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ดวงดาราในวงวิชาการเศรษฐศาสตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วุฒิสภาแหงสหรัฐอเมริกาใหความเห็นชอบในการแตงตั้งนายลอวเรนส ซัมเมอรส
(Lawrence H. Summers) ใหดารงตํ
ํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสืบตอจากนายโรเบิรต
รูบิน (Robert Rubin) เมือ่ ตนเดือนกรกฎาคม 2542 โดยที่มิใชมติเอกฉันท นับเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยในจํานวนไมกี่คนที่มีโอกาสไตเตาสูตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อาจารย
มหาวิทยาลัยทีไ่ ดดํารงตําแหนงนี้กอนนายซัมเมอรส ก็คือ นายยอรจ ชูลตส (George Shultz)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังในรัฐบาลประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ป 2515
ซัมเมอรสเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 พอล แซมมวลสัน (Paul Samuelson)
เปนญาติขางพอ และเคนเน็ธ แอรโรว (Kenneth J. Arrow) เปนญาติขางแม ทั้งแซมมวลสันและ
แอรโรวตางไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ซัมเมอรสสํ าเร็จการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
ทัง้ ระดับปริญญาตรี (ป 2518) และระดับปริญญาเอก (ป 2525) จาก M.I.T. เมือ่ สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยฮารวารดรับเปนอาจารย โดยใหตําแหนงศาสตราจารยขณะเมื่ออายุเพียง 28 ป สราง
ความฮื อฮาแกวงวิชาการเศรษฐศาสตร แตซัมเมอรสก็มิไดสรางความผิดหวังแกมหาวิทยาลัย
ฮารวารดและวงวิชาการเศรษฐศาสตร ตลอดระยะเวลาประมาณทศวรรษเศษที่ซัมเมอรสอยูในโลก
วิชาการ เขาไดผลิตงานวิชาการในระดับที่เปนการบุกเบิกพรมแดนแหงความรู ทั้งในดานตลาด
แรงงาน ตลาดการเงิน และการภาษีอากร ผลงานวิชาการอันโดดเดนทําใหซัมเมอรสไดรับรางวัล
John B. Clark Award
ซัมเมอรสสนใจการเมือง และใฝฝนที่จะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในป 2531 เขากระโดดเขาไปเปนที่ปรึกษานายไมเคิล ดูกากิส (Michael Dukakis) ซึ่งสมัครแขงขัน
เปนตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา เมือ่ นายดูกากิสตกมาตาย
ซั ม เมอร ส หั น เข็ ม มุ  งไปสูตํ าแหนง หัว หนา เศรษฐกร (Chief Economist) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง รอง
ประธานาธิบดีธนาคารโลกระหวางป 2534-2536 ครั้นในป 2536 เขากาวไปรับตําแหนงปลัดกระทรวง
การคลัง มีหนาที่รับผิดชอบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และเขยิบขึ้นไปเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลังในป 2538 จนทายที่สุดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตั้งแตตนเดือน
กรกฎาคม 2542 เปนตนมา
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ในเดือนธันวาคม 2531 นิตยสาร The Economist จัดอันดับนักเศรษฐศาสตร
ดาวรุง ทัง้ นีจ้ ากการประเมินความโดดเดนของงานวิชาการ และจากการประมวลความเห็นของนัก
เศรษฐศาสตรชั้นนํา The Economist เลือก ‘ดาวรุง’ จํานวน 8 คน ซึ่งเชื่อมั่นวา จะมีบทบาทใน
การบุกเบิกพรมแดนแหงความรูในอนาคต ในเวลานั้น ดาวรุงทั้ง 8 คนลวนแลวแตมีอายุตํ่ากวา 40 ป
สังกัด M.I.T. จํานวน 2 คน มหาวิทยาลัยฮารวารด 4 คน มหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัย
พรินสตันแหงละ 1 คน ในจํานวนนีเ้ ปนชาวตางชาติที่ทํางานในมหาวิทยาลัยอเมริกัน 3 คน (ไดแก
Jean Tirole, Alberto Alesina และ Andrei Shleifer) นอกนัน้ เปนชาวอเมริกัน (ดูตารางที่ 1)
สิบปใหหลัง การณปรากฏวา ดาวรุงทั้ง 8 ลวนมีบทบาทในการพัฒนาองคความรู
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สมดังความคาดหวัง เพียงแตวาวิถีชีวิตของแตละคนแตกตางกันไป
ซัมเมอรสติดอยูในบัญชีดาราของนิตยสาร The Economist ดวย ในกลุม ดาวรุง 8 คนนี้ มีอยูถึง 3
คนทีเ่ บีย่ งเบนวิถชี วี ติ จากโลกวิชาการไปสูโลกของการกําหนดนโยบาย นอกจากซัมเมอรสแลว ก็มี
เจฟฟรีย ซักส (Jeffrey Sachs) และอันเดร ชไลเฟอร (Andrei Shleifer)
เจฟฟรีย ซักส สังกัดมหาวิทยาลัยฮารวารดดุจเดียวกับซัมเมอรส งานวิชาการแรก
เริม่ ทีส่ รางชือ่ เสียงใหแก ซักส ก็คือ การวิเคราะหภาวะการวางงานที่ถีบตัวเพิ่มขึ้นในทศวรรษ 2510
และการวิเคราะหความไมสมบูรณของตลาดแรงงาน The Economics of Worldwide Stagflation
ซึง่ ซักสเขียนรวมกับไมเคิล บรูโน (Michael Bruno) ซึง่ ตอมาดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศอิสราเอล เปนงานที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2520 ตองอาน ในเวลาตอมา ซักส
หันไปจับงานวิเคราะหปญหาภาระหนี้ตางประเทศ เขากาวไปสูปริมณฑลของการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ ดวยการเปนที่ปรึกษารัฐบาลโบลิเวียในการกอบกูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหเขามี
งานวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจละตินอเมริกาในเวลาตอมา
แตงานที่ทําใหซกั สเปนทีร่ จู ักกันในวงกวาง ก็คือ การเปนที่ปรึกษารัฐบาลโปแลนต
ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในการปรับระบบเศรษฐกิจจากระบบคอมมิวนิสมมาสูระบบทุนนิยม ซักส
เห็นวาจะตองใชวิธีการปรับตัวชนิดเฉียบพลัน ดุจเดียวกับการใชไฟฟาช็อกคนที่เปนโรคประสาท
ดวยเหตุดังนี้ Shock Therapy จึงเปนยาขนานเอกที่ซักสแนะนําประเทศตางๆในยุโรปตะวันออกใช
เมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจยังไมสามารถชวยใหประเทศเหลานี้พนจากภาวะวิกฤต ซักสมักจะอางวา
เปนเพราะประเทศเหลานี้ใช Shock Therapy ไมมากพอ
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นับตัง้ แตเกิดวิกฤติการณการเงินอาเซียป 2540 เปนตนมา ซักสหันมาวิเคราะห
วิกฤติการณครัง้ นี้ และเสนอบทวิเคราะหวา ภาวะตื่นตระหนกทางการเงิน (Financial Panic) ทําให
วิกฤติการณการเงินอาเซียลุกลามอยางรวดเร็วและรายแรง ซักสเปนคนแรกๆที่ออกมาวิพากษกองทุน
การเงินระหวางประเทศวา วางยาเยียวยาอาเซียตะวันออกไมถูกทาง แทที่จริงแลว ซักสเปน ‘อริ’
กับกองทุนการเงินระหวางประเทศมาชานานแลว เขาไมเพียงแตวิพากษบทบาทของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศในละตินอเมริกาเทานั้น หากยังโจมตีวา เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย (Policy
Conditionalities) ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศบังคับใหรัสเซียและประเทศตางๆในยุโรปตะวัน
ออกตองปฏิบัติเปนเงื่อนไขที่ไมถูกตองอีกดวย
ซักสมิใชดาวรุงเพียงคนเดียวที่ ‘หากิน’ กับการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต
อันเดร ชไลเฟอรก็อยูในกลุมนี้ดวย ชไลเฟอรเปนชาวรัสเซียผูยึดโยงกับสํานักเศรษฐศาสตรนีโอ
คลาสสิก เดิมสังกัดมหาวิทยาลัยชิคาโก แตตอมายายมาอยูมหาวิทยาลัยฮารวารด งานวิชาการ
แรกเริม่ มุง ศึกษาตลาดการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประพฤติกรรมและบทบาทของผูซื้อขายหลักทรัพย
ประเภทที่เรียกวา Noise Traders ผูซึ่งไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับตลาด ในเวลาตอมา
ชไลเฟอรมีงานวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจและเศรษฐศาสตรการพัฒนา
ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต ชไลเฟอรเขาไปเปนที่ปรึกษารัฐบาล
รัสเซียในดานการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ซึง่ เกือ้ กูลใหเขาสามารถผลิตงาน
วิชาการในดานการฉอราษฎรบังหลวงและการบริบาลธุรกิจ (Corporate Governance)
ดาวรุง อีกสองคนมิไดกระโดดเขาสูโลกการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบาย หากแต ‘หากิน’ กับโลกหนังสือ พอล ครุกแมน (Paul Krugman) และ
เกร็กกอรี แมนคิว (Gregory Mankiew) อยูในกลุมนี้
พอล ครุกแมนแหง M.I.T. มีชอื่ เสียงจากการพัฒนาทฤษฎีการคาเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Trade Theory) อันถือเปนทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยใหม (New Trade Theory)
ครุกแมนเสนอบทวิเคราะหอันไดบทสรุปแตกตางจากสํานักคลาสสิกวา การคาเสรีมิไดชวยเพิ่มพูน
สวัสดิการของประเทศคูคา เพราะโลกแหงความเปนจริงมิไดเปนไปตามขอสมมติของสํานักคลาสสิก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่มิไดมีการแขงขันที่สมบูรณ (perfect competition) อุตสาหกรรมที่มี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมักจะมีผูผลิตนอยราย (Oligopoly) มิหนําซําผลผลิ
้
ตยังเพิ่มตามขนาด
การประกอบการ (Increasing Returns to Scale) อีกดวย ในสภาพการณดังกลาวนี้ นโยบายการ
คาเชิงยุทธศาสตรจะเปนประโยชนมากกวานโยบายการคาเสรี ดวยบทวิเคราะหเชนนี้ ครุกแมนจึงมี
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ความเห็นแตกตางจากจักดิษ ภควตี (Jagdish Bhagwati) ผูเ ปนอาจารย โดยที่ทั้งสองมักจะมี
วิวาทะเกีย่ วกับนโยบายการคาเสรีอยูบอยครั้ง
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศมิใชปริมณฑลเดียวที่สรางชื่อเสียงใหแกครุกแมน เขา
ยังมีงานวิชาการจํานวนมากเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน บทวิเคราะหวาดวย Exchange-Rate Target
Zones ใหมชี อื่ เสียงแกครุกแมนไมแพทฤษฎีการคาเชิงยุทธศาสตร นอกจากนี้ เขายังมีงานบุกเบิกใน
ดานภาระหนี้ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนไปไดที่การประนอมหนี้จะเปนประโยชนแก
ประเทศเจาหนี้ ผลงานอันโดดเดนเหลานี้ทําใหครุกแมนไดรับรางวัล John B. Clark Award
ครุกแมนไมเปนที่โปรดปรานของกลุมทุนการเงิน Wall Street ดังจะเห็นไดจากการ
ที่ Wall Street Journal เลนงานครุกแมนอยูบอยครั้ง สวนสําคัญเปนเพราะครุกแมนวิพากษตัว
แทนของกลุมทุนการเงินที่พยายามเปน ‘ผูป ระกอบการนโยบาย’ (Policy Entrepreneur) ในรัฐบาล
ชุดตางๆ โดยปราศจากความรูทางเศรษฐศาสตรที่ถองแท
ครุกแมนกลายเปน ‘ขวัญใจ’ ของผูน าประเทศในอาเซี
ํ
ยตะวันออก เมื่อเขาแสดง
ความเห็นในบทความเรื่อง “The Myth of East Asia Economic Miracle” วา ความมหัศจรรยทาง
เศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกเปนเพียงมายาภาพ พรอมทั้งใหคําพยากรณวา อาเซียตะวันออกจะ
ไมสามารถเติบโตในอัตราสูงไดนาน เนื่องจากเปนการเติบโตดวยการเพิ่มปริมาณปจจัยการผลิต
(Extensive Growth) หาใชการเติบโตดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Intensive Growth) ไม
เมือ่ ครุกแมนยางกรายมารวม Pacific Rim Forum ณ ศูนยการประชุมสิริกิติ์ในเดือนธันวาคม
2538 บรรดานักเศรษฐศาสตรแหงอาเซียตะวันออกพรอมใจกัน ‘เหยียบ’ ครุกแมน แตแลวครุกแมน
ก็กลายเปน ‘พระเอก’ เมื่ออาเซียตะวันออกเผชิญวิกฤติการณการเงินอยางรุนแรงนับแตเดือน
กรกฎาคม 2540 เปนตนมา
ครุกแมนมิไดเลือกเดินบนเสนทางการเมืองเพื่อมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ หรือเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลตางประเทศ เขายังคงผลิตงานวิชาการอยาง
สมํ่าเสมอ และ ‘หากิน’ ในโลกหนังสือดวยการเปนคอลัมนิสตของนิตยสาร Fortune หนังสือพิมพ
Financial Times รวมตลอดจน Slate (นิตยสารบน Internet) ผลผลิตอีกสวนหนึ่งจากการ ‘หากิน’
ในโลกหนังสือ ก็คอื หนังสือหลายตอหลายเลมที่มุงสูตลาดชาวบาน และกลายเปนหนังสือขายดี
เกร็กกอรี แมนคิว เดินบนเสนทางที่คลายคลึงกับครุกแมน แมนคิวสรางชื่อเสียง
จากการวิ เ คราะห โ ครงสร า งอั ต ราดอกเบี้ ย และฟ  น คื น ฐานะของสํ านั ก เศรษฐศาสตรเ คนส
(Keynesian Economics) เขาเปนผูนําของสํานัก New Keynesianism
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แมนคิวมิไดเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเปนคอลัมนิสตดุจดังครุกแมน หากแตหันเข็มไปเขียน
ตําราเศรษฐศาสตร และมีรายไดชนิดเปนกอบเปนกําจากการนั้น ตํารา Macroeconomics
(Worth Publishers) ทีเ่ ขาเขียนกลายเปนตําราขายดี จน Dryden Press เสนอเงินคาลิขสิทธิ์ 1.4
ลานดอลลารอเมริกันใหเขาเขียนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตน นับเปนคาลิขสิทธิ์ที่สูงเปนประวัติการณ
Principles of Economics ของแมนคิวกลายเปนตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่ขายดี จุดเดนของ
ตําราเหลานีอ้ ยูท ี่การใชภาษางายๆในการอธิบายเรื่องยากและซับซอน การดึงขอมูลจากโลกที่เปนจริง
เพือ่ เปรียบเทียบกับบทวิเคราะหทางทฤษฎี และการประมวลผลบทวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตร
ตางๆอยางรอบดาน
จัง ติโรล (Jean Tirole) และอัลแบรโต อเล็สสินา (Alberto Alesina) ยังคงเฝา
หอคอยงาชางดุจเดียวกับเมื่อกวาทศวรรษที่แลว
จั ง ติโ รล เป น นั ก เศรษฐศาสตร ช าวฝรั่ งเศส มี ผ ลงานโดดเด น ในสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตรจุลภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดองคการทางดานอุตสาหกรรม (Industrial
Organization) ติโรลใชทฤษฎีเกม (Game Theory) ในการบุกเบิกพรมแดนแหงความรูในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
อัลแบรโต อเล็สสินา เปนนักวิชาการชาวอิตาลี สังกัดทั้งคณะรัฐศาสตรและคณะ
เศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด มีผลงานสําคัญในการนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรมาวิเคราะห
ประพฤติกรรมและปรากฎการณทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจการเมือง
(Political Business Cycle) นับเปนผูบุกเบิกเศรษฐศาสตรการเมืองสมัยใหมที่รูจักกันในชื่อ
Political Economics หรือ New Political Economy อเล็สสินาเคยเปนที่ปรึกษารัฐบาลอิตาลีและ
เปนคอลัมนิสตในหนังสือพิมพในอิตาลีเปนครั้งคราว แตงานหลักยังคงเปนการผลิตงานวิชาการ
แซนฟอรด กรอสแมน (Sanford Grossman) เปนดาวรุงเพียงคนเดียวที่ออกไปจาก
ชุมชนวิชาการ โดยไปตัง้ บริษทั ธุรกิจของตนเอง และอาจเปนผูที่มีฐานะดีที่สุดในกลุมดาวรุงทั้ง 8
กรอสแมน เปนลูกศิษยของโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz) ทีม่ หาวิทยาลัย
พรินสตัน (Princeton University) มีผลงานโดดเดนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสารสนเทศ
(Economics of Information) เขาเปนดาวรุงพุงแรงในทศวรรษ 2530 จนไดรับรางวัล John B.
Clark Award ดุจเดียวกับซัมเมอรสและครุกแมน
ในป 2541 นิตยสาร The Economist สํ ารวจความเห็นผูนํ าในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร เพือ่ ตอบคําถามวา ใครเปนดาวรุงในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2540
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ผลการสํารวจพบวา คําตอบที่ไดรับไมมีเอกภาพ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมพบดวงดาราที่เดนชัดใน
วงวิชาการเศรษฐศาสตร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวงวิชาการเศรษฐศาสตรขาดแรงดึงดูดผูมีความ
สามารถอันสูงสงเขามายึดกุมอาชีพนี้ ตลอดทศวรรษ 2530 เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัวใน
ที่ตางๆและตลาดการเงินระหวางประเทศขยายพรมแดนครอบคลุมพื้นพิภพ ภาคเศรษฐกิจการเงิน
สามารถดูดซับบุคลากรที่ทรงความรูความสามารถ และที่เปนมันสมองชั้นยอดของโลก เนื่องจาก
สามารถเสนอจายเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆสูงกวาภาคเศรษฐกิจอื่นใด วงวิชาการเศรษฐศาสตร
มิอาจแขงกับภาคเศรษฐกิจการเงินในการแยงชิงทรัพยากรมนุษยได อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะการ
ขาดวาระการวิจัย (Research Agenda) ทีช่ ดั เจน หลังจากวิกฤติการณนํ้ามันป 2516 วงวิชาการ
เศรษฐศาสตรมีวาระการวิจัยที่ชัดเจน หากมิใชเปนการทํ าวิจัยเพื่อสนับสนุนสํ านักความคิด
Rational Expectations และ New Classical Economics ก็เปนการทําวิจัยเพื่อสนับสนุน New
Keynesian Economics ครั้นยางเขาสูทศวรรษ 2530 วาระการวิจัยเริ่มขาดความเดนชัด
นักเศรษฐศาสตรแตละคนตองแสวงหาวาระการวิจัยเอง
รายชื่อนักเศรษฐศาสตรดาวรุงในทศวรรษ 2540 ปรากฎในตารางที่ 2 ผูคนนอกวง
วิชาการเศรษฐศาสตรยากที่จะรูจักคนเหลานี้ได แมในหมูนักเศรษฐศาสตรดวยกัน ก็ยากที่จะติด
ตามผลงานของดวงดาราเหลานี้ไดหมด นิตยสาร The Economist สรางชือ่ ในการทํานายนัก
เศรษฐศาสตรดาวรุงในทศวรรษ 2530 มาแลว จึงเปนเรื่องนาติดตามวา ทําเนียบดวงดาราในวง
วิชาการเศรษฐศาสตรในทศวรรษ 2540 จะตรงตอความเปนจริงหรือไม
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ตารางที่ 1
นักเศรษฐศาสาตรดาวรุงในทศวรรษ 2530
จากการจัดอันดับของนิตยสาร The Economist
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ตารางที่ 2
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