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ในบรรดาผูมีอาชีพสอนวิชาเศรษฐศาสตรในเมืองไทยแหงปรัตยุบันสมัย ไกรยุทธ 
ธีรตยานนัท  เปนหนึ่งในจํ านวนนอยคนที่มีผลงานปรากฏสูโลกวิชาการอยางสมํ่ าเสมอ การปรากฏ
ตัวของหนังสือเร่ือง ทฤษฎเีศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ สูโลกวิชาการ จึงเปนเพียงการ
ปฏิบัติภารกิจตามปกติของทานผูนี้เทานั้น

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ จดัเปนตํ าราเศรษฐศาสตรการคลัง
ระดับจุลภาค ซ่ึงอาจเทียบเคียงไดกับ การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย (2525) ของ  
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เพียงแตขอบเขตของเนื้อหาสาระแคบกวาเปนอันมาก เนื้อหาของ
หนงัสือจํ ากัดเฉพาะการ “เสนอแนวคิดตางๆที่ใชเปนฐานเหตุผลสํ าหรับการแทรกแซงของรัฐบาลที่มี
ตอการทํ างานของระบบเศรษฐกิจ” (หนา 1) หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว หนังสือเลมนี้ครอบคลุมเนื้อ
หาสาระสํ าคัญของเศรษฐศาสตรการคลังระดับจุลภาคอยูเพียง 2 เร่ือง คือ ทฤษฎีสินคาสาธารณะ 
(Theory of Public Goods) และทฤษฎีการเลือกของสังคม (Theory of Social Choice) เจตนารมณของ
การจํ ากัดขอบเขตของเนื้อหาสาระใหแคบเชนนี้ ก็เพื่อที่จะเสนอการวิเคราะหที่ลุมลึกได ทั้งผูเขียน 
กใ็ชความพยายามในการกํ าหนดโครงรางของหนังสือขึ้นเอง โดยไมลอกเลียนตํ าราฝรั่งโดยตรง ผลที่
ปรากฏออกมากคือ หนังสือเลมนี้แมจะมีขอบเขตของเนื้อหาสาระคับแคบ แตก็มีความลุมลึกเมื่อเทียบ
กบัต ําราภาษาไทยที่มีอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2525)
อยางไรก็ตาม หากเทียบกับตํ าราฝรั่ง ดังเชน Arkinson and Stiglitz (1980), Boadway (1979) และ
Tresch (1981) หนงัสอืเลมนี้ก็มีเนื้อหาบางสวนลาสมัยอยูบาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ตนฉบับหนังสือ
เลมนีถื้อก ําเนิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปมาแลว เนื้อหาบางสวนชวนใหไดขออนุมานเชนนี้ ดังเชนที่ผูเขียน
กลาวไวตอนหนึ่งวา “….เมื่อไมนานมานี้รัฐบาลไดรวมกิจการของบริษัทการบินไทยและบริษัทแอร
สยามเขาเปนบริษัทเดียวกัน….” (หนา 3)  ทั้ง ๆ ที่กรณีนี้เกิดขึ้นเมือทศวรรษเศษที่แลว แตผูเขียน 
ยังกลาวถึงกรณีดังกวาวาเกิดขึ้น “เมื่อไมนานมานี้”  นอกจากนี้ คํ านํ าของหนังสือก็บงบอกอยาง 
ชัดเจนวา ผูเขียนไดสงตนฉบับเพื่อจัดพิมพในป 2523 ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนอาจเริ่มเขียน
หนงัสอืเลมนี้เมื่อเกือบสิบปมาแลว ดังนั้น การที่หนังสือจะมีเนื้อหาที่ไมทันสมัยอยูบาง จึงเปนเรื่อง
ธรรมดา
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ในสวนทีเ่กี่ยวกับขอบเขตแหงเนื้อหาสาระของหนังสือ มีขอพึงวิจารณอยูอยางนอย 
2  ประการคือ

ขอวิจารณท่ีหนึ่ง หนงัสือเลมนี้กลาวถึงทฤษฎีการเลือกของสังคมนอยเกินไป ขอที่
นาสงัเกตก็คือ ผูเขียนกลาวไวตอนหนึ่งวา

“…ประเด็นที่น าสนใจภายในกรอบของเศรษฐศาสตร การคลัง
สาธารณะ คือ กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองนั้นมีคุณสมบัติเชนใดบาง 
แมวาจะไมใชเจตนารมณในหนังสือเลมนี้ที่จะอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองก็ตาม การกลาวถึงกระบวนการดังกลาว
อยางสังเขปจะชวยใหผูอานตระหนักดีวา การศึกษาการคลังสาธารณะนั้นจะ
ไมสมบรูณหากไมไดศึกษารัฐบาลในเชิงการเมืองดวย….” (หนา 120)

ขอความขางตนนี้เปนประจักษพยานที่บงชี้วา ผูเขียนตระหนักดีวา หากจะเขาใจพื้นฐานแหงการ
แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหดีแลว จํ าเปนที่จะตองศึกษาทฤษฎีการเลือกของสังคม
หรือการเมืองวาดวยการคลังสาธารณะ (Fiscal Politics) ดวย แตการณกลับปรากฏวาเนื้อหาสวนนี้ 
มอียูเพยีง 12 หนาในจํ านวนเนื้อหาทั้งหมด 126 หนา (หนา 105-110 และ 120-126) ซ่ึงนับวานอยมาก 
เปนเหตุใหหนังสือมีเนื้อหาอันไมสมบูรณเทาที่ควร ในการศึกษาทฤษฎีสินคาสาธารณะหรือการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เราจะตองเขาใจกระบวนการทางการเมือง เพื่อหยั่งรูความ
ตองการสินคาสาธารณะของประชาชน ซ่ึงหมายความวา เราจะตองศึกษาการเมืองวาดวยการคลัง
สาธารณะ เนื้อหาสาระสํ าคัญในเรื่องนี้ มีองคประกอบอยางนอย 3 สวน คือ
 (1)  กฎเกณฑในการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) เพือ่กํ าหนดทางเลือกของสังคม

(2) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยระบอบประชาธิปไตย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
พรรคการเมือง ผูมีสิทธิคะแนนเสียงเลือกตั้ง และกลุมผลประโยชนตาง ๆ

(3) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยระบบราชการ เพื่อศึกษาดูวา ขาราชการมีบทบาท 
ในการกํ าหนดพฤติกรรมของรัฐบาลอยางไร

อยางไรกต็าม ผูเขียนจํ ากัดเนื้อหาเฉพาะเรื่องกฎเกณฑในการลงคะแนนเสียงเทานั้น 
(หนา 105-110)

ขอวิจารณท่ีสอง แมวาเนื้อหาของหนังสือเลมนี้สวนใหญจะกลาวถึงเหตุผลที่
สนับสนุนใหรัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบทวิเคราะหเหตุผลเหลานั้น แตเนื้อหา 
ในสวนนี้มีความไมสมบูรณอยูอยางนอย 2 ประการ

(1) บทวเิคราะหวาดวยผลภายนอก (Externalities) ซ่ึงปรากฏในบทที่ 3 และ 5 ยัง
ไมสู จุใจนัก ผู  เขียนมิไดกลาวถึงแนวความคิดวาดวยผลภายนอกระดับอุตมภาพ (Optimal 
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Externalities) โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมมลภาวะระดับอุตมภาพ (Optimal Pollution Control)  
ในอกีดานหนึ่ง แมวาผูเขียนจะไดกลาวถึงตนทุนการกระทํ า (Transaction Cost) ดงันี้ปรากฏในหนา 
39-42 และหนา 93-94 แตก็เปนเพียงแตกลาวถึงในลักษณะพรรณนาโวหาร หาไดนํ าแนวความคิด
เร่ืองนี้มาประกอบการวิเคราะหผลภายนอกอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบของ 
ตนทนุการกระทํ าที่มีตอการกํ าหนดผลภายนอกระดับอุตมภาพ หรือที่มีตอการควบคุมมลภาวะระดับ
อุตมภาพ ทายที่สุด ผูเขียนมิไดเสนอบทวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการแกปญหา 
ผลภายนอกวิธีตาง ๆ

(2) แมวาผูเขียนจะไดกลาวถึงวิธีการของรัฐบาลในการแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิอยูบาง แตการอธิบายเปนไปอยางคราวๆ จริงอยู พัฒนาการของเศรษฐศาสตรการคลังใน
ปจจบุนัยงัมอิาจใหขอสรุปดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดวา เมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยการ
เปนผูผลิตสินคาหรือบริการบางชนิดเอง เมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยวิธีการใหสัมประทาน
ในการผลิตสินคาหรือบริการบางประเภท หรือเมื่อใดที่รัฐบาลควรจะแทรกแซงดวยการใชมาตรการ
ดานภาษอีากรและเงินอุดหนุน แตอยางนอยที่สุด ผูเขียนนาจะไดอธิบายเหตุผลที่มักจะใชสนับสนุน
การแทรกแซงของรัฐบาลแตละวิธี ตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจอันคาดวาจะเกิดขึ้น
จากวิธีการแทรกแซงเหลานี้

ความสามารถในการใชภาษาไทยนับเปนจุดออนอยางยิ่งของไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท 
แมวางานวิชาการชิ้นหลัง ๆ ของทานผูนี้จะใชภาษาไทยที่สละสลวยขึ้น ดังเชนไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท 
(2527) แตโดยเหตุที่หนังสือเลมนี้เร่ิมเขียนเมื่อสิบปเศษที่แลว ความออนดอยในวิทยายุทธการใช
ภาษาไทยจึงปรากฏใหเห็นเกือบโดยทั่วไป ดังเชนการใชคํ าบุพบทเกินกวาความจํ าเปน และการใช
ประโยคที่มีรูปลักษณแบบภาษาอังกฤษเปนตน แตความจํ ากัดของภาษาไทยในการสื่อแนวคิดและ
มโนทัศนทางเศรษฐศาสตรการคลังก็มีสวนสรางความยากลํ าบากในการเขียนตํ าราที่มีระดับความ 
ลุมลึกเชนนี้ดวย อยางไรก็ตาม สํ าหรับผูที่รูจัก ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนนัท โดยสวนตัวแลว ยอมทราบกัน
ดวีา ภาษาเขียนของทานผูนี้สามารถสื่อความหมายไดดีกวาภาษาพูดเสียอีก

แมวา ทฤษฎเีศรษฐศาสตรวาดวยการแทรกแซงของรัฐ จะมีความบกพรองในขอที่มี
เนื้อหาแคบมากเกินไป และนํ าเสนออรรถาธิบายอันไมกระจางชัดหลายตอหลายตอน แตกลาวโดย
สวนรวมแลว ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท ไดสรางคุณูปการอันใหญหลวงแกกระบวนการการเรียน 
การสอนวิชาเศรษฐศาสตรการคลังในประเทศไทย

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