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	 หนังสือเรื่อง	 The Next Convergence	 ของ	Michael	Spence	 เป็นหนังสือที่เขียนออกมาได้ในช่วงเวลาที่ 
เหมาะสมยิ่ง	ในยามที่หลายประเทศในโลกกำาลังเผชิญกับปัญหาและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
คร้ังใหญ่ในปี	2008-9	 ที่ผ่านมา	 และกำาลังไม่แน่ใจว่าบทบาทของประเทศผู้นำาทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและ
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรต่อไป	 จะสามารถเป็นผู้นำาที่เข้มแข็งได้เหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่	Michael	
Spence	 ผู้แต่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ	George	Akerlof	 และ	Joseph	Stiglitz	 
ในปี	2001	เขาได้เงียบหายไปจากวงการแสดงความคิดเห็นและตามสื่อต่างๆ	อยู่พักหนึ่ง	แต่ได้กลับมาพร้อมหนังสือที่
มีคุณค่ามากเล่มนี้	ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาอ้างว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการเข้าร่วมโครงการ	the	Commission	of	Growth	
and	Development	(CGD)	ที่จัดโดยธนาคารโลกในช่วงปี	2006-2010	ที่ได้เชิญนักการเมืองและเหล่าผู้นำาและผู้กำาหนด
นโยบายที่สำาคัญๆ	 ของประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลายให้เข้ามาร่วมถกเถียงกันในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 ทั้งจาก
ประสบการณต์รงของประเทศตนเอง	จากแบบอย่างท่ีไดพ้บเหน็จากประเทศอืน่ๆ	และจากคำาแนะนำาทางวชิาการทัง้หลาย 
อีกด้วย	 จุดประสงค์ของโครงการน้ีคือการหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีต	 แล้วสร้างให้เป็น 
บทเรียนแก่ประเทศกำาลังพัฒนาในปัจจุบันได้เรียนรู้	
	 ผู้แต่งได้พูดคุยกับผู้คนหลากหลายที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนั้น	 และได้พบว่ากรอบความคิดและแบบจำาลอง
ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่นี้ไม่สมบูรณ์พอที่จะนำามาใช้เป็นแบบอย่างด้านนโยบายให้กับประเทศกำาลังพัฒนาได้	(เห็นได้ 
จากข้อผิดพลาดต่างๆ	 ที่นำาไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจปี	2008-9	 โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยให้ตลาดเงินควบคุมตัวเองได้ 
โดยไร้กฎข้อบังคับ)	แต่ถึงกระนั้น	หลายประเทศกำาลังพัฒนาเหล่านี้ก็ยังสามารถหาทางเดินของตัวเองให้ไปสู่เป้าหมาย 
ที่ตั้งเอาไว้ได้	 ข้อสำาคัญที่ผู้แต่งได้พบก็คือ	 การได้เห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนของ
ประเทศกำาลังพัฒนาในปัจจุบันนั้นกำาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างเป็นอย่างมาก	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี	แต่ใน 
อีกมุมหน่ึงผู้แต่งก็เห็นว่าประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็ได้พากันลดการพึ่งพาต่อประเทศที่เจริญแล้วลงเช่นกัน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา	ประเทศกำาลังพัฒนาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาจนมีความสำาคัญ
ต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก	ผู้แต่งกล่าวว่าโลกของเราที่เคยแตกต่างกันอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รวยกับประเทศจน	 ก็กำาลังได้เห็นช่องว่างนี้แคบลงๆ	 ทุกวัน	 หรือที่เราเรียกว่า	convergence	 นั่นเอง	 ทั้งนี้เป็นเพราะ
บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนานั้นได้มีความสำาคัญขึ้นมากจนถึงกระทั่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของประชากร
แทบทุกคนในโลกนี้เลยทีเดียว	
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	 ปรากฏการณ์ที่คนจำานวนมากในโลกนี้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก	 แต่สิ่งนี้ก็สามารถถูกมองให้เป็น
ความท้าทายใหม่ต่อประเทศพัฒนาแล้วได้	ดังนั้น	ผู้แต่งจึงกล่าวว่า	อนาคตจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราชาวโลก 
ในยุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปจะจัดการอย่างไรกับการความเชื่อมโยงที่กำาลังเกิดขึ้น	 และที่กำาลังจะเกิดขึ้นตามมาใน
อนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบ	 ผู้แต่งเห็นว่าผลจากความเชื่อมโยงนี้น่าจะออกไปในแนวทางที่ประเทศต่างๆ	
ทัว่โลกนา่จะตอ้งพึง่พากันมากข้ึนในการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของตนในอนาคต	คอืจากนี้ไปประเทศตา่งๆ	
จะหาสมดุลอย่างไรระหว่างประโยชน์ของตนกับประโยชน์ของสังคมโลกโดยรวมนั่นเอง
	 Michael	Spence	ได้แบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็น	4	ตอนใหญ่ๆ	โดยในตอนที่หนึ่งได้พรรณนาถึงความเป็นมาของ
การพฒันาเศรษฐกจิโลก	ในตอนทีส่องไดก้ลา่วถงึปจัจยัตา่งๆ	ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ั่งยนื	ในตอน
ที่สามได้เล่าถึงที่มาที่ไปของวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี	2008-9	ที่ผ่านมาและผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
และในตอนที่สี่ได้กล่าวถึงความคาดหวังถึงการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศต่างๆ	
	 ผู้แต่งได้เริ่มต้นด้วยการเล่าว่าการพัฒนาเศรษฐกิจโลกตั้งแต่สมัยก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น	 เศรษฐกิจโลกช่าง
เตบิโตชา้เสยีเหลอืเกนิ	การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิสมยันัน้เปน็แบบถา้ไมไ่ดก้ต็อ้งเสีย	อำานาจมาคูก่บัฐานะ	แตพ่อการปฏวิตั ิ
อตุสาหกรรมไดเ้กดิขึน้ในประเทศองักฤษในศตวรรษที	่18	แลว้	เราก็ไดเ้หน็วา่การพฒันาเศรษฐกจิและเพิม่ความอยูด่กีนิดี 
ให้กับประชาชนนั้น	 สามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องสู่คนจำานวนมากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการแพร่กระจายความเจริญไปสู่
ประเทศต่างๆ	ในทวีปยุโรป	อเมริกา	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	อีกด้วย	ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาถึงกว่า	200	ปีจนกระทั่ง
สงครามโลกครั้งที่สอง	โดยในปี	1950	พบว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นถึง	20	เท่า
จากสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม	ซึ่งการเติบโตนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นผลพวงมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	การขนสง่	การสือ่สาร	การจดัการ	การพฒันาองคก์ร	และการพฒันาทางการเมอืงการปกครอง	อยา่งไรกต็าม	
การพัฒนาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับประเทศเพียงกลุ่มเล็กๆ	ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น	ซึ่งมีประชากรเพียงแค่	15	เปอร์เซ็นต์
ของประชากรทั้งโลก	ส่วนประเทศที่เหลือที่มิได้กล่าวถึงก็ยังต้องเผชิญกับความยากจนอยู่เช่นเดิม	จึงกล่าวได้ว่าโลกเรา
ในสมัยนั้นเป็นยุคที่ช่องว่างระหว่างประเทศที่ร่ำารวยกับประเทศที่ยากจนช่างกว้างเสียเหลือเกิน	(divergence)	
	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเป็นต้นมา	 โลกเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่	 นั่นก็คือ 
ประเทศกำาลังพัฒนากลุ่มหนึ่งได้เริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึงกว่าร้อยละ	7	 ต่อปี	 (ช่วง	200	 ปีแรกของการปฏิวัติ
อตุสาหกรรม	ประเทศพฒันาแลว้ในตอนนัน้เตบิโตทีอ่ตัราแคร้่อยละ	2	ถงึ	2.5	ตอ่ป)ี	ผู้แตง่จงึอยากจะเรียกปรากฏการณ์
ครัง้หลงัน้ีว่าการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ทีส่อง	หรือการปฏวิตัอิยา่งมีส่วนร่วมของคนหมู่มาก	(the	inclusive	revolution)	
เพราะการปฏิวัติครั้งหลังนี้ได้นำามาสู่	economic	convergence	ของคนส่วนใหญ่ในโลกนั่นเอง	โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย 
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก	 ถือว่าได้ดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมาถูกทาง	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้	 
ไต้หวัน	 ฮ่องกง	 และสิงคโปร์	 ที่เราเรียกว่ากลุ่มเสือเอเชียทั้งสี่	 หรือแม้แต่ประเทศในอาเซียนสี่ประเทศที่มีมาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทยรวมอยู่ด้วย	ก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางการพัฒนาที่สามารถยกระดับความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษ	 จากความสามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากร
ได้เท่าตัว	(หรือมากกว่า)	ทุกๆ	สิบปี
	 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์รือ่ง	convergence	หรอืการไล่ทนักนัทางการพฒันาเศรษฐกจิ	ไดก้ล่าวไวว้า่	หากเปรียบเทยีบ 
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศทีร่วยกบัประเทศทีจ่นกวา่	โดยมขีอ้แมว้า่ทัง้สองประเทศตอ้งมอีตัราการ
ลงทนุทีเ่ทา่กนั	เชน่	รอ้ยละ	30	ของผลติภณัฑม์วลรวม	เปน็ตน้	เราจะพบวา่ประเทศทีจ่นกวา่จะมอีตัราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิทีส่งูกวา่ประเทศทีร่วยกวา่เสมอ	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากหลกัเศรษฐศาสตรท์ีว่า่	การเพิม่ปจัจยัทนุ	(physical	capital)	นัน้ 
จะทำาให้ผลตอบแทนจากการผลิตต่อคนงาน	(output	per	worker)	 เพิ่มขึ้น	หรือที่เราเรียกว่าผลิตภาพ	(productivity)	
เพิ่มขึ้นนั่นเอง	ผลิตภาพนั้นจะสูงมากในช่วงที่ทุนยังมีน้อยอยู่	และจะลดลงเมื่อทุนมีมากพอแล้ว	(diminishing	returns	
to	capital)	เปรยีบไดก้บัการทำานาหากไมเ่คยใชร้ถไถชว่ยในการทุน่แรงเลย	การใชร้ถไถคนัแรกยอ่มชว่ยใหป้ระหยดัเวลา
และแรงงานของเกษตรกรได้มาก	แต่หากมรีถช่วยไถคนัทีส่องคนัทีส่ามเพิม่ขึน้	ผลผลติตอ่คนงานที่ไดก้จ็ะไมเ่พิม่ขึน้เปน็
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สดัสว่นคงท่ีตามจำานวนรถไถทีเ่พิม่เขา้ไป	ยิง่มรีถไถมากขึน้อาจกลบัยิง่เปน็ตวัถว่งใหง้านเสรจ็ชา้ลงเขา้ไปอกี	หลกัการนี้
ใชอ้ธิบายการเติบโตทางเศรษฐกจิหรอื	economic	growth	ไดเ้ปน็อยา่งดวีา่	เหตทุีป่ระเทศทีร่่ำารวยหรอืพฒันาแลว้ในโลก
ของเรานีม้อีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยู่ในระดบัโดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ	2-3	ตอ่ปกีเ็พราะมีทนุเดมิมากอยูแ่ลว้	
แต่เศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน	 หรือแม้แต่ไทยเราในช่วงปลายทศวรรษ
ที่	1980	และต้นทศวรรษที่	1990	สามารถโตได้ถึงเกือบร้อยละ	10	ต่อปี	ทั้งนี้ก็เป็นเพราะประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลาย 
ยงัมทีนุอยู่น้อยน่ันเอง	เมือ่เพิม่ทนุเขา้ไปกจ็ะใหผ้ลตอบแทนทีส่งูมาก	หากสามารถทำาใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ที่อัตราสูงได้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ไปเรื่อยๆ	ในระยะหนึ่งแล้ว	ประเทศกำาลังพัฒนาก็จะสามารถไล่ทันประเทศพัฒนาแล้ว
ได้	(catching	up)	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศเกาหลีใต้	ที่เริ่มต้นจากการเป็นประเทศที่ยากจนในทศวรรษที่	1960	
(รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ประมาณ	350-400	 เหรียญสหรัฐ)	 แต่สามารถไล่ตามประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายได้ใน
ปัจจุบัน	(รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ประมาณ	20,000	เหรียญสหรัฐในปัจจุบัน)
	 ปจัจยัสำาคัญทีท่ำาใหป้ระเทศกำาลงัพฒันาในปัจจบุนัสามารถไลต่ามประเทศทีเ่จรญิแลว้ไดท้นั	นอกจากปจัจยัในเรือ่ง
ทุนแล้ว	ก็ยังมีเรื่องคุณภาพของประชากรในประเทศ	(ทุนมนุษย์)	ที่มีการศึกษาและทักษะที่สูงขึ้น	การมีระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน	(infrastructure)	ที่ดี	การพัฒนาเมืองให้ดีแต่ก็ไม่ละทิ้งการพัฒนาชนบทและแรงงานในภาคเกษตร	การมีอัตรา
การออมภายในประเทศที่สูง	และการมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	ซึ่งถือว่ามี
ความสำาคัญมากกว่าการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภายในประเทศเสียอีก	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเร่ืองน้ีก็คือ
ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง	ที่เจริญขึ้นมาได้โดยมิได้พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติใดๆ	เลย	เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้แม้จะไม่
ได้คิดเองแต่ถูกนำาเขา้มาจากตา่งประเทศก็ไมเ่ปน็ไร	เพราะยงัสามารถชว่ยลดชอ่งวา่งทางความรูร้ะหวา่งประเทศพฒันา
แล้วกับประเทศที่กำาลังพัฒนาได้	 ทำาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตามมา	 แต่หาก
ประเทศกลับมีทรัพยากรธรรมชาติมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ก็จะต้องมีการจัดการที่ดีโดยรัฐ	 มิให้เกิดเป็นปัญหาต่อภาค
เศรษฐกจิอืน่และเปน็ปญัหาทางการเมอืงได	้ปจัจยัทีส่ำาคญัมากอกีอยา่งหนึง่ตอ่การพฒันาทางเศรษฐกจิกค็อื	การปล่อย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่เสมอๆ	(structural	transformation)	หากการผลิตสินค้า
ประเภทใดลา้สมยัและแขง่ขนัไมไ่ดแ้ลว้	โดยเฉพาะสนิคา้ทีต่อ้งพึง่พงิแรงงานไร้ฝมืีอจำานวนมาก	กต็อ้งปล่อยใหป้ระเทศ
อืน่ทีม่แีรงงานเหลา่นีม้ากกวา่รบัชว่งการผลติตอ่ไป	สว่นภาคการผลติเดมิกต็อ้งสามารถถกูทดแทนไดด้ว้ยภาคการผลติ
ใหมท่ี่ใชเ้ทคโนโลยทีีส่งูกวา่และแรงงานทีม่ทีกัษะมากกวา่	กระบวนการนีน้อกจากจะเปน็การชว่ยถา่ยโอนเทคโนโลยจีาก
ประเทศที่รวยกว่าไปสู่ประเทศที่จนกว่าแล้ว	ยังเป็นการยืนยันว่าประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศสามารถเกิดขึ้นได้
เมื่อประเทศต่างๆ	ต่างก็ผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	(comparative	advantage)	ทั้งนี้	การค้า
และการบริการระหว่างประเทศจะต้องเป็นการค้าที่เสรีในระดับหนึ่ง	คือ	ยอมให้มีการปกป้องอุตสาหกรรมที่เพิ่งเริ่มต้น
ใหม่ในประเทศกำาลงัพฒันาได	้แตต่อ้งเปน็การปกปอ้งเพยีงชัว่คราวและไม่นำาไปสู่การอุ้มชอุูตสาหกรรมที่ไร้ประสิทธภิาพ
ได้ในอนาคต	นอกจากนี	้การมรีะบอบการเมอืงการปกครองทีด่ทีีเ่อือ้ตอ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและมุง่สูป่ระโยชน์
รว่มกันของประชาชนทัง้ประเทศ	(collective	common	interest)	และการใหโ้อกาสทางเศรษฐกจิและการกระจายรายไดท้ี่
เป็นธรรม	ก็ถือเป็นปัจจัยที่จะขาดเสียมิได้
	 สิ่งหนึ่งที่ผู้แต่งหนังสือได้ยกขึ้นมาและมีความสำาคัญมาก	 ทั้งยังเหมาะที่จะนำามาใช้เตือนสติคนไทยในเวลานี้ใน
เรื่องค่าแรงขั้นตำ่าก็คือ	 เรื่องที่ผู้แต่งได้เล่าให้ฟังว่าผู้แต่งได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ในช่วงกลางทศวรรษที่	
1980	 ซึ่งเป็นช่วงที่เกาหลีใต้กำาลังเผชิญกับปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว 
ในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมา	ทำาใหอุ้ตสาหกรรมเกาหลีใตท้ีพ่ึง่พงิแรงงานไรฝ้มีอืแขง่ขนัในตลาดโลกไดย้ากขึน้	ขอ้ถกเถยีง 
ในประเทศเกาหลีใต้ในตอนนั้นคือควรจะมีการกดค่าแรงไว้ไม่ให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อรักษาอุตสาหกรรมเหล่านี้ไว้ดีหรือไม่	 
ผู้แตง่ได้เตอืนประเทศเกาหลีใตใ้นตอนนัน้วา่	เปา้หมายของการพฒันาประเทศกค็อืเพือ่ใหป้ระชาชนอยูด่กีนิดแีละมีรายได ้
ทีส่งูขึน้	การเผชญิกบัคา่แรงทีส่งูขึน้เปน็ความสำาเรจ็ทีน่า่ยนิด	ีเพราะแสดงใหเ้หน็วา่ประเทศเกาหลีใตไ้ดมี้การพฒันาขึน้
เปน็อยา่งมาก	จะกลายเป็นข้อเสยีไปได้อย่างไร	หากประเทศเกาหลีใตต้ดัสนิใจกดคา่แรงไว	้และยดึตดิอยูก่บัอตุสาหกรรม
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ทีพ่ึง่แรงงานไรฝี้มอือยู่เชน่น้ันเสยีแลว้	เราคงไมไ่ดเ้หน็ประเทศเกาหลีใตท้ีเ่ปน็ยกัษ์ใหญท่างดา้นสนิคา้และอปุกรณ์ไฮเทค 
ทัง้หลายอยา่งเชน่ทีเ่หน็ในปัจจุบัน	ทัง้น้ีเพราะคา่แรงทีสู่งขึน้	นอกจากจะเปน็สัญญาณทีบ่ง่บอกวา่เศรษฐกจิมีการเตบิโตขึน้	 
ประเทศมีการพฒันาขึน้แลว้	ยงัเป็นสิง่ทีช่ว่ยผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการในประเทศตอ้งปรบัตวัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 	มาแทน 
การใช้แรงงานคนแบบเดิมๆ	 เป็นการช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจหันมาเพิ่งทุนและเทคโนโลยีมากขึ้น	 ช่วยกดดันให้มีการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น	ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็น
ปจัจยัทีม่คีวามจำาเปน็อยา่งมากในการผลกัดนัใหป้ระเทศกำาลังพฒันาไดพ้น้จากการมีสถานภาพเปน็ประเทศกำาลังพฒันา	
หรอืทีเ่ราเรยีกวา่พน้จาก	middle-income	trap	(การทีป่ระเทศกำาลงัพฒันาหลดุพน้จากสถานะ	middle-income	นี้ไดย้าก
เปน็เพราะ	จะแขง่กบัประเทศรวยกวา่ก็ไมไ่ดเ้ตม็ทีเ่พราะไม่มีเทคโนโลยทีีจ่ะสู้ได้	จะแขง่กบัประเทศทีจ่นกวา่ก็ไม่ไดเ้พราะ
ค่าแรงได้สูงขึ้นไปแล้ว)	 และทำาให้ตัวเองสามารถไล่ตามทันประเทศที่เจริญแล้วได้	 หรือที่เราเรียกว่าการ	catching	up	 
หรือ	economic	convergence	 นั่นเอง	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นได้โดยไร้อุปสรรคมากที่สุด	 เช่น	 รัฐต้องให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา	 และการ
ค้นคว้าวิจยั	รวมทัง้ตอ้งเยยีวยากลุม่คนที่ไดร้บัผลกระทบในทางลบใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหมไ่ด	้โดยการ 
นำาเอาระบบประกันสังคมที่ดีและครอบคลุมเข้ามาช่วยคนเหล่านี้นั่นเอง
	 โดยสรุป	หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวว่า	the	next	convergence	คือการไล่ทันของประเทศกำาลังพัฒนาที่สำาคัญๆ	ได้แก่	
จีน	อินเดีย	เกาหลีใต้	บราซิล	รัสเซีย	อาเจนติน่า	แอฟริกาใต้	ตุรกี	อินโดนีเซีย	และซาอุดิอาระเบีย	ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ	
G20	 ซึ่งมีประเทศพัฒนาแล้วเป็นสมาชิกอยู่กึ่งหนึ่ง	 (กลุ่ม	G7/8	 ได้ถูกลดบทบาทไปหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี	 
2008-9)	ซึ่งหากรวมจำานวนประชากรของประเทศใน	G20	ทั้งหมดแล้ว	จะมีมากถึงสองในสามของประชากรโลก	และ
มีรายได้รวมกันถึงร้อยละ	85-90	ของทั้งโลก	ดังนั้น	ในอนาคตกลุ่มประเทศ	G20	นี้เองที่จะเป็นกลจักรสำาคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจโลก	 โดยจีนและอินเดียน้ันจะผงาดขึ้นมามีความสำาคัญมากที่สุด	 ดังนั้นเราจะละเลยบทบาทที่ทั้งสอง
ประเทศนี้จะมีต่อเศรษฐกิจโลกไม่ได้เลย	แน่นอนว่าจีนและอินเดียก็ต้องเจอแรงกดดันจากความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ที่จะตามมาพร้อมกับบทบาทใหม่นี้ด้วย	
	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบทบาทของจีนและอินเดียที่นอกจากจะรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจปี	2008-9	 ได้เป็น
อย่างดีแล้ว	 ยังเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยบรรเทาผลพวงจากวิกฤติในภูมิภาคเอเชียลงอีกด้วย	 ผู้แต่งเห็นว่า	 the	next	 
convergence	นี้จะเกิดการจัดระเบียบโลกใหม่ให้เราได้เห็น	เพราะประเทศกำาลังพัฒนายักษ์ใหญ่ใน	G20	เหล่านี้จะต้อง
จัดการกับความท้าทายทางด้านต่างๆ	 ที่จะรุมล้อมเข้ามาให้ได้	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการต้องสร้างสมดุลระหว่างการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศของตนกบับทบาทและความรับผิดชอบทีม่ากขึน้ในเวทโีลก	(เชน่	ตอ้งจดัการกบันโยบาย
แลกเปลี่ยนเงินตราของตนให้เป็นธรรมกับคู่ค้ามากขึ้น	 ต้องทำาให้ดุลการค้าที่เกินดุลตลอดเวลาลดการเกินดุลลงและ 
หันมาเน้นเรื่องการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น	ที่จริงแล้วการยึดติดอยู่กับการพึ่งพิงค่าเงินที่อ่อนเพื่อช่วย
ในการส่งออกนั้นกลับเป็นผลเสียในระยะยาวเพราะทำาให้โครงสร้างการผลิตของประเทศไม่สามารถเกิดการปรับตัวไปสู่
ภาคการผลติที่ใชเ้ทคโนโลยทีีส่งูขึน้ได	้และในทีส่ดุกจ็ะทำาใหผ้ลิตภาพและอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ
ลดลง)	การจัดการกับการเมืองการปกครองในประเทศตัวเอง	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน)	การเป็นผู้นำาในเวทีความร่วมมือ
ระดับนานาชาติทั้งหลาย	 หรือแม้แต่การต้องมาจัดการเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติและพลังงาน
ให้ฉลาดและยั่งยืน	เป็นต้น		ทั้งนี้	การผงาดขึ้นมาของประเทศเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไปกระทบต่อสถานภาพ
ของประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย	โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในอียู	แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้แต่งเชื่อว่าปัญหา
ต่างๆ	จะสามารถแก้ไขได้หากประเทศต่างๆ	หันมาให้ความร่วมมือกันให้มากขึ้น	
	 ส่วนประเทศกำาลังพัฒนาอีกประมาณ	200	 ประเทศที่เหลือ	 ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณหนึ่งในสามของโลก	
แต่มีรายได้รวมกันแค่เพียง	10-15	เปอร์เซ็นต์ของโลกเท่านั้น	(ไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้)	ผู้แต่งเห็นว่าปัญหาต่างๆ	ที่ประเทศ
เหลา่น้ีพบเจอเปน็รายประเทศไปนัน้	จะแกไ้ขไดย้ากมากหากตอ้งแกท้กุปญัหาดว้ยตวัเอง	(เชน่	จะทำาอยา่งไรจงึจะดงึดูด
เงินลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติให้มาลงทุนในประเทศตนได้	หากยังต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดีย	หรือจะทำา 
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อย่างไรกับประชากรภายในประเทศที่มีอยู่น้อย	 ซึ่งทำาให้ไม่สามารถเกิดการคุ้มทุนในการผลิตต่อขนาดได้	 เป็นต้น)	 
กลุ่มประเทศเหล่านี้ควรได้รับการดูแลให้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ		เพราะหากประเทศกำาลังพัฒนา
ทุกๆ	 ประเทศทั้งน้อยใหญ่ต่างยืนกรานที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองต้องการในเวทีระหว่างประเทศแล้ว	 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศใดๆ	 ก็จะเกิดขึ้นได้ยากมาก	 ประเทศกำาลังพัฒนาเล็กๆ	 เหล่านี้ไม่ควรจะถูกปล่อยให้แก้ไขปัญหาเอง
ตามยถากรรม	 แต่ควรมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่สามารถร่วมมือกันจัดการกับนโยบายการเงินการคลัง	
หรือแม้กระทั่งร่วมมือกันจัดตั้งระบอบยุติธรรมได้	 แต่จะต้องยอมมอบอำานาจให้	supranational	authority	ที่ตนขึ้นอยู่
ภายใต้	ให้มีอำานาจมากกว่าการจัดตั้ง	common	market	ในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป	การรวมกลุ่มกันจึงจะประสบ
ผลสำาเร็จได้	ผู้แต่งเสนอว่าจากนี้ไปประเทศต่างๆ	ในโลกควรหันมาให้ความสำาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศและ
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศให้มากขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้มีความเชื่อมโยงกันจนแทบจะแยก
ออกจากกันไม่ได้	จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรว่มมอืกนัเพือ่หาทางรบัมอืกบัปญัหาเศรษฐกจิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กีในอนาคต	
ซึ่งปัญหาในอนาคตนี้อาจเกิดขึ้นมาจากกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาเอง	 แต่อาจมีความสำาคัญและผลกระทบมากพอที่จะ
สะเทือนไปทั่วโลกก็เป็นได้
	 หนังสือเล่มน้ีเหมาะสำาหรับผู้ที่สนใจเรื่องความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก	 ผู้ที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อน
อาจสามารถเขา้ใจแนวคดิตา่งๆ	ไดเ้รว็ขึน้	นกัศกึษาวชิาเศรษฐศาสตรจ์ะไดเ้หน็การนำาเอาทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรต์า่งๆ	
ไม่ว่าจะเป็น	Solow	Growth	theory,	Endogenous	Growth	theory,	structural	transformation	theory	หรือ	creative	
destruction	theory	มายกตวัอยา่งใหเ้หน็ชดัเจนยิง่ขึน้	จงึถอืวา่หนังสือเล่มน้ีสามารถชว่ยใหนั้กศกึษาไดมี้ความรู้เพิม่เตมิ 
นอกเหนือไปจากบทเรยีนในหอ้งเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด	ีขอ้ดอ้ยของหนงัเลม่นีค้อืการเลา่ซ้ำาในหวัขอ้เดมิๆ	หลายครัง้	ซึง่ทีจ่รงิ
แลว้อาจไมถื่อว่าเปน็ขอ้ดอ้ยสำาหรบัผูอ้า่นทีช่อบการยำา้เตอืนใหจ้ำาประเดน็ได	้และอาจเปน็กลวธิทีีผู่แ้ตง่และบรรณาธกิาร
ตั้งใจก็เป็นได้	โดยสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คุ้มค่ากับการอ่านเป็นอย่างมาก	ขอแนะนำา




