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เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Professor Joseph Stiglitz นัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบิลได้มาพูดที่กรุงเทพฯ ใน
โครงการสัมมนาของหนังสือพิมพ์ The Nation ผมได้มี
โอกาสฟังและมีส่วนร่วมในบางส่วนของงานน้ี จึงขอนํา
สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ "ดังนอกบ้าน" ผู้น้ี
พูดมาเล่าสู่กันฟัง 
 
ถ้าจะซาบซ้ึงสิ่งท่ี Dr.Stiglitz พูดคงต้องทราบประวัติ
ก่อนว่ามีที่มาท่ีไปอย่างไร 
 
Stiglizt เรียนจบจาก MIT เคยสอนหนังสือท่ี 
Oxford/Cambridge/Princeton/Yale/Stanford/Duke/ 
MIT ฯลฯ ปัจจุบันสอนท่ีมหาวทิยาลัย Columbia เมื่อ
เร็วๆ น้ีมีงานวิจัยระบุว่าเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่งาน
ของเขาถูกอ้างอิงมากที่สุดในโลก 
 
Stiglizt เขียนหนังสือกว่า 19 เล่ม มีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการกว่า 300 บทความ ปัจจบุันอายุ 66 ปี 
เขาจัดอยู่ในกลุ่มความคิดที่เรียกว่าเกือบซ้ายสุดในทาง
เศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือฝ่ายซ้ายเช่ือใน
การแทรกแซงของภาครัฐในการทํางานของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม (ขวาสุดก็คือปรมาจารย์รางวัลโนเบิล 
Milton Friedman ผู้ล่วงลับไปแล้ว) 
 
Stiglizt เป็นนักเศรษฐศาสตร์ "ขวัญใจประเทศกําลัง
พัฒนา" ในขณะที่เขาเป็น Chief Economist ของ
ธนาคารโลกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียเมื่อ 12 ปีก่อน 
เขาวิพากษ์วิจารณ์บทบาทและวิธีการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของ IMF อย่างหนักว่าวิธีการท่ีใช้น้ันเป็นการ
ทําลายมากกว่าสร้างสรรค์ จนเขาไม่ได้รับสัญญาจ้าง
งานเทอมที่สอง โดยถูกบีบให้ลาออกก่อนครบเทอมแรก
เล็กน้อย 
 
และไม่นานหลังจากการลาออก ในปี 2001 เขาก็ได้รับ
รางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร์ 

 
 

 

 

ผมจําได้ว่าเมื่อประมาณตอน "ปีเผาจริง" คือ 1998 
หรือ 1999 เขาได้ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ชวน หลีก
ภัย และถ้าจําไม่ผิดได้พบคุณอภิสิทธ์ิ นายกฯคนปัจจุบัน
ด้วย และคาดว่าคงมีการติดต่อกับคุณอภิสิทธ์ิอยู่เป็น
ระยะเพราะ Stiglizt เดินทางไปรอบโลกตลอดเวลา เมื่อ
นายกฯอภิสิทธ์ิได้รับเชิญไปประชุม World Economic 
Forum ที่ Davos สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเข้ารับ
ตําแหน่งใหม่ๆ ก็ได้พบกันและคงเป็นที่มาของการเป็นที่
ปรึกษารัฐบาลไทยของอาจารย์ Stiglitz 
 
มีสิ่งแปลกเก่ียวกับนักเศรษฐศาสตร์ผู้น้ี น่ันก็คือเขาไม่
เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางและช่ืนชอบนักในสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้จะได้รับรางวัลโนเบิลก็ตาม แต่เขากลับได้รับความ
นิยมมากจากคนนอกประเทศไม่ว่ายุโรป อเมริกาใต้ หรือ
เอเชีย โดยเฉพาะในจีน 
 
เหตุผลหน่ึงที่ไม่เป็นท่ีนิยมในสหรัฐอเมริกาก็คือเขา
นําเสนอความคิดที่ตรงข้ามกับกระแสหลักของคน
อเมริกัน กล่าวคือเขาเห็นว่าภาครัฐควรมีบทบาทในการ
แทรกแซงเศรษฐกิจมากเพราะไม่อาจไว้วางใจกลไกตลาด
ได้ ซ่ึงการเห็นว่าภาครัฐที่ดีที่สุดคือภาครัฐที่เล็กสุดเป็น
ความเช่ือดั้งเดิมและเป็นท่ีนิยมกันมากมาตั้งแต่สมัย
ประธานาธิบดีเรแกน (ในอังกฤษก็สมัยของนางแทตเชอร์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี) 
 
Stiglizt รู้เร่ืองสายสนกลในของนโยบายรัฐบาลเป็นอย่าง
ดี เพราะในช่วง 1993-1995 เขาเป็นสมาชิกของคณะ
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคลินตัน และในปี 
1995-1997 ก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
ก่อนที่จะไปเป็น Senior Vice President และ Chief 
Economist ของธนาคารโลก 
 
เมื่อมาพูดที่บ้านเราก็ไม่ผิดหวังเลย Stiglizt ช้ีให้เห็นว่า
วิกฤตเศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีเป็นผลพวงจากความล้มเหลว
คร้ังยิ่งใหญ่ของระบบตลาดเสรีของสหรัฐอเมริกาท่ีขาด
การควบคุม คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่านโยบายทาง
เศรษฐกิจเสรีที่นําโดยโลกตะวันตกคือความสําเร็จทั้งที่
ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดข้ึนกับประเทศต่างๆ น้ันมีผล
กว้างไกลมาก ความเช่ือในเร่ืองกลไกควบคุมตัวเองเป็น



สิ่งเหลวไหล ระบบการเงินภายใต้ตลาดเสรีที่ขาดการ
ควบคุมของโลกตะวันตกทํางานอยู่ได้ก็เพราะการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐซํ้าแล้วซํ้าเล่า 
 
เขาชี้ให้เห็นต่อไปว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ี
ตลอดจนความล้มเหลวของทุนนิยมเสรีสไตล์อเมริกันทํา
ให้เห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้ความสมดุล
ระหว่างตลาด ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
กลับคืนมา เราจะปล่อยให้ภาครัฐอยู่เฉยๆ อย่างขาดการ
ควบคุมดูแลกลไกตลาดไม่ไดเ้ป็นอันขาด 
 
Stiglitz เช่ือในระบบทุนนิยมที่มีกลไกราคาเป็นหัวใจ แต่
ต้องไม่ใช่ระบบที่ขาดการควบคุมอย่างรัดกุมจากภาครัฐ 
เขาเช่ือว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย จนภาครัฐต้อง
พัฒนากลไกควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเงิน 
การมีกรอบการควบคุมในระดับโลกเป็นสิ่งจําเป็นโดยมี
การร่วมมือกันโดยนานาชาติ แต่เขาก็ยังไม่เห็นความ
ริเร่ิมในเร่ืองน้ี 
 
อีกเร่ืองหน่ึงท่ี Stiglitz สร้างความสั่นสะเทือนในวงการ
เศรษฐศาสตร์และเขาได้ทํามานานหลายปีแล้ว น่ันก็คือ
การโจมตีการใช้ GDP (Gross Domestic Product 
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ) เป็นตัวช้ีวัดความสุขหรือ
สวัสดิการ (welfare) หรือสถานะความอยู่ดี (well-
being) ของประชาชน 
 
GDP คือมูลค่าผลผลิตรวมหรือรายได้รวมของคนทั้ง
ประเทศในเวลา 1 ปี สามารถช้ีวัดกิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ แม้แต่ Simon Kuznet ผู้คิดค้น GDP 
ข้ึนเมื่อกว่า 70 ปีมาแล้วก็บอกว่าไม่อาจใช้รายได้เป็นตัว
สะท้อนสวัสดิการ อย่างไรก็ดี หลายปีผ่านไป ด้วยความ
สะดวกและเผอเรอ นักเศรษฐศาสตร์และสื่อเหมาเอาว่า 
GDP เป็นตัววัดความอยู่ดีหรือวัดสวัสดิการ 
 
ผลพวงที่เกิดตามมาก็คือความพยายามให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง (ให้ GDP ที่วัด ณ ราคาคงท่ีมีค่าเพ่ิมข้ึน
สูงข้ามปี) กลายเป็นเป้าหมายของรัฐบาลต่างๆ ถึงแม้
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะช่วยทําให้เกิดการ
จ้างงานสูง ประชาชนมีอํานาจสูง แต่ก็ไม่จําเป็นว่า
ประชาชนจะมีสถานะความอยู่ดีและมีความสุขมากข้ึน 
 
นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเม่ือได้ฟังก็คงจะต้องคิดทบทวน
และน่าจะคล้อยตาม Stiglitz เพราะสิ่งที่พูดน้ันเป็นความ
จริง นักเศรษฐศาสตร์ข้ีตู่และหลงผิดมานานว่า GDP 
ต่อหัวสูงจะทําให้ประชาชนมีสถานะความอยู่ดีและมี

ความสุขมากข้ึน ขณะน้ี Stigitz และพวกได้พยายาม
เสนอตัวช้ีวัดใหม่ ที่จะสะท้อนสถานะความอยู่ดีได้ดีกว่า 
GDP รัฐบาลและผู้คนทั้งหลายจะได้เลิกหลงผิดงมงายกัน 
"GDP เป็นบวก" เสียที 
 
GDP มิได้ผิดอะไร มันก็วัดสิ่งที่ Kuznet ตั้งใจให้วัดคือ
ระดับรายได้รวมของคนท้ังประเทศ นักเศรษฐศาสตร์
ต่อๆ มาต่างหากท่ีผิดที่นํามันไปใช้วัดสถานะความอยู่ดี
และความสุขของคนทั้งๆ ที่มันมีความหมายอีกอย่างหน่ึง 
 
ต่อไปน้ีนักเศรษฐศาสตร์ต้องพิจารณา "ฝัง" GDP ใน
ฐานะตัววัดสถานะความอยู่ดีและการใช้อัตราการ
ขยายตัวเป็นเป้าหมายของเศรษฐกิจและหันไปพิจารณา 
"GDP ดัดแปลง" ที่กําลังมีผูค้ิดค้นซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นตัวช้ี
ระดับกิจกรรมของนักเศรษฐกิจที่แม่นยํากว่า ตลอดจน
ตัวช้ีสถานะความอยู่ดีใหม่อีกหลายตัว ทั้งที่มีใช้อยู่แล้ว
และท่ีกําลังจะตามออกมา 
 
ผมรัก GDP เพราะมันมปีระโยชน์ แต่รังเกียจการนํามัน
ไปใช้อย่างผิดๆ (ซ่ึงคร้ังหน่ึงผมก็เป็นหน่ึงในผู้หลงผิด
เหล่าน้ันด้วย) คงคล้ายกับคํากล่าวท่ีว่า I love 
mankind, only the people I can"t stand กระมัง 
(ผมรักมนุษยชาติ แต่สิ่งที่ผมทนไม่ได้คือมนุษย์) 
 
พวกเราชาวประเทศกําลังพัฒนาดีใจท่ีมีนักเศรษฐศาสตร์
ที่รักมนุษยชาติมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง
แต่เพียงอย่างเดียว ถ้าที่อเมริกาเขาไม่รักท่าน มาอยู่ที่
บ้านเราก็ได้ครับ รับรองมีปัญหาให้ช่วยขบคิดไม่ให้เหงา
มากมาย 

                               


