คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2543

Netnomics
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การปรากฏตัวของวารสาร Netnomics สูโ ลกวิชาการในป 2542 นับเปนประจักษ
พยานของการขยายพรมแดนแหงความรูของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง เศรษฐศาสตรขยายตัวอยางรวดเร็ว และขยายพรมแดนอยางกวางขวาง โดยมิไดจํากัดการ
ศึกษาและวิเคราะหเฉพาะแตปรากฏการณและประพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังรุกลํ้า
เขาสูป ริมณฑลแหงความรูของสาขาวิชาการอื่นอีกดวย
ในดานการเมือง สํานัก Public Choice นําทฤษฎีและแนวความคิดของสํานัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical Economics) และนีโอคลาสสิก (Neoclassical Economics)
มาเปนพืน้ ฐานในการศึกษาและวิเคราะหสถาบันการเมืองและประพฤติกรรมทางการเมือง ในขณะ
ที่สํานัก Constitutional Political Economy นําทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรมา
ศึกษาและวิเคราะหรัฐธรรมนูญ
ในดานสังคม เศรษฐศาสตรนําความรูในสาขาวิชาของตนมาศึกษาสถาบันทาง
สังคม ประพฤติกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม จนกอใหเกิดเศรษฐศาสตรหลากหลายสาขา ตั้งแต
เศรษฐศาสตร สัง คม (Social Economics) ไปจนถึง เศรษฐศาสตรวัฒนธรรม (Cultural
Economics) รวมตลอดจนเศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) ซึ่งตอมาแตกแขนง
เปนเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New Institutional Economics = NIE)
ในหมูนักเศรษฐศาสตร มีการยอมรับกันมากขึ้นวา การศึกษาและวิเคราะห
ปรากฏการณ แ ละประพฤติก รรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเฉพาะแตปจจัยทางเศรษฐกิจ
(Economics Factors) นั้นไมเพียงพอ จําเปนตองพิจารณาปจจัยทางสถาบันดวย ความเชื่อ
ดังกลาวนี้ยังผลใหเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) แตกแขนงเปนเศรษฐศาสตรการ
เมืองเชิงสถาบัน (Institutional Political Economy = IPE) ซึง่ กําลังแผขยายอิทธิพลทั้งในสาขา
วิชาเศรษฐศาสตรและสาขาวิชารัฐศาสตร
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นักเศรษฐศาสตรนํากรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดวย เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รุดหนาชนิดกาวกระโดด จน
มีเครือขายสารสนเทศผาน Internet โยงใยไปทั่วโลก นักเศรษฐศาสตรกาวรุดไปเสนอบทวิเคราะห
เกี่ยวกับ Internet รวมทั้งประเด็นทางนโยบาย พรมแดนแหงความรูในเรื่องนี้กอใหเกิดเศรษฐ
ศาสตรวาดวยอินเตอรเน็ต (Internet Economics) บางคนขนานนามวา Webnomics อันเปนคํา
ผสม ซึ่งเกิดจากการผนวก Web กับ Economics เขาดวยกัน โดยมุงใหหมายถึง Economics of
World Wide Web แตบางคนก็ตั้งชื่อใหมวา Netnomics อันเปนคําผสม ซึ่งเกิดจากการผนวก
Internet กับ Economics เขาดวยกัน โดยมุงใหหมายถึง Economics of Internet
Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนแขนงวิชาใหมของ
เศรษฐศาสตร ซึ่งมีความรุดหนาไลตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเศรษฐ
ศาสตรตองเสนออรรถาธิบายปรากฏการณและประพฤติกรรมอันของเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต ซึ่งเกิด
ขึ้นและผันแปรอยางรวดเร็ว ในประการสําคัญ เศรษฐศาสตรตองนําเสนอบทวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดจากอินเตอรเน็ต พรอมทั้งใหขอเสนอทางนโยบายในการแกปญหาเหลานั้น
พรมแดนแหงความรูของ Netnomics ขยายตัวอยางรวดเร็ว จนตองมีวารสารทางวิชาการโดย
เฉพาะ ซึ่งในปจจุบันศาสตราจารยฮันส อัมมัน (Gans M. Amman) แหง University of
Amsterdam ประเทศเนเธอรแลนดเปนบรรณาธิการ
ปริมณฑลของ Netnomics เห็นไดชัดเจนจากหนังสือชื่อ Internet Economics
(1997) ซึ่ง Lee W. McKnight และ Josiph P. Bailey เปนบรรณาธิการ
บทบาทของคอมพิ ว เตอร ที่ มี ต  อ การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระบบ
เศรษฐกิจเปนประเด็นที่มีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง ศาสตราจารยโรเบิรต โซโลว (Robert
Solow) นักเศรษฐศาสตรระดับรางวัลโนเบลแหง M.I.T. เคยเอื้อนเอยอมตพจนวา เราไดพบยุค
คอมพิวเตอร (Computer Age) ทุกแหงหน แตจะไมไดพบคอมพิวเตอรในสถิติประสิทธิภาพการ
ผลิต (Productivity Statistics) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภายหลังจากที่เกิดการปฏิวัติคอมพิวเตอร
(Computer Revolution) นานนับทศวรรษ ประสิทธิภาพการผลิตในสหรัฐอเมริกาไมมีการเปลี่ยน
แปลงที่สําคัญเลย (Challenge Magazine, January-February 1998) งานวิจัยเรื่อง The
Computer Revolution : An Economics Perspective (1997) ของ Daniel E. Sichel จุดปะทุ
วิวาทะในประเด็นนี้ ในประการสําคัญ Sichel แสดงใหเห็นความยากลําบากในการพิสูจนใหเห็น
วา การใชคอมพิวเตอรชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจไดอยางไร
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ความสําคัญของเครือขายอิเล็กทรอนิก (Electronic Networking) ที่มีตอโครง
สรางการผลิตเปนอีกหัวขอหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง ทั้งนี้เปนที่ประจักษชัดวา
อินเตอรเน็ตมีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมหนาของธุรกรรมในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคเศรษฐกิจการเงินและภาคการคาระหวางประเทศ การปริวรรตทางอิเล็กทรอนิก
(Electronic Exchange) ชวยเกือ้ กูลใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและการคาระหวาง
ประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว บัดนี้ ตลาดซื้อขายลวงหนาของเยอรมนี (German Futures
Exchange) ไมมตี วั ตนทางกายภาพ เพราะการซื้อขายกระทําผานอินเตอรเน็ต ยุโรปกับอเมริกา
เหนือไมตองซื้อขาย Music CDs ระหวางกัน เพราะสามารถ Download จากอินเตอรเน็ตและ
ชําระเงินผานอินเตอรเน็ตได
นักเศรษฐศาสตรมองอินเตอรเน็ตในฐานะระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ประเภทหนึ่ง Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนศาสตรที่ศึกษาตลาด
ที่จัดสรรบริการอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ตมิใชบริการไรราคา (Free Good) เพราะอินเตอรเน็ตมี
อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) และมีตลาด ในตลาดบริการอินเตอรเน็ต มีผูเกี่ยวของ
อยางนอย 3 ฝาย อันประกอบดวย ผูประกอบการ (Operators) ผูใชบริการ (Users) และผูควบคุม
กํากับ (Regulateors) ตลาดจะจัดระบบความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของ 3 ฝายนี้อยางไร ราคา
บริการอินเตอรเน็ตกําหนดขึ้นอยางไร รัฐบาลควรจะแทรกแซงหรือควบคุมกํากับระบบอินเตอรเน็ต
อยางไรจึงจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม รัฐบาลจะปองปรามและปราบปรามการฉอโกงที่
เกิดขึ้นในระบบอินเตรเน็ตไดอยางไร หาก E - Commerce เติบใหญจนเขามาแทนที่การคาตาม
ปกติ รัฐบาลจะเก็บภาษีการคาหรือภาษีมูลคาเพิ่ม รวมตลอดจนภาษีเงินไดจาก E - Commerce
ไดอยางไร เหลานี้ลวนแลวแตเปนคําถามที่นักเศรษฐศาสตรตองหาคําตอบ เพื่อใหทันตอการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมเศรษฐกิจ อันเกิดจากการขยายตัวของระบบอินเตอรเน็ต
ระบบอินเตอรเน็ตทําใหโฉมหนาของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงดวย มนุษยมิจํา
ตองทํางานในสํานักงานหรือโรงงานอีกตอไป หากสามารถทํางานในที่หางไกลจากสํานักงานหรือ
โรงงานได รวมทัง้ นั่งทํางานในบานไดดวย ระบบการทํางานกําลังแปรเปลี่ยนเปน Teleworking
และคนงานกําลังแปรสภาพเปน Teleworkers ทัง้ หมดนี้ทําใหระบบการแบงงานกันทํา (Division
of Labour) แปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญ
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การเติบโตของเครือขายอิเล็กทรอนิก และการเชื่อมโยงระหวางเครือขายตางๆ
(Networks Interconnection) นํามาซึ่งฐานขอมูลที่มีความถี่สูง (High-Frequency Data) ฐานขอ
มูลอันมหึมานีช้ วยขยายชองทางในการศึกษาวิจัยอยางสําคัญ
ณ บัดนี้ Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนแขนงวิชา
ทีน่ า จับตามอง และติดตามศึกษา
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The Computer Revolution : An Economic Perspective.
Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 1997.
หนังือเลมนี้เปนงานวิชาการชิ้นแรกๆที่จุดปะทุวิวาทะในวงวิชาการเศรษฐศาสตร
วา การปฏิวตั คิ อมพิวเตอรมีผลในการเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตมากนอยเพียงใด แมวาการใช
คอมพิวเตอรจะปรากฏเกือบทุกแหงหนในสหรัฐอเมริกา แตผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรที่มี
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ตอการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Growth) มีไมมาก ซึ่งไมตรงกับการคาดหวัง
โดยทั่วไป
Tapscott, Don.
Digital Economy.
New York : McGraw - Hill, 1996.
หนังสือเลมนี้นํ าเสนอบทวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นวา สังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พัฒนาแลวกําลังแปรโฉมเปนสังคมเศรษฐกิจแบบดิจิตทอล (Digital Economy) ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของภาคธุรกิจเอกชนเกือบโดย
สิ้นเชิง ทั้งในดานการผลิต การบริหาร และการตลาดแลว ยังมีผลในการผนึกอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมบันเทิงเขาดวยกันอีกดวย ประเทศที่
พัฒนาแลวกําลังแปรเปลี่ยนเปน New Economy โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหัวหอก เนื้อหา
ของหนังสือดังกลาวถึงผลเสียที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดแกปจเจกชน ธุรกิจ และสังคมดวย

