คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2543

Bangkok Consensus
รังสรรค ธนะพรพันธุ
“เศรษฐกิจพอเพียง” กําลังกลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’ (Bangkok Consensus)
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอที่ชุมนุมรัฐมนตรี ขาราชการ และ
ประชาชน เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา ทรงเตือนสติชนชาวไทยวา การใชชีวิตอยางฟุมเฟอยหรือเกินความพอเพียง นับเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญอันนํามาซึ่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ พระองคทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความพอมี
พอกิน พอใช มาเปนเวลากวา 25 ป แตไมมีผูนํารัฐบาล ขุนนางนักวิชาการ (technocrats) หรือ
ขาราชการทานใดนอมเกลารับพระราชดํารัสของพระองคไปพิเคราะห และผลักดันไปสูการปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนําเสนอ ‘ทฤษฎีใหม’ เปนครั้งแรกในป 2537 เพื่อ
ใหเกษตรกรสามารถสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดทอนความเสี่ยง
อันเกิดจากความแปรปรวนทางธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเพื่อใหเกษตรกรยืนอยู
บนขาของตนเอง พระองคทรงเผยแพร ‘ทฤษฎีใหม’ อีกวาระหนึง่ ภายหลังวิกฤติการณเศรษฐกิจเดือน
กรกฎาคม 2540 คราวนี้ พสกนิกรนอมเกลารับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมอยางดียิ่ง
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะความรุนแรงของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาพุทธศาสนาในประเด็นการยึดทาง
สายกลางในการดําเนินชีวิต ทั้งระดับปจเจกชน ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ อีกทั้ง
สอดคลองกับเศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist Economics)
และเศรษฐศาสตรแบบคานธี
(Gandhian Economics) ในประเด็นการอยูพอดีกินพอดีและการพึ่งตนเอง พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูห วั มิไดทรงสนับสนุนการพึ่งตนเองชนิดสุดโตง ถึงระดับที่ครัวเรือนตองผลิตทุกสิ่งทุกอยางอันจําเปน
แกการครองชีพเอง ดังนัน้ การใชความชํานัญพิเศษในการผลิตยังคงมีอยู เพียงแตมีการกระจาย
การผลิตเพือ่ สรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระหวางครัวเรือนยังคงมีอยู ในทํานอง
เดียวกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดใหขอเสนอแนะในการปดประเทศ การคาระหวางประเทศยัง
คงมีตามปกติ เพียงแตมิไดเนนการผลิตเพื่อการพาณิชยหรือการผลิตเพื่อการสงออก
ในชวงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในป 2517 ขบวนการพึ่งตนเองในชนบทเริ่มกอตัว ทั้งนี้เปนผลจากวิกฤติการณนํ้ามัน

2
ครัง้ แรกในชวงป 2516-2517 ขบวนการดังกลาวนี้เติบใหญและขยายตัวมากขึ้นภายหลังวิกฤติการณ
นํามั
้ นครั้งที่สองในป 2522 จนกอเกิด ‘ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา’
การพึ่งตนเองและการผลิตเพื่อยังชีพเปนยุทธวิธีหลักของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนา ผูใ หญวบิ ลู ย เข็มเฉลิมทดลองแนวทางวนเกษตร นายแพทยประเวศ วะสี เสนอแนวทางพุทธ
เกษตรกรรม การพัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน การใหความสําคัญแกภูมิปญญาทองถิ่น การ
รวมกลุมเพื่อจัดตั้งองคกรชุมชนหรือองคกรชาวบาน เพื่อสรางความแข็งแกรงและอํานาจตอรองของ
ภาคประชาชน รวมตลอดจนการสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น เหลานี้
ลวนแลวแตเปนยุทธวิธีสําคัญของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
ตลอดช ว งเวลาที่ ระบบเศรษฐกิจ ไทยเผชิญ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ระหวา งป
2523-2529 ราษฎรในชนบทตองพึ่งตนเองมากขึ้น เพราะมิอาจพึ่งรัฐบาลได ยุทธศาสตรชุมชน
ทองถิน่ พัฒนาขยายตัวในชนบท จนกอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ในขณะที่ราษฎร
ในชนบทยึดกุมยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเผยแพร
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทุ ก แห ง หนที่ เ สด็ จ ประพาส รั ฐ บาลส ว นกลางกลั บ ยึ ด กุ มยุท ธศาสตร
‘โลกานุวัตรพัฒนา’ อันเปนไปตามฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus)
ฉั น ทมติ แหง วอชิง ตัน เกิ ด จากการผลัก ดัน ขององคกรโลกบาล (อันประกอบดวย
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ) องคกรผลิตความคิด (Think Tanks) (ดังเชน
Institute for International Economics) และกลุมล็อบบี้ยิสต (Lobbyists) ณ นครวอชิงตัน สหรัฐ
อเมริกา แนวนโยบายเศรษฐกิจตามฉันทมติแหงวอชิงตันตรงกันขามกับฉันทมติวาดวยนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเคนส (Keynesian Consensus)
เศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) เปลงอิทธิพลภายหลังภาวะตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจครั้งใหญในทศวรรษ 2470 (The Great Depression) เนือ่ งจากสามารถใหอรรถาธิบาย
และใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการแกปญหาได ในขณะที่สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเผชิญ
ภาวะความลมเหลวทางวิชาการ อิทธิพลของเศรษฐศาสตรแบบเคนสปรากฏโฉมชัดเจนมากขึ้นภาย
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง จนก อ เกิ ดกระบวนการโลกานุ วั ต รของเศรษฐศาสตร แ บบเคนส
(Globalization of Keynesian Economics) หรื อ อาจเรี ย กว ากระบวนการเคนสานุ วั ต ร
(Keynesianization)
กระบวนการเคนสานุวัตรมิไดเติบใหญเฉพาะในวงวิชาการเศรษฐศาสตรเทานั้น หาก
ขยายสูกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดวย จนกอเกิดฉันทมติวาดวยนโยบายเศรษฐกิจแบบ
เคนส (Keynesian Consensus) สาระสําคัญของฉันทมติดังกลาวนี้อยูที่การแกปญหาการวางงาน
และการจัดระบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) อันเปนแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เนนบทบาทของภาค
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รัฐบาล ในทศวรรษ 2510 เมือ่ เกิดภาวะ Stagflation (= Stagnation + Inflation) อันเปนสภาวการณ
ทีร่ ะบบเศรษฐกิจมีปญหาการวางงานและปญหาเงินเฟอพรอมๆกัน เศรษฐศาสตรแบบเคนสก็ถึงจุดอับ
เมือ่ มิอาจใหอรรถาธิบายและขอเสนอแนะทางนโยบายได ครั้นเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป
2516 ฉันทมติวา ดวยนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนสก็สิ้นอิทธิพล โดยที่ฉันทมติแหงวอชิงตันถีบตัวขึ้น
มามีอิทธิพลแทนที่
ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ลงรากปกหลักในสังคมเศรษฐกิจโลก เมื่อ
โรนัลด เรแกน ยึดกุมเกาอี้ประธานาธิบดีอเมริกัน และมารกาเรต แธตเชอร ยึดครองอํานาจการ
บริหารสหราชอาณาจักรในชวงตนทศวรรษ 2520 นับตัง้ แตนนั้ เปนตนมา ฉันทมติแหงวอชิงตันก็แผ
อิทธิพลปกคลุมโลก
แนวนโยบายเศรษฐกิ จ ตามฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น มี พื้ น ฐานจากลั ท ธิ เ สรี นิ ย มทาง
เศรษฐกิจ ดังนัน้ จึงเนนแนวทางเสรีนิยมทั้งดานการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ และ
ดวยเหตุที่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ฉันทมติแหง
วอชิงตันจึงตองการการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) และการลด
การกํากับและลดการควบคุม (Deregulation)
นับตัง้ แตป 2504 เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) โดยเนนการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม และลงโทษภาคเกษตรกรรม อีกทั้งใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายการแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได ในดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตรที่ใชเริ่มตนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import
Substitution Industrialization) แลวปรับเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
(Export-Oriented Industrialization) โดยทีส่ งั คมเศรษฐกิจไทยเขาสูลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(Catching-up Process) โดยหวังที่จะเปลี่ยนโครงสรางเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly
Industrializing Country = NIC)
กระบวนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย ซึ่งปรับสูแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน
นับตัง้ แตทศวรรษ 2520 และปรากฏโฉมชัดเจนนับตั้งแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา เปนกระบวนการ
ทีต่ รงกันขามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะละเลยหลักการ ‘อยูพอดี กินพอดี’ ละเลยหลักการ
พึง่ ตนเอง และละเลยการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผูนํารัฐบาลไทยและขุนนางนักวิชา
การเรงเครือ่ งสังคมเศรษฐกิจไทยในลูวิ่งระหวางประเทศ โดยหวังที่จะเปน ‘เสือ’ เศรษฐกิจ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา “…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจ
แบบพอมีพอกิน…”
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บัดนี้ สังคมไทยพากันกลาวขวัญถึงเศรษฐกิจพอเพียง วงวิชาการเศรษฐศาสตร แม
แตเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ก็ถกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หนวยราชการชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการของบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกาศที่จะ
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) ผูน ารั
ํ ฐบาล ขาราชการ และนักเศรษฐศาสตรพากันลงเรือ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ บางคนดวย
ความเชือ่ มัน่ อันบริสุทธิ์ใจ โดยที่บางคนมิไดมีความบริสุทธิ์แหงจิต
บัดนี้ เศรษฐกิจพอเพียงกลายเปน ‘ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ’ (Bangkok Consensus)
โดยทีป่ ระชาชนในชนบทในหลายภูมิภาคเดินตามแนวทางนี้มากอนเปนเวลาหลายทศวรรษแลว
สําหรับนักศึกษาปรากฏการณสังคม ประเด็นที่สมควรแกการศึกษา ก็คือ เศรษฐกิจ
พอเพียงจะกลายเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไดหรือไม และไดอยางไร ในประการ
สําคัญ ฉันทมติแหงกรุงเทพฯ จะขจัดอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตันไดหรือไม

