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โลกกําลังกาวสูยุคแหงสภาวะความไมแนนอน (The Age of Uncertainty) สังคม
เศรษฐกิจไทยในฐานะดาวบริวารในสังคมทุนนิยมโลกมิอาจหลีกหนีกระแสหลักดังกลาวนี้ได
สภาวะความแนนอนที่สังคมไทยตองเผชิญมีทั้งสภาวะความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม
โลก และสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
ระบบทุนนิยมโลกกําลังเกิดภาวะความไมแนนอน 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก สภาวะ
ความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง อีกดานหนึ่งไดแก สภาวะความไมแนนอน
อันเกิดจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International economic order) อันเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป
สังคมทุนนิยมโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก แตกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้ดําเนินไปอยางเชื่องชา และกินเวลานับทศวรรษกวาที่จะเห็นภาพไดชัดเจน ดังจะเห็น
ไดวาศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกเริ่มยายจากอังกฤษไปสูสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษ 2430
แตกวาที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะปรากฎภาพอยางชัดเจนก็เปนชวงทศวรรษ 2490
ในประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม ศู น ย อํ านาจในระบบโลกเดิ ม อยู  ใ นบริ เ วณขอบสมุ ท ร
เมดิเตอเรเนียน จากนครรัฐอิตาลีไปสูคาบสมุทรไอบีเรีย ไมนาเชื่อเลยวา ครั้งหนึ่งสเปนและ
ปอรตุเกสเคยเปนมหาอํานาจที่เกรียงไกร แตเพียงชั่วเวลาสองศตวรรษเศษ ประเทศทั้งสองก็กลาย
เปนประเทศลาหลัง โดยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในอาเซีย (Asian NICs) มากนัก ลุมสมุทรเมดิเตอเรเนียนตองสูญเสียความเปนผูนําในระบบโลก
ในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกโยกยายไปอยูลุมสมุทรทะเลเหนือ
เนเธอรแลนดกลายมาเปนผูนํ าใหม และเพียงอีกศตวรรษเศษตอมา อังกฤษก็กาวขึ้นมาเปน
จาวโลกเมื่อประสบความสําเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก (First Industrial Revolution)
ความกา วหนา ทางเทคโนโลยีบ นพื้น ฐานของการใช พ ลังไอนํ้ านับเปน ปจจั ย สํ าคัญที่ผลัก ดั น
ใหอังกฤษขึ้นมาเปนมหาอํานาจ อังกฤษไดใชพลานุภาพทางทหารในการยึดครองดินแดนตางๆ
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มาเปนอาณานิคม หรือมิฉะนั้นก็บังคับใหประเทศตางๆจําตองลงนามในสนธิสัญญาที่ไมเสมอ
ภาคเพื่อเปดประตูการคาระหวางประเทศ อาณาจักรของอังกฤษกวางใหญไพศาลมากพอที่จะ
โออวดวา "พระอาทิตยไมเคยตกในดินแดนของอังกฤษ" อังกฤษไดชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
ในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกใหความชอบธรรมทาง
วิ ช าการแก น โยบายดัง กล า วนี้ ภายใตน โยบายการคา เสรี ไม มีป ระเทศหนึ่งประเทศใดจะ
"ไลกวด" อังกฤษไดทัน เพราะอังกฤษไมเพียงแตจะมีพลานุภาพทางทหารเหนือกวาประเทศอื่นๆ
เทานั้น หากทวายังมีพลานุภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาอีกดวย อยางไรก็ตาม รัฐบาลบางประเทศ
เริ่มรูเทาทันและไมตกอยูในกับดักนโยบายการคาเสรี เพราะตระหนักดีวา หากยึดถือนโยบาย
การคาเสรีจะไมสามารถแขงขันกับอังกฤษได เพราะอังกฤษยึดครองตลาดและยึดครองแหลง
วัตถุดิบไวเปนจํานวนมาก บางประเทศดังเชนเยอรมนีจึงหันมาใชนโยบายการปกปองคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up process) เกิดขึ้น
ในระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเปนตนมา อังกฤษไดวิ่งนําหนาชาติ
อื่นๆ โดยที่เยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาวิ่งไลกวดตามมา
ยุคความเปนจาวโลกของอังกฤษ (Pax Britannica) กินเวลาถึงศตวรรษครึ่งและ
สิ้นสุดลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แตความเสื่อมถอยของอังกฤษมีอาการปรากฏมากอน
หนานี้แลว การโยกยายศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกไปสูสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูอีกฟากหนึ่ง
ของลุมสมุทรแอตแลนติกเริ่มตนมาแตทศวรรษ 2430 แลว เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จ
ในการกอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง (Second Industrial Revolution) ความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของพลังงานไฟฟาและพลังงานจากการสันดาปภายใน ทําให
สหรัฐอเมริกาลํ้าหนาชาติอื่นๆ แตกวาที่ความเปนจาวโลกของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana)
จะปรากฏชัด เวลาก็ลวงเลยมาถึงทศวรรษ 2490 ในทศวรรษ 2500 ประชาคมยุโรปเริ่มเผยโฉม
เปนศูนยอํานาจใหมในระบบทุนนิยมโลก ตามมาดวยการปรากฏตัวของญี่ปุนในทศวรรษ 2510
ในขณะที่ญี่ปุนวิ่งไลกวดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
อันประกอบดวยเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปรก็กําลังวิ่งไลกวดญี่ปุน การปรากฏโฉม
ของกลุมสี่เสือนี้ทํ าใหมีการคาดการณกันวา ศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกกําลังยายฐาน
จากลุมสมุทรแอตแลนติกมาสูลุมสมุทรแปซิฟก (Pacific Rim or Pacific Basin) ทั้งนี้โดยมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และไมโครอิเล็กทรอนิกส (Micro-electronics) เปนปจจัย
ชี้ขาด
ความอ อ นล า ทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ อเมริ ก าได ป รากฏให เ ห็ น มากว า สอง
ทศวรรษแลว การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณเปนปญหาที่รัฐบาลอเมริกัน
ชุดแลวชุดเลาไมสามารถแกใหตกไปได ความเสื่อมถอยของภาคหัตถอุตสาหกรรมทําใหสินคา
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อเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได แตอํานาจและอิทธิพลของกลุมนายทุนอุตสาหกรรมทํา
ใหรัฐบาลอเมริกันยังคงตองอุมชูอุตสาหกรรมตางๆตอไป โดยที่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกัน
ก็ยังคงใหเงินอุดหนุนในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากมิอาจทัดทานพลังทางการเมืองของกลุม
เกษตรกรได ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิอาจปรับโครงสรางการผลิตตามการ
เปลี่ยนแปลงของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ได ตามหลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศตางๆควรจะผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความชํานัญพิเศษและความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัด
ในการผลิต แตความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้มิไดอยูคงที่
หากแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของสินคาและบริการ หรือเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิต หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ยึ ด ถื อ หลั ก การเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มจั ก ต อ งปรั บ โครงสร า งการผลิ ต เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แตการปรับโครงสรางการผลิตมิใชเรื่องงาย เพราะ
กระทบตอผลประโยชนของกลุมคนตางๆในสังคม
การแข็ ง ขื น ต อ การปรับโครงสรา งการผลิตของกลุ ม ประเทศอุตสาหกรรมเกา
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สหรัฐ อเมริ ก าและประชาคมยุโรป ทํ าใหรัฐบาลประเทศเหลานี้หันมาใช
มาตรการการกีดกันการคาเพื่อธํ ารงไวซึ่งโครงสรางการผลิตเกา แตการกีดกันการคายุคใหม
(New Protectionism) มิไดใชวิธีการสรางทํานบภาษีศุลกากร หรือการตั้งกําแพงภาษี (tariff
barriers) ดังสงครามการคาที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2460 หากแตอาศัยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร
(non-tariff barriers) การกีดกันการคายุคใหมไดปรากฏโฉมอยางเดนชัดมาแตทศวรรษ 2520
และจะยังคงธํารงตอไปอยางนอยจนสิ้นทศวรรษ 2530 บรรยากาศทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
จึงเต็มไปดวยความตึงเครียด สหรัฐอเมริกาไดแสดงอาการของผูที่กําลังสูญเสียความเปนผูนํา
ในระบบทุนนิยมโลกอยางเห็นไดชัด การตรา Omnibus Trade and Competitiveness Act of
1988 และใชเปนเครื่องมือในการขมขูประเทศคูคาใหซื้อสินคาอเมริกันมากขึ้น และ/หรือลดการ
สงสินคาออกสูสหรัฐฯ นับเปนประพฤติกรรมเยี่ยงอันธพาล หาใชประพฤติกรรมของราชสีหไม
ป 2535 อยูในชวงที่กระบวนการโยกยายศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกกําลัง
เกิดขึ้น หากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจยังไมหมดสิ้นไป
ความตึงเครียดในระบบทุนนิยมโลกยอมมีมากขึ้น โดยที่อาการฟาดงวงฟาดงาของราชสีหที่สิ้น
อํานาจอยางสหรัฐอเมริกาจะรุนแรงมากกวาที่ผานมาแตป 2535 ไมเพียงแตจะไดเห็นการดิ้นรน
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเพื่อธํ ารงไวซึ่งฐานอํ านาจดั้งเดิมในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น
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หากทวายังไดเห็นอาการการลมสลายของกลุมโซเวียต (Soviet Bloc) อีกดวย กลุมประเทศสังคม
นิยมเหลานี้กําลังโคจรเขาสูระบบทุนนิยมโลก ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางสําคัญ
ป 2535 ไมเพียงแตจะมีสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น หากทวายังมีสภาวะความไมแนนอนในดานระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย การลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System)
ในป 2514 ทําใหระบบทุนนิยมโลกปราศจากระเบียบการเงินระหวางประเทศ แตระเบียบการคา
ระหวางประเทศภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ซึ่งใชมาตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็ขาดความเที่ยงธรรมและมิไดตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนิยมอยางแทจริง การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งจะตองมีขอสรุป
ในตนป 2535 อาจไมชวยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลกไดมากนัก
ขณะเดียวกัน นานาประเทศพากันหันไปจัดระเบียบเศรษฐกิจภายในกลุมยอยดวยการจัดตั้ง
กลุมการคา (trading bloc) หรือเขตการคาเสรี (free trade area) การรวมตัวของประชาคมยุโรป
เปนตลาดเดี่ยว (Single Europe) การเชื่อมสัมพันธระหวางประชาคมยุโรปกับเขตการคาเสรียุโรป
(EFTA) การจัดตั้งและขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) ตลอดจนการฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม เหตุการณ
ตางๆเหลานี้ ลวนมีผลกระทบตอการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง ประเทศในชุมชนทุนนิยมโลก
อนาคตของสังคมโลกในป 2535 จะรุงเรืองและอุดมดวยสันติสุขมากนอยเพียงใด
ไมเพียงแตจะขึ้นอยูกับวา ระบบทุนนิยมโลกจะสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ไดรวดเร็วเพียงใดเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบ
ทุนนิยมโลก ตลอดจนความเปนธรรมอันเกิดจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย
มิฉะนั้นความตึงเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลก จะไมบรรเทาเบาบางลง
สังคมเศรษฐกิจไทยในฐานะระบบเศรษฐกิจแบบเปดมิอาจหลีกหนีชะตากรรม
อันเกิดจากความเปนไปในระบบทุนนิยมโลกได

