คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2544

โจเซฟ สติกลิตส กับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในทันทีทรี่ าชบัณฑิตยสถานทางวิทยาศาสตรแหงสวีเดน (The Royal Swedish
Academy of Sciences) ประกาศใหรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร หรือชือ่ อยางเปนทางการ
Sveriges Riksbank (Bank of Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred
Nobel ประจําป 2544 แกโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz) Website ของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย (www.columbia.edu) ก็ประโคมขาวโดยฉับพลัน คณะเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัย
โคลัมเบียถึงกับ ‘คุยโม’ วา อาจารยคณะนั้นยึดรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรถึง 3 ปในชวง
เวลา 5 ปทผี่ า นมานี้ เริ่มตนดวยศาสตราจารยวิลเลียม วิกกรีย (William Vickey) ในป 2539
ตามมาดวยโรเบิรต มันเดล (Robert Mundell) ในป 2542 และตบทายดวยโจเซฟ สติกลิตส
สติกลิตสเพิ่งยายมาอยูมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในป 2544 หลังจากที่ถูกกระทรวง
การคลังอเมริกัน ‘กดดัน’ ใหออกจากตําแหนงรองประธานธนาคารโลก หรือตําแหนงที่รูจักกัน
โดยทัว่ ไปวา หัวหนานักเศรษฐศาสตร (Chief Economist) สติกลิตสมิใช ‘ลูกหมอ’ ของ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ชนิดที่จะนําไป ‘คุยโม’ ได หากศึกษาประวัติของสติกลิตสแลว จะพบวา
สติกลิตสเปน ‘สิงหพเนจร’ เรรอ นไปเปนอาจารยในสถาบันตางๆ โดยที่แตละสถาบันอยูนานเพียง
2-3 ป สถาบันที่สติกลิตสอยูนานที่สุด คือ มหาวิทยาลัยพรินสตัน (Princeton University) เขาเคย
สังกัดมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford University) สองกรรมสองวาระ ครั้งแรกระหวางป
2517-2519 ครั้งที่สองในชวงปลายทศวรรษ 2530 ในทํานองเดียวกับที่เคยสังกัดมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด (Oxford University) สองครั้งสองครา ครั้งแรกในระหวางป 2516-2517 สังกัด
St. Catherine’s College ครัง้ ที่สองระหวางป 2519-2522 สังกัด All Souls’ College
ด ว ยเหตุ ที่ ส ติก ลิ ต ส เ คยเพ น พ า นสอนหนั ง สื อ ในประเทศอั ง กฤษ เขาจึ ง มี
สายสัมพันธกับนักเศรษฐศาสตรชั้นนําในประเทศนั้น ผูที่สนิทชิดเชื้อจนถึงกับผลิตงานวิชาการ
รวมกันกับเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเคมบริดจสองนาย คนหนึ่งคือ แอนโทนี แอตกินสัน (Anthony
B. Atkinson) ซึ่ ง ปจจุบัน ไปเป น Master ของ Nuffield College แหงมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด คนทั้งสองรวมกันเขียนหนังสือชื่อ Lectures in Public Economics (McGraw-Hill,
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1980) อันเปนตําราที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรการคลังยังคงตองอาน อีกคนหนึ่งคือ เดวิด นิวเบอรรี
(David M. G. Newberry) ซึง่ ปจจุบนั ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ Department of Applied
Economics แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ คนทั้งสองรวมกันเขียนหนังสือเรื่อง The Theory of
Commodity Prize Stabilization (Oxford University Press, 1981) อันเปนหนังสือที่นักศึกษา
เศรษฐศาสตรการเกษตรยังคงตองอาน
โจเซฟ สติกลิตสเกิดที่เมือง Gary มลรัฐ Indiana ในป 2485 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจาก Amherst College ในป 2507 และระดับปริญญาเอกจาก M.I.T. ในป 2509
ขณะมีอายุเพียง 24 ป ในป 2522 สติกลิตสไดรับรางวัล John Bates Clark Award จากสมาคม
เศรษฐศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (American Economic Association) รางวัลดังกลาวนี้ใหแก
นักเศรษฐศาสตรดาวรุงที่มีอายุไมเกิน 40 ป บรรดานักเศรษฐศาสตรอเมริกันชั้นนําในปจจุบัน
ลวนเคยไดรับรางวัลนี้มาเกือบทั้งสิ้น
ในการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรประจําป 2544 โจเซฟ สติกลิตส
ไดรับรางวัลรวมกับยอรจ อเกอรลอฟ (George A. Akerlof) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
ณ เมืองเบิรกเลย และไมเคิล สเปนส (Michael A. Spence) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด บุคคล
ทั้งสามไดรับรางวัลจากผลงานการวิเคราะหตลาดที่มีสารสนเทศอันไรสมมาตร (Markets with
Asymmetric Information)
สติกลิตสเปนศิษยเกา M.I.T. เหมือนกับอเกอรลอฟ สเปนสเหมือนกับสติกลิตส
ในสองดาน ในดานหนึ่ง สเปนสมีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยออกฟอรดเหมือนกับสติกลิตส
ตางกันแตเพียงวา สเปนสเปนนักศึกษาโดยไดรับทุน Rhodes Scholar (2509-2511) ในขณะที่
สติกลิตสเปนอาจารยมหาวิทยาลัยนั้น ในอีกดานหนึ่ง สเปนสเหมือนกับสติกลิตสที่ไดรับรางวัล
John Bates Clark Award จากสมาคมเศรษฐศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาในป 2524
อเกอรลอฟและสเปนสมีจุดเนนในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ชัดเจน งาน
วิชาการของบุคคลทั้งสองมุงวิเคราะหประเด็นปญหาอันเกิดความไมสมบูรณและความไรสมมาตร
ของสารสนเทศ บทความเรื่อง “The Market for Lemons” ของอเกอรลอฟ ซึง่ ตีพมิ พในป 2513
เปนงานคลาสสิกที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรสารสนเทศ (Economics of Information) ทุกคน
ตองอาน Lemons ในทีน่ มี้ ใิ ชมะนาว หากแตเปนภาษารวมสมัยที่หมายถึงรถยนตเกาที่เครื่องยนต
บางสวนชํารุด ในขณะที่เจาของรถยนตหรือชางรถยนตตระหนักวา รถยนตดังกลาวมีคุณภาพดี
เพียงใด แตผูที่ตองการซื้อรถยนตโดยทั่วไปมิไดมีขอมูลเสมอดวยเจาของ สภาวะที่ผูซื้อและผูขาย
มี ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพสิ น ค า ไม เ ท า เที ย มกั น แสดงถึ ง ลั ก ษณะความไร ส มมาตรของ
สารสนเทศ (Asymmetry of Information) ความไรสมมาตรของสารสนเทศกลายเปนแนวความคิด
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สําคัญในการทําความเขาใจโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ
(Performance) ในตลาดประเภทตางๆ
เศรษฐศาสตรสารสนเทศเปนสาขาวิชาที่ไมเคิล สเปนสมีงานบุกเบิกตั้งแตตน
Market Signelling : Information Transfer in Hiring and Related Screening Process
(Harvard University Press, 1974) ซึง่ แกไขปรับปรุงจากวิทยานิพนธปริญญาเอก นับเปนงาน
บุกเบิกที่สําคัญ การสงสัญญาณในตลาด (Market Signelling) เปนกลไกสําคัญในการบรรลุ
ดุลยภาพดานสารสนเทศ (Informational Equilibrium) ในตลาดแรงงานนายจางยอมตองการ
ทราบประสิ ท ธิภ าพการทํ างานของผู ที่ ตองการเปนลูกจาง มิฉะนั้นอาจตัดสินจางงานอยาง
ผิดพลาด กลาวคือ แทนที่จะวาจางบุคคลที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูง กลับไปวาจางผูที่มี
ประสิทธิภาพตํา่ นายจางมีสารสนเทศเกี่ยวกับผูสมัครงาน 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเปนสารสนเทศ
เกีย่ วกับลักษณะที่แปรมิเปลี่ยนได (Unalterable Characteristics) เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ
อีกประเภทหนึ่งเปนสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะที่แปรเปลี่ยนได (Alterable Characteristics)
อาทิเชน ทุนมนุษย (Human Capital) อันเกิดจากการลงทุนดานการศึกษา เปนตน วุฒิบัตรและ
ปริญญาบัตรทําหนาที่สงสัญญาณบอกตลาดแรงงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของผูสมัคร
งาน แตวุฒิบัตรและปริญญาบัตรอาจใหสัญญาณอยางไมมีประสิทธิภาพได
ในระยะหลัง ไมเคิล สเปนส หันไปศึกษาพลวัตการแขงขันในตลาดสินคาและ
บริ ก าร โดยเฉพาะอย า งยิ่ง ความสั ม พัน ธร ะหวา งยุท ธศาสตรการแขง ขัน ของหนว ยผลิ ตกับ
ผลปฏิบัติการในตลาด (Market Performance) กระนัน้ ก็ตาม ผลงานในดานเศรษฐศาสตร
สารสนเทศยังคงสถานะงานบุกเบิกที่สําคัญ
สติกลิตสแตกตางจากอเกอรลอฟและสเปนสในดานความหลากหลายของงาน
วิชาการ สติกลิตสมงี านบุกเบิกสําคัญในหลายสาขาวิชา ทั้งเศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตร
การเงิน เศรษฐศาสตรการเกษตร และเศรษฐศาสตรการพัฒนา ผลงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สารสนเทศส ว นใหญ เ ป น งานเขี ย นร ว มกั บ นั ก เศรษฐศาสตร ทั้ ง ที่ เ ป น มิ ต รสหายและลูก ศิ ษ ย
งานฉายเดี่ยวมีเพียงสวนนอย ดวยเหตุที่สติกลิตสมีผลงานบุกเบิกในหลากหลายสาขาวิชาเชนนี้
จึงมิใชเรื่องนาประหลาดในที่สติกลิตสรอคิวรับรางวัลโนเบล ในความเห็นของนักเศรษฐศาสตร
จํานวนไมนอ ย สติกลิตสสมควรไดรับรางวัลโนเบลฉายเดี่ยวมากกวาการรับรางวัลรวมกับผูอื่นดังที่
ประกาศในปนี้
แมวาสติกลิตสจะเชื่อมั่นการทํางานของกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ แตสติกลิตสมิไดสังกัดสํานักเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) สติกลิตสเปนผูนํา
ในการวิพากษฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) แมเมื่อดํารงตําแหนงรองประธาน
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ธนาคารโลก สติกลิตสก็วิพากษกองทุนการเงินระหวางประเทศอยางคงเสนคงวา อันกอใหเกิด
ความสัมพันธอันตึงเครียดระหวางองคกรโลกบาลนองพี่แหงเบรตตันวูดส (Bretton Woods
Institutions) สติกลิตสพยายามผลักดันใหมีการจัดระบบสถาปตยกรรมใหมสํ าหรับการเงิน
ระหวางประเทศ (New International Financial Architecture) ตลาดการเงินเปนตัวอยาง
คลาสสิกของตลาดที่มีสารสนเทศอันไมสมบูรณ ความไรสมมาตรของสารสนเทศปรากฏโดยทั่วไป
ในตลาดนี้ ผูบ ริหารสถาบันการเงินรูดีวา สถาบันการเงินที่ตนเปนผูบริหารมีฐานะความมั่นคงมาก
นอยเพียงใด แตเจาของเงินฝากหาไดมีสารสนเทศเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงินเสมอ
ดวยผูบริหารสถาบันการเงินนั้น ในทํานองเดียวกัน ผูบริหารสถาบันการเงินไมสามารถลวงรูถึง
ฐานะและความมั่นคงของบริษัทธุรกิจที่เปนลูกหนี้เสมอดวยเจาของหรือผูบริหารบริษัทธุรกิจนั้น
ความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศดังกลาวนี้ทําใหตลาดการเงินโดยพื้นฐาน
มิอาจมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ได ดวยเหตุดังนี้ สติกลิตสจึงเปนหัวหอกใน
การทวงติงและคัดคานนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) เพราะการเดิน
บนเสนทางเสรีนิยมในตลาดการเงินที่สารสนเทศมีความไมสมบูรณและมีลักษณะไรสมมาตร
ยอมนํามาซึ่งวิกฤติการณการเงินไดโดยงาย
แม ส ติก ลิ ตสจ ะเชื่ อมั่น ในการทํ างานของกลไกราคา แตสติก ลิตส ก็ มองเห็น
ความลมเหลวของกลไกราคา ในเรื่องที่กลไกราคาไมสามารถทํางานไดหรือทํางานไดอยางไมมี
ประสิทธิภาพ รัฐจําเปนตองเขามาแทรกแซง การชวยเหลือคนยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม
เปนหนาที่ของรัฐ การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) เปนเรื่องที่
ต อ งเปรี ย บเที ย บประโยชน ที่ สั ง คมได รั บ กั บ ต น ทุ น ที่ สั ง คมต อ งสู ญ เสี ย ในประการสํ าคั ญ
จะพิจารณาแตเพียงผลประโยชนระยะสั้นเพียงโสดเดียวมิได หากแตตองเปรียบเทียบประโยชนกับ
ตนทุนที่ตองเสียในระยะยาว
ภายหลังอุบัติการณตึก World Trade Center ถลมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
สติกลิตสออกมาฟนความหลังเรื่องการถายโอนงานรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport
Security) ไปใหเอกชน บริษัท รปภ. เอกชนพากันกดคาจาง อันเปนเหตุใหเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามบินยึดอาชีพอยูไดไมนาน การเขาและออกจากงานเปนไปดวยความถี่สูง สิ่งจูงใจ
ในการทํ างานมีนอย เนื่องจากคาจางตํ่ า จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ผูกอการรายเล็ดลอด
ขึ้นเครื่องบินไดโดยงาย การทาอากาศยานและสายการบินอาจมีกําไรระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการ
ถายโอนงาน รปภ. ไปใหเอกชน แตสังคมอเมริกันโดยสวนรวมเปนผูรับภาระตนทุนอุบัติการณ
เดือนกันยายน 2544

5
โจเซฟ สติกลิตสเปนนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักฝายขางนอยที่มีความคิดเสรี
นิยมทางการเมือง มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย มีความเอื้ออาทรทั้งตอคนยากจนและผูดอยโอกาส
ในสังคม และตอกลุมประเทศโลกที่สาม ในประการสําคัญ เปนนักวิชาการที่ซื่อสัตยตอวิชาการ

