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ไม่บ่อยคร้ังนักท่ีผู้รับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นท่ี
รู้จักกันดีอยู่แล้วโดยสาธารณชน รางวัลประจําปี 2551 ที่
เพ่ิงประกาศไปเข้าข่ายน้ีเพราะผู้ได้รับรางวัลคือ Paul 
Krugman นักวิจารณ์สังคมและเศรษฐกิจคนสําคัญของโลก 
เขาเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ New York 
Times มายาวนาน 
 
เศรษฐศาสตร์เป็นหน่ึงใน 7 สาขา (การแพทย์ ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา วรรณกรรม และ
เศรษฐศาสตร์) ที่มีการมอบรางวัลโนเบิลกันทุกปีโดย The 
Royal Swedish Academy of Sciences เป็นผู้คัดเลือก 
Krugman ชาวอเมริกันเช้ือสายยิว อายุ 55 ปี เป็นผู้
ได้รับรางวัลคนเดียวในปีน้ี ซ่ึงค่อนข้างแตกต่างจากหลาย
ปีที่ผ่านมา เขาจึงรับเงินรางวัลไป 10 ล้านโครน 
(ประมาณ 44 ล้านบาท) 
 
Krugman ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ Princeton เขาเขียน
บทความวิชาการ กว่า 200 ช้ิน และหนังสือ 20 เล่ม 
ทั้งวิชาการและไม่วิชาการ ตําราเล่มหน่ึงของเขาท่ีรู้จักกัน
ดีและใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกในวิชา International 
Economics ก็คือ International Economics : Theory 
and Practice 
 
สาธารณชนท่ัวโลกรู้จักเขาดีจากการเป็นนักวิจารณ์
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ
ประธานาธิบดีบุชตลอด 8 ปีที่ผ่านมา คําวิจารณ์ของเขามี
เหตุมีผล มีข้อมูลสนับสนุนอย่างน่าเช่ือถือ คอลัมน์ของเขา
ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อความคิดในด้านเศรษฐกิจท่ัวโลก เขา
ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 50 นักเศรษฐศาสตร์ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน 
 
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยํากุ้ง" เมื่อ 10 ปีก่อน เขา
วิจารณ์นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ของเอเชียตะวันออก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ก่อนหน้าน้ันเขา
สนับสนุนข้อถกเถียงของนักเศรษฐศาสตร์สองคนคือ 
Laurence Lau และ Alwyn Young ที่ว่าการเจริญเติบโต
อย่างน่ามหัศจรรย์ของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกไม่ใช่ 

 

 

 

 

เร่ืองน่าตื่นเต้นหรือเป็นผลจากโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่แต่
อย่างใด หากเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการใช้
แรงงานและทุนมากข้ึนเป็นพิเศษเท่าน้ัน 
 
Krugman อธิบายว่าอัตราการเจริญเติบโตสูงเช่นน้ีจะไม่
ยั่งยืน เพราะมิได้เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพ 
(productivity growth) หรือการเพ่ิมข้ึนของความสามารถ
ในการผลิตของแต่ละหน่วยของวัตถุดิบซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญ
ของการสร้างความกินดีอยู่ดีของทุกสังคม เขาพยากรณ์ว่า
เมื่อวัตถุดิบถูกใช้งานมากข้ึนจนเกือบเต็มที่แล้ว และหากมี
ปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่สนับสนุนการขยายตัว เศรษฐกิจใน
เอเชียตะวันออกก็จะประสบปัญหา กล่าวคือเศรษฐกิจไม่
สามารถขยายตัวได้อย่างอัศจรรย์เหมือนเดิม  
 
Krugman ได้มาพูดที่ประเทศไทยเมื่อ 3 ปีก่อน ในการ
เตรียมงานคร้ังน้ันผู้เขียนกับเพ่ือนๆ ได้ช่วยกันเขียน
เร่ืองราวของเขาในสื่อเพ่ือปูพ้ืนฐานความเข้าใจ ผู้เขียนได้มี
โอกาสพูดคุยกับเขาด้วยอย่างรู้สึกประทับใจในความจริงใจ
ของเขาท่ีมีต่อเศรษฐกิจต่างๆ ในโลก 
 
ในการบรรยายคร้ังน้ันจําได้แม่นว่าเขาได้พูดถึงเร่ืองฟอง
สบู่ของอสงัหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ได้เตือนว่าจะ
นํามาซ่ึงปัญหา (แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะร้ายแรงถึงกับ
นําไปสู่วิกฤต "แฮมเบอร์เกอร์" ดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี
เพราะก็คงนึกไม่ถึงเหมือนกัน) 
 
การเป็นเพียงนักคิด นักวิจารณ์ และคอลัมนิสต์ ไม่ว่าจะมี
คนอ่านมากเพียงใดก็ไม่อาจทําให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบิล
ได้ หากจะได้รับรางวัลก็จําเป็นต้องมีส่วนอย่างสําคัญใน
การนําสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจโลกได้
ดียิ่งข้ึน 
 
ในเร่ืองการค้าระหว่างประเทศ นับตั้งแต่ ค.ศ.1800 เป็น
ต้นมา ทฤษฎีของ David Ricardo เร่ือง Comparative 
Advantage (ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ) ซ่ึงอธิบายว่า 
แต่ละประเทศส่งสินค้าออกไปขายไม่เหมือนกันก็
เน่ืองมาจากข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านต้นทุนของ
แต่ละประเทศแตกต่างกัน 



 
ทฤษฎีน้ีเป็นหลักของการอธิบายการค้าระหว่างประเทศมา
ยาวนานและขยายความด้วยงานของ Eli Heckscher 
และ Bertil Ohlin ในเร่ืองการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การ
มีทุนและแรงงานที่แตกต่างกันในเชิงเปรียบเทียบ 
เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ฯลฯ จนสรุปว่าการค้าระหว่าง
ประเทศทําให้แต่ละประเทศเน้นการผลิตเพ่ือส่งออกสินค้า
แต่ละอย่างแผกกันไป 
 
สิ่งที่เกิดข้ึนในโลกการค้าระหว่างประเทศเป็นจริงตาม
คําอธิบายที่น่าเช่ือถือน้ีมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ดี 
ในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 แบบแผนของการค้า
ระหว่างประเทศผิดแปลกไปจากคําอธิบาย กล่าวคือเกิด
การค้าระหว่างประเทศท่ีรํ่ารวยในสินค้าจากอุตสาหกรรม
เดียวกัน (intra-industry trade) บางประเทศส่งออกและ
นําเข้าสินค้าท่ีเกือบจะเป็นประเภทเดียวกัน เช่น สวีเดน 
ทั้งส่งออกและนําเข้ารถยนต์ 
 
ในปี 1979 Krugman เสนอคําอธิบายอย่างชัดเจน
เก่ียวกับแบบแผนการค้าที่เกิดข้ึนใหม่อย่างท่ีไม่เคยมีใครทํา
มาก่อน ซ่ึงหมายความว่าเขาพัฒนา ดัดแปลง และปฏิเสธ 
บางส่วนของทฤษฎี Comparative Advantage ที่รํ่าเรียน
กันมากกว่า 200 ปี 
 
การนําเสนอคร้ังน้ีของ Krugman โดยแท้จริงแล้วก็คือการ
นําเสนอทฤษฎีใหม่ของการค้าระหว่างประเทศโดยอธิบาย
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดข้ึนโดยอาศัย concept ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า economy of scale (การลดลง
ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากขนาดของการผลิต) กล่าวคือใน
การผลิตสินค้าถ้าผลิตในขนาดการผลิตขนาดใหญ่ ต้นทุน
ต่อหน่วยก็จะลดลง ตัวอย่างมีให้เห็นง่ายๆ คืออาหารถุง 
(ขายได้ 20-30 บาท เพราะทํากับข้าวขายแต่ละคร้ังแบบ
เลี้ยงยักษ์) ข้าวสุกถุงละ 5 บาท (แถวหน้ามหาวิทยาลัย
รามคําแหงหุงข้าวแบบน่ึงคร้ังละเป็นกระสอบ) ค่าไฟฟ้า 
ค่าประปา ปุ๋ยจากต่างประเทศ มีราคาถูกเพราะมีการผลิต
ขนาดใหญ่ 
 
บทความ 10 หน้าของ Krugman ใน Jourmal of 
Intermational Economics ในปี 1979 เสนอทฤษฎีใหม่
น้ีที่ระบุว่าภายใต้การมีรสนิยมที่หลากหลายของผู้บริโภค 
การค้าระหว่างประเทศในลักษณะ intra-industry trade 
จะเกิดข้ึนได้ทั้งท่ีมีความแตกต่างกันและเหมือนกันในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี และการมีปัจจัยการผลิต 
 
โมเดลของ Krugman อธิบายว่าจะเป็นประโยชน์แก่แต่ละ

ประเทศหากจะเชี่ยวชาญในการผลิตสินคา้แต่ละแบรนด์
โดยหาประโยชน์จาก economy of scale และขายให้
ประเทศอ่ืนซ่ึงก็ทําอย่างเดียวกัน ดังน้ันการค้าระหว่าง
ประเทศจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้
บริโภคสินค้าหลากหลายและผู้ผลิตก็สามารถผลิตได้ใน
ราคาต่ํา 
 
economy of scale มีบทบาทสําคัญที่ทําให้ intra-
industry เกิดข้ึนได้และเป็นตัวอธิบายแบบแผนใหม่ของ
การค้าระหว่างประเทศ ถึงแม้ทฤษฎีใหม่จะสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ใหม่ได้ดีกว่าทฤษฎี Comparative 
Advantage ดั้งเดิม แต่ก็ใช่ว่าจะทดแทนเสียทั้งหมด 
ความสําคัญของทฤษฎีใหมอ่ยู่ตรงท่ีว่ามันได้เสริม
คําอธิบายของทฤษฎีเก่า (รวมทั้งทฤษฎี Heckscher-
Ohlin) พร้อมกับเปิดไอเดียใหม่ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดงาน
ศึกษาวิจัยข้ึนมาอีกมากมายใน 30 ปีที่ผ่านมาซ่ึงทําให้
เข้าใจได้ดีข้ึนว่าโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร 
การค้าระหว่างประเทศมีผลกระทบอย่างไร และเมื่อเข้าใจ
ชัดเจนข้ึนก็ทําให้สามารถรับมือกับปัญหาได้ดีข้ึนกว่าเดิม
เป็นอันมาก 
 
Krugman สมควรที่จะได้รับรางวัลน้ีอย่างยิ่งเพราะไม่
เพียงแต่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แก่โลกเท่าน้ัน วัตรปฏิบัติใน
ชีวิตของเขาก็ไม่มีอะไรที่จะตําหนิได้ มีความมั่นคงในความ
เช่ือของเขาท่ีว่าโลกาภิวัตน์เป็นผลดีแก่โลกตราบท่ีอยู่
ภายใต้การสอดส่องกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 


