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สาระสํ าคัญของฉันทมติแหงวอชิงตัน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ผูคนจํ านวนไมมากนักที่ทราบวา “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington 
Consensus เปนคํ าที่ประดิษฐข้ึนโดยจอหน วิลเลยีมสัน (John Williamson)

จอหน วิลเลยีมสนัมใิชคนอเมริกัน หากแตเปนชาวอังกฤษที่อพยพเขาไปปกหลัก
ท ํางานวชิาการในสหรัฐอเมริกานับต้ังแตป 2524 เปนตนมา กอนหนานั้น เขาเคยเปนอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยยอรค 
(University of York) ระหวางป 2506-2511  และมหาวิทยาลัยวอริก (University of Warwick) 
ระหวางป 2513-2520 ทั้งเคยทํ างานเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแหงประเทศ
อังกฤษในชวงเวลาสั้นๆ (2511-2513) อีกดวย

วิลเลียมสันเคยพเนจรสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยอเมริกันชั้นนํ าหลายแหง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Princeton University (2505-2506)  และ M.I.T. (2510)  ในป 2521  
วิลเลยีมสนัตดัสินใจอํ าลาปตุภูมิมาตุคาม เร่ิมตนดวยการสอนหนังสือในบราซลิ ณ มหาวิทยาลัย
Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro ระหวางป 2521-2524  และนับต้ังแตป 
2524 เปนตนมา  เขาตัดสินใจลงเสาปกหลักอยูที่ Institute for International Economics นครวอ
ชงิตนั ดีซ ี ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยในระหวางนั้นลาไปทํ างานวิจัยในธนาคารโลกระหวางป 
2539-2542 แลวกลับมาอยูโยง Institute for International Economics ดังเดิม

งานวิชาการสํ าคัญของวิลเลียมสันอยู ในสาขาเศรษฐศาสตร การเงินและ 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตเมื่อตนทศวรรษ 2530 
วิลเลียมสันผลิตงานวิชาการเกี่ยวกับรัสเซียและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น 
การเงนิและการคาระหวางประเทศหลายเลม (ดูภาคผนวก)

ในป 2532 จอหน วิลเลยีมสนัเขียนบทความเรื่อง “What Washington Means 
By Policy Reform” น ําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาเรื่องการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจในละติน 
อเมริกา  ซึ่งจัดโดย Institute for International Economics บทความเรื่องนี้ตอมาตีพิมพในหนังสือ
ชื่อ Latin American Adjustment : How Much Has Happened? (1990)
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ในบทความเรื่องดังกลาวนี้ จอหน วิลเลยีมสนั ตองการประมวลชุดของนโยบาย 
(Policy Menu) ซึง่บรรดาสถาบันผลิตความคิด (Think Tanks) ในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็น
รวมกันวาเปนนโยบายที่เหมาะสมสํ าหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งนี้วิลเลียมสันคัดสรรเฉพาะ
นโยบายทีม่ีผูเห็นรวมกันเปนสวนใหญ วิลเลียมสันใชวลีวา The lowest common denominator 
of policy advice  โดยเจาะจงวาเปนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาเทานั้น

ศัพท “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington Consensus ติดตลาดอยาง 
รวดเร็ว และมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยที่มีการใชศัพทนี้ในความหมายที่แตกตางไปจากที่ 
วิลเลียมสันใชแตด้ังเดิม  ฉันทมติแหงวอชิงตันหรือ Washington Consensus กลายเปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) อันเปนศพัทที่ผูใดจะหยิบฉวยไปใชอยางไรก็ได โดยที่วิลเลียมสันมิได
เปนเจาของลิขสิทธิ์ประดิษฐกรรมที่เกิดจากมันสมองของเขาเอง

จอหน วิลเลยีมสนัน ําเสนอเมนูนโยบายอันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุดสํ าหรับ
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาดังตอไปนี้

นโยบายชดุที่หนึ่งวาดวยวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) วิลเลียมสัน 
ใชคํ าวา “วินัยทางการคลัง” ในความหมายอยางกวาง โดยเนนการลดการขาดดุลทางการคลัง 
(Fiscal Deficit) มไิดใชในความหมายอยางแคบ  ซึง่เจาะจงใหหมายถึงการใชงบประมาณสมดุล 
(Balanced Budget) อันเปนแนวนโยบายงบประมาณที่กองทุนการเงินระหวางประเทศพยายาม
กดดนัใหประเทศในโลกที่สามดํ าเนินการ รัฐบาลประเทศในละตินอเมริกาและประเทศอื่นๆในโลก
ทีส่ามมกัจะมีการใชจายเกินตัว การใชงบประมาณขาดดุลนอกจากจะสรางแรงกดดันของเงินเฟอ
และบัน่ทอนฐานะความมั่นคงทางการคลังแลว ยังทํ าใหดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)  
ขาดดุลอีกดวย การลดการขาดดุลทางการคลังจะกอใหเกิดผลในทางตรงกันขาม นอกจากฐานะ
การคลงัมคีวามมั่นคงมากขึ้นและแรงกดดันเงินเฟอลดลงแลว ดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลนอยลง
อีกดวย

นโยบายชุดที่สองวาดวยการจัดลํ าดับความสํ าคัญของรายจายรัฐบาล  
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับของจอหน วิลเลยีมสนั เสนอใหกํ าหนดแนวนโยบายงบประมาณที่สํ าคัญ 
2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก รัฐบาลควรยกเลิกหรือลดการใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เพราะการ
ใหเงินอุดหนุนเกื้อกูลใหความไรประสิทธิภาพดํ ารงอยู นอกจากนี้ การใหเงินอุดหนุนยังบิดเบือน
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อีกดวย
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ประการที่สอง รัฐบาลควรใหความสํ าคัญในการจัดสรรงบประมาณดานการ
ศึกษาและการสาธารณสุข รวมตลอดจนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(Infrastructure) การใชจายดานการศึกษาและการสาธารณสุขมีผลตอการสะสมทุนมนุษย 
(Human Capital) สวนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีผลเกื้อกูลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

นโยบายชดุที่สามวาดวยการปฏิรูปภาษีอากร (Tax Reform) ฉันทมติแหง 
วอชิงตัน ฉบับจอหน วิลเลยีมสนั เสนอแนวทางการปฏิรูปภาษีอากร 2 ประการ

ประการแรก การปฏรูิประบบภาษีอากรควรเนนการขยายฐานภาษี (Tax Base) 
มากกวาการปรับอัตราภาษี (Tax Rate) การขยายฐานภาษีจะชวยใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มข้ึน ทั้งนี้
เนือ่งจากบคุลธรรมดา นิติบุคคล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํ านวนมากมิไดอยูในความครอบคลุม
ของฐานภาษ ีการปรับอัตราภาษีมีผลกระทบตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่การขึ้นภาษี
ในอตัราสูงอาจเปนสิ่งจูงใจใหมีการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) ได

ประการที่สอง อัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Tax Rate) ควรกํ าหนดให
อยูในอัตราตํ่ า  การเกบ็อัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลงในอัตราสูงมีผลลิดรอนสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งจูงใจในการทํ างาน

นโยบายชุดที่สี่ว าดวยอัตราดอกเบี้ย ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน  
วิลเลยีมสนั  เสนอแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ย 2 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก อัตราดอกเบี้ยควรปลอยใหเปนเรื่องของกลไกตลาดการเงินภายใน
ประเทศ  รัฐบาลมิควรควบคุมอัตราดอกเบี้ย

ประการที่สอง หากจะมกีารก ําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลควรดํ าเนินการ
ใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Interest Rate) มคีาเปนบวก  ทัง้นีอั้ตราดอกเบี้ยที่แทจริงหมายถึง
อัตราดอกเบี้ยในนาม (Nominal Interest Rate) หกัดวยอตัราเงินเฟอ  หากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
มีคาติดลบ นอกจากจะบั่นทอนสิ่งจูงใจในการออมแลว ยังอาจเปนเหตุใหเงินทุนเคลื่อนยาย 
ออกนอกประเทศ (Capital Outflow) อีกดวย ในกรณีตรงกันขาม การที่อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงมีคา
เปนบวก ยอมมผีลในการใหส่ิงจูงใจในการออม  และยับยั้งการเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศ 
หรืออาจมีแรงดึงดูดเงินทุนเขาประเทศ (Capital Inflow) ได
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นโยบายชุดที่หาวาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน  
วิลเลียมสัน เสนอใหดํ าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลการแขงขัน (Competitive 
Exchange Rate) ซึง่วิลเลยีมสนัหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลการสงออก

นโยบายชุดที่หกวาดวยการเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศ (Trade 
Liberalization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอแนวนโยบายการคาเสรี 2 
ประการ กลาวคือ

ประการแรก การท ําลายกํ าแพงภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) ดวยการลดอากร
ขาเขาใหอยูในระดับที่ต่ํ าที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้เพื่อใหการคาระหวางประเทศเผชิญกับ
อุปสรรคดานภาษีศุลกากรนอยที่สุด โดยที่การขยายตัวของการคาระหวางประเทศจะชักนํ าใหเกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประการที่สอง รัฐบาลไมควรเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลาง (Intermediate 
Goods) ที่ใชไปในการผลิตเพื่อการสงออก การเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางกระทบตอ 
ตนทุนการผลิต การที่ตนทุนการผลิตอยูในระดับสูงยอมบ่ันทอนฐานะการแขงขันในตลาดโลก  
การเลกิเกบ็อากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางจะชวยเสริมฐานะการแขงขันดังกลาวนี้

นโยบายชุดที่เจ็ดวาดวยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign 
Direct Investment) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลยีมสนัเสนอใหรัฐบาลกํ าหนดนโยบาย
สงเสรมิการลงทนุจากตางประเทศ โดยหวังผลประโยชนสํ าคัญอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก 
การไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ (Capital Inflow) อีกดานหนึ่ง ไดแก การถายโอน
เทคโนโลยีและทักษะระหวางประเทศ

นโยบายชุดที่แปดวาดวยการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาค
เอกชน (Privatization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหลดบทบาทของ 
รัฐบาลในดานการผลิตสินคาและบริการตางๆโดยตรง โดยถายโอนหนาที่การผลิตไปใหภาคเอกชน 
ผลทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ นอกจากจะชวยลดขนาดและบทบาทของ
รัฐบาลแลว ยงัอาจชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการอีกดวย เหตุที่วิลเลียมสันมองการณ
ในดานดีจากนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน ก็คือ วิสาหกิจเอกชนมีความเปน 
เจาของ (Ownership)  และความรับผิด (Accountability) ชดัเจนมากกวารัฐวิสาหกิจ  ผูบริหาร 
รัฐวิสาหกิจแมโดยนิตินัยมีสวนเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ แตโดยพฤตินัยมิไดสํ านึกถึงความเปน 
เจาของดงักลาว การบริหารจัดการจึงมิไดทุมเทและรับผิดมากเทาผูเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชน
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นโยบายชุดที่เกาวาดวยการลดการควบคุมและการกํ ากับ (Deregulation)
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหรัฐบาลลดการควบคุมและการกํ ากับระบบ
เศรษฐกจิและกจิกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวา การควบคุมและการกํ ากับมากเกินไป 
นอกจะตองเสียตนทุนสงู โดยทีอ่าจไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดแลว ยังเกื้อกูลการฉอราษฎร
บังหลวง และเปดชองใหผูมีอํ านาจใชอํ านาจในทางฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย  
ในประการส ําคญั ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปนจักรกลสํ าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจในโลกที่สาม โดยทั่วไปแลวไมสามารถเขาถึงผูมีอํ านาจ ในขณะที่กลุมทุนขนาดใหญ
สามารถหลุดพนจากกระบวนการควบคุมและกํ ากับของรัฐบาลได ทั้งนี้โดยอาศัยประโยชนจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

นโยบายชดุที่สิบวาดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (Property Rights) ฉันทมติ
แหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหกํ าหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหชัดเจน (Property 
Rights Assignment) ความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นอกจากจะกอใหเกิดความ 
ไมชัดเจนในความเปนเจาของแลว ยังสรางความไมชัดเจนในการรับผิดอีกดวย ความไมชัดเจน
ในกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิน ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมาย และความไรประสิทธิภาพของ
กระบวนการยติุธรรม ทํ าลายสิ่งจูงใจในการออมและในการสะสมทรัพยสิน ซึ่งไมเปนผลดีตอการ
เตบิโตของระบบทุนนิยม

ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุด 
ดังที่กลาวขางตนนี้ เพียงชั่วเวลาทศวรรษเศษ ฉันทมติแหงวอชิงตันก็แปรสภาพเปนนโยบาย
เศรษฐกิจโลก (Global Economic Policy) และเปนประเด็นแหงวิวาทะทั้งในวงวิชาการและในทาง
การเมอืง แตฉันทมติแหงวอชิงตันในทศวรรษ 2540 แตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลยีมสันนํ าเสนอ
ในป 2532 เปนอันมาก
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