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เม่ือสัปดาหท่ีผานมามีการประกาศรางวัลโนเบิลสาขา
เศรษฐศาสตรประจําป 2009 ผูไดรับรางวัลคือ Elinor 

Ostrom แหง Indiana University และ Oliver E. 

Williamson แหง Berkeley การประกาศรางวัลคร้ังนี้มี

ความแปลกกวาท่ีเคยเปนมาพอควรเพราะ Ostrom เปน

ผูหญิงคนแรกท่ีไดรับรางวัลโนเบิลสาขานี้ และเปนนัก

รัฐศาสตรการเมือง (Political Scientist) มิใชนัก
เศรษฐศาสตรโดยตรง  

 

ผูเขียนขอเขียนถึง Ostrom ผูรับรางวัลโนเบิลหญิงกอน

และจักกลาวถึง Williamson ในโอกาสตอไป 

 

การใหรางวัลแกนาง Ostrom เรียกไดวาสรางความ
แปลกใจพอควรแกหมูมวล นักเศรษฐศาสตร (อยางนอย

ก็ผูเขียนคนหนึ่งท่ีไมรูจักช่ือของเธอมากอน แมแต Paul 

Krugman ผูรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรเม่ือปท่ี

แลวก็ยอมรับวาไมคุนกับงานของเธอเลยเชนกัน) 

เนื่องจากงานศึกษาของเธออยูในสาขาอ่ืนท่ีกํ้าก่ึงกับ

เศรษฐศาสตร 
 

วงการพนันซ่ึงใหแตมตอรอง (รางวัลโนเบิลก็มีการพนัน

กันโดยผาน Ladbrokes ของอังกฤษ) ให Ostrom และ 

Williamson เทากันท่ี 50 ตอ 1 (แทง 1 ปอนดจะได 

50 ปอนด) ซ่ึงเปนแตมตอรองสูงสุดท่ีมีให (แตมตอรอง

มีต้ังแต 2 ตอ 1 ถึง 50 ตอ 1 รวมจํานวน 42 คน) 
 

ตัวเก็งท่ีแตมตอรองเปน 2 ตอ 1 ก็คือ Eugene Fama 

วัย 70 ป เจาพอ Efficient Market Hypothesis ซ่ึง

กลาวโดยยอวาราคาของหลักทรัพยท่ีซ้ือขายกันในตลาด

นั้นสะทอนซ่ึงสารสนเทศท้ังหมดเก่ียวกับตัวของมันและ

จะเปล่ียนแปลงตามขอมูลใหมเสมอ  

 

 

 

 

 
Elinor Ostrom อายุ 76 ป เปนหนึ่งใน 64 คนท่ี

ไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร (เปน 1 ในผูหญิง 

40 คนท่ีไดรับรางวัลโนเบิลท้ังหมด) นับต้ังแตมีการให

รางวัลสาขานี้ใน ค.ศ.1969 

 

คณะกรรมการผูคัดเลือกระบุวาท้ังสองไดรับรางวัล
รวมกันเนื่องจากไดริเร่ิมงานวิจัยในเร่ืองท่ีแตละบุคคล

สามารถรวมมือกัน ใชทรัพยากรรวมกัน และทํางาน

ดวยกันในชุมชนและองคกรเอกชนเพื่อใหมนุษยชาติมี

ความเปนอยูท่ีดีข้ึนสมกับเจตนารมณของการใหรางวัลโน

เบิลและท้ังสองไดทํางานในเร่ือง "Economic 

Governance"  
 

สําหรับ Ostrom นั้นงานสําคัญของเธอคือการศึกษาวิจัย

อยางทาทายแนวคิดเดิมในเร่ืองปญหาทรัพยากรท่ีมี

เจาของรวมกันใชหลายรายโดยเธอเสนอวาสามารถแกไข

ไดอยางประสบความสําเร็จดวยการรวมมือกันของผูใช 

โดยไมจําเปนตองใหรัฐออกกฎเกณฑหรือใชกลไกของ
เอกชน 

 

หากจะเขาใจวาเหตุใดเธอจึงไดรับรางวัลโนเบิลเพราะการ

ทาทายนี้คงตองกลับไปท่ีแนวคิดหรือความเขาใจด้ังเดิม

ในเร่ืองการจัดการทรัพยากรท่ีมีเจาของรวมกันหลายราย 

(common property) ซ่ึงส่ิงท่ีเปนคลาสสิคใน
เศรษฐศาสตรก็คือเร่ือง Tragedy of The Commons 

(โศกนาฏกรรมของการใชทรัพยากรรวมกัน) 

 

แนวคิดด้ังเดิมในเศรษฐศาสตรก็คือสําหรับส่ิงท่ีเปน 

commons อันไดแก ทุงหญา บอน้ํา ทุงหญาเล้ียงสัตว

ของชุมชน ทะเล ปาไม พื้นท่ีปา ฯลฯ ทรัพยากรเหลานี้
ลวนมีปญหาในการจัดการท้ังส้ิน กลาวคือโดยธรรมชาติ

จะเกิดการใชอยางขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจําเปนตองมี

การออกกฎระเบียบโดยภาครัฐ และ/หรือใชกลไกการ

ทํางานของภาคเอกชน (privatization) เปนเคร่ืองมือเขา

ไปชวยแกไข 

 
เศรษฐศาสตรมีคํากลาวกันมานานวา "everybody"s 

property is no one"s property" ("ทรัพยสมบัติท่ีเปน

ของทุกคน จะไมเปนของใครเลย") ซ่ึงหมายความวาเม่ือ

ความเปนเจาของไมชัดเจนเพราะมีเจาของหลายเจา 

ปญหาก็เกิดข้ึนจนตองใชภาครัฐหรือมือเอกชนเขาไปชวย 



ตัวอยางไดแกทุงหญาเล้ียงสัตวของเมืองตางๆ ในยุโรป 

ตลอดเวลาหลายรอยปถูกใชงานมากเกินไปจนถูกทําลาย

ท้ิงรางไมมีหญาข้ึน เพราะเม่ือมันเปนสมบัติกลาง ทุกคน

ก็นําสัตว เชน แกะมาเล้ียงกันเต็มไปหมด ยิ่งเล้ียงมากก็

ไดผลประโยชนมากโดยขาดการคํานึงถึงการบ่ันทอน
ประโยชนของคนอ่ืน เม่ือทุกคนทําเชนนี้สัตวท่ีเล้ียงก็มี

จํานวนมากเกินกวาหญาท่ีมีพอใหสัตวบริโภคเสมอ ใน

ท่ีสุดทุงเล้ียงสัตวก็เห้ียนเตียนหมดสภาพจนถูกละท้ิงไป 

เม่ือหญาข้ึนใหมปญหาเดิมก็แกไมตกเปนโศกนาฏกรรมท่ี

วนเวียนอยูเสมอ 

 
ทรัพยากรทางทะเลก็เหมือนกัน ทุกคนเปนเจาของ

รวมกัน ทุกคนตองการจับปลาใหไดมาก ตางคนตางแยง

กันจับจนปลารอยหรอหรือใกลสูญพันธุ เปน

โศกนาฏกรรมอีกเชนกัน หากจะหลีกเล่ียงปญหาของ 

common property เชนนี้ได รัฐตองเขามาแทรกแซง

วางกฎระเบียบ เชน หามจับปลาตามฤดูกาล กําหนด
ขนาดตาขาย หรือใชกลไกตลาดเชนประมูลสัมปทาน 

หรือใหเชาพื้นท่ีเพื่อใหความเปนเจาของปรากฏชัดเจนข้ึน 

ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชมากกวาเดิม ถึงแม

จะเกิดปญหาตามมาอีกมากเชนกันก็ตาม (เชน สัมปทาน

ตัดปาของไทยตัดเกินท่ีไดรับ ปญหาคอรรัปช่ัน เกิด

ตนทุนสูงข้ึน) 
 

Ostrom ทาทายแนวคิดนี้โดยบอกวาไมตองใชมือของรัฐ

และเอกชนหรอก ผูใชทรัพยากรเหลานี้แหละสามารถ

รวมมือกันแกไขปญหาโศกนาฏกรรมนี้ได เธอไดศึกษา

กรณีตางๆ ในเร่ืองปลา ทุงหญา ปา ทะเลสาบ น้ําใต

ดิน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนจริงอยางกวางขวางท่ัวโลกและสรุปวา
ความรวมมือของประชาชนและ/หรือชุมชนสามารถ

นําไปสูขอสรุปซ่ึงแตกตางจากท่ีทฤษฎีด้ังเดิมพยากรณไว

วาจะเกิดโศกนาฏกรรมเสมอ  

 

การใหรางวัลคร้ังนี้มีนัยยะสําคัญในการกระตุนให

ชาวโลกตระหนักในเร่ืองความรวมมือกันแกไขปญหาการ
เปนเจาของทรัพยากรรวมกันโดยไมตองรอคอยการ

แทรกแซงจากภาครัฐหรือการใชกลไกตลาด เร่ืองท่ี

สําคัญมากก็คือเร่ืองโลกรอน งานวิจัยของเธอแนะวาปวย

การจะไปรอคอยขอตกลงตางๆ ของภาครัฐ ชาวโลก

สามารถรวมมือแกไขเองไดทันทีโดยไมตองพึ่งกฎเกณฑ

ของภาครัฐ 
 

ผูเขียนเขาใจวาคณะกรรมการโนเบิลฯชุดนี้กระทําส่ิงท่ีทา

ทายหลายเร่ืองเพราะตองการใหรางวัลสรางผลกระทบ

ตอชะตาชีวิตของชาวโลก เร่ิมต้ังแต "ผูกมือ" 

ประธานาธิบดีโอบามาใหใชมาตรการสันติภาพ (ลดอาวุธ

นิวเคลียร แกไขปญหาโลกรอน สรางสันติภาพใน

ตะวันออกกลาง แกไขปญหาอาวุธนิวเคลียรของอิหราน 

และเกาหลีเหนือ) ตามท่ีไดประกาศไวโดยการใหรางวัล

โนเบิลสาขาสันติภาพกอนท่ีจะไดทําอะไรมากมาย และใน
เร่ืองนี้ก็ใหรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรแก นัก

รัฐศาสตรการเมือง (ในป 2002 นักจิตวิทยา Daniel 

Kahneman ไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร) และ

เปนผูหญิงคนแรกดวย เพื่อสรางการเปนท่ีสนใจและ

สรางจิตสํานึกในการแกไขปญหาทรัพยากรรวมกันซ่ึงเปน

ปญหาสําคัญยิ่งของโลก  
 

หลังจากนี้คงจะมีนักเศรษฐศาสตรศึกษาและโตเถียงการ

พยายามหักลางความเช่ืออันเนิ่นนานของนัก

เศรษฐศาสตรในเร่ือง Tragedy of The Common 

อยางแนนอน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีแกวงวิชาการเพราะจะไดทํา

ใหเขาใจเร่ืองนี้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และจะมีคนตระหนักในปญหา
มากข้ึน 

 

คําหนึ่งท่ีออกมาจากการใหรางวัลคร้ังนี้ก็คือ Economic 

Governance การใหรางวัลในปท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ัง

สําคัญของโลกมีนัยยะวาโลกตองใหความสําคัญแกปญหา 

Governance (การดูแล กํากับ ควบคุม และจัดการ) ซ่ึง
เคยใชเศรษฐศาสตรเปนอาวุธสําคัญมาเนิ่นนาน โดยใน

ปจจุบันมิควรถูกจํากัดอยูเฉพาะแตสาขานี้เทานั้น วิกฤต

โลกท่ีเกิดข้ึนคร้ังนี้ช้ีใหเห็นชองวางอันเกิดจากการใช

ศาสตรเดียวอยางชัดเจน 


