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ฉันทมติแหงวอชิงตันบนเมนูนโยบาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมนูนโยบาย (Policy Menu) หมายถึง ชุดของนโยบาย หากระบบเศรษฐกิจมี
สภาพเสมือนหนึ่งคนไข เมนูนโยบายเปรียบประดุจยาชุดที่ใชในการเยียวยาอาการไขนั้น เมนู
นโยบายประกอบดวยนโยบายมากนอยเพียงใด และแตละนโยบายมีเนื้อหาและแนวทางอยางไร
ยอมขึน้ อยูก บั เปาหมายในการดําเนินนโยบายของระบบเศรษฐกิจ และขึ้นอยูกับพื้นฐานทางทฤษฎี
ทีใ่ ชในการวิเคราะหอาการเจ็บไขไดปวยของระบบเศรษฐกิจ หากเปาหมายในการดําเนินนโยบาย
แตกตางกัน เมนูนโยบายยอมแตกตางกัน ในทํานองเดียวกัน หากพื้นฐานทางทฤษฎีที่ใชในการ
วิเคราะหระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน ถึงจะเปนปญหาเศรษฐกิจเดียวกัน ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินนโยบายยอมแตกตางกันดวย
ฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) เปนเมนูนโยบายที่ประมวลโดย
จอหน วิลเลียมสัน (John Williamson) และนําเสนอในป 2532 ฉันทมติแหงวอชิงตันมิใชเมนู
นโยบายในความฝนของวิลเลียมสัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มิใช ‘สิ่งที่ควรจะเปน’ (What Ought to
Be) ที่วิลเลียมสันตองการเห็น หากแตเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากโลกแหงความเปนจริงในนคร
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพราะวิลเลียมสันสอบถามผูนําองคกรผลิตความคิด (Think Tanks)
ตางๆ ในนครหลวงของสหรัฐอเมริกาวา หากตองการปฏิรูปเศรษฐกิจ จักตองดําเนินนโยบายอะไร
บาง และดําเนินนโยบายอยางไร การประมวลความเห็นดังกลาวนี้ ทําใหไดมาซึ่งแนวนโยบายที่
ผูน าแห
ํ งนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็นรวมกันชุดหนึ่ง จอหน วิลเลียมสัน ขนานนามนโยบายชุดนี้
วา "ฉันทมติแหงวอชิงตัน"
ภายหลังการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันครบหนึ่งทศวรรษในป 2542 จอหน
วิลเลียมสัน กลับมาประเมินเมนูนโยบายชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง ในบทความเรื่อง “What Should the
World Bank Think About the Washington Consensus?” ซึง่ เปน Background Paper สําหรับ
การเขียนรายงาน World Development Report 2000 ของธนาคารโลก จอหน วิลเลียมสัน
กลาววา ฉันทมติแหงวอชิงตันมีความหมายแปรเปลี่ยนไปจากฉบับดั้งเดิมที่ตนนําเสนอในป 2532
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก ฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น ตั้ ง ใจให เ ป น เมนู น โยบายที่ นํ าเสนอโดย
เทคโนแครต (Technocratic Policy Menu) โดยไมเจือปนดวยอุดมการณทางการเมือง แตแลว
ฉันทมติแหงวอชิงตันกลับถูกตีตราวาเปนผลผลิตของรัฐบาลอเมริกัน และมีพื้นฐานจากลัทธิ
เสรีนยิ มสมัยใหม (Neo-Liberalism) และดวยการบงการของรัฐบาลอเมริกันและองคกรโลกบาล
ฉันทมติแหงวอชิงตันถูกผลักดันใหเขาสูกระบวนการโลกานุวัตรจนกลายเปนนโยบายเศรษฐกิจ
ของมนุษยพิภพ หนึ่งทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน จอหน วิลเลียมสัน
ยังคงยืนกรานอยางไรเดียงสาวา ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับดั้งเดิมมิไดเจือปนดวยอุดมการณทาง
การเมือง แมวาฉันทมติแหงวอชิงตันในปจจุบันจะแตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอ
แตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับดั้งเดิมก็มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะสนับสนุน
การเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศ (Trade Liberalization) สนับสนุนการถายโอนการผลิต
จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) และสนับสนุนการลดการควบคุมและการกํากับ
ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Deregulation) เพียงแตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับ
ที่นํ าเสนอโดย จอหน วิลเลียมสัน มิไดมีลักษณะเสรีนิยมสุดขั้วดังฉบับอันเปนที่เขาใจกัน
ในปจจุบนั กระนั้นก็ตาม เมนูนโยบายที่ จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอก็เปนชุดนโยบายที่เกื้อกูล
การขยายตัวของกระบวนการโลกานุวัตร จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ฉันทมติแหงวอชิงตันตกเปน
เปาการโจมตีของขบวนการประชาชนระหวางประเทศที่ตอตานกระแสโลกานุวัตร
ประการที่สอง ฉันทมติแหงวอชิงตันถูกกลาวหาวา มีพื้นฐานมาจากลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม และยึดโยงอยูกับ Market Fundamentalism อันไดแก ลัทธิความคิดที่เชื่อวา กลไกราคา
สามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํางานอยางเสรี ปญหา
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจก็จะไดรับการเยียวยาแกไข จอหน วิลเลียมสัน ตอบโตขอกลาวหาดังกลาวนี้
เพราะวิลเลียมสันตระหนักแกใจดีวา ประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมีอยูอยางจํากัด ปญหาเศรษฐกิจบางปญหากลไกราคาแตลําพังมิอาจเยียวยาแกไขได
บางปญหาแมกลไกราคาจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาได แตไมสามารถแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพได จําเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทและอํานวยการแกไขปญหาเหลานั้น วิลเลียม
สันมิใช Market Fundamentalist ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับที่เขานําเสนอในป 2532 มิไดนําเสนอ
เมนูนโยบายเศรษฐกิจเสรีชนิดสุดขั้ว ดังจะเห็นไดวา วิลเลียมสันมิไดบรรจุนโยบายอัตราแลก
เปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System) และนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
(Financial Liberalization) อยางสุดขั้วในเมนูฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับป 2532
ประการที่สาม ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับที่จอหน วิลเลียมสัน นําเสนอในป 2532
มีมติ ดิ านกาละและเทศะ สิบปใหหลังวิลเลียมสันยังคงตอกยํ้าประเด็นนี้ ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติ
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ดานกาละ เพราะเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรชั้นนํา และองค
กรผลิตความคิดในนครวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อตนทศวรรษ 2530 ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติดานเทศะ
เพราะเปนเมนูนโยบายสําหรับประเทศในละตินอเมริกา แตแลวฉันทมติแหงวอชิงตันก็ ‘พัฒนา’ ไป
เปนเมนูนโยบายทีป่ ราศจากมิติดานกาละและเทศะ กลาวคือ เปนเมนูนโยบายที่มีลักษณะอกาลิโก
ใชในกาละใดก็ได ไมเพียงแตจะไมมีขอจํากัดดานกาละเทานั้น หากยังไมมีขอจํากัดดานเทศะอีก
ดวย กลาวคือ ใชในภูมิภาคหรือประเทศใดก็ได กระบวกการโลกานุวัตรของฉันทมติแหงวอชิงตัน
ทําใหเมนูนโยบายชุดนี้เขยิบฐานะเปนนโยบายเศรษฐกิจแหงมนุษยพิภพ (Global Economic
Policy) แมวาจอหน วิลเลียมสัน มิไดมีเจตนารมณในการนําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันในฐานะ
เมนูอดุ มการณ แตการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันในชวงปลายยุคสงครามเย็น ซึ่งเริ่มตนดวยการ
พังทลายของกํ าแพงเบอรลินในปเดียวกับที่ฉันทมติแหงวอชิงตันปรากฏโฉม ตามมาดวยการ
ลมสลายของอาณาจักรโซเวียต และการประกาศชัยชนะของระบบทุนนิยมที่มีตอระบบสังคมนิยม
ทํ าใหฉันทมติแหงวอชิงตันในฐานะเมนูนโยบายเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมเปนเปาแหงการ
วิพากษอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะเหตุวาสงครามอุดมการณมิไดยุติลงพรอมๆกับสงคราม
เย็น ศาสตราจารยศรีนิวสัน (T.N. Srinivasan) เสนอความเห็นวา หากเมนูนโยบายเศรษฐกิจชุดนี้
มิไดขนานนาม “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” แตใชชื่อ “บทสังเคราะหวิลเลียมสัน” (Williamson
Synthesis) การวิพากษและโจมตีจะมีนอยกวาที่เกิดขึ้นจริง
แต ถึ ง จะเปลี่ ย นแปลงการขนานนามอย า งไร การวิ พ ากษ แ ละโจมตี ไ ม น  า
จะบรรเทาเบาบางลง เพราะเหตุวา ฉันทมติแหงวอชิงตันนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจแหงความ
สํ าเร็ จ ของระบบทุ น นิ ย ม ยิ่ ง ไปกว า นั้ น เมนู น โยบายดั ง กล า วนี้ ยั ง เสริ ม ส ง การเติ บ โตของ
กระบวนการโลกานุวัตรอีกดวย เมื่อจอหน วิลเลียมสัน นําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันในป 2532
นั้น การเติบโตของกระบวนการโลกานุวัตรกําลังแสดงพลวัต โดยที่พลวัตดังกลาวนี้ปรากฏอยาง
เดนชัดยิง่ ขึน้ ตามลําดับตลอดทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน แตเปนเพราะ
กระบวนการโลกานุวตั รจัดสรรผลประโยชนในมนุษยพิภพโดยไมเทาเทียมกัน ประเทศมหาอํานาจ
ไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํา แตประเทศดอยพัฒนาที่ยากจนกลับเปนฝายเสียประโยชน การ
กระจายรายไดในมนุษยพิภพ (World Income Distribution) มีความไมเทาเทียมกันมากขึ้น
ดวยเหตุดงั นี้ กระบวนการตอตานกระแสโลกานุวัตร (Anti-Globalization Movement) จึงกอเกิด
และผนึกตัวอยางเขมแข็งตามลํ าดับ บรรดาผูคนและองคกรที่ตอตานโลกานุวัตรอาจจํ าแนก
ออกเปน 2 กลุม กลมุ หนึง่ ไมตองการโลกานุวัตร อีกกลมุ หนึง่ ตองการใหกระบวนการโลกานุวัตร
จัดสรรผลประโยชนในสังคมเศรษฐกิจโลกดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกันมากขึ้น เปาแหง
การโจมตีมไิ ดมเี ฉพาะแตองคกรโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
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องคการการคาโลก และประเทศมหาอํานาจดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเทานั้น หาก
ฉันทมติแหงวอชิงตันก็เปนเปาแหงการวิพากษดวย เพราะฉันทมติแหงวอชิงตันใหความชอบธรรม
แกการขยายตัวของกระบวนการโลกานุวัตร
แมวาจอหน วิลเลียมสัน มิไดนําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนยิ มชนิดสุดขั้ว แตเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ชื่อ “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” มิไดอยูคงที่
หากแตมีการขับเคลื่อนไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมชนิดสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้โดยการ
ผลักดันของชนชั้นปกครองในนครวอชิงตัน ดี.ซี. หรือ The Washington Establishment การ
แปรเปลี่ ย นของฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น นั บ เป น เหตุ ป  จ จั ย สํ าคั ญ แห ง การเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ฉันทมติแหงวอชิงตันมิไดกอเกิดจาก Market Fundamentalism แตจบลงดวย
การเปนเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ยึดปรัชญา Market Fundamentalism
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