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ตนทุนของสงครามอิรัก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มนุษยพิภพกําลังยางกาวสูภาวะสงคราม ทั้งนี้ดวยการชักพาของประธานาธิบดี
จอรจ บุช จูเนียร แหงสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีบุชมองการณดีวา การกอสงครามกับอิรกั จะชวยกําจัด 'อัปรียชน'
ออกจากนครแบกแดด และช ว ยสถาปนาระบอบประชาธิ ปไตยแบบตะวันตกในประเทศนั้น
มนุษยพิภพจะอยูอยางศานติสุขเพราะปราศจากผูนําทางการเมืองที่บาระหํ่า แตการใหเหตุผล
เชนนี้ไมเปนที่ยอมรับของพลโลกจํานวนมาก ขบวนการตอตานสงครามจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
แมในประเทศที่ตองการทําสงครามอิรกั ดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเอง ในขณะที่
ประธานาธิบดีบุชตองการขจัด 'อัปรียชน' ออกจากนครแบกแดด ตัวประธานาธิบดีแหงสหรัฐ
อเมริกาหลงลืมวา ยังมี 'อัปรียชน' แหงทําเนียบขาวที่สมควรจะถูกขจัดดวย
ประธานาธิบดีบุชไมเคยบอกกลาวแกประชาชนชาวอเมริกันวา การกอสงคราม
กับอิรักสรางภาระรายจายแกรัฐบาลอเมริกันมากนอยเพียงใด และประชาชนชาวอเมริกันตองรับ
ภาระภาษีเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด และระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเสื่อมทรุดเพราะสงครามอิรัก
หรือไม
การประมาณการต น ทุ น ของการก อ สงครามกั บอิ รั ก เป น หั ว ข อ ที่ ว งวิ ช า
เศรษฐศาสตรใหความสนใจ เศรษฐศาสตรวาดวยสงคราม (Economics of War) เปนสาขาวิชาที่
โตวันโตคืน นอกจากจะมีการนําเศรษฐศาสตรไปใชวิเคราะหสงครามโลกทั้งสองครั้งและสงคราม
อื่นๆแลว นักเศรษฐศาสตรยังสนใจสรางแบบจําลองทางเศรษฐกิจในการศึกษาสงครามอีกดวย
ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมา งานวิจัยในสาขานี้สวนใหญเปนการศึกษาเศรษฐศาสตรวาดวย
สงครามกลางเมือง (Economics of Civil War) และความขัดแยงระหวางชาติพันธุ (Ethnic
Conflicts) รวมทัง้ การนําเศรษฐศาสตรไปใชวิเคราะหสงครามอาวเปอรเซีย (2533-2534)
จนถึงบัดนี้ มีงานวิชาการที่เสนอประมาณการตนทุนการกอสงครามกับอิรักอยาง
นอย 3 ชิ้น ไดแก
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งานชิ้นแรก สํานักงบประมาณแหงรัฐสภาอเมริกัน (Congressional Budget
Office = CBO) จัดทําประมาณการตามคํารองขอลงวันที่ 20 กันยายน 2545 ของประธานคณะ
กรรมาธิการงบประมาณทั้งของสภาผูแทนราษฎร (John M.Spratt, Jr.) และวุฒิสภา (Kent
Conrad) เอกสารชื่อ Estimated Costs of a Potential Conflict with Iraq สงกลับไปใหประธาน
คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาทั้งสองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545
งานชิ้นที่สอง วิลเลียม นอรดอส (William D. Nordhaus) ตําแหนง Stirling
Professor of Economics แหง มหาวิทยาลัยเยล ผลิตงานวิจัยเรื่อง The Economic
Consequences of a War with Iraq เสนอตอ National Bureau of Economic Research
(NBER) ในเดือนตุลาคม 2545 ศาสตราจารยนอรดอสนํางานวิจัยชิ้นนี้มาเขียนเปนบทความขนาด
สัน้ เผยแพรสูสาธารณชน เรื่อง "Iraq : The Economic Consequences of War" ตีพิมพใน
นิตยสาร The New York Review of Books (December 5, 2002)
งานชิ้นที่สาม วอริก แม็กคิบบิน (Warwick J. McKibbin) แหง Brookings
Institution และแอนดรูว สโตกเกล (Andrew Stoeckel) รวมกันผลิต The Economic Costs of
a War in Iraq (2003) โดยใชแบบจําลองที่มีชื่อวา G-Cubed Model ในการคํานวณประมาณการ
ตนทุนการทําสงครามอิรัก
นอกจากการศึกษาตนทุนและผลกระทบของการกอสงครามอิรักแลว หัวขอที่มี
ผูสนใจศึกษาอีกหัวขอหนึ่งก็คือ การกอสงครามอิรกั จะทําใหผูคนลมตายจํานวนมากนอยเพียงใด
ตัวอยางของงานในหัวขอนี้ ไดแก งานของศาสตราจารยไมเคิล โอแฮนลอน (Michael O Hanlon)
เรื่อง Estimating Casualties in a War to Overthrow Saddam (Foreign Policy Research
Institute, 2003)
ประเทศที่รวมในสงครามอิรักลวนตองรับภาระตนทุนการทําสงคราม ทั้งประเทศ
ทีเ่ ปนฝายกระทํา (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน ออสเตรเลีย ฯลฯ) และประเทศที่เปน
ฝายถูกกระทํา (อิรกั ) รวมตลอดจนประเทศที่เปนสมรภูมิ อันไดแก ภูมิภาคอาเซียตะวันออกกลาง
ทั้งมวล ภาระตนทุนการทําสงครามที่ตกแกประเทศเหลานี้ มิไดจํากัดเฉพาะภาระงบประมาณ
แผนดิน หากยังมีภาระตนทุนอื่นๆที่ตกแกสังคมเศรษฐกิจทั้งระบบ เพราะการกอสงครามมีผล
กระทบทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลกระทบเหลานี้บางประเภทมิอาจประมาณการ
เปนตัวเงินได กลาวโดยสรุปก็คือ การศึกษาตนทุนการทําสงครามมิควรจํากัดเฉพาะแตภาระ
งบประมาณแผนดิน (Budgetary Costs) เทานั้น หากตองศึกษาตนทุนรวม (Total Costs) ที่ตกแก
ประเทศโดยสวนรวมดวย
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แตการทําสงครามอิรักมิไดสรางภาระตนทุนแกประเทศที่รวมทําสงครามเทานั้น
ประเทศที่มิไดรวมทําสงครามตองมีสวนแบกรับภาระตนทุนอันเกิดจากสงครามอีกดวย ในดาน
หนึ่ง ประเทศที่เปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ดังเชนญี่ปุน อาจถูกบีบใหรวมกับสหรัฐอเมริกา
ในการรับภาระตนทุนการทําสงครามในอีกดานหนึ่ง สงครามอิรกั กอผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจ
โลก ซึง่ กอผลกระทบลูกโซตอประเทศตางๆ ทั้งที่รวมและมิไดรวมในการสงคราม
ตนทุนการกอสงครามอิรักอาจจําแนกออกเปน 3 สวนสําคัญ สวนที่หนึ่งเปน
ตนทุนอันเกิดจากปฏิบัติการทางทหาร สวนที่สองเปนตนทุนในการรักษาความสงบและฟนฟูอิรัก
และภูมิภาคตะวันออกกลาง สวนที่สามเปนตนทุนอันเกิดจากผลกระทบของสงครามที่มีตอราคา
นํามั
้ น และผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ
ตนทุนอันเกิดจากปฏิบัติการทางทหารมีมากนอยเพียงใด มิไดขึ้นอยูกับการระดม
สรรพกําลังทางทหารของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากแตในประการสําคัญขึ้นอยูกับความยืดเยื้อและ
การขยายตัวของสงครามอีกดวย การใชกําลังทหาร 200,000 คน กับ 370,000 คน ยอมสรางภาระ
ตนทุนในการปฏิบตั กิ ารทางทหารแตกตางกัน แตภาระตนทุนการทําสงครามอาจทวี หากสงคราม
ยืดเยื้อและขยายตัวออกนอกอาณาจักรอิรัก ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกันจึงตองการเผด็จศึก
โดยเร็ว และพยายามจํากัดสมรภูมิภายในอาณาจักรอิรัก ทั้งนี้เพื่อจํากัดตนทุนการทําสงคราม
นัน่ เอง
เมื่ออิรักพายสงครามดุจเดียวกับอัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกายังตองเสียตนทุน
ในการรักษาความสงบภายในประเทศ หากการตอสูขัดขืนของขบวนการประชาชนในอิรักยิ่งมีมาก
เพียงใด ตนทุนในสวนนีจ้ ะยิ่งสูงมากเพียงนั้น ทั้งนี้มิอาจคาดหวังไดวา สหรัฐอเมริกาจะสามารถ
ควบคุมอิรกั ชนิดราบคาบได ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนตองมีกองกําลังทหารอเมริกันที่ยึดครอง
อิรัก ชวงเวลาการยึดครองอิรักยิ่งยาวนานเพียงใด ตนทุนในการรักษาความสงบภายในประเทศ
อิรกั ยิง่ สูงมากเพียงนั้น
ในระหวางที่ยึดครองอิรกั สหรัฐอเมริกาตองเผชิญแรงกดดันจากชุมชนโลกในการ
ฟน ฟูและบูรณะประเทศอิรัก แผนการชวยเหลืออิรกั ในลักษณะเดียวกับ Marshall Plan เปนสิ่งที่
ชุมชนโลกคาดหวัง รวมทั้งการชวยเหลือประชาชนชาวอิรักที่ประสบภัยพิบัติจากสงครามดวย
ทายที่สุด การกอสงครามกับอิรักมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลกระทบที่มีตอราคานํ้ ามัน ในเมื่อตะวันออกกลางเปนภูมิภาคที่ผลิตนํ้ามันมากที่สุด
ในโลก สงครามอิรกั ยอมสรางความปนปวนในตลาดนํ้ามัน ความไรเสถียรภาพในตลาดนํ้ามันจะมี
มากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความยืดเยื้อของสงคราม ในกรณีที่เลวราย ราคานํ้ามันอาจเพิ่มขึ้น
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เปนสามเทาตัวสูระดับบารเรลละ 75 ดอลลารอเมริกัน ขอที่นากังวลยิ่ง ก็คือ หากซัดดัม ฮุสเซน
จนตรอก อาจถลมบอนํ้ามันทั้งในอิรักและประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะทําใหตลาดนํ้ามันปนปวน
นานนับทศวรรษ
การกอสงครามกับอิรักมิไดมีผลตอตลาดนํ้ ามันเทานั้น หากยังมีผลตอตลาด
หลักทรัพยและตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศอีกดวย ผลกระทบเหลานี้จะมีมากนอยเพียงใด
ยอมขึน้ อยูก บั ความรุนแรงและความยืดเยื้อของสงคราม ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เปนที่คาดกัน
วาผลกระทบเหลานี้อาจมีไมมาก แตสิ่งที่เหนือการคาดการณก็คือ ผลกระทบในดานจิตวิทยา
การกอสงครามอิรักสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลอเมริกันอยางปราศจากขอกังขา ฐานะ
การคลังที่เสื่อมโทรมอยูแลว จะยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก หากสงครามอาวเปอรเซีย 2533-2534
ใหสัญญาณเตือนภัยได สัญญาณที่สํ าคัญก็คือ การมาเยือนของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหลังสงครามอาวเปอรเซียเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหจอรจ บุช ซีเนียร
พายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง
ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส เสนอประมาณการตนทุนการกอสงครามกับอิรัก
ระหวาง 121.000 ลานดอลลารอเมริกัน ถึง 1,595,000 ลานดอลลาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรง
และความยืดเยื้อของสงคราม
แตประมาณการขางตนนี้ ยังมิไดรวมชีวิตมนุษยจํ านวนมาก ทั้งทหารและ
พลเรือน ทั้งชาวอิรักและชาวอเมริกันและสมาชิกอื่นๆแหงมนุษยพิภพ ชีวิตมนุษยเหลานี้มิอาจ
ประเมินคาได ในประการสําคัญ ประธานาธิบดีบุชเลือกการใชกําลังทางทหารในการสถาปนา
สันติภาพ แตความรุนแรงรังแตจะเปนเชื้อบมเพาะความรุนแรงอยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ไมเคย
ปรากฏวา ศานติสุขที่ถาวรจะสามารถสถาปนาดวยการใชความรุนแรงได
หากซัดดัม ฮุสเซน เปนอัปรียชน คําถามพื้นฐานมีอยูวา จอรจ บุช จูเนียร มิใช
มนุษยเผาพันธุเดียวกับซัดดัม ฮุสเซน หรอกหรือ?
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