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"คุณจะบอกวา ผมคือคนที่เขามาตักตวงผลประโยชน ดังนั้นจึง
ไมควรฟงสิ่งที่ผมพูด ก็แลวแตคุณ หากแตความจริงก็คือ การที่
ผมทําเงินไดอยางมหาศาลนั้น ยอมเปนขอพิสูจนแลววา ระบบ
ตลาด น้ันไมดีจริง คนอยางผมจึงสังเกตเห็นและเขามาหา
ประโยชนจนร่ํารวยขนาดนี้ได"

จอรช โซรอส

(ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศน ซี เอ็น เอ็น หลังจากกรณีที่เขาทํากําไรจากการลงทุนแบบเก็ง
กําไรไดมากกวา 2 พันลานดอลลาร ในชวงเวลาไมกี่วัน ในตลาดการเงินในยุโรป เดือนกันยายน 
ป พ.ศ.2535)

สารบัญ

๏ คํานําโดยผูเรียบเรียง
๏ บทเกริ่นและคํานํา (ของจอรช โซรอส)
๏ โอกาสทีจ่ะผิดพลาดไดและปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ (Fallibility and 
Reflexivity)
๏ วิพากษวิชาเศรษฐศาสตร
๏ ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับในตลาดการเงิน
๏ ระบบทุนนิยมโลก
๏ วิกฤติการเงินของโลก

คํานําโดยผูเรียบเรียง 

หนังสือเลมนี้เปนงานเชิงแนะนําและวิจารณหนังสือภาษาอังกฤษ ชื่อ The Crisis of Global 
Capitalism ซึ่งเปนหนังสือเลมลาสุดของ จอรช โซรอส (1930 - ) ผูเปนที่รูจักในฐานะพอมด
ทางการเงิน หรือที่ปรึกษานักลงทุนทางดานการเงินระหวางประเทศที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุด เปนทั้งมหาเศรษฐกิจ เปนนักคิดนักเขียน และนักรณรงคเพื่อการพัฒนาสังคมที่มีชื่อเสียง 
ทั้งในแงความสําเร็จและในแงการมีความคิดวิพากษวิจารณที่นอกคอก 

โซรอส เปนชาวฮังการีเชื้อสายยิว ซึ่งตองเอาตัวใหรอดจากการตามลางผลาญของพวกนาซี
เยอรมัน เขาอพยพไปอังกฤษตั้งแตวัยรุน และทํางานไปดวยเรียนไปดวย เขาเรียนจบปริญญาตรี
ทางเศรษฐศาสตรการเมือง จากสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองแหงมหาวิทยาลัยลอนดอน (L.S.E) 
สํานักเดียวกับ อ.ปวย อึ๊งภากรณ หลังจากทํางานในบริษัทลงทุนทางดานการเงินในอังกฤษอยู
ระยะหนึ่งก็ยายไปที่สหรัฐ ซึ่งทําใหเขาประสบความสําเร็จในฐานะที่ปรึกษานักลงทุนในตลาด
การเงิน ผูมีรายไดจากเงินเดือนและคาคอมมิชชั่นการเปนที่ปรึกษา กวาปละพันลานดอลลาร 
ตั้งแตป พ.ศ.2536 เปนตนมา นิตยสารฟอรปส ประเมินในป พ.ศ.2540 วา โซรอสมีทรัพยสินราว 
3.5 พันลานดอลลาร เปนมหาเศรษฐีอันดับที ่27 ของโลก 



โซรอส เริ่มใชเงินสวนตัวจัดตั้งกองทุนสังคมเปด (Open Society Fund) ซึ่งเปนมูลนิธิที่ทํางาน
รณรงคเพื่อสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และ
ประเทศอื่นๆ ตั้งแตป 2522 ในสมัยมี่เขายังไมไดรํ่ารวยมากนัก เมื่อเขายิ่งรวยขึ้น เขาก็ยิ่งบริจาค
ใหมูลนิธิมากขึ้น ปจจุบันมูลนิธิดังกลาวมีสาขาอยูใน 31 ประเทศ และใชงบดําเนินการปละ
ประมาณ 400 ลานดอลลารสหรัฐ โซรอสเขียนหนังสือหลังจากที่เขามชีื่อเสยีงในฐานะนักลงทุน
แลว 2 เลม คือ The Alchemy of Finance (การเลนแรแปรธาตุของตลาดการเงิน) และ SOROS 
ON SOROS 

สําหรับหนังสือเลมลาสุดของเขา ที่ผม (วิทยากร เชียงกูล) นํามาเขียนแนะนําเชิงวิจารณเลมนี้ มี
ชื่อเต็มวา The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered) วิกฤติของระบบทุน
นิยมโลก (สังคมเปดกําลังจะสูญพันธุ) เปนหนังสือที่เพ่ิงเขียนและพิมพเผยแพรเมื่อปลายป 
2541 นี้เอง ครอบคลุมถึงสถานการณวิกฤติในเอเชีย และรุสเซีย (แตเขียนกอนเกิดวิกฤติใน
บราซิล) ผมเห็นวาเปนหนังสือที่มีแนวคิดที่กาวหนา ทาทายและนาสนใจมากกวางานของนัก
เศรษฐศาสตรสวนใหญในประเทศไทยในปจจุบัน ผมจึงไดทําบทแนะนําเชิงวิจารณมาเสนอให
คนไทยสวนใหญ ซึ่งคงจะไมมีโอกาสไดอานกัน ไดรับรูวาในโลกนี้ยังมีแนวคิดที่แตกตางไปจาก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบบูชาระบบตลาด หรือแนวคิดแบบไอเอ็มเอฟ-ธารินทร ที่เปนแนวคิดที่
ครอบงําสังคมไทยในเวลานี้อยูมาก 

โซรอส เปนคนที่มีภาพลกัษณขัดแยงกันอยางซับซอน คุณถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรี
ตางประเทศของเราเรียกเขาวา มหาโจรโซรอส มหาเธร นายกรัฐมนตรีมาเลเซียโจมตีวา เขาคือ 
นักเก็งกําไรคาเงินที่ทําใหเกิดวิกฤติเอเชีย คนในประเทศทุนนิยมพัฒนาอุตสาหกรรมเรียกเขาวา
โรบินฮูดสมัยใหม ผูปลนจากโลกตะวันตกที่ร่ํารวยไปชวยโลกตะวันออกที่ยากจนกวา คนอังกฤษ 
ซึ่งรัฐบาลเคยขาดทุนจากการไปพยุงคาเงินปอนดเพื่อสูกับโซรอส (และผูลงทุนเก็งกําไรคน
อื่นๆ) ไมตํ่ากวา 1,000 ลานดอลลาร ในป 2535 วิจารณวาเพราะรัฐบาลอังกฤษโงกวาโซรอส
เอง จึงควรโทษรัฐบาลอังกฤษมากกวาจะโทษโซรอส ซึ่งเลนตามกติกาของระบบทุนนิยมโลก
(กรณีนี้ฟงดูคุนๆ กับกรณีรัฐบาลไทยในป 2540) 

ไมวาตัวตนที่แทจริงของโซรอสจะเปนอยางไร แนวคิดแนววิเคราะหของเขามีประเด็นที่นาสนใจ 
ไมใชเพราะเขาเปนคนดังระดับโลก เปนมหาเศรษฐีที่อยากเปนนักเขียน อยากเปนปญญาชนที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโลกเทานั้น แตเปนเพราะวานี่คือการวิจารณระบบทุนนิยมโลกจาก
คนที่รูจักทุนนิยมโลกอยางดีมาก และเปนเพราะวาประชาชนสวนใหญรวมทั้งนักวิชาการของไทย 
หรือแตกตางจากแนวคิดเศรษฐศาสตรแบบบูชาระบบตลาดอยางหลงใหล 

แนวคิดของโซรอสที่นาสนใจคือ การวิพากษเศรษฐศาสตร, สังคมศาสตร และระบบทุนนิยมโลก 
สวนขอเสนอแนะทางออกของเขาสูการวิพากษไมได เพราะมีลักษณะปฏิรูปจากขางบนลงมา 
เพ่ือปรับปรุงใหระบบทุนนิยมโลกมีความทันสมัยและอยูไดยั่งยืนขึ้น แนวคิดเชิงวิพากษวิจารณ
ของโซรอสในหนังสือเลมนี้ นาจะชวยกระตุนใหมีการคิดใหมกันไดมากพอสมควร แมแนวคิด
หลายอยางของเขาจะไมไดใหมมากนกัสําหรับนักวชิาการกลุมกาวหนาของไทย ที่สนใจแนวคิด
ทางเลือกกระแสใหม ที่ตางจากเศรษฐศาสตรกระแสเกาอยูแลว แตเราก็ยังเรียนรูจากเขาได ถา
อานงานของเขาอยางวิพากษวิจารณ 

ขณะที่ผมไดหนังสือเลมนีม้า ผมกําลังคนควาหนังสือหลายเลมเพ่ือเขียนเร่ือง "เศรษฐศาสตร
แนวใหม ทางแกไขวิกฤติไดอยางย่ังยืน" อยู และคิดวาคงตองใชเวลาอีกหลายเดอืนจึงจะแลว
เสร็จ จึงใชเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 – 3 สัปดาห เขียนบทแนะนําเชิงวิจารณหนังสือเลมนี้ออกมา
กอน เพื่อเปนการเร่ิมเปดประเด็นวิพากษเศรษฐศาสตรแบบบูชาระบบตลาด และระบบคุณคาที่
วัดทุกอยางดวยเงิน ที่เปนตัวการสําคัญในการสรางวิกฤติและหายนะใหสังคมไทย และสังคม
โลกอยูในเวลานี้ 

วิทยากร เชียงกูล
ศูนยวิจัยทางดานสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต
17 กุมภาพันธ 2542



บทเกริ่นและคํานํา (ของจอรช โซรอส) 

ผูเขียนไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก KARL POPPER (นักปรัชญาและนักทฤษฎีสังคมชาว
ออสเตรเลีย ผูสอนตรรกวิทยา และวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน) ในเร่ือง
การคิดอยางวิพากษวิจารณ และวิธีพิสูจนทางวิทยาศาสตร แตเขาเห็นตางจาก POPPER วา
วิธีการพิสูจนทางวิทยาศาสตรจะใชไดเฉพาะกับวิทยาศาสตรธรรมชาติเทานั้น แตใชไมไดกับ
สังคมศาสตร เพราะวาในสังคมศาสตร การคิดเปนสวนหนึ่งของเร่ืองราว ขณะที่ปรากฎการณทาง
วิทยาศาสตรธรรมชาติเกิดขึ้นอยางอิสระจากการที่ใครจะคิดอยางไร 

ผูเขียนไดพัฒนาแนวคิดเร่ือง "ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลบั" (Reflexivity) กลไกในการ
ตอบสนองแบบ 2 ทาง ระหวางการคิดและความเปนจริง ซึ่งเขาไดใชใหเปนประโยชนในการ
จัดการเรื่องการลงทุนในตลาดการเงิน และตอมาไดใชสวนหนึ่งของเงินที่เขาหาได ตั้งกองทุน
เพ่ือสังคมเปด เพื่อชวยใหคนจากประเทศปด เชนโซเวียสรุสเซีย และยุโรปตะวันออก พัฒนา
วิธีการคิดแบบวิพากษวิจารณและมีโอกาสไดรับการศึกษา และการรับรูขอมูลขาวสารจาก
ประเทศอื่นมากขึ้น 

แนวคิดในการมองปญหาอยางวิพากษวิจารณ และการมีจิตสํานึกอยางสรางสังคมเปดของเขา 
ไดรับอิทธิพลทั้งจาก POPPER และประสบการณสวนตัวของเขา ในฐานะของชาวยิวในฮังการี 
สมัยที่ถูกตามลางผลาญจากลัทธิฟาสซิสม เขาไดพบในภายหลัง (จากการพยายามเขาไปชวย
รุสเซียใหเปนสังคมเปด) วาสังคมเปดไมไดถูกคุกคามจากลัทธิเผด็จการเทานั้น แตยังถูกคุกคาม
จากการที่สังคมขาดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และการขาดรัฐบาลที่ดีดวย 

ประเทศทุนนิยมศูนยกลาง (เชน สหรัฐและยุโรป) ไดรับผลประโยชนจากการไปลงทุนใน
ประเทศทุนนิยมขอบนอก (ในเอเชีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา) ตลอดมา ฯลฯ แมประเทศขอบ
นอกจะเคยเกิดปญหาวิกฤติอยางไร ประเทศทุนนิยมศูนยกลางกย็ังไดประโยชนอยู แตจะถึงจุด
หนึ่งที่วิกฤติในประเทศทุนนิยมขอบนอก ไมไดเปนผลดีตอประเทศทุนนิยมศูนยกลางอีกตอไป 
วิกฤติในเอเชียและรุสเซียในปจจุบัน คือจุดนั้น โดยผูเขียนมีเหตุผล 3 ขอคือ 

1. การลมละลายของรุสเซีย ไดเปดใหเห็นขอบกพรองในระบบการธนาคารระหวาง
ประเทศ ซึ่งดําเนินธุรกิจซื้อขายสวอป (ซื้อหรือขายทันทีและลวงหนา), ตราสาร
อนุพันธ-เคร่ืองมือทางการเงินชนิดตางๆ กับทั้งธนาคารดวยกันและลูกคาของพวกเขา 
โดยไมแสดงรายการซื้อขายทั้งหมดใหเห็นในบัญชีงบดุล แตจะแสดงเฉพาะที่มีการโอน
เงินสดกัน เพ่ือลดการเส่ียงจากการที่ลูกคาไมชําระหนี ้(DEFAULT) เมื่อระบบธนาคาร
ในรุสเซียลม ทําใหระบบธนาคารระหวางประเทศสั่นสะเทือนอยางรุนแรง 

2. วิกฤติที่เกิดข้ึนในประเทศทุนนิยมบริวาร ทําใหบางประเทศเลือกที่จะออกจากระบบ
ทุนนิยมโลก หรือตกหลนอยูขางทาง ประเทศแรกสุดคือ อินโดนีเซีย ตอมาก็รุสเซีย ซึ่ง
เศรษฐกิจหยุดชะงักอยางรุนแรง แตที่เปนลางรายกวา คือสิ่งที่มาเลเซียทํา และฮองกง
ในระดับหนึ่ง การทรุดฮวบของอินโดนีเซียและรุสเซียเปนไปอยางไมไดตั้งใจ แต
มาเลเซยีตั้งใจที่จะเลอืกออกจากระบบทุนนิยมโลก (ดวยการใชมาตรการควบคุมการ
ไหลเขาออกของเงินตรา) ถานโยบายของมาเลเซียดูดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน
บาน นโยบายนี้ก็จะมีผูอื่นๆ ตามอยาง ซึ่งจะทําใหประเทศอื่นๆ เปดตลาดของตัวเองได
ยากลําบากมากขึ้น และสงผลสะเทือนตอระบบทุนนิยมโลก 

3. ความไมสามารถของกองทุนระหวางประเทศ IMF ที่จะปองกันหรือแกปญหาการลม
สลายของระบบทุนนิยมโลกได โปรแกรมของ IMF ไมไดผล และ IMF เองก็แทบไมมี
เงินเหลือใหใครกูไดอีกแลว

ปจจัยทั้ง 3 นี้ ทําใหเงินทุนไหลกลับจากประเทศทุนนิยมขอบนอก กลับไปประเทศทุนนิยม
ศูนยกลาง การไหลกลับของเงินไดแพรขยายไปถึงบราซิล เมื่อบราซิลเกิดวิกฤติ อารเจนตินาก็
จะไดรับผลสะเทือนดวย นักเศรษฐศาสตรตองปรับตัวเลขการคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจ



โลกต่ําจากเดิม และผูเขียนเช่ือวาในที่สุดก็จะติดลบ เมือ่เศรษฐกิจตกต่ําลามไปถึงสหรัฐ 
ประชาชนอเมริกันจะซื้อสินคาเขาลดลง ทั้งๆ ที่การส่ังสินคาเขาของสหรัฐเปนสิ่งจําเปนที่จะทํา
ใหทุนไหลกลับไปประเทศอื่นๆ การหยุดชะงักของระบบการเงินของโลก จะตามมาดวยการ
หยุดชะงักของการคาของโลก 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองคิดใหมและปฏิรูประบบทุนนิยมโลก เร่ิมตนดวยการ
ยอมรับวาตลาดการเงินของโลกนั้น มีความไมมั่นคงโดยพื้นฐาน ความเชื่อของระบบทุนนิยมโลก
ที่วาตลาดการเงินจะเคลื่อนไหวไปสูจุดสมดุล เหมอืนกับการแกวงของลูกตุมนั้น เปนความเชื่อที่
ผิดพลาด ตลาดการเงินของโลกในปจจุบัน สวนใหญอยูนอกเหนือการควบคุมของธนาคารกลาง
ระดับชาติ และองคกรระหวางประเทศที่มีอยู เราจําเปนตองมีระบบควบคุมดูแลระดับระหวาง
ประเทศ ที่คอยดูแลธนาคารกลางของประเทศตางๆ เราจะตองคิดถึงการปฏิรูประบบธนาคาร
ระหวางประเทศ และการทํางานของตลาดสวอป และตลาดตราสารอนุพันธที่มั่นคงกวาปจจุบัน 

ขอโตแยงที่สําคัญของหนังสือเลมนี้คอื ลัทธิบูชาระบบตลาดอยางหลงใหล (MARKET 
FUNDAMENTALISM) เปนอันตรายตอสังคมเปดในปจจุบัน ยิ่งเสียกวาอุดมการณอํานาจนิยม
ใดๆ การที่ลัทธิบูชาระบบตลาดอยางหลงใหลเปนอันตรายตอสังคมเปด ก็เนือ่งจากมันตีความ
ผิดพลาด ที่วา ระบบตลาดจะทํางานอยางกาวไปสูจุดดุลยภาพเปนประโยชนกับคนทุกคน และ
เพราะวามันทําใหระบบตลาดมีบทบาทในสังคมโลกมากเกินกวาที่สมควรจะเปน 

ผูเขียนวิจารณระบบทุนนิยมโลกใน 2 ประเด็นใหญคือ 

1. ขอบกพรองของกลไกการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความไมมั่นคงในตลาดการเงิน 

2. จุดออนของภาคที่ไมใชการตลาด (Non Market Sector) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความ
ลมเหลวของระบบการเมือง และการสึกกรอนของคุณคาทางสังคมและคุณคาศีลธรรม 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผูเขียนมองวา มนุษยเราตอบสนองตอพลังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในสิ่งแวดลอมของ
เขา แตกตางจากการตอบสนองของอนุภาคในทางฟสิกส กลาวคือ การรับรูและทัศนคติขอ
มนุษยเรานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพลังทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ที่มีอิทธิพลตอพวกเขา
ดวยพรอมๆ กันไป 

ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ 2 ทาง (Two Way Reflexive Interaction) ระหวางการ
คาดหมายของผูมีสวนรวมและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เปนประเด็นใจกลางในการที่เราจะเขาใจ
ปรากฎการณทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ 
(Reflexivity) คือ แนวคิดสําคัญที่ผูเขียนใชอธิบายความคิดของตนในหนังสือเลมนี้ 

โอกาสที่จะผิดพลาดไดและปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ (Fallibility 
and Reflexivity)

FALLIBILITY

คําวา FALLIBILITY แปลวา โอกาสที่จะผิดพลาดได, ซึ่งยอมผิดพลาดได ผูเขียนเนอแนวคิดนี้
ในความหมายวา ความเขาใจของเราเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยูนั้น ไมสมบูรณโดยรากเหงา 
ความเขาใจของเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดได, ไมมีใครรูสัจธรรมโดยสมบูรณ เพราะวายอมจะมี
ความตางกันระหวางความเปนจริง และความเขาใจของเราเกี่ยวกับความจริงอยูเสมอ 

เมื่อผูมีสวนรวมในเหตุการณตีความความเปนจริงตามการรับรูของเขา การตีความซึ่งเปนอัตตวิสัย
นั้น ยอมมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม การตีความที่มี
อิทธิพลนั้นยอมทีจ่ะผิดพลาดได แตคนชั้นนําที่มีอํานาจตัดสินใจทางดานเศรษฐกิจและการเมือง 
หรือแมแตนักวิชาการ มักไมยอมรับความจริงขอนี้ พวกเขามักคิดวาเขารูขอมูลทกุอยาง และ



ตัดสินใจถูกทกุอยาง เพราะพวกเขามองวาการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สังคม ของพวกเขามี
พื้นฐานทางวิชาการที่สมบูรณแบบ เหมือนวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

แตเหตุการณทางสังคมนั้นแตกตางจากเหตุการณทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ ดาวตางๆ ยอม
โคจรไปตามทิศทางของมัน ไมวาใครจะคิดหรือจะอธิบายอยางไร การคิดนั้นไมมีผลกระทบตอ
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ แตสําหรับเหตุการณทางสังคมนั้น มีผูมีสวนรวมซึ่งการ
คิดของพวกเขามีผลกระทบตอเหตกุารณนั้นดวย 

การคิดของมนุษยผูมีสวนรวมในเหตุการณทางสังคม มีบทบาท 2 ประการคือ เปนทั้งการสะทอน
ความจริงตามที่มนุษยแสวงหาความเขาใจ ขณะเดียวกันการคิดของพวกเขาก็เปนสวนที่มี
บทบาทอยางแข็งขัน ในการกําหนดเหตุการณที่พวกเขามีสวนรวม 

ความเขาใจของผูมีสวนรวมจึงไมอาจถือไดวาเปนความรูอยางเปนภววิสัย หรืออยางเปนกลาง 
ไมมีอคติ (Objective Knowledge) เมื่อการตัดสินใจของพวกเขาไมไดมีพื้นฐานอยูบนความรูที่
เปนภววิสัย ผลที่เกิดข้ึนจึงยอมตางไปจากความคาดหมายของพวกเขาได 

REFLEXIBILITY

ดังน้ันผูเขียนจึงเสนอกรอบคิดทฤษฎีในการมองเหตุการณทางสังคม แบบปฏิสัมพันธที่สงผล
สะทอนกลับ – Reflexibility ซึ่งหมายถึงการตระหนักวา ความคิดของเรานั้นมีอิทธิพลอยางแข็ง
ขัน ในเหตุการณที่เรามีสวนรวมและในเรื่องที่เราคิด โดยเขาอธิบายวา ในเหตุการณทางสังคม
ซึ่งมีผูมีสวนรวมที่มีความคิด (Thinking Participant) อยูดวยนั้น มีการเชื่อมโยง 2 ทางคือ 

ทางแรก ผูมีสวนรวมแสวงหาการเขาใจสถานการณที่เขาเขาไปมีสวนรวม พวกเขาพยายามที่จะ
สรางภาพซึ่งสอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งเปนบทบาทของการรับรูแบบราบเรียบ (Passive 
Cognitive Function) 

ทางที่สอง คือ พวกเขาแสวงหาการเขาไปมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนสภาพความเปนจริงใหเปนไป
อยางที่เขาปรารถนา ซึ่งเปนบทบาทของการมีสวนรวมอยางแข็งขัน (Active Participating 
Function) 

เมื่อบทบาททั้ง 2 อยางทํางานพรอมกัน นี่คือสถานการณที่ผูเขียนเรียกวา Flexibility –
ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ 

ผูเขียนเสนอวา หากเราเขาใจเร่ืองแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ เราก็จะ
เขาใจไดวา การคาดหมายของคนเรานั้น สามารถมีบทบาทตอเหตุการณที่จะเกิดข้ึนจริงๆ ใน
อนาคตไดมาก เขายกตัวอยางวา การคาดหมายของนักลงทุนที่มีอิทธิพลตาง  ๆในตลาดการเงิน
วา เงินตรา หุน หรือสินคาโภคภัณฑ มีแนวโนมที่จะขึ้นหรือลง มีบทบาทในการทําใหเหตุการณ
เปนไปเชนนั้นไดอยูมาก กลาวคือ เหตกุารณไมไดเกิดข้ึนตามหลักการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
ทางวิชาการอยางเปนภววิสัยเสมอไป แตปฏิกิริยาสะทอนกลับจากการคิดของคน มีบทบาท
ตอเหตุการณอยูมาก 

ความจริงขอนี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะแคตลาดการเงินเทานั้น แตมันปรากฎอยูในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในทุกๆ เรื่อง และจริงๆ แลวปฏกิิริยาสะทอนกลับนี้เอง ที่เปน
ผูสรางประวัติศาสตรอยางแทจริง เหตุการณที่สําคัญทางประวัติศาสตร เชน การปฏิวัติใหญใน
ฝรั่งเศส, คําปราศรัยของครุสชอฟ ที่โจมตีลัทธิสตาลินนสิม ในการประชุมสภาพรรคคอมมิวนิสต
โซเวียต คร้ังที่ 20 ไมไดเพียงแตเปลี่ยนแปลงโลกเทานัน้ แตมันเปลี่ยน ความเขาใจของเรา
ตอโลก และความเขาใจใหมอันนี้เอง ที่มีผลกระทบอันใหมและอยางคาดไมถึงตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ดานบวกของ FALLIBILITY



คนเราไมชอบยอมรับกรอบคิดทฤษฎี Fallibility – โอกาสที่จะผิดพลาดได เพราะนอกจากพวก
เขาจะถูกครอบงําจากนักคิดตะวันตกของศตวรรษที ่19 ที่ชูธงวา สังคมศาสตรเปนวิทยาศาสตร
เชิงภววิสัย แบบเดียวกับวิทยาศาสตรธรรมชาติแลว กรอบคิดทฤษฎีนี้ยังมีน้ําเสียงในทางลบอกี
ดวย ผูเขียนเสนอวา Fallibility มีดานบวก ซึ่งอาจจะใหแรงบันดาลใจมนุษยเราไดอยางไร 

ผูเขียนเห็นวาอะไรก็ตามที่ไมสมบูรณ ยอมปรับปรุงแกไขได ความจริงที่วาความเขาใจของเราไม
สมบูรณโดยรากเหงานั้น ทําใหเกิดความเปนไปไดที่จะเรียนรู และปรับปรุงความเขาใจของเรา 
สิ่งที่ตองการคือ การเกิดความตระหนักวา เรามีโอกาสที่จะผิดพลาดได 

การคิดเชนนี้ จะเปดทางใหเกิดความคิดแบบวิพากษวิจารณ (Critical Thinking) ทําใหเรา
สามารถทําความเขาใจกับความเปนจริงไดโดยไมมีขีดจํากัด และทําใหเราสามารถปรับปรุงได
อยางไมมีขีดจํากัด ไมเฉพาะในการคิดของเราเทานั้น แตในการปรับปรุงสังคมของเราดวย 

ในทางตรงกันขาม การเชื่อในความสมบูรณถูกตอง จะลวงตาเรา ไมวาเราจะเลือกทางใด มันจะ
นําไปสูขอบกพรองได ดังนั้นเราจึงควรพอใจกับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได – รูปแบบของ
องคกรทางสังคมที่ยังขาดความสมบูรณ แตเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงพัฒนาได คือแนวคิด
ของ สังคมเปด (Open Society) : สังคมที่เปดใหมีการปรับปรุงได แนวคิดเรื่องสังคมเปดวาง
อยูบนพื้นฐานการยอมรับวา คนเรามีโอกาสจะผิดพลาดได 

วิพากษวิชาเศรษฐศาสตร 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเปนทฤษฎีที่อางความเปนวิทยาศาสตรแบบวิทยาศาสตรธรรมชาติไดอยาง
ทําใหคนเชื่อไดมากที่สุด นกัทฤษฎีเศรษฐศาสตรคลาสสิกไดรับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีฟสกิส
แบบนิวตัน พวกเขาสรางทฤษฎีดุลยภาพ (Equilibrium) ของซัพพลาย (การสนองความ
ตองการ) และดีมานด (ความตองการ) ในระบบตลาดเสรี ใหเปนกฎที่เชือ่ถอืไดอยางสากล ที่
สามารถใชไดทั้งในการอธิบาย และทํานายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย 

พวกเขาสรางทฤษฎีดุลยภาพจากสมมติฐานวา เมื่อผูขายรูวาเขาเต็มใจที่จะเสนอขายสินคาอยาง
หนึ่งในปริมาณเทาไหร ณ ที่ราคาไหน และผูซื้อรูวาเขาเต็มใจที่จะเสนอซื้อสินคาเดียวกันนั้นใน
ปริมาณเทาไหร ณ ที่ราคาไหน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปคือ จุดสมดลุหรือจุดที่ราคาของผูเสนอขาย
และผูตองการซื้อมาตรงกันในตลาดเสรี 

แตพวกเขาไมไดมองขอเท็จจริงที่วา ถาผูซื้อหรือผูขายคาดหมายวาราคาจะสูงขึ้นในอนาคตอัน
ใกล การคาดหมายนั้นยอมเปลี่ยนความเต็มใจของผูซือ้และผูขายที่จะซื้อหรือขาย ในปริมาณที่
ตางออกไปจากจุดสมดุลของดีมานดและซัพพลาย ตามที่ทฤษฎอีธิบายไวในตอนแรกได 

กรณีเชนนี้ คือ สภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนในตลาดซื้อขายเงินตรา หุน และสินคาโภคภัณฑ 
ตลอดเวลา และก็เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วดวย (นั่น
ก็คือ ขึ้นอยูกับการคาดหมาย, การเก็งกําไรของผูลงทุน) ทฤษฎีดุลยภาพจึงไมไดเปน กฎสากล
หรือเปนวิทยาศาสตรเชิงภววิสัย อยางที่นักเศรษฐศาสตรอางวาเปนแตอยางใด การที่ราคา
สินคาสามารถถูกกําหนดโดยปจจัยการเก็งกําไรแบบอัตตวิสัย ก็คือการพิสูจนวาทฤษฎี
ดุลยภาพนั้นไมสมบูรณเพียงพอ ที่จะอธิบายความเปนจริงของการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของมนุษยได 

ทฤษฎีดุลยภาพ คือสิ่งที่อยูเบื้องหลังสมมติฐานของนักเศรษฐศาสตร ที่อางวากลไกตลาดเสรีจะ
สามารถปรับตัวเองได นั่นก็คือสมมตฐิานที่วา ถาปลอยใหคนทุกคนมีเสรีภาพในการดูแล
ผลประโยชนของตัวเอง โดยที่รัฐบาลไมตองแทรกแซงกํากับดูแล (ซึ่งจะทําใหกลไกตลาด
บิดเบือน) ทุกคนกจ็ะทําในสิ่งที่มีเหตุผล ซึ่งจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจสวนรวม และเศรษฐกิจของ
โลกจะสามารถเจริญรุงเรืองไปไดเร่ือยๆ โดยไมจําเปนตองมีการควบคุมดูแลจากรัฐบาลของโลก 



สมมติฐานของทฤษฎีตลาดเสรีไมไดเปนจริง เพราะการมุงหาประโยชนสวนตัวของเอกชน ไมได
นําไปสูดุลยภาพและความเจริญรุงเรืองสําหรับสังคมสวนรวม แตกลับนําไปสูการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุล การกระจายทรัพยสินและรายไดที่ไมเปนธรรม ความไรเสถียรภาพของระบบการเงิน, 
การตลาด และระบบเศรษฐกิจทั้งหมด การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและทําลายคุณคาทาง
สังคม ของคนที่เคยเชื่อในเรื่องการทําอะไรเพ่ือประโยชนรวมกันของสังคม หันมาเนนคุณคาที่
คํานึงผลประโยชนสวนตัวมากกวา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบเสรีน้ี ผูเขียนคิดวาชื่อที่เรียกวา 
Laissez Faire (เปดเสรีใหทําไดตามใจชอบ) ควรจะถูกเรียกวา ลัทธิบูชาการตลาดอยาง
หลงใหล (Market Fundamentalism) 

ความผิดพลาดอีกขอหนึ่งของทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบบูชาการตลาดอยางหลงใหล คือ การให
ความสําคัญกับคุณคาหรือราคาตามตลาด (Market Value) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่วัด
ออกมาเปนเงิน วาเปนเพียงคุณคาที่สําคัญที่สุดของมนุษย น่ันก็คือ การใหความสําคัญกับเฉพาะ
สินคาและบริการที่คนพรอมที่จะซื้อขายกันในตลาด และพวกเขาคิดวาสิ่งนี้ (การวัดเปน
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หรือรายไดประชาชาติ) คือสิ่งที่ใชวัดความเจริญเติบโต หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปนเปาหมายของประชาชนและสังคม 

พวกนักเศรษฐศาสตรละเลย กิจกรรมและคุณคาทั้งของเอกชนและสังคมจํานวนมาก ซึ่ง
ไมสามารถวัดออกมาเปนราคาตามตลาดได การถือเอาเรื่องราคาตลาดเปนสําคัญ เปนการ
บิดเบือนการตัดสินใจของมนุษย ในเรื่องที่วาเราควรจะจัดการสังคมกันอยางไร ประชาชนควรจะ
มีชีวิตอยูอยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคุณคา การตัดสินใจของมนุษย ทีม่ีความกวางขวาง 
ลึกซึ้ง มากกวาที่จะใชราคาตลาดเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 

จริงๆ แลวกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเพียงกิจกรรมสวนหนึ่งของมนุษย ซึ่งจําเปนตองมี กิจกรรม
ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ควบคูกันไป มนุษยไมไดตองการเพียงแคหาอาหาร
เลี้ยงปากเลี้ยงทอง ทีอ่ยูอาศัย เสื้อผา ยา สินคาและบริการที่จําเปนตางๆ เทานั้น เรายังตองการ
ความรัก ความอบอุน ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษยคนอื่นๆ ความรูสึกมั่นคงปลอดภยัภายใน
ครอบครัวและประชาคม 

การตัดสินใจของมนุษย ก็ไมใชการตัดสินใจที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจลวนๆ แตขึ้นอยูกับปจจัย
สภาพแวดลอมจํานวนมาก เชน ครอบครัว เพ่ือนฝูง วัฒนธรรม คุณคาของสังคมจํานวนมาก 
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจเปนเพียงพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมหลายอยางของมนุษย และคุณคา
ทางเศรษฐกิจ (วัดจากราคาตามตลาด) ก็เปนเพียงคุณคาหนึ่งในคุณคาหลายอยางของมนุษย 

แตลัทธิบูชาการตลาดอยางหลงใหล พยายามทําใหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและคุณคา
ทางเศรษฐกิจ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยในปจจุบัน และทําใหสังคม
โลกเกิดปญหาวิกฤติขึ้น 

การเนนเร่ืองคุณคาทางเศรษฐกิจทําใหมนุษยผูมีสวนรวม มองตัวเองเปนศูนยกลางในการหา
กําไร (Profit Center) คือทุกคนพยายามหากําไรใหตัวเองใหไดมากที่สุด และละเลยการคิด
คํานึงถึงคุณคาดานอื่นๆ ในชีวิตและสังคม คุณคาที่มีสวนเพิ่มคุณภาพชีวิต และทําใหสังคม
พัฒนาไดอยางยั่งยืนยาวนาน มากกวาคุณคาในการหากําไรของเอกชนแตละคน ดังนั้นทฤษฎี
เศรษฐศาสตรอยางเดียวจึงไมเพียงพอที่จะทําใหสังคมพัฒนาแบบยั่งยืนได 

แทนที่เราจะมองคุณคาในปจจุบันเหมือนกับวามันมอียูแนนอนตายตัวอยูแลว เราควรจะมอง
คุณคาเหลานี้ ในลักษณะปฏิสัมพันธที่สงผลสะทอนกลับ (Reflexive) คือ การมองวาคุณคา
ตางๆ ดํารงอยูในสถานการณตางๆ และมีกลไกแบบปฏิสมัพันธโตตอบ 2 ทาง ที่เชื่อมโยงคุณคา
กับสถานการณที่เปนจริง และสรางพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะ 

เราตองมองวาคุณคาเปนสิ่งที่มีโอกาสผิดพลาดได (Fallible) นั่นหมายความวา คุณคาที่เรา
ยึดถือกันอยูในปจจุบันอาจจะไมเพียงพอและไมเหมาะสมได 



ผูเขียนยืนยันจากประสบการณและการวิเคราะหของเขาวา คุณคาที่เนนแตเรื่องคุณคาทาง
เศรษฐกิจในโลกยุคปจจุบัน เปนคุณคาที่ไมเหมาะสม และไมสามารถทําใหโลกพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับในตลาดการเงิน
(REFLEXIVITY IN FINANCIAL MARKET) 

ผูลงทุนในตลาดการเงิน (การซื้อขายหุน, เงินตรา, สินคาโภคภัณฑ) ไมอาจหลกีเลี่ยงการมอีคติ
ในกระบวนการตัดสินใจของเขาได ที่วามีอคติ ก็เนื่องมาจากเขาตองใชการตัดสินใจของตัวเขา
เอง ที่จะประเมินราคาของหุนในอนาคต จากราคาตลาดในปจจุบัน ที่เปนผลมาจากการประเมิน
ของผูลงทุนทุกคนรวมกัน 

ลักษณะที่สําคัญของอคติคอื มันไมใชเกิดขึ้นอยางสงบเงียบ โดยบริสุทธ์ิ หากแตมันมีอิทธิพล
อยางแข็งขันตอเหตุการณซึ่งมันควรจะเปนเพียงผูสะทอนดวย 

ในกรณีของตลาดการเงิน จุดดุลยภาพในทางเศรษฐศาสตร คือการปฏิสัมพันธระหวางทัศนะของ
ผูลงทุนกับปจจยัพื้นฐานของบริษัทที่เขาจะลงทุน (รายรับ, งบดุล, อัตราเงินปนผลของบริษัท) 
หรือปฏิสัมพันธระหวางการคาดหมายกับผลที่ออกมาจริง จุดดุลยภาพในตลาดการเงินไมเคย
เกิดขึ้นจริง แตเปนไปไดวาแนวโนมของราคาหลักทรัพยในแตละชวงนั้น กําลังเดินเขาไปใกลจุด
ดุลยภาพหรือเดินหางออกไป) 

แตปจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความหมาย คอืปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทในอนาคตซึ่งยังไมเกิดขึ้น 
ตองใชการคาดการณเอา ประเด็นสําคัญคือ อนาคตเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ นั้น จะเกิดขึ้นโดย
อิทธิพลของการคาดการณที่มีมากอนหนานั้นแลว การคาดการณในเรื่องราคาหุนและตัวราคาหุน 
ตางก็สงผลกระทบตอปจจัยพื้นฐานของบริษัทดวยกันทั้งคู เปนปฏิสัมพันธสะทอนกลบัของกัน
และกัน ไมใชวาปจจัยพื้นฐานของบริษัทเปนตัวกําหนดราคาฝายเดียว 

บริษัทสามารถเพิ่มทุนไดโดยการขายหุนเพิ่มทุน ราคาหุนเพิ่มทุนที่เขาขาย ยอมจะมีอิทธิพลตอ
อัตราสวนของรายไดตอหุน ราคาหุนยังมีอิทธิพลตอเงื่อนไขที่บริษัทสามารถกูได บริษัทยัง
สามารถสรางแรงจูงใจ การบริหารของตน ดวยการออกขายออปชั่น (สิทธิในการจะซื้อ หรือขาย
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด และราคาที่กําหนดกันไวลวงหนา) นอกจากนี้กย็ังมีวิธีอื่นๆ 
ที่ภาพพจนชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งสะทอนโดยราคาหุน สามารถมีอิทธิพลตอปจจยัพื้นฐานของ
บริษัทได 

เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ก็หมายถึงการเกิดข้ึนของปฏิสัมพันธที่สงผลสะทอนกลับแบบสองทาง และ
ทฤษฎีดุลยภาพของเศรษฐศาสตรแบบบูชาตลาดกลายเปนแนวคิดที่หลอกลวง เพราะวา
ปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทเลิกเปนตัวผันแปรอิสระ ซึ่งราคาหุนจะเคลื่อนไหวสอดคลองตามอกี
ตอไป ดุลยภาพกลายเปนเปาเคลื่อนที่ และปฏิสมัพันธแบบสงสะทอนกลับจะยิ่งทําใหมันหลง
ทางมากขึ้น เพราะวาการเคลื่อนไหวของราคาอาจยิ่งผลักดันใหปจจัยพื้นฐานเคลือ่นไหวไป
ในทางเดียวกับราคาหุนก็ได 

อนาคตที่ผูลงทุนสนใจจริงๆ ก็คือ อนาคตของราคาหุน ไมใชอนาคตของปจจัยพื้นฐานของ
บริษัท ปจจัยพื้นฐานของบริษัทจะมีความสําคัญก็ตอเมือ่มันมอีิทธิพลตอราคาหุน แตเมื่อราคา
หุนกลับเปนฝายมีอทิธิพลตอปจจัยพื้นฐานของบริษัท กระบวนการเพ่ิมกําลังดวยตัวของตัวเองก็
จะเร่ิมขึ้น ซึ่งจะทําใหทั้งปจจัยพื้นฐานของบริษัทและราคาหุน กาวไปไกลจากจุดดลุยภาพปรกติ 

นี่คือพฤติกรรมแบบตามกระแส (เก็งกําไร) ซึ่งหางไกลจากจุดดุลยภาพ และในที่สุดความ
แตกตางกันระหวางภาพพจนกับความเปนจริง, การคาดหมายและผลทีอ่อกมาจริง จะไปถึงจุดที่
ไมอาจจะอยูยั่งยืนตอไปได (ราคาหุนไมอาจขึ้นสูงไปกวานี้ได) และกระบวนการก็จะพลิกกลับ 
(จากภาวะราคาหุนสูง กลับเปนภาวะราคาหุนต่ํา และจะเกิดภาวะผันผวนเชนนี้ เปนชวงๆ หรือ
เปนวัฏจักร) 



ดังน้ันตลาดการเงิน เชน ตลาดหุน จึงอยูในภาวะผันผวนไรเสถียรภาพ ปญหาการไรเสถียรภาพ
ในตลาดการเงินปจจุบันเปนปญหาใหญ นักลงทุนเชื่อในปจจัยพื้นฐานของบริษัทนอยลง และมี
พฤติกรรมแบบคอยตามกระแส (การเก็งกําไร) มากขึ้น 

สภาพการณเชนนี้ ไดรับการหลอเลี้ยงโดยนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งถูกประเมินผลงานจาก
การทํากําไรสุทธิในเชิงเปรียบเทียบของพวกเขา มากกวาความสามารถในการทํากําไรในระยะ
ยาว และจากธนาคารขนาดใหญ ซึ่งเปนผูตัดสินใจซื้อขายแทนคนอื่นแบบมีอทิธิพล (Market 
Maker) ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ 

กองทุนรวม บริษัทนายหนา และธนาคาร เหลานี้ เปนผูไดประโยชนจากภาวะผันผวนในตลาด
เงิน ทั้งในฐานะผูตัดสินใจซื้อขายแทนคนอื่น และในฐานะผูปลอยสินเชื่อ และผูขายการ
รับประกันความเสี่ยงใหนักลงทุน เนื่องจากตลาดการเงินจะตองพัฒนาตอไปในระยะยาว การไร
เสถียรภาพที่เพ่ิมขึ้นอยางเรื้อรังจึงเปนอันตรายที่ไมควรจะดูเบา 

ระบบทุนนิยมโลก 

ผูเขียนวิจารณระบบทุนนิยมโลกใน 2 ประเด็นใหญคือ 

1. ขอบกพรองของกลไกตลาด ซึ่งเห็นไดชัดที่สุดในความไรเสถียรภาพของตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ 

2. จุดออนของภาคสังคมที่ไมเกีย่วกับการตลาด ซึ่งเห็นไดชัดที่สุดคือ ความลมเหลวของ
การเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ 

จักรวรรดิที่เปนนามธรรม 

สิ่งที่เรียกวาระบบทุนนิยมโลก อาจจะดูเหมือนกับเปนระบบจักรวรรดิที่เปนนามธรรม มากกวา
จักรวรรดิที่เห็นไดชัดแบบในอดีต แตมันมีอิทธิพลตอชีวิตของคนทั่วทั้งโลกมากกวายุคใดใน
ประวัติศาสตร และที่สําคัญที่สุดคือ ระบบทุนนิยมโลกมุงขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง ไมตางไปจาก
จักรพรรดิ เชน พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชหรืออัตตลิา ชาวฮั่น การขยายตัวของมันมุงไปใน
ทางการมีอิทธิพลครอบงําชีวิตประชาชน มากกวาการขยายดินแดนทางภูมิศาสตร 

ระบบปกครองที่ไมสมบูรณ 

ทุนนิยมการคาของโลกเกิดข้ึนมานานแลว แตเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกไดเขามาเชื่อมโยง
กันเปนระบบเศรษฐกิจโลกจริงๆ ก็หลังจากที่ทุน ขอมูลขาวสาร และการประกอบการ สามารถ
เคลื่อนยายไดอยางเสรี เหมือนไมมีพรมแดน เมื่อสักราว 20 ปที่แลวนี้เอง 

การขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก เปนประโยชนกับบริษัทขามชาติและตลาดการเงินระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีอํานาจมากขึ้น แมวารัฐบาลของแตละประเทศจะยังคงมีอํานาจอธิปไตยในการเขา
แทรกแซงทางเศรษฐกิจในประเทศของตน แตรัฐบาลก็ตองขึ้นอยูกับพลังของการแขงขันใน
ระบบทุนนิยมโลก ทั้งในเรื่องการคาและการลงทุน ถารัฐบาลไหนกําหนดเงื่อนไขที่ไมเอื้อตอ
เงินทุน เงินทุนก็จะหนีไปประเทศอื่น ถารัฐบาลไหนใหแรงจูงใจแกการลงทุน หรือรักษาคาจาง
แรงงานใหต่ํา เงินทุนก็จะไหลเขาประเทศ 

ทุนนิยมกับประชาธิปไตย 

ความเชื่อที่วาระบบทุนนิยมจะทําใหเกิดประชาธิปไตยทางการเมืองไปดวยนั้น เปนความจริง
เฉพาะในประเทศทุนนิยมศูนยกลาง แตไมเปนจริงสําหรับประเทศพัฒนาทุนนิยมขอบนอก ที่
พัฒนาทุนนิยมขึ้นมาทีหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตองการการสะสมทุน ดังนั้นจึง



ตองการคาจางต่ํา และอัตราการออมสูง ซึ่งรัฐบาลเผด็จการอาจจะทําไดดีกวาดวยซ้ํา อยางใน
เอเชีย รัฐบาลสวนใหญก็เขาขางนักธุรกิจ และชวยพวกเขาสะสมทุน 

แมในประเทศทุนนิยมศูนยกลางเอง ทุนนิยมและประชาธิปไตยก็มหีลักการที่แตกตางกัน ทุน
นิยมเนนความมั่งคั่ง ขณะที่ประชาธิปไตยเนนอํานาจทางการเมือง หนวยวัดในระบบทุนนิยมคือ
เงิน หนวยวัดในประชาธิปไตยคือสิทธิในการออกเสียงเลอืกตั้ง ทุนนิยมรับใชประโยชนสวนตัว 
ประชาธิปไตยรับใชประโยชนสวนรวม ในประเทศทุนนิยมศูนยกลางมีความแตกตางขัดแยงสูง 
และระบบรัฐสวัสดิการ (ซึ่งทําใหทุนนิยมมีอายุยืนยาวกวาที่คารล มารกซทํานายไว) ในปจจุบันก็
เร่ิมลดลง เพราะเงินทุนสามารถโยกยายหนีภาษีและการจางงานที่มีเงื่อนไขมากไปสูประเทศอื่น
ไดงายขึ้น 

ระบบรัฐสวัสดิการที่ลดลงในประเทศทุนนิยมศูนยกลาง เปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นไมนานมานี้ 
และผลกระทบทั้งหมดของมันยังไมปรากฏใหรูสึกไดทั้งหมด ที่นาสังเกตคือ สัดสวนของ
เศรษฐกิจภาครัฐบาลตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอัตรา
เพ่ิมขึ้นสูง นับจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา เริ่มมีอัตราลดลงนับจากป 2523 แมจะ
ลดลงไมมากนัก แตภาษีที่เก็บจากทุนและการจางงานมีสัดสวนลดลง ขณะที่ภาษีจากการ
บริโภคมีสัดสวนสูงขึ้น กลาวอีกนยัหนึ่งก็คอื ภาระของภาษียายจากเจาของเงินทุนไปสูประชาชน
มากขึ้น 

บทบาทของเงิน 

เงินมีบทบาท 3 อยางคือ เปนหนวยวัดทางบัญชี, เปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่น และเปนที่
สะสมมลูคา นักเศรษฐศาสตรคลาสสิกตีความวา เงินเปนเครื่องมือเพื่อจุดมุงหมาย (Means to 
an End) เงินไมใชจุดมุงหมายในตัวเอง เงินสะทอนมูลคาในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) 
ไมใชมูลคาแทจริงที่อยูภายในตัวมัน (Intrinsic Value) นั่นก็คือ มลูคาของเงินขึ้นอยูกับมูลคา
ของสินคาและบริการ ที่เงินสามารถแลกเปลีย่นได (เงินไมไดมีคาในตัวมันเอง แตเพราะคน
ยอมรับใหมันเปนเงิน) 

ในสังคมทุนนิยม ซึ่งเนนการแขงขัน และการวัดความสําเร็จดวยความมั่งคั่งคิดเปนตัวเงิน มูลคา
ในการแลกเปลี่ยนของเงินไดเขามาแทนที่มูลคาภายในของตัวเงิน เมื่อเงินสามารถซื้อเกอืบทกุ
สิ่งได ทุกคนก็ตองการเงิน เงินกลายเปนอํานาจ และอํานาจก็คอืจุดมุงหมายในตัวของมันเอง 
คนยิ่งมีเงินมาก ก็ยิ่งมีอํานาจมาก 

การที่ระบบทุนนิยมโลกเนนการแสวงหากําไรสูงสุด ทําใหละเลยจุดมุงหมายดานอื่นของสังคม 
เชน การเพิ่มการจางงาน ซึ่งจะเปนผลดีตอสังคมสวนรวมมากกวากรณีบริษัทไดกําไรสูงสุด การ
แขงกันหากําไร ทําใหเกิดการรวมบริษัท, การลดขนาด และการยายโรงงานไปตางประเทศ ทํา
ใหเกิดปญหาการวางงานที่เรื้อรังในยุโรป 

ระบบทุนนิยมโลกยังประสบความสําเร็จอยางวิปริต ในการแผอิทธิพลทางอุดมการณเขาไปใน
อาณาบริเวณที่คุณคาอยางอื่น นอกจากคุณคาที่คิดเปนตัวเงินเคยครอบครองอยู คือใน
วัฒนธรรมและในอาชีพบางอาชีพ ซึ่งคนเคยยึดคุณคาของวิชาชีพ (เชน แพทย ครู) มากกวา
คุณคาที่คิดเปนตัวเงิน ระบบทุนนิยมโลกในปจจบุันแตกตางจากทุนนิยมสมัยกอนตรงที่เงินมี
บทบาทเปนมูลคาภายในตัวของมันเอง (Intrinsic Value) เพ่ิมขึ้นอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
วากอนน้ีเงินเคยมีบทบาทแคเปนมลูคาในการแลกเปลีย่นเทาน้ัน ปจจุบันเงินไดกลายเปน
ผูปกครองชีวิตของคน ที่ยิ่งใหญกวาครั้งใดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

เครดติในฐานะของที่มาแหงความไมมั่งคง 

เงินเปนเรื่องที่สัมพันธกับเรื่องเครดิต (สินเช่ือ) อยางใกลชิด แตคนเรายังเขาใจบทบาทของ
เครดิตนอยกวาบทบาทของเงิน เครดิตมักจะขึ้นอยูกับหลกัทรัพยที่ผูขอกูนํามาจํานอง หรือ
หลักฐานที่แสดงวาผูขอกูมีเครดิต มูลคาของหลักทรัพยที่จํานองหรือเครดิตของผูกูเปน
ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ เพราะการมีเครดิตมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับการประเมินของ



ผูใหกู และมลูคาของหลักทรัพยจํานอง (ที่นิยมมากที่สุดคืออสังหาริมทรัพย) ก็ไดรับอิทธิพล
จากความจริงที่วา ในระบบเศรษฐกิจขณะน้ันมีเครดิตหรือสินเชือ่ ที่จะปลอยกูไดมากแคไหนดวย 

เครดิตของประเทศผูขอกู มกัจะถูกวัดโดยสถิติบางตัว เชนอัตราสวนหนี้ตอผลิตภัณฑสุทธิ
ประชาชาติ, อัตราสวนการชําระหน้ีตอการสงออก ฯลฯ มาตรวัดเหลานี้เปนปฏิสัมพันธแบบสงผล
สะทอนกลับ เพราะความมั่งคั่งของประเทศผูขอกูมักจะขึ้นตอความสามารถในการกูจาก
ตางประเทศไดมาก ปฏิสัมพันธแบบสงผลสะทอนกลับ 2 ทางนี้ มักถูกมองขาม ดังนั้นจึงเกิดการ
ปลอยกูระหวางประเทศกันอยางขนานใหญ ชนิดเกินความพอดีในทศวรรษ 2510 หลังจากเกิด
วิกฤติหนี้สินในป 2525 ก็เชื่อกันวาผูใหกูคงจะระมัดระวังมากขึ้น คงไมมีการปลอยเงินกูกันมาก
เกินไปจนทําใหเกิดวิกฤติเหมือนอยางที่เคยเกิดมาแลวอกี แตสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่เม็กซิโกในป 
2537 และอีกคร้ังที่ไทยและประเทศเอเชียอีกหลายประเทศในป 2540 

เครดิตระหวางประเทศมีลักษณะที่ไมมั่นคงมากกวาเครดิตภายในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ง
มีระบบควบคุมจากธนาคารกลางที่ดีกวา ดังเราจะเห็นไดวามีปญหาวิกฤติหนี้สินระหวางประเทศ
เกิดขึ้นอยูเปนระยะๆ และองคกรระหวางประเทศที่มีอยู ไมไดมีอํานาจหนาที่ที่จะควบคุมดูแลได
อยางสม่ําเสมอ เหมือนกับธนาคารกลางในแตละประเทศที่ทําหนาที่ดูแลเรื่องการกูยมืในประเทศ
ของตน องคกรระหวางประเทศและธนาคารกลางของประเทศตางๆ อาจจะรวมมือกันบาง เวลา
เกิดวิกฤติหน้ีสินระหวางประเทศ แตเปนการตามแกปญหาภายหลังจากเกิดวิกฤติแลว มากกวาที่
จะปองกันไมใหเกิดวิกฤติคร้ังตอไป 

ความไมสมมาตร, ความไมมั่นคง และการรวมมือกัน 

เวลาเกิดวิกฤติหนี้สินระหวางประเทศ เจาหนี้จากประเทศทุนนิยมศูนยกลาง (ดวยความชวยเหลือ
ของ IMF ธนาคารโลกและองคกรอื่นๆ ที่มีอยู) มักเปนฝายไดเปรียบลูกหนีจ้ากประเทศทุนนิยม
ขอบนอกคอนขางมาก เจาหนีอ้าจจะใหกูตอ, ยืดอายุหนี้หรือแมแตลดหนี้ แตพวกเขาไมเคยตัด
หนี้สูญใหลกูหนี้ บอยคร้ังที่พวกเขาสามารถชักจูงรัฐบาลประเทศลูกหนี้ ใหเปนฝายรับผิดชอบ
ตอหนี้สินของธนาคารพาณิชย (เชน ที่ชิลีในป 2525 เม็กซิโกป 2537 เกาหลีใต อินโดนีเซีย 
และไทยในป 2540) แมวาพวกเจาหนี้อาจจะตองตั้งสํารองหนี้เพิ่มขึ้น แตในที่สุดแลว พวกเขา
มักจะไดรับการชําระคืนจากหนี้เลวเปนสัดสวนสูงพอสมควร ถึงกรณีที่ประเทศลูกหนีอ้าจจะไม
สามารถชําระหนี้ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย แตพวกเขาก็จะถูกบีบใหตองชําระหนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได ภาระการถูกบีบบังคับใหตองชําระหนี้เชนนี้ มกัทําใหเศรษฐกิจประเทศลูกหนี้ตอง
ตกต่ําไปหลายป 

การที่เจาหนี้เงินกูระหวางประเทศไดรับประกันความเสียหายจากระบบทุนนิยมโลก
คอนขางมาก เปนตัวการสรางการเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่ออยางไมตองรับผิดชอบ 
(Moral Hazard) เนื่องจากความเสี่ยงจากการปลอยกูระหวางประเทศ มีไมมากพอที่จะยับยั้ง
ใหเจาหนี้ตองระมัดระวังในการปลอยเงินกู ความไมสมมาตรในลักษณะนี้เปนสาเหตุสําคัญของ
ความไมมั่นคงของการกูยืมระหวางประเทศ 

วิกฤติทางการเงินทุกครั้ง มักจะเร่ิมตนดวยการขยายตัวของการปลอยสินเชือ่อยางไมจีรังยั่งยืน 
ถาหากมีเงินสําหรับใหกูอยูมากมาย ยอมเปนการยากที่จะคาดหมายใหผูขอกูตองยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง ถาหากภาครัฐบาลเปนผูกู คนที่จะใชหน้ีคือรัฐบาลชุดตอไป รัฐบาลจึงนิยมกูเงินเพ่ือมา
ทดแทนการบริหารที่ไมไดเร่ืองของตน แตไมใชภาครัฐบาลเทานั้นที่ไมสนใจจะควบคุมตนเอง
ไมใหกูมากเกินไป ภาคเอกชนกม็ักไมสนใจควบคุมตนเองเชนกัน โดยที่หนวยงานที่ทําหนาที่
ดูแลทางการเงินของรัฐบาลเชน ธนาคารกลางมักไมตระหนักวาประเทศของตน มีการกูหนี้
ระหวางประเทศมากเกินไป จนกวามันจะสายไปเสียแลว น่ีคือกรณีที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศใน
เอเชียในวิกฤติป 2540 

ความไมสมมาตรอกีประการหนึ่งก็คือ การที่เงินตราสกุลที่เปนที่ยอมรับในการซื้อขายระหวาง
ประเทศ เปนของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงไมกี่ประเทศ และการเงินของประเทศเหลานี้
ถูกกําหนดโดยนโยบายของรับบาลภายในประเทศนั้น มากกวาเพื่อประโยชนของการเงินระหวาง
ประเทศ ประเทศทุนนิยมขอบนอกจึงควบคุมชะตากรรมของตนไดนอยมาก วิกฤติหนี้ระหวาง



ประเทศในป 2525 เกิดขึ้นเพราะสหรัฐเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ขณะที่วิกฤติของเอเชียในป 
2540 ก็เริ่มมาจากการที่คาเงินดอลลารสูงขึ้น 

ความไมสมมาตร 2 ประการที่กลาวมา เปนสาเหตุใหญ แมจะไมใชสาเหตุทั้งหมดของความไม
มั่นคงของระบบการเงินของโลก 

ลัทธิบูชาการตลาดอยางหลงใหล
(MARKET FUNDAMENTALISM) 

ระบบทุนนิยมโลกไดรับการสนับสนุนจากอุดมการณที่มีรากมาจากทฤษฎีการแขงขันสมบูรณ 
ทฤษฎีนี้อางวาตลาดมีแนวโนมจะเคลื่อนยายไปสูจุดดุลยภาพเสมอ และจุดดลุยภาพสะทอนถึง
การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทฤษฎีนี้เชื่อวาไมควรมีการแทรกแซงใดๆ เพราะ
จะทําใหประสิทธิภาพของกลไกตลาดเสียไป อุดมการณนี้มีชื่อเรียกวา LAISSES FAIRE "เปด
เสรีใหทําอะไรไดตามใจชอบ" แตผูเขียนคิดวานาจะเรียกวา MARKET FUNDAMENTALISM –
ลัทธิบูชาการตลาดอยางหลงใหล มากกวา 

คําวา FUNDAMENTALISM หมายถึง ความเชื่อทีอ่าจจะนําไปสูความสุดขั้วไดงาย มันคือความ
เชื่อในเรื่องความสมบูรณ ความเช่ือในเรื่องความจริงแท ความเชื่อวาปญหาทุกปญหาตองมี
ทางแกไข มันสะทอนถึงสิทธิอํานาจ (AUTHORITY) ที่อางถึงความรูที่สมบูรณ แมวาความรูน้ัน
มนุษยธรรมดาไมสามารถเขาถึงได 

พระเจาคือสิทธิอํานาจเชนน้ัน และในโลกยุคใหม วิทยาศาสตรก็คือสิ่งทดแทนที่เปนที่ยอมรับกัน 
ทั้งลัทธิการบูชาการตลาดและมารกซิสม ตางอางวาทฤษฎีของตนมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
รองรับ เพราะอุดมการณทั้งสองนี้พัฒนาขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 19 ในยุคที่การต่ืนตัวใน
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ยังทําใหคนเชื่อวา เราสามารถจะคนหาสัจธรรมที่สมบูรณได 

ปจจุบันเราไดเรียนรูอยางมากถึงขอจํากัดของวิธีการแบบวิทยาศาสตร และความไมสมบูรณของ
กลไกตลาด ทั้งอุดมการณบูชาการตลาดอยางหลงใหลและมารกซิสม ตางถูกลดความเชือ่ถอื
ดวยกันทั้งคู อยางแรก หลังจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคร้ังใหญในทศวรรษ 2470 และการ
แทนที่โดยเศรษฐศาสตรแบบเคนส อยางหลังโดยการลมสลายของสหภาพโซเวียต แตลัทธิ
บูชาการตลาดอยางหลงใหลก็กลับฟนคืนชีพไดในภายหลัง ดวยความเชื่อของคนมากกวา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

[ แนวความคิดเศรษฐศาสตรของจอหน เมยนารด เคนส (1883-1946) ผูเสนอแนวทางแกไข
ปญหาการวางงานเศรษฐกิจตกต่ํา ที่แยงกับนกัเศรษฐศาสตรแบบเกา เขาเสนอวาแทนที่จะลด
คาจาง เพื่อใหนักธุรกิจมีแรงจูงใจที่จะลงทุน คนจะไดมีงานทํามากขึ้นตามทฤษฎีตลาด รัฐควร
แทรกแซงดวยการเพิ่มอุปสงคการลงทุน สรางสาธารณูปโภค และกอใหเกิดจางงานเพ่ิมขึ้น เปน
การกระตุนเศรษฐกิจ ] 

ชัยชนะของทุนนิยม 

ตลาดการเงินของโลกขยายตัวใหญกวาตลาดการคาหลายรอยเทา ผูจัดการมุงแสวงหากําไร
สูงสุดจากราคาหุน มากกวามุงขยายสวนแบงในตลาด การควบและเขาซื้อกิจการขยายตัวใน
อัตราสูงอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน การผูกขาดและกึ่งผูกขาดระดับโลกกําลังปรากฎตัวข้ึน 
ขณะนี้มีบริษัทตรวจสอบบัญชี (AUDITING FIRMS) ระดับโลกเหลือเพียง 4 บริษัท วงการ
ธนาคารและธุรกิจการเงินก็มีแนวโนมจะควบกิจการกันมากขึ้น ไมโครซอฟทและอินเทลเกือบจะ
กลายเปนผูผูกขาดธุรกิจคอมพิวเตอรของโลกอยูแลว 

ขณะเดียวกัน จํานวนผูถือหุนในบริษัทตางๆ ก็เพิ่มขึ้น และสัดสวนของการมีหุนเปนสวนหนึ่งของ
ทรัพยสินในครัวเรือนก็มีมากขึ้น การขยายตัวของการเปนเจาของหุนในกองทุนรวมตางๆ 
กอใหเกิดความไมมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา 2 ประเด็นคือ 



1) ผลจากความร่ํารวยของกําไรจากการถือหุน ทําใหมีการบริโภคมากขึ้น และการออม
ของประชาชนอเมริกันลดลง ดังนั้นถาราคาหุนเกิดตกต่ํา ความรูสึกจะเปลี่ยนเปนตรงกัน
ขาม นําไปสูเศรษฐกิจชะลอตัว และซ้ําเติมใหตลาดหุนยิ่งตกมากยิ่งขึ้น 

2) ความไมมั่นคงที่เกิดจากการที่ผูจัดการกองทุนรวม ถูกประเมินผลจากความสามารถ
ในการทํากําไรในเชิงเปรียบเทียบระยะสั้น มากกวาจากการทํากําไรสุทธิในระยะยาว 
ดังน้ันพวกเขาจึงมีแนวโนมที่จะลงทุนแบบตามกระแสการเก็งกําไร มากกวาที่จะลงทุน
โดยพิจารณาปจจัยพื้นฐานของบริษัท และมักจะทุมตัวลงแบบสุดๆ เพ่ือมุงหวังทํากําไร
สูงสุด โดยเก็บเงินสดสํารองไวนอยมาก ถาหากกระแสราคาหุนเปลี่ยนกลบัเปนขาลง 
พวกเขาจะตองถูกสถานการณบังคับใหขายหุนเพื่อมีเงินสดสํารอง ซึ่งยิ่งเปนการกดดัน
ใหหุนราคาดิ่งลงไปอีก

ทุนนิยมโลกรูปแบบใหมที่รุนแรงกวาเกา กําลังมุงทําลายโมเดลการบริหารแบบเอเชีย หรือแบบ
ขงจื๊อ ที่ใหคุณคาในเร่ืองครอบครัว (รวมทั้งการดูแลพนักงานเหมือนสมาชิกในครอบครัว) วิกฤติ
ปจจุบันบีบบังคับใหธุรกิจแบบครอบครัวของเอเชีย ตองเปดทางใหตางชาติเขามาซื้อกจิการ 
และทําใหธุรกิจของประเทศในเอเชียเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกอยางแนบแนนมากขึ้น 
ธนาคารระหวางประเทศและบริษัทขามชาติจะเขาไปมีฐานที่มั่นในเอเชียมากขึ้น ผูบริหารรุนใหม
จะเปนคนที่ไดรับการศึกษาแบบตะวันตก ที่จะมีแรงจูงใจมุงทํากําไรสูงสุดใหบริษัท มากกวา
จริยธรรมแบบขงจ๊ือ และความภาคภูมิใจในชาติของตน 

ดังน้ันถาระบบทุนนิยมโลกสามารถกาวผานวิกฤติระลอกนี้ได เศรษฐกิจโลกจะถูกครอบงําโดย
บริษัทขามชาติมากยิ่งขึ้น การแขงขันอยางรุนแรงจะยิ่งทําใหพวกเขามุงแสวงหากําไรเอกชน 
โดยไมสนใจตอผลกระทบทางสังคม บางบริษัทอาจจะตองสรางภาพพจนในเร่ืองที่ประชาชน
สนใจ เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอมบาง แตพวกเขาจะไมยอมลดกําไรลงมาเพียงเพ่ือจะชวยให
ประชาชนในเอเชียมีงานทําเพ่ิมขึ้น 

ในอีกดานหนึ่งกม็ีความเปนไปไดวา ระบบทุนนิยมโลกจะไมสามารถผานการทดสอบวิกฤติ
ระลอกนี้ได การตกต่ําทางเศรษฐกิจยังไมถึงจุดต่ําสุดในประเทศทุนนิยมขอบนอก และมันไม
สามารถจะฟนตัวไดโดยไมผานความเจ็บปวดอยางมากมาย จะตองมีการปฏิรูปการจัดองคกร 
ธนาคาร และบริษัทตางๆ เสียใหม จะตองมีการลดการจางคนลงอีกมาก การเมืองก็จะตองมีการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสรีประชาธิปไตยขึ้น แตปญหาวิกฤติขนาดหนัก อาจจะยิ่งทําให
การเมืองพลิกกลับไปในขั้วตรงขาม คือขั้วของเผด็จการอํานาจนิยมก็ได 

สิ่งที่เปนตัวตัดสินคือ จะเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศทุนนิยมศูนยกลาง ที่ผานมาจนกระทั่งถึงเมื่อเร็วๆ 
นี้เทาน้ัน ปญหาวิกฤติในประเทศทุนนิยมขอบนอก กลับเปนประโยชนตอประเทศทุนนิยม
ศูนยกลาง วิกฤติในเอเชียทําใหประเทศทุนนิยมศูนยกลางลดความกดดันเร่ืองภาวะเงินเฟอ, ทํา
ใหทางการไมตองข้ึนอัตราดอกเบี้ย และทําใหราคาหุนเพิ่มขึ้นจุดสูงสุดใหม 

แตผลในทางบวกของวิกฤติเอเชยีตอประเทศทุนนิยมศูนยกลางกําลังหมดไป และผลทางลบเร่ิม
จะปรากฎใหเห็น กําไรของบริษัทในประเทศทุนนิยมศูนยกลางเร่ิมลดลง เนื่องจากมีดมีานดซื้อ
สินคาลดลง และมกีารแขงขันจากสินคาตางประเทศมากขึ้น ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งไมไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการแขงขันระหวางประเทศ ก็เจอปญหาตนทุนคาจางสูงขึ้น 

ตลาดหุนในประเทศทุนนิยมศูนยกลางไดขึ้นถึงจุดสูงสุดแลว ถาตลาดเร่ิมเปนขาลงเมื่อไหร ผล
จากความมั่งค่ังที่ผูถือหุนเคยชินก็จะแปรใหการตกต่ําของตลาดหุนกลายเปนการตกต่ําของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ สิ่งนี้จะกอใหเกิดการตอตานการสั่งสินคาเขา ซึ่งจะเปนการสดน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขาใสประเทศทุนนิยมขอบนอก ผูสงออกสินคาไปประเทศทุนนิยมศูนยกลาง 

แลวระบบทุนนิยมโลกจะไปทางไหน 2 ฉากขางตน ผูเขียนเช่ือวาแนวโนมจะเปนอยางหลัง คือ
วิกฤติเพ่ิมขึ้นมากกวาอยางแรก ถึงอยางไรระบบทุนนิยมโลกก็จะตองถึงวาระลมสลาย เพราะ
ขอบกพรองในตัวของมันเอง ถาไมใชวิกฤติระลอกนี้ ก็คงในวิกฤติระลอกตอไป นอกเสยีจากวา 
เราจะตระหนักถึงขอบกพรองของมัน และลงมือแกไขไดทันกับสถานการณ 



วิกฤติการเงินของโลก 

วิกฤติเอเชีย 

วิกฤติทางการเงินซึ่งเริ่มเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในป 2540 เปนเร่ืองที่นาหวาดผวา เพราะขอบเขต
ความรุนแรงของมัน กลุมผูบริหารกองทุนรวม SOROS FUND MANAGEMENT เชนเดียวกับกลุม
อื่นๆ ตางมองเห็นแนวโนมวาจะวิกฤติระลอกนี้อยู แตขอบเขตของการเคลื่อนไหวของมัน เปน
เร่ืองที่เกินความคาดหมายของทุกคน 

สาเหตุที่ใกลทีสุ่ดของปญหาวิกฤติเอเชยีคือ การที่ประเทศเอเชียผูกพันคาเงินของตนกับ
ดอลลารสหรัฐ สภาพที่ดูเหมือนมั่นคงของเงินสกุลดอลลาร กระตุนใหธนาคารและธุรกิจในเอเชีย
กูเงินเปนดอลลาร และแลกเปนเงินสกุลตนโดยไมไดซื้อประกันความเสี่ยง (จากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน) แลวธนาคารก็เอาเงินนั้นไปใหกูยมืตอ หรือลงทุนในโครงการตางๆ ใน
ประเทศของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย การทําเชนนี้ เปนการหากําไรที่ดู
ไมเสี่ยงอะไร ถาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลทองถิ่นกับดอลลารยังคงที่อยู 

แตการดําเนินธุรกิจในลกัษณะนี้ถูกกดดัน สวนหนึ่งจากการที่จีนคงคาเงินหยวนไวต่ําเกินไปในป
2539 และสวนหนึ่งมาจากการที่คาเงินดอลลารสหรัฐไดเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนของ
ญ่ีปุน ดุลการคาของประเทศที่เกี่ยวของติดลบมากขึ้นตามลําดับ แตการขาดดุลการคาก็ถูก
ชดเชยไดในตอนแรก จากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ 

ตั้งแตตอนตนป 2540 พวกเราที่กองทุนรวม SOROS FUND MANAGEMENT เห็นชัดแลววา 
ความแตกตางระหวางดุลการคากับดุลเงินทุน ไมสามารถจะยืนยงตอไปได เราทําสัญญาขายเงิน
บาทและเงินริงกิตของมาเลเซียแบบลวงหนา โดยที่เรายังไมมีเงินสกุลทั้ง 2 อยูในมอื (SELL 
SHORT) ตั้งแตตนป 2540 สัญญาที่จะสงมอบเงินบาทและเงินริงกิตมาเลเซียมอีายลุวงหนา
ตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป หลังจากเกิดวกิฤติแลว นายกรัฐมนตรีมหาเธรแหงมาเลเซีย มากลาวหา
ผูเขียนวาเปนผูกอใหเกิดวิกฤติเอเชยี ซึ่งไมเปนความจริง เราไมไดขายเงินสกุลของเอเชยีใน
ระหวางวิกฤติหรือหลายเดือนกอนวิกฤติ ในทางตรงกันขาม เราเปนผูเขาไปซื้อเงินเหลานั้นเมื่อ
คาของเงินเริ่มตก เราเขาไปซื้อเงินริงกิตเพื่อทํากําไรจากการที่เราเก็งกําไรทําสัญญาแบบ 
SHORT ไวลวงหนา กอนที่จะเกิดวิกฤติ 

การที่เราเห็นไดชัดตั้งแตเดือนมกราคม 2540 วาสถานการณการเปนหนี้และขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดมากเกินไปของเอเชีย ไมสามารถจะยืนยงไดอีกตอไป ก็แสดงวาผูลงทุนในตลาด
การเงินอื่นๆ ก็ตองเห็นเชนเดียวกัน แตวิกฤติก็ไมไดเกิดขึ้นจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2540 เมื่อ
รัฐบาลไทยประกาศเลิกนโยบายอัตราแลกเปลีย่นเงินตราแบบคงที่ เปลี่ยนมาเปนนโยบายให
คาเงินบาทลอยตัว วิกฤติในเอเชียเกิดขึ้นชากวาที่เราคาดไว เพราะวาธนาคารกลางของประเทศ
เหลานั้น พยายามพยุงคาเงินของตนเนิ่นนานเกินไป และธนาคารระหวางประเทศก็ยังคงปลอยกู
อยู ทั้งๆ ที่พวกเขานาจะรูสถานการณที่จะเกิดขึ้นตอไปดีอยูแลว ไมตองสงสัยเลยวาพฤติกรรม
ในการถวงเวลา (ที่ควรจะลดคาเงิน) ของธนาคารกลางในเอเชีย ชวยทําใหวิกฤติมีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น จากประเทศไทยมันขยายตัวอยางรวดเร็วไปมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต 
และประเทศอื่นๆ 

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นาพิจารณาประเด็นหนึ่งก็คือ ประเทศที่วิกฤติลามไปถึงนั้น บางประเทศ
ก็ไมไดผูกพันคาเงินแบบคงที่ไวกับดอลลาร จึงนาจะหาวาประเทศเหลานี้มีลกัษณะอะไรรวมกัน 
ถึงไดเผชิญวิกฤติคลายกัน บางคนอางวาปญหาคือ ประเทศเหลานี้พัฒนาทุนนิยมแบบบิดเบือน
หรือไมมีวุฒิภาวะพอ และใชคําในทางเหยียดหยามวาเปน CRONY CAPITALISM – ทุนนิยม
แบบเลนพวก ทั้งๆ ที่ตอนชวงเศรษฐกิจเอเชียเจริญเติบโตสูง ประเทศเอเชียเหลานี้เคยไดรับ
การยกยองวา เปนการพัฒนาทุนนิยมแบบขงจ๊ือ ที่เปนโมเดลของเอเชีย โดยเฉพาะการกลาว
อางวาลักษณะของทุนนิยมแบบเอเชียทําใหเกิดวิกฤติขึ้น ไมไดใหภาพที่แทจริง เพราะวิกฤติได
เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกดวย และเริ่มจะมีผลกระทบตอตลาดการเงินและ
เศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกและสหรัฐ ดังน้ันจริงๆ แลว วิกฤติเอเชียจึงเปนวิกฤติของระบบทุน
นิยมโลก ที่มีสาเหตจุากโรคภายในระบบการเงินของโลกนั่นเอง 



ความไมมั่นคงของการเงินระหวางประเทศ 

ระบบการเงินระหวางประเทศ ประกอบไปดวยนักลงทุนโดยตรง, นักลงทุนตลาดการเงิน, 
ธนาคาร, องคกรดูแลดานการเงิน เชน ธนาคารกลางของประเทศตางๆ และ IMF 

ในตลาดซื้อขายเงินตราระหวางประเทศ ธนาคารมีความสําคัญกวากองทุนรวมบริหารความเสี่ยง
(HEGE FUND) มาก แตตองยอมรับวากองทุนรวมบริหารความเสี่ยงอยางเรา ไดมีบทบาทในการ
สรางความผันผวนดานเงินตราในเอเชีย เนื่องจากกองทนุรวมบริหารความเสี่ยง สนใจการทํา
กําไรแบบโดยสมบูรณมากกวาโดยเปรียบเทียบ พวกเขาจึงมักจะมีบทบาทอยางแข็งขันในการ
เรงใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของกระแสแนวโนม ถาหากการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไมเปนที่
พึงปรารถนา พวกเขาก็จะถูกวิจารณ แตถาหากกระแสแนวโนมไมสามารถยืนยาวตอไปได นาจะ
เปนการดีกวาที่จะกลับหลังหันอยางรวดเร็วขึ้น แทนที่จะปลอยใหเนิ่นชาออกไป 

ยกตัวอยางเชน การที่กองทุนรวม (QUANTUM FUNDS) ขายลวงหนา (SELL SHORT) เงินบาท
ในเดือนมกราคม 2540 ก็เทากับเปนการสงสัญญาณเตือนแลววา เงินบาทมีคาแข็งเกินไป ถา
หากผูดูแลทางการเงินของไทยตอบสนองคําเตือนนี้ พวกเขาก็นาจะปรับตัวไดเร็วกวานี้ และ
ไดรับความเจ็บปวดนอยกวานี้ แตที่เกิดขึ้นคือ ผูดูแลทางการเงินของไทยตอตาน ดังนั้นเมื่อถึง
จุดแตกหักจึงเกิดผลเสียหายที่ใหญโต 

บทบาทของกองเงินทุน IMF

IMF ตองเผชิญกับปญหาชินดที่พวกเขาไมเคยเจอมากอน วิกฤติเอเชียเปนวิกฤติทีส่ลับซับซอน 
เปนทั้งวิกฤติเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน และวิกฤติเร่ืองเครดิต วิกฤติเร่ืองเครดิตมีทั้งสวนระหวาง
ประเทศและในประเทศ และปจจัยทั้งหมดเชื่อมโยงกัน IMF เคยแตเจอปญหาในประเทศอื่นที่มา
จากภาครัฐบาล แตวิกฤติในเอเชียเริ่มมาจากภาคเอกชน 

IMF คงใหยาขนานเดิม คือ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย และลดงบประมาณรายจายของรัฐ เพ่ือจะทําให
คาเงินในประเทศนั้นมั่นคง และสรางความมั่นใจใหนักลงทุนตางชาติ IMF เห็นปญหาดาน
โครงสรางของประเทศเหลานั้นดวย และกําหนดเง่ือนไขแบบสําเร็จรูป เชน สั่งปดสถาบันการเงิน
ที่ไมมั่นคง แตโครงการของ IMF ไมไดผล เพราะวา IMF พยายามแกวิกฤติเพียงบางสวน ไมได
มุงแกวิกฤติทั้งหมด ปจจัยตางๆ ลวนเชื่อมโยงเกี่ยวของกันอยางไมอาจแยกเปนสวนๆ 

ปญหาวิกฤติการขาดสภาพคลอง แยกไมออกจากปญหาความไมสมดุลในโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ดังนั้นการใหประเทศเหลานั้นไดกูยืมเงินมากขึ้น จึงไมสามารถ
แกปญหาได เมื่อทั้งธนาคารและบริษัทตางมีหนี้เกินตัว เชน อัตราสวนหนี้ตอสวนทุนของเจาของ
สูงเกินไป ก็จําเปนตองมีการเพิ่มทุน ปญหาก็คือ ในสถานการณวิกฤติ เปนการยากที่จะหา
เงินทุนกอนใหม หรือหาเครดิตเพิ่ม โครงการของ IMF ในเอเชียลมเหลว เพราะ IMF ไมได
ยืนยันใหประเทศเหลานั้น ใชโครงการแปลงหนี้ใหเปนทุน (DEBT-TO-EQUITY) (คือเจรจาให
เจาหนี้เขามารวมลงทุน แทนการเปนเจาหนี้ที่คอยทวงหนี้ และเมื่อบริษัทลกูหนี้ฟน เจาหนีก้็จะ
ไดเงินปนผลหรือขายหุนออกภายหลังได) 

บางทีอาจจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดที่ IMF จะจัดการกับปญหาทั้งวิกฤติสภาพคลอง และการ
แปลงหนี้ใหเปนทุนพรอมๆ กันไป พวกเจาหนี้ตางประเทศอาจจะไมรวมมือ และทําใหโครงการ
ชวยเหลอืประเทศลูกหนี้ไมประสบความสําเร็จ ในอีกดานหนึ่งการลมเหลวที่จะจัดการกับปญหา
หนี้ ยิ่งทําใหปญหาคาเงินทองถิ่นของเอเชียตกต่ํา และการแกปญหาแบบ IMF โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยสูง ยิ่งทําใหผูกูไมมีปญญาใชหนี้ และเศรษฐกิจยิ่งตกต่ําลกึลงไปอกี เห็นไดชัดวา นี่
เปนปญหาระบบโครงสราง IMF เปนสวนหนึ่งของปญหา ไมใชสวนหนึ่งในการแกปญหา 

พยากรณอนาคต 

ผูเขียนเช่ือวาเศรษฐกิจโลกยังตกไมถึงจุดต่ําสุด ดวยเหตุผลคือ 



1. วิกฤติในรุสเซีย สะทอนใหเห็นขอบกพรองของระบบธนาคารระหวางประเทศ ที่ไมแสดงการ
ซื้อขายลวงหนา และเคร่ืองมือทางการเงินแบบเก็งกําไรตางๆ ในบัญชีงบดุล ทั้งธนาคาร กอง
เงินทุนบริหารความเสี่ยง และกองเงินทุนเก็งกําไรอื่นๆ ตางไดรับความเสียหายมาก และมี
แนวโนมวาโลกจะมีปญหาการหดตัวของเครดิต (CREDIT CRUNCH) (เนื่องจากคนไมกลา
ปลอยเครดิต คนลงทุนก็ไมกลาลงทุน) 

2. ความปวดราวของประเทศทุนนิยมบริวารมีความเขมขนมาก จนบางประเทศ (มาเลเซีย) เลือก
ที่จะออกจากระบบทุนนิยมโลก หรือไมก็หลบไปอยูขางทาง (อินโดนีเซีย, รุสเซีย) ถาหากการ
ไหลออกของเงินทุนจากมาเลเซีย ดูทาทางนาจะดีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ตอไปก็จะมี
ประเทศอื่นทําตามอยางนโยบายนี้ 

3. ความลมเหลวของโปรแกรม IMF และตัว IMF เองก็แทบไมมีเงินเหลอืพอทีจ่ะใหใครกูเพ่ิม
ไดอีก รัฐบาลประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งที่สุด 7 ประเทศ (G7) สนใจชวยรัสเซียไม
เพียงพอ และปญหาในรุสเซียซึ่งดูเหมือนจะไมมีใครควบคุมดูแลได เปนเร่ืองที่ยังมองไมเห็น
ทางออก 

สถานการณจะเปนอยางไรตอไปขึ้นอยูกับวา ระบบธนาคารระหวางประเทศ, นักลงทุน และ
ทางการของประเทศศูนยกลาง จะมีปฏกิิริยาตอปญหาทีก่ลาวมานี้อยางไร ผูเขียนเชื่อวาคงจะใช
เวลาพอสมควรกวาที่ปจจัยในทางลบทั้ง 3 ขอที่กลาวมา จะกอใหเกิดผลเห็นชัด การทรงตัวและ
ทําทาเหมือนกับจะฟนตัวของตลาดการเงินในปลายป 2541 จะเปนการฟนแบบหลอกๆ มากกวา 
และจะตามมาดวยตลาดซบเซาเปนระยะเวลายาวนาน 

ประชาชนจะยายการลงทุนจากตลาดหุนไปตลาดเงิน หรือตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 
(TREASURY BILLS) ผลกระทบจากการที่รายไดจากหุนของผูเลนหุนลดลง จะทําใหความ
ตองการซื้อสินคาลดลง ความตองการที่จะลงทุนก็จะลดลงดวยหลายเหตุผล กําไรทําไดยากขึ้น 
การสั่งเขาเพิ่มมากขึ้น และการสงออกลดลง และปริมาณสนองตอบเงินทุนสําหรับธุรกิจที่ไม
ใหญโตเขมแข็งพอ และอสังหาริมทรัพยจะเหือดแหงลง 

การลดดอกเบี้ยจะชวยปกปองการตกต่ําของตลาดไดบาง และเศรษฐกิจอาจจะคอยๆ ฟนตัวขึ้น 
แตโอกาสที่เศรษฐกิจจะพังทลายก็ยังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถาเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐชะลอตัว 
ชาวอเมริกันจะหมดความอดทนกับการขาดดุลการคาจํานวนมาก และเตรียมปกปองตนเอง ซึ่งจะ
ทําใหระบบการคาเสรีสูญพันธุ 

ตอนแรกผูเขียนเชื่อวาวิกฤติเอเชีย จะนําไปสูชัยชนะของระบบทุนนิยม บริษัทขามชาติจะเขาไป
แทนที่บริษัทคนจีนโพนทะเล และการบริหารแบบเอเชียจะถูกกลืนเปนระบบการบริหารแบบทุน
นิยมโลก แนวโนมเชนนี้ยังคงจะเกิดขึ้นได แตขณะนี้ดูเหมือนวาประเทศทุนนิยมขอบนอกจะ
เลือกที่จะออกจากระบบทุนนิยมโลกมากขึ้น เมื่อพวกเขาพบวาโอกาสที่จะดึงทุนจากประเทศ
ศูนยกลางกลบัมาไดจางหายไป ธนาคารและนักลงทุนตลาดการเงินเสียหายอยางหนกั และยัง
จะตองมีการสูญเสียมากกวานี้อีก 

รุสเซียมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้ที่เปนดอลลารได การสูญเสียในอินโดนีเซียจะปรากฎ
ผลใหรูสึกมากขึ้น ธนาคารเจาหนี้ในประเทศศูนยกลางจะถูกลงโทษจากผูถือหุน กรณีที่ไปปลอย
กูใหประเทศทุนนิยมขอบนอก พวกเขาจะไมตองการปลอยเงินกูเพิ่ม จะมีก็แตองคกรระหวาง
ประเทศเทานั้น ที่จะสามารถปลอยเงินใหประเทศขอบนอกได แตขณะนี้ยังไมมีสัญญาณความ
รวมมือนานาชาติแตอยางใด 


