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อาเซียตะวันออก
ศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก?

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            นับเปนเวลาเกือบทศวรรษที่อาเซียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) และกลุมประเทศอาเซียน ถูกธนาคารโลกชูใหเปนแบบอยาง
ของโลกที่สามในการพัฒนาเศรษฐกิจ จนถึงกับมีการกลาวถึง "แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก" 
(East Asian Model) ประดุจวาประเทศเหลานี้ดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาบนเสนทางเดียวกัน
โดยไมผิดเพี้ยน ซึ่งมิไดตรงกับขอเท็จจริง ยิ่งธนาคารโลกกลาวถึงความมหัศจรรยของเศรษฐกิจ
อาเซียตะวันออก จนถึงกับมีการตีพิมพเผยแพรหนังสือชื่อ The East Asian Miracle : Economic 
Growth and Public Policy (Oxford University Press, 1993) เพื่อที่จะใหภูมิภาคอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกาเอาเปนแบบอยาง ก็ยิ่งเปนการกระทํ าที่เลยเถิด
ไปมาก
           บัดนี้ นักเศรษฐศาสตรจํ านวนหนึ่งเริ่มตีพิมพผลงานวิจัยเพื่อชี้ใหเห็นวา 
ความมหัศจรรยของเศรษฐกิจอาเซียตะวันออกเปนเพียงมายาคติเทานั้น งานชิ้นสํ าคัญเปนของ
ศาสตราจารยลอวเรนส ลอ (Lawrence Lau) แหง Stanford University และศาสตราจารย
อัลวิน ยัง (Alwyn Young) แหง M.I.T.
           เมื่อศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) กลาวถึง The Myth of 
Asia's Miracle ในการประชุม Pacific Rim Forum เมื่อตนเดือนธันวาคม 2538 นักเศรษฐศาสตร
อาเซียรวมกัน `เหยียบ' ศาสตราจารยครุกแมนดวยความพรอมใจยิ่ง
 ผมไมมีโอกาสอานบทความที่ศาสตราจารยครุกแมนเสนอตอที่ประชุมคร้ังนี้ 
แตเมื่ออานจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพแลว มั่นใจวาเปนบทความเดียวกับบทความ
ชื่อเดียวกันนี้  ซึ่งตีพิมพในวารสาร Foreign Affairs, Vol.73, No.6 (November-December 
1994)
           ในบทความดังกลาว ศาสตราจารยครุกแมนชี้ใหเห็นวา การเติบโตของ
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) อันประกอบดวยสิงคโปร ฮองกง ไตหวัน 
และเกาหลีใต เกิดจากการเพิ่มปจจัยการผลิตมากกวาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
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การระดมทรัพยาการเปนหัวใจสํ าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ 
ไมวาจะเปนการระดมแรงงานในการผลิต การระดมเงินทุนจากการออมและการทุมการลงทุน
ทางกายภาพ โดยที่เกือบจะไมมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเลย
           แตการเจริญเติบโตดวยการเพิ่มปจจัยการผลิตนั้นเปนยุทธวิธีที่มีขอจํ ากัด 
เพราะในวันหนึ่งปจจัยการผลิตตองรอยหรอลง และระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถเจริญเติบโต
ตอไปได ภาคเกษตรกรรมที่เติบโตดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจักตองเผชิญจุดอับตันเมื่อไมมี
ที่ดินที่จะขยายตอไปได ในประการสํ าคัญ การเพิ่มปจจัยการผลิตปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัย
เดียว ถึงจุดหนึ่งก็ตองเผชิญกับภาวะผลผลิตลดนอยถอยลง (Diminishing Returns)
           ผลการวิจัยที่พบวา กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียไมมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และดวยเหตุดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตจึงมิไดเพิ่มข้ึน นับเปนประจักษพยาน
สํ าคัญที่บงบอกวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ มประเทศอาเซียตะวันออกมิใช
ส่ิงมหัศจรรย เพราะเปนการเจริญเติบโตที่กํ าลังรอวันพบจุดอับตัน
            ศาสตราจารย ครุกแมนพยายามประมวลผลการวิจัยที่ เสนอประมาณการ
เกี่ยวกับ Total Factor Productivity ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย ซึ่งเปนการ
ประมาณการภายใตระเบียบวิธีการศึกษาที่เรียกวา Growth Accounting อันเปนวิธีการศึกษา
ที่พยายามประมาณการตัวเลขวา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆเกิดจาก
การใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด และเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิต
มากนอยเพียงใด
            ศาสตราจารย ครุกแมนวิพากษความมหัศจรรย ทางเศรษฐกิจของอาเซีย
ตะวันออกอยางมีการจํ าแนก แมเขาจะเชื่อวากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมไมสามารถเติบโต
ในอัตราสูงไดนานเนื่องเพราะประสิทธิภาพการผลิตมิไดเพิ่มข้ึน แตก็มีความเห็นวา ญ่ีปุนเลือกใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่แตกตางออกไป เพราะญี่ปุ นเนนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางสํ าคัญ 
จนสามารถไลกวดประเทศมหาอํ านาจอื่นในดานเทคโนโลยีได (technological catching-up) 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนมิไดเกิดจากการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนเทานั้น หากยังเปนผล
จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มข้ึนอีกดวย การทุมพัฒนาดานเทคโนโลยี่นี้เองทํ าใหนักวิชาการ
อเมริกันจํ านวนไมนอยเฝามองญี่ปุนดวยความหวาดหวั่น ชื่อหนังสือเร่ือง The Emerging 
JapaneseSuperstate ของ Herman Kahn ก็ดี และ Japan as Number One ของ Ezra Vogel 
ก็ดีสะทอนใหเห็นความรูสึกดังกลาวนี้ แตญ่ีปุนก็ตองเผชิญกับภาวะถดถอยนับแตป 2534 
เปนตนมา และยากที่จะเติบโตในอัตราสูงดังปางกอนอีกได
            ศาสตราจารยครุกแมนมีความเห็นวา ผูคนมองสาธารณรัฐประชาชนจีนวา
จะมีความรุงโรจนทางเศรษฐกิจเกินกวาความเปนจริง การคาดการณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
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ในอนาคตเปนเรื่องยากยิ่ง เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหาขอมูลสถิติที่เชื่อถือมิได
อยูมาก มิหนํ าซํ้ ายังมีปญหาในการเลือกใชปฐานในการประมาณการอีกดวย

           เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียแตกตาง
จากญี่ปุนและสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังแตกตางกันภายในกลุมเดียวกันอีกดวย แตความ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ทํ าใหนักวิชาการจํ านวนไมนอยเสนอบทสรุป
สํ าคัญอยางนอย 3 ประการคือ

           ประการแรก โลกมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอยางสํ าคัญ 
จนเปนเหตุใหชาติมหาอํ านาจตะวันตกสูญเสียความไดเปรียบที่มีอยู เดิม แตศาสตราจารย
ครุกแมนเสนอใหมองขอเท็จจริงที่วา ความแตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศตางๆหาได
ลดลงไม การถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอาจจะมีเฉพาะบางอุตสาหกรรม หาไดมีทุก
อุตสาหกรรม หรือหาไดเปนปรากฏการณทั่วไปไม ดวยเหตุดังนี้เอง การเติบโตของประสิทธิภาพ
การผลิตในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมจึงมิไดมีมากไปกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ขอเท็จจริง 
ที่วา ความแตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศมิไดลดลงอยางสํ าคัญนี้เอง ชวยอธิบายวา 
เหตุใดเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแลวจึงเคลื่อนยายไปสูโลกที่สามไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทศวรรษ 2530 สวนใหญเคลื่อนยายไปสูละตินอเมริกา มิใชอาเซียตะวันออก มิหนํ าซํ้ าเงินทุน
จากอาเซียตะวันออกกลับถูกสงออกไปลงทุนในประเทศอื่น ในทัศนะของศาสตราจารยครุกแมน 
ปรากฏการณดังกลาวนี้ อาจเปนเพราะวา อาเซียตะวันออกกํ าลังเผชิญกับภาวะผลตอบแทนจาก
การลงทุนลดนอยถอยลง

           ประการที่สอง  มีความเชื่อในหมูนักวิชาการจํ านวนมากวา ศูนยอํ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลกกํ าลังเคลื่อนยายไปสูอาเซียแปซิฟก แมวาการเติบโตอยางรวดเร็วของอาเซีย
ตะวันออกมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในสังคมเศรษฐกิจโลก แตศาสตราจารย
ครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา หากอาเซียตะวันออกยังมิไดเติบโตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และหากอาเซียตะวันออกตองเผชิญกับภาวะความตกตํ่ าของผลตอบแทนจากการลงทุน การ
คาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจทางเศรษฐกิจของโลกก็จะเกินเลยจากความ
เปนจริง

           ประการที่สาม นักวิชาการจํ านวนไมมากชี้ใหเห็นวา ความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียตะวันออกเปนผลจากระบบสังคมเศรษฐกิจที่ `เหนือ' กวาสังคมตะวันตก โดยที่ระบบ
สังคมเศรษฐกิจตะวันออกเปนระบบที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ควบคูกับการแทรกแซงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐ แตศาสตราจารยครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา ขอสรุปดังกลาวนี้มีลักษณะเหวี่ยงแห
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มากเกินไป เพราะระบบอาเซียมิไดมีอยูเพียงระบบเดียว แตก็ยอมรับวา อาเซียตะวันออกได
ประโยชนอยางสํ าคัญจากนโยบายการคาเชิงยุทธศาสตรและนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม

           บรรดานักเศรษฐศาสตรอาเซียพากันรุม `ถลม' เมื่อศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ความเห็นขางตนนี้ตอที่ประชุม Pacific Rim Forum ในจํ านวนนี้รวมนายศุภชัย พานิชภักดิ์  
จากประเทศไทย เอ็ดเวิรด เช็น (Edward Chen) จากฮองกง  นัวรดิน โซปอี (Noordin Sopiee) 
จากมาเลเซีย  และทิโมธี ออง (Timothy Ong) จากบรูไน
           ผมประมวลขอวิพากษวิจารณจากรายงานขาวใน The Nation (December 2, 
1995) และ Financial Day (ฉบับวันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2538) และเห็นวาขอวิพากษวิจารณ
ที่สํ าคัญเปนประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาของ Growth Accounting ซึ่งเปนเรื่องเทคนิค
การประมาณการ อันไมเหมาะที่จะกลาว ณ ที่นี้
           ในอดีตที่เปนมา บทวิพากษ "แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก" มักจะมาจาก
นักวิชาการนอกกระแสหลัก แตงานของ Lawrence Lau, Alwyn Young และ Paul Krugman 
เปนการวิพากษจากกระบวนทัศนของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก อันเปนสํ านักเดียวกับที่เชิด
ชูแบบจํ าลองนี้
           บทวิพากษที่วา ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกเปนเพียง
มายาภาพ  จึงควรแกการรับฟงและพินิจพิเคราะหยิ่ง
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