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ถ้าถามว่าอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการทำามาหากินของเรามากที่สุด จำาเลยแรกที่ 

ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นก็คือจำาเลยที่มีชื่อว่า “เศรษฐกิจ”

เศรษฐกิจไม่ดี เศรษฐกิจฝืด เราเข้าใจกันอย่างน้ีและจบกันตรงน้ีมากกว่า 

ที่จะตั้งคำาถามต่อไปว่า แล้วอะไรล่ะที่ทำาให้เศรษฐกิจมันฝืด มันไม่ดี มันใช่สิ่งที่ 

เรียกกันว่า “เศรษฐศาสตร์” หรือเปล่า

เรามักคิดว่าเราเข้าใจเศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธที่จะรู้จักเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่ว่า 

ไปแล้วมันคือเงาของกันและกัน เพียงแต่เรารู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องวิชาการ  

เป็นเรื่องไกลตัว และที่สำาคัญไปกว่านั้นก็คือความรู้สึกที่ว่า เศรษฐศาสตร์เป็น 

เรื่องเข้าใจยาก เป็นเรื่องระดับประเทศ ระดับโลก

แล้วเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงคืออะไร สำาคัญอย่างไร และส่งผลกระทบ 

กับเราอย่างไร

ในบ้านเราอาจจะมีนักวิชาการทางด้านนี้อยู่มาก แต่ทันทีที่พูดถึงเรื่อง 

เศรษฐศาสตร์ เราก็จะนึกถึงชื่อของ  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ขึ้นมาทันที เพราะ 

ที่ผ่านมาชื่อเสียงและผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ท่านทำาให้ 

ประเทศไทยเป็นที่จับตาบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูม ิ ท่านบอกว่า

“แนวทางเศรษฐศาสตร์ช่วยให้เราพิจารณาเร่ืองการดำารงชีวิตของมนุษย์ 

อย่างเป็นระบบ ที่มีตรรกะบนพื้นฐานของการผลิตที่ต้องคำานึงถึงทรัพยากรที่จำากัด  

การแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง”

คำานำาสำานักพิมพ์



และตรงนี้เองที่ทำาให้เราตระหนักได้ว่าทำาไมเราต้องรู้จักกับเศรษฐศาสตร์  

นั่นเพราะนอกจากเราจะเข้าใจเหตุและผลทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นปรากฏการณ์ 

หรอืวกิฤตกิารณท์างเศรษฐกจิรปูแบบตา่ง ๆ ซึง่สง่ผลต่อปากท้อง ชวีติความเปน็อยู่  

หรือธุรกิจแล้ว ยังทำาให้เรามองอะไรได้ไกลออกไปจากตัวเอง กับมุมมองท่ีกว้างข้ึน  

และชัดขึ้น

จะกว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นอย่างไรนั้น ได้ถูกร้อยเรียงเอาไว้แล้วในหนังสือ 

เล่มนี้ หนังสือที่จะทำาให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ได้อย่างง่าย ใกล้ตัว  

และเป็นรูปธรรม ทำาให้มองเห็นทั้งอุปสรรค ปัญหา และหนทางแก้ จากมุมมอง 

และประสบการณ์ของการทำางานจริงที่ไม่อาจหาได้เลยจากหนังสือเล่มอื่น

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง  ของ  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เล่มนี้จึงเป็นหนังสือ 

ทรงคุณค่าที่จะนำาพาเราให้เข้าไปรู้จักโลกของเศรษฐศาสตร์อันน่ามหัศจรรย์แบบ 

ค่อยเป็นค่อยไป และเพลิดเพลินชนิดวางไม่ลง

สำานักพิมพ์อมรินทร์



ตลอดเวลาของการทำางานด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพื้นฐานที่ผมต้องการสร้างอยู่เสมอคือ 

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์



บทนำ�



ข้อคิด
และ

คว�มทรงจำ�
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ชีวิตของคนเรานั้นจะเป็นไปตามความมุ่งหวังเสมอไปคงจะเป็นสิ่งที่ทำา 

ได้ยากมาก ความมุ่งหวังหลักของเด็กนักเรียนในรุ่นผมเป็นรุ่นที่เรียกกัน 

ว่าเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คือการเข้าเรียน 

ในระดับอุดมศึกษาสาขาหลัก  ๆ เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  

บัญชี เมื่อผมสอบผ่านเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

และเรียนจนจบปีการศึกษาที่หนึ่งแล้ว ผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปเรียนสาขา 

วิชาอื่นใด จนกระทั่งได้รับคำาแนะนำาจากคุณพ่อ ทำาให้ผมเข้าร่วมสอบชิงทุน 

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ปเรยีนวชิาทีท่างธนาคารฯ  

แจ้งว่าเป็นสาขาใหม่ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้ชื่อวิชาในภาษาไทยว่า 

สถิติศาสตร์ ตอนนั้นผมมีปัญหาในการตัดสินใจครั้งสำาคัญของชีวิตที่ต้อง 

เปลี่ยนการเรียนจากวิชาที่ผมได้มุ่งม่ันไว้นานแล้วมาสู่วิชาที่แม้ภาษาไทยเอง 

ก็ยังไม่สามารถเขียนบรรยายได้ถูกต้อง วิชาดังกล่าวต่อมาภายหลังเป็นที่ 

รูจ้กักนัในชือ่ เศรษฐมติ ิ (econometrics) ซึง่เปน็แขนงของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ท่ียงัมคีวามใหมม่ากในสมยันัน้ เปน็วชิาทีร่วมกรรมวธิทีางคณติศาสตรเ์ขา้มา 

วิเคราะห์ความเป็นไปทางเศรษฐกิจ โดยหวังว่าจะทำาให้วิชาเศรษฐศาสตร์ 

กลายมาเป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ในที่สุดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงน้ันคือ อาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่ช่วยทำาให้ผมยอมรับและเข้าใจได้ว่า 
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การเปลี่ยนจากนายแพทย์มาเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะมีความหมายอย่างไร 

ต่อตนเองและต่อสังคม อาจารย์ป๋วยชี้ให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ก็คือแพทย์ 

อย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่เป็นแพทย์ที่ทำางานกับสังคมทั้งระบบแทนการเป็น 

แพทย์สำาหรับแต่ละบุคคล ดังนั้น ผลงานของนักเศรษฐศาสตร์จึงมีความ 

สำาคัญไม่น้อยกว่าแพทย์โดยทั่วไป โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาของ 

เศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่หลากหลาย และมีผลต่อผู้คนจำานวนมากหากการ 

ดำาเนินนโยบายไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ผล ประเด็นผลกระทบที่รุนแรงของ 

ปัญหาเศรษฐกิจที่ “เจ็บป่วยขั้นรุนแรง” ซึ่งผมได้ประสบอยู่เสมอในชีวิตการ 

ทำางานทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ประสบการณ์การปราบการเงินนอกระบบ  

เช่น แชร์ชม้อย แชร์ลูกโซ่ ปัญหาวิกฤติการเงินของตลาดหลักทรัพย์ยุค 

ต้น ๆ ผ่านกรณีของราชาเงินทุน วิกฤติการเงินของเอเชีย วิกฤติการเงินโลก  

ปัญหาการเจรจาการค้าพหุภาคี ปัญหาวิกฤติทางอาหาร ฯลฯ ปัญหา 

ทั้งหลายเหล่านี้ มีผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำานวนมาก  แต่เราสามารถ 

หลีกเลี่ยงได้ หากความเข้าใจระบบเศรษฐกิจของผู้วางนโยบายอยู่บน 

รากฐานที่รอบคอบ  คำานึงถึงการเชื่อมโยงของปัจจัยตัวแปรในแต่ละ 

ภาคส่วน รวมไปถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

สำาหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคือห้องทดลอง 

สำาคัญ โดยเฉพาะเม่ือคำานึงถึงความหลากหลายของความคิดทางเศรษฐศาสตร์  

และเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกใช้มาในวาระและสภาพที่แตกต่างกัน  

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจส่งนักเรียนทุนไปศึกษาในประเทศ 

แตกต่างกัน ผลที่ต้องการคือพื้นฐานแนวความคิดอันหลากหลายที่ต้อง 

นำามาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยจึงจะใช้ได้ผลที่สุด แนวคิดหลักของ 

เศรษฐศาสตร์ในสหรัฐฯมักจะโน้มเอียงไปทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ 

เชิงเศรษฐมิติโดยมีสมมติฐานหลักคือ ระบบตลาดเสรี ส่วนแนวคิดของ 

โรงเรียนเศรษฐศาสตร์รวมทั้งที่เนเธอร์แลนด์ แม้จะเป็นผู้ริเริ่มการนำาการ 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (คณิตศาสตร์) มาใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ตาม แต่ยัง 

คงยึดหลักในเรื่องการศึกษาประวัติเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่น และยังคง 

บทบาทของระบบสถาบันภาครัฐไว้มากพอสมควร แทนที่จะปล่อยให้ระบบ 
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เสรีนิยม (neoliberalism) เข้ามาแทนที่ เมื่ออาจารย์ป๋วยตัดสินใจส่งให้ผม 

ไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์ นับเป็นการมองการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 

อย่างสายตาไกลยิ่ง ที่ต้องการสร้างความหลากหลายในแนวความคิดเพื่อ 

สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุด

ผูท้ีม่อีทิธพิลมากตอ่การตดัสนิใจของอาจารยป์ว๋ยในการสง่นกัเรยีนทนุ 

ธนาคารแห่งชาติไปเนเธอร์แลนด์คือศาสตราจารย์ยัน ทินแบร์เก้น (Jan  

Tinbergen) ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่โรงเรียน Netherlands  

School of Economics ที่เมืองรอตเตอร์ดัม (ภายหลังโรงเรียนน้ีเปลี่ยนชื่อ 

เป็น Erasmus University) ทินแบร์เก้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 

โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกในยุคทศวรรษ 60 และ 70 โดยเฉพาะในเร่ือง 

การกำาหนดให้มีระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ที่ทำาให้มีการช่วยเหลือ 

การพฒันาจากประเทศทีร่่ำารวยตอ่ประเทศทีย่ากจน แตส่ิง่ทีท่ำาใหท้นิแบรเ์กน้ 

ไดร้บัการยอมรบัและเปน็ทีรู่จ้กักนัมากทีส่ดุคอื การเปน็บดิาของวชิาเศรษฐมติ ิ

และการวางแผนเศรษฐกิจ  โดยเป็นนักคิดคนแรกที่นำากลไกของวิชา 

คณติศาสตรแ์ละสถติิศาสตรม์าใชเ้ปน็ครัง้แรกในการคำานวณวฏัจกัรทางธุรกจิ  

(business cycle) เพ่ือศึกษาวิธีท่ีจะทำาให้การเคล่ือนไหวของคลื่นที่มีการ 

ผันแปรอย่างรุนแรงน้อยลง และเพื่อให้มีการคาดคะเนได้ว่าแนวทางของ 

แตล่ะคลืน่จะเปน็อยา่งไร ในบทความ “บคุคลัมตา ยัน ทนิแบร์เกน้” จะเขา้ใจ 

ได้ว่า ทินแบร์เก้นได้นำาเทคนิคการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อช่วย 

วางแผนการพัฒนาของประเทศท่ียากจนอย่างจริงจังมากที่สุด ทินแบร์เก้น 

เป็นนักเศรษฐศาสตร์จากตะวันตกท่ีดำาเนินชีวิตอย่างปรัชญาพอเพียงมาก 

ที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมา

ศาสตราจารย์ทินแบร์เก้นเองก็ไม่ได้เติบโตมาจากการศึกษาวิชา 

เศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเช่นกัน  แต่เริ่มต้นด้วยการศึกษาวิชา 

วิทยาศาสตร์ ก่อนท่ีโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาอย่างรุนแรงที่สุดใน 
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ช่วงปี พ.ศ. 2472 - 2473 (ค.ศ. 1929 - 1930) ทินแบร์เก้นจึงหันมาให้ความสนใจ 

จากภาวะเศรษฐกิจและพยายามหาวิธีเข้าถึงแก่นของการแก้ปัญหาการ 

ทรุดตัวของเศรษฐกิจและการผันแปรของวัฏจักรทางธุรกิจ ซึ่งในสมัยนั้น 

ถือเป็นการอธิบายปัญหาการผันแปรของภาวะเศรษฐกิจที่สำาคัญ 

ทินแบร์เก้นเป็นปรมาจารย์ทางความคิดเศรษฐศาสตร์ที่สำาคัญที่สุด 

ของผม ด้วยการท่ีสอนให้ผมรู้จักการใช้มาตรการหรือเคร่ืองมือทางนโยบาย 

ของเศรษฐศาสตร์และข้อจำากัดของเครื่องมือท้ังหลายเหล่านี้ รวมทั้งทำาให้ 

ผมเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และต้องใช้สามัญสำานึกในการ 

แปลความจากการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ ข้อคิดเช่นนี้ 

ทำาใหผ้มไดส้ำานกึอยูเ่สมอในการทำางานดา้นเศรษฐกิจวา่ ขอ้มลูเป็นสิง่สำาคัญ 

แต่พฤติกรรมของมนุษย์ทางเศรษฐกิจยังเป็นส่ิงที่เราต้องคำานึงถึงในแง่ของ 

ความเปน็จรงิอยูเ่สมอ ในบทความ แนวทางการพัฒนาความคิดเศรษฐศาสตร์ 

ไทย ทีผ่มเขยีนมาเกือบ 40 ปท่ีีแล้ว และยังมีผลอยูจ่นทกุวนันี ้ มขีอ้สรปุทีว่า่ 

บทความนี้เน้นแกนหลักของเศรษฐศาสตร์ที่ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์  

และเน้นการก่อร่างความคิดของเศรษฐศาสตร์โดยที่ควรมีส่วนประกอบ 

ของอุดมการณ์ ปรัชญา และปัญญา โดยเฉพาะปรัชญาตามหลักพุทธ- 

เศรษฐศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน ใน 

บทความนี้ผมสรุปไว้ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ 

มิได้มุ่งที่จะก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เป็นการพัฒนาเพื่อให้ 

ทุกคนมีฐานะพออยู่พอกิน ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ในแนวนี้มุ่งทางด้าน 

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านวัตถ ุ โดยเน้นในเรื่อง 

คุณธรรม เมตตาธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความรู้จักพอ ความรักสงบ 

และการใช้ทางสายกลาง การดำาเนินการตามปรัชญาน้ีจะไม่ทำาให้เกิด 

การพัฒนาในสายตาของทฤษฎีจากตะวันตกที่จะมุ่งกระตุ้นประสิทธิภาพ 

โดยการใช้ความนิยมวัตถุเป็นเครื่องล่อ  แต่จะเน้นเสถียรภาพทางด้าน 

สังคมและจิตใจมากกว่าเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ” ในบทความ  

“ประสบการณ์และหลักการในการดำาเนินชีวิต” คือสารัตถะที่แท้จริงที่ผม 

ถือว่าเป็นอุดมการณ์และปรัชญาท่ีผมใช้ในชีวิตจริงของการทำางานด้าน 
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เศรษฐศาสตร์ตลอดทุกยุคทุกสมัย

ตลอดเวลาของการทำางานด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่ผม 

ต้องการสร้างอยู่เสมอคือ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนำาไปสู่การเขียน 

วิทยานิพนธ์สำาหรับปริญญาเอกท่ีผมทำากับศาสตราจารย์ทินแบร์เก้น ซึ่งเป็น 

เรื่องของการพัฒนาและการลงทุนในการศึกษาในประเทศกำาลังพัฒนา1  

บทความที่มีอายุเก่าที่สุดกว่าสี่สิบปีในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการศึกษาที่ชื่อ  

อปุสรรคในการพฒันาการศกึษาในประเทศดอ้ยพัฒนา ซึง่เนน้ทกุสิง่ทกุอยา่ง 

ของการลงทุนในการศึกษาที่ยังมีผลต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ 

ในข้อสรุป “ธนาคารโลกมักจะมองการศึกษาในแง่ของธุรกิจหรือเศรษฐกิจ 

อย่างแคบ  ๆ เท่านั้น แต่การตีความหมายเช่นน้ันจะละเลยค่าทางด้านสังคม 

ของการศึกษา นั่นคือการที่การศึกษาสร้างให้คนเป็นคนที่มีประโยชน์และ 

มีคุณค่ามากขึ้นเพราะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น  การตรงต่อเวลา รู้จัก 

รับผิดชอบ ความพยายามในการทำางาน รู้จักคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

มีระเบียบวินัย ฯลฯ”

ในปัจจุบัน รอยต่อแนวคิดจากสมัยเริ่มต้นทำางานด้านเศรษฐกิจของ 

ผมกับการพัฒนาที่ยึดอยู่บนหลักของความยั่งยืนและแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงจึงสัมผัสได้ในบทความท่ีรวบรวมอยู่ในหนังสือนี้ เช่น ในบทความ  

เศรษฐกิจพอเพียงในโลกโลกาภิวัตน์ และ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือในท่ีสุดแล้ว การสร้างรูปแบบของการพัฒนาที่ 

สมบูรณ์แบบก็ต้องกลับไปพัฒนาพ้ืนฐานท่ีแท้จริงของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ที่อยู่ในหนังสือของแอดัม สมิท ที่ชื่อ The Theory of Moral Sentiment  

1 Supachai Panitchpakdi, “Educational Planning and Growth in Developing  
Countries.”, Ph.D. dissertation, Rotterdam University Press, 1973.
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(1759) และไม่ใช่เพียงจากหนังสือที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนถูกสั่งให้อ่าน คือ  

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  

(1776) หรือนิยมเรียกส้ันว่า The Wealth of Nations โดยเฉพาะเมื่อเรา 

ต้องหาเข็มทิศทางศีลธรรมกันใหม่ที่เราสูญเสียไปพร้อมกับการยอมรับ 

บทบาททีม่ากเกินเหตขุองระบบตลาดท่ีมักจะอา้งกนัวา่สามารถจะจดัระเบยีบ 

ของตนเองได้ ทั้งนี้ ถ้าเราต้องการจะเข้าใจถึงวิธีการที่จะป้องกันการเกิดขึ้น 

ครั้งแล้วครั้งเล่าของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน ที่ทำาให้ประเทศ 

ยากจนต้องเผชิญกับความล่มสลายจากกระบวนการโลกาภิวัตน ์ ซึ่งอาจจะ 

นำามาทั้งความเจริญรุ่งเรืองและการค้าเสรีที่ทำาให้ทุกคนได้ประโยชน์ แต่ก็ 

อาจจะมีผลเสียของการแข่งขันจนเกินเหตุ และการกระตุ้นการบริโภคจน 

เกินความจำาเป็น และโดยเฉพาะเกินความสามารถของทรัพยากรโลกที่จะ 

รองรับได้ รวมทั้งนำาไปสู่ปัญหาทางสังคม เมื่อโลกต้องยอมรับปัญหาของ 

การเหลื่อมล้ำาที่ขยายตัวมากข้ึนในทุกภาคของเศรษฐกิจโลก และการผลิต 

ทางการเกษตรที่จำาเป็นต่อการเลี้ยงดูคนทั้งโลก แต่ขาดการดูแลที่ทำาให้ 

เกษตรกรผู้ผลิตสามารถมีชีวิตที่ดีเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจอื่น  ๆ ได้

เงื่อนไขที่จำาเป็นเม่ือต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกอย่างพร้อมกันดังที่ 

กล่าวมาแล้ว ก็คือการทำางานพร้อมกันไปทั้งโลกในลักษณะเป็นหุ้นส่วน  

(partnership) ที่จะทำาให้เกิดธรรมาภิบาลโลก (global governance) ใน 

ลกัษณะทีส่หประชาชาตเิสนอในกรอบของวาระ 2030 ทีเ่ปา้หมายหลกั 17 ขอ้2  

ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องแก้ไขปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม ความ 

ล้าหลังของภาคการเกษตร ความเท่าเทียมกันทางเพศ ปัญหาเรื่องพลังงาน  

การมีงานทำา การรักษาส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ความเชื่อมโยงของธุรกรรม 

ทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนของโลก ทำาให้การแก้ไขปัญหาต้องคำานึงถึง 

2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development  
Goals : SDGs)
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ทางออกทางด้านพหุภาคีที่ยากที่จะนำามาปฏิบัติให้ได้ผล เนื่องจากความ 

แตกต่างกันอย่างมากทางด้านนโยบาย ทรัพยากร ภูมิรัฐศาสตร์ ระดับ 

การพัฒนา ฯลฯ 

ผมต้องการเน้นให้เห็นถึงความสำาคัญในการที่ประเทศกำาลังพัฒนา 

เช่นไทยต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดระบบระเบียบและวาระงานในระดับโลก  

การที่ผมพยายามผลักดันให้ระบบการค้าโลกมีผลทางปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ 

มากทีส่ดุและยอมรบัไดด้ทีีส่ดุ โดยประเทศกำาลงัพฒันาและประเทศทีย่ากจน 

ที่สุดนั้นมักจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าไหร่นัก ผมได้ใช้เวลาเป็นจำานวนมาก 

เพื่อสร้างพื้นฐานและอำานาจการต่อรองให้กับกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา 

หลายกลุ่มในองค์การการค้าโลก และการปรับวาระการเจรจาการค้าโลก 

ให้เอื้ออำานวยผลประโยชน์กับประเทศยากจนท่ีสุด  เช่น  การกำาหนด 

ให้มีการรวมการเจรจาการค้าสินค้าฝ้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศ 

ยากจนที่สุดในแอฟริกาเข้าในวาระการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา  

ทั้งที่ประเทศพัฒนาแล้วท้ังหลายพยายามขัดขวาง และโดยเฉพาะการมี 

ส่วนร่วมในการตกลงเรื่องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเงื่อนไขข้อบังคับของ 

ข้อตกลงของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเอื้ออำานวยให้ประเทศยากจนสามารถ 

ผลิตยาของตนเองได้ในราคาท่ีถูกลง โดยสามารถใช้สิทธิบัตรยาของประเทศ 

ท่ีพัฒนาแล้วได้ และหากในกรณีท่ีผลิตเองไม่ได้ก็อนุญาตให้นำาเข้าผลิตภัณฑ์ยา  

(parallel import) ราคาถกูเขา้มาใชแ้ทนยาทีม่สีทิธบิตัรคุม้ครองได ้ ทัง้หมดนี ้

เปน็เพยีงตวัอยา่งบางประการของการทีป่ระเทศกำาลงัพฒันาทัง้หลายตอ้งไดร้บั 

การดแูลใหม้ีโอกาสเขา้มาบรหิารงานระดบัโลกพรอ้มกบัประเทศทีพ่ัฒนาแลว้  

เพือ่ความเสมอภาคและความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการเศรษฐกจิโลกทีด่า้น 

การค้า การลงทุน และการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อ 

กระบวนการพัฒนาให้ได้มากที่สุด ในกรณีของไทยเองนั้น ข้อสรุปที่สำาคัญ 

ของผมกค็งหนไีมพ่น้การรว่มกนัพฒันาผูน้ำาทางเศรษฐกจิและการทตูทีส่ามารถ 

เข้าไปมีบทบาทนำาในโลกได ้

บทความทัง้หลายทีน่ำามารวมในหนงัสอืเลม่นีอ้าจจะชีแ้นวทางความคดิ 

ในการทำางานและบทบาททีเ่ราอาจจะสรา้งขึน้มาได ้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะตอ้งเปน็ 
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ความพยายามร่วมกันของทุกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่ต้องมี  

แนวทางเปน็อนัหน่ึงอนัเดยีวกันในประเทศให้ไดก่้อนทีจ่ะออกไปต่อสูใ้นเวทโีลก 

ต่อไป

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

20 กันยายน 2560



เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตจริง 12

บุคคลัมตา 
ศาสตราจารย์ยัน ทินแบร์เก้น

ศาสตราจารย์ยัน ทินแบร์เก้น  ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของการเป็น 

นักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเคารพสูงสุดและพยายามนำามาเป็นหลักปฏิบัติในการ 

ทำางานด้านเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนบัดน้ี แม้ว่าทินแบร์เก้นจะไม่ได้ร่ำาเรียน 

ทางวิชาเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา แต่เพราะเขาเป็นห่วงปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำาในช่วงปี  พ.ศ.  2472 -  

2473 (ค.ศ.  1929 - 1930) ท่ีทำาให้เกิดการว่างงานสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ 

ยุโรป ทำาให้ทินแบร์เก้นมีความสำานึกในกลไกของเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  

ยิ่งกว่านักเศรษฐศาสตร์จำานวนมากที่ได้รับรางวัลโนเบล โดยมีความเชื่อ 

อย่างหลับหูหลับตาในระบบตลาดเสรี ทินแบร์เก้นเป็นนักวิเคราะห์ทาง 

เศรษฐกจิคนแรก ๆ ทีท่ำาใหโ้ลกมคีวามเขา้ใจพลวตัของการหมนุเวยีนเปลีย่นไป 

ของวัฏจักรทางธุรกิจดียิ่งข้ึน ด้วยการใช้วิธีทางสถิติศาสตร์เข้าช่วย เมื่อ 

ภาวะวัฏจักรทางธุรกิจอยู่ในสภาพของการเปล่ียนแปลงได้โดยมีรูปแบบ 

ท่ีแน่นอนมากขึ้น เช่น ในรูปแบบของใยแมงมุม ก็ทำาให้การวางนโยบาย 

เพื่อลดความไม่แน่นอนและการผันผวนของการผลิตและราคาสินค้า  

(โดยเฉพาะสินค้าเกษตร) เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์ท่ัวไปอาจจะไม่รู้จักทินแบร์เก้นในด้าน 

ผู้ค้นคว้าทางด้านสถิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ แต่คงต้องระลึกได้เมื่อ 

กล่าวถึงผลงานที่น่าจดจำาในเรื่องดังต่อไปนี้
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1) ทินแบร์เก้นเป็นผู้ที่ทำาให้การวางนโยบายเศรษฐกิจต้องคำานึงถึง 

เป้าหมายของนโยบายและมาตรการหรือเครื่องมือที่จะใช้ โดยหลักง่าย  ๆ  

ที่เข้าใจกันทุกวันนี้คือ จำานวนของมาตรการจะต้องไม่น้อยกว่าเป้าหมาย 

ที่ต้องการ มิฉะน้ันผลจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายทุกเป้าหมาย (อาจจะได้ 

บางเป้าหมาย)

2) ทินแบร์เก้นเป็นผู้ท่ีทำาให้โลกเข้าใจทฤษฎีของการเคลื่อนของระบบ 

เศรษฐกิจเข้าหากัน (convergence theory) ความหมายก็คือ ระบบตลาด 

สุดกู่หรือระบบวางแผนอย่างบริสุทธิ์จะค่อย  ๆ  แปลงมาเป็นระบบผสมผสาน  

(mixed economy) ที่มีทั้งการวางแผนได้และระบบตลาดที่รัฐเข้าแทรกแซง 

ได้เมื่อจำาเป็น

3) ทินแบร์เก้นให้ความสนใจกับระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่าง 

มาก เนื่องจากได้เป็นท่ีปรึกษาให้แก่สหประชาชาติต้ังแต่เร่ิมต้น และเข้ามา 

ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือองค์กรของสหประชาชาติในเอเชียต้ังแต่ยุคของ  

ECAFE3 จนกลายมาเป็น ESCAP4 โดยได้ทำางานด้านความร่วมมือด้านการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนา 

ทั่วโลก ถือได้ว่าทินแบร์เก้นเป็นผู้ให้กำาเนิดแก่วิชาเศรษฐศาสตร์การวางแผน 

เพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ผลงานของเขาก็ยังประจักษ์ชัด เช่น 

การให้ความช่วยเหลือโพ้นทะเล5 ท่ีทางสหประชาชาติพยายามกำาหนดให้ 

ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในอัตรา 

อย่างน้อยร้อยละ 0.7 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ เป้าหมายที่มีน้อย 

ประเทศมากที่ทำาได้ แต่ก็ยังเป็นเป้าที่สหประชาชาติรณรงค์เพื่อให้บรรลุอยู่ 

ตลอดเวลา

3 Economic Commission of Asia and the Far East (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
สำาหรับเอเชียและตะวันออกไกล)

4 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (คณะ 
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก)

5 Oversea Development Assistance : ODA
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สำาหรับผมแล้ว ทินแบร์เก้นเป็นแบบอย่างของนักเศรษฐศาสตร์  

อาจารย์ และมนุษย์ที่มีลักษณะของชาวพุทธ ตลอดจนดำารงตนเสมือนมี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างย่ิง เม่ือเขาเป็นผู้แนะนำาให้อาจารย์ป๋วย 

ส่งผมไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์ในป ีพ.ศ. 2506 และรับรองว่าจะช่วยดูแลอย่างด ี

ทีส่ดุ เขาดแูลจรงิ ๆ ตามคำาสัญญา โดยเฉพาะการตดิต่อครอูาจารย ์ แนะนำา 

การเรียน และมาเป็นอาจารย์หลักในวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาช่วง 

การทำาปริญญาโทของผม นอกจากน้ัน เม่ือผมต้องการให้ทินแบร์เก้นเป็น 

อาจารย์ผู้กำากับการทำาปริญญาเอกของผม ทั้ง ๆ ท่ีในช่วงนั้นอาจารย์ยุ่งมาก 

แล้วในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงสูงสุดของโลก เขาก็รับเป็นผู้กำากับ 

วิทยานิพนธ์ของผมอย่างเต็มที ่ ให้เวลาหารือเรื่องเนื้อหาสาระ แม้จนกระทั่ง 

วิธีการเขียนภาษาอังกฤษท่ีเขามักจะมีข้อสังเกตว่านักศึกษาจากเอเชียมักจะ 

ใช้คำานำาหน้านาม (article) ไม่ค่อยถนัด เพราะภาษาในเอเชียมักจะไม่มีการ 

ใช้คำานำาหน้านาม เขาสอนให้ผมทำางานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ใช้เวลา 

ให้มีวินัยที่สุด และรับฟังความเห็นติชมจากบุคคลอื่นตลอดเวลา 

ทนิแบรเ์กน้แนะให้ผมพยายามเขียนบทความทางวชิาการเศรษฐศาสตร์  

ไม่ใช่เพื่อเป็นการอวดวิชา แต่เพ่ือเป็นโอกาสให้ผู้อื่นได้วิพากษ์วิจารณ์ความ 

คิดเห็นของเราซึ่งจะนำาไปสู่ความแตกฉานทางวิชาการมากขึ้น อีกทั้งแนะนำา 

ให้ผมไปฝึกงานกับครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เช่น  

ศาสตราจารยร์ชิารด์ สโตนทีใ่นภายหลงัไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ์

อีกเช่นกันในปี  พ.ศ.  2527 ในความริเริ่มการจัดทำาบัญชีรายได้ประชาชาติ   

(national income accounting) 

นอกจากนี้ ทินแบร์เก้นสอนให้ผมมีความเป็นอยู่อย่างสมถะโดยที่ 

ตัวท่านเองไม่มีรถยนต์ขับ แต่นั่งรถไฟและรถรางไปสอนหนังสือที่มหา- 

วิทยาลัยทุกวัน และข้าวของในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเป็นของใหม่น้อยมาก  

ทินแบร์เก้นเป็นผู้สอนให้ผมสนใจความน่าเชื่อถือของข้อมูลสถิติก่อนที่จะ 

นำาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ และนำาเสนอว่าในฐานะนักคิดที่ดี เมื่อคนส่วนใหญ่ 

ไปยืนอีกข้างหนึ่งด้วยความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ เราควรจะลองไปยืน 

อีกข้างและพยายามคิดในส่ิงท่ีอีกข้างยังคิดไม่ถึง เพื่อก่อให้เกิดสมดุล 
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ในด้านการแสดงความคิดเห็น 

ในบั้นปลายชีวิตของทินแบร์เก้น เขาหันมาให้ความสนใจกับการ 

รักษาสันติภาพในโลกเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ 

เศรษฐกิจต่าง  ๆ  จะเคลื่อนจากสุดกู่เข้าสู่ระบบกึ่งวางแผนกึ่งกลไกตลาดที่มี 

ความเป็นกลางมากข้ึน และจะทำาให้ข้อถกเถียงเรื่องอุดมการณ์ (ideology)  

ทางเศรษฐกิจหมดไป ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ชัดเจนที่สุดหลายสิบปีก่อน 

ที่ฟรานซิส ฟูกูยามา จะมาเขียนถึงเรื่อง The End of History หลังการ 

ทลายกำาแพงเบอร์ลิน ทินแบร์เก้นเองจะเคยเปรยอยู่เสมอว่า ที่จริงแล้ว 

แม้ว่าเขาจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ แต่ถ้าเลือกได้ เขาอยาก 

ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากที่สุด

หมายเหต ุ บทความนี้เขียนเมื่อ พ.ศ. 2518




