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เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม : แนวการวิเคราะหขามพนกระแสหลัก?∗
สมบูรณ ศิริประชัย
1. กลาวนํา
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา เราไดเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร อ ย า งต อ เนื่ อ ง แม ว า ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก หรื อ ที่ รู จั ก กั น ดี ว า เป น
เศรษฐศาสตร นี โ อคลาสิ ก จะยั ง ครอบงํ า วงการวิ ช าการเศรษฐศาสตร ใ นระดั บ สากลและ
ระดับประเทศอยู แตมีแนวโนมของการถูกตอตานและมีขอเสนอแนะในทางที่สรางสรรควา เรา
ควรจะหันมาทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสิก ในแงความแข็งกระดางของขอสมมุติและ
ควรประเมินใหมวา องคความรูทั้งชุดของทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสิกมีจุดออนและจุดแข็ง
อยางไรในการอธิบายโลกแหงความเปนจริง โดยเฉพาะบทบาทของสถาบัน (Institutions) ซึ่ง
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสิกมิไดใหความสําคัญเทาที่ควรหรือใหความสําคัญก็ไมมากเทาที่ควร เพราะ
มักถือวาสถาบันเปนปจจัยภายนอก (Exogenous variable) มาโดยตลอดที่ยากตอการทําความเขาใจ
ดังนั้นจึงมักถูกสมมติใหเปนตัวแปรภายนอกที่มีลักษณะคงที่ แตนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากเริ่ม
ตระหนักวา การสมมติอยางแข็งกระดางเชนนี้นาจะเปนการลดความแมนยําและความถูกตองของ
ทฤษฎี ในแงที่วา สถาบันยอมมีบทบาทอยางสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง หรือในทางกลับกัน มนุษยก็พยายามเปลี่ยนแปลงสถาบันเพื่อกํากับพฤติกรรม
ของมนุษยมิใหฉกฉวยโอกาสจากผูอื่น ดวยเหตุนี้ เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมจึงนําเอาสถาบัน
มาเปนตัวแปรภายในที่จําตองอธิบายผานกรอบของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร แทนที่จะสมมติ
ใหเปนปจจัยภายนอกแบบเศรษฐศาสตรนิโอคลาสิก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมจึงนับ
∗
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เนื่องวาเปนทฤษฎีที่กําลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม จุดเดนของทฤษฎี
ใหมนี้ก็คือ นอกเหนือจากการประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่เปนการวิเคราะหแบบเปน
สวนเพิ่ม ในแงของเครื่องมือการวิเคราะห หากแตเปนการขยายพรมแดนความรูใหเขาใกลความจริง
มากขึ้น โดยมีจุดศูนยกลางที่ “สถาบัน” ซึ่งเปนจุดออนที่สุดในเศรษฐศาสตรนิโอคลาสิก เพราะเหตุ
วา ขอสมมติของเศรษฐศาสตรกระแสหลักหรือนิโอคลาสิกที่มองโลกวา ไมมีความขัดแยงดํารงอยู
(frictionless) ที่มีแตการแขงขันและ/หรือการผูกขาด โดยที่มิไดคํานึงถึงรูปแบบและพัฒนาการของ
สถาบันในแตละสังคมนั้น นับวาเปนขอสมมติที่หางไกลจากโลกแหงความเปนจริง โดยเฉพาะโลก
ที่สมมติใหตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) ที่เปนศูนยนั้น ถือเปนโลกในอุดมคติมากกวาโลก
มนุษย หรือ การสมมติวา มนุษยที่เปนปจเจกชนมีความสมเหตุสมผลเสมอ (Perfect individual
rationality) อยูเปนเนื่องนิจในสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักก็เปนขอสมมติที่ไมสอดคลองกับ
โลกแหงความจริง เหนือสิ่งอื่นใดก็คือในทุกสังคมของมนุษยนั้น จําเปนตองมีสถาบันที่คอยกํากับ
หรือควบคุมการกระทําของมนุษย
ซึ่งเกี่ยวกันโดยตรงกับระบบกรรมสิทธิ์และระบบตนทุน
ธุรกรรมนั่นเอง

2. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมคืออะไร?
ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ซึ่งเปนศัพทใหมนี้มีนัยหมายถึง เศรษฐศาสตร
สถาบันแบบสมัยใหม (Modern Institutional Economics) ซึ่งนํามาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ
ของสังคม โดยอิงกับทฤษฎีใหมที่รอยรัดสถาบันเขากับเศรษฐศาสตรจุลภาค ในบทความนี้
เศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม หรือเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม (New Institutional EconomicsNIEs) นั้นเปนเรื่องเดียวกัน แกนของทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมมีนัยอีกประการหนึ่งวา
เปนการศึกษาทฤษฎีองคกรแบบใหม (New Theory of Organizations) อยางไรก็ตาม คําวา
“สถาบัน” (Institutions) และองคกร (Organizations) นั้นไมจําเปนตองเหมือนกันหรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง ทั้งสองอยางนี้มิใชสิ่งเดียวกันอยางสมบูรณ หากแตมีความแตกตางเพียงเล็กนอยในมุมมอง
ของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ในแงที่วา “สถาบัน” มีความหมายที่กวางและลึกซึ้งและ
เปลี่ยนแปลงไดยากกวา ในขณะที่องคกรมักมีความหมายครอบคลุมถึงลักษณะการจัดองคกรหรือ
การทํางานขององคกรมากกวาที่จะมีสภาพเปนกฎหรือระเบียบของสังคมที่มีลักษณะเปนสถาบัน
ลักษณะขององคกรจะมีความเดนชัดและสามารถสังเกตงายกวาสถาบันที่มีลักษณะเปนนามธรรม
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(North, 1990) เชน องคการการคาโลก ซึ่ง ระเบียบหรือกติกาที่ใชบังคับในหมูสมาชิกขององคการ
การคาโลกมีลักษณะสถาบัน เพราะเปน rules of the game ที่เปนที่ยอมรับในหมูสมาชิก

3. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกา (Old Institutional Economics)
แนวความคิดพื้นฐานของเกาหรือใหม นั้นมีความคิดหลักอยูที่การยอมรับวา สังคมตางๆ มี
ตนทุน ธุรกรรมดํารงอยู เพราะทุกสังคมที่เปนสังคมมนุษยที่อาศัยอยูกันเปนหมูเหลา จําเปนตองมี
กติกาของสังคมเปนเครื่องมือในการกําหนดพฤติกรรมของแตละปจเจกชน ซึ่งการทําเชนนี้ เราไม
อาจหลีกหนีการมีตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) เขามาเกี่ยวของได ตนทุนธุรกรรมนี้มีผลอยาง
สําคัญในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสถาบันอีกทอดหนึ่งหรือหลายๆ ทอดอยาง
ตอเนื่องและอยางไมตอเนื่อง โดยเฉพาะเปนการกํากับและชี้นําการเลือกของประชาชนในสังคม
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ตนทุนธุรกรรมซึ่งแทที่จริงคือตนทุนของสถาบัน (Institutional costs) ดังที่
Cheung (1993) กลาวไววา เปนตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เศรษฐศาสตรสถาบันนี้ แทที่จริง
มิใชเรื่องใหม แตไดถือกําเนิดขึ้นมา 100 กวาปแลว โดยมีนักเศรษฐศาสตรที่โดงดังที่สุดจํานวน
หนึ่ง สวนใหญที่มีพื้นเพมาจากทวีปอื่น แตไดยายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยูในสหรัฐอเมริกา ที่โดงดัง
ที่สุดคือ John Veblen ซึ่งมีเชื้อสายมากจากประเทศนอรเวยแลวยายไปสหรัฐอเมริกา หรือ John
Common เศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกานี้ สามารถยอนหลังความคิดกลับไปเมื่อ 100 กวาปมาแลว
แตแนวความคิดของเศรษฐศาสตรสถาบันไดเริ่มถดถอยไปเรื่อยๆ หลังจากทฤษฎีของเคนส ทฤษฎีนี
โอคลาสสิกผงาดขึ้นมามีอิทธิพลในวงการเศรษฐศาสตรตะวันตก เศรษฐศาสตรสถาบันจึงเริ่ม
ถดถอยลง แมดินแดนสหรัฐอเมริกาก็ตาม เศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกาวิพากษเศรษฐศาสตรนีโอ
คลากสิกอยางรุนแรง ในแงที่วาเปนเศรษฐศาสตรที่มีลักษณะนามธรรมและหางไกลจากโลกแหง
ความเปนจริง โดยเฉพาะนับตั้งแตอิทธิพลของ Alfred Marshall ไดเริ่มแผขยายไปสูวงการนักคิด
ทางเศรษฐศาสตรทั่วโลก เศรษฐศาสตรในฐานะศาสตรแหงการแสวงหาความรูก็เริ่มตกอยูภายใต
การครอบงําของการวิเคราะหแบบแยกสวนและแบบสวนเพิ่ม (Marginalism) โดยที่สถาบันนั้นได
ถูกละเลยอยางสิ้นเชิง นักเศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกามีความเห็นวา สถาบันเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมในสังคมมนุษยที่สําคัญที่สุด และพฤติกรรมนี้ไมอาจเปลี่ยนแปลงแบบงายๆ หรือวาชั่ว
ขามคืน ตัวแปรที่สําคัญที่มีการกลาวอางมากที่สุดตัวหนึ่งคือ การสะสมพฤติกรรมหรือการหลอ
หลอมนิสัยของมนุษย (Habit Formation) ซึ่งเปนเสมือนกมลสันดานของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงยาก

121

ที่สุด ไมวา โครงสรางราคาของสินคาหรือบริการจะเปลี่ยนผันหรือเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตาม หาก
วา พฤติกรรมของมนุษยที่กลายเปนสถาบันยังดํารงอยูอยางเหนียวแนนแลว พฤติกรรมของมนุษยก็
อาจไมตอบสนองตอสิ่งเราทางเศรษฐศาสตรหรืออาจเปลี่ยนแปลงบางเพื่อใหมีความเหมาะสม ดวย
เหตุนี้ นักเศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกาจึงมักปฏิเสธแนวความคิดของสํานักนิโอคลากสิกอยาง
สิ้นเชิง ที่สมมุติใหสถาบันไมมีบทบาทใดๆ เลยในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตาม
จุดออนของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกาก็คือ การเนนการวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
สังคมที่ไมพยายามสรางเปนแบบจําลองหรือพยายามทําใหมีลักษณะ เปนทฤษฏีที่รัดกุม หากแตเปน
การเลาเรื่องแบบประวัติศาสตรแบบเกาที่สามารถทําใหมีลักษณะทั่วไปที่เปนทฤษฎี ดังนั้น
เศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกาจึงคอยๆ เสื่อมความนิยมลง เพราะไมสามารถสรางทฤษฏีใหมๆ หรือ
สรางการทดสอบทฤษฎีที่เปนนามธรรมกับโลกแหงความเปนจริง นอกเหนือจากนั้น พื้นฐานทาง
ทฤษฏีของเศรษฐศาสตรสถาบันนั้นเนนการวิเคราะหระดับมหภาคมากกวาจะเขาถึงการวิเคราะห
ระบบจุลภาค จึงทําใหขาดพลังในการวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยระดับปจเจกชน ซึ่งเปนระดับที่
สําคัญยิ่งในการเขาใจพฤติกรรมของปจเจกชน

4. บทวิพากษเรื่องเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมคือทางออกของสังคมหรือ
เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ในที่นนี้ นั้ เริ่มมีอิทธิพลอยางกวางขวาง ดังที่เราสามารถ
พิจารณาจากรายชื่อของงานหนังสือและบทความที่เกีย่ วของกับเศรษฐศาสตรแบบใหมมากกวา 300
ชิ้น ซึ่งเปนงานที่เกิดขึน้ ในชวง 20 ปที่แลว สะทอนใหเห็นวางานในแนวนี้มีเกิดขึ้นรวดเร็วราว
ดอกเห็ด เราสามารถกลาววา แนวความคิดเศรษฐศาสตรสถาบันที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆ และเปน
ที่ยอมรับอยางกวางขวางนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะยังยึดถือแนวความคิดเศรษฐศาสตรที่เรียกวาสํานัก
นีโอคลาสสิก (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) ซึ่งไดครอบงําโลกทุนนิยมในหลายศตวรรษเพราะมีความ
แข็งแกรงของศาสตร
อยางไรก็ตามหลังจาก Keynesian
เริ่มมีอิทธิพลตอวงการวิชาการ
เศรษฐศาสตรหลังทศวรรษ 1930 อิทธิพลของสํานัก Keynesian ก็เริ่มลดนอยถอยลดลงหลัง
วิกฤติการณนา้ํ มัน หลังจากนั้น นักเศรษฐศาสตรเริ่มมองเห็นวาสถาบันตลาดเปนตัวจักรที่สําคัญ
ที่สุด ไมใชรัฐอีกตอไป ดังทีเ่ นนโดยสํานัก Keynesian ทีแ่ บงเศรษฐศาสตร ออกเปน 2 ดานใหญ
ระหวางระดับ จุลภาค และ มหภาค ซึ่งเปนการแบงที่นยิ มทําจนถึงขณะนี้
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ถาเรายอนหลังกลาวถึงแนวคิดเศรษฐศาสตรในชวงตั้งแตปลายป ค.ศ. 1940 เปนตนมา
แนวความคิดเศรษฐกิจเสรีหรือเศรษฐกิจที่เนนการทํางานของตลาดเริ่มเผชิญกับปญหาที่รายแรงวา
ไมสามารถแกปญหาในประเทศที่ยากจนหรือประเทศดอยพัฒนาไดอยางที่ควรจะเปน แมประเทศ
เหลานี้หนั มาใชกลไกตลาดเปนกลไกสําคัญ แตกไ็ มอาจทําใหเศรษฐกิจสวนรวมพัฒนาได ตลาด
ซึ่งเปนสถาบันรูปแบบหนึ่งภายใตระบบทุนนิยม สามารถจําแนกหนาที่ไดถึง 4 ประการ กลาวคือ
1. หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
2. หนาที่สรางการจางงานอยางเต็มที่
3. หนาที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. หนาที่ในการกระจายสารสนเทศ (Information processor)
คําถามหลักคือทําไมตลาดจึงไมสามารถทําหนาที่ทั้ง 4 ประการนี้ใหสมบูรณในเวลา
เดียวกัน คําตอบสวนหนึง่ ก็เพราะมีคําวา “สถาบัน” เขามาแทรกอยูหรือขวางกั้นอยู นัก
เศรษฐศาสตรเพิ่งจะเขาใจวาตลาดนั้นเปนสถาบันหนึ่งทีส่ ําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แต
ไมใชสถาบันเดียวเทานั้น เพราะยังมีสถาบันอื่นที่มีความสําคัญเชนกัน เพราะฉะนั้นสิง่ ที่จะกลาวถึง
คือ เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมที่จะเนนวา สถาบันมีความสําคัญอยางไรตอการทํางานของ
ระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม
หลังป ค.ศ. 1970 งานที่สําคัญที่สุดคืองานของ ศาสตราจารย Peter C. Timmer ในประเด็น
ที่วา เปนตัวกระตุน ใหนกั เศรษฐศาสตรเห็นวา ทําไมตลาดจึงทํางานไดไมเต็มที่ หนังสือชื่อ
"Getting the price right"1 ในป ค.ศ. 1986 อธิบายวาการที่ รัฐในประเทศจํานวนมากมีบุคคลที่สาม
เขาแทรกแซงระบบตลาดในชวง 40 กวาปมานี้ นาจะเปนตัวทําใหเกิดปญหามากกวาแกปญหา สิ่งที่
Timmer เสนอก็คือ เราจะตองทําราคาใหถูกตองหรือสะทอนความหามาไดยากของทรัพยากรนัน้
หรือทําใหราคามันสะทอนความเปนจริงของทรัพยากร หลังจาก Timmer เสนอในป 1986 แลวก็มี
นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากคลอยตามและมีงานวิชาการจํานวนมากทยอยออกมา
โดยเฉพาะมี
หนังสืออีกเลมชื่อ "Food Policy Analysis" ซึ่งถือเปน จุดเริ่มตนที่สําคัญใหนักเศรษฐศาสตรกลับมา
มองวาราคาควรเปนตัวสะทอนทรัพยากรไดดีที่สุด แตเพราะเหตุใด เราจึงแกปญหาของประเทศ
ดอยพัฒนาจํานวนมากไมได แมวาจะไดพยายามทําใหราคาถูกตอง คําตอบคือเพราะสถาบันที่ดํารง
1

Getting the Price Right : The Scope and Limits of Agricultural Prices Policy. (Ithaca: Cornell
University Press ,1986)
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อยูนั้นไมสามารถทํางานไดตามหนาที่หรือมีความบกพรองในการทํางาน ในหมูน ักเศรษฐศาสตร
ของประเทศพัฒนาจึงเสนอสโลแกน 2 อัน ซึ่งประเทศตางๆ ก็รับมาโดยตรง กลาวคือ เราจะตอง
ดําเนินนโยบายอยางนอย 2 ประการ คือ
1. แสวงหานโยบายที่ดเี ลิศ (Good Policy) หรือที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนั้นๆ คําวา Good
Policy นั้นคืออะไร คําตอบที่มักจะกลาวถึงคือใหเทากับ Washington Consensus (ดูรูปที่ 1)
2. แสวงหาสถาบันที่ดีเลิศ (Good Institution) คือระบบที่ดีที่สุดของตะวันตก เราอาจ
ตีความธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมารัฐหรือประชาธิปไตย นี่ถือจุดเริ่มตนที่ทําใหนัก
เศรษฐศาสตรจํานวนมากคิดไดวา นอกจากจะตองทําให Get the price right แลว `สังคมเศรษฐกิจ
จําตอง Get the institution right ดวย คําถามที่รอการตอบคือ จะสรางสถาบันแบบที่เกื้อกูลใหมี
นโยบายเศรษฐกิจที่ดแี ละสถาบันที่ดีไดอยางไร (ดูรูปที่ 2 และ 3)
ความคิดของ Oliver Williamson ซึ่งเปนลูกศิษยเอกของ Ronald Coase นาจะชวยไข
ปริศนานี้ได แนวความคิดนี้เปนตนกําเนิดของ Good Governance หรือ Co-operate Governance ซึ่ง
เปนงานที่ Williamson คิดขึ้นมากอนคนอื่นๆ โดยเฉพาะบทความเรื่อง “The Economics of
Governance: Framework -and Implications,” Journal of Institutional and Theoretical
Economics, Vol. 140 (1984), pp. 195-223. นอกเหนือจากนั้น หนังสือที่มีอิทธิพลที่สุดในหมูนกั
เศรษฐศาสตรสถาบันก็คือ The Economic Institution of Capital (New York: Free Press, 1985)
และ The Mechanisms of Governance (New York: Oxford University Press,1996) Oliver
Williamson
อาจเปนคนแรกทีน่ ิยามคําวาเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม กรอบและนัยของ
เครื่องมือสําคัญในการวิเคราะหคือ “ภิบาล” (Governance) ซึ่งถูกกําหนดจากปจจัยแวดลอมของ
สถาบัน อีกดานหนึ่งเปนความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับตลาดอีกขาง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดอยาง
พลวัต สวนตัวแปรสําคัญที่สุดอีกตัวคือ ตัวแปรภายในทีส่ ามารถเปลี่ยนแปลงผูบริโภคและผูบริโภค
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปสูลักษณะของภิบาล (Governance) ซึ่งเปนตัวนามธรรมที่ซอนอยูตรง
กลาง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ แตตัวสําคัญที่ทําใหมัน
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันก็เชน การเกิดสงคราม โรคระบาดหรือความเปลี่ยนแปลงทีไ่ มอาจคาดคิด
ได เปนตน หนวยธุรกิจ (Firms) ก็คือโครงสรางภิบาลรูปแบบหนึ่งที่กํากับความสัมพันธระหวาง
หนวยผลิตกับปจจัยการผลิตและกับผูบริโภคที่จะซื้อสินคา นั่นเอง ดวยเหตุนี้ กรอบความคิดเรื่อง
ภิบาลจึงทําใหเราเขาใจสถาบันหรือองคกรตางๆที่หลากหลายมากยิ่งขึน้
เพราะแตละสังคมก็มี
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“ภิบาล” ในหลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางออกไป ในขณะที่ตลาดนั้นทําหนาที่เปน
เครื่องมือในการสงสัญญาณ (Signalling devices) ดานราคา และคุณภาพ
เมื่อไมนานนี้ วงการวิชาการเริ่มมีการถกเถียงกันวา เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ควรจะ
เรียกอยางไรใหถูกตอง ระหวางคําวา Neo Institutional Economic หรือ New Institutional
Economics นักเศรษฐศาสตรรุนแรกๆถือวา Neo Institutional Economics ถูกตอง สวน New
Institutional Economics ไมเหมาะสม เพราะยังยึดติดกับแนวความคิดของ Neo Classic อยู
แตตอนนีน้ ักเศรษฐศาสตรอนุโลมใชคําวา New Institutional Economics กันอยางแพรหลาย
ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม คือ จะมุงความสนใจใน 7
เรื่องใหญ
1. การวิเคราะหระบบกรรมสิทธิ์ (Property rights analysis)
2. ตนทุนธรกรรม (Transaction costs economics)
3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยพันธะสัญญา (Economic theory of contracts)
4. ประวัติศาสตรเศรษฐกิจแบบใหม (A New Economic Approach to Economic History)
5. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมกับการเมือง (Problems of Political Institutions)
6. เศรษฐศาสตรสถาบันวาดวยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Political Economy)
7. การวิเคราะหอดีตที่ไมอาจเปลี่ยนได (Path-dependence analysis)
กอนที่จะกลาวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมในรายละเอียด เราควรยอนหลังไป
ที่ Neo Institutional Economics ที่นักเศรษฐศาสตรชื่นชมมากกวา เพราะวาเปนการผสมระหวาง
การใช Neo Classic เปนเครื่องมือ แตกลับใหความสําคัญกับสถาบันที่ถือวาเปน Good Institution
จนเกือบเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการวา นี่เปนสูตรสําเร็จของสถาบันที่ดี
เพราะเหตุใดสถาบันแบบใหมจึงเพิ่งเริ่มเปนที่นิยมหลังทศวรรษ 1970 เหตุผลคือ มีนัก
เศรษฐศาสตรนําโดย Douglass North ใหนิยามเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวางวา สถาบันคือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญไปจนถึงปทัสถานและการบังคับใชสังคม
ของกฎที่กําเนิดขึ้น ไมวาจะอยูในรูปกฎกติกา ที่สามารถไลเรียง (Institutions are social constraints
that emerge when rules, ranging from constitutions to social norms are enforced) หรือเปน
ขอจํากัดของสังคมที่เกิดขึ้นภายใตกติกาที่ทาํ ใหสังคมนั้นสามารถรวมตัวขึ้นมาได ซึ่งขอจํากัดของ
สังคมนั้นๆ จะเปนขอจํากัดที่อยูภายใตสภาวะของเทคโนโลยี หรือรายไดประชาชาติของระบบ
เศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่งเปนตัวทีจ่ ะกําหนดพฤติกรรม มโนทัศน วิธีการคิดของสังคมมนุษยอีกทอดหนึง่
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ซึ่ง ณ จุดนี้ขึ้นกับวา เรามีกรอบในการรับรูแ ละเขาใจอยางไรบาง เชน ประเพณีและวัฒนธรรมแบบ
หนึ่งที่จดั ไดวาเปนสถาบันที่ไมเปนทางการ ดังนั้นสถาบันสามารถจําแนกเปน 2 ดานใหญคอื
สถาบันทางการและไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม มีคํานิยามที่ใชกันมากกวาคือ สถาบันถือเปน
กลุมของกติกาของสังคมหรือองคกร (rules of the games) ที่คอยกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของ
สังคม หรือทําหนาที่จดั สรรทรัพยากรที่หามาไดยากในระบบเศรษฐกิจ
เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห เ ศรษฐศาสตร ส ถาบั น แบบใหม ก็ คื อ
กรรมสิทธิ์ (Property rights) แตก็ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันมากในเรื่องของกรรมสิทธิ์ เพราะ
เศรษฐศาสตรสถาบันเริ่มนิยมในชวงที่ประเทศสังคมนิยมลมสลาย ปญหาคือ กรรมสิทธิ์ที่เคยเปน
ของรัฐจะจัดการอยางไร ดังนั้นเศรษฐศาสตรสถาบันไดเริ่มใชวิเคราะหจริงๆ ในประเทศสังคม
นิยมแลวจึงมามีบทบาทในประเทศพัฒนา แทที่จริงเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมเพิ่งเกิดผลกับ
ประเทศพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้เอง
4.1 ระบบกรรมสิทธิ์ (Property Rights)
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรทั่วไปของระบบทุนนิยมมักระบุอยางชัดเจนวา หนาที่หลัก
ของรัฐคือการทําใหบานเมืองมีขื่อมีแป (Law and order) หรือภาคประชาสังคมไดรบั การคุมครอง
หรือมีเสรีภาพในการทําพันธะสัญญาใดๆ ซึ่งกันและกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง รัฐจะตองสรางระบบ
กรรมสิทธิ์ ถาเราพิจารณาในเรื่องกรรมสิทธิ์ ก็ใชวานักเศรษฐศาสตรจะมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน
หมด ศาสตราจารย Maurice Scott บอกวา property right อาจจะเปน property wrong ก็ได แตไมมี
ใครใสใจเทาไหรก็เลยเลิกไป property right คือ sets of institutions "allocating scarce resources
system of property rights" ซึ่งในแตละสังคมมี system of property right ซึ่งมีความหลากหลาย
ซับซอนแตกตางกันไป
ประเด็นตอไปที่ผมอยากพูดคือ ทําไมเราตองใชเศรษฐศาสตรสถาบันมาวิเคราะห เพราะ
ระบบตลาดที่เราเรียนใน Neo Classic นั้นเปนระบบเดียวแตทรงพลังที่สุดในระบบทุนนิยม แต
สําหรับศาสตรอื่นๆ เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จะบอกวา ระบบกรรมสิทธิ์ของนัก
เศรษฐศาสตรแคบ เพราะเขามองบางอยางไดกวางขวางและลึกซึ้งกวาเรา แตจริงๆ แลวนัก
เศรษฐศาสตรก็สนใจเรื่องนีเ้ หมือนกัน เราเริ่มเขาใจวาความหลากหลายของโครงสรางเศรษฐกิจที่
ซับซอน (Economic structure) สถาบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศ
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สังคมนิยมที่เริ่มหันหามาสูระบบตลาด
การเปลี่ยนผานตรงนี้สําคัญที่สุด เพราะเกิดคําถาม
พื้นฐานวา กลุมประเทศเหลานี้ไมรูจะเดินเขาไปสูระบบอะไร คือไมรูวาควรจะเปนทุนนิยมแบบ
สหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ หรือรัฐสวัสดิการ (Welfare state) แบบสแกนดิเนเวียหรือไม สิ่งสําคัญ
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันคือตัว social system ที่เรา พูดกัน คือตัวแปรหนึ่งของระบบ
ทั้งหมด คือใน เศรษฐศาสตร Neo Classic มักจะพิจารณาวา ประวัตศิ าสตรและสถาบันยากเกินไป
ที่จะวิเคราะห ดังนั้นจึงไมไปแตะตอง
และปลอยใหสถาบันอยูกับที่หรือไมเปลี่ยนแปลงใดๆ
เสมือนกับวาระบบที่เรากําลังกลาวถึงนี้เมือ่ กอนเปนเชนไร ตอนนี้กเ็ ปนเชนนัน้ ซึ่งไมจําเปนตอง
จริงเสมอ กลาวอีกนัยหนึ่ง ลักษณะพิเศษของเศรษฐศาสตรสถาบันคือจะตองเขาใจในศาสตรสาขา
อื่นอยางลึกซึ้ง แลวผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห โดยมีศูนยกลางอยูท ี่การวิเคราะห
ทางเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม และตัวที่สําคัญที่สุดที่ไมอาจละเลยก็คือตัวสถาบันนั้นสัมพันธ
กับระบบอื่นอยางไร นอกจากนั้นเราตองผนวกสถาบันอื่นเขามาในนี้
ยอนหลังกลับไปที่คําวาสถาบันที่เราพูดถึงนี้
เรามักเชื่อเสมอวา สถาบันที่ดี (Good
institution) จะนําไปสู ความมั่งคั่ง คือนําไปสูสังคมที่กาวหนา ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ หนาที่ของ
นักเศรษฐศาสตร ก็คือ แสวงหาวา สถาบันที่ดีอยูตรงไหน แลวถาไมมีอยู เราจะสรางขึ้นไดอยางไร
ดวยเงื่อนไขใด คําถามที่สําคัญคือ เราจะใชกรอบวิธีคิดแบบ Neo Classic ไดเพียงใด คําตอบของนัก
เศรษฐศาสตรสถาบันคือใชแคบางสวนแตไมทั้งหมด ในแงของความเขมงวดทางวิชาการและการ
ทําใหมีลักษณะนามธรรมหรือเปนทฤษฏีที่สามารถนําไปทดสอบกับโลกแหงความเปนจริง
(ดู
ตารางที่ 1 ประกอบ)
จุดกําเนิดของทฤษฎีนี้ตองยกประโยชนใหกับ Los Angeles-Seattle-Chicago approach ซึ่ง
มีนักเศรษฐศาสตร คือ A. Alchian (Los Angeles), H. Demsetz (Chicago and Los Angeles) , R.H.
Coase (Chicago), G.J. Stigler (Chicago), Y. Barzel, S.N.S. Cheung, D.C. North (Seattle) ซึ่ง
ทฤษฎีนี้อยางที่บอกวามี 6 สาขานั้น แตที่สําคัญมี 2 จุด คือ การพิจารณาวาการควบคุมและการ
กระจาย สารสนเทศ (Control and information) ใครเปนคนควบคุมการใชทรัพยากรทีห่ ายาก
ทั้งหมดในสังคมมนุษย ตลาด รัฐ ชุมชน ตัวที่สําคัญที่สุดคือสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะไมสมมาตร
และหามาไดยาก (Asymmetric and Scarcity of Information ) ทําใหสารสนเทศเปนสินคาที่มีตนทุน
ธุรกรรมสูงมากในการเขาถึง ประเด็นสําคัญที่นักเศรษฐศาสตรสนใจในสังคมมนุษยคือ
1. ความรูทางเทคนิค (Technical knowledge)
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2.
3.
4.
5.
6.

ความสามารถในการประสานความรวมมือ (Capacity to coordinate)
การรับรองการทําธุรกรรม (Verify transactions)
การวัดความซับซอนของระบบที่เกี่ยวเนื่อง (Measure complex attributes)
การตีความขอมูล (Interpret data)
การเขาใจระบบสังคม (Understand social system)

การที่เราจะเขาในสาระของทฤษฏีเศรษฐศาสตรแบบใหมนั้น เครื่องมือในการวิเคราะหที่
สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ตนทุนธุรกรรม ซึ่งถือเปนตนทุนของสถาบันหรือขององคกร มิใชตนทุนการ
ผลิตหรือตนทุนในการแลกเปลี่ยนสินคา
4.2 ตนทุนธุรกรรม (Trasaction Costs)
ในวงการเศรษฐศาสตรไทย ยังไมมใี ครใชทฤษฎีนี้มาเขียนวิทยานิพนธหรือทําวิจัยอยาง
จริงจังหรือแพรหลาย ในฐานะเครื่องมือของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมนั้น เครื่องมือนี้คือ
ตนทุนธุรกรรม หรือเราเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตนทุนคาโสหุย transaction costs คืออะไร และ
ประกอบดวยอะไร มีประวัติความเปนมาของเรื่องนี้ที่นาสนใจอยางยิง่ กลาวคือ ศาสตราจารย R. H
.Coase เขียนบทความวาโลกนี้จะดีขึ้นกวานี้มากในป 1996 ถาเราเลิกเชื่อวา transaction costs เทากับ
ศูนย โดยกอนหนานี้ Coase เคยเขียนไววา transaction costs เทากับ ศูนย เมื่อป 1960 แตตอนนี้
Coase ขอใหนักเศรษฐศาสตรเลิกเชื่อ เพราะหัวใจของ transaction costs อยูที่วา เรากําลังวิเคราะห
สังคมเศรษฐกิจที่เปนระบบสังคม (Social system) ที่มีเอกชนเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือรัฐเปน
เจาของปจจัยการผลิตเหมือนประเทศสังคมนิยมในอดีต หรือเปนระบบเศรษฐกิจแบบกําลังเปลี่ยน
ผาน (Transforming economy) คือ เศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนผานจากแบบสังคมนิยม เชน รัสเซีย จีน
เวียดนาม หรือลาว เปนตน ตัวแปรที่สําคัญคือเราตองพิจารณาคือระบบเศรษฐกิจมีการทําธุรกรรม
ที่มีภาคเอกชนเปนผูนําหรือไม โดยมีตลาดเปนสถาบันหลัก หรือเปนระบบทีร่ ัฐเปนผูจัดสรร
ทรัพยากรและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ปจจัยการผลิตหลักของสังคมหรือเปนกรรมสิทธิ์ของชุมชน
และประการสุดทาย มีการตอสูแยงชิงทางกายภาพหรือการแยงชิงในทางเชื้อชาติเพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากรนัน้ หรือไม
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4.3 ความสมเหตุสมผลของมนุษย (Bounded rationality)
เครื่องมือสําคัญอันที่สามของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม คือ Bounded Rationality
สํานัก Neo Institutional Economics กับ New Institutional Economics มีความแตกตางอยูที่
bounded rationality คือ กลุม Neo Institutional Economics นั้นถือวา New Institutional Economics
นั้นใชเครื่องมือคือ rational choice ซึ่งไมเทากับหรือเหมือนกับ bounded rationality ความแตกตางที่
สําคัญคือ bounded rationality เปนความพอใจที่จะเลือกภายใตขอ จํากัดหรือสารสนเทศที่มีอยู
หากแต rational choice นั้นเราจะเลือกดวยความสมเหตุสมผล โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดนี้อยาง
เครงครัด
ดังนั้น เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไมไดอธิบาย
แบบเศรษฐศาสตรสถาบันแบบเกาเมื่อ 100 ปกอน แตเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมไดใชเครื่องมือ
ของ Neo Classic คือ Transaction Costs และ Bounded Rationality โดยที่สถาบันในบริบทใหมนี้
เปนระบบของสังคมหรือกติกาของสังคมที่จะสามารถใหคุณและใหโทษแกผูเลนในสังคมนี้ ตาม
หลักการแลว สถาบันที่ดีจะตองตอบสนองตอสิ่งที่ไมพึงประสงคได กลาวคือ
1. ตองสามารถลงโทษตอผูทําความผิดหรือทําผิดกติกา (Penalize private firms)
2. ตองสรางแรงจูงใจในการเลือกตั้งหรือการหยอนบัตร (Encourage ballet)
3. สรางสภาพแวดลอมที่พึงปรารถนาและขจัดสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงค (Create
favorable environment)
4. สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Promote heavy industry)
5. สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม (Encourage technological
innovation) เชน ในสังคมเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนผานอาจมีโครงสรางสถาบันที่เปนตัว
ขัดขวาง Technology innovation ได
แนวความคิดนี้ ในระยะยาว อาจเกิดขึ้นได อยางที่กลาวมาแลว ในหมูประเทศดอยพัฒนา
นั้น คือประเทศที่มีโครงสรางสถาบันลาหลังนั้น แตในระยะยาวสถาบันที่ดีก็เกิดไดและสถาบันที่
ไมพึงปรารถนาก็ยังอยูไ ด เพราะเหตุใด สถาบันที่ไรประสิทธิภาพจึงยังคงดํารงอยูไดเปนเวลาอัน
ยาวนานโดยไมถูกทําลาย คําตอบที่เปนไปไดก็คือเพราะโลกของเศรษฐศาสตรสถาบัน รัฐมีอํานาจ
มากที่สุด ทั้งมีอํานาจปราบปราม ทําลายลางสูง และรัฐมีทรัพยากรมากที่สุดในการจัดสรรใหแก
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ภาคเอกชน แตเหนือสิ่งอื่นใดคือ สถาบันที่ไมพึงปรารถนาก็สามารถอยูได โดยผสมผสานกับกลุม
ผลประโยชน หรือสรางตัวขึ้นมาเปนจอมเผด็จการหรือระบบที่พทิ ักษกลุมผลประโยชนของตน
ยกตัวอยางรูปธรรม ในรายงานของธนาคารโลกป 1991 นั้นไดจําแนกประเทศและระบุชัดเจนวา
ประเทศในโลกนี้เกินครึ่งหนึ่งมีระบบการปกครองแบบระบบเผด็จการทหาร
4.3 สารสนเทศมิใชสินคาไดเปลา (Information goods are not free goods)
เครื่องมือตัวสําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร Neo Classic คุนเคยเปนอยางดี
นั่นคือ เรื่องขอมูลที่หามาไดยาก (Scarce data) และ มีราคาแพง เศรษฐศาสตรสถาบันเริ่มมีบทบาท
ตรงที่ความไมสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric information) ทําใหเกิด adverse selection
และ moral hazard และ และถาเราติดตามความคิดของ Oliver Williamson ที่นิยามวา สถาบัน
เกิดขึ้นเพื่อเปาหมายในการลด transaction costs และเพื่อปองกันมิใหมีคนฉวยโอกาสโกงคนอื่น
(Opportunists)
4.4 แบบจําลองของเจตทัศน (Mental Model)
เครื่องมือในการวิเคราะหที่สําคัญของเศรษฐศาสตรสถาบันอีกประการหนึ่งคือเจตทัศน
(mental model) ซึ่งมีลักษณะโนมเอียงไปทาง post modern เนนที่เจตทัศนของปจเจกชนและสังคม
(mentality) ที่เกิดขึ้นและซอนอยูในสังคมใดสังคมหนึ่ง และไมสามารถขจัดไปไดในเวลาอันสั้น
ซึ่งมันเกิดขึ้นจากสตอกของความรูในสังคมนั้นๆ (Stock of knowledge) ประสบการณของปจเจก
ชน (Individual experience) หรือ การพัฒนาทางจิตและปญญา (Cognition : evolution psychology)
และ ความมีปญญาที่มีฐานอยูบนวิทยาศาสตร (Cognition science) ไมใชงมงายตามความเชื่อแบบ
ไรเหตุผล ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมนี้ เครื่องมือในการวิเคราะหที่สําคัญยิ่งคือ ภูมิ
ปญญา (Cognition) ซึ่งคอนขางแนมเอียงไปทางจิตวิทยา เชน mentality ของคนไทยทีมักมีการ
กลาวอางวา คนไทยไมมีวัฒนธรรมในการเรียนรูหรือ การอาน เปนตน เจตทัศนของคนในสังคมใด
สังคมหนึ่งเปนเรื่องที่สืบทอดมาอยางยาวนานและยากในการเปลี่ยนแปลงยิ่งกวานั้นอาจจะเปนตัว
ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงในทางที่สรางสรรค
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5. จุดออนของเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม
เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม ซึ่งเกิดมา 20 ป แตสามารถอรรถาธิบายปรากฏการณตางๆ
ไดมากมายราวกับครอบจักรวาล จึงมีคนวิจารณมากขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรสถาบัน
แบบเกาที่สวนใหญจะวิจารณวา
เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมคือการแปลงรางของนัก
เศรษฐศาสตรฝายขวาหรือนีโอคลาสิกที่พยายามจะเขาใจสถาบัน แตก็ไมสามารถอธิบายความจริง
ทางสังคมไดอยางลึกซึ้ง นอกจากเสนอแนะวา ระบบเศรษฐกิจที่ลมเหลวก็เพราะประชาชนยอมรับ
ในสถาบันที่ลาหลัง นั่นคือ เศรษฐศาสตรสถาบันเปนเหมือน Nirvana (นิพพาน) คือเปนเครื่องมือที่
ทรงพลัง แตไปไมถึงการตรัสรู
นอกจากนี้ ประเด็นทีน่ ักเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมใหความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ
เศรษฐศาสตรกับอํานาจ (economics and power) คําวา “อํานาจ” ในที่นี้มีความหมายมากกวา
1. การเมือง (Politics)
2. การรองขออยางสมัครใจ (Voluntary request)
3. การแลกเปลี่ยนอยางสมัคใจ (Voluntary exchange)
กลาวคืออํานาจมักถูกกําหนดโดยประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้น ซึ่งมี
ลักษณะที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได เพราะเปนผลพวงจากอดีต (Path-dependency)
กลาวอยางรวบรัดก็คือ
บทเรียนที่ไดจากเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมกค็ ือ
นัก
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสิกมักเชื่อวา มนุษยสามารถแสวงหา Social welfare function หรือแสวงหา
จุดอุตมภาพได แตเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมจะเสนอวา จุดนัน้ ไมสามารถคนพบหรือเขาถึงได
ตราบที่สถาบันที่ดียังไมสามารถสถาปนาในสังคมนั้นๆ
นอกเหนือจากนี้ เครื่องมือที่เรากําลังสนใจเปนพิเศษก็คือนโยบายทางสถาบัน (Institutional
Policy) นักรัฐศาสตรเชื่อวาเศรษฐศาสตรเปนรองรัฐศาสตร รัฐศาสตรเปนหัวใจของสังคมมนุษย
ถาสามารถแกปญหาการเมืองได ก็ยอมแกปญหาเศรษฐกิจได การเมืองในที่นี้มนั เริ่มตั้งแตการ
เลือกตั้ง การโหวต การนับคะแนน ตลอดจนการจัดตั้งรัฐบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในอีกดานหนึง่ เราก็สนใจแบบจําลองของนโยบาย (policy model) ทีเ่ ชื่อวา จะชวยทําให
สถาบันทํางานไดเปนอยางดี ในชวงไมกปี่ มานี้ นักเศรษฐศาสตรเริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆวา ใน
แตละสังคมจะมีโอกาสที่จะเกิดความลมเหลงของสถาบัน (Institutional default failure) ซึ่งใน
สมัยกอน นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสิกเชื่อวามี เฉพาะความลมเหลวของตลาดเทานั้น (market
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failure) ซึ่งทําใหรัฐตองเขาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจจนกอใหเกิดความลมเหลงของรัฐตามมา
(Governance failure) และนักเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมเพิง่ ชี้ใหเราเขาใจมากขึ้นวา มีทาง
เปนไปไดทแี่ ตละสังคมจะมีความลมเหลวของสถาบัน (Institutional failure) เมื่อเปนเชนนี้ คําถามก็
คือ เราจะปฏิรูปอะไรและปฏิรูปอยางไร เพือ่ สรางสถาบันแบบใหมทดี่ ี นั่นคือเรามักถูกทําใหเชื่อวา
สถาบันที่ดีมีเพียงสถาบันแบบตะวันตก ภายใต รมเงาของการปฏิรูปเพื่อใหไดเขาใกลฉันทานุมัติ
แหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งเสนอแนะผานองคกรโลกบาลอยางธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศวา ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ลาหลังควรจะปฏิรูปนโยบาย
(Economic Policy Reform) นั่นคือ ที่ทุกประเทศควรตองปฏิรูปใหเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
แขงขันเสรีโดยแทจริง ภายใตฉันทานุมตั ิแหงวอชิงตัน คําถามที่ควรหาคําตอบกอนก็คือ เปน
การปฎิรูปที่เราตองการหรือไม แลวจะชวยประเทศดอยพัฒนาไดจริงหรือไม
คุณูปการทางวิชาการอันหนึ่งในการแกปญหาการจัดสรรทรัพยากรของภาคเอกชนก็คอื เรา
สามารถใชการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม เพื่อวิเคราะห ระบบกรรมสิทธิ์ เชน
สามารถควบคุมการใชน้ําในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนา ขอเท็จจริงมีอยูวาความรู
เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหมกําลังขยายออกไปมากอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนตนทุนธุรกรรมของ
การเมือง (Transaction Costs of Politics) ขณะนีเ้ ริ่มใช Transaction Costs ในการอธิบายการเมือง
และถือเปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการที่อธิบายวา แมกระทั่งประชาธิปไตยก็ไมสามารถไดจุดทีด่ ี
ที่สุดได เมื่อพิจารณาจากมุมของตนทุนธุรกรรมของการเมือง
สวนประเด็นที่สองคือ ในเรื่องของระบบกรรมสิทธิ์นั้น ในหมูประเทศกําลังพัฒนานั้นถือ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง ในแงทวี่ า ระบบกรรมสิทธิ์นั้นยังไมมีการนิยามอยางชัดเจนหรือปกปอง
ใหระบบกรรมสิทธิ์นั้นมีความเขมแข็งอยางแทจริง ในกรณีของประเทศไทย เรายังสามารถนํามา
วิเคราะหปญหาไดอีกมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องปาชุมชน การแยงที่ทํากิน หาบเรแผงลอย มอเตอร
ไซดรับจาง เปนตน
ประการสุดทายคือ การทําพันธะสัญญา (Contractual arrangements) ซึ่งถือวาเปน
ปรากฏการณที่รอคอยการศึกษาอยางลุมลึกตอไป ซึ่งยังมีงานเขียนของนักเศรษฐศาสตรบานเรา
นอยมาก เชนเรื่องการทําสัญญาของพวก franchise เชน ชายสี่หมี่เกีย้ ว เฉากวย เปนตน
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ตารางที่ 1. Standard neoclassical theory and North’s institutionalism
Aspects
Standard neoclassical theory
Unit of analysis Individual
Objective of actors Self-interested utility
maximization

North’s institutionalism
Transacting parties
Utility maximization within a framework of
institutional cooperation to reduce transaction
costs, and secure property
Cognition
Rational
Rational within a framework of mental models
and culture
Information
Full
Limited, subjectively processed
Approach
Universalistic
Universalistic, with some attempt at historical
Method of analysis Mechanistic
Combination of deductive use of neoclassical
analytical tools with reference to history
Through periods of prosperity and stagnation,
Change
Movements around
equilibrium based on changes based on efficiency of institutions in lowering
transaction costs and securing property rights
in relative prices
Equilibrium
Efficient solution
No presupposition of movement to equilibrium
Central concept Optimise efficiency
Explain the rise of the West and current
regional economic disparity
Well adapted
Econometrics
Ill adapted
Highly developed, equational Informal, general framework
Modelling
Extent of market: Limited by government
determined by efficiency of institutions in
determines
barriers to the free movement lowering transaction costs
specialisation
of capital, people, goods
Approach to
development

Market liberalization, getting Institutional refinement leading to lowering of
price rights
transaction costs and security of property over
wider areas
Role of prices
Central
Important but incremental impact over time
ที่มา : By the author based on North (1981, 1990), format from Paarlberg (1993, p.824)

รูปที่ 1. The Evolution of Development Thought
GOALS OF DEVELOPMENT
Nonmonetary indicators
(Human Development
index)

Gross
domestic
product

Mitigation
of poverty

Real per capital
GDP

Entitlements
and
capabilities

Freedom

Sustainable
development

MACROECONOMIC GROWTH THEORY
Harrod-Domar
analysis

Solow sources of
growth

“New growth theory”

Human capital

Knowledge capital

Nonmarket failures

New market failures

CAPITAL ACUMULATION
Physical capital

Social capital

STATE AND MARKET
Market failures

Institutional failures

GOVERNMENT INTERVENTIONS
Programming and
planning

Minimalist
government

Complementarity of
government and
market

POLICY REFORM
“Poor because
poor”

“Get all Policies
right”

“Get institutions
right”
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ที่มา: Meier (2001)

Poor because poor
policies “get prices
right”
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รูปที่ 2 จาก Harvard สู Chicago สู the New Institutional Economics
Macro
Get the prices right
Micro

Neoclassical
Get the property right
Institutional
Property

(General) theory

Institutions more
generally

Direct
Get the institutions
Governance/mechanisms

ที่มา: Williamson (1994)
รูปที่ 3 A Layer Schema
Institutional environment
Shift

Strategic

Governance

Behavioral

Indirect

Individual

ที่มา: Williamson (1994)

Feedback
effect
Endogenous
preferences
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