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ในบรรดาผูมีอาชีพสอนวิชาเศรษฐศาสตรในเมืองไทยแหงปรัตยุบันสมัย ไกรยุทธ
ธีรตยานันท เปนหนึ่งในจํานวนนอยคนที่มีผลงานปรากฏสูโลกวิชาการอยางสมํ่าเสมอ การปรากฏ
ตัวของหนังสือเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ สูโ ลกวิชาการ จึงเปนเพียงการ
ปฏิบัติภารกิจตามปกติของทานผูนี้เทานั้น
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ จัดเปนตําราเศรษฐศาสตรการคลัง
ระดับจุลภาค ซึ่งอาจเทียบเคียงไดกับ การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย (2525) ของ
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เพียงแตขอบเขตของเนื้อหาสาระแคบกวาเปนอันมาก เนื้อหาของ
หนังสือจํากัดเฉพาะการ “เสนอแนวคิดตางๆที่ใชเปนฐานเหตุผลสําหรับการแทรกแซงของรัฐบาลที่มี
ตอการทํางานของระบบเศรษฐกิจ” (หนา 1) หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว หนังสือเลมนี้ครอบคลุมเนื้อ
หาสาระสําคัญของเศรษฐศาสตรการคลังระดับจุลภาคอยูเพียง 2 เรื่อง คือ ทฤษฎีสินคาสาธารณะ
(Theory of Public Goods) และทฤษฎีการเลือกของสังคม (Theory of Social Choice) เจตนารมณของ
การจํากัดขอบเขตของเนื้อหาสาระใหแคบเชนนี้ ก็เพื่อที่จะเสนอการวิเคราะหที่ลุมลึกได ทั้งผูเขียน
ก็ใชความพยายามในการกําหนดโครงรางของหนังสือขึ้นเอง โดยไมลอกเลียนตําราฝรั่งโดยตรง ผลที่
ปรากฏออกมากคือ หนังสือเลมนี้แมจะมีขอบเขตของเนื้อหาสาระคับแคบ แตก็มีความลุมลึกเมื่อเทียบ
กับตําราภาษาไทยที่มีอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2525)
อยางไรก็ตาม หากเทียบกับตําราฝรั่ง ดังเชน Arkinson and Stiglitz (1980), Boadway (1979) และ
Tresch (1981) หนังสือเลมนี้ก็มีเนื้อหาบางสวนลาสมัยอยูบาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ตนฉบับหนังสือ
เลมนีถ้ อื กําเนิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปมาแลว เนื้อหาบางสวนชวนใหไดขออนุมานเชนนี้ ดังเชนที่ผูเขียน
กลาวไวตอนหนึ่งวา “….เมื่อไมนานมานี้รัฐบาลไดรวมกิจการของบริษัทการบินไทยและบริษัทแอร
สยามเขาเปนบริษัทเดียวกัน….” (หนา 3) ทั้ง ๆ ที่กรณีนี้เกิดขึ้นเมือทศวรรษเศษที่แลว แตผูเขียน
ยังกลาวถึงกรณีดังกวาวาเกิดขึ้น “เมื่อไมนานมานี้” นอกจากนี้ คํานําของหนังสือก็บงบอกอยาง
ชัดเจนวา ผูเ ขียนไดสงตนฉบับเพื่อจัดพิมพในป 2523 ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนอาจเริ่มเขียน
หนังสือเลมนี้เมื่อเกือบสิบปมาแลว ดังนั้น การที่หนังสือจะมีเนื้อหาที่ไมทันสมัยอยูบาง จึงเปนเรื่อง
ธรรมดา
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ในสวนทีเ่ กี่ยวกับขอบเขตแหงเนื้อหาสาระของหนังสือ มีขอพึงวิจารณอยูอยางนอย
2 ประการคือ
ขอวิจารณที่หนึ่ง หนังสือเลมนี้กลาวถึงทฤษฎีการเลือกของสังคมนอยเกินไป ขอที่
นาสังเกตก็คือ ผูเขียนกลาวไวตอนหนึ่งวา
“…ประเด็ น ที่ น  า สนใจภายในกรอบของเศรษฐศาสตร ก ารคลั ง
สาธารณะ คือ กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองนั้นมีคุณสมบัติเชนใดบาง
แมวาจะไมใชเจตนารมณในหนังสือเลมนี้ที่จะอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองก็ตาม การกลาวถึงกระบวนการดังกลาว
อยางสังเขปจะชวยใหผูอานตระหนักดีวา การศึกษาการคลังสาธารณะนั้นจะ
ไมสมบูรณหากไมไดศึกษารัฐบาลในเชิงการเมืองดวย….” (หนา 120)
ขอความขางตนนี้เปนประจักษพยานที่บงชี้วา ผูเขียนตระหนักดีวา หากจะเขาใจพื้นฐานแหงการ
แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหดีแลว จําเปนที่จะตองศึกษาทฤษฎีการเลือกของสังคม
หรือการเมืองวาดวยการคลังสาธารณะ (Fiscal Politics) ดวย แตการณกลับปรากฏวาเนื้อหาสวนนี้
มีอยูเ พียง 12 หนาในจํานวนเนื้อหาทั้งหมด 126 หนา (หนา 105-110 และ 120-126) ซึ่งนับวานอยมาก
เปนเหตุใหหนังสือมีเนื้อหาอันไมสมบูรณเทาที่ควร ในการศึกษาทฤษฎีสินคาสาธารณะหรือการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เราจะตองเขาใจกระบวนการทางการเมือง เพื่อหยั่งรูความ
ตองการสินคาสาธารณะของประชาชน ซึ่งหมายความวา เราจะตองศึกษาการเมืองวาดวยการคลัง
สาธารณะ เนื้อหาสาระสําคัญในเรื่องนี้ มีองคประกอบอยางนอย 3 สวน คือ
(1) กฎเกณฑในการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) เพือ่ กําหนดทางเลือกของสังคม
(2) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยระบอบประชาธิปไตย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
พรรคการเมือง ผูมีสิทธิคะแนนเสียงเลือกตั้ง และกลุมผลประโยชนตาง ๆ
(3) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยระบบราชการ เพื่อศึกษาดูวา ขาราชการมีบทบาท
ในการกําหนดพฤติกรรมของรัฐบาลอยางไร
อยางไรก็ตาม ผูเขียนจํากัดเนื้อหาเฉพาะเรื่องกฎเกณฑในการลงคะแนนเสียงเทานั้น
(หนา 105-110)
ข อ วิ จารณที่สอง แม ว า เนื้อหาของหนังสือเลมนี้สวนใหญจะกลาวถึงเหตุผลที่
สนับสนุนใหรัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบทวิเคราะหเหตุผลเหลานั้น แตเนื้อหา
ในสวนนี้มีความไมสมบูรณอยูอยางนอย 2 ประการ
(1) บทวิเคราะหวาดวยผลภายนอก (Externalities) ซึง่ ปรากฏในบทที่ 3 และ 5 ยัง
ไม สู  จุ ใ จนั ก ผู  เ ขี ย นมิ ไ ด ก ล า วถึ ง แนวความคิ ด ว า ด ว ยผลภายนอกระดั บ อุ ต มภาพ (Optimal
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Externalities) โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมมลภาวะระดับอุตมภาพ (Optimal Pollution Control)
ในอีกดานหนึ่ง แมวาผูเขียนจะไดกลาวถึงตนทุนการกระทํา (Transaction Cost) ดังนี้ปรากฏในหนา
39-42 และหนา 93-94 แตก็เปนเพียงแตกลาวถึงในลักษณะพรรณนาโวหาร หาไดนําแนวความคิด
เรื่องนี้มาประกอบการวิเคราะหผลภายนอกอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบของ
ตนทุนการกระทําที่มีตอการกําหนดผลภายนอกระดับอุตมภาพ หรือที่มีตอการควบคุมมลภาวะระดับ
อุตมภาพ ทายที่สุด ผูเขียนมิไดเสนอบทวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการแกปญหา
ผลภายนอกวิธีตาง ๆ
(2) แมวาผูเขียนจะไดกลาวถึงวิธีการของรัฐบาลในการแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยูบาง แตการอธิบายเปนไปอยางคราวๆ จริงอยู พัฒนาการของเศรษฐศาสตรการคลังใน
ปจจุบนั ยังมิอาจใหขอสรุปดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดวา เมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยการ
เปนผูผลิตสินคาหรือบริการบางชนิดเอง เมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยวิธีการใหสัมประทาน
ในการผลิตสินคาหรือบริการบางประเภท หรือเมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยการใชมาตรการ
ดานภาษีอากรและเงินอุดหนุน แตอยางนอยที่สุด ผูเขียนนาจะไดอธิบายเหตุผลที่มักจะใชสนับสนุน
การแทรกแซงของรัฐบาลแตละวิธี ตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจอันคาดวาจะเกิดขึ้น
จากวิธีการแทรกแซงเหลานี้
ความสามารถในการใชภาษาไทยนับเปนจุดออนอยางยิ่งของไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท
แมวา งานวิชาการชิ้นหลัง ๆ ของทานผูนี้จะใชภาษาไทยที่สละสลวยขึ้น ดังเชนไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท
(2527) แตโดยเหตุที่หนังสือเลมนี้เริ่มเขียนเมื่อสิบปเศษที่แลว ความออนดอยในวิทยายุทธการใช
ภาษาไทยจึงปรากฏใหเห็นเกือบโดยทั่วไป ดังเชนการใชคําบุพบทเกินกวาความจําเปน และการใช
ประโยคที่มีรูปลักษณแบบภาษาอังกฤษเปนตน แตความจํากัดของภาษาไทยในการสื่อแนวคิดและ
มโนทัศนทางเศรษฐศาสตรการคลังก็มีสวนสรางความยากลําบากในการเขียนตําราที่มีระดับความ
ลุม ลึกเชนนี้ดวย อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่รูจัก ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนั ท โดยสวนตัวแลว ยอมทราบกัน
ดีวา ภาษาเขียนของทานผูนี้สามารถสื่อความหมายไดดีกวาภาษาพูดเสียอีก
แมวา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ จะมีความบกพรองในขอที่มี
เนื้อหาแคบมากเกินไป และนําเสนออรรถาธิบายอันไมกระจางชัดหลายตอหลายตอน แตกลาวโดย
สวนรวมแลว ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท ไดสรางคุณูปการอันใหญหลวงแกกระบวนการการเรียน
การสอนวิชาเศรษฐศาสตรการคลังในประเทศไทย

ที่มา : ตีพิมพใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528) หนา 171-174
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