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1. บทนํา
คนสวนมากนิยมอาศัยอยูในชวงเวลาที่สันติ โดยปกติเหตุผลมักจะเปนทางดาน
สังคมมากกวาเศรษฐกิจ เนื่องจากพวกเขาเปนหวงความปลอดภัยของครอบครัว
ชุมชนและพวกเขาเอง ความไมแนนอนที่ลดลง และความงายดายในการ
วางแผนระยะยาวเมื่อเทียบกับในภาวะสงคราม ดานนี้ของชีวิตดูเหมือนจะมี
ความสําคัญกวาคําถามเรื่องการวางงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่ํา
หรือกําไรนอย แตในมุมมองของสื่อตางๆ ภาวะสงครามนั้นตื่นเตนกวา มีพล
วัตร มีเหตุการณมากมาย และนาทรงจํากวา ขณะที่ภาวะสันติมีความสงบและ
ไมคอยมีเหตุการณอะไร นั่นก็คือสันติสุข คนจํานวนมากที่เกี่ยวของกับสงคราม
และรอดชีวิตมาจะมองกลับไปที่ชว งเวลาดังกลาวและรูสกึ วาเปนชวงที่ตื่นเตน
ที่สุดของชีวิต ในทางตรงขาม การดําเนินชีวิตในภาวะสันติมีแนวโนมจะสะสม
ความสําเร็จไดมากที่สดุ
เปนที่นาสังเกตวากลุมประเทศยุโรปไดประโยชนจากภาวะสันติอยางตอเนื่อง
เปนเวลาเกีอบ 60 ป (ตั้งแตป 1945) และประเทศเอเชียบางประเทศก็มีภาวะ
สันตินานถึง 30 ป (ตั้งแตสิ้นสงครามเวียดนาม) ผมจะวิเคราะหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยภาวะสันติ โดยธรรมชาติแลวมันสําคัญที่เราจะตองเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจของประเทศในภาวะสันติกับประเทศในสงคราม ในตอนทายของ
บทความ ผมจะกลับมาสูคําถามทีส่ ําคัญขอหนึ่ง คือ ประเทศในภาวะสันติ จะ
สามารถใชขั้นตอนทางเศรษฐศาสตรเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสของการดํารงอยูใน
ภาวะสันติ

รูปแบบตางๆ ของสงคราม
• “สงครามเต็มตัว” ซึ่งหมายถึงสงครามที่ทั้งประเทศเขารวม ดังเชนหลาย
ประเทศเคยรวมในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 นอกจากนั้นสงคราม
ภายในประเทศสวนใหญจัดอยูในรูปแบบนี้
• “สงครามบางสวน” ซึ่งหมายถึงสงครามทีบ่ างสวนของประเทศ เชน
กองทัพเทานั้นเขารวม เชน สงครามเกาหลี เวียดนาม และอิรัค
สงครามประเภทหนึ่งที่ไดรับความสนใจมากเมื่อไมนานนี้ไดแก การกอการราย
ผมขอเรียนวาผมไดพบบทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรของภาวะสันติ” นอยมาก
ในขณะที่มีบทความเรื่อง เศรษฐศาสตรของภาวะสงครามมากมาย โดยเฉพาะดาน
ตนทุนและการชดใชสงคราม ตลอดจนชวงการปรับตัวจากภาวะสงครามสูภาวะ
สันติ รวมทั้งจุดสิ้นสุดของสงครามเย็น ซึ่งมีการถกเถียงกันมากเรื่อง
“ผลประโยชนของสันติภาพ” หนังสือที่โดงดังของ Keynes (1920) พันธมิตร
ไมควรเรียกรองเงินชดเชยมากมายเกินไปจากเยอรมัน ซึ่งความเห็นของ
Keynes นั้นถูกตอง การที่พันธมิตรเลือกผิดทางอาจเปนผลใหเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ (Great Depression) ตลอดจนเงินเฟอขั้นรุนแรง
ในเยอรมันและในที่สุดก็กําเนิด ฮิตเลอร (Hitler)
เคาโครงทีก่ ลาวมาขางตนนั้นเปนเพียงแนวหนึ่งในการชี้ใหเห็นผลกระทบของ
เศรษฐศาสตรตอสงครามและสันติภาด ตัวอยางอื่นๆ อาจเปนคาใชจายทางทหาร
จํานวนมหาศาลโดยประธานาธิบดีเรแกน ซึ่งพวกคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวีย
ตเทียบไมได จึงทําใหลัทธินั้นลมสลาย และศักยภาพการผลิตเรือพาณิชยของสหรัฐ
ในชวงกลางสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถผลิตเรือพาณิชยไดเร็วกวาที่เรือดําน้ํา
เยอรมันจะยิงทิ้งไดทัน

2. สถานะเปรียบเทียบระหวางภาวะสงครามและสันติ
ในรูปแบบทั่วไป สรุปความแตกตางระหวางภาวะสงครามและสันติในระบบ
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1.1 ภาวะสงครามบางสวน หากไมรุนแรงนัก ภาวะเศรษฐกิจจะเหมือนกับภาวะ
สันติมากกวาสงครามเต็มตัวและ
1.2 ตนทุนของเศรษฐกิจภาวะสันติเปรียบเทียบกับภาวะสงครามพบวา
a. การลงทุนจะใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวา เนื่องจากระดับความเสี่ยงต่ํา
กวา และ
b. ภาวะวางงานในเศรษฐกิจภาวะสันติสูงกวาเมื่อเทียบกับภาวะสงคราม
ถาระดับความเสี่ยงต่ํากวาแปลวาอันตราผลตอบแทนต่ํากวาจะมีผลใหอันตรา
สวนลด (discount rates) ของผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตลดลง
ถาการลงทุน $1 จะมีผลตอบแทน $k ใน n ป ปกติแลวมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนดังกลาวคํานวณไดเปน δ n k โดยที่ δ คือมูลคาสวนลด (ตัวเลขนอย
กวา 1 ) เรื่องนี้สะทอนความจริงพื้นฐานวาเงิน 1 หนวย (เชน 1 ดอลลาร) รับวันนี้มี
คามากกวาเงินจํานวนเดียวกันปหนา เรื่องนี้กระทบทฤษฎีองคการอุตสาหกรรมใน
การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน สมมุติวาบริษัทกําลังพิจารณาเลือกระหวาง 2
โครงการ โดยที่แตละโครงการใหกระแสผลกําไรในอนาคตที่ตางกัน โครงการ A
ใหผลกําไรสูงในปแรกๆ แตใหผลกําไรลดลงอยางรวดเร็วในปตอๆ ไป ขณะที่
โครงการ B ใหผลกําไรสม่ําเสมอเรื่อยไปในอนาคต แตไมสูงหวือหวาในแตละป
บริษัทนี้ควรเลือกโครงการใด
มูลคาของโครงการเขียนไดในรูปของ
มูลคา = P1 + P2 + P3 …,
(1+r) (1+r)2 (1+r)3
หรือ
มูลคา = ∑ Pj / (1+r)j

โดยที่ Pj เปนกําไรในปที่ j และ (1+r)j เปนอัตราสวนลดในปที่ j คาของ r อาจ
เปนอัตราดอกเบี้ย ถา r มีคาสูล สวนลดจะลดลงอยางรวดเร็ว และทําใหน้ําหนัก
สวนใหญอยูที่กําไรในปแรกๆ แตถา r มีคาต่ํา กําไรในทุกปจะถูกใชในการ
คํานวณมูลคาโครงการ ดังเชนที่แสดงในตาราง A ดังนั้นในเศรษฐกิจภาวะ
สงครามดวยอัตราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งทําใหสวนลดมีคาสูง โครงการลงทุนจะมี
ผลตอบแทนในชวงแรกสูง แตจะมีเงินปนผลไมยืนยาว ในทางตรงขามใน
เศรษฐกิจภาวะสันติ ดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาและอัตราสวนลดที่ต่ํากวา โครงการ
ที่ใหผลตอบแทนในระยะยาวจะนาสนใจ ในภาวะสันติสวนประสมของการลงทุน
จะมีขนาดใหญกวาและจะประกอบดวยการลงทุนที่มีเสถียรภาพมากกวา ดังนั้น
ครอบครัวและภาคธุรกิจสามารถวางแผนระยะยาวและรัฐบาลใชจายในการสราง
โครงสรางพื้นฐานเชน ถนน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑศิลปะ จังหวะ
ชีวิตในภาวะสันติจะชากวา (แตมีความสุขใจกวา)
แนนอนสงครามบางสวนหรือการกอการรายสามารถกระทบกระทั่งเศรษฐกิจออก
จากแนวทางที่ดี แตก็เปนเพียงชั่วคราว
แลวจะมีหลักฐานจากการวิจัยที่สนับสนุนคําแนะนําดังกลาวในตารางหรือไม จะ
เห็นไดชัดวาเศรษฐกิจกลุมประเทศยุโรปและอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย
ในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 สภาวะสังคม การเมือง และเศรษฐกิจย่ําแย
ในชวงสงครามทั้งสองครั้ง
ในภาวะสันติอัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดย สภาพทางเศรษฐกิจหรืออาจถูกใชเปน
เครื่องมือเชิงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีผลตออัตราสวนลดหลายทาง ความเสี่ยงหรือ
ความไมแนนอนมักจะมีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพยและ

ตลาดสินคา การศึกษาไมพบความสัมพันธอยางชัดเจนระหวางความผันผวนของ
ตลาดกับภาวะสงครามบางสวน ในประเทศเกาหลี เวียดนาม ปานามา สงครามอาว
เปอรเซีย เปนตน แมบางครั้งอาจมีการเพิ่มของความผันผวนในชวงตนสงคราม
เชน Dr.Marcelle Chauvet (University of California,
Riverside) พบวาความผันผวนของขอมูลอนุกรมมหภาคของสหรัฐ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเกิดสงครามบางสวน งานวิจัยดังกลาวใช Markov
Switching Model พบวา
1. ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงใน GDP เพิ่มขึ้นมากที่จุดเริ่มตนของ
สงครามเกาหลีและในชวงระหวางสงครามอาวเปอรเซียครั้งที่ 1
2. มีผลกระทบนอยกวาในชวงสงครามเวียดนามซึ่งเปนสงครามที่ยาวนาน
3. ในชวงสงครามอาวเปอรเซียครั้งที่ 2 ความผันผวนไมไดเพิ่มมากนักระหวาง
สงคราม แตไมไดเพิ่มมากนักกอนสงคราม มีชวงเวลาในระหวางสงคราม
ระหวางสงครามที่มีการเจรจา
4. “ชวงที่ไมแนนอนกอนเกิดสงครามเปนชวงที่ความผันผวนยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ไปอีก” เนื่องจากผลของการคาดการณ

3.

ประเทศผูเปนกลาง The Neutrals
บางประเทศหลีกเลี่ยงสงครามโดยการประกาสตัวของเขาทั้งหลายดวยการเปน
ผูเปนกลาง โดยทั่วไป ประเทศผูเปนกลางจะไมชวย หรือหนุนหลัง ประเทศที่มี
ความขัดแยงกันอยู ประเทศที่เหลานั้นจะไมสนับสนุนดวยการเปนทางผานของ
กองทัพหรือสิ่งของสงครามขามดินแดนของเขาทั้งหลาย แตพวกเขาจะทํา
การคาขายสินคาที่ระดับเดียวกันกับเมื่อปกอนที่จะเริ่มตนมีสงครามเล็กๆ
ประเทศผูเปนกลางโดยปกติแลวจะไมเขารวมกับกลุมประเทศซึ่งมีจุดมุงหมาย

ในการรวมกันปองกัน เชน NATO เปนตน ในยุโรป 2 ประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนที่รูจักเกี่ยวกับความเปนกลางไดแก Sweden และ
Switzerland ทั้ง 2 ประเทศที่กลาวมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและภูมิ
ประเทศที่เปนตอ และยังมีศักยภาพทางดานอาวุธสงครามอีกดวย ดังนั้นการที่
จะบุกรุกประเทศขางตนมักจะตองเสียทั้งเวลาและเงินหรือตองลงทุนสูงนั่นเอง
Machiavelli บอกวา “Swiss มักจะเปนอิสระเพราะอาวุธที่ตนมีอยู”
ซึ่งสามารถดูไดจากงบประมาณทางการทหารสําหรับป 2002 ของ
Switzerland ที่ US$ 2,600 ลาน หรือ 1.1 % ของ GDP (Gross
Domestic Product) และงบประมาณทางการทหารของ Sweden
ที่ US$ 4,600 ลาน หรือ 2% ของ GDP อยางไรก็ตามเมื่อดูงบประมาณ
ทางการทหารของ U.S. แลวจะสูงกวาสองประเทศขางตนโดยประมาณ 30
เทา หรือ 3.1 % ของ GDP
Switzerland รักษาความเปนกลางตั้งแตศตวรรษที่ 16 ขณะที่ Sweden
เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 19 และในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 2 Ireland,
Austria, และ Finland ไดประกาศตัวเองวาเปนกลุมประเทศที่เปนกลาง
และในป ค.ศ. 1939 สหรัฐก็กระทําเชนเดียวกันแตผลที่ตามมาในชวงนั้น
ประเทศที่หลุดรอดจากสงครามโลกหรือหลุดรอดจากภัยสงครามคือประเทศ
Ireland สวนประเทศ Austria ไดรับการบุกรุกจาก Germany
Finland ไดรับการบุกรุกจาก Russia และการบุกรุกของ Japan ตอ
US ที่ Pearl Harbor, Hawaii จะเห็นไดวาการประกาศความเปน
กลางไมสามารถเปนยุทธศาสตรการปองกันที่ประสบความสําเร็จเสมอไป
อยางไรก็ตามตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ Spain, Portugal,
Costa และ India ก็ใชยุทธศาสตรความเปนกลางเพื่อการปองกันตัวเอง

เมื่อกลับมามองการประกาศความเปนกลางที่เกิดขึ้นในตอนแรกของการเริ่ม
สงครามโลกครั้งที่ 1& 2, Yongil Jeon และการศึกษาของ Clive
W.J. Granger เกี่ยวกับ GDP และอัตราการเกิดของประชากรตามกลุม
ประเทศที่แบงออกเปน 3 กลุมสําหรับประเทศในเขตยุโรปไดแก
Combatants, Neighbors, และ Neutrals
และระหวางป 1871 – 1937 สามารถสรุปประเทศกับกลุมเหลานั้นไดดังนี้
Combatants: Germany, France และ Great Britain
Neighboring: Belgium, The Netherlands และ Italy
Neutral: Sweden และ Switzerland
ระหวางป 1938 – 1993 สามารถสรุปประเทศลับกลุมเหลานั้นไดดังนี้
Combatants: Germany, France, Great Britain และ
Italy
Neighboring: Belgium, The Netherlands, Spain,
Denmark และ Norway
Neutral: Sweden และ Switzerland
ขอมูลบางสวนขาดหายและไมไดอธิบายเพราะขอจํากัดทางขอมูล สวน US
ไมไดถูกจัดกลุมขางตนเพราะมีสวนเกี่ยวของในระยะเวลาที่สั้นกวา มากไปกวา
นี้ประเทศใน Asia ที่เกี่ยวของกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมไดนํามาพิจารณา
ดวยเพราะขอมูลที่ขาดหายไปสําหรับหลายๆ ประเทศ และสุดทายเชนเดียวกัน
กับการไมรวม Soviet Union เขาไปในการศึกษาของกลุมยุโรปครั้งนี้

3 การจําลองใชในการรายงานครั้งหลังสําหรับสงครามโลกครั้งที่ 1 (1914 – 1918)
สงครามครัง้ ที่ 2 (1940 – 1945) และสําหรับแผน Marshall (1948 – 1952) มี
การใชขอมูล 2 เรื่องไดแกอัตราการเติบโตของ GDP ในการวัดความสําเร็จทาง
เศรษฐกิจ และอัตราการเกิดของประชากรในการวัดเสถียรภาพทางดานสังคม แต
ผูเขียนมีความตองการที่จะใชอัตราการบริโภคมากกวา แตก็ยากตอการหาขอมูลที่
สามารถใชไดอยางเหมาะสม
สิ่งที่ควรจะตองพิจารณารวมดวยคือชวงเวลาที่ไมมีการทําสงครามระหวางชวง
สงคราม และ 1918 เปนปของการจูโจมที่มีการฆากันตายทั่วโลกขณะที่ป 1929
เปนปที่เศรษฐกิจมีความตกต่ําในแผนของการเติบโตของ GDP บงบอก
พฤติกรรมที่แตกตางระหวาง 3 กลุมประเทศขางตน ซึ่งดูไดจากรูปภาพที่ 1B, C,
และ D อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นของกลุม Combatant เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตน
ของสงครามโลกครั้งที่ 1 จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประโยชนที่
เห็นไดชัดเจนที่สุดของแผน Marshall ที่มีตอประชาชาติ Combatant
สามารถดูไดจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเติบโตหลังจากสงครามโลกครั้งที่
1 และ 2 ตามลําดับ ในอีกดานหนึ่ง กลุมประเทศ Neighbor มีการเติบโต
ในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในขณะที่สวนมากของกลุมนี้มีการเติบโตในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 1 สวนกลุม Neutrals สรางความนาตกใจและย่ําแยใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 แตก็มีความตอเนื่องในการสรางอัตราการเติบโตที่คงที่ตลอด
ชวงระยะเวลาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อไมรวมความตกต่ําที่เกิดจากภาวะ
สงครามที่กลาวมา อาจจะเปนเพราะผลกระทบจากการที่เปนกลุมประเทศที่ไมมี
สวนรวมกับสงครามโลกหรือการอยูคงที่นั่นเอง

อัตราการเกิดของประชากรมีผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเฉพาะกลุม
Combatants และ Neighbors ขณะที่มีผลกระทบนอยลงใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตในความเปนจริงอัตราการเกิดสูงขึ้นสําหรับกลุม
Neutral ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการผูอพยพที่หนี้สงครามเขาเมืองมายัง
Sweden และ Switzerland แตภาพรวมแลวมีทิศทางที่ลดนอยลงอยาง
ตอเนื่องสําหรับกลุมประเทศตางๆ ในชวงสองสงครามโลก
ในการศึกษามีการใช 2 ตัวแปรตามคือ GDP และอัตราการเกิดของประชากร
การอธิบายและชี้แจงตัวแปรเปนการจําลองสําหรับ 2 เหตุการณสงครามโลกและ
แผน Marshall สวนขอมูลใชคือชวงป 1900 – 1970 ที่เกี่ยวกับกลุมประเทศที่
กลาวขางตน โดยกลุมของขอมูลมีจํานวนเทากับ 850
ระดับของอัตราการเกิด Level of Birth Rates
Birth rates lagged, had coeff. Of 0.95, t-value of
113.8
Combatants Neighbors Neutral
No dummy
0.4
0.16
-0.1
(0.8)
(1.1)
(-0.7)
*
*
WWI
-1.8
-1.2
-0.4
(-2.9)
(-2.8)
(-1.7)
WWII
-0.4
0.6
.93*
(-1.5)
(1.5)
(4.05)
*
-0.40*
Marshall
-0.61
-0.55
(1.1)
(-2.9)
(-2.95)
(constant = 0.85)

อัตราการเติบโต Growth Rates
Coefficients are shown; t-values in brackets
Combatants Neighbors Neutral
No dummy
0.01
0.00
0.01
(0.8)
(0.8)
(1.1)
-0.04*
-0.06*
WWI
-0.06*
(-2.6)
(-2.5)
(-3.7)
*
*
WWII
-0.08
-0.06
0.00
(-3.5)
(-3.4)
(-.13)
-0.01
Marshall
0.4
0.01*
(0.8)
(-1.3)
(-1.00)
*
(constant 0.022 for whole equation: indicates a
clearly significant t-value)
อัตราการเกิดของประชากรบงบอกวาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
Combatants และ Neighbors มีสภาพสังคมที่ย่ําแยที่เกิดจากสภาวะ
สงคราม แตกับไมเลวรายนักสําหรับ Neutrals โดยทั่วไปแลว การแทรกแซงดู
จะนอยลงในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกลุม Neutrals มีอัตราการเพิ่มขึน้
ของประชากรที่มีนัยสําคัญ ในอีกดานหนึ่ง ผลกระทบจากแผน Marshall ที่มี
ตออัตราการเกิพดูเหมือนยากที่จะตีความ ยกเวนเสียแตประเทศตางๆ มีแนวทางที่
เหมือนกันในทศวรรษที่ 20
ผลของอัตราการเติบโตบงบอกวาประเทศตางๆ ไดรับผลกระทบระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ยกเวนกลุม Neutrals ในสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนแผน
Marshall ดูเหมือนจะมีผลเล็กนอยตออัตราการเติบโต แตอยางนอยเนื้อหาก็
ไมไดออกมาเปนคลบ

ในสวนนี้เริ่มตนดวยคําถามหลักทีว่ า “ควรจะทําตัวเปนประเทศที่เปนกลาง?”
โดยประสบการณของ 2 ประเทศในยุโรปที่ทําตัวเปนกลาง Switzerland และ
Sweden สวนคําตอบสําหรับทศวรรษที่ 20 คือใช ควรจะเปนประเทศที่เปน
กลาง เพราะในการเริ่มตนของทศวรรษที่ 20 ประเทศทั้ง 2 มีความสามารถในการ
เพิ่มมูลคา หรือมีความมั่งคั่งโดยรวม ถึงแมจะไมมีการวัดอยางเหมาะสม แตที่ 2
ประเทศเปนเชนนั้นเพราะ เหตุผลที่กลาวมาแลววาเกิดจากความสม่ําเสมอในอัตรา
การเติบโตและอันตราการเกิด อยางไรก็ตาม การที่จะเปนประเทศที่เปนกลางนั้น
คอนขางที่จะยากในทางปฏิบัติ
4. ความเปนจริง เศรษฐกิจในเวลาสันติ The Economics in
Peacetime, the Reality จากเศรษฐศาสตรแหงสันติที่ไดกลาวไปกอน
หนานี้กับการลดความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มโอกาสในการทําแผน
ระยะยาวเปนเพียงแคความคิดทางดานทฤษฎีของเศรษฐกิจแหงสันติ ควรจะปรากฎ
ไดอยางไร ตามความเปนจริงของเศรษฐกิจนั้นนาจะมีความแตกตางจากทฤษฎี
สําหรับเรื่องที่เปนตัวกําหนดความยากจนและความมั่งคั่งมักจะตองกลับไปสูเรื่อง
ของวงจรทางธุรกิจและความเหลวแหลกที่เกิดขึ้น ชวงเวลาของการมีอัตราเงินเฟอ
ที่สูงหรืออัตราการวางงานสูงนั้นสามารถที่จะสรางงานเกี่ยวกับสงครามในความ
ไมสงบและสงครามทางการเมืองได
เราสามารถกลาวยอๆ เกี่ยวกับ Britain เพือ่ เปนกรณีตัวอยาง หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลมีทัศนะคติในการใช “laissez faire” ในความ
พยายามตอการสรางอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ตัวแปรอยูที่อัตราการวางงาน และใชกัน
อยางแพรหลาย ที่อัตราระหวาง 5% - 10 % สวนระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1
รัฐบาลใชการควบคุมทางดานราคา (สินคา) และอัตราการจางงาน และอัตราการ

วางงานมีประวัติที่ต่ํา แตเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่เรียกกันวา “re-stocking boom”
ในชวงป ค.ศ. 1919-1920 และผลที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นอัตราการวางงาน
จนกระทั่งอยูที่ 15% และสูงสุดที่ 23% ในครั้งนี้การจูโจมโดยทั่วไปในป 1926
และป 1929 นําไปสูการตกต่ําย่ําแยของ British จนกระทั่ง 1932 ถึงแมในชวง
ของการตกต่ําอัตราการวางงานจะสูงกวา 25 % ในชวงสั้นๆ แตก็สูงกวา 10 %
มาโดยตลอดจนกระทั่งการเริ่มตนของการสะสมกําลังและความพรอมเพื่อการรบ
อีกครั้งในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเศรษฐกิจมีการฟนคืนจากป 1932 จน 1937
ขณะที่เกิดความยากตอขาลงของวงจรธุรกิจ
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมมีอัตราการวางงานและตอจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2
อัตราการวางงานอยูที่ 2% - 3% เปนระยะเวลายาวนานถึง 25 ป จนปที่ 1975
หลังจาก 25 ปที่กลาว อัตราการวางงานมีระดับที่สูงกวาชวงหลังสงคราม แตการ
เปลี่ยนแปลงก็ไมไดมากนักเพราะการควบคุมโดยรัฐบาลที่มีตอตัวแปรตางๆ ทาง
เศรษฐกิจ
ความแตกตางระหวางเศรษฐกิจของประเทศยุโรปใน 15 ปหลังสงครามโลกครัง้ ที่
1 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูเขียนคิดวา สามารถอธิบายรวมๆ ได 2 กรณีจาก
การปฏิบัติของประเทศตางๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แผน Marshall ชวยผูมี
ชัยและผูถูกปราบกลับสูการยืนหยัดดวยตนเองอยางมัธยัสถและอยางรวดเร็วใน
ความเปนจริงแลว ในระหวางป 1950 – 1960 Japan และ Germany เปน
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดของโลก

เมื่อกับไปดูสถานการณของ Germany ในสิ้นป 1919 ผูชนะกําหนดให
Germany ใหความเปนอิสระแกประเทศ Austria และ Poland สงคืน
Alsace และ Lorraine แก France และให Saar แก France เปน
ผูดูแล กลาวไดวาทั้งหมดมีอุตสาหกรรมที่สาํ คัญๆ อยูและเปนแหลงถานหิน
สําหรับการผลิต ในครั้งนั้นมีการปรับดานการจัดเก็บภาษีในการขนสงถานหินตอ
Germany ที่ 50% สําหรับการนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ของตน และคิด
เปนเงินประมาณ US$20 พันลาน สําหรับการจายในระยะเวลาตลอด 20 ป
มันไมใชสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรจะตองมาถกเถียงถึงความยุติธรรม แตนัก
เศรษฐศาสตรมีสิทธิในการคาดคะเน ทํานายถึงผลลัพธของการจายในรูปแบบของ
เงินและอื่นๆ Keynes (1920) ใหเหตุผลที่ระมัดระวังแตแฝงดวยความรูสึกที่
ชัดเจนวาสิ่งเหลานั้นนาจะมีการลดหยอน เขายังทํานายไววาหลักทางเศรษฐกิจของ
Europe จะไมมีความมั่นคงเปนระยะเวลานาน Lenin ทํานายวาอัตราเงินเฟอ
จะปรากฎ ขณะที่ Keynes ก็เห็นดวยและการทํานายของทั้งสองก็เปนจริงแตนา
เสียดายที่นักการเมืองไมไดใหความสนใจกับเสียงของนักเศรษฐศาสตรทั้ง 2 แต
อยางไรก็ตามหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานการณมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับ
5. เศรษฐศาสตรของการกอการราย Economics of Terrorism
ในการกลาวเกี่ยวกับหัวขอขางตนจริงๆ แลวเปนเรื่องที่นอกเหนือจากแผนของ
เอกสารนี้ และเนื้อหาของวรรณกรรมในเรื่องดังกลาวมีการกระทํามาแลว
ตัวอยางเชน หนังสือพิมพยโุ รปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองมีหัวขอพิเศษสําหรับ
เรื่องเศรษฐศาสตรของการกอการราย; Volume 20, June 2004 เพื่อ
เปนการวัดขนาดของปญหาในระยะเวลา 1968 ถึง 2001 มีเหตุการณประมาณ
20,000 การกอการรายเกิดขึ้นในโลกของเราโดย 20,000 คนถูกฆาตกรรม และ

50,000 คนที่ไดรับบาดเจ็บ เพื่อนําเรื่องดังกลาวมาเปนมุมมอง 40,000 คนถูก
ฆาตกรรมตอปบนถนนหลักของ USA ซึ่งมันไมไดดูเหมือนวาจะเปนแนวโนม
สําหรับชวงเวลานี้ สวนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบไดแก การทองเที่ยว การ
บิน การเดินเรือ และการขนสงทางบก
เหตุการณืที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจเปนอยางมากคือเหตุการณเมื่อ
September 11th, 2001 ที่ New York และมีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
มากมาย สําหรับบางบริษัท และสําหรับเมือง New York แตก็ยังไมไดสงผล
ตอเศรษฐกิจของสหรัฐที่มากนัก ที่ทั้งใหญและแข็งแรง แมจะมีการกอการรายตอ
อุตสาหกรรม New York Stock Exchange และ The
associated investment community กลับมาทําการดําเนินงาน
อยางรวดเร็วและยังสามารถรักษาระดับคุณภาพไวได กลาวไดวาการกอจูโจมสราง
ทัศนะคติใหมใน USA แตก็กระทบเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย
6. เศรษฐศาสตรสามารถนําไปสูสันติ? Can Economic Deliver
Peace?
คําถามที่นาคนหาสําหรับนักเศรษฐศาสตรคือ ถาเศรษฐศาสตรอยูในชวงเวลาแหง
ความสันติ อะไรคือสิ่งที่ทําใหเกิดการรักษาความสันตินั้นไวได คําถามเกี่ยวกับการ
รักษาความสันติมักเกี่ยวกับนักการเมือง เชนกลุมใดบางที่จะรวม อะไรคือความ
เหมาะสมของงบประมาณทางดานกองทัพ หรืออาวุธอะไรสมควรมีการจัดซื้อ มัน
อาจจะยากที่จะมีความสันติถายังขาดการประชาสัมพันธในประเทศ แตทวาในชวง
สั้นๆ นี้เปนเรื่องของการเมืองมากกวาที่จะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจ
คําถามที่วาสงครามเกิดขึ้นจากที่ไหนคือความยากที่จะตอบ สําหรับหลายๆ
ประเทศรักที่จะมีความสันติโดยปฃอยสงครามเกิดจากภายนอก ประเทศเหลานั้น

สามารถที่จะพยายามเพิ่มมูลคาของสงครามตอสิ่งอื่นโดยการทําการคาที่รุรแรงกับ
ผูรุกรานและประเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถเปนผูแพไดเมื่อสงครามมาถึง
ถาสงครามเปลี่ยนมาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน การเมืองและประชากรจําเปนที่
จะตองพิจารณตนทุนทางเศรษฐกิจบวกกับประโยชนที่เปนไปได ขอเสนอเกี่ยวกับ
งบดุลเกี่ยวกับใครสามารถประหยัดไดดีกวาและใครไมสามารถ และเทาไร ก็
สามารถนํามาเปนสวนรวมในการถกเถียงไดทั่วไป ในความเปนจริงแลว สามารถที่
จะเปนโครงงานที่หลากหลายภายใตการกําหนดที่แตกตางของการคาดการ
ลวงหนาและการมองบนความหลากหลายของเวลา
ระหวางสงครามที่เกิดแน บริษัทและอุตสาหกรรมสามารถที่สรางผลกําไรที่สูงกวา
ปกติ ซึ่งเกิดจากการคาดคะเนเกี่ยวกับความเสี่ยงและสวนลดของการผลิต การ
บรรลุผลกําไรคือสิ่งที่ไมเที่ยงธรรมและจะตองเปนสิ่งที่นักกฎหมายของรัฐจะตอง
ถกเถียง ความนาเปนหวงของสาธารณชนคือการคาดหวังตอผลกําไรจะตามมาดวย
การติดสินบนตอนักการเมืองเพื่อการกอสงคราม กระบวนการในการปองกัน
ปญหา อยางนอยก็หลังสงคราม คือบริษัทที่มีผลตอชาติ ใหอยูภายใตการดูแลของ
รัฐบาล (รัฐบาลเปนเจาของ) ผูเขียนเชื่อวาเหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ Britain ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึง่ ผลในทางบวกที่เกิดขึ้นไดคือการลดความกระตือรือรน
ของการกอสงครามโดยผูที่คาดหวังผลกําไร
ในการสัมนาเรื่องสันติที่ University of San Diego ผูแทน Raya
Kadgrova ระบุวา “เราตองการจะสรางความสันติเสมือนกําไรจากสงคราม”
กับการตื่นตัว ไมมีการควบคุมเศรษฐกิจที่มากจนเกินไป จํานวนของโอกาสในการ
ลงทุนที่หลากหลาย และโดยโอกาสจะเปนนวัตกรรมและความสามารถในการทํา

กําไร ความตองการของเศรษฐกิจคือการลงทุนที่สูงขึ้น กําไรที่สูงขึน้ สามารถ
เกิดขึ้นได แตมีความแนนอนนอยกวาสิ่งที่เกิดจากสงครามเศรษฐกิจดังนั้นจึงมีชนิ
ของความแตกตางของการอุทธรณในเรื่องขางตน (รองขอ)
การถกเถียงเชิงเสียดสีของผูเขียนหนังสือชื่อ L.Lewis ในหนังสือ Report
Iron Mountain เกี่ยวกับการรักษาระยะเวลาของความสันติจะสามารถ
กระทําไดอยางไร Simon และ Schuster (1967) การรายงานและรองเรียน
รัฐบาลระดับสูงเกี่ยวกับรัฐบาลจะสามารถรักษาระดับคาใชจายที่สูงริ่วไดอยางไร
ในระยะเวลาที่สันติ เกิดจากการรักษาการตื่นตัวทางเศรษฐกิจ Keynesian
multiplier viewpoint มันสามารถแนะไดวาเกิดจากการกอตั้งสถาบันที่
ตองใชทุนสูงหรือเหมือนการลอกเลียนแบบบางหนาที่ของเศรษฐกิจของสงคราม
ผูเขียนเพิ่มเติมบางเวอรชั่นในวงเล็บ
a. การประมวลโครงการความผาสุขของสังคมเพื่อการเพิ่มเรื่องขอจํากัด
พื้นฐานของชีวิต (สงครามความยากจน คุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ)
b. ความใหญโตของการเปด-ปด โครงการวิจัยอวกาศ วัตถุประสงคที่ไม
สามารถเปนไปตามเปาหมาย (การเยือน Mars!)
c. ลงทุน “alternative enemies” เชนการรายงานการคุกคามจาก
ภายนอก ปญหาสิ่งแวดลอมโลก การเปนผูมีอํานาจเสมือนตํารวจโลก (การเตือน
ตอโลกบางที่อาจจะเกิดจากตรงนี้
ไมกี่ปหลังกากการนําเสนอรายงานที่มีการรับรองแลว วามีการหลอกลวง แตมันก็
สรางความนาสนใจตอการถกเถียงในประเด็น รายงานเสนอที่ระยะเวลาของการ
ขัดแยงกน เมื่อไปถึงการสิ้นสุดสงคราม Vietnam และเมื่อยังมีสงครามภายใน
อยูอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะในรายงาน ควารจะตองมีการตรวจสอบ สําหรับ

กระแสเศรษฐกิจ ความตองการที่สูงทางดานคาใชจายและงบประมาณ ถึงแม
จะตองใชจายสูงแตบางโครงงานที่ไมจําเปนก็มีการแนะเพื่อจะทํา
ตั้งแตมีการถกเถียง สิ่งที่มีสวนสําคัญของคาใชจายของรัฐบาลมีการปฏิเสธเนื้อหา
ใหเปนเปอรเซ็นของปจจัยออกประชาชาติรวม ตัวอยางสําหรับสวนประกอบ
สําคัญของเรื่องที่กลาว ไดแกคาใชจายดานการทหารซึ่งสามารถดูไดจากการ
วางแผนของ USA จากป 1940 – 2003 และเปนเนื้อหาสําคัญสําหรับสงคามโลก
ครั้งที่ 2 สงคราม Korea สงคราม Vietnam และสงครามเย็นจนกระทั่งมา
จบลงในชวงกลางทศวรรษ 1970 ตั้งแตนั้นมาอัตราสวนมีสัดสวนที่ลดลง กลาวได
วาสิ่งที่กลาวจะปรากฎเมื่อคาใชจายดานกองทัพมีอัตราเติบโตที่สูงขึ้น และการ
เติบโตที่สูงกวาและเร็วกวาของเศรษฐกิจ
ความสําคัญในปจจุบัน เปนเรื่องที่นากังวลกับสิ่งที่กลาวและเมื่อพิจาณากับความ
ตองการการมีสันติภาพแลว การมีอคติกับสงครามสามารถพบไดทั่วไป สงคราม
อาวครั้งแรกและครั้งทีส่ องสรางคาใชจายประมาณ $200 พันลาน แตทวาใน
สงครามครัง้ ที่สองเทียบอัตราสวนเปอรเซ็นกับครั้งแรกแลวมีอัตราสวนที่นอยกวา
ของ GDP (Gross National Products) อคติที่มีตอสงครามอยาง
แนนอนคือ คาใชจายที่สูงตอเศรษฐกิจโดยตรง กับกลุมรักมนุษยชาติ เวนแต
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมมีลักษณะที่นอยลง ดังนั้นที่วานักการเมืองที่มีหัวเอน
เอียงอาจจะมีสวนเกี่ยวของนอยลงโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ มันสามารถสรุปไดวา
การวัดเศรษฐกิจที่ใชขางตนไมไดรวามผลกระทบที่เกิดทั้งหมดอยางถูกตอง
7. การวัดทางเลือกของความเปนอยูที่ดี Alternative Measures of
Well-Being

มีการกลาวโดยนักเศรษฐศาสตรกอนๆ เชน Adam Smith และ Thomas
Malthus วา “การพิจารณาความสุขนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุดของกิจกรรมทั้งหมด
ของเศรษฐกิจ” (J. Heard) แตเฉพาะ “การติดตามหาความสุข” เปน “การ
ติดตามหาความมั่งคั่ง” ตอเศรษฐกิจ เพราะ “ความไมสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร”
มาตรฐานในการวัดจุดแข็งของเศรษฐกิจคือ GNP หรือ GDP โดยปกติ
พิจารณาตอทุน ตัวเลขจะหรากฎทั้งในรูปแบบไตรมาสและปและมักจะออกแบบ
ในการบอกบางตัววัตดของคาเฉลีย่ ความมั่งคั่งตอบุคคลโดยเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้
จําเปนที่จะตองขึ้นกับ National Accounts ซึง่ คือกระแสความคิดของ
ปญหาตามเวลาตางๆ เมื่ออิทธิพลของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีอิทธิพลตอ
เศรษฐกิจ ในปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการบริการไดมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจและยาก
ตอการวัด ซึ่งสงผลตอการไมประสบความสําเร็จทางบัญชี
สําหรับการจัดหาทางเลือกตอมาตรฐานขางตนของประเทศตะวันตกสามารถอยูที่
การเปลี่ยนทัศนะคติสูการไมเปนตะวันตก ความตองการของ “Islamic
World Net” สรางขอแนะนําวาประเทศตะวันตกจะตองพิจารณาการ
ชวยเหลือหรือการใหผูยากจนดวยการวัดจากการสรางวัตถุหรือสิ่งกอสรางตางๆ
โดยการใหนั้นจะตองไมมีการบังคับ (เรียกวา Zakat หรือ Zakah) หรือเปน
การใหเพื่อการกุศลของมัสยิด (แตก็อาจจะสรางขอผูกมัดยกเลิกไดถาสามารถเลี้ยง
ตนจากรายไดรับ) ดวยเหตุนี้ผูหนึ่งใหถาอีกผูหนึ่งมีความสุข การกุศลจะตองเปน
การชวยความยากจน มากเทาใดที่ไดรับ Zakat คุณภาพของชีวิตในบริเวณนั้นก็
ต่ําตามไปดวย บางที่การบริจาคโดยรวมตอการกุศลตอทุนควรจะเปนตัววัดการอยู
ดีมีสุขก็ได

บทความที่เปนที่รูจักกันทั่วไปแตเปนบทความเกาในป 1966 เรื่อง “Buddhist
Economics” เขียนโดย E.F. Schumacher ระบุจํานวน
พุทธศาสนิกชน กิจกรรมเชิงประดิษฐ มันสามารถทํางานไดดี คือสิ่งสําคัญมากกวา
การบริโภค ดวยเหตุนี้การวัดที่เหมาะสมควรจะขึ้นกับจํานวนชั่วโมง โดยเฉลี่ย ตอ
การทํางานของผูชาย จนจํานวนความตองการสูงสุด สวนการทํางานโดยผูหญิงควร
จะพิจารณาในทิศทางที่แตกตางกัน
Jewish นักเศรษฐศาสตรแนะการศึกษาที่วาคือความสําคัญเฉพาะเรื่องตอ
Jews ดังนั้นการวัดที่จํานวนเวลาหรือเงินที่ใชโดยชุมชนตอการศึกษาควรจะเปน
แนวทางสูการประสบความสําเร็จหรือในอีกดานหนึ่งของผลลัพธ คุณภาพควรจะมี
การควบคุมที่ระมัดระวัง
มันดูเหมือนวาไมมีการขาดแคลนความตอเนื่องของเครื่องมือใชหาทางเลือก และนี่
สามารถเปนสิ่งที่ดึงดูดใจตอการศึกษาในอนาคต
8. ถามประชาชน Ask the People
แนวทางโดยทั่วไปตอการคนหาวามหาชนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับบางเรื่องคือ
การถามเขาเหลานั้น หลายประเทศมีการทําการสํารวจ Customer
Sentiment โดยมักจะถูกถามถึงความสุข (พอใจ) วาเปนเชนไร โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ คําถามที่มักจะถามคือการเปรียบเทียบระหวางวันนี้กับเมื่อปกอน
การทําการสํารวจในปจจุบันมีการทํากันอยางจริงจังเพราะสามารถสงผลตอดัชนี
หรือ การบริโภค หรือ การลงทุน สวนเทคนิคคือ “contingentvaluation”

ความแตกตางของชนิดของการสํารวจจะเกิดจากการถามครัวเรือนเกี่ยวกับจํานวน
ที่ตองการจะจายสําหรับบางพัฒนาสังคมที่ปรารถนา ตัวอยางจากบทความของ
Ludwig และ Cook (2001) ถามเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราภาษีในการจัดเก็บจาก
ผูถือครองอาวุธเปนเพื่อการลดจํานวน ครัวเรือนมักจะถูกถามเกี่ยวกับความเห็น
ดวยหรือไมกับการจายเพิ่ม $M และมีจํานวน (M) ที่หลากหลายแตเพียงแค
คําตอบเดียวที่ตองการสําหรับครัวเรือนและจํานวนสรรหาดวยการสุมตัวอยาง สิ่ง
ตอบรับมีคาอันใดอันหนึ่งในแนวบวก คลายคลึงกับ “เต็มใจจะจาย” หรือ WTP
(Willing To Pay) ที่มูลคา M ดังที่กลาวมาแลว หรือเขาอาจจะตอบ
“ไม” โดยทั่วไปสามารถคนพบวา WTP จะขึ้นกับขนาดของครอบครัวและ
รายได การสํารวจในป 1998 ผูเขียนมีความเชื่อกับสิ่งที่พบของ WTP ดังนี้
จํานวน (M) $
25
50
100
200
400

WTP, %
82
76
69
64
38

จะเห็นไดวา 76 % มีความเต็มใจที่จะจาย $50 ภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อการลดจํานวนเปน
ขณะที่ 64 % เต็มใจที่ $200 ภาษี ถาเปนจริง มันจะเปนการสรางรายไดที่มาก
ทีเดียว เมื่อดูจํานวน 1,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา หรือ $100 ตอครัวเรือน
เพิ่มขึ้น $10 พันลาน
ปรับสูความสันติ มีความนาจะเปนของประชาชนที่เตรียมเพื่อจะจายสําหรับบางสิ่ง
บางอยางสําหรับการสานตอ การมีสันติภาพ และการสํารวจ contingent-

valuation สามารถหาจํานวนเงินที่เหมาะสม ผูเขียนมีความเขาใจวาไมมีการ
ทําการศึกษาแนนอน มันจะตองมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมของเงินทุนตางๆ ที่
เพิ่มขึ้นวาควรจะใชอยางไร และทีว่ าอาจจะเปนไปไดมากที่จะเกิดจากหนึ่งประเทศ
และตอประเทศอื่นๆ และสิ่งนี้คอื อีกเรื่องที่อาจจะมีคุณคาตอการคนหา

