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วิก ฤต “แฮมเบอรเ กอร” ได เกิ ด ขึ้น ในสหรัฐอเมริก าอย างไมมีป มีขลุยและอย างไมมี
คําเตือนชัดแจงจากนักเศรษฐศาสตรเลย

ผูคนในโลกจึงเกิดความคลางแคลงใจในวิชาเศรษฐศาสตร

มหภาคโดยเฉพาะเศรษฐศาสตรการเงิน (Financial Economics) ยิ่งขึ้น
เมื่อตนเดือนเมษายนที่เพิ่งผานไปนี้

นักเศรษฐศาสตรจํานวนนับรอยไปรวมชุมนุมกัน

เพื่อเปดตัวสถาบันแนวคิดเศรษฐศาสตรใหม (INET‐Institute for New Economic Thinking) ที่ King’s
College มหาวิทยาลัย Cambridge

โดยผูเปนสปอนเซอรคือ George Soros มหาเศรษฐีผูอื้อฉาว

(มหาเศรษฐีที่ ไมอื้อฉาวก็ มีเ หมือนกั นแต มีจํานวนน อย) บริจ าคเงิน เพื่อการนี้ 50 ลานเหรีย ญสหรัฐ
(1,600 ลานบาท)
มีผูวิจ ารณ วานั ก เศรษฐศาสตรมหภาค (ผูเ กี่ ย วพัน กั บ เรื่องภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม
เงินเฟอ

การจางงาน

อัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดทุ น ฯลฯ) นั้นอุป มาเหมือนคนปนขึ้นภูเขา

จนสูงพนยอดเมฆแตก็พบวา ถาแมนปนภูเขาอีกลูกที่อยูใกลกันจะทําใหปนไดสูงกวา
งานสัมมนาเปดตัว INET ครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนความพยายามเปลี่ยนไปปนภูเขาอีก
ลูกหนึ่งที่สูงกวา

ประเด็นจึงอยูที่วาจะตองยอมปนลดความสูงลงไปเพื่อจะไดปนไปอีกยอดที่สูงกวา

หรือจะสามารถปนขามไปอีกยอดหนึ่งไดคลายกับเอากระไดไปพาด หรือจะยืนยันปนภูเขาลูกเกาตอไป
ฯลฯ
George Soros บริ จ าค 50 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ข า มเวลา 10 ป ก็ เ พื่ อ ให
นักเศรษฐศาสตรมหภาคปนภูเขาถูกลูก

ไมผิดพลาดไปปนผิดลูกจนตกมาตายโดยไมรูตัว สถานที่

จัดสัมมนาครั้งแรกก็จงใจที่ King’s College แหลงของการเกิดและถกเถียงทฤษฎีศาสตรสําคัญของ
John Maynard Keynes ซึ่งทฤษฎีของเขาเรียกกันวา Keynesian Economics (ภาครัฐควบคุมเศรษฐกิจ
ดวยรายจาย) ครอบงําโลกอยูในปจจุบัน

-2ในทศวรรษ 1930 ที่ เ กิด ภาวะเศรษฐกิ จโลกตกต่ํ า

John Maynard Keynes

นักเศรษฐศาสตรสํานัก Cambridge ทาทายแนวคิดตลาดเสรีในยุคนั้นที่เชื่อวาหากปลอยใหกลไกลตลาด
ทํางานโดยไมไปแทรกแซงแลวความปวยไขก็จะหายไปเอง โดยตองอดทนกับการตกงานและความ
ปวดราวของประชาชน

Keynes ทาทายวาไมควรอดทนรอ ภาครัฐตองเขาไปแทรกแซงดวยการ

กระตุนเศรษฐกิจโดยใชรายจาย (งบประมาณขาดดุล) และตั้งแตนั้นเปนตนมามันก็กลายเปนยาขนาน
เอกของเศรษฐกิจตาง ๆ ทั่วโลก
ส ว นของเศรษฐศาสตร ที่ ถู ก โจมตี ห นั ก ก็ คื อ การสร า งโมเดลทางเศรษฐกิ จ (ด ว ย
คณิตศาสตรและสถิติ) หรือเรียกอีกอยางวาแบบจําลองทางเศรษฐกิจโดยใชสมมุติฐานที่สะดวกตอการ
สราง

อย างแรกที่ถูก วิจารณก็คื อในการสรางโมเดลซึ่งเกี่ยวพันขามหลายชวงเวลานั้นจําเปน ตองรู

ขอมูลการตั ดสินใจของหน วยยอยในเรื่องต าง ๆ เชน การบริโภค
ชวงเวลา

การลงทุ น ฯลฯ ในหลาย

ดั ง นั้ น เพื่ อให สามารถสรางแบบจําลองได จึง จํ าเป น ต อ งสมมุติ วา การคาดคะเนหรื อ

คําพยากรณของหนวยเหลานี้ในชวงเวลาตอไปนั้นถูกตองเสมอ

พูดงาย ๆ ก็คือในการศึกษานั้นโมเดล

ตองสมมุติวา ตั วละครที่เกี่ยวพันในแบบจําลองมีความเห็ นเหมือนกับผูสรางโมเดลวาเศรษฐกิจจะ
ทํางานอยางไร
ผูรวมสัมมนาซึ่งประกอบดวยยักษใหญ เชน Joseph Stiglitz (นักเศรษฐศาสตร
รางวัลโนเบิล)/

Dominique Strauss‐Kahn (MD ของ IMF)/

MIT และอดีต Chief Economisc ของ IMF)/
Markus Brunnermeir จาก Princeton ฯลฯ

Simon Johnson (ศาสตราจารยที่

George Akerlof (นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบิล)/
มีความเห็นวาเศรษฐศาสตรตองมีการยกเครื่องเพราะ

สมมุติฐานและทฤษฎีหลายชิ้นนําไปสูความเขาใจผิดจนโลกประสบความหายนะครั้งยิ่งใหญ
สิ่งที่สองที่ถูกโจมตีหนักก็คือ Efficient‐Market Hypothesis (EMH) ซึ่งระบุวาตลาด
การเงินนั้นมีประสิทธิภาพอันเกิดจากขอมูล (Informationally Efficient) กลาวคือราคาของหลักทรัพยที่
มีก ารซื้ อขาย (พัน ธบั ต ร หุ น อสัง หาริมทรัพย ) นั้ น ได ส ะท อนซึ่ ง ขอมูล ที่ ได มีก ารเป ด เผยต อ
สาธารณะแลวในอดีต
EMH ของ Eugene Fama นั้ น ได ค รอบงําความคิด ตลาดทุน และตลาดหลัก ทรัพย
นับตั้งแตทศวรรษ 1970 เปนตนมาจนถึงวิกฤตแฮมเบอรเกอร

ความเชื่อวาราคาสะทอนขอมูล (“ความ

เปนจริง”) เสมอ ทําใหเกิด “ความไววางใจ” ในราคาของหลักทรัพย ในบางครั้งราคาอาจจะสูง

-3ผิดปกติแตมั่นใจวาในที่สุดแลวก็ตองกลับมาอยูในระดับที่ “ถูกตอง” ของมันเสมอ ความเชื่อมั่นผิด ๆ
เชนนี้ทําใหเกิดความประมาทและประสบกับความหายนะในที่สุด
Robert Johnson แหง Cambridge ผูเปนเจาของไอเดีย INET ไดศึกษาแรงจูงใจของ
อาชีพนักเศรษฐศาสตรที่ในตางประเทศทํางานอยูในมหาวิทยาลัยและพบวาความสําเร็จ อยูที่ก ารได
ตีพิมพบทความในวารสารมีชื่อซึ่งมีอยูไมกี่ฉบับ
มุงไปที่การไดตีพิมพเปนหลักชัย

ดังนั้นจึงเลือกศึกษาเรื่องที่ไมใหญโตเกินไปโดยตาง

จนมองขามการตั้งคําถามสําคัญที่อาจไมมีคําตอบชัดเจนแตเป น

ประโยชนตอความกาวหนาของศาสตรซึ่งทําใหสามารถจัดการกับปญหาของโลกแหงความเปนจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ
อุปมาเหมือนกับวานักเศรษฐศาสตรที่ทะเยอทะยานเหลานี้ตางพยายามพิสูจนวาตนเอง
เปนนักปนเขาที่เกงกวาคูแขง โดยภูเขาลูกที่ปนนั้นเปนเรื่องรอง ไมสนใจวาภูเขาลูกนั้นเหมาะสมที่จะ
ปนและจะนําไปสูยอดที่เสียดเมฆหรือไม
George Soros อเมริกันเชื้อสายยิวจากฮังการี ปจจุบันอายุ 80 ป ตั้งใจใชความรวย
ของเขาที่ มาจากความอื้อฉาว (เขาทํากําไรจากการลดคาเงินปอนด ของอังกฤษในป 1992 ไดเปนเงิ น
1,100 ลานเหรียญ หรือ 35,200 ลานบาท) เปนประโยชนตอโลกกอนที่จะจากโลกนี้ไป เขาไดใหเงินไป
มากมายนับรอยลานเหรียญในการชวยใหยุโรปตะวันออกหลุดพนจากระบอบคอมมิวนิสต เขาบริจาค
เงินนับลานเหรียญตอปใหผูตอตานระบอบคอมมิวนิสตในโปแลนด เช็คโกสโลวาเกีย สหภาพโซเวียต
ฮังการี ฯลฯ
ไมวาคนไทยจะชอบหรือเกลียดเขาก็ ตาม

เขาไดบ ริจ าคเงิ นใหแกก ารกุศ ลต าง ๆ

ทั่วโลก รวมเปนเงิน 7,000 ลานเหรียญ (224,000 ลานบาท) นับตั้งแตป 1979 เปนตนมา
เงินเหลานี้เปนเงินสรางสรรคสังคมทั้งสิ้น เชื่อวาเขาไมเคยจายเงินแมแตหนึ่งบาทเพื่อ
ทําใหสังคมแตกแยกและปนปวนเพื่อใหตัวเขาไดประโยชน
---------------------------------------

