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เมือ่ เฟอรนันโด เอ็นริเก การโดโซ (Fernando Henrique Cardoso) ชนะการ
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีแหงประเทศบราซิลในเดือนตุลาคม 2537 นั้น ผมเอาใจชวย และติดตาม
ความเปนไปในบราซิลอยูหางๆ
ผมมิไดรูจักมักคุนการโดโซเปนการสวนตัว แตผมเอาใจชวยการโดโซดุจเดียวกับ
ทีเ่ คยเอาใจชวยโทนี เว็ดจวูด เบ็นน (Tony Wedgewood Benn) แหงพรรคกรรมกรอังกฤษ
ซัลวาตอร อัลเยนเด (Salvator Allende) แหงชิลี และฟรองซัวส มิตเตอรองด (Francois
Mitterand) แหงฝรั่งเศส
สําหรับผูท ี่สนใจศึกษาพัฒนาการทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) นอยคน
นักทีไ่ มเคยไดยินชื่อการโดโซ หนังสือเรื่อง Dependency and Development in Latin America
(1979)ที่เขาเขียนรวมกับเอ็นโซ ฟอลเล็ตโต (Enzo Falletto) ถือเปนหนังสือคลาสสิกของทฤษฎีนี้
ผมรูจ กั การโดโซผานการศึกษาทฤษฎีพึ่งพานั้นเอง
เฟอรนนั โด เอ็นริเก การโดโซ เกิดในครอบครัวทหารในป 2475 บิดาเปนนายพล
ชาตินยิ ม ในเวลานัน้ กองทัพบราซิลแบงแยกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งตอตานคอมมิวนิสต อีกฝายหนึ่ง
เปนพวกชาตินิยมเอียงซาย การโดโซสํ าเร็จการศึกษาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล
(University of Sâo Paulo) ปลายทศวรรษ 2490 และทํางานเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้น
หลังสํ าเร็จการศึกษา โดยที่ในขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต (PCB) แมวา
การโดโซลาออกจากพรรคคอมมิวนิสตในป 2497 แตยังคงติดตอสัมพันธกับพรรคนั้นตอมาอีก
10 ป สําหรับปญญาชนคนหนุมสาวชาวบราซิลในยุคนั้น ดูเหมือนจะไมมีทางเลือก ในเมื่อพรรค
คอมมิวนิสตเปนพรรคฝายซายเพียงพรรคเดียวที่มีอยู
มหาวิทยาลัยเซาเปาโลกอตั้งในป 2477 โดยกลุมนักธุรกิจเสรีนิยม นําโดย Julio
de Mesquita Filho นายทุนหนังสือพิมพ การศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ไดรับอิทธิพลทางปญญา
จากยุโรปตะวันตก 2 กระแส กระแสหนึ่งเปนกระแสฟาสซิสม (Fascism) จากเยอรมนีและอิตาลี
กระแสนีท้ ะลุทลวงสูสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคลาสสิก อีกกระแสหนึ่งเปนกระแส
เสรีนิยมของฝรั่งเศส กระแสนี้ทะลุทลวงสูสาขาวิชาสังคมศาสตรและปรัชญา โดยที่มีการศึกษา
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ผลงานของนักคิดชาวฝรั่งเศสอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน Lévi-Strauss, Fernand Braudel,
Pierre Monbeig, Roger Bastide, Claude Lefort และ Michel Foucault การโดโซเติบใหญทาง
ปญญาในทามกลางบรรยากาศของการศึกษาผลงานของนักคิดเสรีนิยมชาวฝรั่งเศส
ในชวงปลายทศวรรษ 2490 กระแสลัทธิมารกซิสมในมหาวิทยาลัยเซาเปาโล
ขึน้ สูง นักสังคมศาสตรจับกลุมศึกษาหนังสือเรื่อง Capital ของมารกซ การสัมมนาอยางเปน
ทางการเริม่ ตนในป 2501 โดยที่มีการสัมมนาติดตอกันถึง 5 ป ผูรวมสัมมนาประกอบดวย
นักวิชาการจากหลากหลายสาขา นอกจากการโดโซ (สังคมวิทยา) แลว ก็มีนักเศรษฐศาสตร
ดังเชนปอล ซิงเกอร (Paul Singer) นักปรัชญาดังเชน โฆเซ อารตุร จิอันน็อตติ (José Artur
Giannotti) และนักวรรณคดีดังเชนโรแบรโต ชวอรตส (Roberto Schwartz) ผลการศึกษาลัทธิ
มารกซกอ ใหเกิดงานวิชาการจํานวนมาก เพอรรี่ แอนเดอรสัน (Perry Anderson) มารกซิสต
คนสําคัญแหงประเทศอังกฤษ อดีตบรรณาธิการวารสาร New Left Review พบวา งานวิชาการ
ของมาร ก ซิ สต ช าวบราซิ ล เหล า นี้ มีค วามลุม ลึกอยางนาประหลาดใจ มีการวิพากษงานของ
Althusser, Feuerbach และสํานักแฟรงกเฟรต (Frankfurt School) ความเคลื่อนไหวในการศึกษา
ลั ท ธิ ม าร ก ซิ ส ม ใ นช ว งปลายทศวรรษ 2490 มีผลตอ การเติบ โตของหน อลัท ธิม ารก ซิสม ใน
มหาวิทยาลัยเซาเปาโลในเวลาตอมา
ในป 2507 ทหารยึดอํานาจการปกครอง การโดโซลี้ภัยไปอยูประเทศชิลี ครั้น
เมือ่ กระแสการตอตานเผด็จการทหารขึ้นสูง การโดโซกลับปตุภูมิมาตุคามในป 2511 คราวนี้มา
จัดตั้งสถาบันวิจัยชื่อ Cebrap โดยไดรบั เงินอุดหนุนจากมูลนิธิฟอรด แมภารกิจหลักอยูที่การศึกษา
สังคมบราซิลภายใตระบอบเผด็จการทหาร แตการโดโซยังคงเปนมารกซิสต และมีงานวิชาการ
เกีย่ วกับลัทธิมารกซิสม โดยที่ในเวลาตอมากาวลวงไปศึกษาทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory)
ในป 2521 การโดโซกระโดดขึ้นเวทีการเมืองเปนครั้งแรก โดยลงเลือกตั้งเปน
วุฒสิ มาชิกแหงเซาเปาโล (Saô Paulo) แตไดคะแนนเปนที่สอง ครั้นในป 2525 เมื่อผูที่ไดรับเลือก
เปนวุฒิสมาชิแหงเซาเปาโลลาออกไปเปนผูวาการ การโดโซซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งเปนที่สองเลื่อน
ขึน้ ไปรับตําแหนงวุฒิสมาชิกแทน
ในป 2527 มีการเดินขบวนตอตานรัฐบาลเผด็จการทหารตามเมืองใหญๆ จนผูนํา
ฝ า ยทหารต อ งล า ถอย และรั ฐ สภาเลื อ กพลเรื อ นชื่ อ Tancredo Neves ดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดี แตเนเวสถึงแกกรรมกอนพิธีสาบานตัวเพื่อรับตําแหนง รองประธานาธิบดีคือ โฆเซ
ซารนีย (José Sarney) ขึน้ ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแทนในระหวางป 2528-2531 ในชวงเวลา
ดังกลาวนี้ สังคมบราซิลอยูในภาวะคุกกรุน เนื่องจากอัตราเงินเฟอสูงถึงปละ 200%
การโดโซลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีแหงเซาเปาโล แตแพการเลือกตั้ง
ในป 2527 ในปตอมา เขากลับมาเปนวุฒิสมาชิก และขึน้ สูตําแหนงประธานวุฒิสภาในป 2531
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ในปนั้นเอง การโดโซรวมกับมิตรสหายจัดตั้งพรรคการเมืองใหมชื่อ Brazilian Social Democratic
Party (PSDB) ยึดนโยบายสังคมนิยมดุจเดียวกับพรรคสังคมนิยมในยุโรป ทั้งนี้เพื่อเตรียมการ
เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม
การเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2532 เปนการแขงขันกันระหวางเฟอรนันโด
กอลเยอร (Fernando Collor e Melo) แหงพรรคขบวนการประชาธิปไตย (Brazilian Democratic
Movement Party = PMDB) กับหลุยส อินักซิโอ ดา ซิลวา (Luis Inacio da Silva) แหงพรรค
กรรมกร (Partido dos Trabalhadores = PT) กอลเยอรชนะการเลือกตั้ง ตัวแทนพรรคสังคม
ประชาธิปไตยแพการเลือกตั้ง ในเวลาตอมา การโดโซหนุนใหพรรค PSDB เขารวมรัฐบาล แต
ยังไมทนั มีขอ ตกลงในเรื่องนี้ กอลเยอรลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีในเดือนธันวาคม 2535
กอนทีร่ ฐั สภาจะลงมติถอดถอนในขอหาฉอราษฎรบังหลวง อิตามาร ฟรังโก (Itamar Franco) รอง
ประธานาธิบดีเลื่อนขึ้นมารับตําแหนงประธานาธิบดี พรรค PSDB เขารวมรัฐบาล การโดโซไดรับ
แตงตัง้ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังนี้เอง การโดโซก็สรางชื่อเสียงให
ตัวเองในการปราบภาวะเงินเฟอจนอยูหมัด อัตราเงินเฟอซึ่งเคยสูงถึงเดือนละ 50% ลดเหลือ
เดือนละ 2% แตผลงานที่มีผลตอชะตากรรมทางการเมืองของคารโดโซในเวลาตอมา ก็คือ การ
ออกเงินตราสกุลใหมที่เรียกวา รีอัล (real) เพือ่ ใชแทนเงินตราเดิม แผนการออกเงินตราสกุลใหม
หรือที่เรียกวา Plano Real ประกาศใชในเดือนกรกฎาคม 2537 โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนใน
ระดับ 1 รีอลั เทากับ 1 ดอลลารอเมริกัน แทที่จริงแลว ความคิดที่จะออกเงินตราสกุลใหมมีมากอน
แลวในยุครัฐบาลประธานาธิบดีซารนีย (2528-2531) แผนการในครั้งนั้น ก็คือ การออกเงินตรา
Cruzado แตไมประสบความสําเร็จ
การโดโซกระโดดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม 2537 ใน
เวลานั้น การโดโซเปนขวัญใจของชาวบราซิล เนื่องจากความสําเร็จในการแกปญหาเงินเฟอและ
การออกเงินตราสกุลใหม ดวยเหตุดังนี้ เขาจึงชนะการเลือกตั้งอยางไมยากเย็น อยางไรก็ตาม
การโดโซขาดฐานการเมืองอันแข็งแกรงในรัฐสภา จึงจําเปนตองดึงพรรคการเมืองตางๆมาเปน
พันธมิตร แตการดึงพรรคแนวรวมเสรีนิยม (Liberal Front = PFL) มารวมรัฐบาล ทําใหเพื่อนรวม
อุดมการณมองการโดโซดวยสายตาแปลกแยก เพราะพรรค PFL มีประวัติเปนฐานของรัฐบาล
เผด็จการทหารมากอน
เมื่ออายุประธานาธิบดีใกลสิ้นสุด การโดโซผลักดันใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่สองได จนการแกไขรัฐธรรมนูญลุลวงเมื่อตนป
2540 การโดโซชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม 2541 เขาจะดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีแหงบราซิลไปจนถึงป 2545
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เมือ่ การโดโซรับตําแหนงประธานาธิบดีสมัยแรกในเดือนมกราคม 2538 บราซิล
ตองตัง้ รับผลกระทบจากการลดคาเงินเปโซของเม็กซิโก หรือที่เรียกวา Tequila Effect และสามารถ
ฝาวิกฤติการณครั้งนั้นมาได เมื่อการโดโซรับตําแหนงประธานาธิบดีสมัยที่สองในเดือนมกราคม
2542 เงินรีอัล อันเปนประดิษฐกรรมของการโดโซเอง มีอันเปนไป เริ่มตนดวยการขยายขอบอัตรา
แลกเปลี่ยน (exchange rate band) และตอมาตองปลอยใหเงินรีอัลมีคาลอยตัว
การ โ ดโซก็ ดุ จ เดี ย วกั บ ป ญ ญาชนละติ น อเมริ ก ามากหลายที่ ก ระโดดขึ้ น เวที
การเมือง ในจํานวนนี้ รวมบารกาส โยซา (Vagas Llosa) นักเขียนนามกระเดื่องแหงเปรู โรมูโล
กัลเลแกส (Rómulo Gallegas) ประธานาธิบดีคนแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองแหงเวเนซูเอลา
และกิโด ดิ เตลลา (Guido di Tella) นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจ (ศิษยเกา St. Anthony College
มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงอารเยนตินา การโดโซ
เพียงแตสบื ทอดจารีตของปญญาชนละตินอเมริกาในการดําเนินบทบาททางการเมือง
แมการโดโซมีประวัติเปนคอมมิวนิสต และไดชื่อวาเปนปญญาชนมารกซิสต
แตการโดโซไดรับการยอมรับจากชนชั้นปกครองอเมริกัน การที่วารสาร Foreign Affairs
(July/August 1995) ตีพิมพบทสัมภาษณประธานาธิบดีการโดโซอาจเปนประจักษพยานของ
ความขอนี้ เหตุที่การโดโซไดรับการยอมรับจากชนชั้นปกครองอเมริกัน เปนเพราะการโดโซยึดกุม
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม (Neo- Liberalism) อันเปนการดําเนินนโยบายตามฉันทามติ
แหงวอชิงตัน หรือ Washington Consensus แนวนโยบายดังกลาวนี้ฝงรากในชิลี และขยายสู
เม็กซิโกยุคประธานาธิบดีซาลินาส (Carlos Salinas de Gortiari) อารเยนตินายุคประธานาธิบดี
เมเน็ม (Carlos Saul Menem) เปรูยุคประธานาธิบดีฟูจิโมริ (Alberto Fujimori) และบราซิลยุค
ประธานาธิบดีกอลเยอร (Fernando Collor de Mello) การโดโซเพียงแตดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีนิยมสืบตอจากยุครัฐบาลกอลเยอรเทานั้น
การปฏิบัติตาม Washington Consensus ไมเพียงแตทําใหการโดโซไดรับการ
ยอมรับจากชนชั้นปกครองอเมริกัน และไดรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
โดยงายเทานั้น หากยังทําใหเขาเปนที่ยอมรับจากกลุมทุนภายในบราซิลอีกดวย การโดโซหวังวา
นโยบายการแกปญหาเงินเฟอและการแกปญหาความยากจนจะชวยใหเขามีฐานการเมืองในหมู
คนจน แตปญญาชนฝายซายพากันผิดหวังที่การโดโซเดินตามแนวทาง Washington Consensus
และดึงพรรคการเมืองเอียงขวามาเปนพันธมิตร
การโดโซขึ้นสูตําแหนงสูงสุดทางการเมืองจากความสําเร็จในการรักษาเสถียรภาพ
ของราคา แตวิกฤติการณเงินรีอลั และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ อาจมีผลกระทบ
อยางใหญหลวงตอชีวิตทางการเมืองของการโดโซเอง

