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ศาสตราจารยปเตอร ที. เบาเออร (Peter T. Bauer) หรือที่สภาขุนนางแหงสหราช
อาณาจักร (House of Lords) รูจ กั กันในฐานันดรศักดิ์ “ลอรดเบาเออร” (Lord Bauer) ถึงแกอนิจกรรม
เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2545 โลกวิชาการไดสูญเสียนักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญ โลกที่สามตองสูญเสีย
นักวิชาการที่ยืนอยูขางประชาชน โดยเฉพาะคนจน และฝายขวาตองสูญเสียหัวหอกทางปญญา
คนสําคัญ
ปเตอร ที. เบาเออร เปนชาวฮังการี เกิดในนครบูดาเปสตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
2458 บิดามีอาชีพเปนนักบัญชี เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยม เพื่อนบิดาสงเสียใหไปศึกษาตอใน
ประเทศอังกฤษในป 2477 เบาเออรเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ สังกัด Gonville and Caius
College เวลานั้นเบาเออรมปี ญ
 หาภาษาอังกฤษคอนขางมาก แตสามารถเอาตัวรอด และสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรโดยไดรับเกียรตินิยมอันดับที่หนึ่งในป 2480 เบาเออรเดิน
ทางกลับฮังการีเพื่อศึกษาวิชานิติศาสตรที่คางไวใหจบและรับราชการทหารดวย ในป 2482 เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น เบาเออรเดินทางไปอังกฤษ และทํางานในบริษัท Gutherie and
Company ซึง่ มีธุรกิจการทําสวนยางในมลายา เบาเออรเริ่มเรียนรูวิถีชีวิตของประชาชนในโลกที่สาม
จากการทํางานกับบริษัทนี้
ในป 2540 เบาเออรเปลี่ยนอาชีพเปนอาจารยสอนวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรของ
มหาวิทยาลัยลอนดอน และเริ่มศึกษาอุตสาหกรรมการทําสวนยางในมลายาอยางจริงจัง ผลงาน
ปรากฏเปนหนังสือชื่อ The Rubber Industry (1948) ซึง่ สรางชือ่ เสียงอยางมาก ผลงานอีกเลมหนึ่งที่
สรางชือ่ เสียงใหเบาเออรในฐานะนักวิชาการในระยะแรกเริ่มก็คือ West African Trade (1954)
เบาเออรยา ยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนไปสูมหาวิทยาลัยเคมบริดจในป 2491 ดํารง
ตําแหนง Lecturer ระหวางป 2491-2499 และดํารงตําแหนง Smuts Reader in Commonwealth
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Studies ระหวางป 2499-2503 แลวจึงยายไปกินตําแหนงศาสตราจารย ณ London School of
Economics and Politics (LSE) จวบจนเกษียณอายุในป 2526
เบาเออรเพิ่งมีฐานันดรเปน Lord Bauer ในป 2525 กอนเกษียณจากอาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเพียงปเดียว รัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร (Margaret Thatcher) เปนผูเสนอขอ
ฐานั น ดรดั ง กล า วนี้ ใ ห เนื่ อ งจากเบาเออร มี จุ ด ยื น ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งใกล ชิ ด กั บ พรรค
อนุรักษนิยม
ผู  ที่ ติ ด ตามและศึ ก ษาการเมื อ งอั ง กฤษย อมตอ งตระหนั ก ถึ ง บทบาทและอิท ธิพ ล
ของนักวิชาการเชื้อสายฮังการีในยุคทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 อันไดแก นิโคลัส คาลดอร
(Nicholas Kaldor) โธมัส บาล็อก (Thomas Balogh) และปเตอร เบาเออร ทั้งสามเปนนัก
เศรษฐศาสตร เรียงลําดับจากฝายซายไปสูฝายขวา คาลดอร แมจะจบการศึกษาจาก LSE แตไปตั้ง
ฐานทีม่ นั่ ทางวิชาการอยูที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ บาล็อกอยูมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด สวนเบาเออร
ปกหลักอยูที่ LSE สือ่ มวลชนขนานนามบุคคลทั้งสามนี้วา The Three Hungarian Mafias เสมือนหนึ่ง
เปน กลุมบุคคลที่มีอุดมการณและเศรษฐทรรศนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งหาไดเปนเชนนั้นไม
คาลดอรและบาล็อกไดรับฐานันดรเปนสมาชิกสภาขุนนางในยุคสมัยที่พรรคแรงงานเปนรัฐบาล สวน
เบาเออรเพิ่งไดรับฐานันดรในยุครัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม
แมวาปเตอร เบาเออรเปนศิษยสํานักเคมบริดจ และศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย
เคมบริดจในชวงเวลาที่กําลังเกิดการปฏิวัติเศรษฐศาสตรโดยจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard
Keynes) หรือที่เรียกกันวา Keynesian Rovolution แตเบาเออรมิไดตกอยูใตอิทธิพลของกระบวนทัศน
เศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) หากยังคงยึดโยงอยูกับกระบวนทัศนของสํานัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical Economics) ซึง่ มีพนื้ ฐานจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
ในยุคสมัยที่เศรษฐศาสตรแบบเคนสครอบงํามหาวิทยาลัยเคมบริดจ ชีวิตทางวิชาการ
ของเบาเออรในมหาวิทยาลัยนั้นคงตองเผชิญกับสงครามทางความคิดระลอกแลวระลอกเลา และไม
นาประหลาดใจที่จะมีการบอกเลาวา เบาเออรเปน ‘แกะดํา’ ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
แตเศรษฐศาสตรแบบเคนสมิไดมีอิทธิพลเฉพาะแตมหาวิทยาลัยเคมบริดจเทานั้น
หากแตยงั แผอิทธิพลจนกลายเปนกระบวนทัศนแหงมนุษยพิภพ ทั้งในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและใน
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศตางๆ เศรษฐศาสตรแบบเคนสถีบตัวขึ้นมาเปน
เศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีอิทธิพลอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2488-2516 นักเศรษฐ
ศาสตรที่ยึดมั่นแนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมดังเชน เบาเออร จึงมีชีวิตทางวิชาการ
คอนขางโดดเดี่ยว
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เมื่ อ เบาเออร เ ริ่ ม ต น ชี วิ ต นั ก วิ ช าการนั้ น เศรษฐศาสตร ว  า ด ว ยการพั ฒ นาหรื อ
Development Economics ยังไมปรากฏเปนรูปราง การเติบโตของสาขาวิชาดังกลาวนี้เปน
ปรากฏการณหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่ออาณานิคมจํ านวนมากไดรับเอกราช และยางกาวสู
เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สหประชาชาติและองคการชํานัญพิเศษ รวมทั้งรัฐบาลประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวพากันยื่นมือเขาไปชวยเหลือประเทศในโลกที่สามเหลานี้ เศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนา
เริม่ มีพลวัตรในการเติบโต เพราะตองการแสวงหาคําตอบวา จะเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาอะไรจึงจะ
ชวยใหโลกทีส่ ามหลุดพนจากกับดักแหงความดอยพัฒนาและกับดักแหงความยากจน การกอเกิดและ
เติบโตของเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาเกิดขึ้นในบริบทที่เศรษฐศาสตรแบบเคนสกําลังทรงอิทธิพล
ยิ่ง ดวยเหตุดังนั้น ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจที่กอเกิดในชวงนี้จึงเนนบทบาทของรัฐบาล และมิได
ใหความสําคัญแกบทบาทของภาคเอกชน เพราะมีฐานความคิดวาดวยความลมเหลวของกลไกตลาด
(Market Failure) โดยมองขามความลมเหลวของกลไกแหงรัฐ (Government Failure)
ฐานความคิดของเบาเออรมาจากสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ประสบการณจากการ
ใชชีวิตในโลกที่สาม ทั้งในมลายาและอัฟริกาตะวันตก ชวยตอกยํ้าความเชื่อมั่นในฐานความคิด
ดังกลาวนี้ เบาเออรเชื่อวา ประชาชนในโลกที่สามมีศักยภาพในการตัดสินใจดวยตนเองได และ
สามารถตอบสนองสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนามิควรใหความสําคัญแก
บทบาทของรัฐบาลมากจนเกิน ฐานความเชื่อของเบาเออรจึงตรงกันขามกับเศรษฐศาสตรแบบเคนส
และทํ าใหเบาเออรเปนปรปกษทางปญญากับบรรดานักเศรษฐศาสตรการพัฒนาที่ถูกครอบงํ าโดย
เศรษฐศาสตรแบบเคนส เบาเออรวิพากษและเสนอความคิดเห็นอันกอใหเกิดวิวาทะในประเด็นสําคัญ
ตอไปนี้
(1) วัฏจักรแหงความยากจน (Vicious Circle of Poverty) เบาเออรไมเชื่อวา
ความยากจนจะสรางวัฏจักรแหงความยากจนชนิดไมรูจักจบจักสิ้น
(2) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศ
มหาอํานาจตะวันตก มิไดสรางความเสียหายแกโลกที่สาม
(3) การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมิจําตองอาศัยการวางแผนและ
การควบคุมของรัฐบาลอยางเขมงวดและกวางขวาง
(4) การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงกดดันจากปญหาประชากรมิใชอุปสรรคสําคัญ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่สาม
(5) ประเทศโลกที่สามที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจมิจําตองเผชิญปญหาดุลการชําระ
เงินระหวางประเทศเสมอไป
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(6) ความชวยเหลือจากตางประเทศมิใชสิ่งที่ขาดมิไดของโลกที่สาม
บทวิพากษเศรษฐศาสตรการพัฒนาแบบเคนสของเบาเออรรวบรวมตีพิมพในหนังสือ
Dissent on Development (1971) Equality, the Third World and Economic Delusion (1981)
และ The Development Frontier : Essays in Applied Economics (1991)
ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันป 2516 เศรษฐศาสตรแบบเคนสเริ่มเสื่อมอิทธิพล ลัทธิ
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กลายเปนกระบวนทัศนหลักในวงวิชาการเศรษฐศาสตร และ
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ จนกอใหเกิดเมนูนโยบาย (Policy Menu) ทีม่ ีชื่อวา “ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน” (Washington Consensus) ดวยการผลักดันของประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สหรัฐอเมริกา และองคกรโลกบาล ดังเชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และ
องค ก ารการค า โลก กระบวนการโลกานุ วั ต รของฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น ขยายตั ว จนกลายเป น
เมนูนโยบายของมนุษยพิภพ ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมรุกคืบสูสาขาวิชาเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนา
อยางเดนชัดนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา นักเศรษฐศาสตรตองกลับไปอานงานของ
เบาเออรใหม
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ผูที่ยืนหยัดในแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง
ในระดับแนวหนามีอยูอยางนอย 3 คน คือ ฟรีดดริก ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich von Hayek) มิลตัน
ฟรีดแมน (Milton Friedman) และปเตอร เบาเออร ฮาเย็กและฟรีดแมนไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรไปแลว โดยที่เบาเออรมิไดรับรางวัลเกียรติยศอันสูงสงใดๆ เมื่อ Cato Institute มอบ
รางวัล The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty แกเบาเออร จึงเปนรางวัลเกียรติยศ
สําคัญที่เบาเออรไดรับ
Cato Institute เปนองคกรผลิตความคิด (Think Tank) สําคัญของฝายขวาในสหรัฐ
อเมริกา ยึดกุมจุดยืนเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและอนุรักษนิยมทางการเมือง Cato Institute สถาปนา
The Milton Friedman Prize เพือ่ เปนเกียรติแกมิลตัน ฟรีดแมน เสาหลักทางเศรษฐศาสตรของ
ฝายขวา โดยผูรับรางวัลจะไดเงินจํานวน 500,000 ดอลลารอเมริกัน คณะกรรมการคัดสรรผูรับรางวัล
ประกอบดวยผูทรงเกียรติฝายขวา ดังเชนนางมารกาเร็ต แธ็ตเชอร เปนตน คณะกรรมการฯ ตัดสินให
เบาเออรเปนผูรับรางวัลนี้เปนคนแรก โดยกําหนดพิธีการมอบรางวัลวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ณ นคร
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา แตอนิจจา เบาเออรถงึ แกกรรมกอนงานรับรางวัลเพียงหนึ่งสัปดาห
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ภาคผนวก
งานวิชาการสําคัญของ Peter T. Bauer
1. The Rubber Industry (1948)
2. West African Trade (1954)
3. Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Countries (1957)
4. The Economics of Underdeveloped Countries (1957)
5. Two Views on Aid to Developing Countries (1966)
6. Markets, Market Control (1968)
7. Dissent on Development (1972)
8. Class on the Brain (1978)
9. Equality, the Third World, and Economic Delusion (1981)
10. Reality and Rhetoric : Studies in the Economics of Development (1984)
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