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 ศาสตราจารยปเตอร ที. เบาเออร (Peter T. Bauer) หรือที่สภาขุนนางแหงสหราช
อาณาจักร (House of Lords) รูจกักันในฐานันดรศักดิ์ “ลอรดเบาเออร” (Lord Bauer) ถงึแกอนิจกรรม
เมือ่วนัที ่ 2 พฤษภาคม 2545 โลกวิชาการไดสูญเสียนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญ โลกที่สามตองสูญเสีย
นักวิชาการที่ยืนอยูขางประชาชน โดยเฉพาะคนจน และฝายขวาตองสูญเสียหัวหอกทางปญญา 
คนสํ าคัญ

ปเตอร ที. เบาเออร เปนชาวฮงัการี เกิดในนครบดูาเปสตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2458 บิดามอีาชพีเปนนักบัญชี เมื่อสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยม เพื่อนบิดาสงเสียใหไปศึกษาตอใน
ประเทศอังกฤษในป 2477 เบาเออรเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ สังกัด Gonville and Caius 
College เวลานั้นเบาเออรมปีญหาภาษาอังกฤษคอนขางมาก แตสามารถเอาตัวรอด และสํ าเร็จการ
ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรโดยไดรับเกียรตินิยมอันดับที่หนึ่งในป 2480 เบาเออรเดิน
ทางกลับฮังการีเพื่อศึกษาวิชานิติศาสตรที่คางไวใหจบและรับราชการทหารดวย ในป 2482 เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองปะทุข้ึน เบาเออรเดินทางไปอังกฤษ และทํ างานในบริษัท Gutherie and 
Company ซึง่มธีุรกิจการทํ าสวนยางในมลายา เบาเออรเร่ิมเรียนรูวิถีชีวิตของประชาชนในโลกที่สาม
จากการทํ างานกับบริษัทนี้

ในป 2540 เบาเออรเปลี่ยนอาชีพเปนอาจารยสอนวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรของ
มหาวิทยาลัยลอนดอน และเริ่มศึกษาอุตสาหกรรมการทํ าสวนยางในมลายาอยางจริงจัง ผลงาน
ปรากฏเปนหนังสือชื่อ The Rubber Industry (1948) ซึง่สรางชือ่เสียงอยางมาก ผลงานอีกเลมหนึ่งที่
สรางชือ่เสียงใหเบาเออรในฐานะนักวิชาการในระยะแรกเริ่มก็คือ West African Trade (1954)

เบาเออรยายจากมหาวิทยาลัยลอนดอนไปสูมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2491 ดํ ารง
ตํ าแหนง Lecturer ระหวางป 2491-2499 และดํ ารงตํ าแหนง Smuts Reader in Commonwealth 
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Studies ระหวางป 2499-2503 แลวจึงยายไปกินตํ าแหนงศาสตราจารย ณ London School of 
Economics and Politics (LSE) จวบจนเกษียณอายุในป 2526

เบาเออรเพิ่งมีฐานันดรเปน Lord Bauer ในป 2525 กอนเกษียณจากอาชีพอาจารย
มหาวทิยาลยัเพียงปเดียว รัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร (Margaret Thatcher) เปนผูเสนอขอ
ฐานันดรดังกลาวนี้ให เนื่องจากเบาเออรมีจุดยืนทางเศรษฐกิจและการเมืองใกลชิดกับพรรค 
อนุรักษนิยม

ผูที่ติดตามและศึกษาการเมืองอังกฤษยอมตองตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพล 
ของนักวิชาการเชื้อสายฮงัการใีนยุคทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 อันไดแก นิโคลัส คาลดอร 
(Nicholas Kaldor) โธมัส บาล็อก (Thomas Balogh) และปเตอร เบาเออร ทั้งสามเปนนัก 
เศรษฐศาสตร เรียงลํ าดับจากฝายซายไปสูฝายขวา คาลดอร แมจะจบการศึกษาจาก LSE แตไปต้ัง
ฐานทีม่ัน่ทางวชิาการอยูที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ บาลอ็กอยูมหาวิทยาลัยออ็กซฟอรด สวนเบาเออร
ปกหลักอยูที่ LSE ส่ือมวลชนขนานนามบุคคลทั้งสามนี้วา The Three Hungarian Mafias เสมือนหนึ่ง
เปนกลุ มบุคคลที่มีอุดมการณและเศรษฐทรรศนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งหาไดเปนเชนนั้นไม  
คาลดอรและบาล็อกไดรับฐานันดรเปนสมาชิกสภาขุนนางในยุคสมัยที่พรรคแรงงานเปนรัฐบาล สวน
เบาเออรเพิ่งไดรับฐานันดรในยุครัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม

แมวาปเตอร เบาเออรเปนศิษยสํ านกัเคมบรดิจ และศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย
เคมบรดิจในชวงเวลาที่กํ าลังเกิดการปฏิวัติเศรษฐศาสตรโดยจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard 
Keynes) หรือที่เรียกกันวา Keynesian Rovolution แตเบาเออรมิไดตกอยูใตอิทธิพลของกระบวนทัศน
เศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) หากยงัคงยึดโยงอยูกับกระบวนทัศนของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical Economics) ซึง่มพีืน้ฐานจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม

ในยุคสมัยที่เศรษฐศาสตรแบบเคนสครอบงํ ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ ชีวิตทางวิชาการ
ของเบาเออรในมหาวิทยาลัยนั้นคงตองเผชิญกับสงครามทางความคิดระลอกแลวระลอกเลา และไม
นาประหลาดใจที่จะมีการบอกเลาวา  เบาเออรเปน ‘แกะดํ า’ ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ

แตเศรษฐศาสตรแบบเคนสมิไดมีอิทธิพลเฉพาะแตมหาวิทยาลัยเคมบริดจเทานั้น 
หากแตยงัแผอิทธิพลจนกลายเปนกระบวนทัศนแหงมนษุยพภิพ ทั้งในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและใน
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศตางๆ เศรษฐศาสตรแบบเคนสถีบตัวขึ้นมาเปน
เศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีอิทธิพลอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2488-2516 นักเศรษฐ
ศาสตรที่ยึดมั่นแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมดังเชน เบาเออร จึงมีชีวิตทางวิชาการ
คอนขางโดดเดี่ยว
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เมื่อเบาเออรเร่ิมตนชีวิตนักวิชาการนั้น เศรษฐศาสตรว าดวยการพัฒนาหรือ 
Development Economics ยังไมปรากฏเปนรูปราง การเติบโตของสาขาวิชาดังกลาวนี้เปน 
ปรากฏการณหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่ออาณานิคมจํ านวนมากไดรับเอกราช และยางกาวสู 
เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สหประชาชาติและองคการชํ านัญพิเศษ รวมทั้งรัฐบาลประเทศ
ทีพ่ฒันาแลวพากนัยื่นมือเขาไปชวยเหลือประเทศในโลกที่สามเหลานี้ เศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนา
เร่ิมมพีลวตัรในการเติบโต เพราะตองการแสวงหาคํ าตอบวา จะเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาอะไรจึงจะ
ชวยใหโลกทีส่ามหลดุพนจากกับดักแหงความดอยพัฒนาและกับดักแหงความยากจน การกอเกิดและ
เติบโตของเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาเกิดขึ้นในบริบทที่เศรษฐศาสตรแบบเคนสกํ าลังทรงอิทธิพล
ยิ่ง ดวยเหตุดังนั้น ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจที่กอเกิดในชวงนี้จึงเนนบทบาทของรัฐบาล และมิได 
ใหความสํ าคัญแกบทบาทของภาคเอกชน เพราะมีฐานความคิดวาดวยความลมเหลวของกลไกตลาด 
(Market Failure) โดยมองขามความลมเหลวของกลไกแหงรัฐ (Government Failure)

ฐานความคิดของเบาเออรมาจากสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ประสบการณจากการ
ใชชีวิตในโลกที่สาม ทั้งในมลายาและอัฟริกาตะวันตก ชวยตอกยํ้ าความเชื่อมั่นในฐานความคิด 
ดังกลาวนี้ เบาเออรเชื่อวา ประชาชนในโลกที่สามมีศักยภาพในการตัดสินใจดวยตนเองได และ
สามารถตอบสนองสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้ ยทุธศาสตรการพัฒนามิควรใหความสํ าคัญแก
บทบาทของรัฐบาลมากจนเกิน ฐานความเชื่อของเบาเออรจึงตรงกันขามกับเศรษฐศาสตรแบบเคนส 
และทํ าใหเบาเออรเปนปรปกษทางปญญากับบรรดานักเศรษฐศาสตรการพัฒนาที่ถูกครอบงํ าโดย
เศรษฐศาสตรแบบเคนส  เบาเออรวิพากษและเสนอความคิดเห็นอันกอใหเกิดวิวาทะในประเด็นสํ าคัญ
ตอไปนี้

(1) วัฏจักรแหงความยากจน (Vicious Circle of Poverty) เบาเออรไมเชื่อวา  
ความยากจนจะสรางวฏัจกัรแหงความยากจนชนิดไมรูจักจบจักสิ้น

(2) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศ
มหาอ ํานาจตะวันตก  มิไดสรางความเสียหายแกโลกที่สาม

(3) การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมิจํ าตองอาศัยการวางแผนและ
การควบคุมของรัฐบาลอยางเขมงวดและกวางขวาง

(4) การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงกดดันจากปญหาประชากรมิใชอุปสรรคสํ าคัญ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่สาม

(5) ประเทศโลกที่สามที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจมิจํ าตองเผชิญปญหาดุลการชํ าระ
เงนิระหวางประเทศเสมอไป
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 (6) ความชวยเหลือจากตางประเทศมิใชส่ิงที่ขาดมิไดของโลกที่สาม
 บทวิพากษเศรษฐศาสตรการพัฒนาแบบเคนสของเบาเออรรวบรวมตีพิมพในหนังสือ 
Dissent on Development (1971) Equality, the Third World and Economic Delusion (1981) 
และ The Development Frontier : Essays in Applied Economics (1991)

ภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันป 2516 เศรษฐศาสตรแบบเคนสเร่ิมเสื่อมอิทธิพล ลัทธิ
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กลายเปนกระบวนทัศนหลักในวงวิชาการเศรษฐศาสตร และ 
ในกระบวนการก ําหนดนโยบายเศรษฐกิจ จนกอใหเกิดเมนูนโยบาย (Policy Menu) ทีม่ีชื่อวา “ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน” (Washington Consensus) ดวยการผลักดันของประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะ 
อยางยิง่สหรฐัอเมริกา และองคกรโลกบาล ดังเชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และ
องคการการคาโลก กระบวนการโลกานุวัตรของฉันทมติแหงวอชิงตันขยายตัวจนกลายเปน 
เมนูนโยบายของมนุษยพิภพ ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมรุกคืบสูสาขาวิชาเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนา 
อยางเดนชัดนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา นักเศรษฐศาสตรตองกลับไปอานงานของ 
เบาเออรใหม

ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ผูที่ยืนหยัดในแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง
ในระดบัแนวหนามีอยูอยางนอย 3 คน คือ ฟรีดดริก ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich von Hayek) มิลตัน  
ฟรีดแมน (Milton Friedman) และปเตอร เบาเออร  ฮาเย็กและฟรีดแมนไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรไปแลว  โดยที่เบาเออรมิไดรับรางวัลเกียรติยศอันสูงสงใดๆ  เมื่อ Cato Institute มอบ
รางวัล The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty แกเบาเออร จึงเปนรางวัลเกียรติยศ
สํ าคัญที่เบาเออรไดรับ

 Cato Institute เปนองคกรผลิตความคิด (Think Tank) สํ าคัญของฝายขวาในสหรัฐ
อเมริกา ยดึกมุจุดยืนเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและอนุรักษนิยมทางการเมือง Cato Institute สถาปนา 
The Milton Friedman Prize เพือ่เปนเกียรติแกมิลตัน ฟรีดแมน เสาหลักทางเศรษฐศาสตรของ 
ฝายขวา โดยผูรับรางวัลจะไดเงินจํ านวน 500,000 ดอลลารอเมริกัน คณะกรรมการคัดสรรผูรับรางวัล
ประกอบดวยผูทรงเกียรติฝายขวา ดังเชนนางมารกาเร็ต แธต็เชอร เปนตน คณะกรรมการฯ ตัดสินให
เบาเออรเปนผูรับรางวัลนี้เปนคนแรก โดยกํ าหนดพิธีการมอบรางวัลวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ณ นคร
วอชงิตนั สหรัฐอเมริกา  แตอนิจจา  เบาเออรถงึแกกรรมกอนงานรับรางวัลเพียงหนึ่งสัปดาห
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ภาคผนวก

งานวิชาการสํ าคัญของ  Peter T. Bauer

1. The Rubber Industry (1948)
2. West African Trade (1954)
3. Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Countries (1957)
4. The Economics of Underdeveloped Countries (1957)
5. Two Views on Aid to Developing Countries (1966)
6. Markets, Market Control (1968)
7. Dissent on Development (1972)
8. Class on the Brain (1978)
9. Equality, the Third World, and Economic Delusion (1981)

10. Reality and Rhetoric : Studies in the Economics of Development (1984)
11. Development Frontier : Essays in Applied Economics (1991)
12. From Subsistent to Exchange and Other Essays (2000)



6

หมายเหตุ

 1. รายงานขาวอนิจกรรมของปเตอร เบาเออร  โปรดอาน
Sue Cameron, “Lord Bauer Dies Days Before Receiving Award”, Financial 

Times (May 4, 2002)
Paul Lewis, “Peter Bauer, British Economist, Dies at 86,” The New York 

Times (May 14, 2002).

2. การประเมินชีวิตและงานของลอรดเบาเออร  โปรดอาน
Basil S. Yamey, “Peter Bauer : Economist and Scholar”, Cato Journal, vol. 7, 

No.1 (Spring/Summer 1987), pp. 21-27.
Gerald M. Meier and Dudley Seers (eds.), Pioneers in Development, Oxford 

: Oxford University Press for the World Bank, 1984.

3. การประเมินเบาเออรและรางวัลมิลตัน ฟรีดแมน โปรดอาน “A Voice for the 
Poor”, The Economist (May 4, 2002), p. 76.

4. ขอมูลเกี่ยวกับ The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty ดู
www.cato.org


	¤ÍÅÑÁ¹ì  “àÈÃÉ°·ÃÃÈ¹ìà¨éÒ¾ÃÐÂÒ”
	
	Peter T. Bauer (1915-2002)

	ÀÒ¤¼¹Ç¡
	
	ËÁÒÂàËµØ




