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ในบรรดานักเศรษฐศาสตรชาวเกาหลีในแวดวงวิชาการตะวันตก  Ha-Joon 
Chang  นับเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงโดดเดนที่สุด Chang เปนอาจารยวิชาเศรษฐศาสตร
พัฒนาการ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ไดเขียนบทความวิชาการดานพัฒนาการเศรษฐกิจ
จํานวนมาก หลายบทความเปนบทความที่ใชอางอิงแพรหลาย และ Chang ยังไดเขียน
หนังสือถึง 13 เลม หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือเลมลาสุดที่ Chang ไดเขียนขึ้น ผลงาน
ทางดานวิชาการของ Chang ไดรับการยกยองสรรเสริญในเวลาไลเลี่ยกันถึง 2 รางวัล 
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แนวคิดและมุมมองของ Chang เปนแนวคิดนอกกระแสหลักของเศรษฐศาสตร 

ที่วิเคราะหและมองประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิค บนขอสมมติฐาน      
การตัดสินใจของมนุษยในสังคมแบบสมเหตุสมผล  และปจเจกชนมุงแสวงหา
ผลประโยชนสูงสุดแกตนเอง ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีเกิดขึ้นและสรางขึ้นมา จึงอยูในกรอบของกระแสความคิดดังกลาว บนรากฐาน
ของตลาดเสรีหรือทุนนิยม (Capitalism) ที่ถูกใชเปนเครื่องมือขับเคล่ือนการใชทรัพยากร  
การกระจายความมั่งคั่ง  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศ 
ปรากฏการณการลมสลายของระบบคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียต การเปล่ียนแปลง
ระบบสังคมนิยมในจีนและเวียตนาม และประเทศในยุโรปตะวันออก ซึ่งไดหันมา
ยอมรับทุนนิยมอยางเปดเผย เปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคนํามาใชยืนยันวา 
กลไกทุนนิยมหรือการเปดตลาดเสรีเทาน้ันที่จะขับเคล่ือนการกินดีอยูดีของประชาชน
ภายในประเทศใหสูงขึ้นได แตสําหรับ Chang เขากลับเห็นในทางตรงกันขาม และ              
จากขอมูลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา 
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ขอคิดเห็นและความกังขาของ Chang เก่ียวกับความลมเหลวของทุนนิยมที่

นํามาใชเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ สรางความม่ังคั่งและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไดรับแรงสนับสนุนมากขึ้น นับต้ังแตป ค.ศ. 1997 เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤติการณทางการเงินในประเทศไทย และลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเซีย เชน 
อินโดนิเซีย เกาหลีใต ฯลฯ ไดแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีทางการเงิน และการนําหลัก
ความคิดทุนนิยมมาใชโดยปราศจากเง่ือนไขและขอจํากัด อาจมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางรุนแรง  วิกฤติการณทางการเงินยังเกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย                        
ในป ค.ศ. 1998 และที่เลวรายที่สุด ก็คือวิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  
ในป ค.ศ. 2008 จากภาวะฟองสบูของอสังหาริมทรัพย (Subprime mortgage crisis) 
กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐอเมริกา และลามไปยังภูมิภาคตาง ๆ                
ของโลก และปจจุบันน้ี ปญหาวิกฤติการณภาระหน้ีของรัฐบาลที่สูงในระดับที่ไม
สามารถชําระหน้ีได ในประเทศกรีซ ปอรตุเกส และ สเปน ประเทศในสมาชิกสหภาพ
ยุโรป  มีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยุโรป และความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกในการรักษาความมั่นคงของคาเงินยูโร ก็ยังไมสามารถแกไขหรือปองกันไดอีก
ทั้งมีทาที่จะลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่นอีก เชน อิตาลี และฝรั่งเศส แสดงใหเห็นวา
ทุนนิยมที่ใชหลักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคเปนเครื่องมือหลักในการกํากับการใช
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ไมเพียงแต Chang ที่ต้ังขอสงสัยเก่ียวกับประสิทธิผลการทํางานของระบบทุน

นิยม  ยังมี นัก เศรษฐศาสตรจํ านวนหน่ึงที่ เริ่มตนสัง เกตถึงความลมเหลวของ               
ระบบกลไกตลาดในระบบทุนนิยม และเช่ือวากลไกมีความบกพรองนําไปสูความไร
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Kay, 2003 และ Cassidy, 2009) ปรากฏการณพฤติกรรม               
ที่ ไมสมเหตุสมผลของปจ เจกชนในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย               
ที่นําไปสูฟองสบู (Shiller, 2000) และขอวิพากษวิจารณแนวคิดโลกาภิวัฒน 
(Globalization) เพ่ือการคาและการลงทุนอยางเสรีในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการทํางานของ IMF ในการกําหนดเง่ือนไขและนโยบายเศรษฐกิจแกประเทศกําลัง
พัฒนาใหปฏิบัติในการขอรับเงินกูชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาและปรับโครงสราง               
ทางเศรษฐกิจ (Stiglitz, 2002, 2006, 2010) ความคิดเห็นของนักวิชาการช้ันนําเหลาน้ีและ
ของ Chang ทําใหเกิดขอสงสัยวาหลักเศรษฐศาสตรที่นํามาใชเปนเหตุผลสนับสนุน               
นโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ มีความนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด 
 

หนังสือเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของผลงานที่ปรากฏออกมาแกสาธารณชน 
ภายหลังวิกฤติการณฟองสบูอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจของ
โลกกําลังยางเขาสูภาวะถดถอย และผูคนจํานวนมากกําลังสับสนและมุงแสวงหาความ
จริงเก่ียวกับทุนนิยมและแนวคิดโลกาภิวัฒนวาเปนสิ่งที่เหมาะสมกับนโยบายเศรษฐกิจที่
แตละประเทศนําไปปฏิบัติใชอยูหรือไม ในหนังสือ Chang ไดแบงบทของหนังสือตาม
ประเด็นขอคิดที่ Chang กลาวหาบรรดานักวิชาการและองคกรระหวางประเทศท่ีใช
กลไกทุนนิยมในการกํากับนโยบายเศรษฐกิจวาไมไดอธิบายและบอกความเปนจริงแก
ประชาชน ถึง 23 บท ตามช่ือหนังสือ โดยในแตละบท จะเริ่มตนโดยอธิบายถึงขอคิดเห็น
ของทุนนิยมที่ไดกลาวไว และจะตามมาดวยคําถามที่ Chang อธิบายวาในประเด็น
ดังกลาว ทุนนิยมไมไดบอกความจริงอะไรไวบาง หรือความเห็นเชนน้ี ตองมีขอ
สมมติฐานอะไรบาง เพ่ือใหเปนจริงหรือถูกตองตามท่ีไดกลาวไว  
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ในจํานวน 23 สิ่งความเปนจริงของทุนนิยมที่ Chang คนพบจากการวิจัยและ
การศึกษาขอมูลประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ เปนเวลาหลายป เราอาจสรุปที่เปนประเด็น
สําคัญได 5 สิ่งทุนนิยมไมไดอธิบายไว เชน Chang พบวา กลไกตลาดเสรีที่ทุนนิยม
นํามาใชเปนขออางวาเปนกลไกท่ีดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
ไม เปนความจริง  ตลาดเสรีไมมีจริงในโลกน้ี  แมแตประเทศทุนนิยมจัด  เชน 
สหรัฐอเมริกา ตลาดเสรีก็ไมไดเกิดขึ้นจริง รัฐเขามายุงเก่ียวและกํากับตลาดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน กฏหมายและระเบียบการจางงาน และแมแตในตลาดหลักทรัพย รัฐก็เขามา
กํากับดูแลออกใบอนุญาตการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน ดังน้ัน นโยบายเศรษฐกิจที่
นักวิชาการหรือองคกรระหวางประเทศพยายามบีบบังคับใหประเทศกําลังพัฒนาเปด
ประเทศ ลดบทบาทและเง่ือนไขการคาลง เพ่ือเปดเสรีทางการคา จึงมิใชสิ่งที่พึงปฏิบัติ 
เพราะประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ี  
 

ยิ่งกวาน้ัน หากถาเรายังคงจําได เมื่อครั้งเกิดวิกฤติการณทางการเงินในประเทศ
ไทยเมื่อ ป ค.ศ. 1997 ประเทศไทยไดขอความชวยเหลือไปยังสหรัฐอเมริกา แตนาย 
Robert Rubin ซึ่งเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และ นาย Lawrence H. Summers เปน
รองรัฐมนตรี และนาย Alan Greenspan ผูวาการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาในสมัย
น้ันรวมกันปฏิเสธการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศไทย แตกลับยืนยันให
ประเทศไทยขอความชวยเหลือทางการเงินผาน IMF แทน และบีบบังคับใหประเทศไทย
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงิน ใหเปดเสรีทางการคา จําหนายหน้ีเสีย ลดคาใชจายภาครัฐ 
และใชนโยบายการเงินที่เขมงวด ลดสภาพคลองทางการเงิน เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงิน สงผลใหธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเอกชนจํานวนมากท่ี
ลมเลิกกิจการ กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง แตในทางตรงกันขาม                
เมื่อเกิดวิกฤติการณฟองสบูอสังหาริมทรัพยในป ค.ศ. 2008 ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
กลับทําตรงกันขาม เพ่ือปองกันไมใหสถาบันการเงินตองลมเหลว และบริษัทเอกชน
จํานวนมาก รวมถึง Ford Motor และ General Motor ตองลมละลาย รัฐบาลไดเขาไป
ชวยเหลือ โดยจัดต้ังกองทุนอสังหาริมทรัพย 600 พันลานเหรียญ เพ่ือรับซื้อหน้ี
อสังหาริมทรัพย และกองทุนเพ่ือชวยเหลือธุรกิจเปนจํานวน 750 พันลานเหรียญ 
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Chang ยังไดใหขอคิดเห็นวา การปฏิบัติตามแนวคิดโลกาภิวัฒน ไมไดทําให

โลกน้ีมั่งคั่งขึ้นตามที่เขาใจกันทั่วไป นอกจากน้ีแลว Chang ยังมีความเห็นวา นโยบาย
ตลาดเสรีไมไดทําใหประเทศที่ยากจนรวยขึ้นแตอยางใด เขาไดโตแยงโดยใชขอมูลใน
อดีตที่แสดงใหเห็นวาประเทศที่ร่ํารวยในปจจุบันน้ี ไมไดใชกลไกตลาดเสรีมาใชแต
อยางใด แตในทางตรงกันขามประเทศเหลาน้ี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่มีความม่ังคั่ง
และร่ํารวยในปจจุบันน้ี มาจากการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนเอง            
การใหเงินอุดหนุนธุรกิจ และนโยบายกํากับอุตสาหกรรมและธุรกิจเพ่ือสรางสมรรถภาพ
การแขงขันทางธุรกิจแกคนของตนเอง แตในทางกลับกัน ในปจจุบันกลับมีความพยายาม
มุงมั่นใหประเทศที่กําลังพัฒนาเปดเสรีทางการคาและการลงทุน Chang ไดแสดงขอมูล
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในลาตินอเมริกาและอัฟริกา วา
ในชวงที่ประเทศเหลาน้ันไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขเปดตลาดเสรีระหวางปทศวรรษที่ 
1960 และ 1970 ประเทศเหลาน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 3.1 แต
หลังจากที่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหมีการคาเสรีมากข้ึนในชวงระหวางป ค.ศ. 1980 
ถึง 2009 ปรากฏวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับลดลงเหลือเพียงรอยละ 1.1 
หรือเพียง 1 ใน 3 จากเดิมเทาน้ัน  
 

ขอคิดเห็นหน่ึงที่ Chang มีความเห็นขัดแยงกับทุนนิยม และคอนขางตกตะลึง
พอสมควร ก็คือเรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยี ที่ทุนนิยมมีความเห็นวาพัฒนาการสื่อสาร 
โดยผานอินเตอรเน็ต ทําใหโลกปราศจากพรมแดน และผูคนบนโลกตองปรับตัวเอง 
พรอม ๆ กับธุรกิจตองปรับตัวอยางรวดเร็วมากขึ้น มิฉะน้ันแลวธุรกิจตองลมสลายหาญ
สาปสูญไป จากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น แต Chang กลับเห็นตรงกันขามวา            
การสื่อสารไมไดมีความสําคัญมากเทาไรนักในการเปล่ียนแปลงวิถีชิวิตความเปนอยูของ
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Chang ยังไดกลาวถึงความเปนผูประกอบการวาตรงกันขามกับที่คนทั่วไป

เขาใจวา ในประเทศท่ีพัฒนาแลวที่มีระบบทุนนิยมที่ทันสมัยและครบสมบูรณมากกวา
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา ความเปนผูประกอบการในประเทศเหลาน้ันจะมีสูงกวาประเทศท่ี
กําลังพัฒนา เพราะมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เอื้ออํานวยมากกวา แตในความเปนจริง Chang 
พบวาเปนเรื่องที่ตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง  เขาพบวาความเปนผูประกอบการ                    
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนามีอยูทุกหยอมหญาในสังคม ไมวาจะเปนรานคาเล็ก ๆ รถเข็น
หรือแผงลอยขายสินคา หรือแมกระทั่งผูเรขายบริการโทรศัพทมือถือ ก็มีอยูทุกซอกมุม
ของเมืองตาง ๆ ในประเทศที่ยากจน Chang ยังไดกลาวถึงความสําเร็จของ Muhammad 
Yunus ผูบุกเบิกและกอต้ังธนาคารสําหรับคนจน Grameen Bank ในประเทศบังคลาเทศ 
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และสิ่งสุดทายที่จะนํามากลาว ณ ที่น้ี Chang ไดกลาวถึงความเช่ือที่ผิดใน

ประเทศทุนนิยมทั้งหลาย ที่คิดวาผูบริหารองคกรธุรกิจควรไดรับผลตอบแทนที่สูง               
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจใหไดผลสําเร็จที่สูง ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูบริหารบริษัทขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาไดรับผลตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือน 
โบนัส และสิทธิในหุน เปนมูลคามหาศาลในแตละป ซึ่งจากขอมูลบริษัทที่ใหญที่สุด
จํานวน 500 บริษัทตามรายช่ือบริษัท S & P โดยเฉล่ีย ผูบริหารของบริษัทเหลาน้ีไดรับ
เงินเดือนคิดเปนจํานวนเงิน 10.5 ลานเหรียญตอป ในป 2007 หรือคิดเปน 344 เทาของ
เงินเดือนเฉล่ียคนงานตอคนในปน้ัน  Chang ไดรวบรวมขอมูลในอดีตหลายป และพบวา
เงินเดือนของผูบริหารบริษัทใหญ ๆ ในอเมริกา อยูระหวาง 300-400 เทาของเงินเดือน
คนงานโดยเฉล่ีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตรทุนนิยมทั้งหลายไมไดเห็นเปนเรื่องผิดปกติ และให
เหตุผลวา ที่เปนเชนน้ีได ก็เพราะวาผูบริหารสามารถทํางานเพ่ิมคาใหแกองคกรสูงกวา
คนงานโดยเฉล่ีย 300-400 เทาน่ันเอง Chang ไดโตแยงโดยอาศัยขอมูลในอดีต พบวา
ระหวางปทศวรรษที่ 1960 และ 1970 สัดสวนเงินเดือนระหวางผูบริหารและคนงาน
เทากับ 30-40 เทา แตสัดสวนน้ีไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 1980 จนถึง 100 เทา
ตนทศวรรษที่ 1990 และในปจจุบันน้ี สดัสวนอยูระหวาง 300-400 เทา นอกจากน้ี Chang 
ยังพบวาเงินเดือนของคนงานในสหรัฐอเมริกามีอัตราการเพิ่มตํ่ามาก โดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
รอยละ 0.2 ตอป ระหวางป ค.ศ. 1983-1989 และอัตราเพ่ิมขึ้นไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 
0.1 ระหวางป ค.ศ. 1992 และ 2000 ในชวงระหวางป ค.ศ. 2002 และ 2007 เงินเดือนของ
คนงานไมไดเพ่ิมขึ้นแมแตนอย ดังน้ันแสดงใหเห็นวา มีแตเงินเดือนของผูบริหารเทาน้ัน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละปที่ผานมา ยิ่งกวาน้ัน Chang ยังไดเปรียบเทียบเงินเดือนผูบริหาร
ระหวางบริษัทขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และในญี่ปุนและยุโรปที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน พบวาบริษัทขนาดใหญในญี่ปุนและยุโรปจายคาตอบแทนแกผูบริหารตํ่า
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นอกจาก 5 สิ่งขางตนท่ีทุนนิยมไมไดบอกกลาวหรืออธิบายอยางชัดเจนแลว 

ในหนังสือเลมน้ี Chang ไดกลาวถึงความคิดหรือความเช่ือที่ผิด ๆ ของบรรดา
ผูสนับสนุนทุนนิยม เชน ความเช่ือวาคนในประเทศดอยพัฒนามีความเกียจคราน เปน
สาเหตุใหผลผลิตตํ่า ทําใหไดรับคาตอบแทนที่ ตํ่าและ มีความเปนอยูอยางยากจน  
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือของทุนนิยมวาประเทศในทวีปอัฟริกาไมสามารถที่จะพัฒนาได 
เพราะภูมิอากาศ คนและโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา 
ทุนนิยมใหความสําคัญตอตลาดวาเปนกลไกท่ีใหขอมูลที่ดีที่สุด และแนะนําไมใหรัฐเขา
ไปแทรกแซงตลาดไมวาในรูปแบบใด   เพราะจะกอใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจตามมา 
ซึ่ง Chang ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว และ Chang ไมเห็นดวยกับแนวคิดทุนนิยมที่
เห็นการศึกษาเปนปจจัยจําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศใหรุงเรือง  แต Chang กลับเห็น
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หลังจากไดอานหนังสือเลมน้ีแลว ตองยอมรับวา Chang มีสไตลการเขียนและ

นําเสนอความคิดเห็นของเขา โดยใชเหตุการณทางประวัติศาสตรและสถิติขอมูลอางอิง 
เพ่ือสนับสนุนขอบกพรองของความคิดทุนนิยมไดอยางมีประสิทธิผล หากถาจะวิจารณ
ถึงจุดออนของ Chang ในการใชเหตุผลโตแยงขอบกพรองของทุนนิยม ก็คือการเลือก
เหตุการณทางประวัติศาสตรหรือขอมูลมาใชแสดงถึงความไมสมจริงของความคิดเห็น
และความเช่ือน้ัน ก็ไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาขอคิดเห็นและความเช่ือน้ันผิด
หรือไมถูกตอง เพราะผูที่สนับสนุนความคิดทุนนิยมสามารถศึกษาและเลือกเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรและขอมูลสถิติมายืนยันความถูกตองของความคิดเห็นน้ันได
เชนเดียวกัน เหมือนเชน ทุกคนมีความเช่ือวาหานตองมีสีขาว แตถาคนใดคนหน่ึง
สามารถนําหานสีดํามาแสดงใหเห็น ก็ไมสามารถสรุปไดวาหานทุกตัวตองเปนสีดํา               
แตความคิดเห็นตามมาก็คือความเช่ือเก่ียวกับสีของหาน ไดเปลี่ยนไป หานไมจําเปนตอง
เปนสีขาวอีกตอไป เชนเดียวกับหนังสือเลมน้ี  สิ่งที่ Chang ไดเสนอไวจึงอาจสรุปวา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับทุนนิยมตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาจมีหลายดาน และ
นโยบายที่นํามาใช อาจใชไดกับบางประเทศ แตไมสามารถใชไดกับอีกหลายประเทศ 
 

หนังสือเลมน้ีจึงเปนหนังสือที่นาสนใจเลมหน่ึง และถือวาเปนหนังสือเลมที่
สามตอเน่ืองจากผลงานหนังสือสองเลมแรกที่ผูเขียนไดเขียนวิพากษวิจารณแนวคิด            
การพัฒนาเศรษฐกิจของกระแสหลักทุนนิยมที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง               
ในวงวิชาการ  (Chang, 2002, 2007) สําหรับผูอานที่ เคยอานผลงานของเขา               
ในสองเลมแรก ยอมจะพลาดไมไดที่จะอานหนังสือเลมน้ีตอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง               
Chang ไดกลาววา เขาพยายามเขียนและอธิบายประเด็นตาง ๆ ในหนังสือเลมน้ีใหงาย
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