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Bangkok  Consensus

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

“เศรษฐกิจพอเพียง” ก ําลงักลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’ (Bangkok  Consensus)
พระราชด ํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอที่ชุมนุมรัฐมนตรี  ขาราชการ  และ

ประชาชน  เมือ่วนัที่ 4 ธันวาคม 2540  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจติรลดา  ทรงเตอืนสติชนชาวไทยวา  การใชชีวิตอยางฟุมเฟอยหรือเกินความพอเพียง นับเปนเหตุ
ปจจัยสํ าคัญอันนํ ามาซึ่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ พระองคทรงมีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับความพอมี  
พอกนิ  พอใช  มาเปนเวลากวา 25 ป  แตไมมีผูนํ ารัฐบาล  ขุนนางนักวิชาการ  (technocrats)  หรือ 
ขาราชการทานใดนอมเกลารับพระราชดํ ารัสของพระองคไปพิเคราะห  และผลักดันไปสูการปฏิบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนํ าเสนอ ‘ทฤษฎีใหม’  เปนครั้งแรกในป 2537  เพื่อ
ใหเกษตรกรสามารถสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ  และปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดทอนความเสี่ยง 
อันเกิดจากความแปรปรวนทางธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเพื่อใหเกษตรกรยืนอยู
บนขาของตนเอง   พระองคทรงเผยแพร ‘ทฤษฎีใหม’ อีกวาระหนึง่ภายหลังวิกฤติการณเศรษฐกิจเดือน
กรกฎาคม 2540  คราวนี้ พสกนิกรนอมเกลารับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมอยางดียิ่ง  
ทัง้นีอ้าจเปนเพราะความรุนแรงของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาพุทธศาสนาในประเด็นการยึดทาง
สายกลางในการดํ าเนินชีวิต  ทั้งระดับปจเจกชน  ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  และระดับรัฐ  อีกทั้ง
สอดคลองกับเศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist Economics)   และเศรษฐศาสตรแบบคานธี
(Gandhian Economics)   ในประเดน็การอยูพอดีกินพอดีและการพึ่งตนเอง  พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวัมไิดทรงสนบัสนุนการพึ่งตนเองชนิดสุดโตง  ถึงระดับที่ครัวเรือนตองผลิตทุกสิ่งทุกอยางอันจํ าเปน
แกการครองชีพเอง    ดังนัน้  การใชความชํ านัญพิเศษในการผลิตยังคงมีอยู  เพียงแตมีการกระจาย
การผลติเพือ่สรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระหวางครัวเรือนยังคงมีอยู ในทํ านอง
เดยีวกนั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดใหขอเสนอแนะในการปดประเทศ  การคาระหวางประเทศยัง
คงมตีามปกต ิ เพียงแตมิไดเนนการผลิตเพื่อการพาณิชยหรือการผลิตเพื่อการสงออก

ในชวงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มมีพระราชดํ ารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกจิพอเพยีงในป 2517 ขบวนการพึ่งตนเองในชนบทเริ่มกอตัว ทั้งนี้เปนผลจากวิกฤติการณนํ้ ามัน
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คร้ังแรกในชวงป 2516-2517  ขบวนการดังกลาวนี้เติบใหญและขยายตัวมากขึ้นภายหลังวิกฤติการณ
นํ ้ามนัครั้งที่สองในป 2522  จนกอเกิด ‘ยทุธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา’

การพึ่งตนเองและการผลิตเพื่อยังชีพเปนยุทธวิธีหลักของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พฒันา  ผูใหญวบูิลย  เข็มเฉลิมทดลองแนวทางวนเกษตร  นายแพทยประเวศ วะสี เสนอแนวทางพุทธ
เกษตรกรรม การพัฒนาบนพื้นฐานของวฒันธรรมชมุชน การใหความสํ าคัญแกภูมิปญญาทองถิ่น  การ
รวมกลุมเพื่อจัดตั้งองคกรชุมชนหรือองคกรชาวบาน เพื่อสรางความแข็งแกรงและอํ านาจตอรองของ
ภาคประชาชน  รวมตลอดจนการสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น เหลานี้
ลวนแลวแตเปนยุทธวิธีสํ าคัญของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา

ตลอดชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจระหวางป 
2523-2529  ราษฎรในชนบทตองพึ่งตนเองมากขึ้น  เพราะมิอาจพึ่งรัฐบาลได  ยทุธศาสตรชุมชน 
ทองถิน่พฒันาขยายตัวในชนบท  จนกอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา  ในขณะที่ราษฎร
ในชนบทยึดกุมยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา  โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเผยแพร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกแหงหนที่เสด็จประพาส รัฐบาลสวนกลางกลับยึดกุมยุทธศาสตร 
‘โลกานุวัตรพัฒนา’  อันเปนไปตามฉันทมติแหงวอชิงตัน  (Washington Consensus)

ฉันทมติแหงวอชิงตันเกิดจากการผลักดันขององคกรโลกบาล (อันประกอบดวย
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ)  องคกรผลิตความคิด  (Think Tanks)  (ดังเชน 
Institute  for  International  Economics)  และกลุมล็อบบ้ียิสต (Lobbyists) ณ นครวอชิงตัน  สหรัฐ
อเมริกา แนวนโยบายเศรษฐกิจตามฉันทมติแหงวอชิงตันตรงกันขามกับฉันทมติวาดวยนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเคนส  (Keynesian Consensus)

เศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian  Economics) เปลงอิทธิพลภายหลังภาวะตกตํ่ า
ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญในทศวรรษ 2470 (The  Great Depression)  เนือ่งจากสามารถใหอรรถาธิบาย
และใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการแกปญหาได  ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเผชิญ
ภาวะความลมเหลวทางวิชาการ อิทธิพลของเศรษฐศาสตรแบบเคนสปรากฏโฉมชัดเจนมากขึ้นภาย
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนกอเกิดกระบวนการโลกานุวัตรของเศรษฐศาสตร แบบเคนส  
(Globalization of Keynesian Economics) หรืออาจเรียกวากระบวนการเคนสานุวัตร 
(Keynesianization)

กระบวนการเคนสานุวัตรมิไดเติบใหญเฉพาะในวงวิชาการเศรษฐศาสตรเทานั้น  หาก
ขยายสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจดวย  จนกอเกิดฉันทมตวิาดวยนโยบายเศรษฐกิจแบบ
เคนส  (Keynesian Consensus)  สาระส ําคญัของฉันทมติดังกลาวนี้อยูที่การแกปญหาการวางงาน
และการจัดระบบรัฐสวัสดิการ  (Welfare State) อันเปนแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เนนบทบาทของภาค
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รัฐบาล  ในทศวรรษ 2510  เมือ่เกิดภาวะ Stagflation (= Stagnation + Inflation)  อันเปนสภาวการณ
ทีร่ะบบเศรษฐกจิมีปญหาการวางงานและปญหาเงินเฟอพรอมๆกัน เศรษฐศาสตรแบบเคนสก็ถึงจุดอับ  
เมือ่มอิาจใหอรรถาธิบายและขอเสนอแนะทางนโยบายได  คร้ันเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 
2516  ฉันทมตวิาดวยนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนสก็ส้ินอิทธิพล  โดยที่ฉันทมติแหงวอชิงตันถีบตัวขึ้น
มามอิีทธิพลแทนที่

ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม   (Neo-Liberalism)  ลงรากปกหลักในสังคมเศรษฐกิจโลก  เมื่อ
โรนลัด  เรแกน ยึดกุมเกาอี้ประธานาธิบดีอเมริกัน  และมารกาเรต  แธตเชอร ยึดครองอํ านาจการ
บริหารสหราชอาณาจักรในชวงตนทศวรรษ 2520  นบัต้ังแตนัน้เปนตนมา  ฉันทมติแหงวอชิงตันก็แผ
อิทธิพลปกคลุมโลก

แนวนโยบายเศรษฐกิจตามฉันทมติแหงวอชิงตันมีพื้นฐานจากลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกจิ  ดังนัน้  จงึเนนแนวทางเสรีนิยมทั้งดานการคา  การลงทุน  และการเงินระหวางประเทศ  และ
ดวยเหตุที่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ฉันทมติแหง 
วอชงิตนัจงึตองการการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization)  และการลด
การกํ ากับและลดการควบคุม  (Deregulation)

นบัต้ังแตป 2504  เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร
การพฒันาเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล  (Unbalanced  Growth) โดยเนนการ
พฒันาภาคอตุสาหกรรม  และลงโทษภาคเกษตรกรรม  อีกทั้งใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิมากกวาเปาหมายการแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได  ในดานการ
พฒันาอตุสาหกรรม  ยุทธศาสตรที่ใชเร่ิมตนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนํ าเขา  (Import 
Substitution Industrialization) แลวปรับเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก   
(Export-Oriented Industrialization) โดยทีสั่งคมเศรษฐกิจไทยเขาสูลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(Catching-up Process) โดยหวังที่จะเปลี่ยนโครงสรางเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly 
Industrializing Country = NIC)

กระบวนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย  ซึ่งปรับสูแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน
นบัต้ังแตทศวรรษ 2520  และปรากฏโฉมชัดเจนนับต้ังแตทศวรรษ 2530  เปนตนมา  เปนกระบวนการ
ทีต่รงกนัขามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะละเลยหลักการ ‘อยูพอดี กินพอดี’  ละเลยหลักการ
พึง่ตนเอง  และละเลยการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ   ในขณะที่ผูนํ ารัฐบาลไทยและขุนนางนักวิชา
การเรงเครือ่งสังคมเศรษฐกิจไทยในลูวิ่งระหวางประเทศ  โดยหวังที่จะเปน  ‘เสือ’  เศรษฐกิจ  พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํ ารัสวา  “…การจะเปนเสือนั้นไมสํ าคัญ  สํ าคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจ
แบบพอมีพอกิน…”
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บัดนี ้  สังคมไทยพากันกลาวขวัญถึงเศรษฐกิจพอเพียง  วงวิชาการเศรษฐศาสตร  แม
แตเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  ก็ถกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  หนวยราชการชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการของบประมาณ  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกาศที่จะ
ยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549)  ผูน ํารัฐบาล  ขาราชการ  และนักเศรษฐศาสตรพากันลงเรือ  ‘เศรษฐกิจพอเพียง’  บางคนดวย
ความเชือ่มัน่อันบริสุทธิ์ใจ  โดยที่บางคนมิไดมีความบริสุทธิ์แหงจิต

บัดนี ้  เศรษฐกิจพอเพียงกลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’ (Bangkok Consensus)  
โดยทีป่ระชาชนในชนบทในหลายภูมิภาคเดินตามแนวทางนี้มากอนเปนเวลาหลายทศวรรษแลว

สํ าหรบันกัศกึษาปรากฏการณสังคม  ประเด็นที่สมควรแกการศึกษา  ก็คือ  เศรษฐกิจ
พอเพยีงจะกลายเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไดหรือไม  และไดอยางไร  ในประการ
สํ าคญั  ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ จะขจัดอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตันไดหรือไม
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