบดวยเกาหลีใต 
ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร หรือกลุม ASEAN โดยที่ไทยอาการหนักกวามาเลเซีย ฟลิปปนส และ
อินโดนีเซีย  ไมละเวนแมแตสาธารณรัฐประชาชนจีน

เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปรเติบใหญเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม 
(NICs) สวนหนึ่งเปนเพราะการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการผลิตเพื่อทดแทน
การนํ าเขา (Import Substitution Industrialization) ไปสูการผลิตเพื่อการสงออก (Export- 
oriented Industrialization) นักวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจํ านวนมากสรุปแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางงายๆวา หัวใจของเสนทางการพัฒนาไปสู ประเทศอุตสาหกรรมใหม ก็คือ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการสงออก
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ความสํ าเร็จของอาเซียตะวันออกในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ทํ าให
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศโหมโฆษณาใหเห็น ‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียตะวันออก’ (East Asia’s Economic Miracle)  พรอมทั้งชักจูงกึ่งกดดันใหประเทศตางๆ 
ในโลกที่สามเดินตามแนวทางของ ‘แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก’ (East Asia Model) ผูนํ าประเทศ
ตางๆ พากันหลงลืมวาธนาคารโลกเคยโหมโฆษณา‘แบบจํ าลองละตินอเมริกา’ ในทศวรรษ 2510  
มาแลว แตวิกฤตการณหนี้ตางประเทศอันรายแรงในทศวรรษ 2520 ทํ าให ‘แบบจํ าลอง ละติน 
อเมริกา’ กลายเปนตัวอยางแหงความลมเหลว คร้ัน Asian NICs ผงาดขึ้นมาในทศวรรษ 2520 
ธนาคารโลกเริ่มโฆษณา ‘แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก’ ต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 และโหม
โฆษณามากขึ้นในชวงทศวรรษ 2530

ธนาคารโลกตีขลุมวา ความสํ าเร็จของอาเซียตะวันออกเปนความสํ าเร็จของ 
แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม แตนักเศรษฐศาสตรจํ านวนมาก โดยเฉพาะในสังกัด Institute of 
Development Studies  แหง University of Sussex พากันชี้ใหเห็นวา ความสํ าเร็จของ Asian 
NICs ยกเวนฮองกงเกิดจากการแทรกแซงของรัฐบาลในรูปแบบตางๆ แนวทางการพัฒนา 
เศรษฐกิจของเกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร หางไกลจากแนวทางเสรีนิยมของสํ านักเศรษฐศาสตร
คลาสสิกมากนัก

แตการที่ประเทศในโลกที่สามไมนอยกวา 50 ประเทศพากันยึดกุมยุทธศาสตร 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก สวนหนึ่งดวยการผลักดันของธนาคารโลกและกองทุน 
การเงินระหวางประเทศ ทํ าใหประเทศเหลานี้ตกอยูกับดักของ Fallacy of Composition เพราะ 
ทุกประเทศมุงการพัฒนาเพื่อการสงออก  แตคํ าถามพื้นฐานก็มีอยูวา  ใครจะเปนผูซื้อ

เมื่อกวาทศวรรษที่แลว มีการตั้งคํ าถามกันวา ประเทศในโลกที่สามสามารถยึด 
‘แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก’ เปนแบบอยางในการพัฒนาไดเพียงใด กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
สามารถยึดถือเปนยุทธศาสตรของประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศไดหรือไม ?

นายวิลเลียม ไคลน (William R. Cline) นักเศรษฐศาสตรระดับดาวรุงพุงแรงแหง 
Institute for International Economics ณ นครวอชิงตัน ดีซี เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ 
ในบทความเรื่อง  “Can the East Asian Model of Development Be Generalized?” ตีพิมพ 
วารสาร  Word Development  ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2525

นายไคลนพบวา หากประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศเดินตามแนวทางของกลุม
ประเทศ ‘แกงทั้งสี่’ (Gang of Four) อันประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร  



3

ประเทศเหลานี้จะตกอยูในกับดักของ Fallacy of Composition ในเมื่อทุกประเทศมุงผลิตเพื่อ 
การสงออก การผลิตเพื่อการสงออกตองพึ่งประเทศอุตสาหกรรมเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญ 
เพราะจะไมมีประเทศใดมีอํ านาจซื้อมากเทาประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเปนประเทศมหาอํ านาจดวย 
แตความสามารถในการนํ าเขาของประเทศมหาอํ านาจมีอยูโดยจํ ากัด เมื่อสินคาออกจากโลกที่
สามยึดครองตลาดในประเทศอุตสาหกรรมถึงระดับหนึ่งแลว การขยายตลาดตอไปเปนเรื่องยากยิ่ง  
ถึงตอนนั้น  สินคาอุตสาหกรรมจากโลกที่สามตองทะลวงตลาดโลกที่สามดวยกันเอง

บทความของนายไคลน ซึ่งเผยแพรในป 2525 กอใหเกิดวิวาทะในเวลาตอมาวา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกทํ าใหสังคมเศรษฐกิจตกสู Fallacy of 
Composition จริงหรือไม  นักเศรษฐศาสตรในสังกัดธนาคารโลกไมใหความสํ าคัญแกงานวิจัยชิ้น
นี้ แตเพียงชั่วเวลาไมถึงสองทศวรรษตอมา ผมตองหวนกลับไปอานบทความเรื่องนี้ใหม เพราะ
อาการของ Fallacy of Composition  เร่ิมปรากฏในอาเซียตะวันออกในป 2539 ที่ผานมา

เมื่อพิจารณากระบวนการไลวิ่งกวดในสังคมเศรษฐกิจโลก (Catching-up 
Process)  ในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษที่ผานมา มีขอเท็จจริงอยางนอยสองประการ 
ที่พึงคํ านึง  กลาวคือ

ประการแรก จํ านวนประเทศที่เลือกแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพื่อการสงออกมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ มิจํ ากัดเฉพาะอาเซียตะวันออก หากยังครอบคลุมถึงละตินอเมริกา 
อัฟริกา และอาเซียใต  แมแตประเทศสังคมนิยม  ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีนและบางประเทศ
ในยุโรปตะวันออก  ก็ปรับยุทธศาสตรการพัฒนามาสูแนวทางนี้

ประการที่สอง ประเทศที่ยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการสงออกมักจะ 
เปนเพียง ‘เบี้ย’ ของบรรดาบรรษัทระหวางประเทศในการเลือกที่ต้ังของโรงงาน  สวนใหญเปน 
อุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน (Assembly Industry) ซึ่งไมมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
สํ าหรับอาเซียตะวันออก  การณปรากฏวา  สินคาที่ผลิตเพื่อการสงออกจํ านวนมากตองแขงขัน 
กันเอง  ไมวาจะเปนสิ่งทอ รถยนต  เซมิคอนดักเตอร  เครื่องใชไฟฟา  และเคมีภัณฑแปรรูป

การผลักดันใหโลกที่สามเดินแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมและเลือกยุทธศาสตร
การพัฒนาเพื่อการสงออก อันเปนภารกิจของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ตลอดชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้  ใหประโยชนแกบรรษัทระหวางประเทศอยางมหาศาล 
เพราะไมเพียงชวยเปดประตูโลกที่สามใหบริษัทยักษใหญทะลุทะลวงเขาไปหาผลประโยชนเทานั้น  
หากยังเกื้อกูลใหบรรษัทระหวางประเทศยายที่ต้ังโรงงาน (Relocation of Production) ตาม 
การเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบดานตนทุน (Cost advantage) ของประเทศตางๆ อีกดวย
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นอกจากบรรษัทระหวางประเทศแลว ผูบริโภคในประเทศผูนํ าเขาสินคาหัตถ 
อุตสาหกรรมเปนกลุมที่ไดประโยชนจากการขยายตัวของยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการสงออก  
เพราะสามารถซื้อสินคาหัตถอุตสาหกรรมไดในราคาถูกลง  โดยที่คุณภาพอาจดีข้ึนดวย

แตสํ าหรับประเทศดอยพัฒนาที่เลือกแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการ 
สงออก แมจะไดรับอานิสงสของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงในเบื้องตน แตก็ตองเผชิญกับ
หุบเหวของ Fallacy of Composition ในเวลาตอมา ประเทศเหลานี้ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจ
เปนตลาดสินคาออกมากขึ้น ทํ าใหอํ านาจตอรองที่มีนอยอยูแลวยิ่งออนเปลี้ยลงไปอีก ในประการ
สํ าคัญ ประเทศเหลานี้ตองแขงขันกันในการแยงชิงตลาด หากสินคาออกของแตละประเทศ 
ไมซํ้ ากัน ความจํ าเปนในการแยงชิงตลาดยอมมีนอย แตเมื่อมีการผลิตเพื่อการสงออกซํ้ ากัน  
การแยงชิงตลาดจึงมิใชเร่ืองที่หลีกเลี่ยงได ความเขมขนในการแยงชิงตลาดเพิ่มพูนเปนทวีตรีคูณ 
เมื่อความสามารถในการนํ าเขาของประเทศมหาอํ านาจมีขอบเขตอันจํ ากัด และการนํ าเขากํ าลัง
เขาสูระดับที่ใกลเคียงกับศักยภาพ ประเทศที่เห็นการณไกลบางประเทศเริ่มลดการพึ่งพิงประเทศ
มหาอํ านาจแตเนิ่นๆ ดวยการแสวงหาตลาดใหมในยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และ อัฟริกา  
แตมิชามินาน วัฏจักรแหงปญหาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในเมื่อประเทศตางๆในภูมิภาคเหลานี้
กํ าลังเดินบนเสนทางของยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการสงออกเชนเดียวกัน

การเลียนแบบประเทศ ‘แกงทั้งสี่’ กระทํ าไดเฉพาะการเลือกใชมาตรการและ
เครื่องมือทางนโยบาย ดังเชนการดํ าเนินนโยบายการคาและการเงินในแนวทางเสรีนิยม และการ
ปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับที่ตรงตอความเปนจริง แตการเลียนแบบประเทศ Asian 
NICs ในดานสภาพแวดลอมในชุมชนระหวางประเทศเปนเรื่องที่มิอาจกระทํ าได

เมื่อเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร ปรับยุทธศาสตรการพัฒนา 
อุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขาไปสูการผลิตเพื่อการสงออกในปลายทศวรรษ 
2500 นั้น ยังไมมีประเทศในโลกที่สามประเทศใดเลือกแนวทางนี้ ประเทศ ‘แกงทั้งสี่’ จึงไมตอง
เผชิญกับ Fallacy of Composition ในประการสํ าคัญ การปรับยุทธศาสตรการพัฒนา 
อุตสาหกรรม ดังกลาวนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่บรรษัทระหวางประเทศกํ าลังยายที่ต้ังของโรง
งานระลอกใหม มิไยตองกลาวอางดวยวา เกาหลีใตและไตหวันไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจาก 
สหรัฐอเมริกาเปนอันมากในฐานะที่เปนเบี้ยหมากรุกในการดํ าเนินนโยบายปดลอมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Containment Policy)

สํ าหรับประเทศผูมาที่หลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Late 
Industrialization) ตลาดสินคาออกเหลือพื้นที่ไมมาก เพราะถูกประเทศที่เดินนํ าหนายึดครองไป
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เกือบหมดแลว หากไมหาทางขยับขยายตลาด และโดยเฉพาะอยางยิ่งหาทางเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การผลิต  การรวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัยเปนเรื่องที่คาดการณได

สํ าหรับสังคมเศรษฐกิจไทย การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาและการปรับ 
โครงสรางการผลิตเปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดกอนที่ Fallacy of Composition จะปรากฏผล 
อยางเต็มที่
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