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ค�าน�า

กำรอ่ำนหนังสือหนึ่งเล่มเปรียบเสมือนกำรออกเดินทำงหนึ่งครั้ง  

แต่เป็นการเดินทางที่ไร้ข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่	ถ้าอยากย้อนเวลา

กลับไปอดีต	 หนังสือประวัติศาสตร์ดีๆ	 สักเล่มสามารถพาคุณท่องไปยัง 

จดุหมายต่างกาลต่างสมัยได้ทันท	ีถ้าอยากเข้าใจความซบัซ้อนของมนษุย์	 

นิยายสักเล่มก็พาคุณไปด่ืมด�่ากับความรู้สึกนึกคิดและเลือดเนื้อภายใน

ของผู้คนได้

ส�าหรับหนังสือเล่มนี้	 ผมอยากชวนผู้อ่านออกเดินทางไปส�ารวจ	

“เส้นทางทุนนิยมโลก”	 เร่ิมต้นด้วยการบุกตะลุยเส้นทางสมบุกสมบัน 

ในโลกฝั่งตะวันตก	ก่อนจะลัดเลาะเข้าสู่ทางลัดทว่าแสนลึกลับคดโค้งของ

ดินแดนฝั่งตะวันออก	 จากนั้นก็ชวนมาปักหลักตั้งแคมป์มองวิวัฒนาการ 

ทุนนยิมไทยกันให้ถ้วนถีข่ึน้ว่ามีทางลาดชนัและจดุอนัตรายชวนพลดัหลง 

อยู่ตรงไหนบ้าง	

ปิดท้ายด้วยการพินิจเข็มทิศเพื่อมองไปยังอนาคต	ผ่านข้อเสนอ

ใหม่ๆ	ทีแ่วดวงเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศก�าลงัถกเถยีงกนัอย่าง

เข้มข้น	เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน	คือ	Planet,	People	

และ	Platform	ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ	ไปพร้อมๆ	กับสภาวะ

สงัคมสูงวยัและการพลิกผนัของเทคโนโลยีอย่างไร	โดยไม่ไปซ�า้เตมิปัญหา

รากฐานอย่างความเหลื่อมล�้าที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ		

ถึงที่สุดแล้ว	 เศรษฐกิจประเทศใดจะรุดหน้าหรือถดถอยก็อยู่ที ่

องค์ประกอบพืน้ฐานสามอย่างคอื	คน	เทคโนโลย	ีและระเบียบโลก	ไม่ต่าง 
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จากเม่ือคร้ังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	 แต่ด้วยเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป	 

โมเดลเดิมๆ	ที่เคยประสบความส�าเร็จอย่างรัฐพัฒนาหรือตลาดเสรีย่อม 

ใช้ไม่ได้ผลดังในอดีต	

หนังสือเล่มนี้เสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน	เทคโนโลยี	และ 

ระเบียบโลก	ด้วยกรอบคิดที่ต่างจากเดิม	การผลิตและอุตสาหกรรมยังคง

เป็นหวัใจของการพฒันา	แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลติข้ามชาตแิละขยบั 

เข้าสู่โหมด	Green	Growth	อย่างจริงจงั	สงัคมสงูวยัควรถูกมองเป็นโอกาส

ทางเศรษฐกิจบนฐานคดิ	Silver	Economy	ซึง่สามารถยกระดับเทคโนโลยี

และสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกัน	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ต้องร่วมผลักดัน

ฉันทมติใหม่ในการจัดระเบียบโลกให้เอื้อต่อการเติบโตของประเทศต่างๆ	

มากกว่านี้	 เหมือนที่เราเคยมีในยุค	Golden	Age	of	Capitalism	–	รวม

ความแล้วจึงเป็น	“เศรษฐกิจสามสี”	Green,	Silver	และ	Golden	ที่มาของ 

ชื่อหนังสือ

ผมได้ปรับปรุงบทความส่วนหนึ่งที่เคยเขียนลงในเว็บไซต์	 

The101.world	 ให้ทันสมัยและคมชัดขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังเขียนเพิ่มเติม 

อีกหลายชิ้นเพื่อให้การตามรอยเศรษฐกิจไทยและทุนนิยมโลกของผู้อ่าน 

ราบร่ืนต่อเนื่อง	 ขอขอบคุณอาจารย์ปกป้อง	 จันวิทย์	 อาจารย์วรพจน์	 

วงศ์กิจรุ่งเรือง	ศรัชญ์ศรณ์	ศรประสิทธิ์	และทีมงาน	bookscape	ส�าหรับ 

ค�าแนะน�าในการจัดท�าต้นฉบับอย่างมืออาชีพ

ผมขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กิ๊ฟ	อาภากัญ	รัตนวิชัย	คู่ชีวิตผู้ร่วม 

เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันตั้งแต่บนเกาะบริเตนมาจนเกาะ

ฮอนช	ูทุกเสยีงหวัเราะยามโลกอยู่ข้างเราและรอยยิม้ยามส่ิงต่างๆ	ไม่เป็นใจ 

ของกิ๊ฟแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจ�าของชีวิตผม

วีระยุทธ กำญจน์ชูฉัตร
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พ่อกบัแม่ของผมเกดิในยุคทีญ่ีปุ่่นเพ่ิงแพ้สงครำม ผูค้นปำกกดัตีนถบี  

ไม่มีใครอยากใช้สินค้าญี่ปุ่น	

ผมเกิดในยคุท่ีเกาหลีใต้ผลิตได้เพยีงของราคาถกู	เพลงจากเกาหลี 

ไม่เป็นที่รู้จัก	และไม่เคยได้ยินว่ามีใครเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวเกาหลี	

คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมได้เห็นกับตาว่าญี่ปุ่นฟื้นจากสงครามจน 

กลายเป็นประเทศชั้นน�าได้อย่างไร

ส่วนคนรุ่นผมก็ได้สมัผสัความรู้สกึของการถกูประเทศทีอ่อกสตาร์ต 

ใกล้ๆ	กับเราอย่างเกาหลีใต้วิ่งน�าหน้าไปไม่เห็นฝุ่น

ในขณะท่ียุคลูกสาวของผมเต็มไปด้วยข่าวเร่ืองเวียดนามก�าลังจะ

แซงหน้าเรา

“ไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนา”	 เป็นประโยคร่วมสมัยท่ีเราทุกคน

ได้ยินมาตั้งแต่เกิด

ประโยคนี้เป็นแรงผลักดันให้ผมเลือกเส้นทางวิชาการ	เพราะอยาก

หาค�าตอบ	อยากรู้จักโลกกว้าง	
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Everyone	was	once	a	latecomer.

บทเรียนแรกทีผ่มได้เรียนรู้คือ	ทกุประเทศล้วนเคยเป็น	“ผูม้าทีหลัง”	 

กันท้ังนัน้	สหรัฐอเมรกิาเคยไล่ตามองักฤษ	ญีปุ่่นเคยไล่ตามสหรัฐอเมริกา	 

เกาหลีใต้เคยไล่ตามญี่ปุ่น

การมาทีหลังไม่ใช่เรื่องแปลก	

ที่แปลกคือมีประเทศเพียงหยิบมือเท่านั้นท่ีประสบความส�าเร็จ 

ในการไล่กวดผู้น�าจนกลายเป็นประเทศร�่ารวยได้	

และที่แปลกกว่านั้นจนกลายเป็นปรากฏการณ์คือ	 ระยะเวลาท่ี

ประเทศ	“เสือเอเชีย”	อย่างเกาหลีใต้	ไต้หวัน	และสิงคโปร์ใช้ในการไล่กวด

หากประเทศยากจนประเทศหน่ึงเตบิโตปีละ	2-3	เปอร์เซน็ต์ต่อเนือ่ง 

เป็นเวลา	100	ปี	ก็จะกลายเป็นประเทศร�า่รวยในทีส่ดุ	ประเทศตะวนัตกอย่าง 

อังกฤษ	สหรัฐฯ	และออสเตรเลียก็ใช้เวลาราวหนึ่งศตวรรษในการพัฒนา	 

นี่คือเส้นทางปกติก่อนการผงาดของเสือเอเชีย

ทว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง	38	ปีในการ	

“ขยับ”	 จากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง	 ในขณะท่ี 

เกาหลีใต้และไต้หวันใช้เวลาเพียง	26	ปีเท่านั้น

“เวลา”	กลายเป็นสิง่ทีย่ดืหดได้	เพราะหนึง่ศตวรรษในโลกตะวนัตก	 

กลับมีค่าเพียงสามสิบปีในดินแดนเอเชียตะวันออก

บทเรียนจากเสือเอเชียจึงเป็นสิ่งแรกๆ	ที่เราต้องศึกษา	หากอยาก 

เข้าใจปรากฏการณ์ไล่กวด

อย่างไรก็ดี	 เส้นทางทุนนิยมไม่ได้จบลงเม่ือกลายเป็นประเทศ 

รายได้สูง	

แม้ว่ามาตรฐานการครองชีพของประชากรส่วนใหญ่จะดีข้ึนแล้ว	

แต่	 “ชีวิตหลังความรวย”	 ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายอีกหลายด้าน	

ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นหรือยกระดับตามสถานะทางเศรษฐกิจโดย

อัตโนมัติ	ในขณะที่ความเหลื่อมล�้าก็ไม่ได้ลดลงตามรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

เสมอไป	
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ยิง่กว่านัน้	ทนุนยิมของประเทศร�า่รวยก็ไม่ได้วิวัฒนาการไปสูรู่ปแบบ 

เดียวกันดังที่ผู้สนับสนุนอเมริกันโมเดลอยากให้เป็น			

ความหลากหลายของโมเดลทุนนยิมยงัคงด�ารงอยู่ในศตวรรษที	่21	 

แม้ว่าประเทศต่างๆ	 ในโลกจะติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใต้กระแส 

โลกาภิวัตน์	

ทุนนิยมของสหรัฐอเมริกายังคงมีกลไกขับเคล่ือนคนละกลไกกับ

ทุนนิยมของเยอรมนีและประเทศแถบสแกนดิเนเวีย	เกาหลีใต้กับไต้หวัน

กลายเป็นประเทศร�่ารวยในเวลาไล่เล่ียกัน	 แต่พัฒนาการประชาธิปไตย

กลับแตกต่างกัน	สิงคโปร์โมเดลที่ดูเหมือนง่ายๆ	จนหลายประเทศใฝ่ฝัน

จะท�าตามกลับไม่มีใครสามารถเดินซ�้ารอยได้

ความซับซ้อนของเส้นทางทุนนิยมที่ว่ามานี้	 อาจเป็นเร่ืองชวน 

หงุดหงิดส�าหรับคนที่อยากเห็นทุกอย่างในโลกเดินเข้าสู่กรอบมาตรฐาน 

เดียวกัน	 ทว่านี่กลับเป็นเร่ืองน่าตื่นเต้นชวนฉงนที่สุดส�าหรับผู้เฝ้ามอง 

ปรากฏการณ์ทนุนยิมและผลสบืเนือ่งทางการเมือง	สงัคม	และชวิีตของผูค้น 

 

ประเทศผู้มาทีหลังไม่ได้เสียเปรียบเสมอไป

หากดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา	 ประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ 

ในการไล่กวดล้วนเป็นประเทศท่ีรูจ้กัถอดบทเรยีนจากผูเ้ดินน�าหน้า	ท�าให้ 

สามารถหลีกเล่ียงขั้นตอนลองผิดลองถูก	 หรือช่วงเวลาล้มลุกคลุกคลาน 

ที่ผู้น�าหน้าเคยเผชิญมาก่อน	

เรียกว่า	ถึงมาช้าแต่ก็ใช้ความช้าให้คุ้มค่าที่สุด	ดังที่อเล็กซานเดอร์	 

เกอร์เชนโครน	 (Alexander	 Gerschenkron)	 เรียกว่า	 “ประโยชน์ของ 

ความล้าหลัง”	(advantage	of	backwardness)	

หากประเทศก�าลังพฒันาเข้าใจความหลากหลายของโมเดลทนุนยิม	

รู้เท่าทันทุกเส้นทางแห่งความเป็นไปได้	 รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ระหว่างทาง	และผลข้างเคยีงทีอ่าจตามมาทีป่ลายทาง	ย่อมสามารถเลือก 

เส้นทางของตนเองได้อย่างรอบคอบและใช้ประโยชน์จากการมาทีหลัง 

อย่างเต็มที่
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แน่นอนว่าไม่มี	“สตูรส�าเร็จ”	ทีเ่พยีงประเทศก�าลงัพฒันาดาวน์โหลด 

ไปใช้ก็จะเติบโตรุดหน้า	ถ้าการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายดายขนาดนั้น	คงไม่ม ี

ประเทศยากจนเหลืออยู่ในโลกนี้อีกแล้ว

เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ที่ 

สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ	ได้

จะร้ายหรือดีมนุษย์ต่างมีเจตจ�านงเสรี	 มิได้เป็นเพียงอะตอมหรือ 

โมเลกุล

ส�าหรับโลกเศรษฐกิจ	 ประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียง	 “ห้องทดลอง”	 

อย่างเดียวที่เรามี	 ดังค�ากล่าวของเจมส์	 บูคานัน	 (James	 Buchanan)	 

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล	

แล้วโจทย์ของทศวรรษ	2020	คืออะไร	?	

ศตวรรษใหม่เตม็ไปด้วยความโกลาหล	เปิดฉากด้วยเหตกุารณ์	9/11	

คลืน่สนึามิในมหาสมุทรอนิเดีย	วกิฤตเศรษฐกิจโลก	ตามมาด้วยการถอนตวั 

ออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร	สงครามการค้าระหว่างจนีกับ

สหรัฐอเมริกา	และโรคอุบัติใหม่	–	ความปั่นป่วนยังเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน

แต่ย่ิงโลกป่ันป่วนมากเท่าไร	เรายิง่ต้องกลับมายดึหลักการพืน้ฐาน 

ให้หนักแน่นขึ้นเท่านั้น

คน	เทคโนโลย	ีและระเบียบโลก	ยงัคงเป็นสามองค์ประกอบรากฐาน 

ที่ชี้ขาดความเจริญรุ่งเรืองและความถดถอยของแต่ละประเทศ	แต่วิธีการ 

จัดการและทิศทางที่ควรมุ่งหน้าไปย่อมไม่เหมือนเดิม	 เพราะเงื่อนไข 

รอบด้านเปลี่ยนแปลงไปมหาศาล

Planet	–	การพฒันาอตุสาหกรรมแบบเดิมมีแต่จะย่ิงซ�า้ท�าลายโลก	 

เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ�ากัดความยั่งยืนไปแล้ว	

People	–	ก�าลงัแรงงานไม่ล้นเหลือดังเคย	เพราะโครงสร้างประชากร 

ก�าลังเปลี่ยนสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว

Platform	–	การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยก็ีมีความถีสู่งขึน้	พลิกผนั 

รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คน	รวมถึงสินค้าและบริการ
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ถงึกระนัน้กต็าม	การพดูถงึแต่ตวัแปรใหม่ๆ	โดยไม่สนใจปัญหาเก่า 

ที่ฝังรากลึกอย่างความเหลื่อมล�้า	หรือมองหาแต่ค�าศัพท์ใหม่ๆ	เพื่อดึงดูด 

ความสนใจโดยไม่เข้าใจโครงสร้างท่ีเป็นอยู่และววัิฒนาการของแต่ละสงัคม	 

ย่อมไม่ต่างอะไรกับการก้าวเดินไปข้างหน้าโดยปิดตาข้างหนึ่ง	 ทั้งยังไม ่

เหลียวมองด้านหลังและผู้คนรอบข้าง	

เทคโนโลยีสีเขยีว + ตลำดสีเงิน + ระเบยีบโลกสีทอง	คอืข้อเสนอ 

ปลายทางของหนงัสอืเล่มนี	้เพือ่รบัมือกบัปมปัญหาเก่าและเงือ่นไขใหม่ๆ	 

ของศตวรรษที่	21

ทว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้น	 ผมอยากชวนผู้อ่านออกเดินทางส�ารวจ	 

“เส้นทางทุนนิยมโลก”	กันก่อน	

เร่ิมจากบุกตะลุยฝั่งตะวันตกที่ว่ากันว่าสมบุกสมบันจนน่าขยาด	

แล้วข้ามมาฝั่งตะวันออกที่ดูเหมือนคุ้นเคยแต่กลับยอกย้อนไม่ใช่เล่น	 

ก่อนมาพักตั้งแคมป์สังเกตการณ์ภูมิศาสตร์ทุนนิยมไทยแบบพาโนรามา

เก็บบทเรียนระหว่างทางจากตรงนั้นตรงนี้ทีละเล็กละน้อย	

สะสมภูมิปัญญาเพื่อมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความ

ระมัดระวัง

แม้จะไม่มีสูตรส�าเร็จ	 แต่การเข้าใจประสบการณ์ของโลกตะวันตก	 

รู้จักเส้นทางของโลกตะวันออก	 และอ่านสถานการณ์การค้าการผลิต 

ในปัจจุบันให้ออก	 ย่อมเปรียบเสมือนการเดินทางที่มีแผนที่และเข็มทิศ 

น�าทางในป่าทุนนิยมอันกว้างใหญ่

เพราะโลกทั้งใบของเรานี่เองคือห้องทดลองทางเศรษฐกิจ	

พร้อมออกไปท่องเส้นทางทุนนิยมโลกกันหรือยังครับ



I
ยุทธศาสตร์ขยับประเทศ

“วงเดียวเพื่อครองพิภพ

วงเดียวเพื่อค้นพบจบหล้า

วงเดียวเพื่อสาปสิ้นทุกวิญญาณ์

พันธนาไว้ในความมืดมน”



จะว่าไปแล้ว	 ภารกิจส�าหรับผู้คนในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ก็มีความใกล้เคียงกับเหล่านักรบในวรรณกรรมคลาสสิกเร่ือง	 

The Lord of the Rings	ของเจ.อาร์.อาร์.	โทลคนี	(J.R.R.	Tolkien)	

เพราะเขาและเธอต่างทุม่เทสรรพก�าลังเพือ่เดินทางค้นหา	“แหวน

เอกธ�ามรงค์”	เช่นเดียวกัน

	 ในโลกวรรณกรรม	แหวนเอกธ�ามรงค์คอืศนูย์กลางแห่งอ�านาจ

ศักดิ์สิทธิ์	ผู้ใดครอบครองแหวนย่อมสามารถครองพิภพ	ส่วนใน

โลกการพัฒนา	 แหวนเอกธ�ารงค์เปรียบได้กับ	 “กลจักรแห่งการ

เตบิโต”	(Growth	Engine)	ทีส่ามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ

ยากจนให้ยกระดับขึ้นมาทัดเทียมกับประเทศมหาอ�านาจได ้

	 เนื้อหาส่วนแรกจะชวนผู้อ่านมองภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ 

ขยับประเทศ	 ค้นหาแหวนเอกธ�ามรงค์ที่ช่วยให้ประเทศก�าลัง 

พัฒนาเพียง	1	ใน	10	ของโลกสามารถเติบโตกลายเป็นประเทศ 

ร�่ารวยได้	 จากนั้นก็มาฟังวิวาทะระดับโลกว่าด้วยการก�าหนด 

เส้นทางการพฒันาประเทศ	ท�าความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 

การเติบโตกับการพัฒนา	และเศรษฐกิจแบบไหนที่เรียกว่ายั่งยืน 

และทั่วถึง



1

ตลาดเสรี ฝูงห่านบิน และเสือกระโดด
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ในปี 1960 ซึ่งธนำคำรโลกเริ่มเก็บข้อมูลรำยได้แต่ละประเทศอย่ำง 

เป็นระบบ	ในปีนั้นมีประเทศ	“รายได้ปานกลาง”	อยู่จ�านวน	101	ประเทศ	

เม่ือเวลาผ่านไป	50	ปี	คณุคดิว่ามีกีป่ระเทศครับ	ทีส่ามารถหลดุพ้นสถานะ 

รายได้ปานกลางขึ้นมาเป็นประเทศร�่ารวยได้

	 ...

	 ค�าตอบคือ	13	ประเทศ

	 พดูอีกอย่างก็คือ	ในบรรดาร้อยประเทศทีอ่อกวิง่ในเวลาไล่เล่ียกนั

มีเพยีงสิบกว่าประเทศเท่านัน้ทีส่ามารถว่ิงเข้าเส้นชยัได้ส�าเร็จหลังแข่งกัน 

มาครึ่งศตวรรษ!	

	 หัวข้อศึกษาเร่ือง	 “กับดักรายได้ปานกลาง” ได้รับความสนใจ 

แพร่หลายก็เพราะสัดส่วนความส�าเร็จในกำรไล่กวด	 (catch-up)	 ที่น้อย 

จนน่าตกใจนี่ละครับ

	 แล้วพอมาดูรายละเอยีดว่ามีประเทศใดบ้างท่ีประสบความส�าเร็จ	 

ก็จะยิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่
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	 ปรากฏว่าจาก	13	ประเทศดังกล่าว	เป็นประเทศทีอ่ยูใ่นยโุรปและ 

ได้รับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปไปแล้ว	4	ประเทศ	 

(กรีซ	 ไอร์แลนด์	 โปรตุเกส	 และสเปน)	 เป็นเกาะขนาดเล็ก	 2	 ประเทศ	 

(มอริเชียสและเปอร์โตริโก)	 และเป็นประเทศที่ร�่ารวยเพราะโชคดีขุดเจอ 

น�้ามัน	1	ประเทศ	(อิเควทอเรียลกินี)	

	 เหลือเพียงหกประเทศเท่านั้นที่พอจะมีลักษณะใกล้เคียงกับ 

ประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	 มากหน่อย	 ชวนให้ศึกษาโมเดลการพัฒนา 

เพิ่มเติมคือ	อิสราเอล	ฮ่องกง	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และไต้หวัน

	 การขยับสถานะอันแสนยากเย็นนี้ท�าให้เกิดวิวาทะในแวดวง 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนามายาวนาน	ว่าอะไรคือ	“กลจักรแห่งการเติบโต”	 

ที่ประเทศเพียงหยิบมือใช้ขับเคลื่อนจนก้าวจากโลกที่สามสู่โลกที่หนึ่งได้	

	 คนส่วนใหญ่	(เคย)	เชื่อว่า	“กลไกตลาด”	คือกลจักรมหัศจรรย์ที่

หากประเทศก�าลังพัฒนาน�าเข้ามาใช้ให้ถูกที่ถูกทางก็จะสร้างความเจริญ 

รุ่งเรือง	 แต่พอผ่านสงครามโลกมาได้สองสามทศวรรษ	 การเติบโตแบบ	 

“ไฮสปีด”	ของเอเชยีตะวันออกกลับสร้างชือ่เสียงให้กับ	“ทฤษฎีฝูงห่านบิน”	 

ที่มีญี่ปุ่นเป็นห่านจ่าฝูง	

	 อย่างไรก็ดี	 เม่ือโลกยุค	 4.0	 หันมาสนใจการพัฒนานวัตกรรม 

เป็นหลัก	คนจ�านวนมากก็พากันแกะรอย	 “เส้นทางเสือกระโดด”	ที่ท�าให้ 

บริษัทจากเกาหลีใต้และไต้หวันเติบโตล�้าหน้าญี่ปุ่น

ยุทธศำสตร์ตลำดเสรี

ผู้เชื่อม่ันในแนวทางตลาดเสรีมองว่า	 ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของประเทศ 

ยากจนคือตลำดถูกบิดเบือน	 เพราะรัฐเข้ามาก้าวก่ายเศรษฐกิจ	 ไม่ว่า 

จะด้วยมาตรการโจ่งแจ้ง	 อย่างการอุดหนุนผู้ผลิตบางราย	 ประกันราคา 

สินค้า	หรือผ่านเครื่องมืออื่นๆ	เช่น	ตั้งอัตราภาษีศุลกากรระดับสูง	กีดกัน 

การลงทุนจากต่างชาติ	
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	 ทัง้หมดนีท้�าให้การจดัสรรทรัพยากรไม่มีประสทิธภิาพ	การแข่งขนั 

ไม่สมบูรณ์	ผู้บริโภคจึงไม่สามารถซื้อสินค้าในราคาตามกลไกตลาด	ส่วน 

เกษตรกรและผู้ผลิตกไ็ม่มีแรงจงูใจให้พฒันาเทคโนโลยเีพราะรู้ว่ามีรัฐบาล 

คอยช่วยเหลืออยู่

	 ทางแก้ปัญหาก็คือท�าตรงข้ามกับท่ีว่ามาข้างต้นเพือ่ให้กลไกราคา 

ท�างานได้สมบูรณ์	ดังสโลแกนว่า	“Getting the prices right ”	โดยเลกิประกัน 

ราคา	ปล่อยให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างเสรี	ไม่มีก�าแพงภาษี	แปรรูป 

รัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชนเสีย	

	 เช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน	ในหมู่ผูส้นบัสนนุแนวทางตลาดเสรีกมี็หลาย 

เฉดสีภายใน	มีตั้งแต่ส�านักที่เชื่อในตลาดเสรีสุดขั้ว	รัฐไม่ควรท�าอะไรเลย 

นอกจากป้องกันประเทศจากการรุกรานทางทหาร	ถัดมาหน่อยก็มีกลุ่มที ่

เห็นว่ารัฐควรมีบทบาทจัดการสิ่งที่ตลาดท�าเองไม่ได้	 เช่น	สร้างถนนและ 

โครงสร้างพื้นฐาน	ดูแลสิ่งแวดล้อม	หรือบางกลุ่มที่ให้เปรียบเทียบต้นทุน	 

ผลได้-ผลเสียระหว่างให้รัฐท�ากับให้ตลาดท�า	

	 อิทธพิลของตลาดเสรีแปรผนัขึน้ลงตลอดพฒันาการทนุนยิมโลก	 

โดยมีอิทธิพลสูงในยุคล่าอาณานิคมและช่วงต้นศตวรรษที่	20	เสียเครดิต 

ไปในมหาวกิฤตเศรษฐกจิ	(The	Great	Depression)	เม่ือปี	1929	และกลับมา 

ผงาดอีกครั้งในทศวรรษ	 1980	 ก่อนจะถูกวิจารณ์หนักหน่วงอีกคราในป	ี 

2007-2008

	 ข้อวิจารณ์ทางทฤษฎีที่ส�าคัญคือ	 ตลาดเสรีอาจมีพลังในการ 

จัดสรรทรัพยากร	ณ	เวลาหนึ่งๆ	ให้มีประสิทธิภาพ	(static	efficiency)	แต่ 

ไม่ได้การันตีว่าประเทศก�าลังพัฒนาจะสามารถยกระดับควำมสำมำรถ

ทำงเทคโนโลยี	(technological	capabilities)	ซึง่เป็นหวัใจของการพฒันา 

เศรษฐกิจระยะยาวได้	

	 ตวัอย่างเช่น	หากประเทศหนึง่ยกเลกิภาษศุีลกากรลงชัว่ข้ามคนื	 

ประชาชนย่อมสามารถซือ้สนิค้าน�าเข้าได้ในราคาถกูลงแน่นอน	แต่ผูผ้ลติ 

ในประเทศย่อมยากทีจ่ะเตบิโต	โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมทีไ่ม่ได้มีพืน้ฐาน 

มาก่อน	
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ยุทธศำสตร์ฝูงห่ำนบิน

โลกทฤษฎีขยับตามโลกแห่งความจริง	 เม่ือญี่ปุ่นและบรรดาเสือเอเชีย 

อย่างเกาหลีใต้	ไต้หวัน	และสิงคโปร์	เร่ิมเตบิโตเร็วผดิคาดในทศวรรษ	1980	 

โลกจึงหันมามองเอเชียและหาค�าอธิบายที่มาจากฝั่งเอเชียเองมากขึ้น

	 อนัทีจ่ริง	ศาสตราจารย์คานาเมะ	อะคามัตสึ	(Kaname	Akamatsu)	

เสนอทฤษฎฝีงูห่ำนบิน	(flying	geese	model)	ไว้ตัง้แต่ทศวรรษ	1930	แล้ว	 

แต่แนวคดินีเ้พิง่ถกูกล่าวถงึอย่างกว้างขวางก็เม่ือโลกเร่ิมมองเหน็ฝูงห่าน 

เอเชียบินด้วยตาของตัวเอง

	 แนวคิดนี้มองกำรผลิต (production)	 เป็นกลจักรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ	ประเทศก�าลังพัฒนาย่อมไม่มีทุนและเทคโนโลยีที่จะผลิตสินค้า 

เองในช่วงแรก	จงึต้องอาศยัการลงทนุจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี	ซึง่ก็ 

จะได้ประโยชน์จากค่าแรงท่ีถูกลงเม่ือย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศ

ตนเอง	สมประโยชน์	วิน-วินกันทั้งสองฝ่าย

	 การพฒันาเศรษฐกิจตามวิธคิีดน้ีจึงมีกรอบคิดเป็นระดับ	“ภมิูภาค”	

โดยเปรยีบเปรย	“ห่านจ่าฝงู”	เป็นประเทศเจ้าของเทคโนโลยี	และมองการ 

พัฒนาเป็นเรื่องของการไต่ระดับการผลิตสินค้า	

	 ประเทศก�าลังพัฒนาควรค่อยๆ	ขยับบินตามห่านจ่าฝูง	 โดยเริ่ม 

ไต่ระดับจากการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น	(เช่น	สิ่งทอ	รองเท้า)	แล้ว

จึงค่อยพัฒนามาผลิตสินค้าเทคโนโลยี	 (เช่น	 อิเล็กทรอนิกส์	 ยานยนต์)	 

เมื่อเวลาผ่านไป

	 แน่นอนว่าตามแนวคดินี	้ญีปุ่น่คอื	“ห่านจา่ฝงู”	ของการพฒันาใน

เอเชยี	หลงัจากทีเ่ศรษฐกิจญีปุ่่นกลับมาทะยานอกีครัง้ก็น�ามาสูก่ารโยกย้าย 

ฐานการลงทุนครั้งใหญ่	เนื่องจากค่าแรงภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น	

	 ระลอกแรก	ห่านญี่ปุ่นบินไปชวนห่านเกาหลีใต้	ห่านไต้หวัน	และ 

ห่านสิงคโปร์	ฉุดเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนี้ให้ออกบินตามขึ้นมา		

	 พอทศวรรษ	1980	ก็เกดิการเปล่ียนทศิทางสู่ระลอกท่ีสอง	ทัง้ญีปุ่่น 

และห่านตัวรองอย่างเกาหลีใต้และไต้หวัน	 ออกบินมาตั้งฐานการผลิต
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพาะไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และ 

ฟิลิปปินส์	

	 กระทัง่ปัจจบุนั	หลายคนยงัมองว่าการเตบิโตของประเทศ	CLMV	 

(กัมพชูา	ลาว	พม่า	และเวยีดนาม)	ก็สามารถอธบิายได้ด้วยแนวคิดฝงูห่านบนิ	 

เพราะห่านญีปุ่่นและบรรดาห่านตวัรองก่อนหน้าก็ถงึคราวออกบินอกีครัง้

เพือ่หาฐานทีม่ั่นแห่งใหม่	เป็นไปตามวัฏจกัรเดิม	แม้หน้าตาของสนิค้าและ

ห่านจะเปลี่ยนไปก็ตาม

ยุทธศำสตร์เสือกระโดด

หลังจากห่านญ่ีปุ่นเร่ิมบินช้าลงและถูกเกาหลีใต้กับไต้หวันแซงหน้าไป 

ในหลายอุตสาหกรรม	งานวิจัยก็หันมาสนใจสองประเทศนี้มากขึ้น

	 งานวิจัยของคุน	ลี	(Keun	Lee)	ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล	 เสนอว่าเราสามารถแบ่งเส้นทางการไล่กวด 

ได้เป็นสามรูปแบบหลัก	 ผมแปลเป็นไทยว่า	 ไล่ตามเขา เราท�าเอง	 และ	

เขย่งก้าวกระโดด

 Path-following หรือ ไล่ตำมเขำ	 เป็นเส้นทางปกติที่พบเห็น

ทั่วไป	 โดยประเทศก�าลังพัฒนาเลือกเดินตามประเทศเจ้าของเทคโนโลยี 

ไล่ไปทลีะขัน้	เรียกว่าเดินตามก้นผูน้�า	ไม่ต้องแบกรบัความเส่ียงมากเกินไป	 

เส้นทางนีเ้ป็นวิธทีีเ่กาหลีใต้ใช้พฒันาอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์ระยะแรก	 

(ที่ยังเป็นระบบอนาล็อก)	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	และเครื่องจักรกล

 Path-creating หรือ เรำท�ำเอง	เป็นการตดัสนิใจเลือกเดินเส้นทาง 

ใหม่ท่ียังไม่มีผูน้�าชัดเจน	ต้องแบกรับความเสีย่ง	แต่ถ้าประสบความส�าเร็จ 

ก็จะกลายเป็นผู้น�าตลาดทันที	เกาหลีใต้เลือกเดินเส้นทางนีใ้นอตุสาหกรรม 

โทรศัพท์ระบบ	CDMA	และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	

	 เส้นทางท่ีน่าสนใจยิง่แต่มักถกูมองข้ามคอื	Stage-skipping หรือ 

เขย่งก้ำวกระโดด	เพราะเป็นเส้นทางที่ประเทศก�าลังพัฒนาไม่ต้องเสี่ยง 

เลือกเส้นทางใหม่ท่ียงัรกร้าง	แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเดินตามก้นผูน้�า	 
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โดยสามารถเลือก	“ก้าวกระโดด”	ข้ามขั้นตอนที่ผู้น�าเคยท�าพลาดมาก่อน	

อาศัยประโยชน์ของการมาทีหลังเพือ่เดินลัดไปยังกระบวนการล่าสดุเพือ่ให้ 

เข้าใกล้ผู้น�าได้มากที่สุด

สำมแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

	 ใช่ครับ	ความยากของเส้นทางเขย่งก้าวกระโดดอยู่ทีค่วามสามารถ 

ในการอ่านเกมและการจับกระแสแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นย�า	ดังที ่

เห็นตัวอย่างจากกรณีซัมซุงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

	 ซัมซุงเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตหน่วยความจ�า	 D-RAM	 ช้ากว่า 

สหรัฐฯ	และญีปุ่่น	ซึง่เป็นช่วงทีเ่ทคโนโลยกี�าลังเปล่ียนผ่านจากชปิส์	16-Kbit	 

ไปสู่	64-Kbit

	 ณ	จดุนัน้ซมัซงุสามารถเลือกจะเร่ิมต้นเดินตามทางปกต	ิด้วยการ 

เริ่มผลิตชิปส์แบบ	1-	ไล่ไปจนถึง	16-Kbit	ก็ได้	

	 ทว่าซมัซงุต้องการเขย่งก้าวกระโดดแซงผูน้�าให้ได้	จงึตดัสนิใจซือ้ 

เทคโนโลยีด้านการออกแบบและการผลิตจากบรษิทัสหรัฐฯ	และญีปุ่่นเพือ่

จะได้เข้าสู่ธุรกิจด้วยการผลิตชิปส์	64-Kbit	พร้อมกับบริษัทผู้น�าตลาดเลย	 



 วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร   25

ซึ่งท�าให้ซัมซุงร่นเวลาในการไล่กวดไปหลายทศวรรษ	 จนสามารถกลาย 

มาเป็นผู้น�าตลาดได้ในทศวรรษ	2000	

กำรเลือกยุทธศำสตร์กับควำมเสี่ยง

แน่นอนครับ	 high	 return	 ยอมแลกมาด้วย	 high	 risk	 หากตลาดโลก 

ไม่ได้หันมาสนใจโทรทัศน์ระบบดิจทัิล	การลงทนุมหาศาลของซมัซงุก็อาจ 

สูญเปล่า	เกาหลีใต้และไต้หวันเองก็ล้มเหลวในหลายอุตสาหกรรมเช่นกัน 

ตลอดการไล่กวดทางเศรษฐกิจ

	 จะเลือกยุทธศาสตร์ใดย่อมขึ้นกับธรรมชาติของอุตสาหกรรม 

นั้นด้วย	เช่นแนวทาง	“เขย่งก้าวกระโดด”	เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการ 

เปล่ียนเทคโนโลยีค่อนข้างบ่อย	 และมีการพัฒนาที่พอจะคาดเดาทิศทาง 

ได้อย่างอุตสาหกรรม	D-RAM	

	 ในอุตสาหกรรมประเภทนี้	ช่องว่างทางเทคโนโลยีจากรุ่นสู่รุ่นจะ

ไม่กว้างเท่าไรนัก	และเทคโนโลยีส�าคัญมักเป็นเชิงกระบวนการ	(process	 

technology)	จึงท�าให้บริษัทที่สามารถผลิตได้คราวละมากๆ	อย่างซัมซุง 

มีโอกาสสูงที่จะไล่ทันบริษัทผู้น�าตลาด

	 นอกจากนี	้บริษทัท่ีเข้าอตุสาหกรรมประเภทนีก่้อน	(first	mover)	 

ก็มักจะมีปัญหาในการขยับตวัมากกว่าบริษทัท่ีมาทหีลังด้วยซ�า้	เพราะเหต ุ

ว่าตัวเองลงทุนกับเทคโนโลยีปัจจุบันไปแล้วมหาศาล	(เช่น	ชิปส์	16-Kbit)	

จึงอยากท�าก�าไรจากการขายให้ได้มากและนานท่ีสุด	 ก่อนจะขยับไปสู ่

เทคโนโลยีขั้นถัดไป

	 กลายเป็นการเปิดช่องว่างให้บริษัทท่ีมาช้ากว่าแต่กล้าเสี่ยง 

กระโจนเข้าหาโอกาสช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไปโดยปริยาย

	 แต่ไม่ว่าจะเลือกยทุธศาสตร์ใดๆ	ต่างมีความเสีย่งในตวัเองท้ังนัน้	 

เพราะการมี	“ยทุธศาสตร์”	หมายถงึความกล้าในการจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญ  

(priority)	 ของเป้าหมาย	 ภายใต้การประเมินสถานการณ์โลกว่าจะขยับ
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ไปในทิศทางไหน	 และการเลือกดังกล่าวมีต้นทุนอะไรท่ีต้องแลกมาบ้าง	

(trade-off)

	 นี่คือธรรมชาติของการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา

	 หากไม่มีองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้	 ก็โปรดอย่าเรียกการเรียง 

ตัวอักษรใดๆ	ว่า	“ยุทธศาสตร์”	เลยครับ	เพราะจะเป็นการเพิ่ม	“ค�าตาย”	 

ในความหมายว่า	meaningless	ให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งค�า	ถัดจากค�า 

จ�าพวกบูรณาการ	องค์รวม	และปฏิรูป


