คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 มกราคม 2539

ตะเกียบ ชอนสอม และการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ทุกครั้งที่ World Development Report ซึ่งเปนรายงานประจําปของธนาคาร
โลกปรากฏสูบรรณพิภพ ผมมักนั่งดูขอมูลสถิติอันเปนภาคผนวกของรายงานนี้ ธนาคารโลกนํา
เสนอขอมูลสถิติเศรษฐกิจของภาคีสมาชิก โดยจัดจําแนกเปนกลุมประเทศตามฐานะเศรษฐกิจ
ซึ่งประกอบดวยกลุมประเทศรายไดตํ่า (Low-income Economies = LIEs) กลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle-income Economies = MIEs) และกลุมประเทศรายไดสูง (High-income
Economies = HIEs)
ผมสนใจกลุมประเทศรายไดสูง (HIEs) มากเปนพิเศษ เมื่อศึกษาจาก World
Development Report 1995 พบวากลุมประเทศ HIEs มีสมาชิกอยู 24 ประเทศ (ดูตารางที่ 1)
ในจํานวนนี้ยังมีสถานะประเทศกําลังพัฒนา 4 ประเทศ อันไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร
คูเวต ฮองกง และอิสราเอล สวนที่เหลือ 20 ประเทศถือเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ธนาคารโลกใชรายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita) เปนเกณฑในการ
จัดกลุมประเทศตางๆ ซึ่งอาจถูกวิพากษวิจารณไดมาก เพราะขอมูลรายไดประชาชาติเพียง
อยางเดียวมิไดสะทอนความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในประการสําคัญ รายได
ประชาชาติมิใชดัชนีที่ใชวัดสวัสดิการสังคม (social welfare) มิหนําซํ้ายังมิไดคํานึงถึงตนทุน
สิ่งแวดลอมและตนทุนสังคมอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย รายได
ประชาชาติจึงมิใชดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ การนํ ารายไดประชาชาติตอหัวมาใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ
มีปญหาพื้นฐานบางประการที่ตองคํานึงถึง ในประการสําคัญระบบบัญชีประชาชาติในประเทศ
ตางๆ มีวิธีการจัดทําที่แตกตางกัน แมสหประชาชาติจะจัดทําคูมือการจัดทําบัญชีประชาชาติเพื่อ
ใหขอมูลรายไดประชาชาติของภาคีสมาชิกอยูบนบรรทัดฐานที่ใชเปรียบเทียบกันได กระนั้นก็ตาม
ความแตกตางพื้นฐานบางประการยังคงปรากฏอยู ปญหาในประการตอมาก็คือ ความนาเชื่อถือ
ของขอมูลจํานวนประชากร ดวยเหตุที่รายไดประชาชาติตอหัวเปนขอมูลรายไดประชาชาติถัวเฉลี่ย
ตอประชากรหนึ่งคน หากขอมูลจํานวนประชากรคลาดเคลื่อน รายไดประชาชาติตอหัวที่คํานวณ
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ไดก็คลาดเคลื่อนดวย นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนก็เปนปญหาในการเปรียบเทียบขอมูล สถิติ
รายไดประชาชาติของประเทศตางๆแสดงเปนตัวเงินตราสกุลทองถิ่น เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ ก็ตองปรับเปนเงินตราสกุลสากลดังเชนดอลลารอเมริกัน หากอัตราแลกเปลี่ยน
ไม ต รงต อ สภาพความเป น จริ ง เนื่ อ งเพราะมี ค  า สู ง กว า หรื อ ตํ่ ากว า ความเป น จริ ง ก็ ดี การ
เปรียบเทียบก็จะคลาดเคลื่อนตามไปดวย
ธนาคารโลกตระหนักถึงปญหาพืน้ ฐานดังกลาวขางตนนี้ และใชความพยายาม
ในการ ‘ชํ าระลาง’ ขอมูลเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได ขอใหสังเกตวา ขอมูลรายได
ประชาชาติตอหัวตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 เปนขอมูลในป 2536 เนื่องจากมีความลาชาในการ
จัดทําขอมูล
ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศ กระจุกอยูในทวีปยุโรปถึง 15
ประเทศ ทวีปอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และทวีปอาเซีย 1 ประเทศ
(ญี่ปุน)
ผมนั่งดูรายชื่อประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศนี้ แลวพบขอเท็จจริงสําคัญวา
เกือบทั้งหมดมีวัฒนธรรมการใชชอนสอมในการบริโภค (19 ประเทศ) ญี่ปุนเปนเพียงชาติเดียว
ที่มีวัฒนธรรมตะเกียบ
ผมไมทราบแนชัดวา วัฒนธรรมใดกอเกิดกอนกัน ขอที่แนชัดก็คือ มนุษยใชมือ
ในการบริโภคอาหารกอนที่จะใชอุปกรณอื่นๆ วัฒนธรรมการใชมือในการบริโภคยังคงตกคางอยู
ในอัฟริกา อาเซีย และสวนอื่นของโลกในปจจุบัน สารานุกรมบางฉบับกลาววา ตะเกียบเปน
ประดิษฐกรรมในแผนดินจีนยุคกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป คนจีนรูจักใชชอนดามสั้นดวย
แตไมปรากฏแนชัดวาเริ่มในยุคสมัยใด การใชชอนดามยาวปรากฏในยุคกรีกและโรมันเรืองอํานาจ
แตการใชชอนควบคูกับสอม ยังคนไมพบวาเริ่มตนในสมัยใด สอมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา
fork นั้น มิไดหมายถึงอุปกรณในการบริโภคของมนุษยเทานั้น หากยังหมายถึงอุปกรณการผลิต
ในการเกษตรและอาวุธอีกดวย
ไมวาวั ฒ นธรรมช อ นสอมกอเกิ ดกอนวัฒ นธรรมตะเกีย บหรือไมก็ตาม ขอที่
ประจักษชัดก็คือ ประเทศที่มีวัฒนธรรมชอนสอมเริ่มครอบงําระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ระบบทุนนิยมโลกจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่
สองมิใชอะไรอื่น หากแตเปน ‘ทุนนิยมชอนสอม’ นั่นเอง บรรดาสมาชิก ‘สโมสรคนรวย’
ในสังคมโลกลวนแลวแตเปนประเทศ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ ทั้งสิ้น แตแลวญี่ปุนก็เขยิบฐานะเปน
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ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ปราการของ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ ตองเผชิญ
กับการทะลุทะลวงของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ และนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2539 เปนตนมา สิงคโปร
ก็แปรสภาพเปนประเทศที่พัฒนาแลวตามบรรทัดฐานของ OECD หากฮองกงไมถูกผนวกเขาสู
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกงก็จะเปนชาติตอไปที่กาวเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ ตามหลังดวย
ไตหวันและเกาหลีใต
ณ บัดนี้ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ มิไดผูกขาดการครอบงําระบบทุนนิยมโลกอีกตอไป
เนื่องเพราะการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จนสามารถมีบทบาทและอิทธิพลในสังคม
เศรษฐกิจโลกระดับหนึ่ง ปรากฏการณที่เรียกกันวา ‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซีย
ตะวันออก’ (The East Asian Miracle) ก็เกิดจากการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ นี้เอง
ผูคนจํานวนไมนอยพากันคาดการณกันวา ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จะทําใหอาเซียแปซิฟกกลายเปน
ศูนยกลางการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเปนประเด็นที่กอใหเกิดการถกเถียงไดมาก
ในขณะที่ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ รุกคืบเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ สโมสรดังกลาวนี้ไมมี
พื้นที่สําหรับชาติที่ใชมือในการบริโภค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาติที่ใชมือในการบริโภคยังคงลาหลัง
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ชาติที่ใชชอนสอมในการบริโภคเติบใหญเปนประเทศมหาอํานาจ โดยที่
ตามหลังดวยชาติที่ใชตะเกียบ บรรดาประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตที่กําลังเรงรัด
พัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะเกียบ
มากบางนอยบางตามแตกรณี
ผมตั้งขอสังเกตขางตนนี้จากการพิจารณาสหสัมพันธระหวางความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมการบริโภค โดยมิไดมีเจตนาที่จะบงบอกวา เสนทางการเดินไปสู
‘สโมสรคนรวย’ อยูที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภค สหสัมพันธดังกลาวนี้มิไดบงบอกถึง
เหตุปจจัย ถึงประชาชนในอัฟริกาเปลี่ยนมาใชชอนสอมในการบริโภคในวันนี้ ก็มิใชเปนจักรกล
ในการแปรโฉมประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ประเทศที่พัฒนาแลวกอนป 2539 ลวนแลว
แตเปนประเทศในเขตหนาว สิงคโปรเปนประเทศเขตรอนประเทศแรกที่กําลังยกฐานะเปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว
ในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทุกวันนี้ ไมเพียงแต ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ วิ่ง
ไลกวด ‘ทุนนิยมชอนสอม’ เทานั้น หากประเทศเขตรอนยังพยายามวิ่งไลกวดประเทศเขตหนาว
อีกดวย
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หมายเหตุ

ในป 2535 OECD ประกาศวา ความชวยเหลือที่สมาชิก OECD ใหแกประเทศ
ที่มีรายไดสูง ดังเชนสิงคโปรจะไมถือเปนความชวยเหลือการพัฒนาของทางการ
(Official Development Assistance) ในเดือนพฤษภาคม 2538 OECD ประกาศ
วา สิงคโปรมิไดถือเปน ‘ประเทศกําลังพัฒนา’ (Developing Country) นับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2539 ซึ่งทําใหเขาใจกันวา สิงคโปรจะถูกจัดอยูในกลุมประเทศ
ที่พัฒนา ครั้งกลางเดือนมกราคม 2539 นั้นเอง OECD แถลงวา สิงคโปรเปน
More Advanced Developing Country (Asia Times, January 18, 1996)
การเปลี่ยนแปลงนี้มิไดมีผลกระทบตอการวิเคราะหในบทความนี้
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ตารางที่ 1
รายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita)
พ.ศ. 2536
(ดอลลารอเมริกันตอปตอคน)
ประเทศ
1. สวิสเซอรแลนด
2. ญี่ปุน
3. เดนมารก
4. นอรเวย
5. สหรัฐอเมริกา
6. สวีเดน
7. เยอรมนี
8. ออสเตรีย
9. ฝรั่งเศส
10. เบลเยี่ยม
11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (*)
12. เนเธอรแลนด
13. แคนาดา
14. สิงคโปร (*)
15. อิตาลี
16. คูเวต (*)
17. ฟนแลนด
18. สหราชอาณาจักร
19. ฮองกง (*)
20. ออสเตรเลีย
21. อิสราเอล
22. สเปน
23. ไอรแลนด
24. นิวซีแลนด
ที่มา
หมายเหตุ

รายไดประชาชาติตอหัว
35,760
31,490
26,730
25,970
24,740
24,740
23,650
23,510
22,490
21,560
21,430
20,950
19,970
19,850
19,840
19,360
19,300
18,060
18,060
17,500
13,920
13,590
13,000
12,600
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ประเทศตอไปนี้ยังคงมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนา คือ อิสราเอล ฮองกง คูเวต สิงคโปร และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

