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รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประกาศชื่อผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรประจํ าป 2535 โดย
ราชบัณฑิตยสถานทางวิทยาศาสตรแหงสวีเดน (Royal Swedish Academy of Sciences)
เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2535 ที่ผานมานี้ นับเปนการตอกยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา รางวัลโนเบลมีไว
สําหรับนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเทานั้น นักเศรษฐศาสตรนอกกระแสหลักอยาไดหมายปอง
เปนอันขาด (ดูตารางที่ 1)
เมื่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลตัดสินใจที่จะใหรางวัลสาขาเศรษฐศาสตรในป
2511 โดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารสวีเดนแหงหนึ่งชื่อ Riksbank เนื่องใน
โอกาสที่ธนาคารแหงนั้นมีอายุครบ 300 ปนั้น คณะกรรมการฯกําหนดแนวทางที่จะใหรางวัลแก
ผูที่กอใหเกิดความกาวหนาในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในฐานะที่เปน `ศาสตร' และเริ่มใหรางวัลนี้
ในป 2512
ตลอดชวงเวลา 24 ปที่ผานมานี้ มีนักเศรษฐศาสตรไดรับรางวัลโนเบลรวม 32
คน ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในบางป (2512 2515 2517 2518 2520 และ 2522) มีผูไดรับรางวัล
รวมกัน 2 คน เฉพาะป 2533 มีผูรับรางวัลรวมกันถึง 3 คน แมวาคณะกรรมการฯจะใหความ
สําคัญแกงานวิชาการที่ใชวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร (scientific method) แตการตัดสิน
ใหรางวัลนั้นไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคลได รางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรจึงมีสถานะไมแตกตางจากรางวัลโนเบลดานวรรณกรรมและดานสันติภาพ เพราะ
ทุกปที่มีการประกาศรางวัล มักจะมีเสียงวิพากษวิจารณวา เหตุใดคนนี้จึงไดรับรางวัล แตคนนั้น
มิไดรับรางวัล แทที่จริงแลว แมแตรางวัลในสาขาฟสิกซ เคมี และแพทยศาสตร ก็มิไดรอดพน
จากเสียงวิพากษวิจารณในทํานองเดียวกันนี้ เนื่องเพราะไมมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรในการ
กําหนดวา งานวิชาการใดกอใหเกิดความ `กาวหนา' ทางวิชาการ หรือเปน `ประโยชน' แก
มวล มนุษยชาติ `มากกวา' งานวิชาการอื่นๆ
การใหรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในชวงเวลา 24 ปที่ผานมานี้ไดสื่อขาวสาร
ที่ซอนเรน (hidden message) วา งานวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตรจะไดรับการยกยองวาเปน
งานวิชาการที่ดี ก็ตอเมื่อเปนงานวิชาการที่อาศัย `วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร' (scientific

2
method) อธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางเศรษฐกิจดวยตัวแปรทางเศรษฐกิจ (economic
variables) และจะตองพยายามใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) การศึกษา
พฤติกรรมและปรากฎการณทางเศรษฐกิจในลักษณะสหวิทยาการมิไดรับการยกยองเทาที่ควร
ยิ่งการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจดวยแลวเกือบจะอยูนอกสารบบในการพิจารณารางวัล
ในบรรดานักเศรษฐศาสตรจํานวน 32 คนที่ไดรับรางวัลโนเบล มีเพียง 2 คน
เทานั้นที่มีผลงานในลักษณะสหวิทยาการ เมื่อกุนนาร เมอดัล (Gunnar Myradl) และฟรีดดริก
ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich A.von Hayek) ไดรับรางวัลนี้รวมกันในป 2517 นั้น ผูคนจํานวนไมนอย
พากันคิดวา การใหรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรจะมีความเปน `กลาง' มากขึ้น อยางนอย
ที่สุดงานวิชาการนอกกระแสหลักจะไดรับการยกยองเชิดชูมากขึ้น เซอรอารเธอร หลุยส (Arthur
Lewis) ซึ่งไดรับรางวัลนี้ในป 2522 แมจะมีผลงานดาน `ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ' แตหาก
จะยึดถือเกณฑการจําแนกของ D.C. Coleman, History and the Economic Past (1987) แลว
งานของหลุยสนาจะจัดอยูในกลุม Economic Past มากกวา Economic History และหากจะให
รางวัลแกนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจแลว ยังมีนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจจํานวนมากที่มีงานดีเดน
กวาหลุยส
อุดมการทางการเมืองนับเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดตัวผูรับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร แมจะมีการใหรางวัลแกลีโอนิค คานโทโรวิช (Lenoid V. Kantorovich)
นักเศรษฐศาสตรชาวรัสเซียในป 2518 แตการใหรางวัลครั้งนั้นก็เปนไปเพื่อลดทอนเสียงครหา
ในขอที่ไดใหรางวัลแกวาสสิลี ลีออนเทียฟ (Wassily Leontief) มากอนแลวในป 2516 แตการที่
คณะกรรมการฯมิไดใหรางวัลนี้แกไมเคิล คาเล็กซกี้ (Michael Kalecki) นักเศรษฐศาสตร ชาว
โปแลนด ผูมีผลงานเสมอดวยจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes) นับเปน
การทํ าลายคุณคาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรโดยแท ความอัปยศยิ่งมีมากขึ้นไปอีก
เมื่อนายพอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) กลาวถึงนางโจน โรบินสัน (Joan Robinson) วา
เหตุที่เธอผูนี้มิไดรับรางวัลโนเบล มิใชเพราะความออนดอยของงานวิชาการ หากแตเปนเพราะ
อุดมการทางการเมือง แซมมวลสันไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2513 ในอดีต
เคยมีวิวาทะกับโจน โรบินสัน เกี่ยวกับทฤษฎีทุน (Theory of Capital) ซึ่งเปนวิวาทะที่ยืดเยื้อ
นานนับทศวรรษ แตแซมมวลสันก็มีใจกวางพอที่จะยอมรับวา โจน โรบินสัน มีผลงานอันควร
แกการไดรับรางวัลโนเบล ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักจํานวนมาก
หลายมิอาจยอมรับเธอ มิใชเพียงเพราะเหตุวา โจน โรบินสัน วิพากษวิจารณแนวความคิดและ
ทฤษฎี ข องสํ านั ก นิ โอคลาสสิก มาอยา งตอเนื่ องเทานั้น หากทวายังมิอาจทนฟงหรือทนอาน
บทวิจารณที่เต็มไปดวยถอยคําอันเสียดสี กระแนะกระแหน และเยาะเยยถากถางอีกดวย แมเธอ
จะเปนสาวกและคนสนิทของเคนส แตในบั้นปลายแหงชีวิต เศรษฐทรรศนของเธอเอนเอียงไป
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ข า งคาเล็กซกี้ ม ากกวาเคนส แมเธอจะเปนนักศึกษาลักธิมารกซิสม จนถึงกับเขียนหนังสือ
เศรษฐศาสตร ใ นแนวทางมาร ก ซิ สม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิวัติวัฒ นธรรมในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน แตพวกมารกซิสตก็ไมยอมรับวา เธอเปนมารกซิสต
ในจํานวนนักเศรษฐศาสตร 32 คน ที่ไดรับรางวัลโนเบล มีสัญชาติอเมริกันถึง
20 คน (62.5%) และสัญชาติอังกฤษ 5 คน (15.6%) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2 สถิติ
ดังกลาวนี้อาจฉายภาพความเกงกาจของนักเศรษฐศาสตรอเมริกันและอังกฤษเกินกวาความ
เปนจริงอยูบาง เพราะหลายคนถือกําเนิดในประเทศอื่น แตมาแปลงสัญชาติในภายหลัง ตัวอยาง
ของนักเศรษฐศาสตรสัญชาติอเมริกัน ไดแก Wassily Leontief (รัสเซีย) Tjalling C. Koopmans
(เนเธอรแลนด) Gerard Debreu (ฝรั่งเศส) Franco Modigliani (อิตาลี) และ Ronald Coase
(อังกฤษ) ตัวอยางของนักเศรษฐศาสตรสัญชาติอังกฤษ ไดแก Sir Arthur Lewis (เวสตอินดีส) และ
Friedrich A.von Hayek (ออสเตรีย)
การที่รางวัลโนเบลตกกระจุกแกนักเศรษฐศาสตรอเมริกันในชวง 24 ปที่ผานมานี้
สวนหนึ่งก็สะทอนใหเห็นวา ศูนยการศึกษาเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดยายขามฟากมหาสมุทร
แอตแลนติก จากลุมสมุทรทะเลเหนือไปสูสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นในคาบ
เวลาเดี ย วกั บ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงศู น ย อํ านาจในระบบทุ น นิ ย มโลก การเติ บ โตของลั ท ธิ
คอมมิวนิสม และลัทธินาซีในยุโรปในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สองมีสวนขับดันนักวิชาการออก
จากสหภาพโซเวียต ยุโรปตะวันออก และเยอรมนี บางสวนอพยพไปสหรัฐอเมริกา และบางสวน
กระจัดกระจายอยูในยุโรปตะวันตก ภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่สองและการเติบใหญของสห
ภาพโซเวียต นับเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหนักวิชาการจํานวนมากอพยพจากยุโรปไปสูสหรัฐ
อเมริกาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และทายที่สุด นโยบายอุดมศึกษาของรัฐบาลนาง
มารกาเรต แธตเชอร มีสวนขับดันอาจารยวิชาเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอย (ไมวาจะมีสัญชาติ
อังกฤษหรือไม) อพยพจากอังกฤษไปสูสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยุโรปมีปจจัยผลักดันใหนักวิชาการ
อพยพออกนอกทวีป สหรัฐอเมริกากลับมีปจจัยดึงดูดชนชั้นมันสมองจากตางประเทศ ไมวาจะเปน
โครงสรางเงินเดือนและสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจอื่นๆ รวมตลอดทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งปวง
และบรรยากาศในการแขงขันในหมูนักวิชาการดวยกัน
ในประวัติศาสตรอารยธรรมตะวันตก ศูนยกลางแหงวิทยาการแตดึกดํ าบรรพ
เคยอยูในบริเวณลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน โดยที่มีการโยกยายศูนยวิทยาการตามขอบสมุทรแหงนี้
เปนเวลานับรอยๆป ครั้นในคริสตศตวรรษที่ 17 ศูนยกลางแหงวิทยาการไดโยกยายไปสูบริเวณ
ลุมสมุทรทะเลเหนือ แลวจึงขามฟากไปสูอเมริกาเหนือในปลายคริสตศตวรรษที่ 19
ในอนาคตอันไมไกลนักนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในระบบทุนนิยมโลกอาจ
ผลักดันใหศูนยกลางการศึกษาเศรษฐศาสตรกระแสหลักเคลื่อนยายไปจากสหรัฐอเมริกา
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ตารางที่ 1
รายชื่อนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล
2512 - 2535
ป
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

2534
2535

ผูรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
Ragnar Frisch
Jan Tinbergen
Paul A. Samuelson
Simon Kuznets
Kenneth J. Arrow
Sir John R. Hicks
Wassily Leontief
Gunnar Myrdal
Friedrich A. von Hayek
Leonid V. Kantorovich
Tjalling C. Koopmans
Milton Friedman
Bertil Ohlin
James E. Meade
Herbert A. Simon
Sir Arthur Lewis
Theodore Schultz
Lawrence R. Klein
James Tobin
George J. Stigler
Gerard Debreu
Sir Richard Stone
Franco Modigliani
James M. Buchanan
Robert M. Solow
Maurice Allais
Trygve Haavelmo
Harry M. Markowitz
William F. Sharpe
Merton H. Miller
Ronald Coase
Gary S. Becker

สัญชาติ
นอรเวย
เนเธอรแลนด
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
อังกฤษ
สหรัฐฯ
สวีเดน
อังกฤษ
รัสเซีย
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สวีเดน
อังกฤษ
สหรัฐฯ
อังกฤษ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
อังกฤษ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส
นอรเวย
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
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ตารางที่ 2
จํานวนนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล
จําแนกตามสัญชาติ
2512 - 2535
สัญชาติ

จํานวน

%

อเมริกัน
อังกฤษ
สวีเดน
นอรเวย
เนเธอรแลนด
ฝรั่งเศส
รัสเซีย

20
5
2
2
1
1
1

62.5
15.6
6.3
6.3
3.1
3.1
3.1

รวม

32

100.0

