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ขอเวนวรรค … WTO
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วิกฤติการณการเงินยืดเยื้อมากวา 3 ขวบป และไมมีทีทาวา สุขภาพของระบบ
เศรษฐกิจไทยจะฟนคืนสูสถานะปกติ รัฐบาลพรรคประชาธิปต ยอันนําโดยนายชวน หลีกภัย นายก
รัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หาไดตระหนักแมแต
นอยวา วิกฤติการณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนวิกฤติการณแหงเสนทางการ
พัฒนา หรือวิกฤติการณแหงยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐบาลพรรคประชาธิปต ยยงั คงนําสยามรัฐนาวาบนเสนทางที่กํากับโดย ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน (Washington Consensus) มิไดแมแตทบทวนวา ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้
ใหประโยชนอะไรบางแกสังคมไทย สรางภาระและตนทุนอะไรบางแกสังคมไทย และกอผลสุทธิ
ในการเสริมสรางความแข็งแกรงหรือกัดเซาะฐานรากจนกอใหเกิดความออนแอแกสังคมไทยหรือ
ไม
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว มี พ ระราชดํ ารั ส ว า ด ว ยปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 แมนายกรัฐมนตรีจะนอมเกลาฯรับพระราชดํารัสดังกลาว
แตหาไดผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาไม ขอที่นาสังเกต
ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีก็แตกระทรวง
มหาดไทยที่ มุ  ง มั่ น ชู น โยบายเศรษฐกิจ พอเพีย ง (ซึ่ ง ถู ก วิพ ากษว  า เพื่อ หวัง ประโยชน ดา นงบ
ประมาณแผนดินเปนดานหลัก) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติซงึ่ ประกาศทีจ่ ะใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549)
ตลอดชวงเวลาเกือบสามขวบปที่กุมบังเหียนการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยยังคงยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) อยาง
มัน่ คง โดยไมเพียงแตเปดประตูการคาสินคาและบริการ และเปดประตูการลงทุนระหวางประเทศ
เทานั้น หากยังเปดประตูการเงินระหวางประเทศ และยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) อยางแนวแนอีกดวย มิไดสนใจแมแตนอยวา
ยุทธศาสตร ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ ไปดวยกันไมไดกับยุทธศาสตร ‘ชุมชนทองถิ่นพัฒนา’ ซึง่ ยึดกุม
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ปรัชญา ‘อยูพอดี กินพอดี’ ทําใหสาธารณชนอดกังขามิไดวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความจริง
ใจในการพัฒนาประเทศไทยในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพียงไร
ยุทธศาสตร ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ อันยึดกุมฉันทมติแหงวอชิงตัน มีขอดีในการ
ส ง เสริ ม การแข ง ขั น โดยหวั ง ว า จะเกื้ อ กู ล ให ก ารจั ด สรรและการใชท รัพ ยากรเป นไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ และประชาชนผูบริโภคจะไดประโยชนจากการบริโภคสินคาราคาถูกและคุณภาพดี
แตแนวทางเสรีนยิ มทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การคา และการลงทุนระหวางประเทศจะเอื้ออํานวย
ประโยชนดังที่คาดหวัง ก็ตอเมื่อตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิตมีการแขงขันที่สมบูรณ
(Perfect Competition) ขอเท็จจริงปรากฏวา ตลาดทั้งสองประเภทนี้หาไดมีการแขงขันที่สมบูรณ
ไม อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีที่รุดหนามักจะเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตนอยราย (Oligopoly)
และผลผลิตเพิ่มขึ้นตามขนาดการประกอบการ (Increasing Returns to Scale) การเติบใหญของ
บรรษัทระหวางประเทศซึ่งรุกคืบเขาไปครอบงําภูมิภาคตางๆทั่วโลก ยังผลใหมีการกระจุกตัวในการ
ผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ (Industrial Concentration) มากขึ้น การแขงขันที่ไมสมบูรณของตลาด
ผลผลิตถูกซําเติ
้ มดวยลักษณะของตลาดปจจัยการผลิตที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตลาดการเงิน (Financial Market) ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ
ดวยเหตุที่โลกแหงความเปนจริงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมตางๆและมีความ
ไมสมบูรณในตลาดการเงิน ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน จึงมิใช ‘โลกพระศรีอาริย’ ในทัศนะของ
สํ านั กเศรษฐศาสตร คลาสสิ ก ในสภาพการณเ ชน นี้ เสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมิไดให
หลักประกันวา จะเกื้อกูลใหระบบทุนนิยมโลกมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ประเทศที่ออนแอกวา ทั้งใน
ดานพลานุภาพทางเศรษฐกิจและพลานุภาพทางเทคโนโลยียอมเปนฝายเสียเปรียบ เนื่องเพราะ
มิอาจแขงขันกับประเทศที่เขมแข็งกวาได
การลมละลายของรานโชวหวย รานขายของชํา และหางสรรพสินคาขนาดเล็ก
ซึ่งปรากฏทั่วทุกภูมิภาค นับเปนอุทาหรณของความขางตนนี้ ในเมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กเหลานี้มิอาจแขงขันกับเครือขายสาขาของ Supermarket Chains ดังเชน Lotus, Tops, Big C,
Carrefour และ Makro เพราะนอกจากสายปานทางการเงินจะสั้นกวาแลว ยังตองจายดอกเบี้ย
เงินกูใ นอัตราสูงกวา และตองซื้อสินคาเขารานในราคาสูงกวาอีกดวย ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กมิไดมีฐานะแข็งแกรงเทาธุรกิจของบรรษัทระหวางประเทศ สถาบันการเงินจึงตองคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูสูงกวาธุรกิจขนาดใหญที่มีความมั่นคงมากกวา เพื่อชดเชยความเสี่ยงอันเกิด
จากการสูญหนี้ซึ่งมีมากกวา บางครั้งธุรกิจขนาดเล็กจําตองกูเงินจากตลาดการเงินนอกระบบ
ซึง่ อัตราดอกเบีย้ สูงกวาตลาดการเงินในระบบมาก นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กยังมีความสามารถ
ในการซื้อสินคาเขารานจํานวนนอย จึงขาดอํานาจการตอรองราคากับผูผลิตหรือผูขายสงอีกดวย
ตางกับเครือขายของบรรษัทระหวางประเทศ ซึ่งมีอํานาจตอรองสูงกวาโดยเปรียบเทียบ
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ความรูสึกถึงความไมสามารถในการตอกรกับกลุมทุนสากลและกลุมทุนขนาด
ใหญปรากฏอยางแพรหลายในสวนภูมิภาค ความขอนี้จะเห็นไดจากโลกทรรศนของผูนําหอการคา
ตางจังหวัด ซึ่งเอนเอียงไปขาง ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) มากขึ้น
เรื่อยๆ ในกรุงเทพฯ การจุดปะทุความคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจกําลังกอตัวเปนกระแสทางเลือก
พรรคการเมืองที่กอตั้งใหมบางพรรคถึงกับชูนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมเพื่อเปนทางเลือกของ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยปฏิเสธองคการการคาโลก ปฏิเสธกองทุนการเงินระหวางประเทศ
และธนาคารโลก และปฏิเสธ BIS (Bank for International Settlements) กลาวโดยสรุปก็คือ
ปฏิเสธแนวทางการพัฒนาตามฉันทมติแหงวอชิงตันนั่นเอง
ผูท มี่ คี วามหาญกลาทางจริยธรรมคงตองยอมรับวา สังคมเศรษฐกิจไทยมิอาจทน
ฝนคลืน่ มรสุมเศรษฐกิจเสรีนิยมได ระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีพื้นฐานอันแข็งแกรง ซึ่งตรงกันขาม
กับการโฆษณาชวนเชื่อของชนชั้นปกครองบางหมูเหลาและหนวยราชการบางภาคสวน การเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเปนการเติบโตอันเกิดจากการเพิ่มปริมาณปจจัยการผลิต ดังเชน
ทุน แรงงาน และที่ดิน หรือที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Extensive Growth มิไดเปนการ
เติบโตที่เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Intensive Growth) ฐานรากทางเทคโนโลยี
ออนแอ จนตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศเกินกวาระดับอันสมควร ทั้งนี้เปนผลจากความ
เสือ่ มโทรมของระบบการศึกษาและการขาดการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง
กลุม ทุนไทยเติบใหญภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากอภิสิทธิ์ทางการเมือง จนระบบทุนนิยมไทยมีลักษณะเปน ระบบทุนนิยมพรรคพวก
(Crony Capitalism) การฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบปรากฏอยางแพรหลายและ
ฝงรากลึก เหลานักเลือกตั้งพากันแยงชิงอํานาจการเมืองเพื่อมุงปลนชาติเปนดานหลัก ยังผล
ในการบั่นทอนสังคมไทย จนกลายเปนสังคมที่ออนแอ ปราศจากพลังในการแขงขันและฟนฝา
คลื่นมรสุมเศรษฐกิจเสรีนิยม
ประชาสังคมไทยสมควรพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา ประเด็นที่ตอง
ทบทวนก็คอื เราจะเดินบนเสนทางที่กํากับโดยฉันทมติแหงวอชิงตันตอไปหรือไม หรือเราจะหันเข็ม
มุงไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ เรายังมีทางเลือกที่จะผสมผสานฉันทมติแหง
วอชิงตันกับฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร หากเราเลือกเสนทางที่สามนี้ เราตองมีคําตอบคําถาม
พื้นฐานสําคัญวา เราจะเปดเสรีทางเศรษฐกิจดานตางๆมากนอยเพียงใด ระดับการเปดประเทศ
ระดับใดถือเปนระดับอุตมภาพ (Optimal Openness)
ในระหวางที่เรากํ าลังทบทวนเสนทางการพัฒนาใหม เราจํ าเปนตองเยียวยา
บาดแผลอันเกิดจาก โรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยอาจตองใชเวลาตลอดทศวรรษ 2540 ดังนั้น
จึงจําเปนตองขอเวนวรรค … WTO
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การขอเวนวรรค … WTO กระทําไดดวยการประกาศเลิกเดินหนาตามเสนทาง
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยขอหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสูเดือนกรกฎาคม 2540 อันเปนกาละ
ที่ระบบเศรษฐกิจไทยลมปวยดวยโรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ จนมิอาจเลนเกมเศรษฐีตอไปได
ประเทศไทยจะเปดเสรีการคาในระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคม 2540 และจะไมเปดเสรีมากไปกวา
นัน้ เราจะหยุดยืนอยูกับที่ (Standstill) บนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ณ จุดเดียวกับวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 เราจะไมเปดเสรีการคาบริการมากไปกวาเมื่อเราลมหมอนนอนเสื่อ เราจะไมยอม
รับขอตกลงพหุภาคีวาดวยการลงทุน (Multilateral Agreement on Investment) เราจะไมยอมรับ
การนํ าเงื่อนไขทางสังคม (Social Clause) มาจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
บรรดาพันธะที่เรามีกับ WTO, AFTA และ APEC ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
เราจะขอเวลาทบทวนจนถึงป 2550 หากเราเห็นวา เราสามารถและสมควรเดินบนเสนทางเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจตอไป เราจะปฏิบัติตามพันธะเหลานั้นนับตั้งแตป 2550 เปนตนไป กลาวโดยสรุป
ก็คือ เราขอเวนวรรค … WTO จนถึงป 2550
ในขณะทีเ่ ราขอยืนอยูกับที่บนเสนทางเสรีนิยมทางการคา เราขอกาวถอยหลังบน
เสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) เราตองมีความหาญกลาในการยอมรับ
ความพายแพ ความพายแพดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเกิดจากความออนแอเชิงโครงสรางของภาค
เศรษฐกิจการเงิน อีกสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรองทางวิชาการและทางจริยธรรม ตลอดจน
ความไรสมรรถภาพของผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เรามิอาจเดินหนาบนเสนทางเสรีนิยม
ทางการเงินตอไปได และจําเปนตองกาวถอยหลัง โดยการควบคุมและกํากับการเคลื่อนยายเงินทุน
ระยะสั้น (Short-term Capital) อยางเขมงวด เราจะพิจารณาทบทวนการเดินหนาบนเสนทาง
เสรีนิยมทางการเงินก็ตอเมื่อเรามีความสามารถในการจัดการลักษณะชีพจรลงเทาของเงินทุน
ระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงเวลาที่เรา ขอเวนวรรค … WTO เราจะไมงอมืองอเทารอคอยความเมตตา
ของพระพรหมหรือความการุณยของพระสยามเทวาธิราช หากแตจะเรงฟนฟูสุขภาพของสังคมไทย
ในดานตางๆดังตอไปนี้
•
การปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic
Management Reform) เพือ่ ใหมกี ารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (Target Assignment) และ
อํานาจในการใชเครื่องมือ (Instrument Assignment) อยางชัดเจน โดยมีการประสานการดําเนิน
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะอยางสอดคลองตองกัน
•
การปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
อํานาจที่ชัดเจน มีความเปนอิสระในระดับอุตมภาพ (Optimal Independence) เพิ่มพูนศักยภาพ
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ในทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และเพิ่มความ
สามารถในการจัดการการเคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศ
•
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (Industrial Restructuring) เพื่อขจัดการ
ผูกขาดตัดตอน และสงเสริมใหมีการแขงขัน โดยรัฐละวางการใหเงินอุดหนุนทั้งโดยชัดแจง
(Explicit Subsidy) และโดยแอบแฝง (Implicit Subsidy) และเลิกใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี
อากร
•
การปฏิรปู ระบบราชการ เพื่อลดความสูญเปลาของทรัพยากร สรางกลไก
ความรั บ ผิ ด (Accountability Mechanism) และกลไกความโปร ง ใส (Transparency
Mechanism) ปองกันและปรามการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบอยางเขมงวด
•
การปฏิรปู กระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อใหมีการตรากฎหมายที่เกื้อกูลการ
บริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ และการตรากฎหมายเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกคน
ยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม รวมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจารีตในการตรากฎหมายเพื่อลด
ทอนอํานาจในการใชดุลพินิจของฝายบริหาร
•
การปฏิ รูป การศึกษา เพื่อใหเยาวชนมีความคิดสรางสรรค มีความ
เอือ้ อาทรตอชนตํ่าชั้นและผูดอยโอกาสในสังคม มีสํานึกทางประวัติศาสตร มีสํานึกทางการเมือง
และมีสํานึกที่จะตอบแทนคุณของแผนดิน
•
การปฏิรูปการเมือง เพื่อใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ และ
ประชาชนมีสวนรวมทางเมืองมากขึ้น
ฯลฯ
การเยียวยาบาดแผลอันเกิดจากโรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจนั้นไมพอ จําเปนตอง
เรงฟนฟูสุขภาพดานตางๆของสังคมไทยดวย และการฟนฟูดังกลาวนี้ตองอาศัยการปฏิรูปขนาน
ใหญ การขอเวนวรรค … WTO มิใชการขอเวลาเลียแผลหรือสมานแผล หากแตเปนการขอเวลา
ในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสังคมไทย อันเปนการเตรียมความพรอม หากเราตัดสินใจ
เดินหนาตอไปบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจในอนาคต
การขอเวนวรรค … WTO จะกอใหเกิดความไมพอใจแกกลุมทุนสากล ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ และองคกรโลกบาลโดยมิพักตองสงสัย ดังนั้น การขอเวนวรรค … WTO
จึงตองมียทุ ธวิธีอันรัดกุม
ยุทธวิธี การขอเวนวรรค … WTO อยูท กี่ ารผนึกกําลังประเทศโลกที่สามที่แพภัย
เสรีนยิ มทางเศรษฐกิจเหมือนกัน เพื่อตอรองการขอเวนวรรค … WTO การผนึกกําลังอาจเริ่มตน
จากกลุม ASEAN และประเทศในอาเซียตะวันออก ซึ่งปวยเปน โรคเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ เหมือน
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กัน ในปจจุบนั ผูน าโลกที
ํ
่สามหลายตอหลายประเทศมีความรูสึกวา ระบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
เกื้อประโยชนประเทศมหาอํานาจและกลุมทุนสากลยิ่งกวาประเทศในโลกที่สาม การสรางสาย
สัมพันธกับเครือขายขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International
NGOs) เปนอีกยุทธวิธหี นึง่ ในการกดดันมิใหประเทศมหาอํานาจผลักดันการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
รวดเร็วเกินไป ในขณะที่โลกที่สามยังไมพรอม
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก ประเทศมหาอํานาจจะดําเนินนโยบายการกีดกัน
การคาและการปกปองอุตสาหกรรมในขณะที่ไมมีความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ แต
จะชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีเมื่อไดประโยชนจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ การขอเวนวรรค …
WTO มิไดตางจากวิถีปฏิบัติดังกลาวนี้

