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บทที ่1 

การศึกษาประวติิลทัธิเศรษฐกจิ 

 

ววิฒันาการของลทัธิเศรษฐกิจช้ีใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางความคิดดา้นเศรษฐศาสตร์        จาก

แนวความคิดแบบพื้น ๆ  ในยคุสมยัของสังคมเรียบง่าย          สลบัซบัซอ้นเพิ่มข้ึนตามพฒันาการทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง             แนวคิดเศรษฐศาสตร์ท่ีถือวา่เป็นลทัธิเศรษฐกิจน่าจะเร่ิมตน้ใน

สมยัฮิบรู  แลว้มาสู่ยคุกรีกและยคุกลาง    ก่อนท่ีจะมาถึงรุ่งอรุณของลทัธิทุนนิยมเป็นยคุการสถาปนา

เศรษฐศาสตร์การเมืองและยุคธรรมชาตินิยม   ท่ีถือเป็นตน้กาํเนิดเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นศาสตร์อยา่งแท ้

จริง  เพราะเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นระบบท่ีสุดคร้ังแรกและเป็นท่ีมาของลทัธิคลาสสิค       การ

พฒันาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ยงัเกิดข้ึนต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงยคุปัจจุบนั 
 

ลทัธิเศรษฐกิจ (Economic Thought or Doctrine)   แรกเร่ิมเดิมทีครอบคลุมเน้ือหาดา้นทฤษฎี 

ลทัธิหรือหลกัคาํสอน กฎและหลกัการ(Generalization) และการวเิคราะห์เชิงประยกุต ์เพื่อศึกษาและ

หาขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหาและปรากฏการณ์ดา้นเศรษฐกิจ  แต่ลทัธิเศรษฐกิจมิใช่ทฤษฎีหรือเคร่ืองมือ

และเทคนิควเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีตายตวั    ลทัธิเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ (Phenomena) 

ปัญหา และความผนัแปรดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนดว้ย       ลทัธิเศรษฐกิจเป็นคาํสอนของบุคคลอนัมาก

หลายและเป็นเร่ืองทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัความเห็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  วา่ลทัธิของผูใ้ดคณะใดจะ

มีอิทธิพลมากกวา่   ลทัธิเศรษฐกิจน้ีมีอยูม่ากมายหลายอยา่งต่างกนั  ยิง่มีเจา้ลทัธิมากเพียงใด  ก็มีลทัธิ

มากเพียงนั้น  ลทัธิเศรษฐกิจจึงขาดความแน่นอน ข้ึนอยูก่บัวา่ลทัธิใดมีอิทธิพลมากกวา่ 0

1 
 

การก่อเกิดข้ึนของลทัธิเศรษฐกิจ ข้ึนอยูก่บัความผนัแปรของสถานการณ์  การเมือง ศีลธรรม 

ศาสนา และปรัชญาทางสังคม รวมตลอดถึงกรอบประเพณีจารีต ค่านิยมทางสังคม และไม่ถูกกาํหนด 

ใหต้ายตวักบัทฤษฎี เคร่ืองมือ และเทคนิคการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 

ลทัธิเศรษฐกิจมีพฒันาการสองแนวทาง     แนวทางท่ีหน่ึงคือ เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูมี่กรอบและ

สถาบนัเศรษฐกิจของตนเอง และยงัมีขอบเขตเพื่อการสาํรวจตรวจสอบท่ีลึกซ้ึงและเขม้ขน้   ซ่ึงจะนาํ 

ไปสู่หลกัการพื้นฐานเพื่อการวเิคราะห์และสร้างทฤษฎีต่อไป   อีกแนวทางหน่ึงความเป็นพลวตัรของ 

เศรษฐกิจนาํไปสู่หลกัการพื้นฐานเพื่อการสาํรวจตรวจสอบ    ความเป็นพลวตัรของระบบเศรษฐกิจน้ี

เอง   เป็นความทา้ทายของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีตอ้งการแสวงหาคาํตอบใหไ้ด ้     ความเป็นพลวตัรของ

ระบบเศรษฐกิจนาํมาซ่ึงประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น          นาํมาซ่ึงความตอ้งการ 

                                                        
1
 ทว ีตะเวทีกลุ , ลทัธิเศรษฐกิจ (สมาคมเศรษฐศาสตร์ , ธรรมศาสตร์ , 2519) หนา้ 1 
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เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใหม่ ๆ และดีกวา่เดิม    ทั้งน้ีเพื่อใหค้รอบคลุมประเด็นปัญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีกวา้งข้ึน 

 

ประวตัิลทัธิเศรษฐกจิ ขอบเขต ความเป็นมา และความหมาย 
 

 เศรษฐศาสตร์พยายามอธิบายถึงการแสวงหาความมัง่คัง่      จึงไดเ้กิดกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ทาง

เศรษฐศาสตร์ข้ึน  มีผูเ้ขียนสนบัสนุนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  ตลอดจนวจิารณ์วา่ควรจะเป็นอยา่งไร  

เป็นทางใหเ้กิดลทัธิเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ข้ึนตามมาอีก เม่ือเวลาผา่นไป 
 

 ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ (History of Economic Thought or Doctrines)           แปลตรง ๆ ไดว้า่ 

ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัแนวคิดทางเศรษฐกิจ  จึงจบัเคา้ไดว้า่ เป็นการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์เก่ียวกบั

แนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์คนสาํคญัในเร่ืองต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 
 

 ลทัธิเศรษฐกิจเป็นแนวคิดหรือหลกัปรัชญาของแต่ละสาํนกัหรือเป็นการอธิบายวธีิการต่าง ๆ 

ท่ีอยูใ่นประวติัศาสตร์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงมีคุณค่าพอท่ีจะอธิบายใหเ้ป็นสาํนกัคิด  การศึกษา

รากฐานของ “ความคิด” จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ความเช่ือ (Ideology) กบัเทคนิคในการพิจารณา

ปัญหาต่าง ๆ             ถา้สามารถแยกสองส่วนน้ีออกมาให้ชดัเจน ก็จะเขา้ใจลทัธิเศรษฐกิจนั้นไดอ้ยา่ง

ลึกซ้ึง    ในทางเศรษฐกิจ นกัเศรษฐศาสตร์บางคนจะศึกษาความเช่ือกบัเทคนิคในการพิจารณาปัญหา

ทางเศรษฐกิจแยกออกจากกนั            เน่ืองจากความเช่ือเป็นเร่ืองของกาลสมยัซ่ึงแต่ละประเทศจะไม่

เหมือนกนั 
 

 ดว้ยเหตุท่ีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางสังคม   ยอ่มจะแยกออกจากภาวะแวดล้อมและ

ความเช่ือไม่ได ้     การพิจารณาทั้งสองส่ิงพร้อมกนัจะช่วยทาํใหส้ามารถอธิบายเหตุการณ์และปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนไดดี้ยิง่ข้ึน            ดงันั้นการใชเ้ทคนิคในการพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจจึงตอ้งสนใจภาวะ

แวดลอ้มและความเช่ือควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหก้ารพิจารณานั้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง    การศึกษา

ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ  จึงตอ้งศึกษาแนวความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์ภาวะแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึน   ในขณะท่ีแสดงความคิดเห็นดว้ยจึงจะเป็นการศึกษาท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 

 ในขณะท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบนัยงัมิไดถู้กจดัให้อยูใ่นสาํนกัไหน  ก็จะจดัให้อยูใ่นลทัธิ 

(สาํนกัคิด) ท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีแลว้      แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลาใหญ่ ๆ  

ยคุโบราณ เช่น ยคุ Greco – Roman , อินเดีย , เปอร์เซีย , อาหรับ  และจีน  ยคุก่อนเศรษฐกิจสมยัใหม่ 

ก็จะประกอบดว้ยกลุ่มพาณิชยนิยม และกลุ่มธรรมชาตินิยมหรือฟิซิโอแครต     และยคุเศรษฐกิจสมยั 

ใหม่   เร่ิมจาก อดมั สมิธ  และพวกในกลุ่มคลาสสิค            ในช่วงทา้ยของศตวรรษท่ี 18 น้ีเองทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ไดพ้ฒันาอยา่งเป็นระบบนบัจากการเร่ิมตน้ยุคเศรษฐกิจใหม่ 
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 ลทัธิท่ีมีผูเ้ช่ือถือมากและเป็นทฤษฎีหลกัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  จดัวา่เป็น  เศรษฐศาสตร์กระแส

หลกั (Mainstream Economic) หรือบางคร้ังเรียกวา่ เศรษฐศาสตร์แบบเถรตรง (Orthodox Economic) 

ภายในเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัความแตกต่างก็ยงัมี 1

2      ส่วนแนวคิดในอดีตท่ีมีอิทธิพล เช่น สาํนกั

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ  และสาํนกัสถาบนัเศรษฐกิจ (Institutional Economics) 2

3   ไดเ้ร่ิมตายหายไป

จากอิทธิพล  และตอนน้ีถูกเรียกวา่เป็น Heterodox Approach             และยงัมีกลุ่มอ่ืน ๆ อีก  Thermo 

economics 4        พวกกลุ่ม Heterodox Approach ส่วนใหญ่จะไม่ไดพ้ดูเก่ียวกบัทฤษฎีหลกัท่ีใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั  แต่จะเป็นการพดูในลกัษณะวจิารณ์แนวความคิดกระแสหลกั 

 

ประวตัิศาสตร์แนวคดิเศรษฐศาสตร์ 

History of Economic Thought 
 

 ประวติัศาสตร์แนวคิดเศรษฐศาสตร์    จะเก่ียวพนักบันกัคิดท่ีคิด และใชท้ฤษฎีท่ีแตกต่างกนั

ในหวัขอ้ต่าง ๆ และกลายมาเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) นบัจากยคุอดีตมาจนถึง

ยคุปัจจุบนั  ซ่ึงก็แบ่งแยกออกไดเ้ป็นหลายกลุ่ม     นกัปรัชญาในยคุโบราณ เช่น อริสโตเติล ไดพ้ดูถึง

แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะการแสวงหาความมัง่คัง่ (Wealth Acquisition)    และตั้งคาํถามไวว้า่  ทรัพยสิ์น

ควรจะอยูใ่นกลุ่มของเอกชนหรือรัฐจึงจะดีท่ีสุด       ในยคุกลางก็จะมีลทัธิการศึกษา (Scholasticism) 

อาทิเช่น   โทมสั  อควิแนส     ท่ีไดโ้ตแ้ยง้ในขอบเขตของคุณธรรมในธุรกิจท่ีควรจะขายสินคา้ท่ีราคา

ยติุธรรม (Just Price) 
 

 นบัจากยคุกลางมา      เศรษฐศาสตร์ไดพ้ฒันาข้ึนมาในประเทศตะวนัตก จนถึงศตวรรษท่ี 21 

ยคุปัจจุบนั   นกัปรัชญาชาวสก็อต  อดมั สมิธ (Adam Smith) ถูกยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์

ยคุใหม่  จากงานเขียน The Wealth of Nation             แนวความคิดของเขาถูกสร้างข้ึนมาจากงานของ

นกัเศรษฐศาสตร์ก่อนหนา้น้ีในศตวรรษท่ี 18  โดยเฉพาะกลุ่มฟิซิโอแครต (Physiocrat) งานของสมิธ

ปรากฏข้ึนในช่วงยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม  ซ่ึงสัมพนัธ์อยา่งมากกบัการเปล่ียนแปลงในเศรษฐกิจ 
 

                                                        
2
 เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัแยกออกเป็นกลุ่ม Saltwater School  พวกกลุ่ม Berkeley , Harvard , MIT ,Pennsylvania 

, Princeton และ Yale           และอีกกลุ่มท่ีนิยมการคา้เสรีเป็น Freshwater School แทนดว้ยกลุ่ม Chicago School of 

Economic , Carnegie Mellon University , University of Rochester และ University of Minnesota . 
3
 Thorstein Veblen (1857 - 1929) เป็นผูก่้อตั้งสาํนกัสถาบนัทางเศรษฐกิจ          นาํเร่ืองจิตวทิยาและพฤติกรรมของ

มนุษยแ์ละสถาบนัท่ีมนุษยส์งักดัอยู ่   เช่น  พรรคการเมือง  สหภาพแรงงาน   สถานธุรกิจ   อุตสาหกรรม    ธนาคาร 

สมาคม ฯลฯ เขา้มาพิจารณาประกอบในการอธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  เขาไดว้จิยัพฤติกรรมทางจิตวทิยา เพ่ือ

อธิบายพลงัจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการทาํใหค้นทาํงาน        และไดพ้บวา่ สถาบนัท่ีมนุษยอ์าศยัอยู ่ธรรมชาติของมนุษย์

และประเพณีของสงัคม มีส่วนทาํใหพ้ฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนไปตาม 
4
 ประกอบดว้ยกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั อาทิเช่น Feminist , Green Economics , Post Autistic 
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 ผูท่ี้ศึกษาต่อมาหลงั สมิธ    เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ยคุคลาสสิค  ประกอบดว้ย โรเบิร์ต มลัทสั ,  

จอห์น แบพติส ซายน์ ,  เดวดิ ริคาร์โด  และ จอห์น สจ๊วต มิล   กลุ่มน้ีไดศึ้กษาแนวทางการใช ้ท่ีดิน , 

ทุน , แรงงาน , การกระจายรายได ้, โมเดลท่ีเก่ียวกบัประชากร และการคา้ระหวา่งประเทศ    ในขณะ

ท่ีในกรุงลอนดอนตอนนั้นคาร์ล มาร์กซ์ ไดว้จิารณ์ระบบทุนนิยม  ซ่ึงอธิบายในรูปของการเอาเปรียบ 

(Exploitation)  การลดค่าความเป็นมนุษย ์(Alienate)         และในช่วงปี ค.ศ. 1870 กลุ่มเศรษฐศาสตร์

นิโอคลาสสิค ไดพ้ยายามท่ีจะก่อตั้งการอธิบายเศรษฐศาสตร์แบบ Positive     เป็นการใชค้ณิตศาสตร์ 

และอยูบ่นพื้นฐานของวทิยาศาสตร์ ซ่ึงอยูเ่หนือนโยบายเศรษฐกิจแบบ Normative 
 

 ภายหลงัสงครามโลก จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes)  ไดมี้ปฏิกิริยาต่อตา้น

การหา้มรัฐบาลเขา้มายุง่เก่ียวในเศรษฐกิจ      โดยให้รัฐบาลเขา้แทรกแซงเศรษฐกิจใหใ้ชน้โยบายการ

คลงัไปกระตุน้เศรษฐกิจดา้นอุปสงคเ์พื่อให้เกิดการเจริญเติบโต           ในตอนน้ีโลกไดแ้บ่งเศรษฐกิจ

ออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายทุนนิยมโลกท่ีหน่ึง     คอมมิวนิสตโ์ลกท่ีสอง    และประเทศกาํลงัพฒันาโลกท่ี 

สาม          บุคคลอ่ืน ๆ เช่น  มิลตนั ฟรีดแมน (Milton Friedman) ไดเ้ตือนถึงแนวทางท่ีกาํหนดคนให้

เป็นทาส และความเป็นไปไม่ไดใ้นการผลิตแบบสังคมนิยม          พวกเขาไดเ้นน้ทฤษฎีอยูบ่นอะไรท่ี

สามารถทาํใหก้ารเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองประสบผลสาํเร็จ   โดยใชน้โยบายการเงิน และการปล่อย

เสรีทางกฎ ระเบียบ (Deregulation) ดา้นการเงิน เป็นนกัเศรษฐศาสตร์กลุ่มการเงินนิยม (Monetarist) 
 

 ในทศวรรษ 1970s เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส์ไดห้ยดุลง         และเกิดเศรษฐศาสตร์มหภาค

แบบคลาสสิคใหม่ (New Classical Macroeconomic) ท่ีพฒันาข้ึนโดยนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีโดดเด่น เช่น 

Robert Lucas  , Edward C. Prescott  ผูซ่ึ้งพยายามใชก้ลไกเศรษฐกิจจุลภาคแบบนิโอคลาสสิคมาช่วย

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาในเศรษฐศาสตร์มหภาค   กลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์เคนส์ใหม่ (New Keynesian) 

เช่น Paul Krugman , Edward Phelps , John E. Taylor และ Huw Dixon  ไดต้อบสนองกบัการวพิากย์

ในประเด็นปัญหาในกลุ่มน้ี  และในทา้ยสุดไดก่้อเกิดเป็นกลุ่ม New Neoclassic Synthesis ในเศรษฐ 

ศาสตร์มหภาค    ในขณะท่ีนกัเศรษฐศาสตร์การพฒันา (Development Economist) เช่น Amartya Sen 

และนกัเศรษฐศาสตร์ขอ้มูลข่าวสาร  (Information Economist)    เช่น   Joseph Stiglitz      ไดน้าํเสนอ

แนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 

 

ความสัมพนัธ์กบัศาสตร์แขนงอืน่ 
 

 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและประวติัลทัธิเศรษฐกิจ มีความหมายอยา่งไร   ประวติัศาสตร์เป็น

การจดบนัทึกเร่ืองราวของมนุษยช์าติท่ีเกิดข้ึนในอดีต     ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง 

และสถาบนัทางสังคมอ่ืน      ประวติัศาสตร์ยงัแสวงหาคาํตอบเพื่อทราบเหตุและผลของเหตุการณ์ใน

อดีต  รูปแบบทางความคิด และการจดัองคก์รของมนุษย ์ แสวงหาพลงัท่ีบงัคบัใหม้นุษยก์ระทาํในส่ิง

ท่ียิง่ใหญ่เป็นเหตุผลของความสาํเร็จและลม้เหลว             จะเห็นวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นการบนัทึก
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ประวติัศาสตร์องคร์วมหรือประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยช์าติในทุกมิติของพฤติกรรมมนุษยท่ี์เกิดข้ึน

ในอดีต 
 

 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นการจดบนัทึกเร่ืองราวดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในอดีต วา่เกิดจาก

สาเหตุอะไร ส่งผลกระทบอยา่งไร  พฒันาการทางเศรษฐศาสตร์เปล่ียนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบนัได้

อยา่งไร      ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจจึงเป็นการจดบนัทึกเร่ืองราวคาํสอน (Doctrine) หรือแนวคิดของ

บุคคล หรือคณะท่ีมีอิทธิพลในยคุนั้น ๆ และยงัทรงอิทธิพลมาถึงปัจจุบนั      ประวติัลทัธิเป็นเร่ืองท่ีมี 

รายละเอียดมากกวา่ประวติัศาสตร์และลึกซ้ึงกวา่การศึกษาประวติัศาสตร์  เพราะเป็นการศึกษาตน้ตอ

หรือรากเหงา้ของปัญหา  วธีิแกปั้ญหาตามแนวคาํสอน ผลสัมฤทธ์ิของการแกปั้ญหาตามแนวคาํสอน

หรือเป็นการศึกษาจุดเด่นทางความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีทรงอิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัและ

ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสังคม 
 

 เหตุการณ์ของมนุษยช์าติท่ีเกิดข้ึนในอดีตและส่งผลกระทบต่อสถาบนัสังคม   ส่วนใหญ่เป็น

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดหรือหลกัคาํสอนหรือลทัธิเศรษฐกิจ อาทิเช่น 

แนวคิดของพลาโตใหช้นชั้นปกครองตอ้งปลอดจากการถือครองทรัพยสิ์นส่วนตน        ซ่ึงต่อมาเป็น

แนวคิดแบบคอมมิวนิสต ์  ลทัธิพาณิชยนิยมนาํมาซ่ึงการล่าอาณานิคม  ลทัธิธรรมชาตินิยมก่อใหเ้กิด

การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส     ลทัธิคลาสสิคนาํมาซ่ึงระบบทุนนิยม  ก่อเกิดชนชั้นกรรมาชีพและนาํมา

ซ่ึงสงครามระหวา่งชนชั้น      ลทัธิเศรษฐกิจในแต่ละยคุสมยัก่อน ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสถาบนั

สังคม 
 

 คาร์ล มาร์กซ์   ไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัในความสัมพนัธ์กบัวชิาประวติัศาสตร์อยา่งแนบ

แน่น  โดยกาํหนดประวติัศาสตร์ใหเ้ป็นกรอบการวเิคราะห์และผลลพัธ์ท่ีจะได ้     ดงัท่ีมีความเห็นวา่ 

เศรษฐกิจสาํคญักวา่การเมือง  และใชห้ลกัเศรษฐกิจเป็นปัจจยัเดียวในการอธิบายประวติัศาสตร์  หรือ

ถือวา่เป็นพลงัเดียว เป็นตวักาํหนดตวัเดียวต่อประวติัศาสตร์ 
 

 ความสัมพนัธ์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ จึงมีความเก่ียวพนัแนบแน่นกบัศาสตร์สาขาอ่ืน   ข้ึนอยู่

กบัแนวความเช่ือและวธีิวเิคราะห์ท่ีก่อตวัข้ึนในลทัธิเศรษฐกิจนั้น ๆ      มิไดห้มายความวา่จะเก่ียวพนั

กบัทุกสาขาอยา่งลึกซ้ึง  แต่เป็นการเลือกมาใชอ้ธิบายโดยเจา้ลทัธิ         สาขาท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 

ปรัชญา   ประวติัศาสตร์  รัฐศาสตร์  กฎหมาย  สังคมวทิยาและมนุษยว์ทิยา  เป็นตน้ 
 

 วชิาปรัชญา หมายถึง การแสวงหาความรู้   การตั้งคาํถามเก่ียวกบัสรรพส่ิง   และการดาํรงอยู่

ของสรรพส่ิง  การคน้หาเหตุผลและกฎของความเป็นจริง การปุจฉาวสิัชนาความเช่ือพื้นฐานท่ีก่อให ้

เกิดหลกัคิดและหลกัการวเิคราะห์และสรุป  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นจริงของสรรพส่ิง 
 

 กระบวนการทางปรัชญา    จะมีการตั้งขอ้สมมุติฐานล่วงหนา้    กาํหนดขอบเขต    และความ

เป็นไปได ้   วเิคราะห์และสรุป เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นจริงของสรรพส่ิง 
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 วชิาปรัชญาเก่ียวพนักบัองคค์วามรู้ทั้งมวลกบัจุดประสงคแ์ห่งเหตุผลของมนุษย ์ วชิาปรัชญา

จาํแนกเป็นอภิปรัชญา (Metaphysics) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัชีวติ   ความเป็นจริง   การดาํรงอยูข่องสรรพส่ิง  

และจุดประสงคแ์ห่งเหตุผลของมนุษย ์4

5     และปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) ศาสตร์ท่ีเป็น

ธรรมชาติแห่งความรู้ (Epistemology)   หรือทฤษฎีขององคค์วามรู้ (Theory of Knowledge)  เป็นการ 

ศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ทุกชนิด    มีการตั้งคาํถามเพื่อนาํไปสู่กระบวนการหาความรู้มากกวา่

ความเช่ือ (เช่นวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะวชิาฟิสิกส์)               อยา่งไรก็ตามวชิาอภิปรัชญาและปรัชญา

ธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้     วชิาปรัชญาจึงเป็นรากเหงา้ของศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวง ท่ี

ตอ้งการคน้หาความจริงของศาสตร์นั้น ๆ  
 

 ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตอ้งการพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริงมากมาย  เป็นตน้วา่คาํสอนของ อดมั สมิธ  

ท่ีพดูถึง “กฎมือท่ีมองไม่เห็น” ท่ีหมายถึง การทาํงานของกลไกตลาดวา่จะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจอยูใ่น

ดุลยภาพไดอ้ยา่งไร         ดงัคาํกล่าว “ In pursuing his own advantage each individual was led by an 

invisible hand to promote an end which was no part of his intention”        ในการแสวงหาประโยชน์

ของตนเองนั้น    แต่ละบุคคลจะถูกชกันาํไปโดยมือท่ีมองไม่เห็นเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสุดทา้ย 

ซ่ึงก็มิใช่เป็นส่วนหน่ึงท่ีเขาตั้งใจไวเ้ลย 
 

 หรือคาํกล่าวท่ีพดูถึงการบรรลุสวสัดิการท่ีดีท่ีสุด      หรือการบรรลุจุดเหมาะสมของพาเรโต 

(Pareto ‘s Optimal) ท่ีพดูโดย Vilfredo Pareto วา่    “As long as one of the party to the trade is made 

better off without leaving the other party worse off”          ตราบใดท่ีคนใดคนหน่ึงในกลุ่มไปทาํการ

แลกเปล่ียนแลว้  ทาํใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม    โดยมิไดไ้ปทาํใหส่้วนอ่ืนเลวลง        จะทาํใหส้วสัดิการของ

สังคมดีข้ึน 
 

 หรือคาํกล่าวของ Jean B. Say  ท่ีรู้จกัในช่ือของ “กฎของซายน์” กล่าวไวว้า่  “Supply creates 

its own demand” หมายถึง อุปทานสร้างอุปสงค ์  เม่ือเกิดการผลิตสินคา้แลว้จะเกิดอุปสงคใ์นการซ้ือ

สินคา้ตามมาเอง 
 

หรือยทุธ์ศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของเคนส์ท่ีกาํหนดให ้    “Demand  lead  supply”  

หมายถึง การกระตุน้ดา้นอุปสงคร์วมของเศรษฐกิจก่อนแลว้ก็จะทาํใหเ้กิดอุปทานตามมาเอง 
 

 คาํกล่าวขา้งตน้ลว้นเป็นหลกัปรัชญาและตอ้งการพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง      นอกจากน้ี ยงัมีนกั

เศรษฐศาสตร์อีกมากมายท่ีเป็นนกัปรัชญาหรือแสดงความเห็นในเชิงปรัชญา    ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ

                                                        
5
 อภิปรัชญา (Metaphysic)   เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ท่ีตอ้งการคน้หาความเป็นจริงของสรรพส่ิงมากมาย  เป็นตน้วา่ วชิา

จิตวทิยา (Psychology)   ตรรกวทิยา (Logic)    จริยศาสตร์ (Ethics)   จิตศาสตร์ (Mental Philosophy)  ศาสตร์วา่ดว้ย

หลกัแห่งความงาม (Aesthetics)     ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)     และปรัชญาเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Philosophy)  เป็นตน้     ซ่ึงเป็นการศึกษาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละการดาํรงอยูข่องสรรพส่ิง 
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จึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาปรัชญา     แนวคิดหรือหลกัคาํสอนทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละสาํนกัคิด จึง

เป็นทั้งสาํนกัความคิดทางเศรษฐศาสตร์และสาํนกัปรัชญาพร้อมกนัไป 
 

 เศรษฐศาสตร์พฒันามาจากวิชาปรัชญาและค่อย ๆ แยกตวัออกมาเป็นศาสตร์อิสระของตน

เม่ือศตวรรษท่ี 19 น่ีเอง     ในอดีตนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านเป็นทั้งนกัเศรษฐศาสตร์และนกัปรัชญา

ในเวลาเดียวกนั   โดยเฉพาะกลุ่มคลาสสิค งานเขียนดา้นเศรษฐศาสตร์ทั้งเก่าและใหม่สะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงอิทธิพล ท่ีมีต่อการวพิากษว์จิารณ์ดา้นปรัชญาท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น    และบ่งช้ีคุณลกัษณะความคิด

ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ในยคุนั้น                สรุปไดว้า่ ปรัชญาสัมพนัธ์กบัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล และ

เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงเศรษฐกิจ  ทั้งสองจึงสัมพนัธ์กนัในมิติท่ี

หลากหลาย 
 

 ความสัมพนัธ์กบัวชิารัฐศาสตร์  เม่ือก่อนวชิาทั้งสองไม่สามารถแยกออกเป็นอิสระต่อกนัได ้ 

ตอ้งศึกษาควบคู่กนัไปหรือศึกษาเป็นวชิาเดียวกนั                ในยคุกลาง (Medieval) เป็นยคุท่ีการเมือง

นาํเศรษฐกิจ     ผูป้กครองอาศยัปรัชญาจิตนิยม (Idealism)    สร้างลทัธิเทวนิยมปลูกฝังลงในความคิด

ประชาชน  และใชรู้ปแบบการปกครองครอบงาํรูปแบบระบบเศรษฐกิจ           แต่เม่ือมาสู่ยคุของการ

สถาปนาเศรษฐศาสตร์การเมือง 5

6  ปราชญเ์มธีไดป้ลดปล่อยความคิดออกจากการครอบงาํของ

แนวคิดแบบเทวนิยมหรือแนวคิดของฝ่ายศาสนจกัร   ผลงานวชิาการท่ีหลัง่ไหลออกมาช่วงนั้นจะ

เป็นผลงานดา้นเศรษฐศาสตร์การเมือง    โดยเร่ิมตั้งแต่ยคุพาณิชยนิยม ยคุฟิซิโอแครต ยคุ

เศรษฐศาสตร์การเมือง และยุคคลาสสิค 
 

 การเปล่ียนผา่นจากลทัธิเทวนิยมาสู่ลทัธิสมบูรณาญาสิทธ์ิ     เศรษฐกิจไดก้ลบัมาเป็นแกนนาํ

อีกคร้ัง และรูปแบบการปกครองไดถู้กสร้างมาสนบัสนุนแนวคิดทางเศรษฐกิจ       หลงัจากยคุน้ีแลว้ 

เศรษฐกิจเสรีนิยมไดเ้ร่ิมกาํเนิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงพร้อมกบัลทัธิคลาสสิค เศรษฐกิจทุนนิยม(Capitalism) 

ท่ีก่อตวัข้ึนมาในยคุพาณิชยนิยม   ถูกผนวกรวมอยา่งกลมกลืนกบัเศรษฐกิจเสรีนิยม (Liberalize)   จน

กลายเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุนนิยม ท่ีใชม้าจนทุกวนัน้ี 
 

 ถึงแมว้า่ แนวความคิดทั้งสองลทัธิ (เสรีนิยมและทุนนิยม)     จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก

ในดา้นของการกระจายรายได ้ แต่หลกัการของปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) ในเร่ืองของเสรีภาพ

ในการถือครองทรัพยสิ์น (Property Right) ก็เป็นแกนหลกัของทั้งสองระบบ     ผลกัดนัใหแ้นวคิดทั้ง

สองสามารถเดินร่วมกนัไปในทางเดียวกนั  และเป็นท่ียอมรับในระบบเศรษฐกิจอยา่งกวา้งขวาง   ยคุ

                                                        
6
 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)     นกัเศรษฐศาสตร์บางคนใหค้วามหมายวา่   เป็นศาสตร์เพ่ือกระจาย

ความมัง่คัง่ระหวา่งสมาชิกของสงัคม      อดมั สมิธ กล่าววา่เป็นสาขาหน่ึงของวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครอง

หรือผูใ้ชก้ฎหมาย  มีวตัถุประสงคท่ี์เสนอไวส้องประการ       ประการแรก    เพ่ือจดัหารายไดท่ี้มากเพียงพอสาํหรับ

ประชาชน หรือมีความถูกตอ้งมากเพียงพอท่ีจะช่วยใหพ้วกเขาสามารถจดัเตรียมรายไดส้าํหรับพวกเขา    ประการท่ี

สอง เป็นแหล่งรายไดข้องรัฐ ............เพ่ือมีรายไดท่ี้เพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการสาธารณะ 
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เศรษฐกิจเสรีนิยมไดเ้ป็นแกนหลกัของความสัมพนัธ์สังคมและการเมือง    และดูเหมือนจะกา้วต่อไป

ไม่หยดุย ั้งมีววิฒันาการเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ  
 

 การก่อเกิดตวัของรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  (Democracy)         อาศยัรูปแบบ

เศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นส่ิงนาํทาง     จนกระทัง่นกัเศรษฐศาสตร์และนกัรัฐศาสตร์ในยคุก่อนหนา้น้ีต่าง

ยอมรับวา่เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจเสรีนิยมและการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเป็น 

ไปอยา่งแนบแน่นเป็นเน้ือเดียวกนั            โดยแบ่งแยกอีกฝ่ายเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสตแ์ละ

รูปแบบเศรษฐกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น     พร้อมกบัจดัสรรผลผลิตให้กบัประชาชน

อยา่งเท่าเทียมกนั               แต่ในเน้ือแทแ้ลว้ไดเ้กิดกลุ่มชนชั้นปกครองแอบอาศยัรูปแบบน้ีเพื่อขดูรีด

ประชาชนอีกทอดหน่ึง           ระบบการผลิตท่ีขาดแรงจูงใจไดก่้อใหเ้กิดการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

การนาํผลผลิตมาแบ่งสรรกนัอยา่งยติุธรรม  แต่ปริมาณท่ีไดก้ลบัผลกัดนัใหไ้ปอยูใ่นระดบัพอประทงั

ชีพ (Subsistence Level)        ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุนนิยม กลบัมีระดบัการบริโภค

ท่ีเหลือเฟือ   ถึงแมว้า่จะเกิดชนชั้นในสังคม    การถือครองทรัพยสิ์นและการกระจายรายไดจ้ะไม่เป็น

ธรรม        แต่ก็เกิดระบบสนบัสนุนเขา้มาช่วยแกไ้ขคือ ลทัธิสวสัดิการ  การเขา้แทรกแซงของรัฐบาล

ในระบบเศรษฐกิจ  พร้อมกบัมุ่งใหเ้กิดชนชั้นกลางเป็นชนชั้นส่วนใหญ่ของประเทศ       ทาํใหร้ะบบ

สามารถเดินไปอยา่งราบร่ืน  การต่อสู้ของชนชั้นไม่เกิดข้ึนตามท่ีทาํนายไว ้
 

 การหนักลบัของประเทศสังคมนิยมและคอมมิวนิสตใ์นช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21     เป็นไปอยา่ง

รีบเร่งและไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการเมืองและเศรษฐกิจจากแนวเก่า ๆ อยา่งส้ินเชิง     เป็นการก่อร่าง 

สร้างแนวคิดใหม่ใหเ้กิดข้ึน        แต่อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบสามารถอิงอาศยัหลกัการของ

หลกัปรัชญาเป็นแกนหลกัในการวเิคราะห์ได ้   แต่อาจมีการผสมผสานหลกัการของปรัชญาในแต่ละ

ดา้นมาอยูใ่นรูปแบบใหม่น้ีได ้
 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยขนาดของประเทศ  ประชากร   และขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่มาก

ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเกิดการปรับเปล่ียนคร้ังสาํคญั    กล่าวไดว้า่ โลกถูกระบบเศรษฐกิจเสรี

นิยมครอบงาํอยา่งแทจ้ริง       แต่รูปแบบการปกครองกลบัถูกแบ่งแยกออกมาเป็นสองรูปแบบในการ

สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจ           ฝ่ายหน่ึงยงัเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุนนิยมท่ีมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยสนบัสนุน     แต่อีกฝ่ายเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมท่ีมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์    การ

ผอ่นคลายในดา้นเศรษฐกิจใหห้น่วยเศรษฐกิจสามารถดาํเนินไปบนกลไกตลาดและมีเสรีภาพในการ

ถือครองทรัพยสิ์นได ้        แต่รัฐก็ยงัผกูขาดในการปกครองและพร้อมใชอ้าํนาจเบด็เสร็จน้ีเขา้ทาํการ

แทรกแซงในทุกเร่ืองของเศรษฐกิจ  และเรียกระบบใหม่ของตวัเองวา่ Socialism Market Economy 7  

                                                        
7
 เป็นการยอมรับเศรษฐกิจเสรีนิยม  ท่ีใชก้ลไกหลกัในการบริหารเศรษฐกิจ   คือ   ปล่อยใหเ้ศรษฐกิจเป็นแบบตลาด 

(Market Economy) ดาํเนินไปโดยตวัของตลาดเอง        ในบางคร้ังก็จะเรียกเศรษฐกิจแบบตลาด แทน เศรษฐกิจเสรี

นิยม โดยมีความหมายเดียวกนั 
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เป็นการเปิดหนา้ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจหนา้ใหม่ข้ึน  การพฒันาและความเก่ียวเน่ืองกนัในเศรษฐกิจ

ยงัดาํเนินต่อไป  แต่ก็เกิดเป็นคาํถามข้ึนมาวา่ ในทา้ยสุดรูปแบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบใดจะเป็น

ฝ่ายไดช้ยัชนะ  และเศรษฐกิจโลกจะพฒันาไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต   การวิเคราะห์และศึกษา

ยงัคงอาศยัหลกัการทางปรัชญา ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ และรัฐศาสตร์ มาอธิบายและทาํนาย  ดงันั้น 

การศึกษาววิฒันาการจากอดีตจึงยงัเป็นพื้นฐานหลกัในการสร้างจินตนาการและสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และลึกซ้ึง 

 

ววิฒันาการในความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และการเมอืง  

ตั้งแต่ยุคกลาง 
 

 ลทัธิเทวสิทธ์ิ (Divine Right) อา้งวา่กษตัริยมี์ความชอบธรรม เพราะไดอ้าํนาจมาจากพระเจา้  

กษตัริยใ์นยคุกลางยกเป็นขอ้อา้งสนบัสนุนความชอบธรรมในการปกครองประเทศ            รัฐอนัเป็น 

สถาบนัการปกครองจึงเป็นสถาบนัศาสนาไปพร้อมกนัดว้ย   อาํนาจกลายเป็นความชอบธรรมทนัทีท่ี

กษตัริยย์อมรับศาสนาคริสต ์
 

 ปรัชญาในยคุกลาง   เนน้ใชป้รัชญาจิตนิยม (Idealism) อยา่งเดียว       แนวคิดต่าง ๆ ท่ีอยูบ่น

หลกัการน้ีสนบัสนุนการบงัคบัโดยผูป้กครองใหเ้กิดความผสมกลมกลืน     โนม้เอียงท่ีจะละเลยสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคลของมนุษยแ์ต่ละคน     ในสมยักลางทฤษฎีน้ีสนบัสนุนระบบศกัดินา (Feudalism) 

ภายใตก้ษตัริย ์ ระบบเศรษฐกิจก็ถูกกลืนใหอ้ยูภ่ายใตร้ะบบการปกครอง  โดยอา้งลทัธิเทวสิทธ์ิ  ลทัธิ

น้ีถูกยกข้ึนอา้งเพื่อช้ีวา่     ระบบเศรษฐกิจการเมืองศกัดินาท่ีดาํรงอยูใ่นยุโรปสมยักลาง    เป็นระบบท่ี

ชอบธรรมแลว้     ทั้ง ๆ ท่ีแทจ้ริงแลว้ระบบศกัดินาเป็นระบบท่ีมีการขดูรีดระหวา่งชนชั้น 
 

 ศาสนาคริสตส์นบัสนุนระบบศกัดินา      ศาสนาคริสตเ์ป็นความคิดแบบจิตนิยม  เช่ือวา่มีจิต

สมบูรณ์คือพระเจา้             พระเจา้บนัดาลใหร้ะบบเศรษฐกิจ การเมือง เป็นไปตามพระประสงคข์อง

พระองค ์ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูเ่ป็นพระประสงคข์องพระเจา้ ยอ่มถูกตอ้งดีแลว้     ผูป้กครองคือตวัแทนของ

พระเจา้ไดอ้าํนาจและการรับรองจากพระเจา้            การปฏิเสธหรือต่อตา้นเท่ากบัการปฏิเสธพระเจา้  

รัฐบาลมีความชอบธรรมทางศาสนาท่ีจะปกครองและเก็บภาษีจากพลเมือง    น่ีคือทฤษฎีเทวสิทธ์ิ 

(Divine Right) 
 

 นอกจากน้ี แนวคิดในเร่ืองทฤษฎีวา่ดว้ยจกัรวาลและโลกของศาสนาคริสต ์        ก็สนบัสนุน

ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ         โทมสั อควแินส เสนอปรัชญาระบบจกัรวาลทั้งระบบ  ถือวา่ระบบจกัรวาลผสม

กลมกลืน     แมส่้วนต่าง ๆ ปรากฏในรูปลกัษณะท่ีแตกต่างกนั    แต่รวมแลว้ก็มีความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียว  เป็นส่ิงท่ีพระเจา้สร้างข้ึน     ความรู้ก็เป็นหน่ึงเดียว  ความเช่ือกบัเหตุผลไม่ขดักนั   ความเช่ืออยู่

เหนือเหตุผล ต่างประกอบกนัเป็นความรู้   ระบบจกัรวาลเป็นระบบท่ีมีลาํดบัขั้นลดหลัน่ (Hierarchy) 

กนัลงมา      จากพระเจา้ผูอ้ยูบ่นสุด ตํ่าลงมาถึงส่ิงมีชีวติขั้นตํ่าสุด           ผูท่ี้อยูสู่งกวา่ปกครองและใช้



 11 

ประโยชน์จากผูอ้ยูต่ ํ่ากวา่    แต่ผูท่ี้อยูต่ ํ่ากวา่ก็ไม่ใช่วา่จะไร้ค่าเสียทีเดียว    ทุกช้ินส่วนในจกัรวาลมีค่า

เพราะต่างก็เป็นส่วนประกอบของระบบหน่ึงเดียวกนั7

8  
 

 แนวคิดน้ีรับรองความไม่เท่าเทียมกนัในจกัรวาล โลกและสังคมมนุษย ์สังคมมีองคป์ระกอบ

ท่ีมีฐานะลดหลัน่จากสูงลงมาสู่ตํ่า   จากพระเจา้ลงมาถึงพระสันตะปาปา   กษตัริย ์   ขนุนาง   และคน 

ธรรมดา     อาํนาจการปกครองเป็นของพระเจา้  พระเจา้มอบใหก้ษตัริย ์(หรือมอบให้โดยตรง) แมว้า่ 

สังคมมีความไม่เท่าเทียมกนัดงัท่ีกล่าว    ก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีแลว้   เป็นความปรารถนาของพระเจา้ท่ีให้

เป็นเช่นน้ี 
 

 ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ อา้งความชอบธรรมอาํนาจกษตัริยม์าจากพระจา้ ทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธ์ิอา้ง

วา่ อาํนาจเด็ดขาดในองคก์รเดียวจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงและสันติภาพ        ในขณะท่ีทฤษฎีเทวสิทธ์ิ

อาศยัปรัชญาจิตนิยม (Idealism)  ทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธ์ิโนม้เอียงไปทางปรัชญาวตัถุนิยม (Materia- 

lism)  มีนกัทฤษฎีท่ีสาํคญั คือ  แมคเคียเวลล่ี (Nicolo Machiavelli , 1469 - 1527)    และโทมสั ฮอบส์ 

(Thomas Hobbes , 1588 - 1679) 
 

 แมคเคียเวลล่ี สมมุติฐานวา่    มนุษยเ์ป็นสัตวช์ัว่ร้าย เห็นแก่ตวั อกตญั�ู เปล่ียนใจง่าย โกหก 

หลอกลวงและโลภ  อยากไดส่ิ้งต่าง ๆ เป็นของตวั    มนุษยแ์ข่งขนัและแยง่ชิงกนัตลอดเวลา   ถา้ไม่มี

กฎขอ้บงัคบัและอาํนาจบงัคบัแลว้จะเกิดสภาพอนาธิปไตย       สังคมจะอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือมีอาํนาจบงัคบั

ผกูพนัเอาไว ้ ปกป้อง คุม้ครองกรรมสิทธ์ิและชีวติ  ซ่ึงเป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย ์     ความ

มัน่คงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีรัฐบาลท่ีเขม้แขง็มีอาํนาจเด็ดขาด 
 

 โทมสั ฮอบส์   ไดเ้ขียนงานช้ินสาํคญัคือ   Leviathan   สนบัสนุนระบบสมบูรณาญาสิทธิราช 

เขาก็เห็นวา่ ถา้ไม่มีผูป้กครองท่ีมีอาํนาจสูงสุดคอยควบคุม  ก็จะเกิดสภาพสงคราม   มีความเห็นคลา้ย

กบัแมคเคียเวลล่ี           จึงตอ้งมีองคอ์ธิปัตยห์รือ Leviathan มีอาํนาจเด็ดขาดแต่ผูเ้ดียว  เพื่อท่ีจะรักษา

สันติภาพและความมัน่คงของสมาชิกของสังคมไวไ้ด ้          เขาเห็นวา่ องคอ์ธิปัตยค์วรมีรูปแบบเป็น

กษตัริยส์มบูรณาญาสิทธิราช           เพราะเป็นรูปแบบท่ีก่อใหเ้กิดการแข่งขนัอาํนาจนอ้ยกวา่รูปแบบ

คณาธิปไตยหรือประชาธิปไตย    และยอ่มเป็นเร่ืองง่ายกวา่ท่ีบุคคลคนเดียวจะปฏิบติัการเด็ดขาดและ

ไม่ขดักนัเอง 
 

 ทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธ์ิ        จึงยิง่สอดคลอ้งกบัความปรารถนาของกษตัริยท่ี์ตอ้งการอาํนาจ

เด็ดขาด รวมเขา้ศูนยก์ลาง   ทฤษฎีน้ีนอกจากจะใหค้วามชอบธรรมแก่การปกครองระบบกษตัริยแ์ลว้ 

ยงัเนน้การรวมศูนยข์องรัฐบาลท่ีอยูใ่ตอ้าํนาจของกษตัริย ์
 

                                                        
8
 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา , “ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง”  หนา้ 7  
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 ลทัธิคาเมอรัล (Kameralism)   เป็นอีกลทัธิหน่ึงท่ีสนบัสนุนลทัธิพาณิชยนิยม  และมีรูปแบบ

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  เกิดข้ึนในประเทศเยอรมนั       ลทัธิน้ีเสนอใหก้ษตัริยมี์สิทธิ 

เก็บภาษีอากรราษฎร์ไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผา่นเจา้ขนุมูลนาย                เป็นการเก็บภาษีในฐานะองคก์าร

การปกครองไม่ใช่ฐานะเป็นเจา้ของท่ีดิน        การเก็บภาษีไดโ้ดยตรงจะทาํใหก้ษตัริยมี์อาํนาจเพิ่มข้ึน  

สามารถนาํเงินภาษีท่ีเก็บไดไ้ปดูแลระบบราชการและกองทพัท่ีกาํลงัขยายตวั 
 

 ลทัธิเศรษฐกิจท่ีสนบัสนุนทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธ์ิ  คือ     ลทัธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) 

หลงัยคุกลางเกิดการฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ (Renaissance) ในยคุของกรีกและโรมข้ึนมาใหม่ มนุษยล์ด

ความเช่ืออยา่งงมงายในพระเจา้    เร่ิมเกิดแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ท่ีเนน้เช่ือในความสามารถ

ของมนุษย ์   สิทธิและเสรีภาพมนุษย ์   พร้อมกนันั้นแนวทางของการแสวงหาความสุขส่วนตวั   การ

สะสมความมัง่คัง่  การบริโภคสินคา้อยา่งเหลือเฟือ   เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด  ส่ิง

เหล่าน้ีก็เป็นรากฐานแนวคิดแบบวตัถุนิยม (Materialism)      แนวปรัชญาทั้งสองแนวคิดไดผ้สมกลม 

กลืนกนัสร้างเป็นรากฐานเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากยคุกลางโดยส้ินเชิง     และเป็นพื้นฐาน

สนบัสนุนการคา้แบบเสรีในช่วงเวลาต่อมา 
 

 จกัรวรรดิทหารกลายมาเป็นเป้าหมายหลกัของการปกป้องประเทศ    และมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างการผลิต (Structural Change)  จากเกษตรสู่อุตสาหกรรม           ไดน้าํสองปัจจยัมากาํหนด

แนวทางการแสวงหาความมัง่คัง่ 
 

 ลทัธิน้ีสนบัสนุนการเพิ่มกาํลงัอาํนาจรัฐและรัฐบาลดว้ยมาตรการเศรษฐกิจ    โดยเฉพาะการ

ใชป้ระโยชน์จากการคา้ระหวา่งประเทศและภาษีอากร          ระบบเศรษฐกิจยคุน้ียโุรปไดเ้ปล่ียนจาก

เกษตรกรเล้ียงตวัเองมาสู่การคา้ขายแลกเปล่ียน       การส่งมอบส่วยใหเ้จา้ขนุมูลนายเป็นการเสียภาษี

ใหก้บัรัฐบาล  และเนน้ให้รัฐบาลอยูใ่ตอ้าํนาจขององคอ์ธิปัตย ์       จะเห็นวา่ปรัชญาแนวคิดยคุน้ีเนน้

สร้างกองกาํลงัทหารท่ีเขม้แข็ง     อาํนาจทางการปกครองแบบเบด็เสร็จ       การคลงัรัฐบาลมีบทบาท

สาํคญัในการบรรลุเป้าหมาย          ลทัธิพาณิชยนิยมเนน้การคา้เสรี พฒันาอุตสาหกรรม  การเก็บภาษี

สร้างความมัง่คัง่ใหก้บัการคลงัรัฐบาล      ลทัธิคาเมอรัล (Kameralism) เนน้การปกป้องอุตสาหกรรม

ในประเทศและการเก็บภาษีสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัการคลงัรัฐบาลเช่นเดียวกนั  
 

 ลทัธิทุนนิยม (Capitalism)         ไดเ้ร่ิมเกิดฐานรากท่ีมัน่คงในยคุของการใชป้รัชญาวตัถุนิยม 

(Materialism)    เพราะเป้าหมายเศรษฐกิจไดห้นัไปสู่ความมัง่คัง่ท่ีอยูใ่นรูปของทรัพยสิ์นและการเกิน 

ดุลทางการคา้   การผลิตสินคา้เพื่อการคา้ขายระหวา่งประเทศ  การบริโภควตัถุเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง   

พร้อมกบักรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีใหปั้จเจกชนมีได ้    ความมัง่คัง่ไดไ้ปกระจุกอยูใ่นชนชั้นพอ่คา้ผูมี้

อิทธิพล ทุนนิยมจึงเร่ิมฝังรากลึกนบัตั้งแต่นั้นมา 
 

 เม่ือระบบเศรษฐกิจไดพ้ฒันามาจนถึงจุดสูงสุดในรูปแบบท่ีใชอ้ยู ่ การแสวงหาแนวทางท่ีจะ

ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจเกิดความกา้วหนา้ข้ึนไปอีก        ก็มาถึงวงลอ้ของการหมุนท่ีจะตอ้งสร้างรูปแบบ
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เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนเป็นจริงได ้    เศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นทางออกของการประสาน

ผลประโยชน์ทางการคา้ระหวา่งประเทศและการพฒันาอุตสาหกรรมไดสู้งสุด 8

9 
 

 ลทัธิธรรมชาตินิยมหรือลทัธิฟิซิโอแครต เป็นทั้งทฤษฎีและปรัชญา  เพราะเป็นการพดูถึงกฎ

ธรรมชาติ (Natural Law)     ในดา้นของศาสตร์ธรรมชาติ ไม่วา่วชิาจริยศาสตร์และสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 

เหล่าน้ีต่างข้ึนอยูก่บัการจดัระเบียบของธรรมชาติ (Natural Order)    เพราะระเบียบธรรมชาติเป็นการ

จดัระเบียบธรรมชาติของมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลใหผ้สมกลมกลืนกนั ทั้งธรรมชาติ

ของสรรพส่ิงในจกัรวาลและธรรมชาติของสังคมมวลมนุษยช์าติ      จะทาํงานอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั

อยา่งมีระบบ   เช่นท่ี O.H. Taylor กล่าววา่ 9

10 “…..a natural order the design of all nature and human 

nature , to ensure a harmonious , orderly functioning of both the non – human nature universe , and 

all human societies .”  
 

 ลทัธิธรรมชาตินิยม เช่ือวา่ กฎหรือระเบียบธรรมชาติ (Nature Order or Law) เป็นตวักาํหนด

สังคมมนุษยชาติ    กฎหมายท่ีรัฐสร้างข้ึนไม่สามารถเปล่ียนแปลงกฎธรรมชาติน้ีได ้   กฎธรรมชาติน้ี

สร้างคุณูปการอนัยิง่ใหญ่ให้กบัมวลมนุษยชาติ         ประเทศจะมัง่คัง่สมบูรณ์พนูสุข ยอ่มเป็นไปตาม 

กฎธรรมชาติ     วชิาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นวชิาแห่งกฎธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติใชบ้งัคบักบัมนุษย์

และสรรพส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติทั้งมวลเป็นกฎท่ีใหธ้รรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ 
 

 ลทัธิธรรมชาตินิยม   ยอมรับหลกัการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั   วา่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบ

เศรษฐกิจและปล่อยใหเ้ป็นไปเอง (Laissez faire) โดยรัฐไม่เขา้แทรกแซง    เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปตามกฎ

ธรรมชาติ     กล่าวไดคื้อ คน ๆ หน่ึงรู้วา่ตนสนใจตอ้งการอะไรมากท่ีสุดท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวั  ส่วน

ท่ีเหลือปล่อยใหก้ารจดัระเบียบโดยธรรมชาติดาํเนินไปเอง 
 

 แนวคิดธรรมชาตินิยม    ไดก้ลายมาเป็นแกนหลกัของแนวคิดลทัธิเสรีนิยม (Liberalism)  ทั้ง

ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ          เป็นการตอกย ํ้าเสรีภาพทางความคิดท่ีปลดแอกตวัเองมาจากลทัธิ

เทวนิยม      ในทางเศรษฐศาสตร์คือ แนวคิดของลทัธิทุนนิยม (Capitalism) ท่ีใหสิ้ทธิในการถือครอง

                                                        
9
 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ  ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง ววิฒันาการทางเศรษฐกิจ   เม่ือลทัธิเศรษฐกิจหน่ึงไดบู้มสุดขีด    เป็น

แรงผลกัใหร้ะบบเศรษฐกิจเจริญกา้วหนา้ไม่หยดุหยอ่น จนถึงจุดอ่ิมตวั      แรงผลกัดนัของมนุษยจ์ะแสวงหาทางอยู่

รอดและววิฒันาการท่ีสูงข้ึน  จึงไดเ้กิดลทัธิเศรษฐกิจใหม่ตามมา    จะเป็นอยูอ่ยา่งน้ีในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของ

โลก      การท่ีจีนเขา้มาสู่ประตูเศรษฐกิจเสรีของโลกก็เป็นอีกแรงหน่ึงในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจเสรีของโลก

ใหเ้ดินไปไดใ้นอีกระยะเวลาท่ียาวช่วงหน่ึง               หลงัจากแนวคิดเทคโนโลยนิียมของสหรัฐอมริกาเร่ิมถึงจุดตนั  

แนวคิดท่ีใหก้ารเกิดนวตกรรมเป็นแรงขบัเศรษฐกิจโลกเร่ิมชะลอตวั          ภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ

พฒันาแลว้เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางในช่วงทา้ยศตวรรษท่ี 20 เป็นดชันีบ่งช้ี       การเขา้สู่เศรษฐกิจโลกของจีนและเกิด

เศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์ตามมาจึงเป็นการคล่ีคลายปัญหาเศรษฐกิจเสรีโลกไดช่้วงเวลาหน่ึง .......ผูเ้ขียน 
10

 Overton H. Taylor , A History of Economic Thought (London : McGraw hill Book Co., 1960) 
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ทรัพยสิ์นอยา่งเสรีและการปล่อยเสรีทางเศรษฐกิจ (Laissez faire)    รัฐบาลไม่เขา้แทรกแซงในกลไก

เศรษฐกิจ         ในทางการเมืองเป็นการใหสิ้ทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั 

เป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตย 
 

 ท่ีผา่นมายงัไม่มีลทัธิใดใชป้รัชญามนุษยนิยม (Humanism) อยา่งเตม็รูปแบบ     ในสมยักลาง

ถูกจาํกดัเสรีภาพอยา่งมากดว้ยประเพณี ศาสนา และการปกครอง  ระบบศกัดินาสนบัสนุนดว้ยทฤษฎี

เทวสิทธ์ิ  ต่อมาก็เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธ์ิใหอ้าํนาจเบ็ดเสร็จแก่กษตัริย ์     ระบบเศรษฐกิจยงัไม่มี

เสรีภาพอยา่งแทจ้ริง         จากระบบการผลิตแบบระบบศกัดินา ท่ีตอ้งผลิตเพื่อส่งมอบแก่ขนุนางและ

เจา้นายในปราสาท  การติดต่อคา้ขายทาํไดจ้าํกดั   มาเป็นการผกูขาดการคา้โดยนายทุนและตอ้งจาํกดั

การคา้ขายแลกเปล่ียนโดยเฉพาะการสั่งสินคา้เขา้           แต่เม่ือถึงยคุคลาสสิคแนวปรัชญามนุษยนิยม

ก็ไดเ้บ่งบานสุดขีดในแนวคิด    ขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนท่ี

องักฤษเป็นแห่งแรกและไดแ้ผข่ยายไปตลอดภาคพื้นทวปียโุรป               เป็นพื้นฐานก่อใหเ้กิดระบบ

ประชาธิปไตยทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจวสิาหกิจเอกชน (Private Enterprise Economy) อยา่ง

แพร่หลาย 
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีร่วมผลกัแนวคิดมนุษยนิยมท่ีมีช่ือเสียง   จอห์น ล็อค (John Lock , 1632 - 

1704) ช้ีใหเ้ห็นวา่ “อิสระภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิมูลฐานของมนุษย”์    สิทธิน้ีเกิดจากความเป็นผูมี้

เหตุผลของมนุษย ์  และช้ีแนวคิดกฎธรรมชาติคือ กฎแห่งเหตุผล มาสนบัสนุน               ล็อคกล่าววา่  

ในสภาพธรรมชาติ (The State of Nature)ท่ีไม่มีรัฐบาล กฎแห่งเหตุผลเป็นกฎของสังคม  และกฎแห่ง

เหตุผลก็บ่งวา่มนุษยจ์ะตอ้งเคารพเสรีภาพและไม่กา้วก่ายในสิทธิของมนุษยผ์ูอ่ื้น 
 

 ในสภาพธรรมชาติน้ี     นอกจากมนุษยจ์ะมีเสรีภาพและเท่าเทียมกนัแลว้  มนุษยย์งัมีสิทธิใน

การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นดว้ย  สิทธิในการเป็นเจา้ของเกิดจากแรงงานของมนุษย ์ เพราะแรงงานท่ีลง

ไปเป็นของมนุษยผ์ูน้ั้น     สิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นจึงเป็นสิทธิมูลฐานตามธรรมชาติของมนุษย์

แต่ละคน  มิใช่มนุษยไ์ดรั้บสิทธิน้ีจากรัฐ     ความคิดของล็อคจึงสนบัสนุนหลกักรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล 

(Private Property)  
 

 เหตุผลสนบัสนุนกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลของล็อค    ต่อมาไดถู้กอา้งเป็นหลกัพื้นฐานของลทัธิ

เสรีนิยมและระบบเศรษฐกิจวสิาหกิจเอกชน    การอธิบายในดา้นการเมือง ล็อคก็ใชห้ลกัการเดียวกนั

น้ี        ในสภาพธรรมชาติมนุษยมี์เสรีภาพและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น  เป็นการอธิบายกฎธรรมชาติท่ี

ละเอียดมากข้ึนจากลทัธิธรรมชาตินิยม  แต่ทาํไมมนุษยจึ์งละทิ้งสภาพธรรมชาติก่อตั้งสังคมการเมือง 

(Political Society) และรัฐบาลข้ึน   เพื่อปกป้องกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น จึงก่อตั้งสถาบนัท่ีแน่นอนใน

การออกกฎหมายและรักษากฎ 
 

 ล็อคอธิบายวา่สังคมการเมืองเกิดข้ึนได ้โดยการใหค้วามยนิยอมระหวา่งมนุษย ์ ซ่ึงเดิมอยูใ่น

สภาพธรรมชาติ  การใหค้วามยนิยอมคร้ังแรกเป็นการแสดงออกโดยตรง  แต่ต่อมาอาจเป็นการแสดง 
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ออกโดยปริยายก็ได ้ ก็เท่ากบัเป็นการต่อสัญญานั้นมาเร่ือย ๆ        การแสดงออกซ่ึงความยนิยอมโดย

ปริยายก็คือ การท่ีมนุษยย์อมรับมรดกของบิดาภายใตค้วามคุมครองของรัฐ       ส่วนการยนิยอมอยูใ่น

สังคมเดียวกนัหมายความวา่ สมาชิกยนิยอมท่ีจะอยูภ่ายใตก้ฎแห่งเสียงขา้งมาก  รัฐบาลเป็นผูมี้อาํนาจ

สูงสุดในการบริหารประเทศและออกกฎหมาย แต่ก็เป็นเพียงผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ   อาํนาจอธิปไตย

แทจ้ริงอยูท่ี่ประชาชน       ถา้ประชาชนพบวา่ รัฐบาลไม่ไดส้ร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบัประชาชน

มากท่ีสุด      ในทรรศนะของล็อคประชาชนไม่ไดม้อบอาํนาจทั้งหมดให้รัฐบาล  กฎธรรมชาติก็ยงัคง

ใชบ้งัคบัอยูซ่ึ่งก็คือกฎแห่งเหตุผลนัน่เอง   เพียงแต่สภาพธรรมชาติเท่านั้นท่ีหมดไป  เพราะมีการรวม

อาํนาจไวท่ี้รัฐบาล  แต่รัฐบาลยงัคงตอ้งออกกฎหมายตามกฎธรรมชาติ จะคดัคา้นทาํลายกฎธรรมชาติ

ไม่ได ้ และก็กลายเป็นมูลฐานความคิดของระบบประชาธิปไตยท่ีตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัระบบเศรษฐกิจ

เสรีนิยม     เป็นแนวคิดทฤษฎีเสรีประชาธิปไตยท่ีมีรากฐานแนวความคิดจากแนวทางเดียวกนั    เป็น 

ความเช่ือต่อเน่ืองกนัมานานนบัศตวรรษ    จนกระทัง่เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตไ์ดห้นัมาสู่เศรษฐกิจ

เสรีนิยมและยอมรับในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจตลาด 
 

 อดมั สมิธ   ไดต่้อเติมปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) ให้กวา้งขวางออกไปอีก และสามารถ

นาํไปเป็นเหตุผลอธิบายโมเดลเศรษฐกิจไดอ้ยา่งสมเหตุผล (Rational)       แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อสมิธ

เป็นความเช่ือแบบนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเช่ือวา่ โลกธรรมชาติเป็นโลกท่ีมีระเบียบและกฎเกณฑ ์และพฤติ 

กรรมมนุษยท่ี์เห็นวา่มนุษยทุ์กคนมีความเห็นแก่ตวั และการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งก็เพื่อประโยชน์ส่วนตวั  

แต่มนุษยก์็มีศีลธรรมเป็นแรงถ่วงความเห็นแก่ตวั  มนุษยรู้์วา่การกระทาํใดเป็นส่ิงท่ีถูกและผดิ     เม่ือ

ปล่อยใหม้นุษยด์าํเนินไปตามพฤติกรรมธรรมชาติแลว้   กฎ ระเบียบธรรมชาติก็จะจดัการใหทุ้กอยา่ง

เขา้สู่ความถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุดตามหลกัธรรมชาติ 
 

 ลทัธิความสุขส่วนตวัและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั    (Individualism and Self-interest) 

ไดย้อมรับต่อมา มีผูอ้ธิบายหลาย ๆ คนและขยายใหค้รอบคลุมกวา้งมากข้ึน          อดมั สมิธ กล่าวถึง

พลงัจูงใจใหม้นุษยท์าํงานคือรายได ้  มีรายไดม้ากเท่าใดจะทาํใหพ้อใจยิง่ข้ึน     เม่ือสะสมรายไดม้าก

กลายเป็นคนมัง่คัง่ร่ํารวย ทาํใหเ้กิดความสุขและมีอาํนาจ      สรุปไดว้า่ นิสัยมนุษยท์าํงานโดยเห็นแก่

ตวัเอง แสวงหาความร่ํารวยเป็นหลกัธรรมชาติ     จึงใชเ้งินจูงใจใหเ้ขาทาํงาน เพื่อผลิตส่ิงมีประโยชน์ 

สาํหรับตนเองและจาํหน่ายแก่คนอ่ืนดว้ย   ในขณะเดียวกนัก็เป็นการทาํให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

คือสังคม  เป็นการแสดงความเห็นวา่ ภายใตก้ฎน้ีเกิดการประสานผลประโยชน์ของตนเองและสังคม  

ทั้งตนเองและสังคมจะดีข้ึนพร้อมกนัไป 
 

 สมิธเป็นผูเ้สนอแนวการวเิคราะห์แบบคนเศรษฐกิจ (Economic Man)เพื่อสนบัสนุนคาํกล่าว

ขา้งตน้              โดยเสนอความเห็นวา่ คนทัว่ ๆ ไปจะแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัทางเศรษฐกิจ  จึงใช้

ความคิดอ่านท่ีจะใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสุดเพื่อใหไ้ดค้วามมัง่คัง่มา 
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 มีนกัเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนท่ีอธิบายในแนวอ่ืนท่ีมิใช่คนเศรษฐกิจ   คือ Hobbe  , Hume , 

Hutchison  และ Bentham  ท่ีสรุปไดว้า่    ส่ิงใดท่ีมนุษยท์าํไปมกัจะไดผ้ลตอบแทนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

คือ ความพอใจและความเจบ็ปวด   ทั้งสองส่ิงน้ีจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์     แมก้ระนั้น 

มนุษยย์งัมีความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุด  ทุกคนจึงแสวงหาความสุขส่วนตวัก่อน   การทาํงานไม่ใช่เป็น

ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสุข ไม่มีผูใ้ดอยากทาํงาน เวน้แต่มีความจาํเป็น 
 

 ปรัชญาของ เจเรมี เบนแทม (Jeremy Bentham)   ในเร่ืองลทัธิถือประโยชน์ (Utilitarianism : 

หรือ ลทัธิอรรถประโยชน์) หรือใหค้วามสุขมากท่ีสุดแก่คนจาํนวนมากท่ีสุด (The greatest happiness 

for the greatest number)  ซ่ึงถือเป็นหลกัมาแต่ปรัชญากรีกโบราณ เร่ือความพอใจสูงสุด (Hedonism) 

ความสุขความพอใจสูงสุดท่ีมนุษยแ์ต่ละคนแสวงหามาเป็นของตน   ไม่จาํเป็นจะตอ้งก่อใหเ้กิดความ

พอใจใหค้นส่วนใหญ่ (แต่ก็ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นก็มิไดเ้ช่นกนั)          เป็นปรัชญาพื้นฐานของกลุ่ม

แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบคลาสสิค            นอกจากน้ี การแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อเพิ่มความสุข

ใหแ้ก่ชุมชนมากกวา่เป็นการลด  การแทรกแซงนั้นใชไ้ด ้  และก็เป็นอีกเหตุผลของเศรษฐกิจเสรีนิยม

ท่ีใชอ้ยูใ่นยคุปัจจุบนั    แตกต่างจากแนวคิดเสรีนิยมของพวกคลาสสิค ท่ีหา้มการแทรกแซงเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล 
 

 ตามแนวคิดของเบนแทม          ผลประโยชน์ทัว่ไปของชุมชน วดัโดยจาํนวนผลประโยชน์ท่ี

บงัเกิดแก่บุคคลในชุมชน        ลทัธิน้ีจึงเป็นแบบประชาธิปไตยและถือความเสมอภาค (Equalitarian) 

หรือก็คือ    ไม่วา่คนยากจนหรือคนมัง่มี    ผลประโยชน์ของแต่ละคน   ควรไดรั้บเท่ากนั    วดัไดจ้าก

สวสัดิการ          ถา้ส่ิงใดเป็นความสุขความพอใจของชาวนาจะเท่ากบัความสุขความพอใจของผูม้ ัง่มี 

(Aristocrat) กลายมาเป็นแนวคิดพื้นฐานระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

 ลทัธิถือประโยชน์   ยงัใชเ้ป็นหลกัทางศีลธรรม         เร่ืองความสุขความพอใจท่ีวา่ นิสัยของ

มนุษยจ์ะตอ้งมุ่งเพื่อใหเ้กิดความสุขสูงสุดแก่จาํนวนคนมากท่ีสุด       ดงันั้น ถา้มีผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 

ศาสนา และกฎของสังคม   จะถูกลงโทษ เพราะเป็นผูท้าํใหเ้สียหายแก่คนอ่ืนในการแสวงหาความสุข

ใหแ้ก่ตน                 นอกจากน้ี ในการแสวงหาวธีิการวดัสวสัดิการ  เบนแทม อยากใหมี้ศีลธรรมเป็น

วทิยาศาสตร์คือพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงได ้   ถา้ความสุขและความเจบ็ปวดอาจวดัไดเ้ป็นปริมาณ  กฎหมาย

ทุกฉบบัก็สามารถใชต้ดัสินบนมูลฐานของสวสัดิการได ้เป็นการประยกุตแ์นวปรัชญาสู่กฎหมาย 

 

วธีิการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 เศรษฐกิจเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นพลวตัร  วชิาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ท่ีเป็นพลวตัร  เม่ือ

สังคมเปล่ียนเศรษฐศาสตร์จะมีคาํถามใหม่ ๆ เกิดข้ึนเสมอ       เศรษฐศาสตร์มีจุดเด่นอยูใ่นตวัเอง คือ 

ความมีเหตุมีผลหรือตรรกะท่ีสามารถหาขอ้สรุป ตอบคาํถาม และวเิคราะห์ปรากฏการณ์และปัญหาท่ี 
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เกิดข้ึนได ้        วชิาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ดา้นสังคมศาสตร์ท่ีสามารถใชท้ฤษฎีหรือหลกัการใน

การวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา  และหาขอ้สรุปในทางศาสตร์ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน   
 

 เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเป็นพลวตัร    หว้งเวลาเปล่ียนไป กรอบความคิด ทฤษฎี 

คาํสอน เคร่ืองมือ และเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์จึงแปรเปล่ียนไป    ประเด็นน้ีตอ้งยอมรับในบริบทท่ี

หลากหลาย  ระบบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ก็หลากหลายตาม   การหาขอ้สรุปในนโยบายจึงมีความ

หลากหลายตามไปดว้ย ส่ิงน้ีควรตระหนกั           อาจไม่มีวธีิการใดวธีิการหน่ึงท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์

ยดึถือไดต้ลอดไป  ดัง่เช่น สหรัฐอเมริกาในยคุทศวรรษ 1960s สนบัสนุนเศรษฐกิจโลกแบบเสรี  เพื่อ

ประโยชน์โดยรวมของเศรษฐกิจโลก    แต่ญ่ีปุ่นกลบัหนัไปใชแ้นวความคิดแบบลทัธิพาณิชยนิยมมุ่ง

แสวงหาประโยชน์เขา้ประเทศจากการส่งออกสินคา้และห้ามนาํเขา้   เม่ือโลกเขา้สู่ยคุ 2000 เศรษฐกิจ

ก็มีการเปล่ียนแปลงไปอีก   สหรัฐกลบัใชร้ะบบการเงินเสรีของโลก มุ่งหาผลประโยชน์เขา้สู่ประเทศ  

แมแ้ต่การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยก็มีความหลากหลายเช่นกนั     บางคร้ังใชแ้นวคิด

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกับริหาร     แต่บางคร้ังก็ใชใ้นเร่ืองของความยติุธรรมในเศรษฐกิจเป็นกรอบ

ของนโยบาย 
 

 หลกัคาํสอนหรือแนวคิดดา้นเศรษฐกิจ      ข้ึนอยูก่บัความผนัแปรของสถานการณ์   ศีลธรรม 

การเมือง ศาสนา ปรัชญาทางสังคม  รวมตลอดถึงกรอบประเพณี จารีต และค่านิยมทางสังคม     และ

ไม่ถูกกาํหนดใหต้ายตวักบัทฤษฎี เคร่ืองมือ และเทคนิคการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 จากความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์   เพราะตอ้งพิจารณาธรรมชาติ

แวดลอ้มและแนวคิดจากศาสตร์สาขาอ่ืนมาประกอบดว้ย       แต่รูปแบบโดยทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์

ก็ยงัสามารถจาํแนกรูปแบบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ยสองแนวทาง 
 

 วธีิการแรก Positive Economic     เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ทฤษฎีและหลกัการ   เคร่ืองมือและ

เทคนิคการวิเคราะห์  ใชเ้พื่อตอบคาํถามวา่ “ คือ อะไร” (What is) 
 

 วธีิท่ีสองแบบ Normative Economic            เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีกรอบทางอุดมการณ์ 

ศีลธรรม การเมือง ศาสนา จารีตประเพณี ค่านิยม และปรัชญาทางสังคม เป็นหลกัใหญ่         เพื่อตอบ

คาํถามวา่ “ควรเป็นอะไร” (What ought to be) 
 

 วชิาเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าวมุ่งถึงแต่ขอ้เทจ็จริงเท่าท่ีปรากฏเท่านั้น การศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์

ลกัษณะน้ี          เป็นการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงตามทฤษฎี   หลกัการและกฎเกณฑ ์  โดยมีเทคนิค 

เคร่ืองมือ และกรอบการวิเคราะห์ท่ีแน่นอน               ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีใหค้วามสาํคญัในเชิงปริมาณ

หรือเป็นการศึกษาท่ีเรียกวา่ Positive Economics 
 

 ตวัอยา่งแบบ Positive Economic   มีพวกคลาสสิคใหม่ ใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์

ในแบบคณิตศาสตร์   พร้อมกบัใชพ้ฤติกรรมมนุษยม์าเป็นกรอบ เพื่อสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ึนมา  
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และก็มีสาํนกัคิดในรุ่นหลงัๆ ท่ีพยายามใชเ้คร่ืองมือแบบเดียวกนัโดยเฉพาะเศรษฐมิติ เพื่อหาขอ้สรุป

ของทฤษฎีโดยมิไดส้นใจในส่ิงอ่ืนใดอีก และใชท้ฤษฎีมาอธิบายปัญหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกิจ 
 

 ในขณะท่ีลทัธิหรือแนวคาํสอนท่ีมุ่งเนน้แกปั้ญหา  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รืออุดมการณ์ทั้ง

ทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  โดยไม่ยดึติดกบักรอบทฤษฎี หลกัการ เคร่ืองมือ และเทคนิคการ

วเิคราะห์    แต่คาํนึงถึงปรากฏการณ์ ปัญหา และความผนัแปรทางเศรษฐกิจ  ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์และ

ส่งปฏิกิริยาสัมพทัธ์ไปยงัอุดมการณ์ดา้น  ศีลธรรม  การเมือง  ศาสนา   กรอบจารีตประเพณี   ค่านิยม 

และปรัชญาทางสังคม เป็นหลกัใหญ่    เป็นการศึกษาท่ีเรียกวา่ Normative Economics 
 

 ตวัอยา่งแบบ Normative Economic         พวกคลาสสิคไดส้ร้างกรอบทฤษฎีข้ึนมา แลว้จึงนาํ

ขอ้มูลและเหตุการณ์เศรษฐกิจมาอธิบาย      โดยใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ศีลธรรม การเมือง 

และอ่ืน ๆ      ดงัท่ีพบวา่ มีการอธิบายเศรษฐศาสตร์ใหมี้การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  การใหสิ้ทธิ

เสรีภาพแก่มนุษย ์ฯลฯ        ในทา้ยสุดก็มีการจดัตั้งชมรมเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) 

ข้ึนมา เพื่อการอธิบายมีการเช่ือมโยงกบัในดา้นอ่ืนใหค้รอบคลุม 
 

การศึกษาเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจ   ในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ 

หลายประการ      ประการแรกจะตอ้งหาขอ้สรุปดา้นปัญหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกิจในทา้ยสุดให้

ได ้    การวเิคราะห์ตอ้งมองภาพแบบองคร์วมและความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัทั้งปัญหาและ

ขอ้สรุป        ประการท่ีสอง เศรษฐศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีและหลกัการ (General) จึงตอ้งใชก้รอบ

แนวคิดเช่ือมโยงไปสู่ธรรมชาติของปัญหาและแนวทางแกไ้ข    นอกจากน้ี การตอบสนองของหน่วย

เศรษฐกิจ (Economic Unit) ท่ีประกอบดว้ย ภาคครัวเรือน ธุรกิจ รัฐบาล และภาคต่างประเทศ  เพื่อหา

ขอ้สรุปท่ีแทจ้ริงและเป็นไปได ้           ประการท่ีสาม ในกรอบของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัท่ีใชอ้ยู่

ในยคุเศรษฐกิจแบบเสรีตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)   ของระบบเศรษฐกิจในดา้นการผลิต     

การจาํหน่ายจ่ายแจกสินคา้และบริการ    แต่บางคร้ังเป้าหมายอาจเปล่ียนไปเนน้ในเร่ืองความยติุธรรม 

(Equity) ในเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสรองไดบ้า้ง          ประการสุดทา้ย จะตอ้งใชว้ธีิการ

วเิคราะห์ท่ีใชอ้ยูใ่นเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางหลกั     มีอยูส่องวธีิ การอนุมานแบบอุปนยั (Inductive 

Method) และการอุปมานแบบนิรนยั (Deductive Method) 
 

 วชิาเศรษฐศาสตร์มีวธีิการวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปสองแนวทาง            แนวทางแรก  

วธีิการวเิคราะห์การอนุมานแบบอุปนยั (Inductive Method)       เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้  Induce  ข้ึนไปหาทฤษฎีหรือหลกัการทัว่ไป  (Theory  and 

General)           หรือวเิคราะห์จากประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาใดปัญหาหน่ึงแลว้ Induce ข้ึนไปหา

ทฤษฎีหรือหลกัการทัว่ไป   แลว้สรุปปัญหาหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเร่ืองนั้นตามทฤษฎีหรือหลกั 

การท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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 วธีิการน้ีเป็นการวเิคราะห์ดว้ยการสังเกตตรวจสอบปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ  เก็บรวบรวม

ขอ้มูล คน้หาผลกระทบท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (Interrelation)     และพลงัปฏิกิริยาสัมพนัธ์ 

(Interaction) แลว้นาํมาสรุปและสร้างหลกัการ        ซ่ึงเป็นการคน้ควา้ตรวจสอบเพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริง

จากผลการศึกษา (Empiricalism)          ซ่ึงจะเช่ือถือไดเ้ม่ือมีการตีความการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่ง

พลงัทางเศรษฐกิจท่ีถูกตอ้ง 

 

 
รูปภาพท่ี 1.1 การวเิคราะห์การอนุมานแบบอุปนยั (Inductive Method) 
 

 ตวัอยา่งเช่น   อุปสงคร์วมของระบบเศรษฐกิจลดลงทาํใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า       ภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าทาํให้ระดบัรายไดแ้ละการมีงานทาํลดลง    สาเหตุเกิดจากการลงทุนลดลง  การลงทุน

ท่ีลดลงเกิดจากอตัราดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึน   อตัราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มสูงข้ึนเกิดจากปริมาณเงินลดลง  ปริมาณ 

เงินท่ีลดลงเกิดจากการขาดดุลการชาํระเงิน           จึงสรุปไดว้า่  อุปสงคร์วมลดลงเกิดจากการขาดดุล 

การชาํระเงิน 
 

 กระบวนการขา้งตน้จะสรุปได ้ ตอ้งมีการศึกษาขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษ ์(Empirical Study) มี

การเก็บรวบรวมขอ้มูล      และนาํมาทดสอบหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรเศรษฐกิจตามความสัมพนัธ์

เชิงทฤษฎีจนประจกัษ ์  แลว้สรุปออกมาเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไป จึงนาํทฤษฎีท่ี

ไดม้าแกไ้ขปัญหา และทาํการตรวจสอบซํ้ าอีกคร้ังวา่ไดผ้ลจริงหรือไม่ 
 

 จากตวัอยา่ง เรามีประเด็นปัญหาท่ีวา่ อุปสงคร์วมลดลงเกิดจากการขาดดุลการชาํระเงิน  การ

ลดลงของอุปสงคร์วมทาํให้เศรษฐกิจตกตํ่าหรือก็คือรายไดแ้ละการทาํงานลดลง  สาเหตุการลดลงมา

จากตวัแปรเศรษฐกิจดา้นการลงทุนลดลงซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของอุปสงคร์วม (AD=C+I+G+X-M) แต่ 

ในท่ีน้ี เราตอ้งศึกษาหาความสัมพนัธ์จากขอ้มูลเชิงประจกัษว์า่   ฟังกช์ัน่การลงทุนมีความสัมพนัธ์กบั 

อตัราดอกเบ้ียแบบผกผนั      และปริมาณเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียแบบผกผนัเช่นเดียวกนั   

ทฤษฎีหรือหลกัการใหญ ่

(Theory and General) 

Inductive Method 

ประเด็นปัญหา 

(หรือเหตุการณ์) ทางเศรษฐกิจ 

แนวทางแกไ้ข 

(Solution) 

การคน้หาและตรวจสอบ 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริง 

จากผลการศึกษา 

(Empiricalism) 
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ประการสุดทา้ยการขาดดุลการชาํระเงินจะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนออกไป    (ชาํระเงินการคา้

ระหวา่งประเทศ) และทาํให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลงจริง               เม่ือไดค้วามสัมพนัธ์ใน

เศรษฐกิจยา่งแทจ้ริงแลว้  ก็จะนาํมาสรุปเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคดา้นอุปสงคร์วม    
 

 แนวทางท่ีสอง การวเิคราะห์การอุปมานแบบนิรนยั (Deductive Method)  เป็นการศึกษาจาก

ทฤษฎีหรือหลกัการใหญ่ (Theory  and  General)    แลว้ Deduce ไปหาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเฉพาะ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (หรือประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึง)        แลว้สรุปเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาทาง

เศรษฐกิจนั้นตามหลกัการหรือทฤษฎีท่ีตั้งไว ้  
 

 วธีิการน้ีเป็นการวเิคราะห์ดว้ยการเลือกเอาทฤษฎีหรือหลกัการใหญ่ทัว่ไปเป็นตวัตั้ง       แลว้

เช่ือมสัมพนัธ์ไปยงัสาเหตุและหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง   กระบวนการปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งพลงั 

เศรษฐกิจจะถูกกาํหนดข้ึนมาบนพื้นฐานของทฤษฎี หลกัการ และกฎเกณฑ ์      “ซ่ึงเป็นวธีิการคน้หา

ขอ้เทจ็จริงแบบอา้งอิงหลกัการหรือทฤษฎี (Abstract)”              กล่าวคือ ปัญหาและปรากฏการณ์ทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนสอดคลอ้งกบัทฤษฎีหรือหลกัการใหญ่ทางเศรษฐกิจ 

 
รูปภาพท่ี 1.2 การวเิคราะห์การอุปมานแบบนิรนยั (Deductive Method) 
 

 ตวัอยา่งเช่น  เร่ิมแรกการวเิคราะห์ปัญหาจะใชก้รอบแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแส

หลกัหรือเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบเคนส์เซียนในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการชาํระเงินผา่น

บญัชีดุลการชาํระเงิน                ประเด็นวเิคราะห์ การขาดดุลการชาํระเงินจะก่อใหเ้กิดปริมาณเงินใน

เศรษฐกิจลดลงผา่นการเคล่ือนยา้ยเงินทุน (การชาํระเงินดา้นการคา้)    ปริมาณเงินท่ีลดลงทาํใหอ้ตัรา

ดอกเบ้ียสูงข้ึน  อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนทาํใหก้ารลงทุนลดลง  การลงทุนท่ีลดลงทาํใหร้ะดบัรายไดล้ดลง   

หรือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเน่ืองมาจากอุปสงคร์วมลดลง    กระบวนการความสัมพนัธ์ในเศรษฐกิจ

เป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค      จึงสรุปปัญหาไดว้า่ การขาดดุลการชาํระเงินทาํใหอุ้ปสงค์

รวมลดลง เศรษฐกิจตกตํ่า      

ทฤษฎีหรือหลกัการใหญ ่

(Theory and General) 

Deductive Method 

ประเด็นปัญหา 

(หรือเหตุการณ์) ทางเศรษฐกิจ 

แนวทางแกไ้ข 

(Solution) 

วธีิการคน้หาขอ้เท็จจริง 

แบบอา้งอิงหลกัการหรือทฤษฎี 

(Abstract) 
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แนวทางแกไ้ข  จะตอ้งทาํให้อุปสงคร์วมภายในประเทศไม่ลดลง            วธีิการง่ายท่ีสุดก็คือ

ใหก้ารเคล่ือนยา้ยเงินทุนไหลเขา้มาชดเชยการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั      (อาจกูย้มื หรือเกิดการเขา้มา

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องต่างประเทศ หรือการเขา้มาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)) ก็จะทาํให้

ไม่ขาดดุลการชาํระเงิน  แต่ถา้เงินไหลเขา้มามากไปก็ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย ใชว้ิธีการเขา้แทรก 

แซงทาํ Sterilize คือทาํใหป้ริมาณเงินในเศรษฐกิจไม่เปล่ียนแปลงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน       อีก 

วธีิการหน่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุจากการขาดดุลการคา้ทาํใหเ้กิดการขาดดุลการชาํระเงิน     เช่น    

การลดค่าเงิน เพื่อทาํใหก้ารส่งออกเพิ่มข้ึนการนาํเขา้ลดลง  ดุลการคา้สมดุล  ดุลการชาํระเงินก็สมดุล

ไปดว้ย  หรือการสร้างมาตรการควบคุมการนาํเขา้และอุดหนุนการส่งออก เป็นตน้        เม่ือไดด้าํเนิน

ตามแนวทางแกไ้ขไปแลว้ก็ตอ้งตรวจสอบดูวา่   ทฤษฎีหรือหลกัการใหญ่ยงัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

หรือไม่                จากการศึกษาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจก็จะพบวา่ บ่อยคร้ังท่ีทฤษฎีไม่สามารถนาํไป 

ใชไ้ดผ้ล    จนก่อใหเ้กิดการสร้างแนวคิดใหม่  วธีิการใหม่ มาสร้างลทัธิใหม่เพื่อท่ีจะนาํมาใชไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผลต่อไป    กระบวนการเช่นน้ีเกิดซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเป็นวฎัฎจกัรในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ 
 

แนวทางการสร้างทฤษฎีใหม่  พวกคลาสสิคใชว้ธีิการแบบอนุมาน (Deductive)  คือ     สร้าง

กฎเกณฑ ์อธิบายปรากฏการณ์ แลว้หาขอ้มูลสนบัสนุนกฎเกณฑด์งักล่าว  เม่ือกฎเกณฑเ์ป็นท่ียอมรับ

เพราะมีขอ้มูลเพียงพอกฎเกณฑน์ั้นถือเป็นทฤษฎีต่อไป           ส่วนพวกนีโอคลาสสิคใชว้ธีิการศึกษา

แบบอนุมาน (Inductive) ศึกษาจากประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ   เม่ือไดผ้ลสรุปท่ีเป็น

จริงก็จะนาํไปสร้างทฤษฎีหรือหลกัการใหญ่ให้เป็นท่ียอมรับ 
 

การศึกษาประวติัลทัธิเศรษฐกิจช้ีใหเ้ห็นถึง พฒันาการดา้นความคิดเศรษฐศาสตร์ แนวคิดจะ

พฒันาสลบัซบัซอ้นข้ึนตามพฒันาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   บนแนวทางประวติัศาสตร์

เศรษฐกิจ                แต่ละสาํนกัคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์และ

ผลงานของพวกเขาสะทอ้นใหเ้ห็นความเฉลียวฉลาด     หล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียวกนัทางความคิดทาง

เศรษฐศาสตร์    ความเป็นเอกภาพทางความคิดไดร้วบรวมมวลสมาชิกของสาํนกัเศรษฐศาสตร์แต่ละ

สาํนกัใหส้ะทอ้นออกมาซ่ึงกรอบการวเิคราะห์ ทฤษฎีเชิงจิตวทิยา และวธีิการท่ีเป็นวทิยาศาสตร์   ซ่ึง

ทั้งสามประเด็นเป็นจุดเด่นของผลงานแต่ละสาํนกั 
 

 สาํนกัคิดจึงมีกรอบความคิดท่ีแต่ละสาํนกัพฒันาข้ึนมาเอง     แต่ละสาํนกัมีการใชข้อ้เทจ็จริง 

ชนิดประเภทท่ีเหมาะสมกบัมาตรฐานการประยกุตใ์ชท่ี้สอดคลอ้งกบัความเช่ือในสาํนกัตนเอง   และ

ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งทฤษฎีของสาํนกัตนเองกบัทฤษฎีของสาํนกัคู่แข่ง        ในแต่ละสาํนกั

ก็จะมีบทสรุปหรือส่ิงท่ียงัมิไดท้ดสอบหรือส่ิงท่ีปฏิเสธมิไดห้รือทฤษฎีข้ึนมา 
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บทที ่2 

ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ 

และลทัธิเศรษฐกจิในยุคประวตัิศาสตร์ 

 

 

กาํเนิดของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 พฒันาการทางความคิดดา้นเศรษฐศาสตร์เร่ิมจากแนวคิดแบบพื้น ๆ   ในยคุสมยัของสังคมท่ี

เรียบง่าย  โดยเร่ิมตั้งแต่แนวคิดทางเศรษฐกิจของสังคมชนเผา่ท่ีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบพอเพียง    มี

การทาํเกษตรใชปั้จจยัการผลิตเบ้ืองตน้เป็นแรงงานมนุษยแ์ละเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีประดิษฐเ์อง อาจ

มีการแลกเปล่ียนส่ิงของและปัจจยัการผลิต  เป็นการใชว้ชิาเศรษฐศาสตร์โดยสัญชาติญาณ     การพดู

หรือคิดทางเศรษฐศาสตร์มีนอ้ย และมกัรวมกบัเร่ืองอ่ืนท่ีสาํคญักวา่ 
 

 วชิาการท่ีมีผูก้ล่าวถึง    เพราะเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นกวา่และปฏิบติักนัอยูม่ากคือเร่ืองรัฐศาสตร์ 

ไดแ้ก่ การใชอ้าํนาจปกครอง  การปกครองและรัฐ   เพื่อให้คนในถ่ินท่ีตนอาศยัอยูอ่ยา่งสันติสุข  จึงมี

นกัปราชญคิ์ดศึกษาและคน้ควา้ มกัจะเห็นกนัวา่ผูป้กครองหรือหวัหนา้ตอ้งเป็นคนฉลาด เป็นปราชญ ์

รู้จิตใจคนท่ีอยูใ่ตป้กครองของตน จึงมีการศึกษาคน้ควา้ดา้นจิตวทิยา 
 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบชนเผา่    ในระยะเร่ิมตน้เกิดข้ึนพร้อมกบัพฒันาการทางสังคม 

จากสังคมแบบเรียบง่ายเป็นสังคมท่ีพึ่งพากนัดา้นเศรษฐกิจ      ไม่มีการขดูรีดเอารัดเอาเปรียบกนัดา้น

เศรษฐกิจ  ต่อมาเรียกสังคมดงักล่าววา่ สังคมอุดมคติหรือจินตสังคม (Utopia Society)       พฒันาการ

ดา้นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ต่อมาใหค้วามสาํคญักบัการคา้การพาณิชยใ์นดา้นหน่ึง และในอีกดา้นหน่ึง

ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาเร่ืองทาส (Slavery)   การขดูรีดดอกเบ้ีย (Usury)   การถือครองท่ีดินผนืใหญ่

ของนายทุนท่ีดิน 

 

สภาพเศรษฐกจิในยุคประวตัิศาสตร์และยคุกลาง 
 

เศรษฐกจิในยุคประวตัิศาสตร์ 
 

 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไดถื้อกาํเนิดข้ึนก่อนการเกิดข้ึนของนครรัฐกรีก   ก่อน  800   ปีก่อน

คริสตกาล   เป็นยคุสมยัราชวงศฮิ์บรู (Hebrew Monarchy) เกิดลทัธิคาํสอนของนกัปฏิวติัคาํสอนหรือ 

นกัสอนศาสนานอกรีต (The Prophetic Revolt) ท่ีถือเป็นแนวคาํสอนหวักา้วหนา้ดา้นสังคม    เป็นคาํ

สอนท่ีประณามความเหลวแหลกของสังคม    การกดข่ีขดูรีดชนชั้นท่ีอ่อนแอกวา่   การขดูรีดดอกเบ้ีย
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จากเงินกู ้      เพราะผูท่ี้ไม่สามารถชาํระหน้ีเงินกูจ้ะถูกยดึตวัมาเป็นทาส  สังคมจึงเตม็ไปดว้ยผูย้ากไร้

และมวลทาส  ยคุน้ีจึงเป็นยคุเร่ิมตน้ของการส่งผา่นแนวความคิดมาสู่ยคุนครรัฐกรีก 
 

 นกัปฏิวติัคาํสอนหรือนกัสอนศาสนานอกรีตไม่ยอมรับชนชั้นพอ่คา้ ไม่ยอมรับนายทุนเงินกู้

ท่ีขดูรีดดอกเบ้ีย    ไม่ยอมรับชนชั้นศกัดินาท่ีถือครองท่ีดินผนืใหญ่   และถือวา่ชนชั้นน้ีคือพวกขโมย

ท่ีดิน           จึงเสนอใหมี้การจาํกดัการถือครองท่ีดิน  หา้มเก็บภาษีจากพอ่คา้ขายเส้ือผา้และพอ่คา้ขาย

เคร่ืองมือทาํกิน จากคาํสอนเหล่าน้ีนาํไปสู่หลกับญัญติัของกฎหมายยวิ (Jewish Law)  
 

 นกัสอนศาสนานอกรีตอยากเห็นการดาํรงอยูข่องจินตสังคมหรือจินตธรรมชาติ   (Utopia 

Nature or Society)  นัน่คือ การเป็นสังคมชนเผา่ ยอมรับหวัหนา้เผา่ เป็นสังคมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

การผลิตเป็นการผลิตเพื่อสนองตอบความตอ้งการของครัวเรือนหรือชุมชน   ท่ีดินและปัจจยัการผลิต

เป็นของส่วนรวม มีการแบ่งงานกนัทาํไม่มีการแบ่งชนชั้น 
 

 การเรียกร้องใหส้ังคมยอ้นยคุยอ่มเป็นไปไม่ได ้    เพราะพลงัขบัเคล่ือนทางสังคมนั้นยิง่ใหญ่

นกั  การขยายตวัของการผลิตท่ีเกินความตอ้งการตามธรรมชาติก่อใหเ้กิดสถาบนัเศรษฐกิจและสังคม

มากมาย  ศกัดินาท่ีดิน นายทุน พอ่คา้ ทาส  ความลม้เหลวของสังคมปรากฏอยูท่ ัว่ไป 
 

 การปรากฏข้ึนของนครรัฐกรีก           กรีกเป็นชนเผา่ท่ีอพยพมาจากคาบสมุทรบอลข่านมาสู่

คาบสมุทรกรีก     ตั้งถ่ินฐานเป็นเมืองต่าง ๆ เรียกวา่ “นครรัฐ” ซ่ึงประกอบดว้ยเมืองต่าง ๆ หลายร้อย

เมือง  เมืองใหญ่สาํคญั ไดแ้ก่ เอเธนส์ สปาตาร์ และโครินซ์  เป็นตน้       นครรัฐมีเมืองเป็นศูนยก์ลาง

และมีหมู่บา้นชาวนาอยูร่อบ ๆ เมือง       เมืองจะเป็นศูนยก์ลางของอารยธรรม เป็นท่ีอยูข่องชนชั้นสูง

และชนชั้นปกครอง        เมืองเอเธนส์และโครินซ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก  เน่ืองจากเป็นเมืองชายฝ่ัง

ทะเล  จึงประสบผลสาํเร็จทางดา้นการคา้และการเมือง 
 

 สังคมสมยักรีก มีการแบ่งชั้นวรรณะกนัอยู ่    คนท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้น มกัจะประกอบ

อาชีพเป็นทหาร รับราชการ และเกษตรกรรม     อาชีพอ่ืน เช่น พอ่คา้และการผลิตสินคา้ถือเป็นอาชีพ

ไม่มีเกียรติใหค้นต่างประเทศทาํ ส่วนทาสเป็นผูรั้บใชแ้ละทาํงานหนกั งานน่าเบ่ือหน่ายและอนัตราย   

นกัปราชญแ์ละนกัเขียนสมยันั้นจึงละเวน้ท่ีจะกล่าวถึงอาชีพและบุคคลเหล่าน้ี         อนัจะเป็นการลด

เกียรติของตนลง 
 

 ววิฒันาการความเป็นอยูข่องชาวกรีก     เร่ิมจากอาศยัการเพาะปลูกกบัการเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกั 

การดาํเนินเศรษฐกิจในแบบครัวเรือน     เร่ิมมีการถือครองท่ีดินส่วนบุคคล พื้นท่ีขนาดเล็กเจา้ของทาํ

การเพาะปลูกเอง  ส่วนพื้นท่ีขนาดใหญ่แบ่งใหเ้ช่า   ในระยะแรกการผลิตเป็นการผลิตเพื่อใหเ้พียงพอ

กบัความตอ้งการของประชาชน    การถือครองท่ีดินยงัไม่มีปัญหามากนกั           ต่อมาสภาพการผลิต

เปล่ียนเป็นการผลิตเพื่อการคา้ ทาํใหค้วามตอ้งการท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มมากข้ึน ท่ีดินจึงมีค่าเช่า

เพิ่มข้ึน     การเกษตรมีการพฒันาเป็นการคา้มากข้ึน    การซ้ือขายแลกเปล่ียนค่อย ๆ พฒันากลายเป็น
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การซ้ือขายแบบใชเ้งินตรา  ตอนแรกใช่ส่ิงของเป็นเงิน  ต่อมาพฒันาเป็นเงินตราโลหะ เพื่อสะดวกใน

การคา้ขาย ก่อใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจมากมาย       ทาํใหเ้ศรษฐกิจแบบใชเ้งินตราแพร่กระจายออกไป  

เดิมส่ิงท่ีแสดงความมัง่คัง่คือ ท่ีดิน ทาส และสัตวเ์ล้ียง    เม่ือมีการใชร้ะบบเงินตราทาํให้หนัมาสั่งสม

เงินตรา เพื่อแสดงความมัง่คัง่แทน    การบริโภคทาํไดง่้ายข้ึน   มีการลงทุน และออกเงินกูเ้พื่อหาดอก

ผล  เกิดธุรกิจเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเงิน    ทาํใหก้รีกในสมยันั้นเจริญรุ่งเรืองทั้งทางธุรกิจการคา้และ

การเงิน 
 

 จากเร่ืองเล่าและนิทานปรัมปราท่ีเล่าขานสืบทอดกนัมา เช่นเร่ือง”ธรรมนูญการปกครองของ

ซีซูส”  (Constitution of Theseus)    ทาํใหท้ราบวา่การปกครองแบบชนเผา่ไดล่้มสลายลงในสมยักรีก

เร่ิมเรืองอาํนาจ หรือประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาล       สังคมแบบชนเผา่เป็นสังคมท่ียอมรับหวัหนา้

เผา่และเป็นสังคมแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศยักนัฉนัญาติพี่นอ้งไดถู้กยกเลิก และแทนท่ีโดยสังคมท่ีแบ่ง

ชนชั้น  มีระบอบปกครองแบบขนุนางศกัดินา (หรืออภิชนาธิปไตย : Aristocracy)   หรือคณะขนุนาง 

ศกัดินา  (หรือศกัดินาธิปไตย)   ซ่ึงเป็นรูปแบบการปกครองโดยคณะบุคคลท่ีเช่ือกนัวา่ มีความเฉลียว

ฉลาดและมีความสามารถในการปกครอง          รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเดิม ท่ีมี

สภาประชาชน (Popular Assembly)ไดสู้ญส้ินไป อยูใ่นอาํนาจปกครองของขุนนางศกัดินาท่ีถือครอง

ท่ีดินผนืใหญ่  และอาํนาจปกครองก็ตกทอดไปยงัทายาทของชนชั้นปกครองกลุ่มน้ี 
 

 จากรูปแบบการผลิตทางเกษตรแบบพอเพียงกลายเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย ์  ทาํให้พอ่คา้มี

บทบาทและอาํนาจทางสังคมเพิ่มข้ึน ชนชั้นขุนนางเร่ิมไม่พอใจและทา้ยสุดก็เป็นการขดัแยง้ของสอง 

กลุ่มน้ี  ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็หาแนวร่วมสนบัสนุนตวัเองเพื่อยึดกุมอาํนาจรัฐ     และแนวร่วมท่ีสนบัสนุน

ชนชั้นทั้งสองน้ีคือ ชาวนาและชนชั้นฐานราก ซ่ึงเป็นชนชั้นท่ียากจนและถูกกดข่ี 
 

 ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล     ธรรมนูญของโซลอน (Constitution of Solon) ช้ีใหเ้ห็นถึง

ความขดัแยง้น้ีอยา่งชดัเจน      การขดัแยง้ทางเศรษฐกิจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางการเมือง       นกัปฏิรูป

พยายามใหส้ังคมสมานฉนัทโ์ดยการยอมรับสถาบนัการเมืองแบบสันติวธีิ          ในทางเศรษฐกิจและ

สังคมหา้มยดึลูกหน้ีท่ีไม่มีเงินมาชาํระหน้ีมาเป็นทาส  และใหป้ลดปล่อยทาสใหเ้ป็นอิสระ     แต่ไม่มี

บทบญัญติัหา้มการคิดดอกเบ้ีย    ในตอนน้ีสังคมไดแ้บ่งคนออกเป็นส่ีชนชั้น ไม่รวมชนชั้นทาส  โดย

ใชเ้กณฑก์ารถือครองท่ีดินและทรัพยสิ์นเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 
 

 เอเธนส์แบ่งท่ีดินออกเป็น 5,040 แปลง  ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนพลเมืองขณะนั้น   พลเมืองหน่ึงคน

จะถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไดห้น่ึงแปลงเท่านั้น   แต่มีทรัพยสิ์นไดไ้ม่เกินส่ีเท่าของมูลค่าท่ีดิน  ถา้มีเกิน

กวา่น้ีตอ้งยกใหเ้ป็นของรัฐ            ชนชั้นส่ีชนชั้นจึงแบ่งตามมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีถือครอง  เป็นการแบ่ง

ชนชั้นตามสถานะทางดา้นเศรษฐกิจของบุคคล 
 

 รูปแบบการปกครองของเอเธนส์สลบัสับเปล่ียนระหวา่งการปกครองแบบประชาธิปไตย 

(Democracy)    แลว้ก็มาเป็นแบบทรราช (Tyranny)    แลว้ไปเป็นแบบขนุนางศกัดินาหรืออภิชนาธิป
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ไตย (Aristocracy)  เป็นวฎัฎจกัรอยูเ่ช่นน้ี     การปกครองแบบประชาธิปไตยพลเมืองทุกคนมีสิทธิใน

การลงคะแนนเสียงในสภาประชาชน (Popular Assembly)  เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจของ

รัฐบาล    ส่วนตาํแหน่งขา้ราชการสงวนไวใ้หก้บัชนชั้นท่ีมีทรัพยสิ์น        เป็นการผสมผสานรูปแบบ

ปกครองแบบประชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตยเขา้ดว้ยกนั 
 

 จนกระทัง่ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล อาํนาจการปกครองของชนชั้นขนุนางก็ถูกขจดัไป

หมดส้ิน  จากพลงัการเติบโตทางการคา้และการถูกคุกคามโดยชนชาติเปอร์เซีย                รูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยเอเธนส์ก็ฟ้ืนคืนชีพกลบัมารุ่งเร่ืองอีกคร้ังในยคุท่ีเอเธนส์เรืองอาํนาจหรือ

ยคุจกัรวรรดิเฮเลนใหม่ (New Hellenic Imperialism)  แต่ก็ยงัคงตกอยูใ่ตอ้าํนาจของชนชั้นพอ่คา้ และ

เป็นจกัรวรรดิท่ีกา้วร้าว ชาตินิยม ไม่มีกุศโลบายเหมือนกบันครรัฐกรีกสมยัก่อน  ทาํใหน้ครรัฐต่าง ๆ 

ขดัแยง้กนัเอง   โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์กบันครรัฐสปาร์ตา ท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐขุนนาง  

ไม่ยอมรับการปกครองแบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์และทา้ยสุดก็พา่ยแพแ้ก่นครรัฐขนุนาง 

สปาร์ตา นาํมาซ่ึงการล่มสลายของจกัรวรรดิเฮเลนใหม่            แต่หลงัจากร้อยปีผา่นไป เอเธนส์ก็ฟ้ืน 

คืนชีพข้ึนมาอีกคร้ัง    และมีจุดยนืในเร่ืองของประชาธิปไตยและสหพนัธรัฐแห่งชาติ   เช่นท่ีเคยมีมา

ก่อนในยคุท่ีเอเธนส์เร่ืองอาํนาจสูงสุด       จวบกระทัง่ 338 ปีก่อนคริสตกาล ชาวมาซิโดเนียน นาํโดย 

อเล็กซานเดอร์มหาราช พิชิตนครรัฐกรีกไวไ้ดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 
 

 การใชแ้รงงานทาสกลายเป็นส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการดาํรงชีวติของประชาชนทัว่ไป  

อิสระชนเกิดความรู้สึกรังเกียจการทาํงานท่ีใชแ้รงกาย  และชนชั้นปกครองจะไม่สนใจทาํงานเลย   มี

การใชท้าสเป็นแรงงานท่ีผลิตผลผลิต  แต่ประโยชน์ผูเ้ป็นนายไดรั้บ จึงเป็นมูลเหตุใหแ้รงงานทาสไม่

ตั้งใจทาํงาน มีกรณีหลบหนีอยูเ่ป็นประจาํ   การผลิตจึงไม่มีการพฒันา   ระบบเศรษฐกิจและการเมือง

เร่ิมอ่อนแอ     ดงันั้น เม่ือโรมนับุกเขา้มาทางตะวนัออก อาณาจกัรกรีกก็เส่ือมสลายลง 
 

 อาณาจกัรโรมนัสร้างข้ึนโดยเผา่ลาติน   อพยพมาตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบลาติอุม (Latium) 

ในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล  โดยมีกรุงโรมเป็นศูนยก์ลางการปกครองและเศรษฐกิจ        ปัจจยัอยา่ง

หน่ึงท่ีทาํใหก้รุงโรมกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบราณ คือ การพิชิตดินแดน       เพราะทรัพย์

สมบติัและความมัง่คัง่มาจากการแยง่ชิงสมบติั  ทาํใหเ้กิดสงครามอยูเ่สมอ           ผลท่ีไดจ้ากการชนะ

สงคราม  ไดท้รัพยส์มบติั สัตวเ์ล้ียง เชลยศึกเพื่อนาํมาเป็นทาส    มีสิทธิเรียกเอาบรรณการและมีสิทธิ

ในพื้นท่ีท่ีพิชิตได ้
 

 การเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ  เกิดการพฒันาเกษตรขนาดเล็กใหเ้ป็นเกษตรขนาดใหญ่ 

เรียกวา่ลาติฟุนเดียม (Latifundium) ทาํใหช้าวนาขนาดเล็กตกอบั คนรวยคือชนชั้นสูงหรือวุฒิสมาชิก 

ซ่ึงไดรั้บอภิสิทธ์ิไม่ตอ้งเสียภาษี   ภาษีจึงถูกผลกัใหเ้ป็นภาระของคนชั้นกลางทาํใหค้นชั้นกลางเดือด 

ร้อน     แรงงานทาสถูกนาํไปใชใ้นการสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีใหญ่โตมโหฬาร  ส่วนแรงงาน

ทาสท่ีใชใ้นการผลิตก็ไม่ตั้งใจทาํงาน เพราะไมใช่ผลผลิตของตวัเอง   กรุงโรมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจ
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ของชนชั้นสูงและพอ่คา้  ใชชี้วติอยา่งฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย      ในขณะท่ีชนชั้นกลาง ชาวนา ตกอบัและ

เดือดร้อน 
 

 เน่ืองจากโรมเป็นนครรัฐของชนชั้นสูงท่ีชอบทาํสงครามและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของแรงงาน

ทาส  แหล่งท่ีมาของทาสคือการพิชิตดินแดนต่าง ๆ            ดงันั้นในช่วงท่ีพิชิตดินแดนจึงรุ่งเรืองมาก  

แต่เม่ือการพิชิตดินแดนมีขีดจาํกดั  ดินแดนท่ีจะพิชิตหมดไปโรมก็เร่ิมประสบกบัความเส่ือม    เพราะ

ประชาชนโดยทัว่ไปไม่มีกาํลงัใจท่ีจะทาํงานหรือก่อให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ            ดงันั้น  73 – 71 ก่อน

คริสตกาล จึงเกิดจราจลของพวกทาสสปาร์ตาคสัข้ึน    ดินแดนท่ีเคยอยูใ่นความคุมครองก็เร่ิมแยกตวั 

ออกเป็นอิสระ      สุดทา้ยเม่ือเยอรมนับุก อาณาจกัรโรมนัก็เส่ือมสลายจากอารยธรรมโรมนัเป็นอารย

ธรรมเยอรมนั   เขา้สู่ยคุกลาง 
 

 ยคุสมยักลาง  เป็นช่วงเวลาประมาณศตวรรษท่ี 5 ถึงประมาณกลางศตวรรษท่ี 15  หรือตั้งแต่

อาณาจกัรโรมนัเส่ือมถึงการสลายตวัของระบบการปกครองแบบศกัดินา (Feudalism)       นกัปราชญ์

ในยคุก่อนมกัจะเห็นกนัวา่   ผูป้กครองหรือหวัหนา้ตอ้งเป็นคนฉลาด  เป็นปราชญ ์ รู้จิตใจคนท่ีอยูใ่ต้

ปกครอง      แต่ท่ีผา่นมาผูป้กครองกลบัเป็นผูข้ดูรีดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและใชว้ธีิการปกครอง

แบบเบด็เสร็จโดยเฉพาะในยุคโรมนั           ววิฒันาการในยคุต่อมาจึงหลีกหนีรูปแบบเดิมและก่อเกิด

รูปแบบใหม่ท่ีอิงแอบศาสนาเป็นท่ีพึ่ง ระบบเศรษฐกิจในยุคน้ีสนบัสนุนการคงอยูข่องสถาบนัศาสนา

ท่ีเป็นท่ีพึ่งทางใจ     การแสวงหาความมัง่คัง่และความสุขสมบูรณ์จากระบบเศรษฐกิจไดห้ยดุลงอยา่ง

ส้ินเชิง  ยงัคงมีอยูเ่ฉพาะพวกศกัดินาหรือเจา้ขนุมูลนาย (Feudalism) เท่านั้น 
 

 การเกิดข้ึนของศาสนาคริสตแ์ละอาํนาจฝ่ายศาสนจกัร       เป็นจุดเปล่ียนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองอยา่งแทจ้ริงในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจโลกในช่วงยคุกลาง     ในกลางศตวรรษท่ี

หา้  อาํนาจอนัยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนั ซ่ึงเป็นอาํนาจของฝ่ายอาณาจกัรก็ถึงกาลอวสาน จกัรวรรดิ

โรมนัเส่ือมอาํนาจ ถูกทาํลายลง และถูกแทนท่ีโดยอาํนาจของฝ่ายศาสนจกัร 
 

 มีการพดูเร่ืองศีลธรรมและความยติุธรรม เพราะการประพฤติปฏิบติัของผูป้กครองบา้นเมือง

มีลาํอียง และทาํหนา้ท่ีดว้ยความโหดร้าย ทารุณ    จะระงบัไดด้ว้ยนาํศาสนาเขา้มาสั่งสอนและปฏิบติั  

จึงเกิดมีพระเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้หลกัทางศีลธรรม จรรยา มาสั่งสอนใหป้ระชาชนปฏิบติัตาม   ศาสนา

จึงมีบทบาทสาํคญั และมีผูเ้ขียนถึงหลกัธรรมเหล่าน้ี 
 

 เม่ือประชาชนเกิดความเช่ือมากข้ึนต่อศาสนาและศีลธรรม     ไดก่้อตั้งลทัธิเทวสิทธ์ิ (Divine 

Right) ถือพระเจา้เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  คาํสั่งคือเทวสิทธ์ิ  กษตัริยไ์ดรั้บแต่งตั้งมาเป็นตวัแทนพระเจา้เป็น

ผูรั้บเทวสิทธ์ิมาเพื่อปกครองดูแลประชาชน              ดงันั้น ประชาชนควรใหค้วามเคารพศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์  องคพ์ระสันตะปาปาเป็นผูป้กครองทางธรรม     ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดของ

คน  เพื่อชาํระจิตใจตนให้เกิดรักความเป็นธรรม รักศีลธรรม  ทางเศรษฐกิจก็ควรมีความเป็นธรรมใน

การแบ่งสรรรายได ้   “ราคายุติธรรม (Just Price)”  จึงถือเป็นส่ิงถูกตอ้งท่ีควรปฏิบติั 



 27 

 

 กล่าวไดว้า่       วชิาทางปรัชญาซ่ึงรวมเอารัฐศาสตร์และจิตวทิยาเขา้ไวด้ว้ยอยา่งหน่ึงและอีก

อยา่งหน่ึงศาสนาอนัเป็นหลกัธรรมเพื่อยดึถือทางใจแก่มนุษยไ์ดเ้กิดข้ึนก่อน     แต่ไดแ้ทรกเอาเศรษฐ  

ศาสตร์ไวข้ณะท่ีอธิบาย อนัเป็นวชิาการทางสังคมศาสตร์ดว้ยกนั      สมยัเร่ิมแรกนกัปรัชญาและพระ

ในศาสนาคริสตจึ์งมีอิทธิพลต่อวชิาทางเศรษฐศาสตร์     โดยไดก้ล่าวและเขียนปนอยูก่บัหลกัปรัชญา

และหลกัศีลธรรม      เกิดจากมีนกัคิด นกัศึกษา รวมกนัเป็นลทัธิการศึกษา (Scholasticism) ผูท่ี้ทาํตน

ดงักล่าวและถือลทัธิน้ีเรียกวา่ นกัศึกษา (Scholastic or Schoolmen) ยงัมีศานุศิษยม์าเรียนวชิาดว้ย    ผู ้

คงแก่เรียนเหล่าน้ีเรียกวา่ นกัปรัชญาลทัธิการศึกษา       เป็นลทัธิท่ีคน้หาขอ้เท็จจริงและความเป็นจริง

ของโลกท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน    ทั้งในทางปรัชญา  รัฐศาสตร์  และจิตวทิยา   โดยผสมผสานเหตุผลให้

กลมกลืนกบัความเช่ือ (Faith) ของประชาชนขณะนั้น  ไดน้าํเอาปรัชญาและศาสนาเขา้มาเป็นมูลฐาน

ของเหตุผลและตรรกวทิยายิง่กวา่การใชว้ทิยาศาสตร์และประสบการณ์        มีนกัปราชญท่ี์สาํคญัเป็น

พระในคริสตศาสนา  เช่น โทมสั อควแินส (Thomas Aquinas , 1227 - 1274) เป็นตน้ 
 

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์ยคุกลาง เป็นยคุท่ีฝ่ายศาสนจกัรมีอาํนาจเหนือฝ่ายอาณาจกัร       ขนุศึก

ศกัดินา (Landlord) มีเอกสิทธ์ิเหนือท่ีดินในมณฑลของตนเอง             ขณะเดียวกนัก็เกิดแควน้ต่าง ๆ 

มากมายข้ึนในยโุรปตอนกลาง    จากการอพยพลงมาทางใตข้องชนเผา่อนารยชนจากยโุรปตอนเหนือ  

ขนุศึกศกัดินาจึงแพร่สะพดัทัว่ไปในยโุรปและมีเอกสิทธ์ิเหนือมณฑลตวัเอง และถา้ตอ้งการสถาปนา

ตวัเองข้ึนเป็นกษตัริยต์อ้งไดรั้บการสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปาจึงเป็นกษตัริยท่ี์สมบูรณ์และเป็นท่ี

ยอมรับ      อาํนาจของฝ่ายศาสนจกัร (Christendom) จึงเขา้มามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง ในยคุกลางไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 

 

สภาพเศรษฐกจิและสังคมยุคกลาง 
 

 ระบบศกัดินา (Feudal System)   เป็นการผลิตแบบแมนเนอร์ (Manorial System)         เพราะ

รูปแบบการถือครองท่ีดินเป็นแบบศกัดินา       โดยขนุศึกศกัดินา (Landlord) ไดรั้บพระราชทานท่ีดิน

จากกษตัริยห์รือใชก้าํลงัเขา้ยดึครองจบัจองท่ีดิน     เป็นยคุของการต่อสู้แยง่ชิง กดข่ี  เอารัดเอาเปรียบ

ประชาชนฐานรากท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  มีชีวิตอยา่งแร้นแคน้ยากจน   มีฐานะความเป็นอยู่

เพียงผูเ้ช่านา (Tenant) และกลายสภาพเป็นทาสติดท่ีดิน (Serf) ในทา้ยสุด 
 

 ในยคุกลางน้ี ชนชั้นพอ่คา้ยงัไม่ค่อยมีเกียรติ  ประชาชนมกัวจิารณ์พ่อคา้ไปในทางไม่ดี  เป็น

ชนชั้นท่ีขดูรีดคนอ่ืน เอาเปรียบผูบ้ริโภค    พ่อคา้ไม่ใช่ผูผ้ลิตเพียงแต่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตมาแลว้นาํมา

ขายใหแ้ก่คนอ่ืนท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้น     ยงัจะมาบวกเอากาํไรเขา้ไปโดยซ้ือถูกมาขายใหผู้บ้ริโภคราคา 

แพง  บางคร้ังเอากาํไรเกินควร     ทางศาสนาในขณะนั้นมีอิทธิพลมากตาํหนิการสะสมเงินทองถือวา่

บาป   จึงไม่นิยมใชเ้งินนกั     โดยเฉพาะใหย้มืโดยมีดอกเบ้ีย  จึงถูกประณามวา่  พอ่คา้กระทาํผดิหลกั
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ศีลธรรมและความยติุธรรม  ก่อใหส้ังคมเกิดความรังเกียจ   ไม่เป็นการประพฤติท่ีถูกท่ีควรและคนไม่

ตอ้งการใหท้าํอยา่งนั้น    โทมสั อควแินส จึงบอกวา่ พอ่คา้ควรมีอุดมการณ์ควรยดึถือราคายติุธรรม 
 

 ระบบเศรษฐกิจสมยักลาง   เป็นระบบเศรษฐกิจการเกษตรท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได ้    การใช้

เทคนิคหรือวธีิการเพาะปลูกเป็นแบบง่าย ๆ   คา้ขายในดินแดนท่ีห่างไกลมีนอ้ย      เน่ืองจากการผลิต

ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อบริโภคเอง     นอกจากน้ี การเดินทาง การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก  ถนนหนทาง

ไม่มีการพฒันาเช่ือมต่อกนัใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์      ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการอยูโ่ดยโดดเด่ียวของ

พื้นท่ี     การคา้ขายระหวา่งพื้นท่ีไม่สนบัสนุน  มีการตั้งด่านเก็บภาษีระหวา่งพื้นท่ีโดยผูป้กครอง 
 

 หลกัคิดและคาํสอนยคุน้ีเป็นหลกัทางศาสนา      ท่ีนกับวชคริสตใ์นลทัธิการศึกษานาํออกมา

เผยแพร่     เพื่อต่อตา้นพฤติกรรมและธุรกรรมทางเศรษฐกิจ    ในรูปบทบญัญติัของศาสนา  ท่ีเรียกวา่ 

กฎหมายนกับวชคริสต ์      คาํสอนเนน้ไปท่ีการต่อตา้นการขดูรีดดอกเบ้ีย  การสะสมความมัง่คัง่และ

การแลกเปล่ียนตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของราคายุติธรรม  แต่แนวคาํสอนและระบบเศรษฐกิจแบบศกัดินา

ท่ีถือเป็นลทัธิเฉพาะส่วน (Particularism) ก็ไม่สามารถยนืหยดัอยูไ่ดภ้ายใตค้ล่ืนพฒันาเศรษฐกิจ 
 

 ในทา้ยยคุกลางน้ี         ช่วงของการสถาปนาเศรษฐศาสตร์การเมือง  (Political  Economy)  ท่ี

ปราชญเ์มธีไดป้ลดปล่อยความคิดออกจากการครอบงาํของแนวคิดแบบเทวนิยมหรือแนวคิดของฝ่าย 

ศาสนจกัร     ผลงานวชิาการท่ีหลัง่ไหลออกมาช่วงนั้นจะเป็นผลงานดา้นเศรษฐศาสตร์การเมือง  โดย

เร่ิมตั้งแต่ยคุพาณิชยนิยมไปสู่ธรรมชาตินิยม  ซ่ึงเป็นพื้นฐานความคิดหลกัของเศรษฐกิจเสรีนิยม   แต่

ในยคุน้ีระบบเศรษฐกิจยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเสรีอยา่งแทจ้ริง   การนาํไปใชย้งัมิได้

เกิดผล   ประกอบกบัแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมยงัมิไดส้มบูรณ์แบบ       จึงเกิดเพียงผลกระทบในดา้น

องคค์วามรู้ในรูปของความคิดเท่านั้น 
 

 ช่วงปลายยคุกลาง  การใชอ้าํนาจของฝ่ายศาสนจกัรเร่ิมผอ่นคลายและยดืหยุน่มากข้ึน  เพราะ

ไม่สามารถตา้นกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม    เป็นยคุท่ีเงาร่างของลทัธิ 

ทุนนิยมเร่ิมก่อตวัข้ึน จากการเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากสังคมศกัดินามาเป็นสังคมการคา้    แรงงาน

เปล่ียนสภาพจากทาสติดท่ีดิน มาเป็นแรงงานของผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นกา้วยา่งไปสู่ลทัธิพาณิยนิยม

และลทัธิเสรีนิยมในทา้ยสุด 
 

 วชิาเศรษฐศาสตร์เพิ่งเร่ิมข้ึนอยา่งแทจ้ริงในปลายศตวรรษท่ี 15       เม่ือมีการเปิดศกัราชใหม่

ทางการคา้  มีการเดินเรือคน้หาโลกใหม่ เพราะวชิาการเจริญข้ึน คน้คิดต่อเรือขนาดใหญ่ไดส้าํเร็จ ทาํ

แผนท่ีและเขม็ทิศได ้ จึงมีผูแ้ล่นเรือไปในทะเลมหาสมุทรกวา้ง         Vesco Da Gama เดินเรือไปทาง

ตะวนัออกถึงเมืองกลักตัตา้ อินเดีย    ไดน้าํเคร่ืองเทศจากอินเดียกลบัมาดว้ยจาํนวนมาก เขา้มาขายใน

ประเทศตนมีกาํไรมากมาย      Christopher Columbus ก็เดินเรือไปทางตะวนัตก คน้พบโลกตะวนัตก 

สหรัฐอเมริกา     Ferdinand Magellan แล่นเรือไปพบเกาะเคร่ืองเทศมะละกาและฟิลิปปินส์ 
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 ยงัมีคนอ่ืน ๆ อีกเดินเรือคน้หาโลกใหม่ ไดน้าํสินคา้สาํเร็จรูปไปขายดว้ย    วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาํลงัเฟ่ืองฟู มีการคิดใชก้งัหนัลมและนาํถ่านหินมาใช ้     และเม่ือมีการผลิตสินคา้เพื่อซ้ือ

ขายแลกเปล่ียนทั้งภายในและภายนอกประเทศอยา่งกวา้งขวาง     จึงมีผูก้ล่าวถึงการผลิต  การบริโภค 

การแลกเปล่ียน  และการแบ่งสรรกนัมากข้ึน 
 

 ปัญหาเศรษฐกิจมีความสาํคญัตอ้งคิดแก ้เพราะการคา้เจริญข้ึนเร่ือยๆ และหตัถอุตสาหกรรม

เร่ิมก่อตวั เพื่อมีสินคา้นาํไปขายยงัต่างประเทศ  มนุษยไ์ดรั้บการย ัว่ยใุหใ้ชส่ิ้งใหม่ ๆ แปลก ๆ เพิ่มข้ึน  

การผลิตปัจจยัส่ีท่ีเป็นธรรมดาง่าย ๆ เปล่ียนไปเป็นวจิิตรพิสดารข้ึน      ธุรกิจจึงขยายเพื่อสนองความ

ตอ้งการ  เม่ือมีเงินเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนไดรั้บความสะดวกข้ึน   สังคมเกษตรกรรมเปล่ียนเป็น

พาณิชยกรรม   เปล่ียนวตัถุดิบจากเกษตรกรรมเป็นสินคา้สาํเร็จรูปและเก็บไวไ้ดน้าน   กลายเป็นหตัถ

อุตสาหกรรมความตอ้งการของคนเปล่ียนไปและเพิ่มข้ึน 
 

 เม่ือมนุษยเ์กิดความตอ้งการส่ิงของต่าง ๆ มากเช่นนั้น      แต่วตัถุส่ิงของกลบัหายากและมีอยู่

อยา่งจาํกดั  บางคร้ังถึงกบัขาดแคลนจะทาํอยา่งไร       เพื่อความอยูร่อดมนุษยจึ์งตอ้งศึกษาคน้ควา้หา

ความเป็นจริง และหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด       วชิาเศรษฐกิจยคุใหม่จึงเกิดข้ึนและนบัวนัมีความสาํคญัตาม

ความเจริญพฒันาของโลก 

 

หลกัปรัชญาและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ก่อนปลายศตวรรษที ่15  
 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ปรัชญาและศาสนามีผูเ้ขียนถึง   ส่วนเศรษฐศาสตร์มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีปนอยู ่ 

แต่ในยคุกรีกนบัเป็นยคุท่ีมีปราชญเ์มธีออกมาแสดงความคิดเห็นไวม้าก  เพราะนครรัฐกรีกถือกาํเนิด

ข้ึนจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสับสนวุน่วายทาํใหเ้กิดปราชญร์าชบณัฑิตมากมายนาํเสนอ

หลกัการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  เพื่อเยยีวยาปัญหาสังคมท่ีเหลวแหลกและสนองตอบการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ        นกัปรัชญาเศรษฐศาสตร์ยคุเร่ิมแรกท่ีวางแผนงานสาํหรับโครงสร้างสงัคม

ในอุดมคติคือ พลาโต (Plato) ส่วนอริสโตเติล (Aristotle) เป็นผูว้างรากฐานเก่ียวกบัลทัธิหรือแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

ซอคราติส (Socrates ก่อน ค.ศ. 473 - 399) 
 

 ซอคราติสเป็นอาจารยข์องพลาโต          สร้างเทคนิคการคน้หาความจริงหรือหาขอ้สรุปของ

ปัญหาโดยวธีิการ Dialogue       ซ่ึงก็คือการสนทนาโตต้อบระหวา่งคู่สนทนา  ดว้ยการตั้งคาํถามหรือ

ปัญหาข้ึน แลว้อภิปรายโตต้อบกนั จนไดข้อ้สรุปหรือความจริง        และเป็นวธีิเดียวกบัปุจฉาวสิัชนา

ในทางพุทธศาสนา 
 

 คาํสอนของซอคราติสเนน้ในเร่ืองของศีลธรรม (Moral) และคุณธรรม (Virtue)   และมองวา่

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม คือมีความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ ชุมชน หรืออยูใ่นรัฐเดียวกนั  รัฐ
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จึงมีความจาํเป็น             เม่ือมีรัฐก็ตอ้งมีกฎหมายใชบ้งัคบัสมาชิกของรัฐให้อยูร่่วมกนัอยา่งสันติหรือ

ประพฤติตนอยูใ่นทาํนองคลองธรรม            ซอคราติส มองวา่ มนุษยมี์พนัธะท่ียิง่ใหญ่ 3 ประการคือ 

พนัธะต่อมโนสาํนึกของตวัเอง พนัธะต่อความจริง และพนัธะต่อการแสวงหาคุณธรรม    พนัธะกรณี

น้ีมนุษยต์อ้งยดึถือเหนือชีวิตของตวัเอง 
 

 ในดา้นการปกครอง ซอคราติสไม่เห็นดว้ยกบัระบบประชาธิปไตยแบบเอเธนส์เพราะมนุษย์

ไม่เท่าเทียมกนัดา้นความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปกครอง  เขาสนบัสนุนใหค้นท่ีเฉลียว

ฉลาดและมีความสามารถเป็นชนชั้นปกครอง  เป็นความเห็นท่ีสนบัสนุนการปกครองระบอบขนุนาง

ศกัดินาหรืออภิชนาธิปไตย (Aristocracy) 

 

ซีโนฟอน (Xenophon  ก่อน ค.ศ. 427 - 355) 
 

 ซีโนฟอน     เป็นนกัการทหารและเป็นศิษยซ์อคราติส      เขียนหนงัสือไวห้ลายเล่ม         ใน 

Oeconomicus      เป็นงานเขียนท่ีตอ้งการสาํรวจการบริหารและจดัการองคก์รท่ีเหมาะสมของภาครัฐ

และเอกชน        แนวคิดของเขาจึงมุ่งไปท่ีการตดัสินใจของปัจเจกชน (การตดัสินใจของแต่ละบุคคล)

ซีโนฟอน มองวา่   การบริหารจดัการท่ีดี จะเพิ่มขนาดส่วนเกินทางเศรษฐกิจทั้งระดบัครัวเรือนและ

ระดบัประเทศหรือรัฐได ้       การเพิ่มขนาดส่วนเกินทางเศรษฐกิจจะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความชาํนาญ

งาน (Skill)  การจดัระเบียบ (Order)  และการแบ่งงานกนัทาํ (Division of Labor) 
 

 แนวคิดเร่ืองการแบ่งงานกนัทาํยงัเช่ือมโยงกบัการกระจุกตวัของประชากรและความชาํนาญ

ในการผลิต   อธิบายไวใ้นหนงัสือ Cyropaedia กล่าววา่ รัฐใหญ่จะมีพฒันาการแบ่งงานกนัทาํ ขณะท่ี

รัฐเล็กแทบจะไม่มีการแบ่งงานกนัทาํ        การแบ่งงานกนัทาํแมจ้ะเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัสังคมชนเผา่  แต่

ซีโนฟอน  เป็นนกัคิดนกัปรัชญาคนแรกท่ีเร่ิมวเิคราะห์การแบ่งงานกนัทาํท่ีเป็นระบบและมีเป้าหมาย

ดา้นเศรษฐศาสตร์ชดัเจนมากท่ีสุด         นอกจากน้ี เขายงัเสริมวา่ การแลกเปล่ียนของภาคเอกชนเป็น

เร่ืองธรรมชาติ 
 

 ในหนงัสือ Hier  ซีโนฟอน กล่าววา่ ถา้มีจานอาหารจาํนวนมากตั้งอยูต่่อหนา้คนหน่ึง  ในไม่

ชา้ เขาจะรู้สึกเบ่ือหน่ายอาหารหรือทาํใหค้วามพอใจในการบริโภคอาหารลดลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎ

แห่งการลดนอ้ยถอยลง  และเขาไดเ้ปรียบเทียบต่อไปวา่ คนท่ีมีพร้อมทุกส่ิงอยูต่่อหนา้ ส่ิงเหล่านั้นจะ

ทาํใหเ้ขาเลวลง  การมีชีวิตอยูร่ะดบัปานกลางจะเป็นส่ิงท่ีดีกวา่        ของส่ิงเดียวกนับางคร้ังทาํใหเ้กิด

ความมัง่คัง่ไดบ้างคร้ังก็ไม่ทาํใหเ้กิดความมัง่คัง่    เพราะบางส่ิงอยูก่บัคนบางคนจะไม่มีประโยชน์แต่

อยูก่บับางคนมีประโยชน์  ถา้คนนั้นรู้จกันาํส่ิงนั้นไปแสวงหากาํไรดว้ยการนาํไปขาย          จะเห็นวา่ 

ซีโนฟอน มองกาํไรคือความมัง่คัง่   ส่ิงใดท่ีใหค้วามสุขบุคคลไม่ได ้ส่ิงนั้นไม่ใช่ความมัง่คัง่  แนวคิด

เก่ียวกบัความพึงพอใจในสินคา้ของซีโนฟอนไดก้ลายเป็นหลกัคิดใหก้บัทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
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พลาโต (Plato  ก่อน ค.ศ. 427 - 327) 
 

 พลาโต เกิดในตระกลูขนุนาง  เขียนหนงัสือหลายเล่มแต่ท่ีมีเน้ือหาดา้นเศรษฐศาสตร์ปรากฏ

อยูใ่น The Republic      พดูถึงเร่ืองการแบ่งงานกนัทาํ   ความตอ้งการ  และความสามารถของมนุษยมี์

แตกต่างกนั         ถา้ทุกคนทาํในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองแลว้ จะไดผ้ลผลิตมากข้ึน   

ค่าใชจ่้ายในการผลิตและการใชแ้รงงานนอ้ยลง   เพราะความชาํนาญในการผลิตเฉพาะอยา่ง   ช่วยให้

ผลิตไดเ้ร็วข้ึน  นาํไปแลกเปล่ียนไดดี้ข้ึน     ถา้มีเงินตราเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแลว้จะช่วยทาํ

ใหก้ารคา้ขายดาํเนินไปไดส้ะดวกข้ึน  และในหนงัสือน้ียงักล่าวถึงรัฐอุดมคติ (Utopia State)  ซ่ึงมีทั้ง

ความจริงและจินตนาการ  ทั้งท่ีปฏิบติัไดแ้ละไม่ได ้
 

 พดูถึงลทัธิคอมมิวนิสตว์า่   “ภรรยาและทรัพยสิ์นเป็นของทุกคนใชร่้วมกนั บุตรเป็นของทุก

คน มรดกเป็นของกลางคือของรัฐ เพื่อจดัใหป้ระชาชนทุกคนไดใ้ช”้   และพลาโตมีความเห็นวา่ สตรี

กบับุรุษควรจะมีฐานะเสมอกนั             ชายและหญิงเรียนร่วมกนัเป็นสหายสนิทกนั เรียกวา่ Platonic  

Friendship   ชนชั้นปกครองท่ีเลือกแลว้จะตอ้งไม่มีทรัพยสิ์นเป็นส่วนตวั  ตอ้งใชข้องร่วมกนั คือของ

รัฐ     ความสนใจในทรัพยสิ์นจะไม่มีเลย     นกัปกครองจะไม่มีทุจริตและมุ่งพฒันาความยติุธรรมให้

เกิดข้ึนในหมู่มนุษยต์ลอดไป 
 

 ความสาํเร็จดา้นรัฐศาสตร์ของพลาโต   คือ       แนวคิดในเร่ืองกาํเนิดรัฐท่ีเก่ียวกบัรัฐอุดมคติ  

พลาโตใหเ้หตุผลวา่ รัฐเกิดข้ึนเน่ืองจากการแบ่งงานกนัทาํ      มนุษยโ์ดยธรรมชาติแลว้จะไม่เท่าเทียม

กนัในเร่ืองของทกัษะ และมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย    รัฐของพลาโตนั้นทุกคนจะทาํงานท่ีตนเอง

ถนดัเท่านั้น       โดยจดัแยกพลเมืองออกตาม 3 หลกัการคือ แยกตามความฉลาด  ความกลา้หาญ และ

ความมีวนิยั          เขากล่าวถึงรัฐอุดมคติไวว้า่ “บุคคลควรอยูภ่ายใตบ้งัคบัของรัฐ  คนงานควรฝึกใหมี้

ความชาํนาญงานเฉพาะอยา่ง   คนฉลาดควรเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการปกครอง”    พลเมืองในรัฐอุดมคติ

จึงถูกจาํแนกออกเป็น 3 ชนชั้นดว้ย   ชนชั้นปกครองตอ้งมีความฉลาด    ชนชั้นนกัรบตอ้งมีความกลา้

หาญ   และชนชั้นกรรมกรตอ้งมีระเบียบวนิยัของตนเอง 
 

 ชนชั้นปกครอง  จะตอ้งมาจากทายาทท่ีสืบสายโลหิตจากชนชั้นขนุนาง      การปกครองเป็น

หนา้ท่ีของชนชั้นขนุนาง    การผลิตเป็นหนา้ท่ีของชนชั้นผลิต (Artisan) ท่ีเป็นชนชั้นใตป้กครอง  ซ่ึง

ประกอบดว้ย พอ่คา้ นกัหตัถอุตสาหกรรม ช่างฝีมือ กสิกร และผูใ้ชแ้รงงานในการผลิตอ่ืน ๆ         จะ

เห็นวา่ประเด็นน้ี พลาโตซ่ึงเป็นชนชั้นขนุนางโดยกาํเนิด  ตอ้งการรักษาประโยชน์ของชนชั้นขนุนาง

ใหผู้ป้กครองเป็นประเพณีสืบทอดกนัมา     แต่ก็ไดส้อดแทรกหลกัศีลธรรมไว ้   ชนชั้นปกครองตอ้ง

ปลอดจากแรงจูงใจในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐ 

กิจ จึงจะเป็นมาตรฐานความประพฤติท่ียอมรับได ้
 

 การเป็นชนชั้นปกครองตอ้งถูกฝึกตั้งแต่เยาวว์ยั   ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นศิลปะศาสตร์อยา่งดี  

ไม่วา่จะเป็นปรัชญาและศาสตร์ดา้นการสงคราม        เพราะนอกจากจะทาํหนา้ท่ีปกครองหรือพิทกัษ์
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แลว้ ยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีในการปกป้องรัฐจากการถูกรุกรานจากศตัรูนอกรัฐอีกดว้ย    ในชนชั้นปกครอง

จะมีอยูส่องระดบัประกอบดว้ย   ชนชั้นพิทกัษ ์(Guardian)  และชนชั้นผูช่้วยชนชั้นพิทกัษห์รือชนชั้น

ปกป้องรักษาชาติ (Auxiliary)        ผูท่ี้จะอยูใ่นชนชั้นใดจะตอ้งมีการสอบผา่นหลกัสูตร ราชาปราชญ ์

(Philosophy King) เพื่อเป็นปราชญใ์นอนาคต   ผูท่ี้สอบไม่ผา่นจะเป็นผูช่้วยราชาปราชญห์รือเป็นชน

ชั้นปกป้องรักษาชาติ เพือ่ทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการของรัฐทัว่ ๆ ไป     ตามความเช่ือของพลาโต ชนชั้น

ปกครองตอ้งเป็น “ยอดคน” (Elite) 
 

 แนวคิดการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย ไดก้ล่าวไวว้า่ การดาํรงอยูข่องรัฐประเทศ

หรือรัฐ ก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ ไม่มีมนุษยค์นไหนพอเพียงในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ เราทุก

คนมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย       เม่ือแต่ละคนมีความตอ้งการมากมาย  ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการเขา       คนหน่ึงอาจสนองตอบความตอ้งการเขาไดส่ิ้งหน่ึงในหลาย ๆ  ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ  

เขาจึงตอ้งแสวงหาอีกส่ิงหน่ึงจากคนอ่ืน   ความตอ้งการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ทาํใหค้นตอ้งอาศยั

ร่วมกนัในส่ิงท่ีเราเรียกวา่ประเทศหรือรัฐ  การแลกเปล่ียนกนัของแต่ละคน จะทาํใหเ้ขาไดป้ระโยชน์

จากส่ิงนั้น 
 

 แนวความคิดไดส้ะทอ้นเศรษฐศาสตร์แห่งรัฐ เป็นหนทางสู่ทฤษฎีการแลกเปล่ียน      เม่ือคน

ชาํนาญงานมากข้ึนจะนาํมาซ่ึงผลผลิตในทางพาณิชยแ์ละก่อใหเ้กิดองคก์รทางการคา้ การผลิตก็จะไม่

เป็นการผลิตแบบพอเพียงอีกต่อไป      และการแบ่งงานกนัทาํจะทาํใหไ้ดสิ้นคา้มีคุณภาพมากข้ึนเป็น

การเพิ่มมูลค่าการใช ้       การผลิตเพิ่มข้ึนนาํไปสู่การแลกเปล่ียน  ตลาดตอ้งมีการควบคุมหรือบริหาร

จดัการโดยใชเ้งินเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน 
 

 พลาโต มองวา่ เงินตราและการคา้เป็นส่ิงชัว่ร้ายท่ีจาํเป็น     การคา้จึงตอ้งอยูบ่นกฎแห่งความ

ยติุธรรม (Rule of Justice)      แนวคิดการแสวงหาจุดเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงิน  ไดน้าํเสนอ

ความยติุธรรมทางเศรษฐกิจดว้ยศีลธรรม 
 

 พลาโต สร้างจินตนาการวา่     “รัฐควรฝึกฝนใหพ้ลเมืองซ่ือตรงและประกอบดว้ยคุณความดี  

เพื่อท่ีจะอยูอ่ยา่งมีความสุขท่ีแทจ้ริง”    พลาโตตระหนกัถึงความจริงวา่ รัฐตามท่ีกล่าวนั้นไม่สามารถ

จดัตั้งในความเป็นจริง  แต่ก็ไดว้างแนวทางไว ้เพื่อใหช่้วยกนัสร้างต่อไป 

 

 

 

อริสโตเติล (Aristotle  ก่อน ค.ศ. 384 - 322) 
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 อริสโตเติล เป็นศิษยพ์ลาโต   เขียนหนงัสือไวม้าก      หนงัสือท่ีเขียนช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพสังคม

ของยคุนั้นวา่มีโครงสร้างพื้นฐานอยา่งไร     และเป็นผูว้างรากฐานดา้นวทิยาศาสตร์   รัฐศาสตร์  และ

วเิคราะห์เศรษฐกิจคนแรกของโลก 11 
 

 ดา้นรัฐศาสตร์ หนงัสือ Politic เล่ม 11  ไดอ้ธิบายถึงโครงสร้างของรัฐอุดมคติ  ขณะเดียวกนั

ก็คดัคา้นเน้ือหาสาระของรัฐอุดมคติของพลาโตโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัการสังคมนิยมแบบ 

คอมมิวนิสต ์      อริสโตเติล สนบัสนุนเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของบุคคลไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีรัฐ

เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทั้งหมด       เพราะการควบคุมดูแลจะไม่ทัว่ถึงและทาํไดไ้ม่เหมือนกบัทรัพยสิ์น

ส่วนตวัของเอกชน    และอาจนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ของคนในสังคม    เพราะมนุษยไ์ม่เท่าเทียมกนัใน

เร่ืองของทกัษะและความขยนั แต่มีความพึงปรารถนาท่ีหลากหลายไม่แตกต่างกนั    ฉะนั้นจึงควรให้

เอกชนมีเสรีภาพในการมีทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

 แนวคิดเร่ืองรัฐอุดมคตินบัวา่มีความสาํคญันอ้ยมาก   เม่ือเทียบกบัแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์

ท่ีเขาสร้างข้ึนและอธิบายไว ้   แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  3  ประการท่ีสร้างข้ึนและอธิบายไว ้คือ  

1. คาํจาํกดัความของขอบเขตทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ 

2. การวเิคราะห์การแลกเปล่ียน 

3. ทฤษฎีเงินตรา (Theory of Money) 
 

อริสโตเติล      อธิบายกระบวนการเหล่าน้ีไดต่้อเน่ืองเป็นขั้นตอน   เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผล

อยา่งต่อเน่ือง   และมองวา่เศรษฐศาสตร์นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 

• ความเป็นเศรษฐศาสตร์โดยคุณลกัษณะเฉพาะ        ซ่ึงเป็นศาสตร์วา่ดว้ยการบริหาร

จดัการบา้นเรือน (Science of Household Management) 

• ความเป็นศาสตร์ดา้นอุปทาน (The Science of Supply)          ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย

ศิลปะการไดม้าดว้ยทกัษะ  ความสามารถ  ความพยายาม หรือพฤติกรรมของบุคคล

ท่ีถือเป็นศิลปะการแสวงหา (Art of Acquisition) 
 

เศรษฐศาสตร์ในความหมายแรก     เป็นศาสตร์วา่ดว้ยการบริหารจดัการบา้นเรือน  เก่ียวขอ้ง

กบัพฒันาการของรัฐ  ท่ีเร่ิมจากครัวเรือน  ชุมชน  หรือหมู่บา้น และเป็นเมืองหรือนครรัฐในทา้ยท่ีสุด  

ในสังคมตอ้งมีชนชั้นทาส   สถาบนัทาสมีความจาํเป็นในการสร้างนครรัฐ    อริสโตเติลสนบัสนุนให้

คงสภาพสถาบนัทาสไว ้
 

เศรษฐศาสตร์ในความหมายท่ีสอง  ท่ีเป็นศาสตร์ดา้นอุปทาน    ไดอ้ธิบายถึงความมัง่คัง่และ

การวเิคราะห์ศิลปะแห่งการแลกเปล่ียน    เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีกล่าวถึงการแสวงหาความมัง่คัง่ 

ไดอ้ธิบาย ความมัง่คัง่วา่มีอยู ่2 ชนิด คือ 

                                                        
11

 Eric Roll , A History of Economic Though (London : Faber and Faber Lid ., 1973) p.13 
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ความมัง่ค่ังอย่างแท้จริง    มีอยูต่ามธรรมชาติและมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  ไดแ้ก่   ท่ีดิน      ซ่ึงตอ้งใช้

แรงงานทาํการผลิตทางดา้นการเกษตร         ท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์จะนาํผลผลิตท่ีดีทางการเกษตร หรือ

ท่ีดินท่ีมีแร่ ตอ้งทาํเหมืองแร่เพื่อนาํแร่ข้ึนมาใช ้      แต่ท่ีดินก็มีอยูจ่าํกดัไม่สามารถสร้างเพิ่มข้ึนมาอีก

ได ้ แนวคิดน้ีเป็นพื้นฐานของลทัธิฟิโอแครตในยคุต่อมา 
 

ความมัง่ค่ังท่ีต้องแสวงหา   เป็นความมัง่คัง่ท่ีไม่จาํกดั    ซ่ึงมนุษยส์ามารถแสวงหาได ้เพราะ

ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดมากบัธรรมชาติ  ไดแ้ก่ การซ้ือขายสินคา้ การแลกเปล่ียน      ผูป้ระกอบการจะสามารถ

ทาํไดโ้ดยไม่จาํกดั   จะขยายออกไปกวา้งใหญ่เพียงใดก็ได ้  และเป็นแนวคิดพื้นฐานของลทัธิพาณิชย

นิยม ต่อมา 
 

การแลกเปล่ียนจะมีสองลกัษณะคือ การแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมชาติ (Natural Exchange) กบั

การแลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ            การแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมชาติคือการแลกเปล่ียนเพียงเพื่อ

สนองตอบความตอ้งการท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย ์    โดยเร่ิมจากความตอ้งการของบุคคล ครัวเรือน 

ชุมชน จนกระทัง่รัฐ             การแลกเปล่ียนระดบันครรัฐจะมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน และเพราะมี

ความตอ้งการท่ีหลากกลาย จะนาํไปสู่การแลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ    
 

การแลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมชาติหรือการคา้   คือ     กระบวนการท่ีคนสองคนดีข้ึน (Better 

Off) จากการแลกเปล่ียน         คนสองคนจะแลกเปล่ียนหรือคา้ขายกนัได ้เม่ือแต่ละคนต่างมีส่วนเกิน

และยอมเสียสละส่วนเกินเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้จากอีกคนหน่ึง     การแลกเปล่ียนจึงตอ้งเป็นสัดส่วนต่อกนั 

.......... ถา้นาย ก เป็นคนสร้างบา้น  นาย ข เป็นช่างทาํรองเทา้    คนสร้างบา้นจะตอ้งสวมรองเทา้  ช่าง

ทาํรองเทา้ตอ้งมีบา้นอยู ่    ฉะนั้น ตอ้งมีความเท่าเทียมกนัท่ีเป็นสัดส่วนของสินคา้  การแลกเปล่ียนท่ี 

เป็นสัดส่วนจึงเกิดข้ึน  ประเด็นจึงอยูท่ี่วา่ตอ้งใชร้องเทา้ก่ีคู่จึงจะแลกบา้นหน่ึงหลงั   การเปรียบเทียบ

ตอ้งใชเ้งินตรามาช่วยเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน     เพราะเงินตราสามารถวดัทุกส่ิงได ้    นาํไปสู่

คาํถามท่ีวา่ รองเทา้คู่ละเท่าไรจึงจะนาํไปแลกบา้นได ้       จาํนวนรองเทา้ท่ีสามารถนาํไปแลกบา้นได้

ตอ้งสอดคลอ้งกบัสัดส่วนของช่างท่ีสร้างบา้นต่อช่างทาํรองเทา้    เม่ือเปรียบเทียบได ้การแลกเปล่ียน

จะเกิดข้ึน       สินคา้ทั้งหลายจะถูกวดัโดยส่ิง ๆ เดียวนัน่คือ เงินตรา  เพราะเงินตราถูกสร้างข้ึนมาเพื่อ

เป็นตวัแทนอุปสงค ์ การแลกเปล่ียนเกิดข้ึนเม่ือจาํนวนคนสร้างบา้นและคนทาํรองเทา้เท่ากนั ...... ใน

ทรรศนะของอริสโตเติลการคา้เกิดข้ึนเพราะ  1. เม่ือปรากฏส่วนเกิน   2. ผูค้า้ไดป้ระเมินส่วนเกินของ 

ตนเอง        3. ผูค้า้ต่างไดป้ระโยชน์จากการแลกเปล่ียน         4. เม่ือมีการขดัแยง้ทางการคา้ ผูมี้อาํนาจ

เก่ียวขอ้งหรือรัฐจะเขา้มาไกล่เกล่ีย โดยยดึหลกัความยติุธรรมร่วมกนัและสวสัดิการของรัฐ 
 

อริสโตเติล ไดส้ร้างทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value) ของสินคา้ข้ึนมา      อธิบายเร่ืองมูลค่าวา่ 

สินคา้ทุกชนิดมีมูลค่า   เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้  เม่ือนาํมาใชท้าํใหเ้กิดความพอใจ 

และสามารถนาํไปแลกเปล่ียนไดด้ว้ย     อริสโตเติลจึงไดแ้บ่งมูลค่าออกเป็น 2 อยา่งคือ 
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มลูค่าการใช้ (Value in Use)   หมายถึง  สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดโ้ดยตรง

ตามธรรมชาติ (Natural Want)  เช่น ดินสอ ปากกา นาํมาใชเ้ขียน  เส้ือผา้นาํมานุ่งห่ม 
 

มลูค่าการแลกเปล่ียน (Value in Exchange)   หมายถึง สินคา้ท่ีนาํไปแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน  

ซ่ึงสินคา้นั้นมีมูลค่าการใชอ้ยู ่   มูลค่าจะวดัไดจ้ากประโยชน์และตน้ทุนการผลิต ตวัอยา่งเช่น  ดินสอ 

ปากกา เม่ือจะนาํไปแลกเปล่ียนตอ้งคาํนึงวา่ตน้ทุนการผลิตเท่าไร  และควรจะขายในราคาเท่าไร   ซ่ึง

ผูซ้ื้อก็จะพิจารณาวา่ ดินสอ ปากกา นั้นนาํไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 
 

อริสโตเติล   มองวา่ มูลค่าการแลกเปล่ียนไม่จาํเป็นตอ้งเป็นธรรมชาติเสมอไป คนอาจพอใจ

แลกเปล่ียนกนัไดใ้นรูปแบบท่ีไม่เป็นธรรมชาติ   นัน่คือ มูลค่าการแลกเปล่ียนอาจสูงกวา่มูลค่าการใช ้ 

การแลกเปล่ียนจึงเป็นศิลปะในการแสวงหาความมัง่คัง่ 
 

ระบบการแลกเปล่ียนส่ิงของต่อส่ิงของ  (Barter  System)     จะไม่สะดวกต่อการแลกเปล่ียน  

เพราะจะมีปัญหาเร่ืองขนาด นํ้าหนกั และจาํนวน คิดตามมาวา่จะวดักนัอยา่งงไร        แต่ถา้ใชเ้หรียญ

เงินตรา (Coinage) ในการแลกเปล่ียนหรือเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน       ก็จะขจดัปัญหาดงักล่าว

ออกไปและสร้างประโยชน์ใหก้บัการคา้     และเป็นการทาํเงินหรือหาเงิน (Money Making) จากการ 

แลกเปล่ียน   การแลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมชาติทาํใหก้ารแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมชาติสูญหายไป  การ

สะสมเงินตราเขา้มาแทนท่ีเพื่อสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของมนุษย ์     อริสโตเติลขยายความ

ต่อเน่ืองจากท่ีพลาโตใหค้าํจาํกดัความวา่  เงินตราคือสัญลกัษณ์เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียน 
 

ทศันะต่อการคา้ อริสโตเติล มองวา่การคา้ทาํใหค้นสะสมความมัง่คัง่และขายสินคา้เกินราคา

ยติุธรรม    การคา้จึงไม่ใช่อาชีพท่ีเป็นธรรมชาติจะตอ้งมีการจาํกดัขอบเขตของการคา้         สรุปไดว้า่ 

ความมัง่คัง่ท่ีตอ้งแสวงหาจากการซ้ือขายน้ีเป็นการขดูรีดเอากาํไร    เป็นส่ิงท่ีไม่ดีงาม     และการใหกู้้

โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียก็เป็นการขดูรีดท่ีไม่ยติุธรรม เพราะนาํไปใชส่้วนตวั 
 

เศรษฐศาสตร์แบบใชศี้ลธรรมควบคุม  จะมองวา่    การคา้ไม่ใช่อาชีพท่ีเป็นธรรมชาติ  มีการ

ขดูรีดเอารัดเอากาํไร    จึงตอ้งพยายามจาํกดัขอบเขตของการคา้  และใหก้ารคา้ตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรม 

(Ethic)  ศีลธรรม (Moral)  โดยใหแ้ยกแยะรูปแบบการคา้ในแต่ละประเภท       แนวคิดเร่ืองจริยธรรม

ทางการคา้ของอริสโตเติล  ไดรั้บการสนบัสนุนและนาํไปใชโ้ดยพระในศาสนาคริสตใ์นยคุกลาง 
 

มูลค่ากาํหนดราคาสินคา้  และสร้างตวักลางในการแลกเปล่ียนข้ึนมาเพื่อความสะดวก    อาจ

เป็นเหรียญ แร่เงิน หรือทองคาํ        อริสโตเติล ถือวา่ เป็นนกัวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์คนแรกท่ีเจาะลึก

ในเน้ือหาเศรษฐศาสตร์ดา้นเงินตราและการแลกเปล่ียนเพื่อสนองตอบพฒันาการทางการคา้          ให้

ความหมาย“เงิน” เป็นเคร่ืองแสดงความมัง่คัง่ท่ีตอ้งแสวงหาไม่ไดเ้กิดข้ึนมาเองโดยธรรมชาติ  มนุษย์

เป็นผูก้าํหนดมูลค่าของเงินในการแลกเปล่ียน    เพื่อความสะดวกในการคา้ขายแลกเปล่ียน  หรือก็คือ 

เงินนอกจากทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนแลว้    ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นทุนเงินตรา (Money -  Ca 
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pital) ท่ีนาํพามวลมนุษยไ์ปสู่ความปรารถนาเพื่อการสะสมความมัง่คัง่อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด               ซ่ึง  

อริสโตเติล เนน้หนกัหนาวา่   การใชเ้งินทั้งสองรูปแบบตอ้งมีจริยธรรม (Ethic) ซ่ึงเศรษฐศาสตร์สมยั

น้ีเพิกเฉยละเลยกนั 
 

ในเร่ืองคุณสมบติัของเงิน     หนงัสือ Ethics เล่ม 5  ของอริสโตเติลอธิบายหนา้ท่ีของเงินตรา

วา่  เงินตราเป็นมาตรวดัมูลค่า (Measure of Value) ท่ีสามารถนาํไปเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนได ้

และการแลกเปล่ียนตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั (Equivalence) นัน่คือ การแลกเปล่ียนตอ้งข้ึนอยู่

กบัความตอ้งการท่ีเท่าเทียมกนัท่ีเป็นสัดส่วน  และมูลค่าการแลกเปล่ียนตอ้งเท่ากนั         ธุรกรรมการ

แลกเปล่ียนจึงจะเกิดข้ึน     อริสโตเติล ยงัอธิบายหนา้ท่ีของเงินตราอีกวา่ เงินตรามีหนา้ท่ีสะสมมูลค่า  

 (Store of Value)  และเงินตราเป็นส่ิงท่ีใชเ้พื่อการแลกเปล่ียนในอนาคต (Future Exchange)        

สรุป อริสโตเติล มองวา่ เงินตรามีหนา้ท่ี คือ 

• เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน 

• เป็นทุนเงินตรา 

• เป็นมาตรวดัมูลค่า 

• เป็นส่ิงสะสมมูลค่า 

• ใชเ้พื่อการแลกเปล่ียนในอนาคต 
 

อริสโตเติล   มองวา่      กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ตอ้งคาํนึงถึงทฤษฎีและจริยธรรมทาง

สังคมควบคู่กนัไปดว้ย   ทรัพยสิ์นไม่ไดเ้ลวร้ายโดยตวัของมนัเอง แต่ความเลวร้ายเกิดจากบุคคลท่ีใช้

มนั  เป็นตน้วา่การใชเ้งินไปขดูรีดดอกเบ้ีย (Usury) ธุรกรรมทางเศรษฐกิจจึงตอ้งถูกควบคุมโดยเง่ือน 

ไขดา้นจริยธรรม        โดยเฉพาะสังคมท่ีเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากการผลิตแบบพอเพียงไปเป็นการ

ผลิตเพื่อการคา้และพาณิชย ์ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งนาํจริยธรรมไปควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

ระบบเศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในยุคโรมัน 
 

 ความมัง่คัง่ของโรม   เกิดจากทรัพยส์มบติัท่ียดึมาจากต่างแดนเม่ือชนะสงคราม  ซ่ึงแบ่งสรร

กนัในหมู่ทหาร      บางคนกลายเป็นผูค้รอบครองดินแดนใหม่ เรียกเก็บภาษี ยดึของกลางเป็นของตวั  

ในตอนแรกใชส้มบติัเหล่าน้ีเพื่อหาอาํนาจทางการเมือง  แต่ต่อมาก็ใชห้าผลกาํไรสร้างความร่ํารวยให ้

กบัตนเอง  โดยใหกู้คิ้ดดอกในราคาแพง  และหรือนาํไปลงทุนในการเกษตรขนาดใหญ่ทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในเศรษฐกิจและสังคม  ชาวนาขนาดเล็กมีฐานะตกตํ่า  เกิดการบริหารเกษตรขนาดใหญ่ 

ใชพ้ื้นท่ีอยา่งกวา้งขวางขนาด 1,000 เอเคอร์ (2,500 ไร่ข้ึนไป)   เรียกวา่   ลาติฟุนเดียม  (Latifundium) 

เกิดการคา้และอุตสาหกรรม  เน่ืองจากทรัพยสิ์นและท่ีดินตกเป็นของชนชั้นสูงและพวกพอ่คา้     แรง 

งานถูกเน่ืองจากมีแรงงานทาสท่ีเป็นเชลย        ภาระภาษีมีการบิดเบือนจากการเป็นชนชั้นสูงและเป็น
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ผูมี้อาํนาจทางการเมือง จึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี  แต่ภาระภาษีกลบัตกมาอยูก่บัชนชั้นกลางและชนชั้น

ตํ่า 
 

สังคมการผลิตแบบลาติฟุนเดียมในสมยัโรมนัก็คือ    ระบบการผลิตแบบขนุนางศกัดินา เป็น

ระบบการครอบครองท่ีดินท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลของขนุศึกศกัดินา (Landlord)      ซ่ึงเป็นชนชั้นท่ีมัง่คัง่

ร่ํารวย        อีกนยัหน่ึงเป็นการครอบครองมณฑลเกษตรกรรม  ผูค้รอบครองมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการ

ผลิตและบริหารจดัการในมณฑลของตวัเอง   ในบางมณฑลแทบจะมีอธิปไตยของตนเองหรือเป็นรัฐ

อิสระรัฐหน่ึง            ลาติฟุนเดียมจะมีลกัษณะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่  มีบา้นพกัหรูหราอยูต่รงกลาง  มี

โรงทาส   คอกสัตวเ์ล้ียง  โรงทาํผลิตภณัฑท์างการเกษตร  เช่น  ธญัพืช  นํ้ามนัมะกอก   โรงเหลา้ไวน์ 

สินคา้ผลิตเพื่อส่งออกและแรงงานส่วนใหญ่ใชแ้รงงานทาส 
 

 ขณะเดียวกนั          การเติบโตของเมืองทาํให้โรมนักา้วเขา้สู่สังคมหตัถอุตสาหกรรมมากข้ึน  

เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ     การเปิดเส้นทางการคา้จากแม่นํ้าอินดสัไปสู่แม่นํ้าไนล ์   จากการ 

เป็นผูพ้ิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช     ระดบัราคาสินคา้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากชาวเปอร์เซียปล่อยทองคาํ

และแร่เงินออกมาหมุนเวยีนมากข้ึน        สืบเน่ืองมาจากการลงทุนและการเก็งกาํไรท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน  

ประการสุดทา้ย   รัฐบาลส่งเสริมการคา้และอุตสาหกรรมทั้งวสิาหกิจของรัฐ    เพื่อใหเ้ก็บภาษีไดเ้พิ่ม

มากข้ึน  ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการขยายตวัของการผลิตขนาดใหญ่ การคา้ และการเงิน 
 

 การผสมผสานของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของยคุโรมนั        กระบวนการสร้าง

ความมัง่คัง่ของระบบเศรษฐกิจในยคุโรมนั    จากระบบเศรษฐกิจพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรกรรม  การ

สะสมความมัง่คัง่มิไดม้าจากกระบวนการผลิตสินคา้          แต่ใชว้ธีิการทาํสงครามเพื่อปลน้ชิงทรัพย์

สมบติั ยดึครองท่ีดิน เป็นการสร้างความมัง่คัง่ขั้นปฐม     หลงัจากนั้น  เม่ือมีท่ีดินมากมายก็นาํมาแบ่ง

จดัสรรใหก้บัชนชั้นนาํและนาํมาใชท้าํการผลิตเกษตรกรรมขนาดใหญ่แบบลาติฟุนเดียม   เป็นระบบ

เกษตรกรรมเพื่อการคา้    ท่ีมีลกัษณะของพื้นท่ีเศรษฐกิจแบบเล้ียงตวัเอง     ชนชั้นทาสท่ีเป็นแรงงาน

มหาศาลถูกนาํมาใชผ้ลิตเพื่อสร้างส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจใหก้บัชนชั้นปกครอง    ในขณะท่ีความ

เป็นอยูก่็ใหอ้ยูใ่นระดบัพอประทงัชีพมีการพึ่งพาการผลิตท่ีผลิตไดใ้นลาติฟุนเดียม     ผลจากการผลิต

สินคา้เกษตรกรรมเชิงพาณิชย ์ ทาํใหมี้สินคา้เพื่อการส่งออกไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ    และเป็นรากฐานของ

การผลิตทางดา้นหตัถอุตสาหกรรม     การสร้างส่วนเกินและมูลค่าเพิ่มจากสินคา้สามารถสร้างข้ึนมา

ในระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมากมาย          สาํหรับความมัง่คัง่ท่ีมาจากการคา้ไดเ้กิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย  

เพราะอาณาเขตของโรมนักวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบกบัการพฒันาระบบเงินตราใชโ้ลหะท่ีมีมาก่อน

ยคุหนา้น้ี  ไดรั้บความนิยมใชเ้ป็นส่ือกลาง  กลุ่มพอ่คา้จึงเป็นอีกชนชั้นหน่ึงท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก

ความมัง่คัง่ในราชอาณาจกัรโรมนั     การคา้ขายสามารถขยายตวัไปอยา่งรวดเร็ว  แมว้า่จะมีการสร้าง 

ความมัง่คัง่ข้ึนมาในระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมากมาย       แต่ชนชั้นในสังคมก็ถูกแบ่งแยกออกมาอยา่ง

แตกต่างมากมาย 
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 การสร้างความไม่สมดุลในระบบสังคมในยคุโรมนั           ชนชั้นทางสังคมของโรมนัเห็นได้

อยา่งชดัเจนจากระบบการปกครอง    แบ่งชนชั้นออกเป็น   ชนชั้นผูดี้ (Patrician)  เป็นบุคคลท่ีเกิดใน

ตระกลูสูง แต่ไม่ใช่ชนชั้นขนุนาง (Aristocrat) เพราะโรมนัยคุเร่ิมแรกมิไดป้กครองโดยระบบกษตัริย ์ 

จึงเรียกแทนชนชั้นขุนนางแบบเดิม           อีกชนชั้นเป็นชนชั้นฐานราก (Plebeian)  เป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศประกอบดว้ย ชาวนา พอ่คา้ ช่างฝีมือ และชาวประมง เป็นตน้       นอกจากน้ีสังคมโรมนั

ยงัเตม็ไปดว้ยชาวต่างดา้วท่ีเป็นพอ่คา้วาณิชย ์และพวกท่ีถูกตอ้นมาเป็นแรงงานทาส   โรมนัจึงเตม็ไป

ดว้ยชนชาติหลายภาษา กรรมกร และมวลทาสมหึมา 
 

 การเป็นจกัรวรรดิผูพ้ิชิต ทาํใหโ้รมนัขยายอาณาจกัรกวา้งใหญ่ไพศาลข้ึนเร่ือย ๆ  ปัญหาและ

ภาระท่ีตามมาคือ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเล้ียงดูกองทพั      รัฐบาลหาทางออกโดยการเพิ่มการจดัเก็บภาษีจาก

ชาวนาและอาชีพอ่ืน ๆ   ทาํใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งทาํงานหนกัยิง่ข้ึนแต่ฐานะความเป็นอยูก่ลบัยากจน

ลง  ขณะเดียวกนัสังคมเมืองก็เติบโตใหญ่ข้ึน  สภาพสังคมมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน  ความขดัแยง้

ในสังคมเมืองก็ปรากฏออกมาใหเ้ห็น 
 

 ความเขม้แขง็ของระบบการเมืองและกฎหมายในยคุโรมนั                  การสถาปนาจกัรวรรดิ

ยคุเร่ิมแรก   โรมนัมีการบริหารจดัการท่ีดี   มีความมัน่คงดา้นการเงิน    และใหป้ระชาชนคลายเครียด

ดว้ยการดูละครสัตว ์(Circuses)      ชายโรมนัชนชอบกีฬาชนิดน้ีมากและทาํใหลื้มความเจบ็ปวดทุกข์

ยากไปชัว่ขณะ              นบัเป็นกุศโลบายของชนชั้นปกครองท่ีชาญฉลาดในการสร้างเสถียรภาพทาง

การเมืองและความสามคัคีของคนในชาติ      แต่แทจ้ริงแลว้ละครสัตวห์าใช่ไม่เป็นการต่อสู้เพื่อรักษา

ชีวติตวัเองให้รอด ท่ีเรียกวา่ Gladiatorial Combat ในสนามกีฬาโคลอสเซียม        ผูช้นะจะมีชีวติรอด

และอาจไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ 
 

 เร่ิมแรกโรมนัปกครองในระบอบสาธารณะรัฐ (Republic)      ตาํแหน่งสูงสุดดา้นบริหาร คือ 

ตาํแหน่งกงสุล (Consul)  โรมนัมีสองสภาคือ สภาซีเนท (Senate) และสภาเซนจูรี (Centurial)   กงสุล

เป็นผูแ้ต่งตั้งสมาชิกสภาซีเนท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นผูดี้    ส่วนสมาชิกสภาเซนจูรีมีหลายชนชั้น

และชนชั้นฐานราก (Plebeian) อาจไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาเป็นสมาชิกไดบ้า้ง  แต่อยา่งไรสภาเซนจูรี

ก็อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของสภาซีเนท          ชนชั้นพลีเบ้ียนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจท่ี 

ชนชั้นผูดี้มีอาํนาจทางการเมืองมากเกินไป      จึงประกาศตั้งสถาบนัการเมืองของตนเองข้ึน    เรียกวา่ 

สภาชาวพลีเบ้ียนหรือสภาชนเผา่ (Plebeian Assembly or Tribal Assembly)      ซ่ึงเป็นสภาท่ีพิจารณา

ปัญหา เร่ืองราว และรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นพลีเบ้ียนเป็นหลกั         มติของสภาชนเผา่ เรียกวา่ 

Plebiscite  ซ่ึงตรงกบัประชามติในปัจจุบนั 
 

 กฎหมายโรมนั     เป็นส่ิงท่ีจกัรวรรดิโรมนัมอบให้เป็นอารยะธรรมทางความคิดท่ียิง่ใหญ่แก่

ชาวโลก      หน่ึงในกฎหมายเหล่าน้ีคือ กฎหมายสิบสองโตะ๊ ท่ีถือเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรฉบบั
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แรกของโรมนั  บญัญติัข้ึนและใชอ้ยูเ่ม่ือประมาณ 450 – 500 ปีก่อนคริสตกาล และยงัมีอีกหลายฉบบั

ท่ีบญัญติัข้ึนมาเพื่อใชบ้งัคบัทัว่ไปทั้งท่ีเป็นชาวโรมนัและมิใช่ชายโรมนั   ใชท้ั้งภายในประเทศ อาณา 

นิคม และต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นรูปของการคา้    เป็นกฎหมายท่ีใหค้วามยติุธรรมกบั

ทุกฝ่าย ไม่มีใครไดเ้ปรียบเสียเปรียบ        เน้ือหาสาระของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเหมือนกนั จึงเป็นหลกั

กฎหมายสากล   
 

 กฎหมายโรมนั   มีเน้ือหาครอบคลุมพฤติกรรมหรือธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอยู ่  3 

ประการคือ 

 ประการแรก ใชค้วบคุมการทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล 

 ประการท่ีสอง ใหเ้อกชนหรือปัจเจกชนมีสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไดโ้ดยไม่จาํกดั 

 ประการท่ีสาม การทาํสัญญายอ่มมีผลบงัคบัในภายหนา้ตามกฏหมาย 
 

 นอกจากน้ี      ในประมวลกฎหมายจสัติเนียนยงัไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัราคาไวว้า่  ราคาสินคา้ไม่

เพียงแต่ใหอ้รรถประโยชน์แก่ปัจเจกชนเท่านั้น    แต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งประเมินตีราคาร่วมกนั  เวลา   และ

สถานท่ี  ทาํใหร้าคามีความแตกต่างกนั และอาจตีค่าร่วมกนัไวอ้ยูก่่อนล่วงหนา้แลว้         ตวัอยา่งเช่น 

ราคานํ้ามนัมะกอกแตกต่างกนัเม่ือขายในโรมนักบัขายในสเปญ   ราคาจึงไม่ถูกสร้างเพียงครู่ยามหรือ

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  ราคาถูกประเมินตีค่าร่วมกนัมาก่อนหนา้สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ไม่วา่

จะเป็นช่วงท่ีขาดแคลนหรือช่วงท่ีมีเหลือเฟือ  จากการสร้างระบบเก็งกาํไรในสินคา้ทาํใหร้าคาอาจทาํ

ใหค้นร่ํารวยข้ึนได ้
 

 กฎหมายโรมนั  ไดย้อมรับสิทธิส่วนบุคคลในเร่ืองของการมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น   การทาํ 

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการสนบัสนุนการคา้เสรี       เป็นพฒันาการทางพาณิชยส์มยัใหม่ท่ีกินขอบ 

เขตกวา้งขวาง   กฎหมายโรมนัจึงเป็นกฎหมายท่ีสนบัสนุน  ลทัธิเศรษฐกิจของปัจเจกชน (Individual  

Economy) ซ่ึงตรงขา้มกบัยคุสมนักรีกท่ีจาํกดัสิทธิส่วนบุคคล      และอริสโตเติลยงันาํหลกัจริยธรรม

และศีลธรรมมาควบคุมการคา้และธุรกรรมทางเศรษฐกิจอีกชั้นหน่ึง        เศรษฐกิจการคา้ยคุโรมนัจึง

เติบโตแบบทุนนิยม เปิดโอกาสใหค้นแสวงหาความมัง่คัง่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ก็ยงัใชร้ะบบชนชั้นกีดกนั 

กลุ่มคนส่วนใหญ่ไม่ใหส้ามารถเขา้ถึงสิทธิอนัชอบธรรม          เป็นจุดอ่อนของการใชเ้ศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมและก็กลายเป็นแรงผลกัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีแอบแฝงอยูแ่ละมีความสาํคญัมาก 
 

 สภาพทางการเมือง เป็นอีกปัจจยัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง          มาจากประมาณ 30 ปีก่อน

คริสตกาล            ออกสัตสั ซีซาร์ (Augustus Caesar) สถาปนาตวัเองข้ึนเป็นจกัรพรรดิ  การปกครอง

รูปแบบสาธารณรัฐของโรมนัก็ส้ินสุดลง       โรมนัมีจกัรพรรดิปกครองหลายพระองค ์ สภาพปัญหา 

เศรษฐกิจสังคมมีดีและย ํ่าแยส่ลบักนัไป        แต่ปัญหาโครงสร้างชนชั้นและการกระจายรายไดท่ี้เป็น

ธรรมยงัเป็นปัญหาหลกั          มวลทาสจาํนวนมหาศาลท่ีอยูคู่่กบัโรมทุกยคุทุกสมยั  ทาสบางส่วนผนั

ตวัเองไปเป็นกรรกรในเมือง และสภาพกรรมกรในเมืองก็เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ   โรมนัปฏิบติัต่อชนชั้น
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ทาส ชนชั้นฐานราก และชาวต่างดา้ว ดูจะหยาบคายและไม่เป็นธรรมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ        ทาํใหช้นชั้น

เหล่าน้ีตอ้งหาท่ีพกัพิงใหม่ นัน่คือ การหนัหนา้เขา้พึ่งศาสนาหรือการเป็นคริสตศ์าสนิกชน        ความ

เส่ือมของจกัรวรรดิโรมนัเร่ิมเห็นไดช้ดัเจนในปลายศตวรรษท่ีสอง     และรุนแรงยิง่ข้ึนในศตวรรษท่ี

สาม   และกลางศตวรรษท่ีหา้ อาํนาจอนัยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนั ซ่ึงเป็นอาํนาจของฝ่ายอาณาจกัร

ก็ถึงกาลอวสาน และถูกแทนท่ีโดยอาํนาจของฝ่ายศาสนจกัร 

 

อทิธิพลของคริสตศาสนา 
 

 การกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรมจากการแบ่งแยกทางชนชั้น   นาํไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นเป็น

ส่ิงท่ีข้ึนอยา่งรุนแรงในโรม        ก่อนการเกิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงในชนชั้นก็ไดเ้กิดสถาบนัศาสนา

ข้ึนมาเป็นแนวทางแกไ้ขโดยใชก้ฎเกณฑด์า้นศีลธรรมแทน  ดงัคาํกล่าว พระเยซูย ํ้าแลว้ย ํ้าอีก ในเร่ือง

ของการกดข่ีผูท่ี้อ่อนแอกวา่ และตรัสวา่ “พระเจา้จะทรงพิโรธผูส้ะสมความมัง่คัง่” 
 

 คาํสอนของพระเยซูแตกต่างจากคาํสอนของนกับวชยคุอ่ืน เป็นคาํสอนท่ีมุ่งโจมตีพฤติกรรม

ทางสังคมรูปแบบใหม่ เป็นคาํสอนท่ีเปล่ียนจากการใชค้าํวา่ ยติุธรรมมาเป็นความรัก   พระคมัภีร์จึงมี

วญิญาณในดา้นการปฏิวติั  และมีหลกัการท่ีเป็นสากลมากกวา่  เป็นคาํสอนท่ีมิใช่เพียงปลดปล่อยชน

ชั้นท่ียากจนและถูกกดข่ีเท่านั้น  แต่เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติทั้งมวล 
 

 แนวคิดหรือหลกัคาํสอนของคริสตศาสนา   แมจ้ะดูกา้วหนา้และมีความเป็นสากล  แต่ก็เป็น

เพียงแนวคิดท่ีเป็นอุดมการณ์หรือเป็นจินตภาพ (Utopia) ชนชั้นล่างแทบจะไม่มีท่ียนืในสังคม ปัญหา

หมกัหมมมาตั้งแต่ยคุแรกของจกัรวรรดิและทวคีวามเขม้ขน้ข้ึนเร่ือย ๆ   แมพ้ระคริสตอ์ยากช่วยเหลือ

เขาเหล่าน้ี  แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได ้    แต่เป็นพวกชนชั้นท่ีส้ินหวงัเหล่าน้ีเองนาํมาซ่ึงการเปล่ียน 

แปลงทางสังคม  การต่อสู้ระหวา่งชนชั้นทวคีวามรุนแรงข้ึนตามลาํดบั  ผสมผสานกบัการด้ินรนปลด 

ปล่อยประเทศใหเ้ป็นอิสระของแหล่งอาณานิคม   การดึงมวลชนเขา้เป็นคริสตศ์าสนิกชนของศาสนา

คริสตเ์หล่าน้ีทาํใหจ้กัรวรรดิโรมนัท่ียิง่ใหญ่เกรียงไกรก็ถึงการล่มสลาย      ชนชั้นผูดี้และฐานรากต่าง

พา่ยแพท้ั้งคู่ เพราะไม่มีฝ่ายใดมีชีวติท่ีดีข้ึน   ทั้งสองฝ่ายตกอยูใ่นสภาพบอบชํ้าจากปัญหาเศรษฐกิจท่ี 

รุมเร้าหนกัหนาสาหสัมากข้ึน ความยากจนแพร่สะพดัทุกยอ่มหญา้ ประชาชนส้ินหวงั   ศาสนาคริสต์

ไดโ้อกาสแทรกซึม รวบรวมมวลชน  และพฒันาตวัเองข้ึนมาเป็นสถาบนัศกัดินา (Feudal Institution)  

ในรูปของ “นครศาสนา”  หรือคริสตจกัร (Christendom) และเป็นสถาบนัศกัดินาท่ีถือครองท่ีดินมาก 

ท่ีสุดในบรรดาสถาบนัขนุนางศกัดินาอ่ืนใดทั้งหมด    อาํนาจของฝ่ายศาสนจกัร (Ecclesiastic Power) 

ท่ีเป็นอาํนาจครอบจกัรวาล จึงครอบงาํอาํนาจของฝ่ายอาณาจกัรหรืออาํนาจทางโลก (Secular Power) 

แบบเบด็เสร็จ         ความเช่ือ วถีิชีวติ และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกชนและชุมชนข้ึนอยูก่บั

ฝ่ายศาสนจกัร  และฝังรากลึกติดกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมาตลอดยคุกลาง           คริสต์

ศาสนาจึงเป็นสถาบนัหลกัทางเศรษฐกิจและการวเิคราะห์เศรษฐกิจยคุกลาง 
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 ศาสนาคริสตถื์อกาํเนิดข้ึน 30 ปีใหห้ลงั         หลงัจากท่ี ออกสัตสั ซีซาร์ สถาปนาตวัเองเป็น

จกัรพรรดิองคแ์รกของโรม          ในระยะแรกจกัรพรรดิโรมนัไม่ยอมรับศาสนาคริสต ์และทรงคิดวา่

อาํนาจของจกัรพรรดิเหนือกวา่อาํนาจของศาสนา      แต่ในสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน  ในปีคริสต

ศกัราชท่ี 313    โรมก็ออกโองการออกมา เรียกวา่ โองการแห่งมิลาน (Edict of Milan)  เป็นโองการท่ี

ยอมรับความถูกตอ้งของการนบัถือศาสนาคริสต ์           ทายาทของจกัรพรรดิองคต่์อมาก็ประกาศให้

ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจาํชาติ    และศาสนาคริสตก์็เขา้มามีอิทธิพลเหนือความเช่ือแบบเก่าของ

ชาวโรมนัอยา่งรวดเร็ว  และเม่ือจกัรวรรดิโรมนัเส่ือมอาํนาจลงศาสนาคริสตก์็เพิ่มบทบาทของตวัเอง

มากข้ึนเร่ือย ๆ  
 

 ประมาณคริสตศ์กัราชท่ี 492 – 496     สันตะปาปา เจเลเซียสท่ี 1 (Gelesius I) ไดส้ร้างทฤษฎี

สองดาบ (Theory of Two Sword)   โดยมีหลกัการวา่ พระเจา้จะแบ่งอาํนาจการปกครองออกเป็นสอง

ฝ่าย คือ อาํนาจการปกครองทางโลก กบั อาํนาจการปกครองทางธรรมหรือจิตวิญญาณ    สันตะปาปา 

ในฐานะองคป์ระมุขศาสนามีอาํนาจเหนือจกัรพรรดิท่ีเป็นประมุขทางโลกในเร่ืองเก่ียวกบัศาสนกิจ  

และจกัรพรรดิมีอาํนาจเหนือกวา่สันตะปาปาในกิจกรรมทางโลก 
 

 ต่อมาสันตะปาปา เกรกอร่ีท่ี 7 (Gregory VII) ถือวา่   พระเจา้มอบอาํนาจการปกครองทั้งทาง

โลกและทางธรรมผา่นทางสันตะปาปา      แต่สันตะปาปาไม่ตอ้งการใชอ้าํนาจทางโลกจึงมอบต่อให้

กษตัริย ์            รัฐจึงไดรั้บมอบอาํนาจมาจากพระเจา้ผา่นสันตะปาปา  รัฐท่ีไม่ใช่คริสเตียนยอ่มไม่ใช่

สถาบนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ    ผูป้กครองจะอา้งอาํนาจท่ีพระเจา้ใหไ้ด ้  ตอ้งยอมรับศาสนาคริสต ์    อาํนาจท่ี 

พระเจา้มอบใหส้ันตะปาปาและสันตะปาปามอบต่อใหก้ษตัริยจึ์งเป็นอาํนาจท่ีถูกตอ้งและไดรั้บการ 

ยอมรับ  อาํนาจปกครองของพระสันตะปาปาจึงทรงใชอ้าํนาจผา่นกษตัริยห์รือจกัรพรรดิ     นบัตั้งแต่

นั้นเป็นตน้มา อาํนาจฝ่ายศาสนจกัรจึงมีอิทธิพลเหนือฝ่ายอาณาจกัรในสมยัยคุกลาง       นบัเป็นความ

ยิง่ใหญ่ของ “คริสตจกัร” (Christendom) สถาบนัท่ีถือศกัดินามากท่ีสุดในยคุกลาง 

 

ระบบเศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในยุคกลาง 
 

 ยคุกลาง เป็นยคุท่ีอาํนาจของฝ่ายศาสนจกัรมีอิทธิพลเหนืออาํนาจของฝ่ายอาณาจกัร  เป็นผล

สืบเน่ืองจากอาํนาจฝ่ายอาณาจกัรโรมนัเส่ือมลง     ขนุศึกศกัดินา (Landlord) มีเอกสิทธ์ิเหนือท่ีดินใน

มณฑลของตวัเอง  ขณะเดียวกนัก็เกิดแควน้ต่าง ๆ มากมายข้ึนในยโุรปตอนกลางจากการอพยพลงใต้

ของชนเผา่อนารยะชนจากยโุรปเหนือ         ขุนศึกศกัดินาจึงแพร่สะพดัทัว่ไปในยโุรปและมีเอกสิทธ์ิ

เหนือมณฑลตวัเอง  ขนุศึกศกัดินาใดตอ้งการสถาปนาตวัเองข้ึนเป็นกษตัริย ์ตอ้งไดรั้บการสวมมงกุฎ

จากพระสันตะปาปา  จึงจะเป็นกษตัริยท่ี์สมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับ              อาํนาจของฝ่ายศาสนจกัร 

(Christendom) จึงเขา้มามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคม ใน

ยคุกลางไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 
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 ยคุน้ีจึงเป็นยคุมืด (The Dark Ages) ป่าเถ่ือน ไร้อารายธรรม และดอ้ยพฒันา      สังคมเตม็ไป

ดว้ยการขดูรีด เอารัดเอาเปรียบคนท่ีอ่อนแอและดอ้ยโอกาส    แต่ไปสร้างอิทธิพลใหก้บัชนชั้นขนุศึก

ศกัดินา  นายทุนเงินกูข้ดูรีดดอกเบ้ีย           หลกัคิดและคาํสอนในยคุน้ีจึงเป็นหลกัคิดและคาํสอนทาง

ศาสนา  ท่ีนกับวชคริสตร์วมกนัเป็นลทัธิศึกษา (Scholasticism)   คน้หาขอ้เท็จจริง และความเป็นจริง

ของโลกท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน    โดยรวมแนวคิดทั้งปรัชญา รัฐศาสตร์ และจิตวทิยา  ผสมผสานเหตุผล

ใหก้ลมกลืนกบัความเช่ือ (Faith) ในทางศาสนาเวลานั้น       ก่อสร้างลทัธิเทวสิทธ์ิ (Divine Right) ใน 

การปกครอง    เผยแพร่ความเช่ือทฤษฎีวา่ดว้ย  จกัรวาลและโลกของศาสนาคริสตส์นบัสนุนลทัธิเทว

สิทธ์ิ    ในทรรศนะของศาสนาคริสตร์ะบบชุมชนของมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของโลก  โลกกาํเนิดมาได้

เพราะพระเจา้  กลุ่มใด ๆ บนพื้นโลกยอ่มเป็นองคป์ระกอบอินทรียะของนครของพระเจา้   ซ่ึงรวมทั้ง

โลกพิภพและสวรรค ์        กลุ่มเหล่าน้ีผกูพนัผสานกลมกลืนเขา้ดว้ยกนัดว้ยพระประสงคข์องพระเจา้  

แต่ละส่วนท่ีดาํรงอยูมี่ฐานะต่างกนั           แต่ผสานรวมกนัเป็นอินทรียห์น่ึงเดียวกนั (One Organism) 

เคล่ือนไหวตามพลงัผลกัของจิตอนัเดียวกนั (พระเจา้)       หลกัพื้นฐานของจกัรวาล คือ ความสามคัคี 

เอกพจน์มาก่อนพหูพจน์ พหูพจน์เกิดจากเอกพจน์หน่ึงเดียวกนั  ฉะนั้นในทุกระบบความหลากหลาย

ตอ้งยอมนอบนอ้มต่อความสามคัคี (Unity)        ในระบบการเมืองและสังคม ประชาชนทั้งหลายตอ้ง 

เคารพยอมรับผูป้กครองคนเดียว  ผูซ่ึ้งจะนาํประชาชนทั้งหลายไปสู่จุดหมายปลายทาง 11

12        ในดา้น

เศรษฐกิจก็เผยแพร่หลกัคิดและคาํสอน   เพื่อต่อตา้นพฤติกรรมการขดูรีด    เอารัดเอาเปรียบในสังคม  

คาํสอนเนน้ไปท่ีการต่อตา้นการขดูรีดดอกเบ้ีย  การสะสมความมัง่คัง่  และการแลกเปล่ียนตอ้งอยูบ่น

พื้นฐานของราคายติุธรรม (Just Price) โดยถือวา่เป็นโองการสวรรค ์(Divine Authority) 
 

 พฒันาการในยคุกลาง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง      ช่วงแรก อยูร่ะหวา่งศตวรรษท่ี 6 – 11  เป็นยคุ

แห่งความเจบ็ปวด สังคมเตม็ไปดว้ยการต่อสู้ท่ีโหมกระหนํ่าทัว่ทุกยอ่มหญา้ เป็นยคุของการสถาปนา

ระบบศาสนจกัรท่ีครอบงาํอาํนาจทางโลกและอาํนาจทางจิตวญิญาณไวไ้ดอ้ยา่งเบด็เสร็จ        ในยคุน้ี

เป็นยคุระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ เกิดข้ึนในยุโรป    การคา้ขายอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง    คา้ขายใน

ดินแดนไกล ๆ มีนอ้ยหรือไม่มีเลย             ช่วงน้ีเป็นความร่วมมือกนัต่อตา้นการรุกรานจากอนารยะ

ชนท่ีรุกรานลงมาจากยโุรปเหนือ หรือการรุกรานของชนเผา่นอร์แมด (Nomad) 
 

 ช่วงท่ีสอง อยูร่ะหวา่งศตวรรษท่ี 11 ถึงประมาณกลางศตวรรษท่ี 15  เป็นช่วงท่ีโลกตะวนัตก

ผนึกกาํลงักนัอยา่งเป็นเอกภาพ  เพื่อต่อตา้นการรุกรานของชนชาติมุสลิม หรือช่วงแห่งภาวะสงคราม

ครูเสด (The Crusades) เป็นยุคของการใชอ้าํนาจครอบจกัรวาลของฝ่ายศาสนจกัร      ในช่วงศตวรรษ

ท่ี 12 – 13 การคา้เร่ิมฟ้ืนตวั มีการขยายตวัของอุตสาหกรรม ฟ้ืนฟูศิลปะและวรรณกรรม   ระบบแมน

เนอร์เร่ิมเส่ือมสลาย   แต่ในช่วงศตวรรษท่ี 14 – 15 ก็เกิดสงครามและโรคระบาด คือ กาฬโรค (Black 

Death) ท่ียโุรป  โดยเฉพาะในองักฤษและฝร่ังเศส  ทาํให้ระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงกังนั 
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 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา “ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง” หนา้ 5 – 6  
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 ช่วงสุดทา้ย  ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 15   มีการฟ้ืนฟูศิลปะวทิยากร (Renaissance) ข้ึนใน

ประเทศอิตาลี เบลเยีย่ม และเนเธอร์แลนด ์      ใหค้วามสนใจหนักลบัไปศึกษาวทิยาการของกรีกและ

โรมนัท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต 
 

 หลงัจกัรวรรดิโรมนัล่มสลายลง       ขนุศึกศกัดินา (Landlord) แต่ละคนก็แยง่ชิงกนัเป็นใหญ่ 

กอปรกบัการอพยพลงทางใตข้องอนารยะชนจากยโุรปเหนือ       กลุ่มคนเหล่าน้ีต่างก็ตั้งรัฐอิสระของ

ตนข้ึนมา  และอาํนาจสิทธ์ิขาดเหนือท่ีดินภายในรัฐหรือมณฑลท่ีครอบครองอยู ่       และบางคนก็ตั้ง

ตวัเองเป็นกษตัริยแ์ละพระราชทานท่ีดินใหก้บัขนุศึกท่ีสนบัสนุนตนเอง 
 

 ระบบการปกครองในยคุกลาง   เป็นระบบศกัดินาหรือเจา้ขนุมูลนาย (Feudalism)        มีช่วง

ประมาณ ค.ศ. 11     หมายถึง การปกครองท่ีกษตัริยม์อบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ขนุนาง  บริวารของ

ขนุนาง เพื่อสะดวกแก่การปกครองและทาํท่ีดินให้เกิดประโยชน์      ระบบศกัดินาแพร่หลายในยโุรป

สมยักลาง การปกครองเป็นรูปปิรามิดมีกษตัริยอ์ยูบ่นยอดเป็นองคป์ระมุขปกครองประเทศตอนกลาง

เป็นชนชั้นขุนนางส่วนฐานเป็นเป็นประชาชนทัว่ไป      กษตัริยมี์อาํนาจสูงสุด  โดยหลกัการทรงเป็น

เจา้ของท่ีดินทั้งหมดในราชอาณาจกัรท่ีปกครอง  มีสิทธ์ิในการดาํเนินการต่าง ๆ  เช่น มอบใหข้นุนาง 

เรียกวา่ ฟิฟ (Fief)    โดยมีขอ้ผกูพนัวา่  จะจงรักภกัดีต่อกษตัริย ์  จะสู้รบเม่ือมีศึกสงคราม  จะปกป้อง

รักษาราชบลัลงัก ์     อาํนาจหนา้ท่ีของขุนนางคือ เป็นผูน้าํทางทหาร บริหารราชการ และเป็นเจา้ของ

ท่ีดินเพื่อทาํเกษตรกรรม                    สถานภาพทางสังคมของบุคคลสมยันั้นวดัจากการถือครองท่ีดิน  

กษตัริยมี์ท่ีดินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดยคุ เคานต ์ ตํ่าลงมาเป็น ลอร์ด บารอน  ซ่ึงไดรั้บการแบ่งท่ีดิน

จากดยคุ หรือเคานต ์   ฐานะตํ่าสุดคือทาส 
 

 ชนชั้นทางสังคมในยคุกลางท่ีเป็นเสาหลกัทางเศรษฐกิจมีอยูส่องชนชั้น ชนชั้นขนุศึกศกัดินา 

(Landlord or Feudal Lord) และชนชั้นทาสติดดิน (Serf)     การผลิตบนผืนดินขนาดใหญ่พวกศกัดินา

จึงใหเ้กษตรกรท่ีไม่มีท่ีนาทาํกินเป็นของตวัเอง  หรือมีแต่ผลผลิตท่ีไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะเล้ียงตวัเองและ

ครอบครัวไดม้าเช่านาเรียกวา่ ผูเ้ช่านา (Tenant) ทาํการผลิต     ชนชั้นน้ีเป็นคนของขุนศึกศกัดินาและ

จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากท่ีดินท่ีตวัเองทาํการผลิตอยู ่และกลายสภาพเป็น   “ ทาสติดดิน หรือ

ไพร่”  (Serf) ในทา้ยสุด               ชนชั้นทาส (Slave) เป็นอีกชนชั้นท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิต (แต่เป็น 

พลเมืองส่วนนอ้ย) 12

13 ขนุศึกศกัดินาจะเรียกเก็บค่าเช่าจากชนชั้นผูผ้ลิตในรูปของเงินตราหรือผลผลิต 
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 ชนชั้นไพร่ประกอบดว้ยวเิลนส์ เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแมนเนอร์    มีฐานะดอ้ยกวา่เสรีชนแต่สูงกวา่พวกทาส 

(เสรีชนเป็นชนชั้นอิสระไม่ข้ึนกบัขนุนาง)       พวกบอร์ดาร์ (Bordar) หรือ Cottager มีจาํนวนรองจากวเิลนส์และมี

ฐานะดอ้ยกวา่  สนันิษฐานวา่เป็นชนชั้นทาสท่ีหลุดจากความเป็นทาสและมีฐานะดีข้ึนหรือลูกหลานของวเิลนส์ ท่ีมี

ฐานะยากจนทาํหนา้ท่ีเป็นแรงงานสาํรองจึงมีเวลาวา่งไปรับจา้งชนชั้นขนุนาง  วเิลนส์หรือชนชั้นเสรี  เพ่ือหารายได้

มาจุนเจือครอบครัวชนชั้นน้ีจึงกลายเป็นลูกจา้งในชนบท ลูกจา้งเกษตรซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจ      ชน

ชั้นทาสเป็นพลเมืองส่วนนอ้ยของแมนเนอร์ และลดลงเร่ือย ๆ เพราะไดรั้บอิสระเป็นบอร์ดาร์ 
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 ระบบศกัดินาหยัง่รากลึกลงในยโุรปยคุกลางและเขม้แขง็ข้ึนเร่ือย ๆ     สภาพเศรษฐกิจสังคม

ยคุน้ีไม่ต่างจากยคุโรมนัเร่ืองอาํนาจ  มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม  กดข่ีเอารัดเอาเปรียบชนชั้น   สังคม 

เตม็ไปดว้ยชนชั้นตํ่าท่ีปราศจากสิทธิใด ๆ ทางสังคม   พนัธนาการผูเ้ช่านาใหผ้กูติดกบัท่ีดิน จนกลาย

สภาพเป็นทาสติดท่ีดินในทา้ยสุด 
 

 ทาสติดท่ีดิน (Serf) จะแต่งงานไดเ้ฉพาะกบัเครือญาติเท่านั้น   นบัเป็นพนัธนาการของระบบ

ทาสยคุใหม่ (System of Bondage) ของสมยักลางท่ีมาแทนท่ีทาสยคุเก่าสมยัโรมนั (ในยคุน้ีจะเรียกวา่ 

ชนชั้นไพร่)           จกัรวรรดิโรมนัเส่ือมอาํนาจลงและล่มสลายเม่ือประมาณกลางศตวรรษท่ี 5  ทาํให้

อาํนาจของศกัดินาทวีความเขม้แขง็เพิ่มข้ึน       โดยเฉพาะการสร้างอาํนาจทางเศรษฐกิจบนอาณาจกัร

ของพวกเขา   มณฑลศกัดินา (Feudal Province) จึงกลายเป็นหน่วยเศรษฐกิจและการเมืองหน่วยหน่ึง  

การผลิตภายในมณฑลจึงเป็น ระบบการผลิตแบบแมนเนอร์ (Manorial System) 14 
 

 ระบบการผลิตเป็นระบบศกัดินา  (Feudal System)     และสังคมก็เป็นสังคมศกัดินา  (Feudal 

Society)      การผลิตของระบบศกัดินาเรียกวา่ ระบบการผลิตแบบขนุนางศกัดินา (Manorial System) 

ซ่ึงเป็นการถอดดา้มมาจากสังคมการผลิตแบบลาติฟุนเดียมของโรมนั    การเป็นศกัดินาท่ีดินหมายถึง

การถือครองท่ีดินผนืใหญ่ท่ีไดรั้บพระราชทานมาจากกษตัริยห์รือครอบครองท่ีดินโดยการบุกรุกก็

ตาม                  แต่ท่ีดินท่ีถือครองนั้นกวา้งใหญ่ไพศาลมากถึงระดบัท่ีเรียกวา่ มณฑลศกัดินา (Feudal 

Province) บางแห่งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง  แต่บางแห่งก็มีอิสระทางการเมือง การ 

ปกครอง และเศรษฐกิจ            ทุกมณฑลศกัดินามีอาํนาจสิทธ์ิขาดในการบริหาร จดัการดา้นการผลิต  

มณฑลศกัดินาจึงกลายเป็นหน่วยเศรษฐกิจและการเมืองหน่วยหน่ึง 
 

 ระบบการผลิตแบบแมนเนอร์ จะเป็นการทาํเกษตรกรรมผนืใหญ่      การบริหารจดัการพื้นท่ี

ภายในมณฑล   จะมีคฤหาสน์ของศกัดินาท่ีขุนนางศกัดินาใชอ้ยูอ่าศยัและเป็นอาคารบงัคบับญัชาการ

ทั้งการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ และบา้นของผูเ้ช่านา ทาสติดดินและทาส             นอกเหนือ 

จากการผลิตบนผืนนาท่ีเป็นการผลิตหลกั   ภายในมณฑลศกัดินายงัมีการปศุสัตว ์   ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

คอกสัตว ์   พื้นท่ีผลิตพืชผกัสวนครัว   วิหาร (Church) เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา  โรงสีขา้ว   ตลาด 

พื้นท่ีป่า  หรือแมแ้ต่สะพานเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางสาํหรับบุคคลอ่ืนท่ีจะผา่นมณฑลศกัดินา 
 

 การเพาะปลูกในแมนเนอร์  แบ่งออกเป็น ระบบนา 2 ทุ่ง และระบบนา 3 ทุ่ง  เป็นการจาํแนก

ท่ีดินออกตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้มีการเพาะปลูกในทุ่งหน่ึงและอีกทุ่งใชเ้ล้ียงปศุสัตว ์           ปีต่อมา

                                                        
14

 แมนเนอร์ หมายถึง บา้นหรือคฤหาสน์ ใชเ้รียกท่ีอยูอ่าศยัของขนุนางในระบบแมนเนอร์         แต่ในทางเศรษฐกิจ 

แมนเนอร์   หมายถึง ท่ีดินเพ่ือการเกษตร (Agricultural Estate) เป็นศูนยก์ลางการเก็บภาษีอากร   การบริหารการปก 

ครอง  หรือศาลยติุธรรม 
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ก็นาํทุ่งปศุสัตวม์าใชเ้พาะปลูก  และใชทุ้่งเพาะปลูกเล้ียงสตัว ์    เพื่อใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน

หมุนเวยีนอยา่งน้ีไปเร่ือย ๆ  
 

 เศรษฐกิจของแมนเนอร์ข้ึนอยูก่บัการเพาะปลูกและการเล้ียงสตัวเ์ป็นอาชีพหลกั  ในชนบทมี

การพาณิชยเ์ล็กนอ้ย  ประชาชนส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ผกูพนักบัท่ีดินเป็นสาํคญั  การดาํรงคงความ

เป็นแมนเนอร์อยูไ่ดต้อ้งมีแรงงานทาํงานในแมนเนอร์มาก  จึงจะไดผ้ลผลิตมาก         จุดมุ่งหมายของ

แมนเนอร์คือ ใหมี้ผลผลิตสามารถเล้ียงตนเองได ้ โดยไม่ตอ้งพึ่งพาผลผลิตจากภายนอก           ดงันั้น 

กิจกรรมของแมนเนอร์จึงมกัปลูกขา้วสาลี และพืชท่ีใชบ้ริโภคอ่ืน ๆ       การปศุสัตวส่์วนใหญ่จะเป็น

การเล้ียงแกะเพื่อนาํขนแกะมาทอเป็นเส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม    และกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น หมกัเบียร์ไวด่ื้ม 

ฟอกหนงั รีดนม ผลิตเนย เล้ียงผึ้งใชน้ํ้าผึ้งแทนนํ้าตาล เป็นตน้    สินคา้ท่ีผลิตเองไม่ได ้ชาวแมนเนอร์

จะนาํผลผลิตท่ีเหลือใชไ้ปแลกเปล่ียนสินคา้กบัพอ่คา้เร่ ไดแ้ก่ เกลือ ใชห้มกัเน้ือ ดองผกั      นํ้ามนัดิบ 

(Tar) ใชท้ารักษาโรคใหส้ัตวเ์ล้ียง   เหล็กใชท้าํเคร่ืองมือทาํนา หินใชโ้ม่แป้ง  และสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น 

ผา้ไหม  เคร่ืองเทศ  เหลา้องุ่น ฯลฯ     การแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ใชข้องแลกเปล่ียนกนั  การใชเ้งินเป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนมีนอ้ย สะทอ้นการเป็นระบบเศรษฐกิจเล้ียงตนเองอยา่งชดัเจน 
 

 การคา้และอุตสาหกรรมขยายตวัต่อเน่ืองจากยคุโรมนั   มีการคา้ขายติดต่อกบัตะวนัออกใกล้

ท่ีโรมนัเคยคา้ขายมาก่อน  และน่ีคือพื้นฐานพาณิชยกรรมในยคุกลาง   การคา้ขนาดใหญ่บงัเกิดข้ึนใน 

ยโุรปตะวนัออก            การอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีตอบสนองความตอ้งการตลาด

ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศท่ีใกลเ้คียง       อุตสาหกรรมแต่ละชนิดจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุม   

ดูแลของสมาคมอาชีพ (Guild) 
 

 ระบบสมาคมอาชีพ (Guild)   เป็นสมาคมของกลุ่มบุคคลท่ีมีประโยชน์ร่วมกนั        มีอยูส่อง

ประเภท คือ สมาคมพอ่คา้ (Guild Merchant) และสมาคมช่างฝีมือ (Craft Guild)              สมาคมแรก

ประกอบดว้ยพอ่คา้ทั้งหมดในเมืองนั้น ๆ   ท่ีรวมตวัปกป้อง  คุม้ครอง และปรับปรุงการผลิตและการ 

คา้ของพวกเขาเอง      ส่วนสมาคมช่างฝีมือประกอบดว้ย นายจา้ง (Master)  ช่างชาํนาญงาน (Journey 

man) และผูฝึ้กงาน (Apprentice)       ระบบสมาคมอาชีพ เกิดข้ึนมาตั้งแต่ยคุโรมนัต่อเน่ืองมายคุกลาง 

เป็นระบบท่ีมีอยูใ่นตวัเมืองทุกเมืองในสมยันั้น 
 

 ในการผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง สมาคมอาชีพจะควบคุมคุณภาพสินคา้และปริมาณสินคา้

ท่ีผลิตเพื่อขาย       สมาคมอาชีพในยคุกลางจึงเป็นการผกูขาดการผลิตและการคา้ไวเ้ฉพาะกลุ่มอาชีพ

ของตวัเอง  ชนชั้นทางสังคมจึงแบ่งออกตามกลุ่มอาชีพดว้ย 
 

 สมาชิกของสังคมจะตอ้งขายสินคา้ในราคายติุธรรม (Just Price) เป็นการนาํหลกัศีลธรรมเขา้

แทรกแซงเศรษฐกิจ            ดงันั้น ในยคุน้ีราคาจึงมิใช่เคร่ืองมือในการแสวงหาความมัง่คัง่  เพราะไม่

สามารถท่ีจะเก็งกาํไรในสินคา้ได ้    ระบบราคาถูกควบคุมโดยสมาคมพอ่คา้  มีการตั้งคณะกรรมการ

การคา้เขา้มาแทรกแซง ควบคุมดาํเนินการ      ในยคุกลางบทบาทของพอ่คา้จึงมีบทบาทไม่มากนกัทั้ง
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ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  (ไม่เหมือนกบัในยคุกรีก โรมนั หรือในยคุปัจจุบนั)         แต่บทบาท

สาํคญัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม     กลบัไปอยูท่ี่ฝ่ายศาสนจกัรท่ีครอบงาํความคิดใน 

ช่วงยคุกลางไวไ้ดท้ั้งหมด 
 

 คริสตจกัร (Christendom)           กลายเป็นโครงสร้างหลกัทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของยคุกลาง 

คริสตจกัรถือครองท่ีดินมากกวา่ขนุศึกศกัดินาคนใด ๆ          คริสตจกัรจึงเป็นขนุนางศกัดินาท่ีมีท่ีดิน

มากท่ีสุด  คริสตจกัรเผยแพร่คาํสอนไดอ้ยา่งอิสระและเป็นเอกเทศ   คริสตจกัรจึงครอบงาํอาํนาจทาง

โลก (Secular Power) และอาํนาจทางจิตวญิญาณ (Ecclesiastic Power) ไวไ้ดท้ั้งหมด               จึงเป็น

สัญลกัษณ์ของสังคมศกัดินาในยคุกลาง    แมว้า่คาํสอนจะขดัแยง้กบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจและ

สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในขณะนั้น         แต่ก็เป็นคาํสอนท่ีทรงอิทธิพลต่อวถีิเศรษฐกิจของ

สังคมยคุกลางเป็นอยา่งยิง่ 
 

 หลกัคาํสอนเนน้วา่      สถาบนัเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลตอ้งคาํนึงถึง

จริยธรรม (Ethic) และตอ้งกลมกลืนกบัสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นอยู ่              คณะนกับวชคริสต ์(The 

Canonist) รับหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ของอริสโตเติลท่ีวา่เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการจดัการ

บา้นเรือน เป็นศาสตร์ท่ีเป็นธรรมชาติ ส่วนเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นศาสตร์วา่ดว้ยเร่ืองอุปทานเป็นศาสตร์

ท่ีแสวงหาเงินหรือทาํเงิน (Money - Making) จะเป็นศาสตร์ท่ีไม่เป็นธรรมชาติ       นกับวชคริสตม์อง

วา่ เศรษฐศาสตร์หมายถึงเน้ือหาหรือโครงร่างกฎหมาย  แต่ไม่ใช่กฎหมายท่ีเป็นวทิยาศาสตร์  แต่เป็น

กฎหมายดา้นศีลธรรมจรรยาท่ีจะประกนัไดว้า่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการท่ีดี   

ซ่ึงแนวคิดของเทวคริสต ์(Christian Theology) ดงักล่าวเป็นหลกัคิดของอริสโตเติลท่ีวางไวก่้อนหนา้

น้ี 
 

 หลกัเทวคริสต ์   ประณามความละโมบโลภมาก    กดข่ีเอารัดเอาเปรียบชนชั้นท่ีอ่อนแอและ

ดอ้ยโอกาสกวา่   ดว้ยการขดูรีดดอกเบ้ีย   สะสมความมัง่คัง่  และการขายสินคา้แพงกวา่ราคายติุธรรม 

(Just Price)  เป็นหลกัคาํสอนท่ีหวงัจะพามวลมนุษยไ์ปสู่โลกหนา้ท่ีสมบูรณ์พร้อม    จึงออกกฎหมาย

คริสตศ์าสนามามากมายท่ีเรียกวา่ กฎหมายนกับวชคริสต ์(The Canon Law)     เป็นกฎหมายท่ีออกมา

เพื่อควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ    มีบท 

บญัญติัมากมาย  เช่น 
 

 หา้มการคิดเอาดอกเบ้ียจากเงินกู ้

หา้มขายสินคา้เกินกวา่ราคายุติธรรม (Just Price) 

หา้มกกัตุนสินคา้ไวข้ายเอากาํไร (Regretting) 

หา้มข้ึนราคาสินคา้ตดัหนา้คนอ่ืน (Forestalling) 

หา้มใชเ้วลาและความคิดหมกมุ่นกบัการคา้ (Engrossing) 

ใหจ้าํกดัสิทธิในการถือครองทรัพยสิ์น 
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หา้มสะสมความมัง่คัง่ 
 

 ในยคุกลาง  นกัปรัชญาและพระในศาสนาคริสต ์เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกนั     จดัตั้งเป็นลทัธิ

การศึกษา (Scholasticism)      ส่วนใหญ่จะพดูถึงหลกัคาํสอนท่ีเป็นทั้งหลกัปรัชญาและหลกัศีลธรรม  

โดยผสมผสานวชิาเศรษฐศาสตร์รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 

 แนวคิดเร่ืองการหา้มคิดดอกเบ้ียเงินกูแ้ละราคายติุธรรม      ถือเป็นศูนยก์ลางการศึกษาระบบ

เศรษฐกิจสมยักลาง          กฎหมายนกับวชคริสตจึ์งเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของพระในศาสนาคริสต ์ 

เป็นการประมวลความคิดในเร่ืองวถีิปฏิบติัทางเศรษฐกิจ    ถือวา่ชีวติและความมัง่คัง่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้

ประทานมาใหม้นุษยไ์ม่ควรสะสมสมบติั    การผลิตและสวสัดิการของมนุษยจ์ะดีข้ึนเม่ืออยูใ่นอาณา 

จกัรของพระเจา้      แต่เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของกฎหมายนกับวชคริสต ์คือการสถาปนาและรักษาไวซ่ึ้ง

อาณาจกัรของพระเจา้ท่ีแทจ้ริง 
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ของราคายติุธรรม     ใหส้มาคมพอ่คา้ตั้งคณะกรรมการควบคุม

การคา้   เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ในดา้นคุณภาพ  นํ้าหนกั  ราคา     และดูวา่พ่อคา้คนนั้นมีฐานะ

ร่ํารวยข้ึนหรือไม่  ถา้ฐานะดี เช่นนั้นหมายถึงการคิดเอากาํไรมาก             สมาคมพอ่คา้น้ีมกัซ้ือสินคา้

จาํนวนมาก มาแบ่งแก่สมาชิกขาย  โดยยดึหลกัราคายติุธรรมใหมี้กาํไรพอควรเท่านั้น 
 

 ความคิดเร่ืองราคายติุธรรมเป็นแนวคิดอิงปรัชญาเทววทิยา      การอธิบายเร่ืองราคายติุธรรม

ของ โทมสั อควแินส จึงดูคลุมเครือและค่อนขา้งเป็นเร่ืองเพอ้ฝัน    ในทางปฏิบติัจึงยอมใหร้าคาท่ีซ้ือ

ขายกนัเคล่ือนไหวอยูร่อบ ๆ ราคายติุธรรมได ้         โดยยอมใหผู้ข้ายข้ึนราคาไดห้ากเห็นวา่การคา้จะ

ขาดทุน หรือรวมตน้ทุนขนส่งเขา้ไปได ้ หรือดูความแตกต่างของฐานะบุคคลท่ีซ้ือขายกนั      สุดทา้ย

ก็ตอ้งยอมรับพลงัของราคาตลาด  ท่ีถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัจริง  มี

บทบาทมากข้ึน 
 

 การขดูรีดดอกเบ้ีย ถือวา่เป็นเร่ืองผิดศีลธรรม  โดยอา้งเหตุผลจากความจาํเป็นในการกู ้  ถา้มี

ความจาํเป็นก็ไม่ควรเก็บดอกเบ้ีย     แต่ในทางปฏิบติัก็ไม่สามารถหยดุย ั้งกระแสเศรษฐกิจได ้  จึงหนั

มาใชก้ารกาํหนดอตัราดอกเบ้ียขั้นสูง         และเม่ือเศรษฐกิจเร่ิมมุ่งเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ขอ้หา้มและการควบคุมต่าง ๆ ก็ใชไ้ม่ไดผ้ล 

 

ทศันะของโทมัส อควแินส (Thomas Aquinas , 1225 - 1274) 
 

 เซนต ์ โทมสั  อควแินส         เป็นนกัปรัชญาและนกัเทววิทยาในแนวทางของลทัธิการศึกษา  

เป็นท่ีรู้จกัในช่ือของ Doctor Angelicas หรือ Doctor Universals      ถือเป็นนกัเทววทิยาท่ียิง่ใหญ่ของ

คริสตจกัรแคธอลิก  เป็นหน่ึงในสามสิบสามคนท่ีถือเป็น Doctor ของคริสตจกัร         อควแินสมีงาน

เขียนมากมาย  หน่ึงในผลงานท่ีโดดเด่นคือ  Commentary on Job 
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 อควแินส       เป็นลูกศิษยท่ี์เฉลียวฉลาดของ อลัแบร์ตสั แม๊กนสั (Albertus Magnus)    เป็นผู ้

ปรับปรุงทฤษฎีแรงงาน14

15 ของแมก๊นสั โดยมองไปท่ีความตอ้งการของมนุษยว์า่ มนุษยจ์ะไม่จดัลาํดบั

ส่ิงของตามระเบียบหรือกฎเกณฑธ์รรมชาติ   จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัศีลธรรมมาควบคุมพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจ      ปกติแลว้ส่ิงของมีประโยชน์สองประการคือ  ประโยชน์ในการใชแ้ละประโยชน์ในการ 

แลกเปล่ียน  อควแินสมองวา่ ราคาผนัแปรกบัความอยากหรือความตอ้งการ (Need)   ความอยากหรือ

ความตอ้งการจึงเป็นตวักาํหนดราคา 16 
 

 อควแินส     ไดร้วบรวมแนวคิดของพระในศาสนาคริสตท่ี์อยูใ่นลทัธิการศึกษา  และนาํหลกั

เทวะมาประยกุต ์ สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่          โทมสั อควแินส ถือเป็นแกนนาํ

ในการบญัญติั กฎหมายนกับวชคริสต ์     และถือวา่กฎหมายเป็นกฎหมายสวรรคห์รือโองการสวรรค ์

(Divine Rights of Law)  นาํมาใชค้วบคุมการคา้         กฎหมายเป็นโองการสวรรคจึ์งดีกวา่กฎหมายท่ี

มนุษยบ์ญัญติัข้ึน 

 

ทศันะต่อทรัพย์สิน 
 

 อควแินส   ใหท้ศันะวา่     ทรัพยสิ์นเกิดจากอาํนาจของความอยากและประโยชน์ใชส้อยของ

ทรัพยสิ์น  ความอยากเป็นสิทธิของบุคคล  ส่วนประโยชน์การใชเ้ป็นภารกิจของบุคคลท่ีตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมและของชุมชน               พฤติกรรมการใชท้รัพยสิ์นของบุคคลจะบ่งช้ีวา่เขาดี

หรือเลว กล่าวคือพฤติกรรมบนโลกของมนุษยจ์ะช้ีวดัวา่เขาดีหรือเลว เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัความ

อดอยากของคนในสังคม 
 

 อควแินส    ไม่ไดบ้อกวา่ความมัง่คัง่เป็นธรรมชาติหรือมีประโยชน์ในตวัของมนัเอง        แต่

พฤติกรรมของสามญัชนทัว่ไปจะบ่งช้ีวา่เขาดีหรือเลว  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมตามท่ีธรรมชาติใหม้า  อยา่ง 

เช่น คนบางคนเป็นขโมยเพราะเขามีความจาํเป็น     ตวัเขาเองและลูกเมียไม่มีอะไรจะกิน     เขาไม่ได้

ตั้งใจทาํผดิกฎหมายแต่เป็นความจาํเป็น  เขาจึงไม่ใช่คนผิด   แต่เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งหางานใหเ้ขา

ทาํ      คนจนเขาตระหนกัในฐานะทางสังคมของเขาอยูแ่ลว้  เขายนิดีรับบริจาคส่ิงของจากบุคคลหรือ

องคก์ร และเขาก็ตระหนกัดีวา่บุคคลหรือองคก์รท่ีบริจาคส่ิงของใหพ้วกเขา บุคคลหรือองคก์รเหล่าน้ี

                                                        
15

 ทฤษฎีแรงงานของอลัแบร์ตสั แมก๊นสั อธิบายวา่    ราคาสินคา้จะรวมเอา ค่าแรง วตัถุดิบ และค่าใชจ่้ายในการ

ผลิตไวด้ว้ย       ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการผลิตสินคา้จะนาํมากาํหนดราคาสินคา้เพ่ือซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั    แต่

ตน้ทุนการผลิตสินคา้ตอ้งถูกกาํหนดโดยหลกัการของความยติุธรรม เพ่ือใหผู้ผ้ลิตอยูไ่ด ้  ผูซ้ื้อไดร้าคายติุธรรม     

และเป็นการป้องกนัความรํ่ ารวยจากการคา้ 
16

 อควแินส   จึงนบัเป็นผูส้ร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งความอยากหรือความตอ้งการกบัระดบัราคา     นกัเขียนใน

เวลาต่อมาไดร้วมเอาอรรถประโยชน์ (Utility) เขา้ไปดว้ย 
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จะไม่มีวนัจนลง  แต่คนท่ีรับบริจาคอยา่งพวกเขาตอ้งจนตลอดไป      โดยนยัเช่นน้ี จึงตอ้งมีการจาํกดั

สิทธิในการถือครองทรัพยสิ์น 

 

ทศันะต่อการค้า 
 

 อควแินส ไม่ไดค้าํนึงวา่การคา้มีประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นธรรมชาติของสังคม  แต่ช้ีชดัลง

ไปวา่ การคา้มิใช่ธรรมชาติ     การคา้เกิดจากความอยากมีอยากไดข้องคน  ถา้คนละความอยากการคา้  

การคา้ก็จะไม่เกิด   การคา้ทาํใหค้วามสง่างามในตวับุคคลลดลง    การคา้ควรเป็นการทาํมาหากินเพื่อ

เล้ียงครอบครัว  กาํไรท่ีไดจ้ากการคา้มิใช่ส่ิงอ่ืนใดแต่เป็นรางวลัจากการใชแ้รงงานเท่านั้น            การ

พิจารณาวา่ การคา้ดีหรือเลว ตอ้งดูวา่การแลกเปล่ียนเป็นธรรมหรือไม่  นัน่คือ ส่ิงท่ีใชแ้ลกเปล่ียนกนั

ตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั   หรือราคาสินคา้ท่ีจะขายตอ้งมีราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง คือ  ราคายติุธรรม (Just 

Price)  
 

 อควแินส      แมจ้ะประณามการคา้   แต่ก็ยอมรับวา่การคา้ตอ้งอยูคู่่กบัสังคมและตอ้งนาํราคา

ยติุธรรมมาควบคุมการคา้          ซ่ึงเป็นหลกัเดียวกบัอริสโตเติลนาํมาใชใ้นกาวิเคราะห์มูลค่าการแลก 

เปล่ียน   พระในศาสนาคริสตใ์นจุดเร่ิมแรกไม่ยอมรับการคา้และพยายามออกกฎหมายควบคุมการคา้  

แต่ก็ไม่สามารถยกเลิกการคา้ได ้ จึงหนัมาใชห้ลกัการราคายติุธรรมมาควบคุมพฤติกรรมการคา้แทน 

 

ทศันะต่อราคา 
 

 นกัเทววทิยาเห็นวา่  เป็นไปไม่ไดท่ี้จะทราบวา่อะไรมากาํหนดราคา         จึงเป็นการยากท่ีจะ

อธิบายราคาใหถู้กตอ้ง     และอีกแนวคิดหน่ึงวา่ ราคาเป็นวตัถุหรือเป็นมูลค่าเพื่อการพาณิชย ์ การจะ

ทาํใหร้าคาไม่เป็นราคาพาณิชยต์อ้งนาํบทบญัญติัดา้นศีลธรรม (Moral Code) มาควบคุม      อควแินส 

มองวา่ ถา้ราคาของส่ิงหน่ึงมากกวา่ปริมาณของมูลค่าของส่ิงนั้น หรือของส่ิงนั้นมีมูลค่ามากกวา่ราคา  

จะไม่เกิดความเท่าเทียมท่ียติุธรรม   การซ้ือถูกขายแพงจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยติุธรรมและหา้มการซ้ือขายกนั  

ราคายติุธรรมเป็นการประเมินท่ีแน่นอน    ราคามีการเปล่ียนแปลงตาม  สถานท่ี เวลา หรือความเส่ียง

จากการขนส่ง  การคา้ขายจึงตอ้งอยูบ่นพื้นฐานราคายติุธรรม 

 

ทศันะต่อดอกเบีย้ 
 

 หลกัการในเร่ืองของการหา้มการขดูรีดดอกเบ้ียและราคายุติธรรม      เป็นแนวคิดท่ีนาํมาจาก

หลกัการของอริสโตเติล ในเร่ืองทฤษฎีคุณสมบติัของเงินตราท่ีวา่เงินตราถูกนาํมาใชเ้พื่อใหเ้กิดความ 

สะดวกในการแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมชาติหรือถูกตอ้งตามกฎหมายและทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึง

พอใจ       การใชเ้งินเพื่อขดูรีดดอกเบ้ียจึงเป็นการหาประโยชน์จากการใชเ้งินและเป็นการใชเ้งินท่ีไม่

เป็นธรรมชาติ (ไม่ถูกกฎหมาย)    
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อควแินส จาํแนกการบริโภคสินคา้ออกเป็นสองประเภท  คือ   สินคา้ท่ีซ้ือขายกนัเพื่อบริโภค 

และสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัแต่นาํไปบริโภคไม่ได ้     การปล่อยเงินกูต้อ้งพิจารณาดูวา่  ผูกู้กู้เ้งินไปเพื่อซ้ือ

สินคา้ประเภทใด            ถา้เป็นการกูเ้งินไปเพื่อซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภค การคิดเอาดอกเบ้ียจากเงินกู้

ประเภทน้ี เป็นการแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ยติุธรรมและไม่เป็นธรรมชาติ 
 

 การผสมผสานของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยคุกลาง       ยคุกลางแทบจะกล่าวไดว้า่ 

ไม่ไดส้ร้างอารยะธรรมทางความคิดในดา้น ปรัชญา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม     การสร้างความ

สมดุลในองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีลกัษณะแตกต่างจากยคุโรมนัท่ีรุ่งโรจน์      อาศยัอาํนาจทางทหารการ

ปกครองแบบกระจายอาํนาจและความยติุธรรมในกฎหมาย    ในยคุกลางแมจ้ะมีรูปแบบการปกครอง

แบบศกัดินา  มีการเอารัดเอาเปรียบในระบบเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงเช่นเดียวกบัยคุโรมนั      แต่ก็สร้าง

ดุลถ่วงอาํนาจในระบบใหม่ข้ึนมา คือ การใชศ้าสนาคริสตม์าเป็นศูนยถ่์วงดุล     สร้างความเช่ือถือใน

ปรัชญาแบบจิตนิยมมาครอบงาํ  โดยสร้างลทัธิเทวสิทธ์ิมาเป็นแกนหลกัในการปกครอง  แต่กษตัริยก์็

ยงัตอ้งอยูภ่ายใตอ้าํนาจของฝ่ายศาสนจกัร 
 

 หลงัภาวะการล่มสลายของจกัรวรรดิโรมนั  การแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าทาํใหป้ระเทศตอ้ง

อยูใ่นภาวะสงครามอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน        การพฒันาในดา้นต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองต่างชะงกังนั ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของอิทธิพลสงคราม             ลทัธิเทวสิทธ์ิจึงมีความ 

เหมาะสมกบัการปกครองในช่วงน้ี       และศาสนจกัรก็สามารถท่ีจะรวบศูนยอ์าํนาจไวไ้ด ้ โดยอาศยั

ความเช่ือในศาสนา และเป็นยคุท่ีศาสนาคริสตเ์จริญรุ่งเร่ืองสุดขีด 
 

 ในดา้นเศรษฐกิจ ภาวะการคา้ขายเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจโลกหนักลบัมา

อยูใ่นระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียงตวัเอง ไม่พึ่งพาอาศยัจากโลกภายนอก                  การพฒันาดา้นหตัถ

อุตสาหกรรมอยูใ่นรูปสถาบนั   ส่วนการคา้ขายก็ไม่ใหมี้กาํไรส่วนเกินเกิดข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นการขดูรีด  

กล่าวไดว้า่ กลไกราคามิไดท้าํงานในตลาด     ชนชั้นพอ่คา้จึงไม่สามารถสร้างกาํไรจากความแตกต่าง

ของตลาดหรือการเก็งกาํไรสินคา้ไดเ้ลย         ระบบตลาดถูกแทรกแซงดว้ยศีลธรรม  กลไกทาํงานใน

ตลาดเป็นราคายติุธรรม      ซ่ึงก็สะทอ้นออกมาในรูปของความยติุธรรมในการผลิต การขาย   และส่ง

ไปสู่การกระจายรายได ้        แต่ในความเป็นจริงระบบทางสังคมและการเมืองก็ไดเ้ขา้มากีดขวางการ

ทาํงานในส่วนน้ีการกระจายรายไดก้ลบัเลวลง  แต่สถาบนัประชาชนก็สามารถอยูไ่ดโ้ดยความเช่ือใน

ศาสนามาแทนท่ี 
 

 การเกิดข้ึนของชนชั้นยงัเหมือนเดิม          เพียงแต่ชนชั้นตํ่าสุดคือทาสไดล้ดลงไปจากสังคม  

เพราะความเช่ือในทางศาสนา    แต่ชนชั้นสูงก็ยงัคงสามารถอิงแอบอยูใ่นศาสนาไดเ้ช่นเดิม  จึงทาํให้

ความแตกต่างของชนชั้นยงัเกิดข้ึนและชนชั้นล่างก็มีการยอมรับมากข้ึนกวา่อดีต   เพราะหลกัศาสนา

ไดก้าํหนดไว ้สงครามชนชั้นจึงมิใช่แรงผลกัดนัให้ออกจากระบบเศรษฐกิจยคุน้ี  แต่ไดเ้ปล่ียนมาเป็น

แรงผลกัทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม เป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจยโุรปกา้วเขา้สู่เศรษฐกิจยคุใหม่ 
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ระบบเศรษฐกจิในช่วงเปลีย่นผ่านสู่ระบบพาณชิยนิยม 
 

 ใน ค.ศ. ท่ี 8       เมืองคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบนัคืออิสตลับูล เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร 

ไบแซนไทน์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก     ทาํการคา้ขายส่วนใหญ่กบัเมืองสาํคญัคือ เวนิช   มีประชากร

หน่ึงลา้นคนในเวลานั้น จึงกลายเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในโลก           การผลิตสินคา้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของประชากรเพิ่มมากข้ึน ตอ้งอาศยัวตัถุดิบจากแดนไกล ๆ       ประชาชนในกรุงคอนสแตน

ติโนเปิลมีฐานะร่ํารวย   สามารถซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยได ้  ทาํใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ขาย    มีพอ่คา้

จากทุกมุมโลก นาํสินคา้มาซ้ือขายแลกเปล่ียนกบัสินคา้พื้นเมือง  โดยเฉพาะชาวเมืองเวนิช นาํผา้ไหม 

เคร่ืองเทศ และสินคา้ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ มาคา้ขายแลกเปล่ียน    พอ่คา้ชาวเวนิชมีฐานะมัง่คัง่ร่ํารวยและมี 

ความสาํคญัไดรั้บอนุญาตให้ตั้งสถานีการคา้  (Fonda  chi)   ข้ึนตามเมืองท่าหลายแห่งของโรมนัและ

ไดรั้บสิทธิพิเศษไม่ตอ้งเสียภาษีทุกชนิด 
 

 ต่อมาในราว ค.ศ.ท่ี 11    จุดศูนยก์ลางทางการคา้อีกแห่งในเวลานั้นเกิดข้ึนแถบทะเลบอลติค 

และทะเลเหนือ        ชาวนอร์แมด (Nomad) หรือพวกไวกิงส์ (Viking)  มีการต่อเรือและเดินเรือไปยงั

ดินแดนไกล ๆ  เช่น ไอซ์แลนด ์ หมู่เกาะองักฤษ ฝร่ังเศส  เนเธอร์แลนด ์    การเดินเรือคร้ังแรกอยูใ่น

ลกัษณะปลน้สะดมต่อมาจึงเปล่ียนเป็นการคา้ขาย 
 

 การพฒันาทางการคา้เกิดควบคู่ไปกบัการพฒันาการขนส่ง           ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่ง

ทางทะเล   มีการนาํเอาเคร่ืองมือทางดาราศาสตร์และเคร่ืองมือการเดินเรือต่าง ๆ มาใช ้   เช่น  เขม็ทิศ 

เคร่ืองวดัความสูงของดวงอาทิตยแ์ละดวงดาว (Astrolabe) เพื่อหาเส้นละติจูด    การทาํแผนท่ีจากการ

สาํรวจมากกวา่การคาดคะเน 
 

 เศรษฐกิจในยคุกลาง  เร่ิมฟ้ืนฟูระหวา่ง ค.ศ. 12 – 13         เป็นมูลเหตุให้เศรษฐกิจของหลาย

ประเทศในยโุรปเจริญเติบโต      การฟ้ืนฟูทางการคา้  ทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัออกไปมาก โดยเฉพาะ

ทางดา้นอุตสาหกรรม  การทอผา้ขนสัตว ์ผา้ลินิน  พรม            มีผลทาํใหสิ้นคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรมขยายตวัตาม  เกิดพอ่คา้คนกลางทาํหนา้ท่ีแลกเปล่ียนสินคา้โดยเฉพาะ     เป็นเหตุใหค้น

ในแมนเนอร์ไดรั้บข่าวสารและทราบสภาพความเป็นอยูน่อกระบบแมนเนอร์ ทาํให้เกิดการปรับปรุง

และเปล่ียนแปลงในระบบแมนเนอร์ 
 

 การเฟ่ืองฟูทางการคา้ หรือ การปฏิวติัพาณิชยกรรม (Commercial Revolution)  เกิดก่อนการ

ปฏิวติัอุตสาหกรรมประมาณ 100 ปี   ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14  การคา้ขององักฤษเฟ่ืองฟูทั้งในชนบทและ

ในเมือง  ราชวงศทิ์วดอร์ (Tudor) ทาํลายอาํนาจของศาสนจกัรปราการของระบบฟิวดลัลงได ้   ก่อให ้

เกิดสันติภาพเป็นเวลานานซ่ึงส่งเสริมการคา้    พฒันาการทางการคา้ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเมืองท่ี

สาํคญัท่ีสุดคือ ลอนดอน   ซ่ึงเป็นทางผา่นของสินคา้เขา้ถึงร้อยละ 80 และสินคา้ออกร้อยละ 70  เมือง
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อ่ืน ๆ ท่ีเจริญเพราะการคา้ทางทะเลก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม    เช่น    ลิเวอร์พลู    บริชตอล   และ

กลาสโกว ์
 

 พฒันาการทางการคา้ทาํใหเ้กิดความตอ้งการใชท่ี้ดินแบบทุนนิยม คือ ใชเ้ล้ียงแกะเพื่อตดัขน 

มาทอเป็นผา้ขนสัตวเ์พื่อขาย    ท่ีดินกลายเป็นสินคา้มากกวา่เป็นท่ีทาํมาหากินของชาวบา้น  ตลาดซ้ือ 

ขายท่ีดินในองักฤษเฟ่ืองฟูมากตั้งแต่ ค.ศ. 1580 – 1630   ระบบเกษตรกรรมแบบแมนเนอร์ เปล่ียนมา

เป็นระบบเกษตรกรรมแบบทุนนิยม  ส่วนใหญ่จะเป็นการทาํเกษตรกรรมและทุ่งเล้ียงสัตวข์นาดใหญ่

โดยเจา้ของท่ีดิน           ระบบการสืบทอดมรดกแบบ Primogeniture ในองักฤษ ท่ีใหลู้กชายคนโตสุด

ไดรั้บมรดกท่ีดินแต่ผูเ้ดียว    ลูกชายคนอ่ืน ๆ ตอ้งออกไปเผชิญโชค     เป็นแรงสนบัสนุนใหมี้การถือ

ครองท่ีดินขนาดใหญ่เกิดข้ึน  และเป็นแรงสนบัสนุนหลกัใหเ้กษตรกรรมเพื่อการคา้สามารถบรรลุได้

อยา่งรวดเร็ว 
 

 การคา้กบัภาคพื้นทวปียโุรป  ตั้งแต่ปลายยคุกลางองักฤษเป็นแหล่งผลิตผา้ขนสัตว ์(Wool) ท่ี

สาํคญัท่ีสุดของยโุรปคิดเป็นร้อยละ 80 – 90 ของสินคา้ออกขององักฤษ      และมีสินคา้อุตสาหกรรม

อ่ืน เร่ิมเขา้มาแทนท่ี ในค.ศ. 1660      ผา้ขนสัตวล์ดลงเหลือประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการส่งออก

รวม     และสินคา้ท่ีเขา้มาแทนท่ีคือสินคา้อุตสาหกรรมส่ิงทอ  ท่ีองักฤษเป็นเจา้ตลาดของโลก   ในยคุ

เร่ิมตน้ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม 
 

 ในปี ค.ศ. 1348    เกิดกาฬโรค (Black Death) ระบาดไปทัว่ทวปียโุรปประมาณ 1 ปี     ทาํให้

สูญเสียประชากรไปประมาณคร่ึงหน่ึง      มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในสมยันั้นมาก    เพราะขาด

แรงงานในภาคเกษตร     ทาํใหร้าคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน          ลูกจา้งเรียกร้องค่าแรงเพิ่มข้ึนเพื่อใหค้วาม 

สามารถในการซ้ือสินคา้ลดลงไม่มาก    ชาวนาในประเทศองักฤษก่อการจลาจล     ชนชั้นวลิเลนส์ไม่

เตม็ใจทาํงานและขดัขืนคาํสั่งของแมนเนอร์ 
 

 ในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาอุตสาหกรรม         ตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการเปล่ียนผา่น

โครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม      ในประเทศองักฤษท่ีเป็นตน้แบบของทุนนิยม

มีการสอดประสานอยา่งเป็นระบบในสองภาค    เร่ิมจากการพฒันาเกษตรกรรมเพื่อการคา้ผลกัดนัให้

เกิดแรงงานอพยพภาคเกษตรกรรมเขา้สู่ในเมือง และกลายเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมกบั

การมีรายไดสู้งข้ึนของคนในภาคเกษตรกรรมและแรงงานท่ีอยูใ่นภาคอุตสาหกรรม    กระบวนการน้ี

เกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ในช่วงเร่ิมตน้      ดงัจะเห็นวา่ ในช่วงเร่ิมแรกประชากรองักฤษมีประมาณ 5.5 ลา้น

คนก่อน ค.ศ. 1700  (องักฤษและเวลล)์    อาศยัอยูใ่นลอนดอนประมาณ 575,000  คน  หรือร้อยละ 11   

ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในยโุรปก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม      ในปี ค.ศ. 1750 คนอพยพเขา้มาอยูใ่น

เมืองร้อยละ 15          แต่ในปี ค.ศ. 1800 ประชากรลอนดอนเพิ่มเป็น 1 ลา้นคนมีขนาดเป็น 2 เท่าของ

ปารีสนครใหญ่ท่ีสุดอนัดบัสอง      ประชากรทั้งประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 10.7 ลา้นคน อตัราส่วนเพิ่มเป็น 
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ร้อยละ 25        ยิง่ในปี ค.ศ. 1880 ประชากรทั้งประเทศมียอดเพิ่มสูงข้ึนเป็น 29.8 ลา้นคน  อตัราส่วน

เพิ่มเป็นร้อยละ 80        แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ เม่ือเร่ิมปฏิวติัอุตสาหกรรมกรรมกรมาจากชนบท  

แต่เม่ืออุตสาหกรรมดาํเนินไปอยา่งแขง็ขนักรรมกรมาจากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในเมืองเอง  และจะกา้ว

เขา้สู่ยคุอุตสาหกรรมรุ่งโรจน์ก็จะตอ้งมีช่วงของยคุ Baby Boom  อตัราการเกิดเพิ่มข้ึนหลงัจากปี ค.ศ. 

1740   ประชากรองักฤษจึงเป็นเด็กและคนหนุ่มสาว                     คนเหล่าน้ีมาเป็นกรรมกรในกิจการ

อุตสาหกรรม 
 

 แนวทางอธิบายกระบวนการเปล่ียนผา่นสู่พฒันาการของระบบทุนนิยม        เห็นไดช้ดัเจนท่ี

ประเทศองักฤษ  และเป็นตน้แบบทฤษฎีท่ีถูกนาํไปใชอ้ธิบายในประเทศอ่ืน ๆ เปรียบเทียบ    องักฤษ

ประเทศทุนนิยมเร่ิมแรกไดแ้สดงเง่ือนไขต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 

 การพฒันาเกษตรเพือ่การค้าเกดิก่อนการปฏิวตัิอุตสาหกรรม              การขยายตวัทางการคา้

ไดท้าํลายการกสิกรรมแบบพอเล้ียงชีพอยา่งส้ินเชิง    ไดเ้ปล่ียนสังคมกสิกรรม (Farming) ไปสู่สังคม 

เกษตรกรรม (Agriculture)          ปรับปรุงวธีิการผลิตและการเพาะปลูก  หรือไม่ก็เปล่ียนทุ่งนาท่ีอุดม

สมบูรณ์ไปเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์  เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดและระบบทุนพาณิชยท่ี์

ครอบงาํสังคมอยูใ่นขณะนั้น          การปฏิวติัวธีิการผลิตทางดา้นกสิกรรมไดท้าํลายหลกัพื้นฐานของ

ระบบเศรษฐกิจแบบศกัดินาและเกิดคนอพยพเขา้เมืองจาํนวนมาก 
 

 พฒันาการของการคา้ทาํให้เกิดความตอ้งการใชท่ี้ดินแบบระบบทุนนิยม  ความตอ้งการท่ีดิน

ทาํใหมี้การลอ้มร้ัวท่ีดิน     ผลกัดนัใหช้าวนาหมดสิทธ์ในการเพาะปลูกในท่ีดินท่ียงัวา่งอยู ่ หรือหมด

สิทธ์ิใชท่ี้ดินส่วนกลาง และมกัอา้งสิทธ์ิเหนือท่ีรกร้างวา่งเปล่า      การยดึท่ีดินส่วนกลางโดยเจา้ท่ีดิน

ทาํผา่นการออกกฎหมายทางรัฐสภา  ซ่ึงถูกครอบงาํโดยเจา้ท่ีดินและพอ่คา้    ชานาไร้ท่ีดินตอ้งอพยพ

เขา้เมืองและกลายเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม      ชาวนาผูถื้อครองท่ีดินขนาดเล็กเร่ิมหมดไปใน

องักฤษ   การผลิตทางการเกษตรเป็นการผลิตเพื่อขายและทาํในขนาดใหญ่ข้ึนมาก  ระบบทุนนิยมใน

องักฤษจึงเป็นทุนนิยมทั้งในการผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม   ปราศจากชนชั้นชาวนาผูถื้อ

ครองขนาดเล็กแบบดั้งเดิม    (ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป  แมพ้ฒันาระบบทุนนิยม  ชาวนาผูถื้อ

ครองขนาดเล็กยงัคงเหลืออยู ่เป็นระบบทุนนิยมแทจ้ริงเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม)           นอกจากน้ี 

เจา้ท่ีดินเป็นผูป้รับปรุงการเกษตร    ใชเ้ทคนิคการผลิตใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)   

ในช่วงพฒันาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมจึงสามารถรองรับประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วได ้
 

 การปฏิวตัิอุตสาหกรรม  กระฎุมพีอุตสาหกรรมพฒันาอยา่งอิสระจากรัฐ        เป็นการพฒันา

ในรูปของปัจเจกบุคคลอยา่งเตม็ท่ี  คิดคน้เทคโนโลยเีอง สะสมทุนเอง    โดยรัฐแทบไม่มีบทบาทเลย  

ในกระบวนการปฏิวติัอุตสาหกรรม   หตัถกรอิสระ   ชาวนา   ผูผ้ลิตเพื่อขายขนาดยอ่ม   ไดส้ะสมทุน

ปรับเปล่ียนตวัเองเป็นกระฎุมพีอิสระ (ในขณะท่ีบางส่วนลม้ละลายกลายเป็นกรรมกร)  กระบวนการ

เปล่ียนแปลงน้ีใชเ้วลายาวนานและเกิดเป็นขั้นตอน 
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 เม่ือเจา้ท่ีดินและกระฎุมพีแยง่อาํนาจการปกครองจากกษตัริยม์าไดเ้ป็นผูค้รอบงาํรัฐสภา     ก็

ปล่อยใหอ้งักฤษมีบรรยากาศเสรีภาพส่วนบุคคล  อุปถมัภค์ ํ้าชูวทิยาศาสตร์    เหล่าน้ีเป็นบรรยากาศท่ี

ดึงดูดใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรม     นอกจากน้ี ยงัช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นขนส่ง  สร้าง

และรักษาถนน ขดุคลอง               ในการสร้างและรักษาถนน ผูน้าํทอ้งถ่ินรวมตวักนัเป็นทรัสต ์เรียก 

Turnpike Trust (Turnpike แปลวา่ ด่านเก็บเงิน)  ไดรั้บอาํนาจจากรัฐสภาใหเ้ก็บค่าผา่นทางได ้  มีการ

สร้างโครงข่ายการขนส่งไปทัว่องักฤษ         ไดพ้ฒันาเทคนิคการทาํถนนให้ดีข้ึนดว้ย คือใชหิ้นเล็ก ๆ 

อดัแน่นระหวา่งหินบล็อกใหญ่ ๆ  รวมทั้งทาํให้โคง้เล็กนอ้ยเพื่อไม่ใหน้ํ้าขงั บาํรุงรักษาแม่นํ้าคูคลอง 

มีการสร้างประตูนํ้าและขดุลดัใหต้รงข้ึน 
 

 การปฏิวติัอุตสาหกรรมเร่ิมแห่งแรกในโลกท่ีองักฤษและเปล่ียนเป็นประเทศอุตสาหกรรม 

รายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง   ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเมือง มีการอพยพ

แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขา้มาอยูใ่นเมืองเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม                ในปี ค.ศ. 1871 

การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเป็นเกือบร้อยละ 70  และแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดลงเหลือ

เพียงร้อยละ 15      ในการปฏิวติัอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางเทคนิคใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงาน

มนุษยแ์ละสัตว ์  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีสุด   ทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เพิ่ม 

ข้ึนอยา่งมาก       เกิดการผลิตดว้ยระบบโรงงาน   เพราะเคร่ืองจกัรแต่ละช้ินตอ้งการเงินลงทุนสูงและ

ใชแ้รงงานจาํนวนมาก    จะแบ่งแยกงานไปทาํตามบา้นอยา่งเดิมไม่ได ้    ทาํใหเ้กิดการกระจุกตวัของ

ประชากรอยูใ่กลโ้รงงานอยูเ่ป็นเมืองขนาดใหญ่  เมืองกบัชนบทแตกต่างกนัมากข้ึน 
 

 การคิดคน้เคร่ืองจกัรไอนํ้า           เป็นการเปล่ียนทางเทคนิคท่ีเป็นรากฐานของการเร่ิมปฏิวติั

อุตสาหกรรม ไดน้าํไปใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัสูงสุดต่อเน่ืองมา

จนถึงศตวรรษท่ี 19   และในปลายศตวรรษจึงถูกแทนท่ีดว้ยอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้       การ

ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในระยะแรกตอ้งการทุนเร่ิมตน้ไม่สูงมากนกั    เทคนิคการผลิตยงัไม่ซบัซอ้น  

นกัอุตสาหกรรมจึงสามารถขยายกิจการของตวัเองไดจ้ากการใชเ้งินทุนภายในมิไดพ้ึ่งพาธนาคาร  

กระบวนการพฒันาสู่ระบบทุนนิยม   อุตสาหกรรมขององักฤษจึงเป็นไปตามขั้นตอน   จากหน่วยเล็ก

สุดทั้งทุนและแรงงานพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง กินเวลาการพฒันาท่ียาวนาน      ไม่ไดมี้การยน่ยอ่ระยะ 

เวลาเช่นในประเทศท่ีพฒันาต่อมาในช่วงหลงั 
 

 ในช่วงปลายยคุกลางน้ี      การใชอ้าํนาจของฝ่ายศาสนจกัรเร่ิมผอ่นคลายและยดืหยุน่มากข้ึน

การผอ่นปรนขอ้หา้มขอ้บงัคบัต่าง ๆ               โดยเฉพาะแนวคาํสอนของพระคริสตส์ายโปรเตสแตน 

(Protestant)  และพิวริแคน (Puritan)         เร่ิมเขา้ใจและมีทศันะท่ีดีต่อการคา้และพฒันาการของลทัธิ

ทุนนิยมมากข้ึน    แนวคิดระหวา่งฝ่ายศาสนาและแนวคิดทางเศรษฐกิจจึงเช่ือมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  

ไม่มีใครสามารถหยดุย ั้งการขยายตวัของการคา้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ้ เศรษฐศาสตร์ท่ี

เป็นศาสตร์ทางโลกจึงถือกาํเนิดข้ึน  และเป็นการกาํเนิดข้ึนของลทัธิทุนนิยม (Capitalism)   พร้อมกบั

การส้ินสุดของสังคมศกัดินา (Feudal Society) และกฎหมายเทวะในกลางศตวรรษท่ี 15 
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 ศตวรรษท่ี 15 และ 16         มีการฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ  (Renaissance)   ข้ึนในประเทศอิตาลี 

เบลเยีย่ม และเนเธอร์แลนด ์           ใหค้วามสนใจหนักลบัไปศึกษาวทิยาการของกรีกและโรมนัท่ีเคย

รุ่งเรืองในอดีต         การกลบัไปศึกษาวทิยากรของกรีกและโรม  ทาํใหเ้กิดความคิดสาํนกัมนุษยนิยม 

(Humanism) ท่ีเนน้เช่ือในความสามารถของมนุษย ์                         หลงัจากนั้นเกิดการปฏิรูปศาสนา  

สถาบนัสันตะปาปาถูกโจมตี   เกิดนิกายโปรเตสแตนท ์(Protestant)  เช่ือวา่ คริสตศ์าสนิกชนอาจอ่าน

พระคมัภีร์และตีความเองได ้ ไม่ตอ้งข้ึนอยา่งเด็ดขาดกบัสันตะปาปา      จึงมีความพยายามตีความให้

กษตัริยมี์อาํนาจโดยเด็ดขาดไม่ตอ้งอา้งสันตะปาปา                   รูปแบบการปกครองไดเ้ปล่ียนมาสู่ยคุ

สมบูรณาญาสิทธ์ิ        นอกจากน้ี เป็นยคุของการคน้พบโลกใหม่  ยิง่ทาํใหช่้องวา่งทางการลงทุนเพื่อ

แสวงหากาํไรขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  ระบบเศรษฐกิจเร่ิมเดินหนา้เขา้สู่ยคุพาณิชยนิยม 
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บทที ่3 

ประวติิลทัธิเศรษฐกจิก่อนยุคคลาสสิค 

 

 ยคุกลางถือเป็นยคุมืดทางความคิด     เป็นยคุท่ีถูกครอบงาํโดยนกัเทวนิยมหรือฝ่ายศาสนจกัร     

แนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์เร่ิมตกผลึกเป็นลทัธิเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริงในยคุพาณิชยนิยมและเป็นรุ่ง

อรุณของลทัธิทุนนิยม         ในเวลาตอนน้ีแนวคิดท่ีเป็นตน้กาํเนิดของเศรษฐศาสตร์เพราะเป็นทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นระบบท่ีสุดเป็นคร้ังแรกคือ     การเกิดข้ึนของลทัธิธรรมชาตินิยมหรือฟิซิโอแครต 

(Physiocrat)      ผนวกรวมกบัแนวคิดดา้นมนุษยนิ์ยม  (Humanism)   ของพวกเศรษฐศาสตร์การเมือง

(Political Economy) ก่อเกิดเป็นรากฐาน    นาํไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของสาํนกัคลาสสิค

ในยคุต่อมา 

 

ลทัธิพาณิชยนิยม (Mercantilism) 
 

 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองไดเ้ก่ียวพนักนัอยา่งแนบแน่น          เป็นฐานรองรับ

แนวความคิดของลทัธิพาณิชยนิยม     การก่อร่างสร้างระบบเศรษฐกิจแบบส่งสินคา้ออกและมุ่งแสวง 

หาความมัง่คัง่จากการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นแนวคิดหลกัของความคิดท่ีเกิดข้ึน          ในขณะท่ีดา้น

การเมืองตอ้งการสร้างจกัรวรรดิไดเ้กิดข้ึน ภายใตก้ารปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช          ความ

ตอ้งการเลือดรักชาติ    การสร้างรัฐใหเ้ป็นหน่ึงเดียว     ปลูกฝังแนวความคิดรักชาติ   (Nation - State)  

ใหผู้ค้นมีเป้าหมายเดียวกนัในการสร้างประเทศใหเ้ป็นมหาอาํนาจของโลก      ทาํใหปั้ญหาต่าง ๆ ใน

ประเทศทั้งการปกครองและการเมืองสงบราบคาบมีสันติสุขอยา่งแทจ้ริง             โดยมุ่งเป้าไปสู่ลทัธิ

จกัรวรรดินิยม   สร้างกองกาํลงัทหารใหแ้ขง็แกร่ง    รัฐบาลมีเสถียรภาพ   และความจาํเป็นในการมุ่ง

แสวงหารายได ้เพื่อเสริมสร้างแสนยานุภาพก็ตามมา          สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัคนในชาติและ

ปลุกกระแสชาตินิยม (Nationalism) ไดอ้ยา่งรุนแรงและลึกซ้ึง 
 

 กองกาํลงัจกัรวรรดิท่ีมีแสนยานุภาพไดก่้อเกิดข้ึนตลอดภาคพื้นยโุรป     แต่มิไดมุ้่งรบกนัเอง

ภายในภาคพื้นทวปี          แต่มุ่งเป้าเขา้ไปยดึครองประเทศโลกท่ีสามท่ีมีทรัพยากรอยา่งอุดมสมบูรณ์

และยงัมิไดใ้ช ้นาํมาสร้างความมัง่คัง่ (Wealth) ใหก้บัจกัรวรรดิของตนเอง   ลทัธิล่าอาณานิคมไดเ้กิด

ข้ึนมาแทนท่ีการแสวงหาความมัง่คัง่จากการพฒันาในระบบเศรษฐกิจต่อยอดทางดา้นการพฒันาดา้น

อุตสาหกรรมอยา่งจริงจงั             แต่อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัหมดยคุล่าอาณานิคม การพฒันาเศรษฐกิจ

ดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรมก็ไดก้ลบัมาเป็นแนวทางหลกัอีกคร้ังหน่ึง 
 

 นโยบายเศรษฐกิจอยูใ่นแนวทางรูปแบบของการปกป้องการคา้ (Trade Protection)          เร่ิม

จากความตอ้งการเกินดุลการคา้        มุ่งเนน้หาตลาดส่งออกสินคา้ของประเทศตนเองไปสู่อาณานิคม  
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เป็นการคา้แบบผกูขาด          การพฒันาอุตสาหกรรมไม่มีความจาํเป็นมากนกัในเร่ืองของการแข่งขนั

การแสวงหาตลาดแบบอาณานิคมจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากกวา่          และเพื่อใหเ้กิดการเกินดุลการคา้

สูงสุดท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของลทัธิ            มาตรการปกป้องตลาดภายในประเทศไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่ง

เขม้งวด เพื่อใหผ้ลในสองแรงบวกทั้งการส่งออกและนาํเขา้ทาํงานพร้อม ๆ กนัไป 
 

 แนวความคิดในยคุน้ี     จึงเป็นตน้แบบของการแสวงหาความไดเ้ปรียบ  (Exploitation)  ทาง

การคา้กบัประเทศคู่คา้อยา่งสุดโต่ง    มิไดม้องถึงผลประโยชน์ร่วมของประเทศคู่คา้เลย             ในยคุ

ปัจจุบนัถึงแมว้า่จะมีระบบเศรษฐกิจแบบการคา้เสรี มีองคก์รมาคอยควบคุมทั้ง GATT , WTO      แต่

ภายใตก้ารคา้เสรีก็มีหลายประเทศไดส้ร้างมาตรการทางการคา้หรืออุปสรรคทางการคา้  (Trade 

Barrier) ข้ึนมาเพื่อสร้างผลประโยชน์ใหก้บัประเทศตนเอง 
 

 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นตวัเร่งใหย้คุกลางล่มสลายเร็วข้ึน         สังคมกา้วเขา้สู่ยุคใหม่  

การกาํเนิดข้ึนของบริษทัขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษท่ีผกูขาดการคา้ระหวา่งประเทศ    อนัเป็นยคุ

ของทุนนิยมพาณิชย ์(Commercial Capitalism)            พฒันาการดา้นการคา้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ในช่วงน้ีไดท้าํลายเศรษฐกิจแบบศกัดินาลงอยา่งส้ินเชิง      และเป็นการเกิดข้ึนของรัฐชาติ (Nation - 

State)           เหตุการณ์น้ีดาํเนินอยูใ่นศตวรรษท่ี 16  และแสดงใหเ้ห็นวา่พอ่คา้ไม่เพียงแต่ตอ้งการทุน

พาณิชยเ์ท่านั้นแต่ยงัซ่อนผลประโยชน์อยา่งอ่ืนไวด้ว้ย จากการสร้างเหตุผลของการสร้างชาติ 
 

 พฒันาการทางความคิดเศรษฐศาสตร์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมิใช่หลกัคาํสอน        แต่เป็นทฤษฎีท่ี

สร้างข้ึนจากประสบการณ์ดา้นการคา้และงานท่ีเขาเก่ียวขอ้งอยู ่    นัน่คือ    แนวคิดหรือทฤษฎีเศรษฐ 

ศาสตร์ของพ่อคา้         ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบนัมุ่งเนน้ศึกษาอยูบ่นสมมุติฐานของ

พฤติกรรมมนุษยแ์ละการประสานผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั       เพราะเป็นแนวทางท่ีย ัง่ยนืและเป็น

จริงไดใ้นระยะยาว         แต่การใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของพอ่คา้ ก็เป็นหนทางหน่ึงของการแสวงหา

ความมัง่คัง่จากการคา้อยา่งรวดเร็ว หลาย ๆ ประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วก็พึ่งพาหนทางน้ี 

เช่น ญ่ีปุ่น มีการจดัตั้ง KAIDANREN         แต่ในระยะยาวแลว้ก็จะตอ้งพบกบัการตอบโตท้างการคา้  

 (Trade Retaliation)  และหนักลบัมาใชแ้นวทางของเศรษฐศาสตร์ท่ีประสานผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ

กนั 
 

 นานาทศันะเก่ียวกบัความเห็นและความหมายของลทัธิพาณิชยนิยม   เช่น Schmoller      ช้ีวา่

เป็นลทัธิสร้างชาติ (State - Making)    ศาสตราจารย ์Hechscher มองวา่เป็นกา้วยา่งทางประวติัศาสตร์

ของนโยบายเศรษฐกิจ     ท่ีไดบ้รรจุเน้ือหาสาระเก่ียวกบัมาตรการเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทาง 

การเมืองและอาํนาจของชาติ                การสร้างชาติ (State - Making)  เป็นเป้าหมายหลกั โดยการใช้

เคร่ืองมือดา้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ     และการแทรกแซงของรัฐเป็นส่วนท่ีสาํคญัของหลกัคาํสอนของลทัธิ

พาณิชยนิยม 
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 รัฐบาลประเทศต่าง ๆ นาํหลกัการน้ีไปใช ้          เพราะมองเห็นอยูแ่ลว้วา่เป็นการสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้บัสมบูรณาญาสิทธิรัฐ  (Absolutist  State)       ทั้งจากการแข่งขนัในต่างประเทศและการ

ทาํลายลา้งลทัธิศกัดินา  (Feudalism)   เพื่อป้องกนัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองแข่งกบั

อาํนาจรัฐ     ซ่ึงเห็นไดจ้ากงานเขียนของ โทมสั มุน (Thomus Mun) พอ่คา้ชาวองักฤษผูรู้้จริงคนหน่ึง  

จนกระทั้งถึง ฮอร์นิค  (Hornick)  นกักฎหมายและองคมนตรีชาตินิยมชาวออสเตรีย    ต่างสอดรับกนั

ในดา้นความคิดเร่ืองผลประโยชน์ของชาติวา่จะนาํมาซ่ึงความกา้วหนา้ของประเทศชาติ         กลยทุธ 

การรักชาติหรือชาตินิยม (Nationalism)      ไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายและเป็นอีกแนวทางหน่ึงใน

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ           ใชห้ลกัจิตวทิยามากาํหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย

เศรษฐกิจเพื่อเอ้ืออาํนวยการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ   ซ่ึงอาจใชใ้นช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศ

กาํลงัประสบปัญหา  หรือตอ้งการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  เช่น ญ่ีปุ่น 
 

 นโยบายของนกัพาณิชยนิยมจึงวางกรอบเพื่อสร้างความเข็งแกร่งใหช้าติ         และใหช้าตินาํ

นโยบายของพวกเขาไปใช ้        การขยายตวัดา้นพาณิชยกรรมนาํไปสู่ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล

ท่ีหลากหลาย    และกลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ีต่างเพง่มองไปท่ีอาํนาจส่วนกลางวา่จะเป็นอาํนาจรักษา

ผลประโยชน์ของพวกเขาได ้ ในขณะท่ีตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้         และทา้ยสุดประเทศก็ได้

ผลประโยชน์จากการคา้ดว้ยการสร้างความแขง็แกร่งให้รัฐ              ดว้ยเหตุผลดงักล่าว นโยบายของ

นกัพาณิชยนิยมจึงเป็นไปเพื่อผลกาํไรทางการคา้และผลประโยชน์ของชาติ ซ่ึงเป็นประโยชน์ร่วมกนั

ทั้งสองฝ่าย  นโยบายท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัอาํนาจของอาณาจกัร 
 

 นกัพาณิชยนิยมส่วนใหญ่จึงเช่ือในหลกัการของการให้รัฐเขา้มาควบคุม   กาํกบั   ดูแลการคา้  

เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน    ซ่ึงต่างจากความเช่ือยคุกลางท่ีใหจ้าํกดัขอบเขตการคา้ อนัเป็นผลมาจาก

รูปแบบการเมืองท่ีตอ้งการปกป้องอาํนาจตนเองไว ้    แต่เม่ือระบบการเมืองพฒันาจนระบบกษตัริยมี์

ความเขม้แขง็   รูปแบบเศรษฐกิจก็เกิดตามข้ึนมาใหม่ พร้อมกบัเกิดการสอดประสานผลประโยชน์ซ่ึง

กนัและกนัข้ึนมา 
 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รทางเศรษฐกิจและการเมือง  แนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตอ้งสอดประสานซ่ึงกนัและกนั       ลทัธิทุนนิยมพาณิชยไ์ดปู้พื้นฐานเพื่อไปสู่ลทัธิทุนนิยมสมยัใหม่ 

เห็นไดจ้ากอาํนาจรัฐและการแทรกแซงของรัฐในเร่ืองเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออาํนวยต่อพฒันาการของระบบ

ทุนนิยม                   นกัพาณิชยนิยมตอ้งการสร้างความเขม้แขง็ของชาติเพื่อการปกป้องผลประโยชน์

ทางการคา้และทลายกาํแพงกีดกนัในยคุลาง  เพื่อใหเ้กิดการขยายตวัของพาณิชยกรรม    และก็ชดัเจน

วา่    การควบคุมกาํกบัดูแล (Regulation)     การจาํกดัการคา้โดยการผกูขาด (Monopoly)       และการ

ปกป้องการคา้ (Trade Protection) เป็นหลกัการสาํคญัและจาํเป็นยิง่ของรัฐในขณะนั้น            มีความ

ตอ้งการทุนพาณิชย ์(Commercial Capital) มากข้ึน   และการจดัสรรตลาดเพื่อประกนัความไดเ้ปรียบ

คู่แข่ง              แต่เม่ือลทัธิทุนนิยมเบ่งบานถึงขีดสุด  การผกูขาด  การปกป้องการคา้  และการควบคุม

กาํกบัดูแลของรัฐก็ไม่จาํเป็นอีกต่อไป 
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 กล่าวไดว้า่      ยคุพาณิชยนิยมเป็นรูปแบบของการผสานผลประโยชน์ของเศรษฐกิจและการ 

เมืองไดล้งตวัมากท่ีสุด          ระบบการเมืองไดพ้ฒันากลบัมาสู่ยคุสมบูรณาญาสิทธิราชอยา่งสมบูรณ์

พร้อมกบัมีอาํนาจสูงสุดนบัจากประวติัศาสตร์ในอดีต        ภาคอุตสาหกรรมไดเ้ติบโตตามข้ึนมาตาม 

ลาํดบั    ในส่วนภาคประชาชนก็เกิดระบบทุนนิยมข้ึนมา  ทาสหายไปจากระบบแรงงานเขา้มาแทนท่ี 

พร้อมกบัสิทธิการถือครองทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งเสมอภาค 

 

ลทัธิพาณชิยนิยมกบัความมั่งคั่ง 
 

 ความมัง่คัง่ (Wealth)  ทางเศรษฐกิจ    ไดมี้การก่อตวัข้ึนนบัจากเร่ิมมีการศึกษาเศรษฐศาสตร์

ในยคุโบราณ      ความมัง่คัง่อยูใ่นรูปของทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึครองโดยส่วนกลาง  การสร้างความมัง่คัง่

ในดา้นการผลิตก็มาจากการแบ่งงานกนัทาํ และมีการกระจายความมัง่คัง่อยา่งเสมอภาค       ต่อมาใน

ยคุกรีก ระบบการเมืองไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นรูปแบบการปกครองท่ีมีลาํดบัชั้น       ระบบเศรษฐกิจก็ได ้

พฒันาตามข้ึนมาพร้อมกบัเกิดระบบคา้ขายข้ึนมา   ความมัง่คัง่จึงอยูใ่นรูปของการถือครองกรรมสิทธ์ิ

ทรัพยสิ์น    การนาํแรงงานผลิตสินคา้และถูกยดึส่วนเกินไปสู่ชนชั้นปกครอง    การคา้เป็นแหล่งของ

การสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นช่องทางของการสร้างความมัง่คัง่ 
 

 ทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value)   ไดถู้กนกัเศรษฐศาสตร์สร้างข้ึนมาเพื่อตอบปัญหาวา่ มูลค่า

ของสินคา้ควรเป็นเท่าใด และควรจะมีการกระจายอยา่งไรจึงจะเกิดความเป็นธรรม    เร่ิมแรกพลาโต 

ไดแ้ยกมูลค่าสินคา้เป็นสองแบบคือ  มูลค่าการใช ้(Value in Use)  กบัมูลค่าการแลกเปล่ียน (Value in 

Exchange)    นกัเศรษฐศาสตร์ในยคุแรกเนน้ในเร่ืองศีลธรรม ก็จะพยายามใหร้าคาสินคา้เท่ากบัมูลค่า

การใชห้รือก็คือไม่ใหมี้การสะสมความมัง่คัง่ไวก้บัปัจเจกชน     แต่ถา้เป็นมูลค่าการแลกเปล่ียนพอ่คา้

สามารถท่ีจะแสวงหาส่วนเกินจากความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไปไดท้ั้งจาก เวลา  สถานท่ี ความตอ้ง 

การ  จะเป็นส่ิงระบุส่วนเกินท่ีจะนาํไปสะสมเป็นความมัง่คัง่ใหก้บัพอ่คา้      ส่วนชนชั้นปกครองก็จะ

ไดค้วามมัง่คัง่   จากการขดูรีดส่วนเกินจากมูลค่าสินคา้ของแรงงาน (และทาส) ท่ีใช ้----------- ทฤษฎี

มูลค่าเท่ากบัแรงงาน (Labor Theory of Value) 
 

 ในยคุกลาง   เป็นการขดูรีดในลกัษณะการจดัเก็บส่วยและภาษีทางการคา้      ระบบเศรษฐกิจ

อยูใ่นรูปแบบเล้ียงตวัเอง   และมีการใชร้ะบบศีลธรรมมาคอยควบคุมกาํกบัเศรษฐกิจอีกชั้นหน่ึง เป็น

ยคุท่ีมีการนาํระบบคุณธรรมมาเป็นส่ิงกาํหนดเศรษฐกิจคร้ังแรกอยา่งจริงจงั     หลงัจากท่ีปราชญเ์มธี

ในยคุโบราณพยายามนาํเสนอมาเป็นระยะเวลายาวนาน        เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการเมืองท่ีใช้

ปรัชญาดา้นเทวนิยมมาสร้างลทัธิเทวสิทธ์ิ เป็นยคุท่ีการเมืองนาํหนา้เศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริงและมีการ

กดข่ี ขดูรีด  ไม่นอ้ยกวา่ในยุคใด ๆ เลย 
 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่              รูปแบบของการสะสมความมัง่คัง่มีพฒันาการต่อเน่ืองกนัมาและ

สัมพนัธ์กบัระบบการเมืองอยา่งแนบชิด     ในยคุของพาณิชยนิยมความมัง่คัง่ถูกกาํหนดมาจากการคา้
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ขาย       การสร้างส่วนเกินในรูปของการผลิตแบบอุตสาหกรรม    และส่วนเกินจากพาณิชยกรรมเป็น

แหล่งใหญ่ 
 

 วธีิการของพวกพาณิชยนิยมกบัการสร้างนโยบายเศรษฐกิจข้ึนมาคร้ังแรก            ในช่วงของ

การสร้างรัฐชาติข้ึนมา       ความพยายามแรกเป็นการขจดัอุปสรรคทางการคา้ภายในประเทศ  ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะของยคุกลาง     เม่ือสินคา้จะผา่นแดนจะถูกด่านเรียกเก็บภาษีในเกือบทุก ๆ เมือง  และใน

ตอนท่ีจะขา้มแม่นํ้า             ประการท่ีสอง พฒันาอุตสาหกรรมเพราะเป็นแหล่งของภาษีท่ีจะนาํมาใช ้

สนบัสนุนกองทพัและรัฐบาล      แนวความคิดการแสวงหาประโยชน์จากอาณานิคมเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง

เป็นท่ียอมรับในสังคม      และแนวคิดเหล่าน้ีก็คือนิยามของความมัง่คัง่ในยคุของพาณิชยนิยมในช่วง

เร่ิมตน้ 
 

 ต่อมา    นโยบายเศรษฐกิจไดมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลายในยโุรปช่วงศตวรรษท่ี 16 – 18 ภายใต้

การควบคุม  ดูแล  ของรัฐบาลในเร่ืองเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการคา้  ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีจะ

ทาํใหป้ระเทศเขม้แขง็ข้ึนจากดุลการคา้ คือ การทาํใหก้ารส่งออกมากกวา่การนาํเขา้เป็นแนวทางสร้าง

ความมัง่คัง่ต่อมา       ลทัธิพาณิชยนิยมมีคุณลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัความเช่ือในอดีตท่ีเคยเช่ือกนัมา  

พวกเขาเช่ือวา่          การส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นช่องทางท่ีจะแสวงหาผลประ 

โยชน์จากการคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี         นอกจากการยดึครองทรัพยสิ์น ทรัพยากร จากประเทศอาณานิคม

แลว้       ช่องทางการหาความมัง่คัง่จากการคา้ขายกบัประเทศอาณานิคมก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ

สร้างความมัง่คัง่ใหป้ระเทศแม่สูงสุด       และในแนวทางหลงัน้ียงัเป็นรูปแบบท่ีดูเหมาะสมและซ่อน

เง่ือนไดดี้กวา่วธีิการแรก       การแสวงหาความไดเ้ปรียบจากการใชอ้ตัราทางการคา้ (Term of Trade) 

ไดถู้กพฒันาข้ึนมาในยคุน้ีและใชต่้อเน่ืองยาวมาจนถึงยคุปัจจุบนั 
 

 ความมัง่คัง่ของประเทศจึงข้ึนกบัการไดท้องคาํหรือเงินมา        การเขา้แทรกแซงของรัฐบาล

เป็นส่ิงถูกตอ้งถา้ยงัดาํเนินการอยูบ่นเส้นทางของวตัถุประสงคน้ี์    ทศันะการสร้างความร่ํารวยใหก้บั

ชาติแรกเร่ิมไม่ไดผ้กูโยงติดกบัประโยชน์ของพอ่คา้    แต่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสตอ๊กของโลหะมีค่า

ไวก้บัประเทศ     โดยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยโลหะมีค่าออกนอกประเทศอยา่งเขม้งวดและกระตุน้

การนาํเขา้โลหะมีค่า            ซ่ึงขอ้หา้มลกัษณะน้ีเหมือนกบัขอ้หา้มในยคุกลางและคงอยูจ่นกระทัง่ยคุ

ขดัแยง้กนัเองทางความคิดของนกัพาณิชยนิยม         ประมาณศตวรรษท่ี 14 ความกา้วหนา้ทางการคา้

อยูใ่นความสนใจของผูป้กครอง          เพราะการคา้มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณโลหะมีค่าของประเทศ  

ดงัท่ีไดอ้อกกฎพอ่คา้ส่งออกขนสัตวต์อ้งนาํเขา้โลหะมีค่าถาดหน่ึงต่อการส่งออกขนสัตวห์น่ึง

กระสอบ 
 

 การขาดแคลนเงินตราสมยัพระเจา้ริชาร์ดท่ี II   และริชาร์ด แอเลสเบอร่ี   ทาํใหมี้ความสนใจ

เร่ืองดุลการคา้ของนกัพาณิชยนิยม    ไดแ้นะใหรั้กษาสตอ๊กทองคาํของประเทศ   และไม่ควรใหมี้การ

นาํเขา้สินคา้มากกวา่สินคา้ส่งออก         ระบบขอ้มูลข่าวสารและกลไกระบบการเงินระหวา่งประเทศ 
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ถูกสร้างข้ึน       การจดัทาํบญัชีดุลการชาํระเงินเพื่อเป็นขอ้มูลข่าวสารของผูก้าํกบัดูแลการคา้ระหวา่ง

ประเทศถูกนาํมาใชแ้ละเป็นระบบขอ้มูลทางการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 

 การหา้มการส่งออกทองคาํและนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือย            อยูใ่นการควบคุมดูแลของสาํนกั

ปริวรรตเงินตรา  (The  Office  of  Royal  Exchange)          แต่การจาํกดัและควบคุมทาํไดไ้ม่นานนกั  

เน่ืองจากพฒันาการของการคา้ระหวา่งประเทศ             พอ่คา้ไดค้น้พบวธีิการหลีกเล่ียงท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย    จากความพยายามป้องกนัการเคล่ือนไหวของราคาอตัราแลกเปล่ียน    และการเคล่ือนยา้ย

ทองคาํและโลหะเงินของสาํนกัปริวรรตเงินตรา      ยิง่ทางการออกกฎเกณฑม์าควบคุมเขม้งวดเท่าไร

พอ่คา้ยิง่คน้พบช่องทางการหลีกเล่ียงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมากเท่านั้น         การเติบโตทางการคา้ได้

ทาํลายหลกัการเดิมของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีบนัทึกอตัราแลกเปล่ียนลงไวใ้นสมุด               ตัว๋แลกเงิน 

(Bill of Exchange)  กลายมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการชาํระหน้ีระหวา่งประเทศ    และก่อใหเ้กิดชน

ชั้นใหม่ของสังคมคือ ชนชั้นนกัการเงินท่ีเช่ียวชาญการเงินระหวา่งประเทศ       มาตรการควบคุมของ

รัฐจึงไม่สามารถนาํมาใชบ้งัคบัได ้    และยงัมีขอ้ผอ่นปรนใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษส่งออกทองคาํ

ไปยงัหมู่เกาะเคร่ืองเทศไดใ้นแต่ละเท่ียวเรือ 
 

 การขยายตวัของพาณิชยกรรมในศตวรรษท่ี16    ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัทางการคา้

ของชาติต่าง  ๆ   และการเคล่ือนยา้ยโลหะมีค่าออกนอกประเทศจาํนวนมาก    ก็นาํมาสู่ปัญหาอีกคร้ัง

หน่ึง   นัน่คือ คาํถามเก่ียวกบัการควบคุมกาํกบัดูแลการคา้       นกัทองคาํแท่ง (Bullionist) คือช่ือท่ีตั้ง

ใหก้บับุคคลท่ีร้ือฟ้ืนขอ้หา้มการส่งออกโลหะมีค่าและตั้งสาํนกัปริวรรตเงินตราข้ึนมาใหม่      เพื่อให้

มีบทบาทควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ          ตวัแทนท่ีสาํคญัท่ีสุดของแนวคิดน้ีคือ 

เจอรัลด ์มาไลนส์ (Gerald Malynes) 
 

 เจอรัลด ์ มาไลนส์     เนน้การแทรกแซงของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ

และการแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศท่ีถือวา่มีความสาํคญัท่ีสุด         ตวัอยา่งเช่น ธุรกรรมการ

แลกเปล่ียนของนกัการเงินภาคเอกชน         โดยการลดปริมาณทองคาํแท่งภายในประเทศและทาํให้

อตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน (บ่อยคร้ังเป็นการขดูรีดดอกเบ้ีย) 
 

 มาไลนส์  ยอมรับวา่    การแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศและภายในประเทศเป็นความ

จาํเป็น       การคา้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนของพ่อคา้  รัฐบาลตอ้งควบคุมเพื่อจะไดม้ัน่ใจไดว้า่สังคม 

จะไดรั้บสวสัดิการท่ีดี16

17     เงินตราถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนและเป็นมาตรวดั

มูลค่า    ตัว๋แลกเงินก็เช่นเดียวกนั  ใชเ้ป็นมาตรวดัมูลค่าของการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ          แต่

พอ่คา้เงินก็ใชเ้ล่ห์กลแสวงหาผลประโยชน์จากตัว๋แลกเงิน           การแลกเปล่ียนท่ีผดิกฎหมายเติบโต

                                                        
17

 ในยคุน้ีนกัเศรษฐศาสตร์    พยายามท่ีจะใหค้วามมัง่คัง่กระจายไปสู่ประชาชนทัว่ไปดว้ย  ไม่ตอ้งการใหร้ะบบทุน

นิยม ยดึผลประโยชน์ไปใหน้ายทุนฝ่ายเดียว 
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เพิ่มข้ึนไดท้าํลายค่าเสมอภาค (Parity) ของตัว๋แลกเงินระหวา่งประเทศ          ซ่ึงค่าเสมอภาคน้ีเรียกวา่ 

ค่าเสมอภาคการแลกเปล่ียนของโรงกษาปณ์ (Mint Par of Exchange) 17

18        ตวัอยา่งเช่น สัดส่วน

ของมูลค่าของเงินสองสกุลจะตอ้งเท่ากบัมูลค่าของทองคาํท่ีใชท้าํเหรียญ        ถา้ใชท้องคาํเท่ากนัเงิน

สองสกุลนั้นตอ้งมีค่าเท่ากนั       การแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึนบนพื้นฐานความเป็นจริงน้ี เรียกวา่ ค่าเสมอ

ภาคการแลกเปล่ียน (Par Pro Pari)  จึงจะเป็นการแลกเปล่ียนบนพื้นฐานของศีลธรรม   แต่ถา้สัดส่วน

ของมูลค่าเงินไม่เท่ากบัค่าเสมอภาค      การแลกเปล่ียนก็จะไม่ยติุธรรมกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและท่ี

สาํคญัคือ ถา้อตัราแลกเปล่ียนคงท่ี  การเคล่ือนยา้ยทองคาํออกนอกประเทศก็จะไม่เกิดข้ึน      และถา้

ประเทศใดประเทศหน่ึงไดเ้ปรียบอตัราแลกเปล่ียน ทองคาํก็จะไม่ไหลออกจากประเทศนั้น         

ในทางตรงขา้มทองคาํก็จะไหลเขา้ประเทศ ซ่ึงเท่ากบัทาํใหท้องคาํไหลออกจากประเทศคู่แข่งทา

การคา้ 
 

 มาไลน์ ไดก้าํหนดอตัราแลกเปล่ียนดุลยภาพข้ึนมา   และแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้อตัราแลกเปล่ียน

ผนัผวนไม่อยูใ่นดุลยภาพจะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยทองคาํอยา่งไร   ซ่ึงต่อมาก็คือทฤษฎีการกาํหนด 

ค่าทองคาํ        มาไลนส์ เสนอใหแ้กปั้ญหาอตัราแลกเปล่ียนท่ีไม่ยติุธรรมเพื่อป้องกนัทองคาํไหลออก

นอกประเทศวา่    การทาํธุรกรรมแลกเปล่ียนให้เป็นหนา้ท่ีของผูป้ริวรรตทางการ (Royal Exchanger) 

หรือไม่ก็เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากกษตัริยเ์ท่านั้น       ธุรกรรมการแลกเปล่ียนท่ีไม่เท่ากบัค่าเสมอ

ภาคการแลกเปล่ียนตอ้งถูกหา้มเด็ดขาด     การแลกเปล่ียนภายใตเ้ง่ือนไขค่าเสมอภาคการแลกเปล่ียน

เท่านั้นจึงจะทาํได ้   ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัเล่ห์เหล่ียมของพอ่คา้เงิน ทาํใหก้ารแลกเปล่ียนมีเสถียรภาพและ

เพื่อรักษาสมบติัของชาติไม่ใหร่ั้วไหลออกนอกประเทศ           ซ่ึงประเด็นหลงัเป็นวตัถุประสงคห์ลกั

ของมาไลน์ 
 

 เอด็เวร์ิด มิสเซลเดน (Edward Misselden)  ค.ศ. 1623    ไดก้ล่าวถึงคาํวา่     ดุลการคา้ (Trade 

Balance) 18

19  และใหท้ศันะเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศวา่   อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศก็เหมือน 

กบัราคาสินคา้ชนิดหน่ึง                ราคาถูกกาํหนดโดยประโยชน์ของสินคา้นั้น ๆ  และราคาท่ีกาํหนด

ในขณะนั้นจะสูงหรือตํ่าจะแปรผนัข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูซ้ื้อและผูข้าย    เช่นเดียวกนั ราคาการ

แลกเปล่ียนข้ึนอยูก่บัประโยชน์ของเงินตรา  ซ่ึงมีราคาเท่ากบัค่าเสมอภาคออกจากโรงกษาปณ์      แต่

อตัราแลกเปล่ียนข้ึนลงอยูร่อบ ๆ  ดุลยภาพน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสของคู่คา้     นัน่คือข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละ

อุปทาน        การแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศมิใช่สาเหตุท่ีทาํใหท้องคาํไหลออกนอกประเทศ 

แต่ถูกกาํหนดโดยขนาดการคา้ระหวา่งประเทศ 

                                                        
18

 โรงกษาปณ์จะผลิตเหรียญเงินและเหรียญทอง    แลว้กาํหนดค่าเหรียญใหเ้ท่ากบัมูลค่าของเงินหรือทองคาํท่ีใชท้าํ

เหรียญนั้น ๆ   
19

 นกัพาณิชยนิยมสนใจการคา้ระหวา่งประเทศ   ส่ิงท่ีเขาเรียกวา่     ดุลการคา้นั้นในปัจจุบนัเรียกวา่ ดุลการชาํระเงิน 

(Balance of Payment) และใชม้าถึง ค.ศ. 1767             เซอร์ เจมส์ สจ๊วต (Sir James Steuart) จึงไดแ้ยกดุลการคา้กบั

ดุลการชาํระเงินออกจากกนัอยา่งชดัเจนและใชม้าจนปัจจุบนั 
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 การตดัสินใจวา่     การคา้ให้ประโยชน์หรือไม่อยา่งไร          ตอ้งดูความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

ส่งออกและนาํเขา้  โดยพิจารณาท่ีดุลการคา้      ซ่ึงจะช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างของฐานะทางการคา้ของ

ราชอาณาจกัรกบัประเทศอ่ืน         ฉะนั้นนโยบายของรัฐตอ้งรักษาดุลการคา้ใหไ้ดเ้ปรียบและป้องกนั

ไม่ใหดุ้ลการคา้เสียเปรียบ   การส่งออกท่ีเกินดุลทาํใหป้ระเทศไดส้มบติัและร่ํารวยข้ึน   ขณะเดียวกนั

การกระตุน้การส่งออกจะทาํใหค้นยากจนมีงานทาํจากการผลิตสินคา้เพื่อส่งออก       แต่การนาํเขา้จะ

ใหผ้ลตรงกนัขา้ม โดยเฉพาะการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือย        ประเทศองักฤษตอ้งพฒันาการประมงเพื่อ

จะไดไ้ม่พึ่งพาอาหารจากต่างประเทศ 
 

 ผลกระทบของการเส่ือมค่าหรือดอ้ยค่า (Debasement)  ของเหรียญเงินตรา          โทมสั   มุน 

ประณามการทาํใหเ้หรียญเงินดอ้ยค่าลงเพราะจะกระทบต่อการกระจายความมัง่คัง่      เหรียญเงินจาก

ต่างประเทศท่ีหมุนเวยีนอยูใ่นประเทศองักฤษมีราคาสูงกวา่มูลค่าของมนั    จึงเป็นเหรียญท่ีมีมูลค่าตํ่า

กวา่มาตรฐานขององักฤษ       และถา้เหรียญดอ้ยค่าเหล่าน้ีมีส่วนต่างมาก จะทาํใหส้มบติัของประเทศ

ไหลออกนอกประเทศ                จอห์น เฮลล ์(John Hales) กล่าววา่ การทาํใหค้่าเงินเส่ือมหรือดอ้ยค่า 

จะก่อใหเ้กิดความเลวร้ายดา้นเศรษฐกิจมากมาย       เพราะค่าเงินเส่ือมจะไปกระทบราคาสินคา้นาํเขา้  

และการเงิน      เงินเฟ้อจะกระทบการกระจายความมัง่คัง่ระหวา่งชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม         เอดเวดิ  

มิสเซลเดล (Edward  Misselden)  เห็นความสาํคญัของอตัราแลกเปล่ียน    เงินเป็นเคร่ืองช้ีภาวะตลาด 

เช่น เงินสกุลในประเทศมีค่าแพงข้ึน จะซ้ือของจากต่างประเทศไดถู้กลง 

 

นโยบายเศรษฐกจิของลัทธิพาณชิยนิยม 
 

 แนวคิดแบบพ่อคา้     มิไดอ้ยูบ่นปรัชญาใดท่ีสะทอ้นในเร่ืองศีลธรรมออกมาก     เป็นการหา

ผลประโยชน์ (Exploitation) ใหไ้ดม้ากท่ีสุด     ไม่มีแนวทางประนีประนอมผลประโยชน์กบัประเทศ

คู่คา้                     ถึงแมว้า่ จะมีประสิทธิผลในการหากาํไรใหม้ากสุด  แต่ก็อยูบ่นความเปราะบางของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และทาํใหป้ริมาณการคา้ระหวา่งประเทศลดลง      อยา่งไรก็ตาม ส่ิงน้ี

ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนคร้ังหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของโลก      เป็นยคุท่ีมีความเห็นแก่ตวัของ

จกัรวรรดินิยมอยา่งไม่น่าเลียนแบบ            แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแนวคิดเหล่าน้ีก็แฝงอยูใ่นจิต 

สาํนึกและวญิญาณของพอ่คา้        เพียงแต่วา่จะใหค้วามสําคญัมากนอ้ยเพียงไรในแต่ละช่วงเวลาและ

สะทอ้นออกมามากนอ้ยเพียงไร  ก็ข้ึนอยูก่บัการทาํนโยบายเศรษฐกิจมาใชว้า่อยูใ่นรูปแบบใด 
 

 รัฐชาติสนบัสนุนการผกูขาดทางการคา้             เพราะทาํใหก้ารคา้ขยายตวัมากข้ึนเป็นแหล่ง

รายไดข้องรัฐชาติท่ีสาํคญั        สาํหรับพอ่คา้แลว้การไดสิ้ทธิผกูขาดเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการพฒันา

โรงงานหตัถอุตสาหกรรม  การขยายการคา้ และการสร้างกาํไรมหาศาล            โดยเฉพาะการผกูขาด

การคา้กบัต่างประเทศของบริษทัใดบริษทัหน่ึง  มีความจาํเป็นมากในสมยันั้น          เพราะการคา้ตอ้ง

ผจญภยัและมีความเส่ียงสูง    ขณะเดียวกนัสถาบนักษตัริยก์็มีค่าใชจ่้ายสูง    เพื่อรักษาและสร้างความ
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เขม้แขง็ใหส้ถาบนั             การปกป้องผลประโยชน์ทางการคา้ระหวา่งประเทศจึงเป็นแหล่งท่ีมาของ

แหล่งรายไดท่ี้สาํคญั    
 

แนวคิดแบบสุดโต่งของพวกพาณิชยนิยมอยูบ่นแนวคิดแบบพอ่คา้มิไดอ้ยูบ่นปรัชญาใดท่ี

สะทอ้นในเร่ืองศีลธรรมออกมาเป็นการหาผลประโยชน์ (Exploitation) ใหไ้ดม้ากท่ีสุด    การบริหาร

บริษทักบันโยบายเศรษฐกิจ ไดถู้กกาํหนดข้ึนมาจากพวกพาณิชยนิยมใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั       นกั

เศรษฐศาสตร์ของกลุ่มน้ีจึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษท่ีผกูขาดการคา้

ระหวา่งประเทศ   บริษทัร่วมทุนขนาดใหญ่ท่ีไดสิ้ทธิผกูขาดการคา้ระหวา่งประเทศในภูมิภาคต่าง  ๆ    

ของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 16 และ 17          ประกอบดว้ย The Merchant Adventures ,  The Eastland 

Company  และ The East India Company 
 

 เพื่อลดความเส่ียงภยัของการคา้    การมีอาณานิคมจึงกลายเป็นอาวธุสาํคญัเป็นความพยายาม

ของพอ่คา้และบริษทัท่ีจะควบคุมพื้นท่ีห่างไกลท่ีตวัเองทาํการคา้อยู ่    ซ่ึงพวกเขาจะทาํไดก้็ต่อเม่ือใช้

กองกาํลงัทหารของรัฐเขา้มาช่วย               ความเช่ือมโยงระหวา่งผลประโยชน์ทางการคา้และรัฐบาล

แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน   และนโยบายท่ีรัฐใหค้วามสาํคญัคือ ปัญหาเร่ืองการคา้ 
 

 โทมสั มุน (Thomas Mun  , 1574 - 1641)   นกัพาณิชยนิยมท่ีมีช่ือเสียงเป็นคณะกรรมการใน

บริษทัอินเดียตะวนัออกและไดเ้ป็นผูอ้าํนวยการต่อมา         เขาไดเ้สนอแผนอยา่งรอบคอบท่ีจะทาํให้

องักฤษเพิ่มความมัง่คัง่      แนวคิดทางพาณิชยนิยมของเขา คือ 

1. องักฤษตอ้งขายสินคา้แก่ประเทศอ่ืนมากกวา่ซ้ือเขา้  เพื่อมีดุลการคา้ไดเ้ปรียบ 

2. ใหช้าวองักฤษใชท่ี้ดินวา่งเปล่าเพาะปลูกใหม้าก เพื่อผลิตวตัถุดิบป้อนโรงงานไดม้าก 

3. ลดการบริโภคสินคา้ต่างประเทศลง และหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงในแฟชัน่ต่าง ๆ และ

ของฟุ่มเฟือย 

4. ฉลาดท่ีจะขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ใหต้ั้งราคาสูงสาํหรับส่ิงจาํเป็นท่ีชาวต่างประเทศ

ตอ้งซ้ือ และลดราคาสินคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัมาก 

5. ขนส่งสินคา้องักฤษไปยงัต่างประเทศโดยเรือขององักฤษเพื่อไดค้่าธรรมเนียมการขนส่ง 

6. ประหยดัการใชท้รัพยากรเพื่อเป็นสินคา้ออก 

7. พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อผลิตส่ิงจาํเป็นใชใ้นประเทศและส่งขายต่างประเทศ                                                                                                                                                  

8. ทาํใหอ้งักฤษเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนระหวา่งชาติต่าง ๆ       เพื่อเพิ่มสินคา้เขา้และ

ออกจากองักฤษใหสู้งไว ้ เพื่อไดค้่าธรรมเนียมการขนส่งและค่าฝากสินคา้ 

9. คา้กบัประเทศท่ีผลิตสินคา้ขั้นปฐม (เกษตรกรรม) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้      เพื่อซ้ือ

วตัถุดิบในราคาถูก นาํมาผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูปส่งออกไปขายในราคาแพงข้ึน 

10. ไม่ส่งเงินและทองออกนอกประเทศ      เพราะเป็นส่ิงจาํเป็นในการช่วยสนบัสนุนการคา้

ระหวา่งประเทศใหเ้จริญรุ่งเรือง    (ในตอนหลงัยอมใหมี้การนาํออกไปได ้   ถา้สามารถ

นาํกลบัเขา้มาไดม้ากกวา่) 
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11. เก็บแต่พอสมควรหรือไม่เก็บภาษีสินคา้ท่ีผลิตเพื่อส่งออก    แต่เก็บอากรแก่สินคา้นาํเขา้

แพง 

12. มีการร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งรัฐบาลและนกัธุรกิจ   เพื่อส่งสินคา้ออกใหไ้ดม้าก 

13. ใหมี้ดุลบริการ (Service Balance)   เช่น   ค่าระวางขนส่งทางเรือ  ค่าประกนัภยัทางทะเล  

ค่าเดินทางท่องเท่ียว  และนาํไปบวกกบัดุลการคา้ (Trade Balance)      เพื่อคาํนวณหาดุล 

การชาํระเงิน (Balance of Payment) ต่อไป 
 

 ต่อมา      การคา้มีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึนมีรูปแบบท่ีกา้วหนา้มากข้ึน   รวมถึงการส่งออก

สินคา้อุตสาหกรรมทาํใหมี้ความซบัซอ้นมากข้ึน    ถา้เราใชแ้นวทางการปกป้องทางการคา้ท่ีใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนัและเป็นท่ียอมรับของนกัเศรษฐศาสตร์ในระดบัหน่ึงวา่เป็นส่ิงท่ียอมรับไดใ้นกติกาเศรษฐกิจ

โลก  ก็จะพบความเขม้ขน้ของการใชม้าตรการในยคุพาณิชยนิยม         การกาํหนดวธีิการปกป้องทาง 

การคา้ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นสองประการคือ 

• การตั้งกาํแพงภาษี (Tariff) 

• มาตรการท่ีมิใช่กาํแพงภาษี (Non – Tariff Barrier) ในส่วนน้ีจะเนน้ในเร่ืองของ

การจาํกดัโควตา้   การควบคุมคุณภาพสินคา้    แหล่งกาํเนิดสินคา้   การควบคุม

ส่ิงแวดลอ้ม  การใชแ้รงงานเด็กและสตรี ฯลฯ 
 

พบวา่มีมาตรการท่ี 11  ของโทมสั มุน  ท่ีใหต้ั้งกาํแพงภาษีและการจาํกดัโควตา้             ส่วน

มาตรการอ่ืนจะเป็นวธีิดาํเนินธุรกิจโดยทัว่ไป       และมาตรการขอ้ท่ี 5 เป็นการเลือกปฏิบติัของธุรกิจ

ก็อาจมีการตอบโตท้างธุรกิจ         แต่นโยบายเศรษฐกิจส่วนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดก้ล่าวในแผนของ โทมสั มุน  

กลบัมีความเขม้ขน้มาก   อาทิเช่น     การให้อาํนาจผกูขาดดา้นตลาดและการผลิต    การออกกฎหมาย

หา้มนาํเขา้สินคา้เกษตรเพื่อปกป้องสินคา้เกษตรภายในประเทศ   การผกูขาดทางการคา้กบัอาณานิคม

มีหลายมาตรการ   ( เช่น   มีการควบคุมอยา่งเขม้งวดกบัสินคา้นาํเขา้จากอาณานิคม      ควบคุมการคา้

กบัประเทศอ่ืนท่ีมิใช่ประเทศแม่     กระตุน้ให้อาณานิคมซ้ือของประเทศแม่      กดดนัมิใหมี้การผลิต

สินคา้อุตสาหกรรมในอาณานิคม     กาํหนดสินคา้บางอยา่งท่ีผลิตไดใ้นอาณานิคมตอ้งส่งเขา้ประเทศ

องักฤษและอาณานิคมเท่านั้น เช่น นํ้าตาล  ยาสูบ  ฝ้าย  สี  ขิง  และไม ้  เป็นตน้     เพื่อใหอ้งักฤษเป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้ของสินคา้ทุกชนิด )      องักฤษจะเก็บภาษีสูงมากกบัสินคา้ท่ีบรรทุกโดยเรือของ

ต่างชาติ    การให้เงินอุดหนุนกบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
 

 แนวทางนโยบายเศรษฐกิจแบบประสานผลประโยชน์ของประเทศคู่คา้    ส่วนใหญ่จะอยูบ่น

แนวทางเศรษฐกิจเสรี  ซ่ึงก็จะมีการพฒันาโครงสร้างการผลิตเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด         

เพราะความเสียเปรียบของผลผลิตเกษตรกรรมในการคา้ขายเป็นส่ิงท่ีทุกประเทศตอ้งการหลีกหนี  

และมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหก้บัประเทศตนเอง            ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัในเร่ืองของ

การแข่งขนั    แต่ทวา่ถา้ช่องวา่งของการผลิตระหวา่งประเทศพฒันาแลว้กบักาํลงัพฒันาไล่ตามกนัมา

ทนัก็จะเกิดการแข่งขนัท่ีประเทศพฒันาแลว้จะแพเ้พราะปัจจยัการผลิตในประเทศจะแพงกวา่      การ
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สร้างนวตกรรม (Innovation) จึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อใหเ้กิดช่องวา่งการผลิตอีกคร้ัง  แต่ถา้ทาํไม่ไดก้็จะ

เห็นแนวทางของนโยบายเศรษฐกิจท่ีตอ้งปกป้องประโยชน์ของประเทศและเพื่อมิให้เศรษฐกิจของ

ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจ ลกัษณะการใชน้โยบายเศรษฐกิจโลกก็จะสะทอ้นออกมาในรูปแบบ

เช่นน้ีเสมอไปแมใ้นอนาคต 
 

 ในกลางศตวรรษท่ี 18      Phillip Von Hornick  ,  Johan Yosim Becker และ J.H. Justi   ชาว

ออสเตรียและเยอรมนั       ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ  The Kameralists  ขยายความลทัธิพาณิชยนิยม   โดยมี

ความเห็นความมัง่คัง่คลา้ยนกัพาณิชยนิยม        แตกต่างท่ีลทัธิน้ีเห็นวา่  เงินของรัฐ (Public  Finance) 

ท่ีไดม้าจากภาษีอากร  และรัฐทาํการคา้อุตสาหกรรม      เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่และทาํใหรั้ฐมี

อาํนาจเขม้แขง็ข้ึน   ยิง่ดาํเนินธุรกิจจนทาํไดทุ้กอยา่ง   สามารถเล้ียงตวัเองได ้(Self  Sufficient)  ยิง่จะ

ก่อความมัง่คัง่ใหแ้ก่ประเทศ             กลุ่มน้ียงัมีแนวคิดวา่ส่ิงท่ีผลิตข้ึนทั้งส้ิน  ทั้งผลิตผลเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่ตราบท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ       แต่ถา้ผลิตจากต่างประเทศ

โดยสั่งเขา้มาจาํหน่ายในประเทศแลว้ ยอ่มเป็นการสูญเสียความมัง่คัง่ไป 
 

 ลทัธิคาเมอรัล เกิดข้ึนในประเทศเยอรมนั    ซ่ึงมีนโยบายไม่เหมือนกบัประเทศอ่ืนท่ีมุ่งแสวง 

หาอาณานิคม        แต่เยอรมนัมุ่งสร้างความเขม้แขง็ใหป้ระเทศเพื่อจะเป็นมหาอาํนาจในภาคพื้นทวปี 

ยโุรปจึงไม่มีการออกล่าอาณานิคม                  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของชาวเยอรมนักบัออสเตรีย 

อยูภ่ายใตแ้นวคิดของลทัธิน้ีมากกวา่สองร้อยปี        คาํวา่ Camera (ภาษาเยอรมนั Kammer)  หมายถึง 

สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีเก็บราชสมบติัของกษตัริย ์   และต่อมาไดเ้ปล่ียนความหมายไปเป็นคาํท่ีแสดงถึงราช

สมบติัของกษตัริย ์ ดงันั้นคาํน้ีจึงหมายถึงศิลปะของการรักษา สรรหา  และการเก่ียวกบัราชสมบติั 
 

 พวกคาเมอรัลลิสตน้ี์    อาจเรียกวา่พวกพาณิชยนิยมเยอรมนั  เพราะมีความเห็นวา่ความมัง่คัง่

ของประเทศไดม้าจากการคา้ขายเหมือนกนั   แต่ท่ีแตกต่างมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

เพื่อใหมี้ลกัษณะเศรษฐกิจแบบเล้ียงตวัเองได ้        คิดวา่การมีประชากรมาก ทาํใหก้ารบริโภคเพิ่มซ่ึง

เป็นลกัษณะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัพฒันา    และไดแ้สดงความคิดการทาํใหรั้ฐมัง่คัง่ดว้ยภาษี      มีนกัเขียน

คนสาํคญักล่าวถึงเร่ืองภาษีในเศรษฐศาสตร์การเมือง (ค.ศ. 1775) ไวโ้ดยยอ่ คือ 

1. ภาษีจะตอ้งไม่เก็บจนขดัขวางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและการคา้  

2. ภาษีควรจดัเก็บในลกัษณะท่ีวา่ประชาชนเตม็ใจท่ีจะเสีย 

3. ประชาชนควรเสียภาษีเสมอภาคกนั 

4. ภาษีควรเก็บบนส่ิงของท่ีสามารถแสดงจาํนวนไดช้ดั และแสดงใหเ้ห็นการเก็บดว้ย 

    ความซ่ือสัตย ์

5. ภาษีควรเก็บบนส่ิงของท่ีตอ้งใชผู้ต้ามเก็บนอ้ยท่ีสุด 

6. ภาษีควรจดัเก็บเป็นจาํนวนและเวลาการจ่ายเงินในลกัษณะท่ีจะทาํใหผู้เ้สียสะดวกสบาย   

    ท่ีสุด 
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 อยา่งไรก็ตาม   แนวคิดของสองกลุ่มก็มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีส่งผลต่อการพฒันา

เศรษฐกิจในยคุต่อ ๆ มา    ขอบเขตของการเขียนแตกต่างกนัจนเห็นไดช้ดั    พวกพาณิชยนิยมองักฤษ

เขียนไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ และเป็นแม่บท      แต่พวกพาณิชยนิยมเยอรมนัจะแบ่งเป็นขั้นตอนมีหวัขอ้เร่ือง

และมีกฎเกณฑว์า่ดว้ยเหตุผลและต่อเน่ืองกนัไปอยา่งมีระบบ          ทั้งสองกลุ่มยงัแตกต่างกนัในการ

แสดงออกถึงตน้กาํเนิดและวตัถุประสงค ์    พวกพาณิชยนิยมเยอรมนัสนใจเร่ืองประสิทธิภาพในการ

บริหาร สิทธิ และหนา้ท่ี ของผูป้กครองประเทศ      แต่พวกองักฤษสนใจในเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ

ซ่ึงไม่เก่ียวกบัตวับุคคล           ประการสุดทา้ยพวกพาณิชยนิยมเยอรมนัไม่สนใจมากนกัเก่ียวกบัเร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การคา้ หรือเร่ืองดุลการคา้ เหมือนพวกองักฤษ          แต่สนใจเก่ียวกบั

เทคนิคการผลิตในเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงพวกองักฤษไม่ค่อยสนใจ           แมเ้ยอรมนัจะมี

การพฒันาอุตสาหกรรมชา้กวา่องักฤษ  แต่มีวธีิการท่ีแตกต่างกนั    องักฤษปล่อยใหมี้การพฒันาอยา่ง 

เสรี            เยอรมนัเป็นรูปแบบการวางแผน  รัฐเขา้แทรกแซงตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic 

Industry)  โดยลดัขั้นตอนการพฒันาอุตสาหกรรมขั้นปฐม     ส่วนใหญ่จะใชต้ลาดภายในประเทศท่ีมี 

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเป็นตวัรองรับสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ     เม่ืออุตสาหกรรมเขม้แขง็แลว้ก็

ผอ่งถ่ายโอนเป็นของเอกชน       และในทา้ยสุดความสนใจเร่ืองเทคนิคทาํใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรม

แซงองักฤษไดใ้นช่วง ค.ศ. 1900  เป็นตน้ไป         อุตสาหกรรมเคมีและอิเล็คทรอนิคส์ พฒันาจนเป็น

ผูน้าํโลกคู่กบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การตอบโต้ทางการค้า (Trade Retaliation) 
 

 ลทัธิพาณิชยนิยม      ไดป้ระสบความสาํเร็จในการกระตุน้อุตสาหกรรมและการพฒันาอาณา

นิคม            แต่ในไม่ชา้ก็ก่อเกิดพลงักดดนัลทัธิข้ึนมา   การใชอ้าณานิคมเป็นแหล่งตอบสนองสินคา้

สาํหรับเศรษฐกิจประเทศแม่  และการกีดกนัอาณานิคมออกจากการคา้กบัประเทศอ่ืน ก็มีการตอบโต้

ทางการคา้เกิดข้ึนเรียกวา่ American Revolution         ประเทศอาณานิคมไดแ้สดงความปรารถนาท่ีจะ

สามารถคา้ไดอ้ยา่งเสรี   เพื่อแสวงหาความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ (Economic Advantage) ท่ีพวกเขา

สามารถหาได ้

 

ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง (Hyper Inflation) 
 

 ปรากฏการณ์เงินเฟ้ออยา่งรุนแรงในระบบเศรษฐกิจของพวกพาณิชยนิยม                เป็นส่ิงท่ี

นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีผา่นมาไม่เคยพบในช่วงเศรษฐกิจกาํลงัรุ่งเรือง       ปัญหาเกิดจากดุลการคา้เกินดุล

ในประมาณท่ีสูงมาก       เม่ือมีดุลการคา้เกินดุล ทองคาํและเงินไหลเขา้ประเทศ  เป็นการเพิ่มปริมาณ

เงินหมุนเวยีนในภาคเอกชน    เม่ือปริมาณเงินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน  ระดบัราคาสินคา้ก็จะเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

เพราะอุปสงคร์วมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน  แต่อุปทานของสินคา้มิไดเ้พิ่มข้ึน               ในตอนหลงั

นกัเศรษฐศาสตร์ดา้นการเงินไดส้ร้างทฤษฎีปริมาณเงิน  (Quantity  Theory  of  Money)     มาอธิบาย
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ปรากฏการณ์น้ีวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร            สรุปไดว้า่ ราคาสินคา้สูงข้ึนเพราะการเพิ่มปริมาณเงิน  แต่

อุปทานสินคา้มิไดเ้พิ่มดว้ย  จึงเกิดเงินเฟ้อแบบอุปสงคดึ์งไป (Demand Pull Inflation) 
 

 การเกิดเงินเฟ้ออยา่งรุนแรงทาํใหปั้จจยัการผลิตในประเทศองักฤษสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว      แต่

ในขณะท่ีประเทศคู่แข่งมิไดเ้พิ่มข้ึน  (การปรับลดค่าอตัราแลกเปล่ียนมิไดด้าํเนินการ)     ทาํใหต้น้ทุน 

เปรียบเทียบในการผลิตสินคา้องักฤษเพิ่มสูงข้ึน และไปลดการคา้ระหวา่งประเทศลง เป็นเหตุการณ์ท่ี

เกิดใกลช่้วงยคุทา้ย ๆ ของลทัธิพาณิชยนิยม 
 

 เดวดิ ฮูม (David Hume)   ค.ศ. 1752      ไดพ้ิมพบ์ทความเร่ือง Balance of Trade (ดุลการคา้)  

ทฤษฎีทาํลายความหวาดกลวัของนกัพาณิชยนิยมท่ีวา่            จะมีทองคาํและเงินไม่เพียงพอในระบบ

เศรษฐกิจ          ทฤษฎีแสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ ทองคาํและเงินมีการเคล่ือนไหวไปมาและเขา้ออก

ประเทศตามความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยอตัโนมติัเสมอ         โดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะขาดแคลน

ทองคาํและโลหะเงิน  เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีทาํการคา้ขายติดต่อกนั 
 

 ความมัง่คัง่ในรูปแบบของการสะสมโลหะมีค่าจากการเกินดุลการคา้   เร่ิมถูกสั่นคลอนวา่จะ

เป็นหนทางท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดสาํหรับประเทศหรือไม่    การไหลเขา้ของปริมาณทองคาํจาํนวนมาก

ทาํใหป้ระเทศตอ้งประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง 19

20       เป็นส่ิงทาํลายเศรษฐกิจของประเทศ

พร้อมกบัลดความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness)  ของประเทศลง              ดงัท่ีเกิดข้ึนกบั

ประเทศองักฤษในเวลานั้น     การแสวงหาแนวคิดใหม่ในเร่ืองความมัง่คัง่ของประเทศไดเ้กิดข้ึนใหม่

อีกคร้ัง  และทา้ยสุดไปจบลงท่ีแนวคิดของ อดมั สมิธ 

 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการผลติ (Structural Change) 
 

 การปฏิวติัทางการคา้และการปรับรูปแบบองคก์รการผลิต         เป็นกา้วยา่งท่ีทาํใหพ้อ่คา้ทุน

ครอบงาํกระบวนการผลิตไวไ้ดห้มด        ซ่ึงก่อนหนา้น้ีจะเป็นการผลิตโดยวธีิการท่ีผูผ้ลิตรายยอ่ยรับ

วานจากพอ่คา้มาทาํการผลิต  หรือเป็นการจา้งทาํของใหก้บัพอ่คา้       กาํไรของพ่อคา้เป็นผลพวงจาก

การผกูขาดและตดัตอน         เม่ือนายทุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมไดสิ้นคา้มาก็จะขายใหน้ายทุนพาณิชยท่ี์

เป็นผูผ้กูขาดการคา้ส่งและการส่งออก        พ่อคา้หรือนายทุนพาณิชยจึ์งครอบงาํการผลิตไดเ้บด็เสร็จ  

ขณะเดียวกนัลทัธิทุนอุตสาหกรรมดั้งเดิม  ก็ก่อตวัข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป       นัน่คือ พฒันาการจาก 

ระบบใหง้านไปทาํแลว้ไดผ้ลผลิตมา          กลายสภาพไปเป็นพอ่คา้นกัหตัถอุตสาหกรรม (Merchant 

Manufacturer) 

                                                        
20

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีใชใ้นปัจจุบนั         ก็จะแสดงปัญหาเงินเฟ้ออยา่งรุนแรงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัของการ

บริหารนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค            โดยกาํหนดใหเ้ป้าหมายการบริหารเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นอตัราการ

เจริญเติบโตของประเทศ  และปัญหาท่ีผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัประกอบดว้ยสองเร่ืองสาํคญั คือ   เงินเฟ้อ   และการ

วา่งงาน 
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 การพฒันาในช่วงเร่ิมตน้น้ีแมจ้ะยงัไม่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)    ตน้ทุนการผลิตยงัสูงอยู ่

คุณภาพสินคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานมากนกั          แต่เม่ือแรงกดดนัของตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มากข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว  แนวทางการแสวงหากาํไรก็ตอ้งลดตน้ทุนการผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด        นอกจากน้ีการพฒันา

คุณภาพสินคา้เพื่อหามูลค่าเพิ่ม (Value Added)  ก็เป็นส่ิงสาํคญัตามมา           เพราะทาํใหก้ารตั้งราคา

สินคา้สามารถตั้งราคาไดสู้งกวา่สินคา้ปกติทัว่ไป       แนวทางน้ีไดเ้กิดข้ึนอยา่งแพร่หลายในประเทศ

องักฤษท่ีเป็นตน้ลทัธิพาณิชยนิยม                 ในขณะท่ีประเทศฝร่ังเศสก็ดาํเนินรอยตามแต่การพฒันา

อุตสาหกรรมก็ไม่ดีเหมือนกบัองักฤษ   ส่วนประเทศเยอรมนัท่ีมิไดมี้การล่าอาณานิคม จึงตอ้งใชแ้นว 

ทางการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีอยูบ่นฐานของความตอ้งการภายในประเทศ  (Domestic  Demand)  แต่

ทวา่ขนาดของตลาดและการแข่งขนัมีนอ้ยกวา่       เศรษฐกิจแบบเปิดในทา้ยสุดจึงมีการพฒันาชา้กวา่   

แต่ความไดเ้ปรียบของขนาดตลาดภายในประเทศท่ีใหญ่กวา่ทุกประเทศในภาคพื้นทวีปยโุรปก็เป็น

แรงขบัเคล่ือนของการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมิไดห้ยดุชะงกัลง              จนเขา้สู่ยคุใหม่ของการปฏิวติั

อุตสาหกรรม             นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนัก็ตอ้งเปล่ียนไปตามภาวะ

กระแสเศรษฐกิจโลกในเวลานั้น 
 

 พฒันาการทางเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 17          เป็นการแข่งขนัระหวา่งนายทุนอุตสาหกรรม

ดั้งเดิมกบันายทุนพาณิชยท่ี์ผกูขาดการคา้และการส่งออก       และกลางศตวรรษท่ี 17  การผลิตไดห้นั

มาใชพ้ลงังานแทนแรงงานคน  และลทัธิทุนนิยมอุตสาหกรรม  (Industrial  Capitalism)  ก็เกิดข้ึนเตม็

ตวั           เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดอ่ิมตวัจากการแสวงหาความมัง่คัง่จากการล่าอาณานิคม และการ

ตอบโตท้างการคา้ (Trade  Retaliation)  ท่ีรุนแรงมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีผา่นไปบวกกบัภาวะเงินเฟ้อ 

ท่ีกดักร่อนความเช่ือในแนวทางเดิม             แนวทางการแสวงหาความมัง่คัง่ในหนทางใหม่เร่ิมก่อตวั   

การแข่งขนัผลิตในอุตสาหกรรมสมยัใหม่  (Sophisticate  Industry)         เป็นหนทางของการสร้างผล 

ประโยชน์ร่วมใหก้บัประเทศคู่คา้ และสร้างตลาดใหม่ท่ีใหญ่กวา่เดิม       การใชต้ลาดในภาคพื้นทวปี

ยโุรปเป็นอุปสงคใ์หม่ของสินคา้มีขนาดท่ีใหญ่มากกวา่ตลาดในอาณานิคมท่ียงัเป็นปะเทศลา้หลงั  

บทบาททางเศรษฐกิจเปล่ียนไป    ตลาดสินคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นยโุรป  แต่วตัถุดิบนาํเขา้มาจากประเทศ

อาณานิคม      รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ก่อเกิดข้ึนเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีพฒันาแลว้และยงั

ลา้หลงั  การแบ่งงานกนัทาํเกิดข้ึนชดัเจน    ประเทศพฒันาแลว้ผลิตสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนประเทศ 

ลา้หลงัผลิตสินคา้ปฐมและเป็นแหล่งวตัถุดิบ          เม่ือปัจจยัต่าง ๆ บ่มเพาะจนถึงจุด การเกิดข้ึนของ

ระบบเศรษฐกิจใหม่ก็เร่ิมเกิดข้ึน       การปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรปไดเ้ร่ิมข้ึน  และเป็นยคุท่ีรุ่งเร่ือง 

ท่ีสุดของพวกพาณิชยนิยม     ในศตวรรษท่ี 18  องักฤษผลิตสินคา้อุตสาหกรรมไดม้าก จึงตอ้งส่งขาย

เมืองข้ึนให้หมด 
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ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิในช่วงการปฏิวตัิอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 
 

 การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในยโุรปเป็นแห่งแรกเกิดท่ีประเทศองักฤษ     มีววิฒันาการ

แบบเกิดข้ึนชา้  ๆ  และเป็นขั้นตอน       นบัจากการเกิดปฏิวติัพาณิชยนิยม ผลของการคา้เกิดข้ึนอยา่ง

กวา้งขวาง  ตลาดขยายตวัการผลิตเป็นรูปแบบโรงงาน      เร่ิมจากขนาดเล็กจนพฒันาไปสู่ขนาดใหญ่ 

ท่ีเป็นผลพวงจากการพฒันาเทคโนโลยพีร้อมกบัการเกิดนวตกรรม  (Innovation)  ข้ึนมาเป็นแห่งแรก

ของโลก              เจมส์ วตัต ์(James Watt)  ผลิตเคร่ืองจกัรไอนํ้า  การผลิตเป็นแบบขนาดใหญ่ (Mass 

Production) ขั้นการพฒันาอุตสาหกรรมเร่ิมจากผา้ขนสัตวเ์ล่ือนลาํดบัไปสู่อุตสาหกรรมส่ิงทอ      ยดึ

ตลาดโลกทั้งอาณานิคมและภาคพื้นทวปียโุรป        เป็นการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีประสบความสาํเร็จ

อยา่งมาก 
 

 ในยคุศตวรรษท่ี 18          องักฤษยงัเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ  และการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีทนั 

สมยั         อุตสาหกรรมเหล็กเกิดข้ึนจากความตอ้งการต่อเรือไอนํ้า  การขยายและสร้างเส้นทางรถไฟ  

เทคโนโลยเีหล็กกลา้เกิดข้ึน การผลิตแบบ Bessemer ทาํใหคุ้ณภาพเหล็กสูงข้ึนตน้ทุนตํ่าลง  พลงังาน

เปล่ียนจากการใชไ้มไ้ปสู่ถ่านหินท่ีใหค้วามร้อนสูงข้ึน ตน้ทุนตํ่าลง               โครงสร้างอุตสาหกรรม

พฒันาจากสินคา้ท่ีใชแ้รงงานสูงไปสู่อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic Industry) ท่ีตอ้งพึ่งพาเทคโนโลย ี
 

 พลงัการแข่งขนัก่อเกิดแรงขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมในยุโรป       แนวทางการสร้าง

อุตสาหกรรมแบบกา้วกระโดดของเยอรมนั ตามแนวทางของลทัธิคาร์เมอรัล               ฝร่ังเศสพฒันา

อุตสาหกรรมแบบชา้ ๆ และเป็นขนาดเล็ก  แต่ก็ไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมพื้นฐานข้ึนมาดว้ย สาเหตุเป็น 

เพราะมิไดผ้า่นขั้นตอนของการเกิดเกษตรกรรมเพื่อการคา้       การปฏิวติัในฝร่ังเศสทาํใหช้าวนาเป็น

เจา้ของท่ีดินขนาดเล็ก     แรงผลกัใหช้าวนาเคล่ือนเขา้มาในเมืองเพื่อเป็นแรงงานใหก้บัอุตสาหกรรม

มิไดเ้กิดข้ึน – วเิคราะห์ตามแนวทางประวติัศาสตร์         สหรัฐอเมริกาประเทศเกิดใหม่ แรงงานราคา

ถูก    ตลาดขนาดใหญ่   ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์    เป็นแรงขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมและการ 

แข่งขนัในตลาดโลก 21 
 

 ในศตวรรษท่ี 19           กลยทุธการแข่งขนัววิฒันาการสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิต 

(Structural   Change)    และการเกิดนวตกรรม  (Innovation)    เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดการประสบ

ความสาํเร็จในการแข่งขนัในตลาดโลก        เยอรมนัและสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้สู่การผลิตอุตสาหกรรม

                                                        
21

 ปะเทศจีนก็ใชแ้นวทางน้ีในการแทรกตวัเขา้มาแขง่ขนัในตลาดโลก       ในช่วงของการเปล่ียนผา่นเศรษฐกิจแบบ

คอมมิวนิสต ์(วางแผนจากส่วนกลาง)  มาเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy)              แต่ก่อนหนา้น้ี ญ่ีปุ่น

ในช่วงเร่ิมแรกของการพฒันาอุตสาหกรรมก็ใชก้ลยทุธการผลิตสินคา้ราคาถูกเพ่ือเขา้มาแข่งขนัในตลาดโลก     เม่ือ

ประสบผลสาํเร็จแลว้จึงพฒันามาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง 
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ท่ีทนัสมยั (Sophisticate Industry) ในยคุนั้น 21

22   อุตสาหกรรมเคมีและอิเล็คทรอนิคส์           ในขณะ

ท่ีองักฤษกลบัมิไดพ้ฒันาใหเ้กิดข้ึนก่อน          พร้อมกบัการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองใน

สองประเทศ  ทาํใหก้ลายเป็นผูน้าํทางดา้นอุตสาหกรรมของโลกเร่ือยมาจนถึงยคุปัจจุบนั             

ประเทศองักฤษมีอตัราการเจริญเติบโตลดลงอยา่งชดัเจนในตน้ศตวรรษท่ี 20  (ค.ศ. 1900 เป็นตน้มา)      

และเป็นตน้แบบความเช่ือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศวา่เม่ือพฒันาถึงจุดสูงสุดแลว้ในช่วงต่อมา

ก็จะถดถอยลง นาํไปสู่ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั       แต่ก็มีนกัเศรษฐศาสตร์

สหรัฐอเมริกาจาํนวนมากเช่ือวา่    การทะลุผา่นปัญหาแบบน้ีสามารถประสบผลสาํเร็จไดโ้ดยการ

พฒันาเทคโนโลย ี และนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยนิียมในยคุน้ี 
 

 ระบบการคา้เสรีท่ีถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในศตวรรษท่ี 19      ไดถู้กละเลยอยา่งรวดเร็วในช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี 20              ซ่ึงถูกเรียกวา่เป็นการฟ้ืนคืนกลบัมาของยคุพาณิชยนิยม  หรือเรียกวา่   Neo 

Mercantilism23         ประเทศต่าง ๆ มีการใชน้โยบายตั้งกาํแพงภาษีสูงนาํกลบัมาใชใ้หม่  เน่ืองมาจาก

เหตุผลทางดา้นการเมืองหรือกลยทุธ์การพฒันาประเทศ      จุดเนน้หลกักลบัมาเนน้ในเร่ืองการพึ่งพา 

ตนเองไดข้องประเทศ  (Self  Sufficiency)   ซ่ึงเป็นส่ิงโตแ้ยง้กบัการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัและการไหล

ของการคา้ไดอ้ยา่งอิสระ 
 

 นโยบายส่งเสริมการส่งออก (Export Promotion Policy)  และนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เพื่อทดแทนการนาํเขา้ (Import Substitution Industry Policy)           ไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือของการ

พฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศเหมือนในยคุพาณิชยนิยมของประเทศทางตะวนัตก       แต่การใช้

ในประเทศทางตะวนัออก       มาตรการเสริมนโยบายก็มีนยัยะแบบเดียวกนั ตั้งแต่ การตั้งกาํแพงภาษี 

การอุดหนุน  การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงิน  การสร้างอุปสรรคทางการคา้ ฯลฯ           ในทา้ยสุด 

สหรัฐอเมริกาก็ตอ้งมีการประกาศใชW้TO มาสนบัสนุน GATT เพื่อความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจโลก

และความเป็นเศรษฐกิจเสรีของโลกมากข้ึน 
 

 ในยคุศตวรรษท่ี 21        ประเทศในแถบตะวนัออกก็ไดเ้ร่ิมหนักลบัมาใชแ้นวทางการคา้เสรี

มากข้ึนกวา่เดิม         เพราะมีการตอบโตท้างการคา้ในหลาย ๆ รูปแบบ   เช่น    มาตรการอุดหนุนการ

ส่งออก ก็มีการใชม้าตรการภาษีตอบโตก้ารอุดหนุนการส่งออก (Countervailing Tax)    การทุ่มตลาด

ก็มีการใชภ้าษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Surcharge Tax)   ซ่ึงเป็นมาตรการชัว่คราวในการป้องกนัการทุ่ม

                                                        
22

 ปัจจุบนัประเทศท่ีใชย้ทุธ์ศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศใหมี้พลงัความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน

ตลอดเวลาโดยมุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัของโลกอยูเ่สมอเป็นเป้าหมายหลกัการพฒันาอุตสาหกรรม  มิไดเ้ดินไป

บนเสน้ทางการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอน (Stage Development) คือ ประเทศสิงคโปร์ 
23

 เร่ิมจากประเทศญ่ีปุ่นใชเ้ป็นประเทศแรกในการพฒันาเศรษฐกิจภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง      ต่อมาก็เป็น 4 

เสือเอเซีย ไตห้วนั  เกาหลีใต ้ ฮ่องกง  สิงคโปร์   และรวมถึงประเทศไทยในยคุแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 2  ท่ีใชก้ลยทุธ์

การพฒันาอุตสาหกรรมทดแทนการนาํเขา้ 
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ตลาด  การจาํกดัโควตาส่ิงทอ                   รูปแบบเศรษฐกิจไดห้นักลบัไปสู่แนวทางเสรีมากข้ึนแต่อยู่

ในรูปของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของโลก      หรือการใชก้ารเจรจาทางการคา้ตั้งแต่

พหุภาคีจนถึงทวภิาคี 
 

 อยา่งไรก็ตาม     ระบบการเงินโลกแบบเสรี     ก็ไดถู้กสหรัฐอเมริกานาํมาใชป้ระโยชน์อยา่ง

เตม็ท่ีตั้งแต่การให้เงินดอลล่าร์มาเป็นเงินสกุลหลกัของโลก      และทาํการกูย้มืเงินโลก โดยการพิมพ์

เงินดอลล่าร์ การแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็งกาํไรในระบบการเงินโลก การเขา้แทรกแซงกลไก

อตัราแลกเปล่ียนเสรี และในประการสุดทา้ยกลบัหนัมาใชน้โยบายการคา้ขาดดุลเพื่อระดมทรัพยากร

โลกกลบัเขา้ไปใชใ้นสหรัฐอเมริกา 
 

 เห็นไดว้า่  รูปแบบเศรษฐกิจนั้นมีการเคล่ือนไหวบ่อยมาก (พลวตัร)    แนวความคิดหน่ึงอาจ

มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในช่วงเวลาหน่ึง   เม่ือเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเคล่ือนตวัเปล่ียนแปลง

รูปแบบก็มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดคร้ังหน่ึง    แต่ก็ยงัมีร่องรอยของแนวความคิดเดิมอยู ่  แต่รูปแบบ

อาจมีการเปล่ียนแปลงไปไดต้ลอดเวลา 
 

 ในช่วงทา้ยของยคุพาณิชยนิยม  อุตสาหกรรมในยโุรท่ีไดพ้ฒันามาภายใตร้ะบบพาณิชยนิยม  

ก็ไดเ้ร่ิมแขง็แกร่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการโดยปราศจากการปกป้องจากพวกพาณิชยนิยม และในเวลา

เดียวกนัปราชญป์รัชญาของกลุ่มการคา้เสรีเร่ิมฝังรากลึก               นกัเศรษฐศาสตร์กลุ่มน้ีไดช้ี้วา่ การ

ควบคุมของรัฐจะเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีความจาํเป็นก็เพียงแต่ทาํใหต้ลาดเสรีสามารถดาํเนินการได้

อยา่งราบร่ืน    เพราะวา่ผลประโยชน์ของชาติเป็นการรวมผลประโยชน์ของแต่ละคนมารวมกนั  และ

ความกินดีอยูดี่ของชาติจะถูกตอ้ง     เม่ือยอมรับการแข่งขนัอยา่งอิสระของแต่ละคนท่ีจะแสวงหาผล 

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาเอง  แนวความคิดน้ีเป็นความคิดสาํคญัท่ีแสดงออกไวใ้น The Wealth 

of  Nation (1776)  โดย อดมั สมิธ 
 

 หลกัการปรัชญาท่ีสาํคญัในระบบเศรษฐกิจไดเ้ร่ิมมาถึงจุดเปล่ียนอีกคร้ัง             แนวคิดของ

มนุษยนิยม (Humanism) การพิจารณาประโยชน์ของปัจเจกบุคคลไดใ้หค้วามสาํคญัมากข้ึน     การใช้

ระบบเศรษฐกิจเสรี (Laisser-faire)  มีความเหมาะสมมากกวา่เศรษฐกิจแบบผกูขาดหรือปกป้องตลาด

ท่ีผา่นมา     ความพร้อมของประเทศในยโุรปไดพ้ฒันามาถึงจุดการเปล่ียนแปลง เพื่อประสานผลประ 

โยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกบัประเทศอ่ืน    เพื่อผลประโยชน์ในส่วนของประเทศตนเองจะ

ไดสู้งยิง่ข้ึนกวา่เดิมก็เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิวติัในลทัธิเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งนาํมาใชเ้ป็นรากฐาน

ของระบบเศรษฐกิจใหม่  แนวคิดของพวกคลาสสิค           อยา่งไรก็ตาม รูปแบบเศรษฐกิจก็ยงัอยูบ่น

รากฐานเดิมของเศรษฐกิจทุนนิยม       ท่ียงัใชเ้ป็นแนวทางของลทัธิวตัถุนิยม (Materialism) ท่ีอธิบาย

ถึงความตอ้งการบริโภคของปัจเจกบุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด     และแนวคิดความมัง่คัง่ของ

เศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนไป     เงินทองเป็นเพียงส่ือกลางท่ีจะใชเ้พื่อใหเ้ศรษฐกิจสามารถมีการแลกเปล่ียน

และดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนมิใช่เป็นส่ิงสะสมความมัง่คัง่อีกต่อไป    แต่กลบัมาเป็นสินคา้ท่ีตอบสนอง
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ความตอ้งการของคนท่ีมีอยูอ่ยา่งเหลือลน้เพื่อความกินดีอยูดี่ (Well being) ของประชาชนในประเทศ    

จึงเป็นความมัง่คัง่ของประเทศอยา่งแทจ้ริง 

 

ลทัธิธรรมชาตินิยมหรือฟิซิโอแครต (Physiocrats) 
 

 ในขณะท่ีลทัธิพาณิชยนิยมกาํลงัเฟ่ืองฟูในประเทศองักฤษ      ลทัธิธรรมชาตินิยมก็เร่ิมก่อตวั

ข้ึนในฝร่ังเศสประมาณปี  ค.ศ. 1758   เป็นแนวคิดใหม่ท่ีตรงขา้มโดยส้ินเชิง  เพราะลทัธิพาณิชยนิยม

นั้นนิยมพอ่คา้และการคา้ขาย      ส่วนลทัธิธรรมชาตินิยมสนใจท่ีดินและผูท่ี้ทาํใหท่ี้ดินเกิดประโยชน์ 

คือ เกษตรกร      ฟรองซงั เกสเน (Francois Quesney , 1694 - 1774) ผูก่้อตั้งลทัธิไดใ้หค้าํอธิบายไวว้า่  

 “ความมัง่คัง่ไม่ไดป้ระกอบดว้ยปริมาณเงินท่ีประเทศสะสมไวด้งัท่ีนกัพาณิชยนิยมกล่าวไว ้         แต่

ประกอบดว้ยวตัถุดิบท่ีเกษตรกรเพาะปลูกทาํข้ึนเพื่อใหม้นุษยใ์ชจ้่ายและบริโภค”  

 

มูลเหตุและทีม่าของลัทธิธรรมชาตินิยม 
 

 สภาพเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1758  ของฝร่ังเศสแตกต่างจากองักฤษ     กล่าวคือในฝร่ังเศสยงัทาํ

เกษตรกรรมกนัอยูส่่วนมาก        ซ่ึงรวมทั้งการประมงและเหมืองแร่ อนัเป็นการผลิตขั้นปฐมสาํหรับ

เล้ียงประชากรใหอ้ยูดี่กินดี    ยงัไม่ไดอ้าศยัสินคา้ทางอุตสาหกรรมมากนกั   ประชากรก็ไม่เดือดร้อน 

ยงัมีระบบแมนเนอร์ท่ีทาํเกษตรกรรมผลิตปัจจยัส่ีเล้ียงใหมี้พอกินพอใช ้   ผูดี้และนกับวชเป็นเจา้ของ

ทรัพยสิ์นจาํนวนมาก  มีสิทธิเหนือเกษตรกร   โดยแบ่งท่ีดินใหเ้ช่าเก็บค่าเช่ามาเป็นของตน เกษตรกร

เป็นผูเ้พาะปลูก   เล้ียงสัตว ์   ไดผ้ลผลิตมาตกเป็นของตนและยงัแบ่งใหเ้จา้ของท่ีดิน    โดยใหเ้จา้ของ

ท่ีดินเป็นผูจ้ดัหาพนัธ์พืช  พนัธ์สัตว ์ จึงมกัแบ่งผลผลิตคนละคร่ึง    เกษตรกรมีรายไดน้อ้ยส่ิงจูงใจให้

ผลิตไม่ค่อยมี  ทาํนาแปลงเล็กและเพียงพอใชเ้ท่านั้นเน่ืองจากไม่มีทุน 
 

 เมืองทางเหนือของฝร่ังเศส       เกษตรกรมีท่ีดินผืนใหญ่ทาํเกษตรเองโดยใชทุ้นของตน  เป็น

กลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญัช่วยใหป้ระชากรเป็นอยูดี่และช่วยในการพฒันาประเทศ                และในยคุน้ี

อุตสาหกรรมท่ีเคยพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองในยคุพาณิชยนิยมก็เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน     รัฐบาลมกั

ใหเ้อกสิทธิแก่เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม        เพื่อตอ้งการเปล่ียนใหเ้กิดปฏิวติัอุตสาหกรรมโดยวธีิ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม         เป็นยคุท่ีกาํลงัจะกา้วยา่งเขา้สู่ยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 

1760 - 1830    
 

 ประเทศฝร่ังเศสปกครองดว้ยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นเวลานาน   ในพระราชวงั

มีการใชจ้่ายท่ีหรูหราฟุ่มเฟือย จนทาํใหพ้ระคลงัร่อยหรอ   ตอ้งหนัมาสูบเลือดจากประชาชนดว้ยการ

เก็บภาษีท่ีโหดร้ายทารุณ    ขณะท่ีขนุนางและขา้ราชการไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี          สภาพ

สังคมท่ีฟอนเฟะ  ความทุกขย์ากของประชาชน      ความไม่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีเป็นท่ีมา



 74 

ของสงครามภายในประเทศอนัน่าสะพรึงกลวัท่ีเรียกกนัวา่     การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส (The French 

Revolution) 
 

 ความรู้สึกท่ีอยากปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมืองของชาวฝร่ังเศสหมกัหมมมานาน ภาระ 

ภาษีสังคมท่ีสูงมากนั้น  แต่ระบบภาษีกลบัขาดความเป็นธรรม         ชนชั้นขนุนางและขา้ราชการเป็น 

เจา้ของท่ีดินถึงสองในสามของท่ีดินทั้งประเทศ   แต่พวกเขาแทบไม่ไดจ่้ายภาษีเลย   ขณะท่ีเกษตรกร

ท่ียากจนและเช่าท่ีนาทาํการผลิตกลบัแบกรับภาษีทุกชนิดและจ่ายภาษีในอตัราสูง        เกษตรกรแทบ

ไม่มีส่วนเกินเหลือไวเ้พื่อปรับปรุงบาํรุงดินหรือไม่มีส่วนเกินเหลือไวแ้มก้ระทัง่เพื่อการบริโภคของ

ตวัเอง 
 

 รูปแบบการจดัเก็บภาษีซํ้ าซอ้น   ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บมีแมก้ระทัง่ภาษีเกลือ  ภาษียุง้ขา้ว  ภาษี

กระท่อมนา  และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีรัฐอยากเก็บ       การคา้ขายสินคา้ทุกชนิดจะถูกเก็บภาษีทั้งหมด  แมแ้ต่

การคา้แบบขา้มจงัหวดัภายในประเทศก็ตอ้งเสียภาษี        การเก็บภาษีสินคา้เกษตรส่งผลใหภ้าระภาษี

ตกทอดไปยงัเกษตรกรแบกรับภาษีอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย   และทาํใหสิ้นคา้เกษตรมีตลาดจาํกดัแคบ

ลง        ระบบภาษีสร้างความไม่พอใจใหพ้อ่คา้และเกษตรกรเป็นอยา่งมาก  ปัญญาชนวิพากษว์จิารณ์

เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรับปรุงระบบดงักล่าว             กษตัริยแ์ละคณะรัฐบาลต่างเพิกเฉย เอาหูทวนลม 

เหตุการณ์ทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึน 
 

 ผลกระทบของภาษีทาํใหร้าคาท่ีดินลดลง   เพราะผลผลิตภาคเกษตรลดลง      ภาระภาษีท่ีบิด 

เบือนทาํใหไ้ม่มีการสะสมทุนในระดบัการผลิตท่ีสามารถผลิตได ้    การคา้ภายในประเทศและรายได้

ต่อหวัของบุคคลจะถูกกาํหนดโดยนโยบายของพอ่คา้  ดว้ยการลดค่าจา้งเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
 

 เศรษฐกิจของฝร่ังเศสตกอยูใ่นภาวะชะงกังนั     ความพยายามเขา้ไปควบคุม กาํกบั ดูแล ของ

ภาครัฐยิง่ทาํใหก้ารฟ้ืนตวัยากยิง่ข้ึน      การเกษตรกรรมท่ีเป็นฐานท่ีมาท่ีสาํคญัของรายไดป้ระชาชาติ

ตกยูใ่นภาวะชะงกังนัและตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัภาคการผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศ         ระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกอยูใ่นภาวะวกิฤต                กระแสทางความคิดจึงพุง่ไปท่ีการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจท่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแกปั้ญหาทั้งหลายทั้งปวงได ้ และศูนยร์วมความคิดไดพุ้ง่เป้าไปท่ีการ

แกปั้ญหาภาคเกษตรกรรม    ท่ีส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่  ภาคเกษตรกรรมจะนาํมาซ่ึงการเจริญ เติบโต

ของทุนนิยมเกษตรกรรม        แนวคิดดงักล่าวเป็นพื้นฐานของปรัชญาแนวใหม่ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ        

เป็นปรัชญาท่ีใหค้วามสาํคญักบัภาคเกษตรกรรม   มองวา่ภาคเกษตรกรรมจะนาํมาซ่ึงความมัง่คัง่ของ

ประเทศ  และน่ีคือท่ีมาของลทัธิธรรมชาตินิยม 
 

 นกัธรรมชาตินิยม    พยายามท่ีจะหาแก่นแทข้องเศรษฐศาสตร์  โดยพยายามหากฎธรรมชาติ

ในเศรษฐศาสตร์                 เพราะเช่ือวา่ธรรมชาติของสรรพส่ิงไม่ไดแ้ยกตวัออกจากศาสตร์ท่ีเรียกวา่ 

เศรษฐศาสตร์การเมือง  แลว้อะไรคือ หลกัใหญ่ของเศรษฐศาสตร์การเมือง 
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 พวกเขาไดรั้บอิทธิพลแนวคิดจากนกัเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งก่อนหนา้น้ีและแนวคิดร่วม

สมยั          เป็นตน้วา่   แนวคิดของ วลิเลียม เพตตี  ใหค้วามสาํคญักบัแรงงานและมองวา่แรงงานเป็น

แหล่งท่ีมาของความมัง่คัง่  โดยเปรียบแรงงานเสมือนพอ่ ท่ีดินเปรียบเสมือนแม่              อิทธิพลของ 

จอห์น ล็อค  ท่ีวา่ แผน่ดินเป็นของทุกคน ทรัพยท่ี์เอกชนแต่ละคนไดม้าลว้นเกิดจากแรงงานของพวก

เขา  และส่วนหน่ึงเป็นบาํเหน็จท่ีธรรมชาติกาํนลัใหม้า  และมองวา่แรงงานคือแหล่งท่ีมาของมูลค่าท่ี

สาํคญัท่ีสุด     เดวิด ฮูม มองวา่ท่ีดินเป็นแหล่งท่ีมาของสรรพส่ิงท่ีมีประโยชน์ทั้งมวล  รวมทั้งแนวคิด

ของ ริชาร์ด แคนติลอน ท่ีวา่  ท่ีดินเป็นแหล่งท่ีมาของความมัง่คัง่ แรงงานเป็นพลงัก่อเกิดผลผลิตจาก

ท่ีดิน   ปัจจยัอ่ืนเป็นเพียงส่วนประกอบ      ราคาและมูลค่าของทุกส่ิงเกิดจากท่ีดิน  แรงงานเป็นปัจจยั

การผลิต 
 

 ลทัธิธรรมชาตินิยมใหค้วามสาํคญัในเน้ือหาสาระทางเศรษฐศาสตร์และระบบสังคม     มีเป้า 

หมายท่ีแตกต่างออกไปในคาํจาํกดัความของความมัง่คัง่    “ความมัง่คัง่ของประชาชนและประเทศจะ

เพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตทางการเกษตรมีราคาเกินตน้ทุน   เรียกวา่  ส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ  (Produit  Net) 

ท่ีดินจึงถือวา่เป็นทางเดียวท่ีทาํใหเ้กิดความมัง่คัง่เพราะท่ีดินทาํใหมี้ส่วนเกิน”  โดยอธิบายความไวว้า่   

การผลิตท่ีทาํโดยช่างฝีมือและอุตสาหกรรม  เป็นการผลิตท่ีเพียงแต่เปล่ียนรูปวตัถุดิบใหเ้ป็นรูปแบบ

สินคา้ใหม่  มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเพราะใชว้ตัถุอ่ืนและแรงงานทาํใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูป             ส่วนการคา้

ขายก็เช่นเดียวกนั        ผูท้าํการคา้ขายเพียงแต่เป็นตวักลางนาํสินคา้จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง  

ดงันั้นค่าบริการของพอ่คา้ไม่ควรจะมากเกินควรหรือควรจะไดน้อ้ยสุด    ส่วนผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

ทนายความ  นายแพทย ์ ฯลฯ มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลผลิต  เป็นเพียงบริการท่ีมอง

ไม่เห็น 
 

 ความมัง่คัง่ทั้งมวลอยูใ่นภาคเกษตรกรรม               ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมจะก่อใหเ้กิด

ผลผลิตส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ  (Produit  Net)           การผลิตท่ีมิใช่ภาคเกษตรกรรมจะไม่ก่อใหเ้กิด

ส่วนเกินเพราะการผลิตเป็นหมนั    การผลิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นการผลิตเพื่อสนองการ

บริโภคท่ีระดบัพอยงัชีพเท่านั้น  การผลิตจึงไม่เหลือส่วนเกินใด ๆ         ผลผลิตส่วนเกินจึงปรากฏใน

ภาคเกษตร  เพราะราคาสินคา้ภาคเกษตรท่ีผลิตไดมี้ราคาสูงกวา่ตน้ทุนการผลิต   และน่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของกฎธรรมชาติ        ส่วนเกินจะเกิดจากการผลิตของภาคเกษตรกรรมไม่ใช่การคา้หรือการผลิตของ 

ภาคอ่ืน 23

24      สรุปไดว้า่ ความมัง่คัง่ของประชาชนและประเทศจะเพิ่มข้ึนเม่ือผลผลิตทางการเกษตรมี

ราคาเกินตน้ทุน หรือท่ีเรียกวา่ ผลผลิตส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ (Produit Net)              ผลต่างระหวา่ง

ผลผลิตท่ีผลิตไดแ้ละผลผลิตท่ีใชบ้ริโภคเห็นชดัเจนในการผลิตภาคเกษตรกรรม   นัน่คือ       ปริมาณ

                                                        
24

 เป็นขอ้สมมุติฐานท่ีไม่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั ท่ีใหทุ้ภาคเศรษฐกิจมีความสาํคญั        โดย 

เฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ     แต่แนวคิดของสมมุติฐานน้ีก็สอดคลอ้งกบัสภาพความเช่ือในยคุนั้นและแฝง

ความตอ้งการพฒันาเกษตรกรรมในความคิดของเจา้ทฤษฎี 
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อาหารท่ีใชบ้ริโภคโดยกสิกร บวกกบั ส่วนท่ีเก็บไวเ้ป็นเมล็ดพนัธ์เพื่อการผลิตในฤดูกาลหนา้  ส่วนท่ี

เหลือก็จะเป็นผลไดสุ้ทธิหรือผลผลิตส่วนเกิน (Produit Net) ซ่ึงจะเป็นสินคา้เกษตรกรรมท่ีแบ่งใหแ้ก่

คนอ่ืนบริโภค รวมทั้งจ่ายภาษี และค่าเช่าท่ีใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน 
 

 ลทัธิธรรมชาตินิยมจึงนบัถือท่ีดิน  ซ่ึงธรรมชาติสร้างมาให ้      การจดัระเบียบโดยธรรมชาติ

และกฎธรรมชาติ    ซ่ึงอยูเ่หนือการบนัดาลของมนุษย ์ทาํใหมี้ฝนตก   เพื่อใหเ้กษตรกรใชท้าํการเพาะ 

ปลูก เล้ียงสัตว ์หากินบนท่ีดิน       เกษตรกรจึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บความนิยมยกยอ่งนบัถือกวา่บุคคลชั้นอ่ืน  

เกษตรกรเป็นผูผ้ลิตปัจจยัส่ีเล้ียงมนุษย ์

 

ปรัชญาลัทธิธรรมชาตินิยม 
 

 Physiocratie  มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกของคาํวา่ Physis   แปลวา่  ธรรมชาติ  ผสมกบัคาํวา่ 

kratos แปลวา่ กฎเกณฑห์รืออาํนาจ หรือการปกครอง       Physiocrat จึงหมายถึง กฎเกณฑธ์รรมชาติ

หรืออาํนาจตามธรรมชาติ หรือการปกครองโดยธรรมชาติ                 ลทัธิน้ีจึงเช่ือวา่ กฎหรือระเบียบ

ธรรมชาติ (Natural Law of Order) เป็นตวักาํหนดสังคมมนุษยช์าติ 
 

 ในทางเศรษฐศาสตร์และการเมือง      ลทัธิธรรมชาตินิยมเช่ือในกฎธรรมชาติ (Natural Law) 

วา่เป็นส่ิงกาํหนดสังคมมนุษยช์าติ    โดยใหค้วามสาํคญักบักฎธรรมชาติวา่เป็นส่ิงท่ีสร้างสังคมมนุษย์

ชาติข้ึนมา                  เป็นกฎท่ีใหธ้รรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ หรืออาจกล่าวไดว้า่  

Human society was ruled by natural laws.    The laws were established by a benevolent providence 

for the good of mankind .          สังคมมนุษยถู์กปกครองโดยกฎธรรมชาติ     กฎน้ีถูกจดัตั้งข้ึนมาดว้ย

ความเมตตา เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยช์าติ 

 

 กฎหมายท่ีรัฐสร้างข้ึนไม่สามารถเปล่ียนแปลงกฎธรรมชาติน้ีได ้           กฎธรรมชาติน้ีสร้าง

คุณูปการอนัยิง่ใหญ่กบัมวลมนุษยช์าติ  ประเทศจะมัง่คัง่สมบูรณ์พลูสุข ยอ่มเป็นไปตามกฎธรรมชาติ  

แต่นอ้ยคนนกัท่ีจะตระหนกัในเร่ืองน้ี              นกัธรรมชาตินิยมอธิบายเศรษฐศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

มีตรรกะเช่ือมเหตุผลต่าง  ๆ  ไดดี้     และมองวา่เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาแห่งกฎธรรมชาติ      เพราะกฎ

ธรรมชาติใชบ้งัคบักบัมนุษยแ์ละสรรพส่ิงท่ีมีชีวติ       รวมตลอดถึงชุมชนและสรรพส่ิงท่ีไม่มีชีวติทั้ง

มวล                    ส่วนปรัชญาการดาํเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจเรียกวา่ Laissez faire  ซ่ึงเป็นประโยค

อมตะและสร้างช่ือเสียงใหก้ร์ูเนย ์ “ปล่อยใหท้าํไป   ปล่อยใหผ้า่นไป”  ซ่ึงหมายถึง  ปล่อยใหผ้า่นไป

ไดโ้ดยสะดวกและใหท้าํไดโ้ดยเสรี        ปล่อยใหท้าํไปหมายความวา่ ตอ้งให้เอกชนมีเสรีภาพในการ

ทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งปวง               ปล่อยใหผ้า่นไปหมายความวา่ พาณิชยกรรมทั้งหลายทั้งใน

ประเทศและระหวา่งประเทศใหก้ระทาํกนัไดเ้ตม็ท่ี  ไม่มีการกีดกนัการคา้หรือปกป้องการคา้   ยกเลิก

ด่านภาษีหรือไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร ปล่อยใหผ้า่นไปไดโ้ดยสะดวก     ตามสภาพธรรมชาติการคา้
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ควรเปิดเสรี     แมน้จะถือวา่ ไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลผลิต         แต่เพื่อใหมี้ “พลงัธรรมชาติในการแข่งขนั”  

การคา้เสรีจะช่วยให้เกิดการปรับตวัเองจนเกิดการคา้สู่ดุลยภาพ 
 

 เกสเน   กล่าวถึงแนวความคิดของลทัธิธรรมชาตินิยมวา่  ท่ีดินเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติจดัใหม้าอยู่

แลว้     การจดัระเบียบโดยธรรมชาติจะบนัดาลใหม้นุษยบ์รรลุวตัถุประสงคดี์กวา่มนุษยห์รือส่ิงอ่ืน ๆ 

ทาํ         ธรรมชาติจะจดัส่ิงพอใจใหโ้ดยปล่อยใหเ้ป็นไปเอง (Laissez faire)  ธรรมชาติจะปรับตวัของ

มนัเอง  ถา้เขา้ไปยุง่เก่ียวอาจจะเกิดอนัตรายได ้              กล่าวไดว้า่ เป็นความเช่ือในหลกัปรัชญาของ

กฎธรรมชาติ (Natural  Law)    ซ่ึงพวกนกัธรรมชาตินิยมมีความเช่ือวา่ ปล่อยใหมี้การจดัระเบียบโดย

ธรรมชาติ  (Natural  Order)     จะบนัดาลใหม้นุษยบ์รรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้กวา่มนุษยจ์ดัหรือส่ิงอ่ืน ๆ    

ดงัท่ีเกสเน กล่าววา่  มนุษยทุ์กคนควรแสวงหาความสนุกสนานและความพอใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด    โดย

ใชค้วามพยายามแต่นอ้ย  ธรรมชาติจะจดัส่ิงท่ีพอใจใหเ้อง 
 

 ดูปอง (Dupon De Nemour) ลูกศิษยข์องเกสเน        ไดพ้ดูถึงกฎธรรมชาติ (Natural Law) วา่ 

อยูเ่หนือมนุษย ์         การจดัระเบียบโดยธรรมชาติ (Natural  Order) นั้น  กฎธรรมชาติจะปกครองอยู่

เหนือมนุษยแ์ละสากลโลก เพื่อใหชี้วติมีสุขไดรั้บความพอใจอยา่งแทจ้ริง   จาํเป็นตอ้งหากฎเหล่านั้น

และปฎิบติัตาม  มนุษยจ์ะมีชีวติท่ีเป็นสุขและพอใจเพราะเช่ือในกฎธรรมชาติ              นอกจากน้ี เขา

ยงัเห็นวา่ เม่ือธรรมชาติ (ท่ีดิน) เป็นแหล่งเดียวท่ีก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่การผลิตส่วนเกิน     การคา้ยอ่ม

ไม่ก่อผลผลิตใด (เป็นหมนั) อยา่งดีก็เป็นเพียงผูก่้อใหเ้กิดความมัง่คัง่เทียมเท่านั้น 
 

 นกัธรรมชาตินิยมใหค้วามสาํคญักบัการผลิต    โดยใหค้วามสาํคญักบัแรงงานวา่เป็นผูก่้อให ้

เกิดผลผลิตส่วนเกิน        ส่วนเกินน้ีมากพอท่ีจะสะสมเอาได ้ และจะนาํมาซ่ึงความมัง่คัง่ของประเทศ  

จากคาํกล่าวท่ีวา่ การผลิตคือพลงัใหเ้กิดความมัง่คัง่24

25 และส่วนเกิน                    นกัธรรมชาติ

แสวงหาผลผลิตส่วนเกินหรือท่ีเรียกวา่ ผลไดสุ้ทธิ  (Produit Net  or  Net Production)  ดว้ยการใชผ้งั

เศรษฐกิจของเกสเนวเิคราะห์กระแสการไหลเวยีนของผลผลิตส่วนเกิน      และถา้ปล่อยใหเ้ป็นไป

เอง (Laissez faire) รัฐบาลไม่เขาแทรกแซงใหก้ฎธรรมชาติปรับตวัเองเพื่อใหเ้ศรษฐกิจเฟ่ืองฟู 

 

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ของคณะธรรมชาตินิยม 
 

 นกัธรรมชาตินิยม   ถือเป็นลทัธิเศรษฐกิจแรกท่ีมองปัญหาเศรษฐกิจเป็นแบบมหภาค นัน่คือ

มองวา่วชิาเศรษฐศาสตร์ควรตอ้งศึกษาแบบองคร์วม จะแบ่งพิจารณาเฉพาะส่วนไม่ได ้     โดยเปรียบ

                                                        
25

 การสะสมความมัง่คัง่ของเศรษฐกิจปัจจุบนั  ก็เป็นหลกัการเดียวกนัแต่ดชันีช้ีวดัแตกต่างกนั (มิไดใ้ช ้Produit Net)  

ดูจากอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ การขยายตวัของผลผลิตในประเทศ  สูตรคาํนวณ 

 อตัราการเจริญเติบโต  =  
1

1

−

−−

t

tt

GDP
GDPGDP  

GDP เป็นผลผลิต ณ ราคาคงท่ี จึงแสดงการขยายตวัของผลกระทบดา้นปริมาณไม่มีผลกระทบดา้นราคารวมอยูด่ว้ย 
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ระบบเศรษฐกิจเหมือนกบัร่างกายมนุษย ์   มีการไหลเวยีนของโลหิต  มีส่วนประกอบและโครงสร้าง

ท่ีสลบัซบัซอ้น      กลไกการแลกเปล่ียน ตลาด ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั  การกระทบส่วนหน่ึงส่วนใด

ของระบบจะไปกระทบกบัทุกส่วนของระบบ     เน่ืองจากแต่ละส่วนทาํงานสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  มี

ปฏิกิริยาสัมพนัธ์และโตต้อบซ่ึงกนัและกนั            การวเิคราะห์ดงักล่าวจึงเป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพ

ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์เป็นคร้ังแรก   แรงบนัดาลใจแนวคิดมาจาก  เกสเนเป็นแพทยป์ระจาํพระองค์

ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 15  และแพทยป์ระจาํตวัของมาดาม ปอมปาดูว ์พระสนมคนโปรด 
 

 กลุ่มธรรมชาตินิยมค่อนขา้งเล็ก สมาชิกคนสาํคญั ไดแ้ก่    เปียร์ เอส ดูปอง , นิโคลา บอโด , 

มิราโบ ,  ลาริวเิอร์  และ เลอ โตรส์เน       ชาวต่างประเทศท่ีสนใจก็มีนอ้ย แมภ้ายในฝร่ังเศสความคิด

ทางธรรมชาตินิยมก็ไม่แพร่หลายออกไปนอกกรุงแวร์ซายและกรุงปารีส           เกสเนมีผลงานสาํคญั

หลายเล่ม เช่น 
 

 ค.ศ. 1758  เขียน Tableau Economique  (ผงัเศรษฐกิจ) 

 ค.ศ. 1765  เขียน  Droit Naturel   (กฎธรรมชาติ) 

 ค.ศ. 1766  เขียน  Du Commerce (การคา้) 

 

ผงัเศรษฐกจิและการไหลเวียนของส่วนเกนิ 
 

 ผงัเศรษฐกิจ   เป็นหวัใจและวญิญาณของลทัธิธรรมชาตินิยม เป็นการวเิคราะห์การไหลเวยีน

ของส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ (Produit Net) ท่ีไหลเวยีนระหวา่งชนชั้นต่าง ๆ ของสังคม  เป็นการไหล 

เวยีนในรูปแบบตารางอยา่งง่าย ๆ      หนงัสือ Tableau Economique เป็นหนงัสือท่ีเจาะลึกเน้ือหาทาง

เศรษฐศาสตร์ไดม้ากท่ีสุดเล่มหน่ึง เป็นการอธิบายปรากฏการณ์อยา่งง่าย ๆ และเป็นตรรกะ    มิราโบ 

(Mirabeau)ถึงกบัจดัใหเ้ป็นหน่ึงของนวตกรรมดา้นงานเขียนและเป็นหน่ึงของนวตกรรมดา้นเงินตรา

ท่ีมนุษยช์าติไดค้น้พบท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 

 แนวคิดของเกสเน ในดา้นสังคม         กาํหนดข้ึนจากสภาพความเป็นจริงของสังคมท่ีเป็นอยู่

ในขณะนั้น  เขาจาํแนกกลุ่มคนในสังคมใหมี้อยู ่3 ชนชั้น 25

26  คือ 

1. เกษตรกร  ผูก่้อใหเ้กิดผลผลิต  รวมทั้งชาวประมงและชาวเหมืองแร่ (Productive Class)     

    ผลิตวตัถุดิบเป็นปัจจยั 4  เล้ียงประชากร 

2. ช่างฝีมือและผูป้ระกอบวชิาชีพ (Artisan of Profession)  กลุ่มน้ีไม่ก่อใหเ้กิดผลิตผล  

    เป็นหมนั  รวมทั้ง พ่อคา้ นกัอุตสาหกรรม  คนใช ้ และผูป้ระกอบอาชีพอิสระ (แพทย ์    

                                                        
26

 ถา้มีการจาํแนกออกเป็นภาคเศรษฐกิจ (Sector)   ก็จะทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบกบัเศรษฐกิจปัจจุบนัไดช้ดัเจนข้ึน            

ชนชั้นเกษตรกร  เป็นภาคครัวเรือน (Household)    ,    ชนชั้นช่างฝีมือและผูป้ระกอบวชิาชีพ  เป็นภาคอุตสาหกรรม 

(Industry)    ,    ชนชั้นเจา้ของทรัพยสิ์น  เป็นภาครัฐบาล (Government) ……. ผูเ้ขียน 
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    ทนายความ ฯลฯ) 

3. เจา้ของทรัพยสิ์น รวมทั้งเจา้ของท่ีดิน         เป็นผูป้รับปรุงท่ีดินเตรียมท่ีดินให้เกษตรกรทาํ  

    การเพาะปลูก  ประชากรคร่ึงหน่ึงเป็นเกษตรกร  หน่ึงในส่ีเป็นขนุนางเจา้ของท่ีดิน    ส่วน  

    ท่ีเหลือเป็นผูผ้ลิตในทางอุตสาหกรรม 
 

 เศรษฐกิจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติคือระบบเศรษฐกิจเสรี    คือปล่อยใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจ

ดาํเนินไปตามผงัเศรษฐกิจ  และปล่อยใหมี้การคา้เสรีทั้งภายในและภายนอกประเทศ      ผงัเศรษฐกิจ

อุปมาชุมชนประหน่ึงโครงร่างของส่ิงมีชีวติท่ีเศรษฐทรัพยจ์ะไหลเวยีนไปทัว่ทุกอณูของชุมชนนั้น

เหมือนเช่นท่ีโลหิตฉีดไปทัว่ร่างกายของมนุษย ์       ส่ิงท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนไดจ้ะไหลวนเช่นนั้น  โดย

รัฐบาลไม่เขา้แทรกแซง ใหก้ฎธรรมชาติปรับตวัเองเพื่อให้เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู 
 

 การวเิคราะห์การไหลเวยีนของส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ จะใหเ้ศรษฐทรัพยไ์หลเวยีนระหวา่ง

ชนชั้น 3 ชนชั้น   แต่ทา้ยสุดเกษตรกรจะเป็นชนชั้นเดียวท่ีมีส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ     การไหลเวยีน

ของส่วนเกิน        เร่ิมตน้ท่ีเกษตรกรทาํการผลิตได ้ 5 ลา้นฟรังซ์    เกษตรกรเก็บไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของ

ตวัเอง  รวมทั้งเก็บไวท้าํเมล็ดพนัธ์ุเพื่อการผลิตในฤดูกาลหนา้  ชนชั้นท่ี 1 คือเกษตรกรจะแลกเปล่ียน

ซ้ือขายกนัไปมารวมทั้งซ้ือพนัธ์ุสัตวพ์นัธ์ุพืช  เพื่อทาํเกษตรกรรมในปีต่อไปและเพื่อครองชีพ    ไหล 

วนอยูใ่นกลุ่มตวัเองจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงภายในชั้นของตน 
 

 จะเหลือส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิอยู ่ 3 ลา้นฟรังซ์       เกษตรกรจะจบัจ่ายซ้ือสินคา้จากพ่อคา้

อุตสาหกรรมและการใหบ้ริการของ  แพทย ์  ทนายความ ฯลฯ  คือชนชั้นท่ี 2  จาํนวน    1  ลา้นฟรังซ์  

ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นแก่การดาํรงชีพของเกษตรกร                ส่วนท่ีเหลืออีก  2 ลา้นฟรังซ์ จะนาํไปจ่ายแก่

เจา้ของทรัพยสิ์น ชนชั้นท่ี 3   ถือเป็นค่าเช่าแก่เจา้ของท่ีดิน เสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาล 
 

รูปภาพท่ี 3.1 การไหลเวยีนของส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ (Produit Net) 

 
 การไหลเวยีนของเศรษฐกิจยงัคงดาํเนินต่อไป    ชนชั้น 3 ท่ีไดรั้บรายไดม้า 2 ลา้นฟรังซ์จะมี

การใชจ่้ายในการซ้ือผลผลิตของเกษตรกร (ชนชั้น 1) จาํนวน 1 ลา้นฟรังซ์     และซ้ือสินคา้จากพอ่คา้

อุตสาหกรรมและบริการของนกัวชิาชีพ วชิาการ (ชนชั้น 2) 
  

เกษตรกร 

Farmers 

อุตสาหกรรม 

Artisans 

เจา้ของท่ีดิน 

Proprietors 
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 ชนชั้น 2   จะไดร้ายไดม้ารวม 2 ลา้นฟรังซ์     จากการซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมและบริการของ

เกษตรกรในตอนแรก 1 ลา้นฟรังซ์ และการซ้ือของชนชั้น 3  อีก 1 ลา้นฟรังซ์ ก่อนหนา้น้ี            และ

ชนชั้น 2 ก็จะนาํรายไดไ้ปซ้ืออาหาร  เคร่ืองอุปโภคบริโภคกลบัคืนใหก้บัชนชั้น 1 จนหมด 
  

 ในท่ีสุดชนชั้น 2 และ 3     จึงใชเ้งินท่ีตนไดรั้บ กลบัไปซ้ือปัจจยัส่ีจากเกษตรกรชนชั้น 1  อีก  

ซ่ึงไดรั้บเงินคืนทั้งหมด   ครบวงจรแรก  จะเร่ิมใหม่หมุนเวยีนอยูอ่ยา่งน้ีเหมือนสายโลหิต  เกษตรกร

จึงไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นผูผ้ลิตมีส่วนเกินจากตน้ทุนนาํไปจุนเจือผูอ่ื้นได ้26

27   
 

 เพื่อใหมี้เงินนาํไปลงทุนทางเกษตร      ควรเลิกเก็บภาษีจากเกษตรกรและเลิกเก็บค่าเช่า  เพื่อ

เกษตรกรเหลือเงินนาํไปปรับปรุงการเกษตรของตน ควรใหมี้การคา้เสรีกบัสินคา้เกษตรกรรมเป็นไป

ตามหลกัของลทัธิธรรมชาตินิยม    โดยปล่อยใหเ้อกชนดาํเนินการ (Laissez faire) มีการแข่งขนัอยา่ง

เสรี  จะทาํใหช่้องทางไหลของรายไดใ้หญ่ข้ึน  อนัหมายถึงเศรษฐกิจขยายตวัผลิตไดม้ากข้ึน 

 

ทศันะทางเศรษฐกจิของนักธรรมชาตินิยม 
 

 ผงัเศรษฐกิจเป็นความฝันของนกัธรรมชาตินิยม     เพราะรากฐานของผงัเศรษฐกิจคือ  ระบบ

เศรษฐกิจเสรี       การสร้างแบบจาํลองทางเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการศึกษาและทาํความเขา้ใจ

โอกาสแพร่หลายจึงมีนอ้ย       ตูโกต ์(Turgot , 1727 - 1781)  เป็นรัฐมนตรีคลงัของฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 

1774   เป็นผูมี้ความคิดในทางเศรษฐกิจคนสาํคญั  ไดพ้ยายามสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี แต่ไดรั้บ

การต่อตา้นอยา่งรุนแรงจากหลายฝ่าย  จึงเป็นรัฐมนตรีคลงัไดไ้ม่นานก็ตอ้งลาออก       และในปี ค.ศ. 

1774   เกสเน ผูน้าํของนกัธรรมชาตินิยมก็ถึงแก่กรรม  ทาํใหก้ลุ่มกระจายคุมกนัไม่ติด          เม่ือไม่มี

ผูน้าํการเผยแพร่ในท่ีสุดก็เส่ือมสลายลง 
 

 แมจ้ะใหค้วามสาํคญัแก่เกษตรกรรม      แต่ไม่หมายความวา่    ลทัธิธรรมชาตินิยมเป็นระบบ

เกษตรกรรม   แมเ้กษตรกรรมจะเป็นแหล่งก่อให้เกิดส่วนเกิน (Produit Net) และเป็นแหล่งท่ีมาความ

มัง่คัง่    แต่ฝร่ังเศสก็ยงัดาํเนินการล่าอาณานิคมและแสวงหาความมัง่คัง่ตามแนวทางของพาณิชยนิยม  

แต่ในยคุทา้ย ๆ ของพาณิชยนิยมการพฒันาอุตสาหกรรมไม่ไดส้าํเร็จทดัเทียมกบัองักฤษ 
 

                                                        
27

 เจา้ของทฤษฎีมีความตอ้งการท่ีจะเชิดชูเกษตรกร      จึงกาํหนดสมมุติฐานใหภ้าคเกษตรเป็นภาคเดียวท่ีมีส่วนเกิน  

ทั้ง ๆ ท่ีในโลกแห่งความเป็นจริงในยคุนั้นภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีมีส่วนเกินสูงมากท่ีสุด        ทุก ๆ ประเทศใน

ยโุรปพยายามเร่งพฒันาอุตสาหกรรมและอยูใ่นช่วงของการปฏิวติัอุตสาหกรรม             ทาํใหก้ารวเิคราะห์น้ีจึงขาด

รายละเอียดท่ีสาํคญัไป                แต่ก็เป็นการสร้างแนวทางการวเิคราะห์ผงัเศรษฐกิจมหภาคในยคุต่อมา  ท่ีแบ่งการ

ไหลเวยีนออกเป็น 3 ส่วน คือ  การผลิต (Production)    รายจ่าย (Expenditure)   และรายได ้(Income)        ทาํใหก้าร

อธิบายสมบูรณ์และมีเหตผุล                ตวัอยา่งเช่น ผลผลิตไดท้ั้งหมดจะเท่ากบัรายจ่ายทั้งหมด เขียนสมการไดเ้ป็น  

Y = C+I+G              โดยมีกระแสของรายไดท้าํหนา้ท่ีเป็นเสมือนตวัเงินหล่อเล้ียงในระบบเศรษฐกิจ       และยกเลิก

สมมุติฐานท่ีใหภ้าคเกษตรกรรมเป็นภาคเดียวท่ีมีความสาํคญั แต่ใหทุ้กภาคการผลิตมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั 
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 ลทัธิธรรมชาตินิยมเช่ือในระบบธรรมชาติและตอ้งปฏิบติัตามกฎธรรมชาติ   เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

เสถียรภาพความมัง่คัง่และประโยชน์ทั้งหลายทั้งมวล      ระบบธรรมชาตินิยมมิใช่ระบบทางกายภาพ 

แต่เป็นการจดัระเบียบระบบสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์สังคมเศรษฐศาสตร์  ในเร่ืองของความ

มัง่คัง่  การผลิต  ภาษี  และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น          การผลิตและความมัง่คัง่ไดก้ล่าวไปแลว้ก่อน

หนา้น้ี 
 

 หนา้ท่ีของรัฐมิใช่ตรากฎหมายเร่ือยไป  กฎหมายใดท่ีขดักบักฎธรรมชาติ   กฎหมายฉบบันั้น

ก็ใชไ้ม่ได ้        ทรัพยสิ์นของเอกชนและสถาบนัศกัดินาเป็นสถาบนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  เพราะไม่มีสถาบนั

ศกัดินา ผูเ้ช่านาก็ไม่มีท่ีดินทาํการผลิตน่ีเป็นกฎธรรมชาติ  รัฐจึงมีหนา้ท่ีปกป้องทรัพยสิ์นของเอกชน

และสถาบนัศกัดินาไว ้เสรีภาพและทรัพยสิ์นเป็นส่ิงท่ีมนุษยห์วงแหน     เพราะบ่งช้ีให้เห็นความเป็น

ปัจเจกชน (Individualism)       กฎหมายท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนตอ้งตระหนกัและรับทราบ  และตอ้งคงไว้

ซ่ึงทรัพยสิ์นและเสรีภาพของบุคคลเหล่าน้ีคือกฎธรรมชาติ       กฎธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติไดจ้ดั

ระเบียบไว ้เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงไดบ้ทบาทของรัฐควรลดบทบาทใหน้อ้ยลง

เท่าท่ีจะทาํได ้ ยกเลิกกฎหมายท่ีไม่จาํเป็นและขดักบักฎธรรมชาติ 
 

 ความเห็นในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (Property Right)  กลุ่มน้ีเห็นวา่    มนุษยทุ์กคนควร

มีสิทธิและพอใจท่ีจะไดรั้บผลจากแรงงานของตน               ดงันั้นทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีหามาไดจ้าก

แรงงานเจา้ของแรงงานจึงควรมีกรรมสิทธ์ิเตม็ท่ี 
 

 นกัธรรมชาตินิยมเห็นวา่   บ่อเกิดของความมัง่คัง่มาจากแหล่งเดียวคือท่ีดิน และผนืดินก่อให ้

เกิดผลผลิตส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิ   ภาษีอากรทั้งหมดไม่วา่จะเป็นภาษีทางตรงหรือทางออ้มลว้นมา

จากผลไดจ้ากผนืดิน              เพราะฉะนั้นการจดัเก็บภาษีควรจดัเก็บจากแหล่งเดียวหรือเก็บภาษีเด่ียว 

(Single Tax or Impot Unique)     การเก็บภาษีจากแหล่งเดียวคือ  จดัเก็บโดยตรงจากผลผลิตส่วนเกิน

หรือผลไดสุ้ทธิจากผนืดิน   ไม่ควรจดัเก็บจากแหล่งอ่ืน ๆ  เพราะจะเป็นการจดัเก็บภาษีซํ้ าซอ้นทาํให้

ส้ินเปลือง             ถา้จดัเก็บภาษีทางตรงจากเจา้ของท่ีดินเพียงแหล่งเดียว  ก็จะไดเ้งินภาษีเป็นจาํนวน

เท่ากบัท่ีจดัเก็บจากแหล่งอ่ืน  ไม่ควรเก็บภาษีจากเกษตรกรและชนชั้นผลิต (Artisan) อ่ืน   เพราะพวก

เขามีชีวติอยูท่ี่ระดบัพอประทงัชีพเท่านั้น ไม่เหลือส่วนเกินใด ๆ         ดงันั้น ภาระภาษี (Tax Burden) 

จะตกอยูเ่พียงแต่ระดบัของส่วนเกิน 
 

 ถา้ภาษีทาํใหผ้ลผลิตภาคเกษตรลดลง  แหล่งท่ีมาของความมัง่คัง่ก็จะลดลง           ถา้ตอ้งการ

รักษาความมัง่คัง่ของประเทศไว ้  ตอ้งเก็บภาษีจากส่วนเกินหรือผลไดสุ้ทธิเท่านั้น    โดยเก็บตรงจาก

เจา้ของท่ีดิน              บอโด (Abb Nicolas Baudeau)  เสนอใหเ้ก็บในอตัราร้อยละ 30  ของผลไดสุ้ทธิ  

ดงันั้น   งบประมาณรายจ่ายของรัฐควรจดัทาํอยา่งประหยดัท่ีสุด      ใหร้ายจ่ายเท่ากบัภาษีท่ีจดัเก็บได้

จากส่วนเกิน               รัฐบาลควรบริหารหรือปกครองประเทศโดยตระหนกัรับทราบและปฏิบติัตาม

กฎธรรมชาติ 
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บทที ่4 

ลทัธิคลาสสิค (Classical School) 

  

ทฤษฎีสาํนกัคลาสสิค   เนน้การวเิคราะห์ทางดา้นมหภาคมากกวา่จุลภาค โดยใหค้วามสนใจ

เร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาก      การวเิคราะห์จะเนน้ปรากฏการณ์ในระยะยาว

มากกวา่ระยะสั้น       สาํนกัคลาสสิคเช่ือในกฎตลาด ไม่สนใจปัญหาวฎัฎจกัรธุรกิจ (Business Cycle)  

เพราะในระยะยาวปัญหาดงักล่าวจะมีการปรับตวัและหมดไปเอง      โดยเนน้ในดา้นอุปทานมากกวา่

อุปสงค ์         แนวทางการพฒันาประเทศเนน้ท่ีพฒันาเทคโนโลย ี แรงงาน  และการสะสมทุน ท่ีเป็น

ปัจจยัการผลิตสินคา้  และไม่สนใจวา่จะมีอุปสงคพ์อในการซ้ือสินคา้ท่ีผลิตไดห้รือไม่ 
 

 ทฤษฎีและแนวคิดของสาํนกัคลาสสิคไดรั้บการยกยอ่งวา่          อธิบายการทาํงานของระบบ

เศรษฐกิจการแข่งขนัอยา่งเสรีไดดี้     แมน้จะมีขอ้บกพร่องแต่ก็เป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาทฤษฎี

และแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหเ้จริญกา้วหนา้และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 28 

 

แนวคดิหลกัในสํานักคลาสสิค 
 

 เป็นแนวคาํสอนท่ีแพร่หลายและยอมรับ     เป็นระบบท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ทาํใหเ้ศรษฐศาสตร์

เป็นศาสตร์แขนงหน่ึง    เป็นทฤษฎีท่ีนาํไปกาํหนดเป็นนโยบายของรัฐและช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างกบั

ลทัธิความคิดของสาํนกัอ่ืน 
 

 นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใชว้ธีิการศึกษาแบบอุปมาน  (Deductive)  คือ         สร้างกฎเกณฑ์

อธิบายปรากฏการณ์ แลว้หาขอ้มูลสนบัสนุนกฎเกณฑด์งักล่าว      เม่ือกฎเกณฑเ์ป็นท่ียอมรับเพราะมี

ขอ้มูลเพียงพอกฎเกณฑน์ั้นถือเป็นทฤษฎีต่อไป    ทฤษฎีท่ีสาํคญัของนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคไดแ้ก่ 

ทฤษฎีมูลค่า   ทฤษฎีค่าจา้ง   ทฤษฎีค่าเช่า   ทฤษฎีกาํไร   และกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงของการผลิต 

(Law of Diminishing Return to Scale)  เป็นตน้ 
 

                                                        
28

 สาํนกัประวติัศาสตร์ (Historical  School) เป็นลทัธิท่ีเกิดข้ึนในเยอรมนีกลางศตวรรษท่ี 19      มีแนวคิดวา่ ในการ

คน้ควา้หาขอ้เท็จจริงทางเศรษฐศาสตร์   ควรใชป้ระวติัศาสตร์และกฎทางเศรษฐศาสตร์เขา้ช่วย    ซ่ึงเป็นการทา้ทาย

แนวคิดของพวกคลาสสิควา่ ควรใชว้ธีิพิสูจน์ส่ิงท่ีเป็นจริงอยูแ่ลว้  โดยคิดหาเหตุผลต่าง ๆ อธิบายประกอบ 

 สาํนกัเศรษฐศาสตร์สถาบนั  (Institutional  Economics)   เป็นสาํนกัท่ีกล่าวถึงการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์

โดยเนน้ถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม          โดยอาศยัสญัชาติญาณ 

จิตวทิยา และประเพณีขนบธรรมเนียมเขา้ประกอบการอธิบาย   ซ่ึงแตกต่างกบัสาํนกัคลาสสิคท่ีเนน้เร่ืองเหตุจูงใจ 
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 การจดัระเบียบโดยธรรมชาติ (Natural Order)         เป็นแนวความคิดของพวกธรรมชาตินิยม 

ท่ีวา่ การประกอบการทางเศรษฐกิจ (อาชีพ) จะมีกฎบงัคบัอยูโ่ดยธรรมชาติ        รัฐบาลจะตอ้งไม่เขา้

แทรกแซงการกระทาํของเอกชน       หลกัการปล่อยใหเ้อกชนดาํเนินธุรกิจไปโดยเสรี (Laissez faire) 

และใหก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นกบัเอกชนจึงเกิดจากกฎน้ี 
 

 อดมั สมิธ   เช่ือวา่  การจดัระเบียบโดยธรรมชาติขดักบัการจดัระเบียบท่ีมนุษยว์างข้ึนไวเ้ป็น

กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนกระทาํตามนั้น        ดงันั้น สาระสาํคญัของการจดั

ระเบียบโดยธรรมชาติจึงเป็นเร่ืองประโยชน์ส่วนตวัของแต่ละบุคคลเขา้กนัไดก้บัประโยชน์ส่วนรวม  

เพราะประโยชน์ส่วนตวัเกิดข้ึนเองโดยสัญชาติญาณในประโยชน์ส่วนรวม           การจดัระเบียบโดย

ธรรมชาติคือ สิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากทรัพยสิ์นจากการใชแ้รงงานของตน  มีเสรีภาพเช่นคนอ่ืน

ในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั                การจดัระเบียบธรรมชาติยงัหมายถึง ส่ิงท่ีพระเจา้ใหม้าเพื่อ

ความสุขแก่มนุษยใ์หม้นุษยพ์อใจมากท่ีสุดและลงทุนนอ้ยท่ีสุด   เป็นคาํบญัชาท่ีให้โชคลาภซ่ึงมนุษย์

จะตอ้งทาํตาม           สรุปไดว้า่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของ อดมั สมิธ สืบทอดมาจากความคิดดา้น

ปรัชญาสังคม คือ  “ผลประโยชน์ส่วนตวั”  เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของคน 
 

 สาํนกัน้ีมีปรัชญาวา่    การแข่งขนัโดยเสรีจะกาํหนดราคา  ค่าจา้ง  ค่าเช่า  และกาํไร ข้ึนมาใน

ตลาด     คดัคา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่คนยากจน  เพราะทาํใหเ้ศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ      รัฐบาล

จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศ                  มนุษยย์อ่มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั  

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ์(อาชีพ) ยอ่มมีกฎและมีหลกั                 เอกชนและสังคมจะไดรั้บ

ความสาํเร็จมากท่ีสุด หากรัฐบาลไม่เขา้แทรกแซงในการดาํเนินธุรกิจเอกชน 
 

 ลทัธิน้ีเช่ือวา่   ควรใหม้นุษยมี์เสรีภาพทางเศรษฐกิจและมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของตน  จึง

เรียกไดห้ลายอยา่งเช่น  ลทัธิถือเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  ลทัธิปัจเจกชน (Individualism) หรือความเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวมหรือบุคคลอ่ืน       การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัโดยมีเสรีภาพ

ในการทาํสัญญาและถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นเป็นของตนน่ีเอง      ทาํใหเ้กิดพลงัในการประกอบกิจ 

การงานของมนุษย ์     เกิดความคิดเร่ืองมนุษยเ์ศรษฐกิจ (Economic  Man)  ท่ีสาํนกัคลาสสิคกล่าวถึง

และเป็นบ่อเกิดของสาํนกัคลาสสิค               มนุษยเ์ศรษฐกิจเป็นขอ้สมมุติใชใ้นการพิสูจน์ทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์    โดยสมมุติใหเ้ป็นบุคคลเศรษฐกิจคนหน่ึง   จะกระทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  (อาชีพ) 

หรือมีพฤติกรรมอยา่งหน่ึงดว้ยเหตุจูงใจทางเศรษฐกิจ คือ  หวงักาํไร   ดอกเบ้ีย   การพกัผอ่น  ความมี

อิสระ  ความมัน่คงสูงสุด             กล่าวอีกนยัหน่ึง เขาเป็นผูท่ี้จะกระทาํส่ิงใดอยา่งมีเหตุผลเพื่อใหเ้กิด

ความพอใจสูงสุดแต่ใหมี้การเสียสละนอ้ยท่ีสุด     ซ่ึงมนุษยท์ัว่ไปมกัจะทาํกนั     อยา่งน้ีแลว้จะทาํให้

เศรษฐกิจเป็นอยา่งไร 
 

 อดมั  สมิธ          ไดน้าํเอาแนวความคิดภายใตก้ฎธรรมชาติ   จากหนงัสือ Theory  of  Moral 

Sentiments ท่ีเขาเขียนเองมาผสมผสานกบัผลประโยชน์ของปัจเจกชนในสังคม                ดงัขอ้ความ
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ในหนงัสือ The Wealth of Nation ตอนหน่ึงวา่     “มิใช่เป็นความกรุณาของคนขายเน้ือ  คนหมกัเบียร์ 

หรือ คนทาํขนมปัง ท่ีทาํให้เรามีขา้วของกิน    แต่เป็นเพราะคนเหล่านั้นคาํนึงถึงผลประโยชน์ของเขา

ต่างหาก”                เพราะมนุษยมี์การผลิตและการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยมีพื้นฐานจากผลประโยชน์

ส่วนตวัและความรักตวัเองของมนุษย ์    การแลกเปล่ียนจึงเป็นช่องทางสาํคญัท่ีสร้างการประสานผล 

ประโยชน์ของตวัเองกบัผูอ่ื้น   ในขณะท่ีมนุษยก์ระทาํเพื่อตวัเอง  ก็ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมดว้ย

ในเวลาเดียวกนั             การกระทาํของปัจเจกชนมากมายในตลาด  โดยมิไดมี้การวางแผนหรือตกลง

กนัไวก่้อน   สภาพแบบน้ีสามารถท่ีจะเป็นไปไดแ้ละใหผ้ลดีท่ีสุดดว้ยตามความเช่ือของกฎธรรมชาติ  

การปล่อยใหเ้ป็นไปเองของตลาดจึงเป็นรากฐานความคิดแบบเศรษฐกิจเสรีนิยม 
 

 ผลประโยชน์ร่วม  (Mutual  Benefit)  ในสังคม    สามารถเกิดข้ึนไดห้รือไม่ตามความคิดขา้ง 

ตน้   ทั้งหมดมาจากอิทธิพลแนวคิดของนกัวทิยาศาสตร์และนกัปรัชญา         เซอร์ ไอแซค นิวตนั ให้

ความคิดไวว้า่   “โลกธรรมชาติเป็นโลกท่ีมีระเบียบและกฎเกณฑ”์     ตามความเช่ือแบบวทิยาศาสตร์   

ส่วนเอิร์ล  แห่งชาฟเบอร่ี  นกัปรัชญาและศีลธรรมเช่ือวา่      มนุษยมี์ศีลธรรม  ซ่ึงทาํใหม้นุษยแ์ยกได้

ระหวา่งการกระทาํท่ีถูกและท่ีผดิ   เป็นแรงถ่วงดุลความเห็นแก่ตวัของมนุษย ์    และสังคมมนุษยเ์ป็น

สังคมท่ีมีระเบียบ กฎเกณฑเ์หมือนกบัโลกกายภาพ      ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคมประสานกนั

ได ้             นอกจากน้ีก็ยงัมีนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงหลาย ๆ ท่านท่ีเช่ือวา่ สังคมมนุษยเ์ป็นสังคม

ประสานผลประโยชน์  กล่าวไดว้า่     มนุษยส์ามารถอยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการบงัคบักนัทุกฝีกา้ว  

สังคมมนุษยท่ี์ใหเ้สรีภาพแก่มนุษยจ์ะปรับตวัเขาสู่สภาพท่ีดีท่ีสุดไดเ้อง            โดยมีมือท่ีมองไม่เห็น 

(Invisible Hand) กาํกบั  ซ่ึงคือธรรมชาติการแลกเปล่ียนและผสานผลประโยชน์ของมนุษย ์        อดมั 

สมิธ ไดก้ล่าวถึงขอ้ยกเวน้ตามธรรมชาติบางอยา่งเช่น       ความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ของนาย 

จา้งและลูกจา้ง   พอ่คา้กบันกัอุตสาหกรรม   พอ่คา้กบัมวลชน   ชาวนาและเจา้ของท่ีดิน        แมว้า่จะ

ปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกของธรรมชาติแลว้ก็ตาม      ยอ่มมีการขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน์เสมอ  

จึงตอ้งมีการแทรกแซงกลไกธรรมชาติ     เพื่อให้เกิดการประสานผลประโยชน์ (Mutual  Benefit) ได้

อยา่งลงตวัและอยูบ่นความยุติธรรม 
 

 หนา้ท่ีของรัฐบาลควรมีบทบาทหรือทาํหนา้ท่ี   3   ประการคือ        หนา้ท่ีปกป้องการรุกราน

จากภายนอก       หนา้ท่ีรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม      และหนา้ท่ีสร้าง รักษา สถาบนัสาธารณะ ท่ีกลุ่ม

คนทัว่ไปไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากไม่มีกาํไรพอ   เช่น   รัฐบาลควรจดัใหมี้การบริการสาธารณะประ 

โยชน์         สมิธไดพ้ยายามระบุงานสาธารณะของรัฐบาล ไดแ้ก่ การสร้างถนน สะพาน คลอง ท่าเรือ 

กิจการไปรษณีย ์และการศึกษา 
 

 กลไกท่ีเป็นแกนสร้างความมัง่คัง่ใหเ้กิดในสังคม      อดมั สมิธ สนบัสนุนการแบ่งงานกนัทาํ 

(Division of Labor)   โดยเช่ือวา่ บุคคลแต่ละคนจะเป็นผูต้ดัสินใจท่ีดีท่ีสุดวา่  เขาควรจะทาํอะไรและ

ทาํอยา่งไรจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตวัเองมากท่ีสุด              ประโยชน์น้ีนอกจากจะหมายถึงเงินแลว้ ยงั

รวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีทาํใหชี้วติมีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้        ถา้กล่าวในทาง
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็คือ    การสร้างประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (Productivity  of  Labor) ให้

สูงข้ึน      ยอ่มหมายถึง การใชท้รัพยากรแรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือก็คือ ใชท้รัพยากรเท่าเดิม

แต่เม่ือประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนการผลิตผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย ถา้มีการทาํงานตามความชาํนาญเฉพาะ

ดา้น (Specialization) ของแรงงานในประเทศ   ก็จะทาํให้ผลผลิตรวมของประเทศสูงข้ึน      หรือการ

ผลิตท่ีไดผ้ลผลิตรวมสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้             แนวคิดน้ียงัประยกุตไ์ปถึงระบบเศรษฐกิจโลก  

ถา้ทุกประเทศผลิตสินคา้ท่ีตวัเองชาํนาญและนาํมาแลกเปล่ียนกนั        ก็จะทาํใหผ้ลผลิตรวมของโลก

เพิ่มข้ึน  หรือก็คือ สวสัดิการของโลกจะเพิ่มข้ึน หรือความมัง่คัง่ของโลกเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
 

 กลไกท่ีเป็นแกนสร้างความมีประสิทธิภาพในการผลิต  (Efficiency)   หรือก็คือการจดัสรร

ทรัพยากร (Resource Allocation) อยา่งมีประสิทธิภาพ       พร้อมกบักลไกสาํคญัท่ีเช่ือมโยงสังคมเขา้

ดว้ยกนัท่ีทาํใหธุ้รกิจและผลประโยชน์ผสมผสานกนั    ส่ิงท่ีสมิธคน้พบก็คือ “กลไกตลาด”  (Market 

Mechanism)   หรือเรียกอยา่งสมิธวา่  “มือท่ีมองไม่เห็น” (Invisible  Hand)    คือการใหโ้อกาสทุกคน

ไดต้ดัสินใจทาํในส่ิงท่ีเขาคิดวา่ดีท่ีสุดสาํหรับเขา         ความคิดสร้างสรรคเ์หล่านั้นจะก่อใหเ้กิดความ

มัง่คัง่แก่ประเทศ  เป็นการเสนอแนวความคิดแบบปัจเจกชนนิยม (Individualism)               ถา้อธิบาย

ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปัจจุบนัก็คือ    การเกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัสรรทรัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพเกิดจากกลไกราคา  (Price  Mechanism)    ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงในกลไกตลาด  เป็น

ผูด้าํเนินการ         เม่ือตลาดเป็นไปอยา่งเสรีผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากท่ีสุด จะเป็นผูเ้สนอซ้ือ

ปัจจยัการผลิตในราคาสูงสุดเพื่อเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตนั้นและนาํไปผลิตผลผลิตไดสู้งท่ีสุด บน 

แนวทางของกลไกตลาดท่ีให้กลไกราคาทาํงาน     จะเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากรไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิ 

ภาพสูงสุดดว้ย 
 

 มือท่ีมองไม่เห็นหรือกลไกตลาดยงัเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาต่าง  ๆ       ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ  

โดยท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งเขา้ไปยุง่เก่ียว              เพราะจะมีการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว  

ตวัอยา่งเช่น   การสูงข้ึนของราคาพลงังาน (นํ้ามนั)      จะทาํใหเ้กิดการปรับตวัในการประหยดันํ้ามนั

เป็นผลกระทบแรก             และถา้ราคานํ้ามนัสูงข้ึนมากก็จะมีความพยายามปรับปรุงเคร่ืองยนตใ์หมี้

ประสิทธิภาพประหยดันํ้ามนัมากข้ึน หรือาจแสวงหาพลงังานอ่ืนมาทดแทน       แต่ถา้ตน้ทุนของการ

เปล่ียนเคร่ืองยนตสู์งมากจนเกินไปก็อาจทาํใหเ้ป็นเคร่ืองยนตแ์บบ Hybrid              นอกจากน้ีรัฐบาล

อาจออกนโยบายสนบัสนุนในดา้นภาษีหรือมาตรการอ่ืน  ๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดการประหยดัการใชพ้ลงังาน

นํ้ามนั  ผลกระทบท่ีกล่าวมาอยูใ่นส่วนของผูใ้ชร้ถยนต ์            ส่วนผลกระทบในดา้นอุปทาน ผูผ้ลิต

จะพยายามแสวงหาแหล่งพลงังานเพิ่มเติม หรืออาจลดตน้ทุนการผลิตเพื่อลดราคา  จนราคาปรับเขา้สู่

ดุลยภาพ   ทุก ๆ ภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจก็จะถูกปรับไปดว้ย   และผลกระทบของราคานํ้ามนัก็จะ

หายไป  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือดุลยภาพจะเกิดการเปล่ียนไปเป็นดุลยภาพ ณ จุดใหม่      อีกแนวทางหน่ึงของ

การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพจุดใหม่  อาจอธิบายจากผลกระทบของราคาเพียงตวัเดียวโดยใชเ้ส้นอุปสงค์

และอุปทาน              เม่ือราคานํ้ามนัเปล่ียนมาก ๆ อนัเน่ืองมาจากการควบคุมการผลิตนํ้ามนัใหล้ดลง
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ของกลุ่ม OPEC    เส้นอุปทานเล่ือนไปเป็นเส้นใหม่ทางซ้ายมือ        ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคนํ้ามนั

ตามราคาท่ีสูงข้ึน   ตามพฤติกรรมท่ีอยูบ่นเส้นอุปสงค ์    เศรษฐกิจก็จะปรับเขา้สู่ดุลยภาพท่ีจุดใหม่   

แต่ถา้รัฐบาลมีการเขา้แทรกแซงราคานํ้ามนัในประเทศไม่สูงข้ึน   พฤติกรรมการบริโภคก็จะไม่ลดลง  

และรัฐบาลก็จะตอ้งแบกรับภาระการอุดหนุนนํ้ามนั ปัญหาก็จะไม่มีวนัหมดไป รัฐบาลไม่สามารถนาํ

เงินส่วนน้ีไปใชใ้นการพฒันาส่วนอ่ืน   ทาํใหก้ารใชท้รัพยากรภายในประเทศไม่มีประสิทธิภาพ และ

ถา้ทา้ยสุดรัฐบาลไม่ยอมรับภาระ โครงสร้างเศรษฐกิจไม่ปรับตวัเพื่อสะทอ้นการใชน้ํ้ามนั ก็จะทาํให้

ความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนดอ้ยลง 
 

 มือท่ีมองไม่เห็นหรือกลไกตลาดเป็นผูก้ระจายรายไดอ้ยา่งยติุธรรมในสังคม      ดงัท่ีกล่าวไว้

แลว้วา่  ผูซ้ื้อปัจจยัการผลิตจะจ่ายซ้ือปัจจยัการผลิตในราคาสูงสุด        นัน่ก็หมายถึง การวภิาครายได้

หรือการกระจายรายได ้(Income Distribution) ไดเ้กิดข้ึนอยา่งยติุธรรม       ผูท่ี้มีความสามารถสูงยอ่ม

เป็นผูไ้ดค้่าจา้งสูง และตรงขา้ม       ผูท่ี้มีทรัพยสิ์นดีก็จะไดผ้ลตอบแทนในรูปค่าเช่าท่ีสูงดว้ย      ผูท่ี้มี

เงินทุนก็จะไดต้น้ทุนเงิน (ดอกเบ้ีย) สูงท่ีสุดใหก้บัผูน้าํไปใชล้งทุน    บริษทัสามารถแสวงหากาํไรได้

สูงสุดภายใตก้ารแข่งขนัอยา่งเสรีท่ีมีการประสานผลประโยชน์ของผูซ้ื้อและผูข้าย      พร้อมกบัความ

พอใจสูงสุดของผูซ้ื้อในเวลาเดียวกนั 
 

 รัฐบาลไม่ควรเขา้แทรกแซงในกิจการของพ่อคา้                     อดมั สมิธ ต่อตา้นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของลทัธิพาณิชยนิยมอยา่งรุนแรง   เช่น     การตั้งกาํแพงภาษี      การออกขอ้จาํกดัในการคา้

ระหวา่งประเทศ    กฎหมายการกาํหนดหลกัแหล่ง หรือกฎหมายใหอ้าํนาจผกูขาด    เป็นตน้       อดมั 

สมิธ มิเพียงสนบัสนุนการแข่งขนั (Competition) อยา่งจริงจงัภายในประเทศ           แมแ้ต่การแข่งขนั

ในต่างประเทศก็เห็นควรให้มีการแข่งขนัอยา่งเสรี      เพราะจะเกิดผลดีจากการแข่งขนัหลายประการ

ระดบัราคาสินคา้จะเป็นสินคา้ราคาเดียว (One Price) เหมือนกนัทุกประเทศ              เป็นหลกัประกนั

ความสามารถในการแข่งขนั (competitiveness) ของประเทศในระยะยาว    มิไดมี้การบิดเบือนการใช้

ทรัพยากรไปในภาคการผลิตท่ีไม่เหมาะสม                   และประการสุดทา้ย เป็นส่ิงท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

สวสัดิการสังคมโลกจะดีข้ึน 
 

 “เป็นการเสนอแนวคิดในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  โดย

มุ่งผลกาํไรและผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค” 
 

 เศรษฐกิจทุนนิยมถูกผนวกไวก้บัเศรษฐกิจเสรีนิยม จนเกือบจะเป็นความหมายเดียวกนั    แต่

ในความเป็นจริงแลว้  มีความแตกต่างกนัแต่สามารถเดินไปดว้ยกนัได ้                    เศรษฐกิจทุนนิยม

เป็นระบบเศรษฐกิจให้ความเป็นอิสระกบัผูป้ระกอบการสูงสุดสามารถแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บั

กลุ่มทุนสูงสุด  สามารถสะสมกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งไม่จาํกดั     หรือก็คือสามารถเอาเปรียบ

ในระบบเศรษฐกิจได ้ ตราบใดท่ีอยูบ่นความถูกตอ้งของกฎหมาย          ดงันั้นการกระจายรายไดอ้าจ

เกิดการกระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มทุนได ้  ความเช่ือในกฎธรรมชาติท่ีจะทาํงานดา้นน้ีเพื่อความยติุธรรมใน
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สังคมไม่ชดัเจน  จึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นจุดอ่อนในระบบทุนนิยม         คนโดยทัว่ไปเช่ือวา่ เม่ือ

เป็นระบบเศรษฐกิจเสรีแลว้จะตอ้งใชร้ะบบทุนนิยมควบคู่กนัไปดว้ยจึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 28

29  ซ่ึงแนวคิดรูปแบบน้ีก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา                   เม่ือประเทศกลุ่ม

ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนไดเ้คล่ือนตวัเขา้มาสู่ระบบการคา้เสรีของโลกและก็อาจมาถึงจุดเปล่ียน

ในแนวคิดไดใ้นอนาคต 
 

 ประโยชน์ของผูบ้ริโภคสูงสุด       เป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นคู่ขนานกบัผลประ 

โยชน์ของระบบทุนนิยมท่ีแสวงหาผลประโยชน์เขา้สู่กลุ่มทุนสูงสุดท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในทุกยคุทุก

สมยั     ความเช่ือในกฎธรรมชาติจะผลกัดนัใหป้ระโยชน์กลบัมาสู่ผูบ้ริโภค     เม่ือการแข่งขนัเกิดข้ึน

สูงมากพอ    จะทาํใหมี้การลดตน้ทุนการผลิตมาอยูบ่นระดบัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด    ทั้งใน

รูปแบบของการลดตน้ทุน (Reduce Cost) หรือการพฒันาเทคโนโลย ี                   ผลประโยชน์ในรูป

ของการบริโภคไดสู้งมากข้ึน   เป็นความมัง่คัง่ของประเทศ    และปัจเจกชนท่ีอยูบ่นแนวคิดวตัถุนิยม 

(Materialism) ซ่ึงพวกคลาสสิคไดอ้ธิบายปรากฏการณ์ในลกัษณะเช่นน้ี                ในรูปการประสาน

ผลประโยชน์ของปัจเจกชนและสังคมในเทอมของดุลยภาพ   (หรือธรรมชาติ   เช่น   ราคาธรรมชาติ) 

ในระบบเศรษฐกิจ 
 

 กฎธรรมชาติ      จึงเป็นกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประสานผลประโยชน์ของทุก  ๆ  กลุ่มในระบบ

เศรษฐกิจใหไ้ดรั้บความพอใจของแต่ละกลุ่มสูงสุด          และเป็นกฎธรรมชาติท่ีพวกคลาสสิคเช่ือวา่ 

เป็นการจดัระเบียบโดยธรรมชาติ  ระบบเศรษฐกิจจึงตอ้งยอมรับ                นอกจากน้ี ระยะเวลาท่ีใช้

ในการปรับตวัของกลไกในตลาดก็ดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดขวางกนัและใชเ้วลาสั้น

เท่านั้น 
 

 ลทัธิความสุขส่วนตวัและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั    (Individualism  or  Self Interest) 

เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม          มีผูอ้ธิบายหลายคน คือ Hobbe  , 

Locke ,  Hutcheson  และ Bentham           แต่อธิบายโดยมิไดใ้ชก้ฎธรรมชาติแต่เป็นพฤติกรรมมนุษย ์ 

กลุ่มน้ีสรุปวา่  ส่ิงใดท่ีมนุษยท์าํไปมกัจะไดผ้ลตอบแทนอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ   ความพอใจและความ

เจบ็ปวด      แมก้ระนั้นมนุษยย์งัมีความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุด  ทุกคนจึงแสวงหาความสุขส่วนตวัก่อน  

การทาํงานไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสุข  ไม่มีผูใ้ดอยากทาํงาน  เวน้แต่มีความจาํเป็น 

 

                                                        
29

 ปัจจุบนัประเทศคอมมิวนิสตไ์ดห้นักลบัไปใชป้รัชญาการคา้เสรีและการใหเ้อกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นได้

อยา่งเสรี  แต่รูปแบบการปกครองยงัเป็นรูปแบบเดิม เพ่ือการถ่วงดุลอาํนาจของการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของ

ระบบเศรษฐกิจไว ้ไม่เช่ือในกลไกการทาํงานของกฎธรรมชาติ      และเรียกระบบตวัเองใหม่วา่   Socialism Market 

Economy                 ส่วนในการปกครองแบบประชาธิปไตยจะใชก้ลไกดา้นการคลงัในการจดัเก็บภาษี และการคืน

สวสัดิการใหก้บัชนชั้นแรงงาน ในบางคร้ังเรียกวา่ Social Safety Net 
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ข้อเทจ็จริง  ท่ีสามารถอธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อแนวคิดในทฤษฎีของพวกคลาสสิคและผลสรุปของ     

      ทฤษฎี    
 

สภาวะแวดลอ้มของเศรษฐกิจในยคุคลาสสิค    พบวา่   มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของระบบ

เศรษฐกิจองักฤษอนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรม     การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากร  

อตัราค่าจา้งตํ่าระดบัพอประทงัชีพ   มีการเอาเปรียบแรงงานสูงมาก   และนาํกาํไรท่ีไดไ้ปขยายลงทุน

ในเคร่ืองจกัรอยา่งมากมายและรวดเร็ว   แรงงานแทบไม่มีความสาํคญัในการผลิตเพราะมีอยูม่ากมาย

ไม่จาํกดั     ในขณะท่ีท่ีดินและทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจาํกดั        จึงทาํใหน้กัธุรกิจเกิดความไม่แน่ใจและ

คาดการณ์วา่ อตัราการเจริญเติบโตของผลผลิตรวมและกาํไรจะลดลง       นกัธุรกิจตอ้งสู้ศึกสองดา้น 

คือ พยายามทาํใหค้่าเช่าลดลงและอตัราค่าจา้งลดลง  เพื่อป้องกนัมิใหก้าํไรลดลง             นอกจากน้ีมี

ความเช่ือเศรษฐกิจเสรีนิยม  ใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรีในทุกตลาด (มาแทนท่ีแนวคิดของพวกพาณิชย 

นิยม) จะทาํใหก้ารจดัสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดไดดี้ท่ีสุด     ในดา้นการกระจายรายได ้มีความเช่ือวา่ ในระยะยาวแรงงานจะไดรั้บผลตอบแทน

เท่ากบัระดบัพอประทงัชีพ   ส่วนเจา้ของท่ีดินจะไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึนทุกที       ในขณะท่ีกาํไรจะ

ลดลงเร่ือย ๆ           แสดงถึงผลประโยชน์ของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมจะขดัแยง้กนัไดใ้นระยะยาว 

 

อดัม สมธิ (Adam Smith , 1723 - 1790) 
 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของ อดมั สมิธ   ถูกพิจารณาวา่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจสมยัใหม่         

สมิธมีอิทธิพลต่อนกัเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลมานานหลายทศวรรษ     หลงัจากท่ีไดแ้สดงแนวความ 

คิดหลกัท่ีมีการผสมกลมกลืนผลประโยชน์ระหวา่งผลประโยชน์ของปัจเจกชนและสวสัดิ การทาง

สังคม  ดว้ยเหตุท่ีรัฐไดป้ล่อยใหเ้ศรษฐกิจดาํเนินภายใตก้ารแข่งขนัของตลาด     ดงัปรากฏในหนงัสือ 

The Wealth of Nation                สมิธ พยายามอธิบายความหมายของความมัง่คัง่ (Wealth) ท่ีแตกต่าง

จากพวกพาณิชยนิยม    แต่ใชแ้นวเดียวกบัพวกฟิซิโอแครต ท่ีเนน้ใหมี้การผลิตสินคา้ไดม้ากมายตอบ 

สนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเหลือเฟือ   และอะไรเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะเกิดได ้      สมิธ 

เสนอใหมี้การปล่อยเสรีทางเศรษฐกิจ  (Laissez  faire)  แลว้กลไกต่าง ๆ ในเศรษฐกิจจะดาํเนินไปบน

หนทางท่ีถูกตอ้ง  โดยมีมือท่ีมองไม่เห็น (Invisible Hand) คอยควบคุมจดัการ (หรือกลไกตลาดในยคุ

ปัจจุบนั)   หรือก็คือ  การใหโ้อกาสทุกคนไดต้ดัสินใจทาํในส่ิงท่ีเขาคิดวา่ดีท่ีสุดสาํหรับเขา  ความคิด

สร้างสรรคเ์หล่าน้ีจะก่อให้เกิดความมัง่คัง่แก่ประเทศ (เสนอแนวคิด ปัจเจกชนนิยม : Individualism)  

บนหนทางเช่นน้ียงัเกิดกลไกการประสานผลประโยชน์ของสังคมไดอ้ยา่งลงตวัทั้งของปัจเจกชนและ

สังคม 
 

 การบริหารจดัการในการผลิตท่ี สมิธ สนบัสนุนมากคือ       การแบ่งงานกนัทาํ  (Division  of 

Labor)   จะเป็นกุญแจสาํคญัอีกดอกท่ีจะทาํใหป้ระเทศสามารถผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึนภายใตท้รัพยากร

เท่าเดิมและก็เป็นอีกแหล่งของการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัประเทศเพราะผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน   กลไก
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ท่ีจะเกิดข้ึนภายใตแ้นวคิดน้ีคือ      แรงงานจะผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึนเพราะประสิทธิภาพของแรงงาน 

29

30 (Productivity  of Labor) เพิ่มข้ึน     และเม่ือทาํไปในเวลาท่ียาวนานก็จะกลายเป็นความชาํนาญ

เฉพาะดา้น  (Specialization)             เป็นปัจจยัสาํคญัในการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมและเป็นการ

เพิ่มความ สามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ในการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

 ในยคุน้ี    เป็นยคุแห่งความรุ่งเร่ืองทั้งในดา้นเกษตรกรรม     อุตสาหกรรม     การคา้ระหวา่ง

ประเทศ และวทิยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรือง                ประเทศต่าง ๆ มีนโยบาย

ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมมากกวา่เกษตรกรรม       แนวคิดของสมิธ จึงสามารถประยกุตใ์ชก้บั

ระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งกลมกลืน  และยงัไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการดา้นการคลงัของรัฐบาล

ไวด้ว้ย              เพราะมีความแตกต่างในหลกัการและนโยบายการคลงัเม่ือเทียบกบัแบบเดิมของพวก

พาณิชยนิยม 
 

 สมิธ  ใหค้วามเห็นวา่       ความมัง่คัง่คือปริมาณของส่ิงจาํเป็นและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่อ

การดาํรงชีวติ  อนัเป็นผลผลิตของแรงงานและท่ีดิน  ยงัเห็นต่อไปอีกวา่ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐศาสตร์ 

คือ ความมัง่คัง่ของประเทศ เพราะเป็นการเพิ่มผลผลิตเพื่อการกินดีอยูดี่ของประชาชนทัว่ไป      ดชันี

ช้ีวดัเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ30

31 ของประเทศอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน     ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั

โครงสร้างเศรษฐกิจ (Economic Structure) ท่ีเกิดข้ึนในเวลาน้ีอยา่งเหมาะสม 
 

 นอกจากการปล่อยให้เศรษฐกิจเสรี (Laissez faire) แลว้    สมิธ เสนอใหมี้การแบ่งงานกนัทาํ 

(Division of Labor) เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายใตท้รัพยากรเท่าเดิม     ทั้งการเพิ่มของประสิทธิภาพแรง 

งานและความชาํนาญท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการเพิ่มผลผลิต        สมิธ อธิบายวา่ ความสามารถ

และประสิทธิภาพในการทาํงาน ข้ึนอยูก่บัการแบ่งงานกนัทาํจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญ  เม่ือไดท้าํงาน

เฉพาะอยา่งและจะไดผ้ลผลิตมากข้ึน            การแบ่งงานกนัทาํจะทาํใหแ้รงงานมีการพฒันา สามารถ

                                                        
30

 การวดัประสิทธิภาพของแรงงาน        สามารถใชด้ชันีช้ีวดัอยา่งง่ายเป็นแบบอตัราส่วน  จาํนวนผลผลิต / แรงงาน 

1 คน             ถา้แรงงานสามารถผลิตสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนโดยใหปั้จจยัการผลิตอ่ืนคงท่ี ก็หมายถึงประสิทธิภาพแรงงาน

เพ่ิมข้ึน  หรือถา้มีการเพิ่มปัจจยัทุน (เคร่ืองจกัร) เขา้มาก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานไดเ้ช่นกนั     การใชด้ชันี

ช้ีวดัแบบยากก็จะใชฟั้งกช์ัน่การผลิตมาวดั     โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย  ทุน  และแรงงาน   เช่น     Q = βαLKA.      

ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิของแรงงาน (β) เพ่ิมข้ึน  ก็หมายถึงประสิทธิภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน                  สาํหรับความชาํนาญ

เฉพาะดา้น อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัง่สมช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ียอมรับ    เช่น   นาฬิกาสวสิ       ตอ้งมีประวติัศาสตร์

การผลิตและพฒันาท่ีต่อเน่ืองมายาวนาน         หรือการผลิตสินคา้ท่ีใชว้ตัถุดิบทอ้งถ่ินท่ีไม่มีท่ีใดหาไดม้าผลิตสินคา้ 

เป็นตน้ 
31

 การวดัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จะใชผ้ลผลิตภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาคงท่ี     เป็นขอ้มูลคาํนวณ   

สูตร 100*
2556

25562557

GDP
GDPGDP −             เป็นการวดัเฉพาะการเพิ่มของปริมาณผลผลิต โดยไม่มีผลกระทบของ

ราคาเขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะใช ้GDP ณ ราคาคงท่ี  
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ประดิษฐเ์คร่ืองทุ่นแรง  เพื่อช่วยใหก้ารทาํงานไดเ้ร็วข้ึน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน           สมิธ ยกตวัอยา่ง

การผลิตเขม็หมุดในโรงงานท่ีมีคนงาน 10 คน      ถา้ทุกคนทาํงานตั้งแต่ตน้จนขั้นสุดทา้ย  คนหน่ึงจะ

ไดเ้ขม็หมุดเพียง 20 เล่มใน 1 วนั         แต่ถา้มีการแบ่งงานกนัทาํจะผลิตเขม็หมุดได ้4,800  เล่มต่อวนั   

การแบ่งงานกนัทาํจะช่วยเพิ่มผลผลิตอยา่งมหาศาลและสามารถนาํไปใชก้บัการผลิตทุกชนิด       เพื่อ

เพิ่มผลผลิตและนาํไปแลกเปล่ียนสินคา้ส่ิงของซ่ึงกนัและกนั 
 

 การแบ่งงานกนัทาํมีขอบเขตของตลาดเป็นตวักาํหนด      เพราะการแลกเปล่ียนถูกจาํกดัดว้ย

ขนาดของตลาดจึงส่งผลไปสู่ขอบเขตของการแบ่งงานกนัทาํ       ถา้ตลาดมีขนาดเล็กก็ไม่ปรารถนาท่ี

จะผลิตสินคา้ชนิดเดียวเพราะตลาดมีไม่เพียงพอ    ตลาดจะใหญ่เท่าใดจึงข้ึนอยูก่บัการสร้างอาณาเขต

ตลาด   ถา้มีการขนส่งท่ีสะดวกและการคา้ท่ีเสรีไม่มีการเก็บภาษีสินคา้ผา่นแดนตลาดภายในประเทศ

ก็จะขยายใหญ่ข้ึน         ดงันั้น การคา้ระหวา่งประเทศจึงเป็นเหตุผลหลกัของการสร้างอาณาเขตตลาด

ใหมี้ขนาดใหญ่   การลดตน้ทุนจากการแบ่งงานกนัทาํจะทาํไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  จนประเทศท่ีมีการคา้

เสรีท่ีนอ้ยกวา่ไม่สามารถขายแข่งขนัได ้        องักฤษประสบผลสาํเร็จในการพฒันาสู่มหาอาํนาจทาง

เศรษฐกิจเพราะการเลือกใชน้โยบายท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

 นอกจากน้ี     สมิธ   ยงัไดจ้าํแนกประเภทของแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ  (Productive  Labor) 

และแรงงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Unproductive Labor) ชนิดของแรงงานก็เป็นตวักาํหนดความมัง่คัง่

ของประเทศอีกปัจจยัหน่ึง       เป็นความเช่ือของสมิธในยคุนั้นท่ีวา่ สัดส่วนของแรงงานท่ีมีประสิทธิ 

ภาพมากจะสร้างความมัง่คัง่ไดม้าก    เพราะเป็นแรงงานท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลผลิต  มูลค่าเพิ่ม

ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดช้ดัเจนจากรูปร่างและมูลค่ามากกวา่วตัถุดิบท่ีนาํมาใชก้ารผลิต        ส่วนแรงงานท่ี

ไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นงานดา้นบริการ เช่น คนใช ้แพทย ์ทหาร ฯลฯ   ควรมีสัดส่วนใหน้อ้ย  (เป็น

ความเช่ือคลา้ย ๆ กบัพวกฟิซิโอแครต) 
 

 การแบ่งงานกนัทาํยงัข้ึนกบัปริมาณทุนอีกดว้ย       สังคมท่ีไม่มีการแลกเปล่ียน ก็จะไม่มีการ

แบ่งงานกนัทาํ  การสะสมทุนมีความจาํเป็นนอ้ย           แต่ถา้เป็นสังคมอุตสาหกรรมความจาํเป็นของ

การแบ่งงานกนัทาํและสะสมทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็เป็นส่ิงจาํเป็นในการแข่งขนั    วงจร

ของการแข่งขนัก็จะเกิดเป็นแรงผลกัข้ึน    ยิง่มีการสะสมทุนมากก็ยิง่มีการแบ่งงานกนัทาํมากเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแรงงานกลายเป็นวงจรท่ีหมุนไปเร่ือย ๆ       นอกจากน้ี ปริมาณทุนจะเป็นส่ิงจาํกดั

การพฒันาอุตสาหกรรมประเทศท่ีมีการสะสมทุนมากก็ยิง่สามารถพฒันาอุตสาหกรรมไดก้วา้งขวาง  

ในยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม      การแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป็นเร่ืองการแข่งขนัในดา้นการสะสม

ทุน    เพื่อสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรมาใชใ้นอุตสาหกรรม       และการเกิดข้ึนของนวตกรรมก็จะเป็น

แรงผลกัใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมต่อไปขา้งหนา้          แต่ปริมาณการ

สะสมทุนก็ข้ึนอยูก่บัการออมของประเทศ   ซ่ึงเป็นการกระทาํของสมาชิกแต่ละคนในสังคมเอง    ซ่ึง

ต่างตอ้งการยกระดบัสภาพความเป็นอยูข่องตน  การออมทรัพยเ์พื่อลงทุน   เป็นการกระทาํเพื่อตวัเอง

ของมนุษยแ์ต่ละคนโดยแทมิ้ใช่เป็นการกระทาํของสังคม 
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 กล่าวไดว้า่    ใจความสาํคญัของทฤษฎีมาจากการผลิตและการแลกเปล่ียน ท่ีเป็นจุดหมายทาํ

เพื่อประโยชน์ของตวัเองโดยแท ้ แต่ก็ทาํใหส้ังคมโดยรวมดีข้ึนดว้ย            มนุษยอ์อมทรัพยก์็เพื่อยก

ฐานะของตวัเอง     แต่ผลท่ีไดคื้อการขยายตวัของการแบ่งงานกนัทาํ    การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และการเพิ่มผลผลิตของประเทศ 
 

 กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ     ในทรรศนะของสมิธมีส่วนสัมพนัธ์กบัแรงงาน

และการสะสมทุนของประเทศ      เป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้กิดวงลอ้ของการแบ่งงานกนัทาํและ

การแลกเปล่ียนท่ีเป็นหวัใจของการบริหารอุตสาหกรรม    ส่วนแรงขบัเคล่ือนในระยะยาวกลบัข้ึนอยู่

กบัการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง        เป็นแรงขบัในการแข่งขนักบัอุตสาห 

กรรมในประเทศอ่ืน ๆ            ดงัท่ีพบวา่ ในยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรมการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ เป็น

ส่ิงท่ีกาํหนดชยัชนะของการแข่งขนัอยา่งแทจ้ริง   แนวคิดเหล่าน้ีก็ไดก้ลายเป็นทฤษฎีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่อมา        นอกจากน้ี สมิธ เห็นวา่ การประหยดัเป็นการสร้างอนาคต 

ทาํใหก้ารออมมากข้ึน ทาํให้การสะสมทุนเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย     เพราะปริมาณการสะสมทุนของ

ประเทศกาํหนดจากปริมาณการออมของประเทศ เพื่อนาํไปจา้งแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Productive 

Labor) ทาํใหผ้ลผลิตของประเทศเพิ่มมากข้ึน       เป็นการวางแผนหรือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของ

ประเทศและกลายมาเป็นหวัใจสาํคญัของเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อมา 32 
 

 ในสังคมเศรษฐกิจท่ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเป็นอิสระต่อกนั        และต่างก็มีเสรีภาพในการผลิต

และการบริโภค มีปัญหาวา่ การผลิตจะปรับตวักบัความตอ้งการอยา่งไร     สมิธเป็นนกัเศรษฐศาสตร์

คนแรกท่ีแสดงให้เห็นถึงการทาํงานของกลไกราคาท่ีมาตอบคาํถามขา้งตน้       นอกจากน้ีกลไกราคา

ทาํใหก้ารกระจายผลผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      กลไกราคาหรือการกาํหนดข้ึนเป็นราคาของ

ส่ิงของท่ีนาํมาแลกเปล่ียนกนัในตลาด 
 

 ทฤษฎีมูลค่าและราคา (Theory  of  Value  and  Price)  ของสมิธ      อธิบายจากแนวคิดเดิมท่ี

กล่าววา่  มูลค่ามีอยูส่องชนิด   คือ มูลค่าในการใชง้าน (Value in Use)    และมูลค่าในการแลกเปล่ียน 

(Value in Exchange)           มูลค่าในการใชง้านข้ึนอยูก่บัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชข้องส่ิงของนั้น  

นกัเศรษฐศาสตร์รุ่นหลงัสมิธ จะเรียกวา่ ประโยชน์ (Utility)    ส่วนมูลค่าในการแลกเปล่ียน หมายถึง

อาํนาจซ้ือของส่ิงของนั้นวา่แลกเปล่ียนกบัส่ิงอ่ืนไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
 

 แต่มูลค่าทั้งสองประเภทอาจไม่เก่ียวขอ้งกนัไดใ้นบางกรณี   เช่น    กรณีการเกิดความขดัแยง้

ในมูลค่า (Paradox of Value)                  ส่ิงหน่ึงมีประโยชน์ในการใชม้าก เช่น นํ้า  แต่มีมูลค่าในการ

แลกเปล่ียนตํ่า เพราะเป็นของหาง่าย     แต่เพชรมีมูลค่าในการใชง้านตํ่า แต่มีมูลค่าในการแลกเปล่ียน

                                                        
32

 ดูโมเดล IS ของเคนส์เซียนท่ีเป็นการสร้างดุลยภาพในตลาดผลผลิตประกอบดว้ยการลงทุน   (หรือการสะสมทุน) 

และการออมของประเทศ 
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สูง    เน่ืองจากเป็นของหายาก  (ความหาง่ายและหายากไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดมูลค่า  

ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์ก็จะใชป้ระเด็นน้ีในการอธิบายมูลค่าหลงัจากน้ีต่อไป) 
 

 มูลค่าในการแลกเปล่ียน    กาํหนดจากจาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ และใชเ้ป็นฐาน 

(Numeraire) ในการแลกเปล่ียน  ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนในสมยัโบราณ           สมิธ จึงเสนอวา่ การใช้

แรงงานเป็นเคร่ืองวดัมูลค่ามีปัญหาในเร่ืองคุณภาพของแรงงาน        จึงใชเ้งินเป็นเคร่ืองวดัมูลค่าของ

ส่ิงของแทน       สมิธ ใชต้น้ทุนการผลิตท่ีวดัเป็นตวัเงินมาใชว้ดัมูลค่าซ่ึงก็คือ ราคา      ส่วนประกอบ

ของตน้ทุนการผลิตนั้น     สมิธเห็นวา่  มีปัจจยัการผลิตเพียงตวัเดียวคือแรงงานเป็นผูผ้ลิตสินคา้  และ

เกิดเป็นทฤษฎีมูลค่าเกิดจากแรงงาน (Labor Theory of Value)32

33  ท่ีคาร์ล มาร์กซ์ นาํไปใช ้
 

 มูลค่าในการแลกเปล่ียน จึงเป็นราคาตลาด (Market Price)   ซ่ึงถูกกาํหนดจากการซ้ือขายกนั

จริง   หรือราคาสมดุลในระยะสั้นท่ีถูกกาํหนดจากอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้   อาจสูงหรือตํ่ากวา่

ราคาธรรมชาติ (Natural Price)  ในท่ีน้ีก็คือราคาสมดุลในระยะยาวใชก้ฎธรรมชาติมาอธิบาย    แต่ใน

ระยะยาวแลว้ราคาตลาดจะตอ้งเท่ากบัราคาธรรมชาติเสมอ    เพราะเป็นการจดัระเบียบโดยธรรมชาติ 

(Natural Order)  
 

 การเกิดข้ึนของราคาตลาด มาจากกลไกของอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้       ซ่ึงก็คือทฤษฎี

ราคาของวชิาเศรษฐศาสตร์    การผลิตปรับตวักบัความตอ้งการผา่นการปรับตวัของระดบัราคา    การ

อธิบายกลไกก็จะดูจากอุปสงคแ์ละอุปทานในเวลานั้นไม่สมดุล    ถา้มีอุปสงคม์ากกวา่อุปทานก็จะทาํ

ใหร้าคาในตลาดสูงข้ึนจนไปสมดุลกบัอุปทานในเวลานั้น     หรือในทางตรงขา้ม มีอุปทานมากกวา่ก็

จะมีการปรับลดราคาลงมาจนเขา้สู่สมดุล                การอธิบายการปรับตวัของราคาตลาดเท่ากบัราคา

ธรรมชาตินั้นก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนัแต่ไดเ้พิ่มการอธิบายการเคล่ือนไหวของปัจจยัการผลิตรวมเขา้

ไปดว้ย 
 

 การปรับตวัของตลาดจะเกิดข้ึนเม่ือราคาตลาดไม่เท่ากบัราคาธรรมชาติ                ถา้การผลิต

ปัจจุบนัมีนอ้ยกวา่อุปสงค ์    ราคาตลาดจะสูงกวา่ราคาธรรมชาติ         สามารถตีความเป็นนยัยะไดว้า่ 

ปัจจยัการผลิตของสินคา้จะไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่ ณ อตัราธรรมชาติ   ทั้งค่าจา้ง  กาํไร  และค่าเช่า

ตลาดจะสูงกวา่อตัราธรรมชาติของแต่ละปัจจยัการผลิต   หรือก็คือการตอบแทนในอุตสาหกรรมน้ีจะ

สูงกวา่อุตสาหกรรมอ่ืน            ทาํใหดึ้งดูดปัจจยัการผลิตท่ีมีการจ่ายใหต้ํ่ากวา่อตัราธรรมชาติเขา้มาสู่

อุตสาหกรรมน้ี        ในทา้ยสุดอตัราปัจจยัของตลาดก็จะค่อย ๆ ลดลง ตามกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง

ของการผลิตจนเขา้สู่อตัราธรรมชาติ เป็น   อตัราค่าจา้งธรรมชาติ   อตัราค่าเช่าธรรมชาติ   อตัรากาํไร

                                                        
33

 หนงัสือหลายเล่มไดโ้ตแ้ยง้วา่   สมิธ ไดร้วมปัจจยัการผลิตอ่ืนไวใ้นตน้ทุนดว้ย  เช่น ค่าเช่า กาํไร       โดยกล่าววา่ 

สมิธใชม้าตรฐานวดัมูลค่าขั้นสุดทา้ยแลว้คือแรงงาน มิไดห้มายความวา่ปริมาณของแรงงานกาํหนดมูลค่าของสินคา้ 

เพียงบอกวา่ มูลค่าของสินคา้สามารถเทียบออกมาไดเ้ป็นปริมาณของแรงงาน ....... ซ่ึง โรเบิร์ต โอเวน ก็นาํวธีิการน้ี

ไปใช ้
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ธรรมชาติ                    ในทางตรงขา้มถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่ราคาธรรมชาติก็สามารถอธิบายดว้ยวธีิการ

เดียวกนัน้ี       ระดบัราคานอกจากกาํหนดมูลค่าของสินคา้แลว้ ก็ยงัทาํหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร 

(Resource  Allocation) ในระบบเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยติุธรรมโดยรัฐไม่ตอ้งเขา้

มายุง่เก่ียว                 ดงันั้น การปล่อยใหปั้จจยัในการผลิตเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี ไม่มีส่ิงกีดขวางการ

เคล่ือนยา้ย     มนุษยทุ์กคนมีเสรีภาพท่ีจะเปล่ียนงานจากท่ีรายไดต้ ํ่าไปสู่รายไดสู้ง   และการปล่อยให้

อตัราค่าจา้งเป็นไปตามกลไกตลาด  รัฐบาลไม่เขา้มาแทรกแซงกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า      นโยบาย

เศรษฐกิจเสรีเช่นน้ีจะนาํระบบสู่ดุลยภาพเอง      และทาํใหร้าคาตลาดเป็นราคาท่ีไม่สูงหรือตํ่าเกินไป  

แต่จะเท่ากบัราคาธรรมชาติ     กลไกการปรับตวัจากราคาตลาดเขา้สู่ราคาธรรมชาตินั้น    สมิธ เช่ือวา่ 

จะดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วเกิดข้ึนในระยะเวลาสั้น ๆ ท่านั้น    นัน่ก็คือ การทาํงานของมือท่ีมองไม่เห็น

ของสมิธในเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร  ซ่ึงก็ใชแ้นวทางเดียวกนัน้ีอธิบายในดา้นอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
 

 แต่ถา้ผูผ้ลิตสินคา้มีวธีิการพิเศษท่ีสามารถทาํใหปั้จจยัการผลิตลดลงไดม้าก  หรือการผกูขาด

ปัจจยัการผลิต เช่น ท่ีดิน วตัถุดิบ เงินทุน ทาํให้เกิดการผกูขาดในตลาดได ้   ผูผ้กูขาดจะจาํกดัอุปทาน

สินคา้ใหน้อ้ยอยูเ่สมอตํ่ากวา่ระดบัธรรมชาติ            ทาํให้ขายสินคา้ไดใ้นราคาสูงกวา่ราคาธรรมชาติ     

ดงันั้นราคาผกูขาดเป็นราคาท่ีสูงท่ีสุด   ขณะท่ีราคาธรรมชาติหรือราคาท่ีปล่อยใหมี้การแข่งขนัเสรีจะ

เป็นราคาท่ีตํ่าท่ีสุด 
 

 ในสังคมเศรษฐกิจของสมิธ           หน่วยเศรษฐกิจอิสระทั้งหลายจะเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัโดย

ตลาด    เป็นท่ีแลกเปล่ียนให้ประโยชน์กบัทั้งสองฝ่ายและสังคมรวมไปดว้ย     หรือก็คือ ระบบตลาด

เป็นระบบท่ีมีการแข่งขนัเสรี      ในระบบเสรีหน่วยเศรษฐกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพก็จะอยูไ่ม่ไดภ้ายใต้

การแข่งขนัเขม้ขน้มีการขาดทุนเลิกกิจการไป   รวมทั้งแรงงานก็จะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ

จึงจะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตเพื่อใหผ้ลตอบแทนสูงสุด      กล่าวไดว้า่ ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมจึงเป็น

แนวคิดของผูเ้ขม้แขง็เป็นผูอ้ยูร่อดหรือลทัธิแบบดาวนิ (Dawinsianism) 
 

 จะเห็นไดว้า่ในทรรศนะของสมิธ       รัฐบาลมีหนา้ท่ีเพียงเป็นคนกลาง   คอยรักษากฎเกณฑ์

ของสังคมและคอยตดัสินโดยยติุธรรม       และใหบ้ริการกิจการรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมบาง

ประการเท่านั้น  นอกนั้นปล่อยใหเ้ป็นกิจกรรมของปัจเจกชน              ตามความคิดลกัษณะน้ี รัฐบาล

เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีรับใชปั้จเจกชนรวมอยูเ่ป็นสังคมได ้
 

 อตัราค่าจา้งแรงงาน      จากท่ีกล่าวมาแลว้อตัราค่าจา้งในระยะยาวหรืออตัราค่าจา้งธรรมชาติ 

จะอยูท่ี่ค่าจา้งพอยงัชีพ (Subsistence Level)        ส่วนอตัราค่าจา้งตลาดจะถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละ

อุปทานของแรงงาน            อุปสงคข์องแรงงานกาํหนดมาจากกองทุนค่าจา้ง (Wage Fund) ไดม้าจาก

การออมของบุคคลทัว่ไปและจากกาํไรของธุรกิจ       ส่วนอุปทานแรงงานข้ึนอยูก่บัจาํนวนประชากร  

ซ่ึงอตัราค่าจา้งจะเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างประชากรตามทฤษฎีของมลัธสั           เม่ือไรกองทุน

ค่าจา้งสูง ประชากรนอ้ย อตัราค่าจา้งจะสูง ความเป็นอยูดี่    อตัราการเพิ่มของประชากรเพิ่มข้ึนทาํให้
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ค่าจา้งลดลงมาอยูท่ี่ระดบัพอประทงัชีพ (อตัราค่าจา้งธรรมชาติ)     และในทางตรงกนัขา้ม ถา้กองทุน

ค่าจา้งลดจาํนวนลงนอ้ยกวา่ประชากร จะเกิดการแยง่งานกนัทาํ   อตัราค่าจา้งลด จาํนวนประชากรจะ

ลดลง  ทา้ยสุดอตัราค่าจา้งจะปรับตวัสูงข้ึนไปสู่ท่ีระดบัดุลยภาพระยะยาวอีกคร้ัง       การพิจารณากล 

ไกตลาดของตลาดแรงงานใชก้องทุนค่าจา้งแทนดา้นอุปสงค ์   และใชก้ารเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง

ประชากรแทนดา้นอุปทานของแรงงาน           เม่ือกลไกทั้งสองทาํงานก็จะอธิบายการเคล่ือนตวัไปสู่

ดุลยภาพในระยะยาวได ้         แต่ก็เป็นระดบัพอประทงัชีพเท่านั้นเป็นความเช่ือจากสภาพในตอนนั้น 
 

 ค่าเช่า คือส่ิงตอบแทนจากการใชท่ี้ดิน  ซ่ึงผูเ้ช่าตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้ของท่ีดิน         ค่าเช่าจะมาก

หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของท่ีดินท่ีจะใหผ้ลผลิตออกมา     สมิธ ใหค้วามเห็นวา่ เจา้ของ

ท่ีดินไม่ค่อยมีส่วนในการปรับปรุงท่ีดินมากนกั    แต่จะเรียกเก็บค่าเช่าสูงเสมอโดยถือกรรมสิทธ์ิจาก

การเป็นเจา้ของท่ีดิน   สมิธจึงเรียกค่าเช่าวา่ เป็นราคาผกูขาด 
 

 กาํไร     สมิธ มีความเห็นวา่           การเปล่ียนแปลงอตัรากาํไรข้ึนอยูก่บัการเจริญเติบโตของ

ประเทศ    เม่ือเศรษฐกิจดีประเทศเจริญมัง่คัง่   การสะสมทุนมาก มีการแข่งขนัสูง อตัรากาํไรจะตํ่าลง   

แต่อาจสูงข้ึนไดถ้า้มีการคน้พบดินแดนใหม่    หรือมีความเจริญทางดา้นการคา้  มีช่องทางท่ีจะลงทุน

ใหม่              อาจกล่าวไดว้า่ อตัรากาํไรจะข้ึนอยูก่บัปริมาณการสะสมทุนของประเทศ  เป็นความเช่ือ

โดยทัว่ไปจากสภาพในตอนนั้น 
 

 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ      เป็นการเปล่ียนความเช่ือของนกัเศรษฐศาสตร์ในเวลานั้นท่ี

เปล่ียนจากแนวทางคุม้ครองปกป้อง (Protection)  การคา้ของประเทศมาสู่การคา้เสรีระหวา่งประเทศ

โดยเช่ือวา่ จะใหป้ระโยชน์สูงสุดกบัประเทศ        ส่วนทางดา้นการเงินก็จะมีมือท่ีมองไม่เห็นปรับตวั

ใหร้ะบบการเงินของประเทศเป็นไปอยา่งเหมาะสมและสามารถแกปั้ญหาการเกินดุลการคา้ หรือขาด

ดุลการคา้โดยตวัของมนัเองรัฐไม่จาํเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง 
 

 การคา้ระหวา่งประเทศจะเป็นการเปิดตลาดใหก้วา้งข้ึน   ช่วยใหมี้การแบ่งงานกนัทาํมากข้ึน  

การผลิตภายในประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      การเขา้แทรกแซงของรัฐบาลจะทาํใหเ้กิดการ

จาํกดัสินคา้โดยการตั้งกาํแพงภาษี (Tariff)  หรือการหา้มสินคา้นาํเขา้    จะทาํใหเ้กิดการผกูขาดสินคา้

นั้น  เพราะผูไ้ดรั้บประโยชน์คือพอ่คา้หรือนกัอุตสาหกรรมแต่ผูเ้สียหายคือผูบ้ริโภค           การปล่อย

เสรีทางการคา้ระหวา่งประเทศจึงเป็นเป้าหมายมุ่งใหป้ระโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูบ้ริโภค  สามารถ

มีสินคา้ดีและราคาถูกไวบ้ริโภค  เพราะตลาดมีการแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้        ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้ใดไดถู้กและมีคุณภาพก็จะจดัจาํหน่ายไดม้าก เกิดการแบ่งงานกนัทาํ  ประเทศสามารถ

เป็นผูช้าํนาญในการผลิตสินคา้ใดสินคา้หน่ึงและนาํมาแลกเปล่ียนกนัได ้    ผลประ โยชน์ก็จะเกิดแก่

ประเทศและสวสัดิการโลกก็จะดีข้ึนตามทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้         สมิธอธิบายการแบ่งงานกนัทาํ

ระหวา่งประเทศโดยให้แต่ละประเทศมีความชาํนาญในการผลิตสินคา้แต่ละประเภท     แสดงออกมา

ในรูปของตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีตํ่ากวา่อีกประเทศหน่ึง         เป็นการแสดงผลประโยชน์ในการแลก 
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เปล่ียนอยา่งเปิดเผยชดัเจนไม่มีการตีความใดอีก เรียกวา่ ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์ (Absolute 

Advantage)  ต่อมา ริคาร์โด ก็ไดข้ยายการตีความใหก้วา้งข้ึน 
 

 ในการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศ     สมิธสนบัสนุนใหน้าํเงินตราท่ีเป็นกระดาษออก

ใชแ้ทนโลหะ (ทองคาํ) เพราะประหยดั สะดวก        แต่ปริมาณของเงินกระดาษตอ้งไม่เกินมูลค่าของ

ทองคาํและโลหะท่ีประเทศมีอยู ่         หมายถึงเงินกระดาษสามารถวดัค่าออกมาในรูปของทองคาํได้

ตามท่ีรัฐประกาศไว ้เป็นระบบการเงินแบบมาตรฐานทองคาํในยคุต่อมา 
 

 การคลงัรัฐบาล            ตามท่ีสมิธไดก้าํหนดหนา้ท่ีของรัฐบาลไวคื้อ   หนา้ท่ีป้องกนัประเทศ 

หนา้ท่ีรักษาความสงบ และบริการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเอกชนไม่สามารถทาํได ้     เม่ือมีรายจ่ายของรัฐ 

จึงตอ้งมีการบริหารดา้นรายรับของรัฐ          ตามแนวคิดการคลงัรัฐบาลแบบเบ้ืองตน้  แหล่งท่ีมาของ

รายได ้   สมิธกาํหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากบริการของรัฐ           เงินรายได้

สาํหรับใชจ้่ายในการป้องกนัประเทศและค่าใชจ่้ายในราชสาํนกัควรไดม้าจากภาษีอากร         รายจ่าย

ดา้นการรักษาความยติุธรรมควรเก็บจากค่าธรรมเนียมท่ีใหบ้ริการ                  ส่วนรายจ่ายดา้นบริการ

สาธารณะ เช่น สร้างถนน  สะพาน ท่าเรือ ควรเก็บค่าธรรมเนียมจากผูไ้ดรั้บประโยชน์  และค่าใชจ่้าย

ดา้นการศึกษา ศาสนา ควรจะไดจ้ากการเก็บภาษีหรือจากการบริโภคก็ยิง่ดี 
 

 หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีมีความยติุธรรม   เสมอภาค   ชดัเจน   และมีประสิทธิภาพ          ไดถู้ก

นาํมาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการบริหารการคลงัดา้นการจดัเก็บภาษี           และเป็นท่ีนิยมมาจนถึงทุก

วนัน้ี    ประกอบดว้ย 

• หลกัเสมอภาค (Equality)     ทุกคนควรจ่ายภาษีเป็นการตอบแทนผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

บริการตามความสามารถของแต่ละบุคคล (Ability to Pay)   คือข้ึนอยูก่บัรายไดข้องแต่

ละคน 

• หลกัความแน่นอน (Certainty) คือมีหลกัท่ีแน่นอนวา่    จะตอ้งเสียภาษีอะไร    กาํหนด 

เวลาเสียภาษี      และจาํนวนภาษีท่ีจะตอ้งเสียภาษี       ตลอดจนขั้นตอนการเสียภาษีให้

ชดัเจน 

• หลกัความสะดวก (Convenience of Payment)     การเรียกเก็บภาษีควรใหค้วามสะดวก

แก่ผูเ้สียภาษี 

• หลกัประหยดั (Economy of Collection) พยายามเก็บภาษีใหไ้ดม้ากท่ีสุด เสียตน้ทุนใน

การจดัเก็บให้นอ้ยท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีควรมีจาํนวนนอ้ย แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็นตน้ 
 

 ภาษีควรจดัเก็บจากค่าจา้ง ค่าเช่า กาํไร           ค่าเช่าผูท่ี้เสียภาษีคือผูเ้ช่าท่ีดินเพราะจะหกัภาษี

ออกจากผลผลิตก่อนแบ่งผลตอบแทนใหเ้จา้ของท่ี      (หรือก็คือการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนั)  

การเก็บภาษีจากค่าจา้งจะทาํใหอ้ตัราค่าจา้งสูงข้ึน   เพราะนายจา้งตอ้งเสียภาษีแทนแรงงาน    นายจา้ง

มกัจะบวกภาษีเขา้ไปในตน้ทุนการผลิต  สุดทา้ยการเรียกภาษีจะตกอยูก่บัผูบ้ริโภค         ส่วนการเก็บ
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ภาษีจากกาํไร       สมิธใหค้วามเห็นวา่ เป็นการยากท่ีจะเก็บได ้ เน่ืองจากเจา้ของทุนจะไม่ยอมเปิดเผย

รายละเอียด ถา้มีการเก็บภาษีจากกาํไรจะทาํใหน้ายทุนโยกยา้ยทุนหนีภาษีไปทาํการลงทุนในประเทศ

อ่ืนท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่ ทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่อประเทศ 
 

 นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่     สมิธเป็นบิดาของวชิาเศรษฐศาสตร์  ผลงานของ

เขาเป็นความกา้วหนา้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จนเกือบสมบูรณ์   และเป็นระบบทฤษฎีมาตรฐานของ

นกัเศรษฐศาสตร์รุ่นคลาสสิค          เม่ือมีทฤษฎีมาตรฐานแลว้ก็มีนกัเศรษฐศาสตร์รุ่นต่อ ๆ  มาคิดคน้

เพิ่มเติม เพิ่มพนูความสมบูรณ์ทางทฤษฎีใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

แนวคดิสํานักคลาสสิคหลงั อดัม สมธิ 

 

โรเบิร์ต มัลธัส (Robert Malthus , 1766 - 1834) 34 
 

 เป็นนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคสาํคญัและสร้างทฤษฎีประชากรเป็นท่ีกล่าวขวญัมาจนถึงทุก

วนัน้ี          เม่ือพดูถึงปัญหาประชากรแลว้มกัจะกล่าวถึงทฤษฎีน้ี   ประชากรยโุรปในสมยันั้นเพิ่มข้ึน

อยา่งรวดเร็วจนทาํให้วติกวา่อาหารจะไม่พอเล้ียง     มลัธสั กล่าววา่ ถา้ปล่อยตามธรรมชาติประชากร

จะเพิ่มในอตัราเรขาคณิต (Geometric Progression)   ส่วนอาหารจะเพิ่มในอตัราเลขคณิต (Arithmetic 

Progression) เพราะเช่ือในกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง (Law of Diminishing Return to Scale) 
 

 ประชากร เพิ่มเป็น     1  ,  2  ,  4  ,  8  ,  16  ,  32  ,  64  ,  128 

 อาหาร      เพิ่มเป็น     1  ,  2  ,  3  ,  4  ,    5  ,    6  ,    7  ,      8 
 

 ภายใน 25 ปี              ประชากรจะเพิ่มเป็นสองเท่าจะไดรั้บการเล้ียงดูพอประทงัชีวติ     และ

ประชากรก็ยงัเป็นตน้เหตุของปัญหาสาํคญัยิง่ใหญ่ในสังคม   ความแร้นแคน้ และความเดือดร้อนจะมี

เสมอ              ขอ้คิดเห็นน้ีไดก้ลายเป็นกฎเหล็กท่ีใชว้เิคราะห์ค่าจา้งของทุกคนในพวกคลาสสิค  และ

การพยากรณ์สังคมในอนาคตก็ใชโ้มเดลน้ี           ความคิดเห็นของมลัธสัในการยบัย ั้งไม่ใหป้ระชากร

เพิ่มเร็วดว้ยวธีิ 

 

                                                        
34

 มลัธสั และ ริคาร์โด อยูใ่นกลุ่มของลทัธิการมองโลกในแง่ร้าย (Pessimism)   ท่ีวา่    ประชากรเพ่ิมมากกวา่อาหาร

จะทาํใหผู้ค้นลม้ตายเพราะขาดอาหาร  และจะประสบผลแห่งการลดนอ้ยถอยลง เพราะประชากรมากแต่ท่ีดินทาํกิน

ยงัเท่าเดิม    สาเหตุน้ีทาํใหเ้กิดค่าเช่าในประเทศและมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   แต่เวลาท่ีผา่นมาพิสูจน์ให้

เห็นวา่ คาํกล่าวดงักล่าวไม่เป็นจริงเสมอไป   อาทิเช่น  ถึงแมว้า่ประชากรโลกจะเพ่ิมอยา่งรวดเร็วจริง แต่การพฒันา

ดา้นอาหารก็มีอตัราเร่งท่ีเร็วกวา่  ประชากรโลกมีอาหารใหบ้ริโภคอยา่งเหลือเฟือเม่ือเทียบกบัอดีต ส่วนกฎแห่งการ

ลดนอ้ยถอยลงแมจ้ะเกิดข้ึนจริง   แต่ก็มีความพยายามใชพ้ลงัเทคโนโลยผีลกัดนัการผลิตทาํใหเ้กิดเป็นผลตอบแทน

ต่อขนาดเพ่ิมข้ึนได ้ และโลกในยคุปัจจุบนัก็มีความนิยมมุ่งแต่พฒันาเทคโนโลยอียา่งไม่หยดุย ั้ง 
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1. การยบัย ั้งโดยธรรมชาติ (Positive  Check)    โดยปล่อยไปตามธรรมชาติก็จะเกิดการตาย 

เช่น โรคระบาด สงคราม  มาเลเรีย  เป็นตน้ 
 

2. การยบัย ั้งโดยการป้องกนั (Preventive  Check)      ตามสัญชาติญาณของมนุษยใ์นการอยู่

รอด มกัจะป้องกนัตวัเองทาํใหอ้ตัราการเกิดลดลง  เช่น   การสร้างขอ้จาํกดัทางศีลธรรม  

ชะลอการแต่งงาน  คุมกาํเนิด ฯลฯ 
 

 ทฤษฎีเศรษฐกิจตกตํ่าเพราะผลิตสินคา้ลน้เหลือ (Glut)           ก็เป็นอีกทฤษฎีท่ีพวกคลาสสิค

นาํไปใชอ้ธิบายประกอบทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนเกือบทั้งส้ิน                  มลัธสั อธิบายไวว้า่ นกัธุรกิจมีกาํไร

จึงสะสมทุน    ขยายโรงงานผลิตสินคา้จาํนวนมาก        จนหาผูซ้ื้อไม่พอจึงเกิดสินคา้ลน้เหลือ (Glut) 

เศรษฐกิจตกตํ่า   ตอ้งใหค้นออกจากงาน   เกิดความยากจนและทุกขท์รมาน     ดงัเห็นตวัอยา่งองักฤษ

ในเวลานั้น 
 

 ในบางเหตุผลก็กล่าววา่   นายทุนไดก้าํไรจากการขดูรีดแรงงานมามาก   ก็นาํไปซ้ือสินคา้ทุน

ประเภทเคร่ืองจกัร   เพื่อทาํใหผ้ลิตไดม้ากและตน้ทุนตํ่า    พร้อมกบัลดความสาํคญัของแรงงานลงมา

เป็นปัจจยัการผลิตท่ีถูกขดูรีด เอาเปรียบ    เพื่อไปสร้างกาํไรใหเ้พิ่มข้ึนอีกและนาํไปสะสมทุนใหม้าก

ยิง่ข้ึน    แต่เม่ือสะสมทุนมากอตัรากาํไรก็จะยิง่ลดลง   แรงงานไม่มีกาํลงัซ้ือประกอบกบัการเพิ่มของ

ประชากรตามทฤษฎีประชากรของมลัธสั  จึงทาํใหเ้กิดยคุเขญ็ข้ึนมาในระบบเศรษฐกิจ .............. เป็น

แนวอรรถาธิบายโดยพวกสังคมนิยม            อยา่งไรก็ตามทฤษฎีการผลิตลน้เหลือก็เป็นท่ียอมรับของ

นกัเศรษฐศาสตร์และใชเ้ป็นเหตุผลอธิบายการเกิดข้ึนของวฎัฎจกัรธุรกิจ  (Business  Cycle) ท่ีเกิดข้ึน

ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ                 แนวคิดอีกดา้นหน่ึงเป็นการอธิบาย

เพราะเกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจเป็นตน้เหตุ  

 

เดวดิ ริคาร์โด (David Ricardo , 1772 - 1823) 
 

 เดวดิ ริคาร์โด      เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบผลสาํเร็จในธุรกิจนายหนา้คา้พนัธบตัรและเก็งกาํไร

ทาํใหร่ํ้ารวยอยา่งรวดเร็ว      ในปี ค.ศ. 1819  ไดส้มคัรผูแ้ทนและไดรั้บเลือก  ทาํใหมี้บทบาทในสภา  

บรรดาสมาชิกต่างยกยอ่งในฐานะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในทางเศรษฐกิจและการเงิน     ริคาร์โด จึงมีโอกาส

ออกความเห็นและเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินเป็นอนัมาก             ผลงานเขียนท่ี

สร้างช่ือเสียงใหก้บัเขาคือ The Principle of  Political Economy and Taxation 
 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของริคาร์โดในหนงัสือขา้งตน้นั้นประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบั

เร่ือง มูลค่า ค่าเช่า กาํไร แนวคิดดา้นการเงิน การคลงั  และการคา้ระหวา่งประเทศ        ในเร่ืองทฤษฎี

มูลค่า  ไม่ยอมรับทฤษฎีมูลค่าในอดีตคือ มูลค่าการใชส้อยและมูลค่าในการแลกเปล่ียน  และไดแ้สดง

ใหค้วามเห็นแยง้ในบางประเด็นวา่     มูลค่าทั้งคู่อาจไม่ไปดว้ยกนัก็ได ้   โดยยกตวัอยา่ง  เช่น นํ้า    มี

ประโยชน์มากแต่มูลค่าในการแลกเปล่ียนตํ่า              ริคาร์โดจึงนาํเสนอแนวคิดวา่ ประโยชน์ใชส้อย 
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(Utility)   เป็นส่ิงสาํคญัทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน  ส่ิงท่ีไม่สามารถใชท้าํประโยชน์ไดย้อ่มไม่สามารถ

สนองความตอ้งการ จะไม่มีมูลค่าในการแลกเปล่ียน    ไม่วา่จะเป็นของหายากเพียงไรก็ตาม       หรือ

ตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากในการผลิต     แต่ประโยชน์ไม่ใช่เคร่ืองวดัมูลค่าในการแลกเปล่ียนส่ิงของ  

ริคาร์โดเสนอทฤษฎีมูลค่าเท่ากบัตน้ทุนการผลิต (Cost of  Production  Theory of Value)  ตน้ทุนการ

ผลิตน้ีจะมีมูลค่าของแรงงานและไดร้วมมูลค่าท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการผลิตของทุนเขา้ไปดว้ยใน

มูลค่าของส่ิงของนั้น 35 
 

 ริคาร์โด          ยอมรับวา่ทุนเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีความสาํคญัต่อการผลิต       นอกเหนือจาก

แรงงานท่ีริคาร์โดเห็นดว้ยกบัสมิธ        ดงันั้นตน้ทุนการผลิตสินคา้จะประกอบดว้ย  แรงงานและทุน  

ถา้วดัในรูปของผลตอบแทน   ตน้ทุนประกอบดว้ย ค่าจา้งและกาํไร        เป็นการยอมรับทุนมีส่วนใน

การกาํหนดมูลค่าสินคา้       และนกัเศรษฐศาสตร์รุ่นต่อมาก็ไดข้ยายต่อจนครบปัจจยัการผลิตท่ีใชใ้น

ปัจจุบนั 
 

 ทฤษฎีค่าจา้ง   ริคาร์โดใชแ้นวทางกฎธรรมชาติอธิบาย  โดยเช่ือวา่ในระยะยาวแลว้เศรษฐกิจ

จะอยูท่ี่อตัราค่าจา้งธรรมชาติ     และใชก้ฎเหล็กแห่งค่าจา้ง   (Iron  Law  of   Wage)     เป็นตวัอธิบาย

ประกอบวา่    อตัราค่าจา้งในระยะยาวจะมีแนวโนม้เท่ากบัระดบัพอประทงัชีพ  (Subsistence  Level)     

แต่ในระยะสั้นค่าจา้งอาจไม่เท่ากบัอตัราธรรมชาติได ้  และใชต้วัแปรประชากรมาอธิบายการปรับตวั

เขา้สู่อตัราธรรมชาติ             ถา้อตัราธรรมชาติสูงกวา่อตัราตลาดในระยะสั้น จะทาํใหแ้รงงานลาํบาก

และยากจนประชากรจะลดลง    จาํนวนแรงงานลดลง      อตัราค่าจา้งสูงข้ึนจนเท่ากบัอตัราธรรมชาติ  

แต่ถา้อตัราค่าจา้งธรรมชาติตํ่ากวา่อตัราค่าจา้งตลาดก็จะมีผลตรงขา้ม   ประชากรมีความสุข  สามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งสะดวกสบาย          จาํนวนประชากรจะเพิ่มข้ึนและอตัราค่าจา้งตลาดก็จะลดลงมา

เท่ากบัอตัราธรรมชาติ 
 

 ทฤษฎีค่าเช่าของริคาร์โด        กาํหนดใหค้่าเช่าเกิดจากความแตกต่างของท่ีดิน      (Ricardo’s 

Differential Theory of Rent)          เขาเป็นคนแรกท่ีอธิบายโดยสร้างกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง (Law 

of Diminishing Return to Scale) มาเป็นกลไกอธิบายทฤษฎี     และมีความเห็นวา่ค่าเช่าเป็นส่วนหน่ึง

ของผลผลิตท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัเจา้ของท่ีดิน        ค่าเช่าจึงมิใช่ตน้ทุน

การผลิตและไม่มีส่วนในการกาํหนดมูลค่าสินคา้    เขาอธิบายค่าเช่าวา่ เป็นส่วนเกินท่ีเหลือจ่ายใหก้บั

ปัจจยัการผลิตอ่ืนแลว้35

36  เรียกวา่ค่าเช่าเศรษฐกิจ (Economic Rent)        ซ่ึงตน้ทุนการผลิตจะ

ประกอบ ดว้ยค่าจา้งและกาํไร ท่ีเป็นผลตอบแทนของแรงงานและทุน     ผลผลิตส่วนท่ีเหลือจากการ

จ่ายตน้ทุนแลว้ก็จะเป็นค่าเช่าของเจา้ของท่ีดินตามรูป 

                                                        
35

 ทฤษฎีมูลค่าเท่ากบัแรงงาน (Labor Theory of Value) ของ อดมั สมิธ  นั้น    จะมีเพียงแรงงานอยา่งเดียวท่ีกาํหนด

มูลค่าของส่ิงของ  และถูกมาร์กซ์นาํไปใช ้
36

 เป็นเทคนิคท่ีจะนาํไปใชอ้ธิบายในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เรียกวา่ ทฤษฎีส่วนท่ีเหลือ (Residual Theory) 
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รูปภาพท่ี 4.1 การกระจายรายไดปั้จจยัการผลิตของริคาร์โด 
 

 ริคาร์โด ใหค้าํจาํกดัความค่าเช่า ไดแ้ก่ค่าท่ีไดใ้ชท่ี้ดิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถทาํลายไดแ้ละมี

อยูต่ามธรรมชาติ             โดยคิดจากส่วนแตกต่างระหวา่งท่ีดินดีหรือสมบูรณ์กวา่กบัท่ีดินท่ีเลวลงไป    

ท่ีดินเลวไม่เหมาะแก่การใชเ้พาะปลูก   จะยงัไม่มีค่าเช่า     เพราะทุกคนเขา้จบัจองทาํกินได ้    ถือเป็น

กรรมสิทธ์ิของตนได ้        แต่ถา้ประชากรเพิ่มข้ึนมากอยา่งรวดเร็วก็จะไม่มีท่ีดินใหจ้บัจองอีก  ค่าเช่า

ก็จะถูกคิดแมใ้นท่ีดินเลว    เจา้ของท่ีดินจึงเป็นเหมือนผูเ้อาเปรียบสังคมเป็นทฤษฎีการมองโลกในแง่

ร้าย 
 

 ส่ิงท่ีใชว้ดัความแตกต่างระหวา่งท่ีดินดีกบัท่ีดินเลว       ใชผ้ลผลิตรวม (Total  Product : TP) 

และผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) 36

37          โดยเกิดกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงในกระบวนการ

ผลิตดว้ย ดงัแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 4.1 ลาํดบัท่ีดินดีหรือสมบูรณ์ท่ีสุดชั้น 1  ลดหลัน่ลงไปตามลาํดบั 
 

ทุนและแรงงาน ท่ีดิน ชั้น 1 

TP ถงั       MP ถงั 

ท่ีดิน ชั้น 2 

TP ถงั       MP ถงั 

ท่ีดิน ชั้น 3 

TP ถงั       MP ถงั 

ท่ีดิน ชั้น 4 

TP ถงั       MP ถงั 

(หน่วย) 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 100 100 90 90 80 80 70 70 

2 190 90 170 80 150 70 130 60 

3 270 80 240 70 210 60 180 50 

4 340 70 300 60 260 50 220 40 
 

 ในช่องท่ี 1  แสดงการใชปั้จจยัการผลิตทุนและแรงงานเพิ่มทีละหน่วย37

38   จาก 1 ถึง 4     ช่อง

ท่ี 2  ถึง 9  เป็นการจดัท่ีดินออกเป็นชั้น ๆ ตามลาํดบั   ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) หมายถึง

                                                        
37

 ผลผลิตเพ่ิม (MP) เป็นการใชเ้ทคนิควเิคราะห์แบบส่วนเพ่ิม        ต่อมาไดเ้ป็นวธีิการวเิคราะห์ท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลาย

กบัหลาย ๆ สาํนกั 
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ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากใชทุ้นและแรงงานเพิ่มข้ึน 1 หน่วย       ค่าของผลผลิตเพิ่ม (MP) ทุกช่องจะ

ลดลงหมายถึงการทาํงานของกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง   เม่ือใชทุ้นและแรงงานเพิ่ม   ท่ีดินยงัเท่าเดิม 

ผลผลิตเพิ่มจะลดลง       ค่าผลผลิตรวม (Total Product) หาจากการสะสม (Accumulate) ของผลผลิต

เพิ่ม     เช่นท่ีดินชั้น 1 ใส่ปัจจยัการผลิต 1 หน่วยจะได ้MP = 100 , TP = 100    เม่ือเพิ่มปัจจยัการผลิต

อีก 1 หน่วย MP = 90  จะไดค้่า TP = 100 + 90              ถา้ใส่หน่วยท่ี 3 ลงไปจะได ้MP = 80   TP จะ

เท่ากบั 100 + 90 + 80 = 270   …………………ฯลฯ 
 

 การคาํนวณหาค่าเช่า ถา้ใชท่ี้ดินแปลงเดิม พิจารณาจากผลผลิตเพิ่ม (MP) ท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังท่ี

เพิ่มปัจจยัการผลิต 1 หน่วย           จากตาราง ท่ีดินชั้น 1 คร้ังแรกใชปั้จจยัการผลิต 1 หน่วย   ค่าเช่ายงั

ไม่มี MP = 100 ถงั                คร้ังท่ี 2 ใชปั้จจยัการผลิต 2 หน่วย มี MP  =  90  ถงั   จึงเกิดค่าเช่าข้ึนคือ 

100 – 90 = 10 ถงั             หากใชเ้พาะปลูกคร้ังท่ี  3  อีก ได ้  MP = 80  ถงั     ค่าเช่าจะเป็น (100 - 80) 

+ (90 - 80)   =   30 ถงั         เพราะใชเ้กณฑข์องผลผลิตเพิ่ม  (MP)  หน่วยสุดทา้ย ในการคิดค่าเช่า คือ 

MP = 80   และหาผลต่างตามลาํดบัเรียงกนัมา  คาํนวณหาค่าเช่าทาํนองน้ีเร่ือยไป38

39 
 

 การคาํนวณหาค่าเช่าพร้อมทั้งขยายเน้ือท่ีดินออกไป ไปสู่ท่ีดินท่ีเลวกวา่        ค่าเช่าจะเท่ากบั

ส่วนแตกต่างระหวา่งผลผลิตรวม (TP) ของท่ีดินท่ีสมบูรณ์กบัท่ีดินสมบูรณ์นอ้ยลงไป       จากตาราง

ถา้นาํท่ีดินชั้น 1 , 2 และ 3 มาใชป้ลูกขา้ว  โดยใชปั้จจยัทุนและแรงงาน 3 หน่วย  ท่ีดินชั้น 1 ไดค้่าเช่า 

270 – 210  =  60 ถงั        และท่ีดินชั้น 2 ไดค้่าเช่า 240 – 210  =  30 ถงั            การเปรียบเทียบใชฐ้าน

เปรียบเทียบ (Numeraire) ใชท่ี้ดินชั้น 3 เป็นฐานเพราะยงัไม่มีค่าเช่า 
 

 ริคาร์โด      ใหค้วามสนใจอยา่งมากในเร่ืองการกระจายรายได ้ (Income  Distribution)  ของ

ประเทศ    ทฤษฎีค่าเช่าเป็นรากฐานหน่ึงของความพยายามจะสร้างระบบสังคมใหเ้ป็นธรรม      นอก 

จากน้ี      เขาก็ยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในชมรมเศรษฐศาสตร์การเมือง  (Political  Economy)  ท่ีมีจุด 

มุ่งหมายท่ีจะศึกษาสร้างระบบเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นธรรมในสังคม 
 

                                                                                                                                                                
38

 เป็นเทคนิคการวเิคราะห์แบบส่วนเพ่ิม (Marginalism)  ท่ีจะแสดงค่าของ MP  โดยเพ่ิมทีละหน่วย        จะสามารถ

แสดงมูลค่าของปัจจยัการผลิตท่ีสามารถสร้างผลผลิตเพ่ิมข้ึนมาและนาํไปใชเ้ป็นทฤษฎีการกระจายรายไดใ้นทฤษฎี

รุ่นหลงั ๆ  
39

 การวเิคราะห์ใชผ้ลผลิตเพ่ิมหน่วยสุดทา้ย (MP = 80)   เป็นตวัวดัคา่ปัจจยัการผลิตท่ีใชแ้ละจ่ายใหก้บัผลตอบแทน

ทุนและแรงงาน  ส่วนท่ีเหลือจะเป็นค่าเช่า (วธีิการน้ีจะถูกนาํไปใชโ้ดย J.B Clark ในกลุ่มคลาสสิคใหม่)     แต่กรณี

ขยายท่ีดินใชเ้กณฑผ์ลผลิตรวมวดั จึงใชผ้ลผลิตรวมหน่วยสุดทา้ย TP – 210 เป็นตวัวดัค่าปัจจยัการผลิต       สาํหรับ

กรณีท่ีหน่ึงใชเ้กณฑ ์MP เพราะคา่ท่ีหาไดจ้ากตารางจะดูเหมาะสมกวา่การใชเ้กณฑ ์TP และมีความเป็นจริง  สาเหตุ

ท่ีใชก้ารวเิคราะห์แบบน้ีเพราะเป็นการใชโ้มเดลแบบง่าย (Simple Model) มาอธิบายปรากฏการณ์จริง        ซ่ึงขอ้มูล

ไม่สมจริง จึงมีการใชเ้ทคนิควเิคราะห์เพ่ือใหผ้ลท่ีไดม้าดูสมจริงยิง่ข้ึน .... ผูเ้ขียน 
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 ทฤษฎีกาํไร   ริคาร์โดจาํแนกบุคคลท่ีมีส่วนในการผลิตเป็น 3 กลุ่ม     เจา้ของท่ีดิน    นายทุน  

แรงงาน  รวมกนัทาํการเกษตร               ค่าจา้งของแรงงานในระยะยาวจะเท่ากบัค่าจา้งพอประทงัชีพ  

ค่าเช่าหาไดจ้ากท่ีกล่าวมาขา้งตน้         ส่วนกาํไรยงัใชเ้ทคนิคเดิม คือ ส่วนท่ีเหลือจากการแบ่งใหเ้ป็น

ค่าเช่าและค่าจา้ง  

 
รูปท่ี 4.2 การกระจายรายไดใ้นการทาํการเกษตร 
 

 จากรูปเส้นผลผลิตรวม (TP) จะเป็นเส้นลาดลงมาตามกฏแห่งการลดนอ้ยถอยลง       สาํหรับ

แกนนอนจะเป็นปริมาณการใชท่ี้ดิน และ W  จะเป็นค่าจา้งระดบัพอประทงัชีพ   W1 เป็นค่าจา้งท่ีจ่าย

จริง                เร่ิมแรกนาํท่ีดิน OL1 ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดมาเพาะปลูก  ผลผลิตท่ีไดรั้บเท่ากบั OL1ba จะเป็น

ค่าจา้งและกาํไร    ค่าเช่าจะเท่ากบั abc    ค่าจา้งจะเท่ากบัค่าจา้งท่ีจ่ายจริงเท่ากบัพื้นท่ี  OW1 gL1 อยูสู่ง

กวา่ระดบัพอประทงัชีพ         ส่วนกาํไรจะเป็นส่วนท่ีเหลือจ่ายเท่ากบัพื้นท่ี OL1ba - OW1 gL1  เท่ากบั 

W1 abg          เม่ือขยายการผลิตนาํพื้นท่ีดินท่ีสมบูรณ์นอ้ยกวา่ผนืแรกมาเพาะปลูก  ทาํใหส้ัดส่วนของ

ค่าเช่าสูงข้ึน dce  และกาํไรกจ็ะมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียง W1 deh               ในระยะยาวเม่ือประชากร

เพิ่มข้ึนค่าจา้งท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัพอประทงัชีพ      จะทาํใหร้ะดบัค่าจา้งในระยะยาวลดลงมาอยูท่ี่ระดบั

พอประทงัชีพ    แต่กาํไรก็มีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั   ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลาเป็นค่าเช่า  เป็นภาพการ

วเิคราะห์การกระจายรายได ้ (Income  Distribution)    ของริคาร์โดท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือในยคุนั้น

และนาํไปสู่การขดัแยง้กนัในสังคม      ถึงแมว้า่ ริคาร์โดจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใหป้ระสิทธิภาพ

ของแรงงานเพิ่มข้ึนและการใชเ้คร่ืองจกัรเขา้ช่วยการผลิต  แต่ก็จะไดผ้ลในระยะสั้น      เพราะทา้ยสุด

การเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็วตามทฤษฎีของมลัธสั  ก็จะนาํไปสู่ภาวะชะงกังนัของเศรษฐกิจ

อีก        จะเห็นวา่การวิเคราะห์น้ีใชท้ฤษฎีท่ีเนน้การมองโลกในแง่ร้าย  (Pessimism)   มาเป็นแนวทาง

วเิคราะห์และไดผ้ลสรุปตามความเช่ือในยคุนั้น         อยา่งไรก็ตาม ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพดูถึงการ

กระจายรายไดข้องเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดและมีการพฒันาในยคุต่อ ๆ มา 
 

 ทฤษฎีการเงินการคลงั   เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยตรง         ริคาร์โดไดใ้ช้

กฎอุปสงคร์วมจะเท่ากบัอุปทานรวม (Aggregate Demand   =   Aggregate Supply  ,  AD = AS)  ของ
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ซายน์39

40    แลว้อธิบายวา่ เงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจมหภาคทาํใหเ้กิดภาวะ

สมดุลตลอดเวลา       ดงันั้นภาวะสินคา้ลน้ตลาด (Glut) ท่ีเป็นความเช่ือของมลัธสันั้นไม่น่าจะเกิดข้ึน

ไดต้ามกฎเศรษฐศาสตร์น้ี     นอกจากน้ียงัมีเหตุผลหน่ึงสนบัสนุน  การเพิ่มของอุปสงคเ์ป็นแบบไม่มี

จุดอ่ิมตวั (Insatiable) จะมีอุปสงคเ์พิ่มข้ึนเสมอ       เพราะริคาร์โดเช่ือวา่ความยดืหยุน่ของการบริโภค

ต่อรายไดค้่อนขา้งสูง  เม่ือค่าจา้งแรงงานสูงข้ึนการบริโภคก็จะเพิ่มอยา่งรวดเร็ว 
 

 ริคาร์โด    เห็นดว้ยกบันกัเศรษฐศาสตร์ในสาํนกัเดียวกนัวา่  ทฤษฎีปริมาณเงินมีความสําคญั

ต่อเศรษฐกิจมหภาค      และเช่ือเหมือนกนัอีกวา่การเพิ่มปริมาณเงินมีผลต่อราคาทาํใหเ้กิดเงินเฟ้อใน

เศรษฐกิจ      แต่ปริมาณเงินท่ีเพิ่มข้ึนไม่ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียลดลง  มีความเห็นแตกต่างจากเคนส์ อาจ

เป็นเพราะวา่ปรากฏการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นชกัพาไป (ดู เดวิด ฮูม – ทฤษฎีปริมาณเงิน)      ผลจาก

การจดัตั้งธนาคารพาณิชยแ์ละใชธ้นบตัรหมุนเวยีนในเศรษฐกิจมหภาคของประเทศองักฤษ      ทาํให้

ริคาร์โด  ไดส้ังเกตเห็นวา่         การออมของประชาชนท่ีเกิดจากรายไดเ้พิ่มข้ึนและไม่ไดใ้ชไ้ปในการ

บริโภคนั้น             การออมของภาคประชาชนจะทาํใหก้องทุนค่าจา้ง (Wage Fund) สูงข้ึนผา่นระบบ

ธนาคารพาณิชย ์   ทาํใหอุ้ปสงคต์่อแรงงานเพิ่มข้ึน    การจา้งงานเพิ่มข้ึน      ทาํให้รายไดข้องแรงงาน

เพิ่มข้ึน   การบริโภคเพิ่ม 
 

 ความเห็นในเร่ืองอตัราการหมุนเวยีนของเงิน      ก็เห็นตามสาํนกัคิดท่ีวา่อตัราการหมุนเวยีน

ของเงินตราอยูค่งท่ี        ส่วนปริมาณเงินนั้นเป็นธนบตัรท่ีหมุนเวยีนในเศรษฐกิจ ไม่ไดน้าํเงินฝากใน

ธนาคารมารวมไวด้ว้ยทาํใหเ้ขา้ใจกลไกทฤษฎีปริมาณเงินผดิพลาด          ริคาร์โดเสนอมาตรการท่ีจะ

รักษาค่าเงินปอนดใ์หมี้เสถียรภาพ      โดยใชร้าคาทองคาํท่ีเพิ่มข้ึนเป็นเคร่ืองวดัวา่เงินปอนดล์ดค่าลง

เท่าไร (ใชค้่าเงินปอนดเ์ทียบกบัราคาทองคาํ)     สนบัสนุนใหมี้การลดปริมาณธนบตัรท่ีใชห้มุนเวยีน 

เป็นมาตรการเพื่อเพิ่มค่าเงินปอนด ์   แต่การคาํนวณของริคาร์โดบกพร่อง  เพราะกฎเศรษฐศาสตร์ใน

ทฤษฎีปริมาณเงินผดิใชเ้พียงแค่ธนบตัร     ไม่ไดน้าํเงินฝากในธนาคารมาคาํนวณเป็นปริมาณเงินของ

ทั้งเศรษฐกิจ                        ดงันั้น การปรับปรุงทางการเงินของรัฐบาลตามขอ้เสนอของริคาร์โดในปี 

ค.ศ. 1816 – 1817    จึงเกิดภาวะการลดลงของค่าเงินโดยทัว่ไปอยา่งมากมายผดิจากท่ีริคาร์โดคาํนวณ

ไวม้าก         ผลตามมา เงินกู ้ธนบตัรหมุนเวยีน และเงินฝากลดลง และทองคาํสาํรองเพิ่มข้ึน เป็นการ

หลีกหนีเงินเฟ้อเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์สามารถคุม้ครองป้องกนัเงินเฟ้อได ้
 

 นโยบายการคลงั      ริคาร์โดสนบัสนุนใหใ้ชม้าตรการภาษีมาแกปั้ญหาเศรษฐกิจในเวลานั้น 

ใหเ้ก็บภาษีของฟุ่มเฟือยและค่าเช่าท่ีดิน   เพราะของฟุ่มเฟือยไม่กระทบอตัราค่าจา้ง   ส่วนค่าเช่าท่ีดิน

เป็นผลตอบแทนจากธรรมชาติ    การเก็บภาษีจึงช่วยสร้างความยติุธรรมในการกระจายรายได ้    และ

เขาไดต่้อตา้นการเก็บภาษีขาเขา้ของสินคา้ประเภทอาหาร    เพราะทาํใหร้าคาอาหารในองักฤษสูง ทาํ

                                                        
40

 กฎของซายน์ (Say’s Law) เป็นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคอีกคนหน่ึงท่ีมีช่ือเสียง          โดยกล่าวไวว้า่ 

Supply creates its own demand    แปลวา่  ซพัพลายทาํใหเ้กิดดีมานส์ หรืออีกนยัหน่ึง ซพัพลายเท่ากบัดีมานส์ 
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ใหค้่าจา้งสูง (ทฤษฎีเงินเฟ้อ) และกาํไรในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ ลดลง               ส่วนความเห็นในเร่ือง

การบริหารนโยบายการคลงั        ริคาร์โดไม่นิยมให้รัฐบาลกูเ้งินมาใชจ่้าย  เพื่อรักษาวนิยัทางการคลงั

และป้องกนัการใชจ่้ายอยา่งไม่ประหยดั          ไม่สนบัสนุนการเก็บภาษีในอตัราสูง  จะผลกัดนัใหไ้ป

ลงทุนในต่างประเทศและชาวต่างประเทศไม่มาลงทุนประเทศ 
 

 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ      อดมั สมิธ ไดเ้สนอการคา้ระหวา่งประเทศแบบเสรี  เพราะ

จะทาํใหส้ังคมโลกดีข้ึนมีสินคา้เพื่อใชบ้ริโภคเพิ่มข้ึน     โดยอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดการแบ่งงานกนัทาํ

ระหวา่งประเทศ         ประเทศไหนมีตน้ทุนเปรียบเทียบท่ีไดเ้ปรียบดา้นไหนก็ผลิตสินคา้ประเภทนั้น

แลว้นาํสินคา้มาแลกเปล่ียนกนั       สังคมโลกก็จะมีสินคา้บริโภคเพิ่มข้ึน  โดยใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด  

เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีการแลกเปล่ียนกนั (Autarkies Point)             แนวคิดแบบน้ี

เรียกวา่   ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์ (Absolute Advantage)  ทั้งสองประเทศจะตอ้งชาํนาญใน

การผลิตสินคา้ใดสินคา้หน่ึงและมีตน้ทุนตํ่ากวา่อีกประเทศหน่ึงอยา่งชดัเจน        แต่ถา้เป็นประเทศท่ี

พฒันาแลว้และมีตน้ทุนตํ่ากวา่ทั้งสองสินคา้กบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีโครงสร้างตน้ทุนผลิตสินคา้

สูงกวา่ทั้งสองประเภท  การคา้ระหวา่งประเทศจะทาํใหส้ังคมโลกดีข้ึนหรือไม่         ริคาร์โดไดแ้สดง

ใหเ้ห็นวา่สามารถเป็นจริงได ้    และเรียกทฤษฎีน้ีวา่   ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ   (Comparative 

Advantage) 

 

ประเทศ          จาํนวนคนงานท่ีจาํเป็นใชผ้ลิตใน 1 ปี 

   ผลิตเหลา้ไวน์ (ขวด)                  ผลิตผา้ (เมตร) 

ปอร์ตุเกส              80                                             90 

องักฤษ            120                                           100 

 

จากตารางน้ี  ปอร์ตุเกสผลิตเหลา้ไวน์และผา้   ใชแ้รงงานนอ้ยหรือผลิตไดถู้กกวา่องักฤษทั้งสองอยา่ง 

ทาํไมปอร์ตุเกสไม่ผลิตทั้งสองอยา่ง       คาํตอบก็คือการแบ่งงานกนัทาํระหวา่งประเทศทาํใหเ้กิดการ

ประหยดัข้ึน             ถา้ปอร์ตุเกสผลิตเหลา้ไวน์ 2 เท่าเพื่อส่งใหอ้งักฤษ 1 เท่าแลกกบัผา้ ปอร์ตุเกสใช้

คนงาน 80 + 80 = 160             แต่ถา้ไม่มีการแลกเปล่ียนตอ้งผลิตสินคา้เหลา้ไวน์และผา้จะใชค้นงาน 

80 + 90 = 170  ปอร์ตุเกสผลิตเหลา้ไวน์อยา่งเดียวจึงประหยดัแรงงานลง 170 - 160 = 10 คน 
 

 ส่วนองักฤษตอ้งผลิตผา้ 2 เท่า      โดยใชอี้ก 1 เท่าส่งไปแลกกบัเหลา้ไวน์จากปอร์ตุเกสจะใช้

แรงงาน 100 + 100 = 200 คน            หากองักฤษผลิตเองทั้งเหลา้ไวน์และผา้จะใชแ้รงงาน 100 + 120 

= 220 คน      ดว้ยการแบ่งงานกนัทาํองักฤษประหยดัแรงงานลงได ้220 - 200 = 20 คน         ส่ิงท่ีเป็น

ผลตามมาอีกคือ ปอร์ตุเกสชาํนาญงานผลิตเหลา้ไวน์    องักฤษชาํนาญงานผลิตผา้    เพราะทาํแต่อยา่ง

เดียวซํ้ า ๆ  
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 เหตุผลการคิดทฤษฎีตน้ทุนเปรียบเทียบ (Comparative Cost)   เพราะมีผูค้ดัคา้นจากฝ่ายลทัธิ

พาณิชยนิยมวา่      “ควรตดัค่าใชจ่้ายในการสั่งสินคา้จากต่างประเทศ     เม่ือสามารถผลิตสินคา้นั้นใน

ประเทศไดถู้กกวา่ ทาํไมตอ้งผลิตเพื่อส่งออกไปแลกเปล่ียน”      แต่ริคาร์โดก็ไดแ้สดงโมเดลแบบง่าย 

(Simple Model) มาแสดงประกอบเหตุผลการอธิบายวา่ ทาํไมยงัเกิดประโยชน์อยูอี่กกบัการใชก้ารคา้

เสรี  แมว้า่จะมีเง่ือนไขท่ีผูโ้ตแ้ยง้ไดก้ล่าวไว ้   ทฤษฎีน้ีมีผูเ้รียกช่ือทั้งสองช่ือ ตน้ทุนเปรียบเทียบหรือ

ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

 

เดวดิ ฮูม (David Hume , 1711 - 1776) 
 

 ฮูม         มีความคิดโนม้เอียงไปทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองเงินตราและการคา้ระหวา่งประเทศ  

เขาไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของพวกพาณิชยนิยมท่ีพยายามนาํเงินทองเขา้ประเทศใหม้ากท่ีสุด      เพื่อ

ความมัง่คัง่ของประเทศจากการไดเ้ปรียบดุลการคา้        พวกพาณิชยนิยมไม่ทราบถึงผลท่ีตามมาจาก

การเพิ่มปริมาณเงิน     ทาํให้ราคาสินคา้เพิ่มอยา่งรวดเร็วเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง 40

41     ส่งผล

เสียกบัเศรษฐกิจองักฤษในระยะต่อมา               เขาไดอ้ธิบายปรากฏการณ์น้ีโดยใชท้ฤษฎีปริมาณเงิน 

(Quantitative Theory) มาอธิบาย 
 

M . V   =   P . Q 
 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ   จะมีเท่ากบัปริมาณเงิน (M) ในเศรษฐกิจ   คูณกบั   อตัราการ

หมุนเวยีนเปล่ียนมือของเงินตรา (V)   จะตอ้งเท่ากบั  ปริมาณมูลค่าสินคา้ท่ีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจคือ 

ปริมาณสินคา้และบริการท่ีผลิตได ้(Q) คูณกบั ราคาของสินคา้ (P)                 ฮูม อธิบายปรากฏการณ์

เงินเฟ้อคร้ังน้ีวา่    เม่ือใหต้วัแปร V และ Q คงท่ี (ไม่เปล่ียนแปลง)  เม่ือปริมาณเงิน (M) เพิ่มข้ึน  ก็จะ

ทาํใหร้าคา (P) เพิ่มข้ึน 
 

ผลเสียของเงินเฟ้อ    ค่าของเงินจะถูกลดค่าลงเม่ือเปรียบเทียบในเทอมของพลงัการซ้ือสินคา้  

หากเป็นสมยัปัจจุบนัท่ีเงินตราเป็นธนบตัรจะไม่มีค่าเอาเลย หากเฟ้อมาก ๆ      และเงินเฟ้อยงัมีผลต่อ

การถือครองความมัง่คัง่ในรูปของทรัพยสิ์นดว้ย       จะตอ้งเลือกทรัพยสิ์นท่ีสามารถคุม้ครองเงินเฟ้อ

ได ้ส่วนสินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่าลงตามภาวะเงินเฟ้อก็ตอ้งหลีกเล่ียง 
 

ประสบการณ์ของประเทศองักฤษในเวลานั้น         ทองคาํไหลเขา้ประเทศมากซ่ึงเท่ากบัเพิ่ม

เงินตรา   ทาํใหร้าคาสินคา้สูงข้ึน  รวมทั้งสินคา้ท่ีส่งไปขายต่างประเทศพลอยสูงข้ึนดว้ย ทาํใหก้ารคา้

ขององักฤษขาดดุล ทองคาํไหลออกนอกประเทศ  ปริมาณเงินลดลง ราคาลดตาม       ต่อมาดุลการคา้

                                                        
41

 ปัจจุบนัประเทศท่ีมีการเกินดุลการคา้มาก ๆ      ก็จะใชค้วามทนัสมยัของตลาดเงินมาบริหารจดัการใหป้ริมาณเงิน

ภายในประเทศอยูใ่นภาวะสมดุล มีการผอ่งถ่ายปริมาณเงินส่วนเกินออกจากระบบ     โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี

ทนัสมยัเป็นช่องทางในการบริหารจดัการ 
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กลบัไดเ้ปรียบข้ึนมาอีกคร้ังหมุนเวยีนเป็นวฎัฎจกัร       องักฤษจึงนึกไดว้า่เหรียญทองหรือเงินทาํเป็น

เงินตราควรปล่อยใหห้มุนเวยีนทั้งในและต่างประเทศได ้เพื่อปล่อยใหป้รับตวัเองในการคา้ระหวา่ง

ประเทศตามภาวะของเศรษฐกิจ  เพื่อป้องกนัการมีเงินตรามากเกินไปจนเกิดเงินเฟ้อ 42 
 

ฮูม  ยงัเห็นวา่    เงินตราเป็นสายเลือดท่ีช่วยใหก้ารคา้ภายในและกบัต่างประเทศดาํเนินไปได้

โดยสะดวก  เพราะเงินตราทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน      นอกจากน้ี เขายงัเป็นผูค้น้พบ

ทฤษฎีท่ีใหเ้ศรษฐกิจเกิดเงินเฟ้ออยา่งอ่อน  ๆ        หรือก็คือสินคา้แพงข้ึนนิดหน่อยจะทาํใหเ้ศรษฐกิจ

พฒันา  เพราะสินคา้มีราคาจูงใจใหค้นอยากผลิตเพิ่มข้ึน เพราะขายไดก้าํไร              ฮูม เช่ือวา่ การคา้

ต่างประเทศทาํใหสิ้นคา้ราคาสูงข้ึนนิดหน่อย เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน      เม่ือใดปริมาณเงิน

ลดมาก เกิดเงินฝืด ราคาสินคา้ลด ประเทศจะอ่อนกาํลงัเงินลงเกิดทุกขเ์ขญ็ไดเ้ช่นกนั 

 

จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill , 1806 - 1873) 
 

 ผลงานของมิลลมี์หลายดา้นและเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ชั้นแนวหนา้                ไดพ้ิมพห์นงัสือ 

Principle  of  Political  Economy    เป็นการรวบรวมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีกระจดักระจายใหม้า

อยูใ่นตาํราเล่มเดียวท่ีสมบูรณ์และเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในสมยันั้น            โดยใชแ้นวทาง

ทฤษฎีของริคาร์โดมาปรับปรุงขยายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน     มิลลเ์ป็นนกัปรัชญาและเนน้ในเร่ืองจริยธรรม  

แนวคิดการสร้างความยติุธรรม (Equity) ในสังคมไดส้ะทอ้นออกมาในผลงานอยา่งชดัเจน 
 

 หนงัสือ Principle ของมิลล ์ กล่าววา่      เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยความมัง่คัง่ กฎเกณฑ์

เก่ียวกบัการผลิตและการกระจายความมัง่คัง่         จึงเป็นการรวมแนวคิดของ อดมั สมิธ และริคาร์โด 

เขา้ไวด้ว้ยกนั           แต่ความมัง่คัง่ของมิลลไ์ดข้ยายคาํจาํกดัความใหก้วา้งข้ึน คือ ส่ิงของทั้งหลายท่ีมี

ประโยชน์ เหมาะสม เป็นท่ียอมรับ และมีมูลค่าในการแลกเปล่ียน 
 

 ทฤษฎีมูลค่า   มิลลเ์ห็นวา่ เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดของวชิาเศรษฐศาสตร์ เขาเห็นดว้ยกบัริคาร์โด

ท่ีมูลค่าของส่ิงของจะถูกกาํหนดโดยตน้ทุนการผลิต  ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าจา้ง กาํไร  บางคร้ังรวมภาษี

ดว้ย              นอกจากน้ี เขาอธิบายความแตกต่างของมูลค่า (Value) และราคา (Price)   มูลค่าหมายถึง 

อาํนาจซ้ือของส่ิงของ          ส่วนราคาเป็นมูลค่าในรูปของเงิน เป็นจาํนวนเงินซ่ึงของนั้นแลกได ้  ถูก

กาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน      อุปสงคคื์อความตอ้งการซ้ือและมีความสามารถซ้ือดว้ย   อุปทาน

คือปริมาณสินคา้ท่ีเสนอขาย             ดงันั้น หน่วยของอุปสงคคื์อความตอ้งการ หน่วยของอุปทานคือ

จาํนวนของสินคา้      ราคาท่ีเกิดข้ึนคือราคาท่ีทาํใหป้ริมาณท่ีตอ้งการซ้ือเท่ากบัปริมาณท่ีตอ้งการขาย  

ราคาจึงไม่ใช่อตัราส่วนระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 
 

                                                        
42

 เงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ระดบัราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน  คาํนวณจากระดบัดชันีราคาสินคา้ทัว่ไปในตลาด        ส่วน

เงินฝืด (Deflation) หมายถึง ปริมาณเงินท่ีมีอยูน่อ้ยในเศรษฐกิจและอาจส่งผลใหร้ะดบัราคาสินคา้ลดลงได ้
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 ทฤษฎีการผลิต    มิลลใ์หค้วามเห็นวา่ การผลิตส่ิงของเพื่อประโยชน์และความสุขของมนุษย ์

เป็นเร่ืองท่ีมนุษยไ์ม่สามารถกาํหนดไดต้ามอาํเภอใจ   เพราะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางเทคนิค    ซ่ึงมนุษย์

ไม่สามารถควบคุมได ้    ปัจจยัการผลิตถูกกาํหนดโดยธรรมชาติ  เช่น  ท่ีดิน  ความรู้  วิทยาการต่าง ๆ 

ในสังคมเป็นตวักาํหนดการผลิต      และกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึนและหลีกเล่ียง

ไม่ได ้
 

 การผลิต     มิลลมี์ความเห็นเหมือนสมิธ  แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นแรงงานท่ีมีคุณสมบติั

ในการสร้างความมัง่คัง่และเป็นส่ิงท่ีเก็บสะสมไวไ้ด ้             แรงงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพคือแรงงาน

ท่ีมีประโยชน์แต่ไม่สร้างความมัง่คัง่  ไดแ้ก่   แรงงานบริการทั้งหลาย    แต่แรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เพิ่มพนูความรู้ความสามารถและปกป้องชีวติทรัพยสิ์น เช่น  ครู  ทนาย  แพทย ์ ถือวา่เป็นแรงงานท่ีมี

ประสิทธิภาพดว้ย 
 

 มิลล ์ เช่ือวา่      การผลิตภาคเกษตรเป็นปัญหาของระบบเศรษฐกิจ  เพราะจะเกิดการลดนอ้ย

ถอยลงของผลผลิต  เม่ือมีการขยายการผลิตออกไปและจาํเป็นตอ้งใชท่ี้ดินท่ีมีคุณภาพตํ่า      ส่ิงท่ีตอ้ง

ทาํคือ เอาชนะกฎน้ีใหไ้ด ้     มิลลมี์ความเห็นวา่ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคนิค ความรู้ ความชาํนาญ 

การประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือ   เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตทางการเกษตร    ตลอดจนการปลูกพืชหมุน 

เวยีนใชท่ี้ดินตลอดปี     การคมนาคมขนส่งท่ีดี    การยกเลิกภาษีท่ีดิน   และภาษีสินคา้ขาเขา้และออก  

จะช่วยแกปั้ญหาการลดนอ้ยถอยลงของผลผลิตได ้      มิลลอ์า้งเหตุการณ์หลงั ค.ศ. 1820 ซ่ึงองักฤษมี

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคนิค ทาํใหสิ้นคา้ทางการเกษตรมีราคาลดลง   การสะสมทุนเพิ่มข้ึน  ทาํให้

มาตรฐานการครองชีพของคนองักฤษสูงข้ึน 
 

 ทุนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของการผลิต     มิลลมี์ความเห็นวา่ เงินไม่ใช่ทุน เงินเป็น

เพียงส่ือกลางในการแลกเปล่ียนไม่มีบทบาทในการผลิตโดยตรง            ทุนจะเป็นตวัจาํกดัขนาดของ

อุตสาหกรรม     การสะสมทุนจะทาํใหมี้การจา้งงานเพิ่มข้ึน   และทุนท่ีเกิดจากการออมจะนาํไปรวม

ในกองทุนค่าจา้งและบริโภคใหห้มดไป          นอกจากน้ี มิลลย์งัไดแ้สดงกระบวนการสะสมทุนของ

เศรษฐกิจ        สมมุติใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการจา้งงานเตม็ท่ีอยูต่ลอดเวลา รายได ้ณ ระดบัการจา้งงาน

เตม็ท่ี (Y) จะเท่ากบั การบริโภค (C)  บวกดว้ย  การออม (S)       หรือเขียนเป็นสมการได ้Y  =  C + S   

ดงันั้น ถา้ C สูงข้ึน  S จะลดลง ทุนจะลดลงไปดว้ยทาํใหอุ้ปสงคต์่อแรงงานลดลงดว้ย 
 

 ทฤษฎีค่าจา้ง    อตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงจะถูกกาํหนดโดยขนาดของกองทุนค่าจา้ง (Wage Fund) 

มาจากการสะสมเงินออมและกาํไร         แต่มิลลไ์ดเ้สนอแนวคิดเพิ่มเติมวา่ จะถูกกาํหนดจากอุปสงค์

และอุปทานของแรงงาน42

43  เป็นราคาค่าจา้ง แสดงในรูปของอตัราส่วน 

                                                        
43

 สมิธ ไดเ้สนอทฤษฎีค่าจา้งเท่ากบักองทุนค่าจา้ง (Wage Fund Theory of Wage)      ซ่ึงไดม้าจากกาํไรของนายจา้ง

และนาํมาจดัตั้งเป็นกองทุนเพ่ือนาํมาจา้งคนงานไปผลิตสินคา้ เป็นอุปสงคแ์รงงาน     ส่วนอุปทานแรงงานก็คือการ
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อตัราค่าจา้ง  =  กองทุนค่าจา้ง / จาํนวนแรงงาน 
 

 จากอตัราส่วนแสดงนยัยะไดว้า่     เม่ือจาํนวนแรงงานเพิ่มข้ึน  ค่าจา้งจะลดลง              มิลล์

มีความเห็นไม่ตรงกบัมลัธสั    ท่ีมองวา่คนไม่สามารถจะควบคุมประชากรได ้     แต่เช่ือวา่คนมีความ 

สามารถและเรียนรู้จากประสบการณ์ ทาํใหช้นชั้นแรงงานรู้จกัควบคุมขนาดของครอบครัว           ส่ิง

สาํคญัคือตอ้งเปล่ียนทศันะคติใหเ้ห็นคุณค่าของชีวติและตอ้งการมีความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ     ให้

ชนชั้นแรงงานไดรั้บประโยชน์จากความเจริญทางเศรษฐกิจดว้ย 
 

 ทฤษฎีกาํไร      มิลลเ์ห็นวา่   กาํไรเป็นผลตอบแทนของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการประกอบ

ธุรกิจ  โดยคิดเป็นร้อยละของทุนทั้งหมด          กลไกเศรษฐกิจในดา้นการเคล่ือนยา้ยเงินทุนจะทาํให้

อตัรากาํไรเท่ากนัในทุกกิจการ  เพราะธุรกิจใดมีอตัรากาํไรตํ่า จาํนวนเงินลงทุนจะลดลงจนไม่พอกบั

ความตอ้งการอตัรากาํไรจะสูงข้ึน               ถา้ธุรกิจใดอตัรากาํไรสูงจะดึงดูดทุนจากท่ีอ่ืน ทาํใหอ้ตัรา

กาํไรลดลง                       แต่อตัรากาํไรข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองประการ คือ จาํนวนผลผลิตท่ีผลิตไดห้รือ

ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน และสัดส่วนของผลผลิตท่ีเป็นค่าจา้งแรงงานคุณภาพ      เพราะ

บางคร้ังค่าจา้งตํ่าแต่ตน้ทุนของแรงงานสูงเพราะแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ       ดงันั้นค่าจา้งตํ่า อตัรา

กาํไรอาจจะไม่สูงก็ได ้
 

 ทฤษฎีค่าเช่า    มิลลเ์ห็นดว้ย ค่าเช่าเป็นผลของการผกูขาดและมีการขดูรีด เอาเปรียบ โดยชน

ชั้น   พวกคลาสสิคไม่กาํหนดใหค้่าเช่าเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัการผลิต       แต่มิลลไ์ดเ้สนอวา่ ค่าเช่า

อาจจะเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต  และมีบทบาทในการกาํหนดมูลค่าของส่ิงของ       เม่ือท่ีดิน

นั้นสามารถนาํไปใชใ้นประโยชน์ทางอ่ืนได ้          หมายถึงทาํใหเ้กิดตน้ทุนเสียโอกาส (Opportunity 

Cost)  และตน้ทุนน้ีควรเป็นค่าตอบแทนท่ีดินควรไดรั้บและเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต 
 

 การกระจายรายได ้   ริคาร์โดแสดงวธีิการกระจายรายไดผ้า่นกระบวนการผลิต         แต่มิลล์

เห็นวา่   สามารถท่ีจะแยกกฎการผลิตและกฎการกระจายรายไดอ้อกจากกนัได ้จึงเป็นแนวคิดใหม่ใน

ขณะนั้นท่ีสามารถกาํหนดกฎเกณฑก์ารกระจายรายไดแ้นวทางใหม่     และเขาก็แสดงความเห็นเก่ียว 

กบัการจดัสรรหรือกระจายรายไดจ้ะข้ึนอยูก่บักฎหมาย จารีต  ประเพณี  ท่ีเป็นอยูใ่นสังคม           เม่ือ

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ผูก้าํหนดข้ึนมา      ดงันั้นมนุษยจึ์งสามารถกาํหนดกฎเกณฑใ์นการจดัสรรการผลิต

ได ้      เม่ือสามารถกาํหนดกฎเกณฑไ์ด ้  การกระจายรายไดก้็เปล่ียนแปลงได ้  โดยจดัรูปองคก์รใหม่ 

เปล่ียนแปลงกฎหมาย โดยเฉพาะกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น          นบัแต่นั้นมาเศรษฐศาสตร์ก็กลายเป็น

ศาสตร์ท่ีเปิด  คือ    ในการพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงปัญหาอ่ืน  ๆ     ท่ีไม่ใช่

ปัญหาทางเศรษฐกิจดว้ย 

                                                                                                                                                                

ตดัสินใจของแรงงานแตใ่นท่ีน้ีใชจ้าํนวนแรงงานทั้งหมด    โดยไม่มีการตดัสินใจของแรงงานเพราะตอ้งการทาํงาน

ทั้งหมด 
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 หลงัปี ค.ศ. 1820   องักฤษมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคนิค ทาํใหสิ้นคา้ทางการเกษตรมี

ราคาลดลง การสะสมทุนเพิ่มข้ึน  ทาํใหม้าตรฐานการครองชีพของคนองักฤษสูงข้ึน                 ดงันั้น

เป้าหมายสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจควรจะเป็นสวสัดิการของคนในสังคมมากกวา่การเจริญเติบ 

โตทางดา้นวตัถุ        นอกจากน้ี เขาไดเ้สนอวธีิการสหกรณ์ ท่ีมีหลกัการใหผ้ลประโยชน์ร่วมกนั และ

ป้องกนัการแข่งขนัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั   แต่วธีิแกปั้ญหาแบบน้ีตอ้งใชเ้วลานาน   ตอ้งจดัรูปองคก์ร

ใหม่        การแกปั้ญหาในระยะสั้นคือ  ตอ้งควบคุมสถาบนักรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหดี้   ไม่ใหใ้ชไ้ป

ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 

 ระบบทุนนิยมประสบความสําเร็จในดา้นการผลิต แต่ลม้เหลวในดา้นการกระจายรายไดค้วร 

มีการแกไ้ขปรับปรุง           เน่ืองจากคนคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไป  มีการใชก้รรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นไปในทางท่ีผดิ   รัฐบาลควรจะมีบทบาทในการจดัสรรสวสัดิการของสังคม   แต่ไม่ตอ้งเขม้ 

งวดถึงกบัโอนทรัพยสิ์นของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล               เขาไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิวติัของพวก

สังคมนิยม 
 

 มิลลไ์ดช่ื้อวา่   เป็นนกัปฏิรูปสังคม เพราะตอ้งการจดัระบบการทาํงานทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ 

เพื่อความสุขของคนในสังคม                 ถา้ตอ้งการใหก้ารกระจายรายไดไ้ดผ้ลอยา่งยติุธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ทาํได ้       โดยเปล่ียนแปลงสถาบนั กฎหมาย  จารีต และประเพณีต่าง ๆ ของ

สังคม  มิลลเ์สนอใหมี้การเก็บภาษีอตัรากา้วหนา้  การจดัตั้งสหกรณ์สาํหรับทุนและแรงงาน  พยายาม

ใหช้าวนามีโอกาสไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน 
 

 นโยบายการคลัง  ความเป็นธรรมในการแบ่งสรร เกิดจากการให้โอกาสเท่าเทียมกัน ในลัทธิ

เสรีนิยม 
 

 มิลล ์  เขียนหนงัสือ On  Liberty     แสดงถึงคุณค่าของเสรีภาพของปัจเจกชน    เสรีภาพเป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่าในตวัเองและเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายทางสังคมดว้ย ปัจเจกชนควรจะมี

เสรีภาพเตม็ท่ี                     การจาํกดัเสรีภาพของปัจเจกชนจะทาํไดเ้ม่ือมีผลกระทบต่อสวสัดิการของ

บุคคลอ่ืนหรือต่อสังคม 
 

 ความเป็นธรรมในการแบ่งสรร เกิดจากการให้โอกาสเท่าเทียมกันในลัทธิเสรีนิยม    คาํกล่าว 

ขา้งตน้  เป็นความเช่ือของมิลล ์      และกล่าวต่อไปวา่ เสรีภาพส่วนบุคคลจะเกิดไดต้อ้งใหโ้อกาสเท่า

เทียมกนั  ไม่ใช่เท่าเทียมกนัในรายไดห้รือความฉลาด       ดงันั้นโอกาสเท่าเทียมกนัเกิดได ้เม่ือทุกคน

เร่ิมตน้อยา่งเป็นธรรม (All  start  fair)    ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูมี้บทบาทวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมให้

เกิดข้ึน  กระทาํได ้2 ประการคือ 
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1. เขา้แทรกแซงโดยใชอ้าํนาจ  (Authoritative  Intervention)       เพื่อหา้มหรือจาํกดัพลงัของ

ตลาด   เช่น    ออกกฎหมายห้ามข้ึนราคาสินคา้    จาํกดัผลผลิตมนัสาํปะหลงั   เป็นตน้       ก็จะบงัเกิด

โอกาสเท่าเทียมกนัมากข้ึน 
 

2. เขา้แทรกแซงโดยใหก้ารสนบัสนุน  (Supportive  Intervention)    เพื่อขยายพลงัของตลาด

ใหเ้กิดการซ้ือขายมาก และผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน   คนจนมีงานทาํมีรายได ้เท่ากบั เกิดโอกาสเท่าเทียม

กนัแก่คนยากจนมากข้ึน 
 

 การแทรกแซงทั้งสองวธีิน้ี     อาจเป็นไดท้ั้งก่อนและหลงัการเกิดความเท่าเทียมกนั         การ

แทรกแซงก่อนเกิดความเท่าเทียมกนัหมายถึง     ตอนเร่ิมทาํ ตอ้งใหทุ้กคนเร่ิมจากจุดเดียวกนัเพื่อเกิด

ความเป็นธรรม        เช่นในการแข่งขนั  ผูเ้ขา้แข่งเร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้เดียวกนั   ออกจากจุดเร่ิมตน้เดียวกนั  

ส่วนการแทรกแซงหลงัจากมีความเท่าเทียมกนัแลว้ หมายถึง    การท่ีรัฐบาลเก็บภาษีอยูน่ั้น เกิดความ

เท่าเทียมกนัแลว้  แต่มาใชก้ฎเกณฑเ์ก็บท่ีจะใหเ้กิดความเป็นธรรมมากข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงการเส่ียงและ

ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 นโยบายการคลงัดา้นภาษีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความเป็นธรรม     มิลลเ์ห็นดว้ยกบัการเก็บ

ภาษีอตัราตามสัดส่วน (Proportion Tax Rate)        เขาเนน้ในหลกั “การเสียสละเท่าเทียมกนั” อนัเป็น

ความหมายอยา่งหน่ึงของโอกาสเท่าเทียมกนั    มิลลไ์ดเ้นน้ถึงผลท่ีกระทบต่อคนยากจน  มิลลจึ์งเห็น

ควรวางนโยบายการเก็บภาษีแตกต่างกนั 3 ประการ เพื่อใหก้ระทบถึงคนยากจนนอ้ยลง โดย 
 

 1. ภาษีเงินได ้    มิลลเ์ห็นควร  ใหมี้การประเมินเสียภาษีเงินไดอ้ยา่งเป็นธรรม  โดยเรียกเก็บ

อตัราสัดส่วนในทุกระดบัรายได ้   ใหย้กเวน้ภาษีแก่ผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้ เช่นกาํหนด

วา่ ผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่ปีละ 100,000 บาท ไม่ตอ้งเสียภาษี        รายไดร้ะดบัน้ีกาํหนดจากอะไร  มิลลเ์ห็น

วา่ ควรเป็นจาํนวนเงินท่ีพอซ้ือส่ิงจาํเป็น เพื่อความคงอยูข่องประชากร      นอกจากน้ี มิลลย์งัเป็นห่วง

คนยากจนท่ีรายไดใ้กลเ้คียงกบัระดบัน้ี  ตอ้งเสียภาษีแลว้ยอ่มเป็นผูเ้สียเปรียบ       มิลลมี์ความเห็นต่อ 

ไปวา่ ภาษีทางออ้มควรเสียเป็นอตัราถอยหลงั (Regressive  Tax  Rate)  เช่น   ภาษีเกิดจากสินคา้ และ

อากรศุลกากร    การเก็บภาษีควรเป็นระบบท่ีจูงใจให้คนอยากทาํงาน     ดงันั้น ภาษีเงินไดจึ้งควรเก็บ

อตัราส่วนดีกวา่อตัรากา้วหนา้   เพราะผูข้ยนัทาํงานมีรายไดสู้งเสียภาษีสูง  จะเกิดทอ้ใจหากเป็นอตัรา

กา้วหนา้ 
 

 2. ภาษีมรดกและภาษีสรรพสามิต      มิลลพ์บวา่   ภาษีมรดกเป็นวธีิการลดและปรับความไม่

เท่าเทียมกนัในความมัง่คัง่มาก ๆ  ลง   และส่งเสริมใหเ้กิดภาวะท่ีทุกคนเร่ิมตน้อยา่งเป็นธรรมจากจุด

เดียวกนั         จึงควรจดัเก็บภาษีจากกองมรดกและการให้โดยเสน่หาท่ีเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นมากเกิน

กาํหนด       ควรระวงัในเร่ืองเก็บภาษีอตัราสูง จนมีผูห้ลีกเล่ียงมาก   ดว้ยวธีิปิดบงัไม่ยอมแจงจาํนวน

ทรัพยสิ์นเพื่อใหไ้ม่ให้ตรวจสอบได ้                    มิลลเ์ห็นดว้ยกบัการเก็บภาษีมรดกในอตัรากา้วหนา้  
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เพราะเป็นส่ิงแตกต่างจากภาษีเงินได ้    ภาษีเงินไดห้ากเก็บในอตัรากา้วหนา้ ผูมี้รายไดสู้งจะทอ้ใจไม่

ทาํงาน เพราะผูมี้รายไดต้อ้งออกแรงหามา  ส่วนมรดกไม่ตอ้งออกแรงหาไดม้าเปล่า 
 

 การเก็บภาษีเป็นวธีิการใหเ้กิดการแบ่งปันทรัพยสิ์น  ความมัง่คัง่เสียใหม่   ใหไ้ดรั้บใกลเ้คียง

กนัมากข้ึน             ในสมยัท่ีมิลลมี์ชีวติอยู ่เห็นกนัวา่ ภาษีทางออ้ม เช่นภาษีเก็บจากสินคา้ จะเก็บจาก

สินคา้จาํเป็นหลายอยา่งจึงกระทบถึงคนจนตอ้งเสียภาษีไม่เป็นไปตามสัดส่วนท่ีควรเสีย             มิลล์

สนบัสนุนใหเ้ก็บจากสินคา้เขา้และภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเป็นภาษีทางออ้ม         ควรเลือกเก็บชนิดท่ีให้

คนจนเสียนอ้ย ไม่ตกเป็นภาระมากเกินไป   จะเลือกเก็บให้เหมาะสมและถูกตอ้งอยา่งไร   มิลลไ์ม่ได้

กล่าวไว ้
 

 3. ภาษีส่ิงฟุ่มเฟือย     มิลลต์อ้งการใหค้นจนไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั   โดยใหผู้ม้ ัง่มีเสียภาษี

ส่ิงฟุ่มเฟือย    เพราะเป็นผูซ้ื้อและใชสิ้นคา้ดงักล่าว    เพื่อโออ้วดหรือหวัสูง  ซ้ือเพราะคิดจะซ้ือก็ตาม 

เพราะเป็นส่ิงไม่จาํเป็น 
 

 การเก็บภาษีเหล่าน้ี เพื่อรัฐมีรายไดม้าใชจ่้ายและเพื่อใหเ้กิดโอกาสเท่าเทียมกนั    มิลลเ์ห็นวา่ 

การเก็บภาษีควรใหเ้กิดจูงใจคนอยากทาํงาน    เช่น     ภาษีทางออ้มเก็บอตัราถอยหลงัจากสินคา้   เพื่อ

คนจนใชสิ้นคา้นั้นอยา่งประหยดั  แลว้เก็บภาษีมรดกในอตัรากา้วหนา้มาทดแทนแก่คนจน     เห็นได้

วา่   มิลลเ์ห็นชอบกบันโยบายเก็บภาษีและมีการสงเคราะห์คนจน   กฎหมายอาจแกไ้ขเพื่อเปิดโอกาส

ใหเ้ท่าเทียมกนัในการแบ่งสรรรายได ้      หากการช่วยเหลือคนจนในทางออ้มดว้ยระบบภาษีมีเงินไม่

เพียงพอ ควรหาทางช่วยเหลือทางตรงดว้ยการให้เป็นเงินหรือส่ิงของอีกทางหน่ึง 
 

 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ          มิลลไ์ดเ้ขียนเสนอความเห็นเร่ืองการคา้ระหวา่งประเทศ 

2  เร่ืองคือ  อตัราทางการคา้ (Term of Trade)   และความตอ้งการตอบแทนกนั (Reciprocal Demand) 

อตัราทางการคา้ หมายถึง     อตัราส่วนท่ีประเทศหน่ึงขายสินคา้ใหแ้ก่อีกประเทศหน่ึง  แลว้ซ้ือสินคา้

คืนมาประเทศตน  เขียนเป็นสูตรได ้
 

  T  =  
m

x

P
P

                           ;   Px = ราคาสินคา้ส่งออก    ,    Pm = ราคาสินคา้สั่งเขา้ 

 

ความคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือเขาเขียนหนงัสือ  Essays  on Some  Unsettled  Question  of Political Economy 

วา่   การคา้ระหวา่งประเทศคลา้ยเป็นการผลิตสินคา้แลว้ส่งไปแลกเปล่ียนกนั          สินคา้เป็นท่ีพอใจ

แลกเปล่ียนกนัไดพ้อดีก็เกิดสมดุล    อตัราแลกเปล่ียนสินคา้เป็น 1 : 1         ไม่มีผูไ้ดเ้ปรียบเสียเปรียบ    

แนวความคิดน้ีถูกอธิบายโดยความตอ้งการตอบแทนกนั (Reciprocal  Demand)  ท่ีจะทาํใหอ้ตัราทาง 

การคา้ของทั้งสองประเทศไม่มีผูไ้ดเ้ปรียบและเสียเปรียบ   
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รูปภาพท่ี 4.3 แสดงความตอ้งการต่างตอบแทน 
 

สมมุติใหมี้การคา้ระหวา่งสองประเทศ คือ องักฤษผลิตเส้ือผา้ เยอรมนีผลิตลินิน          จะซ้ือ

ขายแลกเปล่ียนกนัอยา่งไร  ในราคาเท่าไร       อธิบายเป็นกราฟไดคื้อ   OG เส้นความตอ้งการผลิตผา้

ลินินของเยอรมนี     OE เส้นความตอ้งการผลิตเส้ือผา้ขององักฤษ   จุดตดักนัของสองเส้นท่ี F จะเป็น

จุดการแลกเปล่ียนท่ีสมดุลพอใจกนัทั้งสองฝ่าย ณ ท่ีราคาบนเส้น OP      แต่จะเป็นความตอ้งการตอบ

แทนไม่ตรงกนั คือ เกิดความไม่สมดุล   เพราะเยอรมนีผลิตขายท่ี OL1   ขายในราคา OA    (เส้น OP , 

OP1 , OP2   เป็นเส้นเสนอราคาขายสินคา้ ถา้เส้นตํ่าราคาถูก ถา้สูงราคาแพง)    องักฤษผลิตสินคา้ BL1 

(หรือ OB) และขาย OB จึงเกิดไม่สมดุลกนั  จะตอ้งมีการปรับไปสู่จุดสมดุลท่ีจุด F          เป็นแนวคิด

ของการคา้ระหวา่งประเทศท่ีไม่เอาเปรียบคู่คา้และมุ่งท่ีจะแสวงหาการประสานผลประโยชน์ร่วมกนั 

บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั       ซ่ึงขนาดการคา้จะตอ้งปรับไปสู่ท่ีจุดสมดุล (ปริมาณธรรมชาติ) 

อยูเ่สมอ 
 

แต่ทวา่ในโลกแห่งความเป็นจริง         การแสวงหาความไดเ้ปรียบจะเป็นหนทางนาํไปสู่การ

เป็นประเทศท่ีพฒันากวา่ประเทศคู่คา้   ถึงแมว้า่จะมีผลประโยชน์จากการคา้ระหวา่งประเทศอยูจ่ริง  

การเอารัดเอาเปรียบยงัเกิดข้ึนเสมอ    ในนยัยะแอบแฝง  เป็นหลกัปรัชญาท่ีคู่มากบัเศรษฐกิจเสรีนิยม

แบบทุนนิยม       การคา้ระหวา่งประเทศจึงมีผูเ้กินดุลการคา้หรือขาดดุลการคา้มหาศาลอยูต่ลอดเวลา  

ข้ึนอยูก่บัมุมมองในแต่ละช่วงเวลา   ตวัอยา่งเช่น ในทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกามีการเกินดุลการคา้

มหาศาลจากการสร้างอตัราทางการคา้ท่ีไดเ้ปรียบประเทศคู่คา้    หมายถึงผลิตสินคา้เทคโนโลยชีั้นสูง

นาํจาํนวนสินคา้เพียงเล็กนอ้ยไปแลกกบัสินคา้ขั้นปฐม   จาํพวกสินคา้เกษตรปริมาณมากมาย        ใน 

ช่วงเวลาน้ีเป็นการอธิบายวา่ มีการขดูรีด เอารัดเอาเปรียบ ของประเทศจกัรวรรดินิยมต่อประเทศโลก

ท่ีสามผา่นอตัราทางการคา้          แต่ในยคุทศวรรษ 1990  เป็นตน้มาสหรัฐอเมริกากลบัขาดดุลการคา้

มหาศาลต่อเน่ืองมาจนถึงทศวรรษ  2010   กลบัเป็นการอธิบายในมุมกลบัอีกดา้นหน่ึง เป็นการดึงดูด

ทรัพยากรของโลกมาใชข้องสหรัฐอเมริกาโดยท่ีสามารถกูเ้งินมาชดเชยการขาดดุล        โดยการพิมพ์

ดอลล่าร์สหรัฐใหม้าเป็นเงินสกุลหลกัของโลกท่ีมีอุปสงคม์ากมายตามการพฒันาเศรษฐกิจโลก   และ 

ค่าท่ีแทจ้ริงของเงินดอลล่าร์ก็เป็นเพียงกระดาษ         เพราะโลกยคุน้ีเป็นระบบเงินตราแบบมาตรฐาน

กระดาษ  ไม่มีโลหะมีค่าใดหนุนหลงัการพิมพเ์งินตราของแต่ละประเทศ 
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แนวคดิของสํานักคลาสสิคกบัทฤษฎคีวามเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 

 พวกคลาสสิคไดอ้ธิบายเร่ืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยใชแ้นวคิดของหลาย ๆ คน

มาประกอบกนั    เป็นการอธิบายเศรษฐกิจมหภาคเนน้ในดา้นอุปทาน               จากกฎของซายน์ท่ีวา่ 

“Supply create its own demand” ซพัพลายทาํใหเ้กิดดีมานส์             ในเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการ

อธิบายนโยบายเศรษฐกิจวา่จะกระตุน้ดา้นอุปทานก่อนหรือุปสงคก่์อน        แลว้จะทาํใหอี้กดา้นหน่ึง

เติบโตมาเท่ากนั       เพราะความเช่ือในเร่ืองดุลยภาพ   (Equilibrium)   เป็นตวักาํหนดใหอุ้ปทานตอ้ง

เท่ากบั อุปสงคเ์สมอ     ในบางคร้ังอาจใชอ้ธิบายในลกัษณะของเศรษฐศาสตร์จุลภาคก็ได ้ เม่ือบริษทั

ผลิตสินคา้ออกมาขายก็จะเกิดอุปสงคข้ึ์นมาในตลาดในทา้ยสุดในจาํนวนท่ีเท่า ๆ กนัเสมอ 
 

 เศรษฐกิจของประเทศจะมีเส้นทางการเจริญเติบโต (Growth  Path) ไม่ไดอ้ยูน่ิ่ง       ลาํดบัได้

หลายช่วงเวลา       ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตมาจากทางดา้นอุปทาน  จะมาจากผลจากประชากร

เพิ่ม ทุนเพิ่ม มีนวตกรรม (Innovation) เกิดข้ึนใหม่ ๆ   และใชท่ี้ดินเพิ่ม         แต่ถา้หากประชากรเพิ่ม

มากเกินจาํเป็น  การใชท่ี้ดินหลายคร้ังจนขาดความอุดมสมบูรณ์  มีการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติเกิด

มลภาวะ  ก็จะเกิดผลท่ีตามมาตามกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงในกระบวนการผลิต      เส้นผลผลิตรวม

จึงเป็นเส้นโคง้และมีจุดอ่ิมตวัหรือระยะหยดุน่ิง (Stationary State) หลงัจากนั้นผลผลิตก็จะลดนอ้ยลง

จากเดิม ถึงแมว้า่จะเพิ่มปัจจยัแรงงานเขา้ไปในกระบวนการผลิต                   ภาวะหยดุน่ิงเป็นภาวะท่ี

นกัเศรษฐศาสตร์ไม่ตอ้งการแต่ก็เล่ียงไม่ได ้       อยา่งไรก็ตาม กวา่จะถึงภาวะนั้นก็ใชเ้วลานาน   จาก

ภาวะหน่ึงถึงอีกภาวะหน่ึง จะมีววิฒันาการ 3 อยา่งเกิดข้ึน คือ 
 

1. เหตุการณ์ตามทฤษฎีประชากรของมลัธสั     โดยเฉพาะประชากรเพิ่ม         จะนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดี และทางร้าย 
 

2. การทาํงานผลิตจะไดรั้บค่าจา้งพอแค่ยงัชีพ (Subsistence  Theory  of  Wage)  ตามท่ีมลัธสั 

กล่าวไวใ้นทฤษฎีประชากรของเขา    และค่าจา้งน้ียงัตั้งเป็นกองทุนไวจ้าํนวนแน่นอน  เม่ือประชากร

ท่ีเป็นคนงานเพิ่มมากข้ึน    ยอ่มเฉล่ียไดค้นละนอ้ยลง    ตามทฤษฎีค่าจา้งเท่ากบัเงินกองทุนท่ีกาํหนด

ไว ้(Wage Fund Theory of Wage) 43

44   ตามท่ี J.S Mill อธิบายไว ้         อนัเป็นผลนาํไปสู่ภาวะหยดุ

น่ิง 
 

                                                        
44

 ทฤษฎีค่าจา้ง แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ         1) ค่าจา้งควรไดเ้พียงเพ่ือพอประทงัชีพ (Subsistance Theory of 

Wage) มีผูส้นบัสนุนกฎเหลก็ (Iron Law of Wage) มี Lassalle เป็นผูอ้ธิบาย         2) ค่าจา้งเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีตั้งไว ้

เป็นค่าจา้ง (Wage Fund Theory of Wage)          3) ค่าจา้งเป็นเงินท่ีเหลือจากจ่ายใหปั้จจยัการผลิตอ่ืนแลว้ (Residual 

Claimant Theory of Wage)    4) ค่าจา้งเท่ากบัส่วนท่ีต่อรองเอาได ้(Bargaining Theory of Wage)    5) ค่าจา้งเท่ากบั

ประสิทธิผลเพ่ิม (Marginal Productivity Theory of Wage)   
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3. กฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง (Law of  Diminishing  Return to Scale)  ตามท่ีริคาร์โดอธิบาย

ไว ้ โดยเฉพาะในเกษตรกรรม           อนัเน่ืองมาจากประชากรเพิ่มมาก  แต่จาํนวนท่ีดินยงัคงเดิมและ

ดินเส่ือมลง 
 

ทาํไมเศรษฐกิจจึงเจริญเติบโต      พวกคลาสสิคอธิบายเร่ิมจาก     ระยะแรกมีการพฒันาดา้น

เกษตรแลว้มาอุตสาหกรรม         มีการลงทุนตั้งโรงงานและบริษทัใหค้นไดท้าํงานมีค่าจา้งเพิ่มสูงข้ึน

เร่ือย ๆ     ประชากรมีการกินดีอยูดี่  จึงมีพลงัผลิตไดม้าก       รายไดจึ้งเพิ่มเพราะเพิ่มทุนและแรงงาน  

จึงมีพลงัผลิตทั้งสินคา้และประชากร      ตามทฤษฎีประชากรของมลัธสั เศรษฐกิจจึงเจริญเติบโตเป็น

ระยะ 
 

ทาํไมจึงมาถึงระยะหยดุน่ิง (Stationary  State)     เพราะประชากรเพิ่มเกินความจาํเป็นจึงจ่าย

ค่าจา้งในระดบัพอประทงัชีพ (Subsistence  Level)       ในทฤษฎีกองทุนค่าจา้ง (Wage Fund Theory) 

ค่าจา้งจะถูกเฉือนให้นอ้ยลง เพราะเงินค่าจา้งท่ีตั้งเป็นกองทุนค่าจา้งมีจาํนวนเท่าเดิม     เม่ือประชากร

เพิ่มมากข้ึนนาํมาเฉล่ียจะไดจ้าํนวนนอ้ยลง   นาํมาเล้ียงดูคนท่ีเพิ่มข้ึน  ประชากรมีความเป็นอยูเ่ลวลง  

ทุน (เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ ฯลฯ) มีสมรรถภาพลดลง   ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูง  การสะสมทุนก็ลดลง  

ในท่ีสุดก็เกิดผลตอบแทนลดนอ้ยถอยลงทั้งในอุตสาหกรรมและในเกษตรกรรม       ท่ีดินถูกแบ่งยอ่ย 

เน่ืองจากประชากรเพิ่มเร็ว ใชเ้พาะปลูกนานยอ่มขาดความสมบูรณ์   เศรษฐกิจจึงพฒันาเฉ่ือยลง    ใน

ท่ีสุดเกิดภาวะหยดุน่ิง (Stationary  State)  ซ่ึงแกไ้ดด้ว้ยการเกิดนวตกรรม (Innovation)  จะทาํใหเ้ส้น

ผลผลิตรวมเล่ือนข้ึนไปทั้งเส้น 

 
เส้น OF กองทุนค่าจา้ง (Wage Fund) 

เส้น OY เส้นรายไดประชาชาติ (ผลผลิตรวม) ซ่ึงวดัการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ 

รูปภาพท่ี 4.4 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาํนกัคลาสสิค 
 

Pn 

nY
_

 

_

P  P2 

_

Y  

Y 

Yn 

Y2 

F3 

F2 

Y1 

F1 

P1 

F 

O 
กาํลงัแรงงานหรือประชากร 

รายไดป้ระชาชาติ 

         หรือ 

เงินกองทุนค่าจา้ง 

         หรือ 

        ค่าจา้ง 
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 จากตวัอยา่งรูปกราฟ  กระบวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูบ่นเส้นรายไดป้ระชาชาติ 

เส้น OY  ตามช่วงเวลา    และประชากรเพิ่มเป็น OP1 , OP2    ………………..    OPn ใชเ้วลานานเป็น

ทศวรรษหรือศตวรรษ 
 

 ช่วงเวลาแรก     กาํลงัแรงงานจาํนวน OP1 คน จ่ายค่าจา้งเป็นรูปกองทุนค่าจา้งรวม F1P1 บาท  

หากเฉล่ียจ่ายคนงานหน่ึงคนจะไดรั้บ 
1

11

OP
PF

    ซ่ึงเป็นค่าจา้งเพียงพอประทงัชีพเท่านั้น            จะผลิต

สินคา้ได ้P1Y1   ซ่ึงก็คือรายไดป้ระชาชาติท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน่เอง      ส่วนท่ี

เกิน F1P1    คือ   F1Y1   เป็นกาํไรตกแก่นายจา้งตามความหมายของกาํไรไดแ้ก่ส่วนท่ีเหลือตามทฤษฎี

กาํไรเท่ากบัส่วนท่ีเหลือ (Residual Theory) ของริคาร์โด        เม่ือมีกาํไรนายจา้งคิดลงทุนเพิ่ม  นาํเอา

เงินส่วนน้ีเป็นกองทุนค่าจา้งรวม  ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น F2       กองทุนค่าจา้งรวมจึงเท่ากบั F2P2 บาท  ทาํให้

ผลิตสินคา้ได ้P2Y2 คือรายไดป้ระชาชาติในรอบถดัมา               ส่วนท่ีเกิน F2 คือ F2Y2  เป็นกาํไรของ

นายจา้งท่ีจะนาํไปขยายกิจการเพิ่ม  และเพิ่มเป็นกองทุนค่าจา้งรวบต่อไป         ขยายไปจนถึง Yn เป็น

รายไดป้ระชาชาติระดบั PnYn นาํมาจ่ายเป็นค่าจา้งหมด  ไม่ไดน้าํไปขยายกิจการอีก    เป็นอนัวา่ภาวะ

เศรษฐกิจหยดุน่ิง และมีทีท่าจะคลอ้ยตํ่าลงดว้ย เพราะเหตุใด 
 

 ตอบไดว้า่     เพราะค่าจา้งพอประทงัชีพนาํไปเพิ่มแก่ค่าจา้งไม่ได ้เพราะไม่มีกาํไร         ส่วน

จาํนวนคนงานกลบัจะเพิ่ม จากการท่ีประชากรเพิ่ม  แลว้ยงัประสบผลตอบแทนลดนอ้ยถอยลง 
 

 สรุปไดว้า่   ตามแนวคิดเร่ืองน้ีของสาํนกัคลาสสิค   จะนาํเอาเร่ืองทฤษฎีประชากรของมลัธสั 

กฎแห่งผลตอบแทนลดนอ้ยถอยลง    ทฤษฎีค่าจา้งพอยงัชีพ     ทฤษฎีคลาสสิคเร่ืองการสะสมเพิ่มข้ึน

ของทุน (The  Classical  Theory of Capital Accumulation)     ทฤษฎีกองทุนค่าจา้ง   และทฤษฎีกาํไร

เท่ากบัส่วนท่ีเหลือจ่ายใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตอ่ืน  มาอธิบาย 
 

 ถา้ภาวะเศรษฐกิจหยดุชะงกังนั (Stagnation)            เม่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาถึง

ระดบั Yn   จะแกไ้ดด้ว้ยการเพิ่มผลผลิต  โดยนาํนวตกรรมใหม่ ๆ มาใช ้   เส้นรายไดป้ระชาชาติหรือ

เส้นแสดงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนเป็นเส้นใหม่ท่ีอยูสู่งข้ึน เป็นเส้น 
−

nYO       การหยดุชะ 

งกังนัทางเศรษฐกิจจะเล่ือนเวลาออกไปอีก  จนกวา่จะถึง 
−

Y   จึงจะหยดุชะงกั  เม่ือจวนถึงระดบันั้นก็

ใหห้าทางแกอี้ก 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

บทที ่5 

ลทัธิคลาสสิคใหม่  

(Neo – Classical School) 

 

 กลไกอตัโนมติัของระบบทุนนิยมในการแข่งขนัเสรี     หรือ  “มือท่ีมองไม่เห็น”    ของ สมิธ 

ทาํงานไม่ไดผ้ล           จะเห็นไดจ้ากมีความขดัแยง้ภายในระบบทุนนิยมรุนแรงยิง่ข้ึน  สาเหตุเกิดจาก

วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นระยะ  คือ ในปี ค.ศ.  1810 ,  1815  ,1819  และ  1825  ครอบคลุมไปทัว่

องักฤษ           ในปี ค.ศ. 1836 – 37 และ 1847 ก็ส่งผลกระทบไปถึงประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกา  เยอรมนั  และฝร่ังเศส       แนวคิดของสาํนกัคลาสสิคไมส่ามารถใหค้าํอธิบายเก่ียวกบั

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีได ้
 

 นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใหม่ หรือ นีโอคลาสสิคจึงเกิดข้ึน       ทฤษฎีคลาสสิคในแนวใหม่  

เป็นการนาํหลกัการของทฤษฎีคลาสสิคมาอธิบายใหม่ เช่น ทฤษฎีค่าจา้งจากเดิมทฤษฎีกองทุนค่าจา้ง 

(Wage Fund Theory)  ใชห้ลกัการเฉล่ียโดยเอาจาํนวนกรรมกรไปหารกองทุนค่าจา้ง    เปล่ียนมาเป็น

ค่าจา้งเท่ากบัประสิทธิผลเพิ่มหน่วยสุดทา้ย (Marginal Productivity Theory of Wage)      ในเร่ืองการ

จดัสรรรายไดจ้ะอธิบายทฤษฎีค่าเช่าจากความแตกต่างของท่ีดินท่ีใชเ้พาะปลูก     เปล่ียนมาเป็น ความ 

สามารถในการผลิตหน่วยสุดทา้ยของปัจจยัการผลิต   เป็นตน้ 
 

 หลกัการสาํคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนและกลายมาเป็นแกนหลกัของเศรษฐศาสตร์

ยคุปัจจุบนั  เป็นการปรับปรุงหลกัทฤษฎีเป็นแบบลทัธิอรรถประโยชน์หรือประโยชน์นิยม    (Utilita-

rianism)  มาเป็นแกนความคิดหลกัของสาํนกั        แต่ก็ยงัมีขอ้บกพร่องและไดป้รับปรุงมาใชแ้นวคิด

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility : MU) แทน          ซ่ึงเป็นการผนวกแนวคิด 2 แบบ

เขา้ดว้ยกนั  คือ การใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์แบบส่วนเพิ่ม (Marginalism)      และลทัธิอรรถประโยชน์ 

(Utilitarianism) เขา้ดว้ยกนั      มีการนาํ MU และเทคนิคการวเิคราะห์แบบส่วนเพิ่มมาประยกุตใ์ชใ้น

ทฤษฎีของพวกนีโอคลาสิคอยา่งกวา้งขวาง                 กล่าวไดว้า่ลทัธิเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุนนิยม  

ไดป้รับปรุงหลกัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จากแกนหลกักฎธรรมชาติ  (Natural  Law)     มาเป็นลทัธิอรรถ 

ประโยชน์หรือประโยชน์นิยม(Utilitarianism) ท่ียดึถือเอาความสุขสูงสุดของคนจาํนวนมากเป็นหลกั

ตดัสินแทนกฎธรรมชาติและการจดัระเบียบโดยธรรมชาติโดยส้ินเชิง      เป็นการกาํหนดใหเ้ห็นเป็น

รูปธรรมมากกวา่ท่ีคาดหวงัในแบบนามธรรมเหมือนในอดีต         ฉะนั้นแนวคิดน้ีการแทรกแซงของ

รัฐจึงมีไดม้ากกวา่ลทัธิเสรีนิยมแบบสิทธิธรรมชาติ 
 

 สาํนกัคลาสสิคใหม่ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่   Cambridge  School            เพราะเกิดท่ีมหาวิทยาลยั 

เคมบริดจส์ องักฤษ   โดยมี อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall  , 1842 - 1924) เป็นผูค้น้คิดตามแนว 
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คิดลทัธิคลาสสิคเดิม ของ อดมั สมิธ                 ลทัธิคลาสสิคใหม่เกิดข้ึนหลงัจากนั้นประมาณ 100 ปี  

อนัเป็นปีท่ีมาร์แชล เขียนตาํราของเขาช่ือ Principle of Economic (ค.ศ. 1890)     ขณะนั้นคณิตศาสตร์

กาํลงัมีบทบาทสาํคญัในวชิาการต่าง ๆ   ลทัธิคลาสสิคใหม่จึงเป็นลทัธิท่ีดดัแปลงแกไ้ขลทัธิคลาสสิค

เดิม ใชว้ธีิอธิบายเป็นคณิตศาสตร์และสถิติใหส้ั้น เขา้ใจง่าย     และไดน้าํเอาทฤษฎีมาดดัแปลงวางรูป

ใหม่  แต่มีแนวคิดใกลก้บัสาํนกัเดิม เช่น   นาํหลกัการปล่อยใหด้าํเนินการโดยเสรี (Laissez faire)  มา

อธิบาย  แต่มีขอ้จาํกดัมากข้ึน    ถือวา่พลงัอาํนาจการแข่งขนัเป็นผูว้างขอ้บงัคบัในการดาํเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ท่ีทาํให้เกิดดุลยภาพในการบริโภคและการผลิต    รับเอาวธีิการของลทัธิประวติัศาสตร์

มาใชอ้ธิบายเร่ืองพลงัทางเศรษฐกิจ นาํเอาแนวคิดเร่ืองอรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility)  เขา้มา

เพื่อการวิเคราะห์  และรับเอาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น  เร่ือง  Integral   และ Differential Calculus  

เขา้มาใชอ้ธิบายและวเิคราะห์ โดยนาํแนวคิดใหม่ๆ เขา้มาประยกุต ์ ตั้งทฤษฎีมูลค่าทางคลาสสิคใหม่

และทฤษฎีปริมาณเงินตรา ฯลฯ  
 

 ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งสองลทัธิ  คือ      ลทัธิคลาสสิคใหม่เนน้เร่ืองคณิตศาสตร์รวมทั้ง

จิตวทิยาของผูบ้ริโภค44

45 มาใชด้ว้ย   ในดา้นของคณิตศาสตร์แนวคิดและทฤษฎีของพวกคลาสสิคใหม่

มีหลกัการพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

1. การใชห้ลกัการหน่วยสุดทา้ยในทุก ๆ เร่ือง    เช่น   ราคา   การบริโภค   การผลิต    การ

กระจายรายได ้       ในเร่ืองการบริโภคใชอ้รรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย (MU)  ในเร่ือง

การผลิตใชผ้ลผลิตเพิ่มหน่วยสุดทา้ย (MP) รายรับเพิ่มหน่วยสุดทา้ย (MR)  และตน้ทุน

เพิ่มหน่วยสุดทา้ย (MC)       ส่วนการกระจายรายไดใ้ชค้วามสามารถในการผลิตหน่วย

สุดทา้ยของปัจจยัการผลิตแบ่งปันผลตอบแทน      ทั้งดอกเบ้ียของนายทุน   ค่าจา้งของ

แรงงาน และค่าเช่าท่ีดิน 

2. การหาค่าสูงสุด   นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคส่วนใหญ่จะพูดถึงการจดัสรรทรัพยากรใน

ระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น จึงไม่ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ  ความสมเหตุผล 

(Rational) ในการจดัสรรทรัพยากร     เม่ือถึงสมยัของพวกนีโอคลาสสิคไดเ้นน้ถึงเร่ือง

ดงักล่าวในลกัษณะการหาอรรถประโยชน์สูงสุดของผูบ้ริโภค   หรือการหากาํไรสูงสุด

ของผูผ้ลิต          จะเห็นไดว้า่ มีการนาํเอาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะแคลคูลสัมาใชก้บัวชิา

เศรษฐศาสตร์อยา่งกวา้งขวาง        จึงทาํใหเ้ศรษฐศาสตร์ของพวกนีโอคลาสสิคเนน้ถึง

ความสมเหตุผลของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในรูปของการหาค่าสูงสุด 

3. การวเิคราะห์แบบดุลยภาพ       ในเศรษฐศาสตร์คลาสสิค จะพดูถึงการเคล่ือนไหวของ

ราคาและจบลงดว้ยราคาธรรมชาติหรือค่าจา้งธรรมชาติ  พวกนีโอคลาสสิคมองวา่ก็คือ

ราคาดุลยภาพหรือค่าจา้งดุลยภาพนัน่เอง      และในสมยัน้ีไดมี้การวเิคราะห์การเปล่ียน 

                                                        
45

 จิตวทิยาผูบ้ริโภคจะอธิบายจากการตดัสินใจผา่นอรรถประโยชน์เพ่ิม  และใชห้ลกัคณิตศาสตร์ในการหาค่าสูงสุด

ของอรรถประโยชน์รวม เป็นการสะทอ้นความสมเหตุผล (Rational) ในแนวทางแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย ์
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แปลงออกจากจุดดุลยภาพ เป็นการริเร่ิมนาํหลกัการวเิคราะห์ในแบบวทิยาศาสตร์มาใช้

ในสมยัของวอลลสัและมาร์แชล 
 

 พวกนีโอคลาสสิคส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองการวเิคราะห์ไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็น  เพราะ 

ยงัคงสนบัสนุนเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมีการแข่งขนัเสรี    และพยายามพิสูจน์ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ใหเ้ห็นจริงวา่ ทาํไมการแข่งขนัเสรีจึงดีท่ีสุด 
 

 จากการปฏิวติัหน่วยสุดทา้ยของพวกนีโอคลาสสิค        ไดเ้ปล่ียนวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

(Political  Economy) เป็นวชิาเศรษฐศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure  Economics)  จากการเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้

วชิาเศรษฐศาสตร์สามารถพฒันาไปในเชิงทฤษฎีไดอ้ยา่งลึกซ้ึงโดยระบบใหม่     ซ่ึงปราศจากวจิารณ 

ญาณส่วนบุคคล (Value Judgment)                    วชิาเศรษฐศาสตร์จึงเป็นอิสระจากกฎเกณฑแ์ละเวลา

ทางประวติัศาสตร์ การตดัสินใจในการเลือกสรรของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตไดรั้บความสาํคญัและสนใจ

มากข้ึน  การคน้ควา้กฎเกณฑ์การเคล่ือนไหวของสังคมแคบลงเป็นเพียงศึกษาถึงขบวนการของตลาด

เท่านั้น   ไม่ไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์  แต่เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุกบัวตัถุ 

หรือ วตัถุกบัมนุษย ์
 

 การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหเ้ศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิค      ถือวา่ระบบเศรษฐกิจมีความคง

ตวั    ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในการวิเคราะห์ไม่ใช่สังคมเศรษฐกิจทั้งหมดหรือระบบเศรษฐกิจ     แต่เป็นการ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์หรือหาความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งตวัแปรทั้งหลายทางเศรษฐกิจภายใตส่ิ้งท่ี

กาํหนดให ้45

46 

 

ลทัธิอรรถประโยชน์ และลทัธิอรรถประโยชน์เพิม่ 
 

 ลทัธิถือความพอใจเป็นสาํคญั (Hedonism) เป็นหลกัซ่ึงถือวา่   มนุษยแ์สวงหาความสุขพอใจ  

ซ่ึงจะไดม้าโดยใชค้วามพยายาม  ปรับปรุงการดาํเนินชีวิตของตน หลกัน้ีเป็นไปตามหลกัปรัชญาและ 

จิตวทิยาท่ีวา่   พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มแสวงหาความพอใจและหลีกเล่ียงความเจบ็    (ความลาํบาก)      

Jeremy Bentham  เป็นผูว้างหลกัไว ้ คือ  “ธรรมชาติไดจ้ดัมนุษยไ์วอ้ยูภ่ายใตอ้าํนาจปกครองของนาย 

2 คน คือ ความเจบ็ปวดและความพอใจ (Pain and Pleasure)       นาย 2 คนน้ีเป็นผูบ้งการใหม้นุษยท์าํ

ส่ิงนั้นส่ิงน้ี โดยวธีิอยา่งไร”          ทฤษฎีพฤติกรรมน้ีต่อมานกัเศรษฐศาสตร์ไดน้าํมาปรับใชเ้ป็นเร่ือง

อรรถประโยชน์ (Utility)   
 

                                                        
46

 ทบัทิม วงศป์ระยรู  “ประวติัและลทัธิเศรษฐกิจ”  หนา้ 102 - 103 
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 นกัเศรษฐศาสตร์ยคุก่อนกล่าวถึงทฤษฎีมูลค่า 46

47   วา่         มูลค่าวดัจากประโยชน์ของ

ส่ิงของ  ส่ิงของใดมีประโยชน์มากจะมีมูลค่ามาก  ต่อมามีผูค้า้นวา่ไม่จริง  นํ้าและอากาศมีประโยชน์

มากแทบจะไม่มีมูลค่า          จึงมีผูคิ้ดใหม่วา่  ส่ิงใดมีอรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU) 

มากเป็นส่ิงมีมูลค่ามาก  เพราะอรรถประโยชน์เพิ่มเขา้มาคาํนึงถึง     ส่ิงใดมีประโยชน์แต่มีปริมาณ

นอ้ย สามารถครอบครองไวไ้ดน้อ้ย ยอ่มมีมูลค่ามาก  แต่ถา้สามารถครอบครองเอาไดม้ากข้ึนมูลค่า

จะลดตามลาํดบั  เช่น   อากาศในเรือดาํนํ้าท่ีเกิดร่ัว มีอากาศจาํนวนนอ้ย คนท่ีอยูใ่นเรือดาํนํ้าจะซ้ือ

อากาศในราคาแพง  เม่ือใดเรือดาํนํ้าลอยข้ึนสู่ผวินํ้า อากาศมีมาก จะหมดความสาํคญัลง ไม่มีมูลค่า

เลย 
 

 นอกจากน้ี ก็ยงัมีนกัเศรษฐศาสตร์คนอ่ืนท่ีกล่าวเหมือนกนั      เจวอน (Jevon) เสนอวา่ มูลค่า

ของสินคา้ข้ึนอยูก่บัประโยชน์            ประโยชน์น้ีไม่ใช่คุณสมบติัภายในสินคา้   แต่คือความสัมพนัธ์

ระหวา่งสินคา้กบัมนุษยผ์ูมี้ความตอ้งการสินคา้นั้น ประโยชน์จึงเปล่ียนแปลงไปตามความรู้สึกนึกคิด

ของบุคคลในขณะต่าง ๆ โดยเฉพาะข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้น ๆ มีสินคา้ชนิดเดียวกนันั้นอยูแ่ลว้มากนอ้ย

เพียงใด     ประโยชน์ของสินคา้ช้ินหน่ึงต่อบุคคลหน่ึงเท่ากบัความสุขของบุคคลนั้นท่ีเพิ่มข้ึนจากการ

บริโภคสินคา้นั้น 
 

 Hermann Heinrich Gossen ชาวเยอรมนั ,  W. Stanley Jevons ชาวองักฤษ   และ Leo Walras 

ชาวฝร่ังเศส       เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีใหแ้นวคิดเบ้ืองตน้เร่ืองน้ี  จึงถือเป็นกลุ่มอรรถประโยชน์เพิ่ม

                                                        
47

 ทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value) ในสมยัโบราณท่ีมีการแลกส่ิงของกนั         มูลค่าก็คือ ค่าของส่ิงของสินคา้ท่ีมีต่อ

บุคคลเม่ือใชแ้ลกเปล่ียนกนั เช่น ขา้ว 3 ถงัแลกเน้ือได ้2 ก.ก  มูลค่าของขา้วเม่ือใชแ้ลกเน้ือคือ 2/3    พอมีเงินตราข้ึน 

ความหมายเปล่ียนไปเป็นราคา หรือมูลค่าการแลกเปล่ียน  ต่อจากนั้นก็มีทฤษฎีอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น  

ทฤษฎีมูลค่าเท่ากบัแรงงาน (Labor Theory of Value)  หมายถึง   มูลค่าของสินคา้ใดจะตอ้งเท่ากบัปริมาณ

ของแรงงานท่ีใช ้ในการผลิตสินคา้นั้นข้ึนมา 

ทฤษฎีมูลค่าเท่ากบัตน้ทุนการผลิต (Cost of Production Theory of Value)   หมายถึง    การรวมเอามูลค่าท่ี

เกิดจากประสิทธิภาพในการผลิตของทุนเขา้ไป และมูลค่าของแรงงานดว้ย 

ทฤษฎีมูลค่าคิดจากประโยชน์ (Utility Theory of Value) หมายถึง  มูลค่าเป็นเท่าไรยอ่มแลว้แต่ประโยชน์   

มีผูโ้ตแ้ยง้ในประเด็นน้ีมาก ตวัอยา่งนํ้ ามีประโยชน์มากแต่มีมูลค่านอ้ย แต่เพชรไม่มีประโยชน์แต่มีมูลค่ามาก 

ทฤษฎีมูลค่าคิดจากอรรถประโยชน์เพ่ิม (Marginal Utility Theory of Value) หมายถึง มูลค่ามากหรือนอ้ย

คิดจากอรรถประโยชนเ์พ่ิม ประโยชน์ท่ีเพ่ิมความพอใจแก่มนุษยม์ากหรือนอ้ย       ดงันั้น อรรถประโยชน์เพ่ิมจึงวดั

จากความหายากหรือมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ทฤษฎีมูลค่าของสาํนกัคลาสสิคใหม่ (Neoclassic Theory of Value)    เป็นทฤษฎีของ    อลัเฟรด  มาร์แชล 

อธิบายไวว้า่    มูลค่าของสินคา้ใดก็ตาม  กาํหนดข้ึนจากพลงัร่วมกนัของอุปสงคแ์ละอุปทาน หรือจุดตวักนัในกราฟ

ท่ีเกิดเป็นดุลยภาพ เม่ือมูลค่าหนัมาใชเ้ป็นราคาแทน ปัจจุบนัจึงเรียกมูลค่าวา่ราคาตลาด 
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กลุ่มแรก          ต่อมาแนวคิดน้ีไดข้ยายไปยงัออสเตรีย มีผูศึ้กษาแนวคิดน้ีคือ Karl Menger , Friedrich 

Von  Weiser   ,   Eugen Von  Bohm  Bawerk         3 คนน้ีตั้งช่ือใหม่เป็นลทัธิออสเตรียนเพราะเกิดท่ี

ออสเตรีย 
 

 กลุ่มอรรถประโยชน์เพิ่ม     ไดศึ้กษาจิตวทิยาผูบ้ริโภคและไดน้าํเสนอกฎหรือทฤษฎีเก่ียวกบั 

การบริโภค  3 กฎ  ท่ีเป็นของ Hermann Heinrich Gossen (1810 – 1855)  คือ 
 

 กฎขอ้แรก                วา่ดว้ยอรรถประโยชน์เพิ่มจะเป็นไปตามกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงของ

อรรถประโยชน์เพิ่ม (Diminishing Marginal Utility)       กล่าวคือ สินคา้ใดมีอยูน่อ้ยยอ่มมีประโยชน์

เพิ่มเขา้มามาก     และหากเรายิง่มีสินคา้นั้นมากข้ึน ๆ   อรรถประโยชน์เพิ่มจะลดลง ๆ  จนถึงศูนยใ์น

ท่ีสุด 
 

 กฎขอ้ท่ีสอง    วา่ดว้ยการเลือกบริโภคอยา่งมีเหตุผล (Rational Consumer) เม่ือมีสินคา้หลาย

อยา่งใหเ้ราเลือกบริโภค แต่มีเงินซ้ือจาํกดั   ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือของนั้นมาบริโภคอยา่งไร 
 

 ทฤษฎีการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ใหไ้ดอ้รรถประโยชน์สูงสุด   จึงตอ้งเลือกซ้ือ MU ต่อ

เงิน 1 บาท ของสินคา้ใดสูงกวา่ก็ซ้ือของนั้นมาบริโภคก่อน  และเลือกใชเ้งินบาทต่อ ๆ ไปในสินคา้ท่ี

มี MU ต่อบาทสูงสุด จนกระทัง่งบประมาณหมด         ค่า MU ต่อ 1 บาทในสินคา้ทุกชนิดจะเท่ากนั

47

48  เขียนสูตรไดว้า่  
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 กฎขอ้สาม   กฎอุปสงคแ์ละอุปทานกาํหนดราคา             สินคา้ใดจะมีมูลค่าการแลกเปล่ียน

(ราคา) สูง       เม่ือปริมาณสินคา้นั้นผลิตและนาํออกขายนอ้ยกวา่ปริมาณท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือไปบริโภค 

(อุปสงค ์>อุปทาน)  และราคาจะลดลง เม่ืออุปทานมากกวา่อุปสงค ์(อุปสงค ์< อุปทาน)   
 

 สรุปไดว้า่ แนวคิดของกฎการบริโภคตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีวา่ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือของเพื่อให้

เกิดความพอใจสูงสุดแก่ตน 
 

 สาํนกัออสเตรีย (Austrian School)          ไดข้ยายแนวความคิดเร่ืองอรรถประโยชน์เพิ่มให้

ละเอียดและไดเ้สนอแนวคิดใหม่  เช่น 

                                                        
48

 Jevon  ไดก้ล่าวถึงฟังกช์ัน่อรรถประโยชน์ (Utility Function)   เป็นความเก่ียวพนัระหวา่งสินคา้และผูบ้ริโภคของ

นั้น มีสูตรคือ  MU  =  f (x)  หมายถึง  อรรถประโยชน์เพ่ิมจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้   นอกจากน้ี ก็ใช้

เกณฑข์อง MU มาอธิบายทฤษฎีการแลกเปล่ียน        ตราบใดท่ี MU ของอีกฝ่ายยงัเกิดข้ึนก็จะทาํการแลกเปล่ียน จน 

MU ของสินคา้ 2 อยา่งเท่ากนัจึงจะเกิดดุลยภาพ     และทฤษฎีอ่ืน ๆ  เช่น ทฤษฎีการใชแ้รงงานและคา่จา้ง  ดุลยภาพ

ของค่าจา้งจะตอ้งอยู ่ณ ท่ีจุดท่ีค่าจา้งหรือขนาดของประโยชน์ = ความพอใจ = ความเจบ็ปวด          แต่ทฤษฎีเหล่าน้ี

มิไดถู้กยอมรับและนาํมาใชเ้ป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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• การคาํนวณหาค่าของปัจจยัการผลิต        จะใชผ้ลผลิตหน่วยสุดทา้ยเป็นตวัวดั แรงงาน 

ทุน   ท่ีดิน  แต่ละอยา่งมีค่าเท่าไร?  มีค่าเท่าใดยอ่มแลว้แต่ความพอใจท่ีจะใชปั้จจยัการ

ผลิตทาํสินคา้ข้ึนมา    ตวัอยา่งเช่น ใชท่ี้ดิน ทุน และแรงงาน ผลิตขา้วได ้50 ถงั คนงาน

คนหน่ึงลาออก ทาํใหผ้ลิตขา้วไดเ้พียง 45 ถงั     ดงันั้น ค่าแรงงานหรือผูท่ี้จะมาแทนจึง

เป็น 50 – 45 = 5  

• การคาํนวณหาอุปสงคแ์ละรายรับเพิ่ม (MR) ตามหลกัคณิตศาสตร์48

49 ของ Friedrich Von 

Wieser 

(1) สินคา้ (Q)       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 

(2) ราคา (P) หรือ MU       0    10    9     8     7     6     5     4     3     2       1       0 

(3) ประโยชน์รวม (TU)       0    10   19   27   34   40   45   49   52   54     55     55                                                                                                                                            

(ผลบวกของ MU สะสม)  

(4) รายรับรวม  (TR=PxQ)   0    10   18   24   28   30   30   28   24   18     10      0 

(5) หาค่า MR          10    8     6      4     2     0    -2    -4    -6    -8     -10 
 

เร่ิมแรกสมมุติใหมี้สินคา้อยูจ่าํนวน 11 ช้ิน  และมีราคา (P) หรือ อรรถประโยชน์เพิ่มของคน

ในการบริโภคสินคา้แต่ละช้ินตามตาราง        แต่มีกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม

ในสินคา้แต่ละหน่วย     เม่ือนาํค่าทั้งสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์  เราจะหาค่าอรรถประโยชน์

รวม (Total Utility : TU) ไดจ้ากการบวกสะสมอรรถประโยชน์เพิ่มในแต่ละช้ินของสินคา้   เช่น 10  , 

10+9 ,19+8 ………  ต่อมาหารายรับรวม หาจาก ราคา x ปริมาณ        และเม่ือใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์

ส่วนเพิ่ม   เราจะหารายรับเพิ่ม (Marginal Revenue  : MR)      จากค่ารายรับรวมโดยการหาค่าต่างกนั

หน่ึงช่วงเวลา เช่น  TR2 – TR1  ,  TR3 – TR2   ………………. 
 

 เม่ือนาํค่าท่ีหาไดม้าแสดงในรูปกราฟ เราจะไดค้วามสัมพนัธ์ของ TU และ TR      ส่วนค่าท่ี

เป็นส่วนเพิ่ม เราจะใชค้่ารายรับเพิ่ม (MR)      ส่วนเส้นอุปสงคห์รือ MU ก็จะนาํค่า MU ในขอ้ 2  มา

พล๊อต     การวิเคราะห์น้ีอยูใ่นขั้นคณิตศาสตร์พื้นฐาน  หาค่ารวมและส่วนเพิ่ม   เพื่อดูความสัมพนัธ์

ซ่ึงกนัและกนัในทางคณิตศาสตร์   เป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ของนกัเศรษฐศาสตร์ต่อ  ๆ   มาใชว้เิคราะห์

ตวัแปรเหล่าน้ีใหซ้บัซอ้นและใกลก้บัความเป็นจริงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยม์ากยิง่ข้ึน 

 

 

                                                        
49

 Antoine Augustin Cournot (ค.ศ. 1801-1877) ชาวฝร่ังเศส      นกัคณิตศาสตร์ไดอ้ธิบายกฎของอุปสงค ์ (Demand 

Function)   ท่ีวา่ ปริมาณซ้ือสินคา้ข้ึนอยูก่บัราคา  เขียนเป็นสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือ Q = f (P)  แมจ้ะมีตวัแปร

อ่ืน ๆ  เช่น  รายได ้, ราคาสินคา้อ่ืน , รสนิยม ฯลฯ       แต่ตอ้งสมมุติใหต้วัแปรเหล่าน้ีคงท่ี (Other thing equal  หรือ 

Ceteris Paribus) เป็นกฎเกณฑท่ี์เรานาํมาใชศึ้กษาในเศรษฐศาสตร์จุลภาคในปัจจุบนั 
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รูปภาพท่ี 5.1 การหาเส้นอุปสงคห์รือ MU และเส้น MR 
 

• ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทานในการแข่งขนัเสรี       กาํหนดใหสิ้นคา้มีคุณภาพเหมือนกนั 

และผูซ้ื้อผูข้ายมีขอ้มูลตลาดอยา่งสมบูรณ์      Eugen Von Bohm Bawerk  ไดส้รุป แนว

พฤติกรรมท่ีสมเหตุผล (Rational) ไวว้า่  เม่ือมีผูเ้สนอซ้ือสินคา้ท่ีราคาสูงสุดจะสามารถ

ซ้ือสินคา้ของผูเ้สนอขายไดห้มด  แต่ผูซ้ื้อส่วนท่ีเหลือจะยงัไม่ซ้ือ      เม่ือผูข้ายตอ้งการ

ขายสินคา้เพิ่มก็จะตอ้งเสนอขายสินคา้ลดลงอีก และก็จะมีผูซ้ื้อซ้ือสินคา้ ณ ราคาน้ีตาม

จาํนวนท่ีตั้งใจซ้ือ ณ ราคาน้ี       จะดาํเนินการไปในลกัษณะการเช่นน้ี จนขายสินคา้ได้

หมด    จึงสรุปไดว้า่  ราคากาํหนดอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดการแข่งขนัเสรี  ผูเ้สนอ

ซ้ือแพงซ้ือไดม้าก ผูเ้สนอซ้ือถูกซ้ือไดน้อ้ย  ในทางตรงขา้ม ผูจ้ดัหามาขายในราคาแพง

ขายไดน้อ้ย    หากขายในราคาถูกขายไดม้าก        เป็นการหากฎเศรษฐศาสตร์ท่ีอธิบาย

พฤติกรรมมนุษย ์
 

 นอกจากน้ี   Bawerk ยงัไดอ้ธิบายทฤษฎีทุนและอตัราดอกเบ้ียไวด้ว้ย  ทุนทาํหนา้ท่ีสองอยา่ง 

หนา้ท่ีแรก เป็นปัจจยัการผลิตในกระบวนการผลิต      หนา้ท่ีท่ีสอง เป็นทางท่ีก่อให้เกิดดอกเบ้ีย  และ

อตัราดอกเบ้ียควรเป็นเท่าไร ข้ึนอยูก่บัปัจจยั  4  อยา่ง       ความตอ้งการในปัจจุบนัมีผลมากกวา่ความ

ตอ้งการในอนาคต    ,    การคาดคะเนในอนาคตสดใสกวา่ในปัจจุบนั (ในเร่ืองรายได ้  ราคาสินคา้ใน

อนาคตจะแพงกวา่ปัจจุบนั)  ,  การคาดคะเนในอนาคตอาจไม่สดใสกวา่ในปัจจุบนั ในเร่ืองความตอ้ง 
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การบริโภคสินคา้ในปัจจุบนัจะมีความชอบมากกวา่ในอนาคต       และสินคา้ในปัจจุบนัมีคุณภาพ สูง

กวา่สินคา้ในอนาคต 

• ทฤษฎีมูลค่าปัจจยัการผลิต กลุ่มน้ีมีความเห็นวา่ มูลค่าของปัจจยัการผลิต (ทุน แรงงาน 

ท่ีดิน) เกิดจากประโยชน์ท่ีปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกิดข้ึน คือ  การนาํไปใชเ้ป็นปัจจยัในการ

ผลิตสินคา้สาํเร็จรูป  ซ่ึงสินคา้สาํเร็จรูปมีมูลค่า  มูลค่าของปัจจยัการผลิตจึงมีมูลค่าตาม

สินคา้สาํเร็จรูป    และใหก้ฎผลผลิตหน่วยสุดทา้ย (MP) เป็นวธีิการกาํหนดมูลค่าปัจจยั

การผลิตแต่ละประเภท     (จะเห็นไดว้า่    กฎผลผลิตหน่วยสุดทา้ย (MP) กลุ่มคลาสสิค

โดยเฉพาะริคาร์โด  ก็ไดใ้ชเ้กณฑน้ี์เช่นกนัวดัค่าเช่าจากท่ีดิน  และเรียกวา่   Economic 

Rent – เป็นการขยายความอธิบายใหค้รอบคลุมปัจจยัการผลิตอ่ืน)        วธีิหามูลค่าของ

ปัจจยัการผลิตพิจารณาร่วมกบัสินคา้สาํเร็จรูป    เม่ือนาํปัจจยัการผลิตออกจากการผลิต

หน่ึงหน่วยแลว้ดูวา่ผลผลิตสินคา้สาํเร็จรูปทั้งหมดลดลงเท่าใด        มูลค่าของผลผลิตท่ี

ลดลงคือ มูลค่าของปัจจยัการผลิตส่วนนั้น       สรุปไดว้า่ พวกน้ีใชแ้นวคิดมูลค่าสินคา้

สาํเร็จรูปมากาํหนดราคาปัจจยัการผลิต    และใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ส่วนเพิ่มมาหาค่า

ของปัจจยัการผลิตแต่ละส่วนในระบบการผลิต 50 

 

แนวคดิของลทัธิคลาสสิค VS ลทัธิคลาสสิคใหม่ 
 

 เพื่อใหเ้ห็นขอ้แตกต่างในทฤษฎีท่ีสาํคญัของกลุ่มคลาสสิคใหม่และคลาสสิค        เราพอท่ีจะ

เลือกทฤษฎีท่ีสาํคญัมากล่าว คือ 
 

1. ทฤษฎีมูลค่า หรือทฤษฎีราคา        ลทัธิคลาสสิคไดก้ล่าวถึงมูลค่าสินคา้ในเทอมของมูลค่า

การใชแ้ละมูลค่าการแลกเปล่ียน ริคาร์โดเห็นวา่ควรเป็นตน้ทุนการผลิต    ส่วนคลาสสิคใหม่กล่าววา่

เป็น “ราคา” ซ่ึงก็คือมูลค่าการแลกเปล่ียนในสมยัก่อนท่ียงัไม่ใชเ้งินตรานัน่เอง                   นอกจากน้ี
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 แนวคิดมูลค่าปัจจยัการผลิตในพวกนีโอคลาสสิคท่ีสาํคญั   และเห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ีและขยายความใหช้ดัเจนข้ึน 

คือ J.B Clark     ไดส้ร้างทฤษฎีประสิทธิผลเพ่ิมหน่วยสุดทา้ย (Marginal Productivity Theory of Distribution  ;  ใน

บางแห่งเรียกวา่ ทฤษฎีผลิตภาพเพ่ิมหน่วยสุดทา้ย)     ใหห้ลกัวา่ ประสิทธิผลเพ่ิมหน่วยสุดทา้ยเป็นตวักาํหนดมูลค่า

ของปัจจยัการผลิต       โดยสมมุติใหก้ารผลิตมีปัจจยัหน่ึงท่ีพิจารณาและใหปั้จจยัการผลิตอ่ืนคงท่ี  การใส่ปัจจยัการ

ผลิต  เม่ือเพ่ิมปริมาณมากข้ึนก็ยงัคงเกิดกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงตามแนวคิดของริคาร์โด  ทาํใหมู้ลค่าสินคา้สาํเร็จ 

รูปหน่วยทา้ย ๆ จะมีมูลค่าลดลง     แต่ตอ้งคิดมูลค่าปัจจยัการผลิตนั้นใหเ้ท่ากบัมูลค่าผลผลิตหน่วยสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน            

ในกรณีท่ีมีการแข่งขนัเสรีการเข่งขนัวา่จา้งปัจจยัจะประกนัมิใหมี้การตอบแทนปัจจยัตํ่ากวา่มูลค่าผลผลิตหน่วยสุด 

ทา้ยท่ีก่อใหเ้กิดข้ึน  เพราะถา้จ่ายตํ่ากวา่ก็จะมีนายจา้งคนอ่ืนจา้งปัจจยัหน่วยนั้นไป                     ดงันั้น ภายใตร้ะบบ

การแข่งขนัเสรีจริง ๆ การกระจายรายไดย้อ่มยติุธรรม  เพราะแต่ละปัจจยัการผลิตไดรั้บค่าตอบแทนส่วนท่ีตนก่อให ้

เกิดข้ึน          แต่ถา้เป็นระบบผกูขาดสินคา้สาํเร็จรูปหรือการผกูขาดการจา้งงาน การขดูรีดแรงงานจะเกิดข้ึน  เพราะ

ผูผ้กูขาดสามารถจ่ายค่าจา้งใหต้ํ่ากวา่มูลค่าของผลผลิตของแรงงานคนสุดทา้ย 
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ลทัธิคลาสสิคใหม่   เห็นวา่ ราคากาํหนดจากอุปสงคแ์ละอุปทาน  เหตุผลเพราะมนุษยมี์พฤติกรรมใน

การซ้ือของเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค  และกาํไรสูงสุดแก่ผูผ้ลิต         มาร์แชลไดอ้ธิบาย

ราคาตลาดโดยแสดงเป็นกราฟ ใหเ้ห็นการทาํงานของอุปสงคแ์ละอุปทานทาํใหเ้กิดราคาตลาด      อนั

เป็นราคาท่ีพอใจของผูซ้ื้อผูข้ายจาํนวนมาก   ตามวธีิทางคณิตศาสตร์และเป็นการประนีประนอมแนว 

ความคิดของทั้งสองกลุ่มให้อรรถประโยชน์และตน้ทุนเป็นผูก้าํหนดมูลค่าสินคา้ 
 

2. การกระจายรายได ้(หรือการวภิาครายได)้    ลทัธิคลาสสิคกล่าวถึงการแบ่งสรรรายไดเ้ป็น

ดอกเบ้ียตกแก่เจา้ของเงิน  ค่าเช่าตกแก่เจา้ของท่ีดิน   กาํไรตกแก่นายจา้ง ผูป้ระกอบการ    และค่าจา้ง

ตกแก่คนงาน              ลทัธิคลาสสิคใหม่เขา้มาอธิบายถึงการกาํหนดส่ิงเหล่าน้ีควรเป็นเท่าไร  โดยใช้

คณิตศาสตร์เพื่อช่วยให้แจ่มแจง้ข้ึน 
 

ทฤษฎีค่าจา้งเท่ากบักองทุนท่ีกาํหนดไว ้(Wage Fund Theory of Wage)    ท่ี  J.S.  Mill   แห่ง

สาํนกัคลาสสิคอธิบายไว ้ ซ่ึงมีผูค้า้นวา่ฝีมือแรงงานไม่เท่ากนัจะใหค้่าจา้งเท่ากนัไม่ได ้กองทุนค่าจา้ง

กาํหนดไวแ้น่นอนไม่ถูกตอ้งนกั               J.B. Clark ลทัธิคลาสสิคใหม่กลบัเห็นวา่ ค่าจา้งควรเท่ากบั

ประสิทธิผลเพิ่มหน่วยสุดทา้ย (Marginal  Productivity  Theory  of  Wage) 50

51  จึงจะถูก     คือจ่าย

ตามผลงานท่ีคนงานผลิตได ้
 

 3. กฎของซายน์ (Say’s Law)    ท่ีวา่อุปทานสร้างอุปสงค ์(Supply  creates  its own demand)  

ซ่ึงในระยะยาวแลว้อุปทานจะเท่ากบัอุปสงค ์        ลทัธิคลาสสิคใหม่โดยมาร์แชล ไดอ้ธิบายเร่ืองของ

เวลาใหล้ะเอียดข้ึน โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็นระยะสั้นและรายะยาว      ในระยะสั้นผลิตข้ึนมาจะยงั

ขายไม่หมด  แต่หากเป็นระยะยาวจะขายไดห้มดตามกฎของซายน์           สรุป กลุ่มคลาสสิคพิจารณา

ทุกอยา่งในเทอมของดุลยภาพและเป็นระยะยาว       แต่กลุ่มคลาสสิคใหม่จะแบ่งละเอียดข้ึนแบ่งออก 

เป็นระยะสั้นและระยะยาว 
  

4. ลทัธิการมองในแง่ร้าย (Pessimism) ของริคาร์โดและมลัธสัท่ีวา่      ประชากรเพิ่มมากกวา่

อาหารจะทาํใหผู้ค้นลม้ตายเพราะขาดอาหาร   และกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงเพราะประชากรมากแต่

ท่ีดินทาํกินยงัเท่าเดิม  สาเหตุน้ีทาํใหเ้กิดค่าเช่าในประเทศดอ้ยพฒันา              ลทัธิคลาสสิคใหม่กลบั

เห็นวา่ ในประเทศพฒันาประชากรเพิ่มจะเป็นแรงงานช่วยการพฒันาเศรษฐกิจ         ทาํใหส้ังคมดีข้ึน  

แรงงานเป็นส่ิงท่ีประเทศพฒันาขาดแคลน 
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 ระวงัสบัสนการใช ้Marginal Productivity  เพราะในท่ีน้ีหมายถึง คนท่ีเพ่ิมเขา้มาในการผลิตและทาํใหเ้กิดผลผลิต

ส่วนน้ีจึงควรเป็นค่าจา้งของแรงงาน เป็นการดูในลกัษณะ MP    แต่ในเศรษฐศาสตร์มหภาค (บททา้ย ๆ ) จะอธิบาย

การเพ่ิมของประสิทธิภาพนั้นเกิดจากปัจจยัการผลิตเกิดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน    หมายถึงคนเท่าเดิมแตมี่ประสิทธิภาพ

มากข้ึนผลผลิตผลิตไดเ้พ่ิมข้ึน      ส่ิงท่ีเกิดน้ีอาจเกิดจากการพฒันาเทคโนโลยหีรือประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมก็ได ้...

ผูเ้ขียน 
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แนวคดิลทัธิคลาสสิคใหม่ 

 

อลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall , 1842 - 1924) 
 

 อลัเฟรด มาร์แชล  เกิดท่ีกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ    เป็นอาจารยส์อนวชิาเศรษฐศาสตร์

ท่ีมหาวทิยาลยัเครมบริดจ ์เป็นเวลา 30  ปีจนกลายเป็นสาํนกั เรียกสาํนกัเครมบริดจ ์ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัใน

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศองักฤษในสมยันั้น      มาร์แชลเป็นนกัคณิตศาสตร์ท่ีชาํนาญ  แต่การ

อธิบายเศรษฐศาสตร์จะใชรู้ปหรือกราฟอธิบาย และใชค้ณิตศาสตร์เพิ่มเติมในเชิงอรรถเท่านั้น เพราะ

ตระหนกัถึงความจริงท่ีวา่  คณิตศาสตร์ใชไ้ดดี้ในการแสดงความคิดหลกัของทฤษฎีเท่านั้น   จะไม่ใช้

เปรียบเทียบทฤษฎีนั้นกบัขอ้เทจ็จริงในโลกจริง            ดงันั้น เวลาอธิบายทฤษฎี มาร์แชลจะพยายาม

ยกตวัอยา่งรอบ ๆ ตวัในโลกน้ี เพื่อยนืยนัวา่ทฤษฎีของเขาสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ๆ  
 

 มาร์แชลใหค้าํจาํกดัความของวชิาเศรษฐศาสตร์วา่ เป็นวชิาท่ีศึกษามนุษยใ์นการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติวสิัย  เพื่อการกินดีอยูดี่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ           ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาทั้งมนุษย ์ 

สินคา้และบริการ ควบคู่กนัไป      การศึกษาจึงตอ้งคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงหรือกฎในวชิาเศรษฐศาสตร์  

ซ่ึงเก่ียวกบัการกระทาํของมนุษย ์ จึงไม่แน่นอนเหมือนกบัทางวทิยาศาสตร์   แต่กฎต่าง ๆ ของเศรษฐ 

ศาสตร์ก็มีความเป็นจริงอยูม่ากและค่อนขา้งแน่นอน    แต่จะใหแ้น่นอนเหมือนทางวทิยาศาสตร์ยอ่ม

เป็นไปไม่ได ้          แต่กฎในทางเศรษฐศาสตร์จะทาํใหเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง  ๆ  จาก

การกระทาํของมนุษย ์  เพราะมนุษยต์อ้งการสินคา้และบริการสาํหรับครองชีพ    เน่ืองจากสินคา้และ

บริการใหค้วามพอใจในการบริโภค    เม่ือมีความตอ้งการก็ตอ้งมีการผลิตสินคา้และการบริการข้ึนมา            

ดงันั้น มาร์แชลและนกัเศรษฐศาสตร์รุ่นคลาสสิคใหม่จึงพิจารณา    การผลิต    การบริโภค    การแลก 

เปล่ียน  และการกระจายรายได ้  เป็นหลกัในการคิดทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ 52 
 

 กฎเศรษฐศาสตร์ท่ีมาร์แชลคน้พบและวธีิการสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่  จะเหมือน 

กบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเราใชศึ้กษากนัอยูใ่นปัจจุบนั    แต่จะอธิบายเพียงสั้น ๆ และกล่าวถึง

แนวความคิดท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัการสร้างข้ึนมามากกวา่  อาทิเช่น  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค

มีสมมุติฐานวา่    หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีขนาดเล็ก   มีจาํนวนมากมาย  และแข่งขนักนัอยา่งเสรี  

ไม่มีการผกูขาดหรือการรวมกลุ่มอิทธิพลในลกัษณะใด ๆ เลย         ภายใตข้อ้สมมุติฐานน้ีทฤษฎีนีโอ

คลาสสิคช้ีใหเ้ห็นวา่        มูลค่าของสินคา้และปัจจยัการผลิตถูกกาํหนดข้ึนอยา่งไรและเหมาะสมแลว้

อยา่งไร 
 

 มาร์แชล   สร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีพิจารณารายละเอียดไปถึงระดบับุคคล  ทั้งในดา้นของ

ผูซ้ื้อและแหล่งผลิต           ในดา้นผูซ้ื้อถูกสร้างข้ึนมาดว้ยกฎของอุปสงค ์ แนวทางการสร้างทฤษฎีอยู่
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 ทบัทิม วงศป์ระยรู  , เพิ่งอา้ง  , หนา้  110 
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ภายใตท้ฤษฎีการตดัสินใจของบุคคลท่ีกาํหนดใหมี้งบประมาณของตน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในสมการทาง

คณิตศาสตร์       และยงัคงแนวคิดเดิมท่ีใหค้นแสวงหาความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคา้และได้

อรรถประโยชน์รวมสูงสุด ซ่ึงเป็นการบรรลุความสุขสูงสุดของมนุษยแ์ละไดก้ฎการบริโภคของผูซ้ื้อ

ภายใตเ้ส้นอุปสงค ์  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจท่ีจะบริโภคสินคา้จาํนวนเท่าใด ณ ราคาท่ีกาํหนด

ไว ้ พร้อมกบับรรลุสวสัดิการของตนเองท่ีไดค้วามพอใจสูงสุด     แต่ก็ยงัเป็นระดบับุคคล 
 

 เม่ือมาร์แชลสร้างกฎการบริโภคของผูซ้ื้อไดแ้ลว้     ก็มีการประยกุตใ์ชใ้หก้วา้งขวางจากเส้น

อุปสงคท่ี์หามาได ้  พยายามอธิบายใหใ้กลเ้คียงกบัโลกจริงท่ีวา่    สินคา้และบริการอาจมีสินคา้อ่ืนมา

ทดแทนกนัได ้ บางคร้ังทดแทนไดม้ากบา้ง นอ้ยบา้ง แลว้แต่ลกัษณะของสินคา้        สรุปไดว้า่ สินคา้

บางชนิดจดัวา่เป็นสินคา้จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ     ไม่สามารถเล่ือนเวลาการบริโภคออกไปไดแ้ละไม่

สามารถหาสินคา้อ่ืนมาทดแทนได ้ จะมีความยดืหยุน่ของอุปสงคต์ํ่า        สินคา้ท่ีมีการทดแทนกนัได ้

มากและไม่มีความจาํเป็นมกัจะมีความยดืหยุน่สูง     กฎเศรษฐศาสตร์ดา้นการบริโภคจึงใชสู้ตรความ

ยดืหยุน่ 52

53  มาอธิบาย      สามารถอธิบายเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงไดค้่อนขา้ง

เหมาะสมมากและสามารถใชม้าไดจ้นถึงปัจจุบนั อธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดดี้ 
 

 หน่วยผลิต    มาร์แชล กาํหนดใหก้ารผลิตตอ้งใชปั้จจยัการผลิต ทุน แรงงาน  ผูป้ระกอบการ 

และท่ีดิน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบเศรษฐกิจท่ีเป็น

ความเช่ือของพวกคลาสสิค      มาร์แชลไดแ้สดงใหเ้ห็นในรูปของกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนก็คือ การผลิตจะ

บริหารใหอ้ยูใ่นรูปของการผลิตตน้ทุนตํ่าสุด (Minimize Cost) หรือถา้มีทรัพยากรจาํกดัจาํนวนหน่ึงก็

ตอ้งผลิตใหไ้ดสิ้นคา้มากท่ีสุด (Maximize Output) ถือไดว้า่เป็นการผลิตท่ีบรรลุในดา้นประสิทธิภาพ

แลว้        และยงัไดแ้สดงรายละเอียดของการเลือกใชปั้จจยัการผลิตระหวา่งทุน และแรงงาน ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 
 

 กฎแห่งการลดนอ้ยถอยลง (Law of Diminishing Return to Scale)       มาร์แชล เห็นวา่ ปัจจยั

การผลิตบางชนิดมีจาํนวนจาํกดั เช่นท่ีดิน    เม่ือเพิ่มทุน แรงงาน แต่ท่ีดินเพิ่มไม่ไดใ้นทา้ยสุดก็ยงัเกิด 

                                                        
53

 สูตรความยดืหยุน่เป็นการหาเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในปริมาณต่อเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในราคา  (หรือ

รายได)้  

Eราคา  = 
100

100

P
P

Q
Q

∆

∆

    = 

P
P

Q
Q

∆

∆

   =  
Q
P

P
Q .

∆
∆

   

ถา้หากค่าท่ีไดเ้ป็นบวกตวัแปรจะสมัพนัธ์ในทางเดียวกนั  แต่ถา้เป็นลบจะตรงกนัขา้ม            ขนาดของปริมาณการ

เปล่ียนแปลง จะเป็นก่ีเปอร์เซ็นตใ์นปริมาณเม่ือเทียบกบัราคาเปล่ียนไป 1 %               ถา้ Eราคา = 1   เรียกวา่ Unitary 

Elasticity  ,    Eราคา < 1 เรียกวา่  Inelasticity  ,   Eราคา > 1 เรียกวา่ Elasticity 
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ผลตามกฎน้ีเช่นเดิม              แต่ในดา้นอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มปัจจยัการผลิตไดท้ั้งเคร่ืองจกัร และ

แรงงาน แต่ผลไดอ้าจเป็นไปไดห้ลาย ๆ กรณี     อาจเกิดการประหยดัในขนาดการผลิต (Economy of 

Scale) ก็ได ้      โดยแสดงออกมาในรูปของผลตอบแทนต่อขนาด (Return to Scale)  ของฟังกช์ัน่การ

ผลิตประกอบดว้ย    ผลตอบแทนคงท่ี (Constant Return to Scale)      ผลตอบแทนลดลง (Decreasing 

Return to Scale) กฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงทาํงานในฟังกช์ัน่การผลิต          และผลตอบแทนเพิ่มข้ึน 

(Increasing Return to Scale) กฎของการประหยดัในการผลิตเป็นตวัทาํงานในฟังกช์ัน่การผลิต 
 

 นอกจากน้ี           มาร์แชลยงัไดแ้สดงในรูปแบบการประหยดัในขนาดการผลิต ใหช้ดัเจนวา่  

เกิดจากกรณีใดบา้ง          ประกอบดว้ยการประหยดัในขนาดการผลิตภายในโรงงาน เรียกวา่ Internal 

Economy  of  Scale   เป็นการบริหารการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีการจดัการ

บริหารในสาํนกังานท่ีดีข้ึนกวา่เดิม        และการประหยดัในขนาดการผลิตมาจากภายนอก ( External 

Economy  of  Scale) เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มการผลิตของอุตสาหกรรม (Cluster)   หรือจากระบบ

คมนาคมท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ 
 

 ทฤษฎีอุปสงค ์– อุปทาน              มาร์แชล ใหค้วามเห็นวา่ มูลค่าของสินคา้จะถูกกาํหนดจาก

อุปสงคแ์ละอุปทานร่วมกนัเป็นราคาดุลยภาพในตลาด       ราคาน้ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าสินคา้ท่ีแทจ้ริง 

เป็นการประนีประนอมแนวความคิดของนกัเศรษฐศาสตร์สองกลุ่มกลุ่มหน่ึงเห็นวา่อรรถประโยชน์ 

(ประโยชน์) เป็นตวักาํหนด  แต่อีกกลุ่มเห็นวา่ตน้ทุนการผลิตเป็นตวักาํหนดมูลค่าสินคา้         แต่เม่ือ

มาร์แชลใ์ชท้ฤษฎีอุปสงค ์– อุปทาน    ก็เป็นการยอมรับหลกัการของทั้งสองฝ่ายเป็นตวักาํหนดมูลค่า

สินคา้         สาํหรับการหาราคาดุลยภาพเส้นอุปสงคข์องมาร์แชลนั้นเป็นของบุคคลตามขอ้สมมุติการ

วเิคราะห์   เม่ือจะวเิคราะห์ภาพรวมจะตอ้งหาเส้นอุปสงคข์องตลาด    เป็นการรวมอุปสงคข์องทุกคน

ในตลาด     ฝ่ายผูผ้ลิตก็ตอ้งใชเ้ส้นอุปทานท่ีเป็นตวัแทนของผูผ้ลิต ซ่ึงสะทอ้นการหากาํไรสูงสุดของ

ทุกบริษทั     ดงันั้นราคาดุลยภาพนอกจากเป็นตวักาํหนดสินคา้แลว้ ยงัเป็นการประสานผลประโยชน์

ของทุกฝ่ายในสังคมดว้ย       การเคล่ือนตวัของเส้นอุปสงคอุ์ปทานท่ีเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืนท่ีมิใช่ราคา

จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตลาด ดุลยภาพในตลาดก็จะมีการเปล่ียนแปลง เป็นการนาํกฎเศรษฐ 

ศาสตร์ท่ีมาร์แชลไดค้น้พบมาอธิบายปรากฏการณ์จริงทางเศรษฐศาสตร์และมีเหตุผลใหส้ามารถเป็น

ท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
 

 ส่ิงหน่ึงท่ีมาร์แชลเห็นไดจ้ากเส้นอุปสงค ์มีส่วนท่ีเป็นสามเหล่ียมดา้นบนเกิดข้ึน   มาร์แชล

แปลกใจวา่คืออะไร     จึงเรียกส่วนน้ีวา่ ส่วนเกินผูบ้ริโภค (Consumer’s Surplus)   หมายถึง  ส่วนท่ี 

ผูบ้ริโภคไดรั้บเกินกวา่จ่ายจริง  ส่วนเกินน้ีวดัจากอรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บ หกัออกดว้ย จาํนวนเงินท่ี

จ่ายจริง จึงตีความไดว้า่ส่วนท่ีรับเพิ่มเป็นความรู้สึกทางจิตใจไม่เห็นเป็นตวัเงิน                ต่อมามีนกั 

เศรษฐศาสตร์นาํไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ์จริงในหลาย  ๆ  กรณี    เช่น    การตั้งราคาลาํเอียง (Price 

Discrimination) 
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รูปภาพท่ี 5.2 ส่วนเกินผูบ้ริโภค 
 

 ในเร่ืองของเวลา    มาร์แชล กล่าวถึงทฤษฎีอุปสงค ์– อุปทาน จะตอ้งแบ่งระยะเวลาออกเป็น 

3 ระยะ     ระยะเพียงชัว่ครู่  อุปสงคแ์ละอุปทานอาจผนัแปรไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากกวา่ได ้     แต่เป็น

การเกิดเพียงชัว่ครู่และจะมีการปรับตวัต่อไป        ระยะสั้น อุปสงคแ์ละอุปทานยงัไม่สามารถปรับตวั

ใหเ้ท่ากนัไดอ้ยา่งปกติ  แต่ก็ทาํไดดี้กวา่ระยะแรก        ระยะยาว เหตุการณ์ปรับเขา้สู่ปกติอุปสงคแ์ละ

อุปทานจะเท่ากนั ราคาเป็นปกติ  การแบ่งระยะเวลายงัใชใ้นดา้นการผลิตดว้ย          ความเห็นในเร่ือง

ระยะเวลานั้นมีความแตกต่างจากพวกคลาสสิค       เพราะกลุ่มน้ีจะคิดวา่ทุกอยา่งจะตอ้งปรับตวัเขา้สู่

ระดบัธรรมชาติในระยะยาวประการเดียว  เช่น ราคาธรรมชาติ  ค่าจา้งธรรมชาติ        และการปรับตวั

สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 ทฤษฎีการกระจายรายได ้ การกาํหนดราคาของปัจจยัการผลิตทั้งทุน แรงงาน ผูป้ระกอบการ          

ท่ีผา่นมา นกัเศรษฐศาสตร์ไดเ้สนอแนวคิดไวม้ากมาย  แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสนอในดา้นอุปสงคข์อง

ปัจจยัการผลิตทั้งส้ิน      แต่มาร์แชลกลบัเห็นวา่ทั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานเป็นส่ิงกาํหนดราคาปัจจยั

การผลิตในตลาดท่ีแทจ้ริง      การทาํงานของตลาดจะตอ้งประกอบดว้ยสองดา้นจึงจะเป็นการอธิบาย

ทฤษฎีท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์          ในสาํนกัออสเตรียใหก้าํหนดจากผลผลิตเพิ่ม (MP) ของปัจจยัการผลิต

ท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตนั้นข้ึนมา     ส่วน J.B. Clark ผูเ้สนอทฤษฎีประสิทธิผลเพิ่มหน่วยสุดทา้ย ไดข้ยาย

ความเพิ่มเติมใหใ้ชผ้ลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนหน่วยสุดทา้ยเป็นเกณฑก์ารคิดมูลค่า  ซ่ึงก็อยูใ่นส่วนของอุปสงค์

ทั้งส้ิน             ในกรณีของแรงงานการตดัสินใจของแรงงานจะเป็นการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งทาํงาน

กบัเวลาวา่ง  โดยมุ่งแสวงหาความพอใจใหต้นเองสูงสุด และนาํเสนอการตดัสินใจในรูปของเส้น

อุปทานของแรงงาน              ดุลยภาพในตลาดแรงงานจึงเกิดจากการทาํงานทั้งสองดา้นของอุปสงค์

และอุปทานของแรงงาน 
 

 ทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของมาร์แชล 53

54   เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายในตลาดการเงิน  ขยายความ

ต่อเน่ืองมาจากพวกคลาสสิค    โดยมาร์แชลเห็นวา่ อุปสงคก์ารถือเงินของคนมีสาเหตุ  2  ประการคือ 

                                                        
54

 นกัเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคอีกท่านหน่ึงท่ีไดเ้สนอทฤษฎีปริมาณเงินไว ้                     Irving Fisher  เสนอสูตร

การแลกเปล่ียน (Equation of Exchange)     M.V + M´ .V´  =   P . T                      Fisher คิดสูตรน้ีข้ึนก็ยงัคงตอกย ํ้า

แนวคิดเดิมท่ีเม่ือปริมาณเงิน (M) เพ่ิมข้ึน  จะทาํใหร้าคา (P) เพ่ิมข้ึน      ถา้ปริมาณสินคา้ (T) และการหมุนเวยีนของ

Q 

P 
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เพื่อช่วยใหก้ารใชจ้่ายเป็นไปอยา่งราบร่ืน      และคาดคะเนวา่ราคาสินคา้จะลดลงทาํใหค้นโดยทัว่ไป

ตอ้งการถือเงินไว ้ซ่ึงจะเป็นสัดส่วนกบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) เขียนสมการไดเ้ป็น 
 

  M  =  k.P.Y 
 

 k  เป็นอตัราส่วนท่ีมาร์แชลกล่าวถึง    บางคนเรียกวา่ Marshallian k      การอธิบายยงัเหมือน 

กบัพวกคลาสสิค              ถา้กาํหนดให ้k และ Y คงท่ี  การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน (M) จะทาํใหเ้กิด

เงินเฟ้อ คือ ราคา (P) เปล่ียนแปลง 
 

 ถึงแมว้า่  จะดูเหมือนทฤษฎีของมาร์แชลมีการอธิบายท่ีสมเหตุผล  แต่ก็มีขอ้บกพร่องท่ียงัไม่

สามารถแกไ้ขไดใ้นเชิงเทคนิค    เพราะทฤษฎียงัใชก้ารวเิคราะห์บางส่วน (Partial Equilibrium)   ใน

ความเป็นจริง ตวัแปรต่าง ๆ จะมีความสัมพนัธ์กนั     แต่การสร้างสมการคณิตศาสตร์เพื่อแสดงความ 

สัมพนัธ์อนัสลบัซบัซอ้นเป็นรูปแบบเชิงกลไกซ่ึงใชป้ระโยชน์ไม่ค่อยไดจึ้งเสนอการวิเคราะห์โดยใช้

วธีิการวเิคราะห์เพียงบางส่วน        โดยสมมุติให้ตวัแปรอ่ืน ๆ  คงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเรียกวา่

เป็นตวัแปรภายนอก (Exogenous Variable)         ส่วนตวัแปรท่ีมีความสาํคญัมาก ๆ ก็นาํมาใชอ้ธิบาย

ในทฤษฎี เรียกวา่ ตวัแปรภายใน (Endogenous Variable)     นอกจากน้ี ขอ้สมมุติฐานในการวเิคราะห์

ทฤษฎีเกือบทั้งหมดท่ีใหมี้ลกัษณะของหน่วยเศรษฐกิจแต่ละแห่งมีขนาดเล็ก  มีจาํนวนมากมาย   และ

แข่งขนักนัอยา่งเสรี ไม่มีการผกูขาด            แต่ในโลกแห่งความจริง ลกัษณะตลาดสินคา้กลบัเป็นไป

ในทิศทางตรงขา้ม  ตลาดแข่งขนัแบบเสรีอยา่งแทจ้ริงเกือบหาไม่ไดใ้นเศรษฐกิจ     กลบักลายเป็นวา่

ยิง่นานเท่าใดการแข่งขนัในตลาดกบัจะเป็นตลาดท่ีโนม้เอียงไปสู่ตลาดแบบผกูขาดมากกวา่ 

 

ลอีอง  วอลลสั (Leon Walras , 1834 - 1910) 
 

 วอลลสั เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศส             ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัเขาคือ  ทฤษฎี

ดุลยภาพทัว่ไป (General Equilibrium) ท่ีอยูใ่นรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์               ส่วนใหญ่เขาจะใช้

คณิตศาสตร์มาอธิบายเศรษฐศาสตร์    เร่ืองน้ีเขียนอยูใ่นหนงัสือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บริสุทธ์ิ ท่ีสร้าง

                                                                                                                                                                

เงิน (V) คงเดิม     แต่ Fisher ใหค้วามสาํคญักบัธนาคารต่อปริมาณเงิน  เพราะเห็นวา่  V และ T  มกักาํหนดจากนิสยั

และประเพณี   เทคโนโลยแีละการจดัตั้งโรงงาน   เช่น    นิสยัชอบซ้ือของในวนัเทศกาล  และชอบซ้ือสินคา้ท่ีมีการ

พฒันาเทคโนโลยใีหม่ออกมา             ค่า V และ T มกัจะไม่เปล่ียนแปลงถา้มีการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน  แต่ค่าทั้ง

สองจะเปล่ียนแปลงเม่ือใดท่ีปริมาณเงินเปล่ียนมือหมุนเร็วธุรกิจซ้ือง่ายขายคล่องผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน        ราคามกั

เปล่ียนไป  จึงตอ้งดูท่ี M´ เงินฝากเผื่อเรียกในธนาคาร  และ V´ การหมุนเวยีนของเงินฝากเผื่อเรียก 
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ช่ือเสียงใหเ้ขามากท่ีสุด       ในหนงัสือเล่มน้ีก็ยงักล่าวถึง ทฤษฎีการแลกเปล่ียน54

55 และทฤษฎีการ

ผลิต 
 

 ดุลยภาพทัว่ไป (General Equilibrium) และดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium)       ดุลย

ภาพบางส่วนเป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค    ส่วนยอ่ยกบัสินคา้อยา่งหน่ึงในตลาดแห่งหน่ึง

โดยเฉพาะ และเป็นอิสระอยูโ่ดดเด่ียวแยกจากแห่งอ่ืน ๆ               การศึกษาวเิคราะห์สินคา้ชนิดเดียว

จะทาํใหง่้ายไม่สับสน   หากคุน้เคยและเขา้ใจดีแลว้ ทาํให้ง่ายแก่การศึกษาเขา้ใจในส่วนรวม    แต่ใน

โลกแห่งความเป็นจริงจะมีหลายตลาดแต่ละตลาดขายสินคา้หลายชนิด           เทคนิคท่ีใชว้เิคราะห์จึง

กาํหนดใหส่ิ้งอ่ืน ๆ คงท่ี (Ceteris Paribus) 
 

 ดุลยภาพทัว่ไป    เป็นการศึกษาวเิคราะห์หาสมดุล  (อุปสงคแ์ละอุปทาน)  ท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้

หลายอยา่งในหลายตลาด  ทั้งในเร่ืองราคาและปริมาณภายใตก้ารแข่งขนัสมบูรณ์ (เสรี)        ดุลยภาพ

ทัว่ไปยอ่มอธิบายไดใ้นลกัษณะเช่นเดียวกบัดุลยภาพบางส่วน    เพราะในทางสถิติแลว้เม่ือนาํเอาดุลย

ภาพบางส่วนของสินคา้ทุกชนิดจากทุกตลาดมารวมกนัก็จะเป็ดดุลยภาพทัว่ไป     หากสินคา้ทั้งหลาย

ราคาปกติ ไม่ขาดแคลนหรือมีมากเกินไปก็จะเกิดดุลยภาพในตลาด          แต่ถา้เกิดความไม่สมดุลข้ึน

ก็จะเกิดความป่ันป่วน     เม่ือสินคา้อยา่งหน่ึงเปล่ียนแปลงไปก็จะกระทบถึงสินคา้อ่ืน   เพราะมีความ

เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั             หากจะปรับตวัให้เกิดสมดุลข้ึนอีก ตอ้งใชจ้กัรกลการปรับตวัดา้นราคา 

(Price Adjustment) และการปรับตวัดา้นปริมาณสินคา้ (Quantity Adjustment)  

 

 
รูปภาพท่ี 5.3 การปรับตวัดา้นราคาปริมาณ 
 

                                                        
55

 ทฤษฎีการแลกเปล่ียน  เน่ืองจากสินคา้ท่ีนาํมาซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัมีหลายชนิด         ดงันั้น เพ่ือความสะดวกใน

การแสดงราคาสินคา้  จึงตอ้งมีสินคา้มาตรฐาน (Numeraire)      ซ่ึงจะใชเ้ป็นมาตรฐานสาํหรับแสดงราคาของสินคา้

อ่ืน ๆ  ทั้งหมด    เพ่ือความสะดวกในกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีนาํไปสู่ราคาดุลยภาพของสินคา้ทั้งหมด  เพราะจะมี

การแลกเปล่ียนทางออ้มหรือการหาประโยชนจ์ากความแตกต่างระหวา่งราคาสินคา้ต่าง ๆ (Arbitrage) ดว้ย 

P
e
 

Q
e
 

Q 

P P 
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 การปรับตวัดา้นราคาและปริมาณ    จะพิจารณาจากจุดแรกท่ีเกิดดุลยภาพจะไดร้าคาดุลยภาพ

และปริมาณดุลยภาพ     เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง (Shock)  ทาํใหต้ลาดเคล่ือนตวัออกจาก

ดุลยภาพก็จะเกิดปัญหาอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน หรืออุปสงคน์อ้ยกวา่อุปทาน    การอธิบายก็จะใชก้ฎ

อุปสงคแ์ละอุปทานกาํหนดราคาของพวกอรรถประโยชน์เพิ่ม            ถา้สินคา้ใดมีอุปทาน < อุปสงค ์

ราคาก็จะสูง   แต่ถา้อุปทาน > อุปสงค ์ราคาก็จะลด  จนเขา้สู่ดุลยภาพ          การปรับตวัดา้นปริมาณก็

อธิบายเหมือนกนัแต่เปล่ียนราคาเป็นปริมาณ            สรุปไดว้า่ ดุลยภาพบางส่วนของสินคา้ชนิดหน่ึง

ทาํเป็นสมการได ้  S1 =  D1 เป็นจุดกาํหนดราคาและปริมาณของส่ิงนั้น    และสมมุติให้ส่ิงอ่ืน ๆ คงท่ี 

(Ceteris Paribus)     ส่วนดุลยภาพทัว่ไป เขียนเป็นสูตรคือ 
 

  S1  +  S2  +   S3………. +  Sn    =    D1 +  D2  +   D3………. +  Dn                                                                        

 

ซ่ึงจะมีตวัแปรจาํนวนมาก  และมีตวัแปรท่ีไม่รู้อยู ่          การวเิคราะห์สมดุลทั้งหมดจึงทาํไดย้ากและ

สับสน   แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการมีฐานขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศท่ีสมบูรณ์ก็

สามารถทาํใหว้เิคราะห์ได ้และมีการนาํไปใชใ้นเศรษฐศาสตร์ชั้นสูง 
 

 ทฤษฎีการผลิต              วอลลสัมีความเห็นวา่  ผูป้ระกอบการจะเป็นผูซ้ื้อปัจจยัการผลิต เช่น 

แรงงาน และนาํไปผลิตสินคา้เพื่อขายสู่ตลาด       ตลาดจึงแบ่งออกเป็นสองตลาดคือ ตลาดสินคา้และ

ตลาดปัจจยัการผลิต        ดุลยภาพของการผลิตเกิดข้ึนจากการแข่งขนัสมบูรณ์ และราคาสินคา้จะตอ้ง

เท่ากบัผลรวมของราคาปัจจยัการผลิต หรือก็คือ ตน้ทุนการผลิต      ซ่ึงเป็นทฤษฎีมูลค่าของริคาร์โดท่ี 

ตั้งไว ้       เม่ือไรท่ีราคาสินคา้สูงกวา่ตน้ทุนการผลิตก็จะเกิดกาํไร     ภายใตก้ารแข่งขนัสมบูรณ์เม่ือมี

กาํไรก็จะเป็นการชกันาํใหมี้คู่แข่งเพิ่มข้ึน  ผลท่ีตามมาราคาสินคา้ลดลงจนสู่ดุลยภาพ  ผูป้ระกอบการ

จะไดเ้ฉพาะกาํไรปกติ (Normal Profit)               ดงันั้น ตลาดในอุดมคติของพวกนีโอคลาสสิคจึงเป็น

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  (Perfect  Competition  Market)         เพราะผูป้ระกอบการไม่สามารถแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนเกินได ้
 

 เส้นอุปทานวกกลบั  (Backward – Bending Supply)    ตามปกติส้นอุปทานจะตอ้งสูงลาดข้ึน

จากซา้ยไปขวา  แต่เส้นอุปทานแรงงานกลบัมีการวกกลบั       วอลลสัไดเ้ห็นจากสภาพความเป็นจริง

และไดอ้ธิบายวา่   ปกติวสิัยของมนุษยอ์ยากทาํงานนอ้ยชัว่โมงแต่ไดค้่าจา้งมาก ไม่เตม็ใจทาํงานนาน

ชัว่โมงนัน่เอง      เวน้แต่ไดรั้บค่าจา้งต่อชัว่โมงสูงมากพอท่ีจะทดแทนความเจบ็ปวดความเหน่ือยจาก

การทาํงานเป็นอยา่งน้ี เส้นอุปทานจะลาดสูงข้ึนตามปกติ                   แต่ถา้หากค่าจา้งสูงมากจริงก็จะ

ลดชัว่โมงการทาํงานลงเพื่อนาํไปพกัผอ่นหยอ่นใจ       จึงเป็นสาเหตุของเส้นอุปทานแรงงานวกกลบั  

ตวัอยา่งเช่น คนงานในสหรัฐอเมริกาและเป็นถ่ินท่ีแรงงานหายาก         โดยเฉพาะกิจการผลิตรถยนต ์

สหภาพแรงงานเขม้แขง็  คนไม่ยากทาํงานนานชัว่โมง หรือทาํงานในวนัหยดุ  ชอบไปพกัผอ่นหยอ่น

ใจมากกวา่   เพราะมีรายไดพ้อท่ีจะไปตากอากาศ  เล่นกอลฟ์ใหส้นุกสนาน   จนถึงกบัฝ่ายจดัการตอ้ง

ขอร้องหรือทาํความตกลงกบัสหภาพแรงงาน  ใหค้นงานส่วนหน่ึงตอ้งทาํงานล่วงเวลาและทาํงานใน
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วนัหยดุ  เพราะตลาดมีความตอ้งการรถยนตม์ากจนผลิตใหไ้ม่ทนัในระยะเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูโดยเฉพาะ

กิจการรถยนต ์ โดยคิดค่าแรงงานเพิ่มพิเศษใหเ้ป็น 2 – 3 เท่า 

 
รูปภาพท่ี 5.4 เส้นอุปทานแรงงานวกกลบั 
 

 ตามรูป  เส้นอุปทานจะลาดสูงข้ึนตามลกัษณะปกติจนถึงจุด E    เป็นช่วงท่ีคนงานทนทาํงาน

กบัค่าจา้งท่ีเพิ่มข้ึน (Work  Preference)      เพราะเป็นจุดสมดุลระหวา่งอุปสงค5์5

56 และอุปทานแรงงาน  

ค่าจา้งท่ีเพิ่มล่อใจใหท้าํงาน (Income Preference)           แต่เม่ือรายไดสู้งข้ึนมากกวา่จุดน้ีเส้นอุปทาน

แรงงานจะวกกลบั     หมายถึง    นายจา้งยงัจ่ายค่าจา้งสูงข้ึนแต่คนทาํงานกลบัลดลงเหลือจาํนวน OL1 

จาํนวนคนงานท่ีลดลงเพราะเหน่ือย ตอ้งการพกัผอ่น  (Leisure  Preference)   เป็นผลการทดแทนการ

ทาํงาน  (Substitution  Effect)     เพราะมีรายไดสู้งพอท่ีจะไปพกัตากอากาศและพกัผอ่นในดา้นอ่ืน ๆ   

จาํนวนคนงานหรือชัว่โมงทาํงานจึงลดลง นัน่คือ เส้นอุปทานแรงงานวกกลบั       หากคนงานขืนทน

ทาํงานต่อไป  จะทาํงานชา้ลงไดผ้ลผลิตลด (Marginal  Disutility  of  Work)    เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดใน

ประเทศกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมมีค่าแรงสูง 
 

 ภายหลงั ค.ศ. 1870     ระบบเศรษฐกิจยโุรปมีลกัษณะเป็นนายทุนผกูขาดชดัแจง้ข้ึนทุกที  ผล

ของระบบทุนนิยมปรากฏอยา่งชดัเจน      ทั้งในเร่ืองการถือครองกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น  การกดข่ีขดูรีด

แรงงาน เป็นเคร่ืองหมายของการกระจายรายไดท่ี้มิเพียงไม่เป็นธรรมแต่แสดงใหเ้ห็นถึงกลไกในดา้น

น้ีไม่มีอยูจ่ริงในทฤษฎีของพวกนีโอคลาสสิค            แต่นกัเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมก็มีความมัน่ใจ  เกิด

ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจในประเทศองักฤษอยา่งต่อเน่ืองและโดดเด่นท่ีสุดในยโุรป  ความมัง่คัง่ไม่

เพียงเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางในประเทศ    ทั้งรัฐบาล นายทุน ต่างสนบัสนุนเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุน

นิยมอยา่งแน่นแฟ้น             ถึงแมว้า่แรงงานจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและอยูใ่นสภาพยากจน  

แต่ก็ไม่มีอิทธิพลเขา้ไปสู่การเมือง  ทาํใหไ้ม่สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายรัฐบาลได ้

                                                        
56

 อุปสงคข์องแรงงานหาจากตลาดสินคา้ของผูป้ระกอบการ  เป็นมูลค่าปัจจยัการผลิตของแรงงานท่ีผลิตไดแ้ละจ่าย

ใหเ้ป็นค่าจา้งกบัแรงงานในการผลิตสินคา้    ส่วนอุปทานแรงงานเป็นการตดัสินใจภายใต ้Preference ของการเลือก

ทาํงานและการพกัผอ่นของคนงาน 

L1 

ค่าจา้งต่อชัว่โมง 

จาํนวนคนงาน 

หรือชัว่โมงทาํงาน 

E 

S 

Substitution Effect  

Leisure Preference 

Income Effect 

Work Preference 

L0 

W0 

W1 
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 ในเวลาเดียวกนัลทัธิสังคมนิยมก็เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน       เพราะเป็นลทัธิแกปั้ญหาใน

เร่ืองน้ีโดยตรง แต่ก็ตอ้งการลม้ระบบทุนนิยมซ่ึงเป็นกรณีสุดขั้วมากเกินไป ทาํใหก้ารประนีประนอม

ไม่เกิดข้ึน                  กลุ่มลทัธิเศรษฐกิจท่ีเนน้การประสานผลประโยชน์ภายในสังคมจึงสามารถเป็น

แนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์สวสัดกิาร (Welfare Economic) 
 

 ทฤษฎีของพวกนีโอคลาสสิค       ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงทางเศรษฐกิจปรากฏชดัเจน

ยิง่ข้ึนเป็นลาํดบั    นกัเศรษฐศาสตร์มีความคิดท่ีจะปรับปรุงทฤษฎีใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง  แต่

ก็มิไดมี้เป้าหมายเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมเหมือนพวกสังคมนิยม     เพียงแต่ตอ้งการปรับปรุง

แกไ้ขระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัเดิมของพวก 

นีโอคลาสสิคใหเ้ป็นจริง  เพราะกลไกในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถจะดาํเนินดว้ยตวัเองใหบ้รรลุเป้า 

หมายดงักล่าวได ้โดยเฉพาะการกระจายรายไดแ้ละการถือครองทรัพยสิ์น          ส่ิงน้ีเป็นขอ้บกพร่อง

ของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน   ไม่มีวีแ่ววของกลไกการ

ทาํงานปรับตวัท่ีเป็นกฎธรรมชาติหรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งเสรีและมีผูผ้ลิตจาํนวน

มากมาย    ไม่มีพลงัการแข่งขนัท่ีเป็นความเช่ือมาผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายตามทฤษฎีวา่ไว ้         แต่

กลายเป็นวา่แนวโนม้กลบัมาสู่การผกูขาดมากกวา่    ซ่ึงเป็นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจเสรี    ท่ีนกั

ทฤษฎีรุ่นก่อนไม่ยอมท่ีจะยอมรับและพยายามแกไ้ขเขา้ไปในทฤษฎี      กลบัเป็นวา่นกัเศรษฐศาสตร์

ยอมรับปัญหาน้ีแลว้พยายามสร้างกลไกอ่ืนเขา้มาทาํงานแทน  โดยกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐ 
 

 ก่อนหนา้น้ีองักฤษเป็นผูน้าํและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของโลก                 แต่ในช่วงตน้

ศตวรรษ 2000 ( ค.ศ. 1900 เป็นตน้มา) ไดสู้ญเสียการเป็นผูน้าํทางเศรษฐกิจอยา่งเด่นชดั           เพราะ

อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาและเยอรมนัลํ้าหนา้องักฤษ ทาํใหอ้งักฤษตอ้งเสียตลาดในเมืองต่าง ๆ 

ไป      ส่วนในประเทศมีการต่ืนตวัทางดา้นประชาธิปไตย  แรงงานเรียกร้องเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่

ใหสู้งข้ึน     ปัญหาเศรษฐกิจขององักฤษคือการตอบสนองตามคาํเรียกร้องของแรงงาน  ในขณะเดียว 

กนัก็ตอ้งฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขององักฤษใหดี้ข้ึนดว้ย     ดงันั้น จึงตอ้งสนใจปัญหาการ

กระจายความมัง่คัง่และรายได ้รวมทั้งแกปั้ญหาความไม่เป็นธรรมของสังคม     นอกจากน้ี การแกไ้ข

ปัญหาการกระจายรายไดต้อ้งระวงัไม่ใหเ้กิดความวุน่วายในสังคมรวมทั้งไม่ทาํใหผ้ลผลิตรวมของ

สังคมลดลงดว้ย            จะเห็นไดว้า่โจทยเ์ศรษฐกิจในรอบน้ีมีความแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัเศรษฐกิจ

ในยคุก่อน      เพราะจะตอ้งเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   มีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม   และ

สวสัดิการของสังคมจะตอ้งไม่เลวลง  จึงเกิดเป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์รูปแบบใหม่ 
 

 ความเปล่ียนแปลงประการท่ีสอง   ระบบการผลิตในเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ิน 

เชิง   การปล่อยมลภาวะ (Pollution) เป็นปัญหาหลกัในระบบการผลิต  และทาํใหส้ังคมเลวลงในดา้น



 133 

ภาวะแวดลอ้มและความเป็นอยู ่  แต่การเกิดข้ึนของโครงการใหม่ ๆ หรือการผลิตท่ีมีการพึ่งพาซ่ึงกนั

และกนัก็มีอยูด่ว้ย   เช่น    การเล้ียงผึ้งและการทาํสวนผลไม ้เป็นการทาํใหผ้ลผลิตทั้งสองฝ่ายดีและมี

คุณภาพมากข้ึน                พวกเศรษฐศาสตร์สวสัดิการจึงไดก้าํหนดปัจจยัตวัแปรใหม่เขา้มาในระบบ

การผลิต คือ   ผลกระทบภายนอก (Externality)   ซ่ึงจะมีทั้งดา้นดีและเสียใหร้วมเขา้ไปในตน้ทุนการ

ผลิต และเกณฑใ์หม่ในการพิจารณาใชป้ระสิทธิภาพของสังคมมาเป็นตวัแทน 56

57          เกณฑด์งักล่าว

เป็นกฎเกณฑท์างเศรษฐศาสตร์ท่ีไดผ้า่นการพฒันาทางทฤษฎีมานานหลายทศวรรษและใชก้นัอยู่

จนถึงปัจจุบนัน้ี  แต่แนวคิดพื้นฐานก่อนหนา้น้ีก็เป็นส่ิงสาํคญัควรศึกษาไวเ้ป็นพื้นฐาน 
 

 ลทัธิสวสัดิการมีขอ้สมมุติพื้นฐานวา่     “ระบบเสรีนิยมมีขอ้บกพร่องรัฐจะตอ้งแกไ้ขโดยเขา้

แทรกแซงมากข้ึนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ         เพื่อกระจายรายไดแ้ละทรัพยสิ์นใหเ้ท่าเทียมมากข้ึน  

จาํกดัการผกูขาดและรักษาการใชท้รัพยากรและการจา้งทาํงานเตม็ท่ี”               ในทางปฏิบติัของลทัธิ

สวสัดิการก็คือ เป็นการเสนอปฏิรูปเศรษฐกิจใหรั้ฐเขา้มาควบคุมเศรษฐกิจมากข้ึนเพื่อประชาชนส่วน

ใหญ่    ใหรั้ฐบาลเขา้จดัการสวสัดิการทางเศรษฐกิจและประกนัการมีงานทาํ     จดัการกระจายรายได้

และทรัพยสิ์นใหเ้ท่าเทียมกนัมากข้ึน  สวสัดิการทางเศรษฐกิจของสังคมส่วนรวมก็จะเพิ่มข้ึน  วธีิการ

จดัเก็บรายไดส่้วนหน่ึงจากคนรวยมาปันใหค้นจน     จะทาํใหส้วสัดิการสังคมดีข้ึน      เป็นการแกไ้ข

ปัญหาท่ีตรงจุดมากท่ีสุด                 ในดา้นการผลิตรัฐเพียงจาํกดัการผกูขาดและพยายามรักษาการใช้

ทรัพยากรและการจา้งทาํงานใหเ้ตม็ท่ีไว ้ ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นแนวคิดหลกัของสาํนกัน้ี 
 

 นกัเศรษฐศาสตร์สวสัดิการสรุปวา่     แนวคิดท่ีให้รัฐบาลไม่เขา้ยุง่เก่ียวในระบบเศรษฐกิจได้

ถูกผอ่นคลายลงมา      จึงมีแนวคิดใหม่วา่ รัฐบาลควรเขา้แทรกแซงจดัสวสัดิการใหแ้ก่ประชาชนของ

ตน   เพื่อแกข้อ้บกพร่องในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร  และจดัใหเ้ท่าไร  เป็นประเด็นท่ีถกเถียง

กนั       การเก็บภาษี เพื่อดึงเงินจากคนรวยไปช่วยคนจน     การยกฐานะความเป็นอยูข่องแรงงานและ

คนจนใหกิ้นดีอยูดี่  โดยไม่ลดความเป็นอยูข่องคนรวย       การใหเ้งินอุดหนุนสงเคราะห์แก่คนจนใน

รูปต่าง ๆ  เช่น อาคารสงเคราะห์  การประกนัการวา่งงาน ฯลฯ   โดยไม่กระทบถึงคนรวย         แต่ทุก

วธีิการในการช่วยคนหน่ึงมกัจะกระทบอีกคนหน่ึง มีผูอ้ธิบายลทัธิน้ีท่ีสาํคญั คือ Pigou  แต่ก็มีผูเ้สนอ

แนวทางของลทัธิเศรษฐศาสตร์สวสัดิการไวก่้อนหนา้ และเป็นแนวคิดพื้นฐาน 
 

Vilfredo  F . D. Pareto  (ค.ศ. 1848 – 1923)           พาเรโต ไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานของวชิา

เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ          ซ่ึงส่วนใหญ่จะรู้จกัในช่ือ ทฤษฎีการเลือกสรรของพาเรโต  และสภาพ

เหมาะสมแบบพาเรโต (Pareto Optimum)    กล่าววา่  “ถา้สมาชิกของสังคมสามารถเคล่ือนยา้ยตวัเอง

ไปอยูใ่นสภาพท่ีพอใจสูงข้ึนไปจนถึงระดบัท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยตวัเองไดอี้ก   โดยการเคล่ือนยา้ย

                                                        
57

 ตน้ทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็นตน้ทุนเอกชน (Private  Cost)       แต่เม่ือรวมผลกระทบภายนอกเขา้ไปดว้ยจะเป็น

ตน้ทุนสงัคม (Social Cost)         ส่วนในดา้นผลประโยชน์ก็จะใชผ้ลประโยชน์สงัคม (Social Benefit) มาเป็นเกณฑ์

พิจารณาควบคู่กบัตน้ทุนสงัคม   หรืออาจใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ส่วนเพ่ิมมาใชพิ้จารณาก็ได ้
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ดงักล่าวไม่เป็นผลเสียต่อสวสัดิการของผูอ่ื้น         นบัวา่สังคมโดยส่วนรวมอยูใ่นสภาพท่ีมีสวสัดิการ

สูงสุดแลว้”  
 

เป็นการแสดงสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ภายใตก้ารจดัสรรทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดให ้     ดงันั้น 

สภาพท่ีเหมาะสมน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะการจดัสรรท่ีกาํหนดให ้ ปัญหาทางดา้นสวสัดิการ

ของสังคมจาํเป็นตอ้งใชม้โนธรรมของสังคมเป็นเคร่ืองตดัสิน      ผลงานของพาเรโตส่วนน้ีจึงเป็นจุด 

เร่ิมตน้ของเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ  
 

John Atkinson Hobson (ค.ศ. 1858 - 1940) นกัเศรษฐศาสตร์ ชาวองักฤษ     ไดเ้ขียนหนงัสือ

เพง่ความสนใจไปท่ีความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีเป็นตวัเงินและค่าทางสังคมของผลิตผล        เขาสนใจ

และศึกษาปัญหาท่ีวา่  สินคา้มีราคาเพราะทาํใหเ้กิดสวสัดิการแก่มนุษย ์(Welfare Value)   เช่น  สินคา้

เพื่อบริโภคทั้งหลาย  นอกจากมีค่าเป็นตวัเงินแลว้ ยงัมีมูลค่าทางสังคมอยูด่ว้ย (Social Value) 
 

Hobson  ไดใ้หค้วามเห็นกบัการเขา้แทรกแซงของรัฐไวว้า่   ธุรกิจท่ีปล่อยใหด้าํเนินการอยา่ง

เสรีโดยรัฐไม่เขา้แทรกแซงเป็นหนทางใหเ้กิดการออมมากเกินไป    ในอีกดา้นหน่ึงจึงเกิดการบริโภค

ตํ่าเกินไป  นาํไปสู่การลงทุนมาเกินไปเป็นผลใหเ้กิดวฎัฎจกัรธุรกิจ   สภาพดงักล่าวเกิดกิจการเฟ่ืองฟู 

(Prosperity) สินคา้ผลิตไดม้ากกวา่ผูซ้ื้อไปบริโภค      เม่ือเหตุการณ์เปล่ียนไปตรงขา้มราคาสินคา้เร่ิม

ตํ่าลง ภาวะตลาดเร่ิมต่ืนกลวัและหดตวั เป็นภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (Depression)                เขาจึงเห็นวา่  

ส่ิงใดก็ตามหากขาดสมดุล  คือมีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปไม่เกิดผลดี     ควรหาทางแบ่งสรรรายได้

ใหใ้กลเ้คียงกนั  เพื่อลดสัดส่วนของการออมลงและเพิ่มการบริโภคมากข้ึนใหพ้อเหมาะ      เศรษฐกิจ

จะกลบัคืนสภาพปกติ 
 

การบริโภคและการออมจะมีสัดส่วนดีข้ึน    หากมีการแบ่งสรรรายไดใ้กลเ้คียงกนั  ให้อยูบ่น

หลกัการของทฤษฏีพวกนีโอคลาสสิค     ค่าแรงงานควรไดต้ามความสามารถในการผลิต  และส่วนท่ี

เหลือตกเป็นกาํไรแก่ผูป้ระกอบการแต่พอควร จะเกิดสวสัดิการทางเศรษฐกิจ       ตน้ทุนท่ีเป็นค่าจา้ง

ควรพอแก่ความเป็นอยูข่องคนงาน    จึงจะเกิดสวสัดิการทางเศรษฐกิจ      และงานท่ีเหมือนกนัตอ้งมี

ค่าจา้งเท่ากนั 
 

 นอกจากน้ี       Hobson  ยงัเสนอใหว้ดัปัจจยัการผลิตและประโยชน์ดว้ยสวสัดิการความกินดี

อยูดี่ของมนุษย ์ไม่ใช่วดัดว้ยเงินตรา         และกล่าววา่ ควรจ่ายค่าจา้งตามความสามารถท่ีแต่ละคนจะ

รับได ้และกระจายผลผลิตให้ผูบ้ริโภคตามความสามารถท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเอาประโยชน์ได ้

 

อาเธอร์ พกิู (Arthur Cecil Pigou , 1877 - 1959) 
 

 พิก ู   เป็นอาจารยส์อนท่ีมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์จนถึงปี ค.ศ. 1944  สืบทอดต่อจาก มาร์แชล  

เขาแสดงความมีมนุษยธรรมแก่คนจน            อยากใหว้ชิาเศรษฐศาสตร์เป็นวชิานาํไปสู่การปรับปรุง
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สังคมใหดี้ข้ึน                 หนงัสือท่ีเป็นผลงานเด่นช่ือ Economics of Welfare (ค.ศ. 1920) ไดน้าํเสนอ

สวสัดิการทางเศรษฐกิจ  (Economic  Welfare)   คือ  สวสัดิการส่วนท่ีสามารถแสดงออกมาในรูปเงิน

โดยทางตรงหรือทางออ้ม        และสวสัดิการโดยทัว่ไป คือสภาพความพอใจหรือไม่พอใจของบุคคล  

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมีมากมายจนไม่สามารถจะนาํมาวเิคราะห์ไดห้มด      ดงันั้น สวสัดิการโดยทัว่ไป

อาจจะไม่เท่ากบัสวสัดิการทางเศรษฐกิจก็ได ้         โดยทัว่ไปแลว้เม่ือสวสัดิการทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน

สวสัดิการโดยทัว่ไปก็เพิ่มข้ึนดว้ย 
 

 สาํหรับรายไดป้ระชาชาติ     เป็นปัจจยัสาํคญัมีอิทธิพลต่อสวสัดิการของบุคคลและมีส่วนทาํ

ใหส้วสัดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) ของส่วนรวมเพิ่มข้ึน     จะอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ 3  ประ 

การคือ  รายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน  รายไดป้ระชาชาติส่วนของคนจนเพิ่มข้ึน  และรายไดป้ระชาชาติมี

ความแปรปรวนนอ้ย             โดยมีเง่ือนไขวา่   กรณีท่ีหน่ึงการเพิ่มข้ึนของรายไดป้ระชาชาตินั้นส่วน

แบ่งของคนจนตอ้งไม่ลดลง  และตอ้งไม่เกิดจากการบีบบงัคบัแรงงานใหท้าํการผลิตมากข้ึน      ส่วน

กรณีท่ีสองท่ีเนน้การเพิ่มข้ึนในรายไดข้องคนจน    เพราะถือวา่อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของเงิน

จาํนวนเดียวกนั สาํหรับคนจนแลว้จะมีมากกวา่หรือสูงกวา่คนรวยเม่ือมีการกระจายรายไดท่ี้เท่าเทียม 

กนั  จะทาํใหส้วสัดิการทางเศรษฐกิจของสังคมสูงข้ึน                    กรณีสุดทา้ยเป็นการแสดงถึงการมี

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ57

58                  กล่าวไดว้า่ การทาํใหร้ายไดป้ระชาชาติมีค่ามากท่ีสุด ก็จะทาํ

ใหส้วสัดิการทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูงสุดดว้ย            พิก ูจึงตอ้งการใหมี้การออมเพิ่ม การลงทุน

มาก เพื่อเป็นบ่อเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการจา้งงานเตม็ท่ี    สวสัดิการทาง

เศรษฐกิจก็จะเกิดตามมา 
 

 พิก ู       ไดคิ้ดหาทฤษฎีท่ีจะช่วยใหน้กัการเมืองใชม้าตรการส่งเสริมสวสัดิการทางเศรษฐกิจ 

(Economic Welfare)   โดยมีแนวปรัชญาวา่    “ภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง  การมีรายไดเ้ท่าเทียมกนัมาก

ข้ึนจะเพิ่มสวสัดิการทางเศรษฐกิจ”      โดยพยายามท่ีจะอธิบายวา่     ตน้ทุนเอกชน (Private Cost) 58

59  

ตน้ทุนสังคม (Social Cost)   และผลประโยชน์ของเอกชน (Private Benefit)  ผลประโยชน์ของสังคม 

(Social Benefit)   จะปรับอยา่งไรจึงจะเกิดสวสัดิการทางเศรษฐกิจ 
 

 สาํหรับขอ้เสนอใหเ้พิ่มผลผลิตของสังคมนั้น                ไดเ้สนอทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของ

ความสามารถในการผลิตหน่วยสุดทา้ย  คือ   การท่ีจะทาํใหร้ายไดป้ระชาชาติมากท่ีสุด    ตอ้งจดัสรร

ทรัพยากรของสังคม   ใหเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีมีผลิตผลสุทธิหน่วยสุดทา้ยของทรัพยากรในดา้นต่าง ๆ 

มีค่าเท่ากนั  โดยแบ่งผลผลิตหน่วยสุดทา้ยออกเป็น 2 ภาค คือ 

                                                        
58

 ทบัทิม วงศป์ระยรู , เพ่ิงอา้ง  , หนา้ 116 
59

 ตน้ทุนเอกชน ก็คือตน้ทุนคงท่ี บวกดว้ย ตน้ทุนผนัแปร     เป็นตน้ทุนรวมตามโครงสร้างตน้ทุนท่ีไดศึ้กษาในวชิา

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
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• ผลิตผลหน่วยสุดทา้ยของสังคม (Marginal Social Net Product : MPs) คือ ผลิตผลสุทธิท่ี

เกิดจากการใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย ตามทศันะของสังคมส่วนรวม 

(ผลประโยชน์สังคม) 

• ผลิตผลหน่วยสุดทา้ยของเอกชน (Marginal Private Net Product  :  MPp)   คือ  ผลิตผล

สุทธิท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยเหมือนกนั        แต่มองในทศันะของ

เอกชน (ผลประโยชน์ของเอกชน) 
 

ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอาจไม่เท่ากนัได ้               ดงันั้น การแข่งขนัในตลาดเสรีไม่ได้

ประกนัวา่ทาํใหร้ายไดป้ระชาชาติสูงสุด     เพราะรายไดป้ระชาชาติมีค่าสูงสุดจะอยูใ่นเง่ือนไขการใช้

ทรัพยากรของสังคมไดรั้บการจดัสรรในสภาพท่ีผลิตผลสุทธิหน่วยสุดทา้ยของสังคมมีค่าเท่ากนั

เท่านั้น      แต่การบริหารงานของภาคเอกชนจะมุ่งไปท่ีผลประโยชน์ส่วนตวั  จึงไม่สามารถทาํใหเ้กิด

ผลิตผลสุทธิหน่วยสุดทา้ยของสังคมเท่ากนัได ้             ถา้ตอ้งการใหมี้การจดัสรรทรัพยากรใหไ้ดผ้ล

ดงักล่าว  จาํเป็นท่ีรัฐบาลจะตอ้งเขา้มาแทรกแซง   โดยการเก็บภาษี    ใหเ้งินสนบัสนุน    และควบคุม

การผกูขาด 
 

ตวัอยา่งกรณีศึกษา      การสร้างโรงงานในยา่นชุมชน  ทาํใหเ้สียงดงั  มีควนั  และถ่ายนํ้าเสีย  

เดือดร้อนแก่ชุมชนในยา่นนั้น ผลประโยชน์จะขดักนั        การสร้างโรงงานดงักล่าวเป็นการประหยดั 

ค่าขนส่ง    ค่าสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า)     ประหยดัตน้ทุนเอกชน (Private Cost) ขายไดมี้กาํไร

เป็นประโยชน์แก่ตนเอง  แต่สังคมหรือประชาชนเดือดร้อน        กรณีเช่นน้ีจึงตอ้งปรับตน้ทุนเอกชน 

เพื่อใหผ้ลกระทบภายนอก (Externality) ท่ีมีต่อสังคมลดลง      โดยยา้ยโรงงานออกไปนอกเมือง   ทาํ

ปล่องควนัสูง  นํ้าโสโครกควรมีบ่อบาํบดัใหส้ะอาดก่อนปล่อยลงแหล่งนํ้า  เป็นตน้ 
 

กรณีท่ีเกิดข้ึนเป็นการแสดงผลประโยชน์เอกชนขดักบัผลประโยชน์สังคม        รัฐจะตอ้งเขา้

แกไ้ข       รัฐจะตอ้งมีกฎหมายแบ่งยา่นอุตสาหกรรมและมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัโรงงานเร่ืองควนั เสียง 

นํ้าโสโครก   ตลอดจนมีกฎหมายอ่ืน ๆ  เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค  หรืออาจใชม้าตรการจดัเก็บภาษี  เพื่อ 

ใหเ้กิดความเป็นธรรมระหวา่งคนมีกบัคนจน                        หลกัการจึงเป็นผลประโยชน์ของเอกชน 

(Private Benefit) จะตอ้งเขา้กนัไดก้บัผลประโยชน์ของสังคม (Social Benefit)      บุคคลในการแสวง 

หาประโยชน์แก่ตนดว้ยการประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ จะตอ้งไม่ขดัต่อหรือเขา้กนัไดก้บัผลประโยชน์

สังคม 
 

วธีิการแกไ้ข         พิก ู ไดเ้สนอให้รัฐบาลเขา้แทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยภาษี  เงินช่วยเหลือ 

และออกกฎหมายจดัระเบียบต่าง ๆ         นอกจากน้ี ยงัเสนอให้โอนรายไดจ้ากคนรวยใหค้นจน  โดย

อา้งวา่      การโอนรายไดแ้บบน้ีจะทาํใหส้ามารถสนองความตอ้งการท่ีเขม้ขน้ได ้     โดยเสียสละการ

สนองความตอ้งการท่ีเขม้ขน้นอ้ยกวา่ จึงทาํใหค้วามพอใจทั้งหมดเพิ่มข้ึน      สวสัดิการทางเศรษฐกิจ



 137 

ของคนรวยท่ีเสียไปยอ่มนอ้ยกวา่สวสัดิการทางเศรษฐกิจของคนจนท่ีเพิ่มข้ึน             ดงันั้น การโอน

รายไดจึ้งเป็นการเพิ่มสวสัดิการทางเศรษฐกิจของทั้งสังคม   
 

เศรษฐศาสตร์สวสัดิการของพิก ู             มีประโยชน์ในลกัษณะของการวางนโยบายเก่ียวกบั

สวสัดิการของสังคม         แต่ในทางทฤษฎีมีจุดเด่นคือ การถือเอาประโยชน์ของแต่ละคนเป็นส่ิงท่ีวดั

กนัได ้ เม่ือตอ้งการอรรถประโยชน์ของสังคม  ก็ใชว้ธีิการบวกลบอรรถประโยชน์ของสมาชิกทุกคน

ในสังคม                      แต่รอบบินส์ (L. Robbins) โตแ้ยง้วา่อรรถประโยชน์ไม่สามารถจะวดัได ้ การ

เปรียบเทียบอรรถประโยชน์ระหวา่งบุคคลไม่สามารถจะทาํได ้  ทฤษฎีของพิกใูนส่วนน้ีจึงไม่ถูกตอ้ง

นกั  จึงไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงเศรษฐศาสตร์สวสัดิการใหม่ในเวลาต่อมา 
 

โจน โรบินสัน (Joan Robinson , ค.ศ. 1903 - 1983 )     และ เอด็เวร์ิด แซมเบอร์ลิน (Edward 

H, Chamberlain , ค.ศ. 1898 - 1967) ไดศึ้กษาเร่ืองการผกูขาดหรือการมีผูข้ายนอ้ยราย  และไดย้นืยนั

ในแนวคิดของพวกนีโอคลาสสิค                 โรบินสัน เห็นวา่ การผกูขาดหรือก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดใน

ตลาดสินคา้  จะทาํใหส้วสัดิการสังคมแยล่ง เพราะเป้าหมายของผูผ้ลิตในการแสวงหากาํไรสูงสุดนั้น  

ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จะมีเพียงกาํไรปกติ  แต่ตลาดผกูขาดสามารถแสวงหาแสวงหากาํไรเกินปกติ 

(Excess  Profit) นัน่หมายถึง   การลดจาํนวนการผลิตลงอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัการใชท้รัพยากรท่ีมีประสิทธิ 

ภาพเม่ือเทียบกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์       จาํนวนสินคา้ท่ีลดลงยอ่มหมายถึงสวสัดิการของสังคมแย่

ลงในแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ ภายใตภ้าวะการผกูขาดรัฐจาํตอ้งแทรกแซงเพื่อเพิ่มสวสัดิการแก่

สังคม  โดยบงัคบัใหข้ยายปริมาณการผลิตผา่นมาตรการการตั้งราคาสูงสุด (Price Ceiling) ท่ีผูผ้กูขาด

เรียกจากผูซ้ื้อ   ราคาท่ีลดลงจะทาํใหเ้กิดการขยายปริมาณการผลิตและควรไปใหถึ้งจุดท่ี  มูลค่าปัจจยั

การผลิตหน่วยสุดทา้ย59

60 เท่ากบัราคาในตลาดสินคา้           ขอ้ควรระวงัของมาตรการน้ีคือ อยา่ใหก้าร

ตั้งราคาสูงสุดตํ่ากวา่ปัจจยัการผลิตหน่วยสุดทา้ย    จะใหผ้ลในทางตรงขา้ม  ผูผ้ลิตอาจลดการผลิตตํ่า

กวา่ปริมาณเดิมก่อนการตั้งราคาสูงสุด              อีกมาตรการคือการใชม้าตรการภาษีใหมี้การเรียกเก็บ

ภาษีกาํไรส่วนเกิน (Excess  Profit  Tax)  แต่แนวความคิดน้ีแมจ้ะดีและถูกตอ้ง    แต่การกาํหนดกาํไร

ส่วนเกินเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้ากและก็ยงัไม่มีประเทศไหนสามารถใชภ้าษีชนิดน้ีได ้  แมจ้ะมีผูคิ้ดมาตั้งแต่

เกิดสงคราม    นกัธุรกิจผูค้า้อาวธุสามารถแสวงหากาํไรส่วนเกินไดอ้ยา่งมากมาย  แต่ก็ไม่สามารถคิด

คาํนวณหาค่าท่ีแทจ้ริงได ้                ดงันั้น จึงไดเ้สนอใหรั้ฐจดัเก็บแบบเหมาจ่าย (Lump – Sum Tax) 

คือ จ่ายเป็นเงินกอ้นหน่ึงจากผูผ้กูขาดเป็นการโอนกาํไรส่วนเกินเป็นของรัฐ 
 

ปัญหาดา้นสวสัดิการอีกประการหน่ึงของการผกูขาดคือ  เกิดการขดูรีด  (Exploitation)    ใน

การจา้งแรงงาน   ไม่จ่ายค่าจา้งตามมูลค่าท่ีแรงงานผลิตเพิ่มข้ึนมาไดใ้นตลาดผกูขาด   ถึงแมว้า่จะเป็น

ตลาดสินคา้แบบเสรี      แต่ถา้ตลาดแรงงานมีผูซ้ื้อแรงงานเพียงผูเ้ดียว   ก็ยงัสามารถขดูรีดแรงงานได้

                                                        
60

 มูลค่า (ปัจจยัการผลิต) ของแรงงานหน่วยสุดทา้ย หรือก็คืออุปสงคข์องแรงงาน จะตอ้งเท่ากบั 

 MPL x MR = VMP 
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เช่นเดียวกนั  เพราะเขาจะไม่จา้งแรงงานใหเ้ท่ากบัมูลค่าผลผลิตท่ีแรงงานผลิตข้ึนมาได ้     ธรรมชาติ

ของนกัธุรกิจยอ่มแสวงหากาํไรส่วนเกินจึงจา้งแรงงานในอตัราท่ีตํ่ากวา่เกณฑข์องทฤษฎี      เพราะมี

พลงัการต่อรอง (Bargaining Power) ในตลาดแรงงานสามารถกดค่าจา้งใหต้ํ่ากวา่ปกติได ้ เน่ืองจากมี

อุปทานแรงงานจาํนวนมาก            การแกไ้ขรัฐบาลอาจกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่า (Minimum Wage Rate) 

เพื่อลดการขดูรีด  แต่ก็ตอ้งระวงัในเร่ืองของการลดปริมาณการจา้งงานลงดว้ย    สาํหรับประเทศไทย

หรือประเทศอ่ืนท่ีมีอุตสาหกรรมใชแ้รงงานสูง  (Labor  Intensive  Industry)   อยูใ่นเศรษฐกิจจาํนวน

มาก  ก็จะเป็นการลดความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ของประเทศลงได ้       จึงตอ้งมี

การพิจารณาการแลกเปล่ียน (Trade Off) ของนโยบายดว้ย 
 

สรุป     กลุ่มเศรษฐศาสตร์สวสัดิการเสนอให้รัฐเขา้แทรกแซงในกิจกรรมเศรษฐกิจ        เพื่อ

กระจายรายไดแ้ละทรัพยสิ์นใหเ้ท่าเทียมกนัมากข้ึน     จาํกดัการผกูขาด     และรักษาการใชท้รัพยากร

และการจา้งงานเตม็ท่ี          เป็นการเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ จากเดิม

ท่ีมิใหเ้ขา้แทรกแซงเศรษฐกิจ      แต่เปล่ียนมารับบทบาทของการแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นธรรม 

(Equity) ในเศรษฐกิจ         ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ยอมรับแลว้วา่กลไกในทฤษฎีทั้งกฎธรรมชาติ   การจดั

ระเบียบโดยธรรมชาติ  และพลงัการแข่งขนั  (กลไกตลาด)   ไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

มีขอ้เสียเกิดข้ึนในทฤษฎีเศรษฐกิจเสรีแบบทุนนิยมตามแนวทางของคลาสสิคหรือคลาสสิคใหม่  

พวกเศรษฐศาสตร์สวสัดิการจึงเสนอให้รัฐเขา้มาดาํเนินบทบาทน้ีแทนกลไก        มิไดพ้ยายามเปล่ียน

แนวคิดของทฤษฎีเดิม แต่ไดป้รับปรุงเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์มากข้ึน          จากเดิมท่ีเคยใชก้ฎเกณฑข์อง

เอกชน (Private) ก็ใหม้าดูในระดบัสังคม (Social)    เป็นเกณฑก์ารจดัสรรทรัพยากรเพื่อใหก้ารผลิตมี

การใชท้รัพยากรและการจา้งงานเตม็ท่ีอยา่งถูกตอ้ง 
 

ส่ิงท่ีพวกเศรษฐศาสตร์สวสัดิการพยายามสร้างความเท่าเทียมกนัในสังคม      นอกจากเสนอ

แนวคิดสัดส่วนรายไดข้องคนจนจะตอ้งไม่ลดลงในกระบวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศแลว้       ก็ยงัไดเ้สนอใหโ้อนรายไดจ้ากคนรวยใหค้นจน  โดยอา้งวา่ การโอนรายไดจ้ะทาํให้

สวสัดิการทางเศรษฐกิจของสังคมดีข้ึน            การกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่า และเสนอการสร้างสวสัดิการ

ใหแ้ก่สังคม  ซ่ึงก็สามารถตีความไดก้วา้งในเร่ืองของความเขม้ขน้  จึงมีการหมายถึงรัฐประกนัสวสัดิ

ภาพขั้นตํ่าใหส้มาชิกของสังคม   จนถึงการสร้างรัฐสวสัดิการ (Welfare State) ท่ีดูแลประชาชนตั้งแต่

เกิดจนกวา่จะตาย    ซ่ึงอาจทาํใหบิ้ดเบือนการใชท้รัพยากรจนขาดประสิทธิภาพ    เพื่อมาทดแทนการ

กระจายรายไดแ้ละทรัพยสิ์นใหเ้ป็นธรรมในสังคม            ทางทฤษฎีแลว้การแลกเปล่ียน (Trade Off) 

ของเป้าหมายนโยบายทั้งสองดา้นท่ีกล่าวน้ี   ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจนในปัจจุบนั   ข้ึนอยูก่บันโยบาย

ของรัฐและสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศนั้น ๆ  
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บทที ่6 

ลทัธิสังคมนิยม 

 

 

 ในสมยัก่อนมีผูคิ้ดลทัธิแกล้ทัธิทุนนิยมดว้ยการคิดลทัธิสังคมนิยมข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ   เพื่อ 

ตอ้งการตดั ค่าเช่า ดอกเบ้ีย กาํไร      ซ่ึงหาวา่เป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยไม่ไดอ้อกแรง (Unearned Increment) 

รวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั   เช่น   ซ้ือของตุนไวเ้ก็งกาํไร   ซ้ือท่ีดินไวเ้พราะถนนตดั

ผา่น  การรับมรดก ฯลฯ           ส่ิงเหล่าน้ีหายไปจะทาํใหเ้กิดความยติุธรรมทางสังคมมากข้ึน  แมบ้าง

ความคิดไดน้าํมาทดลองทาํจริงไดรั้บความลม้เหลว    แต่อาจเป็นแนวคิดใหเ้กิดการดดัแปลงนาํมาใช้

ไดอ้ยูบ่า้ง ควรไดน้าํความคิดเหล่าน้ีมาเล่าไวท่ี้น้ี แต่เฉพาะท่ีสาํคญั 
 

 แนวคิดกระแสหลกั  (Main Stream Economic Thought)  ท่ีอยูบ่นแนวทางของพวกคลาสสิค

นั้น            ส่ิงหน่ึงท่ีไดก้ลายมาเป็นปัญหาสาํคญัในการพฒันาประเทศ และพบวา่เป็นส่ิงท่ีแนวทางน้ี

เกิดเป็นขอ้บกพร่องอยา่งใหญ่หลวง ก็คือ   แนวคิดในเร่ืองการกระจายรายได ้(Income  Distribution) 

ท่ีเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง       โดยเฉพาะในชนชั้นแรงงานและกลุ่มคน

ยากจน  ซ่ึงเป็นกลุ่มชนจาํนวนมากของประเทศ 
 

 การแกไ้ขปัญหาไดด้าํเนินมาถึงปัจจุบนั         ไม่สามารถแกไ้ขทฤษฎีใหส้ามารถตอบคาํถาม

เร่ืองเหล่าน้ีไดส้าํเร็จ      แต่นกัเศรษฐศาสตร์ไดส้ร้างกลไกในการเพิ่มมาตรการแกไ้ขความยากจนให้

เกิดความเป็นธรรมในระดบัหน่ึง    กาํหนดให้รัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของกลไกหลกัในการแกไ้ขความ

เหล่ือมลํ้าการกระจายรายได ้      ใหใ้ชน้โยบายการคลงัโดยเฉพาะการจดัเก็บภาษีอากรอตัรากา้วหนา้ 

(Progressive  Tax  Rate)   จากคนรวย   และนาํรายไดม้าใชจ่้ายเพื่อลดช่องวา่งตรงน้ีลงมา  ในรูปของ

การจดัสวสัดิการใหป้ระชาชน       ยิง่ถา้เป็นรัฐสวสัดิการ (Welfare State) ก็จะแกปั้ญหาประการน้ีได้

อยา่งสมบูรณ์     แต่ก็บิดเบือนกลไกตลาดมากจนเกินไป         ทาํใหก้ารบรรลุเป้าหมายดงักล่าวจึงไม่

สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 แนวทางแกไ้ขประการท่ีสอง นกัสังคมนิยมโจมตีมากโดยเฉพาะมาร์กซ์ท่ีกล่าววา่การพฒันา

ในแนวทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัทา้ยสุดจะก่อใหเ้กิดชนชั้นท่ีชดัเจนเป็นสองกลุ่ม  คือ ชนชั้นสูง

คนรวยจาํนวนนอ้ยนิด  และชนชั้นกรรมาชีพท่ีเป็นคนจนและเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่มากในระบบเศรษฐ 

กิจ  เป็นการตอกย ํ้าภาพความลม้เหลวการกระจายรายไดข้องประเทศอยา่งชดัเจน        แต่ปัจจุบนัการ

พฒันาเศรษฐกิจไดส้ร้างภาพชนชั้นกลางใหเ้ป็นชนชั้นส่วนใหญ่ของประเทศไดส้าํเร็จ  โดยเฉพาะใน

ประเทศพฒันา         ดงันั้น แนวทางเพิ่มปริมาณชนชั้นกลางและการจดัสวสัดิการในสังคมท่ีเพียงพอ

กลายมาเป็นลทัธิแกข้องระบบทุนนิยม (Capitalism) ในปัจจุบนั         ถึงแมว้า่แนวคิดแบบสังคมนิยม 
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(Socialism) จะมีความสาํคญันอ้ยลงมากเม่ือเทียบกบัอดีต     แต่ความจาํเป็นในการศึกษาแนวคิดของ

ลทัธิก็ยงัมีความจาํเป็น    เพราะจะเป็นพื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ท่ีอาจนาํไปพฒันาต่อ

ยอดจนกลายมาเป็นทฤษฎีท่ีสมบูรณ์ไดใ้นอนาคต 

 

แนวคดิหลกัในลทัธิสังคมนิยม 
 

 เหตุกาํเนิดของลทัธิสังคมนิยมมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรม  (Industrial  Revolution)     ใน

ศตวรรษท่ี 18  หาไดน้าํไปสู่ความสุขเสมอไป      ไดก่้อใหเ้กิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้ึน  มี

คนงานจาํนวนมากทาํงานและอาศยัอยูใ่นถ่ินนั้นอยา่งหนาแน่นเป็นการทาํลายส่ิงแวดลอ้มในถ่ินนั้น   

กลายเป็นสลมัท่ีเตม็ไปดว้ยความสกปรก  อาชญากรรม โรค  ความหิวโหย  และความทุกขเ์ขญ็ต่าง ๆ      

ในโรงงานเกิดอุบติัเหตุทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าทดแทนใด ๆ แก่ครอบครัวของผูบ้าด เจบ็และถึง

แก่กรรม     คนงานไม่มีสิทธิทางการเมือง     สหภาพแรงงานถูกหา้มตั้ง    สภาพการทาํงานเลวร้ายลง     

เม่ือผลผลิตลดลงนายจา้งตอ้งใหค้นงานออก  เกิดความยากจนไปทัว่  ประชาชนมีชีวติอยูอ่ยา่งลาํเคญ็    

นกัเศรษฐศาสตร์เร่ิมเกิดความสงสัยในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของพวกคลาสสิค  ท่ีวา่    สังคมเศรษฐกิจ

เป็นสังคมท่ีผลประโยชน์ของทุกฝ่ายผสมกลมกลืน (Harmony of Interest)  อาจไม่มีความเป็นจริงอยู่

เลย  จึงมีผูคิ้ดแกปั้ญหาสังคมในทางสังคมนิยม 
 

 ระบบสังคมนิยม         เป็นระบบท่ีถือวา่รัฐบาลหรือชุมชนเป็นเจา้ของทุนและปัจจยัการผลิต  

เอกชนถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นบางอยา่งไม่ได ้     ซ่ึงตรงขา้มกบัระบบนายทุนท่ียอมใหเ้อกชนเป็น

เจา้ของทั้งปัจจยัการผลิตและมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น          ระบบสังคมนิยมไม่ถือกาํไรเป็นส่ิงจูงใจ  

ไม่มีพลงัตลาด (อุปสงคแ์ละอุปทาน) ท่ีบงัคบัให้เกิดการผลิต            ดงันั้นรัฐจึงตอ้งดาํเนินธุรกิจเป็น

กิจการขนาดใหญ่   ระบบสังคมนิยมตอ้งการแบ่งทรัพยสิ์นและรายไดเ้ป็นไปโดยยติุธรรม        สังคม

นิยมต่างกบัระบบคอมมิวนิสตต์รงท่ีการเขา้เป็นเจา้ของทุนของรัฐบาล         สังคมนิยมจะทาํโดยสงบ

และเป็นแบบประชาธิปไตย 
 

 สังคมนิยมในระยะเร่ิมตน้        เป็นสังคมนิยมแบบยโูทเปียเพียงตอ้งการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ี

เกิดข้ึนในสังคม    ในเร่ืองของการถือครองทรัพยสิ์น ปัจจยัการผลิต  และการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็น

ธรรม โดยอยูบ่นพื้นฐานของลทัธิทุนนิยมท่ีใหมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น               แต่มิเช่ือในพลงัการ

แข่งขนัแบบเศรษฐกิจเสรี   ตอ้งการใหมี้การเข้าแทรกแซงโดยรัฐ  หรือใหมี้การรวมกลุ่มและคาํนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก         สังคมนิยมในขั้นตน้จึงมีความหมายเพียงวา่ เป็นเศรษฐกิจการเมือง

ท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ขจดัการเอารัดเอาเปรียบ ขดูรีด เท่านั้น         ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข

จุดอ่อนขอ้บกพร่องของสาํนกัคลาสสิค    สิทธิและเสรีภาพในการถือครองทรัพยสิ์นยงัคงอยู ่   แต่ให้

มนุษยแ์กไ้ขตวัเอง    ใหร่้วมมือกนัแทนการเอารัดเอาเปรียบกนั   และมนุษยแ์ต่ละคนตกลงใจท่ีจะใช้

กรรมสิทธ์และเสรีภาพในทางร่วมมือกนัในสังคมใหม่  ซ่ึงตกลงกนัสร้างข้ึนโดยสมคัรใจ 
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 นอกจากการใชค้วามร่วมมือกนัเพื่อสร้างหลกัการของผลประโยชน์ส่วนรวม   มาแทนท่ีการ

เห็นประโยชน์ส่วนตนแลว้      พวกสังคมนิยมยงัไม่เช่ือในพลงัการแข่งขนั  โดยดูวา่เป็นช่องทางของ

การเกิดการขดูรีด เอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะกาํไร        จึงตอ้งการขจดัการแข่งขนัในตลาดและกาํไร

ใหล้ดลง 
 

 สังคมนิยมในระยะต่อมา         ไดเ้สนอแนวคิดให้รัฐบงัคบัจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเบด็เสร็จ 

รวดเร็ว โอนกรรมสิทธ์ิเป็นของรัฐ ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ    ผลผลิตร่วมกนัผลิตและนาํมาแบ่ง

จดัสรรใหแ้ก่กนัอยา่งพอเพียงทุกคนในสังคม  สังคมมีความยติุธรรม                      แนวคิดของกลุ่มน้ี

มีความเห็นวา่ สถาบนัสังคมนิยมเป็นสถาบนัสาธารณะของรัฐในระบบเศรษฐกิจ     ซ่ึงมีการวางแผน

โดยส่วนกลาง (Central Planning)  รัฐมีอาํนาจบงัคบับญัชาสูงสุดเหนือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด     

สาํนกัท่ียดึแนวทางของมาร์กซ์ เช่ือวา่ ระบบเศรษฐกิจจะวิวฒันาการจากทุนนิยมไปสู่สังคมนิยมและ

คอมมิวนิสตท์า้ยสุด เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมิได ้ จะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ระบบสังคมนิยมเป็นววิฒั- 

นาการขั้นต่อไปจากระบบทุนนิยม                  แต่แนวคิดแบบเลนินใหมี้การปฏิวติัและยดึอาํนาจโดย

ชนชั้นกรรมาชีพ  เพื่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและเฉียบพลนั 

 

ลทัธิสังคมนิยมแบบยูโทเปีย (Utopia Socialism) 61 
 

 นกัคิดแบบสังคมนิยมในรุ่นแรกๆ มีหลายคน   แต่ละคนมีแนวคิดและหลกัการคลา้ยคลึงกนั

เป็นส่วนใหญ่    พวกกลุ่มน้ีไม่ค่อยสนใจพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎี  พยายามสร้างความยติุธรรม

ใหก้บัแรงงาน          แต่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการกระจายรายไดแ้บ่งออกเป็น ค่าเช่าท่ีดิน  

ดอกเบ้ีย  และกาํไร  จึงทาํให้เกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งนายทุนกบัแรงงาน         นอกจากน้ี พยายาม

แกไ้ขความไม่ยติุธรรมในสังคมโดยจดัตั้งสหกรณ์การผลิตและการบริโภคข้ึน      เสนอใหมี้การผลิต

แบบเดิมก่อนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
 

 รัฐในความฝัน (Utopia)    ตามแนวคิดของ Sir Thomas More  ตามความฝันของเขาเป็นเกาะ

สมมุติข้ึนมีทุกส่ิงทุกอยา่งแต่ถือวา่เป็นของร่วมกนั      ทุกคนท่ีจะใชไ้ดต้อ้งไปทาํงานวนัละ 6 ชัว่โมง  

การกินอาหารร่วมกนัในโรงอาหารท่ีจดัไว ้    มีบา้นเรือนจดัไวใ้หอ้ยูต่ามความจาํเป็นแก่อตัภาพ     มี

กฎหมาย  และทุกคนมีสิทธิเลือกนบัถือศาสนาตามความพอใจ 
 

 กลุ่มน้ีเป็นแนวคิดของนกัสังคมนิยมในปลายทศวรรษท่ี  18   และตน้ศตวรรษท่ี  19       เช่น 

โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) นกัอุตสาหกรรมองักฤษผูม้ ัง่คัง่            ชาร์ลส์ ฟูริเอ ลูกพอ่คา้ผูม้ ัง่คัง่

ชาวฝร่ังเศส   หลุยส์ บลงัค ์(Louis Blance) นกัประวติัศาสตร์ชาวฝร่ังเศส              กลุ่มน้ีมองปัญหาท่ี

                                                        
61

 บางคร้ังก็มีผูเ้รียกสงัคมนิยมกลุ่มน้ีวา่    นกัสงัคมนิยมแบบสมาคม (Associative  Socialism)      เป็นผูเ้สนอสงัคม

นิยมชนิดท่ีสมาชิกเขา้มารวมช่วยเหลือกนัโดยสมคัรใจ  ต่างกบัสงัคมนิยมท่ีเสนอใหรั้ฐบงัคบัจดัการ 
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เกิดข้ึนวา่   เป็นปัญหาของการใชร้ะบบวสิาหกิจเอกชนท่ีปราศจากการควบคุม         จึงเสนอแนว

ทางแกไ้ขใหม้นุษยช่์วยเหลือกนัมากข้ึน และคาํนึงถึงผูย้ากไร้ในสังคมเป็นพิเศษ    แต่ไม่ไดเ้สนอให้

โอนปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ   เพียงแต่ใหแ้ทนท่ีการแข่งขนัดว้ยความร่วมมือ    กล่าวไดว้า่ ยงัเป็น

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่ใหล้ดเศรษฐกิจแบบเสรีลงหรือให้รัฐเขา้แทรกแซงเศรษฐกิจมากข้ึน 

และน่ีเป็นแนวคิดปฐมบทท่ีเกิดข้ึนกบัลทัธิสังคมนิยม          จะเห็นไดว้า่ ไม่มีแนวทางการยดึ

ทรัพยสิ์นและปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ      ใหใ้ชก้ารรวมกลุ่มบนพื้นฐานของการร่วมมือกนัเป็นการ

จดัตั้งวสิาหกิจชุมชน        ประการท่ีสองลดพลงัการแข่งขนัท่ีเป็นความเช่ือของการผสมกลมกลืน

ของผลประโยชน์ในสังคมลง  แต่ใหเ้ป็นการร่วมมือกนั       ประการสุดทา้ย ปัญหาหลกัจากระบบ

ทุนนิยมการกระจายรายไดท่ี้ไม่เป็นธรรมใหน้าํมาจดัสรรใหย้ติุธรรมตามแนวทางของมนุษยนิยม

มิใช่อยูบ่นพื้นฐานของทรัพยสิ์น (ทุน)  เพื่อสร้างระบบสังคมนิยมท่ีน่าปรารถนาข้ึนมาแลว้ก็ใหข้ยาย

ออกไป   จนในทา้ยสุดสังคมของประเทศไดเ้ปล่ียนมาเป็นระบบสังคมนิยม ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ

ระบบประชาธิปไตย 
 

 กลุ่มน้ีมิไดเ้สนอให้โอนกรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐหรือแมแ้ต่ของส่วนรวม

ขนาดยอ่ม        แต่พวกเขาเสนอวา่ ควรพยายามหาทางให้ทุกคนมีทรัพยสิ์น มีปัจจยัการผลิต  แลว้นาํ

ปัจจยัการผลิตนั้นมาไวร้วมกนั  ช่วยกนัทาํการผลิตในลกัษณะสหกรณ์ (Co - operative)      แนวคิดน้ี

ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก เป็นแนวคิดสหกรณ์ใหมี้การรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มโดยร่วมกนัดาํเนิน

ธุรกิจ  มีการจดัตั้งข้ึนดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในลกัษณะทางธุรกิจ  ท่ีมีจุดหมายเพื่อช่วยกนั

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในการครองชีพ        และการมีทรัพยสิ์นท่ีพอควรในรูปสหกรณ์การผลิต  

ดว้ยวธีิการช่วยเหลือตวัเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มสมาชิก              ตามหลกัและวธีิการท่ี

กาํหนดไว ้โดยไม่มุ่งหวงักาํไร 
 

 หลกัการของสหกรณ์ในปัจจุบนั      ประการแรก ยดึหลกัการรวมกนัเป็นสาํคญั เนน้การรวม

คนมากกวา่การรวมทุน            เพราะสหกรณ์เกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

อ่อนแอ   เพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ จึงตอ้งมีการรวมแรง  รวมปัญญา  และรวมทุน   เพื่อช่วย 

เหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มสมาชิก และยดึหลกัการช่วยเหลือตวัเอง              ประการท่ีสอง การจดัตั้ง

ทาํโดยความสมคัรใจของสมาชิก  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั          ประการท่ีสาม หลกัความเสมอภาค 

สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมไดค้นละ 1 เสียงเท่านั้น โดยจะไม่คาํนึงถึงจาํนวนหุน้ท่ีถือ

อยู ่   ประการสุดทา้ย ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมเป็นเป้าหมายหลกั  ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จะไม่ข้ึนอยูก่บัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่แต่จะข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์    ตามมติท่ีวา่  

“สมาชิกแต่ละคน เพื่อสมาชิกทั้งหมด    และสมาชิกทั้งหมด เพื่อสมาชิกแต่ละคน”    (Each for all , 

and all for each) 
 

 แนวคิดสหกรณ์มีอยูห่ลายรูปแบบ                        สาํนกัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ สาํนกัจกัรภพสหกรณ์ 

(The Cooperative Common – Wealth School)          แนวคิดของสาํนกัน้ีไม่ไดพ้อใจเพียงเพื่อร่วมมือ
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ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามวิธีของสหกรณ์เท่านั้น          แต่มีจุดมุ่งหมายในระยะยาวในการท่ีจะขจดั

การแข่งขนัและระบบทุนนิยม  เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัลทัธิสังคมนิยมแบบยโูทเปีย       ผูน้าํท่ี

สาํคญัของสาํนกัน้ีคือ โรเบิร์ต โอเวน่   ชาร์ล ฟูริเอ  หลุยส์ บลงัค ์ เฮนรี แซงซิมอง  และซิสมอนดิ 62 
 

 สาํนกัทุนนิยมแปลงรูป (The School  of  Modify  Capitalism)   แนวความคิดของสาํนกัน้ีคือ 

สหกรณ์ทาํหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมทุน ไม่ใหเ้จริญมากเกินไป           การสหกรณ์จะมีประโยชน์ใน

สถานการณ์ท่ีไม่มีแรงดึงดูดนกัลงทุน      เม่ือนกัลงทุนคาดคะเนวา่กาํไรไม่แน่นอนหรือไดก้าํไรนอ้ย   

แต่การสหกรณ์ไม่ควรจาํกดักาํไร   ควรพยายามใหส้มาชิกทุกคนเป็นนกัคา้กาํไร      ระบบทุนนิยมจะ

เป็นแบบจาํลอง         การสหกรณ์แบบลทัธิทุนนิยมแปลงรูปแนวคิดน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นอเมริกาเหนือ 

 

โรเบิร์ต โอเว่น (Robert Owen , 1771 - 1858) 
 

 โอเวน่   เคยทาํงานในโรงทอผา้         เขาสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

เพราะนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาใชเ้ร็วเกินไป       ซ่ึงเกิดในระยะท่ีมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมในองักฤษอยา่ง

เขม้ขน้   นายทุนเจา้ของโรงงานมีการกดข่ี ขดูรีด แรงงาน ทาํใหค้นงานยากจน เกิดทุกขเ์ขญ็ และเกิด

อาชญากรรมทัว่ไป     บุคคลเหล่าน้ีคือคนชั้นตํ่า เป็นผลจากการคา้และอุตสาหกรรม              นายทุน

ตอ้งการสะสมความมัง่คัง่จากกาํไรอยา่งไม่ส้ินสุด   คนงานเป็นเพียงเคร่ืองมือเพื่อแสวงหาประโยชน์

แก่นายจา้ง    จนคนงานและประชาชนก่อการจลาจล มีการเดินประทว้งและทาํลายเคร่ืองจกัร  ระบบ

ทุนนิยมและการแข่งขนัทาํใหเ้กิดการวา่งงานการนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาใชท้าํใหมี้การปลดคนงานออก

ใชเ้คร่ืองจกัรแทนและผลิตสินคา้ไดม้าก      สังคมนิยมถือวา่ทรัพยสิ์นเป็นบาปของคนงาน  ท่ีคนงาน

ตอ้งทนทุกขท์รมานเพื่อแสวงหา    โอเวนจึงไดเ้สนอแผนปฏิรูปสังคมเพื่อแกปั้ญหาน้ี 
  

หลกัแนวคิดของโอเวน่คือ มนุษยถู์กกาํหนดโดยส่ิงแวดลอ้ม ถา้เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม

เสีย  มนุษยก์็จะเปล่ียนแปลง     ถา้จดัสอนและฝึกอบรมใหมี้เหตุผลคนก็จะมีเหตุผล  ถา้สามรถจดัหา

งานท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้ได ้คนก็จะมีอาชีพสุจริต  รัฐบาลควรจดัการศึกษาใหดี้       โอเวน่ กล่าว

วา่      สังคมใหค้วามสาํคญัแก่เคร่ืองจกัรและปัจจยัการผลิตท่ีเป็นวตัถุมากเกินไป  แต่ขาดความเอาใจ

ใส่มนุษย ์      หากสังคมเอาใจใส่มากข้ึนก็จะพบวา่ ยงัมีทางท่ีจะปรับปรุงมนุษยอี์กมาก  รวมทั้งในแง่

มนุษยเ์ป็นแรงงานท่ีจะทาํใหเ้กิดการผลิตมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

                                                        
62

 สาํนกัวสิาหกิจสหกรณ์ (The Cooperative Enterprise School)  จุดมุ่งหมายคือ ปกป้อง  คุมครอง  ความเป็นอิสระ

ทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบการขนาดเลก็และชาวนา       รูปแบบสหกรณ์เป็นสมาคมแห่งความสมคัรใจของหน่วย

เศรษฐกิจอิสระ               โดยสมาชิกเป็นผูจ้ดัตั้ง เป็นเจา้ของ ลงทุนดาํเนินกิจการเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิก  เป็น

แนวคิดท่ีใชแ้กไ้ขขอ้บกพร่องของลทัธิทุนนิยมไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยใหผู้อ่้อนแอทางเศรษฐกิจสามารถประกอบอาชีพ

อยูใ่นสงัคมเศรษฐกิจท่ีแขง็แรงได ้
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 โอเวน่ ไดส้รุปความเห็นวา่    คนงานท่ีพอใจทาํงาน จะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ    และหา้ม

ไม่ใหใ้ชแ้รงงานเด็ก เพื่อให้เด็กไดรั้บการศึกษา    ปรับปรุงค่าจา้งแรงงานใหสู้งข้ึน  ปรับสภาพความ

เป็นอยูข่องคนงานและครอบครัวใหมี้ชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 

 โอเวน่  เป็นบุตรของช่างฝีมือเวลซ์  เขา้ฝึกงานจนไดรั้บแต่งตั้งเป็นหวัหนา้ช่างป่ันดา้ย    เพื่อ

พิสูจน์ทฤษฎีทางสังคม   เขาไดย้มืทุนจากบิดาเพื่อตั้งโรงงานทอผา้ข้ึนท่ี New Lanark ไดรั้บผลสาํเร็จ

และมีช่ือเสียง     เขาไดส้ังเกตเห็นและทดลองทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ถา้เปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม

ทางสังคมจะเปล่ียนอุปนิสัยของคนงานอยา่งไร และไดพ้บวา่ถา้เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสภาพบา้น

ใหค้นงานและครอบครัวไดอ้ยูอ่าศยัดีข้ึน  ปรับปรุงสภาพการทาํงานดว้ยการให้ค่าจา้งสูงข้ึน  ชัว่โมง

ทาํงานสั้น  และจดัหาส่ิงจาํเป็นอ่ืน ๆ ใหค้นงานมีชีวติอยูเ่ป็นสุข  ทาํใหค้นงานขยนัทาํงานไดผ้ลผลิต

เพิ่ม  คนงานท่ีพอใจทาํงาน จะเป็นผูท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ             แผนปฏิรูปทางสังคมของเขา

ไดเ้ปล่ียนท่าทีของคนงานส่วนหน่ึงใหเ้ป็นคนคิดสร้างสรรคม์ากกวา่ทาํลาย        โรงงานตวัอยา่งของ

โอเวน่เป็นท่ีกล่าวขวญักนัมาก           และต่อมาไดมี้ส่วนผลกัดนัใหเ้กิดกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (The 

Factory Act) ในประเทศองักฤษคร้ังแรกใน ค.ศ. 1819 
 

 นอกจากขอ้เสนอโรงงานสวสัดิการในกิจการอุตสาหกรรมแลว้         ในดา้นการแลกเปล่ียน

โอเวน่  เสนอใหค้วรยกเลิกกาํไร    เพราะกาํไรคือส่ิงท่ีมากกวา่ค่าของการผลิตควรขายสินคา้ตามค่าท่ี

เป็นจริงจึงจะยติุธรรม          นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิคกล่าววา่  การแข่งขนัท่ีเสรีและสมบูรณ์เป็นส่ิง

พอเพียงท่ีจะทาํใหไ้ม่มีกาํไร   แต่โอเวน่ไม่เช่ือวา่การแข่งขนัทาํใหก้าํไรหมดไปทีละนอ้ย ควรจะตอ้ง

ใชพ้ลงับางอยา่งเขา้ทาํลายกาํไร         และสรุปวา่กาํไรเป็นเงินท่ีเกิดจากการซ้ือถูกแลว้นาํไปขายแพง   

ถา้เลิกใชเ้งินโลหะ กาํไรก็เลิกได ้จึงวางแผนท่ีจะใชบ้ตัรแรงงานเขา้แทนเงินตรา 

 

สถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติ (The National Equitable Exchange) 
 

 เพื่อทดลองทฤษฎี     โอเวน่ ไดต้ั้งสถานแลกเปล่ียนแรงงานแห่งชาติข้ึนในกรุงลอนดอนเพื่อ 

ใหส้มาชิกแต่ละคนไดร่้วมมือกบัสถานท่ีน้ี          นาํส่ิงของท่ีผลิตข้ึนไดเ้พื่อนาํไปแลกเปล่ียนกบับตัร

แรงงาน คิดตามเวลาท่ีใชผ้ลิตสินคา้นั้นข้ึนได ้      สมาชิกเหล่าน้ีไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีจะซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 

ท่ีวางขายโดยจ่ายเป็นบตัรแรงงานแทนเงินตรา     สินคา้ใดท่ีใชเ้วลาผลิตเท่ากนัแลกกนัไดท้นัที     ถา้

เวลาผลิตไม่เท่ากนัให้รวมกบัสินคา้อ่ืนไดช้ัว่โมงทาํงานเท่ากนัแลว้จึงแลกกนั 
 

 สถานแลกเปล่ียนแรงงานแห่งชาติน้ีเปิดปี ค.ศ. 1832   มีสมาชิก 840 คน      ในระยะเร่ิมแรก

ไดรั้บผลสาํเร็จ ทาํใหต้อ้งเปิดสาขาข้ึนอีกหลายแห่ง   แต่ทา้ยสุดก็มีความยุง่ยากเกิดข้ึน คือ สมาชิกไม่

บอกชัว่โมงทาํงานของตนในการผลิตสินคา้อยา่งตรงไปตรงมา มกัจะโกงชัว่โมงทาํงานตามวสิัยของ

มนุษย ์   สถานแลกเปล่ียนฯจึงตั้งผูช้าํนาญในการตีราคาสินคา้ท่ีนาํมาแลก  ผูช้าํนาญมกัหนัไปตีราคา

เป็นเงินบา้งก็มี     สินคา้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ราคาในตลาดขายหมดโดยรวดเร็ว  คงเหลือแต่สินคา้ท่ีตีราคา
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สูง  ผูน้าํสินคา้ใหผู้ช้าํนาญตีราคาจะไม่ยอมขายของนั้นถา้หากตีราคาให้ตํ่า สถานแลกเปล่ียนฯ จึงซ้ือ

ไดแ้ต่ของท่ีตีราคาสูง              ดงันั้น จึงเปิดโอกาสใหร้้านคา้เล็ก ๆ หลายแห่งฉวยโอกาสทาํธุรกิจกบั

สถานแลกเปล่ียนฯ 
 

 นอกจากน้ี   ผูไ้ม่เป็นสมาชิกก็มีสิทธินาํสินคา้มาแลกบตัรแรงงานได ้  พ่อคา้แถวนั้นมีสินคา้

อะไรก็นาํมาข้ึนเอาบตัรแรงงาน   แลว้นาํไปซ้ือสินคา้ท่ีดีท่ีสุดจากสถานแลกเปล่ียนฯ   เพื่อเอาไปขาย

ขา้งนอกทาํใหไ้ดก้าํไรงาม    ผดิจากความประสงคข์องโอเวน่ท่ีตอ้งการตดักาํไร       ทาํใหส้ถานแลก 

เปล่ียนฯเหลือสินคา้ท่ีขายไม่ออก        เม่ือมีอุปสรรคดงักล่าว ทาํใหส้ถานแลกเปล่ียนฯตอ้งเลิกลม้ไป

ในท่ีสุด 
 

 โอเวน่   เป็นทั้งนกัเศรษฐศาสตร์และนกัปฏิรูปสังคม เป็นท่ีรู้จกักนัในนามบิดาของกระบวน 

การสหกรณ์         กิจการสถานแลกเปล่ียนแรงงานแห่งชาติไดใ้หแ้นวคิดในการตั้งสหกรณ์ร้านคา้ใน

เวลาต่อมา มีการคืนกาํไรให้สมาชิกไป                 โอเวน่ถือเป็นนกัสมาคมนิยม (Associationist) ดว้ย 

เพราะนิยมอยากใหมี้การรวมกนัเป็นสมาชิกในร้านคา้เพื่อเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม อนัตรงขา้มกบัลทัธิปัจเจกชนนิยมท่ีถือตวัใครตวัมนัตอ้งพึ่งพาตวัเองและเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตวั 
 

 ต่อมา   นายแพทย ์วลิเล่ียมคิง (William King) แห่งเมืองไบรตนั องักฤษ  ไดน้าํหลกัการของ

โอเวน่ ไปจดัตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่สมาชิก     ร้านสหกรณ์จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1827 

และประสบความสาํเร็จมากท่ีสุดในปี ค.ศ. 1844   ท่ีร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล  (Rochdale)   เป็น

ร้านสหกรณ์ท่ีมีช่ือเสียงมากเพราะเป็นร้านแรกท่ีจดัตั้งข้ึนสาํเร็จ     โดยวางหลกัการของร้านสหกรณ์

ใหส้มาชิกทุกคนถือปฏิบติั 62

63        หลกัการน้ีไดย้ดึถือปฏิบติัต่อมาและแพร่หลายไปในประเทศต่าง 

ๆ ทัว่โลก 
 

 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าช่วง ค.ศ. 1844 – 1847       ร้านสหกรณ์ของผูน้าํแห่งรอชเดล  ไดมี้ส่วน

ช่วยใหก้รรมกรท่ีมีรายไดน้อ้ยและประชาชนผูย้ากจนโดยทัว่ไป ในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีจาํเป็น 

                                                        
63

 ร้านสหกรณ์แห่งรอชเดล ตั้งเป็นสมาคมช่ือวา่สมาคมผูน้าํอนัเท่ียงธรรมแห่งรอชเดล โดยมีกฎเกณฑข์อ้บงัคบัคือ 

1. ขายสินคา้ในราคาท่ีแน่นอนเท่าท่ีจะทาํได ้

2. ไม่มีการซ้ือเช่ือ 

3. ไม่ปลอมปนสินคา้ มีความเท่ียงตรงในการชัง่ ตวง วดั 

4. สมาชิกสามารถเลือกซ้ือของไดอ้ยา่งอิสระ 

5. จ่ายผลกาํไรเป็นเงินปันผลตามอตัราของหุน้ 

6. กาํไรจากการขายจะแบ่งปันระหวา่งสมาชิกตามส่วนท่ีซ้ือ 

7. จาํหน่ายสินคา้ใหป้ระชาชนท่ีไม่เป็นสมาชิกดว้ย 

8. เงินส่วนหน่ึงจากกาํไรกนัเป็นทุนการศึกษาของสมาชิก 
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ในการดาํรงชีพเป็นอนัมาก                ความสาํเร็จส่วนหน่ึงมาจากการแบ่งกาํไรเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก  

รวมทั้งอุดมการณ์ของสมาชิกสหกรณ์ 
 

 ในหนงัสือช่ือ Report to the Country of Lanark      โอเวน่เสนอใหแ้กปั้ญหาการวา่งงานโดย

จดัตั้งหมู่บา้นสหกรณ์ผูผ้ลิต (Producers’ Co-operative)  ใหผู้ว้า่งงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทาํการผลิต

เกษตร     โดยมีหลกัการความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  (ปฏิเสธหลกัการแข่งขนั)   ซ่ึงจะทาํให้

ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน   และสมาชิกในหมู่บา้นสหกรณ์ยงัใชชี้วติร่วมกนัในชุมชนอีกดว้ย   โดยมีการจดั 

แบ่งผงัหมู่บา้นในการใชส้อยประโยชน์พื้นท่ีให้เหมาะสม    ส่วนการปกครองหมู่บา้นใหจ้ดัปกครอง

ในรูปคณะกรรมการ      โอเวน่ เช่ือวา่ หมู่บา้นสหกรณ์ผูผ้ลิต จะผลิตผลผลิตไดพ้อตามความตอ้งการ

ของสมาชิก   มีเหลือขาย และเสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาลกลาง   ภายในหมู่บา้นจะมีสันติภาพ   ไม่มีอาชญา 

กรรม       และสมาชิกของสหกรณ์จะมีจิตใจเป็นผูไ้ม่เห็นแก่ตวั   แต่เห็นแก่เพื่อนมนุษยผ์ูอ่ื้นเสมอ 

 

ชาร์ล ฟูริเอ (Charles Fourier , 1772 - 1837) 
 

 เช่ือวา่ในระบบทุนนิยม      ประชาชน 1 ใน 3  เท่านั้น เป็นผูท้าํงานท่ีเกิดประโยชน์    ท่ีเหลือ 

2 ใน  3    ประกอบอาชีพท่ีไม่มีประโยชน์ หรืออยูเ่ฉย  ๆ    และเป็นกาฝากท่ีร่ํารวยเพราะระบบตลาด  

และเห็นวา่ การแข่งขนัระหวา่งนายทุนดว้ยกนันาํไปสู่การผกูขาดอยา่งเล่ียงไม่ได ้       เขาไดเ้สนอให้

สมาชิกของสังคมท่ีทาํงานและเป็นผูผ้ลิตหนีไปจากความชัว่ร้ายน้ี     โดยจดัตั้งเป็นฟาลงัสแตร์  หรือ

เมืองในสวน (Phalanstere)  
 

 ฟูริเอ  มีความคิดฝันวา่    หากมนุษยอ์าศยัอยูร่่วมกนัประมาณ 80 – 100 ครัวเรือนโดยสร้างท่ี

อยูใ่หเ้ป็นโรงแรมสหกรณ์ทั้งดา้นการบริโภคและการผลิตเป็นเสมือนโลกเล็ก ๆ  โลกหน่ึงท่ีพยายาม

ผลิตและบริโภคทุกอยา่งเองใหเ้พียงพอในตวัเอง        ถา้เกิดสินคา้เหลือหรือขาดจึงจะแลกเปล่ียนกบั 

ฟาลงัสแตร์อ่ืน       ฟูริเอ เช่ือวา่ การใหส้มาชิกเป็นเจา้ของกิจการและทาํงานดว้ย จะทาํใหก้ารทาํงาน

ดูน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูง 
  

ฟูริเอ  ยงัเสนอใหส้ังคมกลบัไปสู่ธรรมชาติและเกษตรกรรม  เขาไม่ชอบการผลิตขนาดใหญ่

และเคร่ืองจกัร            จึงเสนอใหมี้การลดการผลิตอุตสาหกรรมและระบบโรงงานใหเ้หลือนอ้ยเท่าท่ี

จาํเป็นท่ีสุด           การสร้างเมืองสวนในท่ีสวยงามริมฝ่ังลาํธาร  ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและป่าไม ้ และใช้

พื้นท่ีปลูกผกั  ผลไม ้ ดอกไม ้ และผสมดว้ยการเล้ียงเป็ด ไก่  เป็นเกษตรกรรมแบบใชแ้รงงานเขม้ขน้

และใชฝี้มือ                 ฟูริเอ เช่ือวา่ สมาชิกจะทาํงานดว้ยความ สนุก สนใจ สบายใจ ลอ้มรอบไปดว้ย

ทศันียภาพท่ีงดงาม        ในสังคมใหม่งานควรถือเป็นความเพลิดเพลิน   ไม่ใช่เพราะวา่ถูกบงัคบัหรือ

ความจาํเป็น แต่มนุษยท์าํงานเพราะรักงาน งานจะกลายเป็นเพียงวธีิการใหม้นุษยแ์สดงความสามารถ

ออกมา  และมีเสรีภาพท่ีจะเลือกไดว้า่จะทาํงานอะไรจึงจะเหมาะสมกบัเขาท่ีสุด     เขาเช่ือวา่ มนุษยมี์
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อารมณ์ความรู้สึก         จะตอ้งพยายามจดัองคก์รทางสังคมใหเ้หมาะสมกบัอารมณ์ความตอ้งการของ

มนุษย ์อนัจะทาํใหเ้กิดความผสมกลมกลืนในสังคม 
 

 หลกัการในการจดัตั้งฟาลงัสแตร์ คือ        การหาวธีิผสานผลประโยชน์ท่ีต่างกนัของนายทุน 

กรรมกร และผูบ้ริโภค   โดยการใหบุ้คคลแต่ละคนมีประโยชน์ทั้งสามฝ่ายรวมอยูใ่นตวั      แต่ละคน

เป็นทั้งนายทุน แรงงาน และผูบ้ริโภค การขดัแยง้จะยติุลง ใหแ้ต่ละคนซ้ือหุน้              สาํหรับคนรวย

จะชกัชวนใหม้าซ้ือหุน้โดยใหผ้ลตอบแทนเม่ือขายสินคา้ไดมี้กาํไรจะแบ่งใหแ้ก่ทุนเป็นเงินปันผล 

4/12   ใหเ้ป็นค่าแรงงานแก่ผูท่ี้ทาํการผลิต 5/12    และจดัสรรท่ีเหลือใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ 3/12  
 

 ปรัชญาท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัแนวคิด  คือ   ใหค้นอยูร่วมกนั   ไม่จาํกดัเสรีภาพในการทาํงาน   อยาก

ทาํงานท่ีมีในฟาลงัสแตร์ก็ไดห้รือมีงานขา้งนอกท่ีดีกวา่ก็ได ้     เขาไม่เช่ือในเร่ืองการแบ่งสรรรายได้

จะตอ้งให้เท่ากนั  การท่ีรายไดแ้ตกต่างกนัและยงัมีความยากจนอยูเ่ป็นส่ิงท่ีพระเจา้ให้มาจะตอ้งคงอยู ่  

เขายอมใหค้นมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวั    เวน้แต่เป็นของท่ีไดม้าโดยมิชอบ   เช่น       มีรายได้

โดยไม่ทาํงาน   สอนให้คนร่วมมือกนัแทนท่ีจะเห็นแก่ตวัจนเกินไป  เพื่อลดการขดัแยง้ของชนชั้นใน

ระบบทุนนิยม           เขาจึงใหทุ้กคนเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  ทุกคนมีหุน้ ยอ่มมีสิทธิรับเงินปันผล  

ทุกคนเป็นคนงานไดรั้บเงินเดือน  ตามส่วนแบ่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้   และมีสิทธ์ิมีเสียงในการดาํเนินกิจ 

การอนัเป็นรูปแบบของสหกรณ์       การแข่งขนัจะเป็นเพียงฉนัทเ์พื่อนไม่ค่อยรุนแรง  ทุกคนจะตั้งใจ

ทาํงานดีท่ีสุด  เป็นการประกวดประชนักนัทาํดีท่ีสุดเท่านั้น เพื่อผลกาํไรท่ีเป็นของตน 
 

 รูปแบบการจดัตั้งฟาลงัสแตร์หรือเมืองในสวน          ยงัมีปัญหาท่ีตอ้งตอบอีกหลายประการ 

ดงัเช่น ความคิดฝันท่ีจะใหเ้กิดการร่วมมือกนัจะไดผ้ลเพียงใด  ทุกคนทาํงานดว้ยความพอใจไม่ตอ้งมี

ส่ิงบงัคบัเป็นไปไดห้รือไม่       หากมีหลายฟาลงัสแตร์แลว้จะเช่ือมโยงกนัใหเ้ป็นการผลิตขนาดใหญ่

และมีการประหยดัในขนาดการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Large Scale Production) ไดไ้หม 
 

 ในแง่การนาํไปปฏิบติัจริง             มีการจดัตั้งคิบบูท  (Kitbuth) ในอิสราเอล แต่มีหลายอยา่ง

ดดัแปลงหรือเพิ่มเติม           การสร้างอาคารสงเคราะห์เป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีใหค้นอยูร่่วมกนัเหมือน

โรงแรมสหกรณ์        ซ่ึงในบางประเทศมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกให ้ เช่น  มีร้านอาหาร โรงซกัรีด 

รถรับส่งไปทาํงาน  คนทาํความสะอาด เป็นตน้ 
 

 ไดมี้สานุศิษยข์อง ฟูริเอ   นาํไปลองปฏิบติัในสหรัฐอเมริกาท่ี Brook Farm  ,  Massachusetts 

และท่ี Red Bank , New Jersey แต่ลม้เหลว         ฟูริเอ นบัไดว้า่เป็นนกัสมาคมนิยม (Associationism) 

อีกผูห้น่ึง 
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หลุยส์ บลงัค์ (Louis Blanc ,  1811 - 1882) 
 

 ทั้งฟาลงัสแตร์และหมู่บา้นสหกรณ์     ต่างตอ้งประสบปัญหาขาดเงินลงทุน       น่ีเป็นปัญหา

พื้นฐานของการจดัองคก์รเศรษฐกิจในรูปแบบสหกรณ์การผลิต         เพราะสมาชิกต่างขดัสนเงินทุน  

ส่วนผูมี้เงินทุนก็ไม่สนใจเขา้เป็นสมาชิสหกรณ์        เพราะตอ้งถูกจาํกดัผลตอบแทนและไม่มีโอกาส

บริหารจดัการเตม็ท่ีเหมือนกบัธุรกิจส่วนตวั                    หลุยส์ บลงัค ์นกัคิดและนกัการเมืองฝร่ังเศส 

เสนอแกปั้ญหาน้ีดว้ยการนาํสถาบนัรัฐเขา้มา คือใหรั้ฐจดัเงินทุนของรัฐใหส้หกรณ์ผูผ้ลิตยมื 
 

 เขาเขียนหนงัสือช่ือ Organization  of  Work (1839)   ซ่ึงไดรั้บความสนใจมาก    และไดร่้วม

อยูใ่นคณะรัฐบาลฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1848               เขาเสนอใหรั้ฐบาลจดัตั้งโรงงานแห่งชาติ (National 

Workshop)     รัฐบาลยอมทาํตาม แต่โรงงานท่ีจดัตั้งจริง ๆ กลบัปรากฏในรูปองคก์รการกุศลสาํหรับ

กรรมกรท่ีตกงาน  การบริหารโรงงานไม่มีประสิทธิภาพ จึงลม้เหลว            หลงัจากขบวนการปฏิวติั 

1848 เส่ือมพลงัลง     บลงัคล้ี์ภยัไปอยูอ่งักฤษ         จนกระทั้ง ค.ศ. 1870 จึงกลบัมาฝร่ังเศสใหม่  และ

ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาในกลุ่มนกัปฏิรูปสังคม 
 

 บทบาทของรัฐนั้น     ให้รัฐมีส่วนรับผดิชอบดว้ยในการสร้างสังคมใหม่  โดยเฉพาะการช่วย

ตั้งโรงงานแห่งชาติ  (National  Workshop)             การเขา้ยุง่เก่ียวน้ีจะเป็นการทาํลายเสรีภาพหรือไม่  

บลงัคต์อบวา่    เสรีภาพท่ีปราศจากโอกาสท่ีจะใชก้็คือการกดข่ี  การท่ีรัฐเขา้ช่วยใหทุ้นสหกรณ์ผูผ้ลิต

เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ เพราะเขาถือวา่ รัฐเป็นสถาบนัท่ีเป็นกลางไม่ใช่เคร่ืองมือของชนชั้น 
 

 แนวคิดของบลงัคน์ั้น      ตอ้งการใหส้หกรณ์ผูผ้ลิตมาแทนท่ีระบบนายทุน    นบัเป็นแนวคิด

แรกเร่ิมของลทัธิสังคมนิยมประชาธิปไตย    ท่ีหวงัจะใหส้ถาบนัรัฐปรับปรุงระบบเศรษฐกิจการเมือง  

แทนท่ีจะลม้ลา้งสถาบนัรัฐเดิมซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นของชนชั้นนายทุน   แลว้สร้างสถาบนัรัฐใหม่ข้ึน 

มา           เขาหวงัวา่โรงงานแห่งชาติจะผลกัดนัให้โรงงานเอกชนตอ้งเลิกลม้ไป  เพราะแรงงานหนัมา

ทาํงานในโรงงานแห่งชาติหมด        ในทา้ยสุดระบบเศรษฐกิจจะประกอบดว้ยสหกรณ์ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บ

เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้น 
 

 แนวทางการจดัตั้งโรงงานแห่งชาติ (National Workshop)     โรงงานน้ีเกิดจากผูผ้ลิตในสาขา

การผลิตเดียวกนั      รวบรวมจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิตทั้งในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม      แลว้ยมื

เงินทุนจากรัฐบาล                     คนงานทุกคนท่ีใหค้าํมัน่วา่จะใชคื้นมีสิทธิสมคัรรับเงินทุน  เงินทุนน้ี

ในระยะแรกจะมีการคิดดอกเบ้ียแต่ต่อไปจะยกเลิกดอกเบ้ีย  โรงงานแห่งชาติจะจ่ายค่าจา้งใหแ้รงงาน

ทุกคนเท่ากนั การปกครองในโรงงานจะทาํโดยการเลือกตั้งระหวา่งกรรมกรกนัเอง          นอกจากใน

ระยะแรกท่ีแรงงานยงัไม่มีความชาํนาญ รัฐบาลจะเป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการโรงงานให ้          รายไดสุ้ทธิ

ของโรงงานใหแ้บ่งเป็น  3  ส่วน      ส่วนท่ีหน่ึงแบ่งกนัระหวา่งสมาชิกทาํงานในโรงงานเป็นการเพิ่ม

ค่าจา้งท่ีจ่ายใหก่้อนหนา้น้ีแลว้       ส่วนท่ีสองใหใ้ชเ้พื่อช่วยคนชราและคนป่วยในสังคม   และส่วนท่ี

สามใหใ้ชช่้วยซ้ือเคร่ืองมือการผลิตใหผู้ท่ี้ตอ้งการเขา้มาร่วมใหม่ในโรงงาน  
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 ความแตกต่างระหวา่งโรงงานแห่งชาติกบัโรงงานทัว่ไป   อยูท่ี่การบริหารองคก์รในโรงงาน

แห่งชาติมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยมากกวา่ และแรงงานไดรั้บส่วนกาํไรของตน แทนท่ีจะเป็นของ

ผูป้ระกอบการทั้งหมด   อีกประการหน่ึงโรงงานแทนท่ีจะแข่งขนัจะช่วยเหลือกนัเม่ือเกิดวกิฤตการณ์

จะช่วยกนัแกไ้ข   นอกจากน้ี บลงัคย์งัเสนอใหมี้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีสุดและไมใ่ช่ใหจ้ดัเป็น

ขนาดเล็ก 
 

 อยา่งไรก็ตาม    ความคิดของบลงัคก์็ยงัอยูใ่นฝ่ายสังคมนิยมแบบสมาคม  เพราะโรงงานแห่ง 

ชาติมีลกัษณะเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิตท่ีรวบรวมกนัข้ึนโดยสมคัรใจไม่ไดเ้ป็นรัฐวสิาหกิจ    รัฐมีส่วนเพียง

ใหเ้งินทุนแก่โรงงานกูย้มื  แต่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือผูจ้ดัการบริหารโรงงาน   เพียงช่วยใหมี้การจดัตั้ง

สหกรณ์โรงงานข้ึนแลว้ก็ปล่อยมือ  รัฐทาํหนา้ท่ีเป็นเพียงนายธนาคารสาํหรับคนจนเท่านั้น 

 

เฮนร่ี แซงต์ ซีมอง (Henry Saint Simon ,  1760 - 1825) 
 

 ความเช่ือ   เห็นไดจ้ากก่อนปฏิวติัฝร่ังเศส ทหารมีอาํนาจและกาํลงั ครองอาํนาจทางการเมือง 

ส่วนประชาชนชาวฝร่ังเศสกลบัเล่ือมใสนบัถือศาสนาอยา่งงมงาย          เป็นเคร่ืองถ่วงทาํใหป้ระเทศ

พฒันาชา้          หลงัปฏิวติัฝร่ังเศสไดต่ื้นตวัทางอุตสาหกรรมนาํเอาเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์มาใช้

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสนบัสนุนใหห้าทางขจดัส่ิงกีดขวางทางการพฒันาอุตสาหกรรม   แลว้จะ

ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่ม  เป็นผลถึงสวสัดิการของสังคมในอนาคตดีข้ึนดว้ย  
 

ลทัธิอุตสาหกรรม (Industrialism)        แซงต ์ซีมอง บูชาอุตสาหกรรม และตีความหมายของ

อุตสาหกรรมรวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจทุกชนิด 63

64      ตามความคิดของแซงต ์ซีมอง โลกท่ีเราอาศยัอยู่

น้ีมีพื้นฐานอยูบ่นกิจการอุตสาหกรรม   ส่ิงอ่ืน  ๆ  นอกจากอุตสาหกรรมนั้นไม่ควรไดรั้บความสนใจ

เลยจากมนุษยท่ี์มีความคิด         โลกอนาคตคือโลกอุตสาหกรรม  จุดมุ่งหมายเดียวของสังคม คือ การ

พฒันาอุตสาหกรรมต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  ซ่ึงจะเป็นทางนาํมาซ่ึงความมัง่คัง่และความเจริญรุ่งเรือง 
 

การจดัรูปใหม่ทางอุตสาหกรรม               แซงต ์ซีมอง ไม่เห็นดว้ยกบัหลกัของลทัธิคลาสสิค

ในเร่ืองการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั  อนัเป็นพลงัทางเศรษฐกิจ             เขาเห็นควรทดแทนดว้ย การ

ให้ความร่วมมือและการรักษาผลประโยชน์ของชนช้ันเดียวกัน  (Class  Interest)   อนัเป็นการเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม         การใหเ้อกชนผลิตสินคา้ (Private Goods) ควรจดัเป็นรูปสมาคมทางวชิาชีพ

และอุตสาหกรรม   อนัเป็นวิธีการร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิกของสมาคม  เพื่อนาํไปสู่การเพิ่มผลผลิต

                                                        
64

 เขาหมายรวมทั้ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ              ดงัท่ีกล่าววา่ ถา้ประเทศฝร่ังเศสขาดหมอ นกัเคมี 

นายธนาคาร พอ่คา้ เกษตรกร และช่างตีเหลก็ ฝร่ังเศสจะอ่อนแอลงแค่ไหน               แต่ตรงขา้มถา้ฝร่ังเศสขาดพวก

เจา้นาย ขนุนาง รัฐมนตรี พระ ขา้ราชการ และเจา้ของท่ีดิน  ชาวฝร่ังเศสจะเพียงแค่เศร้าใจ แต่ชาติฝร่ังเศสจะไม่เป็น

อะไรมากเลย 



 150 

ไดเ้ร็วและผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพสูง    เพราะไดศึ้กษาจากประวติัศาสตร์แลว้              ความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม    ซ่ึงเป็นรูปหน่ึงของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อเกิดเป็นสังคม

ท่ีเจริญรุดหนา้    ส่วนการเห็นประโยชน์ของชนชั้นเดียวกนัก็เป็นส่วนหน่ึงของการเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม เช่น ชนชั้นคนงานก็รักษาผลประโยชน์ของคนงาน ดว้ยการเรียกร้องเอาจากนายจา้งซ่ึงเป็น

อีกชนชั้นหน่ึง 
 

เพื่อช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมความเช่ียวชาญทางเทคนิค   นาํวทิยาศาสตร์

มาใช ้   ผูน้าํทางอุตสาหกรรมจะตอ้งใชว้ธีิวางแผนงานสาธารณะ (Public Work) เพื่อสร้างส่ิงมูลฐาน 

(โครงสร้างพื้นฐาน) ท่ีจะช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรม           งานสาธารณะมีความสาํคญัท่ีควรรีบ

ดาํเนินการ ท่ีสาํคญัคือการสร้างถนน ขดุคลอง เข่ือน การปรับท่ีดิน และใหก้ารศึกษาฟรี    นอกจากน้ี 

เขายงัไดเ้สนอให้ผูว้างระบบเศรษฐกิจดาํเนินการในรูปสภาอุตสาหกรรม  (Industrial  Parliament) 64

65 
 

การจดัรูปใหม่ของสังคม (Social Reorganization)     แซงต ์ซีมอง เห็นวา่  ขนุนาง นายทหาร 

ไม่ทาํงานแต่กลบัมีอภิสิทธ์ิต่าง ๆ และเป็นผูป้กครอง  ควรถึงเวลาแลว้ท่ีจะลม้พวกขนุนาง ทหารผูไ้ม่

ทาํงานเสีย ใหค้นทาํงานเป็นผูป้กครอง               เขาตอ้งการใหผู้มี้ความรู้คือหวัหนา้นกัอุตสาหกรรม

ปกครองโดยใหป้กครองเพื่อคนยากจน           โดยการเพิ่มผลผลิต    กระจายอาํนาจการซ้ือ    และให้

สวสัดิการ 
 

ในระบบใหม่จะไม่มีความแตกต่างระหวา่งชนชั้น   เพราะจะมีเพียง  2  ชนชั้น  คือ     ชนชั้น

คนทาํงาน กบัชนชั้นคนไม่ทาํงาน          ในสังคมใหม่น้ีชนชั้นท่ีไม่ทาํงานจะสลายตวัไปในท่ีสุดจะมี

เหลือเฉพาะผูท่ี้ทาํงานเท่านั้น    ชนชั้นน้ีจะประกอบดว้ย เกษตรกร นายธนาคาร นกัปราชญ ์ช่างศิลป์

และนกัศิลปะ      คือมีทั้งนายทุนและกรรมกร     จะไม่มีอะไรแตกต่างระหวา่งบุคคลเหล่าน้ีนอกจาก

ความแตกต่างในอาชีพ               แซงต ์ซีมอง กล่าววา่ ความเท่าเทียมกนัทางอุตสาหกรรม (Industrial 

Equality)    ประกอบดว้ยการท่ีแต่ละฝ่ายไดป้ระโยชน์จากสังคมตามอตัราส่วนเท่ากบัส่วนของเขาใน

รัฐ   หมายถึง   ตามอตัราส่วนของศกัยภาพแห่งความสามารถ และการใชป้ระโยชน์จากปัจจยัท่ีเขาได ้

รับซ่ึงรวมถึงทุนดว้ย           แซงต ์ซีมองไม่เป็นศตัรูต่อนายทุน  เขาถือวา่นายทุนก็เป็นคนทาํงานดว้ย

เหมือนกนั  เขาเป็นศตัรูเฉพาะกบัเจา้ของท่ีดินและทหาร ท่ีกล่าวหาวา่เป็นพวกไม่ทาํงาน 
 

ในสังคมใหม่    รัฐในความหมายเดิมจะหมดไปเพราะไม่จาํเป็น            ประเทศจะกลายเป็น

โรงงานขนาดใหญ่           หนา้ท่ีของรัฐคือประสานผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการ แรงงาน  คือเป็น

หนา้ท่ีผสานพลงัทางเศรษฐกิจมากกวา่การปกครองคน         การเมืองจะเปล่ียนรูปศาสตร์แห่งการจดั

                                                        
65

 การบริหารจาํแนกเป็นกรรมการคณะต่าง ๆ  คือ คณะกรรมการคน้ควา้ใหมี้หนา้ท่ีทาํแผนงานสาธารณะ        คณะ 

กรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีประเมินโครงการท่ีเสนอมา        คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาแผนส่วนรวมจาก

การทาํงานของสองคณะขา้งตน้ 
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องคก์ร    การผลิตจะเป็นเร่ืองสาํคญัของรัฐแทนเร่ืองการเมือง    ความสนใจของรัฐจะเก่ียวพนัเฉพาะ

เร่ืองท่ีกระทบชีวติความกินดีอยูดี่ของสมาชิกในสังคม      ประเทศจะกลายเป็นสมาคมการผลิตขนาด

ใหญ่ 
 

การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและการรับมรดก         ทาํให้ผูมี้ทรัพยสิ์นเอาประโยชน์จากผูใ้ช้

แรงงานได ้    และกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลเป็นบ่อเกิดของชนชั้นไม่ทาํงาน  ทาํใหเ้กิดการขดูรีด   เพราะ

คนจาํนวนนอ้ยท่ีมีทรัพยสิ์นสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการทาํงานของผูอ่ื้น     โดยตนเองไม่ตอ้ง

ทาํงาน        ตราบใดท่ียงัมีสิทธ์ิในการรับมรดกอยูค่วามแตกต่างน้ีจะไม่หมดไป  จึงโจมตีสิทธิในการ

รับมรดกอยา่งมาก  แต่เขาก็มิไดเ้สนอให้โอนปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ 
 

หลงัจากท่ี  แซงต ์ ซีมอง  ถึงแก่กรรมแลว้            ลูกศิษยข์องเขาไดข้ยายความต่อไปอีกมาก  

อองฟองแตง (Bathelemy  Enfantin  , 1796 - 1864)     เสนอให้โอนปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ  เพราะ

สถาบนักรรมสิทธ์ิส่วนเอกชนไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต            เอกชนผูท่ี้เผอิญไดรั้บ

มรดกไดรั้บทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตไวใ้นมือควรนาํปัจจยัน้ีไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์    แต่

ความจริงแลว้อาจไม่ทาํเช่นนั้น      เพื่อผลประโยชน์ของสังคมแลว้ ควรให้อาํนาจการใชท้รัพยสิ์นอยู่

ในมือผูมี้ความสามารถและแจกจ่ายไปในแหล่งท่ีและอุตสาหกรรมท่ีมีความจาํเป็นสูง      จึงไดเ้สนอ

ลทัธิรวมส่วนกลาง (Collectivism)    คือ   ให้รัฐเป็นผูไ้ดรั้บมรดกในทรัพยสิ์นทุกชนิดแต่ผูเ้ดียว  เม่ือ

รัฐเป็นเจา้ของแลว้    ก็สามารถแจกจ่ายปัจจยัการผลิตในทางท่ีรัฐคิดวา่  ใหป้ระโยชน์ส่วนรวมสูงสุด           

กฎใหม่ของศิษยแ์ซงต ์ซีมอง       สาํหรับสังคมใหม่ คือให้แก่แต่ละคนตามความสามารถ  (Capacity) 

และแต่ละความสามารถตามแต่งานท่ีกระทาํได ้       นอกจากน้ี วธีิการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น

จากส่วนบุคคลมาเป็นของรัฐน้ีใหใ้ชว้ธีิชกัจูงใจทางศีลธรรม 

 

ซิสมอนดิ (Jean Charles Leonard de Sismondi ,  1773 - 1842) 
  

สาํนกัคลาสสิคมองเห็นเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความมัง่คัง่     แต่ซิสมอนดิกลบัเห็นวา่

จุดหมายของเศรษฐศาสตร์อยูท่ี่มนุษยห์รืออยา่งนอ้ยก็อยูท่ี่ความอยูดี่กินดีทางวตัถุของมนุษย ์    จึงให้

ความสาํคญักบัทฤษฎีการกระจายรายไดไ้ปพร้อมกบัทฤษฎีการผลิต      พวกคลาสสิคใหค้วามสาํคญั

แก่การผลิตมากเกินไป เพราะคิดวา่ ตอ้งมีการผลิตก่อนจึงจะกระจายรายไดส้าํเร็จ           แต่ซิสมอนดิ

คิดวา่ ทรัพยสิ์นจะถือเป็นความมัง่คัง่ไดก่้อต่อเม่ือถูกแจกจ่ายในอตัราส่วนท่ีถูกตอ้ง คนจนควรไดรั้บ

ผลจากความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจท่ีสมควร  เศรษฐศาสตร์ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลใหม้นุษยมี์ความสุขมาก

ข้ึนไม่ควรถือเป็นศาสตร์ 
 

 การประสานผลประโยชน์ของสังคมไม่เป็นจริงเสมอไป           ซิสมอนดิ พบวา่ มีขอ้ขดัแยง้

ระหวา่งผลประโยชน์ของเอกชนและส่วนรวม         เน่ืองจากการแบ่งทรัพยสิ์นระหวา่งบุคคลเป็นไป

โดยไม่เท่าเทียม          สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโนม้แบ่งมนุษยอ์อกเป็นชนชั้นท่ีแตกต่างกนัมาก  ใน
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ทา้ยสุดจะเหลืออยูเ่พียงชนชั้นนายทุนกบัชนชั้นกรรมาชีพ      บุคคลทั้งสองชนชั้นยากท่ีจะอยูด่ว้ยกนั

อยา่งผสมกลมกลืน  รัฐจึงอาจตอ้งเขา้มาจดัการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด         ปัญหาใหญ่ของสังคมเกิดจาก

แรงงานไม่มีทรัพยสิ์นและรายไดข้องแรงงานไม่แน่นอน   จึงเสนอให้แกไ้ขในสองจุดน้ี         เขาเป็น

นกัคิดคนแรก ๆ       ท่ีสนใจความทุกขย์ากของแรงงานและเสนอใหรั้ฐเขา้ยุง่เก่ียวกบัเศรษฐกิจแทนท่ี

จะปล่อยเสรีตามทฤษฎีของพวกคลาสสิค 
 

 รูปแบบการผลิต       ซิสมอนดิ ไดรั้บอิทธิพลจากประสบการณ์ในฝร่ังเศส อิตาลี      สังคมท่ี

ประกอบดว้ยหน่วยการผลิตขนาดเล็กท่ีผูใ้ชแ้รงงานเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและไดเ้ห็นวา่มีการ

ใหผ้ลผลิตสูง      แต่เขากลบัคดัคา้นการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคน  ทาํให้โรงงานขนาดเล็ก

แข่งผลิตสู้ไม่ไดต้อ้งเลิกกิจการ                เม่ือคนงานซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคดว้ยไม่มีรายได ้ การผลิตมาก

เกินไป (Over Production) นาํไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า          สังคมเศรษฐกิจในอุดมคติของซิสมอน

ดิจึงเป็น สังคมท่ีชาวนามีนาเป็นของตวัเองแมจ้ะขนาดเล็ก          อุตสาหกรรมเป็นขนาดเล็กมีเจา้ของ

ผลิตและบริหาร  คือตอ้งการใหแ้รงงานกลบัมามีทรัพยสิ์นปัจจยัการผลิตเหมือนอยา่งเดิม      เขา

เรียกร้องใหมี้การออกกฎหมายจดัการในเร่ืองน้ี     แต่หากการกระจายกรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตไม่

เป็นผลสาํเร็จ ก็ใหมี้การออกกฎหมายต่าง ๆ ช่วยลดความทุกขย์ากของชนชั้นแรงงาน    เช่น   

กฎหมายเก่ียวกบัการทาํงานของเด็ก  กฎหมายจาํกดัเวลาทาํงานในแต่ละวนั  การจ่ายบาํนาญเม่ือ

เกษียณอาย ุ ฯลฯ 

 

ลทัธิสังคมนิยมแบบฟาเบียน (Fabian Socialism) หรือ Industrial Democracy   
 

เป็นระบบสังคมนิยมท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัความคิดเร่ืองการต่อสู้ระหวา่งชนชั้น          เช่ือใน

ววิฒันาการค่อยเป็นค่อยไป   ไม่รุนแรงและไม่ใชก้ารปฏิวติั   แต่ใช่วธีิการทางรัฐสภา     ซ่ึงเป็นแบบ

ประชาธิปไตยเพื่อก่อให้เกิดรัฐสังคมนิยม โดยการประนีประนอมกบัพรรคการเมืองอ่ืนในการปฏิรูป

เพื่อใหเ้กิดรัฐสังคมนิยม  ถือเป็นแนวคิดท่ีทาํใหเ้กิดพรรคแรงงานในองักฤษ ค.ศ. 1900               คาํน้ี

มาจากสมาคมฟาเบียนซ่ึงเกิดข้ึนในองักฤษ ค.ศ. 1889   ซ่ึงมี  Sydney and Beatrice Webb  ,   George 

Bernard Shaw เป็นสมาชิกคนสาํคญั 

 

ลทัธิสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพ (Guild Socialism) 
 

 เป็นระบบสังคมนิยมท่ีอยากใหมี้สหภาพแรงงาน       ท่ีมีการดาํเนินการไม่รุนแรงตามระบบ 

Syndicalism         ผูอ้ธิบายระบบน้ีมี R.H Tawney  , G.D.H. Cole  นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ  โดย

เช่ือวา่  การปฏิรูปโดยไม่รุนแรงแบบค่อยเป็นค่อยไป  และการก่อตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม 

เป็นส่ิงดีมีประโยชน์ เพราะเป็นทางควบคุมอุตสาหกรรมโดยไม่ตอ้งอาศยัสถาบนัทางสังคม เช่น การ

ออกกฎหมายมีเจา้หนา้ท่ีข้ึนตรวจตรา               แต่กลุ่ม Syndicalism เป็นกลุ่มท่ีมีแนวความคิดเห็นวา่ 
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คนงานหรือสหภาพแรงงงานเขา้ไปเป็นเจา้ของและควบคุมจดัการโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยวธีิการ

อนัรุนแรง 

 

ลทัธิสังคมนิยมแบบอนาคิสม์ (Anarchism)   
 

 นกัสังคมนิยมท่ีใชแ้นวคิดแบบอนาคิสม ์ (Anarchism)          เช่น   Plerre   Joseph   Proudon 

ค.ศ. 1809 – 1865        ระบบอนาคิสมแ์ปลวา่ อนารยะ ป่าเถ่ือน ไม่มีกฎหมาย  เป็นลทัธิท่ีตอ้งการให้

ยกเลิกการมีรัฐบาล    เพื่อปล่อยใหป้ระชาชนมีอิสรภาพ เสรีภาพเตม็ท่ี   ถือวา่สมาชิกของสังคมจะอยู่

ดว้ยกนั เขา้กนัไดอ้ยา่งกลมเกลียว หากไม่มีรัฐบาล               การผลิตสินคา้ท่ีตอ้งการ ดว้ยการร่วมมือ

กนัโดยสมคัรใจ  ควรเลิกใหเ้อกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น เพื่อใหมี้กรรมสิทธ์ิร่วมกนั โดยกลุ่มชน

ท่ีมีการร่วมมือกนัแทน              ต่างกบัสังคมนิยมท่ีใหรั้ฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและอุตสาหกรรม  

โดยหวงัให้เป็นรัฐสวสัดิการ (Welfare State) 

 

ลทัธิคอมมวินิสต์ 
 

 ในประวติัศาสตร์ของยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม       ไดเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งกรรมกรกบั

นายทุน    เม่ือกาํไร นายทุนเพิ่มการสะสมทุนแทนท่ีค่าจา้งกรรมกรจะมากข้ึน  กลบักลายเป็นนายทุน

นาํเงินไปลงทุนในเคร่ืองจกัรมากข้ึน ทาํใหมี้คนวา่งงานและความยากจนเกิดข้ึน    จนกลายเป็นความ

เช่ือหลกัของพวกสังคมนิยมและนาํไปใชว้เิคราะห์ในแนวคิดของตนอยา่งกวา้งขวาง                 ต่อมา

โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียนไปนายทุนกลายเป็นผูอ้อกทุนและคอยรับผลประโยชน์ส่วนเกินไม่มีส่วน

ในการผลิต  แต่นายทุนสามารถใชเ้วลาหาความพอใจจากการกินอยูอ่ยา่งสุรุ่ยสุร่าย          แนวคิดของ

นกัเศรษฐศาสตร์กระฎุมพี (bourgeoisie) พยายามสะทอ้นสภาพจิตใจของนายทุน              แต่แนวคิด

ของพวกสังคมนิยมสะทอ้นสภาพจิตใจของคนชั้นกรรมาชีพ  ท่ีพยายามเรียกร้องหาความยติุธรรมใน

สังคม                         จึงเกิดทั้งแนวคิดท่ีประนีประนอมพยายามแกไ้ขโดยยงัอยูใ่นแนวทางเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม  กบัพวกหวัรุนแรงกา้วหนา้ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงทั้งโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจไป

ในแนวทางใหม่เป็นระบบคอมมิวนิสต ์
 

 มูลเหตุจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิวติัคอมมิวนิสตป์ระสบผลสาํเร็จ         อยูภ่ายใตแ้รงจูงใจของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปฏิวติัอุตสาหกรรม      เป็นกรอบใหม้าร์กซ์นาํมาเป็นแนวทางวเิคราะห์ต่อ

ยอดและใชห้ลกัประวติัศาสตร์และหลกัจิตวทิยาท่ีแสดงให้เห็นวา่  มนุษยจ์ะมีความขดัแยง้กนัรุนแรง

และสะสมจนเกิดเป็นแรงบีบคั้นใหเ้กิดการปฏิวติัตามแนวทางประวติัศาสตร์ท่ีเคยเกิดข้ึนมา       ส่ิงท่ี

ก่อใหเ้กิดข้ึนตามแนวทางของมาร์กซ์มาจากเหตุผลสองประการคือ     ผลประโยชน์ขดักนั    และการ

ต่อสู้ระหวา่งชนชั้น 
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ผลประโยชน์ขัดกนั (Conflict of Interest) 
 

 อดมั สมิธ    อธิบายไวว้า่    การผลิตเพิ่มข้ึนไดด้ว้ยการแบ่งงานกนัทาํ   ยิง่เป็นการผลิตขนาด

ใหญ่จะยิง่มีการแบ่งงานยอ่ยออกไปมากข้ึน     ส่วนมาร์กซ์กลบัเห็นวา่ เพราะการแบ่งงานกนัทาํน่ีเอง

ทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ขดักนั      เน่ืองจากตอ้งแยกคนงานออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ   คนงานอุตสาหกรรม 

การคา้ เกษตรกรรม  คนงานในเมืองกบัชนบท   ยิง่กลุ่มมีมากก็ยิง่เป็นเหตุให้เกิดการขดัผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน      ผลประโยชน์ส่วนตวัขดักบัผลประโยชน์ของชุมชน     ขดักบัผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ 

ต่อไปอีก     คนงานทาํงานเฉพาะอยา่ง ทาํใหก้ลายเป็นทาสของงาน 
 

 มาร์กซ์  เห็นวา่ คนงานท่ีมารวมกนัเป็นสหภาพแรงงาน    เพราะผลประโยชน์ขดักนัและเกิด

ชนชั้นข้ึนในสังคม            ชนชั้นเหล่าน้ีแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่พวกตนโดยอา้งวา่เพื่อประโยชน์

ส่วนรวมเพื่อเรียกร้องใหค้นงานรวมกนั โดยย ัว่ยอุารมณ์คนงาน         ในขอ้เขียนของมาร์กซ์เขาใชว้า่ 

กรรมกรทัว่โลกจงรวมกนั    ท่านไม่มีส่ิงใดท่ีตอ้งเสีย เวน้แต่โซ่ตรวนท่ีผกูท่านอยู ่  “Worker  of  the 

world unite  ,  you have nothing to lose but your chain”     เม่ือคนงานมีพลงัข้ึนเป็นสหพนัธ์แรงงาน 

รัฐก็ไม่สามารถควบคุมได ้
 

 ภายใตร้ะบบนายทุนจะมีสภาวะสองอยา่งเกิดข้ึนอยา่งเล่ียงไม่ไดคื้อ   ภาวะแรกคนกลุ่มใหญ่

กลายเป็นผูไ้ม่มีทรัพยสิ์น ส่วนกลุ่มเล็กอีกกลุ่มเป็นผูม้ ัง่คัง่ร่ํารวย        ภาวะท่ีสองชนกลุ่มใหญ่ท่ีไม่มี

ทรัพยสิ์นน้ีจะมีอยูท่ ัว่ไป ถือวา่เป็นผูมี้พลงัผลิตดว้ยเป็นชาวนา  ชาวไร่  สังคมจึงเกิดขดัผลประโยชน์

กนั  และเกิดการต่อสู้ระหวา่งสองชนชั้น  ทาํใหเ้กิดการปฏิวติัและมีคอมมิวนิสตข้ึ์นทัว่ไป      มาร์กซ์

ไดท้าํนายไวเ้ช่นน้ี 

 

การต่อสู้ระหว่างชนช้ัน (Class Struggle) 
 

 เพราะการแบ่งงานกนัทาํ    ทาํใหเ้กิดกลุ่มชนต่าง  ๆ  และมีผลประโยชน์ขดักนั     มีการแบ่ง

กนัเป็นชนชั้นท่ีขดัแยง้ เช่น  มีนายจา้งก็มีลูกจา้ง  มีผูป้กครองก็มีผูอ้ยูใ่ตป้กครอง   มีคนรวยก็มีคนจน 

เป็นตน้    โดยเฉพาะนายจา้งกบัลูกจา้ง ถือวา่อยูค่นละชั้นกนัจึงเกิดแบ่งแยกกนัอยู ่(Class Conscious) 

ลูกจา้งตระหนกัวา่ ตนเป็นลูกจา้งก็ยอ่มตํ่าตอ้ยกวา่นายจา้ง  ส่วนนายจา้งถือวา่ตนเหนือกวา่          เม่ือ

ลูกจา้งมีปมดอ้ยเช่นน้ีจึงรวมตวักนัเพื่อต่อสู้กบันายจา้ง   โดยวธีิเรียกร้องข้ึนค่าแรงงานและใหจ้ดัเพิ่ม

สวสัดิการใหเ้ป็นผลดีแก่คนงาน      ส่วนนายจา้งถา้ใหต้ามขอจะขาดทุนหรือมีกาํไรนอ้ย  ครุ่นคิดกนั

อยูอ่ยา่งน้ี        ลูกจา้งซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่นายจา้งจึงแสดงพลงัของตนดว้ยการนดัหยดุงาน ซ่ึงเกิดข้ึน

อยา่งแพร่หลายในเศรษฐกิจ      นายจา้งฐานะปานกลาง (Bourgeoisie)  เม่ือถูกเขา้เช่นน้ีไม่อาจดาํเนิน

ธุรกิจไปได ้ ทรัพยสิ์นจะถูกโอนเปล่ียนมือไปตกแก่นายทุนขนาดใหญ่  กลายเป็นคนยากจน    ระบบ

เศรษฐกิจจะยงัอยูไ่ดเ้ฉพาะนายทุนขนาดใหญ่แมแ้ต่รัฐบาลยงัมีอาํนาจทางการเมืองเส่ือมลง คนงานมี
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อาํนาจมากข้ึน   เกิดระบบเผด็จการโดยคนงาน   ประเทศกลายเป็นปกครองโดยคนงาน   (Proletarian 

State) บีบบงัคบัชนชั้นนายทุนลงไปได ้ ระดบัน้ีเรียกวา่สังคมนิยม            เป็นระยะแรกของการไปสู่

ระบอบคอมมิวนิสต ์
 

 ถึงระยะน้ีเอกชนจะมีเสรีภาพ   ทุกคนจึงถูกจูงใจใหใ้ชค้วามพยายามร่วมกนัอยา่งเตม็ภาคภูมิ

ของตน      และบริโภคผลผลิตท่ีทาํไดร่้วมกนั ตามความตอ้งการของตน      จะกลายเป็นขั้นท่ีสองคือ 

เป็นคอมมิวนิสตเ์ตม็ตวั 

 

แนวคิดหลกัในลทัธิคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซ์ 
 

 รากฐานแนวความคิดของมาร์กซ์อยูใ่นกรอบของประวติัศาสตร์  เศรษฐกิจ  และมนุษย ์  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั     หรือก็คือการมองประวติัศาสตร์ท่ีมีมนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดประวติัศาสตร์  

เร่ิมจากบุรพกาลท่ีมนุษยมี์ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเตม็เป่ียม  ระบบสังคมเป็นแบบยโูทเปีย (Utopia)  แต่

เม่ือเร่ิมพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึนกลบัทาํใหค้วามเป็นมนุษยเ์ลวลง       คือการท่ีมนุษย์

ถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์(Alienate) โดยผลผลิตตนเอง    ถูกผลผลิตของตวัเองบงัคบัเอาตวัเองลง

เป็นทาส – คาร์ล มาร์กซ์                               เร่ิมจากระบบเศรษฐกิจท่ีบงัคบัคนมาเป็นทาส  มาสู่หนา้

ประวติัศาสตร์ใหม่ในระบบศกัดินา     มนุษยพ์ฒันาจากทาสมาเป็นไพร่และมีสิทธ์ิถือครองทรัพยสิ์น

ไดบ้างส่วน            ววิฒันาการมาสู่ระบบทุนนิยม  มนุษยพ์ฒันาจากไพร่มาเป็นแรงงาน มีรายไดเ้ป็น

ค่าจา้ง มีสิทธิเสรีภาพอยา่งสมบูรณ์  สามารถถือครองทรัพยสิ์น  แต่ก็ยงัถูกเอาเปรียบอยูดี่      เพียงแต่

รูปแบบการเอาเปรียบก็มีววิฒันาการเช่นเดียวกนั                  ในทา้ยสุดววิฒันาการของมนุษยใ์นหนา้

ประวติัศาสตร์ก็จะมาถึงระบบคอมมิวนิสตท่ี์กลบัไปเหมือนยคุเร่ิมตน้           มนุษยมี์ความเป็นมนุษย์

อยา่งสมบูรณ์ สังคมเป็นแบบยโูทเปีย         และน่ีก็คือหนา้สุดทา้ยของววิฒันาการประวติัศาสตร์ของ

มนุษยท่ี์มาร์กซ์ทาํนายไว ้
 

 มาร์กซ์วจิารณ์ระบบทุนนิยม (Capitalism)       เพื่อใหก้ารวิพากยข์องมาร์กซ์มีเหตุผลมากข้ึน 

จึงไดย้อมรับให้ระบบทุนนิยมเป็นหนา้หน่ึงของประวติัศาสตร์เศรษฐกิจท่ีใชล้ทัธิวตัถุนิยม  (Mate - 

rialism) เป็นหลกัปรัชญาสนบัสนุนลทัธิ             ในกระบวนการวพิากย ์มาร์กซ์ไดเ้พิ่มเติมแนวคิดใน

ระบบทุนนิยมวา่จะมีววิฒันาการอยา่งไร  เช่นกาํไรจะมีอตัราเพิ่มในอตัราท่ีนอ้ยลงตามระยะเวลาการ

พฒันา   การขดูรีดเอาเปรียบเป็นไปอยา่งสุดขั้ว (Extreme)  จนนาํไปสู่การต่อสู้ระหวา่งชนชั้น  เพราะ

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัอยา่งสูงสุดในระบบเศรษฐกิจ       เป็นภาพววิฒันาการของระบบทุนนิยมในขั้น

สุดทา้ย  และนาํไปสู่การปฏิวติั   ซ่ึงเป็นวงรอบในประวติัศาสตร์ท่ีมาร์กซ์ไดเ้ห็นวา่ การเปล่ียนแปลง

หนา้ประวติัศาสตร์ทุกคร้ังจะจบลงท่ีเกิดการปฏิวติันาํไปสู่ประวติัศาสตร์หนา้ใหม่เสมอ 
 

 หลกัปรัชญา     มาร์กซ์เป็นสมาชิกคนหน่ึงของกลุ่มเฮเกเล่ียนซา้ย (Left Hegelians) ซ่ึงแสวง 

หาขอ้สรุปดา้นสุนทรียศาสตร์และการปฏิวติัจากปรัชญาของเฮเกล   (George  Hegel  ,   1770 - 1831) 
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ไดใ้หค้วามหมายวา่          ไดอาเล็คติค (Dialectic) คือ “แนวโนม้ภายในอนัทาํใหส้ภาพดา้นเดียวและ

ขอ้จาํกดัของส่ิงซ่ึงกาํลงัมีการทาํความเขา้ใจ     ปรากฏเห็นประจกัษแ์ท ้   ซ่ึงปรากฏวา่คือส่ิงท่ีปฏิเสธ 

(Negative) ส่ิงนั้น”         หมายความวา่ ตามความคิดของเฮเกล ส่ิงของทุกชนิดมีภาคปฏิเสธในตวัเอง 

ทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ เปล่ียนไปจากเดิม               สภาพปฏิเสธหรือตรงขา้ม (Negation) และการขดัแยง้เป็น

คุณลกัษณะของสรรพส่ิงท่ีเป็นอยู ่(Being) 
 

 ลกัษณะสาํคญัของวธีิการไดอาเล็คติค คือ 

1. ถือวา่สรรพส่ิงและปรากฏการณ์ทั้งหลายเก่ียวขอ้งกนั  ต่างกาํหนดซ่ึงกนัและกนั      จะ

เขา้ใจปรากฏการณ์ไดต้อ้งพิจารณาปรากฏการณ์เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม   ถือวา่ถูก

กาํหนดโดยสภาพแวดลอ้ม 

2. ถือวา่สรรพส่ิงอยูใ่นสภาพเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงเป็นนิจ  เส่ือมสลายเกิดข้ึนใหม่

และพฒันาการ  ตอ้งพิจารณาปรากฏการณ์ทั้งในแง่ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  และทั้งในแง่ท่ีกาํลงั

มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  ถือวา่ส่ิงท่ีสาํคญัไม่ใช่ส่ิงท่ีกาํลงัคงอยู ่ แต่ถือส่ิงท่ีกาํลงั

เร่ิมตน้ กาํลงัพฒันาข้ึน 

3. ขบวนการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนทางปริมาณก่อนทีละนอ้ย ซ่ึงมองไม่เห็น 

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพอนัเป็นการเปล่ียนท่ีพื้นฐานเห็นชดั         การเปล่ียน 

แปลงทางคุณภาพน้ีเกิดข้ึนฉบัพลนัเป็นการกา้วกระโดด          แต่การเปล่ียนแปลงทาง

คุณภาพฉบัพลนัน้ีก็มิไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญหากเป็นไปอยา่งมีกฎเกณฑ ์      เป็นผลรวม

ยอดของการเปล่ียนแปลงทางปริมาณทีละนอ้ยท่ีมองไม่เห็น       การเปล่ียนแปลงแบบ

ไดอาเล็คติค ต่างจากการเปล่ียนแปลงแบบววิฒันาการ  เพราะการเปล่ียนแปลงแบบได

อาเล็คติคเป็นการเปล่ียนแบบกา้วกระโดดเป็นช่วง ๆ  ไม่ใช่ววิฒันาการต่อเน่ือง     การ

เปล่ียนแปลงแบบไดอาเล็คติคเป็นการเปล่ียนแปลงแบบปฏิวติั    การเปล่ียนแปลงแบบ

ไดอาเล็คติคน้ีจะไม่เคล่ือนไหวเป็นวงกลม จะไม่ซํ้ ารอยเดิม  แต่จะเป็นการเคล่ือนไหว

ไปสู่สภาพใหม่ซ่ึงดีสูงข้ึนกวา่เดิมอยูเ่สมอ 

4. ถือวา่สรรพส่ิงมีความขดัแยง้ภายใน    ในของส่ิงเดียวกนัจะมีทั้งดา้นบวกและลบ  ของ

เก่าและของใหม่  ส่ิงท่ีเส่ือมและส่ิงท่ีเจริญ            การต่อสู้ขดัแยง้กนัภายในสรรพส่ิงน้ี

ทาํใหเ้กิดการพฒันา   ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง    จากการเปล่ียนทางปริมาณไปสู่การ

เปล่ียนทางคุณภาพ      วธิการแบบไดอาเล็คติค ถือวา่ ขบวนการพฒันามิไดเ้กิดข้ึนโดย

การผสมกลมกลืน  แต่เป็นการต่อสู้ของส่ิงท่ีขดัแยง้กนั 
 

วธีิการไดอาเล็คติคตรงขา้มกบัวธีิการเมตาฟิสิกส์ (Metaphysics)   ซ่ึงถือวา่  สรรพส่ิงอยูโ่ดย

เอกเทศไม่เปล่ียนแปลง และไม่มีความขดัแยง้ภายใน 65

66 
 

                                                        
66

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา , อา้งแลว้ , หนา้ 146 – 147  
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ในการวพิากยทุ์นนิยมน้ี    มาร์กซ์ใชป้รัชญาวตัถุนิยมไดอาเล็คติค (Dialectical Materialism) 

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์             ปรัชญาวตัถุนิยมไดอาเล็คติค เป็นปรัชญาท่ีใชว้ธีิการศึกษาแบบ

ไดอาเล็คติคและมีสาระเป็นวตัถุนิยม        หลกัปรัชญาใหม่น้ี มาร์กซ์ถือวา่ เป็นหลกัปรัชญาวตัถุนิยม

แบบใหม่ซ่ึงถือวา่มีทั้งวตัถุและมนุษย ์ดว้ยการใชว้ธีิการไดอาเล็คติคมาร์กซ์สามารถอธิบายฐานะของ

มนุษยใ์นธรรมชาติและในสังคม และประวติัศาสตร์ตามแบบของนกัปรัชญาจิตนิยม            กล่าวคือ 

มาร์กซ์สามารถอธิบายฐานะและประวติัศาสตร์ของมนุษยไ์ดว้า่          เป็นไปตามแนวทางการขดัแย้ง 

(ไดอาเลค็ติค) ตอบโต้กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมและสังคม 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม  ธรรมชาติ   และสังคม   คือ   ประวติัศาสตร์  

แต่มนุษยไ์ม่ไดก้าํหนดประวติัศาสตร์อยา่งอิสระเตม็ท่ี          เพราะมนุษยย์งัตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติและสังคม        ดงันั้น ประวติัศาสตร์มีธรรมชาติเป็นความจริงพื้นฐาน  แต่ขณะเดียวกนัก็มี

การเปล่ียนแปลงธรรมชาติตามสายธารประวติัศาสตร์ดว้ยการกระทาํของมนุษย ์ 
 

การวเิคราะห์ประวติัศาสตร์วา่  มีพื้นฐานจากวตัถุธรรมชาติและมนุษย ์  และการขดัแยง้ตอบ

โตร้ะหวา่งส่ิงทั้งสอง เรียกวา่ การมองประวติัศาสตร์แบบวตัถุนิยม (Historical Materialism)        ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประวติัศาสตร์แบบมาร์กซ์ 

 

ลทัธิของมาร์กซ์ (มาร์กซิสม์) 
  

ในการพิจารณาประวติัศาสตร์จะตอ้งแบ่งโครงสร้างออกเป็น  3   ส่วน  คือ       พลงัการผลิต 

(Productive  Force)   ซ่ึงคือความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ   คือ  วธีิการท่ีมนุษยข์ดัแยง้เอา 

ชนะธรรมชาติ เรียกวา่ วธีิการผลิตหรือเทคโนโลย ี                ความสัมพนัธ์ในการผลิต  (Relation  of 

Production) 66

67 คือ โครงสร้างเศรษฐกิจหรือระบบกรรมสิทธ์   ซ่ึงกาํหนดวา่ใครเป็นเจา้ของปัจจยัการ

ผลิต  และกาํหนดต่อไปวา่ ใครจะไดส่้วนเกินท่ีเหลือจากการบริโภค                     โครงสร้างส่วนบน 

(Superstructure) คือ ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง วฒันธรรม และระบบความคิด         ดงัแสดงใน

รูปภาพ 

                                                        
67

 พลงัการผลิต บางคร้ังเรียกวา่ พลงัเคล่ือน (Dynamic Force)   และความสมัพนัธ์ในการผลิต บางคร้ังเรียกวา่ พลงั

น่ิง (Static Force) 
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รูปภาพท่ี 6.1 พลงัเคล่ือนและพลงัน่ิงในสังคมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
  

การมองประวติัศาสตร์แบบวตัถุนิยม  จะสนใจส่วนท่ีเป็นพื้นฐาน (พลงัการผลิต)    กล่าวคือ 

สนใจการผลิตและการทาํมาหากินของมนุษยว์า่เป็นรากฐานประวติัศาสตร์    เม่ือพลงัการผลิตเปล่ียน 

เช่น มีการคิดคน้เทคโนโลยใีหม่ ๆ   ใหก้ารศึกษาเพื่อพฒันาฝีมือ  ทุนมีการสะสมเพิ่มข้ึน  ท่ีดินมีการ

ขยายการเพาะปลูกไปยงัท่ีรกร้าง     จึงเป็นพลงัเคล่ือนไหวทั้งปริมาณและคุณภาพ  ทาํใหมี้สินคา้เพิ่ม

อยา่งมากมาย           จะทาํใหค้วามสัมพนัธ์ในการผลิตและระบบกรรมสิทธ์ิเปล่ียนไปดว้ย  เกิดความ

ขดัแยง้กบัโครงสร้างส่วนบน  ซ่ึงพยายามรักษาสถานะเดิมจะเกิดข้ึน          ทาํให้เกิดการปฏิวติัสังคม  

และโครงสร้างส่วนบนจะตอ้งเปล่ียนจนสอดคลอ้งกบัพลงัการผลิตและระบบกรรมสิทธ์ิ 
  

การมองประวติัศาสตร์แบบวตัถุนิยมจึงตอ้งมองลึกลงไปถึงรากฐานวา่ พื้นฐานของการต่อสู้

ทางความคิดหรือการเมือง คือ  การขดัแยง้ในทางการผลิต  ระบบกรรมสิทธ์ิ  และโครงสร้างส่วนบน   

สามารถมองเห็นประวติัศาสตร์มนุษยช์าติ คือ  ประวติัศาสตร์การผลิตและการแลกเปล่ียนของมนุษย ์            

มาร์กซ์แบ่งลาํดบัขั้นตอนของการผลิตในประวติัศาสตร์ท่ีววิฒันาการออกมาเป็น  5  ลกัษณะ    คือ 

ระบบชุมชนบุพการ   ระบบทาส   ระบบเอเชียติก   ระบบศกัดินา   และระบบทุนนิยม 
  

ในระบบชุมชนบุพกาล       พลงัการผลิตยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้  เทคโนโลยตี ํ่า มนุษยย์งัเอาชนะ

ธรรมชาติไดน้อ้ยมาก  ประสิทธิภาพตํ่า ไม่มีผลผลิตเหลือจากการบริโภค     โครงสร้างเศรษฐกิจเป็น

ลกัษณะท่ีชุมชนร่วมกนัเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เช่น ท่ีดิน  ไม่มีกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลไม่มีการแบ่ง

ชนชั้น และไม่มีการขดูรีด       ชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ประกอบดว้ยสมาชิกผูสื้บสายโลหิตเดียวกนั

มา           สมาชิกช่วยเหลือร่วมมือกนัในการผลิตและต่างไดรั้บส่วนแบ่งโดยยติุธรรมจากชุมชนเท่าท่ี

ชุมชนหามาได ้               เน่ืองจากยงัไม่มีชนชั้น จึงยงัไม่มีรัฐ ซ่ึงเป็นตวัแทนของชนชั้นเจา้ของปัจจยั

การผลิต 

  Social Superstructure 

  (โครงสร้างส่วนบน) 

ศาสนา , กฎหมาย , รัฐบาล 

ความสมัพนัธ์ในการผลิต (พลงัน่ิง) 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

พลงัการผลิต (พลงัเคล่ือน) 

ท่ีดิน , แรงงาน  , ทุน  และเทคโนโลย ี
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ระบบทาส เม่ือพลงัการผลิตพฒันาข้ึนมา เกิดการผลิตเกษตรขนาดใหญ่ข้ึนและการเล้ียงสัตว ์

จนทาํใหเ้กิดมีส่วนเกินเหลือจากการบริโภค  โอกาสท่ีจะยดึเอาแรงงานส่วนเกิน   (คือ ส่วนท่ีแรงงาน

ทาํเกินกวา่ท่ีตอ้งการเพื่อบริโภค) และผลผลิตส่วนเกินเป็นของส่วนตวัจึงเกิดข้ึน          หมายความวา่ 

เม่ือประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มข้ึนก็เกิดมีบุคคลกลุ่มหน่ึงยดึเอาแรงงานของผูอ่ื้นมาเป็นสมบติัของ

ตน ใหส่้งผลิตผลส่วนเกินให้ตน    แรกเร่ิมนั้นบงัคบัเอาเชลยศึกลงเป็นทาสก่อน    แต่ต่อมาแมค้นใน

สังคมเดียวกนัก็อาจถูกเอาตวัลงเป็นทาสได ้        ความสัมพนัธ์ทางการผลิตจึงเปล่ียนแปลงเกิดระบบ

ทาสข้ึน    เกิดระบบกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลและชนชั้น        พร้อมกนันั้นก็เกิดการขดูรีดระหวา่งมนุษย์

ดว้ยกนั     กล่าวคือฝ่ายนายทาสเจา้ของท่ีดินและเจา้ของทาสยดึเอาแรงงานของทาสส่วนเกินเป็นของ

ตนโดยตรง  ขณะท่ีทาสไม่เป็นเจา้ของแมแ้ต่แรงงานและชีวติของตวั 
  

ต่อมา        การพฒันาพลงัการผลิตของแรงงานก็นาํไปสู่การขดัแยง้กบัความสัมพนัธ์ทางการ

ผลิตของระบบทาส   การกดข่ีขดูรีดแรงงานทาํใหแ้รงงานทาสไม่สนใจในการผลิต  การเกษตรขนาด

ใหญ่ใชแ้รงงานทาสในสมยัโบราณเร่ิมเส่ือม              ขณะท่ีการผลิตขนาดเล็กโดยผูเ้ช่าติดท่ีดินเร่ิมมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนประกอบกบัแรงงานทาสก็ก่อการปฏิวติัข้ึนดว้ย   จึงเกิดการเปล่ียนความสัมพนัธ์

ในการผลิตจากระบบทาสเป็นระบบศกัดินา  ทาสถูกปลดปล่อย แลว้ใหเ้ช่าทาํกินในท่ีดินของเจา้ของ

ท่ี  แต่เป็นการเช่าชนิดพิเศษคือตวัผูเ้ช่าและผูสื้บสายโลหิตตอ้งติดอยูก่บัท่ีดินนั้น      ในระบบศกัดินา

เจา้ของท่ีดินเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต เป็นดงัเจา้ของผูท้าํกินในท่ีดินของตน  ซ่ึงเรียกวา่  เป็นทาสติด

ท่ีดินหรือไพร่ (Serf)        ส่วนไพร่มีพนัธะตอ้งส่งผลผลิตส่วนหน่ึงใหเ้จา้ของท่ีดินและตอ้งถูกเกณฑ์

แรงงานมาทาํงานใหเ้จา้ของท่ีดินโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน    และยงัตอ้งปฏิบติัตามพนัธะอ่ืน   ตามท่ี

เจา้ของท่ีดินกาํหนด                            การขดูรีดในระบบศกัดินาเป็นในลกัษณะท่ีเจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็น

ผูป้กครองอยูด่ว้ย บงัคบับญัชาใหช้าวนาผูเ้ป็นไพร่ส่งมอบผลผลิต    และแรงงานส่วนหน่ึงใหเ้จา้ของ

ท่ีดิน           อยา่งไรก็ตาม ระบบศกัดินาก็ยงัดีกวา่ระบบทาส  เพราะไพร่เป็นเจา้ของชีวิตของตวั  และ

หลงัจากส่งส่วยผลผลิตแลว้หากโชคดีมีส่วนเกินเหลือไพร่ก็อาจไดใ้ชเ้พื่อประโยชน์ของตวัและ

ครอบครัวได ้
  

ระบบนายทุนเป็นระบบต่อจากระบบศกัดินา     เม่ือพลงัการผลิตพฒันาข้ึนถึงระดบัการผลิต

เพื่อขายผลผลิตเป็นสินคา้และเป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานอิสระ  

ความสัมพนัธ์ในการผลิตท่ีเป็นอุปสรรคของระบบศกัดินาก็ถูกผลกัดนัใหมี้การเปล่ียนแปลง        เกิด

ระบบทุนข้ึนแทนท่ีระบบศกัดินา      ขอ้จาํกดัการคา้ถูกยกเลิก    ไพร่ถูกปลดปล่อยเป็นแรงงานอิสระ 

เป็นกรรมกรผูไ้ม่มีปัจจยัการผลิตมีแต่แรงงานขายเล้ียงชีวิต         ส่วนเจา้ของกรรมสิทธ์ิสาํคญัเปล่ียน

จากเจา้ของท่ีดินมาเป็นนายทุนเจา้ของทุน      เร่ิมจากนายทุนการคา้กลายมาเป็นนายทุนอุตสาหกรรม  

เป็นผูส้ะสมทุนทั้งหมดไวใ้นมือ            การขดูรีดเปล่ียนลกัษณะจากการท่ีเจา้ของท่ีดินบงัคบัเอาส่วย

จากไพร่ มาเป็นการขดูรีดของนายทุนต่อแรงงาน   โดยการกดค่าจา้งแรงงานเอาค่าส่วนเกิน  (Surplus 

Value คือ มูลค่าของสินคา้ท่ีแรงงานผลิตไดเ้กินไปจากค่าจา้ง) ของแรงงานไปเป็นของนายทุน 
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สาํหรับในเอเชียการเปล่ียนสู่ระบบทุนนิยมเกิดข้ึนไดย้ากกวา่ในตะวนัตก      เพราะในเอเชีย

ระบบเศรษฐกิจมิไดพ้ฒันามาภายใตร้ะบบศกัดินาชดัแจง้          แต่ปรากฏในรูปแบบพิเศษซ่ึงมาร์กซ์

เรียกวา่ ระบบการผลิตแบบเอเซีย (The Asiatic of Production)              ภายใตร้ะบบน้ีไม่มีกรรมสิทธ์ิ

ส่วนบุคคลในท่ีดิน   ประมุขของรัฐ  (กษตัริยห์รือพระเจา้แผน่ดิน)  เท่านั้นท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินทั้งหมด  

ต่างกบัในระบบศกัดินาท่ีมีตระกลูต่าง ๆ แบ่งกนัเป็นเจา้ของท่ีดิน และอาจมีชาวนาอิสระ         ดงันั้น 

ในระบบเอเชียติก  ผลผลิตส่วนเกินจึงตกเป็นของประมุขและรัฐบาลส่วนกลางแทบหมดส้ิน  โอกาส

ท่ีจะเกิดการสะสมทุนอิสระของเอกชนหรือเจา้ของท่ีดินจึงไม่มีเช่นในระบบศกัดินา          พฒันาการ

จากระบบเอเชียติกสู่ระบบนายทุนเกิดข้ึนยากท่ีสุด 68 
  

มาร์กซ์   เห็นวา่     ระบบนายทุนเป็นระบบสุดทา้ยท่ีจะมีแรงงานท่ีลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์

ประวติัศาสตร์จะคล่ีคลายไป  จนในท่ีสุดการขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นกรรมาชีพกบัชนชั้นนายทุนจะทาํ

ใหเ้กิดการปฏิวติัยกเลิกระบบกรรมสิทธ์ิส่วนตวัก่อตั้งระบบคอมมิวนิสตท่ี์ปัจจยัการผลิตถูกโอนเป็น

ของสังคม                       ในระบบคอมมิวนิสตแ์รงงานจะไม่เป็น แรงงานท่ีลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์ 

แรงงานจะเป็นของผูใ้ชแ้รงงานเอง      และแมก้บัธรรมชาติมนุษยก์็จะไม่มีความรู้สึกตํ่าตอ้ยเป็นทาส

หรือถูกลดคุณค่า  เพราะสามารถพฒันาการผลิตเอาชนะธรรมชาติไดแ้ลว้ 
 

 มาร์กซ์   ระบุวา่    การเปล่ียนแปลงในประวติัศาสตร์สู่ยคุท่ีพฒันาข้ึนเป็นลาํดบั   โดยเฉพาะ

จากระบบนายทุนเป็นระบบคอมมิวนิสตน์ั้นเป็นไปตามแนวทางชดัเจนของประวติัศาสตร์ตามหลกั

วตัถุนิยมไดอาเล็คติค      ระบบสังคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสตจึ์งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมิไดต้อ้งมาถึง

แน่  ระบบสังคมนิยมจะตอ้งเกิดข้ึนเพราะเป็นไปตามประวติัศาสตร์  ไม่ใช่วา่เกิดข้ึนเพราะเป็นส่ิงท่ีดี

หรือเพราะมนุษยค์าดฝัน    การวพิากยร์ะบบทุนนิยม  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นลกัษณะการขดูรีดในระบบนายทุน  

และความไม่จีรังของระบบน้ี  ดงัแสดงไวใ้นหลกัเศรษฐศาสตร์มาร์กซิส    ทา้ยท่ีสุดชนชั้นกรรมาชีพ

ผูถู้กกดข่ีจะก่อการปฏิวติัเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ 

 

หลกัเศรษฐศาสตร์มาร์กซิส   
 

 มาร์กซ์  คดัคา้นการยอมใหเ้อกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น          แรงงานเป็นแหล่งเกิดของ

ความมัง่คัง่แต่ไดรั้บส่ิงท่ีตนผลิตข้ึนเพียงส่วนนอ้ย แค่พอประทงัชีพ  ส่วนกอ้นใหญ่ท่ีเกิดจากผลผลิต

ของแรงงานกลบัตกแก่นายทุน  จึงก่อใหเ้กิดการตอ้สู้กนัอยา่งขมข่ืนระหวา่งนายทุนกบัคนงาน     จุด 

หมายการต่อสู้ของนายทุนซ่ึงเป็นผูไ้ดเ้ปรียบอยูแ่ลว้เพื่อให้ค่าจา้งตํ่าลง       แรงงานจึงเป็นสินคา้อยา่ง

หน่ึงภายใตล้ทัธิทุนนิยม    ความเก่ียวพนัระหวา่งบุคคลจึงลดลงเป็นความเก่ียวพนัเร่ืองเงิน  หรือก็คือ

พลงัแรงงาน (Labor Power) กลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงในตลาด     
 

                                                        
68

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา , อา้งแลว้ , หนา้ 154 – 158 
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ในเร่ืองกาํไร     มาร์กซ์  มีความเช่ือวา่อตัรากาํไรจะลดลงเร่ือย ๆ ในระยะยาว      และเห็นวา่

ธุรกิจมกัโนม้เอียงไปทางผกูขาด อนัเป็นผลใหเ้กิดกาํไรเพิ่ม   กลุ่มทุนอยากมีกาํไรสูงข้ึนจึงตอ้งมีการ

ขยายใหมี้การใชเ้คร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน และทาํใหก้ารแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน      แต่ผลของการใชทุ้นแบบ

เขม้ขน้ (Capita  Intensive) และมีการสะสมในปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือย  ๆ  น้ี      จะไปทาํใหอ้ตัรากาํไร

ลดลงในระยะยาว             แนวความคิดน้ีอาจดูแปลก ๆ  สาํหรับคนในยคุปัจจุบนั ท่ีเห็นวา่การลงทุน

เพิ่มข้ึนนั้นควบคู่ไปกบัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้มากข้ึน  สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาสูงข้ึน  หรืออตัรา

การลดตน้ทุนเป็นไปอยา่งรวดเร็วส่งผลกาํไรเพิ่มข้ึน     แต่มาร์กซ์ใชห้ลกัคณิตศาสตร์มาอธิบาย  โดย

มีความเช่ือในเบ้ืองหลงัวา่    จะเกิดกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงเกิดข้ึน นัน่คือตน้ทุนจะสูงข้ึน    ซ่ึงเป็น

ความเช่ือจากอิทธิพลของเดวิด ริคาร์โด ท่ีเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ร่วมสมยัเดียวกนั 

 

ทฤษฎมูีลค่าส่วนเกนิและการเอารัดเอาเปรียบ (Theory of Surplus Value and Exploitation) 
 

 สมมุติฐานของการวเิคราะห์ไดใ้ชท้ฤษฎีมูลค่าเท่ากบัแรงงาน (Labor Theory of Value) หรือ

ก็คือ ผูผ้ลิตสินคา้คือแรงงาน ควรเป็นผูไ้ดรั้บมูลค่าจากการผลิตทั้งหมด  แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่ใช่          ดงันั้น มาร์กซ์พยายามหาทางตอบปัญหาสองประการคือ   มูลค่าของแรงงานท่ีเป็นค่าจา้ง

และท่ีเกินกวา่นั้นคิดอยา่งไร  ในอีกประเด็นมูลค่าของทุน (เคร่ืองจกัร ฯลฯ) คิดอยา่งไร    
 

 ปัญหาแรก มูลค่าของแรงงานแบ่งออกเป็นสองส่วน   ส่วนแรกเป็นค่าจา้งท่ีไดรั้บพอประทงั

ชีพ   อีกส่วนท่ีเกินกวา่ค่าจา้งท่ีเป็นเขา้ใจของคนทัว่ไปวา่กาํไรแต่มาร์กซ์เรียกส่วนน้ีวา่มูลค่าส่วนเกิน 

(Surplus  Value)  ซ่ึงตกเป็นของนายทุน    เพื่อแสดงและเนน้ใหเ้ห็นถึงการขดูรีดของนายทุนท่ีทาํกบั

แรงงานให้เด่นชดัข้ึน 
 

 ปัญหาประเด็นท่ีสอง         ริคาร์โดเห็นวา่ แรงงานเป็นส่ิงวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัมาร์กซ์      แต่

มาร์กซ์ไดเ้นน้ย ํ้าอีกวา่ แรงงานเป็นเหตุให้เกิดมูลค่า    แรงงานเท่านั้นไม่ใช่เคร่ืองจกัรเป็นผูก่้อใหเ้กิด

มูลค่าส่วนเกิน         ดงันั้นจะกาํหนดมูลค่าของเคร่ืองจกัรอยา่งไร ?    เขาเรียกมนัวา่เป็นแรงงานท่ีแช่

เยน็ไว ้ (Congealed  Labor)  มูลค่าของเคร่ืองจกัรเป็นมูลค่าของแรงงานท่ีใชผ้ลิตเคร่ืองจกัรนั้นข้ึนมา  

เคร่ืองจกัรจึงถือวา่เป็นตน้ทุนแรงงานอยา่งหน่ึง 
 

 ทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน     อธิบายไวว้า่มูลค่าส่วนเกินจะไม่นาํมาแลกเปล่ียน แต่จะนาํไปใชใ้น

การผลิตได ้           ดงันั้น จุดหมายของการผลิตในแง่นายทุน   เพื่อใหมี้ส่วนเกินจากคนงานแต่ละคน         

หรือก็คือใหค้นงานผลิตนานชัว่โมงข้ึน  ซ่ึงมาร์กซ์เรียกวา่ การเอาเปรียบแรงงาน      มูลค่าส่วนเกินน้ี

แรงงานเป็นผูผ้ลิตข้ึนแต่ตกเป็นของนายทุน  คนงานไดรั้บค่าจา้งนอ้ยกวา่ท่ีเขาควรรับ มูลค่าส่วนเกิน

จึงตกเป็นค่าเช่า ดอกเบ้ีย และกาํไร  แก่เจา้ของท่ีดินและเจา้ของทุน 
 

 การคาํนวณหามูลค่าส่วนเกิน    มาร์กซ์ใชท้ฤษฎีตน้ทุนการผลิตมาอธิบาย    ตน้ทุนประกอบ 

ดว้ย ตน้ทุนคงท่ี (Fix Cost : C) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost : V)         ส่วนกาํไรมาร์กซ์เรียกวา่ 
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ส่วนเกิน (Surplus Value : S)    ในทางเศรษฐศาสตร์กาํไรจะรวมไวก้บัตน้ทุน  (แต่ในบริหารกาํไรจะ

เป็นผลต่างจากราคาขายและตน้ทุนการผลิต)       เราสามารถเขียนสมการในเทอมของราคาขายสินคา้ 

(Price : P) ไดเ้ป็น 
  

   P  =  C + V + S 
 

อตัราการเอารัดเอาเปรียบ  =    
V
S

                           ; (คิดมูลค่าส่วนเกินเทียบกบัตน้ทุนผนัแปร) 

(Ratio of Exploitation) 
 

อตัรากาํไร   =   
VC

S
+

  ; (คิดมูลค่าส่วนเกินเทียบกบัตน้ทุนรวม) 

(Ratio of Profit) 
 

อตัราส่วนของทุนสองชนิด =  
V
C

   ; (อตัราส่วนตน้ทุนคงท่ีต่อผนัแปร) 

(Organic Composition of Capital) 
 

 มาร์กซ์  เห็นวา่ V+S  ควรจะเป็นของแรงงาน   แต่นายทุนจ่ายเพียง V และนาํ S ไป    สาเหตุ

เพราะแรงงานมีกาํลงัในการต่อรองนอ้ย  เพราะมีการวา่งงานมาก แต่มูลค่าส่วนเกินน้ียอ่มเกิดข้ึนจาก

การแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบนายทุน   จะตดัทิ้งไปโดยการต่อตา้นของคนงานทาํไดย้าก  เพราะ

ถือเป็นส่ิงจูงใจใหน้ายทุนดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นอตัราการเอารัดเอาเปรียบจึงเป็น 
V
S

    ในการสะสมทุน

เพื่อขยายกิจการ  การออมสะสมเพิ่มข้ึนน้ีถือวา่เป็นส่วนท่ีขโมยมา เพราะไดม้าจากมูลค่าส่วนเกิน 
 

 กลไกการขดูรีดในระบบทุนนิยม     เร่ิมแรกสินคา้ชนิดหน่ึงไดน้าํมาแลกเปล่ียนกบัสินคา้อีก

ชนิดหน่ึง (C - C) อยูใ่นระบบ Barter System       แต่เม่ือเงินทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

มูลค่าถูกคิดเป็นตวัเงินแสดงในรูปราคา การแลกเปล่ียนก็จะกลายมาเป็น C –M – C    แต่เงินยงัไม่ได้

เป็นทุน   การแลกเปล่ียนสินคา้อยูใ่นรูปของมูลค่าใชส้อย (Value in Use)  มาแลกกบัมูลค่าใชส้อยกบั

สินคา้อีกชนิดหน่ึง                 ภายใตร้ะบบทุนนิยม เงินถูกใชเ้พื่อการขดูรีดแรงงาน  เงินกลายเป็นทุน

ชนิดหน่ึงใชเ้พื่อสร้างสินคา้และไดทุ้นใหม่ท่ีใหญ่กวา่เดิม การหมุนเวยีนอยูใ่นรูป M– C– M  นายทุน

เอาเงินซ้ือพลงัแรงงานซ่ึงเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงในตลาดมาสร้างสินคา้    พร้อมกบัก่อให้เกิดมูลค่าส่วน 

เกินท่ีใหก้บันายทุน   ทาํใหเ้งินทุนกอ้นหลงัใหญ่กวา่กอ้นแรก เพราะไดบ้วกเพิ่มมูลค่าส่วนเกินเขา้ไว ้ 

ยิง่กลไกรูปแบบน้ีใหญ่เท่าใดกลไกการขดูรีดแรงงานก็ใหญ่ข้ึนตามไปดว้ย 
 

 มาร์กซ์   ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคนิค  (Technical  Change)    เป็นพลงัขบัเคล่ือน

สังคม (Social Dynamics) กฎน้ีเขาแยกยอ่ยออกอธิบายเป็น  5  กฎ   คือ 
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 1. กฎการสะสมทุนเพิ่มและอตัรากาํไรลดลง (The  law  of  accumulation  and  the  falling 

rate of profit)  
 

 ภายใตล้ทัธิทุนนิยม    นกัธุรกิจพยายามขวนขวายใหไ้ดมู้ลค่าส่วนเกินมาก (กาํไรมาก)   แลว้

นาํไปลงทุนประกอบกิจการขนาดใหญ่ใชเ้คร่ืองจกัรใหม้ากข้ึน   ผลิตสินคา้ใหไ้ดม้ากข้ึนตน้ทุนตํ่าลง

สามารถขายแข่งกบัผูป้ระกอบการอ่ืนเป็นเหตุผลประการหน่ึง            อีกประการเพื่อจะไดเ้อาเปรียบ

แรงงานเพิ่มข้ึน     ดว้ยเหตุน้ีการลงทุนแข่งขนักนัของนายทุนจะทาํใหอ้ตัรา 
V
C

   เพิ่มข้ึนในระยะยาว  

และจะส่งผลใหอ้ตัรากาํไรลดลงในระยะยาว          โดยใชส้มการคณิตศาสตร์มาอธิบาย  เม่ือแปลงค่า

อตัรากาํไรใหม่ เราจะได ้69 

อตัรากาํไร  =  
V
S

(1-
VC

C
+

) 

 

 มาร์กซ์   แสดงใหเ้ห็นวา่     เม่ืออตัราการเอารัดเอาเปรียบ (
V
S

)  อยูค่งท่ีหรือเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย   

ส่วน 
VC

C
+

 เพิ่มข้ึนมากพอสมควร จะมีผลทาํใหอ้ตัรากาํไรลดลงในระยะยาว           ซ่ึงมีผลต่อการ

สะสมทุน การสะสมทุนจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีชา้ลง 
 

 2. กฎการรวมอุตสาหกรรมข้ึนต่อสาํนกังานใหญ่     (The  law  of  increasing  concentration 

and  centralization  of  industry)            ธุรกิจยอ่มมุ่งกาํไรเป็นสาํคญั  เพื่อใหบ้รรลุผลธุรกิจจะใชทุ้น 

(เคร่ืองจกัร) แทนแรงงานมากข้ึน     เปล่ียนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่และแบ่งงานกนัทาํ

กวา้งขวางข้ึน  เพื่อใหส้ามารถผลิตไดม้าก           มาร์กซ์ รู้สึกวา่จะนาํไปสู่การผลิตมากเกินไป (Glut) 

เป็นผลใหร้าคาตกตํ่า ถึงจุดท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเท่านั้นท่ีตั้งอยูไ่ด ้          อุตสาหกรรมท่ีมี

                                                        

69
 จากสูตรอตัรากาํไร = 
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เม่ือใช ้V คูณทั้งเศษและส่วนจะไดเ้ป็น 
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ประสิทธิภาพตํ่าจะเลิกกิจการไป  อุตสาหกรรมจะรวมกนัขนาดใหญ่ข้ึน มีสาํนกังานใหญ่ดาํเนินงาน   

อาํนาจทางเศรษฐกิจจะมารวมอยูก่บับุคคล 2 – 3 คน เป็นการผกูขาด 
 

 3. กฎคนวา่งงานในอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน   (The law  of  a growing industrial reserve army) 

มาร์กซ์เรียกแรงงานท่ีวา่งงานวา่เป็นกองหนุน  (Reserve  Army)         และขนาดของกองหนุนจะเป็น

ตวักาํหนดอตัราค่าจา้ง    คือถา้กองหนุนมีขนาดเล็ก  อตัราค่าจา้งจะเพิ่มข้ึน    แต่ถา้มีขนาดใหญ่อตัรา

ค่าจา้งจะลดลง        นอกจากน้ี มาร์กซ์ ยงัไม่เห็นดว้ยกบัลทัธิทุนนิยม ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรเขา้แทนแรงงาน 

จนทาํใหค้นวา่งงานและบอกวา่สาเหตุของการวา่งงานมาจากเหตุผลสองประการ    นอกจากเหตุผลท่ี

กล่าวมาขา้งตน้          การวา่งงานมาจากเศรษฐกิจตกตํ่า  เพราะการผลิตมากเกินไป (Glut) อนัเป็นผล

มาจากการรวมตวักนัของอุตสาหกรรมตามกฎขอ้ 2 เป็นการผกูขาด 
 

 4. กฎการเพิ่มทุกขเ์ขญ็แก่คนงาน (The law of increasing misery of the proletariat)  

เม่ือคนวา่งงานเพิ่ม (Reserve Army)  เพราะประชากรเพิ่มเร็ว   จะเป็นผลใหค้นงานทุกขเ์ขญ็ ขาดเงิน

ใชจ่้ายเพิ่มข้ึน       สาํหรับนายทุนเม่ือกาํไรลดลงจะหาทางลดค่าจา้งลง  ใหค้นงานทาํงานนานชัว่โมง

ข้ึน  นาํแรงงานหญิงและเด็กมาทาํงาน  ซ่ึงเป็นทางเพิ่มทุกขเ์ขญ็ใหแ้ก่คนงาน ใหค้่าจา้งตํ่าเพื่อมีมูลค่า

ส่วนเกินมาก ทาํงานในสภาพท่ีเลวร้าย เปรียบธุรกิจคลา้ยเป็นแหล่งคา้ทาส 
 

 นอกจากคนงานมีความรู้สึกวา่ มีทุกขเ์ขญ็เพิ่มแลว้         มาร์กซ์ยงัวจิารณ์ต่อไปวา่ คนงานยงั

รู้สึกตํ่าตอ้ย (Alienate)            ตํ่ากวา่มนุษย ์เป็นเยีย่งสัตวห์รือทาส ลดความเป็นคนลง ทาํงานก็อยูใ่น

ความควบคุมของนายจา้ง    ไม่ไดท้าํงานดว้ยความสมคัรใจ    แต่ถูกขู่บงัคบัใหท้าํงาน    มองแรงงาน

เป็นสินคา้ไม่ใช่คนมีชีวิต   จึงทาํการซ้ือขายเอาได ้คนงานไม่สามารถพฒันาฝีมือ   กลายเป็นคนอยา่ง

ไม่สมบูรณ์ทั้งทางอารมณ์ ความคิด ความฉลาด และจริยธรรม       ถูกกดข่ีข่มเหงใหท้าํงานหนกั   จดั

สภาพการทาํงานใหเ้ลว เส่ียงต่ออนัตรายและโรคร้าย 
 

 ดว้ยความรู้สึกตํ่าตอ้ยและทุกขเ์ขญ็น้ี        เป็นทางบีบใหค้นงานไม่ก่อความรุนแรง    วางเฉย 

(Apathy) หมดหวงั อารมณ์ขุ่นมวั โดดเด่ียว และวา้เหว ่
 

 5. กฎเศรษฐกิจตกตํ่า (Law of crisis and depression)   

การเกิดวฎัฎจกัรธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า      จะเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเศรษฐกิจทุนนิยม

เป็นระยะ ๆ          มาร์กซ์ ไดอ้ธิบายถึงวฎัฎจกัรธุรกิจเกิดจากการลงทุน นายทุนจะลงทุนมากบางคร้ัง 

ลดกิจการลงบางคร้ัง เป็นเหตุใหค้นวา่งงานเพิ่ม           เม่ือใดค่าจา้งลดนายจา้งจา้งคนงานเพิ่ม เม่ือใด

ค่าจา้งสูง จะนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงาน      ก่อใหเ้กิดคนวา่งงานอนัเป็นสัญญาณเศรษฐกิจตกตํ่า   

หรืออีกทฤษฎีหน่ึงท่ีอธิบายวา่ เกิดจากการผลิตสินคา้ในตลาดมากเกินไป (Glut)           เพราะนายทุน

สะสมทุนนาํไปลงทุนมากเกินไป  พยายามผลิตใหไ้ดม้ากและขายสินคา้ไดไ้ม่หมด       ก็จะเกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าและเกิดการวา่งงานตามมา เป็นไปตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อน 
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 วกิฤตการณ์เกิดข้ึนเน่ืองจากในระบบเศรษฐกิจมีการบริโภคตํ่าเกินไป            มีสาเหตุไดจ้าก 

แรงงานถูกขดูรีดไม่มีอาํนาจซ้ือพอท่ีจะซ้ือสินคา้ใหห้มดจากตลาดได ้         ในยคุท่ีเศรษฐกิจขยายตวั 

อตัราส่วนของค่าจา้งในรายไดป้ระชาชาติอาจจะตํ่าลงไป   เพราะมีการขดูรีดผลประโยชน์  ทาํใหเ้กิด

การบริโภคตํ่าเกินไปสินคา้จะเหลือในตลาดมาก การผลิตจะเร่ิมซบเซาเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจตกตํ่า     เม่ือ

อตัราส่วนค่าจา้งในรายไดป้ระชาชาติสูงข้ึนการบริโภคสูงข้ึน  เศรษฐกิจเขา้สู่ยคุขยายตวัอีกคร้ัง  เป็น 

วฎัฎจกัรธุรกิจ   ซ่ึงมีวกิฤติเป็นระยะ ๆ และรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  

 

การเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิทุนนิยมสู่สังคมนิยม 
 

 กลไกหลกั  5  ประการจะทาํงานประสานกนัจนไปสู่จุดของการเปล่ียนแปลงใหญ่ คือ    การ

ปฏิวติัลม้ลา้งระบบทุนนิยมสู่ระบบสังคมนิยม      การอธิบายกระบวนการเร่ิมจากอตัราส่วนกาํไรต่อ

ทุนทั้งหมดลดลง เป็นไปตามกลไกท่ี 1        การท่ีกาํไรโนม้เอียงท่ีจะลดลงทาํใหน้ายทุนขนาดเล็กอยู่

ไม่ไดโ้ดยโดดเด่ียว           เพราะการแข่งขนัตอ้งใชทุ้นขนาดใหญ่ตามท่ีมาร์กซ์วเิคราะห์ไว ้    ค่าของ 

VC
C
+

  จะใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ             หรือก็คือ การผลิตเป็นแบบการใชทุ้นเขม้ขน้ (Capital  Intensive)  

บริษทัเล็กถูควบรวมเขา้มาอยูใ่นกลุ่มของบริษทัขนาดใหญ่            การพฒันามาถึงจุดนายทุนใหญ่จะ

ทาํลายนายทุนนอ้ยดูดกลืนทุนของนายทุนนอ้ย      ทาํใหใ้นทา้ยสุดทุนจะสะสมรวมเป็นกอ้นใหญ่อยู่

ในมือนายทุนจาํนวนนอ้ย    ตอนน้ีชนชั้นในสังคมไดถู้กแบ่งแยกออกเป็น 2 ชนชั้นอยา่งชดัเจน   ฝ่าย

หน่ึงเป็นนายทุน และอีกฝ่ายมีแต่แรงงานจาํนวนมากข้ึนทุกขณะ    กระบวนการไดผ้า่นกฎขอ้สองมา

อยา่งสมบูรณ์ 
 

 ในกลไกท่ีสามและส่ีอยูใ่นรูปของกดข่ี ขดูรีด แรงงานอยา่งสุดซ้ึง  ทาํใหค้วามรู้สึกความเป็น

มนุษยถู์กลดดอ้ยคุณค่าลงอยา่งชดัเจน      แนวโนม้การเปล่ียนแปลงตามความเห็นของมาร์กซ์   คือ

นายทุนจะเอารัดเอาเปรียบแรงงานเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ     และอตัราค่าจา้งก็จะลดลงในระยะยาว   การเพิ่ม

ชัง่โมงทาํงาน  การนาํสตรีและเด็กเขา้มาทาํงานเพื่อเอารัดเอาเปรียบจะมากข้ึนเร่ือย ๆ     ความยากจน

ของแรงงานจะเพิ่มข้ึนตามเวลา   แรงงานกองหนุนหรือผูว้า่งงานจะเป็นปัญหามากข้ึนเร่ือย ๆ  เพราะ

ประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยุด    การสะสมทุนเป็นไปอยา่งชา้ ๆ ตามอตัรากาํไรท่ีลดลง          กฎของ 

วฎัฎจกัรธุรกิจ เศรษฐกิจซบเซา  กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจถูกกระทบกระเทือนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ    ผล 

กระทบต่อแรงงานจะขยายขอบเขตกวา้งขวางข้ึนเร่ือย ๆ  ทาํใหเ้สถียรภาพทุนนิยมไม่มัน่คง        เป็น

เหตุผลนาํไปสู่การปฏิวติั เพื่อแกปั้ญหาทั้งมวลในทา้ยสุด 
 

 ในดา้นการเมือง   การรวมเอาผลผลิตส่วนใหญ่ไปเป็นของตน ระบบกรรมสิทธ์ิแบบนายทุน

จึงขดักบัพลงัการผลิตของสังคม  ฝ่ายชนชั้นกรรมาชีพมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ      ในการขดัแยง้ต่อสู้

ระหวา่งชนชั้น    นายทุนจะใชโ้ครงสร้างส่วนบนสนบัสนุนกดชนชั้นแรงงานท่ีถูกขดูรีดไว ้   โดยใช้

กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือ เพราะถือวา่รัฐเป็นสถาบนัของชนชั้นนายทุน  การเมืองจึงมีสภาพเป็นการ
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ต่อสู้ท่ีชนชั้นกรรมาชีพแยง่ชิงอาํนาจจากชนชั้นนายทุน     ความพยายามท่ีจะเปล่ียนระบบกรรมสิทธ์ิ

และโครงสร้างส่วนบนโดยสันติวธีิจึงเป็นไปไม่ได ้       เพื่อยติุการขดูรีด เม่ือชนชั้นกรรมาชีพพฒันา

จนถึงขั้นท่ีพร้อมการต่อสู้จะประสบชยัชนะ    เกิดการปฏิวติัสังคม   ระบบกรรมสิทธ์ิจะเปล่ียนแปลง 

โครงสร้างส่วนบนจะเปล่ียนแปลง  โอนปัจจยัการผลิตมาเป็นของสังคมส่วนรวม 
 

 ในระยะหลงัการปฏิวติัอนัเป็นระยะต่อเน่ืองไปสู่ระบบคอมมิวนิสต ์            การเมืองจะเป็น

ระบบเผด็จการปฏิวติัของชนชั้นกรรมาชีพ      แต่การรวมอาํนาจน้ีก็เป็นระยะชัว่คราวเท่านั้น  เพื่อจะ

พฒันาไปสู่สังคมท่ีปราศจากชนชั้น ในระบบคอมมิวนิสตข์ั้นสุดทา้ย         การจดับริหารการผลิตทาง

เศรษฐกิจยงัคงมีอยู ่ แต่รัฐและการปกครองบงัคบับญัชาจะสลายตวัไป 
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บทที ่7 

ลทัธิเคนส์ 

 

 จอห์น  เมยน์าร์ด  เคนส์  (John Maynard Keynes ,    ค.ศ. 1883 - 1946)  เกิดท่ีเมืองเคมบริดจ ์

ประเทศองักฤษ  เร่ิมแรกเรียนคณิตศาสตร์ ต่อมาเปล่ียนเป็นเรียนปรัชญาและเศรษฐศาสตร์  เม่ือเรียน

จบเขา้ทาํงานท่ีกระทรวงอินเดีย (India Office)  ต่อมาไปสอนหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ ไดรั้บ

พระราชทานยศศกัด์ิเป็นท่านลอร์ด 
 

 ประวติัของเคนส์ สนใจเร่ืองการเงินและมีผลงานมากมาย ตาํราเร่ือง The General Theory of 

Employment, Interest and Money  (ค.ศ. 1936)    เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเปล่ียนโฉมหนา้ไป

ทางใหม่   จนเรียกกนัวา่เป็นการปฏิวติัของเคนส์ (Keynesian Revolution)       ทาํใหน้กัเศรษฐศาสตร์

หนัมาสนใจเศรษฐศาสตร์มหภาค        อนัเป็นการศึกษาส่วนรวมทั้งประเทศ  เช่น  รายไดป้ระชาชาติ  

การลงทุน การออม การบริโภคของคนทั้งประเทศ           คาํถามใหม่เกิดข้ึนจะทาํใหเ้ศรษฐกิจพฒันา

ไปอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื      มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมพร้อมกบัเกิด

เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Economic Stability)     และถา้เกิดปัญหาเศรษฐกิจดว้ยการปรับตวัแปรมหภาค

ใหพ้อเหมาะอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดการจา้งงานเตม็ท่ี (Full Employment)           สมยัก่อนเคนส์นกัศึกษา

หนกัไปทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในเร่ืองการผลิต การบริโภค  การแบ่งสรร  และการแลกเปล่ียน 

 

มูลเหตุจูงใจและแนวคดิเคนส์ 
 

 เคนส์    ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตวัแปรท่ีกาํหนดเป็นทฤษฎีรายไประชาชาติ  (Theory  of  National 

Income)  เพื่อไปใชเ้ก็บขอ้มูลบญัชีรายไดป้ระชาชาติ   ทาํใหเ้ขาสนใจเศรษฐกิจมหภาค  เพราะขอ้มูล

น้ีจดัเก็บในรูปส่วนรวม (Aggregate) เช่น รายได ้รายจ่าย การลงทุน ฯลฯ ของประเทศ       ใชแ้นวคิด

แบบเดียวกบัผงัเศรษฐกิจของเกสเน       แต่แบ่งกระแส (Flow) ออกเป็นสามกระแส คือ ดา้นการผลิต 

(Production)   ดา้นรายจ่าย (Expenditure)   ดา้นรายได ้(Income)       โดยการไหลเวยีนของเศรษฐกิจ

จะตอ้งเกิดดุลยภาพเสมอ          ในทฤษฎีบญัชีรายไดป้ระชาชาติกาํหนดให้เศรษฐกิจในตลาดผลผลิต

เกิดดุลยภาพจะแสดงโดยสองสมการคือ 

  AS     =     AD 

  Y       =      C + I + G + X – M ………………………………. (1) 

และ   I        =      S   ………………………………. (2) 
 

 

 



 168 

 
 

In the process of deriving effective demand , Keynes introduced many of the building 

blocks of modern macroeconomics :  

• The multiplier , which explains how shocks to demand can be amplified and lead 

to larger shifts in output. 

• Liquidity preference ( the term Keynes gave to the demand for money ) , which 

explains how monetary policy can effect interest rates and aggregate demand. 

• The importance of expectations in affecting consumption and investment, and the 

idea that animal spirits ( shifts in expectations ) are a major factor behind shifts in 

demand and output. 

Waiting for the economy to recover by itself was irresponsible. In the midst of a 

depression, trying to balance the budget was not only stupid , it was dangerous. Active use of fiscal 

policy was essential to returning the country to high employment. 

 

การไหลเวยีนของเศรษฐกิจสามารถอธิบายไดด้งัน้ี            ดา้นการผลิต (Production) จะเป็น

อุปทานรวมของประเทศ (Aggregate Supply : AS)  เป็นการผลิตสินคา้ในภาคเกษตรกรรม   อุตสาห- 

กรรม และบริการ       จะตอ้งเท่ากบัดา้นรายจ่าย (Expenditure หรือ Aggregate Demand : AD)      ซ่ึง

ตวัแปร C + I + G + X – M    จะเป็นตวัแทนการบริโภคของแต่ละภาคเศรษฐกิจ  (Sector)   คือ   ภาค

ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ         ทั้งสองดา้นน้ีจะตอ้งเท่ากนัเสมอหมายถึง 

ดุลยภาพ (Equilibrium) เกิดข้ึนในเศรษฐกิจ      ส่วนดา้นรายได ้(Income) จะแสดงการไหลเวยีนของ

รายไดใ้นเศรษฐกิจ       ภาคครัวเรือนจะขายปัจจยัการผลิตแรงงานใหภ้าคอุตสาหกรรมและไดร้ายได้

Keynes and the Great Depression   

The history of modern macroeconomics 

starts in 1936 , with the publication of 

Keynes’s General Theory of Employ -

ment , Interest and Money. The General 

Theory emphasized effective demand – 

what we now call aggregate demand.  

In the short run , Keynes argued , 

effective demand determines output. 

Even if output eventually returns to its 

natural level , the process is slow at 

best. 
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มาใชจ่้าย   ภาคธุรกิจจะเป็นผูจ้า้งแรงงานและขายสินคา้และบริการในเศรษฐกิจ    ส่วนภาครัฐบาลจะ

เป็นภาคท่ีมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีและนาํมาใชจ่้าย     เป็นการอธิบายสมการ Y = C + I + G + X – M        

ส่วนสมการ I = S  จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเสมอถา้เศรษฐกิจอยูใ่นดุลยภาพ        สรุปไดว้า่ ในทฤษฎีบญัชี

รายไดป้ระชาชาติจะเกิดดุลยภาพ          สองสมการจะเป็นจริงเสมอและเป็นการอธิบายการไหลเวยีน

เศรษฐกิจของประเทศ 
 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1     โลกประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรุนแรง เรียกวา่ The Great 

Depression      มีปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจหลายเหตุการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดในทฤษฎีของเคนส์  

ดา้นการผลิตกาํลงัการผลิตวา่ง (Idle Capacity)  ในระบบเศรษฐกิจมีอยูอ่ยา่งเหลือลน้      ไม่วา่จะเกิด

อุปสงคเ์พิ่มข้ึนเท่าใดก็ไม่มีผลกระทบต่อราคา   จึงทาํใหเ้ส้นอุปทานรวมในทฤษฎีของเคนส์เป็นเส้น

ขนานกบัแกนนอนในระยะสั้น  และนาํไปสู่ความเช่ือในเร่ืองของราคาไม่เคล่ือนไหว   (Sticky Price) 

ในระยะสั้น  เม่ือมีการใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจทางดา้นอุปสงค ์
 

 ก่อนตน้ทศวรรษ 1930   ปัญหาเศรษฐกิจทัว่ไปสามารถแกไ้ขดว้ยแนวคิดของคลาสสิค    แต่

ในปีค.ศ. 1929  เป็นตน้มา  เกิดปัญหาการวา่งงานสูงในองักฤษและระบาดไปทัว่โลก  ค.ศ. 1933 เป็น

ช่วงการเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่   แนวคิดของคลาสสิคไม่อาจใชแ้กปั้ญหาเศรษฐกิจได ้         การ

วา่งงานสูงทาํใหอุ้ปสงคร์วม (Aggregate Demand) ลดลง   การวา่งงานทาํให้รายไดบุ้คคลลดลงจึงไม่

มีอุปสงคใ์นการลงทุน 
  

 เคนส์  กล่าวถึงตวัเองวา่    เป็นพวกนอกรีต (Heretics) จากพวกคลาสสิค       ซ่ึงเช่ือวา่ปัญหา

เศรษฐกิจจะปรับตวัไดเ้อง                ดงันั้น เคนส์จึงตอ้งหาขอ้บกพร่องของทฤษฎีคลาสสิคท่ีเก่ียวกบั

อุปสงคร์วมของผลผลิต และบทบาทของอุปสงคร์วมในการกาํหนดผลผลิตและการจา้งงาน          ใน

ระบบของเคนส์เนน้บทบาทอุปสงคร์วมโดยใหร้าคาและค่าจา้งคงท่ี ทฤษฎีอุปสงคร์วมเป็นหวัใจของ

เคนส์เพราะอุปสงคเ์ป็นตวักาํหนดผลผลิต    ซ่ึงขดัแยง้เตม็ท่ีกบัแนวคิดของคลาสสิคท่ีใหอุ้ปทานเป็น

ตวักาํหนดผลผลิต 
 

 ระบบเคนส์เซียนเนน้บทบาทของอุปสงคร์วม            นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่          เคนส์สนบัสนุนใหใ้ชน้โยบายการคลงั แต่ในระยะยาวก็ยอมให้

ระดบัราคามีอิทธิพลต่อเส้นอุปทานรวม       จึงทาํใหเ้ส้นกราฟมีความชนัเป็นบวกเป็นเส้นลาดข้ึนได ้ 

แนวคิดน้ีถึงในปัจจุบนัก็ยงัมีการถกเถียงและสร้างเป็นทฤษฎีใหม่ ๆ ข้ึนมาสนบัสนุน    เพราะเป็นส่ิง

ท่ีสามารถเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์จริงสนบัสนุน        ถึงแมว้า่ในทางทฤษฎีจะมีเหตุผลสนบัสนุนไม่

แขง็แรงนกั 
 

 ค่าจา้งก็มีบทสรุปเหมือนกบัราคาสินคา้    เพราะในช่วงน้ีเกิดการวา่งานอยา่งมากมายเช่นกนั  

การเพิ่มกาํลงัการผลิตหรือการผลิตสินคา้เพิ่มในระบบเศรษฐกิจ   ไม่สามารถส่งผลต่ออตัราค่าจา้งให้

เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนนกั และส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตในดา้นแรงงานไม่เพิ่มข้ึน  และนาํไป
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เป็นเหตุผลสนบัสนุนในเร่ืองราคาไม่เคล่ือนไหว                   แต่ในความเป็นจริงแลว้ค่าจา้งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่เกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ย หรือเกิดความล่าชา้ (Lag) ในเร่ืองของระยะเวลาท่ีจะปรับค่าจา้ง           

เคนส์ไดค้ดัคา้นทฤษฎีการจา้งงานเดิมของสาํนกัคลาสสิควา่ เศรษฐกิจจะมีการจา้งงานเตม็ท่ีเสมอ แต่ 

ในโลกแห่งความเป็นจริงแลว้สภาพการจา้งงานจะไม่อยูท่ี่ระดบัการจา้งงานเตม็ท่ีเสมอ       เศรษฐกิจ

อาจอยูใ่นดุลยภาพทั้ง ๆ ท่ีมีการวา่งงานอยู ่
 

 ในยคุเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่น้ี             ส่ิงท่ีเคนส์สังเกตเห็น  สาเหตุหลกัของการตกตํ่าทาง

เศรษฐกิจเป็นเพราะวา่ระบบเศรษฐกิจขาดอุปสงค ์  (อุปสงคร์วมอยูต่ ํ่ากวา่ความสามารถในการผลิต) 

ทาํใหเ้คนส์สร้างโมเดลท่ีเนน้การทาํงานของอุปสงคร์วมในโมเดลของเขาเพื่อหานโยบายไปกระตุน้

เศรษฐกิจ  ส่วนดา้นอุปทานรวมก็ไดน้าํมาใส่ไวใ้นโมเดลเพื่อใหส้มบูรณ์ 
 

 นโยบายดา้นการคลงัท่ีสาํคญัของเคนส์คือ   การใชจ้่ายของภาครัฐบาล (G)     และการลงทุน

ของภาครัฐบาล      เพราะเขามีความเห็นวา่ในยคุเศรษฐกิจตกตํ่าถา้จะใหเ้อกชนลงทุนเพิ่มคงไม่มีใคร

ยอมลงทุน เพราะความเส่ียงสูง       จะมีเพียงภาครัฐบาลท่ีการลงทุนและการใชจ้่ายไม่ไดพ้ิจารณาผล

กาํไรจากการลงทุน     แต่พิจารณาการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  จึงสามารถลงทุนได้

ในช่วงเวลาน้ี                  เคนส์จึงกาํหนดใหก้ารใชจ้่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นตวัแปรภายนอก 

(Exogenous Variable) ในโมเดล   หรือก็คือภาครัฐบาลสามารถใชจ่้ายและลงทุนไดโ้ดยอิสระและจะ

ใชข้นาดปริมาณท่ีจะทาํใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัได ้      เป็นการยอมรับบทบาทการเขา้แทรกแซงเศรษฐกิจ

ของภาครัฐบาลนัน่เอง 
 

 ตลาดการเงิน       ในยคุน้ีระดบัอตัราดอกเบ้ียอยูเ่กือบใกลศู้นยแ์ละมีสภาพคล่อง (Liquidity) 

ในระบบการเงินอยา่งมากมาย สาเหตุเพราะไม่มีผูกู้น้าํเงินไปลงทุน เส่ียงกบัการขาดทุนสูง      ดงันั้น

เส้นอุปสงคด์า้นการเงินของเคนส์จึงมีช่วงกบัดกัสภาพคล่อง (Liquidity Trap) เกิดข้ึน          แนวคิดน้ี

ชกันาํใหเ้คนส์มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิผลของนโยบายการเงินลดลงและไม่เช่ือวา่การใชน้โยบาย

การเงินจะทาํให้เศรษฐกิจหลุดจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ      ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชน้โยบายการ 

เงินคือ เกิดกบัดกัสภาพคล่องท่ีใหญ่มากข้ึนกวา่เดิมเท่านั้น      นโยบายการคลงัจึงเหลือเป็นทางเลือก

สุดทา้ยท่ีสามารถใชไ้ด ้ และทาํใหส้าํนกัคิดเคนส์เป็นสาํนกัท่ีนิยมนโยบายการคลงัไป 
 

 นโยบายการเงินดา้นการเพิ่มปริมาณเงิน (Supply of Money : Ms) ในเศรษฐกิจ         จะทาํให้

อตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงินลดลง  และจะทาํใหก้ารลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มข้ึน     แต่ในช่วงเวลา

นั้นเกิดกบัดกัสภาพคล่อง    เคนส์จึงไม่ไดเ้สนอนโยบายน้ีในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจเป็นการแสดง 

กลไกไวใ้นโมเดล     เพราะเคนส์ใหค้วามสนใจศึกษาดา้นตลาดการเงินเป็นอยา่งมากและมีการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง     และในตอนทา้ยสงครามโลกเคนส์ก็ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการของธนาคารแห่ง

ประเทศองักฤษ 
 



 171 

 ความเป็นนกัคณิตศาสตร์     ทาํใหน้าํเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยกุตก์บัโมเดลเศรษฐกิจ

มหภาค เป็นกลไกหลกัทาํงานในโมเดล     และเป็นเหตุผลท่ีใชอ้ธิบายประสิทธิผลนโยบายเศรษฐกิจ

ในโมเดล 69

70           เคนส์พยายามสร้างตวัแปรเศรษฐกิจมาเป็นตวัแปรอธิบาย (Explanatory Variable) 

ใหก้บัตวัแปรหลกัในอุปสงคร์วมท่ีเขียนอยูใ่นสมการของบญัชีรายไดป้ระชาชาติ            การคดัเลือก

ตวัแปรจะตอ้งเห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองไดอ้ยา่งชดัเจนและตวัแปรท่ีเลือกมาอาจนาํไปใช้

เป็นนโยบายเศรษฐกิจไดต่้อไปอีกดว้ย  ตวัอยา่งเช่น 
 

  C ∼ Yd  เขียนเป็นสมการได ้ C = f (Yd )     หรือ C = f (Y – T) 
 

                            I ∼  r    เขียนเป็นสมการได ้ I = f (r)    
 

จะเห็นไดว้า่  1)  อตัราดอกเบ้ีย  (r)   เป็นตวัอธิบายการลงทุน (I)     และสามารถใชเ้ป็นนโยบายอตัรา

ดอกเบ้ียไดด้ว้ย  (แต่เคนส์อธิบายโดยใชน้โยบายการเงินทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียลดลงและส่งผลต่อมาถึง

การลงทุน) 

         2) การบริโภค  (C)  ถูกอธิบายโดยรายไดท่ี้สามารถจบัจ่ายใชส้อย  (Yd )         ซ่ึงเท่ากบั

รายได ้(Y) ลบดว้ยภาษี (T)            ตวัแปรภาษีจึงอธิบายการบริโภคไปดว้ยและสามารถนาํไปใชเ้ป็น

นโยบายภาษีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการคลงัของเคนส์ 

 

โมเดลเศรษฐกจิมหภาคของเคนส์ 
 

 รายไดป้ระชาชาติ  (National  Income)  เป็นดชันีวดัเศรษฐกิจของประเทศ    มีคาํจาํกดัความ

หมายถึง  การวดัสินคา้และบริการท่ีผลิตไดห้รือหามาไดข้องประเทศ   เพื่อใชใ้นการบริโภคหรือการ

เพิ่มความมัง่คัง่ใหก้บัประเทศ            การคาํนวณรายไดป้ระชาชาติเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นมีวธีิการคาํนวณ

เฉพาะ แต่สามารถเขา้ใจไดง่้าย ๆ วา่  เป็นการรวมรายได ้(หรือผลผลิต) ทั้งหมดของประเทศท่ีเกิดข้ึน

ในกิจกรรมต่าง ๆ ในเศรษฐกิจ และแสดงเป็นค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP หรือ Y)  
 

 วลิเล่ียม แพตต้ี   (ค.ศ. 1623 - 1687)     ไดเ้ร่ิมประมาณการรายไดป้ระชาชาติขององักฤษเป็น

คนแรก         โดยสมมุติวา่ รายไดป้ระชาชาติเท่ากบัรายจ่าย (โดยมิไดพ้ิจารณาการออม) เขาประมาณ

การ     การใชจ้่ายในอาหาร เส้ือผา้ บา้น และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีพ  ประมาณ 7 ปอนด ์ต่อ

คนต่อปี   ประชากรองักฤษขณะนั้นมี 6 ลา้นคน     ดงันั้น รายจ่ายรวมทั้งหมดจะประมาณได ้40 ลา้น

ปอนด ์    และประมาณวา่รายได ้15 ลา้นปอนด์นั้นมาจากรายไดใ้นทรัพยสิ์น  และ 25 ลา้นปอนดจ์าก

ค่าจา้งของแรงงาน        และยงัมีผูพ้ฒันาต่อเน่ืองอีกหลาย ๆ ท่าน  เช่น Gregory King ในปี ค.ศ. 1696 
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 การสร้างค่าตวัทว ี(Multiplier) เป็นการอธิบายประสิทธิผลของนโยบายการคลงัไดอ้ยา่งชดัเจนสามารถหาออกมา

ไดใ้นเชิงปริมาณ  มิตอ้งพ่ึงพาการอธิบายในรูปของเชิงคุณภาพ 
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ไดเ้พิ่มเงินออม (S) เขา้ไปในสมการรายไดป้ระชาชาติ เป็น Y =  C + S       การพฒันาไดเ้กิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของ United Nation         และทุกประเทศก็มีการ

คาํนวณข้ึนตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานนานาชาติ 
 

 การวเิคราะห์ของเคนส์       อาศยัตวัแบบกาํหนดข้ึนเป็นรายไดป้ระชาชาติ (National Income 

Determination) เป็นหลกั      เคนส์ไดส้ร้างโมเดลแบ่งออกเป็นสองส่วน 
 

 1)  ตวักาํหนดในทนัที  (The Immediate Determinants)  หรือปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อรายได ้

(Y)     ซ่ึงในเร่ืองน้ี ในทฤษฎีรายไดป้ระชาชาติมีขอ้สรุปวา่  ประกอบดว้ยตวัแปรมหภาค การบริโภค 

(C)    และการลงทุน (I)    เขียนสมการไดเ้ป็น 
 

  Y  =  C + I  (รายไดถู้กกาํหนดโดยการบริโภคและการลงทุน) 
 

และ  Y  =  C + S  (รายไดถู้กแบ่งไปเพื่อการบริโภคและการออม) 

 

ในกรณีมีรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้ง (และเป็นเศรษฐกิจปิด)  จะได ้
 

  Y  =  C + I + G  ……………………………………… (1) 
 

  Y  =  C + S + T  ……………………………………… (2) 
 

หากนาํสมการ (1) และ (2) มาหาเง่ือนไขดุลยภาพ เราจะได ้
 

  C + I + G  =  C + S + T   
 

I  =   S + (T – G ) 71 
 

I  =   S    ……………………………………… (3) 

ดงันั้น  เราจะไดส้มการในบญัชีรายไดป้ระชาชาติท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นดุลยภาพจะมีสองเง่ือนไข      และ

เคนส์นาํไปใชใ้นโมเดล คือ 
   

Y  =  C + I + G   
 

 I   =   S     
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  ค่า S จะเป็นเงินออมของภาคเอกชน   ส่วน (T- G) จะเป็นเงินออมของภาครัฐบาล       เม่ือสองส่วนนาํมารวมกนั

ก็จะไดเ้ป็นเงินออมของเศรษฐกิจแบบปิด          ถา้เป็นเศรษฐกิจเปิด เราก็จะมีเงินออมจากต่างประเทศ (M – X : ดุล

บญัชีเดินสะพดัขาดดุล) รวมเขา้เป็นเงินออมของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด  
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จากสมการเอกลกัษณ์ (Identity Equation) ในสมการท่ี 1     เราสามารถท่ีจะกาํหนดใหร้ายไดป้ระชา- 

ชาติของประเทศสูงข้ึนไดโ้ดยทนัที เม่ือทาํให้ตวัแปรการบริโภค (C)   การลงทุน (I)    และการใชจ้่าย

ของภาครัฐบาล (G)   เพิ่มข้ึน 
 

 2) ตวักาํหนดในท่ีสุด (The Ultimate Determinants) ของรายได ้        เคนส์ไดก้าํหนดตวัแปร

อธิบายมากาํหนดตวัแปรการบริโภค (C)  และการลงทุน (I)          (ส่วนการใชจ่้ายของรัฐบาลใหเ้ป็น

ตวัแปรภายนอกหรือคงท่ี) 
 

 ระดบัการบริโภคถูกกาํหนดโดยขนาดของรายได ้  (Absolute   Income   :   Y)          สัดส่วน

การบริโภคต่อรายได ้จะถูกกาํหนดโดยนิสัยในการบริโภค       หรือก็คือ ค่าแนวโนม้ของการบริโภค 

(MPC : b)  เขียนสมการไดเ้ป็น 
 

  C  =  f (Y)        หรือ        C  =  a + b (Y) 
 

 การใชจ่้ายลงทุน  (I)     จะถูกกาํหนดโดยอตัราดอกเบ้ีย   และประสิทธิภาพส่วนเพิ่มของทุน 

(Marginal Efficiency of Capital) หรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนใหม่    ซ่ึงจะ

นาํไปใชห้าจาํนวนโครงการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด   จาํนวน

โครงการท่ีมีผลตอบแทนท่ีคาดไวสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียตลาดจะเกิดการลงทุนใหม่ในเศรษฐกิจ - เป็น

ส่ิงท่ีเคนส์อธิบายไว ้                แต่เม่ือนาํการลงทุนเขา้ไปในโมเดลจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียเป็นตวักาํหนด

ขนาดของการลงทุนในเศรษฐกิจ  เขียนสมการไดเ้ป็น 
 

  I  =  f (r)        หรือ        I  =  c - d (r) 
 

ในตอนน้ีสามารถท่ีจะเขียนโมเดลเศรษฐกิจมหภาคของเคนส์ไดเ้ป็น 
 

  Y  =  C + I + G  ……………………………………… (4) 

  C  =   a + b (Y)  ……………………………………… (5) 

   I  =    c - d (r)  ……………………………………… (6) 
 

 สมการท่ี 4  จะเป็นสมการเอกลกัษณ์ (Identity Equation) ของโมเดล        ในขณะท่ีสมการท่ี 

(5) และ (6) จะเป็นสมการพฤติกรรม (Behavioral  Equation)        เทคนิคการวเิคราะห์ท่ีเคนส์ใชเ้ป็น

วธีิการคณิตศาสตร์แบบง่าย ๆ          เม่ือสมการท่ี 4 เป็นสมการเอกลกัษณ์และเป็นการแสดงวา่ระบบ

เศรษฐกิจอยูใ่นดุลยภาพ (Equilibrium) เราสามารถแทนค่าลงในสมการท่ี 4   จะได ้
 

  Y  =  a + b (Y) + c - d (r) + G ……………………..……… (7) 
 

 จากสมการเราสามารถท่ีจะกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเพิ่มรายได ้(Y)       โดยเพิ่ม

การบริโภคอตัโนมติั (Autonomous Consumption)  คือ   ค่า Intercept (a)        และเพิ่มการลงทุนโดย
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อตัโนมติั (c)  และเพิ่มการใชจ่้ายของภาครัฐบาล (G)ได ้  นโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความซบัซอ้น

มากข้ึนคือ  การเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคและการลงทุน คือ   ค่าแนวโนม้ของการบริโภค (MPC  :  b)  

และค่าแนวโนม้ของการลงทุน (MPI : d)          ส่วนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีหาไดจ้ากสมการจะมี 

นโยบายอตัราดอกเบ้ีย  และนโยบายภาษี (T)       ถา้กาํหนดใหร้ายได ้(Y) เป็นรายไดท่ี้จบัจ่ายใชส้อย

ได ้(Yd = Y - T) 
 

 การศึกษาโมเดลมาถึงตอนน้ี             เราสามารถมีนโยบายการคลงั (Fiscal Policy) ใชใ้นการ

กระตุน้เศรษฐกิจให้หลุดจากวกิฤตการตกตํ่าทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่  (The  Great  Depression)    ของ

เคนส์ประกอบดว้ย     การเพิ่มการใชจ่้ายภารัฐบาล (G)     การลดอตัราภาษี (T) เพื่อทาํใหก้ารบริโภค

เพิ่มข้ึน   และการเพิ่มการลงทุนของภาครัฐบาล 72 
 

 เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเคนส์นาํมาใชใ้นโมเดลเพื่ออธิบาย   จะประกอบดว้ยกราฟและสมการ

คณิตศาสตร์ ซ่ึงทั้งสองดา้นจะใหค่้าท่ีเท่ากนัเสมอ 
 

 เม่ือเคนส์มีความเช่ือในประสิทธิผลของนโยบายการคลงั     โมเดลของเขาจึงสร้างข้ึนมาเพื่อ

อธิบายการทาํงานนโยบายการคลงัอยา่งชดัเจน       การวเิคราะห์ขนาดของการเปล่ียนแปลงในรายได ้

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการใชจ้่ายหรือการลงทุนภาครัฐบาล                เคนส์ นาํเอาทฤษฎีตวัทวคูีณ 

(Multiplier) ของ R. F.  Kahn มาร่วมวเิคราะห์             ตวัทวจีะช้ีถึงผลของการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้าย

เหล่าน้ีกบัรายได ้      ผลลพัธ์ก็คือ การเปล่ียนแปลงในรายไดจ้ะเท่ากบัผลคูณของการเปล่ียนแปลงใน

ค่าใชจ่้ายกบัค่าตวัทวคูีณ (∆Y = 
b−1

1
. ∆ G) 72

73      ตวัอยา่งเช่น ตวัทวเีท่ากบั 5    เม่ือรัฐบาลเพิ่มการ

ใชจ่้ายของภาครัฐบาล  2,000  ลา้นบาท     จะได ้ 5 x 2,000  =  10,000  ลา้นบาท           รายไดจ้ะเพิ่ม

เท่ากบัผลลพัธ์ท่ีคาํนวณได ้
 

 เทคนิคกราฟก็จะใหค้่าท่ีเท่ากนัแต่แสดงในรูปกราฟ        เส้น 45
. จะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงแกน Y 

และ C + I + G เท่ากนั หรือก็คือจุดดุลยภาพในตลาดสินคา้                 ส่วนเส้น C + I + G ก็คือการนาํ

ค่าของเส้นทั้งสามมารวมกนัอาจแสดงไดเ้หมือนสมการท่ี 7      เม่ือมีการใชน้โยบายการคลงัดา้นการ
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  ในบญัชีรายไดป้ระชาชาติ  จะแบ่งการลงทุนออกเป็นสองประเภท คือ   การลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุน

ของภาครัฐบาล  แต่วา่ในโมเดลมิไดแ้ยกออกมาแสดงใหเ้ห็นชดัเจน --- ผูเ้ขียน 
73

    การคาํนวณหาค่าตวัทว ี  สามารถหาโดยเทคนิคการคาํนวณแบบรอบ (Iteration)  เม่ือเกิดการเพ่ิมข้ึนใน ∆I หรือ 

∆G เราก็จะนาํมาคูณกบัค่า MPC ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน          ส่วนแรกจะเป็นเงินออมส่วนร่ัวไหล   และอีก

ส่วนจะเป็นรายไดใ้นรอบต่อไป         ถา้ทาํไปหลาย ๆ รอบจะเห็นค่าของรายไดใ้นแต่ละรอบค่อย ๆ ลดลงจนเหลือ

ศูนยห์รือถึงอินฟินิต้ี (ประมาณ 20 รอบ) เม่ือรวมผลกระทบทั้งหมดจะเท่ากบัการใชค้่าตวัทว ีคูณดว้ย ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

คร้ังแรก 
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ใชจ่้ายของรัฐบาล (G) เพิ่มข้ึน ทาํใหเ้ส้นเล่ือนข้ึนและไดดุ้ลยภาพใหม่ รายได ้(Y) จะเพิ่มข้ึน  ค่า ∆Y 

จะเท่ากบั 10,000 ลา้นบาท 

 
รูปภาพท่ี 7.1 การหาดุลยภาพในตลาดผลผลิต 
 

ส่วนการหาดุลยภาพในตลาดผลผลิต            สามารถหาไดจ้ากสองสมการ คือ   I = S     และ 

Y = C + I + G + X – M      การหาดุลยภาพโดยใชส้มการทั้งสองเป็นเทคนิคการหาดุลยภาพบางส่วน

เฉพาะในตลาดผลผลิต  ซ่ึงจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีเหมือนกนัไม่วา่จะใชส้มการใดหา 73

74        แต่การหาเส้น 

IS ในโมเดล IS – LM  จะหาจากสมการ I = S      และใหผ้ลลพัธ์ออกมาในรูปความสัมพนัธ์ของตวั

แปร คือ รายได ้(Y) และอตัราดอกเบ้ีย (r) เป็นตวัอธิบาย     เม่ือนาํเทคนิคการวเิคราะห์คือกราฟหรือ

คณิต- ศาสตร์มาใช ้ จะตอ้งแสดงใหเ้กิดเง่ือนไขดุลยภาพดว้ย  เราก็จะไดส้มการเป็น Y = α - β (r) 75 

                                                        
74

  นกัศึกษาท่ีตอ้งการพิสูจน์ความจริงในขอ้น้ีดูไดจ้ากขอ้มูลจริงในบญัชีรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย     ท่ี

เวบ็ไซด ์www.nesdb.go.th        หรืออาจใชว้ธีิการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีหนงัสือเศรษฐศาสตร์มหภาคทัว่ไปได้

แสดงไวก็้ได ้
75

  เม่ือเศรษฐกิจเป็นแบบปิด  จะแสดงสมการเป็น Y = C + I + G         เม่ือแทนค่าฟังกช์ัน่ของ C และ I ลงใน

สมการเราจะไดเ้ป็น Y = a + b (Y) + c – d (r) + G    (แต่ G เป็นค่าคงท่ี) 

Y =  
b
ca

−
+

1
 - 

b
d
−1

 (r) 

 เขียนใหม่ในรูป Reduced Form จะไดเ้ป็น 

Y = α - β (r) 

สมการ I = S    

c - d (r) = - g + h (y) 

Y = 
h

gc +
  - 

h
d

 (r)  

เขียนใหม่ในรูป Reduced Form จะไดเ้ป็น 

Y = α - β (r) 

Y 
Y1 

C+I+G 

Y = C+I+G 

C+I+G 2 

C+I+G 1 

45 

 
∆Y Y2 

http://www.nesdb.go.th/
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เทคนิคการวิเคราะห์ของเคนส์ในการหาเส้นตวัแทนของตลาดผลผลิตใชโ้มเดล IS       เคนส์

จะใชเ้ง่ือนไขของสมการท่ี 3  ,  I = S  มาเป็นแนวทางสร้างเส้น IS       การสร้างเคนส์ใชเ้ทคนิคกราฟ

มาช่วย  โดยจะแสดงฟังกช์ัน่การลงทุนและการออมตามเป็นจริง  คือ   S  =  f (Y)  =   -g + h.Y   และ 

I = f (r) =  c – d.r  ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 3    ส่วนในรูปท่ี 2 เป็นเส้นซ่ึงจะทาํให ้I = S         เม่ือลาก

จุดเช่ือมโยงสองจุดในรูปก็จะไดเ้ส้น IS    ท่ีแสดงเง่ือนไขดุลยภาพ I  =  S   ทุก ๆ จุดบนเส้น IS  และ

ยงัสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของระดบัรายได ้(Y)  กบัอตัราดอกเบ้ีย (r) ท่ีอยูใ่นดุลยภาพของระบบ

เศรษฐกิจ เพราะบรรลุเง่ือนไขดุลยภาพ I = S 

 
รูปภาพท่ี 7.2  การสร้างเส้น IS (โมเดล IS) 
 

ทฤษฎกีารเงิน 
 

 เคนส์   เป็นผูใ้หค้วามสนใจศึกษาดา้นการเงินสูง   เขาจึงนาํตลาดการเงินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ในโมเดลอยา่งสมบูรณ์   แต่ก็มิไดใ้หค้วามสนใจในประสิทธิผลของนโยบายมากเท่าใด  จะเห็นไดว้า่ 

นโยบายการเงินในโมเดลมีเพียงการเพิ่มปริมาณเงินและนโยบายอตัราดอกเบ้ีย      ละเลยตวัแปรดา้น

การเงินอ่ืน ๆ ไป 75

76     และในโมเดลก็ยงัไม่ยอมท่ีจะอธิบายการใชน้โยบายอตัราดอกเบ้ียอยา่งเปิดเผย 

(Explicit) เพียงแต่แสดงไวใ้นโมเดล 
 

                                                                                                                                                                

พิสูจน์สมการ    จะพบวา่ 1 – MPC = MPS      ดงันั้น 1 – b = h       และ การออมโดยอตัโนมติัจะเท่ากบัการบริโภค

อตัโนมติั      โดยค่าเงินออมอติัโนมติัจะเป็นค่าลบเพราะจะนาํไปใชใ้นการบริโภคเม่ือไม่มีรายไดเ้ท่ากบัจาํนวนการ

บริโภคโดยอตัโนมติั   ดงันั้น   g = a 
76

 ในยคุหลงัเคนส์จึงเกิดลทัธิเงินตรานิยม (Monetarist) ข้ึนมาอธิบาย 

IS (4) 

I 

r r 

S 

45 

ฟังกช์ัน่การออม (1) 
S 

Y 

ฟังกช์ัน่การลงทุน (3) 

I = S   (2) 

I 

Y 
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 แมว้า่หนงัสือ The General Theory of Employment , Interest and Money     จะแสดงใหเ้ห็น

วา่  เขาสนใจดา้นการเงินโดยเฉพาะในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียและการเงิน  แต่ความเช่ือส่วนตวัก็ไม่ทาํให้

เคนส์พยายามแสดงประสิทธิผลของนโยบายการเงินไวใ้นโมเดล      เพียงแต่แสดงความสัมพนัธ์ของ

ตลาดการเงินไวใ้นโมเดล  และแสดงรายละเอียดในตลาดการเงินใหส้มบูรณ์  ซ่ึงเป็นความสนใจของ

เคนส์               แต่เขาก็ไดอ้ธิบายอุปสงคข์องเงิน (Demand for Money : Md) ไวอ้ยา่งละเอียดโดยแยก

ออกเป็น 3 ส่วน คือ    การถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย    การถือเงินเพื่อป้องกนัเหตุฉุกเฉิน   และการถือ

เงินเพื่อเก็งกาํไร       โดยการถือเงินในสองประเภทแรกใหข้ึ้นอยูก่บัรายได ้(Y)     การถือเงินประเภท

หลงัข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย (r)           ส่วนอุปทานของเงิน (Ms) เคนส์กาํหนดให้เป็นตวัแปรนโยบาย    

โดยข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของธนาคารกลางวา่ จะใชเ้ม่ือไร เท่าใด จึงกาํหนดให้เป็นตวัแปรภายนอก 

เหมือนกบัการใชจ่้ายของภาครัฐบาล 

 

ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ 
 

 อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดการเงินถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินในระบบ

เศรษฐกิจ   ตลาดการเงินจะอยูใ่นภาวะสมดุลเม่ือความตอ้งการถือเงินสดกบัปริมาณเงินหมุนเวยีนใน

เศรษฐกิจเท่ากนัพอดี        เม่ือใดความตอ้งการถือเงินมีมากกวา่ปริมาณเงิน  อตัราดอกเบ้ียจะเพิ่ม  แต่

ถา้ปริมาณเงินมีมากกวา่ความตอ้งการถือเงินอตัราดอกเบ้ียจะลดลง   กลไกจะทาํการปรับตวัใหต้ลาด

เงินอยูใ่นดุลยภาพ และอตัราดอกเบ้ีย ณ จุดน้ีจะเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพของตลาดเงิน 
 

 เคนส์ไดส้ร้างเส้นดุลยภาพของตลาดเงิน  (โมเดล LM)          ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัรา

ดอกเบ้ีย (r) กบัรายได ้(Y)      โดยสมมุติใหต้วัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี (Ceteris Paribus)    โดยเฉพาะปริมาณ

เงิน        เม่ือใหร้ายได ้(Y) สูงข้ึน ก็จะมีผลต่อเส้นอุปสงคข์องเงินเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณเงินคงท่ี  เราก็จะ

หาอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพได ้(โดยใชก้ราฟหรือสมการคณิตศาสตร์)     ถา้ให้รายไดเ้ปล่ียนไปเร่ือย  ๆ   

เราก็จะไดอ้ตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ ณ จุดต่าง ๆ ของรายได ้       เม่ือนาํมาสร้างเป็นเส้น LM  เราก็จะได้

เส้นตวัแทนดุลยภาพในตลาดเงิน           เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium) ใน

ตลาดเงิน 
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รูปภาพท่ี 7.3 การหาดุลยภาพในตลาดเงิน 

 

ดุลยภาพบางส่วนของสองตลาด (โมเดล IS - LM) 77 
 

 ในตลาดเงิน        เคนส์ไดแ้สดงถึงวธีิการหาดุลยภาพของตลาดในรายได ้(Y) ณ ระดบัต่าง ๆ 

(จุดต่าง ๆ) จะมีอตัราดอกเบ้ีย (r) ดุลยภาพในตลาดเป็นเท่าไร     โดยสมมุติให้ตวัแปรอ่ืน ๆ ในระบบ

เศรษฐกิจคงท่ีไว ้   ซ่ึงถา้ตวัแปรท่ีสมมุติใหค้งท่ีเหล่าน้ีเปล่ียนแปลง (การใชน้โยบาย) ก็จะมีผลทาํให้

เส้น LM เคล่ือนข้ึนหรือลงไปทั้งเส้น   หรือกล่าวไดว้า่ ตลาดเงินมีการเคล่ือนตวัไปหาดุลยภาพ ณ จุด

ใหม่ 
 

 จะเห็นไดว้า่   ทั้งตลาดเงินและตลาดผลผลิตจะแสดงฟังกช์ัน่ความสัมพนัธ์ออกมาในรูปของ

ตวัแปรรายได ้(Y) และอตัราดอกเบ้ีย (r) เหมือนกนั     เป็นเทคนิคการวเิคราะห์ของเคนส์ เพื่อท่ีจะหา

ดุลยภาพในสองตลาดร่วมกนัได ้เป็นโมเดล IS – LM              ในโมเดลสามารถแสดงผลกระทบของ

การชดเชยอตัราดอกเบ้ียในสองตลาดระหวา่งกนัได ้  เป็นเทคนิคการวเิคราะห์ในโมเดลของเคนส์อีก

เช่นกนั                  จากรูปภาพจะเห็นดุลยภาพของเศรษฐกิจ ณ จุดเร่ิมตน้ของสองตลาดได ้ณ ท่ีจุด A  

                                                        
77

 โมเดล IS-LM ถูกพฒันาข้ึนมาโดย   John Hicks  and  Alvin Hansen  ในทศวรรษ 1930s และตน้ทศวรรษ 1940s  

แต่ก็มีแนวคิดส่วนใหญ่ของเคนส์อยูใ่นน้ี ซ่ึงไดถู้กวพิากยว์า่ทาํใหแ้นวคิดของเคนส์ดูอ่อนแอลง เพราะมิไดก้ล่าวถึง

แนวคิดของเคนส์ในเร่ือง บทบาทของค่าคาดหวงั และการปรับตวัของราคาและค่าจา้ง   แต่โมเดล IS-LM ก็ประสบ

ผลสาํเร็จมาก  เพราะการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงค่าความชนัของเสน้ IS และ LM   ใน

หนงัสือ General Theory นั้นถึงแมว้า่เคนส์จะเป็นนกัคณิตศาสตร์แต่เขาก็หลีกเล่ียงท่ีจะใชม้นัจึงทาํใหเ้ป็นท่ีถกเถียง

กนัมาจนทุกวนัน้ี  วา่ส่ิงท่ีเคนส์หมายถึงนั้นหมายถึงอะไร  

Md(Y1)   

Md(Y2) 

Ms 

       r2 

      r1 

r 

Md , Ms 

  r 

r2 

r1 

Y1 Y2 Y 

LM 

สมมุติฐาน ให้ Ms คงท่ี 

ถา้ทาํให้เส้น LM เล่ือนข้ึนหรือลง 

เป็นการผอ่นคลายขอ้สมมุติฐาน 

ให้ Ms เปล่ียนแปลงได ้
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(Y* และ r*)    เม่ือมีการใชน้โยบายการคลงัจะทาํใหเ้ส้น IS0  เล่ือนไปเป็น IS1   และไดดุ้ลยภาพท่ีจุด

ใหม่คือจุด B (Y1 , r*) 78       แต่การใชน้โยบายการคลงัโดยการเพิ่มรายจ่ายและการลงทุนภาครัฐบาล

จะทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน         นโยบายจึงมีผลของการชดเชย (Offset) ในดุลยภาพของสองตลาด

เกิดข้ึนดว้ย  ดุลยภาพสุดทา้ยจะเป็นท่ีจุด C (Y2 , r2) 

 
รูปภาพท่ี 7.4 การแสดงดุลยภาพในโมเดล IS – LM 

 

ทฤษฎกีารจ้างงาน 
 

 สาํนกัคลาสสิคเช่ือวา่   ความตอ้งการจา้งแรงงานเท่ากบัผลผลิตเพิ่มของแรงงาน (MPL)  และ

คนงานอยากทาํงานเม่ือค่าจา้งท่ีแทจ้ริง (Real Wage : W/P) เพิ่ม  เคนส์ไดน้าํวธีิการของนีโอคลาสสิค

มาใชแ้ละกาํหนดใหดุ้ลยภาพในตลาดแรงงานอยูท่ี่เส้นอุปสงคต์ดักบัเส้นอุปทานของแรงงาน     ตาม

รูปภาพ     ณ อตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงดุลยภาพจะมีการจา้งงานเตม็ท่ีเสมอ    ไม่วา่ตลาดจะเกิดการเปล่ียน 

แปลงอยา่งไรก็จะกลบัมาท่ีจุดน้ีเสมอ  เป็นไปตามหลกักฎธรรมชาติท่ีพวกคลาสสิคเช่ือและใชใ้น

ทฤษฎี 

 
รูปภาพท่ี 7.5 ดุลยภาพการจา้งงานในตลาดแรงงาน 
 

                                                        
78

  ถา้ใชก้ารหาโดยวธีิตวัทวคูีณจะไดผ้ลลพัธ์ ณ ท่ีจุดน้ี 
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 เคนส์ไม่เห็นดว้ยในเร่ืองค่าจา้งตอ้งเป็นค่าจา้งท่ีแทจ้ริง    และไม่เห็นดว้ยกบัการเพิ่มหรือลด

ค่าจา้งท่ีแทจ้ริง  เพื่อนาํพาตลาดไปสู่ดุลยภาพและมีการจา้งงานเตม็ท่ี (Full Employment)          เคนส์

มีความเห็นวา่       แรงงานจะสนใจค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Wage : W)  มากกวา่ค่าจา้งท่ีแทจ้ริง  

เพราะการคาํนวณค่าจา้งท่ีแทจ้ริงคาํนวณไดย้าก ตอ้งมีขอ้มูลสมบูรณ์ (เหมาะกบัยคุโลกาภิวฒัน์) ตาม

วสิัยของแรงงานจะไม่ยอมรับค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินลดลงอยา่งแน่นอนหากทาํเช่นนั้นจะทาํใหเ้กิดความ

ไม่พอใจจนถึงนดัหยดุงานก็ได ้แมสิ้นคา้จะถูกลงก็ตาม   และอาจไม่มีปฏิกิริยามากนกัเม่ือระดบัราคา

สินคา้เพิ่มสูงข้ึน  แต่ไม่ข้ึนเงินเดือน ทั้ง ๆ ท่ีค่าจา้งท่ีแทจ้ริงถูกลดลง 
 

 ในทรรศนะของสาํนกัคลาสสิค    มองวา่คนวา่งงานคือ คนข้ีเกียจ (Idle men)    แต่เคนส์มอง

วา่ในความเป็นจริงคนวา่งงานส่วนใหญ่มีความตอ้งการและยนิดีทาํงานถา้มีงานทาํ      แมว้า่ค่าจา้งจะ

ตํ่า           เคนส์เรียกการวา่งงานชนิดน้ีวา่ การวา่งงานแบบไม่สมคัรใจ (Involuntary Unemployment)  

สาํนกัคลาสสิคพิจารณาเฉพาะเม่ือมีการจา้งงานเตม็ท่ี        แต่มิไดพ้ิจารณาในสภาพเศรษฐกิจท่ีอยูใ่น

ระดบัตํ่ากวา่ คือ ระดบัท่ีมีการวา่งงานแบบไม่สมคัรใจ  ซ่ึงเคนส์ไดน้าํภาวะน้ีมาพิจารณาดว้ย  ดงันั้น

ทฤษฎีการจา้งงานของเคนส์จึงเป็นแบบทัว่ไป  เพราะพิจารณาทุกกรณี 

 

ดุลยภาพทัว่ไป (General Equilibrium) 
 

 การวเิคราะห์หาดุลยภาพทัว่ไปของเศรษฐกิจทั้งระบบ  เทคนิคท่ีเคนส์ใชเ้ป็นโมเดล AD–AS       

การหาอุปสงคร์วม (Aggregate Demand : AD) ของเศรษฐกิจ  เป็นการผนวกรวมตลาดสองตลาด คือ 

ตลาดผลผลิตและตลาดเงินตรา (ใชโ้มเดล IS – LM) มาใช ้  โดยเพิ่มตวัแปรราคา (P) เขา้ไปในโมเดล               

เม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมด   ตวัแปรราคาจะเก่ียวพนักบัปริมาณเงิน (Ms) ท่ีสามารถเป็นไปได ้   โดย

พิจารณาในรูปของปริมาณเงินท่ีแทจ้ริง (Real Money Supply : Ms/P) 
 

 เม่ือให้ราคาเร่ิมจาก P1          เราจะได ้  รายไดดุ้ลยภาพ  (Y*)   ตามแนวทางโมเดล  IS – LM   

สมมุติใหร้าคาเปล่ียนไปเป็น P2  ราคาสูงข้ึน     จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินท่ีแทจ้ริง (Ms/P) ลดลง  

เร่ิมแรกจะกระทบต่อตลาดเงินเพราะปริมาณเงิน (Ms) คงท่ี      แต่เม่ือราคาสูงข้ึนปริมาณเงินท่ีแทจ้ริง

ก็จะลดลงทาํใหร้ายไดดุ้ลยภาพลดลงดว้ย 78

79 (หรือเส้น LM เล่ือนไปทางซา้ย) เทคนิคทางกราฟ เราจะ

นาํตวัแปร P1 และ Y1 (หรือ Y* ) จากจุดดุลยภาพเร่ิมตน้มาพล๊อตจุดไว ้ และเม่ือให้ราคาเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน (P2)   เม่ือพิจารณาตามผลกระทบให ้Ms/P2 ลดลง  เส้น LM เล่ือนไปทางซา้ยในโมเดล IS – 

LM  จะไดค้่า Y2 ท่ีเป็นจุดดุลยภาพใหม่ นาํมาพล๊อตจุดท่ี 2       เม่ือลากเส้นเช่ือมสองจุดน้ีก็จะไดเ้ส้น

ดุลยภาพท่ีแทนตลาดทั้งสองเป็นเส้นอุปสงคร์วม (AD) ของตลาด    ในขั้นน้ีเทคนิคการวเิคราะห์เป็น

                                                        
79

 อีกแนวทางหน่ึงในการตรวจสอบทฤษฎี           สามารถใชท้ฤษฎีปริมาณเงินของ  เดวดิ  ฮูม  มาอธิบายไดเ้ช่นกนั 

P.Q = M . V         ถา้ให ้M และ V คงท่ี   เม่ือ P สูงข้ึน Q ก็ตอ้งลดลงอยา่งแน่นอน 
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การนาํตวัแปรราคา  (P)  เขา้สู่โมเดล      ก็จะไดเ้ส้นดุลยภาพท่ีแทนตลาดทั้งสองเป็นเส้นอุปสงคร์วม 

(AD) ของตลาด   ส่วนเส้นอุปทานรวม (Aggregate Supply : AS) หาจากตลาดแรงงาน 
 

 การหาผลผลิตดุลยภาพในตลาดแรงงาน      จะใชจ้าํนวนแรงงานจากดุลยภาพการจา้งงานใน

ตลาดแรงงานดงัในรูปมาคาํนวณ ณ ระดบัราคา (P) ท่ีใชค้าํนวณ  เม่ือใหร้ะดบัราคาเปล่ียนจะกระทบ

ตวัแปร W/P  ก็จะกระทบปริมาณการจา้งงานนาํปริมาณการจา้งงานไปหากบัฟังกช์ัน่การผลิตก็จะได้

ผลผลิตรวม (Y) ของเศรษฐกิจได ้      เม่ือมาถึงจุดน้ีก็จะได ้จุดดุลยภาพใหม่อีกหน่ึงจุด  นาํค่า P และ

ผลผลิตรวม (Y)ไปพล็อตในกราฟ       เราก็จะไดจุ้ดสองจุดเช่ือมโยงเป็นเส้นอุปทานรวม (Aggregate 

Supply :AS) ซ่ึงเป็นเส้นตวัแทนดุลยภาพของตลาดแรงงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง

รายได ้(Y) และราคา (P) เพื่อนาํไปใชใ้นโมเดล AD – AS 
 

 เม่ือใชโ้มเดล AD – AS วเิคราะห์  จึงเป็นการหาดุลยภาพทัว่ไปของระบบเศรษฐกิจ    ถา้เกิด

การเปล่ียนแปลงอะไรจะเกิดข้ึนในเศรษฐกิจ      การใชน้โยบายเศรษฐกิจมหภาคแกไ้ขจะตอ้งเปล่ียน 

ตวัแปรใดในโมเดล และมีขนาดเท่าใดจึงจะใหผ้ลลพัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งการและเหมาะสม    ก็สา- 

มารถจะหาได ้และเกิดการเคล่ือนตวัของจุดดุลยภาพใหม่ในเศรษฐกิจ         ส่วนใหญ่มีการใชเ้พื่อหา

เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Path) ในระยะสั้น          แต่ถา้เป็นระยะยาวจะตอ้งนาํ

การวเิคราะห์ทางดา้นอุปทานรวมเขา้มาร่วมพิจารณาก็จะเป็นแนวคิดของอีกสาํนกัหน่ึง        การตอบ

ปัญหาเศรษฐกิจจริง เคนส์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือมีการใชน้โยบายการคลงัจะทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั 

(อตัราการเจริญเติบโต)โดยเกิดผลกระทบต่อเส้นอุปสงคร์วมเล่ือนไปเป็นเส้นใหม่   รายไดจ้ะเพิ่มข้ึน

เท่ากบั ∆Y = Y2 - Y1  แต่ก็ทาํใหเ้กิดอตัราเงินเฟ้อ ∆P = P2 - P1               เป้าหมายสุดทา้ยท่ีสาธารณะ

ตอ้งการรู้คือ มีการขยายตวัของเศรษฐกิจเท่าใด  มีการลดการวา่งงานลงเท่าใด ก็สามารถตอบได ้และ

ในโมเดล AD–AS เคนส์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคโดยใชน้โยบายดา้น

อุปสงคร์วมจะทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัพร้อมกบัเกิดเงินเฟ้อเสมอ     หรือกล่าวไดว้า่  การเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจจะเกิดเงินเฟ้อข้ึน         ในระยะยาวแลว้ประเทศจะตอ้งประสบปัญหาการลดค่าของเงิน

ตลอดเวลา ดงัวลีท่ีเคนส์กล่าวไวว้า่ Long run we are dead  

 
รูปภาพท่ี 7.6 ดุลยภาพทัว่ไปใชโ้มเดล AD – AS 
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ลทัธิเศรษฐกจิหลงัเคนส์ (Post Keynesian School) 
 

 หลงัจากท่ีเคนส์เขียนหนงัสือ  The General Theory of Employment   ,   Interest and Money 

ในปี ค.ศ. 1936         ไดมี้นกัเศรษฐศาสตร์จาํนวนมากนาํมาวจิารณ์และศึกษา  มองทั้งแง่ดีและแง่ร้าย  

ยอมรับและไม่ยอมรับ ซ่ึงเป็นการนาํเอาทฤษฎีของเขาแกปั้ญหาเศรษฐศาสตร์มหภาค    เม่ือเกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่า เงินเฟ้อ และการวา่งงาน          นกัเศรษฐศาสตร์ในยคุต่อมาไดข้ยายความและอธิบาย

ใหล้ะเอียดมากข้ึน  กลายเป็นสาํนกัสาํคญัในเศรษฐกิจมหภาค  และยอมรับเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาค

กระแสหลกั (Main Stream Macroeconomic Though)       แมแ้ต่นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีแนวคิดแตกต่าง

และเกิดเป็นสาํนกัใหม่      ก็ยงัใชแ้นวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคของเคนส์เป็นกรอบท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์และอธิบายทฤษฎีของตวัเอง 

 

การสังเคราะห์ของกลุ่มคลาสสิคใหม่ (The New Classical Synthesis) 
 

 ภายในไม่ก่ีปีหนงัสือ General Theory ไดเ้ปล่ียนแปลงเศรษฐศาสตร์มหภาค    มิใช่ทุกคนจะ

เปล่ียนแปลงมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเห็นดว้ย แต่การถกเถียงกนัส่วนใหญ่ก็จะอยูใ่นแนวคิดแบบเคนส์   ใน 

ช่วงตน้ทศวรรษ 1950s  ความเห็นส่วนใหญ่ก็ยอมรับ โดยไดร้วมแนวคิดส่วนใหญ่ของเคนส์กบัแนว 

คิดของนกัเศรษฐศาสตร์คนอ่ืนในยคุตน้ ๆ   การรวมแนวความคิดท่ีแตกต่างน้ี เรียกวา่ การสังเคราะห์

ของกลุ่มคลาสสิคใหม่ (New Classical Synthesis)     ประกอบดว้ยนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงในยคุ

กลางศตวรรษท่ี 19     อาทิเช่น  Paul  A  Samuelson  ท่ีเขียนหนงัสือ Economics    เป็นเศรษฐศาสตร์

มหภาคท่ีทนัสมยัเล่มแรกในปี ค.ศ. 1955 
 

 พอล เอ แซมวลสัน (Paul A. Samuelson , ค.ศ. 1915 - 2009)      เขียนหนงัสือ Economics  ท่ี

ขายดีท่ีสุด   เป็นบุตรชาวโปแลนด ์ อพยพมาอยูส่หรัฐอเมริกา   เป็นศาสตราจารยส์อนท่ีสถาบนั MIT   

ตอนเรียนไดศึ้กษาแนวคิดของเคนส์จากหนงัสือของเคนส์และผูส้อน    แซมวลสันใชค้ณิตศาสตร์ใน

การอธิบายเศรษฐศาสตร์ เพื่อใหส้ั้นและกะทดัรัด     และเป็นผูน้าํเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคของ

เคนส์มาสอนนกัศึกษา  สาระสาํคญัในหนงัสือของเขามีดงัน้ี 
 

 สภาวะคงท่ี (Static)    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคของเขาอยูบ่นมูลฐานของดุลยภาพ     เช่น

ดุลยภาพของอุปสงคแ์ละอุปทานในสภาวะคงท่ี   เพราะส่ิงอ่ืน ๆ สมมุติใหค้งท่ี  เปล่ียนแต่รายไดแ้ละ

ราคา    ดุลยภาพเหล่าน้ีเป็นตาํแหน่งท่ีจะคงอยูน่านตราบเท่าท่ีพลงัขา้งนอกไม่มารบกวน 
 

 การเปล่ียนท่ีของเส้นอุปสงคร์วมและอุปทานรวม  ไม่ใช่เพราะราคาและรายได ้  (เพราะเป็น

ตวัแปรภายใน)    แต่เกิดจากตวัแปรเศรษฐกิจอ่ืนท่ีมิไดอ้ยูใ่นโมเดลเกิดการเปล่ียนแปลง    เช่น  ราคา

นํ้ามนัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่   วกิฤตการณ์นํ้ามนั     วิกฤตเศรษฐกิจโลก   วกิฤตตม้ยาํกุง้    วกิฤต

แฮมเบอร์เกอร์  ท่ีถือวา่เป็นตวัแปรภายนอก   ดุลยภาพเล่ือนไปท่ีระดบัใหม่ จะทาํให้ราคาและรายได้

เปล่ียน 
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 สภาวะใหส่ิ้งอ่ืนคงท่ีน้ีใชเ้ปรียบเทียบดุลยภาพระหวา่งท่ีหน่ึงกบัอีกท่ีหน่ึงท่ีปรับเปล่ียนไป 

เพื่อศึกษาทิศทาง การปรับ และพลงั ท่ีทาํใหป้รับเปล่ียน 
 

 ในช่วงทา้ย ๆ       นกัเศรษฐศาสตร์อเมริกนัเกือบร้อยละ 90 ไดห้ยดุเถียงกนัวา่เป็นกลุ่มเคนส์

หรือแอนต้ีเคนส์            แต่พยายามท่ีจะทาํการสังเคราะห์ส่ิงท่ีมีคุณค่าในเศรษฐศาสตร์เก่าและทฤษฎี

สมยัใหม่       ปรากฏการณ์และแนวคิดท่ีไดค้รอบงาํทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาจนถึงตน้ทศวรรษ 

1970s        ช่วงเวลาน้ีถือเป็นความกา้วหนา้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคอยา่งมหศัจรรย ์และเรียกยคุน้ีวา่ 

ยคุทองของเศรษฐศาสตร์มหภาค  เร่ิมตน้จากทศวรรษ 1940s จนถึงตน้ทศวรรษ 1970s 
 

 มีการสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ   ท่ีอธิบายใหง่้ายและครอบคลุมปัญหาท่ีแทจ้ริงมากข้ึน   และถูกนาํ 

มาใชใ้นการเรียน การสอน เศรษฐศาสตร์มหภาคในปัจจุบนั    อาทิเช่น โมเดล IS – LM    ทฤษฎีการ

บริโภค การลงทุน และอุปสงคข์องเงิน 79

80  และทฤษฎีการเจริญเติบโต (Growth Theory) 80

81   นอกจาก 

น้ี   ก็ยงัมีกลุ่มเศรษฐมิติท่ีพยายามสร้างโมเดลเศรษฐศาสตร์มหภาค  (Macroeconomic  Model)   เช่น 

Lawrence Klein  ของมหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนียในช่วงตน้ทศวรรษ 1950s    ผลจากการพฒันาระบบ

ขอ้มูลบญัชีรายไดป้ระชาชาติและคอมพิวเตอร์  ทาํใหข้นาดของโมเดลใหญ่มากข้ึนเร่ือย ๆ   มีผูส้ร้าง

อีกหลายคน (หรือหลายกลุ่ม)  เช่น Franco Modigliani      การพฒันาสะทอ้นให้เห็นการกา้วกระโดด

ในทางทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจกัษ ์นบัตั้งแต่ยคุสมยัของเคนส์เป็นตน้มา 

  

ลทัธิเงินตรานิยม (Monetarism School) 
 

 เป็นลทัธิเศรษฐกิจท่ีเนน้เร่ืองเงินตรามีบทบาทสาํคญัมากทางเศรษฐกิจ        ถือเป็นสายเลือด

หล่อเล้ียงเศรษฐกิจใหมี้พลงั       จึงตอ้งทาํการศึกษาปริมาณเงินท่ีนาํออกมาใชม้ากหรือนอ้ย      อตัรา

ดอกเบ้ีย ราคา จะเป็นเท่าไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัปริมาณเงินส่วนหน่ึง         สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารใน

การใหเ้ครดิตและออกเอกสารทางการเงินต่าง ๆ        รัฐจะตอ้งมีนโยบายการเงินอยา่งไร เพื่อปรับดุล

ทางเศรษฐกิจ             เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดจากเคนส์ท่ีมีการประเมินประสิทธิผลของนโยบายการเงิน

ค่อนขา้งตํ่า และมีเคร่ืองมือนโยบาย (Policy Instrument) ทางดา้นการเงินค่อนขา้งนอ้ย      นกัการเงิน

นิยมเช่ือวา่ในยคุเศรษฐกิจปกติในยคุทศวรรษ 1960s      นโยบายการเงินเป็นนโยบายท่ีมีประสิทธิผล

ค่อนขา้งมากกวา่นโยบายการคลงั และมีความเหมาะสมในการบริหารมากกวา่ดว้ย 

                                                        
80

 Franco Modigliani  และ  Milton Friedman   ไดย้นืยนัวา่ ตวัแปรท่ีสาํคญัคือ ค่าคาดหวงัเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรม

การบริโภค     ,    James Tobin  ไดพ้ฒันาทฤษฎีการลงทุนกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าปัจจุบนั (Present Value) 

ของกาํไรและเงินทุน       และยงัไดพ้ฒันาทฤษฎีอุปสงคก์ารถือเงิน เป็นทฤษฎีท่ีกาํหนดทางเลือกระหวา่งความแตก 

ต่างของสินทรัพยท่ี์พิจารณาในดา้นของสภาพคล่อง  ผลตอบแทน  และความเส่ียง 
81

 ทฤษฎีการเจริญเติบโตพฒันาโดย Robert  M  Solow  ในปี ค.ศ. 1956     พยายามจะหาวา่อะไรเป็นส่ิงกาํหนดการ

เจริญเติบโต  โดยกาํหนดใหเ้ป็นผลมาจากเงินออม และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
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 มิลตนั  ฟรีดแมน  (Milton Friedman    ค.ศ. 1912 - 2006)      เป็นนกัการเงินนิยมท่ีมีช่ือเสียง 

เป็นศาสตราจารยส์อนวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโก         จนเรียกเป็นสาํนกัชิคาโก 

(Chicago School) แทนลทัธิเงินตรานิยมก็ได ้             ในยคุทศวรรษ 1960s นกัเศรษฐศาสตร์ทัว่โลก

มีความเช่ือในแนวคิดของสาํนกัน้ีค่อนขา้งมาก     และมีการใชน้โยบายการเงินและการคลงัในการแก ้

ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคประกอบกนัไป 
 

 
 

 In the 1960s, debates between Keynesians and monetarist dominated the economic 

headlines. The debates centered around the effectiveness of monetary policy versus fiscal policy. 

 Keynes had emphasized fiscal rather than monetary policy as the key to fighting 

recessions.  The IS curve was quite steep : Change in the interest rate had little effect on demand 

and output. Thus , monetary policy did not work very well. 

 Friedman strongly challenged this conclusion. In a 1963 book , A Monetary History of the 

United States, 1867 – 1960, Friedman and Anna Schwartz painstakingly reviewed the evidence on 

monetary policy and the relation between money and output in the United States over a century. 

Their conclusion was not only that monetary policy was very powerful, but that movements in 

money did explain most of the fluctuations in output. They interpreted the Great Depression as the 

result of a major mistake in monetary policy, a decrease in the money supply due to bank failures – 

a decrease that the Fed could have avoided by increasing the monetary base, but did not. 

Keynesians versus Monetarist 

With such rapid progress , many macro - 

economists, who defined themselves as 

Keynesians , come to believe that the 

future was bright. The nature of fluctuation 

was increasingly well understood ,  the 

development of model allowed for a better 

use of policy. The time when the economy 

could be fine-tuned, and recession all but 

eliminated, seemed not far in the future. 
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 In the end , a concensus was in effect reached. Both fiscal and monetary policy clearly had 

effects. And if policy makers care about not only the level but also the composition of output, the 

best policy was typically a mix of the two. 

 

 R.G   Hawtrey       เจา้หนา้ท่ีการเงินขององักฤษเขียนหนงัสือเก่ียวกบัเศรษฐกิจการเงินหลาย

เล่ม          มีแนวคิดเก่ียวกบัธนาคาร  สามารถวางขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใหเ้ครดิตเพื่อรักษาเสถียรภาพ 

ดว้ยการยดืหดเครดิตใหถู้กจงัหวะ 
 

 เม่ือใดเกิดปัญหาในเศรษฐกิจมหภาค         เขาไดเ้สนอแนะวธีิแกต่้าง ๆ    เช่น     การซ้ือขาย

พนัธบตัรและหลกัทรัพยรั์ฐบาล (Open Market Operation)    การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนลด (Change 

in the Rediscount Rate)     การเพิ่มลดอตัราเงินสดสาํรองตามกฎหมาย (Legal Reserve) ของธนาคาร

พาณิชยก์บัธนาคารกลาง 81

82   การเพิ่มลดอตัราดอกเบ้ีย    และการจาํกดัเงินสาํรองของธนาคาร

พาณิชย ์ จะเป็นวธีิสกดัเงินเฟ้อได ้    และสามารถกาํกบัดูแลใหเ้ศรษฐกิจสามารถขยายตวัไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 
 

 ฟรีดแมน    เป็นผูเ้ห็นความสาํคญัของเงินตราและประสิทธิผลของนโยบายการเงิน          ใช้

ควบคุมการข้ึนลงของภาวะเศรษฐกิจ      ส่ิงสาํคญัท่ีใชป้รับรายไดป้ระชาชาติไดแ้ก่ปริมาณเงินในมือ

ประชาชน (Supply of Money)           ในยคุท่ีลทัธิน้ีเฟ่ืองฟูมีความเช่ือถือในประสิทธิผลของนโยบาย

การเงินค่อนขา้งมาก            ผูบ้ริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศต่าง ๆ ใชน้โยบายการเงิน

เป็นนโยบายหลกัในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคทั้งเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแกปั้ญหา

ในเศรษฐกิจมหภาค มีการคิดเคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น  สหรัฐอเมริกา

ไดอ้อกกฎหมายให้รัฐบาลของทุกพรรคท่ีเป็นรัฐบาลจะตอ้งมีการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3 – 5 ทุกปี  เพื่อใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง               ธนาคารโลก (World Bank) สร้าง

เคร่ืองมือควบคุมปริมาณเงินผา่นธนาคารกลางและแนะนาํใหเ้ป็นเคร่ืองมือบริหารการเงินใหก้บั

ประเทศต่าง ๆ       การคบคุมเครดิตของระบบเศรษฐกิจผา่นธนาคารพาณิชย ์     การใชน้โยบายอตัรา

ดอกเบ้ีย   เป็นตน้ 
 

 ทั้ง ฟรีดแมน และ แซมมวลสัน   เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียงในสหรัฐอเมริกา  

แซมมวลสันไดรั้บรางวลัโนเบิล ในปี  ค.ศ. 1992            ส่วนฟรีดแมน  ไดรั้บรางวลัในปี  ค.ศ. 1976 

ทฤษฎีการเงินของฟรีดแมนส่วนใหญ่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัปริมาณเงิน  (Supply  of  Money)     ใน

เศรษฐกิจ  และมีความเห็นวา่ บทบาทของรัฐบาลควรมีขอบเขตจาํกดั          ในความคิดของฟรีดแมน 

การใชน้โยบายการเงินในช่วงเวลานั้นค่อนขา้งจะมีบทบาทนอ้ยเกินไปท่ีควรจะไดรั้บ      และมีความ

                                                        
82

 ธนาคารกลาง  (Central  Bank)   หมายถึง    ธนาคารของรัฐบาลมีหนา้ท่ีบริหาร ควบคุม ดูแล ธุรกรรมทางการเงิน

ของประเทศและธนาคารพาณิชย ์ รวมทั้งการพิมพธ์นบตัร และเป็นผูใ้ชน้โยบายการเงิน 
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เช่ือวา่    นโยบายการเงินมีประสิทธิผลทางนโยบายมากกวา่นโยบายการคลงั    นโยบายการเงินควรมี

อิทธิพลกบัจาํนวนปริมาณเงินท่ีไหลเวยีนอยูใ่นเศรษฐกิจ 
 

 ฟรีดแมน  สนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่             การเจริญรุ่งเร่ืองทางเศรษฐกิจนบัจากสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง           เป็นผลมาจากการปรับเศรษฐกิจให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

(Fine Tune) โดยผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ   และเห็นวา่ควรหลีกเล่ียงการทาํผดิพลาดอยา่งมหนัตเ์หมือนท่ี

เคยเกิดข้ึนในสงครามโลกท่ีมีการตดัสต๊อกของเงินในเศรษฐกิจลงมาอยา่งรุนแรงและนาํไปสู่การ

ตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง          ส่วนการเกิดวฎัฎจกัรข้ึนลงนั้น ทั้งนโยบายการเงินและการคลงั

ไม่สามารถขจดัผลกระทบน้ีได ้ แต่ใชเ้ป็นการแกไ้ขไดม้ากกวา่ 
 

 การเสนอแนะนโยบายการเงิน          ใหธ้นาคารกลางของสหรัฐ  (Federal  Bank)    มีการใช ้

นโยบายการเงินแบบอตัโนมติั   คือ    มีการขยายปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในแต่ละปีตาม

ตวัเลขท่ีเหมาะสมและเสนอแนะ  จะเป็นนโยบายท่ีมีประสิทธิผล      ถา้ดาํเนินการควบคู่ไปกบัความ

พยายามท่ีจะลดราคาไม่เคล่ือนไหว (Price Rigidity) อนัเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจ     จะทาํใหเ้กิด

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ          ฟรีดแมนยงัเช่ือวา่ การเพิ่มปริมาณเงินทีละนอ้ยอยา่งต่อเน่ือง จะเป็น

แนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรักษาใหเ้กิดอุปสงคร์วม ณ ท่ีระดบัการจา้งงานเตม็ท่ี 
 

 ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม        ฟรีดแมนเห็นวา่    บทบาทของรัฐควรมีจาํกดั ควรเป็นผูก้าํกบั 

ดูแล มากกวา่          และควรจดัเตรียมโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพใหเ้กิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ  

ส่วนผูดู้แลเศรษฐกิจก็ควรจะดาํเนินนโยบายเพื่อรักษาส่ิงน้ีไว ้      ฟรีดแมนยงัเห็นวา่ รัฐบาลนอกจาก

มีบทบาทท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ     เช่น    เป็นผูดู้แลเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น   การดูแลความปลอดภยัของ

ประชาชนแลว้  ยงัมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลขนาดของปริมาณเงินท่ีเหมาะสมในระบบเศรษฐกิจดว้ย 
 

 ในยคุทา้ยศตวรรษท่ี 20    เศรษฐกิจโลกไดข้ยายขอบเขตของตลาดการเงินอยา่งกวา้งขวาง มี

การพฒันาตลาดการเงินประเภทใหม่ ๆ เกิดข้ึนในประเทศกาํลงัพฒันา  และสร้างเร่ืองมือทางการเงิน 

(Financial Instrument) ใหม่  ข้ึนในประเทศพฒันาแลว้    อาทิเช่น  ตลาดทุนหรือตลาดหุน้ ตลาดตรา

สารหน้ี ตลาดเก็งกาํไรในตลาดการเงิน                  เศรษฐกิจโลกขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วจน

นกัเศรษฐศาสตร์เช่ือวา่เป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณเงินในเศรษฐกิจโลกอยา่งมากนัน่เอง   และเรียก

แนวทางการพฒันาแบบน้ีวา่ Financial Deepening  
 

 เศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์ (Globalization Economy) ท่ีครอบงาํเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั      มีการ

ผอ่นคลาย กฎ ระเบียบ ทางดา้นการเงินของประเทศต่าง ๆ     ในยคุทา้ยศตวรรษท่ี 20  ตามคาํแนะนาํ

ของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund : IMF)  เพื่อใหร้ะบบการเงินโลก

เป็นไปอยา่งเสรี รวมทั้งประเทศไทยดว้ย                ปัจจุบนัการผอ่นคลายกฎ ระเบียบ (Deregulation) 

ไดเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการควบคุมการเคล่ือนยา้ยเงินทุน   (Capital   Movement)  ระหวา่งประเทศ  

การเปิดเสรีเขา้มาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศ          ระบบขอ้มูล ข่าวสาร มีการเผยแพร่



 187 

อยา่งเสรีและรวดเร็วผา่นระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมส่ือสาร                 เขา้สู่ยคุ Information 

Technology (IT)      ปัจจยัต่าง  ๆ  เหล่าน้ีทาํใหน้โยบายอตัราดอกเบ้ียภายในประเทศถูกกระทบอยา่ง

รุนแรงและหลีกเล่ียงมิได ้      อตัราดอกเบ้ียในต่างประเทศมีอิทธิพลต่ออตัราดอกเบ้ียภายในประเทศ

ผา่นการเคล่ือนยา้ยเงินอยา่งเสรี         ยิง่ระบบการเงินประเทศเสรีมากเท่าใด  การควบคุมกาํกบั  ดูแล 

อตัราดอกเบ้ียยิง่ยากมากข้ึน    จนธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในโลกยอมรับวา่ นโยบายการเงิน

ในยคุน้ีมีประสิทธิผลลดลงอยา่งมาก      และหนัไปใชท้ฤษฎีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุทา้ยศตวรรษท่ี 20 

มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


