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ฉันทมติแหงวอชิงตันบนเมนูนโยบาย

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 เมนนูโยบาย (Policy Menu) หมายถึง ชุดของนโยบาย หากระบบเศรษฐกิจมี
สภาพเสมือนหนึ่งคนไข เมนูนโยบายเปรียบประดุจยาชุดที่ใชในการเยียวยาอาการไขนั้น เมนู
นโยบายประกอบดวยนโยบายมากนอยเพียงใด และแตละนโยบายมีเนื้อหาและแนวทางอยางไร 
ยอมข้ึนอยูกบัเปาหมายในการดํ าเนินนโยบายของระบบเศรษฐกิจ และขึ้นอยูกับพื้นฐานทางทฤษฎี
ทีใ่ชในการวิเคราะหอาการเจ็บไขไดปวยของระบบเศรษฐกิจ หากเปาหมายในการดํ าเนินนโยบาย
แตกตางกนั เมนนูโยบายยอมแตกตางกัน ในทํ านองเดียวกัน หากพื้นฐานทางทฤษฎีที่ใชในการ
วิเคราะหระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน ถึงจะเปนปญหาเศรษฐกิจเดียวกัน ขอเสนอแนะในการ
ดํ าเนนินโยบายยอมแตกตางกันดวย

 ฉันทมตแิหงวอชิงตัน (Washington Consensus) เปนเมนูนโยบายที่ประมวลโดย 
จอหน วิลเลยีมสนั (John Williamson) และนํ าเสนอในป 2532 ฉันทมติแหงวอชิงตันมิใชเมนู
นโยบายในความฝนของวิลเลยีมสนั กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มิใช ‘ส่ิงที่ควรจะเปน’ (What Ought to 
Be) ที่วิลเลยีมสนัตองการเหน็ หากแตเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากโลกแหงความเปนจริงในนคร
วอชงิตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพราะวิลเลยีมสันสอบถามผูนํ าองคกรผลิตความคิด (Think Tanks) 
ตางๆ ในนครหลวงของสหรัฐอเมริกาวา หากตองการปฏิรูปเศรษฐกิจ จักตองดํ าเนินนโยบายอะไร
บาง และด ําเนนินโยบายอยางไร การประมวลความเห็นดังกลาวนี้ ทํ าใหไดมาซึ่งแนวนโยบายที่ 
ผูน ําแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็นรวมกันชุดหนึ่ง จอหน วิลเลยีมสนั ขนานนามนโยบายชุดนี้
วา "ฉันทมติแหงวอชิงตัน"

 ภายหลังการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันครบหนึ่งทศวรรษในป 2542 จอหน  
วิลเลยีมสนั กลบัมาประเมินเมนูนโยบายชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง ในบทความเรื่อง “What Should the 
World Bank Think About the Washington Consensus?” ซึง่เปน Background Paper สํ าหรับ
การเขียนรายงาน World Development Report 2000 ของธนาคารโลก จอหน วิลเลียมสัน  
กลาววา ฉันทมตแิหงวอชิงตันมีความหมายแปรเปลี่ยนไปจากฉบับด้ังเดิมที่ตนนํ าเสนอในป 2532 
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
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 ประการแรก ฉันทมติแหงวอชิงตันตั้งใจใหเปนเมนูนโยบายที่นํ าเสนอโดย 
เทคโนแครต (Technocratic Policy Menu) โดยไมเจือปนดวยอุดมการณทางการเมือง แตแลว 
ฉันทมติแหงวอชิงตันกลับถูกตีตราวาเปนผลผลิตของรัฐบาลอเมริกัน และมีพื้นฐานจากลัทธิ 
เสรีนยิมสมัยใหม (Neo-Liberalism) และดวยการบงการของรัฐบาลอเมริกันและองคกรโลกบาล 
ฉันทมติแหงวอชิงตันถูกผลักดันใหเขาสูกระบวนการโลกานุวัตรจนกลายเปนนโยบายเศรษฐกิจ
ของมนุษยพิภพ หนึ่งทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน จอหน วิลเลียมสัน  
ยังคงยืนกรานอยางไรเดียงสาวา ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับด้ังเดิมมิไดเจือปนดวยอุดมการณทาง
การเมอืง แมวาฉันทมติแหงวอชิงตันในปจจุบันจะแตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลยีมสนั นํ าเสนอ 
แตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับด้ังเดิมก็มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะสนับสนุน
การเปดเสรดีานการคาระหวางประเทศ (Trade Liberalization) สนับสนุนการถายโอนการผลิต
จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) และสนับสนุนการลดการควบคุมและการกํ ากับ
ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Deregulation) เพียงแตฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับ 
ที่นํ าเสนอโดย จอหน วิลเลียมสัน มิไดมีลักษณะเสรีนิยมสุดขั้วดังฉบับอันเปนที่เขาใจกัน 
ในปจจบัุน กระนั้นก็ตาม เมนูนโยบายที่ จอหน วิลเลยีมสนั น ําเสนอก็เปนชุดนโยบายที่เกื้อกูล 
การขยายตวัของกระบวนการโลกานุวัตร จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ฉันทมติแหงวอชิงตันตกเปน
เปาการโจมตีของขบวนการประชาชนระหวางประเทศที่ตอตานกระแสโลกานุวัตร

 ประการที่สอง ฉันทมตแิหงวอชงิตนัถูกกลาวหาวา มีพื้นฐานมาจากลัทธิเสรีนิยม
สมยัใหม และยึดโยงอยูกับ Market Fundamentalism อันไดแก ลัทธิความคิดที่เชื่อวา กลไกราคา
สามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํ างานอยางเสรี ปญหา 
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจก็จะไดรับการเยียวยาแกไข จอหน วิลเลยีมสนั ตอบโตขอกลาวหาดังกลาวนี้ 
เพราะวิลเลียมสันตระหนักแกใจดีวา ประสิทธิภาพของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมีอยูอยางจํ ากัด ปญหาเศรษฐกิจบางปญหากลไกราคาแตลํ าพังมิอาจเยียวยาแกไขได 
บางปญหาแมกลไกราคาจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาได แตไมสามารถแกปญหาอยางมี
ประสิทธภิาพได จํ าเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทและอํ านวยการแกไขปญหาเหลานั้น วิลเลียม
สันมใิช Market Fundamentalist ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับที่เขานํ าเสนอในป 2532 มิไดนํ าเสนอ
เมนูนโยบายเศรษฐกิจเสรีชนิดสุดขั้ว ดังจะเห็นไดวา วิลเลียมสันมิไดบรรจุนโยบายอัตราแลก
เปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System) และนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน 
(Financial Liberalization) อยางสุดขั้วในเมนูฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับป 2532

 ประการที่สาม ฉันทมตแิหงวอชิงตันฉบับที่จอหน วิลเลยีมสนั นํ าเสนอในป 2532 
มมีติิดานกาละและเทศะ สิบปใหหลังวลิเลยีมสนัยงัคงตอกยํ้ าประเด็นนี้ ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติ
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ดานกาละ เพราะเปนเมนูนโยบายที่ประมวลจากความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรชั้นนํ า และองค
กรผลติความคดิในนครวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อตนทศวรรษ 2530 ฉันทมติแหงวอชิงตันมีมิติดานเทศะ 
เพราะเปนเมนนูโยบายสํ าหรับประเทศในละตินอเมริกา แตแลวฉันทมติแหงวอชิงตันก็ ‘พัฒนา’ ไป
เปนเมนนูโยบายทีป่ราศจากมิติดานกาละและเทศะ กลาวคือ เปนเมนูนโยบายที่มีลักษณะอกาลิโก  
ใชในกาละใดกไ็ด ไมเพียงแตจะไมมีขอจํ ากัดดานกาละเทานั้น หากยังไมมีขอจํ ากัดดานเทศะอีก
ดวย กลาวคือ ใชในภูมิภาคหรือประเทศใดก็ได กระบวกการโลกานุวัตรของฉันทมติแหงวอชิงตัน 
ทํ าใหเมนูนโยบายชุดนี้เขยิบฐานะเปนนโยบายเศรษฐกิจแหงมนุษยพิภพ (Global Economic 
Policy) แมวาจอหน วิลเลยีมสัน มิไดมีเจตนารมณในการนํ าเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันในฐานะ
เมนอุูดมการณ แตการเปดตัวฉันทมติแหงวอชิงตันในชวงปลายยุคสงครามเย็น ซึ่งเริ่มตนดวยการ
พังทลายของกํ าแพงเบอรลินในปเดียวกับที่ฉันทมติแหงวอชิงตันปรากฏโฉม ตามมาดวยการ 
ลมสลายของอาณาจักรโซเวยีต และการประกาศชัยชนะของระบบทุนนิยมที่มีตอระบบสังคมนิยม 
ทํ าใหฉันทมติแหงวอชิงตันในฐานะเมนูนโยบายเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมเปนเปาแหงการ
วพิากษอยางมอิาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะเหตุวาสงครามอุดมการณมิไดยุติลงพรอมๆกับสงคราม
เยน็ ศาสตราจารยศรีนิวสัน (T.N. Srinivasan) เสนอความเหน็วา หากเมนูนโยบายเศรษฐกิจชุดนี้ 
มิไดขนานนาม “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” แตใชชื่อ “บทสังเคราะหวิลเลียมสัน” (Williamson 
Synthesis) การวพิากษและโจมตีจะมีนอยกวาที่เกิดขึ้นจริง

 แตถึงจะเปลี่ยนแปลงการขนานนามอยางไร การวิพากษและโจมตีไมนา 
จะบรรเทาเบาบางลง เพราะเหตุวา ฉันทมติแหงวอชิงตันนํ าเสนอนโยบายเศรษฐกิจแหงความ
สํ าเร็จของระบบทุนนิยม ยิ่งไปกวานั้น เมนูนโยบายดังกลาวนี้ยังเสริมสงการเติบโตของ 
กระบวนการโลกานุวัตรอีกดวย เมื่อจอหน วิลเลยีมสนั น ําเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันในป 2532 
นั้น การเติบโตของกระบวนการโลกานุวัตรกํ าลังแสดงพลวัต โดยที่พลวัตดังกลาวนี้ปรากฏอยาง
เดนชดัยิง่ขึน้ตามลํ าดับตลอดทศวรรษภายหลังการเปดตัวของฉันทมติแหงวอชิงตัน แตเปนเพราะ
กระบวนการโลกานวุตัรจัดสรรผลประโยชนในมนุษยพิภพโดยไมเทาเทียมกัน ประเทศมหาอํ านาจ
ไดประโยชนชนดิเปนกอบเปนกํ า แตประเทศดอยพัฒนาที่ยากจนกลับเปนฝายเสียประโยชน การ
กระจายรายไดในมนุษยพิภพ (World Income Distribution) มีความไมเทาเทียมกันมากขึ้น  
ดวยเหตดัุงนี้ กระบวนการตอตานกระแสโลกานุวัตร (Anti-Globalization Movement) จึงกอเกิด
และผนึกตัวอยางเขมแข็งตามลํ าดับ บรรดาผูคนและองคกรที่ตอตานโลกานุวัตรอาจจํ าแนก 
ออกเปน 2 กลุม กลมุหนึง่ไมตองการโลกานุวัตร อีกกลมุหนึง่ตองการใหกระบวนการโลกานุวัตร 
จัดสรรผลประโยชนในสังคมเศรษฐกิจโลกดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกันมากขึ้น เปาแหง
การโจมตมีไิดมเีฉพาะแตองคกรโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
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องคการการคาโลก และประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเทานั้น หาก 
ฉันทมตแิหงวอชิงตันก็เปนเปาแหงการวิพากษดวย เพราะฉันทมติแหงวอชิงตันใหความชอบธรรม
แกการขยายตัวของกระบวนการโลกานุวัตร

 แมวาจอหน วิลเลยีมสนั มไิดนํ าเสนอฉันทมติแหงวอชิงตันบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกจิเสรนียิมชนิดสุดขั้ว แตเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ชื่อ “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” มิไดอยูคงที่ 
หากแตมีการขับเคลื่อนไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมชนิดสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้โดยการ 
ผลักดนัของชนชั้นปกครองในนครวอชิงตัน ดี.ซี. หรือ The Washington Establishment การ 
แปรเปลี่ยนของฉันทมติแหงวอชิงตันนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญแหงการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

 ฉันทมตแิหงวอชิงตันมิไดกอเกิดจาก Market Fundamentalism แตจบลงดวย
การเปนเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ยึดปรัชญา Market Fundamentalism
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