Great Depression (1929–1939): เศรษฐกิจตกต่ําครัง้ ใหญ (พ.ศ. ๒๔๗๒–๒๔๘๒)
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ เปนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกในชวงทศวรรษ ๑๙๓๐
ในชวงเวลานั้นเศรษฐกิจโลกตองประสบกับภาวะถดถอยที่ยาวนานและหยั่งรากลึกกวาครั้งใด ๆ เศรษฐกิจตกต่ํา
ครั้งนี้มีผลกระทบอยางมากตอชาวอเมริกัน ทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นตองพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
แกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาภายใตโครงการนิวดีล (New Deal)* ของรัฐบาล
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน เดลาโน รูสเวลต (Franklin Delano Roosevelt ค.ศ. ๑๙๓๓–๑๙๔๕)* จนทําให
เศรษฐกิจคอย ๆ ฟนตัวขึ้นมาไดอีกครั้งหนึ่ง
กอนหนาเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ ธุรกิจตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาตกต่ําเปนระยะ ๆ มาตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งนี้สวนใหญเปนเพราะภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นซึ่งไมรายแรงนักและมัก
กินเวลาไมเกิน ๑ ป โดยคนในทองถิ่นซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรยังสามารถทําไรไถนาเลี้ยงตัวไดจนผานพนชวง
วิกฤติ ซึ่งแตละครั้งมักจบลงดวยการขยายตัวไปยังดินแดนใหม ๆ ทางตะวันตก อยางไรก็ตาม เมื่อถึงทศวรรษ
๑๙๒๐ แมสหรัฐอเมริกาจะยังเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งตอเนื่องมาจากยุคการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ
(Rise of Big Business ค.ศ. ๑๘๖๔–๑๙๐๐)* แตก็พบวาธนาคารและธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมตองปดไปนับหมื่นแหงในแตละปตลอดทศวรรษนี้ ทําใหมีคนตกงานสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ขณะเดียวกันภาคเหมืองแรและภาคการเกษตรก็อยูในสภาพตกต่ําเชนเดียวกัน
ในชวงปลายทศวรรษ ๑๙๒๐ ชาวอเมริกันยังไมตระหนักวาเศรษฐกิจของประเทศกําลังออนแอ
และเชื่อวาประเทศยังมั่งคั่ง จึงเขามาเสี่ยงโชคในตลาดหุนมากเปนประวัติการณ ทั้งนี้เพื่อเก็งกําไรและออมเงิน
ไวในอนาคตเนื่องจากหุนมีราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ ๒๒ ทุกปตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๔–๑๙๒๙ ซึ่งสวนทางกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แตเมื่อถึงเดือนกันยายน ค.ศ. ๑๙๒๙ ก็เริ่มมีสัญญาณอันตรายใหเห็นจากการที่ราคา
หุนแกวงตัวขึ้น ๆ ลง ๆ อยางรุนแรง และในที่สุดราคาหุนก็ดิ่งลงเรื่อย ๆ จนตลาดหุนพังครืนเมื่อวันอังคารที่ ๒๙
ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๒๙ ซึ่งเรียกกันในเวลาตอมาวา “วันอังคารมืด” (Black Tuesday) ความเสียหายครั้งนี้มีมูลคา
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ชาวอเมริกันจํานวนมากไมเพียงแตหมดตัวจากเหตุการณนี้ แตยังตองเปน
หนี้จากการกูเงินธนาคารไปเลนหุน สงผลใหเกิดหนี้เสียจํานวนมากจนธนาคารหลายพันแหงตองลมไป
เนื่องจากประชาชนเกิดความตื่นกลัวและพากันถอนเงินจากธนาคารจนเกิดความหายนะทางการเงิน ดวยเหตุนี้
หลายคนจึ ง คิ ด ว า ความพิ น าศของตลาดหุ น เป น สาเหตุ ห ลั ก ที่ นํ า ไปสู ภ าวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ครั้ ง ใหญ ข อง
สหรัฐอเมริกา แตแทจริงแลวความพินาศของตลาดหุนเพียงแตเผยใหเห็นสภาพที่แทจริงของพื้นฐานเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาในเวลานั้น
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การที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ําครั้งใหญเกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ไดแก
ประการแรก ธนาคารปลอยสินเชื่อโดยไมระมัดระวังทําใหคนกูเงินไปเลนหุนเปนจํานวนมาก เมื่อตลาด
หลักทรัพยพินาศจึงเกิดหนี้เสียจํานวนมาก สงผลใหธนาคารจํานวนมากตองปดตัวลงและผูมีเงินออมตอง
สิ้นเนื้อประดาตัว ประการที่ ๒ การคาระหวางประเทศซบเซาเพราะสหรัฐอเมริกาตั้งกําแพงภาษีสูงเพื่อกีดกัน
สินคาจากตางประเทศ จนถูกตอบโตทางการคาจากประเทศอื่น ๆ ประการที่ ๓ สินคาอุตสาหกรรมของ
สหรัฐอเมริกาไมสามารถขยายตลาดในตางประเทศไดเหมือนในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ประกอบกับประเทศ
ในยุโรปสามารถขยายการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของตนเองไดอีกครั้งหนึ่ง ทําใหสินคาอเมริกันขายไมออก
เพราะตลาดผูบริโภคขยายตัวไมทัน ประการที่ ๔ สินคาที่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาผลิตเปนสินคา
ประเภทเดียวกันและไมมีความหลากหลาย ทําใหสินคาลนตลาดไมสามารถจําหนายได ประการที่ ๕ ในชวง
เวลาดังกลาวแรงงานอเมริกันไดรับคาแรงต่ํา เนื่องจากสหพันธแรงงานออนแอเพราะผูนําแรงงานถูกนายจางขึ้น
บัญชีดํา และเมื่อมีการรวมตัวเรียกรองคาแรงเพิ่มก็ถูกมองวาเปนพวกคอมมิวนิสต ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมอเมริกัน
กําลังหวาดกลัว ทําใหไมไดรับความเห็นใจและการสนับสนุนจากคนทั่วไป ประกอบกับมีคนตกงานมากขึ้น ทํา
ใหขาดกําลังซื้อ ประการสุดทาย สหรัฐอเมริกาเปนเจาหนี้รายใหญของหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งเยอรมนี
หนี้ ก อ นมหึม านี้ทํ าใหโ ครงสร า งของการธนาคารระหวา งประเทศขาดความมั่ น คงอย า งมากในช ว งปลาย
ทศวรรษ ๑๙๒๐ เพราะประเทศลูกหนี้ไมอาจหาเงินมาชําระคืนไดเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ํา ปจจัยทั้งหมดนี้ทําให
โครงสรางทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออนแอและไมสมดุล ประมาณครึ่งหนึ่งของคนในประเทศขาดกําลัง
ซื้อเพราะมีรายไดเทากับหรือต่ํากวารายไดขั้นต่ํา ตลาดสินคาใหม ๆ ในประเทศจึงหดตัว สงผลใหเกิดความ
หายนะทางเศรษฐกิจแบบงูกินหาง กลาวคือเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมขายสินคาไมออก ก็ตองลดกําลังการผลิตลง
หรือนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตมากขึ้น จํานวนคนวางงานจึงยิ่งสูงขึ้นและตลาดใน
ประเทศก็ยิ่งซบเซา จนโรงงานอุตสาหกรรมหลายหมื่นแหงตองปดไป
ในช ว งเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ครั้ ง ใหญ ธ นาคารหลายพั น แห ง ทั่ ว สหรั ฐ อเมริ ก าต อ งล ม ตาม
ภาคอุตสาหกรรมและตลาดหลักทรัพยไปดวย ใน ค.ศ. ๑๙๓๐ ธนาคารประมาณ ๑,๓๐๐ แหงตองปดไป และ
เมื่อถึง ค.ศ. ๑๙๓๒ ธนาคารก็ตองปดอีกประมาณ ๖,๐๐๐ แหง คนหลายลานคนตองสูญเงินออม และเกิดวงจร
แหงความหายนะทางการเงิน จากการที่ธนาคารที่เหลือไมกลาปลอยสินเชื่อเพราะกลัวหนี้เสีย แมวา
ประธานาธิบดีเฮอรเบิรต ฮูเวอร (Herbert Hoover ค.ศ. ๑๙๒๙–๑๙๓๒)* จะตั้งคณะกรรมการเงินทุนสํารอง
ของรัฐบาลกลาง (Federal Reserve Board) ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหธนาคารปลอยเงินกูงายขึ้น แตก็ไมเปนผล จึง
เกิดสภาพคลองลนระบบ แตคนทั่วไปกลับไมมีเงินที่จะนําไปลงทุน ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัว
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ผลของเศรษฐกิจตกต่ําครั้งนี้ทําใหคนจํานวนมากตกงาน ชวงเวลา ๔ ปแรก ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๙–
๑๙๓๒ ผลผลิตมวลรวมของสหรัฐอเมริกาลดลงกวารอยละ ๑๐ โดยเฉลี่ย รายไดประชาชาติลดจาก ๘๑,๐๐๐
ลานดอลลารสหรัฐ เหลือเพียง ๔๑,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ธุรกิจ ๘๕,๐๐๐ รายตองเลิกกิจการ มีคนตกงาน
เพิ่มขึ้น ๑๐๐,๐๐๐ คนทุกสัปดาห ยอดคนวางงานจึงพุงสูงขึ้นจาก ๑.๕ ลานคนใน ค.ศ. ๑๙๒๙ เปน ๑๓–๑๕
ลานคน ไมนับแรงงานที่ทํางานแบบไมเต็มเวลาอีกหลายลานคนใน ค.ศ. ๑๙๓๓ อันเปนปที่เลวรายที่สุดของ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งนี้ ความยากจนที่เกิดขึ้นหลายปตอเนื่องกันทําใหคนวางงานตองทํางานอะไรก็ได
เพื่อประทังชีวิต เชน ขัดรองเทา ขายแอปเปลขางถนน ลักเล็กขโมยนอย หรือขอทาน แมแตเจาของกิจการบาง
คนก็ยังตองไปตากหนาขายของขางถนนโดยสวมเสื้อผาดี ๆ ที่เคยใชสมัยที่ฐานะยังดีอยู ดวยเหตุนี้โรงพยาบาล
ของรัฐจึงตองรับผูปวยทางจิตเขารักษาตัวเพิ่มขึ้นถึง ๓ เทา และเมื่อสถานการณยิ่งเลวรายลง สถิติการฆาตัวตายก็
เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
นอกจากนี้
ป ญ หาเศรษฐกิจ และการวา งงานประกอบกับ ความเชื่ องช า ของรั ฐ บาลสมั ย
ประธานาธิบดีฮูเวอรในการแกไขปญหา ทําใหมีการเดินขบวนเกิดขึ้นบอยครั้ง อาทิ การนัดหยุดงานของพวก
กรรมกรเพื่อเรียกรองคาแรงเพิ่ม และการเดินขบวนของทหารผานศึกในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ใน ค.ศ. ๑๙๓๒ ซึ่งเรียกกันวากองทัพบกโบนัส (Bonus Army)* เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลจายคาตอบแทน
พิเศษเปนกอนใหโดยทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดรอน แทนที่จะจายใหใน ค.ศ. ๑๙๔๕ ตามมติของรัฐสภาเมื่อ
ค.ศ. ๑๙๒๔ อยางไรก็ตาม รัฐบาลปราบปรามผูเดินขบวนอยางรุนแรง เนื่องจากกลัวภัยคอมมิวนิสต
สําหรับภาคการเกษตรในชวงกอนเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ เกษตรกรอเมริกันประสบปญหาราคา
พืชผลตกต่ําตลอดทศวรรษ ๑๙๒๐ เพราะผลิตสินคาเกษตรไดมากเกินความตองการของตลาด จากนั้นระหวาง
ค.ศ. ๑๙๒๙–๑๙๓๒ หลังเกิดเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญในสหรัฐอเมริกา สถานการณก็ยิ่งเลวรายลงจนเกษตรกร
ตองทําลายผลผลิตของตนเอง เนื่องจากประชาชนขาดกําลังซื้อทําใหราคาตกลงถึงรอยละ ๕๐ แอปเปลและฝาย
ตองถูกปลอยใหเนาและแหงคาตนเพราะเงินที่ขายไดไมพอจายคาจางคนเก็บซ้ํารายระหวาง ค.ศ. ๑๙๓๔–๑๙๓๖
ยังเกิดความแหงแลงและพายุฝุนบอยครั้งทางภาคตะวันตกเฉียงใตและในเขตที่ราบอันกวางใหญ (Great
Plains)* ตั้งแตมลรัฐนอรทดาโกตา (North Dakota) ไปจนถึงมลรัฐเทกซัส (Texas) สงผลใหบางสวนของมลรัฐ
แคนซัส (Kansas) โอกลาโฮมา (Oklahoma) เทกซัส และนิวเมกซิโก (New Mexico) กลายเปนทุงฝุน (Dust
Bowl)* พืชผลในบริเวณดังกลาวเสียหายอยางหนัก หนาดินถูกปกคลุมดวยฝุนจนไมสามารถเพาะปลูกได และ
สัตวเลี้ยงตองอดตาย พายุฝุนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๓๕ เพียงครั้งเดียว ทําใหขาวสาลีในบริเวณ
เทกซัสแพนแฮนเดิล (Texas Panhandle) เสียหายคิดเปนมูลคาถึง ๒๐ ลานดอลลารสหรัฐ
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พายุฝุนที่เกิดขึ้นหลายครั้งในทศวรรษ ๑๙๓๐ สรางความเสียหายอยางหนัก
ใหกับชาวนาและเศรษฐกิจอเมริกัน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลาทําใหชาวนาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ รายตองสูญเสียที่ดินซึ่ง
จํานองไวกับธนาคาร วิถีชีวิตของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปกลายเปนคนงานเรรอน ชาวนาเหลานี้มาจากหลายมลรัฐ
แตมักถูกเรียกรวม ๆ อยางรังเกียจและดูแคลนวาพวก “โอกีส” (Okies) เพราะสวนใหญมาจากมลรัฐโอกลาโฮมา
ซึ่งประสบเคราะหกรรมครั้งนี้มากที่สุด คนเหลานี้ตองอพยพจากบานเกิดดวยรถไฟหรือรถยนตเกา ๆ พรอมกับ
สมบัติติดตัวเพียงไมกี่ชิ้นไปหางานทําทางภาคตะวันตก สวนใหญมีจุดหมายปลายทางที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่ง
เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณและไมประสบภัยธรรมชาติครั้งนี้ แตเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขากลับหางานทําไมไดและ
ตองอดอยากหิวโหย

พวกโอกีสครอบครัวหนึ่ง

๕

นักเขียนรว มสมั ยหลายคนนําประวัติศาสตรอเมริกันช วงนี้มาถายทอดไว ในรูปของเรื่องสั้ น
และนวนิยาย เรื่องที่ไดรับการยกยองมากที่สุดคือนวนิยายเรื่องเอกของจอหน สไตนเบก (John Steinbeck)*
เรื่อง The Grapes of Wrath (ค.ศ.๑๙๓๙) ซึ่งเขาเขียนโดยไดขอมูลจากการรวมเดินทางและใชชีวิตรวมกับพวก
ชาวนาจากโอกลาโฮมาซึ่งอพยพไปหางานทําที่แคลิฟอรเนีย สไตนเบกจึงสามารถถายทอดบรรยากาศ วิถีชีวิต
สภาพการเดินทาง ความรูสึกขมขื่นและสิ้นหวังของพวกชาวนา ความเอารัดเอาเปรียบและความกลัว
คอมมิวนิสตของพวกนายทุน ตลอดจนปญหาและความขัดแยงที่เกิดจากการตอสูดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดของผูคน
ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญไดอยางนาสะเทือนใจและตรงกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร โดยมีฉากหลัง
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลานั้น ไมวาจะเปนเรื่องภัยธรรมชาติหรือปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจ ทําใหนักประวัติศาสตรชื่ออลัน บริงกลีย (Alan Brinkley) ยกยองวานวนิยายเรื่องนี้เปนเอกสารทาง
ประวัติศาสตรที่ถายทอดภาพสวนหนึ่งของสังคมอเมริกันชวงเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญไดอยางชัดเจน
การแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญเริ่มตนตั้งแตสมัยประธานาธิบดีฮูเวอร แตในชวงแรก
รัฐบาลยังมิไดลงมือแกไขปญหาอยางจริงจังและทันทวงที เพราะประธานาธิบดีฮูเวอรเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจ
อเมริกันยังดีอยูและความมั่งคั่งอยูใกลแคเอื้อม ฮูเวอรเชื่อมั่นในเรื่องการพึ่งตนเองของปจเจกบุคคล เขาจึงไมมี
นโยบายที่จะบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนโดยตรง เพราะคิดวาการทําเชนนั้นจะทําใหชาวอเมริกัน
สูญเสียความเคารพตนเอง ความคิดดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของแอนดรูว เมลลอน (Andrew Mellon)*
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ที่เห็นวาการที่เศรษฐกิจตกต่ําเปนไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงตอง
ไมเขาไปแทรกแซงโดยตรง เพราะเมื่อเศรษฐกิจตกลงไปจนถึงจุดต่ําสุดแลวก็จะคอย ๆ ฟนตัวขึ้นมาใหมเอง
ดวยเหตุนี้โครงการสวนใหญของฮูเวอรจึงนําเงินไปชวยภาคธุรกิจในการฟนฟูกิจการและขยายกําลังการผลิต ซึ่ง
เขาคิดวาจะสงผลใหคนมีงานทําและสรางรายไดกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัว แตผลกลับไมเปนเชนนั้น เพราะนัก
ธุรกิจไมกลาเพิ่มกําลังการผลิต อยางไรก็ดี ระหวาง ค.ศ. ๑๙๒๙–๑๙๓๒ ฮูเวอรขอใหนักธุรกิจตรึงราคาสินคา
และคาจางแรงงาน โดยเสนอวาจะลดอัตราภาษีและอัตราดอกเบี้ยให ในเวลาเดียวกันก็หามไมใหพวกลูกจางขอ
ขึ้นคาแรง
การที่ฮูเวอรไมไดนําเงินไปชวยเหลือประชาชนโดยตรง ทําใหคนอเมริกันหลายลานคนตองยังชีพ
ดวยอาหารชั้นเลวที่เขาแถวรอรับจากองคกรการกุศล หรือเศษอาหารที่คุยหาไดจากกองขยะ คนที่ไมมีบานอยู
ตองไปสรางเพิงพักตามที่รกรางวางเปลา ที่ทิ้งขยะ และสวนสาธารณะ ดวยวัสดุที่หาไดตามมีตามเกิด จึงมีชุมชน
แออัดที่ชาวอเมริกันเรียกตามชื่อประธานาธิบดีฮูเวอรวา “ฮูเวอรวิลล” (Hooverville) เกิดขึ้นทั่วไปตามเมืองตาง
ๆ ทั่วประเทศ คําปลอบใจของฮูเวอรที่วาความมั่งคั่งอยูใกลแคเอื้อม จึงขัดแยงกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น
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ฮูเวอรยังดําเนินนโยบายผิดพลาดอีกหลายอยาง ที่สําคัญไดแก การจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
โดยพยายามตัดทอนรายจายของรัฐบาลและขึ้นอัตราภาษี เพราะเชื่อวาจะชวยฟนฟูความเชื่อมั่นของนักธุรกิจได
และการตั้งกําแพงภาษีสินคาขาเขาสูงเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ โดยใน ค.ศ. ๑๙๓๐ รัฐสภาผานรัฐ
บัญญัติพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฮอวลีย–สมูต (Hawley–Smoot Tariff Act) อันเปนรัฐบัญญัติที่เรียกเก็บภาษีสินคา
ขาเขาสูงที่สุดในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา การแกไขปญหาดวยวิธีนี้กลับกอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมมากยิ่งขึ้น เพราะสินคาของประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปไมอาจขายแขงในตลาดสหรัฐอเมริกา
ได สงผลใหเศรษฐกิจของยุโรปยิ่งทรุดตัว จึงไมมีเงินซื้อสินคาอเมริกัน และยังตอบโตสหรัฐอเมริกาดวยการตั้ง
กําแพงภาษีสินคาขาเขาสูงเชนเดียวกัน ทําใหสหรัฐอเมริกายิ่งสงสินคาออกไดนอยลง แมฮูเวอรจะพยายามบรรลุ
ขอตกลงกับนานาชาติเพื่อฟนฟูการคาระหวางประเทศแตก็ไมเปนผล การคาระหวางประเทศระหวาง ค.ศ.
๑๙๒๙–๑๙๓๒ จึงตกต่ําจนมูลคาการซื้อขายในวงการคาโลกลดลงกวาครึ่ง
เมื่อมาตรการและโครงการตาง ๆ ที่นํามาใชไมไดผล ฮูเวอรก็ไดหันไปใชวิธีอื่น อาทิ ทุมเงินเกือบ
๘๐๐ ลานดอลลารสหรัฐสรางงานเพื่อใหคนมีงานทํามากขึ้น หนึ่งในโครงการดังกลาวคือการสรางเขื่อนโบล
เดอร (Boulder) ซึ่งปจจุบันเรียกวาเขื่อนฮูเวอรกั้นแมน้ําโคโลราโด ขอใหเกษตรกรจํากัดจํานวนผลผลิตเพื่อให
สินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น และตั้งคณะกรรมการตลาดการเกษตรกลาง (Federal Farm Marketing Board) เพื่อหา
ตลาดให เ กษตรกร
แต ส ถานการณ ก็ ยั ง ไม ดี ขึ้ น รั ฐ บาลจึ ง ปล อ ยเงิ น กู ฉุ ก เฉิ น ผ า นบริ ษั ท ฟ น ฟู ก ารเงิ น
(Reconstruction Finance Corporation) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปลอยเงินกูใหธนาคาร บริษัทรถไฟ และอุตสาหกรรมอื่น
ๆ นําไปฟนฟูกิจการ และยังตั้งหนวยงานของรัฐภายใตรัฐบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห (Home Loan Bank
Act) เพื่อชวยเหลือประชาชนที่จะถูกยึดบานและที่ดินทํากิน
อยางไรก็ตาม ใน ค.ศ. ๑๙๓๒ ฮูเวอรเริ่มมีปญหากับรัฐสภา เพราะสมาชิกสภาหลายคนคิดวา
โครงการของฮูเวอรเชื่องชาและมีไมมากพอที่จะแกไขปญหา เชน ในขณะที่รัฐสภาตองการใหปลอยเงินกูใหได
๔๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐในเวลา ๕ ปเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ แตบริษัทฟนฟูการเงินเพิ่งปลอยเงินกูใหธุรกิจตาง
ๆ ไปไดประมาณ ๒,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ฮูเวอรกลาวหาฝายนิติบัญญัติซึ่งสวนใหญเปนพวกเดโมแครตวา
ขัดขวางโครงการตาง ๆ ของเขา เพื่อใหเศรษฐกิจตกต่ําไปเรื่อย ๆ จนถึงการเลือกตั้งสมัยตอไป ประชาชนจะได
เทคะแนนใหพรรคเดโมแครต
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เลวรายขึ้นทุกทีประกอบกับความไมพอใจของประชาชนในการแกไข
ปญหาของฮูเวอร ทําใหแฟรงกลิน เดลาโน รูสเวลต (Franklin Delano Roosevelt ค.ศ. ๑๙๓๓–๑๙๔๕)* จาก
พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสมัยตอมา หลังพิธีสาบานตนเขารับตําแหนง รูสเวลตนําโครงการนิวดีลมาใช
ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมทันทีตามที่ไดหาเสียงไว โดยตั้งปณิธานไว ๓ ประการ ที่เรียกวา “The ๓
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Rs” ไดแก การบรรเทาทุกข การฟนฟู และการปฺฏิรูป (Relief, Recovery, and Reform) มีกลุมอาจารย
มหาวิทยาลัยที่หนังสือพิมพเรียกวา กลุมเบรนทรัสต (Brain Trust)* เปนที่ปรึกษา
โครงการนิวดีลมี ๒ ระยะ ระยะแรกเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยในชวง ๒–๓ เดือนแรก
ที่รูสเวลตเขารับตําแหนงซึ่งเรียกกันวา ชวงรอยวันครั้งที่ ๑ (First Hundred Days) รูสเวลตเสนอรางกฎหมาย
หลายฉบับเขาสภา เพื่อใชแกไขปญหาฉุกเฉินของชาติ เริ่มตั้งแตปญหาแรกคือปญหาวิกฤติธนาคาร เนื่องจาก
ในชวงเวลา ๔ เดือนหลังการเลือกตั้ง กอนที่รูสเวลตจะรับตําแหนงประธานาธิบดีอยางเปนทางการ สถานการณ
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลวรายขึ้นทุกที จนชาวอเมริกันตื่นกลัวแหไปถอนเงินจากธนาคาร หลังรับ
ตําแหนงไดเพียง ๒ วัน รูสเวลตจึงลงมือแกไขปญหาดังกลาวทันที โดยประกาศใหธนาคารทั่วประเทศหยุดทํา
การเปนเวลา ๒ สัปดาห ตามอยางหลายมลรัฐ เนื่องจากเห็นวามาตรการดังกลาวชวยปองกันไมใหประชาชน
แตกตื่นถอนเงินจากธนาคารจนทําใหธนาคารลมได หลังจากนั้น ๓ วันเขาก็เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อ
ขอใหผานรัฐบัญญัติฉุกเฉินเพื่อการฟนฟูธนาคาร (Emergency Banking Relief Act ค.ศ. ๑๙๓๓) ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังตรวจสอบฐานะทางการเงินของธนาคารทั่วประเทศ หลังจากนั้นธนาคารที่มีฐานะมั่นคงไดรับ
อนุญาตใหเปดทําการตอไปได ธนาคารที่ไมคอยมั่นคงนักไดรับเงินกูไปฟนฟูกิจการ สวนธนาคารที่มีหนี้สินลน
พนตัวตองปดไปอยางถาวร ในการนี้มีธนาคาร ๑ แหงในทุก ๑๐ แหงตองปดไป มาตรการนี้แมจะรุนแรงแต
สามารถหยุดยั้งวิกฤติธนาคารได ทั้งนี้กอนถึงกําหนดที่ธนาคารจะเปดทําการอีกครั้งหนึ่ง รูสเวลตไดออก
รายการวิทยุคุยกับประชาชน เพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นในเรื่องระบบธนาคาร รูสเวลตยังใชรายการวิทยุดังกลาวซึ่ง
เรียกกันวา “คุยกันขางเตาผิง” (“fire side chat”) เปนสื่อสรางความเชื่อมั่นและทําความเขาใจกับประชาชนใน
เรื่องโครงการนิวดีลอีกหลายครั้งตลอดสมัย
นอกจากนี้ รูสเวลตยังนํามาตรการอื่น ๆ อีกหลายอยางมาใชในการแกไขปญหาการเงินการ
ธนาคารและตลาดหลักทรัพย อาทิ กําหนดอัตราราคาทองคําใหสูงขึ้นจากออนซละ ๒๐.๖๗ ดอลลารสหรัฐ เปน
ออนซละ ๓๕ ดอลลารสหรัฐ ทําใหคาเงินดอลลารสหรัฐออนลงเกือบรอยละ ๗๐ ออกรัฐบัญญัติหลักทรัพย
แหงชาติ (Federal Securities Act ค.ศ. ๑๙๓๓) ซึ่งมอบอํานาจใหคณะกรรมการการคาแหงชาติ (Federal Trade
Commission) กํากับดูแลใหผูค้ําประกันราคาหุนเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดของหลักทรัพยตัวใหมที่จะนําเขา
ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแกนักลงทุน ออกรัฐบัญญัติการธนาคาร (Banking Act ค.ศ. ๑๙๓๓) รัฐบัญญัติ
ฉบับนี้แยกธนาคารเพื่อการลงทุนออกจากธนาคารพาณิชยและกอตั้งบรรษัทค้ําประกันเงินฝากแหงชาติ (Federal
Deposit Insurance Corporation) ตามรัฐบัญญัติแกลส–สตีกัลล (Glass–Steagall Act ค.ศ. ๑๙๓๓) เพื่อค้ําประกัน
เงินฝากวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐหนึ่งใหผูฝากเงินเปนการปองกันไมใหผูฝากตองสูญเงินออม
ทั้งหมดไป ทั้งนี้มีนายธนาคารระดับแนวหนาหลายคนออกมาตอตานเรื่องนี้อยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีการออก
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รัฐบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย (Securities Exchange Act ค.ศ. ๑๙๓๔) กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการซื้อขายหลักทรัพย (Securities and Exchange Commission) ประกอบดวยกรรมการ ๓ คน ซึ่งมี
อํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุน รวมทั้งจํานวนเงินมัดจําในการซื้อหุน มี
อํานาจสั่งผูเกี่ยวของใหเปดเผยขอมูลทั้งหมดและยังมีอํานาจนําขอบังคับตาง ๆ ของรัฐบัญญัติหลักทรัพย
แหงชาติมาบังคับใชดวย พวกนายหนาคาหุนและนายธนาคารเพื่อการลงทุนหลายคนแสดงความไมเห็นดวยใน
เรื่องขอจํากัดตาง ๆ ที่กฎหมายฉบับนี้จะนํามาใชบังคับกับพวกตน ทําใหมีการอภิปรายบัญญัติดังกลาวอยางเผ็ด
รอนกอนที่รัฐสภาจะยินยอมผานออกมาเปนกฎหมาย
สําหรับปญหาภาคการเกษตรรูสเวลตก็ไดลงมือแกไขตั้งแตเริ่มรับตําแหนงเชนกัน โดยใน ค.ศ.
๑๙๓๓ มีการออกรัฐบัญญัติการประเมินคาเสียหายทางการเกษตร (Agricultural Adjustment Act – AAA)
เพื่อใหเกษตรกรไดรับเงินชดเชยสําหรับผลผลิตสวนเกินที่รัฐบาลขอไมใหผลิต มีการกอตั้งสํานักงานการ
ประเมินคาเสียหายทางการเกษตร (Agricultural Adjustment Administration) เพื่อควบคุมจํานวนผลผลิตทาง
การเกษตร และใชมาตรการอื่น ๆ อีกหลายอยางเพื่อใหสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น ที่สําคัญในปเดียวกันนี้มีการ
ออกรัฐบัญญัติเทนเนสซีแวลลีย (Tennessee Valley Act) กอตั้งองคการเทนเนสซีแวลลียหรือทีวีเอ (Tennessee
Valley Authority – TVA) ซึ่งถือกันวาเปนโครงการภายใตโครงการนิวดีลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด ทีวีเอ
สามารถฟนฟูสภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมบริเวณลุมแมน้ําเทนเนสซีไดดวยการสรางเขื่อน ๙ แหงกั้นแมน้ํา
เทนเนสซีและอีก ๑๘ แหงกั้นสาขาตาง ๆ ของแมน้ําสายนี้เพื่อปองกันน้ําทวมและนําน้ํามาใชในการชลประทาน
และผลิตไฟฟา นอกจากนี้ยังปลูกปาทดแทนในบางพื้นที่ ผลิตปุยราคาถูกขายใหเกษตรกรเพื่อชวยใหดินมี
คุณภาพดีขึ้น ฯลฯ โรงไฟฟาในโครงการนี้ไมเพียงแตชวยใหเกษตรกรในเขตลุมแมน้ําเทนเนสซีมีไฟฟาใช แตยงั
ทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลายแหง ชวยใหเขตนี้ที่เคยขึ้นชื่อวาประชาชนยากจนที่สุดเขตหนึ่งมี
รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐๐ ในเวลา ๒๐ กวาป และกลายเปนฐานเสียงสําคัญของพรรคเดโมแครตในเวลาตอมา
ในชวง ๒ ปแรกของโครงการนิวดีลระยะที่ ๑ รูสเวลตนํามาตรการเรงดวนหลายอยางมาใช อาทิ
มาตรการควบคุมจํานวนการผลิตเพื่อใหสินคามีราคาสูงขึ้น ระงับใชกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti–Trust
Laws)* ยอมใหเจาของกิจการรวมหัวกันกําหนดราคาสินคาได สนับสนุนใหมีการกอตั้งสหภาพแรงงานภายใต
รัฐบัญญัติฟนฟูอุตสาหกรรมแหงชาติ (National Industrial Recovery Act – NIRA) ค.ศ. ๑๙๓๓ กฎหมายฉบับนี้
กําหนดคาแรงขั้นต่ําและชั่วโมงทํางานสูงสุดไวดวยทําใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังใหสิทธิ
ลูกจางในการรวมตัวกันเพื่อตอรองกับนายจางได
โครงการนีวดีลอัดฉีดเงินกอนใหญเขาสูระบบเศรษฐกิจผานหนวยงานที่ตั้งขึ้นมารองรับโครงการ
สรางงานและมาตรการบรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ ชวยใหจํานวนคนวางงานในทศวรรษ ๑๙๓๐ ลดลงไดบาง
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เชน สํานักงานโยธาธิการ (Public Works Administration) ทุมเงิน ๓,๓๐๐ ลานดอลลารสหรัฐจางแรงงานมา
สรางถนน สะพาน อุโมงค ที่ทําการไปรษณีย โรงเรียน รวมทั้งสถานที่ทําการอื่น ๆ ของรัฐบาล หนวยอนุรักษ
ธรรมชาติฝายพลเรือน (Civilian Conservation Corps) วาจางคนหนุมอายุระหวาง ๑๘–๒๕ ป ไปทํางานดาน
อนุรักษธรรมชาติดวยการปลูกปา ตอสูไฟปา และสรางเขื่อนหลายแหง และสํานักงานบรรเทาทุกขฉุกเฉิน
แหงชาติ (Federal Emergency Relief Administration) จัดสรรเงิน ๕๐๐ ลานดอลลารสหรัฐใหมลรัฐตาง ๆ นําไป
บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนโดยตรง
นอกจากนี้ รูสเวลตยังตั้งบรรษัทเงินกูเพื่อไถถอนที่อยูอาศัย (Home Owners Loan Corporation)
ปลอยเงินกูใหเจาของบานที่มีปญหาการผอนชําระเงินกูใหกับสถาบันการเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการหนวยงานนี้
ชวยไมใหประชาชนถูกยึดบานไดเกือบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย อยางไรก็ตาม โครงการและมาตรการเรงดวนหลาย
อยางที่นํามาใชในโครงการนิวดีลระยะที่ ๑ ยังไมอาจฟนฟูเศรษฐกิจได สินคาจึงยังมีราคาถูกและอัตราการ
วางงานก็ยังคงสูงอยู ยิ่งไปกวานั้นใน ค.ศ. ๑๙๓๕ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกายังวินิจฉัยวามาตรการหลายอยางที่
รัฐบาลนํามาใชขัดตอรัฐธรรมนูญ เชน รัฐบัญญัติการประเมินคาเสียหายทางการเกษตร รัฐบัญญัติฟนฟู
อุตสาหกรรมแหงชาติ ความพยายามในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรูสเวลตภายใตโครงการนิวดีลระยะแรกจึง
ตองยุติลง
โครงการนิวดีลระยะที่ ๒ หันไปเนนผูมีรายไดนอยมากยิ่งขึ้น โดยในชวงรอยวันครั้งที่ ๒ (
Second Hundred Days) รัฐสภาผานรัฐบัญญัติแรงงานสัมพันธ (National Labor Relations ค.ศ. ๑๙๓๕) หรือรัฐ
บัญญัติวากเนอร (Wagner Act) รัฐบัญญัติฉบับนี้ชวยใหสหภาพแรงงานมีอํานาจตอรองมากขึ้น และยังกอตั้ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติ (National Labor Relations Board) เพื่อรับฟงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาแรงงาน ทั้งนี้สวนใหญคณะกรรมการมักจะเขาขางฝายแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการออกรัฐบัญญัติ
ประกันสังคม (Social Security Act ค.ศ. ๑๙๓๕) ใหเงินบํานาญแกแรงงานที่เกษียณเมื่ออายุ ๖๕ ป เงิน
ประกันภัยการวางงานแกคนตกงาน และเงินชวยเหลือสตรีที่เปนหมาย เด็กกําพรา คนตาบอด และคนที่ชวย
ตัวเองไมได ขณะเดียวกันรูสเวลตก็ออกรัฐบัญญัติภาษีคนรวย (Wealth Tax Act) เรียกเก็บภาษีรอยละ ๗๕ จากผู
มีรายไดเกินปละ ๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ และสรางงานใหม ๆ เพิ่มขึ้นผานหนวยงานหลายแหง เชน สํานักงาน
การจางงาน (Works Progress Administration) ระหวาง ค.ศ. ๑๙๓๕–๑๙๔๓ หนวยงานนี้ใชเงินไป ๑๑,๐๐๐
ลานดอลลารสหรัฐในการจางคน ๘.๕ ลานคนไปทํางานในโครงการตาง ๆ กวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ โครงการ ซึ่งมีทั้ง
โครงการกอสรางและโครงการทางดานศิลปะ ดนตรี ละคร ตลอดจนโครงการคิดและเขียนโครงการตาง ๆ ใน
ค.ศ. ๑๙๓๗ รูสเวลตยังกอตั้งหนวยงานใหมชื่อองคการเคหะแหงสหรัฐอเมริกา (United States Housing
Authority) ใหชุมชนที่มีรายไดนอยกูเงินไปสรางที่อยูอาศัยแบบพออยูได
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ใน ค.ศ. ๑๙๓๗ รัฐสภาผานรัฐบัญญัติกอตั้งสํานักงานคุมครองเกษตรกรรม (Farm Security
Administration) เพื่อดูแลความเปนอยูของผูที่เคยเปนเกษตรกร ฝกอาชีพใหผูอพยพที่ตองการทํางานกับ
ภาคอุตสาหกรรมในเมือง ใหเงินกูกับผูอพยพในการซื้อที่ดินของตนคืนเพื่อกลับไปทําการเกษตรตามเดิม และยัง
ชวยเกษตรกรใหรวมตัวกันไดในรูปสหกรณ ความพยายามของรูสเวลตในการแกไขปญหาภาคการเกษตรซึ่งเริ่ม
มาตั้งแตโครงการนิวดีลระยะที่ ๑ ตอเนื่องมาจนถึงระยะที่ ๒ ชวยใหผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้นใน
ค.ศ. ๑๙๓๔ และ ค.ศ. ๑๙๓๕ และเมื่อถึง ค.ศ. ๑๙๔๐ ก็เพิ่มขึ้นเปน ๔,๒๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ จากเดิมที่มี
มูลคาเพียง ๑,๙๐๐ ลานดอลลารสหรัฐใน ค.ศ. ๑๙๓๒

ผูคนเขาแถวรอรับอาหารหนาปายโฆษณาชวนเชื่อที่เมืองลุยวิลล (Louisville)
มลรัฐเคนทักกี (Kentucky) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๗ ในชวงปลายสมัยเศรษฐกิจตกต่ํา

อยางไรก็ตาม โครงการนิวดีลทั้ง ๒ ระยะก็ชวยแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําของสหรัฐอเมริกาไดใน
ระดับหนึ่ง แตยังไมอาจทําใหสหรัฐอเมริกาผานพนภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไดอยางแทจริง จนกระทั่งสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ อุบัติขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๓๙ ทําใหอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาฟนตัวอยางรวดเร็วตามความตองการ
สินคาที่เพิ่มขึ้นในยามสงคราม ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตองการฟนฟูและขยายกําลังกองทัพ เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการเขาสูสงคราม สถานการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําคลี่คลายไปในที่สุด.
(กุลวดี มกราภิรมย)

