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มนุษยพิภพกํ าลังยางกาวสูภาวะสงคราม ทั้งนี้ดวยการชักพาของประธานาธิบดี
จอรจ บุช จเูนยีร แหงสหรัฐอเมริกา

 ประธานาธิบดีบุชมองการณดีวา การกอสงครามกับอิรักจะชวยกํ าจัด 'อัปรียชน'
ออกจากนครแบกแดด และชวยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกในประเทศนั้น  
มนุษยพิภพจะอยูอยางศานติสุขเพราะปราศจากผูนํ าทางการเมืองที่บาระหํ่ า แตการใหเหตุผล 
เชนนี้ไมเปนที่ยอมรับของพลโลกจํ านวนมาก ขบวนการตอตานสงครามจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด 
แมในประเทศที่ตองการทํ าสงครามอรัิก ดังเชนสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเอง ในขณะที่
ประธานาธิบดีบุชตองการขจัด 'อัปรียชน' ออกจากนครแบกแดด  ตัวประธานาธิบดีแหงสหรัฐ
อเมริกาหลงลืมวา  ยงัมี 'อัปรียชน' แหงท ําเนียบขาวที่สมควรจะถูกขจัดดวย

 ประธานาธิบดีบุชไมเคยบอกกลาวแกประชาชนชาวอเมริกันวา การกอสงคราม
กับอิรักสรางภาระรายจายแกรัฐบาลอเมริกันมากนอยเพียงใด และประชาชนชาวอเมริกันตองรับ
ภาระภาษีเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด และระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเสื่อมทรุดเพราะสงครามอิรัก
หรือไม

 การประมาณการต นทุนของการก อสงครามกับอิ รักเป นหัวข อที่วงวิชา
เศรษฐศาสตรใหความสนใจ เศรษฐศาสตรวาดวยสงคราม (Economics of War) เปนสาขาวิชาที่
โตวันโตคืน นอกจากจะมีการนํ าเศรษฐศาสตรไปใชวิเคราะหสงครามโลกทั้งสองครั้งและสงคราม
อ่ืนๆแลว นักเศรษฐศาสตรยังสนใจสรางแบบจํ าลองทางเศรษฐกิจในการศึกษาสงครามอีกดวย 
ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมา งานวิจัยในสาขานี้สวนใหญเปนการศึกษาเศรษฐศาสตรวาดวย
สงครามกลางเมือง (Economics of Civil War) และความขัดแยงระหวางชาติพันธุ (Ethnic 
Conflicts) รวมทัง้การนํ าเศรษฐศาสตรไปใชวิเคราะหสงครามอาวเปอรเซีย (2533-2534)

 จนถงึบดันี ้ มงีานวิชาการที่เสนอประมาณการตนทุนการกอสงครามกับอิรักอยาง
นอย 3 ชิ้น ไดแก
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 งานชิ้นแรก สํ านักงบประมาณแหงรัฐสภาอเมริกัน (Congressional Budget 
Office = CBO) จดัท ําประมาณการตามคํ ารองขอลงวันที่ 20 กันยายน 2545 ของประธานคณะ
กรรมาธิการงบประมาณทั้งของสภาผูแทนราษฎร (John M.Spratt, Jr.) และวุฒิสภา (Kent 
Conrad) เอกสารชื่อ Estimated Costs of a Potential Conflict with Iraq สงกลับไปใหประธาน
คณะกรรมาธกิารงบประมาณของสภาทั้งสองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545

งานชิ้นที่สอง วิลเลียม นอรดอส (William D. Nordhaus) ตํ าแหนง Stirling 
Professor of Economics แหงมหาวิทยาลัยเยล ผลิตงานวิจัยเรื่อง The Economic 
Consequences of a War with Iraq เสนอตอ National Bureau of Economic Research 
(NBER) ในเดอืนตลุาคม 2545 ศาสตราจารยนอรดอสนํ างานวิจัยชิ้นนี้มาเขียนเปนบทความขนาด
ส้ันเผยแพรสูสาธารณชน เร่ือง "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) โดยใชแบบจํ าลองที่มีชื่อวา G-Cubed Model ในการคํ านวณประมาณการ
ตนทุนการทํ าสงครามอิรัก

 นอกจากการศึกษาตนทุนและผลกระทบของการกอสงครามอิรักแลว หัวขอที่มี
ผูสนใจศึกษาอีกหัวขอหนึ่งก็คือ การกอสงครามอรัิกจะท ําใหผูคนลมตายจํ านวนมากนอยเพียงใด 
ตัวอยางของงานในหัวขอนี้ ไดแก งานของศาสตราจารยไมเคิล โอแฮนลอน (Michael O Hanlon) 
เร่ือง Estimating Casualties in a War to Overthrow Saddam (Foreign Policy Research 
Institute, 2003)

 ประเทศที่รวมในสงครามอิรักลวนตองรับภาระตนทุนการทํ าสงคราม ทั้งประเทศ
ทีเ่ปนฝายกระทํ า (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน ออสเตรเลีย ฯลฯ) และประเทศที่เปน
ฝายถูกกระทํ า (อิรัก) รวมตลอดจนประเทศที่เปนสมรภูมิ อันไดแก ภูมิภาคอาเซยีตะวันออกกลาง
ทั้งมวล ภาระตนทุนการทํ าสงครามที่ตกแกประเทศเหลานี้ มิไดจํ ากัดเฉพาะภาระงบประมาณ
แผนดิน หากยังมีภาระตนทุนอื่นๆที่ตกแกสังคมเศรษฐกิจทั้งระบบ เพราะการกอสงครามมีผล
กระทบทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลกระทบเหลานี้บางประเภทมิอาจประมาณการ
เปนตัวเงินได กลาวโดยสรุปก็คือ การศึกษาตนทุนการทํ าสงครามมิควรจํ ากัดเฉพาะแตภาระ
งบประมาณแผนดิน (Budgetary Costs) เทานั้น หากตองศึกษาตนทุนรวม (Total Costs) ที่ตกแก
ประเทศโดยสวนรวมดวย
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 แตการทํ าสงครามอิรักมิไดสรางภาระตนทุนแกประเทศที่รวมทํ าสงครามเทานั้น 
ประเทศที่มิไดรวมทํ าสงครามตองมีสวนแบกรับภาระตนทุนอันเกิดจากสงครามอีกดวย ในดาน
หนึ่ง ประเทศที่เปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ดังเชนญี่ปุน อาจถูกบีบใหรวมกับสหรัฐอเมริกา
ในการรับภาระตนทุนการทํ าสงครามในอีกดานหนึ่ง สงครามอรัิกกอผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจ
โลก ซึง่กอผลกระทบลูกโซตอประเทศตางๆ ทั้งที่รวมและมิไดรวมในการสงคราม

 ตนทุนการกอสงครามอิรักอาจจํ าแนกออกเปน 3 สวนสํ าคัญ สวนที่หนึ่งเปน
ตนทุนอันเกิดจากปฏิบัติการทางทหาร สวนที่สองเปนตนทุนในการรักษาความสงบและฟนฟูอิรัก
และภูมิภาคตะวันออกกลาง สวนที่สามเปนตนทุนอันเกิดจากผลกระทบของสงครามที่มีตอราคา
นํ ้ามัน  และผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ

 ตนทนุอนัเกดิจากปฏิบัติการทางทหารมีมากนอยเพียงใด มิไดข้ึนอยูกับการระดม
สรรพก ําลงัทางทหารของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากแตในประการสํ าคัญขึ้นอยูกับความยืดเยื้อและ
การขยายตวัของสงครามอีกดวย การใชกํ าลังทหาร 200,000 คน กับ 370,000 คน ยอมสรางภาระ
ตนทนุในการปฏบัิติการทางทหารแตกตางกัน แตภาระตนทุนการทํ าสงครามอาจทวี หากสงคราม
ยืดเยื้อและขยายตัวออกนอกอาณาจักรอิรัก ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกันจึงตองการเผด็จศึก
โดยเร็ว และพยายามจํ ากัดสมรภูมิภายในอาณาจักรอิรัก ทั้งนี้เพื่อจํ ากัดตนทุนการทํ าสงคราม
นัน่เอง

 เมื่ออิรักพายสงครามดุจเดียวกับอัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกายังตองเสียตนทุน
ในการรกัษาความสงบภายในประเทศ หากการตอสูขัดขืนของขบวนการประชาชนในอิรักยิ่งมีมาก
เพยีงใด ตนทนุในสวนนีจ้ะยิ่งสูงมากเพียงนั้น ทั้งนี้มิอาจคาดหวังไดวา สหรัฐอเมริกาจะสามารถ
ควบคุมอิรักชนดิราบคาบได ดวยเหตุนี้ จึงมีความจํ าเปนตองมีกองกํ าลังทหารอเมริกันที่ยึดครอง
อิรัก ชวงเวลาการยึดครองอิรักยิ่งยาวนานเพียงใด ตนทุนในการรักษาความสงบภายในประเทศ
อิรักยิง่สูงมากเพียงนั้น

 ในระหวางที่ยึดครองอรัิก สหรัฐอเมริกาตองเผชิญแรงกดดันจากชุมชนโลกในการ
ฟนฟแูละบูรณะประเทศอิรัก แผนการชวยเหลืออิรักในลักษณะเดียวกับ Marshall Plan เปนสิ่งที่
ชุมชนโลกคาดหวัง รวมทั้งการชวยเหลือประชาชนชาวอิรักที่ประสบภัยพิบัติจากสงครามดวย 
 ทายที่สุด การกอสงครามกับอิรักมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลกระทบที่มีตอราคานํ้ ามัน ในเมื่อตะวันออกกลางเปนภูมิภาคที่ผลิตนํ้ ามันมากที่สุด
ในโลก สงครามอรัิกยอมสรางความปนปวนในตลาดนํ้ ามัน ความไรเสถียรภาพในตลาดนํ้ ามันจะมี
มากนอยเพยีงใดยอมข้ึนอยูกับความยืดเยื้อของสงคราม ในกรณีที่เลวราย ราคานํ้ ามันอาจเพิ่มข้ึน
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เปนสามเทาตัวสูระดับบารเรลละ 75 ดอลลารอเมริกัน ขอที่นากังวลยิ่ง ก็คือ หากซัดดัม ฮุสเซน 
จนตรอก อาจถลมบอนํ้ ามันทั้งในอิรักและประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะทํ าใหตลาดนํ้ ามันปนปวน
นานนับทศวรรษ

 การกอสงครามกับอิรักมิไดมีผลตอตลาดนํ้ ามันเทานั้น หากยังมีผลตอตลาด
หลักทรัพยและตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศอีกดวย ผลกระทบเหลานี้จะมีมากนอยเพียงใด 
ยอมข้ึนอยูกบัความรุนแรงและความยืดเยื้อของสงคราม ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เปนที่คาดกัน
วาผลกระทบเหลานี้อาจมีไมมาก แตส่ิงที่เหนือการคาดการณก็คือ ผลกระทบในดานจิตวิทยา 
การกอสงครามอิรักสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลอเมริกันอยางปราศจากขอกังขา ฐานะ
การคลังที่เสื่อมโทรมอยูแลว จะยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก หากสงครามอาวเปอรเซีย 2533-2534 
ใหสัญญาณเตือนภัยได สัญญาณที่สํ าคัญก็คือ การมาเยือนของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ 
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหลังสงครามอาวเปอรเซียเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหจอรจ บุช ซีเนียร 
พายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง

 ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส เสนอประมาณการตนทุนการกอสงครามกับอิรัก 
ระหวาง 121.000 ลานดอลลารอเมริกัน ถึง 1,595,000 ลานดอลลาร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความรุนแรง
และความยืดเยื้อของสงคราม

  แตประมาณการขางตนนี้ ยังมิไดรวมชีวิตมนุษยจํ านวนมาก ทั้งทหารและ 
พลเรือน ทั้งชาวอิรักและชาวอเมริกันและสมาชิกอื่นๆแหงมนุษยพิภพ ชีวิตมนุษยเหลานี้มิอาจ
ประเมินคาได ในประการสํ าคัญ ประธานาธิบดีบุชเลือกการใชกํ าลังทางทหารในการสถาปนา 
สันติภาพ แตความรุนแรงรังแตจะเปนเชื้อบมเพาะความรุนแรงอยางไมมีที่ส้ินสุด ทั้งนี้ไมเคย
ปรากฏวา ศานติสุขที่ถาวรจะสามารถสถาปนาดวยการใชความรุนแรงได

 หากซัดดัม ฮสุเซน เปนอปัรียชน คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา จอรจ บุช จเูนียร มิใช
มนษุยเผาพันธุเดียวกับซัดดัม ฮสุเซน หรอกหรือ?
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