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บทที่ 1
การศึกษาประวิติลทั ธิเศรษฐกิจ
วิวฒั นาการของลัทธิ เศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
แนวความคิดแบบพื้น ๆ ในยุคสมัยของสังคมเรี ยบง่าย
สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ถือว่าเป็ นลัทธิเศรษฐกิจน่าจะเริ่ มต้นใน
สมัยฮิบรู แล้วมาสู่ ยคุ กรี กและยุคกลาง ก่อนที่จะมาถึงรุ่ งอรุ ณของลัทธิ ทุนนิยมเป็ นยุคการสถาปนา
เศรษฐศาสตร์ การเมืองและยุคธรรมชาตินิยม ที่ถือเป็ นต้นกําเนิดเศรษฐศาสตร์ที่เป็ นศาสตร์อย่างแท้
จริ ง เพราะเป็ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่เป็ นระบบที่สุดครั้งแรกและเป็ นที่มาของลัทธิ คลาสสิ ค การ
พัฒนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ยงั เกิดขึ้นต่อเนื่ องเรื่ อยมาจนถึงยุคปั จจุบนั
ลัทธิเศรษฐกิจ (Economic Thought or Doctrine) แรกเริ่ มเดิมทีครอบคลุมเนื้ อหาด้านทฤษฎี
ลัทธิ หรื อหลักคําสอน กฎและหลักการ(Generalization) และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ เพื่อศึกษาและ
หาข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั ญหาและปรากฏการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ แต่ลทั ธิ เศรษฐกิจมิใช่ทฤษฎีหรื อเครื่ องมือ
และเทคนิควิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ตายตัว ลัทธิ เศรษฐกิจขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ (Phenomena)
ปัญหา และความผันแปรด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วย ลัทธิ เศรษฐกิจเป็ นคําสอนของบุคคลอันมาก
หลายและเป็ นเรื่ องทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเห็นของบุคคลหรื อคณะบุคคล ว่าลัทธิ ของผูใ้ ดคณะใดจะ
มีอิทธิ พลมากกว่า ลัทธิ เศรษฐกิจนี้มีอยูม่ ากมายหลายอย่างต่างกัน ยิง่ มีเจ้าลัทธิ มากเพียงใด ก็มีลทั ธิ
มากเพียงนั้น ลัทธิ เศรษฐกิจจึงขาดความแน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ว่าลัทธิ ใดมีอิทธิ พลมากกว่า 1
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การก่อเกิดขึ้นของลัทธิ เศรษฐกิจ ขึ้นอยูก่ บั ความผันแปรของสถานการณ์ การเมือง ศีลธรรม
ศาสนา และปรัชญาทางสังคม รวมตลอดถึงกรอบประเพณี จารี ต ค่านิยมทางสังคม และไม่ถูกกําหนด
ให้ตายตัวกับทฤษฎี เครื่ องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ลัทธิ เศรษฐกิจมีพฒั นาการสองแนวทาง แนวทางที่หนึ่งคือ เศรษฐกิจที่เป็ นอยูม่ ีกรอบและ
สถาบันเศรษฐกิจของตนเอง และยังมีขอบเขตเพื่อการสํารวจตรวจสอบที่ลึกซึ้ งและเข้มข้น ซึ่ งจะนํา
ไปสู่ หลักการพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์และสร้างทฤษฎีต่อไป อีกแนวทางหนึ่งความเป็ นพลวัตรของ
เศรษฐกิจนําไปสู่ หลักการพื้นฐานเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ความเป็ นพลวัตรของระบบเศรษฐกิจนี้
เอง เป็ นความท้าทายของนักเศรษฐศาสตร์ ที่ตอ้ งการแสวงหาคําตอบให้ได้ ความเป็ นพลวัตรของ
ระบบเศรษฐกิจนํามาซึ่ งประเด็นปั ญหาและปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน
นํามาซึ่ งความต้องการ
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ทวี ตะเวทีกลุ , ลัทธิเศรษฐกิจ (สมาคมเศรษฐศาสตร์ , ธรรมศาสตร์ , 2519) หน้า 1
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เครื่ องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใหม่ ๆ และดีกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปั ญหาทาง
เศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

ประวัติลทั ธิเศรษฐกิจ ขอบเขต ความเป็ นมา และความหมาย
เศรษฐศาสตร์ พยายามอธิ บายถึงการแสวงหาความมัง่ คัง่ จึงได้เกิดกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ข้ ึน มีผเู ้ ขียนสนับสนุนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตลอดจนวิจารณ์วา่ ควรจะเป็ นอย่างไร
เป็ นทางให้เกิดลัทธิ เศรษฐกิจอื่น ๆ ขึ้นตามมาอีก เมื่อเวลาผ่านไป
ประวัติลทั ธิ เศรษฐกิจ (History of Economic Thought or Doctrines)
แปลตรง ๆ ได้วา่
ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจ จึงจับเค้าได้วา่ เป็ นการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ คนสําคัญในเรื่ องต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ แต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั
ลัทธิ เศรษฐกิจเป็ นแนวคิดหรื อหลักปรัชญาของแต่ละสํานักหรื อเป็ นการอธิ บายวิธีการต่าง ๆ
ที่อยูใ่ นประวัติศาสตร์ ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งมีคุณค่าพอที่จะอธิบายให้เป็ นสํานักคิด การศึกษา
รากฐานของ “ความคิด” จะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ความเชื่ อ (Ideology) กับเทคนิคในการพิจารณา
ปั ญหาต่าง ๆ
ถ้าสามารถแยกสองส่ วนนี้ออกมาให้ชดั เจน ก็จะเข้าใจลัทธิ เศรษฐกิจนั้นได้อย่าง
ลึกซึ้ ง ในทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ บางคนจะศึกษาความเชื่อกับเทคนิคในการพิจารณาปั ญหา
ทางเศรษฐกิจแยกออกจากกัน
เนื่ องจากความเชื่ อเป็ นเรื่ องของกาลสมัยซึ่ งแต่ละประเทศจะไม่
เหมือนกัน
ด้วยเหตุที่ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็ นปั ญหาทางสังคม ย่อมจะแยกออกจากภาวะแวดล้ อมและ
ความเชื่อไม่ได้ การพิจารณาทั้งสองสิ่ งพร้อมกันจะช่วยทําให้สามารถอธิ บายเหตุการณ์และปั ญหา
ที่เกิดขึ้นได้ดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นการใช้เทคนิคในการพิจารณาปั ญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องสนใจภาวะ
แวดล้อมและความเชื่ อควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้การพิจารณานั้นถูกต้องตามความเป็ นจริ ง การศึกษา
ประวัติลทั ธิ เศรษฐกิจ จึงต้องศึกษาแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ และเหตุการณ์ภาวะแวดล้อมที่
เกิดขึ้น ในขณะที่แสดงความคิดเห็นด้วยจึงจะเป็ นการศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ในขณะที่นกั เศรษฐศาสตร์ ยุคปั จจุบนั ยังมิได้ถูกจัดให้อยูใ่ นสํานักไหน ก็จะจัดให้อยูใ่ นลัทธิ
(สํานักคิด) ที่มีมาก่อนหน้านี้ แล้ว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วงเวลาใหญ่ ๆ
ยุคโบราณ เช่น ยุค Greco – Roman , อินเดีย , เปอร์ เซีย , อาหรับ และจีน ยุคก่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่
ก็จะประกอบด้วยกลุ่มพาณิ ชยนิยม และกลุ่มธรรมชาตินิยมหรื อฟิ ซิ โอแครต และยุคเศรษฐกิจสมัย
ใหม่ เริ่ มจาก อดัม สมิธ และพวกในกลุ่มคลาสสิ ค
ในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 18 นี้เองทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ได้พฒั นาอย่างเป็ นระบบนับจากการเริ่ มต้นยุคเศรษฐกิจใหม่
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ลัทธิ ที่มีผเู ้ ชื่อถือมากและเป็ นทฤษฎีหลักที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จัดว่าเป็ น เศรษฐศาสตร์กระแส
หลัก (Mainstream Economic) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า เศรษฐศาสตร์ แบบเถรตรง (Orthodox Economic)
ภายในเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักความแตกต่างก็ยงั มี 2 ส่ วนแนวคิดในอดีตที่มีอิทธิ พล เช่น สํานัก
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสํานักสถาบันเศรษฐกิจ (Institutional Economics) 3 ได้เริ่ มตายหายไป
จากอิทธิ พล และตอนนี้ถูกเรี ยกว่าเป็ น Heterodox Approach
และยังมีกลุ่มอื่น ๆ อีก Thermo
economics 4 พวกกลุ่ม Heterodox Approach ส่ วนใหญ่จะไม่ได้พดู เกี่ยวกับทฤษฎีหลักที่ใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั แต่จะเป็ นการพูดในลักษณะวิจารณ์แนวความคิดกระแสหลัก
1
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ประวัติศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
ประวัติศาสตร์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์ จะเกี่ยวพันกับนักคิดที่คิด และใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกัน
ในหัวข้อต่าง ๆ และกลายมาเป็ นเศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political Economy) นับจากยุคอดีตมาจนถึง
ยุคปัจจุบนั ซึ่งก็แบ่งแยกออกได้เป็ นหลายกลุ่ม นักปรัชญาในยุคโบราณ เช่น อริ สโตเติล ได้พดู ถึง
แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสวงหาความมัง่ คัง่ (Wealth Acquisition) และตั้งคําถามไว้วา่ ทรัพย์สิน
ควรจะอยูใ่ นกลุ่มของเอกชนหรื อรัฐจึงจะดีที่สุด ในยุคกลางก็จะมีลทั ธิการศึกษา (Scholasticism)
อาทิเช่น โทมัส อควิแนส ที่ได้โต้แย้งในขอบเขตของคุณธรรมในธุ รกิจที่ควรจะขายสิ นค้าที่ราคา
ยุติธรรม (Just Price)
นับจากยุคกลางมา เศรษฐศาสตร์ ได้พฒั นาขึ้นมาในประเทศตะวันตก จนถึงศตวรรษที่ 21
ยุคปัจจุบนั นักปรัชญาชาวสก็อต อดัม สมิธ (Adam Smith) ถูกยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์
ยุคใหม่ จากงานเขียน The Wealth of Nation
แนวความคิดของเขาถูกสร้างขึ้นมาจากงานของ
นักเศรษฐศาสตร์ ก่อนหน้านี้ในศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะกลุ่มฟิ ซิ โอแครต (Physiocrat) งานของสมิธ
ปรากฏขึ้นในช่วงยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ซึ่ งสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ
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เศรษฐศาสตร์กระแสหลักแยกออกเป็ นกลุ่ม Saltwater School พวกกลุม่ Berkeley , Harvard , MIT ,Pennsylvania
, Princeton และ Yale
และอีกกลุ่มที่นิยมการค้าเสรี เป็ น Freshwater School แทนด้วยกลุ่ม Chicago School of
Economic , Carnegie Mellon University , University of Rochester และ University of Minnesota .
3
Thorstein Veblen (1857 - 1929) เป็ นผูก้ ่อตั้งสํานักสถาบันทางเศรษฐกิจ
นําเรื่ องจิตวิทยาและพฤติกรรมของ
มนุษย์และสถาบันที่มนุษย์สงั กัดอยู่ เช่น พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน สถานธุรกิจ อุตสาหกรรม ธนาคาร
สมาคม ฯลฯ เข้ามาพิจารณาประกอบในการอธิบายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เขาได้วจิ ยั พฤติกรรมทางจิตวิทยา เพื่อ
อธิบายพลังจูงใจที่อยูเ่ บื้องหลังการทําให้คนทํางาน และได้พบว่า สถาบันที่มนุษย์อาศัยอยู่ ธรรมชาติของมนุษย์
และประเพณีของสังคม มีส่วนทําให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปตาม
4
ประกอบด้วยกลุ่มอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั อาทิเช่น Feminist , Green Economics , Post Autistic
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ผูท้ ี่ศึกษาต่อมาหลัง สมิธ เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ยคุ คลาสสิ ค ประกอบด้วย โรเบิร์ต มัลทัส ,
จอห์น แบพติส ซายน์ , เดวิด ริ คาร์ โด และ จอห์น สจ๊วต มิล กลุ่มนี้ได้ศึกษาแนวทางการใช้ ที่ดิน ,
ทุน , แรงงาน , การกระจายรายได้ , โมเดลที่เกี่ยวกับประชากร และการค้าระหว่างประเทศ ในขณะ
ที่ในกรุ งลอนดอนตอนนั้นคาร์ ล มาร์ กซ์ ได้วจิ ารณ์ระบบทุนนิยม ซึ่ งอธิ บายในรู ปของการเอาเปรี ยบ
(Exploitation) การลดค่าความเป็ นมนุษย์ (Alienate) และในช่วงปี ค.ศ. 1870 กลุ่มเศรษฐศาสตร์
นิโอคลาสสิ ค ได้พยายามที่จะก่อตั้งการอธิ บายเศรษฐศาสตร์ แบบ Positive เป็ นการใช้คณิ ตศาสตร์
และอยูบ่ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ซึ่ งอยูเ่ หนือนโยบายเศรษฐกิจแบบ Normative
ภายหลังสงครามโลก จอห์น เมย์นาร์ ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ได้มีปฏิกิริยาต่อต้าน
การห้ามรัฐบาลเข้ามายุง่ เกี่ยวในเศรษฐกิจ โดยให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจให้ใช้นโยบายการ
คลังไปกระตุน้ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์เพื่อให้เกิดการเจริ ญเติบโต
ในตอนนี้ โลกได้แบ่งเศรษฐกิจ
ออกเป็ นสองฝ่ าย ฝ่ ายทุนนิยมโลกที่หนึ่ง คอมมิวนิสต์โลกที่สอง และประเทศกําลังพัฒนาโลกที่
สาม
บุคคลอื่น ๆ เช่น มิลตัน ฟรี ดแมน (Milton Friedman) ได้เตือนถึงแนวทางที่กาํ หนดคนให้
เป็ นทาส และความเป็ นไปไม่ได้ในการผลิตแบบสังคมนิยม
พวกเขาได้เน้นทฤษฎีอยูบ่ นอะไรที่
สามารถทําให้การเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องประสบผลสําเร็ จ โดยใช้นโยบายการเงิน และการปล่อย
เสรี ทางกฎ ระเบียบ (Deregulation) ด้านการเงิน เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มการเงินนิยม (Monetarist)
ในทศวรรษ 1970s เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส์ได้หยุดลง และเกิดเศรษฐศาสตร์ มหภาค
แบบคลาสสิ คใหม่ (New Classical Macroeconomic) ที่พฒั นาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ ที่โดดเด่น เช่น
Robert Lucas , Edward C. Prescott ผูซ้ ่ ึ งพยายามใช้กลไกเศรษฐกิจจุลภาคแบบนิ โอคลาสสิ คมาช่วย
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาในเศรษฐศาสตร์ มหภาค กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ เคนส์ใหม่ (New Keynesian)
เช่น Paul Krugman , Edward Phelps , John E. Taylor และ Huw Dixon ได้ตอบสนองกับการวิพากย์
ในประเด็นปั ญหาในกลุ่มนี้ และในท้ายสุ ดได้ก่อเกิดเป็ นกลุ่ม New Neoclassic Synthesis ในเศรษฐ
ศาสตร์ มหภาค ในขณะที่นกั เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา (Development Economist) เช่น Amartya Sen
และนักเศรษฐศาสตร์ ขอ้ มูลข่าวสาร (Information Economist) เช่น Joseph Stiglitz ได้นาํ เสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ความสั มพันธ์ กบั ศาสตร์ แขนงอืน่
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและประวัติลทั ธิ เศรษฐกิจ มีความหมายอย่างไร ประวัติศาสตร์เป็ น
การจดบันทึกเรื่ องราวของมนุษย์ชาติที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และสถาบันทางสังคมอื่น ประวัติศาสตร์ ยงั แสวงหาคําตอบเพื่อทราบเหตุและผลของเหตุการณ์ใน
อดีต รู ปแบบทางความคิด และการจัดองค์กรของมนุษย์ แสวงหาพลังที่บงั คับให้มนุษย์กระทําในสิ่ ง
ที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นเหตุผลของความสําเร็ จและล้มเหลว
จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นการบันทึก
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ประวัติศาสตร์ องค์รวมหรื อประวัติศาสตร์ ของมวลมนุษย์ชาติในทุกมิติของพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้น
ในอดีต
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ เป็ นการจดบันทึกเรื่ องราวด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต ว่าเกิดจาก
สาเหตุอะไร ส่ งผลกระทบอย่างไร พัฒนาการทางเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ ปัจจุบนั ได้
อย่างไร ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจจึงเป็ นการจดบันทึกเรื่ องราวคําสอน (Doctrine) หรื อแนวคิดของ
บุคคล หรื อคณะที่มีอิทธิ พลในยุคนั้น ๆ และยังทรงอิทธิ พลมาถึงปั จจุบนั ประวัติลทั ธิเป็ นเรื่ องที่มี
รายละเอียดมากกว่าประวัติศาสตร์และลึกซึ้ งกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ เพราะเป็ นการศึกษาต้นตอ
หรื อรากเหง้าของปั ญหา วิธีแก้ปัญหาตามแนวคําสอน ผลสัมฤทธิ์ ของการแก้ปัญหาตามแนวคําสอน
หรื อเป็ นการศึกษาจุดเด่นทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ที่ทรงอิทธิ พลต่อการนําไปปฏิบตั ิและ
ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อสังคม
เหตุการณ์ของมนุษย์ชาติที่เกิดขึ้นในอดีตและส่ งผลกระทบต่อสถาบันสังคม ส่ วนใหญ่เป็ น
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเป็ นผลพวงที่เกิดขึ้นจากแนวคิดหรื อหลักคําสอนหรื อลัทธิเศรษฐกิจ อาทิเช่น
แนวคิดของพลาโตให้ชนชั้นปกครองต้องปลอดจากการถือครองทรัพย์สินส่ วนตน ซึ่ งต่อมาเป็ น
แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ ลัทธิ พาณิ ชยนิยมนํามาซึ่ งการล่าอาณานิคม ลัทธิ ธรรมชาตินิยมก่อให้เกิด
การปฏิวตั ิใหญ่ในฝรั่งเศส ลัทธิ คลาสสิ คนํามาซึ่ งระบบทุนนิยม ก่อเกิดชนชั้นกรรมาชีพและนํามา
ซึ่ งสงครามระหว่างชนชั้น ลัทธิ เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยก่อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบัน
สังคม
คาร์ ล มาร์ กซ์ ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในความสัมพันธ์กบั วิชาประวัติศาสตร์ อย่างแนบ
แน่น โดยกําหนดประวัติศาสตร์ ให้เป็ นกรอบการวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่จะได้ ดังที่มีความเห็นว่า
เศรษฐกิจสําคัญกว่าการเมือง และใช้หลักเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยเดียวในการอธิ บายประวัติศาสตร์ หรื อ
ถือว่าเป็ นพลังเดียว เป็ นตัวกําหนดตัวเดียวต่อประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงมีความเกี่ยวพันแนบแน่นกับศาสตร์ สาขาอื่น ขึ้นอยู่
กับแนวความเชื่ อและวิธีวเิ คราะห์ที่ก่อตัวขึ้นในลัทธิเศรษฐกิจนั้น ๆ มิได้หมายความว่าจะเกี่ยวพัน
กับทุกสาขาอย่างลึกซึ้ ง แต่เป็ นการเลือกมาใช้อธิ บายโดยเจ้าลัทธิ
สาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยาและมนุษย์วทิ ยา เป็ นต้น
วิชาปรัชญา หมายถึง การแสวงหาความรู ้ การตั้งคําถามเกี่ยวกับสรรพสิ่ ง และการดํารงอยู่
ของสรรพสิ่ ง การค้นหาเหตุผลและกฎของความเป็ นจริ ง การปุจฉาวิสัชนาความเชื่อพื้นฐานที่ก่อให้
เกิดหลักคิดและหลักการวิเคราะห์และสรุ ป เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นจริ งของสรรพสิ่ ง
กระบวนการทางปรัชญา จะมีการตั้งข้อสมมุติฐานล่วงหน้า กําหนดขอบเขต และความ
เป็ นไปได้ วิเคราะห์และสรุ ป เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นจริ งของสรรพสิ่ ง
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วิชาปรัชญาเกี่ยวพันกับองค์ความรู ้ท้ งั มวลกับจุดประสงค์แห่งเหตุผลของมนุษย์ วิชาปรัชญา
จําแนกเป็ นอภิปรัชญา (Metaphysics) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นจริ ง การดํารงอยูข่ องสรรพสิ่ ง
และจุดประสงค์แห่งเหตุผลของมนุษย์ 5 และปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) ศาสตร์ที่เป็ น
ธรรมชาติแห่งความรู ้ (Epistemology) หรื อทฤษฎีขององค์ความรู ้ (Theory of Knowledge) เป็ นการ
ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ทุกชนิด มีการตั้งคําถามเพื่อนําไปสู่ กระบวนการหาความรู ้มากกว่า
ความเชื่อ (เช่นวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิ สิ กส์)
อย่างไรก็ตามวิชาอภิปรัชญาและปรัชญา
ธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ วิชาปรัชญาจึงเป็ นรากเหง้าของศาสตร์ ท้งั หลายทั้งปวง ที่
ต้องการค้นหาความจริ งของศาสตร์ น้ นั ๆ
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ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ ตอ้ งการพิสูจน์หาข้อเท็จจริ งมากมาย เป็ นต้นว่าคําสอนของ อดัม สมิธ
ที่พดู ถึง “กฎมือที่มองไม่เห็น” ที่หมายถึง การทํางานของกลไกตลาดว่าจะทําให้ระบบเศรษฐกิจอยูใ่ น
ดุลยภาพได้อย่างไร ดังคํากล่าว “ 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 แต่ละบุคคลจะถูกชักนําไปโดยมือที่มองไม่เห็นเพื่อบรรลุเป้ าหมายเศรษฐกิจสุ ดท้าย
ซึ่งก็มิใช่เป็ นส่ วนหนึ่งที่เขาตั้งใจไว้เลย
หรื อคํากล่าวที่พดู ถึงการบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุด หรื อการบรรลุจุดเหมาะสมของพาเรโต
(Pareto ‘s Optimal) ที่พดู โดย Vilfredo Pareto ว่า “As long as one of the party to the trade is made
better off without leaving the other party worse off”
ตราบใดที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มไปทําการ
แลกเปลี่ยนแล้ว ทําให้ดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิม โดยมิได้ไปทําให้ส่วนอื่นเลวลง จะทําให้สวัสดิการของ
สังคมดีข้ ึน
หรื อคํากล่าวของ Jean B. Say ที่รู้จกั ในชื่อของ “กฎของซายน์” กล่าวไว้วา่ “Supply creates
its own demand” หมายถึง อุปทานสร้างอุปสงค์ เมื่อเกิดการผลิตสิ นค้าแล้วจะเกิดอุปสงค์ในการซื้ อ
สิ นค้าตามมาเอง
หรื อยุทธ์ศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของเคนส์ที่กาํ หนดให้ “Demand lead supply”
หมายถึง การกระตุน้ ด้านอุปสงค์รวมของเศรษฐกิจก่อนแล้วก็จะทําให้เกิดอุปทานตามมาเอง
คํากล่าวข้างต้นล้วนเป็ นหลักปรัชญาและต้องการพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง นอกจากนี้ ยังมีนกั
เศรษฐศาสตร์ อีกมากมายที่เป็ นนักปรัชญาหรื อแสดงความเห็นในเชิงปรัชญา ประวัติลทั ธิ เศรษฐกิจ
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อภิปรัชญา (Metaphysic) เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ตอ้ งการค้นหาความเป็ นจริ งของสรรพสิ่ งมากมาย เป็ นต้นว่า วิชา
จิตวิทยา (Psychology) ตรรกวิทยา (Logic) จริ ยศาสตร์ (Ethics) จิตศาสตร์ (Mental Philosophy) ศาสตร์วา่ ด้วย
หลักแห่งความงาม (Aesthetics) ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) และปรัชญาเศรษฐศาสตร์ (Economic
Philosophy) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์และการดํารงอยูข่ องสรรพสิ่ ง
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จึงเป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาปรัชญา แนวคิดหรื อหลักคําสอนทางเศรษฐศาสตร์ ของแต่ละสํานักคิด จึง
เป็ นทั้งสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตร์ และสํานักปรัชญาพร้อมกันไป
เศรษฐศาสตร์ พฒั นามาจากวิชาปรัชญาและค่อย ๆ แยกตัวออกมาเป็ นศาสตร์ อิสระของตน
เมื่อศตวรรษที่ 19 นี่เอง ในอดีตนักเศรษฐศาสตร์ หลายท่านเป็ นทั้งนักเศรษฐศาสตร์ และนักปรัชญา
ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มคลาสสิ ค งานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ ท้ งั เก่าและใหม่สะท้อนให้เห็น
ถึงอิทธิ พล ที่มีต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์ดา้ นปรัชญาที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น และบ่งชี้คุณลักษณะความคิด
ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ในยุคนั้น
สรุ ปได้วา่ ปรัชญาสัมพันธ์กบั ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และ
เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งสองจึงสัมพันธ์กนั ในมิติที่
หลากหลาย
ความสัมพันธ์กบั วิชารัฐศาสตร์ เมื่อก่อนวิชาทั้งสองไม่สามารถแยกออกเป็ นอิสระต่อกันได้
ต้องศึกษาควบคู่กนั ไปหรื อศึกษาเป็ นวิชาเดียวกัน
ในยุคกลาง (Medieval) เป็ นยุคที่การเมือง
นําเศรษฐกิจ ผูป้ กครองอาศัยปรัชญาจิตนิยม (Idealism) สร้างลัทธิ เทวนิยมปลูกฝังลงในความคิด
ประชาชน และใช้รูปแบบการปกครองครอบงํารู ปแบบระบบเศรษฐกิจ
แต่เมื่อมาสู่ ยคุ ของการ
6
สถาปนาเศรษฐศาสตร์ การเมือง ปราชญ์เมธี ได้ปลดปล่อยความคิดออกจากการครอบงําของ
แนวคิดแบบเทวนิยมหรื อแนวคิดของฝ่ ายศาสนจักร ผลงานวิชาการที่หลัง่ ไหลออกมาช่วงนั้นจะ
เป็ นผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง โดยเริ่ มตั้งแต่ยคุ พาณิ ชยนิยม ยุคฟิ ซิ โอแครต ยุค
เศรษฐศาสตร์ การเมือง และยุคคลาสสิ ค
5

การเปลี่ยนผ่านจากลัทธิ เทวนิ ยมาสู่ ลทั ธิสมบูรณาญาสิ ทธิ์ เศรษฐกิจได้กลับมาเป็ นแกนนํา
อีกครั้ง และรู ปแบบการปกครองได้ถูกสร้างมาสนับสนุนแนวคิดทางเศรษฐกิจ หลังจากยุคนี้แล้ว
เศรษฐกิจเสรี นิยมได้เริ่ มกําเนิ ดขึ้นอย่างแท้จริ งพร้อมกับลัทธิ คลาสสิ ค เศรษฐกิจทุนนิยม(Capitalism)
ที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคพาณิ ชยนิยม ถูกผนวกรวมอย่างกลมกลืนกับเศรษฐกิจเสรี นิยม (Liberalize) จน
กลายเป็ นเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุนนิยม ที่ใช้มาจนทุกวันนี้
ถึงแม้วา่ แนวความคิดทั้งสองลัทธิ (เสรี นิยมและทุนนิยม) จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก
ในด้านของการกระจายรายได้ แต่หลักการของปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) ในเรื่ องของเสรี ภาพ
ในการถือครองทรัพย์สิน (Property Right) ก็เป็ นแกนหลักของทั้งสองระบบ ผลักดันให้แนวคิดทั้ง
สองสามารถเดินร่ วมกันไปในทางเดียวกัน และเป็ นที่ยอมรับในระบบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ยุค
6

เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) นักเศรษฐศาสตร์บางคนให้ความหมายว่า เป็ นศาสตร์เพื่อกระจาย
ความมัง่ คัง่ ระหว่างสมาชิกของสังคม อดัม สมิธ กล่าวว่าเป็ นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ กครอง
หรื อผูใ้ ช้กฎหมาย มีวตั ถุประสงค์ที่เสนอไว้สองประการ ประการแรก เพื่อจัดหารายได้ที่มากเพียงพอสําหรับ
ประชาชน หรื อมีความถูกต้องมากเพียงพอที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเตรี ยมรายได้สาํ หรับพวกเขา ประการที่
สอง เป็ นแหล่งรายได้ของรัฐ ............เพื่อมีรายได้ที่เพียงพอสําหรับการให้บริ การสาธารณะ
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เศรษฐกิจเสรี นิยมได้เป็ นแกนหลักของความสัมพันธ์สังคมและการเมือง และดูเหมือนจะก้าวต่อไป
ไม่หยุดยั้งมีววิ ฒั นาการเกิดขึ้นในรู ปแบบต่าง ๆ
การก่อเกิดตัวของรู ปแบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย (Democracy) อาศัยรู ปแบบ
เศรษฐกิจเสรี นิยมเป็ นสิ่ งนําทาง จนกระทัง่ นักเศรษฐศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์ ในยุคก่อนหน้านี้ต่าง
ยอมรับว่าเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจเสรี นิยมและการปกครองแบบประชาธิ ปไตยที่เป็ น
ไปอย่างแนบแน่นเป็ นเนื้ อเดียวกัน
โดยแบ่งแยกอีกฝ่ ายเป็ นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และ
รู ปแบบเศรษฐกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน พร้อมกับจัดสรรผลผลิตให้กบั ประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน
แต่ในเนื้ อแท้แล้วได้เกิดกลุ่มชนชั้นปกครองแอบอาศัยรู ปแบบนี้เพื่อขูดรี ด
ประชาชนอีกทอดหนึ่ง
ระบบการผลิตที่ขาดแรงจูงใจได้ก่อให้เกิดการผลิตที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
การนําผลผลิตมาแบ่งสรรกันอย่างยุติธรรม แต่ปริ มาณที่ได้กลับผลักดันให้ไปอยูใ่ นระดับพอประทัง
ชีพ (Subsistence Level) ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุนนิยม กลับมีระดับการบริ โภค
ที่เหลือเฟื อ ถึงแม้วา่ จะเกิดชนชั้นในสังคม การถือครองทรัพย์สินและการกระจายรายได้จะไม่เป็ น
ธรรม แต่ก็เกิดระบบสนับสนุนเข้ามาช่วยแก้ไขคือ ลัทธิ สวัสดิการ การเข้าแทรกแซงของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกับมุ่งให้เกิดชนชั้นกลางเป็ นชนชั้นส่ วนใหญ่ของประเทศ ทําให้ระบบ
สามารถเดินไปอย่างราบรื่ น การต่อสู ้ของชนชั้นไม่เกิดขึ้นตามที่ทาํ นายไว้
การหันกลับของประเทศสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เป็ นไปอย่าง
รี บเร่ งและได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเมืองและเศรษฐกิจจากแนวเก่า ๆ อย่างสิ้ นเชิง เป็ นการก่อร่ าง
สร้างแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบสามารถอิงอาศัยหลักการของ
หลักปรัชญาเป็ นแกนหลักในการวิเคราะห์ได้ แต่อาจมีการผสมผสานหลักการของปรัชญาในแต่ละ
ด้านมาอยูใ่ นรู ปแบบใหม่น้ ีได้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยขนาดของประเทศ ประชากร และขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก
ทําให้ระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมเกิดการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญ กล่าวได้วา่ โลกถูกระบบเศรษฐกิจเสรี
นิยมครอบงําอย่างแท้จริ ง แต่รูปแบบการปกครองกลับถูกแบ่งแยกออกมาเป็ นสองรู ปแบบในการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ฝ่ ายหนึ่งยังเป็ นเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุนนิยมที่มีการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยสนับสนุน แต่อีกฝ่ ายเป็ นเศรษฐกิจเสรี นิยมที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ การ
ผ่อนคลายในด้านเศรษฐกิจให้หน่วยเศรษฐกิจสามารถดําเนินไปบนกลไกตลาดและมีเสรี ภาพในการ
ถือครองทรัพย์สินได้ แต่รัฐก็ยงั ผูกขาดในการปกครองและพร้อมใช้อาํ นาจเบ็ดเสร็ จนี้ เข้าทําการ
แทรกแซงในทุกเรื่ องของเศรษฐกิจ และเรี ยกระบบใหม่ของตัวเองว่า Socialism Market Economy 7
7

เป็ นการยอมรับเศรษฐกิจเสรี นิยม ที่ใช้กลไกหลักในการบริ หารเศรษฐกิจ คือ ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็ นแบบตลาด
(Market Economy) ดําเนินไปโดยตัวของตลาดเอง ในบางครั้งก็จะเรี ยกเศรษฐกิจแบบตลาด แทน เศรษฐกิจเสรี
นิยม โดยมีความหมายเดียวกัน
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เป็ นการเปิ ดหน้าประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจหน้าใหม่ข้ ึน การพัฒนาและความเกี่ยวเนื่องกันในเศรษฐกิจ
ยังดําเนินต่อไป แต่ก็เกิดเป็ นคําถามขึ้นมาว่า ในท้ายสุ ดรู ปแบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบใดจะเป็ น
ฝ่ ายได้ชยั ชนะ และเศรษฐกิจโลกจะพัฒนาไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต การวิเคราะห์และศึกษา
ยังคงอาศัยหลักการทางปรัชญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และรัฐศาสตร์ มาอธิ บายและทํานาย ดังนั้น
การศึกษาวิวฒั นาการจากอดีตจึงยังเป็ นพื้นฐานหลักในการสร้างจินตนาการและสามารถอธิ บาย
ปรากฏการณ์ได้อย่างสมบูรณ์และลึกซึ้ง

วิวฒ
ั นาการในความสั มพันธ์ ระหว่ างหลักปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และการเมือง
ตั้งแต่ ยุคกลาง
ลัทธิ เทวสิ ทธิ์ (Divine Right) อ้างว่ากษัตริ ยม์ ีความชอบธรรม เพราะได้อาํ นาจมาจากพระเจ้า
กษัตริ ยใ์ นยุคกลางยกเป็ นข้ออ้างสนับสนุนความชอบธรรมในการปกครองประเทศ
รัฐอันเป็ น
สถาบันการปกครองจึงเป็ นสถาบันศาสนาไปพร้อมกันด้วย อํานาจกลายเป็ นความชอบธรรมทันทีที่
กษัตริ ยย์ อมรับศาสนาคริ สต์
ปรัชญาในยุคกลาง เน้นใช้ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) อย่างเดียว แนวคิดต่าง ๆ ที่อยูบ่ น
หลักการนี้สนับสนุนการบังคับโดยผูป้ กครองให้เกิดความผสมกลมกลืน โน้มเอียงที่จะละเลยสิ ทธิ
เสรี ภาพส่ วนบุคคลของมนุษย์แต่ละคน ในสมัยกลางทฤษฎีน้ ีสนับสนุนระบบศักดินา (Feudalism)
ภายใต้กษัตริ ย ์ ระบบเศรษฐกิจก็ถูกกลืนให้อยูภ่ ายใต้ระบบการปกครอง โดยอ้างลัทธิ เทวสิ ทธิ์ ลัทธิ
นี้ถูกยกขึ้นอ้างเพื่อชี้วา่ ระบบเศรษฐกิจการเมืองศักดินาที่ดาํ รงอยูใ่ นยุโรปสมัยกลาง เป็ นระบบที่
ชอบธรรมแล้ว ทั้ง ๆ ที่แท้จริ งแล้วระบบศักดินาเป็ นระบบที่มีการขูดรี ดระหว่างชนชั้น
ศาสนาคริ สต์สนับสนุนระบบศักดินา ศาสนาคริ สต์เป็ นความคิดแบบจิตนิยม เชื่อว่ามีจิต
สมบูรณ์คือพระเจ้า
พระเจ้าบันดาลให้ระบบเศรษฐกิจ การเมือง เป็ นไปตามพระประสงค์ของ
พระองค์ สิ่ งที่เกิดขึ้นอยูเ่ ป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า ย่อมถูกต้องดีแล้ว ผูป้ กครองคือตัวแทนของ
พระเจ้าได้อาํ นาจและการรับรองจากพระเจ้า
การปฏิเสธหรื อต่อต้านเท่ากับการปฏิเสธพระเจ้า
รัฐบาลมีความชอบธรรมทางศาสนาที่จะปกครองและเก็บภาษีจากพลเมือง นี่คือทฤษฎีเทวสิ ทธิ์
(Divine Right)
นอกจากนี้ แนวคิดในเรื่ องทฤษฎีวา่ ด้วยจักรวาลและโลกของศาสนาคริ สต์ ก็สนับสนุน
ทฤษฎีเทวสิ ทธิ์
โทมัส อควิแนส เสนอปรัชญาระบบจักรวาลทั้งระบบ ถือว่าระบบจักรวาลผสม
กลมกลืน แม้ส่วนต่าง ๆ ปรากฏในรู ปลักษณะที่แตกต่างกัน แต่รวมแล้วก็มีความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียว เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าสร้างขึ้น ความรู ้ก็เป็ นหนึ่งเดียว ความเชื่อกับเหตุผลไม่ขดั กัน ความเชื่ออยู่
เหนื อเหตุผล ต่างประกอบกันเป็ นความรู ้ ระบบจักรวาลเป็ นระบบที่มีลาํ ดับขั้นลดหลัน่ (Hierarchy)
กันลงมา จากพระเจ้าผูอ้ ยูบ่ นสุ ด ตํ่าลงมาถึงสิ่ งมีชีวติ ขั้นตํ่าสุ ด
ผูท้ ี่อยูส่ ู งกว่าปกครองและใช้
10

ประโยชน์จากผูอ้ ยูต่ ่าํ กว่า แต่ผทู ้ ี่อยูต่ ่าํ กว่าก็ไม่ใช่วา่ จะไร้ค่าเสี ยทีเดียว ทุกชิ้นส่ วนในจักรวาลมีค่า
เพราะต่างก็เป็ นส่ วนประกอบของระบบหนึ่งเดียวกัน 8
7

แนวคิดนี้รับรองความไม่เท่าเทียมกันในจักรวาล โลกและสังคมมนุษย์ สังคมมีองค์ประกอบ
ที่มีฐานะลดหลัน่ จากสู งลงมาสู่ ต่าํ จากพระเจ้าลงมาถึงพระสันตะปาปา กษัตริ ย ์ ขุนนาง และคน
ธรรมดา อํานาจการปกครองเป็ นของพระเจ้า พระเจ้ามอบให้กษัตริ ย ์ (หรื อมอบให้โดยตรง) แม้วา่
สังคมมีความไม่เท่าเทียมกันดังที่กล่าว ก็ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีแล้ว เป็ นความปรารถนาของพระเจ้าที่ให้
เป็ นเช่นนี้
ทฤษฎีเทวสิ ทธิ์ อ้างความชอบธรรมอํานาจกษัตริ ยม์ าจากพระจ้า ทฤษฎีสมบูรณาญาสิ ทธิ์ อา้ ง
ว่า อํานาจเด็ดขาดในองค์กรเดียวจะก่อให้เกิดความมัน่ คงและสันติภาพ ในขณะที่ทฤษฎีเทวสิ ทธิ์
อาศัยปรัชญาจิตนิยม (Idealism) ทฤษฎีสมบูรณาญาสิ ทธิ์ โน้มเอียงไปทางปรัชญาวัตถุนิยม (Materialism) มีนกั ทฤษฎีที่สาํ คัญ คือ แมคเคียเวลลี่ (Nicolo Machiavelli , 1469 - 1527) และโทมัส ฮอบส์
(Thomas Hobbes , 1588 - 1679)
แมคเคียเวลลี่ สมมุติฐานว่า มนุษย์เป็ นสัตว์ชวั่ ร้าย เห็นแก่ตวั อกตัญ�ู เปลี่ยนใจง่าย โกหก
หลอกลวงและโลภ อยากได้สิ่งต่าง ๆ เป็ นของตัว มนุษย์แข่งขันและแย่งชิงกันตลอดเวลา ถ้าไม่มี
กฎข้อบังคับและอํานาจบังคับแล้วจะเกิดสภาพอนาธิ ปไตย สังคมจะอยูไ่ ด้ก็ต่อเมื่อมีอาํ นาจบังคับ
ผูกพันเอาไว้ ปกป้ อง คุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์ และชีวติ ซึ่ งเป็ นความปรารถนาสู งสุ ดของมนุษย์ ความ
มัน่ คงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีอาํ นาจเด็ดขาด
โทมัส ฮอบส์ ได้เขียนงานชิ้นสําคัญคือ Leviathan สนับสนุนระบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช
เขาก็เห็นว่า ถ้าไม่มีผปู ้ กครองที่มีอาํ นาจสู งสุ ดคอยควบคุม ก็จะเกิดสภาพสงคราม มีความเห็นคล้าย
กับแมคเคียเวลลี่
จึงต้องมีองค์อธิ ปัตย์หรื อ Leviathan มีอาํ นาจเด็ดขาดแต่ผเู้ ดียว เพื่อที่จะรักษา
สันติภาพและความมัน่ คงของสมาชิกของสังคมไว้ได้
เขาเห็นว่า องค์อธิ ปัตย์ควรมีรูปแบบเป็ น
กษัตริ ยส์ มบูรณาญาสิ ทธิ ราช
เพราะเป็ นรู ปแบบที่ก่อให้เกิดการแข่งขันอํานาจน้อยกว่ารู ปแบบ
คณาธิ ปไตยหรื อประชาธิ ปไตย และย่อมเป็ นเรื่ องง่ายกว่าที่บุคคลคนเดียวจะปฏิบตั ิการเด็ดขาดและ
ไม่ขดั กันเอง
ทฤษฎีสมบูรณาญาสิ ทธิ์ จึงยิง่ สอดคล้องกับความปรารถนาของกษัตริ ยท์ ี่ตอ้ งการอํานาจ
เด็ดขาด รวมเข้าศูนย์กลาง ทฤษฎีน้ ีนอกจากจะให้ความชอบธรรมแก่การปกครองระบบกษัตริ ยแ์ ล้ว
ยังเน้นการรวมศูนย์ของรัฐบาลที่อยูใ่ ต้อาํ นาจของกษัตริ ย ์
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ลัทธิ คาเมอรัล (Kameralism) เป็ นอีกลัทธิ หนึ่งที่สนับสนุ นลัทธิ พาณิ ชยนิยม และมีรูปแบบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ลัทธิ น้ ีเสนอให้กษัตริ ยม์ ีสิทธิ
เก็บภาษีอากรราษฎร์ ได้โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านเจ้าขุนมูลนาย
เป็ นการเก็บภาษีในฐานะองค์การ
การปกครองไม่ใช่ฐานะเป็ นเจ้าของที่ดิน การเก็บภาษีได้โดยตรงจะทําให้กษัตริ ยม์ ีอาํ นาจเพิ่มขึ้น
สามารถนําเงินภาษีที่เก็บได้ไปดูแลระบบราชการและกองทัพที่กาํ ลังขยายตัว
ลัทธิเศรษฐกิจที่สนับสนุนทฤษฎีสมบูรณาญาสิ ทธิ์ คือ ลัทธิ พาณิ ชยนิยม (Mercantilism)
หลังยุคกลางเกิดการฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ในยุคของกรี กและโรมขึ้นมาใหม่ มนุษย์ลด
ความเชื่ออย่างงมงายในพระเจ้า เริ่ มเกิดแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ที่เน้นเชื่อในความสามารถ
ของมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพมนุษย์ พร้อมกันนั้นแนวทางของการแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว การ
สะสมความมัง่ คัง่ การบริ โภคสิ นค้าอย่างเหลือเฟื อ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด สิ่ ง
เหล่านี้ก็เป็ นรากฐานแนวคิดแบบวัตถุนิยม (Materialism) แนวปรัชญาทั้งสองแนวคิดได้ผสมกลม
กลืนกันสร้างเป็ นรากฐานเศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ที่แตกต่างจากยุคกลางโดยสิ้ นเชิง และเป็ นพื้นฐาน
สนับสนุนการค้าแบบเสรี ในช่วงเวลาต่อมา
จักรวรรดิทหารกลายมาเป็ นเป้ าหมายหลักของการปกป้ องประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิต (Structural Change) จากเกษตรสู่ อุตสาหกรรม
ได้นาํ สองปั จจัยมากําหนด
แนวทางการแสวงหาความมัง่ คัง่
ลัทธิ น้ ีสนับสนุนการเพิ่มกําลังอํานาจรัฐและรัฐบาลด้วยมาตรการเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ใช้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและภาษีอากร
ระบบเศรษฐกิจยุคนี้ยโุ รปได้เปลี่ยนจาก
เกษตรกรเลี้ยงตัวเองมาสู่ การค้าขายแลกเปลี่ยน การส่ งมอบส่ วยให้เจ้าขุนมูลนายเป็ นการเสี ยภาษี
ให้กบั รัฐบาล และเน้นให้รัฐบาลอยูใ่ ต้อาํ นาจขององค์อธิ ปัตย์ จะเห็นว่าปรัชญาแนวคิดยุคนี้เน้น
สร้างกองกําลังทหารที่เข้มแข็ง อํานาจทางการปกครองแบบเบ็ดเสร็ จ การคลังรัฐบาลมีบทบาท
สําคัญในการบรรลุเป้ าหมาย
ลัทธิ พาณิ ชยนิยมเน้นการค้าเสรี พัฒนาอุตสาหกรรม การเก็บภาษี
สร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั การคลังรัฐบาล ลัทธิ คาเมอรัล (Kameralism) เน้นการปกป้ องอุตสาหกรรม
ในประเทศและการเก็บภาษีสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั การคลังรัฐบาลเช่นเดียวกัน
ลัทธิ ทุนนิยม (Capitalism) ได้เริ่ มเกิดฐานรากที่มนั่ คงในยุคของการใช้ปรัชญาวัตถุนิยม
(Materialism) เพราะเป้ าหมายเศรษฐกิจได้หนั ไปสู่ ความมัง่ คัง่ ที่อยูใ่ นรู ปของทรัพย์สินและการเกิน
ดุลทางการค้า การผลิตสิ นค้าเพื่อการค้าขายระหว่างประเทศ การบริ โภควัตถุเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
พร้อมกับกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่ให้ปัจเจกชนมีได้ ความมัง่ คัง่ ได้ไปกระจุกอยูใ่ นชนชั้นพ่อค้าผูม้ ี
อิทธิ พล ทุนนิยมจึงเริ่ มฝังรากลึกนับตั้งแต่น้ นั มา
เมื่อระบบเศรษฐกิจได้พฒั นามาจนถึงจุดสู งสุ ดในรู ปแบบที่ใช้อยู่ การแสวงหาแนวทางที่จะ
ผลักดันให้เศรษฐกิจเกิดความก้าวหน้าขึ้นไปอีก ก็มาถึงวงล้อของการหมุนที่จะต้องสร้างรู ปแบบ
12

เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็ นจริ งได้ เศรษฐกิจเสรี นิยมเป็ นทางออกของการประสาน
ผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมได้สูงสุ ด 9
8

ลัทธิ ธรรมชาตินิยมหรื อลัทธิ ฟิซิ โอแครต เป็ นทั้งทฤษฎีและปรัชญา เพราะเป็ นการพูดถึงกฎ
ธรรมชาติ (Natural Law) ในด้านของศาสตร์ ธรรมชาติ ไม่วา่ วิชาจริ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อื่นๆ
เหล่านี้ต่างขึ้นอยูก่ บั การจัดระเบียบของธรรมชาติ (Natural Order) เพราะระเบียบธรรมชาติเป็ นการ
จัดระเบียบธรรมชาติของมวลมนุษย์และธรรมชาติท้งั หลายทั้งมวลให้ผสมกลมกลืนกัน ทั้งธรรมชาติ
ของสรรพสิ่ งในจักรวาลและธรรมชาติของสังคมมวลมนุ ษย์ชาติ จะทํางานอย่างสอดคล้องต้องกัน
อย่างมีระบบ เช่นที่ O.H. Taylor กล่าวว่า 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 .”
9

ลัทธิ ธรรมชาตินิยม เชื่ อว่า กฎหรื อระเบียบธรรมชาติ (Nature Order or Law) เป็ นตัวกําหนด
สังคมมนุษยชาติ กฎหมายที่รัฐสร้างขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติน้ ีได้ กฎธรรมชาติน้ ี
สร้างคุณูปการอันยิง่ ใหญ่ให้กบั มวลมนุษยชาติ ประเทศจะมัง่ คัง่ สมบูรณ์พนู สุ ข ย่อมเป็ นไปตาม
กฎธรรมชาติ วิชาเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นวิชาแห่งกฎธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติใช้บงั คับกับมนุษย์
และสรรพสิ่ งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ ทั้งมวลเป็ นกฎที่ให้ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ
ลัทธิ ธรรมชาตินิยม ยอมรับหลักการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ว่าเป็ นมูลฐานให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจและปล่อยให้เป็ นไปเอง (Laissez faire) โดยรัฐไม่เข้าแทรกแซง เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปตามกฎ
ธรรมชาติ กล่าวได้คือ คน ๆ หนึ่งรู ้วา่ ตนสนใจต้องการอะไรมากที่สุดที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ส่ วน
ที่เหลือปล่อยให้การจัดระเบียบโดยธรรมชาติดาํ เนินไปเอง
แนวคิดธรรมชาตินิยม ได้กลายมาเป็ นแกนหลักของแนวคิดลัทธิ เสรี นิยม (Liberalism) ทั้ง
ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เป็ นการตอกยํ้าเสรี ภาพทางความคิดที่ปลดแอกตัวเองมาจากลัทธิ
เทวนิยม ในทางเศรษฐศาสตร์ คือ แนวคิดของลัทธิ ทุนนิยม (Capitalism) ที่ให้สิทธิในการถือครอง
9

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ได้แสดงให้เห็นถึง วิวฒั นาการทางเศรษฐกิจ เมื่อลัทธิเศรษฐกิจหนึ่งได้บูมสุดขีด เป็ น
แรงผลักให้ระบบเศรษฐกิจเจริ ญก้าวหน้าไม่หยุดหย่อน จนถึงจุดอิ่มตัว แรงผลักดันของมนุษย์จะแสวงหาทางอยู่
รอดและวิวฒั นาการที่สูงขึ้น จึงได้เกิดลัทธิเศรษฐกิจใหม่ตามมา จะเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ
โลก การที่จีนเข้ามาสู่ประตูเศรษฐกิจเสรี ของโลกก็เป็ นอีกแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเสรี ของโลก
ให้เดินไปได้ในอีกระยะเวลาที่ยาวช่วงหนึ่ง
หลังจากแนวคิดเทคโนโลยีนิยมของสหรัฐอมริ กาเริ่ มถึงจุดตัน
แนวคิดที่ให้การเกิดนวตกรรมเป็ นแรงขับเศรษฐกิจโลกเริ่ มชะลอตัว
ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแล้วเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงท้ายศตวรรษที่ 20 เป็ นดัชนีบ่งชี้ การเข้าสู่เศรษฐกิจโลกของจีนและเกิด
เศรษฐกิจโลกาภิวฒั น์ตามมาจึงเป็ นการคลี่คลายปั ญหาเศรษฐกิจเสรี โลกได้ช่วงเวลาหนึ่ง .......ผูเ้ ขียน
10
Overton H. Taylor , A History of Economic Thought (London : McGraw hill Book Co., 1960)
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ทรัพย์สินอย่างเสรี และการปล่อยเสรี ทางเศรษฐกิจ (Laissez faire) รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงในกลไก
เศรษฐกิจ ในทางการเมืองเป็ นการให้สิทธิ และเสรี ภาพแก่ประชาชนอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน
เป็ นรากฐานของระบบประชาธิ ปไตย
ที่ผา่ นมายังไม่มีลทั ธิ ใดใช้ปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) อย่างเต็มรู ปแบบ ในสมัยกลาง
ถูกจํากัดเสรี ภาพอย่างมากด้วยประเพณี ศาสนา และการปกครอง ระบบศักดินาสนับสนุนด้วยทฤษฎี
เทวสิ ทธิ์ ต่อมาก็เป็ นระบบสมบูรณาญาสิ ทธิ์ ให้อาํ นาจเบ็ดเสร็ จแก่กษัตริ ย ์ ระบบเศรษฐกิจยังไม่มี
เสรี ภาพอย่างแท้จริ ง จากระบบการผลิตแบบระบบศักดินา ที่ตอ้ งผลิตเพื่อส่ งมอบแก่ขนุ นางและ
เจ้านายในปราสาท การติดต่อค้าขายทําได้จาํ กัด มาเป็ นการผูกขาดการค้าโดยนายทุนและต้องจํากัด
การค้าขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการสัง่ สิ นค้าเข้า
แต่เมื่อถึงยุคคลาสสิ คแนวปรัชญามนุษยนิยม
ก็ได้เบ่งบานสุ ดขีดในแนวคิด ขบวนการต่อสู้เพื่อเสรี ภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได้เริ่ มต้นขึ้นที่
อังกฤษเป็ นแห่งแรกและได้แผ่ขยายไปตลอดภาคพื้นทวีปยุโรป
เป็ นพื้นฐานก่อให้เกิดระบบ
ประชาธิ ปไตยทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจวิสาหกิจเอกชน (Private Enterprise Economy) อย่าง
แพร่ หลาย
นักเศรษฐศาสตร์ ที่ร่วมผลักแนวคิดมนุษยนิยมที่มีชื่อเสี ยง จอห์น ล็อค (John Lock , 1632 1704) ชี้ให้เห็นว่า “อิสระภาพและเสรี ภาพเป็ นสิ ทธิ มูลฐานของมนุษย์” สิ ทธิ น้ ีเกิดจากความเป็ นผูม้ ี
เหตุผลของมนุษย์ และชี้แนวคิดกฎธรรมชาติคือ กฎแห่งเหตุผล มาสนับสนุน
ล็อคกล่าวว่า
ในสภาพธรรมชาติ (The State of Nature)ที่ไม่มีรัฐบาล กฎแห่งเหตุผลเป็ นกฎของสังคม และกฎแห่ง
เหตุผลก็บ่งว่ามนุษย์จะต้องเคารพเสรี ภาพและไม่กา้ วก่ายในสิ ทธิ ของมนุษย์ผอู ้ ื่น
ในสภาพธรรมชาติน้ ี นอกจากมนุษย์จะมีเสรี ภาพและเท่าเทียมกันแล้ว มนุษย์ยงั มีสิทธิ ใน
การเป็ นเจ้าของทรัพย์สินด้วย สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของเกิดจากแรงงานของมนุษย์ เพราะแรงงานที่ลง
ไปเป็ นของมนุษย์ผนู ้ ้ นั สิ ทธิ ที่จะเป็ นเจ้าของทรัพย์สินจึงเป็ นสิ ทธิ มูลฐานตามธรรมชาติของมนุษย์
แต่ละคน มิใช่มนุษย์ได้รับสิ ทธิ น้ ีจากรัฐ ความคิดของล็อคจึงสนับสนุนหลักกรรมสิ ทธิ์ ส่วนบุคคล
(Private Property)
เหตุผลสนับสนุนกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคลของล็อค ต่อมาได้ถูกอ้างเป็ นหลักพื้นฐานของลัทธิ
เสรี นิยมและระบบเศรษฐกิจวิสาหกิจเอกชน การอธิ บายในด้านการเมือง ล็อคก็ใช้หลักการเดียวกัน
นี้ ในสภาพธรรมชาติมนุ ษย์มีเสรี ภาพและกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน เป็ นการอธิ บายกฎธรรมชาติที่
ละเอียดมากขึ้นจากลัทธิ ธรรมชาตินิยม แต่ทาํ ไมมนุษย์จึงละทิ้งสภาพธรรมชาติก่อตั้งสังคมการเมือง
(Political Society) และรัฐบาลขึ้น เพื่อปกป้ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน จึงก่อตั้งสถาบันที่แน่นอนใน
การออกกฎหมายและรักษากฎ
ล็อคอธิ บายว่าสังคมการเมืองเกิดขึ้นได้ โดยการให้ความยินยอมระหว่างมนุษย์ ซึ่ งเดิมอยูใ่ น
สภาพธรรมชาติ การให้ความยินยอมครั้งแรกเป็ นการแสดงออกโดยตรง แต่ต่อมาอาจเป็ นการแสดง
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ออกโดยปริ ยายก็ได้ ก็เท่ากับเป็ นการต่อสัญญานั้นมาเรื่ อย ๆ การแสดงออกซึ่ งความยินยอมโดย
ปริ ยายก็คือ การที่มนุษย์ยอมรับมรดกของบิดาภายใต้ความคุมครองของรัฐ ส่ วนการยินยอมอยูใ่ น
สังคมเดียวกันหมายความว่า สมาชิกยินยอมที่จะอยูภ่ ายใต้กฎแห่งเสี ยงข้างมาก รัฐบาลเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
สู งสุ ดในการบริ หารประเทศและออกกฎหมาย แต่ก็เป็ นเพียงผูไ้ ด้รับความไว้วางใจ อํานาจอธิ ปไตย
แท้จริ งอยูท่ ี่ประชาชน ถ้าประชาชนพบว่า รัฐบาลไม่ได้สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ประชาชน
มากที่สุด ในทรรศนะของล็อคประชาชนไม่ได้มอบอํานาจทั้งหมดให้รัฐบาล กฎธรรมชาติก็ยงั คง
ใช้บงั คับอยูซ่ ่ ึงก็คือกฎแห่งเหตุผลนัน่ เอง เพียงแต่สภาพธรรมชาติเท่านั้นที่หมดไป เพราะมีการรวม
อํานาจไว้ที่รัฐบาล แต่รัฐบาลยังคงต้องออกกฎหมายตามกฎธรรมชาติ จะคัดค้านทําลายกฎธรรมชาติ
ไม่ได้ และก็กลายเป็ นมูลฐานความคิดของระบบประชาธิ ปไตยที่ตอ้ งใช้ควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจ
เสรี นิยม เป็ นแนวคิดทฤษฎีเสรี ประชาธิปไตยที่มีรากฐานแนวความคิดจากแนวทางเดียวกัน เป็ น
ความเชื่อต่อเนื่องกันมานานนับศตวรรษ จนกระทัง่ เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ได้หนั มาสู่ เศรษฐกิจ
เสรี นิยมและยอมรับในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินและเศรษฐกิจตลาด
อดัม สมิธ ได้ตอ่ เติมปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) ให้กว้างขวางออกไปอีก และสามารถ
นําไปเป็ นเหตุผลอธิ บายโมเดลเศรษฐกิจได้อย่างสมเหตุผล (Rational) แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสมิธ
เป็ นความเชื่ อแบบนักวิทยาศาสตร์ ที่เชื่ อว่า โลกธรรมชาติเป็ นโลกที่มีระเบียบและกฎเกณฑ์ และพฤติ
กรรมมนุษย์ที่เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตวั และการทําทุกสิ่ งทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แต่มนุษย์ก็มีศีลธรรมเป็ นแรงถ่วงความเห็นแก่ตวั มนุษย์รู้วา่ การกระทําใดเป็ นสิ่ งที่ถูกและผิด เมื่อ
ปล่อยให้มนุษย์ดาํ เนินไปตามพฤติกรรมธรรมชาติแล้ว กฎ ระเบียบธรรมชาติก็จะจัดการให้ทุกอย่าง
เข้าสู่ ความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดตามหลักธรรมชาติ
ลัทธิ ความสุ ขส่ วนตัวและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (Individualism and Self-interest)
ได้ยอมรับต่อมา มีผอู ้ ธิ บายหลาย ๆ คนและขยายให้ครอบคลุมกว้างมากขึ้น
อดัม สมิธ กล่าวถึง
พลังจูงใจให้มนุษย์ทาํ งานคือรายได้ มีรายได้มากเท่าใดจะทําให้พอใจยิง่ ขึ้น เมื่อสะสมรายได้มาก
กลายเป็ นคนมัง่ คัง่ รํ่ารวย ทําให้เกิดความสุ ขและมีอาํ นาจ สรุ ปได้วา่ นิสัยมนุษย์ทาํ งานโดยเห็นแก่
ตัวเอง แสวงหาความรํ่ารวยเป็ นหลักธรรมชาติ จึงใช้เงินจูงใจให้เขาทํางาน เพื่อผลิตสิ่ งมีประโยชน์
สําหรับตนเองและจําหน่ายแก่คนอื่นด้วย ในขณะเดียวกันก็เป็ นการทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
คือสังคม เป็ นการแสดงความเห็นว่า ภายใต้กฎนี้เกิดการประสานผลประโยชน์ของตนเองและสังคม
ทั้งตนเองและสังคมจะดีข้ ึนพร้อมกันไป
สมิธเป็ นผูเ้ สนอแนวการวิเคราะห์แบบคนเศรษฐกิจ (Economic Man)เพื่อสนับสนุนคํากล่าว
ข้างต้น
โดยเสนอความเห็นว่า คนทัว่ ๆ ไปจะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวทางเศรษฐกิจ จึงใช้
ความคิดอ่านที่จะใช้ความพยายามน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ความมัง่ คัง่ มา
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มีนกั เศรษฐศาสตร์ อีกหลายคนที่อธิ บายในแนวอื่นที่มิใช่คนเศรษฐกิจ คือ Hobbe , Hume ,
Hutchison และ Bentham ที่สรุ ปได้วา่ สิ่ งใดที่มนุษย์ทาํ ไปมักจะได้ผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ ความพอใจและความเจ็บปวด ทั้งสองสิ่ งนี้จะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ แม้กระนั้น
มนุษย์ยงั มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุ ด ทุกคนจึงแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวก่อน การทํางานไม่ใช่เป็ น
สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความสุ ข ไม่มีผใู ้ ดอยากทํางาน เว้นแต่มีความจําเป็ น
ปรัชญาของ เจเรมี เบนแทม (Jeremy Bentham) ในเรื่ องลัทธิ ถือประโยชน์ (Utilitarianism :
หรื อ ลัทธิ อรรถประโยชน์) หรื อให้ความสุ ขมากที่สุดแก่คนจํานวนมากที่สุด (The greatest happiness
for the greatest number) ซึ่ งถือเป็ นหลักมาแต่ปรัชญากรี กโบราณ เรื่ อความพอใจสู งสุ ด (Hedonism)
ความสุ ขความพอใจสู งสุ ดที่มนุษย์แต่ละคนแสวงหามาเป็ นของตน ไม่จาํ เป็ นจะต้องก่อให้เกิดความ
พอใจให้คนส่ วนใหญ่ (แต่ก็ไปละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่นก็มิได้เช่นกัน)
เป็ นปรัชญาพื้นฐานของกลุ่ม
แนวคิดเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบคลาสสิ ค
นอกจากนี้ การแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อเพิ่มความสุ ข
ให้แก่ชุมชนมากกว่าเป็ นการลด การแทรกแซงนั้นใช้ได้ และก็เป็ นอีกเหตุผลของเศรษฐกิจเสรี นิยม
ที่ใช้อยูใ่ นยุคปั จจุบนั แตกต่างจากแนวคิดเสรี นิยมของพวกคลาสสิ ค ที่หา้ มการแทรกแซงเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล
ตามแนวคิดของเบนแทม
ผลประโยชน์ทวั่ ไปของชุ มชน วัดโดยจํานวนผลประโยชน์ที่
บังเกิดแก่บุคคลในชุมชน ลัทธิ น้ ีจึงเป็ นแบบประชาธิ ปไตยและถือความเสมอภาค (Equalitarian)
หรื อก็คือ ไม่วา่ คนยากจนหรื อคนมัง่ มี ผลประโยชน์ของแต่ละคน ควรได้รับเท่ากัน วัดได้จาก
สวัสดิการ
ถ้าสิ่ งใดเป็ นความสุ ขความพอใจของชาวนาจะเท่ากับความสุ ขความพอใจของผูม้ งั่ มี
(Aristocrat) กลายมาเป็ นแนวคิดพื้นฐานระบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย
ลัทธิ ถือประโยชน์ ยังใช้เป็ นหลักทางศีลธรรม เรื่ องความสุ ขความพอใจที่วา่ นิสัยของ
มนุษย์จะต้องมุ่งเพื่อให้เกิดความสุ ขสู งสุ ดแก่จาํ นวนคนมากที่สุด ดังนั้น ถ้ามีผกู ้ ระทําผิดกฎหมาย
ศาสนา และกฎของสังคม จะถูกลงโทษ เพราะเป็ นผูท้ าํ ให้เสี ยหายแก่คนอื่นในการแสวงหาความสุ ข
ให้แก่ตน
นอกจากนี้ ในการแสวงหาวิธีการวัดสวัสดิการ เบนแทม อยากให้มีศีลธรรมเป็ น
วิทยาศาสตร์ คือพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้ ถ้าความสุ ขและความเจ็บปวดอาจวัดได้เป็ นปริ มาณ กฎหมาย
ทุกฉบับก็สามารถใช้ตดั สิ นบนมูลฐานของสวัสดิการได้ เป็ นการประยุกต์แนวปรัชญาสู่ กฎหมาย

วิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นพลวัตร วิชาเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ที่เป็ นพลวัตร เมื่อ
สังคมเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ จะมีคาํ ถามใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ เศรษฐศาสตร์มีจุดเด่นอยูใ่ นตัวเอง คือ
ความมีเหตุมีผลหรื อตรรกะที่สามารถหาข้อสรุ ป ตอบคําถาม และวิเคราะห์ปรากฏการณ์และปั ญหาที่
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เกิดขึ้นได้ วิชาเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ดา้ นสังคมศาสตร์ ที่สามารถใช้ทฤษฎีหรื อหลักการใน
การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และหาข้อสรุ ปในทางศาสตร์ ของตนเองได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ที่เป็ นพลวัตร ห้วงเวลาเปลี่ยนไป กรอบความคิด ทฤษฎี
คําสอน เครื่ องมือ และเทคนิ คทางเศรษฐศาสตร์ จึงแปรเปลี่ยนไป ประเด็นนี้ ตอ้ งยอมรับในบริ บทที่
หลากหลาย ระบบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ก็หลากหลายตาม การหาข้อสรุ ปในนโยบายจึงมีความ
หลากหลายตามไปด้วย สิ่ งนี้ควรตระหนัก
อาจไม่มีวธิ ี การใดวิธีการหนึ่งที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ยึดถือได้ตลอดไป ดัง่ เช่น สหรัฐอเมริ กาในยุคทศวรรษ 1960s สนับสนุนเศรษฐกิจโลกแบบเสรี เพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของเศรษฐกิจโลก แต่ญี่ปุ่นกลับหันไปใช้แนวความคิดแบบลัทธิ พาณิ ชยนิยมมุ่ง
แสวงหาประโยชน์เข้าประเทศจากการส่ งออกสิ นค้าและห้ามนําเข้า เมื่อโลกเข้าสู่ ยคุ 2000 เศรษฐกิจ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีก สหรัฐกลับใช้ระบบการเงินเสรี ของโลก มุ่งหาผลประโยชน์เข้าสู่ ประเทศ
แม้แต่การบริ หารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยก็มีความหลากหลายเช่นกัน บางครั้งใช้แนวคิด
เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักบริ หาร แต่บางครั้งก็ใช้ในเรื่ องของความยุติธรรมในเศรษฐกิจเป็ นกรอบ
ของนโยบาย
หลักคําสอนหรื อแนวคิดด้านเศรษฐกิจ ขึ้นอยูก่ บั ความผันแปรของสถานการณ์ ศีลธรรม
การเมือง ศาสนา ปรัชญาทางสังคม รวมตลอดถึงกรอบประเพณี จารี ต และค่านิยมทางสังคม และ
ไม่ถูกกําหนดให้ตายตัวกับทฤษฎี เครื่ องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
จากความหลากหลายของรู ปแบบการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เพราะต้องพิจารณาธรรมชาติ
แวดล้อมและแนวคิดจากศาสตร์ สาขาอื่นมาประกอบด้วย แต่รูปแบบโดยทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์
ก็ยงั สามารถจําแนกรู ปแบบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยสองแนวทาง
วิธีการแรก Positive Economic เป็ นการศึกษาที่มุง่ เน้นทฤษฎีและหลักการ เครื่ องมือและ
เทคนิคการวิเคราะห์ ใช้เพื่อตอบคําถามว่า “ คือ อะไร” (What is)
วิธีที่สองแบบ Normative Economic
เป็ นการศึกษาที่มุง่ เน้นไปที่กรอบทางอุดมการณ์
ศีลธรรม การเมือง ศาสนา จารี ตประเพณี ค่านิยม และปรัชญาทางสังคม เป็ นหลักใหญ่ เพื่อตอบ
คําถามว่า “ควรเป็ นอะไร” (What ought to be)
วิชาเศรษฐศาสตร์ ที่กล่าวมุ่งถึงแต่ขอ้ เท็จจริ งเท่าที่ปรากฏเท่านั้น การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะนี้
เป็ นการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งตามทฤษฎี หลักการและกฎเกณฑ์ โดยมีเทคนิ ค
เครื่ องมือ และกรอบการวิเคราะห์ที่แน่นอน
ซึ่ งเป็ นการศึกษาที่ให้ความสําคัญในเชิงปริ มาณ
หรื อเป็ นการศึกษาที่เรี ยกว่า Positive Economics
ตัวอย่างแบบ Positive Economic มีพวกคลาสสิ คใหม่ ใช้เครื่ องมือและเทคนิคการวิเคราะห์
ในแบบคณิ ตศาสตร์ พร้อมกับใช้พฤติกรรมมนุษย์มาเป็ นกรอบ เพื่อสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ข้ ึนมา
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และก็มีสาํ นักคิดในรุ่ นหลังๆ ที่พยายามใช้เครื่ องมือแบบเดียวกันโดยเฉพาะเศรษฐมิติ เพื่อหาข้อสรุ ป
ของทฤษฎีโดยมิได้สนใจในสิ่ งอื่นใดอีก และใช้ทฤษฎีมาอธิ บายปั ญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจ
ในขณะที่ลทั ธิ หรื อแนวคําสอนที่มุ่งเน้นแก้ปัญหา เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์หรื ออุดมการณ์ท้ งั
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยไม่ยดึ ติดกับกรอบทฤษฎี หลักการ เครื่ องมือ และเทคนิคการ
วิเคราะห์ แต่คาํ นึงถึงปรากฏการณ์ ปั ญหา และความผันแปรทางเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์และ
ส่ งปฏิกิริยาสัมพัทธ์ไปยังอุดมการณ์ดา้ น ศีลธรรม การเมือง ศาสนา กรอบจารี ตประเพณี ค่านิยม
และปรัชญาทางสังคม เป็ นหลักใหญ่ เป็ นการศึกษาที่เรี ยกว่า Normative Economics
ตัวอย่างแบบ Normative Economic พวกคลาสสิ คได้สร้างกรอบทฤษฎีข้ ึนมา แล้วจึงนํา
ข้อมูลและเหตุการณ์เศรษฐกิจมาอธิ บาย โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ ศีลธรรม การเมือง
และอื่น ๆ ดังที่พบว่า มีการอธิ บายเศรษฐศาสตร์ให้มีการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด การให้สิทธิ
เสรี ภาพแก่มนุษย์ ฯลฯ ในท้ายสุ ดก็มีการจัดตั้งชมรมเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)
ขึ้นมา เพื่อการอธิ บายมีการเชื่ อมโยงกับในด้านอื่นให้ครอบคลุม
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็ นศาสตร์ ตอ้ งคํานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ
หลายประการ ประการแรกจะต้องหาข้อสรุ ปด้านปั ญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจในท้ายสุ ดให้
ได้ การวิเคราะห์ตอ้ งมองภาพแบบองค์รวมและความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันทั้งปั ญหาและ
ข้อสรุ ป ประการที่สอง เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการ (General) จึงต้องใช้กรอบ
แนวคิดเชื่อมโยงไปสู่ ธรรมชาติของปั ญหาและแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ การตอบสนองของหน่วย
เศรษฐกิจ (Economic Unit) ที่ประกอบด้วย ภาคครัวเรื อน ธุ รกิจ รัฐบาล และภาคต่างประเทศ เพื่อหา
ข้อสรุ ปที่แท้จริ งและเป็ นไปได้
ประการที่สาม ในกรอบของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักที่ใช้อยู่
ในยุคเศรษฐกิจแบบเสรี ตอ้ งคํานึงถึงประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ของระบบเศรษฐกิจในด้านการผลิต
การจําหน่ายจ่ายแจกสิ นค้าและบริ การ แต่บางครั้งเป้ าหมายอาจเปลี่ยนไปเน้นในเรื่ องความยุติธรรม
(Equity) ในเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นเศรษฐศาสตร์ กระแสรองได้บา้ ง
ประการสุ ดท้าย จะต้องใช้วธิ ี การ
วิเคราะห์ที่ใช้อยูใ่ นเศรษฐศาสตร์ เป็ นแนวทางหลัก มีอยูส่ องวิธี การอนุมานแบบอุปนัย (Inductive
Method) และการอุปมานแบบนิรนัย (Deductive Method)
วิชาเศรษฐศาสตร์ มีวธิ ี การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อสรุ ปสองแนวทาง
แนวทางแรก
วิธีการวิเคราะห์การอนุมานแบบอุปนัย (Inductive Method) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์จากเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้ว Induce ขึ้นไปหาทฤษฎีหรื อหลักการทัว่ ไป (Theory and
General)
หรื อวิเคราะห์จากประเด็นปั ญหาเศรษฐกิจปัญหาใดปั ญหาหนึ่งแล้ว Induce ขึ้นไปหา
ทฤษฎีหรื อหลักการทัว่ ไป แล้วสรุ ปปั ญหาหรื อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเรื่ องนั้นตามทฤษฎีหรื อหลัก
การที่มีอยูแ่ ล้ว
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วิธีการนี้เป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยการสังเกตตรวจสอบปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ค้นหาผลกระทบที่เชื่ อมโยงสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน (Interrelation) และพลังปฏิกิริยาสัมพันธ์
(Interaction) แล้วนํามาสรุ ปและสร้างหลักการ ซึ่งเป็ นการค้นคว้าตรวจสอบเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง
จากผลการศึกษา (Empiricalism)
ซึ่ งจะเชื่อถือได้เมื่อมีการตีความการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
พลังทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง
ทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่
(Theory and General)

แนวทางแก้ไข
(Solution)

Inductive Method
การค้นหาและตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง
จากผลการศึกษา
(Empiricalism)

ประเด็นปัญหา
(หรื อเหตุการณ์) ทางเศรษฐกิจ

รู ปภาพที่ 1.1 การวิเคราะห์การอนุมานแบบอุปนัย (Inductive Method)
ตัวอย่างเช่น อุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจลดลงทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ระดับรายได้และการมีงานทําลดลง สาเหตุเกิดจากการลงทุนลดลง การลงทุน
ที่ลดลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสู งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสู งขึ้นเกิดจากปริ มาณเงินลดลง ปริ มาณ
เงินที่ลดลงเกิดจากการขาดดุลการชําระเงิน
จึงสรุ ปได้วา่ อุปสงค์รวมลดลงเกิดจากการขาดดุล
การชําระเงิน
กระบวนการข้างต้นจะสรุ ปได้ ต้องมีการศึกษาข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ (Empirical Study) มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนํามาทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเศรษฐกิจตามความสัมพันธ์
เชิงทฤษฎีจนประจักษ์ แล้วสรุ ปออกมาเป็ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่ใช้อยูท่ วั่ ไป จึงนําทฤษฎีที่
ได้มาแก้ไขปั ญหา และทําการตรวจสอบซํ้าอีกครั้งว่าได้ผลจริ งหรื อไม่
จากตัวอย่าง เรามีประเด็นปั ญหาที่วา่ อุปสงค์รวมลดลงเกิดจากการขาดดุลการชําระเงิน การ
ลดลงของอุปสงค์รวมทําให้เศรษฐกิจตกตํ่าหรื อก็คือรายได้และการทํางานลดลง สาเหตุการลดลงมา
จากตัวแปรเศรษฐกิจด้านการลงทุนลดลงซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปสงค์รวม (AD=C+I+G+X-M) แต่
ในที่น้ ี เราต้องศึกษาหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์วา่ ฟังก์ชน่ั การลงทุนมีความสัมพันธ์กบั
อัตราดอกเบี้ยแบบผกผัน และปริ มาณเงินมีความสัมพันธ์กบั อัตราดอกเบี้ยแบบผกผันเช่นเดียวกัน
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ประการสุ ดท้ายการขาดดุลการชําระเงินจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกไป (ชําระเงินการค้า
ระหว่างประเทศ) และทําให้ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลงจริ ง
เมื่อได้ความสัมพันธ์ใน
เศรษฐกิจย่างแท้จริ งแล้ว ก็จะนํามาสรุ ปเป็ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคด้านอุปสงค์รวม
แนวทางที่สอง การวิเคราะห์การอุปมานแบบนิรนัย (Deductive Method) เป็ นการศึกษาจาก
ทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่ (Theory and General) แล้ว Deduce ไปหาเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเฉพาะ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (หรื อประเด็นปั ญหาใดปัญหาหนึ่ง) แล้วสรุ ปเหตุการณ์หรื อประเด็นปั ญหาทาง
เศรษฐกิจนั้นตามหลักการหรื อทฤษฎีที่ต้ งั ไว้
วิธีการนี้เป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยการเลือกเอาทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่ทวั่ ไปเป็ นตัวตั้ง แล้ว
เชื่อมสัมพันธ์ไปยังสาเหตุและหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง กระบวนการปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพลัง
เศรษฐกิจจะถูกกําหนดขึ้นมาบนพื้นฐานของทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ์ “ซึ่งเป็ นวิธีการค้นหา
ข้อเท็จจริ งแบบอ้างอิงหลักการหรื อทฤษฎี (Abstract)”
กล่าวคือ ปั ญหาและปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่ทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่
(Theory and General)
วิธีการค้นหาข้อเท็จจริ ง
แบบอ้างอิงหลักการหรื อทฤษฎี
(Abstract)

Deductive Method

ประเด็นปัญหา
(หรื อเหตุการณ์) ทางเศรษฐกิจ

แนวทางแก้ไข
(Solution)

รู ปภาพที่ 1.2 การวิเคราะห์การอุปมานแบบนิ รนัย (Deductive Method)
ตัวอย่างเช่น เริ่ มแรกการวิเคราะห์ปัญหาจะใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กระแส
หลักหรื อเศรษฐศาสตร์ มหภาคแบบเคนส์เซียนในด้านการค้าระหว่างประเทศและการชําระเงินผ่าน
บัญชีดุลการชําระเงิน
ประเด็นวิเคราะห์ การขาดดุลการชําระเงินจะก่อให้เกิดปริ มาณเงินใน
เศรษฐกิจลดลงผ่านการเคลื่อนย้ายเงินทุน (การชําระเงินด้านการค้า) ปริ มาณเงินที่ลดลงทําให้อตั รา
ดอกเบี้ยสู งขึ้น อัตราดอกเบี้ยสู งขึ้นทําให้การลงทุนลดลง การลงทุนที่ลดลงทําให้ระดับรายได้ลดลง
หรื อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเนื่องมาจากอุปสงค์รวมลดลง กระบวนการความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจ
เป็ นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค จึงสรุ ปปั ญหาได้วา่ การขาดดุลการชําระเงินทําให้อุปสงค์
รวมลดลง เศรษฐกิจตกตํ่า
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แนวทางแก้ไข จะต้องทําให้อุปสงค์รวมภายในประเทศไม่ลดลง
วิธีการง่ายที่สุดก็คือ
ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้ามาชดเชยการขาดดุลบัญชี เดินสะพัด (อาจกูย้ มื หรื อเกิดการเข้ามา
ลงทุนในหลักทรัพย์ของต่างประเทศ หรื อการเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)) ก็จะทําให้
ไม่ขาดดุลการชําระเงิน แต่ถา้ เงินไหลเข้ามามากไปก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้วิธีการเข้าแทรก
แซงทํา Sterilize คือทําให้ปริ มาณเงินในเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงโดยใช้เครื่ องมือทางการเงิน อีก
วิธีการหนึ่งเป็ นการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุจากการขาดดุลการค้าทําให้เกิดการขาดดุลการชําระเงิน เช่น
การลดค่าเงิน เพื่อทําให้การส่ งออกเพิ่มขึ้นการนําเข้าลดลง ดุลการค้าสมดุล ดุลการชําระเงินก็สมดุล
ไปด้วย หรื อการสร้างมาตรการควบคุมการนําเข้าและอุดหนุนการส่ งออก เป็ นต้น เมื่อได้ดาํ เนิน
ตามแนวทางแก้ไขไปแล้วก็ตอ้ งตรวจสอบดูวา่ ทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่ยงั ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
หรื อไม่
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจก็จะพบว่า บ่อยครั้งที่ทฤษฎีไม่สามารถนําไป
ใช้ได้ผล จนก่อให้เกิดการสร้างแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ มาสร้างลัทธิ ใหม่เพื่อที่จะนํามาใช้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ผลต่อไป กระบวนการเช่นนี้เกิดซํ้าแล้วซํ้าเล่าเป็ นวัฎฎจักรในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
แนวทางการสร้างทฤษฎีใหม่ พวกคลาสสิ คใช้วธิ ีการแบบอนุมาน (Deductive) คือ สร้าง
กฎเกณฑ์ อธิ บายปรากฏการณ์ แล้วหาข้อมูลสนับสนุนกฎเกณฑ์ดงั กล่าว เมื่อกฎเกณฑ์เป็ นที่ยอมรับ
เพราะมีขอ้ มูลเพียงพอกฎเกณฑ์น้ นั ถือเป็ นทฤษฎีต่อไป
ส่ วนพวกนีโอคลาสสิ คใช้วธิ ี การศึกษา
แบบอนุมาน (Inductive) ศึกษาจากประเด็นปั ญหาหรื อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อได้ผลสรุ ปที่เป็ น
จริ งก็จะนําไปสร้างทฤษฎีหรื อหลักการใหญ่ให้เป็ นที่ยอมรับ
การศึกษาประวัติลทั ธิ เศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึง พัฒนาการด้านความคิดเศรษฐศาสตร์ แนวคิดจะ
พัฒนาสลับซับซ้อนขึ้นตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บนแนวทางประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ
แต่ละสํานักคิดทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ และ
ผลงานของพวกเขาสะท้อนให้เห็นความเฉลียวฉลาด หล่อหลอมเป็ นหนึ่งเดียวกันทางความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ความเป็ นเอกภาพทางความคิดได้รวบรวมมวลสมาชิกของสํานักเศรษฐศาสตร์ แต่ละ
สํานักให้สะท้อนออกมาซึ่ งกรอบการวิเคราะห์ ทฤษฎีเชิงจิตวิทยา และวิธีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ซึ่ ง
ทั้งสามประเด็นเป็ นจุดเด่นของผลงานแต่ละสํานัก
สํานักคิดจึงมีกรอบความคิดที่แต่ละสํานักพัฒนาขึ้นมาเอง แต่ละสํานักมีการใช้ขอ้ เท็จจริ ง
ชนิดประเภทที่เหมาะสมกับมาตรฐานการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับความเชื่อในสํานักตนเอง และ
ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างทฤษฎีของสํานักตนเองกับทฤษฎีของสํานักคู่แข่ง ในแต่ละสํานัก
ก็จะมีบทสรุ ปหรื อสิ่ งที่ยงั มิได้ทดสอบหรื อสิ่ งที่ปฏิเสธมิได้หรื อทฤษฎีข้ ึนมา
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บทที่ 2
ความเป็ นมาของเศรษฐศาสตร์
และลัทธิเศรษฐกิจในยุคประวัติศาสตร์
กําเนิดของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาการทางความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ เริ่ มจากแนวคิดแบบพื้น ๆ ในยุคสมัยของสังคมที่
เรี ยบง่าย โดยเริ่ มตั้งแต่แนวคิดทางเศรษฐกิจของสังคมชนเผ่าที่ระบบเศรษฐกิจเป็ นแบบพอเพียง มี
การทําเกษตรใช้ปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเป็ นแรงงานมนุษย์และเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่ประดิษฐ์เอง อาจ
มีการแลกเปลี่ยนสิ่ งของและปั จจัยการผลิต เป็ นการใช้วชิ าเศรษฐศาสตร์ โดยสัญชาติญาณ การพูด
หรื อคิดทางเศรษฐศาสตร์ มีนอ้ ย และมักรวมกับเรื่ องอื่นที่สาํ คัญกว่า
วิชาการที่มีผกู ้ ล่าวถึง เพราะเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนกว่าและปฏิบตั ิกนั อยูม่ ากคือเรื่ องรัฐศาสตร์
ได้แก่ การใช้อาํ นาจปกครอง การปกครองและรัฐ เพื่อให้คนในถิ่นที่ตนอาศัยอยูอ่ ย่างสันติสุข จึงมี
นักปราชญ์คิดศึกษาและค้นคว้า มักจะเห็นกันว่าผูป้ กครองหรื อหัวหน้าต้องเป็ นคนฉลาด เป็ นปราชญ์
รู้จิตใจคนที่อยูใ่ ต้ปกครองของตน จึงมีการศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยา
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แบบชนเผ่า ในระยะเริ่ มต้นเกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการทางสังคม
จากสังคมแบบเรี ยบง่ายเป็ นสังคมที่พ่ งึ พากันด้านเศรษฐกิจ ไม่มีการขูดรี ดเอารัดเอาเปรี ยบกันด้าน
เศรษฐกิจ ต่อมาเรี ยกสังคมดังกล่าวว่า สังคมอุดมคติหรื อจินตสังคม (Utopia Society) พัฒนาการ
ด้านแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ต่อมาให้ความสําคัญกับการค้าการพาณิ ชย์ในด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่ง
ให้ความสําคัญกับปั ญหาเรื่ องทาส (Slavery) การขูดรี ดดอกเบี้ย (Usury) การถือครองที่ดินผืนใหญ่
ของนายทุนที่ดิน

สภาพเศรษฐกิจในยุคประวัติศาสตร์ และยุคกลาง
เศรษฐกิจในยุคประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจได้ถือกําเนิดขึ้นก่อนการเกิดขึ้นของนครรัฐกรี ก ก่อน 800 ปี ก่อน
คริ สตกาล เป็ นยุคสมัยราชวงศ์ฮิบรู (Hebrew Monarchy) เกิดลัทธิ คาํ สอนของนักปฏิวตั ิคาํ สอนหรื อ
นักสอนศาสนานอกรี ต (The Prophetic Revolt) ที่ถือเป็ นแนวคําสอนหัวก้าวหน้าด้านสังคม เป็ นคํา
สอนที่ประณามความเหลวแหลกของสังคม การกดขี่ขดู รี ดชนชั้นที่อ่อนแอกว่า การขูดรี ดดอกเบี้ย
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จากเงินกู้ เพราะผูท้ ี่ไม่สามารถชําระหนี้ เงินกูจ้ ะถูกยึดตัวมาเป็ นทาส สังคมจึงเต็มไปด้วยผูย้ ากไร้
และมวลทาส ยุคนี้จึงเป็ นยุคเริ่ มต้นของการส่ งผ่านแนวความคิดมาสู่ ยคุ นครรัฐกรี ก
นักปฏิวตั ิคาํ สอนหรื อนักสอนศาสนานอกรี ตไม่ยอมรับชนชั้นพ่อค้า ไม่ยอมรับนายทุนเงินกู้
ที่ขดู รี ดดอกเบี้ย ไม่ยอมรับชนชั้นศักดินาที่ถือครองที่ดินผืนใหญ่ และถือว่าชนชั้นนี้คือพวกขโมย
ที่ดิน
จึงเสนอให้มีการจํากัดการถือครองที่ดิน ห้ามเก็บภาษีจากพ่อค้าขายเสื้ อผ้าและพ่อค้าขาย
เครื่ องมือทํากิน จากคําสอนเหล่านี้นาํ ไปสู่ หลักบัญญัติของกฎหมายยิว (Jewish Law)
นักสอนศาสนานอกรี ตอยากเห็นการดํารงอยูข่ องจินตสังคมหรื อจินตธรรมชาติ (Utopia
Nature or Society) นัน่ คือ การเป็ นสังคมชนเผ่า ยอมรับหัวหน้าเผ่า เป็ นสังคมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การผลิตเป็ นการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของครัวเรื อนหรื อชุมชน ที่ดินและปั จจัยการผลิต
เป็ นของส่ วนรวม มีการแบ่งงานกันทําไม่มีการแบ่งชนชั้น
การเรี ยกร้องให้สังคมย้อนยุคย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะพลังขับเคลื่อนทางสังคมนั้นยิง่ ใหญ่
นัก การขยายตัวของการผลิตที่เกินความต้องการตามธรรมชาติก่อให้เกิดสถาบันเศรษฐกิจและสังคม
มากมาย ศักดินาที่ดิน นายทุน พ่อค้า ทาส ความล้มเหลวของสังคมปรากฏอยูท่ วั่ ไป
การปรากฏขึ้นของนครรัฐกรี ก
กรี กเป็ นชนเผ่าที่อพยพมาจากคาบสมุทรบอลข่านมาสู่
คาบสมุทรกรี ก ตั้งถิ่นฐานเป็ นเมืองต่าง ๆ เรี ยกว่า “นครรัฐ” ซึ่ งประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ หลายร้อย
เมือง เมืองใหญ่สาํ คัญ ได้แก่ เอเธนส์ สปาตาร์ และโคริ นซ์ เป็ นต้น นครรัฐมีเมืองเป็ นศูนย์กลาง
และมีหมู่บา้ นชาวนาอยูร่ อบ ๆ เมือง เมืองจะเป็ นศูนย์กลางของอารยธรรม เป็ นที่อยูข่ องชนชั้นสู ง
และชนชั้นปกครอง เมืองเอเธนส์และโคริ นซ์ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก เนื่ องจากเป็ นเมืองชายฝั่ง
ทะเล จึงประสบผลสําเร็ จทางด้านการค้าและการเมือง
สังคมสมัยกรี ก มีการแบ่งชั้นวรรณะกันอยู่ คนที่มีสัญชาติของประเทศนั้น มักจะประกอบ
อาชีพเป็ นทหาร รับราชการ และเกษตรกรรม อาชีพอื่น เช่น พ่อค้าและการผลิตสิ นค้าถือเป็ นอาชีพ
ไม่มีเกียรติให้คนต่างประเทศทํา ส่ วนทาสเป็ นผูร้ ับใช้และทํางานหนัก งานน่าเบื่อหน่ายและอันตราย
นักปราชญ์และนักเขียนสมัยนั้นจึงละเว้นที่จะกล่าวถึงอาชีพและบุคคลเหล่านี้
อันจะเป็ นการลด
เกียรติของตนลง
วิวฒั นาการความเป็ นอยูข่ องชาวกรี ก เริ่ มจากอาศัยการเพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว์เป็ นหลัก
การดําเนิ นเศรษฐกิจในแบบครัวเรื อน เริ่ มมีการถือครองที่ดินส่ วนบุคคล พื้นที่ขนาดเล็กเจ้าของทํา
การเพาะปลูกเอง ส่ วนพื้นที่ขนาดใหญ่แบ่งให้เช่า ในระยะแรกการผลิตเป็ นการผลิตเพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน การถือครองที่ดินยังไม่มีปัญหามากนัก
ต่อมาสภาพการผลิต
เปลี่ยนเป็ นการผลิตเพื่อการค้า ทําให้ความต้องการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ที่ดินจึงมีค่าเช่า
เพิ่มขึ้น การเกษตรมีการพัฒนาเป็ นการค้ามากขึ้น การซื้ อขายแลกเปลี่ยนค่อย ๆ พัฒนากลายเป็ น
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การซื้อขายแบบใช้เงินตรา ตอนแรกใช่สิ่งของเป็ นเงิน ต่อมาพัฒนาเป็ นเงินตราโลหะ เพื่อสะดวกใน
การค้าขาย ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจมากมาย ทําให้เศรษฐกิจแบบใช้เงินตราแพร่ กระจายออกไป
เดิมสิ่ งที่แสดงความมัง่ คัง่ คือ ที่ดิน ทาส และสัตว์เลี้ยง เมื่อมีการใช้ระบบเงินตราทําให้หนั มาสั่งสม
เงินตรา เพื่อแสดงความมัง่ คัง่ แทน การบริ โภคทําได้ง่ายขึ้น มีการลงทุน และออกเงินกูเ้ พื่อหาดอก
ผล เกิดธุ รกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ทําให้กรี กในสมัยนั้นเจริ ญรุ่ งเรื องทั้งทางธุ รกิจการค้าและ
การเงิน
จากเรื่ องเล่าและนิทานปรัมปราที่เล่าขานสื บทอดกันมา เช่นเรื่ อง”ธรรมนูญการปกครองของ
ซี ซูส” (Constitution of Theseus) ทําให้ทราบว่าการปกครองแบบชนเผ่าได้ล่มสลายลงในสมัยกรี ก
เริ่ มเรื องอํานาจ หรื อประมาณ 800 ปี ก่อนคริ สตกาล สังคมแบบชนเผ่าเป็ นสังคมที่ยอมรับหัวหน้า
เผ่าและเป็ นสังคมแบบเรี ยบง่ายพึ่งพาอาศัยกันฉันญาติพี่นอ้ งได้ถูกยกเลิก และแทนที่โดยสังคมที่แบ่ง
ชนชั้น มีระบอบปกครองแบบขุนนางศักดินา (หรื ออภิชนาธิปไตย : Aristocracy) หรื อคณะขุนนาง
ศักดินา (หรื อศักดินาธิ ปไตย) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการปกครองโดยคณะบุคคลที่เชื่อกันว่า มีความเฉลียว
ฉลาดและมีความสามารถในการปกครอง
รู ปแบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยแบบเดิม ที่มี
สภาประชาชน (Popular Assembly)ได้สูญสิ้ นไป อยูใ่ นอํานาจปกครองของขุนนางศักดินาที่ถือครอง
ที่ดินผืนใหญ่ และอํานาจปกครองก็ตกทอดไปยังทายาทของชนชั้นปกครองกลุ่มนี้
จากรู ปแบบการผลิตทางเกษตรแบบพอเพียงกลายเป็ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์ ทําให้พอ่ ค้ามี
บทบาทและอํานาจทางสังคมเพิ่มขึ้น ชนชั้นขุนนางเริ่ มไม่พอใจและท้ายสุ ดก็เป็ นการขัดแย้งของสอง
กลุ่มนี้ ซึ่ งต่างฝ่ ายต่างก็หาแนวร่ วมสนับสนุ นตัวเองเพื่อยึดกุมอํานาจรัฐ และแนวร่ วมที่สนับสนุน
ชนชั้นทั้งสองนี้คือ ชาวนาและชนชั้นฐานราก ซึ่งเป็ นชนชั้นที่ยากจนและถูกกดขี่
ประมาณ 600 ปี ก่อนคริ สตกาล ธรรมนูญของโซลอน (Constitution of Solon) ชี้ให้เห็นถึง
ความขัดแย้งนี้ อย่างชัดเจน การขัดแย้งทางเศรษฐกิจนําไปสู่ การขัดแย้งทางการเมือง นักปฏิรูป
พยายามให้สังคมสมานฉันท์โดยการยอมรับสถาบันการเมืองแบบสันติวธิ ี
ในทางเศรษฐกิจและ
สังคมห้ามยึดลูกหนี้ที่ไม่มีเงินมาชําระหนี้มาเป็ นทาส และให้ปลดปล่อยทาสให้เป็ นอิสระ แต่ไม่มี
บทบัญญัติหา้ มการคิดดอกเบี้ย ในตอนนี้สังคมได้แบ่งคนออกเป็ นสี่ ชนชั้น ไม่รวมชนชั้นทาส โดย
ใช้เกณฑ์การถือครองที่ดินและทรัพย์สินเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
เอเธนส์แบ่งที่ดินออกเป็ น 5,040 แปลง ซึ่ งเท่ากับจํานวนพลเมืองขณะนั้น พลเมืองหนึ่งคน
จะถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินได้หนึ่งแปลงเท่านั้น แต่มีทรัพย์สินได้ไม่เกินสี่ เท่าของมูลค่าที่ดิน ถ้ามีเกิน
กว่านี้ตอ้ งยกให้เป็ นของรัฐ
ชนชั้นสี่ ชนชั้นจึงแบ่งตามมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง เป็ นการแบ่ง
ชนชั้นตามสถานะทางด้านเศรษฐกิจของบุคคล
รู ปแบบการปกครองของเอเธนส์สลับสับเปลี่ยนระหว่างการปกครองแบบประชาธิ ปไตย
(Democracy) แล้วก็มาเป็ นแบบทรราช (Tyranny) แล้วไปเป็ นแบบขุนนางศักดินาหรื ออภิชนาธิป
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ไตย (Aristocracy) เป็ นวัฎฎจักรอยูเ่ ช่นนี้ การปกครองแบบประชาธิ ปไตยพลเมืองทุกคนมีสิทธิ ใน
การลงคะแนนเสี ยงในสภาประชาชน (Popular Assembly) เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของ
รัฐบาล ส่ วนตําแหน่งข้าราชการสงวนไว้ให้กบั ชนชั้นที่มีทรัพย์สิน เป็ นการผสมผสานรู ปแบบ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตยและอภิชนาธิ ปไตยเข้าด้วยกัน
จนกระทัง่ ประมาณ 300 ปี ก่อนคริ สตกาล อํานาจการปกครองของชนชั้นขุนนางก็ถูกขจัดไป
หมดสิ้ น จากพลังการเติบโตทางการค้าและการถูกคุกคามโดยชนชาติเปอร์ เซี ย
รู ปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตยเอเธนส์ก็ฟ้ื นคืนชีพกลับมารุ่ งเรื่ องอีกครั้งในยุคที่เอเธนส์เรื องอํานาจหรื อ
ยุคจักรวรรดิเฮเลนใหม่ (New Hellenic Imperialism) แต่ก็ยงั คงตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของชนชั้นพ่อค้า และ
เป็ นจักรวรรดิที่กา้ วร้าว ชาตินิยม ไม่มีกุศโลบายเหมือนกับนครรัฐกรี กสมัยก่อน ทําให้นครรัฐต่าง ๆ
ขัดแย้งกันเอง โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์กบั นครรัฐสปาร์ ตา ที่มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐขุนนาง
ไม่ยอมรับการปกครองแบบประชาธิ ปไตยของนครรัฐเอเธนส์และท้ายสุ ดก็พา่ ยแพ้แก่นครรัฐขุนนาง
สปาร์ ตา นํามาซึ่ งการล่มสลายของจักรวรรดิเฮเลนใหม่
แต่หลังจากร้อยปี ผ่านไป เอเธนส์ก็ฟ้ื น
คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง และมีจุดยืนในเรื่ องของประชาธิปไตยและสหพันธรัฐแห่งชาติ เช่นที่เคยมีมา
ก่อนในยุคที่เอเธนส์เรื่ องอํานาจสู งสุ ด จวบกระทัง่ 338 ปี ก่อนคริ สตกาล ชาวมาซิ โดเนียน นําโดย
อเล็กซานเดอร์ มหาราช พิชิตนครรัฐกรี กไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
การใช้แรงงานทาสกลายเป็ นสิ่ งสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการดํารงชีวติ ของประชาชนทัว่ ไป
อิสระชนเกิดความรู ้สึกรังเกียจการทํางานที่ใช้แรงกาย และชนชั้นปกครองจะไม่สนใจทํางานเลย มี
การใช้ทาสเป็ นแรงงานที่ผลิตผลผลิต แต่ประโยชน์ผเู ้ ป็ นนายได้รับ จึงเป็ นมูลเหตุให้แรงงานทาสไม่
ตั้งใจทํางาน มีกรณี หลบหนี อยูเ่ ป็ นประจํา การผลิตจึงไม่มีการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
เริ่ มอ่อนแอ ดังนั้น เมื่อโรมันบุกเข้ามาทางตะวันออก อาณาจักรกรี กก็เสื่ อมสลายลง
อาณาจักรโรมันสร้างขึ้นโดยเผ่าลาติน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริ เวณที่ราบลาติอุม (Latium)
ในราว 700 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยมีกรุ งโรมเป็ นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจ ปัจจัยอย่าง
หนึ่งที่ทาํ ให้กรุ งโรมกลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณ คือ การพิชิตดินแดน เพราะทรัพย์
สมบัติและความมัง่ คัง่ มาจากการแย่งชิงสมบัติ ทําให้เกิดสงครามอยูเ่ สมอ
ผลที่ได้จากการชนะ
สงคราม ได้ทรัพย์สมบัติ สัตว์เลี้ยง เชลยศึกเพื่อนํามาเป็ นทาส มีสิทธิ เรี ยกเอาบรรณการและมีสิทธิ
ในพื้นที่ที่พิชิตได้
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาเกษตรขนาดเล็กให้เป็ นเกษตรขนาดใหญ่
เรี ยกว่าลาติฟุนเดียม (Latifundium) ทําให้ชาวนาขนาดเล็กตกอับ คนรวยคือชนชั้นสู งหรื อวุฒิสมาชิก
ซึ่งได้รับอภิสิทธิ์ ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ภาษีจึงถูกผลักให้เป็ นภาระของคนชั้นกลางทําให้คนชั้นกลางเดือด
ร้อน แรงงานทาสถูกนําไปใช้ในการสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร ส่ วนแรงงาน
ทาสที่ใช้ในการผลิตก็ไม่ต้งั ใจทํางาน เพราะไมใช่ผลผลิตของตัวเอง กรุ งโรมจึงเป็ นระบบเศรษฐกิจ
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ของชนชั้นสู งและพ่อค้า ใช้ชีวติ อย่างฟุ่ มเฟื อยสุ รุ่ยสุ ร่าย ในขณะที่ชนชั้นกลาง ชาวนา ตกอับและ
เดือดร้อน
เนื่องจากโรมเป็ นนครรัฐของชนชั้นสู งที่ชอบทําสงครามและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของแรงงาน
ทาส แหล่งที่มาของทาสคือการพิชิตดินแดนต่าง ๆ
ดังนั้นในช่วงที่พิชิตดินแดนจึงรุ่ งเรื องมาก
แต่เมื่อการพิชิตดินแดนมีขีดจํากัด ดินแดนที่จะพิชิตหมดไปโรมก็เริ่ มประสบกับความเสื่ อม เพราะ
ประชาชนโดยทัว่ ไปไม่มีกาํ ลังใจที่จะทํางานหรื อก่อให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ
ดังนั้น 73 – 71 ก่อน
คริ สตกาล จึงเกิดจราจลของพวกทาสสปาร์ ตาคัสขึ้น ดินแดนที่เคยอยูใ่ นความคุมครองก็เริ่ มแยกตัว
ออกเป็ นอิสระ สุ ดท้ายเมื่อเยอรมันบุก อาณาจักรโรมันก็เสื่ อมสลายจากอารยธรรมโรมันเป็ นอารย
ธรรมเยอรมัน เข้าสู่ ยคุ กลาง
ยุคสมัยกลาง เป็ นช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่ 5 ถึงประมาณกลางศตวรรษที่ 15 หรื อตั้งแต่
อาณาจักรโรมันเสื่ อมถึงการสลายตัวของระบบการปกครองแบบศักดินา (Feudalism) นักปราชญ์
ในยุคก่อนมักจะเห็นกันว่า ผูป้ กครองหรื อหัวหน้าต้องเป็ นคนฉลาด เป็ นปราชญ์ รู ้จิตใจคนที่อยูใ่ ต้
ปกครอง แต่ที่ผา่ นมาผูป้ กครองกลับเป็ นผูข้ ดู รี ดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและใช้วธิ ี การปกครอง
แบบเบ็ดเสร็ จโดยเฉพาะในยุคโรมัน
วิวฒั นาการในยุคต่อมาจึงหลีกหนีรูปแบบเดิมและก่อเกิด
รู ปแบบใหม่ที่อิงแอบศาสนาเป็ นที่พ่ งึ ระบบเศรษฐกิจในยุคนี้สนับสนุนการคงอยูข่ องสถาบันศาสนา
ที่เป็ นที่พ่ ึงทางใจ การแสวงหาความมัง่ คัง่ และความสุ ขสมบูรณ์จากระบบเศรษฐกิจได้หยุดลงอย่าง
สิ้ นเชิง ยังคงมีอยูเ่ ฉพาะพวกศักดินาหรื อเจ้าขุนมูลนาย (Feudalism) เท่านั้น
การเกิดขึ้นของศาสนาคริ สต์และอํานาจฝ่ ายศาสนจักร เป็ นจุดเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองอย่างแท้จริ งในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจโลกในช่วงยุคกลาง ในกลางศตวรรษที่
ห้า อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน ซึ่ งเป็ นอํานาจของฝ่ ายอาณาจักรก็ถึงกาลอวสาน จักรวรรดิ
โรมันเสื่ อมอํานาจ ถูกทําลายลง และถูกแทนที่โดยอํานาจของฝ่ ายศาสนจักร
มีการพูดเรื่ องศีลธรรมและความยุติธรรม เพราะการประพฤติปฏิบตั ิของผูป้ กครองบ้านเมือง
มีลาํ อียง และทําหน้าที่ดว้ ยความโหดร้าย ทารุ ณ จะระงับได้ดว้ ยนําศาสนาเข้ามาสั่งสอนและปฏิบตั ิ
จึงเกิดมีพระเป็ นผูศ้ ึกษาค้นคว้าหลักทางศีลธรรม จรรยา มาสัง่ สอนให้ประชาชนปฏิบตั ิตาม ศาสนา
จึงมีบทบาทสําคัญ และมีผเู ้ ขียนถึงหลักธรรมเหล่านี้
เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อมากขึ้นต่อศาสนาและศีลธรรม ได้ก่อตั้งลัทธิ เทวสิ ทธิ์ (Divine
Right) ถือพระเจ้าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คําสัง่ คือเทวสิ ทธิ์ กษัตริ ยไ์ ด้รับแต่งตั้งมาเป็ นตัวแทนพระเจ้าเป็ น
ผูร้ ับเทวสิ ทธิ์ มาเพื่อปกครองดูแลประชาชน
ดังนั้น ประชาชนควรให้ความเคารพศาสนาและ
พระมหากษัตริ ย ์ องค์พระสันตะปาปาเป็ นผูป้ กครองทางธรรม ศาสนาจึงมีอิทธิ พลต่อแนวคิดของ
คน เพื่อชําระจิตใจตนให้เกิดรักความเป็ นธรรม รักศีลธรรม ทางเศรษฐกิจก็ควรมีความเป็ นธรรมใน
การแบ่งสรรรายได้ “ราคายุติธรรม (Just Price)” จึงถือเป็ นสิ่ งถูกต้องที่ควรปฏิบตั ิ
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กล่าวได้วา่ วิชาทางปรัชญาซึ่ งรวมเอารัฐศาสตร์ และจิตวิทยาเข้าไว้ดว้ ยอย่างหนึ่งและอีก
อย่างหนึ่งศาสนาอันเป็ นหลักธรรมเพื่อยึดถือทางใจแก่มนุ ษย์ได้เกิดขึ้นก่อน แต่ได้แทรกเอาเศรษฐ
ศาสตร์ ไว้ขณะที่อธิ บาย อันเป็ นวิชาการทางสังคมศาสตร์ ดว้ ยกัน สมัยเริ่ มแรกนักปรัชญาและพระ
ในศาสนาคริ สต์จึงมีอิทธิ พลต่อวิชาทางเศรษฐศาสตร์ โดยได้กล่าวและเขียนปนอยูก่ บั หลักปรัชญา
และหลักศีลธรรม เกิดจากมีนกั คิด นักศึกษา รวมกันเป็ นลัทธิการศึกษา (Scholasticism) ผูท้ ี่ทาํ ตน
ดังกล่าวและถือลัทธิน้ ีเรี ยกว่า นักศึกษา (Scholastic or Schoolmen) ยังมีศานุศิษย์มาเรี ยนวิชาด้วย ผู้
คงแก่เรี ยนเหล่านี้เรี ยกว่า นักปรัชญาลัทธิ การศึกษา เป็ นลัทธิ ที่คน้ หาข้อเท็จจริ งและความเป็ นจริ ง
ของโลกที่เป็ นปั ญหาเกิดขึ้น ทั้งในทางปรัชญา รัฐศาสตร์ และจิตวิทยา โดยผสมผสานเหตุผลให้
กลมกลืนกับความเชื่อ (Faith) ของประชาชนขณะนั้น ได้นาํ เอาปรัชญาและศาสนาเข้ามาเป็ นมูลฐาน
ของเหตุผลและตรรกวิทยายิง่ กว่าการใช้วทิ ยาศาสตร์ และประสบการณ์ มีนกั ปราชญ์ที่สาํ คัญเป็ น
พระในคริ สตศาสนา เช่น โทมัส อควิแนส (Thomas Aquinas , 1227 - 1274) เป็ นต้น
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ยคุ กลาง เป็ นยุคที่ฝ่ายศาสนจักรมีอาํ นาจเหนือฝ่ ายอาณาจักร ขุนศึก
ศักดินา (Landlord) มีเอกสิ ทธิ์ เหนือที่ดินในมณฑลของตนเอง
ขณะเดียวกันก็เกิดแคว้นต่าง ๆ
มากมายขึ้นในยุโรปตอนกลาง จากการอพยพลงมาทางใต้ของชนเผ่าอนารยชนจากยุโรปตอนเหนือ
ขุนศึกศักดินาจึงแพร่ สะพัดทัว่ ไปในยุโรปและมีเอกสิ ทธิ์ เหนือมณฑลตัวเอง และถ้าต้องการสถาปนา
ตัวเองขึ้นเป็ นกษัตริ ยต์ อ้ งได้รับการสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปาจึงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่สมบูรณ์และเป็ นที่
ยอมรับ อํานาจของฝ่ ายศาสนจักร (Christendom) จึงเข้ามามีอิทธิ พลเหนือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ในยุคกลางได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
สภาพเศรษฐกิจและสั งคมยุคกลาง
ระบบศักดินา (Feudal System) เป็ นการผลิตแบบแมนเนอร์ (Manorial System) เพราะ
รู ปแบบการถือครองที่ดินเป็ นแบบศักดินา โดยขุนศึกศักดินา (Landlord) ได้รับพระราชทานที่ดิน
จากกษัตริ ยห์ รื อใช้กาํ ลังเข้ายึดครองจับจองที่ดิน เป็ นยุคของการต่อสู้แย่งชิง กดขี่ เอารัดเอาเปรี ยบ
ประชาชนฐานรากที่เป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอย่างแร้นแค้นยากจน มีฐานะความเป็ นอยู่
เพียงผูเ้ ช่านา (Tenant) และกลายสภาพเป็ นทาสติดที่ดิน (Serf) ในท้ายสุ ด
ในยุคกลางนี้ ชนชั้นพ่อค้ายังไม่ค่อยมีเกียรติ ประชาชนมักวิจารณ์พอ่ ค้าไปในทางไม่ดี เป็ น
ชนชั้นที่ขดู รี ดคนอื่น เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค พ่อค้าไม่ใช่ผผู ้ ลิตเพียงแต่ซ้ื อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตมาแล้วนํามา
ขายให้แก่คนอื่นที่ตอ้ งการใช้เท่านั้น ยังจะมาบวกเอากําไรเข้าไปโดยซื้ อถูกมาขายให้ผบู ้ ริ โภคราคา
แพง บางครั้งเอากําไรเกินควร ทางศาสนาในขณะนั้นมีอิทธิ พลมากตําหนิการสะสมเงินทองถือว่า
บาป จึงไม่นิยมใช้เงินนัก โดยเฉพาะให้ยมื โดยมีดอกเบี้ย จึงถูกประณามว่า พ่อค้ากระทําผิดหลัก
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ศีลธรรมและความยุติธรรม ก่อให้สังคมเกิดความรังเกียจ ไม่เป็ นการประพฤติที่ถูกที่ควรและคนไม่
ต้องการให้ทาํ อย่างนั้น โทมัส อควิแนส จึงบอกว่า พ่อค้าควรมีอุดมการณ์ควรยึดถือราคายุติธรรม
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง เป็ นระบบเศรษฐกิจการเกษตรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ การใช้
เทคนิคหรื อวิธีการเพาะปลูกเป็ นแบบง่าย ๆ ค้าขายในดินแดนที่ห่างไกลมีนอ้ ย เนื่องจากการผลิต
ส่ วนใหญ่จะผลิตเพื่อบริ โภคเอง นอกจากนี้ การเดินทาง การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก ถนนหนทาง
ไม่มีการพัฒนาเชื่ อมต่อกันให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์ ส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการอยูโ่ ดยโดดเดี่ยวของ
พื้นที่ การค้าขายระหว่างพื้นที่ไม่สนับสนุน มีการตั้งด่านเก็บภาษีระหว่างพื้นที่โดยผูป้ กครอง
หลักคิดและคําสอนยุคนี้เป็ นหลักทางศาสนา ที่นกั บวชคริ สต์ในลัทธิ การศึกษานําออกมา
เผยแพร่ เพื่อต่อต้านพฤติกรรมและธุ รกรรมทางเศรษฐกิจ ในรู ปบทบัญญัติของศาสนา ที่เรี ยกว่า
กฎหมายนักบวชคริ สต์ คําสอนเน้นไปที่การต่อต้านการขูดรี ดดอกเบี้ย การสะสมความมัง่ คัง่ และ
การแลกเปลี่ยนต้องอยูบ่ นพื้นฐานของราคายุติธรรม แต่แนวคําสอนและระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา
ที่ถือเป็ นลัทธิ เฉพาะส่ วน (Particularism) ก็ไม่สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ภายใต้คลื่นพัฒนาเศรษฐกิจ
ในท้ายยุคกลางนี้
ช่วงของการสถาปนาเศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political Economy) ที่
ปราชญ์เมธี ได้ปลดปล่อยความคิดออกจากการครอบงําของแนวคิดแบบเทวนิยมหรื อแนวคิดของฝ่ าย
ศาสนจักร ผลงานวิชาการที่หลัง่ ไหลออกมาช่วงนั้นจะเป็ นผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง โดย
เริ่ มตั้งแต่ยคุ พาณิ ชยนิยมไปสู่ ธรรมชาตินิยม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานความคิดหลักของเศรษฐกิจเสรี นิยม แต่
ในยุคนี้ระบบเศรษฐกิจยังมิได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเสรี อย่างแท้จริ ง การนําไปใช้ยงั มิได้
เกิดผล ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรี นิยมยังมิได้สมบูรณ์แบบ จึงเกิดเพียงผลกระทบในด้าน
องค์ความรู ้ในรู ปของความคิดเท่านั้น
ช่วงปลายยุคกลาง การใช้อาํ นาจของฝ่ ายศาสนจักรเริ่ มผ่อนคลายและยืดหยุน่ มากขึ้น เพราะ
ไม่สามารถต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็ นยุคที่เงาร่ างของลัทธิ
ทุนนิยมเริ่ มก่อตัวขึ้น จากการเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจากสังคมศักดินามาเป็ นสังคมการค้า แรงงาน
เปลี่ยนสภาพจากทาสติดที่ดิน มาเป็ นแรงงานของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งเป็ นก้าวย่างไปสู่ ลทั ธิ พาณิ ยนิยม
และลัทธิ เสรี นิยมในท้ายสุ ด
วิชาเศรษฐศาสตร์ เพิ่งเริ่ มขึ้นอย่างแท้จริ งในปลายศตวรรษที่ 15 เมื่อมีการเปิ ดศักราชใหม่
ทางการค้า มีการเดินเรื อค้นหาโลกใหม่ เพราะวิชาการเจริ ญขึ้น ค้นคิดต่อเรื อขนาดใหญ่ได้สาํ เร็ จ ทํา
แผนที่และเข็มทิศได้ จึงมีผแู ้ ล่นเรื อไปในทะเลมหาสมุทรกว้าง Vesco Da Gama เดินเรื อไปทาง
ตะวันออกถึงเมืองกัลกัตต้า อินเดีย ได้นาํ เครื่ องเทศจากอินเดียกลับมาด้วยจํานวนมาก เข้ามาขายใน
ประเทศตนมีกาํ ไรมากมาย Christopher Columbus ก็เดินเรื อไปทางตะวันตก ค้นพบโลกตะวันตก
สหรัฐอเมริ กา Ferdinand Magellan แล่นเรื อไปพบเกาะเครื่ องเทศมะละกาและฟิ ลิปปิ นส์
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ยังมีคนอื่น ๆ อีกเดินเรื อค้นหาโลกใหม่ ได้นาํ สิ นค้าสําเร็ จรู ปไปขายด้วย วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกาํ ลังเฟื่ องฟู มีการคิดใช้กงั หันลมและนําถ่านหิ นมาใช้ และเมื่อมีการผลิตสิ นค้าเพื่อซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างกว้างขวาง จึงมีผกู ้ ล่าวถึงการผลิต การบริ โภค
การแลกเปลี่ยน และการแบ่งสรรกันมากขึ้น
ปั ญหาเศรษฐกิจมีความสําคัญต้องคิดแก้ เพราะการค้าเจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ และหัตถอุตสาหกรรม
เริ่ มก่อตัว เพื่อมีสินค้านําไปขายยังต่างประเทศ มนุษย์ได้รับการยัว่ ยุให้ใช้สิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ เพิ่มขึ้น
การผลิตปั จจัยสี่ ที่เป็ นธรรมดาง่าย ๆ เปลี่ยนไปเป็ นวิจิตรพิสดารขึ้น ธุรกิจจึงขยายเพื่อสนองความ
ต้องการ เมื่อมีเงินเป็ นสื่ อกลางการแลกเปลี่ยนได้รับความสะดวกขึ้น สังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็ น
พาณิ ชยกรรม เปลี่ยนวัตถุดิบจากเกษตรกรรมเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปและเก็บไว้ได้นาน กลายเป็ นหัตถ
อุตสาหกรรมความต้องการของคนเปลี่ยนไปและเพิ่มขึ้น
เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการสิ่ งของต่าง ๆ มากเช่นนั้น แต่วตั ถุสิ่งของกลับหายากและมีอยู่
อย่างจํากัด บางครั้งถึงกับขาดแคลนจะทําอย่างไร เพื่อความอยูร่ อดมนุษย์จึงต้องศึกษาค้นคว้าหา
ความเป็ นจริ ง และหาให้ได้มากที่สุด วิชาเศรษฐกิจยุคใหม่จึงเกิดขึ้นและนับวันมีความสําคัญตาม
ความเจริ ญพัฒนาของโลก

หลักปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ก่อนปลายศตวรรษที่ 15
ดังที่กล่าวมาแล้วปรัชญาและศาสนามีผเู ้ ขียนถึง ส่ วนเศรษฐศาสตร์ มีเพียงส่ วนน้อยที่ปนอยู่
แต่ในยุคกรี กนับเป็ นยุคที่มีปราชญ์เมธี ออกมาแสดงความคิดเห็นไว้มาก เพราะนครรัฐกรี กถือกําเนิด
ขึ้นจากสภาพปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมที่สับสนวุน่ วายทําให้เกิดปราชญ์ราชบัณฑิตมากมายนําเสนอ
หลักการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อเยียวยาปั ญหาสังคมที่เหลวแหลกและสนองตอบการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ นักปรัชญาเศรษฐศาสตร์ ยคุ เริ่ มแรกที่วางแผนงานสําหรับโครงสร้างสังคม
ในอุดมคติคือ พลาโต (Plato) ส่ วนอริ สโตเติล (Aristotle) เป็ นผูว้ างรากฐานเกี่ยวกับลัทธิหรื อแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
ซอคราติส (Socrates ก่ อน ค.ศ. 473 - 399)
ซอคราติสเป็ นอาจารย์ของพลาโต
สร้างเทคนิคการค้นหาความจริ งหรื อหาข้อสรุ ปของ
ปั ญหาโดยวิธีการ Dialogue ซึ่ งก็คือการสนทนาโต้ตอบระหว่างคู่สนทนา ด้วยการตั้งคําถามหรื อ
ปัญหาขึ้น แล้วอภิปรายโต้ตอบกัน จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อความจริ ง และเป็ นวิธีเดียวกับปุจฉาวิสัชนา
ในทางพุทธศาสนา
คําสอนของซอคราติสเน้นในเรื่ องของศีลธรรม (Moral) และคุณธรรม (Virtue) และมองว่า
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม คือมีความต้องการที่จะอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ ชุมชน หรื ออยูใ่ นรัฐเดียวกัน รัฐ
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จึงมีความจําเป็ น
เมื่อมีรัฐก็ตอ้ งมีกฎหมายใช้บงั คับสมาชิกของรัฐให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติหรื อ
ประพฤติตนอยูใ่ นทํานองคลองธรรม
ซอคราติส มองว่า มนุษย์มีพนั ธะที่ยง่ิ ใหญ่ 3 ประการคือ
พันธะต่อมโนสํานึกของตัวเอง พันธะต่อความจริ ง และพันธะต่อการแสวงหาคุณธรรม พันธะกรณี
นี้มนุษย์ตอ้ งยึดถือเหนื อชีวิตของตัวเอง
ในด้านการปกครอง ซอคราติสไม่เห็นด้วยกับระบบประชาธิ ปไตยแบบเอเธนส์เพราะมนุษย์
ไม่เท่าเทียมกันด้านความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปกครอง เขาสนับสนุ นให้คนที่เฉลียว
ฉลาดและมีความสามารถเป็ นชนชั้นปกครอง เป็ นความเห็นที่สนับสนุนการปกครองระบอบขุนนาง
ศักดินาหรื ออภิชนาธิ ปไตย (Aristocracy)
ซีโนฟอน (Xenophon ก่ อน ค.ศ. 427 - 355)
ซี โนฟอน เป็ นนักการทหารและเป็ นศิษย์ซอคราติส เขียนหนังสื อไว้หลายเล่ม ใน
Oeconomicus เป็ นงานเขียนที่ตอ้ งการสํารวจการบริ หารและจัดการองค์กรที่เหมาะสมของภาครัฐ
และเอกชน แนวคิดของเขาจึงมุ่งไปที่การตัดสิ นใจของปั จเจกชน (การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล)
ซี โนฟอน มองว่า การบริ หารจัดการที่ดี จะเพิ่มขนาดส่ วนเกินทางเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรื อนและ
ระดับประเทศหรื อรัฐได้ การเพิ่มขนาดส่ วนเกินทางเศรษฐกิจจะสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยความชํานาญ
งาน (Skill) การจัดระเบียบ (Order) และการแบ่งงานกันทํา (Division of Labor)
แนวคิดเรื่ องการแบ่งงานกันทํายังเชื่อมโยงกับการกระจุกตัวของประชากรและความชํานาญ
ในการผลิต อธิ บายไว้ในหนังสื อ Cyropaedia กล่าวว่า รัฐใหญ่จะมีพฒั นาการแบ่งงานกันทํา ขณะที่
รัฐเล็กแทบจะไม่มีการแบ่งงานกันทํา การแบ่งงานกันทําแม้จะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสังคมชนเผ่า แต่
ซีโนฟอน เป็ นนักคิดนักปรัชญาคนแรกที่เริ่ มวิเคราะห์การแบ่งงานกันทําที่เป็ นระบบและมีเป้ าหมาย
ด้านเศรษฐศาสตร์ ชดั เจนมากที่สุด นอกจากนี้ เขายังเสริ มว่า การแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนเป็ น
เรื่ องธรรมชาติ
ในหนังสื อ Hier ซี โนฟอน กล่าวว่า ถ้ามีจานอาหารจํานวนมากตั้งอยูต่ ่อหน้าคนหนึ่ง ในไม่
ช้า เขาจะรู ้สึกเบื่อหน่ายอาหารหรื อทําให้ความพอใจในการบริ โภคอาหารลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับกฎ
แห่งการลดน้อยถอยลง และเขาได้เปรี ยบเทียบต่อไปว่า คนที่มีพร้อมทุกสิ่ งอยูต่ ่อหน้า สิ่ งเหล่านั้นจะ
ทําให้เขาเลวลง การมีชีวิตอยูร่ ะดับปานกลางจะเป็ นสิ่ งที่ดีกว่า ของสิ่ งเดียวกันบางครั้งทําให้เกิด
ความมัง่ คัง่ ได้บางครั้งก็ไม่ทาํ ให้เกิดความมัง่ คัง่ เพราะบางสิ่ งอยูก่ บั คนบางคนจะไม่มีประโยชน์แต่
อยูก่ บั บางคนมีประโยชน์ ถ้าคนนั้นรู ้จกั นําสิ่ งนั้นไปแสวงหากําไรด้วยการนําไปขาย
จะเห็นว่า
ซี โนฟอน มองกําไรคือความมัง่ คัง่ สิ่ งใดที่ให้ความสุ ขบุคคลไม่ได้ สิ่ งนั้นไม่ใช่ความมัง่ คัง่ แนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในสิ นค้าของซี โนฟอนได้กลายเป็ นหลักคิดให้กบั ทฤษฎีอรรถประโยชน์
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พลาโต (Plato ก่ อน ค.ศ. 427 - 327)
พลาโต เกิดในตระกูลขุนนาง เขียนหนังสื อหลายเล่มแต่ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ปรากฏ
อยูใ่ น The Republic พูดถึงเรื่ องการแบ่งงานกันทํา ความต้องการ และความสามารถของมนุษย์มี
แตกต่างกัน ถ้าทุกคนทําในสิ่ งที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองแล้ว จะได้ผลผลิตมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการใช้แรงงานน้อยลง เพราะความชํานาญในการผลิตเฉพาะอย่าง ช่วยให้
ผลิตได้เร็ วขึ้น นําไปแลกเปลี่ยนได้ดีข้ ึน ถ้ามีเงินตราเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วจะช่วยทํา
ให้การค้าขายดําเนิ นไปได้สะดวกขึ้น และในหนังสื อนี้ยงั กล่าวถึงรัฐอุดมคติ (Utopia State) ซึ่ งมีท้ งั
ความจริ งและจินตนาการ ทั้งที่ปฏิบตั ิได้และไม่ได้
พูดถึงลัทธิ คอมมิวนิสต์วา่ “ภรรยาและทรัพย์สินเป็ นของทุกคนใช้ร่วมกัน บุตรเป็ นของทุก
คน มรดกเป็ นของกลางคือของรัฐ เพื่อจัดให้ประชาชนทุกคนได้ใช้” และพลาโตมีความเห็นว่า สตรี
กับบุรุษควรจะมีฐานะเสมอกัน
ชายและหญิงเรี ยนร่ วมกันเป็ นสหายสนิทกัน เรี ยกว่า Platonic
Friendship ชนชั้นปกครองที่เลือกแล้วจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็ นส่ วนตัว ต้องใช้ของร่ วมกัน คือของ
รัฐ ความสนใจในทรัพย์สินจะไม่มีเลย นักปกครองจะไม่มีทุจริ ตและมุ่งพัฒนาความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ตลอดไป
ความสําเร็ จด้านรัฐศาสตร์ ของพลาโต คือ แนวคิดในเรื่ องกําเนิดรัฐที่เกี่ยวกับรัฐอุดมคติ
พลาโตให้เหตุผลว่า รัฐเกิดขึ้นเนื่ องจากการแบ่งงานกันทํา มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจะไม่เท่าเทียม
กันในเรื่ องของทักษะ และมีความต้องการที่หลากหลาย รัฐของพลาโตนั้นทุกคนจะทํางานที่ตนเอง
ถนัดเท่านั้น โดยจัดแยกพลเมืองออกตาม 3 หลักการคือ แยกตามความฉลาด ความกล้าหาญ และ
ความมีวนิ ยั
เขากล่าวถึงรัฐอุดมคติไว้วา่ “บุคคลควรอยูภ่ ายใต้บงั คับของรัฐ คนงานควรฝึ กให้มี
ความชํานาญงานเฉพาะอย่าง คนฉลาดควรเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการปกครอง” พลเมืองในรัฐอุดมคติ
จึงถูกจําแนกออกเป็ น 3 ชนชั้นด้วย ชนชั้นปกครองต้องมีความฉลาด ชนชั้นนักรบต้องมีความกล้า
หาญ และชนชั้นกรรมกรต้องมีระเบียบวินยั ของตนเอง
ชนชั้นปกครอง จะต้องมาจากทายาทที่สืบสายโลหิ ตจากชนชั้นขุนนาง การปกครองเป็ น
หน้าที่ของชนชั้นขุนนาง การผลิตเป็ นหน้าที่ของชนชั้นผลิต (Artisan) ที่เป็ นชนชั้นใต้ปกครอง ซึ่ ง
ประกอบด้วย พ่อค้า นักหัตถอุตสาหกรรม ช่างฝี มือ กสิ กร และผูใ้ ช้แรงงานในการผลิตอื่น ๆ จะ
เห็นว่าประเด็นนี้ พลาโตซึ่ งเป็ นชนชั้นขุนนางโดยกําเนิด ต้องการรักษาประโยชน์ของชนชั้นขุนนาง
ให้ผปู ้ กครองเป็ นประเพณี สืบทอดกันมา แต่ก็ได้สอดแทรกหลักศีลธรรมไว้ ชนชั้นปกครองต้อง
ปลอดจากแรงจูงใจในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อการกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบทางเศรษฐ
กิจ จึงจะเป็ นมาตรฐานความประพฤติที่ยอมรับได้
การเป็ นชนชั้นปกครองต้องถูกฝึ กตั้งแต่เยาว์วยั ได้รับการฝึ กอบรมด้านศิลปะศาสตร์ อย่างดี
ไม่วา่ จะเป็ นปรัชญาและศาสตร์ ดา้ นการสงคราม เพราะนอกจากจะทําหน้าที่ปกครองหรื อพิทกั ษ์
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แล้ว ยังต้องทําหน้าที่ในการปกป้ องรัฐจากการถูกรุ กรานจากศัตรู นอกรัฐอีกด้วย ในชนชั้นปกครอง
จะมีอยูส่ องระดับประกอบด้วย ชนชั้นพิทกั ษ์ (Guardian) และชนชั้นผูช้ ่วยชนชั้นพิทกั ษ์หรื อชนชั้น
ปกป้ องรักษาชาติ (Auxiliary) ผูท้ ี่จะอยูใ่ นชนชั้นใดจะต้องมีการสอบผ่านหลักสู ตร ราชาปราชญ์
(Philosophy King) เพื่อเป็ นปราชญ์ในอนาคต ผูท้ ี่สอบไม่ผา่ นจะเป็ นผูช้ ่วยราชาปราชญ์หรื อเป็ นชน
ชั้นปกป้ องรักษาชาติ เพือ่ ทําหน้าที่บริ หารกิจการของรัฐทัว่ ๆ ไป ตามความเชื่อของพลาโต ชนชั้น
ปกครองต้องเป็ น “ยอดคน” (Elite)
แนวคิดการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ได้กล่าวไว้วา่ การดํารงอยูข่ องรัฐประเทศ
หรื อรัฐ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ไม่มีมนุษย์คนไหนพอเพียงในสิ่ งที่ตนมีอยู่ เราทุก
คนมีความต้องการที่หลากหลาย เมื่อแต่ละคนมีความต้องการมากมาย ผูเ้ กี่ยวข้องต้องตอบสนอง
ความต้องการเขา คนหนึ่ งอาจสนองตอบความต้องการเขาได้สิ่งหนึ่งในหลาย ๆ สิ่ งที่เขาต้องการ
เขาจึงต้องแสวงหาอีกสิ่ งหนึ่งจากคนอื่น ความต้องการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทําให้คนต้องอาศัย
ร่ วมกันในสิ่ งที่เราเรี ยกว่าประเทศหรื อรัฐ การแลกเปลี่ยนกันของแต่ละคน จะทําให้เขาได้ประโยชน์
จากสิ่ งนั้น
แนวความคิดได้สะท้อนเศรษฐศาสตร์ แห่งรัฐ เป็ นหนทางสู่ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เมื่อคน
ชํานาญงานมากขึ้นจะนํามาซึ่ งผลผลิตในทางพาณิ ชย์และก่อให้เกิดองค์กรทางการค้า การผลิตก็จะไม่
เป็ นการผลิตแบบพอเพียงอีกต่อไป และการแบ่งงานกันทําจะทําให้ได้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นเป็ น
การเพิม่ มูลค่าการใช้ การผลิตเพิม่ ขึ้นนําไปสู่ การแลกเปลี่ยน ตลาดต้องมีการควบคุมหรื อบริ หาร
จัดการโดยใช้เงินเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
พลาโต มองว่า เงินตราและการค้าเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายที่จาํ เป็ น การค้าจึงต้องอยูบ่ นกฎแห่งความ
ยุติธรรม (Rule of Justice) แนวคิดการแสวงหาจุดเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงิน ได้นาํ เสนอ
ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจด้วยศีลธรรม
พลาโต สร้างจินตนาการว่า “รัฐควรฝึ กฝนให้พลเมืองซื่ อตรงและประกอบด้วยคุณความดี
เพื่อที่จะอยูอ่ ย่างมีความสุ ขที่แท้จริ ง” พลาโตตระหนักถึงความจริ งว่า รัฐตามที่กล่าวนั้นไม่สามารถ
จัดตั้งในความเป็ นจริ ง แต่ก็ได้วางแนวทางไว้ เพื่อให้ช่วยกันสร้างต่อไป
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อริ สโตเติล เป็ นศิษย์พลาโต เขียนหนังสื อไว้มาก หนังสื อที่เขียนชี้ ให้เห็นถึงสภาพสังคม
ของยุคนั้นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร และเป็ นผูว้ างรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
วิเคราะห์เศรษฐกิจคนแรกของโลก 11
ด้านรัฐศาสตร์ หนังสื อ Politic เล่ม 11 ได้อธิ บายถึงโครงสร้างของรัฐอุดมคติ ขณะเดียวกัน
ก็คดั ค้านเนื้ อหาสาระของรัฐอุดมคติของพลาโตโดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักการสังคมนิยมแบบ
คอมมิวนิสต์ อริ สโตเติล สนับสนุนเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของบุคคลไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐ
เป็ นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด เพราะการควบคุมดูแลจะไม่ทวั่ ถึงและทําได้ไม่เหมือนกับทรัพย์สิน
ส่ วนตัวของเอกชน และอาจนํามาซึ่ งความขัดแย้งของคนในสังคม เพราะมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันใน
เรื่ องของทักษะและความขยัน แต่มีความพึงปรารถนาที่หลากหลายไม่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงควรให้
เอกชนมีเสรี ภาพในการมีทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่
แนวคิดเรื่ องรัฐอุดมคตินบั ว่ามีความสําคัญน้อยมาก เมื่อเทียบกับแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์
ที่เขาสร้างขึ้นและอธิ บายไว้ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3 ประการที่สร้างขึ้นและอธิ บายไว้ คือ
1. คําจํากัดความของขอบเขตทางเศรษฐกิจหรื อเศรษฐศาสตร์
2. การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยน
3. ทฤษฎีเงินตรา (Theory of Money)
อริ สโตเติล อธิ บายกระบวนการเหล่านี้ได้ต่อเนื่องเป็ นขั้นตอน เชื่อมโยงเป็ นเหตุเป็ นผล
อย่างต่อเนื่ อง และมองว่าเศรษฐศาสตร์ น้ นั แบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
• ความเป็ นเศรษฐศาสตร์ โดยคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่ งเป็ นศาสตร์วา่ ด้วยการบริ หาร
จัดการบ้านเรื อน (Science of Household Management)
• ความเป็ นศาสตร์ ดา้ นอุปทาน (The Science of Supply)
ซึ่ งเป็ นศาสตร์ที่วา่ ด้วย
ศิลปะการได้มาด้วยทักษะ ความสามารถ ความพยายาม หรื อพฤติกรรมของบุคคล
ที่ถือเป็ นศิลปะการแสวงหา (Art of Acquisition)
เศรษฐศาสตร์ ในความหมายแรก เป็ นศาสตร์ วา่ ด้วยการบริ หารจัดการบ้านเรื อน เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของรัฐ ที่เริ่ มจากครัวเรื อน ชุมชน หรื อหมู่บา้ น และเป็ นเมืองหรื อนครรัฐในท้ายที่สุด
ในสังคมต้องมีชนชั้นทาส สถาบันทาสมีความจําเป็ นในการสร้างนครรัฐ อริ สโตเติลสนับสนุนให้
คงสภาพสถาบันทาสไว้
เศรษฐศาสตร์ ในความหมายที่สอง ที่เป็ นศาสตร์ ดา้ นอุปทาน ได้อธิ บายถึงความมัง่ คัง่ และ
การวิเคราะห์ศิลปะแห่งการแลกเปลี่ยน เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่กล่าวถึงการแสวงหาความมัง่ คัง่
ได้อธิ บาย ความมัง่ คัง่ ว่ามีอยู่ 2 ชนิด คือ
11
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ความมัง่ คั่งอย่ างแท้ จริ ง มีอยูต่ ามธรรมชาติและมีอยูอ่ ย่างจํากัด ได้แก่ ที่ดิน ซึ่ งต้องใช้
แรงงานทําการผลิตทางด้านการเกษตร ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์จะนําผลผลิตที่ดีทางการเกษตร หรื อ
ที่ดินที่มีแร่ ต้องทําเหมืองแร่ เพื่อนําแร่ ข้ ึนมาใช้ แต่ที่ดินก็มีอยูจ่ าํ กัดไม่สามารถสร้างเพิ่มขึ้นมาอีก
ได้ แนวคิดนี้เป็ นพื้นฐานของลัทธิ ฟิโอแครตในยุคต่อมา
ความมัง่ คั่งที่ ต้องแสวงหา เป็ นความมัง่ คัง่ ที่ไม่จาํ กัด ซึ่ งมนุษย์สามารถแสวงหาได้ เพราะ
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมากับธรรมชาติ ได้แก่ การซื้อขายสิ นค้า การแลกเปลี่ยน ผูป้ ระกอบการจะสามารถ
ทําได้โดยไม่จาํ กัด จะขยายออกไปกว้างใหญ่เพียงใดก็ได้ และเป็ นแนวคิดพื้นฐานของลัทธิ พาณิ ชย
นิยม ต่อมา
การแลกเปลี่ยนจะมีสองลักษณะคือ การแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรมชาติ (Natural Exchange) กับ
การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็ นธรรมชาติ
การแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรมชาติคือการแลกเปลี่ยนเพียงเพื่อ
สนองตอบความต้องการที่เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ โดยเริ่ มจากความต้องการของบุคคล ครัวเรื อน
ชุมชน จนกระทัง่ รัฐ
การแลกเปลี่ยนระดับนครรัฐจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และเพราะมี
ความต้องการที่หลากกลาย จะนําไปสู่ การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็ นธรรมชาติ
การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็ นธรรมชาติหรื อการค้า คือ กระบวนการที่คนสองคนดีข้ ึน (Better
Off) จากการแลกเปลี่ยน คนสองคนจะแลกเปลี่ยนหรื อค้าขายกันได้ เมื่อแต่ละคนต่างมีส่วนเกิน
และยอมเสี ยสละส่ วนเกินเพื่อให้ได้สินค้าจากอีกคนหนึ่ง การแลกเปลี่ยนจึงต้องเป็ นสัดส่ วนต่อกัน
.......... ถ้านาย ก เป็ นคนสร้างบ้าน นาย ข เป็ นช่างทํารองเท้า คนสร้างบ้านจะต้องสวมรองเท้า ช่าง
ทํารองเท้าต้องมีบา้ นอยู่ ฉะนั้น ต้องมีความเท่าเทียมกันที่เป็ นสัดส่ วนของสิ นค้า การแลกเปลี่ยนที่
เป็ นสัดส่ วนจึงเกิดขึ้น ประเด็นจึงอยูท่ ี่วา่ ต้องใช้รองเท้ากี่คู่จึงจะแลกบ้านหนึ่งหลัง การเปรี ยบเทียบ
ต้องใช้เงินตรามาช่วยเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เพราะเงินตราสามารถวัดทุกสิ่ งได้ นําไปสู่
คําถามที่วา่ รองเท้าคู่ละเท่าไรจึงจะนําไปแลกบ้านได้ จํานวนรองเท้าที่สามารถนําไปแลกบ้านได้
ต้องสอดคล้องกับสัดส่ วนของช่างที่สร้างบ้านต่อช่างทํารองเท้า เมื่อเปรี ยบเทียบได้ การแลกเปลี่ยน
จะเกิดขึ้น สิ นค้าทั้งหลายจะถูกวัดโดยสิ่ ง ๆ เดียวนัน่ คือ เงินตรา เพราะเงินตราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็ นตัวแทนอุปสงค์ การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อจํานวนคนสร้างบ้านและคนทํารองเท้าเท่ากัน ...... ใน
ทรรศนะของอริ สโตเติลการค้าเกิดขึ้นเพราะ 1. เมื่อปรากฏส่ วนเกิน 2. ผูค้ า้ ได้ประเมินส่ วนเกินของ
ตนเอง 3. ผูค้ า้ ต่างได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน 4. เมื่อมีการขัดแย้งทางการค้า ผูม้ ีอาํ นาจ
เกี่ยวข้องหรื อรัฐจะเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยยึดหลักความยุติธรรมร่ วมกันและสวัสดิการของรัฐ
อริ สโตเติล ได้สร้างทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value) ของสิ นค้าขึ้นมา อธิ บายเรื่ องมูลค่าว่า
สิ นค้าทุกชนิดมีมูลค่า เพราะสามารถตอบสนองความต้องการได้ เมื่อนํามาใช้ทาํ ให้เกิดความพอใจ
และสามารถนําไปแลกเปลี่ยนได้ดว้ ย อริ สโตเติลจึงได้แบ่งมูลค่าออกเป็ น 2 อย่างคือ
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มูลค่ าการใช้ (Value in Use) หมายถึง สิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยตรง
ตามธรรมชาติ (Natural Want) เช่น ดินสอ ปากกา นํามาใช้เขียน เสื้ อผ้านํามานุ่งห่ม
มูลค่ าการแลกเปลี่ยน (Value in Exchange) หมายถึง สิ นค้าที่นาํ ไปแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่น
ซึ่งสิ นค้านั้นมีมูลค่าการใช้อยู่ มูลค่าจะวัดได้จากประโยชน์และต้นทุนการผลิต ตัวอย่างเช่น ดินสอ
ปากกา เมื่อจะนําไปแลกเปลี่ยนต้องคํานึงว่าต้นทุนการผลิตเท่าไร และควรจะขายในราคาเท่าไร ซึ่ ง
ผูซ้ ้ือก็จะพิจารณาว่า ดินสอ ปากกา นั้นนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง
อริ สโตเติล มองว่า มูลค่าการแลกเปลี่ยนไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นธรรมชาติเสมอไป คนอาจพอใจ
แลกเปลี่ยนกันได้ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นธรรมชาติ นัน่ คือ มูลค่าการแลกเปลี่ยนอาจสู งกว่ามูลค่าการใช้
การแลกเปลี่ยนจึงเป็ นศิลปะในการแสวงหาความมัง่ คัง่
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่ งของต่อสิ่ งของ (Barter System) จะไม่สะดวกต่อการแลกเปลี่ยน
เพราะจะมีปัญหาเรื่ องขนาด นํ้าหนัก และจํานวน คิดตามมาว่าจะวัดกันอย่างงไร แต่ถา้ ใช้เหรี ยญ
เงินตรา (Coinage) ในการแลกเปลี่ยนหรื อเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ก็จะขจัดปัญหาดังกล่าว
ออกไปและสร้างประโยชน์ให้กบั การค้า และเป็ นการทําเงินหรื อหาเงิน (Money Making) จากการ
แลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็ นธรรมชาติทาํ ให้การแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรมชาติสูญหายไป การ
สะสมเงินตราเข้ามาแทนที่เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ อริ สโตเติลขยายความ
ต่อเนื่องจากที่พลาโตให้คาํ จํากัดความว่า เงินตราคือสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
ทัศนะต่อการค้า อริ สโตเติล มองว่าการค้าทําให้คนสะสมความมัง่ คัง่ และขายสิ นค้าเกินราคา
ยุติธรรม การค้าจึงไม่ใช่อาชีพที่เป็ นธรรมชาติจะต้องมีการจํากัดขอบเขตของการค้า สรุ ปได้วา่
ความมัง่ คัง่ ที่ตอ้ งแสวงหาจากการซื้ อขายนี้เป็ นการขูดรี ดเอากําไร เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีงาม และการให้กู้
โดยเรี ยกเก็บดอกเบี้ยก็เป็ นการขูดรี ดที่ไม่ยตุ ิธรรม เพราะนําไปใช้ส่วนตัว
เศรษฐศาสตร์ แบบใช้ศีลธรรมควบคุม จะมองว่า การค้าไม่ใช่อาชีพที่เป็ นธรรมชาติ มีการ
ขูดรี ดเอารัดเอากําไร จึงต้องพยายามจํากัดขอบเขตของการค้า และให้การค้าต้องคํานึ งถึงจริ ยธรรม
(Ethic) ศีลธรรม (Moral) โดยให้แยกแยะรู ปแบบการค้าในแต่ละประเภท แนวคิดเรื่ องจริ ยธรรม
ทางการค้าของอริ สโตเติล ได้รับการสนับสนุ นและนําไปใช้โดยพระในศาสนาคริ สต์ในยุคกลาง
มูลค่ากําหนดราคาสิ นค้า และสร้างตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อความสะดวก อาจ
เป็ นเหรี ยญ แร่ เงิน หรื อทองคํา อริ สโตเติล ถือว่า เป็ นนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ คนแรกที่เจาะลึก
ในเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ ดา้ นเงินตราและการแลกเปลี่ยนเพื่อสนองตอบพัฒนาการทางการค้า
ให้
ความหมาย“เงิน” เป็ นเครื่ องแสดงความมัง่ คัง่ ที่ตอ้ งแสวงหาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ มนุษย์
เป็ นผูก้ าํ หนดมูลค่าของเงินในการแลกเปลี่ยน เพื่อความสะดวกในการค้าขายแลกเปลี่ยน หรื อก็คือ
เงินนอกจากทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว ยังทําหน้าที่เป็ นทุนเงินตรา (Money - Ca
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pital) ที่นาํ พามวลมนุษย์ไปสู่ ความปรารถนาเพื่อการสะสมความมัง่ คัง่ อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ซึ่ ง
อริ สโตเติล เน้นหนักหนาว่า การใช้เงินทั้งสองรู ปแบบต้องมีจริ ยธรรม (Ethic) ซึ่ งเศรษฐศาสตร์ สมัย
นี้เพิกเฉยละเลยกัน
ในเรื่ องคุณสมบัติของเงิน หนังสื อ Ethics เล่ม 5 ของอริ สโตเติลอธิ บายหน้าที่ของเงินตรา
ว่า เงินตราเป็ นมาตรวัดมูลค่า (Measure of Value) ที่สามารถนําไปเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนได้
และการแลกเปลี่ยนต้องอยูบ่ นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน (Equivalence) นัน่ คือ การแลกเปลี่ยนต้องขึ้นอยู่
กับความต้องการที่เท่าเทียมกันที่เป็ นสัดส่ วน และมูลค่าการแลกเปลี่ยนต้องเท่ากัน ธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนจึงจะเกิดขึ้น อริ สโตเติล ยังอธิ บายหน้าที่ของเงินตราอีกว่า เงินตรามีหน้าที่สะสมมูลค่า
(Store of Value) และเงินตราเป็ นสิ่ งที่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนในอนาคต (Future Exchange)
สรุ ป อริ สโตเติล มองว่า เงินตรามีหน้าที่ คือ
• เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
• เป็ นทุนเงินตรา
• เป็ นมาตรวัดมูลค่า
• เป็ นสิ่ งสะสมมูลค่า
• ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนในอนาคต
อริ สโตเติล มองว่า กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ตอ้ งคํานึงถึงทฤษฎีและจริ ยธรรมทาง
สังคมควบคู่กนั ไปด้วย ทรัพย์สินไม่ได้เลวร้ายโดยตัวของมันเอง แต่ความเลวร้ายเกิดจากบุคคลที่ใช้
มัน เป็ นต้นว่าการใช้เงินไปขูดรี ดดอกเบี้ย (Usury) ธุ รกรรมทางเศรษฐกิจจึงต้องถูกควบคุมโดยเงื่อน
ไขด้านจริ ยธรรม โดยเฉพาะสังคมที่เปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจากการผลิตแบบพอเพียงไปเป็ นการ
ผลิตเพื่อการค้าและพาณิ ชย์ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งนําจริ ยธรรมไปควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ในยุคโรมัน
ความมัง่ คัง่ ของโรม เกิดจากทรัพย์สมบัติที่ยดึ มาจากต่างแดนเมื่อชนะสงคราม ซึ่ งแบ่งสรร
กันในหมู่ทหาร บางคนกลายเป็ นผูค้ รอบครองดินแดนใหม่ เรี ยกเก็บภาษี ยึดของกลางเป็ นของตัว
ในตอนแรกใช้สมบัติเหล่านี้เพื่อหาอํานาจทางการเมือง แต่ต่อมาก็ใช้หาผลกําไรสร้างความรํ่ารวยให้
กับตนเอง โดยให้กคู้ ิดดอกในราคาแพง และหรื อนําไปลงทุนในการเกษตรขนาดใหญ่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคม ชาวนาขนาดเล็กมีฐานะตกตํ่า เกิดการบริ หารเกษตรขนาดใหญ่
ใช้พ้นื ที่อย่างกว้างขวางขนาด 1,000 เอเคอร์ (2,500 ไร่ ข้ ึนไป) เรี ยกว่า ลาติฟุนเดียม (Latifundium)
เกิดการค้าและอุตสาหกรรม เนื่องจากทรัพย์สินและที่ดินตกเป็ นของชนชั้นสู งและพวกพ่อค้า แรง
งานถูกเนื่องจากมีแรงงานทาสที่เป็ นเชลย ภาระภาษีมีการบิดเบือนจากการเป็ นชนชั้นสู งและเป็ น
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ผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง จึงได้รับการยกเว้นภาษี แต่ภาระภาษีกลับตกมาอยูก่ บั ชนชั้นกลางและชนชั้น
ตํ่า
สังคมการผลิตแบบลาติฟุนเดียมในสมัยโรมันก็คือ ระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา เป็ น
ระบบการครอบครองที่ดินที่กว้างใหญ่ไพศาลของขุนศึกศักดินา (Landlord) ซึ่ งเป็ นชนชั้นที่มง่ั คัง่
รํ่ารวย อีกนัยหนึ่งเป็ นการครอบครองมณฑลเกษตรกรรม ผูค้ รอบครองมีอาํ นาจเบ็ดเสร็ จในการ
ผลิตและบริ หารจัดการในมณฑลของตัวเอง ในบางมณฑลแทบจะมีอธิ ปไตยของตนเองหรื อเป็ นรัฐ
อิสระรัฐหนึ่ง
ลาติฟุนเดียมจะมีลกั ษณะเป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ มีบา้ นพักหรู หราอยูต่ รงกลาง มี
โรงทาส คอกสัตว์เลี้ยง โรงทําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ธัญพืช นํ้ามันมะกอก โรงเหล้าไวน์
สิ นค้าผลิตเพื่อส่ งออกและแรงงานส่ วนใหญ่ใช้แรงงานทาส
ขณะเดียวกัน
การเติบโตของเมืองทําให้โรมันก้าวเข้าสู่ สังคมหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ การเปิ ดเส้นทางการค้าจากแม่น้ าํ อินดัสไปสู่ แม่น้ าํ ไนล์ จากการ
เป็ นผูพ้ ิชิตของอเล็กซานเดอร์ มหาราช ระดับราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้นเนื่ องจากชาวเปอร์ เซี ยปล่อยทองคํา
และแร่ เงินออกมาหมุนเวียนมากขึ้น สื บเนื่องมาจากการลงทุนและการเก็งกําไรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ประการสุ ดท้าย รัฐบาลส่ งเสริ มการค้าและอุตสาหกรรมทั้งวิสาหกิจของรัฐ เพื่อให้เก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลพวงมาจากการขยายตัวของการผลิตขนาดใหญ่ การค้า และการเงิน
การผสมผสานของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของยุคโรมัน กระบวนการสร้าง
ความมัง่ คัง่ ของระบบเศรษฐกิจในยุคโรมัน จากระบบเศรษฐกิจพื้นฐานเป็ นสังคมเกษตรกรรม การ
สะสมความมัง่ คัง่ มิได้มาจากกระบวนการผลิตสิ นค้า
แต่ใช้วธิ ี การทําสงครามเพื่อปล้นชิงทรัพย์
สมบัติ ยึดครองที่ดิน เป็ นการสร้างความมัง่ คัง่ ขั้นปฐม หลังจากนั้น เมื่อมีที่ดินมากมายก็นาํ มาแบ่ง
จัดสรรให้กบั ชนชั้นนําและนํามาใช้ทาํ การผลิตเกษตรกรรมขนาดใหญ่แบบลาติฟุนเดียม เป็ นระบบ
เกษตรกรรมเพื่อการค้า ที่มีลกั ษณะของพื้นที่เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง ชนชั้นทาสที่เป็ นแรงงาน
มหาศาลถูกนํามาใช้ผลิตเพื่อสร้างส่ วนเกินในระบบเศรษฐกิจให้กบั ชนชั้นปกครอง ในขณะที่ความ
เป็ นอยูก่ ็ให้อยูใ่ นระดับพอประทังชีพมีการพึ่งพาการผลิตที่ผลิตได้ในลาติฟุนเดียม ผลจากการผลิต
สิ นค้าเกษตรกรรมเชิงพาณิ ชย์ ทําให้มีสินค้าเพื่อการส่ งออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และเป็ นรากฐานของ
การผลิตทางด้านหัตถอุตสาหกรรม การสร้างส่ วนเกินและมูลค่าเพิ่มจากสิ นค้าสามารถสร้างขึ้นมา
ในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมากมาย
สําหรับความมัง่ คัง่ ที่มาจากการค้าได้เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย
เพราะอาณาเขตของโรมันกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบกับการพัฒนาระบบเงินตราใช้โลหะที่มีมาก่อน
ยุคหน้านี้ ได้รับความนิยมใช้เป็ นสื่ อกลาง กลุ่มพ่อค้าจึงเป็ นอีกชนชั้นหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จาก
ความมัง่ คัง่ ในราชอาณาจักรโรมัน การค้าขายสามารถขยายตัวไปอย่างรวดเร็ ว แม้วา่ จะมีการสร้าง
ความมัง่ คัง่ ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมากมาย แต่ชนชั้นในสังคมก็ถูกแบ่งแยกออกมาอย่าง
แตกต่างมากมาย
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การสร้างความไม่สมดุลในระบบสังคมในยุคโรมัน
ชนชั้นทางสังคมของโรมันเห็นได้
อย่างชัดเจนจากระบบการปกครอง แบ่งชนชั้นออกเป็ น ชนชั้นผูด้ ี (Patrician) เป็ นบุคคลที่เกิดใน
ตระกูลสู ง แต่ไม่ใช่ชนชั้นขุนนาง (Aristocrat) เพราะโรมันยุคเริ่ มแรกมิได้ปกครองโดยระบบกษัตริ ย ์
จึงเรี ยกแทนชนชั้นขุนนางแบบเดิม
อีกชนชั้นเป็ นชนชั้นฐานราก (Plebeian) เป็ นคนส่ วนใหญ่
ของประเทศประกอบด้วย ชาวนา พ่อค้า ช่างฝี มือ และชาวประมง เป็ นต้น นอกจากนี้สังคมโรมัน
ยังเต็มไปด้วยชาวต่างด้าวที่เป็ นพ่อค้าวาณิ ชย์ และพวกที่ถูกต้อนมาเป็ นแรงงานทาส โรมันจึงเต็มไป
ด้วยชนชาติหลายภาษา กรรมกร และมวลทาสมหึ มา
การเป็ นจักรวรรดิผพู ้ ิชิต ทําให้โรมันขยายอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นเรื่ อย ๆ ปั ญหาและ
ภาระที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเลี้ยงดูกองทัพ รัฐบาลหาทางออกโดยการเพิ่มการจัดเก็บภาษีจาก
ชาวนาและอาชีพอื่น ๆ ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ตอ้ งทํางานหนักยิง่ ขึ้นแต่ฐานะความเป็ นอยูก่ ลับยากจน
ลง ขณะเดียวกันสังคมเมืองก็เติบโตใหญ่ข้ ึน สภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ความขัดแย้ง
ในสังคมเมืองก็ปรากฏออกมาให้เห็น
ความเข้มแข็งของระบบการเมืองและกฎหมายในยุคโรมัน
การสถาปนาจักรวรรดิ
ยุคเริ่ มแรก โรมันมีการบริ หารจัดการที่ดี มีความมัน่ คงด้านการเงิน และให้ประชาชนคลายเครี ยด
ด้วยการดูละครสัตว์ (Circuses) ชายโรมันชนชอบกีฬาชนิดนี้มากและทําให้ลืมความเจ็บปวดทุกข์
ยากไปชัว่ ขณะ
นับเป็ นกุศโลบายของชนชั้นปกครองที่ชาญฉลาดในการสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ แต่แท้จริ งแล้วละครสัตว์หาใช่ไม่เป็ นการต่อสู ้เพื่อรักษา
ชีวติ ตัวเองให้รอด ที่เรี ยกว่า Gladiatorial Combat ในสนามกีฬาโคลอสเซียม ผูช้ นะจะมีชีวติ รอด
และอาจได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ
เริ่ มแรกโรมันปกครองในระบอบสาธารณะรัฐ (Republic) ตําแหน่งสู งสุ ดด้านบริ หาร คือ
ตําแหน่งกงสุ ล (Consul) โรมันมีสองสภาคือ สภาซีเนท (Senate) และสภาเซนจูรี (Centurial) กงสุ ล
เป็ นผูแ้ ต่งตั้งสมาชิกสภาซี เนท ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชนชั้นผูด้ ี ส่ วนสมาชิกสภาเซนจูรีมีหลายชนชั้น
และชนชั้นฐานราก (Plebeian) อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็ นสมาชิกได้บา้ ง แต่อย่างไรสภาเซนจูรี
ก็อยูภ่ ายใต้การกํากับของสภาซี เนท
ชนชั้นพลีเบี้ยนซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจที่
ชนชั้นผูด้ ีมีอาํ นาจทางการเมืองมากเกินไป จึงประกาศตั้งสถาบันการเมืองของตนเองขึ้น เรี ยกว่า
สภาชาวพลีเบี้ยนหรื อสภาชนเผ่า (Plebeian Assembly or Tribal Assembly) ซึ่ งเป็ นสภาที่พิจารณา
ปั ญหา เรื่ องราว และรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นพลีเบี้ยนเป็ นหลัก มติของสภาชนเผ่า เรี ยกว่า
Plebiscite ซึ่ งตรงกับประชามติในปั จจุบนั
กฎหมายโรมัน เป็ นสิ่ งที่จกั รวรรดิโรมันมอบให้เป็ นอารยะธรรมทางความคิดที่ยงิ่ ใหญ่แก่
ชาวโลก หนึ่งในกฎหมายเหล่านี้คือ กฎหมายสิ บสองโต๊ะ ที่ถือเป็ นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรฉบับ
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แรกของโรมัน บัญญัติข้ ึนและใช้อยูเ่ มื่อประมาณ 450 – 500 ปี ก่อนคริ สตกาล และยังมีอีกหลายฉบับ
ที่บญั ญัติข้ ึนมาเพื่อใช้บงั คับทัว่ ไปทั้งที่เป็ นชาวโรมันและมิใช่ชายโรมัน ใช้ท้งั ภายในประเทศ อาณา
นิคม และต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นรู ปของการค้า เป็ นกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมกับ
ทุกฝ่ าย ไม่มีใครได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ เนื้ อหาสาระของกฎหมายที่ใช้บงั คับเหมือนกัน จึงเป็ นหลัก
กฎหมายสากล
กฎหมายโรมัน มีเนื้ อหาครอบคลุมพฤติกรรมหรื อธุ รกรรมทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญอยู่ 3
ประการคือ
ประการแรก ใช้ควบคุมการทําธุ รกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล
ประการที่สอง ให้เอกชนหรื อปั จเจกชนมีสิทธิ์ ในทรัพย์สินได้โดยไม่จาํ กัด
ประการที่สาม การทําสัญญาย่อมมีผลบังคับในภายหน้าตามกฏหมาย
นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายจัสติเนียนยังได้บญั ญัติเกี่ยวกับราคาไว้วา่ ราคาสิ นค้าไม่
เพียงแต่ให้อรรถประโยชน์แก่ปัจเจกชนเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งประเมินตีราคาร่ วมกัน เวลา และ
สถานที่ ทําให้ราคามีความแตกต่างกัน และอาจตีค่าร่ วมกันไว้อยูก่ ่อนล่วงหน้าแล้ว ตัวอย่างเช่น
ราคานํ้ามันมะกอกแตกต่างกันเมื่อขายในโรมันกับขายในสเปญ ราคาจึงไม่ถูกสร้างเพียงครู่ ยามหรื อ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ราคาถูกประเมินตีค่าร่ วมกันมาก่อนหน้าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ไม่วา่
จะเป็ นช่วงที่ขาดแคลนหรื อช่วงที่มีเหลือเฟื อ จากการสร้างระบบเก็งกําไรในสิ นค้าทําให้ราคาอาจทํา
ให้คนรํ่ารวยขึ้นได้
กฎหมายโรมัน ได้ยอมรับสิ ทธิ ส่วนบุคคลในเรื่ องของการมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน การทํา
ธุ รกรรมทางเศรษฐกิจเป็ นการสนับสนุนการค้าเสรี เป็ นพัฒนาการทางพาณิ ชย์สมัยใหม่ที่กินขอบ
เขตกว้างขวาง กฎหมายโรมันจึงเป็ นกฎหมายที่สนับสนุ น ลัทธิ เศรษฐกิจของปั จเจกชน (Individual
Economy) ซึ่ งตรงข้ามกับยุคสมันกรี กที่จาํ กัดสิ ทธิ ส่วนบุคคล และอริ สโตเติลยังนําหลักจริ ยธรรม
และศีลธรรมมาควบคุมการค้าและธุ รกรรมทางเศรษฐกิจอีกชั้นหนึ่ง เศรษฐกิจการค้ายุคโรมันจึง
เติบโตแบบทุนนิยม เปิ ดโอกาสให้คนแสวงหาความมัง่ คัง่ ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ยงั ใช้ระบบชนชั้นกีดกัน
กลุ่มคนส่ วนใหญ่ไม่ให้สามารถเข้าถึงสิ ทธิ อนั ชอบธรรม
เป็ นจุดอ่อนของการใช้เศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมและก็กลายเป็ นแรงผลักทางด้านเศรษฐกิจที่แอบแฝงอยูแ่ ละมีความสําคัญมาก
สภาพทางการเมือง เป็ นอีกปั จจัยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มาจากประมาณ 30 ปี ก่อน
คริ สตกาล
ออกัสตัส ซี ซาร์ (Augustus Caesar) สถาปนาตัวเองขึ้นเป็ นจักรพรรดิ การปกครอง
รู ปแบบสาธารณรัฐของโรมันก็สิ้นสุ ดลง โรมันมีจกั รพรรดิปกครองหลายพระองค์ สภาพปั ญหา
เศรษฐกิจสังคมมีดีและยํ่าแย่สลับกันไป แต่ปัญหาโครงสร้างชนชั้นและการกระจายรายได้ที่เป็ น
ธรรมยังเป็ นปั ญหาหลัก
มวลทาสจํานวนมหาศาลที่อยูค่ ู่กบั โรมทุกยุคทุกสมัย ทาสบางส่ วนผัน
ตัวเองไปเป็ นกรรกรในเมือง และสภาพกรรมกรในเมืองก็เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ โรมันปฏิบตั ิต่อชนชั้น
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ทาส ชนชั้นฐานราก และชาวต่างด้าว ดูจะหยาบคายและไม่เป็ นธรรมเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้ชนชั้น
เหล่านี้ตอ้ งหาที่พกั พิงใหม่ นัน่ คือ การหันหน้าเข้าพึ่งศาสนาหรื อการเป็ นคริ สต์ศาสนิกชน ความ
เสื่ อมของจักรวรรดิโรมันเริ่ มเห็นได้ชดั เจนในปลายศตวรรษที่สอง และรุ นแรงยิง่ ขึ้นในศตวรรษที่
สาม และกลางศตวรรษที่หา้ อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน ซึ่ งเป็ นอํานาจของฝ่ ายอาณาจักร
ก็ถึงกาลอวสาน และถูกแทนที่โดยอํานาจของฝ่ ายศาสนจักร
อิทธิพลของคริสตศาสนา
การกระจายรายได้ไม่เป็ นธรรมจากการแบ่งแยกทางชนชั้น นําไปสู่ การต่อสู ้ทางชนชั้นเป็ น
สิ่ งที่ข้ ึนอย่างรุ นแรงในโรม ก่อนการเกิดการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงในชนชั้นก็ได้เกิดสถาบันศาสนา
ขึ้นมาเป็ นแนวทางแก้ไขโดยใช้กฎเกณฑ์ดา้ นศีลธรรมแทน ดังคํากล่าว พระเยซูย้าํ แล้วยํ้าอีก ในเรื่ อง
ของการกดขี่ผทู ้ ี่อ่อนแอกว่า และตรัสว่า “พระเจ้าจะทรงพิโรธผูส้ ะสมความมัง่ คัง่ ”
คําสอนของพระเยซูแตกต่างจากคําสอนของนักบวชยุคอื่น เป็ นคําสอนที่มุ่งโจมตีพฤติกรรม
ทางสังคมรู ปแบบใหม่ เป็ นคําสอนที่เปลี่ยนจากการใช้คาํ ว่า ยุติธรรมมาเป็ นความรัก พระคัมภีร์จึงมี
วิญญาณในด้านการปฏิวตั ิ และมีหลักการที่เป็ นสากลมากกว่า เป็ นคําสอนที่มิใช่เพียงปลดปล่อยชน
ชั้นที่ยากจนและถูกกดขี่เท่านั้น แต่เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติท้งั มวล
แนวคิดหรื อหลักคําสอนของคริ สตศาสนา แม้จะดูกา้ วหน้าและมีความเป็ นสากล แต่กเ็ ป็ น
เพียงแนวคิดที่เป็ นอุดมการณ์หรื อเป็ นจินตภาพ (Utopia) ชนชั้นล่างแทบจะไม่มีที่ยนื ในสังคม ปั ญหา
หมักหมมมาตั้งแต่ยคุ แรกของจักรวรรดิและทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่ อย ๆ แม้พระคริ สต์อยากช่วยเหลือ
เขาเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ แต่เป็ นพวกชนชั้นที่สิ้นหวังเหล่านี้เองนํามาซึ่งการเปลี่ยน
แปลงทางสังคม การต่อสู ้ระหว่างชนชั้นทวีความรุ นแรงขึ้นตามลําดับ ผสมผสานกับการดิ้นรนปลด
ปล่อยประเทศให้เป็ นอิสระของแหล่งอาณานิคม การดึงมวลชนเข้าเป็ นคริ สต์ศาสนิกชนของศาสนา
คริ สต์เหล่านี้ทาํ ให้จกั รวรรดิโรมันที่ยงิ่ ใหญ่เกรี ยงไกรก็ถึงการล่มสลาย ชนชั้นผูด้ ีและฐานรากต่าง
พ่ายแพ้ท้ งั คู่ เพราะไม่มีฝ่ายใดมีชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งสองฝ่ ายตกอยูใ่ นสภาพบอบชํ้าจากปั ญหาเศรษฐกิจที่
รุ มเร้าหนักหนาสาหัสมากขึ้น ความยากจนแพร่ สะพัดทุกย่อมหญ้า ประชาชนสิ้ นหวัง ศาสนาคริ สต์
ได้โอกาสแทรกซึ ม รวบรวมมวลชน และพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็ นสถาบันศักดินา (Feudal Institution)
ในรู ปของ “นครศาสนา” หรื อคริ สตจักร (Christendom) และเป็ นสถาบันศักดินาที่ถือครองที่ดินมาก
ที่สุดในบรรดาสถาบันขุนนางศักดินาอื่นใดทั้งหมด อํานาจของฝ่ ายศาสนจักร (Ecclesiastic Power)
ที่เป็ นอํานาจครอบจักรวาล จึงครอบงําอํานาจของฝ่ ายอาณาจักรหรื ออํานาจทางโลก (Secular Power)
แบบเบ็ดเสร็ จ ความเชื่อ วิถีชีวติ และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของปั จเจกชนและชุมชนขึ้นอยูก่ บั
ฝ่ ายศาสนจักร และฝังรากลึกติดกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมาตลอดยุคกลาง
คริ สต์
ศาสนาจึงเป็ นสถาบันหลักทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เศรษฐกิจยุคกลาง
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ศาสนาคริ สต์ถือกําเนิดขึ้น 30 ปี ให้หลัง หลังจากที่ ออกัสตัส ซีซาร์ สถาปนาตัวเองเป็ น
จักรพรรดิองค์แรกของโรม
ในระยะแรกจักรพรรดิโรมันไม่ยอมรับศาสนาคริ สต์ และทรงคิดว่า
อํานาจของจักรพรรดิเหนื อกว่าอํานาจของศาสนา แต่ในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ในปี คริ สต
ศักราชที่ 313 โรมก็ออกโองการออกมา เรี ยกว่า โองการแห่งมิลาน (Edict of Milan) เป็ นโองการที่
ยอมรับความถูกต้องของการนับถือศาสนาคริ สต์
ทายาทของจักรพรรดิองค์ต่อมาก็ประกาศให้
ศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาประจําชาติ และศาสนาคริ สต์ก็เข้ามามีอิทธิ พลเหนือความเชื่ อแบบเก่าของ
ชาวโรมันอย่างรวดเร็ ว และเมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่ อมอํานาจลงศาสนาคริ สต์ก็เพิ่มบทบาทของตัวเอง
มากขึ้นเรื่ อย ๆ
ประมาณคริ สต์ศกั ราชที่ 492 – 496 สันตะปาปา เจเลเซี ยสที่ 1 (Gelesius I) ได้สร้างทฤษฎี
สองดาบ (Theory of Two Sword) โดยมีหลักการว่า พระเจ้าจะแบ่งอํานาจการปกครองออกเป็ นสอง
ฝ่ าย คือ อํานาจการปกครองทางโลก กับ อํานาจการปกครองทางธรรมหรื อจิตวิญญาณ สันตะปาปา
ในฐานะองค์ประมุขศาสนามีอาํ นาจเหนือจักรพรรดิที่เป็ นประมุขทางโลกในเรื่ องเกี่ยวกับศาสนกิจ
และจักรพรรดิมีอาํ นาจเหนื อกว่าสันตะปาปาในกิจกรรมทางโลก
ต่อมาสันตะปาปา เกรกอรี่ ที่ 7 (Gregory VII) ถือว่า พระเจ้ามอบอํานาจการปกครองทั้งทาง
โลกและทางธรรมผ่านทางสันตะปาปา แต่สันตะปาปาไม่ตอ้ งการใช้อาํ นาจทางโลกจึงมอบต่อให้
กษัตริ ย ์
รัฐจึงได้รับมอบอํานาจมาจากพระเจ้าผ่านสันตะปาปา รัฐที่ไม่ใช่คริ สเตียนย่อมไม่ใช่
สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ ผูป้ กครองจะอ้างอํานาจที่พระเจ้าให้ได้ ต้องยอมรับศาสนาคริ สต์ อํานาจที่
พระเจ้ามอบให้สันตะปาปาและสันตะปาปามอบต่อให้กษัตริ ยจ์ ึงเป็ นอํานาจที่ถูกต้องและได้รับการ
ยอมรับ อํานาจปกครองของพระสันตะปาปาจึงทรงใช้อาํ นาจผ่านกษัตริ ยห์ รื อจักรพรรดิ นับตั้งแต่
นั้นเป็ นต้นมา อํานาจฝ่ ายศาสนจักรจึงมีอิทธิ พลเหนื อฝ่ ายอาณาจักรในสมัยยุคกลาง นับเป็ นความ
ยิง่ ใหญ่ของ “คริ สตจักร” (Christendom) สถาบันที่ถือศักดินามากที่สุดในยุคกลาง
ระบบเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ในยุคกลาง
ยุคกลาง เป็ นยุคที่อาํ นาจของฝ่ ายศาสนจักรมีอิทธิ พลเหนื ออํานาจของฝ่ ายอาณาจักร เป็ นผล
สื บเนื่องจากอํานาจฝ่ ายอาณาจักรโรมันเสื่ อมลง ขุนศึกศักดินา (Landlord) มีเอกสิ ทธิ์ เหนือที่ดินใน
มณฑลของตัวเอง ขณะเดียวกันก็เกิดแคว้นต่าง ๆ มากมายขึ้นในยุโรปตอนกลางจากการอพยพลงใต้
ของชนเผ่าอนารยะชนจากยุโรปเหนือ ขุนศึกศักดินาจึงแพร่ สะพัดทัว่ ไปในยุโรปและมีเอกสิ ทธิ์
เหนื อมณฑลตัวเอง ขุนศึกศักดินาใดต้องการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ ต้องได้รับการสวมมงกุฎ
จากพระสันตะปาปา จึงจะเป็ นกษัตริ ยท์ ี่สมบูรณ์และเป็ นที่ยอมรับ
อํานาจของฝ่ ายศาสนจักร
(Christendom) จึงเข้ามามีอิทธิ พลเหนือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคม ใน
ยุคกลางได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
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ยุคนี้จึงเป็ นยุคมืด (The Dark Ages) ป่ าเถื่อน ไร้อารายธรรม และด้อยพัฒนา สังคมเต็มไป
ด้วยการขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบคนที่อ่อนแอและด้อยโอกาส แต่ไปสร้างอิทธิพลให้กบั ชนชั้นขุนศึก
ศักดินา นายทุนเงินกูข้ ดู รี ดดอกเบี้ย
หลักคิดและคําสอนในยุคนี้จึงเป็ นหลักคิดและคําสอนทาง
ศาสนา ที่นกั บวชคริ สต์รวมกันเป็ นลัทธิศึกษา (Scholasticism) ค้นหาข้อเท็จจริ ง และความเป็ นจริ ง
ของโลกที่เป็ นปั ญหาเกิดขึ้น โดยรวมแนวคิดทั้งปรัชญา รัฐศาสตร์ และจิตวิทยา ผสมผสานเหตุผล
ให้กลมกลืนกับความเชื่อ (Faith) ในทางศาสนาเวลานั้น ก่อสร้างลัทธิ เทวสิ ทธิ์ (Divine Right) ใน
การปกครอง เผยแพร่ ความเชื่อทฤษฎีวา่ ด้วย จักรวาลและโลกของศาสนาคริ สต์สนับสนุนลัทธิ เทว
สิ ทธิ์ ในทรรศนะของศาสนาคริ สต์ระบบชุมชนของมนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของโลก โลกกําเนิดมาได้
เพราะพระเจ้า กลุ่มใด ๆ บนพื้นโลกย่อมเป็ นองค์ประกอบอินทรี ยะของนครของพระเจ้า ซึ่ งรวมทั้ง
โลกพิภพและสวรรค์ กลุ่มเหล่านี้ผกู พันผสานกลมกลืนเข้าด้วยกันด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า
แต่ละส่ วนที่ดาํ รงอยูม่ ีฐานะต่างกัน
แต่ผสานรวมกันเป็ นอินทรี ยห์ นึ่งเดียวกัน (One Organism)
เคลื่อนไหวตามพลังผลักของจิตอันเดียวกัน (พระเจ้า) หลักพื้นฐานของจักรวาล คือ ความสามัคคี
เอกพจน์มาก่อนพหูพจน์ พหู พจน์เกิดจากเอกพจน์หนึ่งเดียวกัน ฉะนั้นในทุกระบบความหลากหลาย
ต้องยอมนอบน้อมต่อความสามัคคี (Unity) ในระบบการเมืองและสังคม ประชาชนทั้งหลายต้อง
เคารพยอมรับผูป้ กครองคนเดียว ผูซ้ ่ ึ งจะนําประชาชนทั้งหลายไปสู่ จุดหมายปลายทาง 12 ในด้าน
เศรษฐกิจก็เผยแพร่ หลักคิดและคําสอน เพื่อต่อต้านพฤติกรรมการขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบในสังคม
คําสอนเน้นไปที่การต่อต้านการขูดรี ดดอกเบี้ย การสะสมความมัง่ คัง่ และการแลกเปลี่ยนต้องอยูบ่ น
พื้นฐานของราคายุติธรรม (Just Price) โดยถือว่าเป็ นโองการสวรรค์ (Divine Authority)
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พัฒนาการในยุคกลาง แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ช่วงแรก อยูร่ ะหว่างศตวรรษที่ 6 – 11 เป็ นยุค
แห่งความเจ็บปวด สังคมเต็มไปด้วยการต่อสู ้ที่โหมกระหนํ่าทัว่ ทุกย่อมหญ้า เป็ นยุคของการสถาปนา
ระบบศาสนจักรที่ครอบงําอํานาจทางโลกและอํานาจทางจิตวิญญาณไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็ จ ในยุคนี้
เป็ นยุคระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ เกิดขึ้นในยุโรป การค้าขายอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง ค้าขายใน
ดินแดนไกล ๆ มีนอ้ ยหรื อไม่มีเลย
ช่วงนี้เป็ นความร่ วมมือกันต่อต้านการรุ กรานจากอนารยะ
ชนที่รุกรานลงมาจากยุโรปเหนือ หรื อการรุ กรานของชนเผ่านอร์ แมด (Nomad)
ช่วงที่สอง อยูร่ ะหว่างศตวรรษที่ 11 ถึงประมาณกลางศตวรรษที่ 15 เป็ นช่วงที่โลกตะวันตก
ผนึกกําลังกันอย่างเป็ นเอกภาพ เพื่อต่อต้านการรุ กรานของชนชาติมุสลิม หรื อช่วงแห่งภาวะสงคราม
ครู เสด (The Crusades) เป็ นยุคของการใช้อาํ นาจครอบจักรวาลของฝ่ ายศาสนจักร ในช่วงศตวรรษ
ที่ 12 – 13 การค้าเริ่ มฟื้ นตัว มีการขยายตัวของอุตสาหกรรม ฟื้ นฟูศิลปะและวรรณกรรม ระบบแมน
เนอร์เริ่ มเสื่ อมสลาย แต่ในช่วงศตวรรษที่ 14 – 15 ก็เกิดสงครามและโรคระบาด คือ กาฬโรค (Black
Death) ที่ยโุ รป โดยเฉพาะในอังกฤษและฝรั่งเศส ทําให้ระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงัน
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ฉัตรทิพย์ นาถสุภา “ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง” หน้า 5 – 6
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ช่วงสุ ดท้าย ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 15 มีการฟื้ นฟูศิลปะวิทยากร (Renaissance) ขึ้นใน
ประเทศอิตาลี เบลเยีย่ ม และเนเธอร์ แลนด์ ให้ความสนใจหันกลับไปศึกษาวิทยาการของกรี กและ
โรมันที่เคยรุ่ งเรื องในอดีต
หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายลง ขุนศึกศักดินา (Landlord) แต่ละคนก็แย่งชิงกันเป็ นใหญ่
กอปรกับการอพยพลงทางใต้ของอนารยะชนจากยุโรปเหนือ กลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็ต้ งั รัฐอิสระของ
ตนขึ้นมา และอํานาจสิ ทธิ์ ขาดเหนื อที่ดินภายในรัฐหรื อมณฑลที่ครอบครองอยู่ และบางคนก็ต้งั
ตัวเองเป็ นกษัตริ ยแ์ ละพระราชทานที่ดินให้กบั ขุนศึกที่สนับสนุนตนเอง
ระบบการปกครองในยุคกลาง เป็ นระบบศักดินาหรื อเจ้าขุนมูลนาย (Feudalism) มีช่วง
ประมาณ ค.ศ. 11 หมายถึง การปกครองที่กษัตริ ยม์ อบกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินให้แก่ขนุ นาง บริ วารของ
ขุนนาง เพื่อสะดวกแก่การปกครองและทําที่ดินให้เกิดประโยชน์ ระบบศักดินาแพร่ หลายในยุโรป
สมัยกลาง การปกครองเป็ นรู ปปิ รามิดมีกษัตริ ยอ์ ยูบ่ นยอดเป็ นองค์ประมุขปกครองประเทศตอนกลาง
เป็ นชนชั้นขุนนางส่ วนฐานเป็ นเป็ นประชาชนทัว่ ไป กษัตริ ยม์ ีอาํ นาจสู งสุ ด โดยหลักการทรงเป็ น
เจ้าของที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักรที่ปกครอง มีสิทธิ์ ในการดําเนินการต่าง ๆ เช่น มอบให้ขนุ นาง
เรี ยกว่า ฟิ ฟ (Fief) โดยมีขอ้ ผูกพันว่า จะจงรักภักดีต่อกษัตริ ย ์ จะสู้รบเมื่อมีศึกสงคราม จะปกป้ อง
รักษาราชบัลลังก์ อํานาจหน้าที่ของขุนนางคือ เป็ นผูน้ าํ ทางทหาร บริ หารราชการ และเป็ นเจ้าของ
ที่ดินเพื่อทําเกษตรกรรม
สถานภาพทางสังคมของบุคคลสมัยนั้นวัดจากการถือครองที่ดิน
กษัตริ ยม์ ีที่ดินมากที่สุด รองลงมาคือ ดยุค เคานต์ ตํ่าลงมาเป็ น ลอร์ ด บารอน ซึ่ งได้รับการแบ่งที่ดิน
จากดยุค หรื อเคานต์ ฐานะตํ่าสุ ดคือทาส
ชนชั้นทางสังคมในยุคกลางที่เป็ นเสาหลักทางเศรษฐกิจมีอยูส่ องชนชั้น ชนชั้นขุนศึกศักดินา
(Landlord or Feudal Lord) และชนชั้นทาสติดดิน (Serf) การผลิตบนผืนดินขนาดใหญ่พวกศักดินา
จึงให้เกษตรกรที่ไม่มีที่นาทํากินเป็ นของตัวเอง หรื อมีแต่ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้มาเช่านาเรี ยกว่า ผูเ้ ช่านา (Tenant) ทําการผลิต ชนชั้นนี้เป็ นคนของขุนศึกศักดินาและ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ดินที่ตวั เองทําการผลิตอยู่ และกลายสภาพเป็ น “ ทาสติดดิน หรื อ
ไพร่ ” (Serf) ในท้ายสุ ด
ชนชั้นทาส (Slave) เป็ นอีกชนชั้นที่อยูใ่ นกระบวนการผลิต (แต่เป็ น
พลเมืองส่ วนน้อย) 13 ขุนศึกศักดินาจะเรี ยกเก็บค่าเช่าจากชนชั้นผูผ้ ลิตในรู ปของเงินตราหรื อผลผลิต
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ชนชั้นไพร่ ประกอบด้วยวิเลนส์ เป็ นพลเมืองส่วนใหญ่ของแมนเนอร์ มีฐานะด้อยกว่าเสรี ชนแต่สูงกว่าพวกทาส
(เสรี ชนเป็ นชนชั้นอิสระไม่ข้ นึ กับขุนนาง) พวกบอร์ดาร์ (Bordar) หรื อ Cottager มีจาํ นวนรองจากวิเลนส์และมี
ฐานะด้อยกว่า สันนิษฐานว่าเป็ นชนชั้นทาสที่หลุดจากความเป็ นทาสและมีฐานะดีข้ ึนหรื อลูกหลานของวิเลนส์ ที่มี
ฐานะยากจนทําหน้าที่เป็ นแรงงานสํารองจึงมีเวลาว่างไปรับจ้างชนชั้นขุนนาง วิเลนส์หรื อชนชั้นเสรี เพื่อหารายได้
มาจุนเจือครอบครัวชนชั้นนี้จึงกลายเป็ นลูกจ้างในชนบท ลูกจ้างเกษตรซึ่งเป็ นกําลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ชน
ชั้นทาสเป็ นพลเมืองส่วนน้อยของแมนเนอร์ และลดลงเรื่ อย ๆ เพราะได้รับอิสระเป็ นบอร์ดาร์
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ระบบศักดินาหยัง่ รากลึกลงในยุโรปยุคกลางและเข้มแข็งขึ้นเรื่ อย ๆ สภาพเศรษฐกิจสังคม
ยุคนี้ไม่ต่างจากยุคโรมันเรื่ องอํานาจ มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม กดขี่เอารัดเอาเปรี ยบชนชั้น สังคม
เต็มไปด้วยชนชั้นตํ่าที่ปราศจากสิ ทธิ ใด ๆ ทางสังคม พันธนาการผูเ้ ช่านาให้ผกู ติดกับที่ดิน จนกลาย
สภาพเป็ นทาสติดที่ดินในท้ายสุ ด
ทาสติดที่ดิน (Serf) จะแต่งงานได้เฉพาะกับเครื อญาติเท่านั้น นับเป็ นพันธนาการของระบบ
ทาสยุคใหม่ (System of Bondage) ของสมัยกลางที่มาแทนที่ทาสยุคเก่าสมัยโรมัน (ในยุคนี้จะเรี ยกว่า
ชนชั้นไพร่ )
จักรวรรดิโรมันเสื่ อมอํานาจลงและล่มสลายเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 5 ทําให้
อํานาจของศักดินาทวีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจบนอาณาจักร
ของพวกเขา มณฑลศักดินา (Feudal Province) จึงกลายเป็ นหน่วยเศรษฐกิจและการเมืองหน่วยหนึ่ง
การผลิตภายในมณฑลจึงเป็ น ระบบการผลิตแบบแมนเนอร์ (Manorial System) 14
ระบบการผลิตเป็ นระบบศักดินา (Feudal System) และสังคมก็เป็ นสังคมศักดินา (Feudal
Society) การผลิตของระบบศักดินาเรี ยกว่า ระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา (Manorial System)
ซึ่ งเป็ นการถอดด้ามมาจากสังคมการผลิตแบบลาติฟุนเดียมของโรมัน การเป็ นศักดินาที่ดินหมายถึง
การถือครองที่ดินผืนใหญ่ที่ได้รับพระราชทานมาจากกษัตริ ยห์ รื อครอบครองที่ดินโดยการบุกรุ กก็
ตาม
แต่ที่ดินที่ถือครองนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากถึงระดับที่เรี ยกว่า มณฑลศักดินา (Feudal
Province) บางแห่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง แต่บางแห่งก็มีอิสระทางการเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ
ทุกมณฑลศักดินามีอาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดในการบริ หาร จัดการด้านการผลิต
มณฑลศักดินาจึงกลายเป็ นหน่วยเศรษฐกิจและการเมืองหน่วยหนึ่ง
ระบบการผลิตแบบแมนเนอร์ จะเป็ นการทําเกษตรกรรมผืนใหญ่ การบริ หารจัดการพื้นที่
ภายในมณฑล จะมีคฤหาสน์ของศักดินาที่ขุนนางศักดินาใช้อยูอ่ าศัยและเป็ นอาคารบังคับบัญชาการ
ทั้งการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ และบ้านของผูเ้ ช่านา ทาสติดดินและทาส
นอกเหนือ
จากการผลิตบนผืนนาที่เป็ นการผลิตหลัก ภายในมณฑลศักดินายังมีการปศุสัตว์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
คอกสัตว์ พื้นที่ผลิตพืชผักสวนครัว วิหาร (Church) เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โรงสี ขา้ ว ตลาด
พื้นที่ป่า หรื อแม้แต่สะพานเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสําหรับบุคคลอื่นที่จะผ่านมณฑลศักดินา
การเพาะปลูกในแมนเนอร์ แบ่งออกเป็ น ระบบนา 2 ทุง่ และระบบนา 3 ทุง่ เป็ นการจําแนก
ที่ดินออกตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ มีการเพาะปลูกในทุ่งหนึ่งและอีกทุ่งใช้เลี้ยงปศุสัตว์
ปี ต่อมา

14

แมนเนอร์ หมายถึง บ้านหรื อคฤหาสน์ ใช้เรี ยกที่อยูอ่ าศัยของขุนนางในระบบแมนเนอร์ แต่ในทางเศรษฐกิจ
แมนเนอร์ หมายถึง ที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Estate) เป็ นศูนย์กลางการเก็บภาษีอากร การบริ หารการปก
ครอง หรื อศาลยุติธรรม
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ก็นาํ ทุ่งปศุสัตว์มาใช้เพาะปลูก และใช้ทุ่งเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่ อย ๆ
เศรษฐกิจของแมนเนอร์ ข้ ึนอยูก่ บั การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เป็ นอาชีพหลัก ในชนบทมี
การพาณิ ชย์เล็กน้อย ประชาชนส่ วนใหญ่มีผลประโยชน์ผกู พันกับที่ดินเป็ นสําคัญ การดํารงคงความ
เป็ นแมนเนอร์ อยูไ่ ด้ตอ้ งมีแรงงานทํางานในแมนเนอร์ มาก จึงจะได้ผลผลิตมาก จุดมุ่งหมายของ
แมนเนอร์ คือ ให้มีผลผลิตสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผลผลิตจากภายนอก
ดังนั้น
กิจกรรมของแมนเนอร์ จึงมักปลูกข้าวสาลี และพืชที่ใช้บริ โภคอื่น ๆ การปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็ น
การเลี้ยงแกะเพื่อนําขนแกะมาทอเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น หมักเบียร์ไว้ดื่ม
ฟอกหนัง รี ดนม ผลิตเนย เลี้ยงผึ้งใช้น้ าํ ผึ้งแทนนํ้าตาล เป็ นต้น สิ นค้าที่ผลิตเองไม่ได้ ชาวแมนเนอร์
จะนําผลผลิตที่เหลือใช้ไปแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับพ่อค้าเร่ ได้แก่ เกลือ ใช้หมักเนื้ อ ดองผัก นํ้ามันดิบ
(Tar) ใช้ทารักษาโรคให้สัตว์เลี้ยง เหล็กใช้ทาํ เครื่ องมือทํานา หินใช้โม่แป้ ง และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย เช่น
ผ้าไหม เครื่ องเทศ เหล้าองุ่น ฯลฯ การแลกเปลี่ยนส่ วนใหญ่ใช้ของแลกเปลี่ยนกัน การใช้เงินเป็ น
สื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนมีนอ้ ย สะท้อนการเป็ นระบบเศรษฐกิจเลี้ยงตนเองอย่างชัดเจน
การค้าและอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่ องจากยุคโรมัน มีการค้าขายติดต่อกับตะวันออกใกล้
ที่โรมันเคยค้าขายมาก่อน และนี่คือพื้นฐานพาณิ ชยกรรมในยุคกลาง การค้าขนาดใหญ่บงั เกิดขึ้นใน
ยุโรปตะวันออก
การอุตสาหกรรมเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตอบสนองความต้องการตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ใกล้เคียง อุตสาหกรรมแต่ละชนิดจะอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ดูแลของสมาคมอาชีพ (Guild)
ระบบสมาคมอาชีพ (Guild) เป็ นสมาคมของกลุ่มบุคคลที่มีประโยชน์ร่วมกัน มีอยูส่ อง
ประเภท คือ สมาคมพ่อค้า (Guild Merchant) และสมาคมช่างฝี มือ (Craft Guild)
สมาคมแรก
ประกอบด้วยพ่อค้าทั้งหมดในเมืองนั้น ๆ ที่รวมตัวปกป้ อง คุม้ ครอง และปรับปรุ งการผลิตและการ
ค้าของพวกเขาเอง ส่ วนสมาคมช่างฝี มือประกอบด้วย นายจ้าง (Master) ช่างชํานาญงาน (Journey
man) และผูฝ้ ึ กงาน (Apprentice) ระบบสมาคมอาชีพ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยคุ โรมันต่อเนื่ องมายุคกลาง
เป็ นระบบที่มีอยูใ่ นตัวเมืองทุกเมืองในสมัยนั้น
ในการผลิตสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง สมาคมอาชีพจะควบคุมคุณภาพสิ นค้าและปริ มาณสิ นค้า
ที่ผลิตเพื่อขาย สมาคมอาชีพในยุคกลางจึงเป็ นการผูกขาดการผลิตและการค้าไว้เฉพาะกลุ่มอาชีพ
ของตัวเอง ชนชั้นทางสังคมจึงแบ่งออกตามกลุ่มอาชีพด้วย
สมาชิกของสังคมจะต้องขายสิ นค้าในราคายุติธรรม (Just Price) เป็ นการนําหลักศีลธรรมเข้า
แทรกแซงเศรษฐกิจ
ดังนั้น ในยุคนี้ ราคาจึงมิใช่เครื่ องมือในการแสวงหาความมัง่ คัง่ เพราะไม่
สามารถที่จะเก็งกําไรในสิ นค้าได้ ระบบราคาถูกควบคุมโดยสมาคมพ่อค้า มีการตั้งคณะกรรมการ
การค้าเข้ามาแทรกแซง ควบคุมดําเนินการ ในยุคกลางบทบาทของพ่อค้าจึงมีบทบาทไม่มากนักทั้ง
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ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง (ไม่เหมือนกับในยุคกรี ก โรมัน หรื อในยุคปั จจุบนั ) แต่บทบาท
สําคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กลับไปอยูท่ ี่ฝ่ายศาสนจักรที่ครอบงําความคิดใน
ช่วงยุคกลางไว้ได้ท้ งั หมด
คริ สตจักร (Christendom)
กลายเป็ นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญของยุคกลาง
คริ สตจักรถือครองที่ดินมากกว่าขุนศึกศักดินาคนใด ๆ
คริ สตจักรจึงเป็ นขุนนางศักดินาที่มีที่ดิน
มากที่สุด คริ สตจักรเผยแพร่ คาํ สอนได้อย่างอิสระและเป็ นเอกเทศ คริ สตจักรจึงครอบงําอํานาจทาง
โลก (Secular Power) และอํานาจทางจิตวิญญาณ (Ecclesiastic Power) ไว้ได้ท้งั หมด
จึงเป็ น
สัญลักษณ์ของสังคมศักดินาในยุคกลาง แม้วา่ คําสอนจะขัดแย้งกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สภาพความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจในขณะนั้น แต่ก็เป็ นคําสอนที่ทรงอิทธิ พลต่อวิถีเศรษฐกิจของ
สังคมยุคกลางเป็ นอย่างยิง่
หลักคําสอนเน้นว่า สถาบันเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลต้องคํานึงถึง
จริ ยธรรม (Ethic) และต้องกลมกลืนกับสถาบันทางสังคมที่เป็ นอยู่
คณะนักบวชคริ สต์ (The
Canonist) รับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ของอริ สโตเติลที่วา่ เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยการจัดการ
บ้านเรื อน เป็ นศาสตร์ ที่เป็ นธรรมชาติ ส่ วนเศรษฐศาสตร์ ที่เป็ นศาสตร์ วา่ ด้วยเรื่ องอุปทานเป็ นศาสตร์
ที่แสวงหาเงินหรื อทําเงิน (Money - Making) จะเป็ นศาสตร์ที่ไม่เป็ นธรรมชาติ นักบวชคริ สต์มอง
ว่า เศรษฐศาสตร์ หมายถึงเนื้ อหาหรื อโครงร่ างกฎหมาย แต่ไม่ใช่กฎหมายที่เป็ นวิทยาศาสตร์ แต่เป็ น
กฎหมายด้านศีลธรรมจรรยาที่จะประกันได้วา่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องได้รับการบริ หารจัดการที่ดี
ซึ่งแนวคิดของเทวคริ สต์ (Christian Theology) ดังกล่าวเป็ นหลักคิดของอริ สโตเติลที่วางไว้ก่อนหน้า
นี้
หลักเทวคริ สต์ ประณามความละโมบโลภมาก กดขี่เอารัดเอาเปรี ยบชนชั้นที่อ่อนแอและ
ด้อยโอกาสกว่า ด้วยการขูดรี ดดอกเบี้ย สะสมความมัง่ คัง่ และการขายสิ นค้าแพงกว่าราคายุติธรรม
(Just Price) เป็ นหลักคําสอนที่หวังจะพามวลมนุษย์ไปสู่ โลกหน้าที่สมบูรณ์พร้อม จึงออกกฎหมาย
คริ สต์ศาสนามามากมายที่เรี ยกว่า กฎหมายนักบวชคริ สต์ (The Canon Law) เป็ นกฎหมายที่ออกมา
เพื่อควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ มีบท
บัญญัติมากมาย เช่น
ห้ามการคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกู้
ห้ามขายสิ นค้าเกินกว่าราคายุติธรรม (Just Price)
ห้ามกักตุนสิ นค้าไว้ขายเอากําไร (Regretting)
ห้ามขึ้นราคาสิ นค้าตัดหน้าคนอื่น (Forestalling)
ห้ามใช้เวลาและความคิดหมกมุ่นกับการค้า (Engrossing)
ให้จาํ กัดสิ ทธิ ในการถือครองทรัพย์สิน
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ห้ามสะสมความมัง่ คัง่
ในยุคกลาง นักปรัชญาและพระในศาสนาคริ สต์ เป็ นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน จัดตั้งเป็ นลัทธิ
การศึกษา (Scholasticism) ส่ วนใหญ่จะพูดถึงหลักคําสอนที่เป็ นทั้งหลักปรัชญาและหลักศีลธรรม
โดยผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน
แนวคิดเรื่ องการห้ามคิดดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละราคายุติธรรม ถือเป็ นศูนย์กลางการศึกษาระบบ
เศรษฐกิจสมัยกลาง
กฎหมายนักบวชคริ สต์จึงเป็ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของพระในศาสนาคริ สต์
เป็ นการประมวลความคิดในเรื่ องวิถีปฏิบตั ิทางเศรษฐกิจ ถือว่าชีวติ และความมัง่ คัง่ เป็ นสิ่ งที่พระเจ้า
ประทานมาให้มนุษย์ไม่ควรสะสมสมบัติ การผลิตและสวัสดิการของมนุษย์จะดีข้ ึนเมื่ออยูใ่ นอาณา
จักรของพระเจ้า แต่เป้ าหมายที่แท้จริ งของกฎหมายนักบวชคริ สต์ คือการสถาปนาและรักษาไว้ซ่ ึ ง
อาณาจักรของพระเจ้าที่แท้จริ ง
เพื่อให้เป็ นไปตามอุดมการณ์ของราคายุติธรรม ให้สมาคมพ่อค้าตั้งคณะกรรมการควบคุม
การค้า เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบสิ นค้าในด้านคุณภาพ นํ้าหนัก ราคา และดูวา่ พ่อค้าคนนั้นมีฐานะ
รํ่ารวยขึ้นหรื อไม่ ถ้าฐานะดี เช่นนั้นหมายถึงการคิดเอากําไรมาก
สมาคมพ่อค้านี้มกั ซื้ อสิ นค้า
จํานวนมาก มาแบ่งแก่สมาชิ กขาย โดยยึดหลักราคายุติธรรมให้มีกาํ ไรพอควรเท่านั้น
ความคิดเรื่ องราคายุติธรรมเป็ นแนวคิดอิงปรัชญาเทววิทยา การอธิ บายเรื่ องราคายุติธรรม
ของ โทมัส อควิแนส จึงดูคลุมเครื อและค่อนข้างเป็ นเรื่ องเพ้อฝัน ในทางปฏิบตั ิจึงยอมให้ราคาที่ซ้ื อ
ขายกันเคลื่อนไหวอยูร่ อบ ๆ ราคายุติธรรมได้
โดยยอมให้ผขู ้ ายขึ้นราคาได้หากเห็นว่าการค้าจะ
ขาดทุน หรื อรวมต้นทุนขนส่ งเข้าไปได้ หรื อดูความแตกต่างของฐานะบุคคลที่ซ้ื อขายกัน สุ ดท้าย
ก็ตอ้ งยอมรับพลังของราคาตลาด ที่ถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานที่เป็ นราคาที่ซ้ื อขายกันจริ ง มี
บทบาทมากขึ้น
การขูดรี ดดอกเบี้ย ถือว่าเป็ นเรื่ องผิดศีลธรรม โดยอ้างเหตุผลจากความจําเป็ นในการกู้ ถ้ามี
ความจําเป็ นก็ไม่ควรเก็บดอกเบี้ย แต่ในทางปฏิบตั ิก็ไม่สามารถหยุดยั้งกระแสเศรษฐกิจได้ จึงหัน
มาใช้การกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสู ง และเมื่อเศรษฐกิจเริ่ มมุ่งเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ข้อห้ามและการควบคุมต่าง ๆ ก็ใช้ไม่ได้ผล
ทัศนะของโทมัส อควิแนส (Thomas Aquinas , 1225 - 1274)
เซนต์ โทมัส อควิแนส เป็ นนักปรัชญาและนักเทววิทยาในแนวทางของลัทธิ การศึกษา
เป็ นที่รู้จกั ในชื่อของ Doctor Angelicas หรื อ Doctor Universals ถือเป็ นนักเทววิทยาที่ยงิ่ ใหญ่ของ
คริ สตจักรแคธอลิก เป็ นหนึ่งในสามสิ บสามคนที่ถือเป็ น Doctor ของคริ สตจักร อควิแนสมีงาน
เขียนมากมาย หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือ Commentary on Job
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อควิแนส เป็ นลูกศิษย์ที่เฉลียวฉลาดของ อัลแบร์ ตสั แม๊กนัส (Albertus Magnus) เป็ นผู้
ปรับปรุ งทฤษฎีแรงงาน 15 ของแม๊กนัส โดยมองไปที่ความต้องการของมนุษย์วา่ มนุษย์จะไม่จดั ลําดับ
สิ่ งของตามระเบียบหรื อกฎเกณฑ์ธรรมชาติ จึงจําเป็ นต้องใช้หลักศีลธรรมมาควบคุมพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ ปกติแล้วสิ่ งของมีประโยชน์สองประการคือ ประโยชน์ในการใช้และประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยน อควิแนสมองว่า ราคาผันแปรกับความอยากหรื อความต้องการ (Need) ความอยากหรื อ
ความต้องการจึงเป็ นตัวกําหนดราคา 16
14

อควิแนส ได้รวบรวมแนวคิดของพระในศาสนาคริ สต์ที่อยูใ่ นลัทธิ การศึกษา และนําหลัก
เทวะมาประยุกต์ สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่
โทมัส อควิแนส ถือเป็ นแกนนํา
ในการบัญญัติ กฎหมายนักบวชคริ สต์ และถือว่ากฎหมายเป็ นกฎหมายสวรรค์หรื อโองการสวรรค์
(Divine Rights of Law) นํามาใช้ควบคุมการค้า กฎหมายเป็ นโองการสวรรค์จึงดีกว่ากฎหมายที่
มนุษย์บญั ญัติข้ ึน
ทัศนะต่ อทรัพย์ สิน
อควิแนส ให้ทศั นะว่า ทรัพย์สินเกิดจากอํานาจของความอยากและประโยชน์ใช้สอยของ
ทรัพย์สิน ความอยากเป็ นสิ ทธิ ของบุคคล ส่ วนประโยชน์การใช้เป็ นภารกิจของบุคคลที่ตอ้ งคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่ วนรวมและของชุมชน
พฤติกรรมการใช้ทรัพย์สินของบุคคลจะบ่งชี้วา่ เขาดี
หรื อเลว กล่าวคือพฤติกรรมบนโลกของมนุษย์จะชี้วดั ว่าเขาดีหรื อเลว เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับความ
อดอยากของคนในสังคม
อควิแนส ไม่ได้บอกว่าความมัง่ คัง่ เป็ นธรรมชาติหรื อมีประโยชน์ในตัวของมันเอง แต่
พฤติกรรมของสามัญชนทัว่ ไปจะบ่งชี้วา่ เขาดีหรื อเลว ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมตามที่ธรรมชาติให้มา อย่าง
เช่น คนบางคนเป็ นขโมยเพราะเขามีความจําเป็ น ตัวเขาเองและลูกเมียไม่มีอะไรจะกิน เขาไม่ได้
ตั้งใจทําผิดกฎหมายแต่เป็ นความจําเป็ น เขาจึงไม่ใช่คนผิด แต่เป็ นหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งหางานให้เขา
ทํา คนจนเขาตระหนักในฐานะทางสังคมของเขาอยูแ่ ล้ว เขายินดีรับบริ จาคสิ่ งของจากบุคคลหรื อ
องค์กร และเขาก็ตระหนักดีวา่ บุคคลหรื อองค์กรที่บริ จาคสิ่ งของให้พวกเขา บุคคลหรื อองค์กรเหล่านี้

15

ทฤษฎีแรงงานของอัลแบร์ตสั แม๊กนัส อธิบายว่า ราคาสิ นค้าจะรวมเอา ค่าแรง วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตไว้ดว้ ย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตสิ นค้าจะนํามากําหนดราคาสิ นค้าเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน แต่
ต้นทุนการผลิตสิ นค้าต้องถูกกําหนดโดยหลักการของความยุติธรรม เพื่อให้ผผู ้ ลิตอยูไ่ ด้ ผูซ้ ้ือได้ราคายุติธรรม
และเป็ นการป้ องกันความรํ่ารวยจากการค้า
16
อควิแนส จึงนับเป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์ระหว่างความอยากหรื อความต้องการกับระดับราคา นักเขียนใน
เวลาต่อมาได้รวมเอาอรรถประโยชน์ (Utility) เข้าไปด้วย
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จะไม่มีวนั จนลง แต่คนที่รับบริ จาคอย่างพวกเขาต้องจนตลอดไป โดยนัยเช่นนี้ จึงต้องมีการจํากัด
สิ ทธิ ในการถือครองทรัพย์สิน
ทัศนะต่ อการค้ า
อควิแนส ไม่ได้คาํ นึงว่าการค้ามีประโยชน์ต่อสังคมหรื อเป็ นธรรมชาติของสังคม แต่ช้ ีชดั ลง
ไปว่า การค้ามิใช่ธรรมชาติ การค้าเกิดจากความอยากมีอยากได้ของคน ถ้าคนละความอยากการค้า
การค้าก็จะไม่เกิด การค้าทําให้ความสง่างามในตัวบุคคลลดลง การค้าควรเป็ นการทํามาหากินเพื่อ
เลี้ยงครอบครัว กําไรที่ได้จากการค้ามิใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็ นรางวัลจากการใช้แรงงานเท่านั้น
การ
พิจารณาว่า การค้าดีหรื อเลว ต้องดูวา่ การแลกเปลี่ยนเป็ นธรรมหรื อไม่ นัน่ คือ สิ่ งที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน
ต้องมีมูลค่าเท่ากัน หรื อราคาสิ นค้าที่จะขายต้องมีราคาเท่ากับมูลค่าที่แท้จริ ง คือ ราคายุติธรรม (Just
Price)
อควิแนส แม้จะประณามการค้า แต่กย็ อมรับว่าการค้าต้องอยูค่ ูก่ บั สังคมและต้องนําราคา
ยุติธรรมมาควบคุมการค้า
ซึ่งเป็ นหลักเดียวกับอริ สโตเติลนํามาใช้ในกาวิเคราะห์มูลค่าการแลก
เปลี่ยน พระในศาสนาคริ สต์ในจุดเริ่ มแรกไม่ยอมรับการค้าและพยายามออกกฎหมายควบคุมการค้า
แต่ก็ไม่สามารถยกเลิกการค้าได้ จึงหันมาใช้หลักการราคายุติธรรมมาควบคุมพฤติกรรมการค้าแทน
ทัศนะต่ อราคา
นักเทววิทยาเห็นว่า เป็ นไปไม่ได้ที่จะทราบว่าอะไรมากําหนดราคา จึงเป็ นการยากที่จะ
อธิ บายราคาให้ถูกต้อง และอีกแนวคิดหนึ่งว่า ราคาเป็ นวัตถุหรื อเป็ นมูลค่าเพื่อการพาณิ ชย์ การจะ
ทําให้ราคาไม่เป็ นราคาพาณิ ชย์ตอ้ งนําบทบัญญัติดา้ นศีลธรรม (Moral Code) มาควบคุม อควิแนส
มองว่า ถ้าราคาของสิ่ งหนึ่งมากกว่าปริ มาณของมูลค่าของสิ่ งนั้น หรื อของสิ่ งนั้นมีมูลค่ามากกว่าราคา
จะไม่เกิดความเท่าเทียมที่ยตุ ิธรรม การซื้ อถูกขายแพงจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ยตุ ิธรรมและห้ามการซื้ อขายกัน
ราคายุติธรรมเป็ นการประเมินที่แน่นอน ราคามีการเปลี่ยนแปลงตาม สถานที่ เวลา หรื อความเสี่ ยง
จากการขนส่ ง การค้าขายจึงต้องอยูบ่ นพื้นฐานราคายุติธรรม
ทัศนะต่ อดอกเบีย้
หลักการในเรื่ องของการห้ามการขูดรี ดดอกเบี้ยและราคายุติธรรม เป็ นแนวคิดที่นาํ มาจาก
หลักการของอริ สโตเติล ในเรื่ องทฤษฎีคุณสมบัติของเงินตราที่วา่ เงินตราถูกนํามาใช้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรมชาติหรื อถูกต้องตามกฎหมายและทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึง
พอใจ การใช้เงินเพื่อขูดรี ดดอกเบี้ยจึงเป็ นการหาประโยชน์จากการใช้เงินและเป็ นการใช้เงินที่ไม่
เป็ นธรรมชาติ (ไม่ถูกกฎหมาย)
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อควิแนส จําแนกการบริ โภคสิ นค้าออกเป็ นสองประเภท คือ สิ นค้าที่ซ้ื อขายกันเพื่อบริ โภค
และสิ นค้าที่ซ้ือขายกันแต่นาํ ไปบริ โภคไม่ได้ การปล่อยเงินกูต้ อ้ งพิจารณาดูวา่ ผูก้ กู้ เู้ งินไปเพื่อซื้ อ
สิ นค้าประเภทใด
ถ้าเป็ นการกูเ้ งินไปเพื่อซื้ อสิ นค้าเพื่อการบริ โภค การคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกู้
ประเภทนี้ เป็ นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ยตุ ิธรรมและไม่เป็ นธรรมชาติ
การผสมผสานของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยุคกลาง ยุคกลางแทบจะกล่าวได้วา่
ไม่ได้สร้างอารยะธรรมทางความคิดในด้าน ปรัชญา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การสร้างความ
สมดุลในองค์ประกอบเหล่านี้มีลกั ษณะแตกต่างจากยุคโรมันที่รุ่งโรจน์ อาศัยอํานาจทางทหารการ
ปกครองแบบกระจายอํานาจและความยุติธรรมในกฎหมาย ในยุคกลางแม้จะมีรูปแบบการปกครอง
แบบศักดินา มีการเอารัดเอาเปรี ยบในระบบเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงเช่นเดียวกับยุคโรมัน แต่ก็สร้าง
ดุลถ่วงอํานาจในระบบใหม่ข้ ึนมา คือ การใช้ศาสนาคริ สต์มาเป็ นศูนย์ถ่วงดุล สร้างความเชื่อถือใน
ปรัชญาแบบจิตนิยมมาครอบงํา โดยสร้างลัทธิ เทวสิ ทธิ์ มาเป็ นแกนหลักในการปกครอง แต่กษัตริ ยก์ ็
ยังต้องอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของฝ่ ายศาสนจักร
หลังภาวะการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน การแตกออกเป็ นก๊กเป็ นเหล่าทําให้ประเทศต้อง
อยูใ่ นภาวะสงครามอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองต่างชะงักงัน ต้องอยูภ่ ายใต้การครอบงําของอิทธิ พลสงคราม
ลัทธิ เทวสิ ทธิ์ จึงมีความ
เหมาะสมกับการปกครองในช่วงนี้ และศาสนจักรก็สามารถที่จะรวบศูนย์อาํ นาจไว้ได้ โดยอาศัย
ความเชื่อในศาสนา และเป็ นยุคที่ศาสนาคริ สต์เจริ ญรุ่ งเรื่ องสุ ดขีด
ในด้านเศรษฐกิจ ภาวะการค้าขายเกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจโลกหันกลับมา
อยูใ่ นระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง ไม่พ่ งึ พาอาศัยจากโลกภายนอก
การพัฒนาด้านหัตถ
อุตสาหกรรมอยูใ่ นรู ปสถาบัน ส่ วนการค้าขายก็ไม่ให้มีกาํ ไรส่ วนเกินเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นการขูดรี ด
กล่าวได้วา่ กลไกราคามิได้ทาํ งานในตลาด ชนชั้นพ่อค้าจึงไม่สามารถสร้างกําไรจากความแตกต่าง
ของตลาดหรื อการเก็งกําไรสิ นค้าได้เลย ระบบตลาดถูกแทรกแซงด้วยศีลธรรม กลไกทํางานใน
ตลาดเป็ นราคายุติธรรม ซึ่ งก็สะท้อนออกมาในรู ปของความยุติธรรมในการผลิต การขาย และส่ ง
ไปสู่ การกระจายรายได้ แต่ในความเป็ นจริ งระบบทางสังคมและการเมืองก็ได้เข้ามากีดขวางการ
ทํางานในส่ วนนี้การกระจายรายได้กลับเลวลง แต่สถาบันประชาชนก็สามารถอยูไ่ ด้โดยความเชื่อใน
ศาสนามาแทนที่
การเกิดขึ้นของชนชั้นยังเหมือนเดิม
เพียงแต่ชนชั้นตํ่าสุ ดคือทาสได้ลดลงไปจากสังคม
เพราะความเชื่ อในทางศาสนา แต่ชนชั้นสู งก็ยงั คงสามารถอิงแอบอยูใ่ นศาสนาได้เช่นเดิม จึงทําให้
ความแตกต่างของชนชั้นยังเกิดขึ้นและชนชั้นล่างก็มีการยอมรับมากขึ้นกว่าอดีต เพราะหลักศาสนา
ได้กาํ หนดไว้ สงครามชนชั้นจึงมิใช่แรงผลักดันให้ออกจากระบบเศรษฐกิจยุคนี้ แต่ได้เปลี่ยนมาเป็ น
แรงผลักทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็ นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจยุโรปก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่
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ระบบเศรษฐกิจในช่ วงเปลีย่ นผ่ านสู่ ระบบพาณิชยนิยม
ใน ค.ศ. ที่ 8 เมืองคอนสแตนติโนเปิ ลปัจจุบนั คืออิสตัลบูล เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักร
ไบแซนไทน์ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ทําการค้าขายส่ วนใหญ่กบั เมืองสําคัญคือ เวนิช มีประชากร
หนึ่งล้านคนในเวลานั้น จึงกลายเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในโลก
การผลิตสิ นค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชากรเพิ่มมากขึ้น ต้องอาศัยวัตถุดิบจากแดนไกล ๆ ประชาชนในกรุ งคอนสแตน
ติโนเปิ ลมีฐานะรํ่ารวย สามารถซื้ อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยได้ ทําให้เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้าขาย มีพอ่ ค้า
จากทุกมุมโลก นําสิ นค้ามาซื้ อขายแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะชาวเมืองเวนิช นําผ้าไหม
เครื่ องเทศ และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยต่าง ๆ มาค้าขายแลกเปลี่ยน พ่อค้าชาวเวนิชมีฐานะมัง่ คัง่ รํ่ารวยและมี
ความสําคัญได้รับอนุ ญาตให้ต้ งั สถานีการค้า (Fonda chi) ขึ้นตามเมืองท่าหลายแห่งของโรมันและ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษไม่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกชนิด
ต่อมาในราว ค.ศ.ที่ 11 จุดศูนย์กลางทางการค้าอีกแห่งในเวลานั้นเกิดขึ้นแถบทะเลบอลติค
และทะเลเหนือ ชาวนอร์ แมด (Nomad) หรื อพวกไวกิงส์ (Viking) มีการต่อเรื อและเดินเรื อไปยัง
ดินแดนไกล ๆ เช่น ไอซ์แลนด์ หมู่เกาะอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ การเดินเรื อครั้งแรกอยูใ่ น
ลักษณะปล้นสะดมต่อมาจึงเปลี่ยนเป็ นการค้าขาย
การพัฒนาทางการค้าเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาการขนส่ ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการขนส่ ง
ทางทะเล มีการนําเอาเครื่ องมือทางดาราศาสตร์ และเครื่ องมือการเดินเรื อต่าง ๆ มาใช้ เช่น เข็มทิศ
เครื่ องวัดความสู งของดวงอาทิตย์และดวงดาว (Astrolabe) เพื่อหาเส้นละติจูด การทําแผนที่จากการ
สํารวจมากกว่าการคาดคะเน
เศรษฐกิจในยุคกลาง เริ่ มฟื้ นฟูระหว่าง ค.ศ. 12 – 13 เป็ นมูลเหตุให้เศรษฐกิจของหลาย
ประเทศในยุโรปเจริ ญเติบโต การฟื้ นฟูทางการค้า ทําให้เศรษฐกิจขยายตัวออกไปมาก โดยเฉพาะ
ทางด้านอุตสาหกรรม การทอผ้าขนสัตว์ ผ้าลินิน พรม
มีผลทําให้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมขยายตัวตาม เกิดพ่อค้าคนกลางทําหน้าที่แลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยเฉพาะ เป็ นเหตุให้คน
ในแมนเนอร์ ได้รับข่าวสารและทราบสภาพความเป็ นอยูน่ อกระบบแมนเนอร์ ทําให้เกิดการปรับปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงในระบบแมนเนอร์
การเฟื่ องฟูทางการค้า หรื อ การปฏิวตั ิพาณิ ชยกรรม (Commercial Revolution) เกิดก่อนการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมประมาณ 100 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 การค้าของอังกฤษเฟื่ องฟูท้ งั ในชนบทและ
ในเมือง ราชวงศ์ทิวดอร์ (Tudor) ทําลายอํานาจของศาสนจักรปราการของระบบฟิ วดัลลงได้ ก่อให้
เกิดสันติภาพเป็ นเวลานานซึ่ งส่ งเสริ มการค้า พัฒนาการทางการค้าทําให้เกิดการขยายตัวของเมืองที่
สําคัญที่สุดคือ ลอนดอน ซึ่ งเป็ นทางผ่านของสิ นค้าเข้าถึงร้อยละ 80 และสิ นค้าออกร้อยละ 70 เมือง
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อื่น ๆ ที่เจริ ญเพราะการค้าทางทะเลก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม เช่น ลิเวอร์พลู บริ ชตอล และ
กลาสโกว์
พัฒนาการทางการค้าทําให้เกิดความต้องการใช้ที่ดินแบบทุนนิยม คือ ใช้เลี้ยงแกะเพื่อตัดขน
มาทอเป็ นผ้าขนสัตว์เพื่อขาย ที่ดินกลายเป็ นสิ นค้ามากกว่าเป็ นที่ทาํ มาหากินของชาวบ้าน ตลาดซื้ อ
ขายที่ดินในอังกฤษเฟื่ องฟูมากตั้งแต่ ค.ศ. 1580 – 1630 ระบบเกษตรกรรมแบบแมนเนอร์ เปลี่ยนมา
เป็ นระบบเกษตรกรรมแบบทุนนิยม ส่ วนใหญ่จะเป็ นการทําเกษตรกรรมและทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่
โดยเจ้าของที่ดิน
ระบบการสื บทอดมรดกแบบ Primogeniture ในอังกฤษ ที่ให้ลูกชายคนโตสุ ด
ได้รับมรดกที่ดินแต่ผเู ้ ดียว ลูกชายคนอื่น ๆ ต้องออกไปเผชิญโชค เป็ นแรงสนับสนุนให้มีการถือ
ครองที่ดินขนาดใหญ่เกิดขึ้น และเป็ นแรงสนับสนุนหลักให้เกษตรกรรมเพื่อการค้าสามารถบรรลุได้
อย่างรวดเร็ ว
การค้ากับภาคพื้นทวีปยุโรป ตั้งแต่ปลายยุคกลางอังกฤษเป็ นแหล่งผลิตผ้าขนสัตว์ (Wool) ที่
สําคัญที่สุดของยุโรปคิดเป็ นร้อยละ 80 – 90 ของสิ นค้าออกของอังกฤษ และมีสินค้าอุตสาหกรรม
อื่น เริ่ มเข้ามาแทนที่ ในค.ศ. 1660 ผ้าขนสัตว์ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการส่ งออก
รวม และสิ นค้าที่เข้ามาแทนที่คือสิ นค้าอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ที่องั กฤษเป็ นเจ้าตลาดของโลก ในยุค
เริ่ มต้นของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ในปี ค.ศ. 1348 เกิดกาฬโรค (Black Death) ระบาดไปทัว่ ทวีปยุโรปประมาณ 1 ปี ทําให้
สู ญเสี ยประชากรไปประมาณครึ่ งหนึ่ง มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในสมัยนั้นมาก เพราะขาด
แรงงานในภาคเกษตร ทําให้ราคาสิ นค้าเพิม่ สู งขึ้น
ลูกจ้างเรี ยกร้องค่าแรงเพิม่ ขึ้นเพื่อให้ความ
สามารถในการซื้อสิ นค้าลดลงไม่มาก ชาวนาในประเทศอังกฤษก่อการจลาจล ชนชั้นวิลเลนส์ไม่
เต็มใจทํางานและขัดขืนคําสั่งของแมนเนอร์
ในช่วงเริ่ มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมสู่ อุตสาหกรรม ในประเทศอังกฤษที่เป็ นต้นแบบของทุนนิยม
มีการสอดประสานอย่างเป็ นระบบในสองภาค เริ่ มจากการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อการค้าผลักดันให้
เกิดแรงงานอพยพภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ ในเมือง และกลายเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับ
การมีรายได้สูงขึ้นของคนในภาคเกษตรกรรมและแรงงานที่อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม กระบวนการนี้
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงเริ่ มต้น ดังจะเห็นว่า ในช่วงเริ่ มแรกประชากรอังกฤษมีประมาณ 5.5 ล้าน
คนก่อน ค.ศ. 1700 (อังกฤษและเวลล์) อาศัยอยูใ่ นลอนดอนประมาณ 575,000 คน หรื อร้อยละ 11
ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในยุโรปก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1750 คนอพยพเข้ามาอยูใ่ น
เมืองร้อยละ 15
แต่ในปี ค.ศ. 1800 ประชากรลอนดอนเพิ่มเป็ น 1 ล้านคนมีขนาดเป็ น 2 เท่าของ
ปารี สนครใหญ่ที่สุดอันดับสอง ประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็ น 10.7 ล้านคน อัตราส่ วนเพิ่มเป็ น
52

ร้อยละ 25 ยิง่ ในปี ค.ศ. 1880 ประชากรทั้งประเทศมียอดเพิม่ สู งขึ้นเป็ น 29.8 ล้านคน อัตราส่ วน
เพิ่มเป็ นร้อยละ 80 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อเริ่ มปฏิวตั ิอุตสาหกรรมกรรมกรมาจากชนบท
แต่เมื่ออุตสาหกรรมดําเนินไปอย่างแข็งขันกรรมกรมาจากประชากรที่เพิ่มขึ้นในเมืองเอง และจะก้าว
เข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรมรุ่ งโรจน์ก็จะต้องมีช่วงของยุค Baby Boom อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นหลังจากปี ค.ศ.
1740 ประชากรอังกฤษจึงเป็ นเด็กและคนหนุ่มสาว
คนเหล่านี้มาเป็ นกรรมกรในกิจการ
อุตสาหกรรม
แนวทางอธิ บายกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ พฒั นาการของระบบทุนนิยม เห็นได้ชดั เจนที่
ประเทศอังกฤษ และเป็ นต้นแบบทฤษฎีที่ถูกนําไปใช้อธิบายในประเทศอื่น ๆ เปรี ยบเทียบ อังกฤษ
ประเทศทุนนิยมเริ่ มแรกได้แสดงเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
การพัฒนาเกษตรเพือ่ การค้ าเกิดก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
การขยายตัวทางการค้า
ได้ทาํ ลายการกสิ กรรมแบบพอเลี้ยงชีพอย่างสิ้ นเชิง ได้เปลี่ยนสังคมกสิ กรรม (Farming) ไปสู่ สังคม
เกษตรกรรม (Agriculture)
ปรับปรุ งวิธีการผลิตและการเพาะปลูก หรื อไม่ก็เปลี่ยนทุ่งนาที่อุดม
สมบูรณ์ไปเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาดและระบบทุนพาณิ ชย์ที่
ครอบงําสังคมอยูใ่ นขณะนั้น
การปฏิวตั ิวธิ ี การผลิตทางด้านกสิ กรรมได้ทาํ ลายหลักพื้นฐานของ
ระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาและเกิดคนอพยพเข้าเมืองจํานวนมาก
พัฒนาการของการค้าทําให้เกิดความต้องการใช้ที่ดินแบบระบบทุนนิยม ความต้องการที่ดิน
ทําให้มีการล้อมรั้วที่ดิน ผลักดันให้ชาวนาหมดสิ ทธ์ในการเพาะปลูกในที่ดินที่ยงั ว่างอยู่ หรื อหมด
สิ ทธิ์ ใช้ที่ดินส่ วนกลาง และมักอ้างสิ ทธิ์ เหนือที่รกร้างว่างเปล่า การยึดที่ดินส่ วนกลางโดยเจ้าที่ดิน
ทําผ่านการออกกฎหมายทางรัฐสภา ซึ่ งถูกครอบงําโดยเจ้าที่ดินและพ่อค้า ชานาไร้ที่ดินต้องอพยพ
เข้าเมืองและกลายเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ชาวนาผูถ้ ือครองที่ดินขนาดเล็กเริ่ มหมดไปใน
อังกฤษ การผลิตทางการเกษตรเป็ นการผลิตเพื่อขายและทําในขนาดใหญ่ข้ ึนมาก ระบบทุนนิยมใน
อังกฤษจึงเป็ นทุนนิยมทั้งในการผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปราศจากชนชั้นชาวนาผูถ้ ือ
ครองขนาดเล็กแบบดั้งเดิม (ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แม้พฒั นาระบบทุนนิยม ชาวนาผูถ้ ือ
ครองขนาดเล็กยังคงเหลืออยู่ เป็ นระบบทุนนิยมแท้จริ งเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม)
นอกจากนี้
เจ้าที่ดินเป็ นผูป้ รับปรุ งการเกษตร ใช้เทคนิ คการผลิตใหม่เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต (Productivity)
ในช่วงพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมจึงสามารถรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วได้
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม กระฎุมพีอุตสาหกรรมพัฒนาอย่างอิสระจากรัฐ เป็ นการพัฒนา
ในรู ปของปั จเจกบุคคลอย่างเต็มที่ คิดค้นเทคโนโลยีเอง สะสมทุนเอง โดยรัฐแทบไม่มีบทบาทเลย
ในกระบวนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม หัตถกรอิสระ ชาวนา ผูผ้ ลิตเพื่อขายขนาดย่อม ได้สะสมทุน
ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็ นกระฎุมพีอิสระ (ในขณะที่บางส่ วนล้มละลายกลายเป็ นกรรมกร) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้ใช้เวลายาวนานและเกิดเป็ นขั้นตอน
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เมื่อเจ้าที่ดินและกระฎุมพีแย่งอํานาจการปกครองจากกษัตริ ยม์ าได้เป็ นผูค้ รอบงํารัฐสภา ก็
ปล่อยให้องั กฤษมีบรรยากาศเสรี ภาพส่ วนบุคคล อุปถัมภ์ค้ าํ ชูวทิ ยาศาสตร์ เหล่านี้ เป็ นบรรยากาศที่
ดึงดูดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านขนส่ ง สร้าง
และรักษาถนน ขุดคลอง
ในการสร้างและรักษาถนน ผูน้ าํ ท้องถิ่นรวมตัวกันเป็ นทรัสต์ เรี ยก
Turnpike Trust (Turnpike แปลว่า ด่านเก็บเงิน) ได้รับอํานาจจากรัฐสภาให้เก็บค่าผ่านทางได้ มีการ
สร้างโครงข่ายการขนส่ งไปทัว่ อังกฤษ ได้พฒั นาเทคนิคการทําถนนให้ดีข้ ึนด้วย คือใช้หินเล็ก ๆ
อัดแน่นระหว่างหิ นบล็อกใหญ่ ๆ รวมทั้งทําให้โค้งเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ าํ ขัง บํารุ งรักษาแม่น้ าํ คูคลอง
มีการสร้างประตูน้ าํ และขุดลัดให้ตรงขึ้น
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเริ่ มแห่งแรกในโลกที่องั กฤษและเปลี่ยนเป็ นประเทศอุตสาหกรรม
รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ประชากรส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเมือง มีการอพยพ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้ามาอยูใ่ นเมืองเป็ นแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในปี ค.ศ. 1871
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเป็ นเกือบร้อยละ 70 และแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 15 ในการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใช้เครื่ องจักรแทนแรงงาน
มนุษย์และสัตว์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญที่สุด ทําให้ประสิ ทธิภาพการผลิต (Productivity) เพิม่
ขึ้นอย่างมาก เกิดการผลิตด้วยระบบโรงงาน เพราะเครื่ องจักรแต่ละชิ้นต้องการเงินลงทุนสู งและ
ใช้แรงงานจํานวนมาก จะแบ่งแยกงานไปทําตามบ้านอย่างเดิมไม่ได้ ทําให้เกิดการกระจุกตัวของ
ประชากรอยูใ่ กล้โรงงานอยูเ่ ป็ นเมืองขนาดใหญ่ เมืองกับชนบทแตกต่างกันมากขึ้น
การคิดค้นเครื่ องจักรไอนํ้า
เป็ นการเปลี่ยนทางเทคนิคที่เป็ นรากฐานของการเริ่ มปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม ได้นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและกลายเป็ นอุตสาหกรรมที่สาํ คัญสู งสุ ดต่อเนื่องมา
จนถึงศตวรรษที่ 19 และในปลายศตวรรษจึงถูกแทนที่ดว้ ยอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในระยะแรกต้องการทุนเริ่ มต้นไม่สูงมากนัก เทคนิคการผลิตยังไม่ซบั ซ้อน
นักอุตสาหกรรมจึงสามารถขยายกิจการของตัวเองได้จากการใช้เงินทุนภายในมิได้พ่ ึงพาธนาคาร
กระบวนการพัฒนาสู่ ระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมของอังกฤษจึงเป็ นไปตามขั้นตอน จากหน่วยเล็ก
สุ ดทั้งทุนและแรงงานพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง กินเวลาการพัฒนาที่ยาวนาน ไม่ได้มีการย่นย่อระยะ
เวลาเช่นในประเทศที่พฒั นาต่อมาในช่วงหลัง
ในช่วงปลายยุคกลางนี้ การใช้อาํ นาจของฝ่ ายศาสนจักรเริ่ มผ่อนคลายและยืดหยุน่ มากขึ้น
การผ่อนปรนข้อห้ามข้อบังคับต่าง ๆ
โดยเฉพาะแนวคําสอนของพระคริ สต์สายโปรเตสแตน
(Protestant) และพิวริ แคน (Puritan) เริ่ มเข้าใจและมีทศั นะที่ดีต่อการค้าและพัฒนาการของลัทธิ
ทุนนิยมมากขึ้น แนวคิดระหว่างฝ่ ายศาสนาและแนวคิดทางเศรษฐกิจจึงเชื่ อมสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการขยายตัวของการค้าและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เศรษฐศาสตร์ที่
เป็ นศาสตร์ ทางโลกจึงถือกําเนิดขึ้น และเป็ นการกําเนิ ดขึ้นของลัทธิ ทุนนิยม (Capitalism) พร้อมกับ
การสิ้ นสุ ดของสังคมศักดินา (Feudal Society) และกฎหมายเทวะในกลางศตวรรษที่ 15
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ศตวรรษที่ 15 และ 16 มีการฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ขึ้นในประเทศอิตาลี
เบลเยีย่ ม และเนเธอร์ แลนด์
ให้ความสนใจหันกลับไปศึกษาวิทยาการของกรี กและโรมันที่เคย
รุ่ งเรื องในอดีต การกลับไปศึกษาวิทยากรของกรี กและโรม ทําให้เกิดความคิดสํานักมนุษยนิยม
(Humanism) ที่เน้นเชื่ อในความสามารถของมนุษย์
หลังจากนั้นเกิดการปฏิรูปศาสนา
สถาบันสันตะปาปาถูกโจมตี เกิดนิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant) เชื่อว่า คริ สต์ศาสนิ กชนอาจอ่าน
พระคัมภีร์และตีความเองได้ ไม่ตอ้ งขึ้นอย่างเด็ดขาดกับสันตะปาปา จึงมีความพยายามตีความให้
กษัตริ ยม์ ีอาํ นาจโดยเด็ดขาดไม่ตอ้ งอ้างสันตะปาปา
รู ปแบบการปกครองได้เปลี่ยนมาสู่ ยคุ
สมบูรณาญาสิ ทธิ์ นอกจากนี้ เป็ นยุคของการค้นพบโลกใหม่ ยิง่ ทําให้ช่องว่างทางการลงทุนเพื่อ
แสวงหากําไรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจเริ่ มเดินหน้าเข้าสู่ ยคุ พาณิ ชยนิยม
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บทที่ 3
ประวิติลทั ธิเศรษฐกิจก่ อนยุคคลาสสิค
ยุคกลางถือเป็ นยุคมืดทางความคิด เป็ นยุคที่ถูกครอบงําโดยนักเทวนิยมหรื อฝ่ ายศาสนจักร
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ เริ่ มตกผลึกเป็ นลัทธิ เศรษฐกิจอย่างแท้จริ งในยุคพาณิ ชยนิยมและเป็ นรุ่ ง
อรุ ณของลัทธิ ทุนนิยม ในเวลาตอนนี้ แนวคิดที่เป็ นต้นกําเนิดของเศรษฐศาสตร์เพราะเป็ นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ที่เป็ นระบบที่สุดเป็ นครั้งแรกคือ การเกิดขึ้นของลัทธิ ธรรมชาตินิยมหรื อฟิ ซิ โอแครต
(Physiocrat) ผนวกรวมกับแนวคิดด้านมนุษย์นิยม (Humanism) ของพวกเศรษฐศาสตร์การเมือง
(Political Economy) ก่อเกิดเป็ นรากฐาน นําไปสู่ แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมของสํานักคลาสสิ ค
ในยุคต่อมา

ลัทธิพาณิชยนิยม (Mercantilism)
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองได้เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น
เป็ นฐานรองรับ
แนวความคิดของลัทธิ พาณิ ชยนิยม การก่อร่ างสร้างระบบเศรษฐกิจแบบส่ งสิ นค้าออกและมุ่งแสวง
หาความมัง่ คัง่ จากการค้าระหว่างประเทศ เป็ นแนวคิดหลักของความคิดที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ดา้ น
การเมืองต้องการสร้างจักรวรรดิได้เกิดขึ้น ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช
ความ
ต้องการเลือดรักชาติ การสร้างรัฐให้เป็ นหนึ่งเดียว ปลูกฝังแนวความคิดรักชาติ (Nation - State)
ให้ผคู ้ นมีเป้ าหมายเดียวกันในการสร้างประเทศให้เป็ นมหาอํานาจของโลก ทําให้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ประเทศทั้งการปกครองและการเมืองสงบราบคาบมีสันติสุขอย่างแท้จริ ง
โดยมุ่งเป้ าไปสู่ ลทั ธิ
จักรวรรดินิยม สร้างกองกําลังทหารให้แข็งแกร่ ง รัฐบาลมีเสถียรภาพ และความจําเป็ นในการมุ่ง
แสวงหารายได้ เพื่อเสริ มสร้างแสนยานุภาพก็ตามมา
สร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนในชาติและ
ปลุกกระแสชาตินิยม (Nationalism) ได้อย่างรุ นแรงและลึกซึ้ ง
กองกําลังจักรวรรดิที่มีแสนยานุภาพได้ก่อเกิดขึ้นตลอดภาคพื้นยุโรป แต่มิได้มุง่ รบกันเอง
ภายในภาคพื้นทวีป
แต่มุ่งเป้ าเข้าไปยึดครองประเทศโลกที่สามที่มีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์
และยังมิได้ใช้ นํามาสร้างความมัง่ คัง่ (Wealth) ให้กบั จักรวรรดิของตนเอง ลัทธิ ล่าอาณานิคมได้เกิด
ขึ้นมาแทนที่การแสวงหาความมัง่ คัง่ จากการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจต่อยอดทางด้านการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอย่างจริ งจัง
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังหมดยุคล่าอาณานิคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ได้กลับมาเป็ นแนวทางหลักอีกครั้งหนึ่ง
นโยบายเศรษฐกิจอยูใ่ นแนวทางรู ปแบบของการปกป้ องการค้า (Trade Protection)
เริ่ ม
จากความต้องการเกินดุลการค้า มุ่งเน้นหาตลาดส่ งออกสิ นค้าของประเทศตนเองไปสู่ อาณานิคม
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เป็ นการค้าแบบผูกขาด
การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีความจําเป็ นมากนักในเรื่ องของการแข่งขัน
การแสวงหาตลาดแบบอาณานิคมจึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากกว่า
และเพื่อให้เกิดการเกินดุลการค้า
สู งสุ ดที่เป็ นเป้ าหมายหลักของลัทธิ
มาตรการปกป้ องตลาดภายในประเทศได้ถูกนํามาใช้อย่าง
เข้มงวด เพื่อให้ผลในสองแรงบวกทั้งการส่ งออกและนําเข้าทํางานพร้อม ๆ กันไป
แนวความคิดในยุคนี้ จึงเป็ นต้นแบบของการแสวงหาความได้เปรี ยบ (Exploitation) ทาง
การค้ากับประเทศคู่คา้ อย่างสุ ดโต่ง มิได้มองถึงผลประโยชน์ร่วมของประเทศคู่คา้ เลย
ในยุค
ปั จจุบนั ถึงแม้วา่ จะมีระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรี มีองค์กรมาคอยควบคุมทั้ง GATT , WTO แต่
ภายใต้การค้าเสรี ก็มีหลายประเทศได้สร้างมาตรการทางการค้าหรื ออุปสรรคทางการค้า (Trade
Barrier) ขึ้นมาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กบั ประเทศตนเอง
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเป็ นตัวเร่ งให้ยคุ กลางล่มสลายเร็ วขึ้น สังคมก้าวเข้าสู่ ยุคใหม่
การกําเนิดขึ้นของบริ ษทั ขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษที่ผกู ขาดการค้าระหว่างประเทศ อันเป็ นยุค
ของทุนนิยมพาณิ ชย์ (Commercial Capitalism)
พัฒนาการด้านการค้าและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ในช่วงนี้ได้ทาํ ลายเศรษฐกิจแบบศักดินาลงอย่างสิ้ นเชิง และเป็ นการเกิดขึ้นของรัฐชาติ (Nation State)
เหตุการณ์น้ ี ดาํ เนินอยูใ่ นศตวรรษที่ 16 และแสดงให้เห็นว่าพ่อค้าไม่เพียงแต่ตอ้ งการทุน
พาณิ ชย์เท่านั้นแต่ยงั ซ่อนผลประโยชน์อย่างอื่นไว้ดว้ ย จากการสร้างเหตุผลของการสร้างชาติ
พัฒนาการทางความคิดเศรษฐศาสตร์ อีกรู ปแบบหนึ่งที่มิใช่หลักคําสอน แต่เป็ นทฤษฎีที่
สร้างขึ้นจากประสบการณ์ดา้ นการค้าและงานที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ นัน่ คือ แนวคิดหรื อทฤษฎีเศรษฐ
ศาสตร์ ของพ่อค้า ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั มุ่งเน้นศึกษาอยูบ่ นสมมุติฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์และการประสานผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เพราะเป็ นแนวทางที่ยงั่ ยืนและเป็ น
จริ งได้ในระยะยาว แต่การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของพ่อค้า ก็เป็ นหนทางหนึ่งของการแสวงหา
ความมัง่ คัง่ จากการค้าอย่างรวดเร็ ว หลาย ๆ ประเทศที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วก็พ่ งึ พาหนทางนี้
เช่น ญี่ปุ่น มีการจัดตั้ง KAIDANREN แต่ในระยะยาวแล้วก็จะต้องพบกับการตอบโต้ทางการค้า
(Trade Retaliation) และหันกลับมาใช้แนวทางของเศรษฐศาสตร์ ที่ประสานผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและ
กัน
นานาทัศนะเกี่ยวกับความเห็นและความหมายของลัทธิ พาณิ ชยนิยม เช่น Schmoller ชี้วา่
เป็ นลัทธิ สร้างชาติ (State - Making) ศาสตราจารย์ Hechscher มองว่าเป็ นก้าวย่างทางประวัติศาสตร์
ของนโยบายเศรษฐกิจ ที่ได้บรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับความมัน่ คงทาง
การเมืองและอํานาจของชาติ
การสร้างชาติ (State - Making) เป็ นเป้ าหมายหลัก โดยการใช้
เครื่ องมือด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ และการแทรกแซงของรัฐเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของหลักคําสอนของลัทธิ
พาณิ ชยนิยม
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รัฐบาลประเทศต่าง ๆ นําหลักการนี้ไปใช้
เพราะมองเห็นอยูแ่ ล้วว่าเป็ นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั สมบูรณาญาสิ ทธิ รัฐ (Absolutist State) ทั้งจากการแข่งขันในต่างประเทศและการ
ทําลายล้างลัทธิ ศกั ดินา (Feudalism) เพื่อป้ องกันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแข่งกับ
อํานาจรัฐ ซึ่ งเห็นได้จากงานเขียนของ โทมัส มุน (Thomus Mun) พ่อค้าชาวอังกฤษผูร้ ู ้จริ งคนหนึ่ง
จนกระทั้งถึง ฮอร์ นิค (Hornick) นักกฎหมายและองคมนตรี ชาตินิยมชาวออสเตรี ย ต่างสอดรับกัน
ในด้านความคิดเรื่ องผลประโยชน์ของชาติวา่ จะนํามาซึ่ งความก้าวหน้าของประเทศชาติ
กลยุทธ
การรักชาติหรื อชาตินิยม (Nationalism) ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นอีกแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใช้หลักจิตวิทยามากําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย
เศรษฐกิจเพื่อเอื้ออํานวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งอาจใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจประเทศ
กําลังประสบปั ญหา หรื อต้องการการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องยาวนาน เช่น ญี่ปุ่น
นโยบายของนักพาณิ ชยนิยมจึงวางกรอบเพื่อสร้างความเข็งแกร่ งให้ชาติ
และให้ชาตินาํ
นโยบายของพวกเขาไปใช้ การขยายตัวด้านพาณิ ชยกรรมนําไปสู่ ผลประโยชน์ของปั จเจกบุคคล
ที่หลากหลาย และกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ต่างเพ่งมองไปที่อาํ นาจส่ วนกลางว่าจะเป็ นอํานาจรักษา
ผลประโยชน์ของพวกเขาได้ ในขณะที่ตอ้ งแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า และท้ายสุ ดประเทศก็ได้
ผลประโยชน์จากการค้าด้วยการสร้างความแข็งแกร่ งให้รัฐ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นโยบายของ
นักพาณิ ชยนิยมจึงเป็ นไปเพื่อผลกําไรทางการค้าและผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ าย นโยบายที่ชดั เจนที่สุด คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั อํานาจของอาณาจักร
นักพาณิ ชยนิยมส่ วนใหญ่จึงเชื่อในหลักการของการให้รัฐเข้ามาควบคุม กํากับ ดูแลการค้า
เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น ซึ่ งต่างจากความเชื่อยุคกลางที่ให้จาํ กัดขอบเขตการค้า อันเป็ นผลมาจาก
รู ปแบบการเมืองที่ตอ้ งการปกป้ องอํานาจตนเองไว้ แต่เมื่อระบบการเมืองพัฒนาจนระบบกษัตริ ยม์ ี
ความเข้มแข็ง รู ปแบบเศรษฐกิจก็เกิดตามขึ้นมาใหม่ พร้อมกับเกิดการสอดประสานผลประโยชน์ซ่ ึ ง
กันและกันขึ้นมา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางเศรษฐกิจและการเมือง แนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง
ต้องสอดประสานซึ่งกันและกัน ลัทธิ ทุนนิยมพาณิ ชย์ได้ปูพ้ืนฐานเพื่อไปสู่ ลทั ธิ ทุนนิยมสมัยใหม่
เห็นได้จากอํานาจรัฐและการแทรกแซงของรัฐในเรื่ องเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยต่อพัฒนาการของระบบ
ทุนนิยม
นักพาณิ ชยนิยมต้องการสร้างความเข้มแข็งของชาติเพื่อการปกป้ องผลประโยชน์
ทางการค้าและทลายกําแพงกีดกันในยุคลาง เพื่อให้เกิดการขยายตัวของพาณิ ชยกรรม และก็ชดั เจน
ว่า การควบคุมกํากับดูแล (Regulation) การจํากัดการค้าโดยการผูกขาด (Monopoly) และการ
ปกป้ องการค้า (Trade Protection) เป็ นหลักการสําคัญและจําเป็ นยิง่ ของรัฐในขณะนั้น
มีความ
ต้องการทุนพาณิ ชย์ (Commercial Capital) มากขึ้น และการจัดสรรตลาดเพื่อประกันความได้เปรี ยบ
คู่แข่ง
แต่เมื่อลัทธิ ทุนนิยมเบ่งบานถึงขีดสุ ด การผูกขาด การปกป้ องการค้า และการควบคุม
กํากับดูแลของรัฐก็ไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป
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กล่าวได้วา่ ยุคพาณิ ชยนิยมเป็ นรู ปแบบของการผสานผลประโยชน์ของเศรษฐกิจและการ
เมืองได้ลงตัวมากที่สุด
ระบบการเมืองได้พฒั นากลับมาสู่ ยคุ สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชอย่างสมบูรณ์
พร้อมกับมีอาํ นาจสู งสุ ดนับจากประวัติศาสตร์ ในอดีต ภาคอุตสาหกรรมได้เติบโตตามขึ้นมาตาม
ลําดับ ในส่ วนภาคประชาชนก็เกิดระบบทุนนิยมขึ้นมา ทาสหายไปจากระบบแรงงานเข้ามาแทนที่
พร้อมกับสิ ทธิ การถือครองทรัพย์สินได้อย่างเสมอภาค
ลัทธิพาณิชยนิยมกับความมั่งคั่ง
ความมัง่ คัง่ (Wealth) ทางเศรษฐกิจ ได้มีการก่อตัวขึ้นนับจากเริ่ มมีการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ในยุคโบราณ ความมัง่ คัง่ อยูใ่ นรู ปของทรัพย์สินที่ถูกยึดครองโดยส่ วนกลาง การสร้างความมัง่ คัง่
ในด้านการผลิตก็มาจากการแบ่งงานกันทํา และมีการกระจายความมัง่ คัง่ อย่างเสมอภาค ต่อมาใน
ยุคกรี ก ระบบการเมืองได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นรู ปแบบการปกครองที่มีลาํ ดับชั้น ระบบเศรษฐกิจก็ได้
พัฒนาตามขึ้นมาพร้อมกับเกิดระบบค้าขายขึ้นมา ความมัง่ คัง่ จึงอยูใ่ นรู ปของการถือครองกรรมสิ ทธิ์
ทรัพย์สิน การนําแรงงานผลิตสิ นค้าและถูกยึดส่ วนเกินไปสู่ ชนชั้นปกครอง การค้าเป็ นแหล่งของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็ นช่องทางของการสร้างความมัง่ คัง่
ทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value) ได้ถูกนักเศรษฐศาสตร์ สร้างขึ้นมาเพื่อตอบปั ญหาว่า มูลค่า
ของสิ นค้าควรเป็ นเท่าใด และควรจะมีการกระจายอย่างไรจึงจะเกิดความเป็ นธรรม เริ่ มแรกพลาโต
ได้แยกมูลค่าสิ นค้าเป็ นสองแบบคือ มูลค่าการใช้ (Value in Use) กับมูลค่าการแลกเปลี่ยน (Value in
Exchange) นักเศรษฐศาสตร์ ในยุคแรกเน้นในเรื่ องศีลธรรม ก็จะพยายามให้ราคาสิ นค้าเท่ากับมูลค่า
การใช้หรื อก็คือไม่ให้มีการสะสมความมัง่ คัง่ ไว้กบั ปั จเจกชน แต่ถา้ เป็ นมูลค่าการแลกเปลี่ยนพ่อค้า
สามารถที่จะแสวงหาส่ วนเกินจากความต้องการที่แตกต่างออกไปได้ท้ งั จาก เวลา สถานที่ ความต้อง
การ จะเป็ นสิ่ งระบุส่วนเกินที่จะนําไปสะสมเป็ นความมัง่ คัง่ ให้กบั พ่อค้า ส่ วนชนชั้นปกครองก็จะ
ได้ความมัง่ คัง่ จากการขูดรี ดส่ วนเกินจากมูลค่าสิ นค้าของแรงงาน (และทาส) ที่ใช้ ----------- ทฤษฎี
มูลค่าเท่ากับแรงงาน (Labor Theory of Value)
ในยุคกลาง เป็ นการขูดรี ดในลักษณะการจัดเก็บส่ วยและภาษีทางการค้า ระบบเศรษฐกิจ
อยูใ่ นรู ปแบบเลี้ยงตัวเอง และมีการใช้ระบบศีลธรรมมาคอยควบคุมกํากับเศรษฐกิจอีกชั้นหนึ่ง เป็ น
ยุคที่มีการนําระบบคุณธรรมมาเป็ นสิ่ งกําหนดเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างจริ งจัง หลังจากที่ปราชญ์เมธี
ในยุคโบราณพยายามนําเสนอมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเมืองที่ใช้
ปรัชญาด้านเทวนิยมมาสร้างลัทธิ เทวสิ ทธิ์ เป็ นยุคที่การเมืองนําหน้าเศรษฐกิจอย่างแท้จริ งและมีการ
กดขี่ ขูดรี ด ไม่นอ้ ยกว่าในยุคใด ๆ เลย
ดังนั้นจะเห็นได้วา่
รู ปแบบของการสะสมความมัง่ คัง่ มีพฒั นาการต่อเนื่องกันมาและ
สัมพันธ์กบั ระบบการเมืองอย่างแนบชิด ในยุคของพาณิ ชยนิยมความมัง่ คัง่ ถูกกําหนดมาจากการค้า
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ขาย การสร้างส่ วนเกินในรู ปของการผลิตแบบอุตสาหกรรม และส่ วนเกินจากพาณิ ชยกรรมเป็ น
แหล่งใหญ่
วิธีการของพวกพาณิ ชยนิยมกับการสร้างนโยบายเศรษฐกิจขึ้นมาครั้งแรก
ในช่วงของ
การสร้างรัฐชาติข้ ึนมา ความพยายามแรกเป็ นการขจัดอุปสรรคทางการค้าภายในประเทศ ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะของยุคกลาง เมื่อสิ นค้าจะผ่านแดนจะถูกด่านเรี ยกเก็บภาษีในเกือบทุก ๆ เมือง และใน
ตอนที่จะข้ามแม่น้ าํ
ประการที่สอง พัฒนาอุตสาหกรรมเพราะเป็ นแหล่งของภาษีที่จะนํามาใช้
สนับสนุนกองทัพและรัฐบาล แนวความคิดการแสวงหาประโยชน์จากอาณานิ คมเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
เป็ นที่ยอมรับในสังคม และแนวคิดเหล่านี้ก็คือนิยามของความมัง่ คัง่ ในยุคของพาณิ ชยนิยมในช่วง
เริ่ มต้น
ต่อมา นโยบายเศรษฐกิจได้มีการใช้อย่างแพร่ หลายในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16 – 18 ภายใต้
การควบคุม ดูแล ของรัฐบาลในเรื่ องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่ งก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่จะ
ทําให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นจากดุลการค้า คือ การทําให้การส่ งออกมากกว่าการนําเข้าเป็ นแนวทางสร้าง
ความมัง่ คัง่ ต่อมา ลัทธิ พาณิ ชยนิยมมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับความเชื่ อในอดีตที่เคยเชื่อกันมา
พวกเขาเชื่อว่า
การส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศเป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นช่องทางที่จะแสวงหาผลประ
โยชน์จากการค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากการยึดครองทรัพย์สิน ทรัพยากร จากประเทศอาณานิ คม
แล้ว ช่องทางการหาความมัง่ คัง่ จากการค้าขายกับประเทศอาณานิ คมก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สร้างความมัง่ คัง่ ให้ประเทศแม่สูงสุ ด และในแนวทางหลังนี้ยงั เป็ นรู ปแบบที่ดูเหมาะสมและซ่อน
เงื่อนได้ดีกว่าวิธีการแรก การแสวงหาความได้เปรี ยบจากการใช้อตั ราทางการค้า (Term of Trade)
ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคนี้และใช้ต่อเนื่ องยาวมาจนถึงยุคปั จจุบนั
ความมัง่ คัง่ ของประเทศจึงขึ้นกับการได้ทองคําหรื อเงินมา การเข้าแทรกแซงของรัฐบาล
เป็ นสิ่ งถูกต้องถ้ายังดําเนิ นการอยูบ่ นเส้นทางของวัตถุประสงค์น้ ี ทัศนะการสร้างความรํ่ารวยให้กบั
ชาติแรกเริ่ มไม่ได้ผกู โยงติดกับประโยชน์ของพ่อค้า แต่มีเป้ าหมายเพื่อปกป้ องสต๊อกของโลหะมีค่า
ไว้กบั ประเทศ โดยการควบคุมการเคลื่อนย้ายโลหะมีค่าออกนอกประเทศอย่างเข้มงวดและกระตุน้
การนําเข้าโลหะมีค่า
ซึ่ งข้อห้ามลักษณะนี้เหมือนกับข้อห้ามในยุคกลางและคงอยูจ่ นกระทัง่ ยุค
ขัดแย้งกันเองทางความคิดของนักพาณิ ชยนิยม ประมาณศตวรรษที่ 14 ความก้าวหน้าทางการค้า
อยูใ่ นความสนใจของผูป้ กครอง
เพราะการค้ามีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณโลหะมีค่าของประเทศ
ดังที่ได้ออกกฎพ่อค้าส่ งออกขนสัตว์ตอ้ งนําเข้าโลหะมีค่าถาดหนึ่งต่อการส่ งออกขนสัตว์หนึ่ง
กระสอบ
การขาดแคลนเงินตราสมัยพระเจ้าริ ชาร์ ดที่ II และริ ชาร์ ด แอเลสเบอรี่ ทําให้มีความสนใจ
เรื่ องดุลการค้าของนักพาณิ ชยนิยม ได้แนะให้รักษาสต๊อกทองคําของประเทศ และไม่ควรให้มีการ
นําเข้าสิ นค้ามากกว่าสิ นค้าส่ งออก ระบบข้อมูลข่าวสารและกลไกระบบการเงินระหว่างประเทศ
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ถูกสร้างขึ้น การจัดทําบัญชีดุลการชําระเงินเพื่อเป็ นข้อมูลข่าวสารของผูก้ าํ กับดูแลการค้าระหว่าง
ประเทศถูกนํามาใช้และเป็ นระบบข้อมูลทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
การห้ามการส่ งออกทองคําและนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
อยูใ่ นการควบคุมดูแลของสํานัก
ปริ วรรตเงินตรา (The Office of Royal Exchange)
แต่การจํากัดและควบคุมทําได้ไม่นานนัก
เนื่องจากพัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ
พ่อค้าได้คน้ พบวิธีการหลีกเลี่ยงที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จากความพยายามป้ องกันการเคลื่อนไหวของราคาอัตราแลกเปลี่ยน และการเคลื่อนย้าย
ทองคําและโลหะเงินของสํานักปริ วรรตเงินตรา ยิง่ ทางการออกกฎเกณฑ์มาควบคุมเข้มงวดเท่าไร
พ่อค้ายิง่ ค้นพบช่องทางการหลีกเลี่ยงที่ถูกต้องตามกฎหมายมากเท่านั้น การเติบโตทางการค้าได้
ทําลายหลักการเดิมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่บนั ทึกอัตราแลกเปลี่ยนลงไว้ในสมุด
ตัว๋ แลกเงิน
(Bill of Exchange) กลายมาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการชําระหนี้ ระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดชน
ชั้นใหม่ของสังคมคือ ชนชั้นนักการเงินที่เชี่ยวชาญการเงินระหว่างประเทศ มาตรการควบคุมของ
รัฐจึงไม่สามารถนํามาใช้บงั คับได้ และยังมีขอ้ ผ่อนปรนให้บริ ษทั ที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษส่ งออกทองคํา
ไปยังหมู่เกาะเครื่ องเทศได้ในแต่ละเที่ยวเรื อ
การขยายตัวของพาณิ ชยกรรมในศตวรรษที่16 ที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาการแข่งขันทางการค้า
ของชาติต่าง ๆ และการเคลื่อนย้ายโลหะมีค่าออกนอกประเทศจํานวนมาก ก็นาํ มาสู่ ปัญหาอีกครั้ง
หนึ่ง นัน่ คือ คําถามเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลการค้า นักทองคําแท่ง (Bullionist) คือชื่อที่ต้งั
ให้กบั บุคคลที่ร้ื อฟื้ นข้อห้ามการส่ งออกโลหะมีค่าและตั้งสํานักปริ วรรตเงินตราขึ้นมาใหม่ เพื่อให้
มีบทบาทควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ตัวแทนที่สาํ คัญที่สุดของแนวคิดนี้คือ
เจอรัลด์ มาไลนส์ (Gerald Malynes)
เจอรัลด์ มาไลนส์ เน้นการแทรกแซงของรัฐในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
และการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่ถือว่ามีความสําคัญที่สุด ตัวอย่างเช่น ธุ รกรรมการ
แลกเปลี่ยนของนักการเงินภาคเอกชน โดยการลดปริ มาณทองคําแท่งภายในประเทศและทําให้
อัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้น (บ่อยครั้งเป็ นการขูดรี ดดอกเบี้ย)
มาไลนส์ ยอมรับว่า การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและภายในประเทศเป็ นความ
จําเป็ น การค้าเป็ นผลประโยชน์ส่วนตนของพ่อค้า รัฐบาลต้องควบคุมเพื่อจะได้มนั่ ใจได้วา่ สังคม
จะได้รับสวัสดิการที่ดี 17 เงินตราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็ นมาตรวัด
มูลค่า ตัว๋ แลกเงินก็เช่นเดียวกัน ใช้เป็ นมาตรวัดมูลค่าของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
แต่
พ่อค้าเงินก็ใช้เล่ห์กลแสวงหาผลประโยชน์จากตัว๋ แลกเงิน
การแลกเปลี่ยนที่ผดิ กฎหมายเติบโต
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ในยุคนี้นกั เศรษฐศาสตร์ พยายามที่จะให้ความมัง่ คัง่ กระจายไปสู่ประชาชนทัว่ ไปด้วย ไม่ตอ้ งการให้ระบบทุน
นิยม ยึดผลประโยชน์ไปให้นายทุนฝ่ ายเดียว
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เพิม่ ขึ้นได้ทาํ ลายค่าเสมอภาค (Parity) ของตัว๋ แลกเงินระหว่างประเทศ
ซึ่ งค่าเสมอภาคนี้เรี ยกว่า
ค่าเสมอภาคการแลกเปลี่ยนของโรงกษาปณ์ (Mint Par of Exchange) 18 ตัวอย่างเช่น สัดส่ วน
ของมูลค่าของเงินสองสกุลจะต้องเท่ากับมูลค่าของทองคําที่ใช้ทาํ เหรี ยญ ถ้าใช้ทองคําเท่ากันเงิน
สองสกุลนั้นต้องมีค่าเท่ากัน การแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเป็ นจริ งนี้ เรี ยกว่า ค่าเสมอ
ภาคการแลกเปลี่ยน (Par Pro Pari) จึงจะเป็ นการแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของศีลธรรม แต่ถา้ สัดส่ วน
ของมูลค่าเงินไม่เท่ากับค่าเสมอภาค การแลกเปลี่ยนก็จะไม่ยตุ ิธรรมกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งและที่
สําคัญคือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การเคลื่อนย้ายทองคําออกนอกประเทศก็จะไม่เกิดขึ้น และถ้า
ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เปรี ยบอัตราแลกเปลี่ยน ทองคําก็จะไม่ไหลออกจากประเทศนั้น
ในทางตรงข้ามทองคําก็จะไหลเข้าประเทศ ซึ่ งเท่ากับทําให้ทองคําไหลออกจากประเทศคู่แข่งทา
การค้า
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มาไลน์ ได้กาํ หนดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพขึ้นมา และแสดงให้เห็นว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยน
ผันผวนไม่อยูใ่ นดุลยภาพจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทองคําอย่างไร ซึ่ งต่อมาก็คือทฤษฎีการกําหนด
ค่าทองคํา มาไลนส์ เสนอให้แก้ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ยตุ ิธรรมเพื่อป้ องกันทองคําไหลออก
นอกประเทศว่า การทําธุ รกรรมแลกเปลี่ยนให้เป็ นหน้าที่ของผูป้ ริ วรรตทางการ (Royal Exchanger)
หรื อไม่ก็เป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจจากกษัตริ ยเ์ ท่านั้น ธุ รกรรมการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากับค่าเสมอ
ภาคการแลกเปลี่ยนต้องถูกห้ามเด็ดขาด การแลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขค่าเสมอภาคการแลกเปลี่ยน
เท่านั้นจึงจะทําได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าเงิน ทําให้การแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและ
เพื่อรักษาสมบัติของชาติไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ
ซึ่ งประเด็นหลังเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
ของมาไลน์
เอ็ดเวิร์ด มิสเซลเดน (Edward Misselden) ค.ศ. 1623 ได้กล่าวถึงคําว่า ดุลการค้า (Trade
Balance) 19 และให้ทศั นะเรื่ องการค้าระหว่างประเทศว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็เหมือน
กับราคาสิ นค้าชนิดหนึ่ง
ราคาถูกกําหนดโดยประโยชน์ของสิ นค้านั้น ๆ และราคาที่กาํ หนด
ในขณะนั้นจะสู งหรื อตํ่าจะแปรผันขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เช่นเดียวกัน ราคาการ
แลกเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ประโยชน์ของเงินตรา ซึ่ งมีราคาเท่ากับค่าเสมอภาคออกจากโรงกษาปณ์ แต่
อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงอยูร่ อบ ๆ ดุลยภาพนี้ข้ ึนอยูก่ บั โอกาสของคู่คา้ นัน่ คือขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และ
อุปทาน การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมิใช่สาเหตุที่ทาํ ให้ทองคําไหลออกนอกประเทศ
แต่ถูกกําหนดโดยขนาดการค้าระหว่างประเทศ
18

18

โรงกษาปณ์จะผลิตเหรี ยญเงินและเหรี ยญทอง แล้วกําหนดค่าเหรี ยญให้เท่ากับมูลค่าของเงินหรื อทองคําที่ใช้ทาํ
เหรี ยญนั้น ๆ
19
นักพาณิ ชยนิยมสนใจการค้าระหว่างประเทศ สิ่ งที่เขาเรี ยกว่า ดุลการค้านั้นในปัจจุบนั เรี ยกว่า ดุลการชําระเงิน
(Balance of Payment) และใช้มาถึง ค.ศ. 1767
เซอร์ เจมส์ สจ๊วต (Sir James Steuart) จึงได้แยกดุลการค้ากับ
ดุลการชําระเงินออกจากกันอย่างชัดเจนและใช้มาจนปั จจุบนั
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การตัดสิ นใจว่า การค้าให้ประโยชน์หรื อไม่อย่างไร
ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างการ
ส่ งออกและนําเข้า โดยพิจารณาที่ดุลการค้า ซึ่ งจะชี้ให้เห็นความแตกต่างของฐานะทางการค้าของ
ราชอาณาจักรกับประเทศอื่น ฉะนั้นนโยบายของรัฐต้องรักษาดุลการค้าให้ได้เปรี ยบและป้ องกัน
ไม่ให้ดุลการค้าเสี ยเปรี ยบ การส่ งออกที่เกินดุลทําให้ประเทศได้สมบัติและรํ่ารวยขึ้น ขณะเดียวกัน
การกระตุน้ การส่ งออกจะทําให้คนยากจนมีงานทําจากการผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออก แต่การนําเข้าจะ
ให้ผลตรงกันข้าม โดยเฉพาะการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ประเทศอังกฤษต้องพัฒนาการประมงเพื่อ
จะได้ไม่พ่ งึ พาอาหารจากต่างประเทศ
ผลกระทบของการเสื่ อมค่าหรื อด้อยค่า (Debasement) ของเหรี ยญเงินตรา
โทมัส มุน
ประณามการทําให้เหรี ยญเงินด้อยค่าลงเพราะจะกระทบต่อการกระจายความมัง่ คัง่ เหรี ยญเงินจาก
ต่างประเทศที่หมุนเวียนอยูใ่ นประเทศอังกฤษมีราคาสู งกว่ามูลค่าของมัน จึงเป็ นเหรี ยญที่มีมูลค่าตํ่า
กว่ามาตรฐานของอังกฤษ และถ้าเหรี ยญด้อยค่าเหล่านี้มีส่วนต่างมาก จะทําให้สมบัติของประเทศ
ไหลออกนอกประเทศ
จอห์น เฮลล์ (John Hales) กล่าวว่า การทําให้ค่าเงินเสื่ อมหรื อด้อยค่า
จะก่อให้เกิดความเลวร้ายด้านเศรษฐกิจมากมาย เพราะค่าเงินเสื่ อมจะไปกระทบราคาสิ นค้านําเข้า
และการเงิน เงินเฟ้ อจะกระทบการกระจายความมัง่ คัง่ ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม เอดเวิด
มิสเซลเดล (Edward Misselden) เห็นความสําคัญของอัตราแลกเปลี่ยน เงินเป็ นเครื่ องชี้ภาวะตลาด
เช่น เงินสกุลในประเทศมีค่าแพงขึ้น จะซื้ อของจากต่างประเทศได้ถูกลง
นโยบายเศรษฐกิจของลัทธิพาณิชยนิยม
แนวคิดแบบพ่อค้า มิได้อยูบ่ นปรัชญาใดที่สะท้อนในเรื่ องศีลธรรมออกมาก เป็ นการหา
ผลประโยชน์ (Exploitation) ให้ได้มากที่สุด ไม่มีแนวทางประนีประนอมผลประโยชน์กบั ประเทศ
คู่คา้
ถึงแม้วา่ จะมีประสิ ทธิ ผลในการหากําไรให้มากสุ ด แต่ก็อยูบ่ นความเปราะบางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และทําให้ปริ มาณการค้าระหว่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้
ก็เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของโลก เป็ นยุคที่มีความเห็นแก่ตวั ของ
จักรวรรดินิยมอย่างไม่น่าเลียนแบบ
แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริ งแนวคิดเหล่านี้ก็แฝงอยูใ่ นจิต
สํานึกและวิญญาณของพ่อค้า เพียงแต่วา่ จะให้ความสําคัญมากน้อยเพียงไรในแต่ละช่วงเวลาและ
สะท้อนออกมามากน้อยเพียงไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั การทํานโยบายเศรษฐกิจมาใช้วา่ อยูใ่ นรู ปแบบใด
รัฐชาติสนับสนุ นการผูกขาดทางการค้า
เพราะทําให้การค้าขยายตัวมากขึ้นเป็ นแหล่ง
รายได้ของรัฐชาติที่สาํ คัญ สําหรับพ่อค้าแล้วการได้สิทธิ ผกู ขาดเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนา
โรงงานหัตถอุตสาหกรรม การขยายการค้า และการสร้างกําไรมหาศาล
โดยเฉพาะการผูกขาด
การค้ากับต่างประเทศของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง มีความจําเป็ นมากในสมัยนั้น
เพราะการค้าต้อง
ผจญภัยและมีความเสี่ ยงสู ง ขณะเดียวกันสถาบันกษัตริ ยก์ ็มีค่าใช้จ่ายสู ง เพื่อรักษาและสร้างความ
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เข้มแข็งให้สถาบัน
แหล่งรายได้ที่สาํ คัญ

การปกป้ องผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศจึงเป็ นแหล่งที่มาของ

แนวคิดแบบสุ ดโต่งของพวกพาณิ ชยนิยมอยูบ่ นแนวคิดแบบพ่อค้ามิได้อยูบ่ นปรัชญาใดที่
สะท้อนในเรื่ องศีลธรรมออกมาเป็ นการหาผลประโยชน์ (Exploitation) ให้ได้มากที่สุด การบริ หาร
บริ ษทั กับนโยบายเศรษฐกิจ ได้ถูกกําหนดขึ้นมาจากพวกพาณิ ชยนิยมให้เป็ นแนวทางเดียวกัน นัก
เศรษฐศาสตร์ ของกลุ่มนี้ จึงเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษที่ผกู ขาดการค้า
ระหว่างประเทศ บริ ษทั ร่ วมทุนขนาดใหญ่ที่ได้สิทธิ ผกู ขาดการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17
ประกอบด้วย The Merchant Adventures , The Eastland
Company และ The East India Company
เพื่อลดความเสี่ ยงภัยของการค้า การมีอาณานิคมจึงกลายเป็ นอาวุธสําคัญเป็ นความพยายาม
ของพ่อค้าและบริ ษทั ที่จะควบคุมพื้นที่ห่างไกลที่ตวั เองทําการค้าอยู่ ซึ่งพวกเขาจะทําได้ก็ต่อเมื่อใช้
กองกําลังทหารของรัฐเข้ามาช่วย
ความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ทางการค้าและรัฐบาล
แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น และนโยบายที่รัฐให้ความสําคัญคือ ปั ญหาเรื่ องการค้า
โทมัส มุน (Thomas Mun , 1574 - 1641) นักพาณิ ชยนิยมที่มีชื่อเสี ยงเป็ นคณะกรรมการใน
บริ ษทั อินเดียตะวันออกและได้เป็ นผูอ้ าํ นวยการต่อมา เขาได้เสนอแผนอย่างรอบคอบที่จะทําให้
อังกฤษเพิ่มความมัง่ คัง่ แนวคิดทางพาณิ ชยนิยมของเขา คือ
1. อังกฤษต้องขายสิ นค้าแก่ประเทศอื่นมากกว่าซื้อเข้า เพื่อมีดุลการค้าได้เปรี ยบ
2. ให้ชาวอังกฤษใช้ที่ดินว่างเปล่าเพาะปลูกให้มาก เพื่อผลิตวัตถุดิบป้ อนโรงงานได้มาก
3. ลดการบริ โภคสิ นค้าต่างประเทศลง และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในแฟชัน่ ต่าง ๆ และ
ของฟุ่ มเฟื อย
4. ฉลาดที่จะขายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ ให้ต้งั ราคาสู งสําหรับสิ่ งจําเป็ นที่ชาวต่างประเทศ
ต้องซื้ อ และลดราคาสิ นค้าที่มีการแข่งขันกันมาก
5. ขนส่ งสิ นค้าอังกฤษไปยังต่างประเทศโดยเรื อของอังกฤษเพื่อได้ค่าธรรมเนียมการขนส่ ง
6. ประหยัดการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็ นสิ นค้าออก
7. พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อผลิตสิ่ งจําเป็ นใช้ในประเทศและส่ งขายต่างประเทศ
8. ทําให้องั กฤษเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิ นค้าเข้าและ
ออกจากอังกฤษให้สูงไว้ เพื่อได้ค่าธรรมเนียมการขนส่ งและค่าฝากสิ นค้า
9. ค้ากับประเทศที่ผลิตสิ นค้าขั้นปฐม (เกษตรกรรม) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อซื้ อ
วัตถุดิบในราคาถูก นํามาผลิตเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปส่ งออกไปขายในราคาแพงขึ้น
10. ไม่ส่งเงินและทองออกนอกประเทศ เพราะเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการช่วยสนับสนุนการค้า
ระหว่างประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื อง (ในตอนหลังยอมให้มีการนําออกไปได้ ถ้าสามารถ
นํากลับเข้ามาได้มากกว่า)
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11. เก็บแต่พอสมควรหรื อไม่เก็บภาษีสินค้าที่ผลิตเพื่อส่ งออก แต่เก็บอากรแก่สินค้านําเข้า
แพง
12. มีการร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและนักธุ รกิจ เพื่อส่ งสิ นค้าออกให้ได้มาก
13. ให้มีดุลบริ การ (Service Balance) เช่น ค่าระวางขนส่ งทางเรื อ ค่าประกันภัยทางทะเล
ค่าเดินทางท่องเที่ยว และนําไปบวกกับดุลการค้า (Trade Balance) เพื่อคํานวณหาดุล
การชําระเงิน (Balance of Payment) ต่อไป
ต่อมา การค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีรูปแบบที่กา้ วหน้ามากขึ้น รวมถึงการส่ งออก
สิ นค้าอุตสาหกรรมทําให้มีความซับซ้อนมากขึ้น ถ้าเราใช้แนวทางการปกป้ องทางการค้าที่ใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั และเป็ นที่ยอมรับของนักเศรษฐศาสตร์ ในระดับหนึ่งว่าเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ในกติกาเศรษฐกิจ
โลก ก็จะพบความเข้มข้นของการใช้มาตรการในยุคพาณิ ชยนิยม การกําหนดวิธีการปกป้ องทาง
การค้าในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ นสองประการคือ
• การตั้งกําแพงภาษี (Tariff)
• มาตรการที่มิใช่กาํ แพงภาษี (Non – Tariff Barrier) ในส่ วนนี้จะเน้นในเรื่ องของ
การจํากัดโควต้า การควบคุมคุณภาพสิ นค้า แหล่งกําเนิดสิ นค้า การควบคุม
สิ่ งแวดล้อม การใช้แรงงานเด็กและสตรี ฯลฯ
พบว่ามีมาตรการที่ 11 ของโทมัส มุน ที่ให้ต้งั กําแพงภาษีและการจํากัดโควต้า
ส่ วน
มาตรการอื่นจะเป็ นวิธีดาํ เนินธุ รกิจโดยทัว่ ไป และมาตรการข้อที่ 5 เป็ นการเลือกปฏิบตั ิของธุรกิจ
ก็อาจมีการตอบโต้ทางธุ รกิจ แต่นโยบายเศรษฐกิจส่ วนอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวในแผนของ โทมัส มุน
กลับมีความเข้มข้นมาก อาทิเช่น การให้อาํ นาจผูกขาดด้านตลาดและการผลิต การออกกฎหมาย
ห้ามนําเข้าสิ นค้าเกษตรเพื่อปกป้ องสิ นค้าเกษตรภายในประเทศ การผูกขาดทางการค้ากับอาณานิคม
มีหลายมาตรการ ( เช่น มีการควบคุมอย่างเข้มงวดกับสิ นค้านําเข้าจากอาณานิคม ควบคุมการค้า
กับประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศแม่ กระตุน้ ให้อาณานิคมซื้ อของประเทศแม่ กดดันมิให้มีการผลิต
สิ นค้าอุตสาหกรรมในอาณานิคม กําหนดสิ นค้าบางอย่างที่ผลิตได้ในอาณานิคมต้องส่ งเข้าประเทศ
อังกฤษและอาณานิคมเท่านั้น เช่น นํ้าตาล ยาสู บ ฝ้ าย สี ขิง และไม้ เป็ นต้น เพื่อให้องั กฤษเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าของสิ นค้าทุกชนิด ) อังกฤษจะเก็บภาษีสูงมากกับสิ นค้าที่บรรทุกโดยเรื อของ
ต่างชาติ การให้เงินอุดหนุนกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
แนวทางนโยบายเศรษฐกิจแบบประสานผลประโยชน์ของประเทศคู่คา้ ส่ วนใหญ่จะอยูบ่ น
แนวทางเศรษฐกิจเสรี ซึ่ งก็จะมีการพัฒนาโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ ระบบอุตสาหกรรมให้ได้เร็ วที่สุด
เพราะความเสี ยเปรี ยบของผลผลิตเกษตรกรรมในการค้าขายเป็ นสิ่ งที่ทุกประเทศต้องการหลีกหนี
และมุ่งไปสู่ สิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กบั ประเทศตนเอง
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นแรงผลักดันในเรื่ องของ
การแข่งขัน แต่ทว่าถ้าช่องว่างของการผลิตระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับกําลังพัฒนาไล่ตามกันมา
ทันก็จะเกิดการแข่งขันที่ประเทศพัฒนาแล้วจะแพ้เพราะปั จจัยการผลิตในประเทศจะแพงกว่า การ
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สร้างนวตกรรม (Innovation) จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพื่อให้เกิดช่องว่างการผลิตอีกครั้ง แต่ถา้ ทําไม่ได้กจ็ ะ
เห็นแนวทางของนโยบายเศรษฐกิจที่ตอ้ งปกป้ องประโยชน์ของประเทศและเพื่อมิให้เศรษฐกิจของ
ประเทศประสบปั ญหาเศรษฐกิจ ลักษณะการใช้นโยบายเศรษฐกิจโลกก็จะสะท้อนออกมาในรู ปแบบ
เช่นนี้เสมอไปแม้ในอนาคต
ในกลางศตวรรษที่ 18 Phillip Von Hornick , Johan Yosim Becker และ J.H. Justi ชาว
ออสเตรี ยและเยอรมัน ได้เขียนหนังสื อชื่อ The Kameralists ขยายความลัทธิ พาณิ ชยนิยม โดยมี
ความเห็นความมัง่ คัง่ คล้ายนักพาณิ ชยนิยม แตกต่างที่ลทั ธิ น้ ีเห็นว่า เงินของรัฐ (Public Finance)
ที่ได้มาจากภาษีอากร และรัฐทําการค้าอุตสาหกรรม เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ และทําให้รัฐมี
อํานาจเข้มแข็งขึ้น ยิง่ ดําเนิ นธุ รกิจจนทําได้ทุกอย่าง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficient) ยิง่ จะ
ก่อความมัง่ คัง่ ให้แก่ประเทศ
กลุ่มนี้ยงั มีแนวคิดว่าสิ่ งที่ผลิตขึ้นทั้งสิ้ น ทั้งผลิตผลเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ ตราบที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ แต่ถา้ ผลิตจากต่างประเทศ
โดยสั่งเข้ามาจําหน่ายในประเทศแล้ว ย่อมเป็ นการสู ญเสี ยความมัง่ คัง่ ไป
ลัทธิ คาเมอรัล เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ซึ่ งมีนโยบายไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่มุง่ แสวง
หาอาณานิคม แต่เยอรมันมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศเพื่อจะเป็ นมหาอํานาจในภาคพื้นทวีป
ยุโรปจึงไม่มีการออกล่าอาณานิคม
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของชาวเยอรมันกับออสเตรี ย
อยูภ่ ายใต้แนวคิดของลัทธิ น้ ี มากกว่าสองร้อยปี คําว่า Camera (ภาษาเยอรมัน Kammer) หมายถึง
สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่เก็บราชสมบัติของกษัตริ ย ์ และต่อมาได้เปลี่ยนความหมายไปเป็ นคําที่แสดงถึงราช
สมบัติของกษัตริ ย ์ ดังนั้นคํานี้จึงหมายถึงศิลปะของการรักษา สรรหา และการเกี่ยวกับราชสมบัติ
พวกคาเมอรัลลิสต์น้ ี อาจเรี ยกว่าพวกพาณิ ชยนิยมเยอรมัน เพราะมีความเห็นว่าความมัง่ คัง่
ของประเทศได้มาจากการค้าขายเหมือนกัน แต่ที่แตกต่างมีการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เพื่อให้มีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองได้ คิดว่าการมีประชากรมาก ทําให้การบริ โภคเพิ่มซึ่ ง
เป็ นลักษณะเศรษฐกิจที่กาํ ลังพัฒนา และได้แสดงความคิดการทําให้รัฐมัง่ คัง่ ด้วยภาษี มีนกั เขียน
คนสําคัญกล่าวถึงเรื่ องภาษีในเศรษฐศาสตร์ การเมือง (ค.ศ. 1775) ไว้โดยย่อ คือ
1. ภาษีจะต้องไม่เก็บจนขัดขวางการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมและการค้า
2. ภาษีควรจัดเก็บในลักษณะที่วา่ ประชาชนเต็มใจที่จะเสี ย
3. ประชาชนควรเสี ยภาษีเสมอภาคกัน
4. ภาษีควรเก็บบนสิ่ งของที่สามารถแสดงจํานวนได้ชดั และแสดงให้เห็นการเก็บด้วย
ความซื่ อสัตย์
5. ภาษีควรเก็บบนสิ่ งของที่ตอ้ งใช้ผตู ้ ามเก็บน้อยที่สุด
6. ภาษีควรจัดเก็บเป็ นจํานวนและเวลาการจ่ายเงินในลักษณะที่จะทําให้ผเู ้ สี ยสะดวกสบาย
ที่สุด
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดของสองกลุ่มก็มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในยุคต่อ ๆ มา ขอบเขตของการเขียนแตกต่างกันจนเห็นได้ชดั พวกพาณิ ชยนิยมอังกฤษ
เขียนไว้อย่างกว้าง ๆ และเป็ นแม่บท แต่พวกพาณิ ชยนิยมเยอรมันจะแบ่งเป็ นขั้นตอนมีหวั ข้อเรื่ อง
และมีกฎเกณฑ์วา่ ด้วยเหตุผลและต่อเนื่ องกันไปอย่างมีระบบ
ทั้งสองกลุ่มยังแตกต่างกันในการ
แสดงออกถึงต้นกําเนิดและวัตถุประสงค์ พวกพาณิ ชยนิยมเยอรมันสนใจเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หาร สิ ทธิ และหน้าที่ ของผูป้ กครองประเทศ แต่พวกอังกฤษสนใจในเรื่ องผลประโยชน์ของรัฐ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล
ประการสุ ดท้ายพวกพาณิ ชยนิยมเยอรมันไม่สนใจมากนักเกี่ยวกับเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า หรื อเรื่ องดุลการค้า เหมือนพวกอังกฤษ
แต่สนใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการผลิตในเกษตรกรรมหรื ออุตสาหกรรม ซึ่ งพวกอังกฤษไม่ค่อยสนใจ
แม้เยอรมันจะมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมช้ากว่าอังกฤษ แต่มีวธิ ี การที่แตกต่างกัน อังกฤษปล่อยให้มีการพัฒนาอย่าง
เสรี
เยอรมันเป็ นรู ปแบบการวางแผน รัฐเข้าแทรกแซงตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic
Industry) โดยลัดขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นปฐม ส่ วนใหญ่จะใช้ตลาดภายในประเทศที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็ นตัวรองรับสิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ เมื่ออุตสาหกรรมเข้มแข็งแล้วก็
ผ่องถ่ายโอนเป็ นของเอกชน และในท้ายสุ ดความสนใจเรื่ องเทคนิคทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
แซงอังกฤษได้ในช่วง ค.ศ. 1900 เป็ นต้นไป อุตสาหกรรมเคมีและอิเล็คทรอนิคส์ พัฒนาจนเป็ น
ผูน้ าํ โลกคู่กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การตอบโต้ ทางการค้ า (Trade Retaliation)
ลัทธิ พาณิ ชยนิยม ได้ประสบความสําเร็ จในการกระตุน้ อุตสาหกรรมและการพัฒนาอาณา
นิคม
แต่ในไม่ชา้ ก็ก่อเกิดพลังกดดันลัทธิ ข้ ึนมา การใช้อาณานิ คมเป็ นแหล่งตอบสนองสิ นค้า
สําหรับเศรษฐกิจประเทศแม่ และการกีดกันอาณานิคมออกจากการค้ากับประเทศอื่น ก็มีการตอบโต้
ทางการค้าเกิดขึ้นเรี ยกว่า American Revolution ประเทศอาณานิคมได้แสดงความปรารถนาที่จะ
สามารถค้าได้อย่างเสรี เพื่อแสวงหาความได้เปรี ยบทางเศรษฐกิจ (Economic Advantage) ที่พวกเขา
สามารถหาได้
ภาวะเงินเฟ้ออย่ างรุ นแรง (Hyper Inflation)
ปรากฏการณ์เงินเฟ้ ออย่างรุ นแรงในระบบเศรษฐกิจของพวกพาณิ ชยนิยม
เป็ นสิ่ งที่
นักเศรษฐศาสตร์ ที่ผา่ นมาไม่เคยพบในช่วงเศรษฐกิจกําลังรุ่ งเรื อง ปั ญหาเกิดจากดุลการค้าเกินดุล
ในประมาณที่สูงมาก เมื่อมีดุลการค้าเกินดุล ทองคําและเงินไหลเข้าประเทศ เป็ นการเพิม่ ปริ มาณ
เงินหมุนเวียนในภาคเอกชน เมื่อปริ มาณเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ระดับราคาสิ นค้าก็จะเพิ่มสู งขึ้นด้วย
เพราะอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่อุปทานของสิ นค้ามิได้เพิ่มขึ้น
ในตอนหลัง
นักเศรษฐศาสตร์ ดา้ นการเงินได้สร้างทฤษฎีปริ มาณเงิน (Quantity Theory of Money) มาอธิ บาย
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ปรากฏการณ์น้ ีวา่ เกิดขึ้นได้อย่างไร
สรุ ปได้วา่ ราคาสิ นค้าสู งขึ้นเพราะการเพิม่ ปริ มาณเงิน แต่
อุปทานสิ นค้ามิได้เพิ่มด้วย จึงเกิดเงินเฟ้ อแบบอุปสงค์ดึงไป (Demand Pull Inflation)
การเกิดเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรงทําให้ปัจจัยการผลิตในประเทศอังกฤษสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่
ในขณะที่ประเทศคู่แข่งมิได้เพิ่มขึ้น (การปรับลดค่าอัตราแลกเปลี่ยนมิได้ดาํ เนินการ) ทําให้ตน้ ทุน
เปรี ยบเทียบในการผลิตสิ นค้าอังกฤษเพิ่มสู งขึ้น และไปลดการค้าระหว่างประเทศลง เป็ นเหตุการณ์ที่
เกิดใกล้ช่วงยุคท้าย ๆ ของลัทธิ พาณิ ชยนิยม
เดวิด ฮูม (David Hume) ค.ศ. 1752 ได้พิมพ์บทความเรื่ อง Balance of Trade (ดุลการค้า)
ทฤษฎีทาํ ลายความหวาดกลัวของนักพาณิ ชยนิยมที่วา่
จะมีทองคําและเงินไม่เพียงพอในระบบ
เศรษฐกิจ
ทฤษฎีแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ทองคําและเงินมีการเคลื่อนไหวไปมาและเข้าออก
ประเทศตามความจําเป็ นและความเหมาะสมโดยอัตโนมัติเสมอ โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะขาดแคลน
ทองคําและโลหะเงิน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ทาํ การค้าขายติดต่อกัน
ความมัง่ คัง่ ในรู ปแบบของการสะสมโลหะมีค่าจากการเกินดุลการค้า เริ่ มถูกสั่นคลอนว่าจะ
เป็ นหนทางที่ถูกต้องและดีที่สุดสําหรับประเทศหรื อไม่ การไหลเข้าของปริ มาณทองคําจํานวนมาก
ทําให้ประเทศต้องประสบปั ญหาภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรง 20 เป็ นสิ่ งทําลายเศรษฐกิจของประเทศ
พร้อมกับลดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศลง
ดังที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศอังกฤษในเวลานั้น การแสวงหาแนวคิดใหม่ในเรื่ องความมัง่ คัง่ ของประเทศได้เกิดขึ้นใหม่
อีกครั้ง และท้ายสุ ดไปจบลงที่แนวคิดของ อดัม สมิธ
19

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการผลิต (Structural Change)
การปฏิวตั ิทางการค้าและการปรับรู ปแบบองค์กรการผลิต เป็ นก้าวย่างที่ทาํ ให้พอ่ ค้าทุน
ครอบงํากระบวนการผลิตไว้ได้หมด ซึ่ งก่อนหน้านี้จะเป็ นการผลิตโดยวิธีการที่ผผู ้ ลิตรายย่อยรับ
วานจากพ่อค้ามาทําการผลิต หรื อเป็ นการจ้างทําของให้กบั พ่อค้า กําไรของพ่อค้าเป็ นผลพวงจาก
การผูกขาดและตัดตอน เมื่อนายทุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้สินค้ามาก็จะขายให้นายทุนพาณิ ชย์ที่
เป็ นผูผ้ กู ขาดการค้าส่ งและการส่ งออก พ่อค้าหรื อนายทุนพาณิ ชย์จึงครอบงําการผลิตได้เบ็ดเสร็ จ
ขณะเดียวกันลัทธิ ทุนอุตสาหกรรมดั้งเดิม ก็ก่อตัวขึ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไป นัน่ คือ พัฒนาการจาก
ระบบให้งานไปทําแล้วได้ผลผลิตมา
กลายสภาพไปเป็ นพ่อค้านักหัตถอุตสาหกรรม (Merchant
Manufacturer)
20

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ใช้ในปัจจุบนั
ก็จะแสดงปั ญหาเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรงเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญของการ
บริ หารนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค
โดยกําหนดให้เป้ าหมายการบริ หารเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็ นอัตราการ
เจริ ญเติบโตของประเทศ และปัญหาที่ผบู ้ ริ หารต้องระมัดระวังประกอบด้วยสองเรื่ องสําคัญ คือ เงินเฟ้ อ และการ
ว่างงาน
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การพัฒนาในช่วงเริ่ มต้นนี้แม้จะยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ต้นทุนการผลิตยังสู งอยู่
คุณภาพสิ นค้ายังไม่ได้มาตรฐานมากนัก
แต่เมื่อแรงกดดันของตลาดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว แนวทางการแสวงหากําไรก็ตอ้ งลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การพัฒนา
คุณภาพสิ นค้าเพื่อหามูลค่าเพิ่ม (Value Added) ก็เป็ นสิ่ งสําคัญตามมา
เพราะทําให้การตั้งราคา
สิ นค้าสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าสิ นค้าปกติทวั่ ไป แนวทางนี้ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลายในประเทศ
อังกฤษที่เป็ นต้นลัทธิ พาณิ ชยนิยม
ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสก็ดาํ เนินรอยตามแต่การพัฒนา
อุตสาหกรรมก็ไม่ดีเหมือนกับอังกฤษ ส่ วนประเทศเยอรมันที่มิได้มีการล่าอาณานิคม จึงต้องใช้แนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยูบ่ นฐานของความต้องการภายในประเทศ (Domestic Demand) แต่
ทว่าขนาดของตลาดและการแข่งขันมีนอ้ ยกว่า เศรษฐกิจแบบเปิ ดในท้ายสุ ดจึงมีการพัฒนาช้ากว่า
แต่ความได้เปรี ยบของขนาดตลาดภายในประเทศที่ใหญ่กว่าทุกประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรปก็เป็ น
แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มิได้หยุดชะงักลง
จนเข้าสู่ ยคุ ใหม่ของการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมันก็ตอ้ งเปลี่ยนไปตามภาวะ
กระแสเศรษฐกิจโลกในเวลานั้น
พัฒนาการทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 17
เป็ นการแข่งขันระหว่างนายทุนอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมกับนายทุนพาณิ ชย์ที่ผกู ขาดการค้าและการส่ งออก และกลางศตวรรษที่ 17 การผลิตได้หนั
มาใช้พลังงานแทนแรงงานคน และลัทธิ ทุนนิยมอุตสาหกรรม (Industrial Capitalism) ก็เกิดขึ้นเต็ม
ตัว
เป็ นการแสดงให้เห็นถึงจุดอิ่มตัวจากการแสวงหาความมัง่ คัง่ จากการล่าอาณานิคม และการ
ตอบโต้ทางการค้า (Trade Retaliation) ที่รุนแรงมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผา่ นไปบวกกับภาวะเงินเฟ้ อ
ที่กดั กร่ อนความเชื่ อในแนวทางเดิม
แนวทางการแสวงหาความมัง่ คัง่ ในหนทางใหม่เริ่ มก่อตัว
การแข่งขันผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Sophisticate Industry) เป็ นหนทางของการสร้างผล
ประโยชน์ร่วมให้กบั ประเทศคู่คา้ และสร้างตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม การใช้ตลาดในภาคพื้นทวีป
ยุโรปเป็ นอุปสงค์ใหม่ของสิ นค้ามีขนาดที่ใหญ่มากกว่าตลาดในอาณานิคมที่ยงั เป็ นปะเทศล้าหลัง
บทบาททางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ตลาดสิ นค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นยุโรป แต่วตั ถุดิบนําเข้ามาจากประเทศ
อาณานิคม รู ปแบบเศรษฐกิจใหม่ก่อเกิดขึ้นเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พฒั นาแล้วและยัง
ล้าหลัง การแบ่งงานกันทําเกิดขึ้นชัดเจน ประเทศพัฒนาแล้วผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม ส่ วนประเทศ
ล้าหลังผลิตสิ นค้าปฐมและเป็ นแหล่งวัตถุดิบ
เมื่อปั จจัยต่าง ๆ บ่มเพาะจนถึงจุด การเกิดขึ้นของ
ระบบเศรษฐกิจใหม่ก็เริ่ มเกิดขึ้น การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรปได้เริ่ มขึ้น และเป็ นยุคที่รุ่งเรื่ อง
ที่สุดของพวกพาณิ ชยนิยม ในศตวรรษที่ 18 อังกฤษผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมได้มาก จึงต้องส่ งขาย
เมืองขึ้นให้หมด
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ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจในช่ วงการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในยุโรปเป็ นแห่งแรกเกิดที่ประเทศอังกฤษ มีววิ ฒั นาการ
แบบเกิดขึ้นช้า ๆ และเป็ นขั้นตอน นับจากการเกิดปฏิวตั ิพาณิ ชยนิยม ผลของการค้าเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง ตลาดขยายตัวการผลิตเป็ นรู ปแบบโรงงาน เริ่ มจากขนาดเล็กจนพัฒนาไปสู่ ขนาดใหญ่
ที่เป็ นผลพวงจากการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการเกิดนวตกรรม (Innovation) ขึ้นมาเป็ นแห่งแรก
ของโลก
เจมส์ วัตต์ (James Watt) ผลิตเครื่ องจักรไอนํ้า การผลิตเป็ นแบบขนาดใหญ่ (Mass
Production) ขั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเริ่ มจากผ้าขนสัตว์เลื่อนลําดับไปสู่ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ยึด
ตลาดโลกทั้งอาณานิคมและภาคพื้นทวีปยุโรป เป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็ จ
อย่างมาก
ในยุคศตวรรษที่ 18
อังกฤษยังเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทนั
สมัย อุตสาหกรรมเหล็กเกิดขึ้นจากความต้องการต่อเรื อไอนํ้า การขยายและสร้างเส้นทางรถไฟ
เทคโนโลยีเหล็กกล้าเกิดขึ้น การผลิตแบบ Bessemer ทําให้คุณภาพเหล็กสู งขึ้นต้นทุนตํ่าลง พลังงาน
เปลี่ยนจากการใช้ไม้ไปสู่ ถ่านหิ นที่ให้ความร้อนสู งขึ้น ต้นทุนตํ่าลง
โครงสร้างอุตสาหกรรม
พัฒนาจากสิ นค้าที่ใช้แรงงานสู งไปสู่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic Industry) ที่ตอ้ งพึ่งพาเทคโนโลยี
พลังการแข่งขันก่อเกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุโรป แนวทางการสร้าง
อุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดของเยอรมัน ตามแนวทางของลัทธิ คาร์ เมอรัล
ฝรั่งเศสพัฒนา
อุตสาหกรรมแบบช้า ๆ และเป็ นขนาดเล็ก แต่ก็ได้พฒั นาอุตสาหกรรมพื้นฐานขึ้นมาด้วย สาเหตุเป็ น
เพราะมิได้ผา่ นขั้นตอนของการเกิดเกษตรกรรมเพื่อการค้า การปฏิวตั ิในฝรั่งเศสทําให้ชาวนาเป็ น
เจ้าของที่ดินขนาดเล็ก แรงผลักให้ชาวนาเคลื่อนเข้ามาในเมืองเพื่อเป็ นแรงงานให้กบั อุตสาหกรรม
มิได้เกิดขึ้น – วิเคราะห์ตามแนวทางประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริ กาประเทศเกิดใหม่ แรงงานราคา
ถูก ตลาดขนาดใหญ่ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็ นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันในตลาดโลก 21
ในศตวรรษที่ 19
กลยุทธการแข่งขันวิวฒั นาการสู่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
(Structural Change) และการเกิดนวตกรรม (Innovation) เป็ นปั จจัยสําคัญที่กาํ หนดการประสบ
ความสําเร็ จในการแข่งขันในตลาดโลก เยอรมันและสหรัฐอเมริ กาได้เข้าสู่ การผลิตอุตสาหกรรม

21

ปะเทศจีนก็ใช้แนวทางนี้ในการแทรกตัวเข้ามาแข่งขันในตลาดโลก ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต์ (วางแผนจากส่วนกลาง) มาเป็ นเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy)
แต่ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่น
ในช่วงเริ่ มแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ใช้กลยุทธการผลิตสิ นค้าราคาถูกเพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาดโลก เมื่อ
ประสบผลสําเร็จแล้วจึงพัฒนามาเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง
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ที่ทนั สมัย (Sophisticate Industry) ในยุคนั้น 22 อุตสาหกรรมเคมีและอิเล็คทรอนิคส์
ในขณะ
ที่องั กฤษกลับมิได้พฒั นาให้เกิดขึ้นก่อน
พร้อมกับการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องใน
สองประเทศ ทําให้กลายเป็ นผูน้ าํ ทางด้านอุตสาหกรรมของโลกเรื่ อยมาจนถึงยุคปั จจุบนั
ประเทศอังกฤษมีอตั ราการเจริ ญเติบโตลดลงอย่างชัดเจนในต้นศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900 เป็ นต้นมา)
และเป็ นต้นแบบความเชื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่าเมื่อพัฒนาถึงจุดสู งสุ ดแล้วในช่วงต่อมา
ก็จะถดถอยลง นําไปสู่ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปั จจุบนั
แต่ก็มีนกั เศรษฐศาสตร์
สหรัฐอเมริ กาจํานวนมากเชื่อว่า การทะลุผา่ นปั ญหาแบบนี้สามารถประสบผลสําเร็ จได้โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยี และนําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีนิยมในยุคนี้
21

ระบบการค้าเสรี ที่ถูกใช้อย่างแพร่ หลายในศตวรรษที่ 19 ได้ถูกละเลยอย่างรวดเร็ วในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20
ซึ่ งถูกเรี ยกว่าเป็ นการฟื้ นคืนกลับมาของยุคพาณิ ชยนิยม หรื อเรี ยกว่า Neo
Mercantilism 23 ประเทศต่าง ๆ มีการใช้นโยบายตั้งกําแพงภาษีสูงนํากลับมาใช้ใหม่ เนื่องมาจาก
เหตุผลทางด้านการเมืองหรื อกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ จุดเน้นหลักกลับมาเน้นในเรื่ องการพึ่งพา
ตนเองได้ของประเทศ (Self Sufficiency) ซึ่ งเป็ นสิ่ งโต้แย้งกับการพึ่งพาซึ่ งกันและกันและการไหล
ของการค้าได้อย่างอิสระ
นโยบายส่ งเสริ มการส่ งออก (Export Promotion Policy) และนโยบายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนการนําเข้า (Import Substitution Industry Policy)
ได้กลายมาเป็ นเครื่ องมือของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเหมือนในยุคพาณิ ชยนิ ยมของประเทศทางตะวันตก แต่การใช้
ในประเทศทางตะวันออก มาตรการเสริ มนโยบายก็มีนยั ยะแบบเดียวกัน ตั้งแต่ การตั้งกําแพงภาษี
การอุดหนุน การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การสร้างอุปสรรคทางการค้า ฯลฯ
ในท้ายสุ ด
สหรัฐอเมริ กาก็ตอ้ งมีการประกาศใช้WTO มาสนับสนุน GATT เพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจโลก
และความเป็ นเศรษฐกิจเสรี ของโลกมากขึ้น
ในยุคศตวรรษที่ 21 ประเทศในแถบตะวันออกก็ได้เริ่ มหันกลับมาใช้แนวทางการค้าเสรี
มากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีการตอบโต้ทางการค้าในหลาย ๆ รู ปแบบ เช่น มาตรการอุดหนุนการ
ส่ งออก ก็มีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การอุดหนุนการส่ งออก (Countervailing Tax) การทุ่มตลาด
ก็มีการใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Surcharge Tax) ซึ่ งเป็ นมาตรการชัว่ คราวในการป้ องกันการทุ่ม
22

ปั จจุบนั ประเทศที่ใช้ยทุ ธ์ศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีพลังความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตลอดเวลาโดยมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ทนั สมัยของโลกอยูเ่ สมอเป็ นเป้ าหมายหลักการพัฒนาอุตสาหกรรม มิได้เดินไป
บนเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นขั้นตอน (Stage Development) คือ ประเทศสิ งคโปร์
23
เริ่ มจากประเทศญี่ปุ่นใช้เป็ นประเทศแรกในการพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาก็เป็ น 4
เสื อเอเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิ งคโปร์ และรวมถึงประเทศไทยในยุคแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ที่ใช้กลยุทธ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า
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ตลาด การจํากัดโควตาสิ่ งทอ
รู ปแบบเศรษฐกิจได้หนั กลับไปสู่ แนวทางเสรี มากขึ้นแต่อยู่
ในรู ปของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หรื อการใช้การเจรจาทางการค้าตั้งแต่
พหุ ภาคีจนถึงทวิภาคี
อย่างไรก็ตาม ระบบการเงินโลกแบบเสรี ก็ได้ถูกสหรัฐอเมริ กานํามาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ต้ งั แต่การให้เงินดอลล่าร์ มาเป็ นเงินสกุลหลักของโลก และทําการกูย้ มื เงินโลก โดยการพิมพ์
เงินดอลล่าร์ การแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็งกําไรในระบบการเงินโลก การเข้าแทรกแซงกลไก
อัตราแลกเปลี่ยนเสรี และในประการสุ ดท้ายกลับหันมาใช้นโยบายการค้าขาดดุลเพื่อระดมทรัพยากร
โลกกลับเข้าไปใช้ในสหรัฐอเมริ กา
เห็นได้วา่ รู ปแบบเศรษฐกิจนั้นมีการเคลื่อนไหวบ่อยมาก (พลวัตร) แนวความคิดหนึ่งอาจ
มีการใช้อย่างแพร่ หลายในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งหนึ่ง แต่ก็ยงั มีร่องรอยของแนวความคิดเดิมอยู่ แต่รูปแบบ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
ในช่วงท้ายของยุคพาณิ ชยนิยม อุตสาหกรรมในยุโรที่ได้พฒั นามาภายใต้ระบบพาณิ ชยนิยม
ก็ได้เริ่ มแข็งแกร่ งเพียงพอที่จะดําเนินการโดยปราศจากการปกป้ องจากพวกพาณิ ชยนิยม และในเวลา
เดียวกันปราชญ์ปรัชญาของกลุ่มการค้าเสรี เริ่ มฝังรากลึก
นักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มนี้ได้ช้ ีวา่ การ
ควบคุมของรัฐจะเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและมีความจําเป็ นก็เพียงแต่ทาํ ให้ตลาดเสรี สามารถดําเนินการได้
อย่างราบรื่ น เพราะว่าผลประโยชน์ของชาติเป็ นการรวมผลประโยชน์ของแต่ละคนมารวมกัน และ
ความกินดีอยูด่ ีของชาติจะถูกต้อง เมื่อยอมรับการแข่งขันอย่างอิสระของแต่ละคนที่จะแสวงหาผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาเอง แนวความคิดนี้เป็ นความคิดสําคัญที่แสดงออกไว้ใน The Wealth
of Nation (1776) โดย อดัม สมิธ
หลักการปรัชญาที่สาํ คัญในระบบเศรษฐกิจได้เริ่ มมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง
แนวคิดของ
มนุษยนิยม (Humanism) การพิจารณาประโยชน์ของปั จเจกบุคคลได้ให้ความสําคัญมากขึ้น การใช้
ระบบเศรษฐกิจเสรี (Laisser-faire) มีความเหมาะสมมากกว่าเศรษฐกิจแบบผูกขาดหรื อปกป้ องตลาด
ที่ผา่ นมา ความพร้อมของประเทศในยุโรปได้พฒั นามาถึงจุดการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสานผลประ
โยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศร่ วมกับประเทศอื่น เพื่อผลประโยชน์ในส่ วนของประเทศตนเองจะ
ได้สูงยิง่ ขึ้นกว่าเดิมก็เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิวตั ิในลัทธิ เศรษฐกิจที่จะต้องนํามาใช้เป็ นรากฐาน
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ แนวคิดของพวกคลาสสิ ค
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบเศรษฐกิจก็ยงั อยูบ่ น
รากฐานเดิมของเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ยงั ใช้เป็ นแนวทางของลัทธิ วตั ถุนิยม (Materialism) ที่อธิบาย
ถึงความต้องการบริ โภคของปั จเจกบุคคลที่มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุ ด และแนวคิดความมัง่ คัง่ ของ
เศรษฐกิจได้เปลี่ยนไป เงินทองเป็ นเพียงสื่ อกลางที่จะใช้เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถมีการแลกเปลี่ยน
และดําเนินไปอย่างราบรื่ นมิใช่เป็ นสิ่ งสะสมความมัง่ คัง่ อีกต่อไป แต่กลับมาเป็ นสิ นค้าที่ตอบสนอง
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ความต้องการของคนที่มีอยูอ่ ย่างเหลือล้นเพื่อความกินดีอยูด่ ี (Well being) ของประชาชนในประเทศ
จึงเป็ นความมัง่ คัง่ ของประเทศอย่างแท้จริ ง

ลัทธิธรรมชาตินิยมหรือฟิ ซิโอแครต (Physiocrats)
ในขณะที่ลทั ธิ พาณิ ชยนิยมกําลังเฟื่ องฟูในประเทศอังกฤษ ลัทธิ ธรรมชาตินิยมก็เริ่ มก่อตัว
ขึ้นในฝรั่งเศสประมาณปี ค.ศ. 1758 เป็ นแนวคิดใหม่ที่ตรงข้ามโดยสิ้ นเชิง เพราะลัทธิ พาณิ ชยนิยม
นั้นนิยมพ่อค้าและการค้าขาย ส่ วนลัทธิธรรมชาตินิยมสนใจที่ดินและผูท้ ี่ทาํ ให้ที่ดินเกิดประโยชน์
คือ เกษตรกร ฟรองซัง เกสเน (Francois Quesney , 1694 - 1774) ผูก้ ่อตั้งลัทธิ ได้ให้คาํ อธิ บายไว้วา่
“ความมัง่ คัง่ ไม่ได้ประกอบด้วยปริ มาณเงินที่ประเทศสะสมไว้ดงั ที่นกั พาณิ ชยนิยมกล่าวไว้
แต่
ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เกษตรกรเพาะปลูกทําขึ้นเพื่อให้มนุษย์ใช้จ่ายและบริ โภค”
มูลเหตุและทีม่ าของลัทธิธรรมชาตินิยม
สภาพเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1758 ของฝรั่งเศสแตกต่างจากอังกฤษ กล่าวคือในฝรั่งเศสยังทํา
เกษตรกรรมกันอยูส่ ่ วนมาก ซึ่ งรวมทั้งการประมงและเหมืองแร่ อันเป็ นการผลิตขั้นปฐมสําหรับ
เลี้ยงประชากรให้อยูด่ ีกินดี ยังไม่ได้อาศัยสิ นค้าทางอุตสาหกรรมมากนัก ประชากรก็ไม่เดือดร้อน
ยังมีระบบแมนเนอร์ ที่ทาํ เกษตรกรรมผลิตปั จจัยสี่ เลี้ยงให้มีพอกินพอใช้ ผูด้ ีและนักบวชเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินจํานวนมาก มีสิทธิ เหนื อเกษตรกร โดยแบ่งที่ดินให้เช่าเก็บค่าเช่ามาเป็ นของตน เกษตรกร
เป็ นผูเ้ พาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ได้ผลผลิตมาตกเป็ นของตนและยังแบ่งให้เจ้าของที่ดิน โดยให้เจ้าของ
ที่ดินเป็ นผูจ้ ดั หาพันธ์พืช พันธ์สัตว์ จึงมักแบ่งผลผลิตคนละครึ่ ง เกษตรกรมีรายได้นอ้ ยสิ่ งจูงใจให้
ผลิตไม่ค่อยมี ทํานาแปลงเล็กและเพียงพอใช้เท่านั้นเนื่องจากไม่มีทุน
เมืองทางเหนือของฝรั่งเศส เกษตรกรมีที่ดินผืนใหญ่ทาํ เกษตรเองโดยใช้ทุนของตน เป็ น
กลุ่มที่มีบทบาทสําคัญช่วยให้ประชากรเป็ นอยูด่ ีและช่วยในการพัฒนาประเทศ
และในยุคนี้
อุตสาหกรรมที่เคยพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องในยุคพาณิ ชยนิยมก็เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น รัฐบาลมัก
ให้เอกสิ ทธิ แก่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อต้องการเปลี่ยนให้เกิดปฏิวตั ิอุตสาหกรรมโดยวิธี
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม เป็ นยุคที่กาํ ลังจะก้าวย่างเข้าสู่ยคุ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม เกิดขึ้นในปี ค.ศ.
1760 - 1830
ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นเวลานาน ในพระราชวัง
มีการใช้จ่ายที่หรู หราฟุ่ มเฟื อย จนทําให้พระคลังร่ อยหรอ ต้องหันมาสู บเลือดจากประชาชนด้วยการ
เก็บภาษีที่โหดร้ายทารุ ณ ขณะที่ขนุ นางและข้าราชการได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
สภาพ
สังคมที่ฟอนเฟะ ความทุกข์ยากของประชาชน ความไม่เป็ นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็ นที่มา
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ของสงครามภายในประเทศอันน่าสะพรึ งกลัวที่เรี ยกกันว่า การปฏิวตั ิใหญ่ในฝรั่งเศส (The French
Revolution)
ความรู ้สึกที่อยากปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมืองของชาวฝรั่งเศสหมักหมมมานาน ภาระ
ภาษีสังคมที่สูงมากนั้น แต่ระบบภาษีกลับขาดความเป็ นธรรม ชนชั้นขุนนางและข้าราชการเป็ น
เจ้าของที่ดินถึงสองในสามของที่ดินทั้งประเทศ แต่พวกเขาแทบไม่ได้จ่ายภาษีเลย ขณะที่เกษตรกร
ที่ยากจนและเช่าที่นาทําการผลิตกลับแบกรับภาษีทุกชนิดและจ่ายภาษีในอัตราสู ง เกษตรกรแทบ
ไม่มีส่วนเกินเหลือไว้เพื่อปรับปรุ งบํารุ งดินหรื อไม่มีส่วนเกินเหลือไว้แม้กระทัง่ เพื่อการบริ โภคของ
ตัวเอง
รู ปแบบการจัดเก็บภาษีซ้ าํ ซ้อน ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บมีแม้กระทัง่ ภาษีเกลือ ภาษียงุ ้ ข้าว ภาษี
กระท่อมนา และภาษีอื่น ๆ ที่รัฐอยากเก็บ การค้าขายสิ นค้าทุกชนิดจะถูกเก็บภาษีท้ งั หมด แม้แต่
การค้าแบบข้ามจังหวัดภายในประเทศก็ตอ้ งเสี ยภาษี การเก็บภาษีสินค้าเกษตรส่ งผลให้ภาระภาษี
ตกทอดไปยังเกษตรกรแบกรับภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และทําให้สินค้าเกษตรมีตลาดจํากัดแคบ
ลง ระบบภาษีสร้างความไม่พอใจให้พอ่ ค้าและเกษตรกรเป็ นอย่างมาก ปั ญญาชนวิพากษ์วจิ ารณ์
เสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งระบบดังกล่าว
กษัตริ ยแ์ ละคณะรัฐบาลต่างเพิกเฉย เอาหูทวนลม
เหตุการณ์ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น
ผลกระทบของภาษีทาํ ให้ราคาที่ดินลดลง เพราะผลผลิตภาคเกษตรลดลง ภาระภาษีที่บิด
เบือนทําให้ไม่มีการสะสมทุนในระดับการผลิตที่สามารถผลิตได้ การค้าภายในประเทศและรายได้
ต่อหัวของบุคคลจะถูกกําหนดโดยนโยบายของพ่อค้า ด้วยการลดค่าจ้างเพื่อลดต้นทุนการผลิต
เศรษฐกิจของฝรั่งเศสตกอยูใ่ นภาวะชะงักงัน ความพยายามเข้าไปควบคุม กํากับ ดูแล ของ
ภาครัฐยิง่ ทําให้การฟื้ นตัวยากยิง่ ขึ้น การเกษตรกรรมที่เป็ นฐานที่มาที่สาํ คัญของรายได้ประชาชาติ
ตกยูใ่ นภาวะชะงักงันและตกตํ่าอย่างต่อเนื่ อง เช่นเดียวกับภาคการผลิตอื่น ๆ ของประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกอยูใ่ นภาวะวิกฤต
กระแสทางความคิดจึงพุง่ ไปที่การฟื้ นฟู
เศรษฐกิจที่เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ และศูนย์รวมความคิดได้พุง่ เป้ าไปที่การ
แก้ปัญหาภาคเกษตรกรรม ที่ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ภาคเกษตรกรรมจะนํามาซึ่ งการเจริ ญ เติบโต
ของทุนนิยมเกษตรกรรม แนวคิดดังกล่าวเป็ นพื้นฐานของปรัชญาแนวใหม่ในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
เป็ นปรัชญาที่ให้ความสําคัญกับภาคเกษตรกรรม มองว่าภาคเกษตรกรรมจะนํามาซึ่ งความมัง่ คัง่ ของ
ประเทศ และนี่คือที่มาของลัทธิ ธรรมชาตินิยม
นักธรรมชาตินิยม พยายามที่จะหาแก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์ โดยพยายามหากฎธรรมชาติ
ในเศรษฐศาสตร์
เพราะเชื่อว่าธรรมชาติของสรรพสิ่ งไม่ได้แยกตัวออกจากศาสตร์ ที่เรี ยกว่า
เศรษฐศาสตร์ การเมือง แล้วอะไรคือ หลักใหญ่ของเศรษฐศาสตร์การเมือง
74

พวกเขาได้รับอิทธิ พลแนวคิดจากนักเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งก่อนหน้านี้และแนวคิดร่ วม
สมัย
เป็ นต้นว่า แนวคิดของ วิลเลียม เพตตี ให้ความสําคัญกับแรงงานและมองว่าแรงงานเป็ น
แหล่งที่มาของความมัง่ คัง่ โดยเปรี ยบแรงงานเสมือนพ่อ ที่ดินเปรี ยบเสมือนแม่
อิทธิ พลของ
จอห์น ล็อค ที่วา่ แผ่นดินเป็ นของทุกคน ทรัพย์ที่เอกชนแต่ละคนได้มาล้วนเกิดจากแรงงานของพวก
เขา และส่ วนหนึ่งเป็ นบําเหน็จที่ธรรมชาติกาํ นัลให้มา และมองว่าแรงงานคือแหล่งที่มาของมูลค่าที่
สําคัญที่สุด เดวิด ฮูม มองว่าที่ดินเป็ นแหล่งที่มาของสรรพสิ่ งที่มีประโยชน์ท้งั มวล รวมทั้งแนวคิด
ของ ริ ชาร์ ด แคนติลอน ที่วา่ ที่ดินเป็ นแหล่งที่มาของความมัง่ คัง่ แรงงานเป็ นพลังก่อเกิดผลผลิตจาก
ที่ดิน ปั จจัยอื่นเป็ นเพียงส่ วนประกอบ ราคาและมูลค่าของทุกสิ่ งเกิดจากที่ดิน แรงงานเป็ นปั จจัย
การผลิต
ลัทธิ ธรรมชาตินิยมให้ความสําคัญในเนื้ อหาสาระทางเศรษฐศาสตร์ และระบบสังคม มีเป้ า
หมายที่แตกต่างออกไปในคําจํากัดความของความมัง่ คัง่ “ความมัง่ คัง่ ของประชาชนและประเทศจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตทางการเกษตรมีราคาเกินต้นทุน เรี ยกว่า ส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ (Produit Net)
ที่ดินจึงถือว่าเป็ นทางเดียวที่ทาํ ให้เกิดความมัง่ คัง่ เพราะที่ดินทําให้มีส่วนเกิน” โดยอธิ บายความไว้วา่
การผลิตที่ทาํ โดยช่างฝี มือและอุตสาหกรรม เป็ นการผลิตที่เพียงแต่เปลี่ยนรู ปวัตถุดิบให้เป็ นรู ปแบบ
สิ นค้าใหม่ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะใช้วตั ถุอื่นและแรงงานทําให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ส่ วนการค้า
ขายก็เช่นเดียวกัน ผูท้ าํ การค้าขายเพียงแต่เป็ นตัวกลางนําสิ นค้าจากบุคคลหนึ่งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ง
ดังนั้นค่าบริ การของพ่อค้าไม่ควรจะมากเกินควรหรื อควรจะได้นอ้ ยสุ ด ส่ วนผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ทนายความ นายแพทย์ ฯลฯ มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต เป็ นเพียงบริ การที่มอง
ไม่เห็น
ความมัง่ คัง่ ทั้งมวลอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม
ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมจะก่อให้เกิด
ผลผลิตส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ (Produit Net)
การผลิตที่มิใช่ภาคเกษตรกรรมจะไม่ก่อให้เกิด
ส่ วนเกินเพราะการผลิตเป็ นหมัน การผลิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็ นการผลิตเพื่อสนองการ
บริ โภคที่ระดับพอยังชีพเท่านั้น การผลิตจึงไม่เหลือส่ วนเกินใด ๆ ผลผลิตส่ วนเกินจึงปรากฏใน
ภาคเกษตร เพราะราคาสิ นค้าภาคเกษตรที่ผลิตได้มีราคาสู งกว่าต้นทุนการผลิต และนี่เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกฎธรรมชาติ ส่ วนเกินจะเกิดจากการผลิตของภาคเกษตรกรรมไม่ใช่การค้าหรื อการผลิตของ
ภาคอื่น 24 สรุ ปได้วา่ ความมัง่ คัง่ ของประชาชนและประเทศจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาเกินต้นทุน หรื อที่เรี ยกว่า ผลผลิตส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ (Produit Net)
ผลต่างระหว่าง
ผลผลิตที่ผลิตได้และผลผลิตที่ใช้บริ โภคเห็นชัดเจนในการผลิตภาคเกษตรกรรม นัน่ คือ ปริ มาณ
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เป็ นข้อสมมุติฐานที่ไม่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งกับเศรษฐกิจปัจจุบนั ที่ให้ทุภาคเศรษฐกิจมีความสําคัญ โดย
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริ การ แต่แนวคิดของสมมุติฐานนี้ก็สอดคล้องกับสภาพความเชื่อในยุคนั้นและแฝง
ความต้องการพัฒนาเกษตรกรรมในความคิดของเจ้าทฤษฎี
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อาหารที่ใช้บริ โภคโดยกสิ กร บวกกับ ส่ วนที่เก็บไว้เป็ นเมล็ดพันธ์เพื่อการผลิตในฤดูกาลหน้า ส่ วนที่
เหลือก็จะเป็ นผลได้สุทธิ หรื อผลผลิตส่ วนเกิน (Produit Net) ซึ่งจะเป็ นสิ นค้าเกษตรกรรมที่แบ่งให้แก่
คนอื่นบริ โภค รวมทั้งจ่ายภาษี และค่าเช่าที่ให้แก่เจ้าของที่ดิน
ลัทธิ ธรรมชาตินิยมจึงนับถือที่ดิน ซึ่ งธรรมชาติสร้างมาให้ การจัดระเบียบโดยธรรมชาติ
และกฎธรรมชาติ ซึ่ งอยูเ่ หนือการบันดาลของมนุษย์ ทําให้มีฝนตก เพื่อให้เกษตรกรใช้ทาํ การเพาะ
ปลูก เลี้ยงสัตว์ หากินบนที่ดิน เกษตรกรจึงเป็ นผูท้ ี่ได้รับความนิยมยกย่องนับถือกว่าบุคคลชั้นอื่น
เกษตรกรเป็ นผูผ้ ลิตปัจจัยสี่ เลี้ยงมนุษย์
ปรัชญาลัทธิธรรมชาตินิยม
Physiocratie มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กของคําว่า Physis แปลว่า ธรรมชาติ ผสมกับคําว่า
kratos แปลว่า กฎเกณฑ์หรื ออํานาจ หรื อการปกครอง Physiocrat จึงหมายถึง กฎเกณฑ์ธรรมชาติ
หรื ออํานาจตามธรรมชาติ หรื อการปกครองโดยธรรมชาติ
ลัทธิน้ ีจึงเชื่อว่า กฎหรื อระเบียบ
ธรรมชาติ (Natural Law of Order) เป็ นตัวกําหนดสังคมมนุษย์ชาติ
ในทางเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ลัทธิ ธรรมชาตินิยมเชื่อในกฎธรรมชาติ (Natural Law)
ว่าเป็ นสิ่ งกําหนดสังคมมนุษย์ชาติ โดยให้ความสําคัญกับกฎธรรมชาติวา่ เป็ นสิ่ งที่สร้างสังคมมนุษย์
ชาติข้ ึนมา
เป็ นกฎที่ให้ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ หรื ออาจกล่าวได้วา่
Human society was ruled by natural laws. The laws were established by a benevolent providence
for the good of mankind .
สังคมมนุษย์ถูกปกครองโดยกฎธรรมชาติ กฎนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วย
ความเมตตา เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ชาติ
กฎหมายที่รัฐสร้างขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติน้ ีได้
กฎธรรมชาติน้ ี สร้าง
คุณูปการอันยิง่ ใหญ่กบั มวลมนุษย์ชาติ ประเทศจะมัง่ คัง่ สมบูรณ์พลู สุ ข ย่อมเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ
แต่นอ้ ยคนนักที่จะตระหนักในเรื่ องนี้
นักธรรมชาตินิยมอธิ บายเศรษฐศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
มีตรรกะเชื่อมเหตุผลต่าง ๆ ได้ดี และมองว่าเศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาแห่งกฎธรรมชาติ เพราะกฎ
ธรรมชาติใช้บงั คับกับมนุษย์และสรรพสิ่ งที่มีชีวติ
รวมตลอดถึงชุมชนและสรรพสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ทั้ง
มวล
ส่ วนปรัชญาการดําเนิ นธุ รกรรมทางเศรษฐกิจเรี ยกว่า Laissez faire ซึ่งเป็ นประโยค
อมตะและสร้างชื่อเสี ยงให้กรู ์ เนย์ “ปล่อยให้ทาํ ไป ปล่อยให้ผา่ นไป” ซึ่ งหมายถึง ปล่อยให้ผา่ นไป
ได้โดยสะดวกและให้ทาํ ได้โดยเสรี ปล่อยให้ทาํ ไปหมายความว่า ต้องให้เอกชนมีเสรี ภาพในการ
ทําธุ รกรรมทางเศรษฐกิจทั้งปวง
ปล่อยให้ผา่ นไปหมายความว่า พาณิ ชยกรรมทั้งหลายทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศให้กระทํากันได้เต็มที่ ไม่มีการกีดกันการค้าหรื อปกป้ องการค้า ยกเลิก
ด่านภาษีหรื อไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร ปล่อยให้ผา่ นไปได้โดยสะดวก ตามสภาพธรรมชาติการค้า
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ควรเปิ ดเสรี แม้นจะถือว่า ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต แต่เพื่อให้มี “พลังธรรมชาติในการแข่งขัน”
การค้าเสรี จะช่วยให้เกิดการปรับตัวเองจนเกิดการค้าสู่ ดุลยภาพ
เกสเน กล่าวถึงแนวความคิดของลัทธิ ธรรมชาตินิยมว่า ที่ดินเป็ นสิ่ งที่ธรรมชาติจดั ให้มาอยู่
แล้ว การจัดระเบียบโดยธรรมชาติจะบันดาลให้มนุษย์บรรลุวตั ถุประสงค์ดีกว่ามนุษย์หรื อสิ่ งอื่น ๆ
ทํา ธรรมชาติจะจัดสิ่ งพอใจให้โดยปล่อยให้เป็ นไปเอง (Laissez faire) ธรรมชาติจะปรับตัวของ
มันเอง ถ้าเข้าไปยุง่ เกี่ยวอาจจะเกิดอันตรายได้
กล่าวได้วา่ เป็ นความเชื่อในหลักปรัชญาของ
กฎธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่ งพวกนักธรรมชาตินิยมมีความเชื่อว่า ปล่อยให้มีการจัดระเบียบโดย
ธรรมชาติ (Natural Order) จะบันดาลให้มนุษย์บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีกว่ามนุษย์จดั หรื อสิ่ งอื่น ๆ
ดังที่เกสเน กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนควรแสวงหาความสนุกสนานและความพอใจให้ได้มากที่สุด โดย
ใช้ความพยายามแต่นอ้ ย ธรรมชาติจะจัดสิ่ งที่พอใจให้เอง
ดูปอง (Dupon De Nemour) ลูกศิษย์ของเกสเน ได้พดู ถึงกฎธรรมชาติ (Natural Law) ว่า
อยูเ่ หนือมนุษย์
การจัดระเบียบโดยธรรมชาติ (Natural Order) นั้น กฎธรรมชาติจะปกครองอยู่
เหนื อมนุษย์และสากลโลก เพื่อให้ชีวติ มีสุขได้รับความพอใจอย่างแท้จริ ง จําเป็ นต้องหากฎเหล่านั้น
และปฎิบตั ิตาม มนุษย์จะมีชีวติ ที่เป็ นสุ ขและพอใจเพราะเชื่อในกฎธรรมชาติ
นอกจากนี้ เขา
ยังเห็นว่า เมื่อธรรมชาติ (ที่ดิน) เป็ นแหล่งเดียวที่ก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ การผลิตส่ วนเกิน การค้าย่อม
ไม่ก่อผลผลิตใด (เป็ นหมัน) อย่างดีก็เป็ นเพียงผูก้ ่อให้เกิดความมัง่ คัง่ เทียมเท่านั้น
นักธรรมชาตินิยมให้ความสําคัญกับการผลิต โดยให้ความสําคัญกับแรงงานว่าเป็ นผูก้ ่อให้
เกิดผลผลิตส่ วนเกิน ส่ วนเกินนี้มากพอที่จะสะสมเอาได้ และจะนํามาซึ่ งความมัง่ คัง่ ของประเทศ
จากคํากล่าวที่วา่ การผลิตคือพลังให้เกิดความมัง่ คัง่ 25 และส่ วนเกิน
นักธรรมชาติ
แสวงหาผลผลิตส่ วนเกินหรื อที่เรี ยกว่า ผลได้สุทธิ (Produit Net or Net Production) ด้วยการใช้ผงั
เศรษฐกิจของเกสเนวิเคราะห์กระแสการไหลเวียนของผลผลิตส่ วนเกิน และถ้าปล่อยให้เป็ นไป
เอง (Laissez faire) รัฐบาลไม่เขาแทรกแซงให้กฎธรรมชาติปรับตัวเองเพื่อให้เศรษฐกิจเฟื่ องฟู
24

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ของคณะธรรมชาตินิยม
นักธรรมชาตินิยม ถือเป็ นลัทธิ เศรษฐกิจแรกที่มองปั ญหาเศรษฐกิจเป็ นแบบมหภาค นัน่ คือ
มองว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ ควรต้องศึกษาแบบองค์รวม จะแบ่งพิจารณาเฉพาะส่ วนไม่ได้ โดยเปรี ยบ
25

การสะสมความมัง่ คัง่ ของเศรษฐกิจปั จจุบนั ก็เป็ นหลักการเดียวกันแต่ดชั นีช้ ีวดั แตกต่างกัน (มิได้ใช้ Produit Net)
ดูจากอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรื อก็คือ การขยายตัวของผลผลิตในประเทศ สูตรคํานวณ
อัตราการเจริ ญเติบโต = GDP − GDP
t

t −1

GDPt −1

GDP เป็ นผลผลิต ณ ราคาคงที่ จึงแสดงการขยายตัวของผลกระทบด้านปริ มาณไม่มีผลกระทบด้านราคารวมอยูด่ ว้ ย
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ระบบเศรษฐกิจเหมือนกับร่ างกายมนุษย์ มีการไหลเวียนของโลหิ ต มีส่วนประกอบและโครงสร้าง
ที่สลับซับซ้อน กลไกการแลกเปลี่ยน ตลาด ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน การกระทบส่ วนหนึ่งส่ วนใด
ของระบบจะไปกระทบกับทุกส่ วนของระบบ เนื่องจากแต่ละส่ วนทํางานสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน มี
ปฏิกิริยาสัมพันธ์และโต้ตอบซึ่งกันและกัน
การวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงเป็ นการวิเคราะห์ดุลยภาพ
ทัว่ ไปทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นครั้งแรก แรงบันดาลใจแนวคิดมาจาก เกสเนเป็ นแพทย์ประจําพระองค์
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 และแพทย์ประจําตัวของมาดาม ปอมปาดูว์ พระสนมคนโปรด
กลุ่มธรรมชาตินิยมค่อนข้างเล็ก สมาชิกคนสําคัญ ได้แก่ เปี ยร์ เอส ดูปอง , นิโคลา บอโด ,
มิราโบ , ลาริ วเิ อร์ และ เลอ โตรส์เน ชาวต่างประเทศที่สนใจก็มีนอ้ ย แม้ภายในฝรั่งเศสความคิด
ทางธรรมชาตินิยมก็ไม่แพร่ หลายออกไปนอกกรุ งแวร์ ซายและกรุ งปารี ส
เกสเนมีผลงานสําคัญ
หลายเล่ม เช่น
ค.ศ. 1758 เขียน Tableau Economique (ผังเศรษฐกิจ)
ค.ศ. 1765 เขียน Droit Naturel (กฎธรรมชาติ)
ค.ศ. 1766 เขียน Du Commerce (การค้า)
ผังเศรษฐกิจและการไหลเวียนของส่ วนเกิน
ผังเศรษฐกิจ เป็ นหัวใจและวิญญาณของลัทธิ ธรรมชาตินิยม เป็ นการวิเคราะห์การไหลเวียน
ของส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ (Produit Net) ที่ไหลเวียนระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ของสังคม เป็ นการไหล
เวียนในรู ปแบบตารางอย่างง่าย ๆ หนังสื อ Tableau Economique เป็ นหนังสื อที่เจาะลึกเนื้อหาทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้มากที่สุดเล่มหนึ่ง เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์อย่างง่าย ๆ และเป็ นตรรกะ มิราโบ
(Mirabeau)ถึงกับจัดให้เป็ นหนึ่งของนวตกรรมด้านงานเขียนและเป็ นหนึ่งของนวตกรรมด้านเงินตรา
ที่มนุษย์ชาติได้คน้ พบที่สาํ คัญที่สุด
แนวคิดของเกสเน ในด้านสังคม กําหนดขึ้นจากสภาพความเป็ นจริ งของสังคมที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น เขาจําแนกกลุ่มคนในสังคมให้มีอยู่ 3 ชนชั้น 26 คือ
1. เกษตรกร ผูก้ ่อให้เกิดผลผลิต รวมทั้งชาวประมงและชาวเหมืองแร่ (Productive Class)
ผลิตวัตถุดิบเป็ นปัจจัย 4 เลี้ยงประชากร
2. ช่างฝี มือและผูป้ ระกอบวิชาชีพ (Artisan of Profession) กลุ่มนี้ไม่ก่อให้เกิดผลิตผล
เป็ นหมัน รวมทั้ง พ่อค้า นักอุตสาหกรรม คนใช้ และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ (แพทย์
25

26

ถ้ามีการจําแนกออกเป็ นภาคเศรษฐกิจ (Sector) ก็จะทําให้สามารถเปรี ยบเทียบกับเศรษฐกิจปัจจุบนั ได้ชดั เจนขึ้น
ชนชั้นเกษตรกร เป็ นภาคครัวเรื อน (Household) , ชนชั้นช่างฝี มือและผูป้ ระกอบวิชาชีพ เป็ นภาคอุตสาหกรรม
(Industry) , ชนชั้นเจ้าของทรัพย์สิน เป็ นภาครัฐบาล (Government) ……. ผูเ้ ขียน
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ทนายความ ฯลฯ)
3. เจ้าของทรัพย์สิน รวมทั้งเจ้าของที่ดิน เป็ นผูป้ รับปรุ งที่ดินเตรี ยมที่ดินให้เกษตรกรทํา
การเพาะปลูก ประชากรครึ่ งหนึ่งเป็ นเกษตรกร หนึ่งในสี่ เป็ นขุนนางเจ้าของที่ดิน ส่ วน
ที่เหลือเป็ นผูผ้ ลิตในทางอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจที่เป็ นไปตามธรรมชาติคือระบบเศรษฐกิจเสรี คือปล่อยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ดําเนินไปตามผังเศรษฐกิจ และปล่อยให้มีการค้าเสรี ท้งั ภายในและภายนอกประเทศ ผังเศรษฐกิจ
อุปมาชุมชนประหนึ่งโครงร่ างของสิ่ งมีชีวติ ที่เศรษฐทรัพย์จะไหลเวียนไปทัว่ ทุกอณูของชุมชนนั้น
เหมือนเช่นที่โลหิ ตฉี ดไปทัว่ ร่ างกายของมนุษย์ สิ่ งที่เกษตรกรผลิตขึ้นได้จะไหลวนเช่นนั้น โดย
รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซง ให้กฎธรรมชาติปรับตัวเองเพื่อให้เศรษฐกิจเฟื่ องฟู
การวิเคราะห์การไหลเวียนของส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ จะให้เศรษฐทรัพย์ไหลเวียนระหว่าง
ชนชั้น 3 ชนชั้น แต่ทา้ ยสุ ดเกษตรกรจะเป็ นชนชั้นเดียวที่มีส่วนเกินหรื อผลได้สุทธิ การไหลเวียน
ของส่ วนเกิน เริ่ มต้นที่เกษตรกรทําการผลิตได้ 5 ล้านฟรังซ์ เกษตรกรเก็บไว้เป็ นค่าใช้จ่ายของ
ตัวเอง รวมทั้งเก็บไว้ทาํ เมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตในฤดูกาลหน้า ชนชั้นที่ 1 คือเกษตรกรจะแลกเปลี่ยน
ซื้ อขายกันไปมารวมทั้งซื้ อพันธุ์สัตว์พนั ธุ์พืช เพื่อทําเกษตรกรรมในปี ต่อไปและเพื่อครองชีพ ไหล
วนอยูใ่ นกลุ่มตัวเองจากคนหนึ่งไปสู่ อีกคนหนึ่งภายในชั้นของตน
จะเหลือส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิอยู่ 3 ล้านฟรังซ์ เกษตรกรจะจับจ่ายซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้า
อุตสาหกรรมและการให้บริ การของ แพทย์ ทนายความ ฯลฯ คือชนชั้นที่ 2 จํานวน 1 ล้านฟรังซ์
ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นแก่การดํารงชีพของเกษตรกร
ส่ วนที่เหลืออีก 2 ล้านฟรังซ์ จะนําไปจ่ายแก่
เจ้าของทรัพย์สิน ชนชั้นที่ 3 ถือเป็ นค่าเช่าแก่เจ้าของที่ดิน เสี ยภาษีให้แก่รัฐบาล
รู ปภาพที่ 3.1 การไหลเวียนของส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ (Produit Net)

เกษตรกร
Farmers

อุตสาหกรรม
Artisans

เจ้าของที่ดิน
Proprietors

การไหลเวียนของเศรษฐกิจยังคงดําเนินต่อไป ชนชั้น 3 ที่ได้รับรายได้มา 2 ล้านฟรังซ์จะมี
การใช้จ่ายในการซื้ อผลผลิตของเกษตรกร (ชนชั้น 1) จํานวน 1 ล้านฟรังซ์ และซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้า
อุตสาหกรรมและบริ การของนักวิชาชีพ วิชาการ (ชนชั้น 2)
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ชนชั้น 2 จะได้รายได้มารวม 2 ล้านฟรังซ์ จากการซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมและบริ การของ
เกษตรกรในตอนแรก 1 ล้านฟรังซ์ และการซื้ อของชนชั้น 3 อีก 1 ล้านฟรังซ์ ก่อนหน้านี้
และ
ชนชั้น 2 ก็จะนํารายได้ไปซื้ออาหาร เครื่ องอุปโภคบริ โภคกลับคืนให้กบั ชนชั้น 1 จนหมด
ในที่สุดชนชั้น 2 และ 3 จึงใช้เงินที่ตนได้รับ กลับไปซื้ อปั จจัยสี่ จากเกษตรกรชนชั้น 1 อีก
ซึ่งได้รับเงินคืนทั้งหมด ครบวงจรแรก จะเริ่ มใหม่หมุนเวียนอยูอ่ ย่างนี้เหมือนสายโลหิต เกษตรกร
จึงได้รับยกย่องว่าเป็ นผูผ้ ลิตมีส่วนเกินจากต้นทุนนําไปจุนเจือผูอ้ ื่นได้ 27
26

เพื่อให้มีเงินนําไปลงทุนทางเกษตร ควรเลิกเก็บภาษีจากเกษตรกรและเลิกเก็บค่าเช่า เพื่อ
เกษตรกรเหลือเงินนําไปปรับปรุ งการเกษตรของตน ควรให้มีการค้าเสรี กบั สิ นค้าเกษตรกรรมเป็ นไป
ตามหลักของลัทธิ ธรรมชาตินิยม โดยปล่อยให้เอกชนดําเนินการ (Laissez faire) มีการแข่งขันอย่าง
เสรี จะทําให้ช่องทางไหลของรายได้ใหญ่ข้ ึน อันหมายถึงเศรษฐกิจขยายตัวผลิตได้มากขึ้น
ทัศนะทางเศรษฐกิจของนักธรรมชาตินิยม
ผังเศรษฐกิจเป็ นความฝันของนักธรรมชาตินิยม เพราะรากฐานของผังเศรษฐกิจคือ ระบบ
เศรษฐกิจเสรี การสร้างแบบจําลองทางเศรษฐกิจเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยการศึกษาและทําความเข้าใจ
โอกาสแพร่ หลายจึงมีนอ้ ย ตูโกต์ (Turgot , 1727 - 1781) เป็ นรัฐมนตรี คลังของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.
1774 เป็ นผูม้ ีความคิดในทางเศรษฐกิจคนสําคัญ ได้พยายามสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี แต่ได้รับ
การต่อต้านอย่างรุ นแรงจากหลายฝ่ าย จึงเป็ นรัฐมนตรี คลังได้ไม่นานก็ตอ้ งลาออก และในปี ค.ศ.
1774 เกสเน ผูน้ าํ ของนักธรรมชาตินิยมก็ถึงแก่กรรม ทําให้กลุ่มกระจายคุมกันไม่ติด
เมื่อไม่มี
ผูน้ าํ การเผยแพร่ ในที่สุดก็เสื่ อมสลายลง
แม้จะให้ความสําคัญแก่เกษตรกรรม แต่ไม่หมายความว่า ลัทธิ ธรรมชาตินิยมเป็ นระบบ
เกษตรกรรม แม้เกษตรกรรมจะเป็ นแหล่งก่อให้เกิดส่ วนเกิน (Produit Net) และเป็ นแหล่งที่มาความ
มัง่ คัง่ แต่ฝรั่งเศสก็ยงั ดําเนิ นการล่าอาณานิ คมและแสวงหาความมัง่ คัง่ ตามแนวทางของพาณิ ชยนิยม
แต่ในยุคท้าย ๆ ของพาณิ ชยนิยมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้สาํ เร็ จทัดเทียมกับอังกฤษ
27

เจ้าของทฤษฎีมีความต้องการที่จะเชิดชูเกษตรกร จึงกําหนดสมมุติฐานให้ภาคเกษตรเป็ นภาคเดียวที่มีส่วนเกิน
ทั้ง ๆ ที่ในโลกแห่งความเป็ นจริ งในยุคนั้นภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคที่มีส่วนเกินสูงมากที่สุด ทุก ๆ ประเทศใน
ยุโรปพยายามเร่ งพัฒนาอุตสาหกรรมและอยูใ่ นช่วงของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ทําให้การวิเคราะห์น้ ีจึงขาด
รายละเอียดที่สาํ คัญไป
แต่ก็เป็ นการสร้างแนวทางการวิเคราะห์ผงั เศรษฐกิจมหภาคในยุคต่อมา ที่แบ่งการ
ไหลเวียนออกเป็ น 3 ส่วน คือ การผลิต (Production) รายจ่าย (Expenditure) และรายได้ (Income) ทําให้การ
อธิบายสมบูรณ์และมีเหตุผล
ตัวอย่างเช่น ผลผลิตได้ท้ งั หมดจะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมด เขียนสมการได้เป็ น
Y = C+I+G
โดยมีกระแสของรายได้ทาํ หน้าที่เป็ นเสมือนตัวเงินหล่อเลี้ยงในระบบเศรษฐกิจ และยกเลิก
สมมุติฐานที่ให้ภาคเกษตรกรรมเป็ นภาคเดียวที่มีความสําคัญ แต่ให้ทุกภาคการผลิตมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
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ลัทธิ ธรรมชาตินิยมเชื่ อในระบบธรรมชาติและต้องปฏิบตั ิตามกฎธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เสถียรภาพความมัง่ คัง่ และประโยชน์ท้งั หลายทั้งมวล ระบบธรรมชาตินิยมมิใช่ระบบทางกายภาพ
แต่เป็ นการจัดระเบียบระบบสังคมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์สังคมเศรษฐศาสตร์ ในเรื่ องของความ
มัง่ คัง่ การผลิต ภาษี และกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
การผลิตและความมัง่ คัง่ ได้กล่าวไปแล้วก่อน
หน้านี้
หน้าที่ของรัฐมิใช่ตรากฎหมายเรื่ อยไป กฎหมายใดที่ขดั กับกฎธรรมชาติ กฎหมายฉบับนั้น
ก็ใช้ไม่ได้ ทรัพย์สินของเอกชนและสถาบันศักดินาเป็ นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่มีสถาบัน
ศักดินา ผูเ้ ช่านาก็ไม่มีที่ดินทําการผลิตนี่เป็ นกฎธรรมชาติ รัฐจึงมีหน้าที่ปกป้ องทรัพย์สินของเอกชน
และสถาบันศักดินาไว้ เสรี ภาพและทรัพย์สินเป็ นสิ่ งที่มนุษย์หวงแหน เพราะบ่งชี้ให้เห็นความเป็ น
ปั จเจกชน (Individualism) กฎหมายที่มนุษย์บญั ญัติข้ ึนต้องตระหนักและรับทราบ และต้องคงไว้
ซึ่ งทรัพย์สินและเสรี ภาพของบุคคลเหล่านี้คือกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่ธรรมชาติได้จดั
ระเบียบไว้ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงได้บทบาทของรัฐควรลดบทบาทให้นอ้ ยลง
เท่าที่จะทําได้ ยกเลิกกฎหมายที่ไม่จาํ เป็ นและขัดกับกฎธรรมชาติ
ความเห็นในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน (Property Right) กลุ่มนี้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนควร
มีสิทธิ และพอใจที่จะได้รับผลจากแรงงานของตน
ดังนั้นทรัพย์สินส่ วนบุคคลที่หามาได้จาก
แรงงานเจ้าของแรงงานจึงควรมีกรรมสิ ทธิ์ เต็มที่
นักธรรมชาตินิยมเห็นว่า บ่อเกิดของความมัง่ คัง่ มาจากแหล่งเดียวคือที่ดิน และผืนดินก่อให้
เกิดผลผลิตส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ ภาษีอากรทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นภาษีทางตรงหรื อทางอ้อมล้วนมา
จากผลได้จากผืนดิน
เพราะฉะนั้นการจัดเก็บภาษีควรจัดเก็บจากแหล่งเดียวหรื อเก็บภาษีเดี่ยว
(Single Tax or Impot Unique) การเก็บภาษีจากแหล่งเดียวคือ จัดเก็บโดยตรงจากผลผลิตส่ วนเกิน
หรื อผลได้สุทธิ จากผืนดิน ไม่ควรจัดเก็บจากแหล่งอื่น ๆ เพราะจะเป็ นการจัดเก็บภาษีซ้ าํ ซ้อนทําให้
สิ้ นเปลือง
ถ้าจัดเก็บภาษีทางตรงจากเจ้าของที่ดินเพียงแหล่งเดียว ก็จะได้เงินภาษีเป็ นจํานวน
เท่ากับที่จดั เก็บจากแหล่งอื่น ไม่ควรเก็บภาษีจากเกษตรกรและชนชั้นผลิต (Artisan) อื่น เพราะพวก
เขามีชีวติ อยูท่ ี่ระดับพอประทังชีพเท่านั้น ไม่เหลือส่ วนเกินใด ๆ ดังนั้น ภาระภาษี (Tax Burden)
จะตกอยูเ่ พียงแต่ระดับของส่ วนเกิน
ถ้าภาษีทาํ ให้ผลผลิตภาคเกษตรลดลง แหล่งที่มาของความมัง่ คัง่ ก็จะลดลง
ถ้าต้องการ
รักษาความมัง่ คัง่ ของประเทศไว้ ต้องเก็บภาษีจากส่ วนเกินหรื อผลได้สุทธิ เท่านั้น โดยเก็บตรงจาก
เจ้าของที่ดิน
บอโด (Abb Nicolas Baudeau) เสนอให้เก็บในอัตราร้อยละ 30 ของผลได้สุทธิ
ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายของรัฐควรจัดทําอย่างประหยัดที่สุด ให้รายจ่ายเท่ากับภาษีที่จดั เก็บได้
จากส่ วนเกิน
รัฐบาลควรบริ หารหรื อปกครองประเทศโดยตระหนักรับทราบและปฏิบตั ิตาม
กฎธรรมชาติ
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บทที่ 4
ลัทธิคลาสสิ ค (Classical School)
ทฤษฎีสาํ นักคลาสสิ ค เน้นการวิเคราะห์ทางด้านมหภาคมากกว่าจุลภาค โดยให้ความสนใจ
เรื่ องการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาก การวิเคราะห์จะเน้นปรากฏการณ์ในระยะยาว
มากกว่าระยะสั้น สํานักคลาสสิ คเชื่อในกฎตลาด ไม่สนใจปั ญหาวัฎฎจักรธุ รกิจ (Business Cycle)
เพราะในระยะยาวปั ญหาดังกล่าวจะมีการปรับตัวและหมดไปเอง โดยเน้นในด้านอุปทานมากกว่า
อุปสงค์
แนวทางการพัฒนาประเทศเน้นที่พฒั นาเทคโนโลยี แรงงาน และการสะสมทุน ที่เป็ น
ปัจจัยการผลิตสิ นค้า และไม่สนใจว่าจะมีอุปสงค์พอในการซื้ อสิ นค้าที่ผลิตได้หรื อไม่
ทฤษฎีและแนวคิดของสํานักคลาสสิ คได้รับการยกย่องว่า
อธิ บายการทํางานของระบบ
เศรษฐกิจการแข่งขันอย่างเสรี ได้ดี แม้นจะมีขอ้ บกพร่ องแต่ก็เป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาทฤษฎี
และแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ให้เจริ ญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น 28

แนวคิดหลักในสํ านักคลาสสิ ค
เป็ นแนวคําสอนที่แพร่ หลายและยอมรับ เป็ นระบบที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ทาํ ให้เศรษฐศาสตร์
เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่ง เป็ นทฤษฎีที่นาํ ไปกําหนดเป็ นนโยบายของรัฐและชี้ให้เห็นความแตกต่างกับ
ลัทธิ ความคิดของสํานักอื่น
นักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คใช้วธิ ี การศึกษาแบบอุปมาน (Deductive) คือ สร้างกฎเกณฑ์
อธิ บายปรากฏการณ์ แล้วหาข้อมูลสนับสนุนกฎเกณฑ์ดงั กล่าว เมื่อกฎเกณฑ์เป็ นที่ยอมรับเพราะมี
ข้อมูลเพียงพอกฎเกณฑ์น้ นั ถือเป็ นทฤษฎีต่อไป ทฤษฎีที่สาํ คัญของนักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คได้แก่
ทฤษฎีมูลค่า ทฤษฎีค่าจ้าง ทฤษฎีค่าเช่า ทฤษฎีกาํ ไร และกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของการผลิต
(Law of Diminishing Return to Scale) เป็ นต้น
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สํานักประวัติศาสตร์ (Historical School) เป็ นลัทธิที่เกิดขึ้นในเยอรมนีกลางศตวรรษที่ 19 มีแนวคิดว่า ในการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งทางเศรษฐศาสตร์ ควรใช้ประวัติศาสตร์และกฎทางเศรษฐศาสตร์เข้าช่วย ซึ่ งเป็ นการท้าทาย
แนวคิดของพวกคลาสสิ คว่า ควรใช้วธิ ีพิสูจน์สิ่งที่เป็ นจริ งอยูแ่ ล้ว โดยคิดหาเหตุผลต่าง ๆ อธิบายประกอบ
สํานักเศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Economics) เป็ นสํานักที่กล่าวถึงการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยเน้นถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม
โดยอาศัยสัญชาติญาณ
จิตวิทยา และประเพณี ขนบธรรมเนียมเข้าประกอบการอธิบาย ซึ่งแตกต่างกับสํานักคลาสสิ คที่เน้นเรื่ องเหตุจูงใจ
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การจัดระเบียบโดยธรรมชาติ (Natural Order) เป็ นแนวความคิดของพวกธรรมชาตินิยม
ที่วา่ การประกอบการทางเศรษฐกิจ (อาชีพ) จะมีกฎบังคับอยูโ่ ดยธรรมชาติ รัฐบาลจะต้องไม่เข้า
แทรกแซงการกระทําของเอกชน หลักการปล่อยให้เอกชนดําเนิ นธุ รกิจไปโดยเสรี (Laissez faire)
และให้กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินกับเอกชนจึงเกิดจากกฎนี้
อดัม สมิธ เชื่อว่า การจัดระเบียบโดยธรรมชาติขดั กับการจัดระเบียบที่มนุษย์วางขึ้นไว้เป็ น
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกระทําตามนั้น ดังนั้น สาระสําคัญของการจัด
ระเบียบโดยธรรมชาติจึงเป็ นเรื่ องประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลเข้ากันได้กบั ประโยชน์ส่วนรวม
เพราะประโยชน์ส่วนตัวเกิดขึ้นเองโดยสัญชาติญาณในประโยชน์ส่วนรวม
การจัดระเบียบโดย
ธรรมชาติคือ สิ ทธิ ที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินจากการใช้แรงงานของตน มีเสรี ภาพเช่นคนอื่น
ในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
การจัดระเบียบธรรมชาติยงั หมายถึง สิ่ งที่พระเจ้าให้มาเพื่อ
ความสุ ขแก่มนุษย์ให้มนุษย์พอใจมากที่สุดและลงทุนน้อยที่สุด เป็ นคําบัญชาที่ให้โชคลาภซึ่ งมนุษย์
จะต้องทําตาม
สรุ ปได้วา่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของ อดัม สมิธ สื บทอดมาจากความคิดด้าน
ปรัชญาสังคม คือ “ผลประโยชน์ส่วนตัว” เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการกําหนดพฤติกรรมของคน
สํานักนี้มีปรัชญาว่า การแข่งขันโดยเสรี จะกําหนดราคา ค่าจ้าง ค่าเช่า และกําไร ขึ้นมาใน
ตลาด คัดค้านการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน เพราะทําให้เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ รัฐบาล
จะต้องลงทุนในโครงการที่เป็ นประโยชน์แก่ประเทศ
มนุษย์ยอ่ มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ (อาชีพ) ย่อมมีกฎและมีหลัก
เอกชนและสังคมจะได้รับ
ความสําเร็ จมากที่สุด หากรัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงในการดําเนินธุ รกิจเอกชน
ลัทธิ น้ ีเชื่อว่า ควรให้มนุษย์มีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจและมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของตน จึง
เรี ยกได้หลายอย่างเช่น ลัทธิ ถือเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ ลัทธิปัจเจกชน (Individualism) หรื อความเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวมหรื อบุคคลอื่น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยมีเสรี ภาพ
ในการทําสัญญาและถือกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินเป็ นของตนนี่เอง ทําให้เกิดพลังในการประกอบกิจ
การงานของมนุษย์ เกิดความคิดเรื่ องมนุษย์เศรษฐกิจ (Economic Man) ที่สาํ นักคลาสสิ คกล่าวถึง
และเป็ นบ่อเกิดของสํานักคลาสสิ ค
มนุษย์เศรษฐกิจเป็ นข้อสมมุติใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยสมมุติให้เป็ นบุคคลเศรษฐกิจคนหนึ่ ง จะกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ (อาชีพ)
หรื อมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งด้วยเหตุจูงใจทางเศรษฐกิจ คือ หวังกําไร ดอกเบี้ย การพักผ่อน ความมี
อิสระ ความมัน่ คงสู งสุ ด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขาเป็ นผูท้ ี่จะกระทําสิ่ งใดอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิด
ความพอใจสู งสุ ดแต่ให้มีการเสี ยสละน้อยที่สุด ซึ่ งมนุษย์ทว่ั ไปมักจะทํากัน อย่างนี้แล้วจะทําให้
เศรษฐกิจเป็ นอย่างไร
อดัม สมิธ
ได้นาํ เอาแนวความคิดภายใต้กฎธรรมชาติ จากหนังสื อ Theory of Moral
Sentiments ที่เขาเขียนเองมาผสมผสานกับผลประโยชน์ของปั จเจกชนในสังคม
ดังข้อความ
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ในหนังสื อ The Wealth of Nation ตอนหนึ่งว่า “มิใช่เป็ นความกรุ ณาของคนขายเนื้อ คนหมักเบียร์
หรื อ คนทําขนมปั ง ที่ทาํ ให้เรามีขา้ วของกิน แต่เป็ นเพราะคนเหล่านั้นคํานึงถึงผลประโยชน์ของเขา
ต่างหาก”
เพราะมนุษย์มีการผลิตและการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยมีพ้ืนฐานจากผลประโยชน์
ส่ วนตัวและความรักตัวเองของมนุษย์ การแลกเปลี่ยนจึงเป็ นช่องทางสําคัญที่สร้างการประสานผล
ประโยชน์ของตัวเองกับผูอ้ ื่น ในขณะที่มนุษย์กระทําเพื่อตัวเอง ก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมด้วย
ในเวลาเดียวกัน
การกระทําของปั จเจกชนมากมายในตลาด โดยมิได้มีการวางแผนหรื อตกลง
กันไว้ก่อน สภาพแบบนี้สามารถที่จะเป็ นไปได้และให้ผลดีที่สุดด้วยตามความเชื่ อของกฎธรรมชาติ
การปล่อยให้เป็ นไปเองของตลาดจึงเป็ นรากฐานความคิดแบบเศรษฐกิจเสรี นิยม
ผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) ในสังคม สามารถเกิดขึ้นได้หรื อไม่ตามความคิดข้าง
ต้น ทั้งหมดมาจากอิทธิ พลแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญา
เซอร์ ไอแซค นิวตัน ให้
ความคิดไว้วา่ “โลกธรรมชาติเป็ นโลกที่มีระเบียบและกฎเกณฑ์” ตามความเชื่ อแบบวิทยาศาสตร์
ส่ วนเอิร์ล แห่งชาฟเบอรี่ นักปรัชญาและศีลธรรมเชื่อว่า มนุษย์มีศีลธรรม ซึ่ งทําให้มนุษย์แยกได้
ระหว่างการกระทําที่ถูกและที่ผดิ เป็ นแรงถ่วงดุลความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ และสังคมมนุษย์เป็ น
สังคมที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์เหมือนกับโลกกายภาพ ผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายในสังคมประสานกัน
ได้
นอกจากนี้ ก็ยงั มีนกั เศรษฐศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงหลาย ๆ ท่านที่เชื่อว่า สังคมมนุษย์เป็ นสังคม
ประสานผลประโยชน์ กล่าวได้วา่ มนุษย์สามารถอยูร่ ่ วมกันได้โดยไม่ตอ้ งมีการบังคับกันทุกฝี กา้ ว
สังคมมนุษย์ที่ให้เสรี ภาพแก่มนุษย์จะปรับตัวเขาสู่ สภาพที่ดีที่สุดได้เอง
โดยมีมือที่มองไม่เห็น
(Invisible Hand) กํากับ ซึ่ งคือธรรมชาติการแลกเปลี่ยนและผสานผลประโยชน์ของมนุษย์ อดัม
สมิธ ได้กล่าวถึงข้อยกเว้นตามธรรมชาติบางอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของนาย
จ้างและลูกจ้าง พ่อค้ากับนักอุตสาหกรรม พ่อค้ากับมวลชน ชาวนาและเจ้าของที่ดิน แม้วา่ จะ
ปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกของธรรมชาติแล้วก็ตาม ย่อมมีการขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์เสมอ
จึงต้องมีการแทรกแซงกลไกธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการประสานผลประโยชน์ (Mutual Benefit) ได้
อย่างลงตัวและอยูบ่ นความยุติธรรม
หน้าที่ของรัฐบาลควรมีบทบาทหรื อทําหน้าที่ 3 ประการคือ หน้าที่ปกป้ องการรุ กราน
จากภายนอก หน้าที่รักษาไว้ซ่ ึ งความยุติธรรม และหน้าที่สร้าง รักษา สถาบันสาธารณะ ที่กลุ่ม
คนทัว่ ไปไม่สามารถทําได้เนื่ องจากไม่มีกาํ ไรพอ เช่น รัฐบาลควรจัดให้มีการบริ การสาธารณะประ
โยชน์ สมิธได้พยายามระบุงานสาธารณะของรัฐบาล ได้แก่ การสร้างถนน สะพาน คลอง ท่าเรื อ
กิจการไปรษณี ย ์ และการศึกษา
กลไกที่เป็ นแกนสร้างความมัง่ คัง่ ให้เกิดในสังคม อดัม สมิธ สนับสนุนการแบ่งงานกันทํา
(Division of Labor) โดยเชื่ อว่า บุคคลแต่ละคนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจที่ดีที่สุดว่า เขาควรจะทําอะไรและ
ทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตวั เองมากที่สุด
ประโยชน์น้ ีนอกจากจะหมายถึงเงินแล้ว ยัง
รวมถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ทาํ ให้ชีวติ มีความเป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสบายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถ้ากล่าวในทาง
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ก็คือ การสร้างประสิ ทธิ ภาพการผลิตของแรงงาน (Productivity of Labor) ให้
สู งขึ้น ย่อมหมายถึง การใช้ทรัพยากรแรงงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หรื อก็คือ ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
แต่เมื่อประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นการผลิตผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ถ้ามีการทํางานตามความชํานาญเฉพาะ
ด้าน (Specialization) ของแรงงานในประเทศ ก็จะทําให้ผลผลิตรวมของประเทศสู งขึ้น หรื อการ
ผลิตที่ได้ผลผลิตรวมสู งสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้
แนวคิดนี้ ยงั ประยุกต์ไปถึงระบบเศรษฐกิจโลก
ถ้าทุกประเทศผลิตสิ นค้าที่ตวั เองชํานาญและนํามาแลกเปลี่ยนกัน ก็จะทําให้ผลผลิตรวมของโลก
เพิ่มขึ้น หรื อก็คือ สวัสดิการของโลกจะเพิ่มขึ้น หรื อความมัง่ คัง่ ของโลกเพิ่มขึ้นนัน่ เอง
กลไกที่เป็ นแกนสร้างความมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิต (Efficiency) หรื อก็คือการจัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocation) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมกับกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงสังคมเข้า
ด้วยกันที่ทาํ ให้ธุรกิจและผลประโยชน์ผสมผสานกัน สิ่ งที่สมิธค้นพบก็คือ “กลไกตลาด” (Market
Mechanism) หรื อเรี ยกอย่างสมิธว่า “มือที่มองไม่เห็น” (Invisible Hand) คือการให้โอกาสทุกคน
ได้ตดั สิ นใจทําในสิ่ งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสําหรับเขา ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดความ
มัง่ คัง่ แก่ประเทศ เป็ นการเสนอแนวความคิดแบบปั จเจกชนนิยม (Individualism)
ถ้าอธิ บาย
ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบนั ก็คือ การเกิดประสิ ทธิภาพในการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดจากกลไกราคา (Price Mechanism) ซึ่ งเป็ นกลไกหนึ่งในกลไกตลาด เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการ เมื่อตลาดเป็ นไปอย่างเสรี ผทู ้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตมากที่สุด จะเป็ นผูเ้ สนอซื้ อ
ปั จจัยการผลิตในราคาสู งสุ ดเพื่อเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตนั้นและนําไปผลิตผลผลิตได้สูงที่สุด บน
แนวทางของกลไกตลาดที่ให้กลไกราคาทํางาน จะเป็ นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพสู งสุ ดด้วย
มือที่มองไม่เห็นหรื อกลไกตลาดยังเป็ นผูแ้ ก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
โดยที่รัฐบาลไม่ตอ้ งเข้าไปยุง่ เกี่ยว
เพราะจะมีการปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การสู งขึ้นของราคาพลังงาน (นํ้ามัน) จะทําให้เกิดการปรับตัวในการประหยัดนํ้ามัน
เป็ นผลกระทบแรก
และถ้าราคานํ้ามันสู งขึ้นมากก็จะมีความพยายามปรับปรุ งเครื่ องยนต์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพประหยัดนํ้ามันมากขึ้น หรื อาจแสวงหาพลังงานอื่นมาทดแทน แต่ถา้ ต้นทุนของการ
เปลี่ยนเครื่ องยนต์สูงมากจนเกินไปก็อาจทําให้เป็ นเครื่ องยนต์แบบ Hybrid
นอกจากนี้ รัฐบาล
อาจออกนโยบายสนับสนุนในด้านภาษีหรื อมาตรการอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงาน
นํ้ามัน ผลกระทบที่กล่าวมาอยูใ่ นส่ วนของผูใ้ ช้รถยนต์
ส่ วนผลกระทบในด้านอุปทาน ผูผ้ ลิต
จะพยายามแสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม หรื ออาจลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดราคา จนราคาปรับเข้าสู่
ดุลยภาพ ทุก ๆ ภาคส่ วนในระบบเศรษฐกิจก็จะถูกปรับไปด้วย และผลกระทบของราคานํ้ามันก็จะ
หายไป สิ่ งที่เกิดขึ้นคือดุลยภาพจะเกิดการเปลี่ยนไปเป็ นดุลยภาพ ณ จุดใหม่ อีกแนวทางหนึ่งของ
การปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพจุดใหม่ อาจอธิ บายจากผลกระทบของราคาเพียงตัวเดียวโดยใช้เส้นอุปสงค์
และอุปทาน
เมื่อราคานํ้ามันเปลี่ยนมาก ๆ อันเนื่องมาจากการควบคุมการผลิตนํ้ามันให้ลดลง
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ของกลุ่ม OPEC เส้นอุปทานเลื่อนไปเป็ นเส้นใหม่ทางซ้ายมือ ผูบ้ ริ โภคจะลดการบริ โภคนํ้ามัน
ตามราคาที่สูงขึ้น ตามพฤติกรรมที่อยูบ่ นเส้นอุปสงค์ เศรษฐกิจก็จะปรับเข้าสู่ ดุลยภาพที่จุดใหม่
แต่ถา้ รัฐบาลมีการเข้าแทรกแซงราคานํ้ามันในประเทศไม่สูงขึ้น พฤติกรรมการบริ โภคก็จะไม่ลดลง
และรัฐบาลก็จะต้องแบกรับภาระการอุดหนุนนํ้ามัน ปั ญหาก็จะไม่มีวนั หมดไป รัฐบาลไม่สามารถนํา
เงินส่ วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาส่ วนอื่น ทําให้การใช้ทรัพยากรภายในประเทศไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ถ้าท้ายสุ ดรัฐบาลไม่ยอมรับภาระ โครงสร้างเศรษฐกิจไม่ปรับตัวเพื่อสะท้อนการใช้น้ าํ มัน ก็จะทําให้
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นด้อยลง
มือที่มองไม่เห็นหรื อกลไกตลาดเป็ นผูก้ ระจายรายได้อย่างยุติธรรมในสังคม ดังที่กล่าวไว้
แล้วว่า ผูซ้ ้ื อปั จจัยการผลิตจะจ่ายซื้อปั จจัยการผลิตในราคาสู งสุ ด นัน่ ก็หมายถึง การวิภาครายได้
หรื อการกระจายรายได้ (Income Distribution) ได้เกิดขึ้นอย่างยุติธรรม ผูท้ ี่มีความสามารถสู งย่อม
เป็ นผูไ้ ด้ค่าจ้างสู ง และตรงข้าม ผูท้ ี่มีทรัพย์สินดีก็จะได้ผลตอบแทนในรู ปค่าเช่าที่สูงด้วย ผูท้ ี่มี
เงินทุนก็จะได้ตน้ ทุนเงิน (ดอกเบี้ย) สู งที่สุดให้กบั ผูน้ าํ ไปใช้ลงทุน บริ ษทั สามารถแสวงหากําไรได้
สู งสุ ดภายใต้การแข่งขันอย่างเสรี ที่มีการประสานผลประโยชน์ของผูซ้ ้ือและผูข้ าย พร้อมกับความ
พอใจสู งสุ ดของผูซ้ ้ื อในเวลาเดียวกัน
รัฐบาลไม่ควรเข้าแทรกแซงในกิจการของพ่อค้า
อดัม สมิธ ต่อต้านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของลัทธิ พาณิ ชยนิยมอย่างรุ นแรง เช่น การตั้งกําแพงภาษี การออกข้อจํากัดในการค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายการกําหนดหลักแหล่ง หรื อกฎหมายให้อาํ นาจผูกขาด เป็ นต้น อดัม
สมิธ มิเพียงสนับสนุนการแข่งขัน (Competition) อย่างจริ งจังภายในประเทศ
แม้แต่การแข่งขัน
ในต่างประเทศก็เห็นควรให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เพราะจะเกิดผลดีจากการแข่งขันหลายประการ
ระดับราคาสิ นค้าจะเป็ นสิ นค้าราคาเดียว (One Price) เหมือนกันทุกประเทศ
เป็ นหลักประกัน
ความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ของประเทศในระยะยาว มิได้มีการบิดเบือนการใช้
ทรัพยากรไปในภาคการผลิตที่ไม่เหมาะสม
และประการสุ ดท้าย เป็ นสิ่ งที่ได้กล่าวไว้แล้ว
สวัสดิการสังคมโลกจะดีข้ ึน
“เป็ นการเสนอแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม โดย
มุ่งผลกําไรและผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค”
เศรษฐกิจทุนนิยมถูกผนวกไว้กบั เศรษฐกิจเสรี นิยม จนเกือบจะเป็ นความหมายเดียวกัน แต่
ในความเป็ นจริ งแล้ว มีความแตกต่างกันแต่สามารถเดินไปด้วยกันได้
เศรษฐกิจทุนนิยม
เป็ นระบบเศรษฐกิจให้ความเป็ นอิสระกับผูป้ ระกอบการสู งสุ ดสามารถแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั
กลุ่มทุนสู งสุ ด สามารถสะสมกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินได้อย่างไม่จาํ กัด หรื อก็คือสามารถเอาเปรี ยบ
ในระบบเศรษฐกิจได้ ตราบใดที่อยูบ่ นความถูกต้องของกฎหมาย
ดังนั้นการกระจายรายได้อาจ
เกิดการกระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มทุนได้ ความเชื่ อในกฎธรรมชาติที่จะทํางานด้านนี้เพื่อความยุติธรรมใน
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สังคมไม่ชดั เจน จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นจุดอ่อนในระบบทุนนิยม คนโดยทัว่ ไปเชื่อว่า เมื่อ
เป็ นระบบเศรษฐกิจเสรี แล้วจะต้องใช้ระบบทุนนิยมควบคู่กนั ไปด้วยจึงเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด 29 ซึ่ งแนวคิดรู ปแบบนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เมื่อประเทศกลุ่ม
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนได้เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ ระบบการค้าเสรี ของโลกและก็อาจมาถึงจุดเปลี่ยน
ในแนวคิดได้ในอนาคต
28

ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกกําหนดให้เป็ นคูข่ นานกับผลประ
โยชน์ของระบบทุนนิยมที่แสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่ กลุ่มทุนสู งสุ ดที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกยุคทุก
สมัย ความเชื่อในกฎธรรมชาติจะผลักดันให้ประโยชน์กลับมาสู่ ผบู ้ ริ โภค เมื่อการแข่งขันเกิดขึ้น
สู งมากพอ จะทําให้มีการลดต้นทุนการผลิตมาอยูบ่ นระดับการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งใน
รู ปแบบของการลดต้นทุน (Reduce Cost) หรื อการพัฒนาเทคโนโลยี
ผลประโยชน์ในรู ป
ของการบริ โภคได้สูงมากขึ้น เป็ นความมัง่ คัง่ ของประเทศ และปัจเจกชนที่อยูบ่ นแนวคิดวัตถุนิยม
(Materialism) ซึ่ งพวกคลาสสิ คได้อธิ บายปรากฏการณ์ในลักษณะเช่นนี้
ในรู ปการประสาน
ผลประโยชน์ของปั จเจกชนและสังคมในเทอมของดุลยภาพ (หรื อธรรมชาติ เช่น ราคาธรรมชาติ)
ในระบบเศรษฐกิจ
กฎธรรมชาติ จึงเป็ นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประสานผลประโยชน์ของทุก ๆ กลุ่มในระบบ
เศรษฐกิจให้ได้รับความพอใจของแต่ละกลุ่มสู งสุ ด
และเป็ นกฎธรรมชาติที่พวกคลาสสิ คเชื่อว่า
เป็ นการจัดระเบียบโดยธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจจึงต้องยอมรับ
นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใช้
ในการปรับตัวของกลไกในตลาดก็ดาํ เนินไปได้อย่างรวดเร็ วไม่มีอุปสรรคใดขวางกันและใช้เวลาสั้น
เท่านั้น
ลัทธิ ความสุ ขส่ วนตัวและความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (Individualism or Self Interest)
เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เสรี นิยม
มีผอู ้ ธิ บายหลายคน คือ Hobbe ,
Locke , Hutcheson และ Bentham
แต่อธิ บายโดยมิได้ใช้กฎธรรมชาติแต่เป็ นพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่มนี้สรุ ปว่า สิ่ งใดที่มนุษย์ทาํ ไปมักจะได้ผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ความพอใจและความ
เจ็บปวด แม้กระนั้นมนุษย์ยงั มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุ ด ทุกคนจึงแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวก่อน
การทํางานไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความสุ ข ไม่มีผใู ้ ดอยากทํางาน เว้นแต่มีความจําเป็ น
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ปั จจุบนั ประเทศคอมมิวนิสต์ได้หนั กลับไปใช้ปรัชญาการค้าเสรี และการให้เอกชนมีกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินได้
อย่างเสรี แต่รูปแบบการปกครองยังเป็ นรู ปแบบเดิม เพื่อการถ่วงดุลอํานาจของการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของ
ระบบเศรษฐกิจไว้ ไม่เชื่อในกลไกการทํางานของกฎธรรมชาติ และเรี ยกระบบตัวเองใหม่วา่ Socialism Market
Economy
ส่วนในการปกครองแบบประชาธิปไตยจะใช้กลไกด้านการคลังในการจัดเก็บภาษี และการคืน
สวัสดิการให้กบั ชนชั้นแรงงาน ในบางครั้งเรี ยกว่า Social Safety Net
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ข้ อเท็จจริง ที่สามารถอธิ บายอิทธิ พลที่มีต่อแนวคิดในทฤษฎีของพวกคลาสสิ คและผลสรุ ปของ
ทฤษฎี
สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจในยุคคลาสสิ ค พบว่า มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของระบบ
เศรษฐกิจอังกฤษอันสื บเนื่ องมาจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม การเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วของประชากร
อัตราค่าจ้างตํ่าระดับพอประทังชีพ มีการเอาเปรี ยบแรงงานสู งมาก และนํากําไรที่ได้ไปขยายลงทุน
ในเครื่ องจักรอย่างมากมายและรวดเร็ ว แรงงานแทบไม่มีความสําคัญในการผลิตเพราะมีอยูม่ ากมาย
ไม่จาํ กัด ในขณะที่ที่ดินและทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจํากัด จึงทําให้นกั ธุรกิจเกิดความไม่แน่ใจและ
คาดการณ์วา่ อัตราการเจริ ญเติบโตของผลผลิตรวมและกําไรจะลดลง นักธุ รกิจต้องสู้ศึกสองด้าน
คือ พยายามทําให้ค่าเช่าลดลงและอัตราค่าจ้างลดลง เพื่อป้ องกันมิให้กาํ ไรลดลง
นอกจากนี้มี
ความเชื่อเศรษฐกิจเสรี นิยม ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ในทุกตลาด (มาแทนที่แนวคิดของพวกพาณิ ชย
นิยม) จะทําให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ดีที่สุด ในด้านการกระจายรายได้ มีความเชื่ อว่า ในระยะยาวแรงงานจะได้รับผลตอบแทน
เท่ากับระดับพอประทังชีพ ส่ วนเจ้าของที่ดินจะได้รับผลตอบแทนสู งขึ้นทุกที ในขณะที่กาํ ไรจะ
ลดลงเรื่ อย ๆ
แสดงถึงผลประโยชน์ของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมจะขัดแย้งกันได้ในระยะยาว

อดัม สมิธ (Adam Smith , 1723 - 1790)
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของ อดัม สมิธ ถูกพิจารณาว่าเป็ นฐานรากของเศรษฐกิจสมัยใหม่
สมิธมีอิทธิ พลต่อนักเศรษฐศาสตร์ และรัฐบาลมานานหลายทศวรรษ หลังจากที่ได้แสดงแนวความ
คิดหลักที่มีการผสมกลมกลืนผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ของปั จเจกชนและสวัสดิ การทาง
สังคม ด้วยเหตุที่รัฐได้ปล่อยให้เศรษฐกิจดําเนิ นภายใต้การแข่งขันของตลาด ดังปรากฏในหนังสื อ
The Wealth of Nation
สมิธ พยายามอธิ บายความหมายของความมัง่ คัง่ (Wealth) ที่แตกต่าง
จากพวกพาณิ ชยนิยม แต่ใช้แนวเดียวกับพวกฟิ ซิโอแครต ที่เน้นให้มีการผลิตสิ นค้าได้มากมายตอบ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหลือเฟื อ และอะไรเป็ นกลไกสําคัญที่จะเกิดได้ สมิธ
เสนอให้มีการปล่อยเสรี ทางเศรษฐกิจ (Laissez faire) แล้วกลไกต่าง ๆ ในเศรษฐกิจจะดําเนินไปบน
หนทางที่ถูกต้อง โดยมีมือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) คอยควบคุมจัดการ (หรื อกลไกตลาดในยุค
ปั จจุบนั ) หรื อก็คือ การให้โอกาสทุกคนได้ตดั สิ นใจทําในสิ่ งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสําหรับเขา ความคิด
สร้างสรรค์เหล่านี้จะก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ แก่ประเทศ (เสนอแนวคิด ปัจเจกชนนิยม : Individualism)
บนหนทางเช่นนี้ยงั เกิดกลไกการประสานผลประโยชน์ของสังคมได้อย่างลงตัวทั้งของปั จเจกชนและ
สังคม
การบริ หารจัดการในการผลิตที่ สมิธ สนับสนุนมากคือ การแบ่งงานกันทํา (Division of
Labor) จะเป็ นกุญแจสําคัญอีกดอกที่จะทําให้ประเทศสามารถผลิตสิ นค้าได้มากขึ้นภายใต้ทรัพยากร
เท่าเดิมและก็เป็ นอีกแหล่งของการสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประเทศเพราะผลิตสิ นค้าได้มากขึ้น กลไก
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ที่จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดนี้คือ แรงงานจะผลิตสิ นค้าได้มากขึ้นเพราะประสิ ทธิ ภาพของแรงงาน
30
(Productivity of Labor) เพิ่มขึ้น และเมื่อทําไปในเวลาที่ยาวนานก็จะกลายเป็ นความชํานาญ
เฉพาะด้าน (Specialization)
เป็ นปั จจัยสําคัญในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและเป็ นการ
เพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ในการค้าระหว่างประเทศ
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ในยุคนี้ เป็ นยุคแห่งความรุ่ งเรื่ องทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าระหว่าง
ประเทศ และวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นรากฐานของความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ประเทศต่าง ๆ มีนโยบาย
ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม แนวคิดของสมิธ จึงสามารถประยุกต์ใช้กบั
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างกลมกลืน และยังได้เสนอแนวทางการบริ หารจัดการด้านการคลังของรัฐบาล
ไว้ดว้ ย
เพราะมีความแตกต่างในหลักการและนโยบายการคลังเมื่อเทียบกับแบบเดิมของพวก
พาณิ ชยนิยม
สมิธ ให้ความเห็นว่า ความมัง่ คัง่ คือปริ มาณของสิ่ งจําเป็ นและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่อ
การดํารงชี วติ อันเป็ นผลผลิตของแรงงานและที่ดิน ยังเห็นต่อไปอีกว่า ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐศาสตร์
คือ ความมัง่ คัง่ ของประเทศ เพราะเป็ นการเพิ่มผลผลิตเพื่อการกินดีอยูด่ ีของประชาชนทัว่ ไป ดัชนี
ชี้วดั เป็ นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ 31 ของประเทศอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน ซึ่ งก็สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ (Economic Structure) ที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างเหมาะสม
30

นอกจากการปล่อยให้เศรษฐกิจเสรี (Laissez faire) แล้ว สมิธ เสนอให้มีการแบ่งงานกันทํา
(Division of Labor) เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายใต้ทรัพยากรเท่าเดิม ทั้งการเพิ่มของประสิ ทธิ ภาพแรง
งานและความชํานาญที่เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิม่ ผลผลิต สมิธ อธิบายว่า ความสามารถ
และประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ขึ้นอยูก่ บั การแบ่งงานกันทําจะทําให้เกิดความชํานาญ เมื่อได้ทาํ งาน
เฉพาะอย่างและจะได้ผลผลิตมากขึ้น
การแบ่งงานกันทําจะทําให้แรงงานมีการพัฒนา สามารถ
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การวัดประสิ ทธิภาพของแรงงาน สามารถใช้ดชั นีช้ ีวดั อย่างง่ายเป็ นแบบอัตราส่วน จํานวนผลผลิต / แรงงาน
1 คน
ถ้าแรงงานสามารถผลิตสิ นค้าได้เพิ่มขึ้นโดยให้ปัจจัยการผลิตอื่นคงที่ ก็หมายถึงประสิ ทธิภาพแรงงาน
เพิม่ ขึ้น หรื อถ้ามีการเพิม่ ปัจจัยทุน (เครื่ องจักร) เข้ามาก็สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพแรงงานได้เช่นกัน การใช้ดชั นี
ชี้วดั แบบยากก็จะใช้ฟังก์ชน่ั การผลิตมาวัด โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย ทุน และแรงงาน เช่น Q = A.K α Lβ
สําหรับความชํานาญ
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ของแรงงาน (β) เพิ่มขึ้น ก็หมายถึงประสิ ทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
เฉพาะด้าน อาจต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่ สมชื่อเสี ยงให้เป็ นที่ยอมรับ เช่น นาฬิกาสวิส ต้องมีประวัติศาสตร์
การผลิตและพัฒนาที่ต่อเนื่องมายาวนาน หรื อการผลิตสิ นค้าที่ใช้วตั ถุดิบท้องถิ่นที่ไม่มีที่ใดหาได้มาผลิตสิ นค้า
เป็ นต้น
31
การวัดอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะใช้ผลผลิตภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาคงที่ เป็ นข้อมูลคํานวณ
สูตร GDP2557 − GDP2556 *100
เป็ นการวัดเฉพาะการเพิ่มของปริ มาณผลผลิต โดยไม่มีผลกระทบของ
GDP2556

ราคาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใช้ GDP ณ ราคาคงที่
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ประดิษฐ์เครื่ องทุ่นแรง เพื่อช่วยให้การทํางานได้เร็ วขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
สมิธ ยกตัวอย่าง
การผลิตเข็มหมุดในโรงงานที่มีคนงาน 10 คน ถ้าทุกคนทํางานตั้งแต่ตน้ จนขั้นสุ ดท้าย คนหนึ่งจะ
ได้เข็มหมุดเพียง 20 เล่มใน 1 วัน แต่ถา้ มีการแบ่งงานกันทําจะผลิตเข็มหมุดได้ 4,800 เล่มต่อวัน
การแบ่งงานกันทําจะช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมหาศาลและสามารถนําไปใช้กบั การผลิตทุกชนิด เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและนําไปแลกเปลี่ยนสิ นค้าสิ่ งของซึ่ งกันและกัน
การแบ่งงานกันทํามีขอบเขตของตลาดเป็ นตัวกําหนด เพราะการแลกเปลี่ยนถูกจํากัดด้วย
ขนาดของตลาดจึงส่ งผลไปสู่ ขอบเขตของการแบ่งงานกันทํา ถ้าตลาดมีขนาดเล็กก็ไม่ปรารถนาที่
จะผลิตสิ นค้าชนิดเดียวเพราะตลาดมีไม่เพียงพอ ตลาดจะใหญ่เท่าใดจึงขึ้นอยูก่ บั การสร้างอาณาเขต
ตลาด ถ้ามีการขนส่ งที่สะดวกและการค้าที่เสรี ไม่มีการเก็บภาษีสินค้าผ่านแดนตลาดภายในประเทศ
ก็จะขยายใหญ่ข้ ึน ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศจึงเป็ นเหตุผลหลักของการสร้างอาณาเขตตลาด
ให้มีขนาดใหญ่ การลดต้นทุนจากการแบ่งงานกันทําจะทําได้อย่างกว้างขวาง จนประเทศที่มีการค้า
เสรี ที่นอ้ ยกว่าไม่สามารถขายแข่งขันได้ อังกฤษประสบผลสําเร็ จในการพัฒนาสู่ มหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเพราะการเลือกใช้นโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
นอกจากนี้ สมิธ ยังได้จาํ แนกประเภทของแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Productive Labor)
และแรงงานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ (Unproductive Labor) ชนิดของแรงงานก็เป็ นตัวกําหนดความมัง่ คัง่
ของประเทศอีกปั จจัยหนึ่ง เป็ นความเชื่ อของสมิธในยุคนั้นที่วา่ สัดส่ วนของแรงงานที่มีประสิ ทธิ
ภาพมากจะสร้างความมัง่ คัง่ ได้มาก เพราะเป็ นแรงงานที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิต มูลค่าเพิ่ม
ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชดั เจนจากรู ปร่ างและมูลค่ามากกว่าวัตถุดิบที่นาํ มาใช้การผลิต ส่ วนแรงงานที่
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นงานด้านบริ การ เช่น คนใช้ แพทย์ ทหาร ฯลฯ ควรมีสัดส่ วนให้นอ้ ย (เป็ น
ความเชื่อคล้าย ๆ กับพวกฟิ ซิ โอแครต)
การแบ่งงานกันทํายังขึ้นกับปริ มาณทุนอีกด้วย สังคมที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ก็จะไม่มีการ
แบ่งงานกันทํา การสะสมทุนมีความจําเป็ นน้อย
แต่ถา้ เป็ นสังคมอุตสาหกรรมความจําเป็ นของ
การแบ่งงานกันทําและสะสมทุนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตก็เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการแข่งขัน วงจร
ของการแข่งขันก็จะเกิดเป็ นแรงผลักขึ้น ยิง่ มีการสะสมทุนมากก็ยงิ่ มีการแบ่งงานกันทํามากเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของแรงงานกลายเป็ นวงจรที่หมุนไปเรื่ อย ๆ นอกจากนี้ ปริ มาณทุนจะเป็ นสิ่ งจํากัด
การพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศที่มีการสะสมทุนมากก็ยง่ิ สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้กว้างขวาง
ในยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม การแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็ นเรื่ องการแข่งขันในด้านการสะสม
ทุน เพื่อสร้างเครื่ องมือ เครื่ องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรม และการเกิดขึ้นของนวตกรรมก็จะเป็ น
แรงผลักให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของอุตสาหกรรมต่อไปข้างหน้า
แต่ปริ มาณการ
สะสมทุนก็ข้ ึนอยูก่ บั การออมของประเทศ ซึ่ งเป็ นการกระทําของสมาชิกแต่ละคนในสังคมเอง ซึ่ ง
ต่างต้องการยกระดับสภาพความเป็ นอยูข่ องตน การออมทรัพย์เพื่อลงทุน เป็ นการกระทําเพื่อตัวเอง
ของมนุษย์แต่ละคนโดยแท้มิใช่เป็ นการกระทําของสังคม
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กล่าวได้วา่ ใจความสําคัญของทฤษฎีมาจากการผลิตและการแลกเปลี่ยน ที่เป็ นจุดหมายทํา
เพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยแท้ แต่ก็ทาํ ให้สังคมโดยรวมดีข้ ึนด้วย
มนุษย์ออมทรัพย์ก็เพื่อยก
ฐานะของตัวเอง แต่ผลที่ได้คือการขยายตัวของการแบ่งงานกันทํา การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
และการเพิ่มผลผลิตของประเทศ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในทรรศนะของสมิธมีส่วนสัมพันธ์กบั แรงงาน
และการสะสมทุนของประเทศ เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดวงล้อของการแบ่งงานกันทําและ
การแลกเปลี่ยนที่เป็ นหัวใจของการบริ หารอุตสาหกรรม ส่ วนแรงขับเคลื่อนในระยะยาวกลับขึ้นอยู่
กับการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง เป็ นแรงขับในการแข่งขันกับอุตสาห
กรรมในประเทศอื่น ๆ
ดังที่พบว่า ในยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมการเกิดนวตกรรมใหม่ ๆ เป็ น
สิ่ งที่กาํ หนดชัยชนะของการแข่งขันอย่างแท้จริ ง แนวคิดเหล่านี้ก็ได้กลายเป็ นทฤษฎีการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่อมา นอกจากนี้ สมิธ เห็นว่า การประหยัดเป็ นการสร้างอนาคต
ทําให้การออมมากขึ้น ทําให้การสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพราะปริ มาณการสะสมทุนของ
ประเทศกําหนดจากปริ มาณการออมของประเทศ เพื่อนําไปจ้างแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Productive
Labor) ทําให้ผลผลิตของประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็ นการวางแผนหรื อนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศและกลายมาเป็ นหัวใจสําคัญของเศรษฐศาสตร์ มหภาคต่อมา 32
ในสังคมเศรษฐกิจที่ผผู ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคเป็ นอิสระต่อกัน และต่างก็มีเสรี ภาพในการผลิต
และการบริ โภค มีปัญหาว่า การผลิตจะปรับตัวกับความต้องการอย่างไร สมิธเป็ นนักเศรษฐศาสตร์
คนแรกที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานของกลไกราคาที่มาตอบคําถามข้างต้น นอกจากนี้กลไกราคา
ทําให้การกระจายผลผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กลไกราคาหรื อการกําหนดขึ้นเป็ นราคาของ
สิ่ งของที่นาํ มาแลกเปลี่ยนกันในตลาด
ทฤษฎีมูลค่าและราคา (Theory of Value and Price) ของสมิธ อธิบายจากแนวคิดเดิมที่
กล่าวว่า มูลค่ามีอยูส่ องชนิด คือ มูลค่าในการใช้งาน (Value in Use) และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
(Value in Exchange)
มูลค่าในการใช้งานขึ้นอยูก่ บั ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ของสิ่ งของนั้น
นักเศรษฐศาสตร์ รุ่นหลังสมิธ จะเรี ยกว่า ประโยชน์ (Utility) ส่ วนมูลค่าในการแลกเปลี่ยน หมายถึง
อํานาจซื้ อของสิ่ งของนั้นว่าแลกเปลี่ยนกับสิ่ งอื่นได้มากน้อยเพียงไร
แต่มูลค่าทั้งสองประเภทอาจไม่เกี่ยวข้องกันได้ในบางกรณี เช่น กรณี การเกิดความขัดแย้ง
ในมูลค่า (Paradox of Value)
สิ่ งหนึ่งมีประโยชน์ในการใช้มาก เช่น นํ้า แต่มีมูลค่าในการ
แลกเปลี่ยนตํ่า เพราะเป็ นของหาง่าย แต่เพชรมีมูลค่าในการใช้งานตํ่า แต่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
32

ดูโมเดล IS ของเคนส์เซียนที่เป็ นการสร้างดุลยภาพในตลาดผลผลิตประกอบด้วยการลงทุน (หรื อการสะสมทุน)
และการออมของประเทศ
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สู ง เนื่องจากเป็ นของหายาก (ความหาง่ายและหายากได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการกําหนดมูลค่า
ซึ่ งนักเศรษฐศาสตร์ ก็จะใช้ประเด็นนี้ในการอธิ บายมูลค่าหลังจากนี้ต่อไป)
มูลค่าในการแลกเปลี่ยน กําหนดจากจํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า และใช้เป็ นฐาน
(Numeraire) ในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนในสมัยโบราณ
สมิธ จึงเสนอว่า การใช้
แรงงานเป็ นเครื่ องวัดมูลค่ามีปัญหาในเรื่ องคุณภาพของแรงงาน จึงใช้เงินเป็ นเครื่ องวัดมูลค่าของ
สิ่ งของแทน สมิธ ใช้ตน้ ทุนการผลิตที่วดั เป็ นตัวเงินมาใช้วดั มูลค่าซึ่ งก็คือ ราคา ส่ วนประกอบ
ของต้นทุนการผลิตนั้น สมิธเห็นว่า มีปัจจัยการผลิตเพียงตัวเดียวคือแรงงานเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้า และ
เกิดเป็ นทฤษฎีมูลค่าเกิดจากแรงงาน (Labor Theory of Value) 33 ที่คาร์ ล มาร์ กซ์ นําไปใช้
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มูลค่าในการแลกเปลี่ยน จึงเป็ นราคาตลาด (Market Price) ซึ่ งถูกกําหนดจากการซื้ อขายกัน
จริ ง หรื อราคาสมดุลในระยะสั้นที่ถูกกําหนดจากอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า อาจสู งหรื อตํ่ากว่า
ราคาธรรมชาติ (Natural Price) ในที่น้ ีก็คือราคาสมดุลในระยะยาวใช้กฎธรรมชาติมาอธิ บาย แต่ใน
ระยะยาวแล้วราคาตลาดจะต้องเท่ากับราคาธรรมชาติเสมอ เพราะเป็ นการจัดระเบียบโดยธรรมชาติ
(Natural Order)
การเกิดขึ้นของราคาตลาด มาจากกลไกของอุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า ซึ่ งก็คือทฤษฎี
ราคาของวิชาเศรษฐศาสตร์ การผลิตปรับตัวกับความต้องการผ่านการปรับตัวของระดับราคา การ
อธิ บายกลไกก็จะดูจากอุปสงค์และอุปทานในเวลานั้นไม่สมดุล ถ้ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทานก็จะทํา
ให้ราคาในตลาดสู งขึ้นจนไปสมดุลกับอุปทานในเวลานั้น หรื อในทางตรงข้าม มีอุปทานมากกว่าก็
จะมีการปรับลดราคาลงมาจนเข้าสู่ สมดุล
การอธิ บายการปรับตัวของราคาตลาดเท่ากับราคา
ธรรมชาติน้ นั ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันแต่ได้เพิ่มการอธิ บายการเคลื่อนไหวของปั จจัยการผลิตรวมเข้า
ไปด้วย
การปรับตัวของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดไม่เท่ากับราคาธรรมชาติ
ถ้าการผลิต
ปั จจุบนั มีนอ้ ยกว่าอุปสงค์ ราคาตลาดจะสู งกว่าราคาธรรมชาติ สามารถตีความเป็ นนัยยะได้วา่
ปั จจัยการผลิตของสิ นค้าจะได้รับผลตอบแทนสู งกว่า ณ อัตราธรรมชาติ ทั้งค่าจ้าง กําไร และค่าเช่า
ตลาดจะสู งกว่าอัตราธรรมชาติของแต่ละปั จจัยการผลิต หรื อก็คือการตอบแทนในอุตสาหกรรมนี้ จะ
สู งกว่าอุตสาหกรรมอื่น
ทําให้ดึงดูดปั จจัยการผลิตที่มีการจ่ายให้ต่าํ กว่าอัตราธรรมชาติเข้ามาสู่
อุตสาหกรรมนี้ ในท้ายสุ ดอัตราปั จจัยของตลาดก็จะค่อย ๆ ลดลง ตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลง
ของการผลิตจนเข้าสู่ อตั ราธรรมชาติ เป็ น อัตราค่าจ้างธรรมชาติ อัตราค่าเช่าธรรมชาติ อัตรากําไร
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หนังสื อหลายเล่มได้โต้แย้งว่า สมิธ ได้รวมปั จจัยการผลิตอื่นไว้ในต้นทุนด้วย เช่น ค่าเช่า กําไร โดยกล่าวว่า
สมิธใช้มาตรฐานวัดมูลค่าขั้นสุดท้ายแล้วคือแรงงาน มิได้หมายความว่าปริ มาณของแรงงานกําหนดมูลค่าของสิ นค้า
เพียงบอกว่า มูลค่าของสิ นค้าสามารถเทียบออกมาได้เป็ นปริ มาณของแรงงาน ....... ซึ่ง โรเบิร์ต โอเวน ก็นาํ วิธีการนี้
ไปใช้
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ธรรมชาติ
ในทางตรงข้ามถ้าราคาตลาดตํ่ากว่าราคาธรรมชาติกส็ ามารถอธิ บายด้วยวิธีการ
เดียวกันนี้ ระดับราคานอกจากกําหนดมูลค่าของสิ นค้าแล้ว ก็ยงั ทําหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
(Resource Allocation) ในระบบเศรษฐกิจให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและมีความยุติธรรมโดยรัฐไม่ตอ้ งเข้า
มายุง่ เกี่ยว
ดังนั้น การปล่อยให้ปัจจัยในการผลิตเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ไม่มีสิ่งกีดขวางการ
เคลื่อนย้าย มนุษย์ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะเปลี่ยนงานจากที่รายได้ต่าํ ไปสู่ รายได้สูง และการปล่อยให้
อัตราค่าจ้างเป็ นไปตามกลไกตลาด รัฐบาลไม่เข้ามาแทรกแซงกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า นโยบาย
เศรษฐกิจเสรี เช่นนี้จะนําระบบสู่ ดุลยภาพเอง และทําให้ราคาตลาดเป็ นราคาที่ไม่สูงหรื อตํ่าเกินไป
แต่จะเท่ากับราคาธรรมชาติ กลไกการปรับตัวจากราคาตลาดเข้าสู่ ราคาธรรมชาติน้ นั สมิธ เชื่อว่า
จะดําเนินไปอย่างรวดเร็ วเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ท่านั้น นัน่ ก็คือ การทํางานของมือที่มองไม่เห็น
ของสมิธในเรื่ องการจัดสรรทรัพยากร ซึ่ งก็ใช้แนวทางเดียวกันนี้อธิ บายในด้านอื่น ๆ ได้ดว้ ย
แต่ถา้ ผูผ้ ลิตสิ นค้ามีวธิ ี การพิเศษที่สามารถทําให้ปัจจัยการผลิตลดลงได้มาก หรื อการผูกขาด
ปั จจัยการผลิต เช่น ที่ดิน วัตถุดิบ เงินทุน ทําให้เกิดการผูกขาดในตลาดได้ ผูผ้ กู ขาดจะจํากัดอุปทาน
สิ นค้าให้นอ้ ยอยูเ่ สมอตํ่ากว่าระดับธรรมชาติ
ทําให้ขายสิ นค้าได้ในราคาสู งกว่าราคาธรรมชาติ
ดังนั้นราคาผูกขาดเป็ นราคาที่สูงที่สุด ขณะที่ราคาธรรมชาติหรื อราคาที่ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี จะ
เป็ นราคาที่ต่าํ ที่สุด
ในสังคมเศรษฐกิจของสมิธ
หน่วยเศรษฐกิจอิสระทั้งหลายจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดย
ตลาด เป็ นที่แลกเปลี่ยนให้ประโยชน์กบั ทั้งสองฝ่ ายและสังคมรวมไปด้วย หรื อก็คือ ระบบตลาด
เป็ นระบบที่มีการแข่งขันเสรี ในระบบเสรี หน่วยเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพก็จะอยูไ่ ม่ได้ภายใต้
การแข่งขันเข้มข้นมีการขาดทุนเลิกกิจการไป รวมทั้งแรงงานก็จะต้องเป็ นแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงจะถูกนําไปใช้ในการผลิตเพื่อให้ผลตอบแทนสู งสุ ด กล่าวได้วา่ ระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมจึงเป็ น
แนวคิดของผูเ้ ข้มแข็งเป็ นผูอ้ ยูร่ อดหรื อลัทธิแบบดาวิน (Dawinsianism)
จะเห็นได้วา่ ในทรรศนะของสมิธ รัฐบาลมีหน้าที่เพียงเป็ นคนกลาง คอยรักษากฎเกณฑ์
ของสังคมและคอยตัดสิ นโดยยุติธรรม และให้บริ การกิจการรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมบาง
ประการเท่านั้น นอกนั้นปล่อยให้เป็ นกิจกรรมของปั จเจกชน
ตามความคิดลักษณะนี้ รัฐบาล
เป็ นเพียงเครื่ องมือที่รับใช้ปัจเจกชนรวมอยูเ่ ป็ นสังคมได้
อัตราค่าจ้างแรงงาน จากที่กล่าวมาแล้วอัตราค่าจ้างในระยะยาวหรื ออัตราค่าจ้างธรรมชาติ
จะอยูท่ ี่ค่าจ้างพอยังชีพ (Subsistence Level) ส่ วนอัตราค่าจ้างตลาดจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทานของแรงงาน
อุปสงค์ของแรงงานกําหนดมาจากกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund) ได้มาจาก
การออมของบุคคลทัว่ ไปและจากกําไรของธุ รกิจ ส่ วนอุปทานแรงงานขึ้นอยูก่ บั จํานวนประชากร
ซึ่ งอัตราค่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างประชากรตามทฤษฎีของมัลธัส
เมื่อไรกองทุน
ค่าจ้างสู ง ประชากรน้อย อัตราค่าจ้างจะสู ง ความเป็ นอยูด่ ี อัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้นทําให้
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ค่าจ้างลดลงมาอยูท่ ี่ระดับพอประทังชีพ (อัตราค่าจ้างธรรมชาติ) และในทางตรงกันข้าม ถ้ากองทุน
ค่าจ้างลดจํานวนลงน้อยกว่าประชากร จะเกิดการแย่งงานกันทํา อัตราค่าจ้างลด จํานวนประชากรจะ
ลดลง ท้ายสุ ดอัตราค่าจ้างจะปรับตัวสู งขึ้นไปสู่ ที่ระดับดุลยภาพระยะยาวอีกครั้ง การพิจารณากล
ไกตลาดของตลาดแรงงานใช้กองทุนค่าจ้างแทนด้านอุปสงค์ และใช้การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ประชากรแทนด้านอุปทานของแรงงาน
เมื่อกลไกทั้งสองทํางานก็จะอธิ บายการเคลื่อนตัวไปสู่
ดุลยภาพในระยะยาวได้
แต่ก็เป็ นระดับพอประทังชี พเท่านั้นเป็ นความเชื่ อจากสภาพในตอนนั้น
ค่าเช่า คือสิ่ งตอบแทนจากการใช้ที่ดิน ซึ่ งผูเ้ ช่าต้องจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน ค่าเช่าจะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินที่จะให้ผลผลิตออกมา สมิธ ให้ความเห็นว่า เจ้าของ
ที่ดินไม่ค่อยมีส่วนในการปรับปรุ งที่ดินมากนัก แต่จะเรี ยกเก็บค่าเช่าสู งเสมอโดยถือกรรมสิ ทธิ์ จาก
การเป็ นเจ้าของที่ดิน สมิธจึงเรี ยกค่าเช่าว่า เป็ นราคาผูกขาด
กําไร สมิธ มีความเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขึ้นอยูก่ บั การเจริ ญเติบโตของ
ประเทศ เมื่อเศรษฐกิจดีประเทศเจริ ญมัง่ คัง่ การสะสมทุนมาก มีการแข่งขันสู ง อัตรากําไรจะตํ่าลง
แต่อาจสู งขึ้นได้ถา้ มีการค้นพบดินแดนใหม่ หรื อมีความเจริ ญทางด้านการค้า มีช่องทางที่จะลงทุน
ใหม่
อาจกล่าวได้วา่ อัตรากําไรจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการสะสมทุนของประเทศ เป็ นความเชื่ อ
โดยทัว่ ไปจากสภาพในตอนนั้น
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เป็ นการเปลี่ยนความเชื่ อของนักเศรษฐศาสตร์ ในเวลานั้นที่
เปลี่ยนจากแนวทางคุม้ ครองปกป้ อง (Protection) การค้าของประเทศมาสู่ การค้าเสรี ระหว่างประเทศ
โดยเชื่ อว่า จะให้ประโยชน์สูงสุ ดกับประเทศ ส่ วนทางด้านการเงินก็จะมีมือที่มองไม่เห็นปรับตัว
ให้ระบบการเงินของประเทศเป็ นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาการเกินดุลการค้า หรื อขาด
ดุลการค้าโดยตัวของมันเองรัฐไม่จาํ เป็ นต้องเข้าแทรกแซง
การค้าระหว่างประเทศจะเป็ นการเปิ ดตลาดให้กว้างขึ้น ช่วยให้มีการแบ่งงานกันทํามากขึ้น
การผลิตภายในประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าแทรกแซงของรัฐบาลจะทําให้เกิดการ
จํากัดสิ นค้าโดยการตั้งกําแพงภาษี (Tariff) หรื อการห้ามสิ นค้านําเข้า จะทําให้เกิดการผูกขาดสิ นค้า
นั้น เพราะผูไ้ ด้รับประโยชน์คือพ่อค้าหรื อนักอุตสาหกรรมแต่ผเู ้ สี ยหายคือผูบ้ ริ โภค
การปล่อย
เสรี ทางการค้าระหว่างประเทศจึงเป็ นเป้ าหมายมุ่งให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภค สามารถ
มีสินค้าดีและราคาถูกไว้บริ โภค เพราะตลาดมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสิ นค้าใดได้ถูกและมีคุณภาพก็จะจัดจําหน่ายได้มาก เกิดการแบ่งงานกันทํา ประเทศสามารถ
เป็ นผูช้ าํ นาญในการผลิตสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งและนํามาแลกเปลี่ยนกันได้ ผลประ โยชน์ก็จะเกิดแก่
ประเทศและสวัสดิการโลกก็จะดีข้ ึนตามทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้แล้ว สมิธอธิ บายการแบ่งงานกันทํา
ระหว่างประเทศโดยให้แต่ละประเทศมีความชํานาญในการผลิตสิ นค้าแต่ละประเภท แสดงออกมา
ในรู ปของต้นทุนการผลิตสิ นค้าที่ต่าํ กว่าอีกประเทศหนึ่ง เป็ นการแสดงผลประโยชน์ในการแลก
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เปลี่ยนอย่างเปิ ดเผยชัดเจนไม่มีการตีความใดอีก เรี ยกว่า ทฤษฎีความได้เปรี ยบเชิงสมบูรณ์ (Absolute
Advantage) ต่อมา ริ คาร์ โด ก็ได้ขยายการตีความให้กว้างขึ้น
ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างประเทศ สมิธสนับสนุนให้นาํ เงินตราที่เป็ นกระดาษออก
ใช้แทนโลหะ (ทองคํา) เพราะประหยัด สะดวก แต่ปริ มาณของเงินกระดาษต้องไม่เกินมูลค่าของ
ทองคําและโลหะที่ประเทศมีอยู่
หมายถึงเงินกระดาษสามารถวัดค่าออกมาในรู ปของทองคําได้
ตามที่รัฐประกาศไว้ เป็ นระบบการเงินแบบมาตรฐานทองคําในยุคต่อมา
การคลังรัฐบาล
ตามที่สมิธได้กาํ หนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้คือ หน้าที่ป้องกันประเทศ
หน้าที่รักษาความสงบ และบริ การสาธารณะต่าง ๆ ที่เอกชนไม่สามารถทําได้ เมื่อมีรายจ่ายของรัฐ
จึงต้องมีการบริ หารด้านรายรับของรัฐ
ตามแนวคิดการคลังรัฐบาลแบบเบื้องต้น แหล่งที่มาของ
รายได้ สมิธกําหนดให้มีความสอดคล้องกับผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากบริ การของรัฐ
เงินรายได้
สําหรับใช้จ่ายในการป้ องกันประเทศและค่าใช้จ่ายในราชสํานักควรได้มาจากภาษีอากร รายจ่าย
ด้านการรักษาความยุติธรรมควรเก็บจากค่าธรรมเนียมที่ให้บริ การ
ส่ วนรายจ่ายด้านบริ การ
สาธารณะ เช่น สร้างถนน สะพาน ท่าเรื อ ควรเก็บค่าธรรมเนียมจากผูไ้ ด้รับประโยชน์ และค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา ศาสนา ควรจะได้จากการเก็บภาษีหรื อจากการบริ โภคก็ยง่ิ ดี
หลักการจัดเก็บภาษีที่มีความยุติธรรม เสมอภาค ชัดเจน และมีประสิ ทธิภาพ
ได้ถูก
นํามาใช้เป็ นแนวคิดหลักในการบริ หารการคลังด้านการจัดเก็บภาษี
และเป็ นที่นิยมมาจนถึงทุก
วันนี้ ประกอบด้วย
• หลักเสมอภาค (Equality) ทุกคนควรจ่ายภาษีเป็ นการตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับ
บริ การตามความสามารถของแต่ละบุคคล (Ability to Pay) คือขึ้นอยูก่ บั รายได้ของแต่
ละคน
• หลักความแน่นอน (Certainty) คือมีหลักที่แน่นอนว่า จะต้องเสี ยภาษีอะไร กําหนด
เวลาเสี ยภาษี และจํานวนภาษีที่จะต้องเสี ยภาษี ตลอดจนขั้นตอนการเสี ยภาษีให้
ชัดเจน
• หลักความสะดวก (Convenience of Payment) การเรี ยกเก็บภาษีควรให้ความสะดวก
แก่ผเู ้ สี ยภาษี
• หลักประหยัด (Economy of Collection) พยายามเก็บภาษีให้ได้มากที่สุด เสี ยต้นทุนใน
การจัดเก็บให้นอ้ ยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ควรมีจาํ นวนน้อย แต่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เป็ นต้น
ภาษีควรจัดเก็บจากค่าจ้าง ค่าเช่า กําไร
ค่าเช่าผูท้ ี่เสี ยภาษีคือผูเ้ ช่าที่ดินเพราะจะหักภาษี
ออกจากผลผลิตก่อนแบ่งผลตอบแทนให้เจ้าของที่ (หรื อก็คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ใช้ในปัจจุบนั )
การเก็บภาษีจากค่าจ้างจะทําให้อตั ราค่าจ้างสู งขึ้น เพราะนายจ้างต้องเสี ยภาษีแทนแรงงาน นายจ้าง
มักจะบวกภาษีเข้าไปในต้นทุนการผลิต สุ ดท้ายการเรี ยกภาษีจะตกอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภค ส่ วนการเก็บ
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ภาษีจากกําไร สมิธให้ความเห็นว่า เป็ นการยากที่จะเก็บได้ เนื่องจากเจ้าของทุนจะไม่ยอมเปิ ดเผย
รายละเอียด ถ้ามีการเก็บภาษีจากกําไรจะทําให้นายทุนโยกย้ายทุนหนีภาษีไปทําการลงทุนในประเทศ
อื่นที่ได้รับผลตอบแทนสู งกว่า ทําให้เกิดผลเสี ยหายต่อประเทศ
นักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สมิธเป็ นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ผลงานของ
เขาเป็ นความก้าวหน้าทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จนเกือบสมบูรณ์ และเป็ นระบบทฤษฎีมาตรฐานของ
นักเศรษฐศาสตร์ รุ่นคลาสสิ ค
เมื่อมีทฤษฎีมาตรฐานแล้วก็มีนกั เศรษฐศาสตร์ รุ่นต่อ ๆ มาคิดค้น
เพิ่มเติม เพิ่มพูนความสมบูรณ์ทางทฤษฎีให้มากยิง่ ขึ้น

แนวคิดสํ านักคลาสสิ คหลัง อดัม สมิธ
โรเบิร์ต มัลธัส (Robert Malthus , 1766 - 1834) 34
เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คสําคัญและสร้างทฤษฎีประชากรเป็ นที่กล่าวขวัญมาจนถึงทุก
วันนี้
เมื่อพูดถึงปั ญหาประชากรแล้วมักจะกล่าวถึงทฤษฎีน้ ี ประชากรยุโรปในสมัยนั้นเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ วจนทําให้วติ กว่าอาหารจะไม่พอเลี้ยง มัลธัส กล่าวว่า ถ้าปล่อยตามธรรมชาติประชากร
จะเพิ่มในอัตราเรขาคณิ ต (Geometric Progression) ส่ วนอาหารจะเพิ่มในอัตราเลขคณิ ต (Arithmetic
Progression) เพราะเชื่อในกฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return to Scale)
ประชากร เพิ่มเป็ น 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128
อาหาร เพิม่ เป็ น 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
ภายใน 25 ปี
ประชากรจะเพิ่มเป็ นสองเท่าจะได้รับการเลี้ยงดูพอประทังชีวติ และ
ประชากรก็ยงั เป็ นต้นเหตุของปั ญหาสําคัญยิง่ ใหญ่ในสังคม ความแร้นแค้น และความเดือดร้อนจะมี
เสมอ
ข้อคิดเห็นนี้ได้กลายเป็ นกฎเหล็กที่ใช้วเิ คราะห์ค่าจ้างของทุกคนในพวกคลาสสิ ค และ
การพยากรณ์สังคมในอนาคตก็ใช้โมเดลนี้
ความคิดเห็นของมัลธัสในการยับยั้งไม่ให้ประชากร
เพิ่มเร็ วด้วยวิธี

34

มัลธัส และ ริ คาร์โด อยูใ่ นกลุ่มของลัทธิการมองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) ที่วา่ ประชากรเพิ่มมากกว่าอาหาร
จะทําให้ผคู ้ นล้มตายเพราะขาดอาหาร และจะประสบผลแห่งการลดน้อยถอยลง เพราะประชากรมากแต่ที่ดินทํากิน
ยังเท่าเดิม สาเหตุน้ ีทาํ ให้เกิดค่าเช่าในประเทศและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เวลาที่ผา่ นมาพิสูจน์ให้
เห็นว่า คํากล่าวดังกล่าวไม่เป็ นจริ งเสมอไป อาทิเช่น ถึงแม้วา่ ประชากรโลกจะเพิ่มอย่างรวดเร็ วจริ ง แต่การพัฒนา
ด้านอาหารก็มีอตั ราเร่ งที่เร็ วกว่า ประชากรโลกมีอาหารให้บริ โภคอย่างเหลือเฟื อเมื่อเทียบกับอดีต ส่วนกฎแห่งการ
ลดน้อยถอยลงแม้จะเกิดขึ้นจริ ง แต่ก็มีความพยายามใช้พลังเทคโนโลยีผลักดันการผลิตทําให้เกิดเป็ นผลตอบแทน
ต่อขนาดเพิ่มขึ้นได้ และโลกในยุคปัจจุบนั ก็มีความนิยมมุ่งแต่พฒั นาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
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1. การยับยั้งโดยธรรมชาติ (Positive Check) โดยปล่อยไปตามธรรมชาติก็จะเกิดการตาย
เช่น โรคระบาด สงคราม มาเลเรี ย เป็ นต้น
2. การยับยั้งโดยการป้ องกัน (Preventive Check) ตามสัญชาติญาณของมนุษย์ในการอยู่
รอด มักจะป้ องกันตัวเองทําให้อตั ราการเกิดลดลง เช่น การสร้างข้อจํากัดทางศีลธรรม
ชะลอการแต่งงาน คุมกําเนิด ฯลฯ
ทฤษฎีเศรษฐกิจตกตํ่าเพราะผลิตสิ นค้าล้นเหลือ (Glut)
ก็เป็ นอีกทฤษฎีที่พวกคลาสสิ ค
นําไปใช้อธิ บายประกอบทฤษฎีที่สร้างขึ้นเกือบทั้งสิ้ น
มัลธัส อธิ บายไว้วา่ นักธุ รกิจมีกาํ ไร
จึงสะสมทุน ขยายโรงงานผลิตสิ นค้าจํานวนมาก จนหาผูซ้ ้ื อไม่พอจึงเกิดสิ นค้าล้นเหลือ (Glut)
เศรษฐกิจตกตํ่า ต้องให้คนออกจากงาน เกิดความยากจนและทุกข์ทรมาน ดังเห็นตัวอย่างอังกฤษ
ในเวลานั้น
ในบางเหตุผลก็กล่าวว่า นายทุนได้กาํ ไรจากการขูดรี ดแรงงานมามาก ก็นาํ ไปซื้อสิ นค้าทุน
ประเภทเครื่ องจักร เพื่อทําให้ผลิตได้มากและต้นทุนตํ่า พร้อมกับลดความสําคัญของแรงงานลงมา
เป็ นปัจจัยการผลิตที่ถูกขูดรี ด เอาเปรี ยบ เพื่อไปสร้างกําไรให้เพิม่ ขึ้นอีกและนําไปสะสมทุนให้มาก
ยิง่ ขึ้น แต่เมื่อสะสมทุนมากอัตรากําไรก็จะยิง่ ลดลง แรงงานไม่มีกาํ ลังซื้อประกอบกับการเพิ่มของ
ประชากรตามทฤษฎีประชากรของมัลธัส จึงทําให้เกิดยุคเข็ญขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจ .............. เป็ น
แนวอรรถาธิ บายโดยพวกสังคมนิยม
อย่างไรก็ตามทฤษฎีการผลิตล้นเหลือก็เป็ นที่ยอมรับของ
นักเศรษฐศาสตร์ และใช้เป็ นเหตุผลอธิ บายการเกิดขึ้นของวัฎฎจักรธุ รกิจ (Business Cycle) ที่เกิดขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมที่จะต้องเกิดขึ้นเป็ นระยะ ๆ
แนวคิดอีกด้านหนึ่งเป็ นการอธิบาย
เพราะเกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจเป็ นต้นเหตุ
เดวิด ริคาร์ โด (David Ricardo , 1772 - 1823)
เดวิด ริ คาร์ โด เป็ นนักธุ รกิจที่ประสบผลสําเร็ จในธุ รกิจนายหน้าค้าพันธบัตรและเก็งกําไร
ทําให้ร่ าํ รวยอย่างรวดเร็ ว ในปี ค.ศ. 1819 ได้สมัครผูแ้ ทนและได้รับเลือก ทําให้มีบทบาทในสภา
บรรดาสมาชิกต่างยกย่องในฐานะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในทางเศรษฐกิจและการเงิน ริ คาร์ โด จึงมีโอกาส
ออกความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและการเงินเป็ นอันมาก
ผลงานเขียนที่
สร้างชื่อเสี ยงให้กบั เขาคือ The Principle of Political Economy and Taxation
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของริ คาร์ โดในหนังสื อข้างต้นนั้นประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่ อง มูลค่า ค่าเช่า กําไร แนวคิดด้านการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ ในเรื่ องทฤษฎี
มูลค่า ไม่ยอมรับทฤษฎีมูลค่าในอดีตคือ มูลค่าการใช้สอยและมูลค่าในการแลกเปลี่ยน และได้แสดง
ให้ความเห็นแย้งในบางประเด็นว่า มูลค่าทั้งคู่อาจไม่ไปด้วยกันก็ได้ โดยยกตัวอย่าง เช่น นํ้า มี
ประโยชน์มากแต่มูลค่าในการแลกเปลี่ยนตํ่า
ริ คาร์โดจึงนําเสนอแนวคิดว่า ประโยชน์ใช้สอย
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(Utility) เป็ นสิ่ งสําคัญทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน สิ่ งที่ไม่สามารถใช้ทาํ ประโยชน์ได้ยอ่ มไม่สามารถ
สนองความต้องการ จะไม่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน ไม่วา่ จะเป็ นของหายากเพียงไรก็ตาม หรื อ
ต้องใช้แรงงานจํานวนมากในการผลิต แต่ประโยชน์ไม่ใช่เครื่ องวัดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสิ่ งของ
ริ คาร์ โดเสนอทฤษฎีมูลค่าเท่ากับต้นทุนการผลิต (Cost of Production Theory of Value) ต้นทุนการ
ผลิตนี้จะมีมูลค่าของแรงงานและได้รวมมูลค่าที่เกิดจากประสิ ทธิ ภาพการผลิตของทุนเข้าไปด้วยใน
มูลค่าของสิ่ งของนั้น 35
ริ คาร์ โด
ยอมรับว่าทุนเป็ นปั จจัยการผลิตที่มีความสําคัญต่อการผลิต นอกเหนือจาก
แรงงานที่ริคาร์ โดเห็นด้วยกับสมิธ ดังนั้นต้นทุนการผลิตสิ นค้าจะประกอบด้วย แรงงานและทุน
ถ้าวัดในรู ปของผลตอบแทน ต้นทุนประกอบด้วย ค่าจ้างและกําไร เป็ นการยอมรับทุนมีส่วนใน
การกําหนดมูลค่าสิ นค้า และนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นต่อมาก็ได้ขยายต่อจนครบปั จจัยการผลิตที่ใช้ใน
ปัจจุบนั
ทฤษฎีค่าจ้าง ริ คาร์ โดใช้แนวทางกฎธรรมชาติอธิ บาย โดยเชื่อว่าในระยะยาวแล้วเศรษฐกิจ
จะอยูท่ ี่อตั ราค่าจ้างธรรมชาติ และใช้กฎเหล็กแห่งค่าจ้าง (Iron Law of Wage) เป็ นตัวอธิบาย
ประกอบว่า อัตราค่าจ้างในระยะยาวจะมีแนวโน้มเท่ากับระดับพอประทังชีพ (Subsistence Level)
แต่ในระยะสั้นค่าจ้างอาจไม่เท่ากับอัตราธรรมชาติได้ และใช้ตวั แปรประชากรมาอธิ บายการปรับตัว
เข้าสู่ อตั ราธรรมชาติ
ถ้าอัตราธรรมชาติสูงกว่าอัตราตลาดในระยะสั้น จะทําให้แรงงานลําบาก
และยากจนประชากรจะลดลง จํานวนแรงงานลดลง อัตราค่าจ้างสู งขึ้นจนเท่ากับอัตราธรรมชาติ
แต่ถา้ อัตราค่าจ้างธรรมชาติต่าํ กว่าอัตราค่าจ้างตลาดก็จะมีผลตรงข้าม ประชากรมีความสุ ข สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นและอัตราค่าจ้างตลาดก็จะลดลงมา
เท่ากับอัตราธรรมชาติ
ทฤษฎีค่าเช่าของริ คาร์ โด กําหนดให้ค่าเช่าเกิดจากความแตกต่างของที่ดิน (Ricardo’s
Differential Theory of Rent)
เขาเป็ นคนแรกที่อธิ บายโดยสร้างกฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law
of Diminishing Return to Scale) มาเป็ นกลไกอธิ บายทฤษฎี และมีความเห็นว่าค่าเช่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ตอ้ งจ่ายให้กบั เจ้าของที่ดิน ค่าเช่าจึงมิใช่ตน้ ทุน
การผลิตและไม่มีส่วนในการกําหนดมูลค่าสิ นค้า เขาอธิ บายค่าเช่าว่า เป็ นส่ วนเกินที่เหลือจ่ายให้กบั
ปัจจัยการผลิตอื่นแล้ว 36 เรี ยกว่าค่าเช่าเศรษฐกิจ (Economic Rent) ซึ่งต้นทุนการผลิตจะ
ประกอบ ด้วยค่าจ้างและกําไร ที่เป็ นผลตอบแทนของแรงงานและทุน ผลผลิตส่ วนที่เหลือจากการ
จ่ายต้นทุนแล้วก็จะเป็ นค่าเช่าของเจ้าของที่ดินตามรู ป
35

35

ทฤษฎีมูลค่าเท่ากับแรงงาน (Labor Theory of Value) ของ อดัม สมิธ นั้น จะมีเพียงแรงงานอย่างเดียวที่กาํ หนด
มูลค่าของสิ่ งของ และถูกมาร์กซ์นาํ ไปใช้
36
เป็ นเทคนิคที่จะนําไปใช้อธิบายในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า ทฤษฎีส่วนที่เหลือ (Residual Theory)
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รู ปภาพที่ 4.1 การกระจายรายได้ปัจจัยการผลิตของริ คาร์ โด
ริ คาร์ โด ให้คาํ จํากัดความค่าเช่า ได้แก่ค่าที่ได้ใช้ที่ดิน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถทําลายได้และมี
อยูต่ ามธรรมชาติ
โดยคิดจากส่ วนแตกต่างระหว่างที่ดินดีหรื อสมบูรณ์กว่ากับที่ดินที่เลวลงไป
ที่ดินเลวไม่เหมาะแก่การใช้เพาะปลูก จะยังไม่มีค่าเช่า เพราะทุกคนเข้าจับจองทํากินได้ ถือเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของตนได้ แต่ถา้ ประชากรเพิม่ ขึ้นมากอย่างรวดเร็ วก็จะไม่มีที่ดินให้จบั จองอีก ค่าเช่า
ก็จะถูกคิดแม้ในที่ดินเลว เจ้าของที่ดินจึงเป็ นเหมือนผูเ้ อาเปรี ยบสังคมเป็ นทฤษฎีการมองโลกในแง่
ร้าย
สิ่ งที่ใช้วดั ความแตกต่างระหว่างที่ดินดีกบั ที่ดินเลว ใช้ผลผลิตรวม (Total Product : TP)
และผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) 37
โดยเกิดกฎแห่งการลดน้อยถอยลงในกระบวนการ
ผลิตด้วย ดังแสดงในตาราง
36

ตารางที่ 4.1 ลําดับที่ดินดีหรื อสมบูรณ์ที่สุดชั้น 1 ลดหลัน่ ลงไปตามลําดับ
ทุนและแรงงาน
(หน่วย)
1
2
3
4

ที่ดิน ชั้น 1
ที่ดิน ชั้น 2
ที่ดิน ชั้น 3
ที่ดิน ชั้น 4
TP ถัง MP ถัง TP ถัง MP ถัง TP ถัง MP ถัง TP ถัง MP ถัง
2
3
4
5
6
7
8
9
100
100
90
90
80
80
70
70
190
90
170
80
150
70
130
60
270
80
240
70
210
60
180
50
340
70
300
60
260
50
220
40

ในช่องที่ 1 แสดงการใช้ปัจจัยการผลิตทุนและแรงงานเพิ่มทีละหน่วย 38 จาก 1 ถึง 4 ช่อง
ที่ 2 ถึง 9 เป็ นการจัดที่ดินออกเป็ นชั้น ๆ ตามลําดับ ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Product : MP) หมายถึง
37

37

ผลผลิตเพิ่ม (MP) เป็ นการใช้เทคนิควิเคราะห์แบบส่วนเพิ่ม
กับหลาย ๆ สํานัก
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ต่อมาได้เป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้อย่างแพร่ หลาย

ผลผลิตที่เพิม่ ขึ้นเนื่องจากใช้ทุนและแรงงานเพิม่ ขึ้น 1 หน่วย ค่าของผลผลิตเพิม่ (MP) ทุกช่องจะ
ลดลงหมายถึงการทํางานของกฎแห่งการลดน้อยถอยลง เมื่อใช้ทุนและแรงงานเพิ่ม ที่ดินยังเท่าเดิม
ผลผลิตเพิ่มจะลดลง ค่าผลผลิตรวม (Total Product) หาจากการสะสม (Accumulate) ของผลผลิต
เพิ่ม เช่นที่ดินชั้น 1 ใส่ ปัจจัยการผลิต 1 หน่วยจะได้ MP = 100 , TP = 100 เมื่อเพิ่มปั จจัยการผลิต
อีก 1 หน่วย MP = 90 จะได้ค่า TP = 100 + 90
ถ้าใส่ หน่วยที่ 3 ลงไปจะได้ MP = 80 TP จะ
เท่ากับ 100 + 90 + 80 = 270 …………………ฯลฯ
การคํานวณหาค่าเช่า ถ้าใช้ที่ดินแปลงเดิม พิจารณาจากผลผลิตเพิ่ม (MP) ที่ได้ในแต่ละครั้งที่
เพิ่มปัจจัยการผลิต 1 หน่วย
จากตาราง ที่ดินชั้น 1 ครั้งแรกใช้ปัจจัยการผลิต 1 หน่วย ค่าเช่ายัง
ไม่มี MP = 100 ถัง
ครั้งที่ 2 ใช้ปัจจัยการผลิต 2 หน่วย มี MP = 90 ถัง จึงเกิดค่าเช่าขึ้นคือ
100 – 90 = 10 ถัง
หากใช้เพาะปลูกครั้งที่ 3 อีก ได้ MP = 80 ถัง ค่าเช่าจะเป็ น (100 - 80)
+ (90 - 80) = 30 ถัง เพราะใช้เกณฑ์ของผลผลิตเพิ่ม (MP) หน่วยสุ ดท้าย ในการคิดค่าเช่า คือ
MP = 80 และหาผลต่างตามลําดับเรี ยงกันมา คํานวณหาค่าเช่าทํานองนี้เรื่ อยไป 39
38

การคํานวณหาค่าเช่าพร้อมทั้งขยายเนื้อที่ดินออกไป ไปสู่ ที่ดินที่เลวกว่า ค่าเช่าจะเท่ากับ
ส่ วนแตกต่างระหว่างผลผลิตรวม (TP) ของที่ดินที่สมบูรณ์กบั ที่ดินสมบูรณ์นอ้ ยลงไป จากตาราง
ถ้านําที่ดินชั้น 1 , 2 และ 3 มาใช้ปลูกข้าว โดยใช้ปัจจัยทุนและแรงงาน 3 หน่วย ที่ดินชั้น 1 ได้ค่าเช่า
270 – 210 = 60 ถัง และที่ดินชั้น 2 ได้ค่าเช่า 240 – 210 = 30 ถัง
การเปรี ยบเทียบใช้ฐาน
เปรี ยบเทียบ (Numeraire) ใช้ที่ดินชั้น 3 เป็ นฐานเพราะยังไม่มีค่าเช่า
ริ คาร์ โด ให้ความสนใจอย่างมากในเรื่ องการกระจายรายได้ (Income Distribution) ของ
ประเทศ ทฤษฎีค่าเช่าเป็ นรากฐานหนึ่งของความพยายามจะสร้างระบบสังคมให้เป็ นธรรม นอก
จากนี้ เขาก็ยงั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในชมรมเศรษฐศาสตร์ การเมือง (Political Economy) ที่มีจุด
มุ่งหมายที่จะศึกษาสร้างระบบเศรษฐศาสตร์ ที่เป็ นธรรมในสังคม

38

เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์แบบส่วนเพิ่ม (Marginalism) ที่จะแสดงค่าของ MP โดยเพิ่มทีละหน่วย จะสามารถ
แสดงมูลค่าของปั จจัยการผลิตที่สามารถสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นมาและนําไปใช้เป็ นทฤษฎีการกระจายรายได้ในทฤษฎี
รุ่ นหลัง ๆ
39
การวิเคราะห์ใช้ผลผลิตเพิ่มหน่วยสุดท้าย (MP = 80) เป็ นตัววัดค่าปั จจัยการผลิตที่ใช้และจ่ายให้กบั ผลตอบแทน
ทุนและแรงงาน ส่วนที่เหลือจะเป็ นค่าเช่า (วิธีการนี้จะถูกนําไปใช้โดย J.B Clark ในกลุ่มคลาสสิ คใหม่) แต่กรณี
ขยายที่ดินใช้เกณฑ์ผลผลิตรวมวัด จึงใช้ผลผลิตรวมหน่วยสุดท้าย TP – 210 เป็ นตัววัดค่าปัจจัยการผลิต สําหรับ
กรณี ที่หนึ่งใช้เกณฑ์ MP เพราะค่าที่หาได้จากตารางจะดูเหมาะสมกว่าการใช้เกณฑ์ TP และมีความเป็ นจริ ง สาเหตุ
ที่ใช้การวิเคราะห์แบบนี้เพราะเป็ นการใช้โมเดลแบบง่าย (Simple Model) มาอธิบายปรากฏการณ์จริ ง ซึ่งข้อมูล
ไม่สมจริ ง จึงมีการใช้เทคนิควิเคราะห์เพื่อให้ผลที่ได้มาดูสมจริ งยิง่ ขึ้น .... ผูเ้ ขียน

100

ทฤษฎีกาํ ไร ริ คาร์ โดจําแนกบุคคลที่มีส่วนในการผลิตเป็ น 3 กลุ่ม เจ้าของที่ดิน นายทุน
แรงงาน รวมกันทําการเกษตร
ค่าจ้างของแรงงานในระยะยาวจะเท่ากับค่าจ้างพอประทังชีพ
ค่าเช่าหาได้จากที่กล่าวมาข้างต้น ส่ วนกําไรยังใช้เทคนิคเดิม คือ ส่ วนที่เหลือจากการแบ่งให้เป็ น
ค่าเช่าและค่าจ้าง

รู ปที่ 4.2 การกระจายรายได้ในการทําการเกษตร
จากรู ปเส้นผลผลิตรวม (TP) จะเป็ นเส้นลาดลงมาตามกฏแห่งการลดน้อยถอยลง สําหรับ
แกนนอนจะเป็ นปริ มาณการใช้ที่ดิน และ W จะเป็ นค่าจ้างระดับพอประทังชีพ W1 เป็ นค่าจ้างที่จ่าย
จริ ง
เริ่ มแรกนําที่ดิน OL1 ที่สมบูรณ์ที่สุดมาเพาะปลูก ผลผลิตที่ได้รับเท่ากับ OL1ba จะเป็ น
ค่าจ้างและกําไร ค่าเช่าจะเท่ากับ abc ค่าจ้างจะเท่ากับค่าจ้างที่จ่ายจริ งเท่ากับพื้นที่ OW1 gL1 อยูส่ ู ง
กว่าระดับพอประทังชีพ ส่ วนกําไรจะเป็ นส่ วนที่เหลือจ่ายเท่ากับพื้นที่ OL1ba - OW1 gL1 เท่ากับ
เมื่อขยายการผลิตนําพื้นที่ดินที่สมบูรณ์นอ้ ยกว่าผืนแรกมาเพาะปลูก ทําให้สัดส่ วนของ
W1 abg
ค่าเช่าสู งขึ้น dce และกําไรก็จะมีสัดส่ วนลดลงเหลือเพียง W1 deh
ในระยะยาวเมื่อประชากร
เพิ่มขึ้นค่าจ้างที่อยูส่ ู งกว่าระดับพอประทังชีพ จะทําให้ระดับค่าจ้างในระยะยาวลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ
พอประทังชีพ แต่กาํ ไรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ส่ วนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเป็ นค่าเช่า เป็ นภาพการ
วิเคราะห์การกระจายรายได้ (Income Distribution) ของริ คาร์ โดที่สอดคล้องกับความเชื่อในยุคนั้น
และนําไปสู่ การขัดแย้งกันในสังคม ถึงแม้วา่ ริ คาร์ โดจะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของแรงงานเพิ่มขึ้นและการใช้เครื่ องจักรเข้าช่วยการผลิต แต่ก็จะได้ผลในระยะสั้น เพราะท้ายสุ ด
การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ วตามทฤษฎีของมัลธัส ก็จะนําไปสู่ ภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจ
อีก จะเห็นว่าการวิเคราะห์น้ ีใช้ทฤษฎีที่เน้นการมองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) มาเป็ นแนวทาง
วิเคราะห์และได้ผลสรุ ปตามความเชื่อในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพูดถึงการ
กระจายรายได้ของเศรษฐกิจที่เป็ นรู ปธรรมมากที่สุดและมีการพัฒนาในยุคต่อ ๆ มา
ทฤษฎีการเงินการคลัง เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มหภาคโดยตรง ริ คาร์ โดได้ใช้
กฎอุปสงค์รวมจะเท่ากับอุปทานรวม (Aggregate Demand = Aggregate Supply , AD = AS) ของ
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ซายน์ 40 แล้วอธิ บายว่า เงินเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจมหภาคทําให้เกิดภาวะ
สมดุลตลอดเวลา ดังนั้นภาวะสิ นค้าล้นตลาด (Glut) ที่เป็ นความเชื่ อของมัลธัสนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น
ได้ตามกฎเศรษฐศาสตร์ น้ ี นอกจากนี้ยงั มีเหตุผลหนึ่งสนับสนุน การเพิ่มของอุปสงค์เป็ นแบบไม่มี
จุดอิ่มตัว (Insatiable) จะมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นเสมอ เพราะริ คาร์ โดเชื่ อว่าความยืดหยุน่ ของการบริ โภค
ต่อรายได้ค่อนข้างสู ง เมื่อค่าจ้างแรงงานสู งขึ้นการบริ โภคก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็ ว
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ริ คาร์ โด เห็นด้วยกับนักเศรษฐศาสตร์ ในสํานักเดียวกันว่า ทฤษฎีปริ มาณเงินมีความสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจมหภาค และเชื่อเหมือนกันอีกว่าการเพิ่มปริ มาณเงินมีผลต่อราคาทําให้เกิดเงินเฟ้ อใน
เศรษฐกิจ แต่ปริ มาณเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ทาํ ให้อตั ราดอกเบี้ยลดลง มีความเห็นแตกต่างจากเคนส์ อาจ
เป็ นเพราะว่าปรากฏการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นชักพาไป (ดู เดวิด ฮูม – ทฤษฎีปริ มาณเงิน) ผลจาก
การจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์และใช้ธนบัตรหมุนเวียนในเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอังกฤษ ทําให้
ริ คาร์ โด ได้สังเกตเห็นว่า การออมของประชาชนที่เกิดจากรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ได้ใช้ไปในการ
บริ โภคนั้น
การออมของภาคประชาชนจะทําให้กองทุนค่าจ้าง (Wage Fund) สู งขึ้นผ่านระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ ทําให้อุปสงค์ต่อแรงงานเพิ่มขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น ทําให้รายได้ของแรงงาน
เพิม่ ขึ้น การบริ โภคเพิม่
ความเห็นในเรื่ องอัตราการหมุนเวียนของเงิน ก็เห็นตามสํานักคิดที่วา่ อัตราการหมุนเวียน
ของเงินตราอยูค่ งที่ ส่ วนปริ มาณเงินนั้นเป็ นธนบัตรที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจ ไม่ได้นาํ เงินฝากใน
ธนาคารมารวมไว้ดว้ ยทําให้เข้าใจกลไกทฤษฎีปริ มาณเงินผิดพลาด
ริ คาร์ โดเสนอมาตรการที่จะ
รักษาค่าเงินปอนด์ให้มีเสถียรภาพ โดยใช้ราคาทองคําที่เพิ่มขึ้นเป็ นเครื่ องวัดว่าเงินปอนด์ลดค่าลง
เท่าไร (ใช้ค่าเงินปอนด์เทียบกับราคาทองคํา) สนับสนุนให้มีการลดปริ มาณธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน
เป็ นมาตรการเพื่อเพิม่ ค่าเงินปอนด์ แต่การคํานวณของริ คาร์ โดบกพร่ อง เพราะกฎเศรษฐศาสตร์ ใน
ทฤษฎีปริ มาณเงินผิดใช้เพียงแค่ธนบัตร ไม่ได้นาํ เงินฝากในธนาคารมาคํานวณเป็ นปริ มาณเงินของ
ทั้งเศรษฐกิจ
ดังนั้น การปรับปรุ งทางการเงินของรัฐบาลตามข้อเสนอของริ คาร์ โดในปี
ค.ศ. 1816 – 1817 จึงเกิดภาวะการลดลงของค่าเงินโดยทัว่ ไปอย่างมากมายผิดจากที่ริคาร์ โดคํานวณ
ไว้มาก ผลตามมา เงินกู้ ธนบัตรหมุนเวียน และเงินฝากลดลง และทองคําสํารองเพิ่มขึ้น เป็ นการ
หลีกหนีเงินเฟ้ อเพื่อหาหลักทรัพย์ที่สามารถคุม้ ครองป้ องกันเงินเฟ้ อได้
นโยบายการคลัง ริ คาร์ โดสนับสนุนให้ใช้มาตรการภาษีมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเวลานั้น
ให้เก็บภาษีของฟุ่ มเฟื อยและค่าเช่าที่ดิน เพราะของฟุ่ มเฟื อยไม่กระทบอัตราค่าจ้าง ส่ วนค่าเช่าที่ดิน
เป็ นผลตอบแทนจากธรรมชาติ การเก็บภาษีจึงช่วยสร้างความยุติธรรมในการกระจายรายได้ และ
เขาได้ต่อต้านการเก็บภาษีขาเข้าของสิ นค้าประเภทอาหาร เพราะทําให้ราคาอาหารในอังกฤษสู ง ทํา
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กฎของซายน์ (Say’s Law) เป็ นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิ คอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสี ยง
โดยกล่าวไว้วา่
Supply creates its own demand แปลว่า ซัพพลายทําให้เกิดดีมานส์ หรื ออีกนัยหนึ่ง ซัพพลายเท่ากับดีมานส์
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ให้ค่าจ้างสู ง (ทฤษฎีเงินเฟ้ อ) และกําไรในการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ ลดลง
ส่ วนความเห็นในเรื่ อง
การบริ หารนโยบายการคลัง ริ คาร์ โดไม่นิยมให้รัฐบาลกูเ้ งินมาใช้จ่าย เพื่อรักษาวินยั ทางการคลัง
และป้ องกันการใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัด
ไม่สนับสนุ นการเก็บภาษีในอัตราสู ง จะผลักดันให้ไป
ลงทุนในต่างประเทศและชาวต่างประเทศไม่มาลงทุนประเทศ
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อดัม สมิธ ได้เสนอการค้าระหว่างประเทศแบบเสรี เพราะ
จะทําให้สังคมโลกดีข้ ึนมีสินค้าเพื่อใช้บริ โภคเพิ่มขึ้น โดยอยูบ่ นพื้นฐานแนวคิดการแบ่งงานกันทํา
ระหว่างประเทศ ประเทศไหนมีตน้ ทุนเปรี ยบเทียบที่ได้เปรี ยบด้านไหนก็ผลิตสิ นค้าประเภทนั้น
แล้วนําสิ นค้ามาแลกเปลี่ยนกัน สังคมโลกก็จะมีสินค้าบริ โภคเพิ่มขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกัน (Autarkies Point)
แนวคิดแบบนี้
เรี ยกว่า ทฤษฎีความได้เปรี ยบเชิงสมบูรณ์ (Absolute Advantage) ทั้งสองประเทศจะต้องชํานาญใน
การผลิตสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งและมีตน้ ทุนตํ่ากว่าอีกประเทศหนึ่งอย่างชัดเจน แต่ถา้ เป็ นประเทศที่
พัฒนาแล้วและมีตน้ ทุนตํ่ากว่าทั้งสองสิ นค้ากับประเทศกําลังพัฒนาที่มีโครงสร้างต้นทุนผลิตสิ นค้า
สู งกว่าทั้งสองประเภท การค้าระหว่างประเทศจะทําให้สังคมโลกดีข้ ึนหรื อไม่ ริ คาร์โดได้แสดง
ให้เห็นว่าสามารถเป็ นจริ งได้ และเรี ยกทฤษฎีน้ ีวา่ ความได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative
Advantage)
ประเทศ
ปอร์ ตุเกส
อังกฤษ

จํานวนคนงานที่จาํ เป็ นใช้ผลิตใน 1 ปี
ผลิตเหล้าไวน์ (ขวด)
ผลิตผ้า (เมตร)
80
90
120
100

จากตารางนี้ ปอร์ ตุเกสผลิตเหล้าไวน์และผ้า ใช้แรงงานน้อยหรื อผลิตได้ถูกกว่าอังกฤษทั้งสองอย่าง
ทําไมปอร์ ตุเกสไม่ผลิตทั้งสองอย่าง คําตอบก็คือการแบ่งงานกันทําระหว่างประเทศทําให้เกิดการ
ประหยัดขึ้น
ถ้าปอร์ ตุเกสผลิตเหล้าไวน์ 2 เท่าเพื่อส่ งให้องั กฤษ 1 เท่าแลกกับผ้า ปอร์ ตุเกสใช้
คนงาน 80 + 80 = 160
แต่ถา้ ไม่มีการแลกเปลี่ยนต้องผลิตสิ นค้าเหล้าไวน์และผ้าจะใช้คนงาน
80 + 90 = 170 ปอร์ ตุเกสผลิตเหล้าไวน์อย่างเดียวจึงประหยัดแรงงานลง 170 - 160 = 10 คน
ส่ วนอังกฤษต้องผลิตผ้า 2 เท่า โดยใช้อีก 1 เท่าส่ งไปแลกกับเหล้าไวน์จากปอร์ ตุเกสจะใช้
แรงงาน 100 + 100 = 200 คน
หากอังกฤษผลิตเองทั้งเหล้าไวน์และผ้าจะใช้แรงงาน 100 + 120
= 220 คน ด้วยการแบ่งงานกันทําอังกฤษประหยัดแรงงานลงได้ 220 - 200 = 20 คน สิ่ งที่เป็ น
ผลตามมาอีกคือ ปอร์ ตุเกสชํานาญงานผลิตเหล้าไวน์ อังกฤษชํานาญงานผลิตผ้า เพราะทําแต่อย่าง
เดียวซํ้า ๆ
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เหตุผลการคิดทฤษฎีตน้ ทุนเปรี ยบเทียบ (Comparative Cost) เพราะมีผคู้ ดั ค้านจากฝ่ ายลัทธิ
พาณิ ชยนิยมว่า “ควรตัดค่าใช้จ่ายในการสั่งสิ นค้าจากต่างประเทศ เมื่อสามารถผลิตสิ นค้านั้นใน
ประเทศได้ถูกกว่า ทําไมต้องผลิตเพื่อส่ งออกไปแลกเปลี่ยน” แต่ริคาร์ โดก็ได้แสดงโมเดลแบบง่าย
(Simple Model) มาแสดงประกอบเหตุผลการอธิ บายว่า ทําไมยังเกิดประโยชน์อยูอ่ ีกกับการใช้การค้า
เสรี แม้วา่ จะมีเงื่อนไขที่ผโู ้ ต้แย้งได้กล่าวไว้ ทฤษฎีน้ ีมีผเู้ รี ยกชื่อทั้งสองชื่อ ต้นทุนเปรี ยบเทียบหรื อ
ความได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ
เดวิด ฮูม (David Hume , 1711 - 1776)
ฮูม มีความคิดโน้มเอียงไปทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่ องเงินตราและการค้าระหว่างประเทศ
เขาไม่เห็นด้วยกับความคิดของพวกพาณิ ชยนิยมที่พยายามนําเงินทองเข้าประเทศให้มากที่สุด เพื่อ
ความมัง่ คัง่ ของประเทศจากการได้เปรี ยบดุลการค้า พวกพาณิ ชยนิยมไม่ทราบถึงผลที่ตามมาจาก
การเพิ่มปริ มาณเงิน ทําให้ราคาสิ นค้าเพิ่มอย่างรวดเร็ วเกิดเป็ นภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรง 41 ส่ งผล
เสี ยกับเศรษฐกิจอังกฤษในระยะต่อมา
เขาได้อธิ บายปรากฏการณ์น้ ีโดยใช้ทฤษฎีปริ มาณเงิน
(Quantitative Theory) มาอธิ บาย
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M.V = P.Q
ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ จะมีเท่ากับปริ มาณเงิน (M) ในเศรษฐกิจ คูณกับ อัตราการ
หมุนเวียนเปลี่ยนมือของเงินตรา (V) จะต้องเท่ากับ ปริ มาณมูลค่าสิ นค้าที่มีอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจคือ
ปริ มาณสิ นค้าและบริ การที่ผลิตได้ (Q) คูณกับ ราคาของสิ นค้า (P)
ฮูม อธิ บายปรากฏการณ์
เงินเฟ้ อครั้งนี้วา่ เมื่อให้ตวั แปร V และ Q คงที่ (ไม่เปลี่ยนแปลง) เมื่อปริ มาณเงิน (M) เพิ่มขึ้น ก็จะ
ทําให้ราคา (P) เพิ่มขึ้น
ผลเสี ยของเงินเฟ้ อ ค่าของเงินจะถูกลดค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบในเทอมของพลังการซื้ อสิ นค้า
หากเป็ นสมัยปั จจุบนั ที่เงินตราเป็ นธนบัตรจะไม่มีค่าเอาเลย หากเฟ้ อมาก ๆ และเงินเฟ้ อยังมีผลต่อ
การถือครองความมัง่ คัง่ ในรู ปของทรัพย์สินด้วย จะต้องเลือกทรัพย์สินที่สามารถคุม้ ครองเงินเฟ้ อ
ได้ ส่ วนสิ นทรัพย์ที่ดอ้ ยค่าลงตามภาวะเงินเฟ้ อก็ตอ้ งหลีกเลี่ยง
ประสบการณ์ของประเทศอังกฤษในเวลานั้น ทองคําไหลเข้าประเทศมากซึ่ งเท่ากับเพิ่ม
เงินตรา ทําให้ราคาสิ นค้าสู งขึ้น รวมทั้งสิ นค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศพลอยสู งขึ้นด้วย ทําให้การค้า
ของอังกฤษขาดดุล ทองคําไหลออกนอกประเทศ ปริ มาณเงินลดลง ราคาลดตาม ต่อมาดุลการค้า
41

ปั จจุบนั ประเทศที่มีการเกินดุลการค้ามาก ๆ ก็จะใช้ความทันสมัยของตลาดเงินมาบริ หารจัดการให้ปริ มาณเงิน
ภายในประเทศอยูใ่ นภาวะสมดุล มีการผ่องถ่ายปริ มาณเงินส่วนเกินออกจากระบบ โดยใช้เครื่ องมือทางการเงินที่
ทันสมัยเป็ นช่องทางในการบริ หารจัดการ
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กลับได้เปรี ยบขึ้นมาอีกครั้งหมุนเวียนเป็ นวัฎฎจักร อังกฤษจึงนึกได้วา่ เหรี ยญทองหรื อเงินทําเป็ น
เงินตราควรปล่อยให้หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศได้ เพื่อปล่อยให้ปรับตัวเองในการค้าระหว่าง
ประเทศตามภาวะของเศรษฐกิจ เพื่อป้ องกันการมีเงินตรามากเกินไปจนเกิดเงินเฟ้ อ 42
ฮูม ยังเห็นว่า เงินตราเป็ นสายเลือดที่ช่วยให้การค้าภายในและกับต่างประเทศดําเนินไปได้
โดยสะดวก เพราะเงินตราทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เขายังเป็ นผูค้ น้ พบ
ทฤษฎีที่ให้เศรษฐกิจเกิดเงินเฟ้ ออย่างอ่อน ๆ หรื อก็คือสิ นค้าแพงขึ้นนิดหน่อยจะทําให้เศรษฐกิจ
พัฒนา เพราะสิ นค้ามีราคาจูงใจให้คนอยากผลิตเพิ่มขึ้น เพราะขายได้กาํ ไร
ฮูม เชื่อว่า การค้า
ต่างประเทศทําให้สินค้าราคาสู งขึ้นนิดหน่อย เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจให้ดีข้ ึน เมื่อใดปริ มาณเงิน
ลดมาก เกิดเงินฝื ด ราคาสิ นค้าลด ประเทศจะอ่อนกําลังเงินลงเกิดทุกข์เข็ญได้เช่นกัน
จอห์ น สจ๊ วต มิลล์ (John Stuart Mill , 1806 - 1873)
ผลงานของมิลล์มีหลายด้านและเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ช้ นั แนวหน้า
ได้พิมพ์หนังสื อ
Principle of Political Economy เป็ นการรวบรวมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่กระจัดกระจายให้มา
อยูใ่ นตําราเล่มเดียวที่สมบูรณ์และเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในสมัยนั้น
โดยใช้แนวทาง
ทฤษฎีของริ คาร์ โดมาปรับปรุ งขยายให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น มิลล์เป็ นนักปรัชญาและเน้นในเรื่ องจริ ยธรรม
แนวคิดการสร้างความยุติธรรม (Equity) ในสังคมได้สะท้อนออกมาในผลงานอย่างชัดเจน
หนังสื อ Principle ของมิลล์ กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยความมัง่ คัง่ กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการผลิตและการกระจายความมัง่ คัง่
จึงเป็ นการรวมแนวคิดของ อดัม สมิธ และริ คาร์ โด
เข้าไว้ดว้ ยกัน
แต่ความมัง่ คัง่ ของมิลล์ได้ขยายคําจํากัดความให้กว้างขึ้น คือ สิ่ งของทั้งหลายที่มี
ประโยชน์ เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ และมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
ทฤษฎีมูลค่า มิลล์เห็นว่า เป็ นเรื่ องสําคัญที่สุดของวิชาเศรษฐศาสตร์ เขาเห็นด้วยกับริ คาร์ โด
ที่มูลค่าของสิ่ งของจะถูกกําหนดโดยต้นทุนการผลิต ซึ่ งประกอบด้วย ค่าจ้าง กําไร บางครั้งรวมภาษี
ด้วย
นอกจากนี้ เขาอธิ บายความแตกต่างของมูลค่า (Value) และราคา (Price) มูลค่าหมายถึง
อํานาจซื้ อของสิ่ งของ
ส่ วนราคาเป็ นมูลค่าในรู ปของเงิน เป็ นจํานวนเงินซึ่งของนั้นแลกได้ ถูก
กําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์คือความต้องการซื้ อและมีความสามารถซื้ อด้วย อุปทาน
คือปริ มาณสิ นค้าที่เสนอขาย
ดังนั้น หน่วยของอุปสงค์คือความต้องการ หน่วยของอุปทานคือ
จํานวนของสิ นค้า ราคาที่เกิดขึ้นคือราคาที่ทาํ ให้ปริ มาณที่ตอ้ งการซื้ อเท่ากับปริ มาณที่ตอ้ งการขาย
ราคาจึงไม่ใช่อตั ราส่ วนระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
42

เงินเฟ้ อ (Inflation) หมายถึง ระดับราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น คํานวณจากระดับดัชนีราคาสิ นค้าทัว่ ไปในตลาด ส่ วน
เงินฝื ด (Deflation) หมายถึง ปริ มาณเงินที่มีอยูน่ อ้ ยในเศรษฐกิจและอาจส่งผลให้ระดับราคาสิ นค้าลดลงได้
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ทฤษฎีการผลิต มิลล์ให้ความเห็นว่า การผลิตสิ่ งของเพื่อประโยชน์และความสุ ขของมนุษย์
เป็ นเรื่ องที่มนุษย์ไม่สามารถกําหนดได้ตามอําเภอใจ เพราะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขทางเทคนิค ซึ่ งมนุษย์
ไม่สามารถควบคุมได้ ปั จจัยการผลิตถูกกําหนดโดยธรรมชาติ เช่น ที่ดิน ความรู ้ วิทยาการต่าง ๆ
ในสังคมเป็ นตัวกําหนดการผลิต และกฎแห่งการลดน้อยถอยลงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
การผลิต มิลล์มีความเห็นเหมือนสมิธ แรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นแรงงานที่มีคุณสมบัติ
ในการสร้างความมัง่ คัง่ และเป็ นสิ่ งที่เก็บสะสมไว้ได้
แรงงานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพคือแรงงาน
ที่มีประโยชน์แต่ไม่สร้างความมัง่ คัง่ ได้แก่ แรงงานบริ การทั้งหลาย แต่แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและปกป้ องชีวติ ทรัพย์สิน เช่น ครู ทนาย แพทย์ ถือว่าเป็ นแรงงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพด้วย
มิลล์ เชื่อว่า การผลิตภาคเกษตรเป็ นปั ญหาของระบบเศรษฐกิจ เพราะจะเกิดการลดน้อย
ถอยลงของผลผลิต เมื่อมีการขยายการผลิตออกไปและจําเป็ นต้องใช้ที่ดินที่มีคุณภาพตํ่า สิ่ งที่ตอ้ ง
ทําคือ เอาชนะกฎนี้ให้ได้ มิลล์มีความเห็นว่า ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคนิค ความรู ้ ความชํานาญ
การประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการปลูกพืชหมุน
เวียนใช้ที่ดินตลอดปี การคมนาคมขนส่ งที่ดี การยกเลิกภาษีที่ดิน และภาษีสินค้าขาเข้าและออก
จะช่วยแก้ปัญหาการลดน้อยถอยลงของผลผลิตได้ มิลล์อา้ งเหตุการณ์หลัง ค.ศ. 1820 ซึ่ งอังกฤษมี
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคนิ ค ทําให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาลดลง การสะสมทุนเพิ่มขึ้น ทําให้
มาตรฐานการครองชีพของคนอังกฤษสู งขึ้น
ทุนจึงเป็ นปั จจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการผลิต มิลล์มีความเห็นว่า เงินไม่ใช่ทุน เงินเป็ น
เพียงสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่มีบทบาทในการผลิตโดยตรง
ทุนจะเป็ นตัวจํากัดขนาดของ
อุตสาหกรรม การสะสมทุนจะทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และทุนที่เกิดจากการออมจะนําไปรวม
ในกองทุนค่าจ้างและบริ โภคให้หมดไป
นอกจากนี้ มิลล์ยงั ได้แสดงกระบวนการสะสมทุนของ
เศรษฐกิจ สมมุติให้ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่อยูต่ ลอดเวลา รายได้ ณ ระดับการจ้างงาน
เต็มที่ (Y) จะเท่ากับ การบริ โภค (C) บวกด้วย การออม (S) หรื อเขียนเป็ นสมการได้ Y = C + S
ดังนั้น ถ้า C สู งขึ้น S จะลดลง ทุนจะลดลงไปด้วยทําให้อุปสงค์ต่อแรงงานลดลงด้วย
ทฤษฎีค่าจ้าง อัตราค่าจ้างที่แท้จริ งจะถูกกําหนดโดยขนาดของกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund)
มาจากการสะสมเงินออมและกําไร แต่มิลล์ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่า จะถูกกําหนดจากอุปสงค์
และอุปทานของแรงงาน 43 เป็ นราคาค่าจ้าง แสดงในรู ปของอัตราส่ วน
42

43

สมิธ ได้เสนอทฤษฎีค่าจ้างเท่ากับกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund Theory of Wage) ซึ่งได้มาจากกําไรของนายจ้าง
และนํามาจัดตั้งเป็ นกองทุนเพื่อนํามาจ้างคนงานไปผลิตสิ นค้า เป็ นอุปสงค์แรงงาน ส่วนอุปทานแรงงานก็คือการ
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อัตราค่าจ้าง = กองทุนค่าจ้าง / จํานวนแรงงาน
จากอัตราส่ วนแสดงนัยยะได้วา่ เมื่อจํานวนแรงงานเพิ่มขึ้น ค่าจ้างจะลดลง
มิลล์
มีความเห็นไม่ตรงกับมัลธัส ที่มองว่าคนไม่สามารถจะควบคุมประชากรได้ แต่เชื่อว่าคนมีความ
สามารถและเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ทําให้ชนชั้นแรงงานรู ้จกั ควบคุมขนาดของครอบครัว
สิ่ ง
สําคัญคือต้องเปลี่ยนทัศนะคติให้เห็นคุณค่าของชี วติ และต้องการมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ให้
ชนชั้นแรงงานได้รับประโยชน์จากความเจริ ญทางเศรษฐกิจด้วย
ทฤษฎีกาํ ไร มิลล์เห็นว่า กําไรเป็ นผลตอบแทนของผูป้ ระกอบการที่ได้จากการประกอบ
ธุ รกิจ โดยคิดเป็ นร้อยละของทุนทั้งหมด
กลไกเศรษฐกิจในด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนจะทําให้
อัตรากําไรเท่ากันในทุกกิจการ เพราะธุ รกิจใดมีอตั รากําไรตํ่า จํานวนเงินลงทุนจะลดลงจนไม่พอกับ
ความต้องการอัตรากําไรจะสู งขึ้น
ถ้าธุ รกิจใดอัตรากําไรสู งจะดึงดูดทุนจากที่อื่น ทําให้อตั รา
กําไรลดลง
แต่อตั รากําไรขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสองประการ คือ จํานวนผลผลิตที่ผลิตได้หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตของแรงงาน และสัดส่ วนของผลผลิตที่เป็ นค่าจ้างแรงงานคุณภาพ เพราะ
บางครั้งค่าจ้างตํ่าแต่ตน้ ทุนของแรงงานสู งเพราะแรงงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นค่าจ้างตํ่า อัตรา
กําไรอาจจะไม่สูงก็ได้
ทฤษฎีค่าเช่า มิลล์เห็นด้วย ค่าเช่าเป็ นผลของการผูกขาดและมีการขูดรี ด เอาเปรี ยบ โดยชน
ชั้น พวกคลาสสิ คไม่กาํ หนดให้ค่าเช่าเป็ นส่ วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต แต่มิลล์ได้เสนอว่า ค่าเช่า
อาจจะเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต และมีบทบาทในการกําหนดมูลค่าของสิ่ งของ เมื่อที่ดิน
นั้นสามารถนําไปใช้ในประโยชน์ทางอื่นได้
หมายถึงทําให้เกิดต้นทุนเสี ยโอกาส (Opportunity
Cost) และต้นทุนนี้ควรเป็ นค่าตอบแทนที่ดินควรได้รับและเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต
การกระจายรายได้ ริ คาร์ โดแสดงวิธีการกระจายรายได้ผา่ นกระบวนการผลิต แต่มิลล์
เห็นว่า สามารถที่จะแยกกฎการผลิตและกฎการกระจายรายได้ออกจากกันได้ จึงเป็ นแนวคิดใหม่ใน
ขณะนั้นที่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์การกระจายรายได้แนวทางใหม่ และเขาก็แสดงความเห็นเกี่ยว
กับการจัดสรรหรื อกระจายรายได้จะขึ้นอยูก่ บั กฎหมาย จารี ต ประเพณี ที่เป็ นอยูใ่ นสังคม
เมื่อ
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง ผูก้ าํ หนดขึ้นมา ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการจัดสรรการผลิต
ได้ เมื่อสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้ การกระจายรายได้ก็เปลี่ยนแปลงได้ โดยจัดรู ปองค์กรใหม่
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย โดยเฉพาะกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
นับแต่น้ นั มาเศรษฐศาสตร์ ก็กลายเป็ น
ศาสตร์ที่เปิ ด คือ ในการพิจารณาปั ญหาทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องพิจารณาถึงปั ญหาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ปั ญหาทางเศรษฐกิจด้วย
ตัดสิ นใจของแรงงานแต่ในที่น้ ีใช้จาํ นวนแรงงานทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสิ นใจของแรงงานเพราะต้องการทํางาน
ทั้งหมด
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หลังปี ค.ศ. 1820 อังกฤษมีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคนิค ทําให้สินค้าทางการเกษตรมี
ราคาลดลง การสะสมทุนเพิ่มขึ้น ทําให้มาตรฐานการครองชีพของคนอังกฤษสู งขึ้น
ดังนั้น
เป้ าหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจควรจะเป็ นสวัสดิการของคนในสังคมมากกว่าการเจริ ญเติบ
โตทางด้านวัตถุ นอกจากนี้ เขาได้เสนอวิธีการสหกรณ์ ที่มีหลักการให้ผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ป้ องกันการแข่งขันเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่วธิ ี แก้ปัญหาแบบนี้ตอ้ งใช้เวลานาน ต้องจัดรู ปองค์กร
ใหม่ การแก้ปัญหาในระยะสั้นคือ ต้องควบคุมสถาบันกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินให้ดี ไม่ให้ใช้ไป
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ระบบทุนนิยมประสบความสําเร็ จในด้านการผลิต แต่ลม้ เหลวในด้านการกระจายรายได้ควร
มีการแก้ไขปรับปรุ ง
เนื่องจากคนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป มีการใช้กรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินไปในทางที่ผดิ รัฐบาลควรจะมีบทบาทในการจัดสรรสวัสดิการของสังคม แต่ไม่ตอ้ งเข้ม
งวดถึงกับโอนทรัพย์สินของเอกชนมาเป็ นของรัฐบาล
เขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิวตั ิของพวก
สังคมนิยม
มิลล์ได้ชื่อว่า เป็ นนักปฏิรูปสังคม เพราะต้องการจัดระบบการทํางานทางเศรษฐศาสตร์ ใหม่
เพื่อความสุ ขของคนในสังคม
ถ้าต้องการให้การกระจายรายได้ได้ผลอย่างยุติธรรมและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมก็ทาํ ได้ โดยเปลี่ยนแปลงสถาบัน กฎหมาย จารี ต และประเพณี ต่าง ๆ ของ
สังคม มิลล์เสนอให้มีการเก็บภาษีอตั ราก้าวหน้า การจัดตั้งสหกรณ์สาํ หรับทุนและแรงงาน พยายาม
ให้ชาวนามีโอกาสได้เป็ นเจ้าของที่ดิน
เสรี นิยม

นโยบายการคลัง ความเป็ นธรรมในการแบ่ งสรร เกิดจากการให้ โอกาสเท่ าเที ยมกัน ในลัทธิ

มิลล์ เขียนหนังสื อ On Liberty แสดงถึงคุณค่าของเสรี ภาพของปั จเจกชน เสรี ภาพเป็ น
สิ่ งที่มีคุณค่าในตัวเองและเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะนําไปสู่ เป้ าหมายทางสังคมด้วย ปัจเจกชนควรจะมี
เสรี ภาพเต็มที่
การจํากัดเสรี ภาพของปั จเจกชนจะทําได้เมื่อมีผลกระทบต่อสวัสดิการของ
บุคคลอื่นหรื อต่อสังคม
ความเป็ นธรรมในการแบ่งสรร เกิดจากการให้ โอกาสเท่ าเที ยมกันในลัทธิ เสรี นิยม คํากล่าว
ข้างต้น เป็ นความเชื่ อของมิลล์ และกล่าวต่อไปว่า เสรี ภาพส่ วนบุคคลจะเกิดได้ตอ้ งให้โอกาสเท่า
เทียมกัน ไม่ใช่เท่าเทียมกันในรายได้หรื อความฉลาด ดังนั้นโอกาสเท่าเทียมกันเกิดได้ เมื่อทุกคน
เริ่ มต้นอย่างเป็ นธรรม (All start fair) ซึ่ งรัฐบาลเป็ นผูม้ ีบทบาทวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมให้
เกิดขึ้น กระทําได้ 2 ประการคือ
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1. เข้าแทรกแซงโดยใช้อาํ นาจ (Authoritative Intervention) เพื่อห้ามหรื อจํากัดพลังของ
ตลาด เช่น ออกกฎหมายห้ามขึ้นราคาสิ นค้า จํากัดผลผลิตมันสําปะหลัง เป็ นต้น ก็จะบังเกิด
โอกาสเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. เข้าแทรกแซงโดยให้การสนับสนุน (Supportive Intervention) เพื่อขยายพลังของตลาด
ให้เกิดการซื้ อขายมาก และผลิตสิ นค้าได้มากขึ้น คนจนมีงานทํามีรายได้ เท่ากับ เกิดโอกาสเท่าเทียม
กันแก่คนยากจนมากขึ้น
การแทรกแซงทั้งสองวิธีน้ ี อาจเป็ นได้ท้งั ก่อนและหลังการเกิดความเท่าเทียมกัน การ
แทรกแซงก่อนเกิดความเท่าเทียมกันหมายถึง ตอนเริ่ มทํา ต้องให้ทุกคนเริ่ มจากจุดเดียวกันเพื่อเกิด
ความเป็ นธรรม เช่นในการแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งเริ่ มที่จุดเริ่ มต้นเดียวกัน ออกจากจุดเริ่ มต้นเดียวกัน
ส่ วนการแทรกแซงหลังจากมีความเท่าเทียมกันแล้ว หมายถึง การที่รัฐบาลเก็บภาษีอยูน่ ้ นั เกิดความ
เท่าเทียมกันแล้ว แต่มาใช้กฎเกณฑ์เก็บที่จะให้เกิดความเป็ นธรรมมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
นโยบายการคลังด้านภาษีเป็ นเครื่ องมือที่จะสร้างความเป็ นธรรม มิลล์เห็นด้วยกับการเก็บ
ภาษีอตั ราตามสัดส่ วน (Proportion Tax Rate) เขาเน้นในหลัก “การเสี ยสละเท่าเทียมกัน” อันเป็ น
ความหมายอย่างหนึ่งของโอกาสเท่าเทียมกัน มิลล์ได้เน้นถึงผลที่กระทบต่อคนยากจน มิลล์จึงเห็น
ควรวางนโยบายการเก็บภาษีแตกต่างกัน 3 ประการ เพื่อให้กระทบถึงคนยากจนน้อยลง โดย
1. ภาษีเงินได้ มิลล์เห็นควร ให้มีการประเมินเสี ยภาษีเงินได้อย่างเป็ นธรรม โดยเรี ยกเก็บ
อัตราสัดส่ วนในทุกระดับรายได้ ให้ยกเว้นภาษีแก่ผมู้ ีรายได้ต่าํ กว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้ เช่นกําหนด
ว่า ผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่าปี ละ 100,000 บาท ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี รายได้ระดับนี้กาํ หนดจากอะไร มิลล์เห็น
ว่า ควรเป็ นจํานวนเงินที่พอซื้ อสิ่ งจําเป็ น เพื่อความคงอยูข่ องประชากร นอกจากนี้ มิลล์ยงั เป็ นห่วง
คนยากจนที่รายได้ใกล้เคียงกับระดับนี้ ต้องเสี ยภาษีแล้วย่อมเป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบ มิลล์มีความเห็นต่อ
ไปว่า ภาษีทางอ้อมควรเสี ยเป็ นอัตราถอยหลัง (Regressive Tax Rate) เช่น ภาษีเกิดจากสิ นค้า และ
อากรศุลกากร การเก็บภาษีควรเป็ นระบบที่จูงใจให้คนอยากทํางาน ดังนั้น ภาษีเงินได้จึงควรเก็บ
อัตราส่ วนดีกว่าอัตราก้าวหน้า เพราะผูข้ ยันทํางานมีรายได้สูงเสี ยภาษีสูง จะเกิดท้อใจหากเป็ นอัตรา
ก้าวหน้า
2. ภาษีมรดกและภาษีสรรพสามิต มิลล์พบว่า ภาษีมรดกเป็ นวิธีการลดและปรับความไม่
เท่าเทียมกันในความมัง่ คัง่ มาก ๆ ลง และส่ งเสริ มให้เกิดภาวะที่ทุกคนเริ่ มต้นอย่างเป็ นธรรมจากจุด
เดียวกัน จึงควรจัดเก็บภาษีจากกองมรดกและการให้โดยเสน่หาที่เป็ นเงินหรื อทรัพย์สินมากเกิน
กําหนด ควรระวังในเรื่ องเก็บภาษีอตั ราสู ง จนมีผหู ้ ลีกเลี่ยงมาก ด้วยวิธีปิดบังไม่ยอมแจงจํานวน
ทรัพย์สินเพื่อให้ไม่ให้ตรวจสอบได้
มิลล์เห็นด้วยกับการเก็บภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้า
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เพราะเป็ นสิ่ งแตกต่างจากภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หากเก็บในอัตราก้าวหน้า ผูม้ ีรายได้สูงจะท้อใจไม่
ทํางาน เพราะผูม้ ีรายได้ตอ้ งออกแรงหามา ส่ วนมรดกไม่ตอ้ งออกแรงหาได้มาเปล่า
การเก็บภาษีเป็ นวิธีการให้เกิดการแบ่งปั นทรัพย์สิน ความมัง่ คัง่ เสี ยใหม่ ให้ได้รับใกล้เคียง
กันมากขึ้น
ในสมัยที่มิลล์มีชีวติ อยู่ เห็นกันว่า ภาษีทางอ้อม เช่นภาษีเก็บจากสิ นค้า จะเก็บจาก
สิ นค้าจําเป็ นหลายอย่างจึงกระทบถึงคนจนต้องเสี ยภาษีไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนที่ควรเสี ย
มิลล์
สนับสนุนให้เก็บจากสิ นค้าเข้าและภาษีสรรพสามิต ซึ่ งเป็ นภาษีทางอ้อม ควรเลือกเก็บชนิดที่ให้
คนจนเสี ยน้อย ไม่ตกเป็ นภาระมากเกินไป จะเลือกเก็บให้เหมาะสมและถูกต้องอย่างไร มิลล์ไม่ได้
กล่าวไว้
3. ภาษีสิ่งฟุ่ มเฟื อย มิลล์ตอ้ งการให้คนจนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน โดยให้ผมู ้ งั่ มีเสี ยภาษี
สิ่ งฟุ่ มเฟื อย เพราะเป็ นผูซ้ ้ือและใช้สินค้าดังกล่าว เพื่อโอ้อวดหรื อหัวสู ง ซื้ อเพราะคิดจะซื้ อก็ตาม
เพราะเป็ นสิ่ งไม่จาํ เป็ น
การเก็บภาษีเหล่านี้ เพื่อรัฐมีรายได้มาใช้จ่ายและเพื่อให้เกิดโอกาสเท่าเทียมกัน มิลล์เห็นว่า
การเก็บภาษีควรให้เกิดจูงใจคนอยากทํางาน เช่น ภาษีทางอ้อมเก็บอัตราถอยหลังจากสิ นค้า เพื่อ
คนจนใช้สินค้านั้นอย่างประหยัด แล้วเก็บภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้ามาทดแทนแก่คนจน เห็นได้
ว่า มิลล์เห็นชอบกับนโยบายเก็บภาษีและมีการสงเคราะห์คนจน กฎหมายอาจแก้ไขเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้เท่าเทียมกันในการแบ่งสรรรายได้ หากการช่วยเหลือคนจนในทางอ้อมด้วยระบบภาษีมีเงินไม่
เพียงพอ ควรหาทางช่วยเหลือทางตรงด้วยการให้เป็ นเงินหรื อสิ่ งของอีกทางหนึ่ง
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
มิลล์ได้เขียนเสนอความเห็นเรื่ องการค้าระหว่างประเทศ
2 เรื่ องคือ อัตราทางการค้า (Term of Trade) และความต้องการตอบแทนกัน (Reciprocal Demand)
อัตราทางการค้า หมายถึง อัตราส่ วนที่ประเทศหนึ่งขายสิ นค้าให้แก่อีกประเทศหนึ่ง แล้วซื้ อสิ นค้า
คืนมาประเทศตน เขียนเป็ นสู ตรได้
T=

Px
Pm

; Px = ราคาสิ นค้าส่ งออก , Pm = ราคาสิ นค้าสัง่ เข้า

ความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเขียนหนังสื อ Essays on Some Unsettled Question of Political Economy
ว่า การค้าระหว่างประเทศคล้ายเป็ นการผลิตสิ นค้าแล้วส่ งไปแลกเปลี่ยนกัน
สิ นค้าเป็ นที่พอใจ
แลกเปลี่ยนกันได้พอดีก็เกิดสมดุล อัตราแลกเปลี่ยนสิ นค้าเป็ น 1 : 1 ไม่มีผไู ้ ด้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ
แนวความคิดนี้ถูกอธิ บายโดยความต้องการตอบแทนกัน (Reciprocal Demand) ที่จะทําให้อตั ราทาง
การค้าของทั้งสองประเทศไม่มีผไู ้ ด้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบ
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รู ปภาพที่ 4.3 แสดงความต้องการต่างตอบแทน
สมมุติให้มีการค้าระหว่างสองประเทศ คือ อังกฤษผลิตเสื้ อผ้า เยอรมนีผลิตลินิน
จะซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยนกันอย่างไร ในราคาเท่าไร อธิบายเป็ นกราฟได้คือ OG เส้นความต้องการผลิตผ้า
ลินินของเยอรมนี OE เส้นความต้องการผลิตเสื้ อผ้าของอังกฤษ จุดตัดกันของสองเส้นที่ F จะเป็ น
จุดการแลกเปลี่ยนที่สมดุลพอใจกันทั้งสองฝ่ าย ณ ที่ราคาบนเส้น OP แต่จะเป็ นความต้องการตอบ
แทนไม่ตรงกัน คือ เกิดความไม่สมดุล เพราะเยอรมนีผลิตขายที่ OL1 ขายในราคา OA (เส้น OP ,
OP1 , OP2 เป็ นเส้นเสนอราคาขายสิ นค้า ถ้าเส้นตํ่าราคาถูก ถ้าสู งราคาแพง) อังกฤษผลิตสิ นค้า BL1
(หรื อ OB) และขาย OB จึงเกิดไม่สมดุลกัน จะต้องมีการปรับไปสู่ จุดสมดุลที่จุด F
เป็ นแนวคิด
ของการค้าระหว่างประเทศที่ไม่เอาเปรี ยบคู่คา้ และมุ่งที่จะแสวงหาการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ซึ่ งขนาดการค้าจะต้องปรับไปสู่ ที่จุดสมดุล (ปริ มาณธรรมชาติ)
อยูเ่ สมอ
แต่ทว่าในโลกแห่งความเป็ นจริ ง การแสวงหาความได้เปรี ยบจะเป็ นหนทางนําไปสู่ การ
เป็ นประเทศที่พฒั นากว่าประเทศคู่คา้ ถึงแม้วา่ จะมีผลประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศอยูจ่ ริ ง
การเอารัดเอาเปรี ยบยังเกิดขึ้นเสมอ ในนัยยะแอบแฝง เป็ นหลักปรัชญาที่คู่มากับเศรษฐกิจเสรี นิยม
แบบทุนนิยม การค้าระหว่างประเทศจึงมีผเู ้ กินดุลการค้าหรื อขาดดุลการค้ามหาศาลอยูต่ ลอดเวลา
ขึ้นอยูก่ บั มุมมองในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริ กามีการเกินดุลการค้า
มหาศาลจากการสร้างอัตราทางการค้าที่ได้เปรี ยบประเทศคู่คา้ หมายถึงผลิตสิ นค้าเทคโนโลยีช้ นั สู ง
นําจํานวนสิ นค้าเพียงเล็กน้อยไปแลกกับสิ นค้าขั้นปฐม จําพวกสิ นค้าเกษตรปริ มาณมากมาย ใน
ช่วงเวลานี้เป็ นการอธิ บายว่า มีการขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบ ของประเทศจักรวรรดินิยมต่อประเทศโลก
ที่สามผ่านอัตราทางการค้า
แต่ในยุคทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมาสหรัฐอเมริ กากลับขาดดุลการค้า
มหาศาลต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษ 2010 กลับเป็ นการอธิ บายในมุมกลับอีกด้านหนึ่ง เป็ นการดึงดูด
ทรัพยากรของโลกมาใช้ของสหรัฐอเมริ กาโดยที่สามารถกูเ้ งินมาชดเชยการขาดดุล โดยการพิมพ์
ดอลล่าร์ สหรัฐให้มาเป็ นเงินสกุลหลักของโลกที่มีอุปสงค์มากมายตามการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และ
ค่าที่แท้จริ งของเงินดอลล่าร์ ก็เป็ นเพียงกระดาษ เพราะโลกยุคนี้เป็ นระบบเงินตราแบบมาตรฐาน
กระดาษ ไม่มีโลหะมีค่าใดหนุนหลังการพิมพ์เงินตราของแต่ละประเทศ
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แนวคิดของสํ านักคลาสสิ คกับทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พวกคลาสสิ คได้อธิ บายเรื่ องความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดของหลาย ๆ คน
มาประกอบกัน เป็ นการอธิ บายเศรษฐกิจมหภาคเน้นในด้านอุปทาน
จากกฎของซายน์ที่วา่
“Supply create its own demand” ซัพพลายทําให้เกิดดีมานส์
ในเศรษฐศาสตร์ มหภาคเป็ นการ
อธิ บายนโยบายเศรษฐกิจว่าจะกระตุน้ ด้านอุปทานก่อนหรื อุปสงค์ก่อน แล้วจะทําให้อีกด้านหนึ่ง
เติบโตมาเท่ากัน เพราะความเชื่อในเรื่ องดุลยภาพ (Equilibrium) เป็ นตัวกําหนดให้อุปทานต้อง
เท่ากับ อุปสงค์เสมอ ในบางครั้งอาจใช้อธิ บายในลักษณะของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคก็ได้ เมื่อบริ ษทั
ผลิตสิ นค้าออกมาขายก็จะเกิดอุปสงค์ข้ ึนมาในตลาดในท้ายสุ ดในจํานวนที่เท่า ๆ กันเสมอ
เศรษฐกิจของประเทศจะมีเส้นทางการเจริ ญเติบโต (Growth Path) ไม่ได้อยูน่ ิ่ง ลําดับได้
หลายช่วงเวลา ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตมาจากทางด้านอุปทาน จะมาจากผลจากประชากร
เพิ่ม ทุนเพิ่ม มีนวตกรรม (Innovation) เกิดขึ้นใหม่ ๆ และใช้ที่ดินเพิ่ม แต่ถา้ หากประชากรเพิ่ม
มากเกินจําเป็ น การใช้ที่ดินหลายครั้งจนขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเกิด
มลภาวะ ก็จะเกิดผลที่ตามมาตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลงในกระบวนการผลิต เส้นผลผลิตรวม
จึงเป็ นเส้นโค้งและมีจุดอิ่มตัวหรื อระยะหยุดนิ่ง (Stationary State) หลังจากนั้นผลผลิตก็จะลดน้อยลง
จากเดิม ถึงแม้วา่ จะเพิ่มปั จจัยแรงงานเข้าไปในกระบวนการผลิต
ภาวะหยุดนิ่งเป็ นภาวะที่
นักเศรษฐศาสตร์ ไม่ตอ้ งการแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กว่าจะถึงภาวะนั้นก็ใช้เวลานาน จาก
ภาวะหนึ่งถึงอีกภาวะหนึ่ง จะมีววิ ฒั นาการ 3 อย่างเกิดขึ้น คือ
1. เหตุการณ์ตามทฤษฎีประชากรของมัลธัส โดยเฉพาะประชากรเพิ่ม
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดี และทางร้าย

จะนําไปสู่ การ

2. การทํางานผลิตจะได้รับค่าจ้างพอแค่ยงั ชีพ (Subsistence Theory of Wage) ตามที่มลั ธัส
กล่าวไว้ในทฤษฎีประชากรของเขา และค่าจ้างนี้ยงั ตั้งเป็ นกองทุนไว้จาํ นวนแน่นอน เมื่อประชากร
ที่เป็ นคนงานเพิ่มมากขึ้น ย่อมเฉลี่ยได้คนละน้อยลง ตามทฤษฎีค่าจ้างเท่ากับเงินกองทุนที่กาํ หนด
ไว้ (Wage Fund Theory of Wage) 44 ตามที่ J.S Mill อธิบายไว้
อันเป็ นผลนําไปสู่ ภาวะหยุด
นิ่ง
43

44

ทฤษฎีค่าจ้าง แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ 1) ค่าจ้างควรได้เพียงเพื่อพอประทังชีพ (Subsistance Theory of
Wage) มีผสู ้ นับสนุนกฎเหล็ก (Iron Law of Wage) มี Lassalle เป็ นผูอ้ ธิบาย 2) ค่าจ้างเท่ากับจํานวนเงินที่ต้ งั ไว้
เป็ นค่าจ้าง (Wage Fund Theory of Wage)
3) ค่าจ้างเป็ นเงินที่เหลือจากจ่ายให้ปัจจัยการผลิตอื่นแล้ว (Residual
Claimant Theory of Wage) 4) ค่าจ้างเท่ากับส่วนที่ต่อรองเอาได้ (Bargaining Theory of Wage) 5) ค่าจ้างเท่ากับ
ประสิ ทธิผลเพิ่ม (Marginal Productivity Theory of Wage)
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3. กฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return to Scale) ตามที่ริคาร์ โดอธิ บาย
ไว้ โดยเฉพาะในเกษตรกรรม
อันเนื่องมาจากประชากรเพิ่มมาก แต่จาํ นวนที่ดินยังคงเดิมและ
ดินเสื่ อมลง
ทําไมเศรษฐกิจจึงเจริ ญเติบโต พวกคลาสสิ คอธิ บายเริ่ มจาก ระยะแรกมีการพัฒนาด้าน
เกษตรแล้วมาอุตสาหกรรม มีการลงทุนตั้งโรงงานและบริ ษทั ให้คนได้ทาํ งานมีค่าจ้างเพิ่มสู งขึ้น
เรื่ อย ๆ ประชากรมีการกินดีอยูด่ ี จึงมีพลังผลิตได้มาก รายได้จึงเพิ่มเพราะเพิ่มทุนและแรงงาน
จึงมีพลังผลิตทั้งสิ นค้าและประชากร ตามทฤษฎีประชากรของมัลธัส เศรษฐกิจจึงเจริ ญเติบโตเป็ น
ระยะ
ทําไมจึงมาถึงระยะหยุดนิ่ง (Stationary State) เพราะประชากรเพิ่มเกินความจําเป็ นจึงจ่าย
ค่าจ้างในระดับพอประทังชีพ (Subsistence Level) ในทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง (Wage Fund Theory)
ค่าจ้างจะถูกเฉื อนให้นอ้ ยลง เพราะเงินค่าจ้างที่ต้ งั เป็ นกองทุนค่าจ้างมีจาํ นวนเท่าเดิม เมื่อประชากร
เพิ่มมากขึ้นนํามาเฉลี่ยจะได้จาํ นวนน้อยลง นํามาเลี้ยงดูคนที่เพิ่มขึ้น ประชากรมีความเป็ นอยูเ่ ลวลง
ทุน (เครื่ องจักร เครื่ องมือ ฯลฯ) มีสมรรถภาพลดลง ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง การสะสมทุนก็ลดลง
ในที่สุดก็เกิดผลตอบแทนลดน้อยถอยลงทั้งในอุตสาหกรรมและในเกษตรกรรม ที่ดินถูกแบ่งย่อย
เนื่องจากประชากรเพิม่ เร็ ว ใช้เพาะปลูกนานย่อมขาดความสมบูรณ์ เศรษฐกิจจึงพัฒนาเฉื่ อยลง ใน
ที่สุดเกิดภาวะหยุดนิ่ง (Stationary State) ซึ่งแก้ได้ดว้ ยการเกิดนวตกรรม (Innovation) จะทําให้เส้น
ผลผลิตรวมเลื่อนขึ้นไปทั้งเส้น
F

รายได้ประชาชาติ
หรื อ
เงินกองทุนค่าจ้าง
หรื อ
ค่าจ้าง

_

Y

Yn
Y2

_

Yn

F3

Y1
F2

Y

F1
O

P1

P2

Pn

_

P

กําลังแรงงานหรื อประชากร

เส้น OF กองทุนค่าจ้าง (Wage Fund)
เส้น OY เส้นรายไดประชาชาติ (ผลผลิตรวม) ซึ่ งวัดการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจ
รู ปภาพที่ 4.4 ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักคลาสสิ ค
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จากตัวอย่างรู ปกราฟ กระบวนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูบ่ นเส้นรายได้ประชาชาติ
เส้น OY ตามช่วงเวลา และประชากรเพิ่มเป็ น OP1 , OP2 ……………….. OPn ใช้เวลานานเป็ น
ทศวรรษหรื อศตวรรษ
ช่วงเวลาแรก กําลังแรงงานจํานวน OP1 คน จ่ายค่าจ้างเป็ นรู ปกองทุนค่าจ้างรวม F1P1 บาท
หากเฉลี่ยจ่ายคนงานหนึ่งคนจะได้รับ

F1P1
OP1

ซึ่ งเป็ นค่าจ้างเพียงพอประทังชีพเท่านั้น

จะผลิต

สิ นค้าได้ P1Y1 ซึ่ งก็คือรายได้ประชาชาติที่แสดงถึงความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน่ เอง ส่ วนที่
เกิน F1P1 คือ F1Y1 เป็ นกําไรตกแก่นายจ้างตามความหมายของกําไรได้แก่ส่วนที่เหลือตามทฤษฎี
กําไรเท่ากับส่ วนที่เหลือ (Residual Theory) ของริ คาร์ โด เมื่อมีกาํ ไรนายจ้างคิดลงทุนเพิ่ม นําเอา
เงินส่ วนนี้เป็ นกองทุนค่าจ้างรวม ซึ่งเพิม่ ขึ้นเป็ น F2 กองทุนค่าจ้างรวมจึงเท่ากับ F2P2 บาท ทําให้
ผลิตสิ นค้าได้ P2Y2 คือรายได้ประชาชาติในรอบถัดมา
ส่ วนที่เกิน F2 คือ F2Y2 เป็ นกําไรของ
นายจ้างที่จะนําไปขยายกิจการเพิ่ม และเพิ่มเป็ นกองทุนค่าจ้างรวบต่อไป ขยายไปจนถึง Yn เป็ น
รายได้ประชาชาติระดับ PnYn นํามาจ่ายเป็ นค่าจ้างหมด ไม่ได้นาํ ไปขยายกิจการอีก เป็ นอันว่าภาวะ
เศรษฐกิจหยุดนิ่ง และมีทีท่าจะคล้อยตํ่าลงด้วย เพราะเหตุใด
ตอบได้วา่ เพราะค่าจ้างพอประทังชีพนําไปเพิ่มแก่ค่าจ้างไม่ได้ เพราะไม่มีกาํ ไร ส่ วน
จํานวนคนงานกลับจะเพิ่ม จากการที่ประชากรเพิ่ม แล้วยังประสบผลตอบแทนลดน้อยถอยลง
สรุ ปได้วา่ ตามแนวคิดเรื่ องนี้ของสํานักคลาสสิ ค จะนําเอาเรื่ องทฤษฎีประชากรของมัลธัส
กฎแห่งผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ทฤษฎีค่าจ้างพอยังชีพ ทฤษฎีคลาสสิ คเรื่ องการสะสมเพิ่มขึ้น
ของทุน (The Classical Theory of Capital Accumulation) ทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง และทฤษฎีกาํ ไร
เท่ากับส่ วนที่เหลือจ่ายให้แก่ปัจจัยการผลิตอื่น มาอธิ บาย
ถ้าภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักงัน (Stagnation)
เมื่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมาถึง
ระดับ Yn จะแก้ได้ดว้ ยการเพิม่ ผลผลิต โดยนํานวตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เส้นรายได้ประชาชาติหรื อ
−

เส้นแสดงการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็ นเส้นใหม่ที่อยูส่ ู งขึ้น เป็ นเส้น O Yn
−

การหยุดชะ

งักงันทางเศรษฐกิจจะเลื่อนเวลาออกไปอีก จนกว่าจะถึง Y จึงจะหยุดชะงัก เมื่อจวนถึงระดับนั้นก็
ให้หาทางแก้อีก
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บทที่ 5
ลัทธิคลาสสิ คใหม่
(Neo – Classical School)
กลไกอัตโนมัติของระบบทุนนิยมในการแข่งขันเสรี หรื อ “มือที่มองไม่เห็น” ของ สมิธ
ทํางานไม่ได้ผล
จะเห็นได้จากมีความขัดแย้งภายในระบบทุนนิยมรุ นแรงยิง่ ขึ้น สาเหตุเกิดจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็ นระยะ คือ ในปี ค.ศ. 1810 , 1815 ,1819 และ 1825 ครอบคลุมไปทัว่
อังกฤษ
ในปี ค.ศ. 1836 – 37 และ 1847 ก็ส่งผลกระทบไปถึงประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน และฝรั่งเศส แนวคิดของสํานักคลาสสิ คไม่สามารถให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้
นักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คใหม่ หรื อ นีโอคลาสสิ คจึงเกิดขึ้น ทฤษฎีคลาสสิ คในแนวใหม่
เป็ นการนําหลักการของทฤษฎีคลาสสิ คมาอธิ บายใหม่ เช่น ทฤษฎีค่าจ้างจากเดิมทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง
(Wage Fund Theory) ใช้หลักการเฉลี่ยโดยเอาจํานวนกรรมกรไปหารกองทุนค่าจ้าง เปลี่ยนมาเป็ น
ค่าจ้างเท่ากับประสิ ทธิ ผลเพิ่มหน่วยสุ ดท้าย (Marginal Productivity Theory of Wage) ในเรื่ องการ
จัดสรรรายได้จะอธิ บายทฤษฎีค่าเช่าจากความแตกต่างของที่ดินที่ใช้เพาะปลูก เปลี่ยนมาเป็ น ความ
สามารถในการผลิตหน่วยสุ ดท้ายของปั จจัยการผลิต เป็ นต้น
หลักการสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและกลายมาเป็ นแกนหลักของเศรษฐศาสตร์
ยุคปัจจุบนั เป็ นการปรับปรุ งหลักทฤษฎีเป็ นแบบลัทธิ อรรถประโยชน์หรื อประโยชน์นิยม (Utilitarianism) มาเป็ นแกนความคิดหลักของสํานัก แต่ก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องและได้ปรับปรุ งมาใช้แนวคิด
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility : MU) แทน
ซึ่งเป็ นการผนวกแนวคิด 2 แบบ
เข้าด้วยกัน คือ การใช้เทคนิ คการวิเคราะห์แบบส่ วนเพิ่ม (Marginalism) และลัทธิอรรถประโยชน์
(Utilitarianism) เข้าด้วยกัน มีการนํา MU และเทคนิคการวิเคราะห์แบบส่ วนเพิ่มมาประยุกต์ใช้ใน
ทฤษฎีของพวกนีโอคลาสิ คอย่างกว้างขวาง
กล่าวได้วา่ ลัทธิ เศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุนนิยม
ได้ปรับปรุ งหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จากแกนหลักกฎธรรมชาติ (Natural Law) มาเป็ นลัทธิ อรรถ
ประโยชน์หรื อประโยชน์นิยม(Utilitarianism) ที่ยดึ ถือเอาความสุ ขสู งสุ ดของคนจํานวนมากเป็ นหลัก
ตัดสิ นแทนกฎธรรมชาติและการจัดระเบียบโดยธรรมชาติโดยสิ้ นเชิง เป็ นการกําหนดให้เห็นเป็ น
รู ปธรรมมากกว่าที่คาดหวังในแบบนามธรรมเหมือนในอดีต ฉะนั้นแนวคิดนี้การแทรกแซงของ
รัฐจึงมีได้มากกว่าลัทธิ เสรี นิยมแบบสิ ทธิ ธรรมชาติ
สํานักคลาสสิ คใหม่ เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Cambridge School
เพราะเกิดที่มหาวิทยาลัย
เคมบริ ดจส์ อังกฤษ โดยมี อัลเฟรด มาร์ แชล (Alfred Marshall , 1842 - 1924) เป็ นผูค้ น้ คิดตามแนว
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คิดลัทธิ คลาสสิ คเดิม ของ อดัม สมิธ
ลัทธิ คลาสสิ คใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 100 ปี
อันเป็ นปี ที่มาร์ แชล เขียนตําราของเขาชื่ อ Principle of Economic (ค.ศ. 1890) ขณะนั้นคณิ ตศาสตร์
กําลังมีบทบาทสําคัญในวิชาการต่าง ๆ ลัทธิ คลาสสิ คใหม่จึงเป็ นลัทธิ ที่ดดั แปลงแก้ไขลัทธิ คลาสสิ ค
เดิม ใช้วธิ ีอธิบายเป็ นคณิ ตศาสตร์ และสถิติให้ส้ ัน เข้าใจง่าย และได้นาํ เอาทฤษฎีมาดัดแปลงวางรู ป
ใหม่ แต่มีแนวคิดใกล้กบั สํานักเดิม เช่น นําหลักการปล่อยให้ดาํ เนิ นการโดยเสรี (Laissez faire) มา
อธิ บาย แต่มีขอ้ จํากัดมากขึ้น ถือว่าพลังอํานาจการแข่งขันเป็ นผูว้ างข้อบังคับในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ที่ทาํ ให้เกิดดุลยภาพในการบริ โภคและการผลิต รับเอาวิธีการของลัทธิ ประวัติศาสตร์
มาใช้อธิ บายเรื่ องพลังทางเศรษฐกิจ นําเอาแนวคิดเรื่ องอรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility) เข้ามา
เพื่อการวิเคราะห์ และรับเอาแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เช่น เรื่ อง Integral และ Differential Calculus
เข้ามาใช้อธิบายและวิเคราะห์ โดยนําแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ ตั้งทฤษฎีมูลค่าทางคลาสสิ คใหม่
และทฤษฎีปริ มาณเงินตรา ฯลฯ
ข้อแตกต่างที่สาํ คัญระหว่างสองลัทธิ คือ ลัทธิ คลาสสิ คใหม่เน้นเรื่ องคณิ ตศาสตร์ รวมทั้ง
จิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค 45 มาใช้ดว้ ย ในด้านของคณิ ตศาสตร์แนวคิดและทฤษฎีของพวกคลาสสิ คใหม่
มีหลักการพอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ คือ
1. การใช้หลักการหน่วยสุ ดท้ายในทุก ๆ เรื่ อง เช่น ราคา การบริ โภค การผลิต การ
กระจายรายได้ ในเรื่ องการบริ โภคใช้อรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้าย (MU) ในเรื่ อง
การผลิตใช้ผลผลิตเพิ่มหน่วยสุ ดท้าย (MP) รายรับเพิ่มหน่วยสุ ดท้าย (MR) และต้นทุน
เพิ่มหน่วยสุ ดท้าย (MC) ส่ วนการกระจายรายได้ใช้ความสามารถในการผลิตหน่วย
สุ ดท้ายของปั จจัยการผลิตแบ่งปั นผลตอบแทน ทั้งดอกเบี้ยของนายทุน ค่าจ้างของ
แรงงาน และค่าเช่าที่ดิน
2. การหาค่าสู งสุ ด นักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คส่ วนใหญ่จะพูดถึงการจัดสรรทรัพยากรใน
ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น จึงไม่ได้อธิ บายถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ความสมเหตุผล
(Rational) ในการจัดสรรทรัพยากร เมื่อถึงสมัยของพวกนีโอคลาสสิ คได้เน้นถึงเรื่ อง
ดังกล่าวในลักษณะการหาอรรถประโยชน์สูงสุ ดของผูบ้ ริ โภค หรื อการหากําไรสู งสุ ด
ของผูผ้ ลิต
จะเห็นได้วา่ มีการนําเอาคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะแคลคูลสั มาใช้กบั วิชา
เศรษฐศาสตร์ อย่างกว้างขวาง จึงทําให้เศรษฐศาสตร์ ของพวกนีโอคลาสสิ คเน้นถึง
ความสมเหตุผลของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในรู ปของการหาค่าสู งสุ ด
3. การวิเคราะห์แบบดุลยภาพ ในเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ ค จะพูดถึงการเคลื่อนไหวของ
ราคาและจบลงด้วยราคาธรรมชาติหรื อค่าจ้างธรรมชาติ พวกนีโอคลาสสิ คมองว่าก็คือ
ราคาดุลยภาพหรื อค่าจ้างดุลยภาพนัน่ เอง และในสมัยนี้ได้มีการวิเคราะห์การเปลี่ยน
44

45

จิตวิทยาผูบ้ ริ โภคจะอธิบายจากการตัดสิ นใจผ่านอรรถประโยชน์เพิ่ม และใช้หลักคณิ ตศาสตร์ในการหาค่าสูงสุด
ของอรรถประโยชน์รวม เป็ นการสะท้อนความสมเหตุผล (Rational) ในแนวทางแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์
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แปลงออกจากจุดดุลยภาพ เป็ นการริ เริ่ มนําหลักการวิเคราะห์ในแบบวิทยาศาสตร์ มาใช้
ในสมัยของวอลลัสและมาร์ แชล
พวกนีโอคลาสสิ คส่ วนใหญ่จะเน้นเรื่ องการวิเคราะห์ไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็น เพราะ
ยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีการแข่งขันเสรี และพยายามพิสูจน์ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ให้เห็นจริ งว่า ทําไมการแข่งขันเสรี จึงดีที่สุด
จากการปฏิวตั ิหน่วยสุ ดท้ายของพวกนีโอคลาสสิ ค ได้เปลี่ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง
(Political Economy) เป็ นวิชาเศรษฐศาสตร์ บริ สุทธิ์ (Pure Economics) จากการเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้
วิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถพัฒนาไปในเชิงทฤษฎีได้อย่างลึกซึ้ งโดยระบบใหม่ ซึ่ งปราศจากวิจารณ
ญาณส่ วนบุคคล (Value Judgment)
วิชาเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์และเวลา
ทางประวัติศาสตร์ การตัดสิ นใจในการเลือกสรรของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตได้รับความสําคัญและสนใจ
มากขึ้น การค้นคว้ากฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของสังคมแคบลงเป็ นเพียงศึกษาถึงขบวนการของตลาด
เท่านั้น ไม่ได้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ แต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกบั วัตถุ
หรื อ วัตถุกบั มนุษย์
การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้เศรษฐศาสตร์ แบบนี โอคลาสสิ ค ถือว่าระบบเศรษฐกิจมีความคง
ตัว สิ่ งที่เป็ นปั ญหาในการวิเคราะห์ไม่ใช่สังคมเศรษฐกิจทั้งหมดหรื อระบบเศรษฐกิจ แต่เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรื อหาความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างตัวแปรทั้งหลายทางเศรษฐกิจภายใต้สิ่งที่
กําหนดให้ 46
45

ลัทธิอรรถประโยชน์ และลัทธิอรรถประโยชน์ เพิม่
ลัทธิ ถือความพอใจเป็ นสําคัญ (Hedonism) เป็ นหลักซึ่งถือว่า มนุษย์แสวงหาความสุ ขพอใจ
ซึ่ งจะได้มาโดยใช้ความพยายาม ปรับปรุ งการดําเนินชีวิตของตน หลักนี้เป็ นไปตามหลักปรัชญาและ
จิตวิทยาที่วา่ พฤติกรรมของมนุษย์ยอ่ มแสวงหาความพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บ (ความลําบาก)
Jeremy Bentham เป็ นผูว้ างหลักไว้ คือ “ธรรมชาติได้จดั มนุษย์ไว้อยูภ่ ายใต้อาํ นาจปกครองของนาย
2 คน คือ ความเจ็บปวดและความพอใจ (Pain and Pleasure) นาย 2 คนนี้ เป็ นผูบ้ งการให้มนุษย์ทาํ
สิ่ งนั้นสิ่ งนี้ โดยวิธีอย่างไร”
ทฤษฎีพฤติกรรมนี้ต่อมานักเศรษฐศาสตร์ ได้นาํ มาปรับใช้เป็ นเรื่ อง
อรรถประโยชน์ (Utility)

46

ทับทิม วงศ์ประยูร “ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ” หน้า 102 - 103
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นักเศรษฐศาสตร์ ยคุ ก่อนกล่าวถึงทฤษฎีมูลค่า 47 ว่า มูลค่าวัดจากประโยชน์ของ
สิ่ งของ สิ่ งของใดมีประโยชน์มากจะมีมูลค่ามาก ต่อมามีผคู ้ า้ นว่าไม่จริ ง นํ้าและอากาศมีประโยชน์
มากแทบจะไม่มีมูลค่า
จึงมีผคู ้ ิดใหม่วา่ สิ่ งใดมีอรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU)
มากเป็ นสิ่ งมีมูลค่ามาก เพราะอรรถประโยชน์เพิ่มเข้ามาคํานึงถึง สิ่ งใดมีประโยชน์แต่มีปริ มาณ
น้อย สามารถครอบครองไว้ได้นอ้ ย ย่อมมีมูลค่ามาก แต่ถา้ สามารถครอบครองเอาได้มากขึ้นมูลค่า
จะลดตามลําดับ เช่น อากาศในเรื อดํานํ้าที่เกิดรั่ว มีอากาศจํานวนน้อย คนที่อยูใ่ นเรื อดํานํ้าจะซื้ อ
อากาศในราคาแพง เมื่อใดเรื อดํานํ้าลอยขึ้นสู่ ผวิ นํ้า อากาศมีมาก จะหมดความสําคัญลง ไม่มีมูลค่า
เลย
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นอกจากนี้ ก็ยงั มีนกั เศรษฐศาสตร์คนอื่นที่กล่าวเหมือนกัน เจวอน (Jevon) เสนอว่า มูลค่า
ของสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ประโยชน์
ประโยชน์น้ ีไม่ใช่คุณสมบัติภายในสิ นค้า แต่คือความสัมพันธ์
ระหว่างสิ นค้ากับมนุษย์ผมู ้ ีความต้องการสิ นค้านั้น ประโยชน์จึงเปลี่ยนแปลงไปตามความรู ้สึกนึกคิด
ของบุคคลในขณะต่าง ๆ โดยเฉพาะขึ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลนั้น ๆ มีสินค้าชนิดเดียวกันนั้นอยูแ่ ล้วมากน้อย
เพียงใด ประโยชน์ของสิ นค้าชิ้นหนึ่งต่อบุคคลหนึ่งเท่ากับความสุ ขของบุคคลนั้นที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริ โภคสิ นค้านั้น
Hermann Heinrich Gossen ชาวเยอรมัน , W. Stanley Jevons ชาวอังกฤษ และ Leo Walras
ชาวฝรั่งเศส เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ที่ให้แนวคิดเบื้องต้นเรื่ องนี้ จึงถือเป็ นกลุ่มอรรถประโยชน์เพิ่ม
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ทฤษฎีมูลค่า (Theory of Value) ในสมัยโบราณที่มีการแลกสิ่ งของกัน มูลค่าก็คือ ค่าของสิ่ งของสิ นค้าที่มีต่อ
บุคคลเมื่อใช้แลกเปลี่ยนกัน เช่น ข้าว 3 ถังแลกเนื้อได้ 2 ก.ก มูลค่าของข้าวเมื่อใช้แลกเนื้อคือ 2/3 พอมีเงินตราขึ้น
ความหมายเปลี่ยนไปเป็ นราคา หรื อมูลค่าการแลกเปลี่ยน ต่อจากนั้นก็มีทฤษฎีอื่น ๆ อีกมาก เช่น
ทฤษฎีมูลค่าเท่ากับแรงงาน (Labor Theory of Value) หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าใดจะต้องเท่ากับปริ มาณ
ของแรงงานที่ใช้ ในการผลิตสิ นค้านั้นขึ้นมา
ทฤษฎีมูลค่าเท่ากับต้นทุนการผลิต (Cost of Production Theory of Value) หมายถึง การรวมเอามูลค่าที่
เกิดจากประสิ ทธิภาพในการผลิตของทุนเข้าไป และมูลค่าของแรงงานด้วย
ทฤษฎีมูลค่าคิดจากประโยชน์ (Utility Theory of Value) หมายถึง มูลค่าเป็ นเท่าไรย่อมแล้วแต่ประโยชน์
มีผโู ้ ต้แย้งในประเด็นนี้มาก ตัวอย่างนํ้ามีประโยชน์มากแต่มีมูลค่าน้อย แต่เพชรไม่มีประโยชน์แต่มีมลู ค่ามาก
ทฤษฎีมูลค่าคิดจากอรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility Theory of Value) หมายถึง มูลค่ามากหรื อน้อย
คิดจากอรรถประโยชน์เพิ่ม ประโยชน์ที่เพิ่มความพอใจแก่มนุษย์มากหรื อน้อย ดังนั้น อรรถประโยชน์เพิ่มจึงวัด
จากความหายากหรื อมีอยูอ่ ย่างจํากัด และความต้องการของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีมูลค่าของสํานักคลาสสิ คใหม่ (Neoclassic Theory of Value) เป็ นทฤษฎีของ อัลเฟรด มาร์แชล
อธิบายไว้วา่ มูลค่าของสิ นค้าใดก็ตาม กําหนดขึ้นจากพลังร่ วมกันของอุปสงค์และอุปทาน หรื อจุดตัวกันในกราฟ
ที่เกิดเป็ นดุลยภาพ เมื่อมูลค่าหันมาใช้เป็ นราคาแทน ปัจจุบนั จึงเรี ยกมูลค่าว่าราคาตลาด
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กลุ่มแรก
ต่อมาแนวคิดนี้ได้ขยายไปยังออสเตรี ย มีผศู ้ ึกษาแนวคิดนี้คือ Karl Menger , Friedrich
Von Weiser , Eugen Von Bohm Bawerk 3 คนนี้ต้งั ชื่อใหม่เป็ นลัทธิออสเตรี ยนเพราะเกิดที่
ออสเตรี ย
กลุ่มอรรถประโยชน์เพิ่ม ได้ศึกษาจิตวิทยาผูบ้ ริ โภคและได้นาํ เสนอกฎหรื อทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริ โภค 3 กฎ ที่เป็ นของ Hermann Heinrich Gossen (1810 – 1855) คือ
กฎข้อแรก
ว่าด้วยอรรถประโยชน์เพิ่มจะเป็ นไปตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของ
อรรถประโยชน์เพิ่ม (Diminishing Marginal Utility) กล่าวคือ สิ นค้าใดมีอยูน่ อ้ ยย่อมมีประโยชน์
เพิ่มเข้ามามาก และหากเรายิง่ มีสินค้านั้นมากขึ้น ๆ อรรถประโยชน์เพิ่มจะลดลง ๆ จนถึงศูนย์ใน
ที่สุด
กฎข้อที่สอง ว่าด้วยการเลือกบริ โภคอย่างมีเหตุผล (Rational Consumer) เมื่อมีสินค้าหลาย
อย่างให้เราเลือกบริ โภค แต่มีเงินซื้ อจํากัด ผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อของนั้นมาบริ โภคอย่างไร
ทฤษฎีการตัดสิ นใจที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุ ด จึงต้องเลือกซื้ อ MU ต่อ
เงิน 1 บาท ของสิ นค้าใดสู งกว่าก็ซ้ื อของนั้นมาบริ โภคก่อน และเลือกใช้เงินบาทต่อ ๆ ไปในสิ นค้าที่
มี MU ต่อบาทสู งสุ ด จนกระทัง่ งบประมาณหมด ค่า MU ต่อ 1 บาทในสิ นค้าทุกชนิดจะเท่ากัน
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เขียนสู ตรได้วา่
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MU1
P1

=

MU 2
P2

= …………………………………..

MU N
PN

กฎข้อสาม กฎอุปสงค์และอุปทานกําหนดราคา
สิ นค้าใดจะมีมูลค่าการแลกเปลี่ยน
(ราคา) สู ง เมื่อปริ มาณสิ นค้านั้นผลิตและนําออกขายน้อยกว่าปริ มาณที่มีผตู ้ อ้ งการซื้อไปบริ โภค
(อุปสงค์ >อุปทาน) และราคาจะลดลง เมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ (อุปสงค์ < อุปทาน)
สรุ ปได้วา่ แนวคิดของกฎการบริ โภคตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานที่วา่ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อของเพื่อให้
เกิดความพอใจสู งสุ ดแก่ตน
สํานักออสเตรี ย (Austrian School)
ละเอียดและได้เสนอแนวคิดใหม่ เช่น

ได้ขยายแนวความคิดเรื่ องอรรถประโยชน์เพิ่มให้
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Jevon ได้กล่าวถึงฟังก์ชน่ั อรรถประโยชน์ (Utility Function) เป็ นความเกี่ยวพันระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคของ
นั้น มีสูตรคือ MU = f (x) หมายถึง อรรถประโยชน์เพิ่มจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณสิ นค้า นอกจากนี้ ก็ใช้
เกณฑ์ของ MU มาอธิบายทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ตราบใดที่ MU ของอีกฝ่ ายยังเกิดขึ้นก็จะทําการแลกเปลี่ยน จน
MU ของสิ นค้า 2 อย่างเท่ากันจึงจะเกิดดุลยภาพ และทฤษฎีอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีการใช้แรงงานและค่าจ้าง ดุลยภาพ
ของค่าจ้างจะต้องอยู่ ณ ที่จุดที่ค่าจ้างหรื อขนาดของประโยชน์ = ความพอใจ = ความเจ็บปวด
แต่ทฤษฎีเหล่านี้
มิได้ถูกยอมรับและนํามาใช้เป็ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
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• การคํานวณหาค่าของปั จจัยการผลิต จะใช้ผลผลิตหน่วยสุ ดท้ายเป็ นตัววัด แรงงาน
ทุน ที่ดิน แต่ละอย่างมีค่าเท่าไร? มีค่าเท่าใดย่อมแล้วแต่ความพอใจที่จะใช้ปัจจัยการ
ผลิตทําสิ นค้าขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ใช้ที่ดิน ทุน และแรงงาน ผลิตข้าวได้ 50 ถัง คนงาน
คนหนึ่งลาออก ทําให้ผลิตข้าวได้เพียง 45 ถัง ดังนั้น ค่าแรงงานหรื อผูท้ ี่จะมาแทนจึง
เป็ น 50 – 45 = 5
• การคํานวณหาอุปสงค์และรายรับเพิ่ม (MR) ตามหลักคณิ ตศาสตร์ 49 ของ Friedrich Von
Wieser
(1) สิ นค้า (Q)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(2) ราคา (P) หรื อ 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
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เริ่ มแรกสมมุติให้มีสินค้าอยูจ่ าํ นวน 11 ชิ้น และมีราคา (P) หรื อ อรรถประโยชน์เพิ่มของคน
ในการบริ โภคสิ นค้าแต่ละชิ้นตามตาราง แต่มีกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม
ในสิ นค้าแต่ละหน่วย เมื่อนําค่าทั้งสองมาประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ เราจะหาค่าอรรถประโยชน์
รวม (Total Utility : TU) ได้จากการบวกสะสมอรรถประโยชน์เพิ่มในแต่ละชิ้นของสิ นค้า เช่น 10 ,
10+9 ,19+8 ……… ต่อมาหารายรับรวม หาจาก ราคา x ปริ มาณ และเมื่อใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
ส่ วนเพิ่ม เราจะหารายรับเพิ่ม (Marginal Revenue : MR) จากค่ารายรับรวมโดยการหาค่าต่างกัน
หนึ่งช่วงเวลา เช่น TR2 – TR1 , TR3 – TR2 ……………….
เมื่อนําค่าที่หาได้มาแสดงในรู ปกราฟ เราจะได้ความสัมพันธ์ของ TU และ TR ส่ วนค่าที่
เป็ นส่ วนเพิ่ม เราจะใช้ค่ารายรับเพิ่ม (MR) ส่ วนเส้นอุปสงค์หรื อ MU ก็จะนําค่า MU ในข้อ 2 มา
พล๊อต การวิเคราะห์น้ ีอยูใ่ นขั้นคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน หาค่ารวมและส่ วนเพิ่ม เพื่อดูความสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกันในทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นแนวคิดเบื้องต้นของนักเศรษฐศาสตร์ ต่อ ๆ มาใช้วเิ คราะห์
ตัวแปรเหล่านี้ให้ซบั ซ้อนและใกล้กบั ความเป็ นจริ งสอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์มากยิง่ ขึ้น
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Antoine Augustin Cournot (ค.ศ. 1801-1877) ชาวฝรั่งเศส นักคณิ ตศาสตร์ได้อธิบายกฎของอุปสงค์ (Demand
Function) ที่วา่ ปริ มาณซื้อสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ราคา เขียนเป็ นสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ คือ Q = f (P) แม้จะมีตวั แปร
อื่น ๆ เช่น รายได้ , ราคาสิ นค้าอื่น , รสนิยม ฯลฯ แต่ตอ้ งสมมุติให้ตวั แปรเหล่านี้คงที่ (Other thing equal หรื อ
Ceteris Paribus) เป็ นกฎเกณฑ์ที่เรานํามาใช้ศึกษาในเศรษฐศาสตร์จุลภาคในปั จจุบนั
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รู ปภาพที่ 5.1 การหาเส้นอุปสงค์หรื อ MU และเส้น MR
• ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานในการแข่งขันเสรี กําหนดให้สินค้ามีคุณภาพเหมือนกัน
และผูซ้ ้ื อผูข้ ายมีขอ้ มูลตลาดอย่างสมบูรณ์ Eugen Von Bohm Bawerk ได้สรุ ป แนว
พฤติกรรมที่สมเหตุผล (Rational) ไว้วา่ เมื่อมีผเู้ สนอซื้ อสิ นค้าที่ราคาสู งสุ ดจะสามารถ
ซื้ อสิ นค้าของผูเ้ สนอขายได้หมด แต่ผซู้ ้ือส่ วนที่เหลือจะยังไม่ซ้ื อ เมื่อผูข้ ายต้องการ
ขายสิ นค้าเพิ่มก็จะต้องเสนอขายสิ นค้าลดลงอีก และก็จะมีผซู ้ ้ื อซื้ อสิ นค้า ณ ราคานี้ตาม
จํานวนที่ต้ งั ใจซื้ อ ณ ราคานี้ จะดําเนินการไปในลักษณะการเช่นนี้ จนขายสิ นค้าได้
หมด จึงสรุ ปได้วา่ ราคากําหนดอุปสงค์และอุปทานในตลาดการแข่งขันเสรี ผูเ้ สนอ
ซื้ อแพงซื้อได้มาก ผูเ้ สนอซื้ อถูกซื้ อได้นอ้ ย ในทางตรงข้าม ผูจ้ ดั หามาขายในราคาแพง
ขายได้นอ้ ย หากขายในราคาถูกขายได้มาก เป็ นการหากฎเศรษฐศาสตร์ ที่อธิ บาย
พฤติกรรมมนุษย์
นอกจากนี้ Bawerk ยังได้อธิ บายทฤษฎีทุนและอัตราดอกเบี้ยไว้ดว้ ย ทุนทําหน้าที่สองอย่าง
หน้าที่แรก เป็ นปั จจัยการผลิตในกระบวนการผลิต หน้าที่ที่สอง เป็ นทางที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และ
อัตราดอกเบี้ยควรเป็ นเท่าไร ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 4 อย่าง ความต้องการในปั จจุบนั มีผลมากกว่าความ
ต้องการในอนาคต , การคาดคะเนในอนาคตสดใสกว่าในปั จจุบนั (ในเรื่ องรายได้ ราคาสิ นค้าใน
อนาคตจะแพงกว่าปั จจุบนั ) , การคาดคะเนในอนาคตอาจไม่สดใสกว่าในปัจจุบนั ในเรื่ องความต้อง
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การบริ โภคสิ นค้าในปั จจุบนั จะมีความชอบมากกว่าในอนาคต และสิ นค้าในปัจจุบนั มีคุณภาพ สู ง
กว่าสิ นค้าในอนาคต
• ทฤษฎีมูลค่าปั จจัยการผลิต กลุ่มนี้มีความเห็นว่า มูลค่าของปั จจัยการผลิต (ทุน แรงงาน
ที่ดิน) เกิดจากประโยชน์ที่ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดขึ้น คือ การนําไปใช้เป็ นปั จจัยในการ
ผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ป ซึ่ งสิ นค้าสําเร็ จรู ปมีมูลค่า มูลค่าของปั จจัยการผลิตจึงมีมูลค่าตาม
สิ นค้าสําเร็ จรู ป และให้กฎผลผลิตหน่วยสุ ดท้าย (MP) เป็ นวิธีการกําหนดมูลค่าปัจจัย
การผลิตแต่ละประเภท (จะเห็นได้วา่ กฎผลผลิตหน่วยสุ ดท้าย (MP) กลุ่มคลาสสิ ค
โดยเฉพาะริ คาร์ โด ก็ได้ใช้เกณฑ์น้ ีเช่นกันวัดค่าเช่าจากที่ดิน และเรี ยกว่า Economic
Rent – เป็ นการขยายความอธิ บายให้ครอบคลุมปั จจัยการผลิตอื่น) วิธีหามูลค่าของ
ปั จจัยการผลิตพิจารณาร่ วมกับสิ นค้าสําเร็ จรู ป เมื่อนําปัจจัยการผลิตออกจากการผลิต
หนึ่งหน่วยแล้วดูวา่ ผลผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ปทั้งหมดลดลงเท่าใด มูลค่าของผลผลิตที่
ลดลงคือ มูลค่าของปั จจัยการผลิตส่ วนนั้น สรุ ปได้วา่ พวกนี้ใช้แนวคิดมูลค่าสิ นค้า
สําเร็ จรู ปมากําหนดราคาปั จจัยการผลิต และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนเพิม่ มาหาค่า
ของปั จจัยการผลิตแต่ละส่ วนในระบบการผลิต 50

แนวคิดของลัทธิคลาสสิ ค VS ลัทธิคลาสสิ คใหม่
เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างในทฤษฎีที่สาํ คัญของกลุ่มคลาสสิ คใหม่และคลาสสิ ค
เลือกทฤษฎีที่สาํ คัญมากล่าว คือ

เราพอที่จะ

1. ทฤษฎีมูลค่า หรื อทฤษฎีราคา ลัทธิ คลาสสิ คได้กล่าวถึงมูลค่าสิ นค้าในเทอมของมูลค่า
การใช้และมูลค่าการแลกเปลี่ยน ริ คาร์ โดเห็นว่าควรเป็ นต้นทุนการผลิต ส่ วนคลาสสิ คใหม่กล่าวว่า
เป็ น “ราคา” ซึ่ งก็คือมูลค่าการแลกเปลี่ยนในสมัยก่อนที่ยงั ไม่ใช้เงินตรานัน่ เอง
นอกจากนี้
50

แนวคิดมูลค่าปัจจัยการผลิตในพวกนีโอคลาสสิ คที่สาํ คัญ และเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และขยายความให้ชดั เจนขึ้น
คือ J.B Clark ได้สร้างทฤษฎีประสิ ทธิผลเพิ่มหน่วยสุดท้าย (Marginal Productivity Theory of Distribution ; ใน
บางแห่งเรี ยกว่า ทฤษฎีผลิตภาพเพิม่ หน่วยสุดท้าย) ให้หลักว่า ประสิ ทธิผลเพิม่ หน่วยสุดท้ายเป็ นตัวกําหนดมูลค่า
ของปัจจัยการผลิต โดยสมมุติให้การผลิตมีปัจจัยหนึ่งที่พจิ ารณาและให้ปัจจัยการผลิตอื่นคงที่ การใส่ปัจจัยการ
ผลิต เมื่อเพิ่มปริ มาณมากขึ้นก็ยงั คงเกิดกฎแห่งการลดน้อยถอยลงตามแนวคิดของริ คาร์โด ทําให้มลู ค่าสิ นค้าสําเร็ จ
รู ปหน่วยท้าย ๆ จะมีมูลค่าลดลง แต่ตอ้ งคิดมูลค่าปั จจัยการผลิตนั้นให้เท่ากับมูลค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายที่เกิดขึ้น
ในกรณี ที่มีการแข่งขันเสรี การเข่งขันว่าจ้างปัจจัยจะประกันมิให้มีการตอบแทนปัจจัยตํ่ากว่ามูลค่าผลผลิตหน่วยสุด
ท้ายที่ก่อให้เกิดขึ้น เพราะถ้าจ่ายตํ่ากว่าก็จะมีนายจ้างคนอื่นจ้างปั จจัยหน่วยนั้นไป
ดังนั้น ภายใต้ระบบ
การแข่งขันเสรี จริ ง ๆ การกระจายรายได้ยอ่ มยุติธรรม เพราะแต่ละปั จจัยการผลิตได้รับค่าตอบแทนส่วนที่ตนก่อให้
เกิดขึ้น
แต่ถา้ เป็ นระบบผูกขาดสิ นค้าสําเร็จรู ปหรื อการผูกขาดการจ้างงาน การขูดรี ดแรงงานจะเกิดขึ้น เพราะ
ผูผ้ กู ขาดสามารถจ่ายค่าจ้างให้ต่าํ กว่ามูลค่าของผลผลิตของแรงงานคนสุดท้าย
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ลัทธิ คลาสสิ คใหม่ เห็นว่า ราคากําหนดจากอุปสงค์และอุปทาน เหตุผลเพราะมนุษย์มีพฤติกรรมใน
การซื้ อของเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู้ ริ โภค และกําไรสู งสุ ดแก่ผผู้ ลิต มาร์ แชลได้อธิ บาย
ราคาตลาดโดยแสดงเป็ นกราฟ ให้เห็นการทํางานของอุปสงค์และอุปทานทําให้เกิดราคาตลาด อัน
เป็ นราคาที่พอใจของผูซ้ ้ื อผูข้ ายจํานวนมาก ตามวิธีทางคณิ ตศาสตร์ และเป็ นการประนี ประนอมแนว
ความคิดของทั้งสองกลุ่มให้อรรถประโยชน์และต้นทุนเป็ นผูก้ าํ หนดมูลค่าสิ นค้า
2. การกระจายรายได้ (หรื อการวิภาครายได้) ลัทธิ คลาสสิ คกล่าวถึงการแบ่งสรรรายได้เป็ น
ดอกเบี้ยตกแก่เจ้าของเงิน ค่าเช่าตกแก่เจ้าของที่ดิน กําไรตกแก่นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และค่าจ้าง
ตกแก่คนงาน
ลัทธิ คลาสสิ คใหม่เข้ามาอธิ บายถึงการกําหนดสิ่ งเหล่านี้ควรเป็ นเท่าไร โดยใช้
คณิ ตศาสตร์ เพื่อช่วยให้แจ่มแจ้งขึ้น
ทฤษฎีค่าจ้างเท่ากับกองทุนที่กาํ หนดไว้ (Wage Fund Theory of Wage) ที่ J.S. Mill แห่ง
สํานักคลาสสิ คอธิ บายไว้ ซึ่ งมีผคู ้ า้ นว่าฝี มือแรงงานไม่เท่ากันจะให้ค่าจ้างเท่ากันไม่ได้ กองทุนค่าจ้าง
กําหนดไว้แน่นอนไม่ถูกต้องนัก
J.B. Clark ลัทธิคลาสสิ คใหม่กลับเห็นว่า ค่าจ้างควรเท่ากับ
ประสิ ทธิ ผลเพิ่มหน่วยสุ ดท้าย (Marginal Productivity Theory of Wage) 51 จึงจะถูก คือจ่าย
ตามผลงานที่คนงานผลิตได้
50

3. กฎของซายน์ (Say’s Law) ที่วา่ อุปทานสร้างอุปสงค์ (Supply creates its own demand)
ซึ่ งในระยะยาวแล้วอุปทานจะเท่ากับอุปสงค์ ลัทธิ คลาสสิ คใหม่โดยมาร์ แชล ได้อธิ บายเรื่ องของ
เวลาให้ละเอียดขึ้น โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็ นระยะสั้นและรายะยาว ในระยะสั้นผลิตขึ้นมาจะยัง
ขายไม่หมด แต่หากเป็ นระยะยาวจะขายได้หมดตามกฎของซายน์
สรุ ป กลุ่มคลาสสิ คพิจารณา
ทุกอย่างในเทอมของดุลยภาพและเป็ นระยะยาว แต่กลุ่มคลาสสิ คใหม่จะแบ่งละเอียดขึ้นแบ่งออก
เป็ นระยะสั้นและระยะยาว
4. ลัทธิ การมองในแง่ร้าย (Pessimism) ของริ คาร์ โดและมัลธัสที่วา่ ประชากรเพิ่มมากกว่า
อาหารจะทําให้ผคู ้ นล้มตายเพราะขาดอาหาร และกฎแห่งการลดน้อยถอยลงเพราะประชากรมากแต่
ที่ดินทํากินยังเท่าเดิม สาเหตุน้ ีทาํ ให้เกิดค่าเช่าในประเทศด้อยพัฒนา
ลัทธิ คลาสสิ คใหม่กลับ
เห็นว่า ในประเทศพัฒนาประชากรเพิม่ จะเป็ นแรงงานช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําให้สังคมดีข้ ึน
แรงงานเป็ นสิ่ งที่ประเทศพัฒนาขาดแคลน

51

ระวังสับสนการใช้ Marginal Productivity เพราะในที่น้ ีหมายถึง คนที่เพิ่มเข้ามาในการผลิตและทําให้เกิดผลผลิต
ส่วนนี้จึงควรเป็ นค่าจ้างของแรงงาน เป็ นการดูในลักษณะ MP แต่ในเศรษฐศาสตร์มหภาค (บทท้าย ๆ ) จะอธิบาย
การเพิ่มของประสิ ทธิภาพนั้นเกิดจากปั จจัยการผลิตเกิดประสิ ทธิผลเพิ่มขึ้น หมายถึงคนเท่าเดิมแต่มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้นผลผลิตผลิตได้เพิ่มขึ้น สิ่ งที่เกิดนี้อาจเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรื อประสิ ทธิภาพการผลิตเพิ่มก็ได้ ...
ผูเ้ ขียน
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แนวคิดลัทธิคลาสสิ คใหม่
อัลเฟรด มาร์ แชล (Alfred Marshall , 1842 - 1924)
อัลเฟรด มาร์ แชล เกิดที่กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็ นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยเครมบริ ดจ์ เป็ นเวลา 30 ปี จนกลายเป็ นสํานัก เรี ยกสํานักเครมบริ ดจ์ ซึ่ งใช้เป็ นหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษในสมัยนั้น มาร์ แชลเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ที่ชาํ นาญ แต่การ
อธิ บายเศรษฐศาสตร์ จะใช้รูปหรื อกราฟอธิ บาย และใช้คณิ ตศาสตร์ เพิม่ เติมในเชิงอรรถเท่านั้น เพราะ
ตระหนักถึงความจริ งที่วา่ คณิ ตศาสตร์ ใช้ได้ดีในการแสดงความคิดหลักของทฤษฎีเท่านั้น จะไม่ใช้
เปรี ยบเทียบทฤษฎีน้ นั กับข้อเท็จจริ งในโลกจริ ง
ดังนั้น เวลาอธิ บายทฤษฎี มาร์ แชลจะพยายาม
ยกตัวอย่างรอบ ๆ ตัวในโลกนี้ เพื่อยืนยันว่าทฤษฎีของเขาสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ๆ
มาร์ แชลให้คาํ จํากัดความของวิชาเศรษฐศาสตร์ วา่ เป็ นวิชาที่ศึกษามนุษย์ในการดําเนินธุ รกิจ
ตามปกติวสิ ัย เพื่อการกินดีอยูด่ ี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
ดังนั้นจึงต้องศึกษาทั้งมนุษย์
สิ นค้าและบริ การ ควบคู่กนั ไป การศึกษาจึงต้องค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งหรื อกฎในวิชาเศรษฐศาสตร์
ซึ่ งเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย์ จึงไม่แน่นอนเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ แต่กฎต่าง ๆ ของเศรษฐ
ศาสตร์ ก็มีความเป็ นจริ งอยูม่ ากและค่อนข้างแน่นอน แต่จะให้แน่นอนเหมือนทางวิทยาศาสตร์ยอ่ ม
เป็ นไปไม่ได้
แต่กฎในทางเศรษฐศาสตร์ จะทําให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ จาก
การกระทําของมนุษย์ เพราะมนุษย์ตอ้ งการสิ นค้าและบริ การสําหรับครองชีพ เนื่องจากสิ นค้าและ
บริ การให้ความพอใจในการบริ โภค เมื่อมีความต้องการก็ตอ้ งมีการผลิตสิ นค้าและการบริ การขึ้นมา
ดังนั้น มาร์ แชลและนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นคลาสสิ คใหม่จึงพิจารณา การผลิต การบริ โภค การแลก
เปลี่ยน และการกระจายรายได้ เป็ นหลักในการคิดทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ 52
กฎเศรษฐศาสตร์ ที่มาร์ แชลค้นพบและวิธีการสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ จะเหมือน
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่เราใช้ศึกษากันอยูใ่ นปั จจุบนั แต่จะอธิบายเพียงสั้น ๆ และกล่าวถึง
แนวความคิดที่ซ่อนอยูเ่ บื้องหลังการสร้างขึ้นมามากกว่า อาทิเช่น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิ ค
มีสมมุติฐานว่า หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีขนาดเล็ก มีจาํ นวนมากมาย และแข่งขันกันอย่างเสรี
ไม่มีการผูกขาดหรื อการรวมกลุ่มอิทธิพลในลักษณะใด ๆ เลย ภายใต้ขอ้ สมมุติฐานนี้ทฤษฎีนีโอ
คลาสสิ คชี้ให้เห็นว่า มูลค่าของสิ นค้าและปั จจัยการผลิตถูกกําหนดขึ้นอย่างไรและเหมาะสมแล้ว
อย่างไร
มาร์ แชล สร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่พิจารณารายละเอียดไปถึงระดับบุคคล ทั้งในด้านของ
ผูซ้ ้ื อและแหล่งผลิต
ในด้านผูซ้ ้ื อถูกสร้างขึ้นมาด้วยกฎของอุปสงค์ แนวทางการสร้างทฤษฎีอยู่
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ภายใต้ทฤษฎีการตัดสิ นใจของบุคคลที่กาํ หนดให้มีงบประมาณของตน ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขในสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ และยังคงแนวคิดเดิมที่ให้คนแสวงหาความพอใจสู งสุ ดจากการบริ โภคสิ นค้าและได้
อรรถประโยชน์รวมสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นการบรรลุความสุ ขสู งสุ ดของมนุษย์และได้กฎการบริ โภคของผูซ้ ้ื อ
ภายใต้เส้นอุปสงค์ ที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสิ นใจที่จะบริ โภคสิ นค้าจํานวนเท่าใด ณ ราคาที่กาํ หนด
ไว้ พร้อมกับบรรลุสวัสดิการของตนเองที่ได้ความพอใจสู งสุ ด แต่ก็ยงั เป็ นระดับบุคคล
เมื่อมาร์ แชลสร้างกฎการบริ โภคของผูซ้ ้ื อได้แล้ว ก็มีการประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางจากเส้น
อุปสงค์ที่หามาได้ พยายามอธิ บายให้ใกล้เคียงกับโลกจริ งที่วา่ สิ นค้าและบริ การอาจมีสินค้าอื่นมา
ทดแทนกันได้ บางครั้งทดแทนได้มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ลกั ษณะของสิ นค้า สรุ ปได้วา่ สิ นค้า
บางชนิดจัดว่าเป็ นสิ นค้าจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ไม่สามารถเลื่อนเวลาการบริ โภคออกไปได้และไม่
สามารถหาสิ นค้าอื่นมาทดแทนได้ จะมีความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่าํ
สิ นค้าที่มีการทดแทนกันได้
มากและไม่มีความจําเป็ นมักจะมีความยืดหยุน่ สู ง กฎเศรษฐศาสตร์ ดา้ นการบริ โภคจึงใช้สูตรความ
ยืดหยุน่ 53 มาอธิ บาย สามารถอธิ บายเศรษฐศาสตร์ ในโลกแห่งความเป็ นจริ งได้ค่อนข้าง
เหมาะสมมากและสามารถใช้มาได้จนถึงปั จจุบนั อธิ บายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดี
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หน่วยผลิต มาร์ แชล กําหนดให้การผลิตต้องใช้ปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน ผูป้ ระกอบการ
และที่ดิน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ของระบบเศรษฐกิจที่เป็ น
ความเชื่อของพวกคลาสสิ ค มาร์ แชลได้แสดงให้เห็นในรู ปของกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนก็คือ การผลิตจะ
บริ หารให้อยูใ่ นรู ปของการผลิตต้นทุนตํ่าสุ ด (Minimize Cost) หรื อถ้ามีทรัพยากรจํากัดจํานวนหนึ่งก็
ต้องผลิตให้ได้สินค้ามากที่สุด (Maximize Output) ถือได้วา่ เป็ นการผลิตที่บรรลุในด้านประสิ ทธิ ภาพ
แล้ว และยังได้แสดงรายละเอียดของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตระหว่างทุน และแรงงาน ไว้อย่าง
ชัดเจน
กฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return to Scale) มาร์ แชล เห็นว่า ปั จจัย
การผลิตบางชนิดมีจาํ นวนจํากัด เช่นที่ดิน เมื่อเพิ่มทุน แรงงาน แต่ที่ดินเพิ่มไม่ได้ในท้ายสุ ดก็ยงั เกิด
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สูตรความยืดหยุน่ เป็ นการหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในปริ มาณต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในราคา (หรื อ
รายได้)
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ถ้าหากค่าที่ได้เป็ นบวกตัวแปรจะสัมพันธ์ในทางเดียวกัน แต่ถา้ เป็ นลบจะตรงกันข้าม
ขนาดของปริ มาณการ
เปลี่ยนแปลง จะเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ในปริ มาณเมื่อเทียบกับราคาเปลี่ยนไป 1 %
ถ้า Eราคา = 1 เรี ยกว่า Unitary
Elasticity , Eราคา < 1 เรี ยกว่า Inelasticity , Eราคา > 1 เรี ยกว่า Elasticity
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ผลตามกฎนี้เช่นเดิม
แต่ในด้านอุตสาหกรรมสามารถเพิม่ ปั จจัยการผลิตได้ท้งั เครื่ องจักร และ
แรงงาน แต่ผลได้อาจเป็ นไปได้หลาย ๆ กรณี อาจเกิดการประหยัดในขนาดการผลิต (Economy of
Scale) ก็ได้ โดยแสดงออกมาในรู ปของผลตอบแทนต่อขนาด (Return to Scale) ของฟังก์ชน่ั การ
ผลิตประกอบด้วย ผลตอบแทนคงที่ (Constant Return to Scale) ผลตอบแทนลดลง (Decreasing
Return to Scale) กฎแห่งการลดน้อยถอยลงทํางานในฟังก์ชนั่ การผลิต
และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
(Increasing Return to Scale) กฎของการประหยัดในการผลิตเป็ นตัวทํางานในฟังก์ชนั่ การผลิต
นอกจากนี้
มาร์ แชลยังได้แสดงในรู ปแบบการประหยัดในขนาดการผลิต ให้ชดั เจนว่า
เกิดจากกรณี ใดบ้าง
ประกอบด้วยการประหยัดในขนาดการผลิตภายในโรงงาน เรี ยกว่า Internal
Economy of Scale เป็ นการบริ หารการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น หรื อมีการจัดการ
บริ หารในสํานักงานที่ดีข้ ึนกว่าเดิม และการประหยัดในขนาดการผลิตมาจากภายนอก ( External
Economy of Scale) เป็ นผลมาจากการรวมกลุ่มการผลิตของอุตสาหกรรม (Cluster) หรื อจากระบบ
คมนาคมที่สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพในระบบเศรษฐกิจ
ทฤษฎีอุปสงค์ – อุปทาน
มาร์ แชล ให้ความเห็นว่า มูลค่าของสิ นค้าจะถูกกําหนดจาก
อุปสงค์และอุปทานร่ วมกันเป็ นราคาดุลยภาพในตลาด ราคานี้เป็ นตัวกําหนดมูลค่าสิ นค้าที่แท้จริ ง
เป็ นการประนีประนอมแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นว่าอรรถประโยชน์
(ประโยชน์) เป็ นตัวกําหนด แต่อีกกลุ่มเห็นว่าต้นทุนการผลิตเป็ นตัวกําหนดมูลค่าสิ นค้า แต่เมื่อ
มาร์ แชล์ใช้ทฤษฎีอุปสงค์ – อุปทาน ก็เป็ นการยอมรับหลักการของทั้งสองฝ่ ายเป็ นตัวกําหนดมูลค่า
สิ นค้า สําหรับการหาราคาดุลยภาพเส้นอุปสงค์ของมาร์ แชลนั้นเป็ นของบุคคลตามข้อสมมุติการ
วิเคราะห์ เมื่อจะวิเคราะห์ภาพรวมจะต้องหาเส้นอุปสงค์ของตลาด เป็ นการรวมอุปสงค์ของทุกคน
ในตลาด ฝ่ ายผูผ้ ลิตก็ตอ้ งใช้เส้นอุปทานที่เป็ นตัวแทนของผูผ้ ลิต ซึ่ งสะท้อนการหากําไรสู งสุ ดของ
ทุกบริ ษทั ดังนั้นราคาดุลยภาพนอกจากเป็ นตัวกําหนดสิ นค้าแล้ว ยังเป็ นการประสานผลประโยชน์
ของทุกฝ่ ายในสังคมด้วย การเคลื่อนตัวของเส้นอุปสงค์อุปทานที่เนื่องมาจากปั จจัยอื่นที่มิใช่ราคา
จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด ดุลยภาพในตลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เป็ นการนํากฎเศรษฐ
ศาสตร์ ที่มาร์ แชลได้คน้ พบมาอธิ บายปรากฏการณ์จริ งทางเศรษฐศาสตร์และมีเหตุผลให้สามารถเป็ น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
สิ่ งหนึ่งที่มาร์ แชลเห็นได้จากเส้นอุปสงค์ มีส่วนที่เป็ นสามเหลี่ยมด้านบนเกิดขึ้น มาร์ แชล
แปลกใจว่าคืออะไร จึงเรี ยกส่ วนนี้วา่ ส่ วนเกินผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Surplus) หมายถึง ส่ วนที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับเกินกว่าจ่ายจริ ง ส่ วนเกินนี้วดั จากอรรถประโยชน์ที่ได้รับ หักออกด้วย จํานวนเงินที่
จ่ายจริ ง จึงตีความได้วา่ ส่ วนที่รับเพิ่มเป็ นความรู้สึกทางจิตใจไม่เห็นเป็ นตัวเงิน
ต่อมามีนกั
เศรษฐศาสตร์ นาํ ไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์จริ งในหลาย ๆ กรณี เช่น การตั้งราคาลําเอียง (Price
Discrimination)
126

P

Q

รู ปภาพที่ 5.2 ส่ วนเกินผูบ้ ริ โภค
ในเรื่ องของเวลา มาร์ แชล กล่าวถึงทฤษฎีอุปสงค์ – อุปทาน จะต้องแบ่งระยะเวลาออกเป็ น
3 ระยะ ระยะเพียงชัว่ ครู่ อุปสงค์และอุปทานอาจผันแปรไปด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าได้ แต่เป็ น
การเกิดเพียงชัว่ ครู่ และจะมีการปรับตัวต่อไป ระยะสั้น อุปสงค์และอุปทานยังไม่สามารถปรับตัว
ให้เท่ากันได้อย่างปกติ แต่ก็ทาํ ได้ดีกว่าระยะแรก ระยะยาว เหตุการณ์ปรับเข้าสู่ ปกติอุปสงค์และ
อุปทานจะเท่ากัน ราคาเป็ นปกติ การแบ่งระยะเวลายังใช้ในด้านการผลิตด้วย
ความเห็นในเรื่ อง
ระยะเวลานั้นมีความแตกต่างจากพวกคลาสสิ ค เพราะกลุ่มนี้จะคิดว่าทุกอย่างจะต้องปรับตัวเข้าสู่
ระดับธรรมชาติในระยะยาวประการเดียว เช่น ราคาธรรมชาติ ค่าจ้างธรรมชาติ และการปรับตัว
สามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว
ทฤษฎีการกระจายรายได้ การกําหนดราคาของปัจจัยการผลิตทั้งทุน แรงงาน ผูป้ ระกอบการ
ที่ผา่ นมา นักเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดไว้มากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็ นการเสนอในด้านอุปสงค์ของ
ปั จจัยการผลิตทั้งสิ้ น แต่มาร์ แชลกลับเห็นว่าทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเป็ นสิ่ งกําหนดราคาปั จจัย
การผลิตในตลาดที่แท้จริ ง การทํางานของตลาดจะต้องประกอบด้วยสองด้านจึงจะเป็ นการอธิ บาย
ทฤษฎีที่ถูกต้องสมบูรณ์
ในสํานักออสเตรี ยให้กาํ หนดจากผลผลิตเพิ่ม (MP) ของปัจจัยการผลิต
ที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้นขึ้นมา ส่ วน J.B. Clark ผูเ้ สนอทฤษฎีประสิ ทธิ ผลเพิ่มหน่วยสุ ดท้าย ได้ขยาย
ความเพิ่มเติมให้ใช้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหน่วยสุ ดท้ายเป็ นเกณฑ์การคิดมูลค่า ซึ่ งก็อยูใ่ นส่ วนของอุปสงค์
ทั้งสิ้ น
ในกรณี ของแรงงานการตัดสิ นใจของแรงงานจะเป็ นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทํางาน
กับเวลาว่าง โดยมุ่งแสวงหาความพอใจให้ตนเองสู งสุ ด และนําเสนอการตัดสิ นใจในรู ปของเส้น
อุปทานของแรงงาน
ดุลยภาพในตลาดแรงงานจึงเกิดจากการทํางานทั้งสองด้านของอุปสงค์
และอุปทานของแรงงาน
ทฤษฎีความต้องการถือเงินของมาร์ แชล 54 เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายในตลาดการเงิน ขยายความ
ต่อเนื่องมาจากพวกคลาสสิ ค โดยมาร์ แชลเห็นว่า อุปสงค์การถือเงินของคนมีสาเหตุ 2 ประการคือ
53

54

นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ คอีกท่านหนึ่งที่ได้เสนอทฤษฎีปริ มาณเงินไว้
Irving Fisher เสนอสูตร
การแลกเปลี่ยน (Equation of Exchange) M.V + M´ .V´ = P . T
Fisher คิดสูตรนี้ข้ นึ ก็ยงั คงตอกยํ้า
แนวคิดเดิมที่เมื่อปริ มาณเงิน (M) เพิ่มขึ้น จะทําให้ราคา (P) เพิ่มขึ้น ถ้าปริ มาณสิ นค้า (T) และการหมุนเวียนของ
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เพื่อช่วยให้การใช้จ่ายเป็ นไปอย่างราบรื่ น และคาดคะเนว่าราคาสิ นค้าจะลดลงทําให้คนโดยทัว่ ไป
ต้องการถือเงินไว้ ซึ่ งจะเป็ นสัดส่ วนกับรายได้ประชาชาติ (Y) เขียนสมการได้เป็ น
M = k.P.Y
k เป็ นอัตราส่ วนที่มาร์ แชลกล่าวถึง บางคนเรี ยกว่า Marshallian k การอธิ บายยังเหมือน
กับพวกคลาสสิ ค
ถ้ากําหนดให้ k และ Y คงที่ การเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงิน (M) จะทําให้เกิด
เงินเฟ้ อ คือ ราคา (P) เปลี่ยนแปลง
ถึงแม้วา่ จะดูเหมือนทฤษฎีของมาร์ แชลมีการอธิ บายที่สมเหตุผล แต่กม็ ีขอ้ บกพร่ องที่ยงั ไม่
สามารถแก้ไขได้ในเชิงเทคนิ ค เพราะทฤษฎียงั ใช้การวิเคราะห์บางส่ วน (Partial Equilibrium) ใน
ความเป็ นจริ ง ตัวแปรต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กนั แต่การสร้างสมการคณิ ตศาสตร์ เพื่อแสดงความ
สัมพันธ์อนั สลับซับซ้อนเป็ นรู ปแบบเชิงกลไกซึ่ งใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้จึงเสนอการวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เพียงบางส่ วน โดยสมมุติให้ตวั แปรอื่น ๆ คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกว่า
เป็ นตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) ส่ วนตัวแปรที่มีความสําคัญมาก ๆ ก็นาํ มาใช้อธิ บาย
ในทฤษฎี เรี ยกว่า ตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) นอกจากนี้ ข้อสมมุติฐานในการวิเคราะห์
ทฤษฎีเกือบทั้งหมดที่ให้มีลกั ษณะของหน่วยเศรษฐกิจแต่ละแห่งมีขนาดเล็ก มีจาํ นวนมากมาย และ
แข่งขันกันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาด
แต่ในโลกแห่งความจริ ง ลักษณะตลาดสิ นค้ากลับเป็ นไป
ในทิศทางตรงข้าม ตลาดแข่งขันแบบเสรี อย่างแท้จริ งเกือบหาไม่ได้ในเศรษฐกิจ กลับกลายเป็ นว่า
ยิง่ นานเท่าใดการแข่งขันในตลาดกับจะเป็ นตลาดที่โน้มเอียงไปสู่ ตลาดแบบผูกขาดมากกว่า
ลีออง วอลลัส (Leon Walras , 1834 - 1910)
วอลลัส เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส
ผลงานที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั เขาคือ ทฤษฎี
ดุลยภาพทัว่ ไป (General Equilibrium) ที่อยูใ่ นรู ปแบบทางเศรษฐศาสตร์
ส่ วนใหญ่เขาจะใช้
คณิ ตศาสตร์ มาอธิ บายเศรษฐศาสตร์ เรื่ องนี้เขียนอยูใ่ นหนังสื อ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ บริ สุทธิ์ ที่สร้าง

เงิน (V) คงเดิม แต่ Fisher ให้ความสําคัญกับธนาคารต่อปริ มาณเงิน เพราะเห็นว่า V และ T มักกําหนดจากนิสยั
และประเพณี เทคโนโลยีและการจัดตั้งโรงงาน เช่น นิสยั ชอบซื้อของในวันเทศกาล และชอบซื้อสิ นค้าที่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ออกมา
ค่า V และ T มักจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงิน แต่ค่าทั้ง
สองจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่ปริ มาณเงินเปลี่ยนมือหมุนเร็ วธุรกิจซื้อง่ายขายคล่องผลิตสิ นค้าได้มากขึ้น ราคามัก
เปลี่ยนไป จึงต้องดูที่ M´ เงินฝากเผื่อเรี ยกในธนาคาร และ V´ การหมุนเวียนของเงินฝากเผื่อเรี ยก

128

ชื่อเสี ยงให้เขามากที่สุด
ผลิต

ในหนังสื อเล่มนี้ก็ยงั กล่าวถึง ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 55 และทฤษฎีการ
54

ดุลยภาพทัว่ ไป (General Equilibrium) และดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium) ดุลย
ภาพบางส่ วนเป็ นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ส่ วนย่อยกับสิ นค้าอย่างหนึ่งในตลาดแห่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ และเป็ นอิสระอยูโ่ ดดเดี่ยวแยกจากแห่งอื่น ๆ
การศึกษาวิเคราะห์สินค้าชนิดเดียว
จะทําให้ง่ายไม่สับสน หากคุน้ เคยและเข้าใจดีแล้ว ทําให้ง่ายแก่การศึกษาเข้าใจในส่ วนรวม แต่ใน
โลกแห่งความเป็ นจริ งจะมีหลายตลาดแต่ละตลาดขายสิ นค้าหลายชนิด
เทคนิคที่ใช้วเิ คราะห์จึง
กําหนดให้สิ่งอื่น ๆ คงที่ (Ceteris Paribus)
ดุลยภาพทัว่ ไป เป็ นการศึกษาวิเคราะห์หาสมดุล (อุปสงค์และอุปทาน) ที่เกิดขึ้นกับสิ นค้า
หลายอย่างในหลายตลาด ทั้งในเรื่ องราคาและปริ มาณภายใต้การแข่งขันสมบูรณ์ (เสรี ) ดุลยภาพ
ทัว่ ไปย่อมอธิ บายได้ในลักษณะเช่นเดียวกับดุลยภาพบางส่ วน เพราะในทางสถิติแล้วเมื่อนําเอาดุลย
ภาพบางส่ วนของสิ นค้าทุกชนิดจากทุกตลาดมารวมกันก็จะเป็ ดดุลยภาพทัว่ ไป หากสิ นค้าทั้งหลาย
ราคาปกติ ไม่ขาดแคลนหรื อมีมากเกินไปก็จะเกิดดุลยภาพในตลาด
แต่ถา้ เกิดความไม่สมดุลขึ้น
ก็จะเกิดความปั่ นป่ วน เมื่อสิ นค้าอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะกระทบถึงสิ นค้าอื่น เพราะมีความ
เกี่ยวพันซึ่ งกันและกัน
หากจะปรับตัวให้เกิดสมดุลขึ้นอีก ต้องใช้จกั รกลการปรับตัวด้านราคา
(Price Adjustment) และการปรับตัวด้านปริ มาณสิ นค้า (Quantity Adjustment)
P P

P

e

Q

Q

e

รู ปภาพที่ 5.3 การปรับตัวด้านราคาปริ มาณ

55

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เนื่องจากสิ นค้าที่นาํ มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีหลายชนิด ดังนั้น เพื่อความสะดวกใน
การแสดงราคาสิ นค้า จึงต้องมีสินค้ามาตรฐาน (Numeraire) ซึ่ งจะใช้เป็ นมาตรฐานสําหรับแสดงราคาของสิ นค้า
อื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อความสะดวกในกระบวนการแลกเปลี่ยนที่นาํ ไปสู่ราคาดุลยภาพของสิ นค้าทั้งหมด เพราะจะมี
การแลกเปลี่ยนทางอ้อมหรื อการหาประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาสิ นค้าต่าง ๆ (Arbitrage) ด้วย
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การปรับตัวด้านราคาและปริ มาณ จะพิจารณาจากจุดแรกที่เกิดดุลยภาพจะได้ราคาดุลยภาพ
และปริ มาณดุลยภาพ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง (Shock) ทําให้ตลาดเคลื่อนตัวออกจาก
ดุลยภาพก็จะเกิดปั ญหาอุปสงค์มากกว่าอุปทาน หรื ออุปสงค์นอ้ ยกว่าอุปทาน การอธิ บายก็จะใช้กฎ
อุปสงค์และอุปทานกําหนดราคาของพวกอรรถประโยชน์เพิ่ม
ถ้าสิ นค้าใดมีอุปทาน < อุปสงค์
ราคาก็จะสู ง แต่ถา้ อุปทาน > อุปสงค์ ราคาก็จะลด จนเข้าสู่ ดุลยภาพ
การปรับตัวด้านปริ มาณก็
อธิ บายเหมือนกันแต่เปลี่ยนราคาเป็ นปริ มาณ
สรุ ปได้วา่ ดุลยภาพบางส่ วนของสิ นค้าชนิดหนึ่ง
ทําเป็ นสมการได้ S1 = D1 เป็ นจุดกําหนดราคาและปริ มาณของสิ่ งนั้น และสมมุติให้สิ่งอื่น ๆ คงที่
(Ceteris Paribus) ส่ วนดุลยภาพทัว่ ไป เขียนเป็ นสู ตรคือ
S1 + S2 + S3………. + Sn = D1 + D2 + D3………. + Dn
ซึ่งจะมีตวั แปรจํานวนมาก และมีตวั แปรที่ไม่รู้อยู่
การวิเคราะห์สมดุลทั้งหมดจึงทําได้ยากและ
สับสน แต่ในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศที่สมบูรณ์ก็
สามารถทําให้วเิ คราะห์ได้ และมีการนําไปใช้ในเศรษฐศาสตร์ ช้ นั สู ง
ทฤษฎีการผลิต
วอลลัสมีความเห็นว่า ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูซ้ ้ื อปัจจัยการผลิต เช่น
แรงงาน และนําไปผลิตสิ นค้าเพื่อขายสู่ ตลาด ตลาดจึงแบ่งออกเป็ นสองตลาดคือ ตลาดสิ นค้าและ
ตลาดปั จจัยการผลิต ดุลยภาพของการผลิตเกิดขึ้นจากการแข่งขันสมบูรณ์ และราคาสิ นค้าจะต้อง
เท่ากับผลรวมของราคาปั จจัยการผลิต หรื อก็คือ ต้นทุนการผลิต ซึ่ งเป็ นทฤษฎีมูลค่าของริ คาร์ โดที่
ตั้งไว้ เมื่อไรที่ราคาสิ นค้าสู งกว่าต้นทุนการผลิตก็จะเกิดกําไร ภายใต้การแข่งขันสมบูรณ์เมื่อมี
กําไรก็จะเป็ นการชักนําให้มีคู่แข่งเพิม่ ขึ้น ผลที่ตามมาราคาสิ นค้าลดลงจนสู่ ดุลยภาพ ผูป้ ระกอบการ
จะได้เฉพาะกําไรปกติ (Normal Profit)
ดังนั้น ตลาดในอุดมคติของพวกนีโอคลาสสิ คจึงเป็ น
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition Market) เพราะผูป้ ระกอบการไม่สามารถแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนเกินได้
เส้นอุปทานวกกลับ (Backward – Bending Supply) ตามปกติส้นอุปทานจะต้องสู งลาดขึ้น
จากซ้ายไปขวา แต่เส้นอุปทานแรงงานกลับมีการวกกลับ วอลลัสได้เห็นจากสภาพความเป็ นจริ ง
และได้อธิ บายว่า ปกติวสิ ัยของมนุษย์อยากทํางานน้อยชัว่ โมงแต่ได้ค่าจ้างมาก ไม่เต็มใจทํางานนาน
ชัว่ โมงนัน่ เอง เว้นแต่ได้รับค่าจ้างต่อชัว่ โมงสู งมากพอที่จะทดแทนความเจ็บปวดความเหนื่ อยจาก
การทํางานเป็ นอย่างนี้ เส้นอุปทานจะลาดสู งขึ้นตามปกติ
แต่ถา้ หากค่าจ้างสู งมากจริ งก็จะ
ลดชัว่ โมงการทํางานลงเพื่อนําไปพักผ่อนหย่อนใจ จึงเป็ นสาเหตุของเส้นอุปทานแรงงานวกกลับ
ตัวอย่างเช่น คนงานในสหรัฐอเมริ กาและเป็ นถิ่นที่แรงงานหายาก โดยเฉพาะกิจการผลิตรถยนต์
สหภาพแรงงานเข้มแข็ง คนไม่ยากทํางานนานชัว่ โมง หรื อทํางานในวันหยุด ชอบไปพักผ่อนหย่อน
ใจมากกว่า เพราะมีรายได้พอที่จะไปตากอากาศ เล่นกอล์ฟให้สนุกสนาน จนถึงกับฝ่ ายจัดการต้อง
ขอร้องหรื อทําความตกลงกับสหภาพแรงงาน ให้คนงานส่ วนหนึ่งต้องทํางานล่วงเวลาและทํางานใน
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วันหยุด เพราะตลาดมีความต้องการรถยนต์มากจนผลิตให้ไม่ทนั ในระยะเศรษฐกิจเฟื่ องฟูโดยเฉพาะ
กิจการรถยนต์ โดยคิดค่าแรงงานเพิ่มพิเศษให้เป็ น 2 – 3 เท่า
ค่าจ้างต่อชัว่ โมง
Substitution Effect
Leisure Preference
W1
E

W0

S

Income Effect
Work Preference

L1

จํานวนคนงาน
หรื อชัว่ โมงทํางาน

L0

รู ปภาพที่ 5.4 เส้นอุปทานแรงงานวกกลับ
ตามรู ป เส้นอุปทานจะลาดสู งขึ้นตามลักษณะปกติจนถึงจุด E เป็ นช่วงที่คนงานทนทํางาน
กับค่าจ้างที่เพิม่ ขึ้น (Work Preference) เพราะเป็ นจุดสมดุลระหว่างอุปสงค์ 56 และอุปทานแรงงาน
ค่าจ้างที่เพิ่มล่อใจให้ทาํ งาน (Income Preference)
แต่เมื่อรายได้สูงขึ้นมากกว่าจุดนี้เส้นอุปทาน
แรงงานจะวกกลับ หมายถึง นายจ้างยังจ่ายค่าจ้างสู งขึ้นแต่คนทํางานกลับลดลงเหลือจํานวน OL1
จํานวนคนงานที่ลดลงเพราะเหนื่อย ต้องการพักผ่อน (Leisure Preference) เป็ นผลการทดแทนการ
ทํางาน (Substitution Effect) เพราะมีรายได้สูงพอที่จะไปพักตากอากาศและพักผ่อนในด้านอื่น ๆ
จํานวนคนงานหรื อชัว่ โมงทํางานจึงลดลง นัน่ คือ เส้นอุปทานแรงงานวกกลับ หากคนงานขืนทน
ทํางานต่อไป จะทํางานช้าลงได้ผลผลิตลด (Marginal Disutility of Work) เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดใน
ประเทศก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมีค่าแรงสู ง
55

ภายหลัง ค.ศ. 1870 ระบบเศรษฐกิจยุโรปมีลกั ษณะเป็ นนายทุนผูกขาดชัดแจ้งขึ้นทุกที ผล
ของระบบทุนนิยมปรากฏอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สิน การกดขี่ขดู รี ด
แรงงาน เป็ นเครื่ องหมายของการกระจายรายได้ที่มิเพียงไม่เป็ นธรรมแต่แสดงให้เห็นถึงกลไกในด้าน
นี้ไม่มีอยูจ่ ริ งในทฤษฎีของพวกนีโอคลาสสิ ค
แต่นกั เศรษฐศาสตร์ ทุนนิยมก็มีความมัน่ ใจ เกิด
ความรุ่ งเรื องของเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นที่สุดในยุโรป ความมัง่ คัง่ ไม่
เพียงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศ ทั้งรัฐบาล นายทุน ต่างสนับสนุนเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุน
นิยมอย่างแน่นแฟ้ น
ถึงแม้วา่ แรงงานจะเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศและอยูใ่ นสภาพยากจน
แต่ก็ไม่มีอิทธิ พลเข้าไปสู่ การเมือง ทําให้ไม่สามารถมีอิทธิ พลต่อนโยบายรัฐบาลได้
56

อุปสงค์ของแรงงานหาจากตลาดสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ เป็ นมูลค่าปั จจัยการผลิตของแรงงานที่ผลิตได้และจ่าย
ให้เป็ นค่าจ้างกับแรงงานในการผลิตสิ นค้า ส่วนอุปทานแรงงานเป็ นการตัดสิ นใจภายใต้ Preference ของการเลือก
ทํางานและการพักผ่อนของคนงาน
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ในเวลาเดียวกันลัทธิ สังคมนิ ยมก็เริ่ มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็ นลัทธิ แก้ปัญหาใน
เรื่ องนี้โดยตรง แต่ก็ตอ้ งการล้มระบบทุนนิยมซึ่ งเป็ นกรณี สุดขั้วมากเกินไป ทําให้การประนีประนอม
ไม่เกิดขึ้น
กลุ่มลัทธิ เศรษฐกิจที่เน้นการประสานผลประโยชน์ภายในสังคมจึงสามารถเป็ น
แนวความคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ (Welfare Economic)
ทฤษฎีของพวกนีโอคลาสสิ ค ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งทางเศรษฐกิจปรากฏชัดเจน
ยิง่ ขึ้นเป็ นลําดับ นักเศรษฐศาสตร์ มีความคิดที่จะปรับปรุ งทฤษฎีให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง แต่
ก็มิได้มีเป้ าหมายเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมเหมือนพวกสังคมนิยม เพียงแต่ตอ้ งการปรับปรุ ง
แก้ไขระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมที่มุ่งเน้นประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ที่เป็ นเป้ าหมายหลักเดิมของพวก
นีโอคลาสสิ คให้เป็ นจริ ง เพราะกลไกในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถจะดําเนินด้วยตัวเองให้บรรลุเป้ า
หมายดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน
สิ่ งนี้เป็ นข้อบกพร่ อง
ของระบบเศรษฐกิจเสรี นิยมแบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีวแี่ ววของกลไกการ
ทํางานปรับตัวที่เป็ นกฎธรรมชาติหรื อระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี และมีผผู้ ลิตจํานวน
มากมาย ไม่มีพลังการแข่งขันที่เป็ นความเชื่อมาผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายตามทฤษฎีวา่ ไว้
แต่
กลายเป็ นว่าแนวโน้มกลับมาสู่ การผูกขาดมากกว่า ซึ่ งเป็ นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจเสรี ที่นกั
ทฤษฎีรุ่นก่อนไม่ยอมที่จะยอมรับและพยายามแก้ไขเข้าไปในทฤษฎี กลับเป็ นว่านักเศรษฐศาสตร์
ยอมรับปั ญหานี้แล้วพยายามสร้างกลไกอื่นเข้ามาทํางานแทน โดยกําหนดให้เป็ นหน้าที่ของรัฐ
ก่อนหน้านี้องั กฤษเป็ นผูน้ าํ และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลก
แต่ในช่วงต้น
ศตวรรษ 2000 ( ค.ศ. 1900 เป็ นต้นมา) ได้สูญเสี ยการเป็ นผูน้ าํ ทางเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด
เพราะ
อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริ กาและเยอรมันลํ้าหน้าอังกฤษ ทําให้องั กฤษต้องเสี ยตลาดในเมืองต่าง ๆ
ไป ส่ วนในประเทศมีการตื่นตัวทางด้านประชาธิ ปไตย แรงงานเรี ยกร้องเพื่อยกฐานะความเป็ นอยู่
ให้สูงขึ้น ปั ญหาเศรษฐกิจของอังกฤษคือการตอบสนองตามคําเรี ยกร้องของแรงงาน ในขณะเดียว
กันก็ตอ้ งฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของอังกฤษให้ดีข้ ึนด้วย ดังนั้น จึงต้องสนใจปั ญหาการ
กระจายความมัง่ คัง่ และรายได้ รวมทั้งแก้ปัญหาความไม่เป็ นธรรมของสังคม นอกจากนี้ การแก้ไข
ปั ญหาการกระจายรายได้ตอ้ งระวังไม่ให้เกิดความวุน่ วายในสังคมรวมทั้งไม่ทาํ ให้ผลผลิตรวมของ
สังคมลดลงด้วย
จะเห็นได้วา่ โจทย์เศรษฐกิจในรอบนี้มีความแตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับเศรษฐกิจ
ในยุคก่อน เพราะจะต้องเกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม และ
สวัสดิการของสังคมจะต้องไม่เลวลง จึงเกิดเป็ นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ รูปแบบใหม่
ความเปลี่ยนแปลงประการที่สอง ระบบการผลิตในเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ น
เชิง การปล่อยมลภาวะ (Pollution) เป็ นปั ญหาหลักในระบบการผลิต และทําให้สังคมเลวลงในด้าน
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ภาวะแวดล้อมและความเป็ นอยู่ แต่การเกิดขึ้นของโครงการใหม่ ๆ หรื อการผลิตที่มีการพึ่งพาซึ่ งกัน
และกันก็มีอยูด่ ว้ ย เช่น การเลี้ยงผึ้งและการทําสวนผลไม้ เป็ นการทําให้ผลผลิตทั้งสองฝ่ ายดีและมี
คุณภาพมากขึ้น
พวกเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการจึงได้กาํ หนดปั จจัยตัวแปรใหม่เข้ามาในระบบ
การผลิต คือ ผลกระทบภายนอก (Externality) ซึ่งจะมีท้งั ด้านดีและเสี ยให้รวมเข้าไปในต้นทุนการ
ผลิต และเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาใช้ประสิ ทธิ ภาพของสังคมมาเป็ นตัวแทน 57
เกณฑ์ดงั กล่าว
เป็ นกฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ได้ผา่ นการพัฒนาทางทฤษฎีมานานหลายทศวรรษและใช้กนั อยู่
จนถึงปัจจุบนั นี้ แต่แนวคิดพื้นฐานก่อนหน้านี้ก็เป็ นสิ่ งสําคัญควรศึกษาไว้เป็ นพื้นฐาน
56

ลัทธิ สวัสดิการมีขอ้ สมมุติพ้ืนฐานว่า “ระบบเสรี นิยมมีขอ้ บกพร่ องรัฐจะต้องแก้ไขโดยเข้า
แทรกแซงมากขึ้นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เท่าเทียมมากขึ้น
จํากัดการผูกขาดและรักษาการใช้ทรัพยากรและการจ้างทํางานเต็มที่”
ในทางปฏิบตั ิของลัทธิ
สวัสดิการก็คือ เป็ นการเสนอปฏิรูปเศรษฐกิจให้รัฐเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อประชาชนส่ วน
ใหญ่ ให้รัฐบาลเข้าจัดการสวัสดิการทางเศรษฐกิจและประกันการมีงานทํา จัดการกระจายรายได้
และทรัพย์สินให้เท่าเทียมกันมากขึ้น สวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมส่ วนรวมก็จะเพิ่มขึ้น วิธีการ
จัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งจากคนรวยมาปั นให้คนจน จะทําให้สวัสดิการสังคมดีข้ ึน เป็ นการแก้ไข
ปั ญหาที่ตรงจุดมากที่สุด
ในด้านการผลิตรัฐเพียงจํากัดการผูกขาดและพยายามรักษาการใช้
ทรัพยากรและการจ้างทํางานให้เต็มที่ไว้ สิ่ งที่กล่าวมานี้เป็ นแนวคิดหลักของสํานักนี้
นักเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการสรุ ปว่า แนวคิดที่ให้รัฐบาลไม่เข้ายุง่ เกี่ยวในระบบเศรษฐกิจได้
ถูกผ่อนคลายลงมา จึงมีแนวคิดใหม่วา่ รัฐบาลควรเข้าแทรกแซงจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนของ
ตน เพื่อแก้ขอ้ บกพร่ องในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างไร และจัดให้เท่าไร เป็ นประเด็นที่ถกเถียง
กัน การเก็บภาษี เพื่อดึงเงินจากคนรวยไปช่วยคนจน การยกฐานะความเป็ นอยูข่ องแรงงานและ
คนจนให้กินดีอยูด่ ี โดยไม่ลดความเป็ นอยูข่ องคนรวย การให้เงินอุดหนุนสงเคราะห์แก่คนจนใน
รู ปต่าง ๆ เช่น อาคารสงเคราะห์ การประกันการว่างงาน ฯลฯ โดยไม่กระทบถึงคนรวย แต่ทุก
วิธีการในการช่วยคนหนึ่งมักจะกระทบอีกคนหนึ่ง มีผอู ้ ธิ บายลัทธิ น้ ีที่สาํ คัญ คือ Pigou แต่ก็มีผเู ้ สนอ
แนวทางของลัทธิ เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการไว้ก่อนหน้า และเป็ นแนวคิดพื้นฐาน
Vilfredo F . D. Pareto (ค.ศ. 1848 – 1923)
พาเรโต ได้เสนอหลักการพื้นฐานของวิชา
เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ
ซึ่งส่ วนใหญ่จะรู ้จกั ในชื่อ ทฤษฎีการเลือกสรรของพาเรโต และสภาพ
เหมาะสมแบบพาเรโต (Pareto Optimum) กล่าวว่า “ถ้าสมาชิกของสังคมสามารถเคลื่อนย้ายตัวเอง
ไปอยูใ่ นสภาพที่พอใจสู งขึ้นไปจนถึงระดับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อีก โดยการเคลื่อนย้าย
57

ต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็ นต้นทุนเอกชน (Private Cost) แต่เมื่อรวมผลกระทบภายนอกเข้าไปด้วยจะเป็ น
ต้นทุนสังคม (Social Cost) ส่วนในด้านผลประโยชน์ก็จะใช้ผลประโยชน์สงั คม (Social Benefit) มาเป็ นเกณฑ์
พิจารณาควบคู่กบั ต้นทุนสังคม หรื ออาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มมาใช้พิจารณาก็ได้
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นับว่าสังคมโดยส่ วนรวมอยูใ่ นสภาพที่มีสวัสดิการ

ดังกล่าวไม่เป็ นผลเสี ยต่อสวัสดิการของผูอ้ ื่น
สู งสุ ดแล้ว”

เป็ นการแสดงสภาพที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้การจัดสรรทางเศรษฐกิจที่กาํ หนดให้ ดังนั้น
สภาพที่เหมาะสมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการจัดสรรที่กาํ หนดให้ ปั ญหาทางด้านสวัสดิการ
ของสังคมจําเป็ นต้องใช้มโนธรรมของสังคมเป็ นเครื่ องตัดสิ น ผลงานของพาเรโตส่ วนนี้จึงเป็ นจุด
เริ่ มต้นของเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ
John Atkinson Hobson (ค.ศ. 1858 - 1940) นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสื อ
เพ่งความสนใจไปที่ความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็ นตัวเงินและค่าทางสังคมของผลิตผล เขาสนใจ
และศึกษาปั ญหาที่วา่ สิ นค้ามีราคาเพราะทําให้เกิดสวัสดิการแก่มนุษย์ (Welfare Value) เช่น สิ นค้า
เพื่อบริ โภคทั้งหลาย นอกจากมีค่าเป็ นตัวเงินแล้ว ยังมีมูลค่าทางสังคมอยูด่ ว้ ย (Social Value)
Hobson ได้ให้ความเห็นกับการเข้าแทรกแซงของรัฐไว้วา่ ธุรกิจที่ปล่อยให้ดาํ เนินการอย่าง
เสรี โดยรัฐไม่เข้าแทรกแซงเป็ นหนทางให้เกิดการออมมากเกินไป ในอีกด้านหนึ่งจึงเกิดการบริ โภค
ตํ่าเกินไป นําไปสู่ การลงทุนมาเกินไปเป็ นผลให้เกิดวัฎฎจักรธุ รกิจ สภาพดังกล่าวเกิดกิจการเฟื่ องฟู
(Prosperity) สิ นค้าผลิตได้มากกว่าผูซ้ ้ือไปบริ โภค เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปตรงข้ามราคาสิ นค้าเริ่ ม
ตํ่าลง ภาวะตลาดเริ่ มตื่นกลัวและหดตัว เป็ นภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (Depression)
เขาจึงเห็นว่า
สิ่ งใดก็ตามหากขาดสมดุล คือมีมากเกินไปหรื อน้อยเกินไปไม่เกิดผลดี ควรหาทางแบ่งสรรรายได้
ให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดสัดส่ วนของการออมลงและเพิ่มการบริ โภคมากขึ้นให้พอเหมาะ เศรษฐกิจ
จะกลับคืนสภาพปกติ
การบริ โภคและการออมจะมีสัดส่ วนดีข้ ึน หากมีการแบ่งสรรรายได้ใกล้เคียงกัน ให้อยูบ่ น
หลักการของทฤษฏีพวกนีโอคลาสสิ ค ค่าแรงงานควรได้ตามความสามารถในการผลิต และส่ วนที่
เหลือตกเป็ นกําไรแก่ผปู ้ ระกอบการแต่พอควร จะเกิดสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ต้นทุนที่เป็ นค่าจ้าง
ควรพอแก่ความเป็ นอยูข่ องคนงาน จึงจะเกิดสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และงานที่เหมือนกันต้องมี
ค่าจ้างเท่ากัน
นอกจากนี้ Hobson ยังเสนอให้วดั ปั จจัยการผลิตและประโยชน์ดว้ ยสวัสดิการความกินดี
อยูด่ ีของมนุษย์ ไม่ใช่วดั ด้วยเงินตรา และกล่าวว่า ควรจ่ายค่าจ้างตามความสามารถที่แต่ละคนจะ
รับได้ และกระจายผลผลิตให้ผบู ้ ริ โภคตามความสามารถที่ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนจะเอาประโยชน์ได้
อาเธอร์ พิกู (Arthur Cecil Pigou , 1877 - 1959)
พิกู เป็ นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ จนถึงปี ค.ศ. 1944 สื บทอดต่อจาก มาร์ แชล
เขาแสดงความมีมนุษยธรรมแก่คนจน
อยากให้วชิ าเศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชานําไปสู่ การปรับปรุ ง
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สังคมให้ดีข้ ึน
หนังสื อที่เป็ นผลงานเด่นชื่อ Economics of Welfare (ค.ศ. 1920) ได้นาํ เสนอ
สวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) คือ สวัสดิการส่ วนที่สามารถแสดงออกมาในรู ปเงิน
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และสวัสดิการโดยทัว่ ไป คือสภาพความพอใจหรื อไม่พอใจของบุคคล
ซึ่ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลมีมากมายจนไม่สามารถจะนํามาวิเคราะห์ได้หมด ดังนั้น สวัสดิการโดยทัว่ ไป
อาจจะไม่เท่ากับสวัสดิการทางเศรษฐกิจก็ได้
โดยทัว่ ไปแล้วเมื่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
สวัสดิการโดยทัว่ ไปก็เพิม่ ขึ้นด้วย
สําหรับรายได้ประชาชาติ เป็ นปั จจัยสําคัญมีอิทธิ พลต่อสวัสดิการของบุคคลและมีส่วนทํา
ให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) ของส่ วนรวมเพิ่มขึ้น จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์ 3 ประ
การคือ รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติส่วนของคนจนเพิ่มขึ้น และรายได้ประชาชาติมี
ความแปรปรวนน้อย
โดยมีเงื่อนไขว่า กรณี ที่หนึ่ งการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติน้ นั ส่ วน
แบ่งของคนจนต้องไม่ลดลง และต้องไม่เกิดจากการบีบบังคับแรงงานให้ทาํ การผลิตมากขึ้น ส่ วน
กรณี ที่สองที่เน้นการเพิ่มขึ้นในรายได้ของคนจน เพราะถือว่าอรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้ายของเงิน
จํานวนเดียวกัน สําหรับคนจนแล้วจะมีมากกว่าหรื อสู งกว่าคนรวยเมื่อมีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม
กัน จะทําให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมสู งขึ้น
กรณี สุดท้ายเป็ นการแสดงถึงการมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 58
กล่าวได้วา่ การทําให้รายได้ประชาชาติมีค่ามากที่สุด ก็จะทํา
ให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับสู งสุ ดด้วย
พิกู จึงต้องการให้มีการออมเพิ่ม การลงทุน
มาก เพื่อเป็ นบ่อเกิดความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการจ้างงานเต็มที่ สวัสดิการทาง
เศรษฐกิจก็จะเกิดตามมา
57

พิกู ได้คิดหาทฤษฎีที่จะช่วยให้นกั การเมืองใช้มาตรการส่ งเสริ มสวัสดิการทางเศรษฐกิจ
(Economic Welfare) โดยมีแนวปรัชญาว่า “ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง การมีรายได้เท่าเทียมกันมาก
ขึ้นจะเพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจ” โดยพยายามที่จะอธิบายว่า ต้นทุนเอกชน (Private Cost) 59
ต้นทุนสังคม (Social Cost) และผลประโยชน์ของเอกชน (Private Benefit) ผลประโยชน์ของสังคม
(Social Benefit) จะปรับอย่างไรจึงจะเกิดสวัสดิการทางเศรษฐกิจ
58

สําหรับข้อเสนอให้เพิ่มผลผลิตของสังคมนั้น
ได้เสนอทฤษฎีความเท่าเทียมกันของ
ความสามารถในการผลิตหน่วยสุ ดท้าย คือ การที่จะทําให้รายได้ประชาชาติมากที่สุด ต้องจัดสรร
ทรัพยากรของสังคม ให้เป็ นไปในลักษณะที่มีผลิตผลสุ ทธิ หน่วยสุ ดท้ายของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ
มีค่าเท่ากัน โดยแบ่งผลผลิตหน่วยสุ ดท้ายออกเป็ น 2 ภาค คือ

58
59
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ต้นทุนเอกชน ก็คือต้นทุนคงที่ บวกด้วย ต้นทุนผันแปร เป็ นต้นทุนรวมตามโครงสร้างต้นทุนที่ได้ศึกษาในวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
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• ผลิตผลหน่วยสุ ดท้ายของสังคม (Marginal Social Net Product : MPs) คือ ผลิตผลสุ ทธิที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ตามทัศนะของสังคมส่ วนรวม
(ผลประโยชน์สังคม)
• ผลิตผลหน่วยสุ ดท้ายของเอกชน (Marginal Private Net Product : MPp) คือ ผลิตผล
สุ ทธิ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเหมือนกัน แต่มองในทัศนะของ
เอกชน (ผลประโยชน์ของเอกชน)
ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ายอาจไม่เท่ากันได้
ดังนั้น การแข่งขันในตลาดเสรี ไม่ได้
ประกันว่าทําให้รายได้ประชาชาติสูงสุ ด เพราะรายได้ประชาชาติมีค่าสู งสุ ดจะอยูใ่ นเงื่อนไขการใช้
ทรัพยากรของสังคมได้รับการจัดสรรในสภาพที่ผลิตผลสุ ทธิ หน่วยสุ ดท้ายของสังคมมีค่าเท่ากัน
เท่านั้น แต่การบริ หารงานของภาคเอกชนจะมุ่งไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่สามารถทําให้เกิด
ผลิตผลสุ ทธิ หน่วยสุ ดท้ายของสังคมเท่ากันได้
ถ้าต้องการให้มีการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผล
ดังกล่าว จําเป็ นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาแทรกแซง โดยการเก็บภาษี ให้เงินสนับสนุน และควบคุม
การผูกขาด
ตัวอย่างกรณี ศึกษา การสร้างโรงงานในย่านชุมชน ทําให้เสี ยงดัง มีควัน และถ่ายนํ้าเสี ย
เดือดร้อนแก่ชุมชนในย่านนั้น ผลประโยชน์จะขัดกัน การสร้างโรงงานดังกล่าวเป็ นการประหยัด
ค่าขนส่ ง ค่าสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้ า) ประหยัดต้นทุนเอกชน (Private Cost) ขายได้มีกาํ ไร
เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง แต่สังคมหรื อประชาชนเดือดร้อน กรณี เช่นนี้จึงต้องปรับต้นทุนเอกชน
เพื่อให้ผลกระทบภายนอก (Externality) ที่มีต่อสังคมลดลง โดยย้ายโรงงานออกไปนอกเมือง ทํา
ปล่องควันสู ง นํ้าโสโครกควรมีบ่อบําบัดให้สะอาดก่อนปล่อยลงแหล่งนํ้า เป็ นต้น
กรณี ที่เกิดขึ้นเป็ นการแสดงผลประโยชน์เอกชนขัดกับผลประโยชน์สังคม รัฐจะต้องเข้า
แก้ไข รัฐจะต้องมีกฎหมายแบ่งย่านอุตสาหกรรมและมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับโรงงานเรื่ องควัน เสี ยง
นํ้าโสโครก ตลอดจนมีกฎหมายอื่น ๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื ออาจใช้มาตรการจัดเก็บภาษี เพื่อ
ให้เกิดความเป็ นธรรมระหว่างคนมีกบั คนจน
หลักการจึงเป็ นผลประโยชน์ของเอกชน
(Private Benefit) จะต้องเข้ากันได้กบั ผลประโยชน์ของสังคม (Social Benefit) บุคคลในการแสวง
หาประโยชน์แก่ตนด้วยการประกอบธุรกิจผลิตสิ นค้า จะต้องไม่ขดั ต่อหรื อเข้ากันได้กบั ผลประโยชน์
สังคม
วิธีการแก้ไข พิกู ได้เสนอให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยภาษี เงินช่วยเหลือ
และออกกฎหมายจัดระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเสนอให้โอนรายได้จากคนรวยให้คนจน โดย
อ้างว่า การโอนรายได้แบบนี้จะทําให้สามารถสนองความต้องการที่เข้มข้นได้ โดยเสี ยสละการ
สนองความต้องการที่เข้มข้นน้อยกว่า จึงทําให้ความพอใจทั้งหมดเพิม่ ขึ้น สวัสดิการทางเศรษฐกิจ
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ของคนรวยที่เสี ยไปย่อมน้อยกว่าสวัสดิการทางเศรษฐกิจของคนจนที่เพิม่ ขึ้น
รายได้จึงเป็ นการเพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจของทั้งสังคม

ดังนั้น การโอน

เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการของพิกู
มีประโยชน์ในลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับ
สวัสดิการของสังคม แต่ในทางทฤษฎีมีจุดเด่นคือ การถือเอาประโยชน์ของแต่ละคนเป็ นสิ่ งที่วดั
กันได้ เมื่อต้องการอรรถประโยชน์ของสังคม ก็ใช้วธิ ี การบวกลบอรรถประโยชน์ของสมาชิกทุกคน
ในสังคม
แต่รอบบินส์ (L. Robbins) โต้แย้งว่าอรรถประโยชน์ไม่สามารถจะวัดได้ การ
เปรี ยบเทียบอรรถประโยชน์ระหว่างบุคคลไม่สามารถจะทําได้ ทฤษฎีของพิกใู นส่ วนนี้จึงไม่ถูกต้อง
นัก จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุ งเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการใหม่ในเวลาต่อมา
โจน โรบินสัน (Joan Robinson , ค.ศ. 1903 - 1983 ) และ เอ็ดเวิร์ด แซมเบอร์ลิน (Edward
H, Chamberlain , ค.ศ. 1898 - 1967) ได้ศึกษาเรื่ องการผูกขาดหรื อการมีผขู ้ ายน้อยราย และได้ยนื ยัน
ในแนวคิดของพวกนี โอคลาสสิ ค
โรบินสัน เห็นว่า การผูกขาดหรื อกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดใน
ตลาดสิ นค้า จะทําให้สวัสดิการสังคมแย่ลง เพราะเป้ าหมายของผูผ้ ลิตในการแสวงหากําไรสู งสุ ดนั้น
ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีเพียงกําไรปกติ แต่ตลาดผูกขาดสามารถแสวงหาแสวงหากําไรเกินปกติ
(Excess Profit) นัน่ หมายถึง การลดจํานวนการผลิตลงอยูต่ ่าํ กว่าระดับการใช้ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิ
ภาพเมื่อเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จํานวนสิ นค้าที่ลดลงย่อมหมายถึงสวัสดิการของสังคมแย่
ลงในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ภายใต้ภาวะการผูกขาดรัฐจําต้องแทรกแซงเพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่
สังคม โดยบังคับให้ขยายปริ มาณการผลิตผ่านมาตรการการตั้งราคาสู งสุ ด (Price Ceiling) ที่ผผู้ กู ขาด
เรี ยกจากผูซ้ ้ือ ราคาที่ลดลงจะทําให้เกิดการขยายปริ มาณการผลิตและควรไปให้ถึงจุดที่ มูลค่าปั จจัย
การผลิตหน่วยสุ ดท้าย 60 เท่ากับราคาในตลาดสิ นค้า
ข้อควรระวังของมาตรการนี้ คือ อย่าให้การ
ตั้งราคาสู งสุ ดตํ่ากว่าปั จจัยการผลิตหน่วยสุ ดท้าย จะให้ผลในทางตรงข้าม ผูผ้ ลิตอาจลดการผลิตตํ่า
กว่าปริ มาณเดิมก่อนการตั้งราคาสู งสุ ด
อีกมาตรการคือการใช้มาตรการภาษีให้มีการเรี ยกเก็บ
ภาษีกาํ ไรส่ วนเกิน (Excess Profit Tax) แต่แนวความคิดนี้แม้จะดีและถูกต้อง แต่การกําหนดกําไร
ส่ วนเกินเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยากและก็ยงั ไม่มีประเทศไหนสามารถใช้ภาษีชนิดนี้ได้ แม้จะมีผคู ้ ิดมาตั้งแต่
เกิดสงคราม นักธุ รกิจผูค้ า้ อาวุธสามารถแสวงหากําไรส่ วนเกินได้อย่างมากมาย แต่ก็ไม่สามารถคิด
คํานวณหาค่าที่แท้จริ งได้
ดังนั้น จึงได้เสนอให้รัฐจัดเก็บแบบเหมาจ่าย (Lump – Sum Tax)
คือ จ่ายเป็ นเงินก้อนหนึ่งจากผูผ้ กู ขาดเป็ นการโอนกําไรส่ วนเกินเป็ นของรัฐ
59

ปั ญหาด้านสวัสดิการอีกประการหนึ่งของการผูกขาดคือ เกิดการขูดรี ด (Exploitation) ใน
การจ้างแรงงาน ไม่จ่ายค่าจ้างตามมูลค่าที่แรงงานผลิตเพิ่มขึ้นมาได้ในตลาดผูกขาด ถึงแม้วา่ จะเป็ น
ตลาดสิ นค้าแบบเสรี แต่ถา้ ตลาดแรงงานมีผซู ้ ้ื อแรงงานเพียงผูเ้ ดียว ก็ยงั สามารถขูดรี ดแรงงานได้
60

มูลค่า (ปัจจัยการผลิต) ของแรงงานหน่วยสุดท้าย หรื อก็คืออุปสงค์ของแรงงาน จะต้องเท่ากับ
MPL x MR = VMP
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เช่นเดียวกัน เพราะเขาจะไม่จา้ งแรงงานให้เท่ากับมูลค่าผลผลิตที่แรงงานผลิตขึ้นมาได้ ธรรมชาติ
ของนักธุ รกิจย่อมแสวงหากําไรส่ วนเกินจึงจ้างแรงงานในอัตราที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ของทฤษฎี เพราะมี
พลังการต่อรอง (Bargaining Power) ในตลาดแรงงานสามารถกดค่าจ้างให้ต่าํ กว่าปกติได้ เนื่ องจากมี
อุปทานแรงงานจํานวนมาก
การแก้ไขรัฐบาลอาจกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่า (Minimum Wage Rate)
เพื่อลดการขูดรี ด แต่ก็ตอ้ งระวังในเรื่ องของการลดปริ มาณการจ้างงานลงด้วย สําหรับประเทศไทย
หรื อประเทศอื่นที่มีอุตสาหกรรมใช้แรงงานสู ง (Labor Intensive Industry) อยูใ่ นเศรษฐกิจจํานวน
มาก ก็จะเป็ นการลดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศลงได้ จึงต้องมี
การพิจารณาการแลกเปลี่ยน (Trade Off) ของนโยบายด้วย
สรุ ป กลุ่มเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการเสนอให้รัฐเข้าแทรกแซงในกิจกรรมเศรษฐกิจ เพื่อ
กระจายรายได้และทรัพย์สินให้เท่าเทียมกันมากขึ้น จํากัดการผูกขาด และรักษาการใช้ทรัพยากร
และการจ้างงานเต็มที่
เป็ นการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ จากเดิม
ที่มิให้เข้าแทรกแซงเศรษฐกิจ แต่เปลี่ยนมารับบทบาทของการแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็ นธรรม
(Equity) ในเศรษฐกิจ ที่นกั เศรษฐศาสตร์ ยอมรับแล้วว่ากลไกในทฤษฎีท้งั กฎธรรมชาติ การจัด
ระเบียบโดยธรรมชาติ และพลังการแข่งขัน (กลไกตลาด) ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
มีขอ้ เสี ยเกิดขึ้นในทฤษฎีเศรษฐกิจเสรี แบบทุนนิยมตามแนวทางของคลาสสิ คหรื อคลาสสิ คใหม่
พวกเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการจึงเสนอให้รัฐเข้ามาดําเนินบทบาทนี้แทนกลไก มิได้พยายามเปลี่ยน
แนวคิดของทฤษฎีเดิม แต่ได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น
จากเดิมที่เคยใช้กฎเกณฑ์ของ
เอกชน (Private) ก็ให้มาดูในระดับสังคม (Social) เป็ นเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้การผลิตมี
การใช้ทรัพยากรและการจ้างงานเต็มที่อย่างถูกต้อง
สิ่ งที่พวกเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการพยายามสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม นอกจากเสนอ
แนวคิดสัดส่ วนรายได้ของคนจนจะต้องไม่ลดลงในกระบวนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศแล้ว ก็ยงั ได้เสนอให้โอนรายได้จากคนรวยให้คนจน โดยอ้างว่า การโอนรายได้จะทําให้
สวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมดีข้ ึน
การกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่า และเสนอการสร้างสวัสดิการ
ให้แก่สังคม ซึ่ งก็สามารถตีความได้กว้างในเรื่ องของความเข้มข้น จึงมีการหมายถึงรัฐประกันสวัสดิ
ภาพขั้นตํ่าให้สมาชิกของสังคม จนถึงการสร้างรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ที่ดูแลประชาชนตั้งแต่
เกิดจนกว่าจะตาย ซึ่ งอาจทําให้บิดเบือนการใช้ทรัพยากรจนขาดประสิ ทธิ ภาพ เพื่อมาทดแทนการ
กระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็ นธรรมในสังคม
ทางทฤษฎีแล้วการแลกเปลี่ยน (Trade Off)
ของเป้ าหมายนโยบายทั้งสองด้านที่กล่าวนี้ ก็ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนในปัจจุบนั ขึ้นอยูก่ บั นโยบาย
ของรัฐและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศนั้น ๆ
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บทที่ 6
ลัทธิสังคมนิยม
ในสมัยก่อนมีผคู ้ ิดลัทธิ แก้ลทั ธิ ทุนนิยมด้วยการคิดลัทธิ สังคมนิยมขึ้นในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ต้องการตัด ค่าเช่า ดอกเบี้ย กําไร ซึ่ งหาว่าเป็ นสิ่ งที่ได้มาโดยไม่ได้ออกแรง (Unearned Increment)
รวมทั้งสิ่ งอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน เช่น ซื้ อของตุนไว้เก็งกําไร ซื้ อที่ดินไว้เพราะถนนตัด
ผ่าน การรับมรดก ฯลฯ
สิ่ งเหล่านี้หายไปจะทําให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมมากขึ้น แม้บาง
ความคิดได้นาํ มาทดลองทําจริ งได้รับความล้มเหลว แต่อาจเป็ นแนวคิดให้เกิดการดัดแปลงนํามาใช้
ได้อยูบ่ า้ ง ควรได้นาํ ความคิดเหล่านี้มาเล่าไว้ที่น้ ี แต่เฉพาะที่สาํ คัญ
แนวคิดกระแสหลัก (Main Stream Economic Thought) ที่อยูบ่ นแนวทางของพวกคลาสสิ ค
นั้น
สิ่ งหนึ่งที่ได้กลายมาเป็ นปั ญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศ และพบว่าเป็ นสิ่ งที่แนวทางนี้
เกิดเป็ นข้อบกพร่ องอย่างใหญ่หลวง ก็คือ แนวคิดในเรื่ องการกระจายรายได้ (Income Distribution)
ที่เป็ นธรรมในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริ ง โดยเฉพาะในชนชั้นแรงงานและกลุ่มคน
ยากจน ซึ่ งเป็ นกลุ่มชนจํานวนมากของประเทศ
การแก้ไขปั ญหาได้ดาํ เนินมาถึงปั จจุบนั
ไม่สามารถแก้ไขทฤษฎีให้สามารถตอบคําถาม
เรื่ องเหล่านี้ได้สาํ เร็ จ แต่นกั เศรษฐศาสตร์ ได้สร้างกลไกในการเพิ่มมาตรการแก้ไขความยากจนให้
เกิดความเป็ นธรรมในระดับหนึ่ง กําหนดให้รัฐบาลเป็ นส่ วนหนึ่งของกลไกหลักในการแก้ไขความ
เหลื่อมลํ้าการกระจายรายได้ ให้ใช้นโยบายการคลังโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีอากรอัตราก้าวหน้า
(Progressive Tax Rate) จากคนรวย และนํารายได้มาใช้จ่ายเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ลงมา ในรู ปของ
การจัดสวัสดิการให้ประชาชน ยิง่ ถ้าเป็ นรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ก็จะแก้ปัญหาประการนี้ได้
อย่างสมบูรณ์ แต่ก็บิดเบือนกลไกตลาดมากจนเกินไป ทําให้การบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวจึงไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างยัง่ ยืน
แนวทางแก้ไขประการที่สอง นักสังคมนิยมโจมตีมากโดยเฉพาะมาร์ กซ์ที่กล่าวว่าการพัฒนา
ในแนวทางเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักท้ายสุ ดจะก่อให้เกิดชนชั้นที่ชดั เจนเป็ นสองกลุ่ม คือ ชนชั้นสู ง
คนรวยจํานวนน้อยนิด และชนชั้นกรรมาชีพที่เป็ นคนจนและเป็ นสัดส่ วนที่ใหญ่มากในระบบเศรษฐ
กิจ เป็ นการตอกยํ้าภาพความล้มเหลวการกระจายรายได้ของประเทศอย่างชัดเจน แต่ปัจจุบนั การ
พัฒนาเศรษฐกิจได้สร้างภาพชนชั้นกลางให้เป็ นชนชั้นส่ วนใหญ่ของประเทศได้สาํ เร็ จ โดยเฉพาะใน
ประเทศพัฒนา ดังนั้น แนวทางเพิ่มปริ มาณชนชั้นกลางและการจัดสวัสดิการในสังคมที่เพียงพอ
กลายมาเป็ นลัทธิ แก้ของระบบทุนนิยม (Capitalism) ในปัจจุบนั
ถึงแม้วา่ แนวคิดแบบสังคมนิยม
139

(Socialism) จะมีความสําคัญน้อยลงมากเมื่อเทียบกับอดีต แต่ความจําเป็ นในการศึกษาแนวคิดของ
ลัทธิ ก็ยงั มีความจําเป็ น เพราะจะเป็ นพื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่อาจนําไปพัฒนาต่อ
ยอดจนกลายมาเป็ นทฤษฎีที่สมบูรณ์ได้ในอนาคต

แนวคิดหลักในลัทธิสังคมนิยม
เหตุกาํ เนิดของลัทธิ สังคมนิยมมาจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ใน
ศตวรรษที่ 18 หาได้นาํ ไปสู่ ความสุ ขเสมอไป ได้ก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้ ึน มี
คนงานจํานวนมากทํางานและอาศัยอยูใ่ นถิ่นนั้นอย่างหนาแน่นเป็ นการทําลายสิ่ งแวดล้อมในถิ่นนั้น
กลายเป็ นสลัมที่เต็มไปด้วยความสกปรก อาชญากรรม โรค ความหิ วโหย และความทุกข์เข็ญต่าง ๆ
ในโรงงานเกิดอุบตั ิเหตุทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าทดแทนใด ๆ แก่ครอบครัวของผูบ้ าด เจ็บและถึง
แก่กรรม คนงานไม่มีสิทธิ ทางการเมือง สหภาพแรงงานถูกห้ามตั้ง สภาพการทํางานเลวร้ายลง
เมื่อผลผลิตลดลงนายจ้างต้องให้คนงานออก เกิดความยากจนไปทัว่ ประชาชนมีชีวติ อยูอ่ ย่างลําเค็ญ
นักเศรษฐศาสตร์ เริ่ มเกิดความสงสัยในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของพวกคลาสสิ ค ที่วา่ สังคมเศรษฐกิจ
เป็ นสังคมที่ผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายผสมกลมกลืน (Harmony of Interest) อาจไม่มีความเป็ นจริ งอยู่
เลย จึงมีผคู ้ ิดแก้ปัญหาสังคมในทางสังคมนิยม
ระบบสังคมนิยม เป็ นระบบที่ถือว่ารัฐบาลหรื อชุมชนเป็ นเจ้าของทุนและปั จจัยการผลิต
เอกชนถือกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้ ซึ่ งตรงข้ามกับระบบนายทุนที่ยอมให้เอกชนเป็ น
เจ้าของทั้งปั จจัยการผลิตและมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
ระบบสังคมนิยมไม่ถือกําไรเป็ นสิ่ งจูงใจ
ไม่มีพลังตลาด (อุปสงค์และอุปทาน) ที่บงั คับให้เกิดการผลิต
ดังนั้นรัฐจึงต้องดําเนินธุรกิจเป็ น
กิจการขนาดใหญ่ ระบบสังคมนิยมต้องการแบ่งทรัพย์สินและรายได้เป็ นไปโดยยุติธรรม สังคม
นิยมต่างกับระบบคอมมิวนิสต์ตรงที่การเข้าเป็ นเจ้าของทุนของรัฐบาล สังคมนิยมจะทําโดยสงบ
และเป็ นแบบประชาธิ ปไตย
สังคมนิยมในระยะเริ่ มต้น เป็ นสังคมนิยมแบบยูโทเปี ยเพียงต้องการแก้ไขข้อบกพร่ องที่
เกิดขึ้นในสังคม ในเรื่ องของการถือครองทรัพย์สิน ปั จจัยการผลิต และการกระจายรายได้ที่ไม่เป็ น
ธรรม โดยอยูบ่ นพื้นฐานของลัทธิ ทุนนิยมที่ให้มีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
แต่มิเชื่อในพลังการ
แข่งขันแบบเศรษฐกิจเสรี ต้องการให้มีการเข้ าแทรกแซงโดยรั ฐ หรื อให้มีการรวมกลุ่มและคํานึงถึง
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลัก สังคมนิยมในขั้นต้นจึงมีความหมายเพียงว่า เป็ นเศรษฐกิจการเมือง
ที่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ขจัดการเอารัดเอาเปรี ยบ ขูดรี ด เท่านั้น ต้องการปรับปรุ งแก้ไข
จุดอ่อนข้อบกพร่ องของสํานักคลาสสิ ค สิ ทธิ และเสรี ภาพในการถือครองทรัพย์สินยังคงอยู่ แต่ให้
มนุษย์แก้ไขตัวเอง ให้ร่วมมือกันแทนการเอารัดเอาเปรี ยบกัน และมนุษย์แต่ละคนตกลงใจที่จะใช้
กรรมสิ ทธ์และเสรี ภาพในทางร่ วมมือกันในสังคมใหม่ ซึ่ งตกลงกันสร้างขึ้นโดยสมัครใจ
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นอกจากการใช้ความร่ วมมือกันเพื่อสร้างหลักการของผลประโยชน์ส่วนรวม มาแทนที่การ
เห็นประโยชน์ส่วนตนแล้ว พวกสังคมนิยมยังไม่เชื่อในพลังการแข่งขัน โดยดูวา่ เป็ นช่องทางของ
การเกิดการขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบ โดยเฉพาะกําไร จึงต้องการขจัดการแข่งขันในตลาดและกําไร
ให้ลดลง
สังคมนิยมในระยะต่อมา ได้เสนอแนวคิดให้รัฐบังคับจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างเบ็ดเสร็ จ
รวดเร็ ว โอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของรั ฐ ทุกคนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของ ผลผลิตร่ วมกันผลิตและนํามาแบ่ง
จัดสรรให้แก่กนั อย่างพอเพียงทุกคนในสังคม สังคมมีความยุติธรรม
แนวคิดของกลุ่มนี้
มีความเห็นว่า สถาบันสังคมนิยมเป็ นสถาบันสาธารณะของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งมีการวางแผน
โดยส่ วนกลาง (Central Planning) รัฐมีอาํ นาจบังคับบัญชาสู งสุ ดเหนือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด
สํานักที่ยดึ แนวทางของมาร์ กซ์ เชื่อว่า ระบบเศรษฐกิจจะวิวฒั นาการจากทุนนิยมไปสู่ สังคมนิยมและ
คอมมิวนิสต์ทา้ ยสุ ด เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงมิได้ จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ระบบสังคมนิยมเป็ นวิวฒั นาการขั้นต่อไปจากระบบทุนนิยม
แต่แนวคิดแบบเลนินให้มีการปฏิวตั ิและยึดอํานาจโดย
ชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วและเฉี ยบพลัน

ลัทธิสังคมนิยมแบบยูโทเปี ย (Utopia Socialism) 61
นักคิดแบบสังคมนิยมในรุ่ นแรกๆ มีหลายคน แต่ละคนมีแนวคิดและหลักการคล้ายคลึงกัน
เป็ นส่ วนใหญ่ พวกกลุ่มนี้ไม่ค่อยสนใจพิจารณาหลักเกณฑ์และทฤษฎี พยายามสร้างความยุติธรรม
ให้กบั แรงงาน
แต่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการกระจายรายได้แบ่งออกเป็ น ค่าเช่าที่ดิน
ดอกเบี้ย และกําไร จึงทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างนายทุนกับแรงงาน นอกจากนี้ พยายาม
แก้ไขความไม่ยตุ ิธรรมในสังคมโดยจัดตั้งสหกรณ์การผลิตและการบริ โภคขึ้น เสนอให้มีการผลิต
แบบเดิมก่อนการผลิตแบบอุตสาหกรรม
รัฐในความฝัน (Utopia) ตามแนวคิดของ Sir Thomas More ตามความฝันของเขาเป็ นเกาะ
สมมุติข้ ึนมีทุกสิ่ งทุกอย่างแต่ถือว่าเป็ นของร่ วมกัน ทุกคนที่จะใช้ได้ตอ้ งไปทํางานวันละ 6 ชัว่ โมง
การกินอาหารร่ วมกันในโรงอาหารที่จดั ไว้ มีบา้ นเรื อนจัดไว้ให้อยูต่ ามความจําเป็ นแก่อตั ภาพ มี
กฎหมาย และทุกคนมีสิทธิ เลือกนับถือศาสนาตามความพอใจ
กลุ่มนี้เป็ นแนวคิดของนักสังคมนิยมในปลายทศวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 เช่น
โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) นักอุตสาหกรรมอังกฤษผูม้ งั่ คัง่
ชาร์ ลส์ ฟูริเอ ลูกพ่อค้าผูม้ ง่ั คัง่
ชาวฝรั่งเศส หลุยส์ บลังค์ (Louis Blance) นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
กลุ่มนี้มองปัญหาที่
61

บางครั้งก็มีผเู ้ รี ยกสังคมนิยมกลุ่มนี้วา่ นักสังคมนิยมแบบสมาคม (Associative Socialism) เป็ นผูเ้ สนอสังคม
นิยมชนิดที่สมาชิกเข้ามารวมช่วยเหลือกันโดยสมัครใจ ต่างกับสังคมนิยมที่เสนอให้รัฐบังคับจัดการ
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เกิดขึ้นว่า เป็ นปั ญหาของการใช้ระบบวิสาหกิจเอกชนที่ปราศจากการควบคุม จึงเสนอแนว
ทางแก้ไขให้มนุษย์ช่วยเหลือกันมากขึ้น และคํานึงถึงผูย้ ากไร้ในสังคมเป็ นพิเศษ แต่ไม่ได้เสนอให้
โอนปั จจัยการผลิตเป็ นของรัฐ เพียงแต่ให้แทนที่การแข่งขันด้วยความร่ วมมือ กล่าวได้วา่ ยังเป็ น
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่ให้ลดเศรษฐกิจแบบเสรี ลงหรื อให้รัฐเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจมากขึ้น
และนี่เป็ นแนวคิดปฐมบทที่เกิดขึ้นกับลัทธิ สังคมนิยม
จะเห็นได้วา่ ไม่มีแนวทางการยึด
ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็ นของรัฐ ให้ใช้การรวมกลุ่มบนพื้นฐานของการร่ วมมือกันเป็ นการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ประการที่สองลดพลังการแข่งขันที่เป็ นความเชื่อของการผสมกลมกลืน
ของผลประโยชน์ในสังคมลง แต่ให้เป็ นการร่ วมมือกัน ประการสุ ดท้าย ปั ญหาหลักจากระบบ
ทุนนิยมการกระจายรายได้ที่ไม่เป็ นธรรมให้นาํ มาจัดสรรให้ยตุ ิธรรมตามแนวทางของมนุษยนิยม
มิใช่อยูบ่ นพื้นฐานของทรัพย์สิน (ทุน) เพื่อสร้างระบบสังคมนิยมที่น่าปรารถนาขึ้นมาแล้วก็ให้ขยาย
ออกไป จนในท้ายสุ ดสังคมของประเทศได้เปลี่ยนมาเป็ นระบบสังคมนิยม ที่อยูบ่ นพื้นฐานของ
ระบบประชาธิ ปไตย
กลุ่มนี้มิได้เสนอให้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในปัจจัยการผลิตเป็ นของรัฐหรื อแม้แต่ของส่ วนรวม
ขนาดย่อม แต่พวกเขาเสนอว่า ควรพยายามหาทางให้ทุกคนมีทรัพย์สิน มีปัจจัยการผลิต แล้วนํา
ปัจจัยการผลิตนั้นมาไว้รวมกัน ช่วยกันทําการผลิตในลักษณะสหกรณ์ (Co - operative) แนวคิดนี้
ปัจจุบนั ได้รับความนิยมมาก เป็ นแนวคิดสหกรณ์ให้มีการรวมตัวกันเข้าเป็ นกลุ่มโดยร่ วมกันดําเนิน
ธุ รกิจ มีการจัดตั้งขึ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะทางธุ รกิจ ที่มีจุดหมายเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนในการครองชีพ และการมีทรัพย์สินที่พอควรในรู ปสหกรณ์การผลิต
ด้วยวิธีการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก
ตามหลักและวิธีการที่
กําหนดไว้ โดยไม่มุ่งหวังกําไร
หลักการของสหกรณ์ในปั จจุบนั ประการแรก ยึดหลักการรวมกันเป็ นสําคัญ เน้นการรวม
คนมากกว่าการรวมทุน
เพราะสหกรณ์เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
อ่อนแอ เพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ จึงต้องมีการรวมแรง รวมปั ญญา และรวมทุน เพื่อช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก และยึดหลักการช่วยเหลือตัวเอง
ประการที่สอง การจัดตั้ง
ทําโดยความสมัครใจของสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ประการที่สาม หลักความเสมอภาค
สมาชิกทุกคนมีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมได้คนละ 1 เสี ยงเท่านั้น โดยจะไม่คาํ นึงถึงจํานวนหุน้ ที่ถือ
อยู่ ประการสุ ดท้าย ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยส่ วนรวมเป็ นเป้ าหมายหลัก ผลประโยชน์ที่ได้รับ
จะไม่ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ แต่จะขึ้นอยูก่ บั การมีส่วนร่ วมในกิจการของสหกรณ์ ตามมติที่วา่
“สมาชิกแต่ละคน เพื่อสมาชิ กทั้งหมด และสมาชิกทั้งหมด เพื่อสมาชิกแต่ละคน” (Each for all ,
and all for each)
แนวคิดสหกรณ์มีอยูห่ ลายรู ปแบบ
(The Cooperative Common – Wealth School)

สํานักที่สาํ คัญได้แก่ สํานักจักรภพสหกรณ์
แนวคิดของสํานักนี้ไม่ได้พอใจเพียงเพื่อร่ วมมือ
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีของสหกรณ์เท่านั้น
แต่มีจุดมุง่ หมายในระยะยาวในการที่จะขจัด
การแข่งขันและระบบทุนนิยม เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นพร้อมกับลัทธิ สังคมนิยมแบบยูโทเปี ย ผูน้ าํ ที่
สําคัญของสํานักนี้คือ โรเบิร์ต โอเว่น ชาร์ล ฟูริเอ หลุยส์ บลังค์ เฮนรี แซงซิมอง และซิสมอนดิ 62
สํานักทุนนิยมแปลงรู ป (The School of Modify Capitalism) แนวความคิดของสํานักนี้คือ
สหกรณ์ทาํ หน้าที่หลักในการควบคุมทุน ไม่ให้เจริ ญมากเกินไป
การสหกรณ์จะมีประโยชน์ใน
สถานการณ์ที่ไม่มีแรงดึงดูดนักลงทุน เมื่อนักลงทุนคาดคะเนว่ากําไรไม่แน่นอนหรื อได้กาํ ไรน้อย
แต่การสหกรณ์ไม่ควรจํากัดกําไร ควรพยายามให้สมาชิกทุกคนเป็ นนักค้ากําไร ระบบทุนนิยมจะ
เป็ นแบบจําลอง การสหกรณ์แบบลัทธิทุนนิยมแปลงรู ปแนวคิดนี้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นอเมริ กาเหนือ
โรเบิร์ต โอเว่ น (Robert Owen , 1771 - 1858)
โอเว่น เคยทํางานในโรงทอผ้า เขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
เพราะนําเครื่ องจักรเข้ามาใช้เร็ วเกินไป ซึ่ งเกิดในระยะที่มีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในอังกฤษอย่าง
เข้มข้น นายทุนเจ้าของโรงงานมีการกดขี่ ขูดรี ด แรงงาน ทําให้คนงานยากจน เกิดทุกข์เข็ญ และเกิด
อาชญากรรมทัว่ ไป บุคคลเหล่านี้คือคนชั้นตํ่า เป็ นผลจากการค้าและอุตสาหกรรม
นายทุน
ต้องการสะสมความมัง่ คัง่ จากกําไรอย่างไม่สิ้นสุ ด คนงานเป็ นเพียงเครื่ องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์
แก่นายจ้าง จนคนงานและประชาชนก่อการจลาจล มีการเดินประท้วงและทําลายเครื่ องจักร ระบบ
ทุนนิยมและการแข่งขันทําให้เกิดการว่างงานการนําเครื่ องจักรเข้ามาใช้ทาํ ให้มีการปลดคนงานออก
ใช้เครื่ องจักรแทนและผลิตสิ นค้าได้มาก สังคมนิยมถือว่าทรัพย์สินเป็ นบาปของคนงาน ที่คนงาน
ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อแสวงหา โอเวนจึงได้เสนอแผนปฏิรูปสังคมเพื่อแก้ปัญหานี้
หลักแนวคิดของโอเว่นคือ มนุษย์ถูกกําหนดโดยสิ่ งแวดล้อม ถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
เสี ย มนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลง ถ้าจัดสอนและฝึ กอบรมให้มีเหตุผลคนก็จะมีเหตุผล ถ้าสามรถจัดหา
งานที่ดีและเป็ นประโยชน์ให้ได้ คนก็จะมีอาชีพสุ จริ ต รัฐบาลควรจัดการศึกษาให้ดี โอเว่น กล่าว
ว่า สังคมให้ความสําคัญแก่เครื่ องจักรและปั จจัยการผลิตที่เป็ นวัตถุมากเกินไป แต่ขาดความเอาใจ
ใส่ มนุษย์ หากสังคมเอาใจใส่ มากขึ้นก็จะพบว่า ยังมีทางที่จะปรับปรุ งมนุษย์อีกมาก รวมทั้งในแง่
มนุษย์เป็ นแรงงานที่จะทําให้เกิดการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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สํานักวิสาหกิจสหกรณ์ (The Cooperative Enterprise School) จุดมุง่ หมายคือ ปกป้ อง คุมครอง ความเป็ นอิสระ
ทางเศรษฐกิจของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและชาวนา รู ปแบบสหกรณ์เป็ นสมาคมแห่งความสมัครใจของหน่วย
เศรษฐกิจอิสระ
โดยสมาชิกเป็ นผูจ้ ดั ตั้ง เป็ นเจ้าของ ลงทุนดําเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก เป็ น
แนวคิดที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่ องของลัทธิทุนนิยมได้เป็ นอย่างดี ช่วยให้ผอู ้ ่อนแอทางเศรษฐกิจสามารถประกอบอาชีพ
อยูใ่ นสังคมเศรษฐกิจที่แข็งแรงได้
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โอเว่น ได้สรุ ปความเห็นว่า คนงานที่พอใจทํางาน จะมีผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และห้าม
ไม่ให้ใช้แรงงานเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา ปรับปรุ งค่าจ้างแรงงานให้สูงขึ้น ปรับสภาพความ
เป็ นอยูข่ องคนงานและครอบครัวให้มีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
โอเว่น เป็ นบุตรของช่างฝี มือเวลซ์ เข้าฝึ กงานจนได้รับแต่งตั้งเป็ นหัวหน้าช่างปั่ นด้าย เพื่อ
พิสูจน์ทฤษฎีทางสังคม เขาได้ยมื ทุนจากบิดาเพื่อตั้งโรงงานทอผ้าขึ้นที่ New Lanark ได้รับผลสําเร็ จ
และมีชื่อเสี ยง เขาได้สังเกตเห็นและทดลองทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ถ้าเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม
ทางสังคมจะเปลี่ยนอุปนิสัยของคนงานอย่างไร และได้พบว่าถ้าเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งสภาพบ้าน
ให้คนงานและครอบครัวได้อยูอ่ าศัยดีข้ ึน ปรับปรุ งสภาพการทํางานด้วยการให้ค่าจ้างสู งขึ้น ชัว่ โมง
ทํางานสั้น และจัดหาสิ่ งจําเป็ นอื่น ๆ ให้คนงานมีชีวติ อยูเ่ ป็ นสุ ข ทําให้คนงานขยันทํางานได้ผลผลิต
เพิ่ม คนงานที่พอใจทํางาน จะเป็ นผูท้ าํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนปฏิรูปทางสังคมของเขา
ได้เปลี่ยนท่าทีของคนงานส่ วนหนึ่งให้เป็ นคนคิดสร้างสรรค์มากกว่าทําลาย โรงงานตัวอย่างของ
โอเว่นเป็ นที่กล่าวขวัญกันมาก
และต่อมาได้มีส่วนผลักดันให้เกิดกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (The
Factory Act) ในประเทศอังกฤษครั้งแรกใน ค.ศ. 1819
นอกจากข้อเสนอโรงงานสวัสดิการในกิจการอุตสาหกรรมแล้ว ในด้านการแลกเปลี่ยน
โอเว่น เสนอให้ควรยกเลิกกําไร เพราะกําไรคือสิ่ งที่มากกว่าค่าของการผลิตควรขายสิ นค้าตามค่าที่
เป็ นจริ งจึงจะยุติธรรม
นักเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ คกล่าวว่า การแข่งขันที่เสรี และสมบูรณ์เป็ นสิ่ ง
พอเพียงที่จะทําให้ไม่มีกาํ ไร แต่โอเว่นไม่เชื่ อว่าการแข่งขันทําให้กาํ ไรหมดไปทีละน้อย ควรจะต้อง
ใช้พลังบางอย่างเข้าทําลายกําไร และสรุ ปว่ากําไรเป็ นเงินที่เกิดจากการซื้ อถูกแล้วนําไปขายแพง
ถ้าเลิกใช้เงินโลหะ กําไรก็เลิกได้ จึงวางแผนที่จะใช้บตั รแรงงานเข้าแทนเงินตรา
สถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่ งชาติ (The National Equitable Exchange)
เพื่อทดลองทฤษฎี โอเว่น ได้ต้งั สถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติข้ ึนในกรุ งลอนดอนเพื่อ
ให้สมาชิกแต่ละคนได้ร่วมมือกับสถานที่น้ ี
นําสิ่ งของที่ผลิตขึ้นได้เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับบัตร
แรงงาน คิดตามเวลาที่ใช้ผลิตสิ นค้านั้นขึ้นได้ สมาชิกเหล่านี้ได้รับสิ ทธิ พิเศษที่จะซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ
ที่วางขายโดยจ่ายเป็ นบัตรแรงงานแทนเงินตรา สิ นค้าใดที่ใช้เวลาผลิตเท่ากันแลกกันได้ทนั ที ถ้า
เวลาผลิตไม่เท่ากันให้รวมกับสิ นค้าอื่นได้ชวั่ โมงทํางานเท่ากันแล้วจึงแลกกัน
สถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติน้ ีเปิ ดปี ค.ศ. 1832 มีสมาชิก 840 คน ในระยะเริ่ มแรก
ได้รับผลสําเร็ จ ทําให้ตอ้ งเปิ ดสาขาขึ้นอีกหลายแห่ง แต่ทา้ ยสุ ดก็มีความยุง่ ยากเกิดขึ้น คือ สมาชิกไม่
บอกชัว่ โมงทํางานของตนในการผลิตสิ นค้าอย่างตรงไปตรงมา มักจะโกงชัว่ โมงทํางานตามวิสัยของ
มนุษย์ สถานแลกเปลี่ยนฯจึงตั้งผูช้ าํ นาญในการตีราคาสิ นค้าที่นาํ มาแลก ผูช้ าํ นาญมักหันไปตีราคา
เป็ นเงินบ้างก็มี สิ นค้าที่มีราคาตํ่ากว่าราคาในตลาดขายหมดโดยรวดเร็ ว คงเหลือแต่สินค้าที่ตีราคา
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สู ง ผูน้ าํ สิ นค้าให้ผชู ้ าํ นาญตีราคาจะไม่ยอมขายของนั้นถ้าหากตีราคาให้ต่าํ สถานแลกเปลี่ยนฯ จึงซื้ อ
ได้แต่ของที่ตีราคาสู ง
ดังนั้น จึงเปิ ดโอกาสให้ร้านค้าเล็ก ๆ หลายแห่งฉวยโอกาสทําธุ รกิจกับ
สถานแลกเปลี่ยนฯ
นอกจากนี้ ผูไ้ ม่เป็ นสมาชิกก็มีสิทธิ นาํ สิ นค้ามาแลกบัตรแรงงานได้ พ่อค้าแถวนั้นมีสินค้า
อะไรก็นาํ มาขึ้นเอาบัตรแรงงาน แล้วนําไปซื้ อสิ นค้าที่ดีที่สุดจากสถานแลกเปลี่ยนฯ เพื่อเอาไปขาย
ข้างนอกทําให้ได้กาํ ไรงาม ผิดจากความประสงค์ของโอเว่นที่ตอ้ งการตัดกําไร ทําให้สถานแลก
เปลี่ยนฯเหลือสิ นค้าที่ขายไม่ออก เมื่อมีอุปสรรคดังกล่าว ทําให้สถานแลกเปลี่ยนฯต้องเลิกล้มไป
ในที่สุด
โอเว่น เป็ นทั้งนักเศรษฐศาสตร์ และนักปฏิรูปสังคม เป็ นที่รู้จกั กันในนามบิดาของกระบวน
การสหกรณ์ กิจการสถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติได้ให้แนวคิดในการตั้งสหกรณ์ร้านค้าใน
เวลาต่อมา มีการคืนกําไรให้สมาชิกไป
โอเว่นถือเป็ นนักสมาคมนิยม (Associationist) ด้วย
เพราะนิยมอยากให้มีการรวมกันเป็ นสมาชิกในร้านค้าเพื่อเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม อันตรงข้ามกับลัทธิ ปัจเจกชนนิยมที่ถือตัวใครตัวมันต้องพึ่งพาตัวเองและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว
ต่อมา นายแพทย์ วิลเลี่ยมคิง (William King) แห่งเมืองไบรตัน อังกฤษ ได้นาํ หลักการของ
โอเว่น ไปจัดตั้งเป็ นสหกรณ์เพื่อจําหน่ายสิ นค้าให้แก่สมาชิก ร้านสหกรณ์จดั ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1827
และประสบความสําเร็ จมากที่สุดในปี ค.ศ. 1844 ที่ร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล (Rochdale) เป็ น
ร้านสหกรณ์ที่มีชื่อเสี ยงมากเพราะเป็ นร้านแรกที่จดั ตั้งขึ้นสําเร็ จ โดยวางหลักการของร้านสหกรณ์
ให้สมาชิกทุกคนถือปฏิบตั ิ 63 หลักการนี้ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิต่อมาและแพร่ หลายไปในประเทศต่าง
ๆ ทัว่ โลก
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ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าช่วง ค.ศ. 1844 – 1847 ร้านสหกรณ์ของผูน้ าํ แห่งรอชเดล ได้มีส่วน
ช่วยให้กรรมกรที่มีรายได้นอ้ ยและประชาชนผูย้ ากจนโดยทัว่ ไป ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่จาํ เป็ น
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ร้านสหกรณ์แห่งรอชเดล ตั้งเป็ นสมาคมชื่อว่าสมาคมผูน้ าํ อันเที่ยงธรรมแห่งรอชเดล โดยมีกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับคือ
1. ขายสิ นค้าในราคาที่แน่นอนเท่าที่จะทําได้
2. ไม่มีการซื้อเชื่อ
3. ไม่ปลอมปนสิ นค้า มีความเที่ยงตรงในการชัง่ ตวง วัด
4. สมาชิกสามารถเลือกซื้อของได้อย่างอิสระ
5. จ่ายผลกําไรเป็ นเงินปั นผลตามอัตราของหุน้
6. กําไรจากการขายจะแบ่งปั นระหว่างสมาชิกตามส่ วนที่ซ้ือ
7. จําหน่ายสิ นค้าให้ประชาชนที่ไม่เป็ นสมาชิกด้วย
8. เงินส่วนหนึ่งจากกําไรกันเป็ นทุนการศึกษาของสมาชิก
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ในการดํารงชีพเป็ นอันมาก
ความสําเร็ จส่ วนหนึ่ งมาจากการแบ่งกําไรเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
รวมทั้งอุดมการณ์ของสมาชิ กสหกรณ์
ในหนังสื อชื่อ Report to the Country of Lanark โอเว่นเสนอให้แก้ปัญหาการว่างงานโดย
จัดตั้งหมู่บา้ นสหกรณ์ผผู ้ ลิต (Producers’ Co-operative) ให้ผวู ้ า่ งงานเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทําการผลิต
เกษตร โดยมีหลักการความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ปฏิเสธหลักการแข่งขัน) ซึ่ งจะทําให้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และสมาชิกในหมู่บา้ นสหกรณ์ยงั ใช้ชีวติ ร่ วมกันในชุมชนอีกด้วย โดยมีการจัด
แบ่งผังหมู่บา้ นในการใช้สอยประโยชน์พ้นื ที่ให้เหมาะสม ส่ วนการปกครองหมู่บา้ นให้จดั ปกครอง
ในรู ปคณะกรรมการ โอเว่น เชื่อว่า หมู่บา้ นสหกรณ์ผผู ้ ลิต จะผลิตผลผลิตได้พอตามความต้องการ
ของสมาชิก มีเหลือขาย และเสี ยภาษีให้แก่รัฐบาลกลาง ภายในหมู่บา้ นจะมีสันติภาพ ไม่มีอาชญา
กรรม และสมาชิกของสหกรณ์จะมีจิตใจเป็ นผูไ้ ม่เห็นแก่ตวั แต่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ผอู้ ื่นเสมอ
ชาร์ ล ฟูริเอ (Charles Fourier , 1772 - 1837)
เชื่อว่าในระบบทุนนิยม ประชาชน 1 ใน 3 เท่านั้น เป็ นผูท้ าํ งานที่เกิดประโยชน์ ที่เหลือ
2 ใน 3 ประกอบอาชีพที่ไม่มีประโยชน์ หรื ออยูเ่ ฉย ๆ และเป็ นกาฝากที่ร่ าํ รวยเพราะระบบตลาด
และเห็นว่า การแข่งขันระหว่างนายทุนด้วยกันนําไปสู่ การผูกขาดอย่างเลี่ยงไม่ได้ เขาได้เสนอให้
สมาชิกของสังคมที่ทาํ งานและเป็ นผูผ้ ลิตหนีไปจากความชัว่ ร้ายนี้ โดยจัดตั้งเป็ นฟาลังสแตร์ หรื อ
เมืองในสวน (Phalanstere)
ฟูริเอ มีความคิดฝันว่า หากมนุษย์อาศัยอยูร่ ่ วมกันประมาณ 80 – 100 ครัวเรื อนโดยสร้างที่
อยูใ่ ห้เป็ นโรงแรมสหกรณ์ท้ งั ด้านการบริ โภคและการผลิตเป็ นเสมือนโลกเล็ก ๆ โลกหนึ่งที่พยายาม
ผลิตและบริ โภคทุกอย่างเองให้เพียงพอในตัวเอง ถ้าเกิดสิ นค้าเหลือหรื อขาดจึงจะแลกเปลี่ยนกับ
ฟาลังสแตร์ อื่น ฟูริเอ เชื่ อว่า การให้สมาชิกเป็ นเจ้าของกิจการและทํางานด้วย จะทําให้การทํางาน
ดูน่าสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ฟูริเอ ยังเสนอให้สังคมกลับไปสู่ ธรรมชาติและเกษตรกรรม เขาไม่ชอบการผลิตขนาดใหญ่
และเครื่ องจักร
จึงเสนอให้มีการลดการผลิตอุตสาหกรรมและระบบโรงงานให้เหลือน้อยเท่าที่
จําเป็ นที่สุด
การสร้างเมืองสวนในที่สวยงามริ มฝั่งลําธาร ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่ าไม้ และใช้
พื้นที่ปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ และผสมด้วยการเลี้ยงเป็ ด ไก่ เป็ นเกษตรกรรมแบบใช้แรงงานเข้มข้น
และใช้ฝีมือ
ฟูริเอ เชื่อว่า สมาชิกจะทํางานด้วยความ สนุก สนใจ สบายใจ ล้อมรอบไปด้วย
ทัศนียภาพที่งดงาม ในสังคมใหม่งานควรถือเป็ นความเพลิดเพลิน ไม่ใช่เพราะว่าถูกบังคับหรื อ
ความจําเป็ น แต่มนุษย์ทาํ งานเพราะรักงาน งานจะกลายเป็ นเพียงวิธีการให้มนุษย์แสดงความสามารถ
ออกมา และมีเสรี ภาพที่จะเลือกได้วา่ จะทํางานอะไรจึงจะเหมาะสมกับเขาที่สุด เขาเชื่ อว่า มนุษย์มี
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อารมณ์ความรู ้สึก จะต้องพยายามจัดองค์กรทางสังคมให้เหมาะสมกับอารมณ์ความต้องการของ
มนุษย์ อันจะทําให้เกิดความผสมกลมกลืนในสังคม
หลักการในการจัดตั้งฟาลังสแตร์ คือ การหาวิธีผสานผลประโยชน์ที่ตา่ งกันของนายทุน
กรรมกร และผูบ้ ริ โภค โดยการให้บุคคลแต่ละคนมีประโยชน์ท้งั สามฝ่ ายรวมอยูใ่ นตัว แต่ละคน
เป็ นทั้งนายทุน แรงงาน และผูบ้ ริ โภค การขัดแย้งจะยุติลง ให้แต่ละคนซื้ อหุ น้
สําหรับคนรวย
จะชักชวนให้มาซื้ อหุ น้ โดยให้ผลตอบแทนเมื่อขายสิ นค้าได้มีกาํ ไรจะแบ่งให้แก่ทุนเป็ นเงินปันผล
4/12 ให้เป็ นค่าแรงงานแก่ผทู ้ ี่ทาํ การผลิต 5/12 และจัดสรรที่เหลือให้แก่ฝ่ายจัดการ 3/12
ปรัชญาที่อยูเ่ บื้องหลังแนวคิด คือ ให้คนอยูร่ วมกัน ไม่จาํ กัดเสรี ภาพในการทํางาน อยาก
ทํางานที่มีในฟาลังสแตร์ ก็ได้หรื อมีงานข้างนอกที่ดีกว่าก็ได้ เขาไม่เชื่ อในเรื่ องการแบ่งสรรรายได้
จะต้องให้เท่ากัน การที่รายได้แตกต่างกันและยังมีความยากจนอยูเ่ ป็ นสิ่ งที่พระเจ้าให้มาจะต้องคงอยู่
เขายอมให้คนมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัว เว้นแต่เป็ นของที่ได้มาโดยมิชอบ เช่น มีรายได้
โดยไม่ทาํ งาน สอนให้คนร่ วมมือกันแทนที่จะเห็นแก่ตวั จนเกินไป เพื่อลดการขัดแย้งของชนชั้นใน
ระบบทุนนิยม
เขาจึงให้ทุกคนเป็ นเจ้าของกิจการร่ วมกัน ทุกคนมีหุน้ ย่อมมีสิทธิ รับเงินปั นผล
ทุกคนเป็ นคนงานได้รับเงินเดือน ตามส่ วนแบ่งที่กล่าวมาข้างต้น และมีสิทธิ์ มีเสี ยงในการดําเนิ นกิจ
การอันเป็ นรู ปแบบของสหกรณ์ การแข่งขันจะเป็ นเพียงฉันท์เพื่อนไม่ค่อยรุ นแรง ทุกคนจะตั้งใจ
ทํางานดีที่สุด เป็ นการประกวดประชันกันทําดีที่สุดเท่านั้น เพื่อผลกําไรที่เป็ นของตน
รู ปแบบการจัดตั้งฟาลังสแตร์ หรื อเมืองในสวน
ยังมีปัญหาที่ตอ้ งตอบอีกหลายประการ
ดังเช่น ความคิดฝันที่จะให้เกิดการร่ วมมือกันจะได้ผลเพียงใด ทุกคนทํางานด้วยความพอใจไม่ตอ้ งมี
สิ่ งบังคับเป็ นไปได้หรื อไม่ หากมีหลายฟาลังสแตร์แล้วจะเชื่อมโยงกันให้เป็ นการผลิตขนาดใหญ่
และมีการประหยัดในขนาดการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Large Scale Production) ได้ไหม
ในแง่การนําไปปฏิบตั ิจริ ง
มีการจัดตั้งคิบบูท (Kitbuth) ในอิสราเอล แต่มีหลายอย่าง
ดัดแปลงหรื อเพิ่มเติม
การสร้างอาคารสงเคราะห์เป็ นอีกลักษณะหนึ่งที่ให้คนอยูร่ ่ วมกันเหมือน
โรงแรมสหกรณ์ ซึ่ งในบางประเทศมีเครื่ องอํานวยความสะดวกให้ เช่น มีร้านอาหาร โรงซักรี ด
รถรับส่ งไปทํางาน คนทําความสะอาด เป็ นต้น
ได้มีสานุศิษย์ของ ฟูริเอ นําไปลองปฏิบตั ิในสหรัฐอเมริ กาที่ Brook Farm , Massachusetts
และที่ Red Bank , New Jersey แต่ลม้ เหลว ฟูริเอ นับได้วา่ เป็ นนักสมาคมนิยม (Associationism)
อีกผูห้ นึ่ง
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หลุยส์ บลังค์ (Louis Blanc , 1811 - 1882)
ทั้งฟาลังสแตร์ และหมู่บา้ นสหกรณ์ ต่างต้องประสบปั ญหาขาดเงินลงทุน นี่เป็ นปัญหา
พื้นฐานของการจัดองค์กรเศรษฐกิจในรู ปแบบสหกรณ์การผลิต เพราะสมาชิกต่างขัดสนเงินทุน
ส่ วนผูม้ ีเงินทุนก็ไม่สนใจเข้าเป็ นสมาชิสหกรณ์ เพราะต้องถูกจํากัดผลตอบแทนและไม่มีโอกาส
บริ หารจัดการเต็มที่เหมือนกับธุ รกิจส่ วนตัว
หลุยส์ บลังค์ นักคิดและนักการเมืองฝรั่งเศส
เสนอแก้ปัญหานี้ดว้ ยการนําสถาบันรัฐเข้ามา คือให้รัฐจัดเงินทุนของรัฐให้สหกรณ์ผผู้ ลิตยืม
เขาเขียนหนังสื อชื่อ Organization of Work (1839) ซึ่ งได้รับความสนใจมาก และได้ร่วม
อยูใ่ นคณะรัฐบาลฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1848
เขาเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งโรงงานแห่งชาติ (National
Workshop) รัฐบาลยอมทําตาม แต่โรงงานที่จดั ตั้งจริ ง ๆ กลับปรากฏในรู ปองค์กรการกุศลสําหรับ
กรรมกรที่ตกงาน การบริ หารโรงงานไม่มีประสิ ทธิภาพ จึงล้มเหลว
หลังจากขบวนการปฏิวตั ิ
1848 เสื่ อมพลังลง บลังค์ล้ ีภยั ไปอยูอ่ งั กฤษ จนกระทั้ง ค.ศ. 1870 จึงกลับมาฝรั่งเศสใหม่ และ
ได้รับเลือกเป็ นสมาชิกรัฐสภาในกลุ่มนักปฏิรูปสังคม
บทบาทของรัฐนั้น ให้รัฐมีส่วนรับผิดชอบด้วยในการสร้างสังคมใหม่ โดยเฉพาะการช่วย
ตั้งโรงงานแห่งชาติ (National Workshop)
การเข้ายุง่ เกี่ยวนี้จะเป็ นการทําลายเสรี ภาพหรื อไม่
บลังค์ตอบว่า เสรี ภาพที่ปราศจากโอกาสที่จะใช้ก็คือการกดขี่ การที่รัฐเข้าช่วยให้ทุนสหกรณ์ผผู้ ลิต
เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ เพราะเขาถือว่า รัฐเป็ นสถาบันที่เป็ นกลางไม่ใช่เครื่ องมือของชนชั้น
แนวคิดของบลังค์น้ นั ต้องการให้สหกรณ์ผผู ้ ลิตมาแทนที่ระบบนายทุน นับเป็ นแนวคิด
แรกเริ่ มของลัทธิ สังคมนิยมประชาธิ ปไตย ที่หวังจะให้สถาบันรัฐปรับปรุ งระบบเศรษฐกิจการเมือง
แทนที่จะล้มล้างสถาบันรัฐเดิมซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นของชนชั้นนายทุน แล้วสร้างสถาบันรัฐใหม่ข้ ึน
มา
เขาหวังว่าโรงงานแห่งชาติจะผลักดันให้โรงงานเอกชนต้องเลิกล้มไป เพราะแรงงานหันมา
ทํางานในโรงงานแห่งชาติหมด ในท้ายสุ ดระบบเศรษฐกิจจะประกอบด้วยสหกรณ์ผผู ้ ลิตที่ได้รับ
เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้น
แนวทางการจัดตั้งโรงงานแห่งชาติ (National Workshop) โรงงานนี้เกิดจากผูผ้ ลิตในสาขา
การผลิตเดียวกัน รวบรวมจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ผผู้ ลิตทั้งในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม แล้วยืม
เงินทุนจากรัฐบาล
คนงานทุกคนที่ให้คาํ มัน่ ว่าจะใช้คืนมีสิทธิ สมัครรับเงินทุน เงินทุนนี้
ในระยะแรกจะมีการคิดดอกเบี้ยแต่ต่อไปจะยกเลิกดอกเบี้ย โรงงานแห่งชาติจะจ่ายค่าจ้างให้แรงงาน
ทุกคนเท่ากัน การปกครองในโรงงานจะทําโดยการเลือกตั้งระหว่างกรรมกรกันเอง
นอกจากใน
ระยะแรกที่แรงงานยังไม่มีความชํานาญ รัฐบาลจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูจ้ ดั การโรงงานให้
รายได้สุทธิ
ของโรงงานให้แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่หนึ่งแบ่งกันระหว่างสมาชิกทํางานในโรงงานเป็ นการเพิ่ม
ค่าจ้างที่จ่ายให้ก่อนหน้านี้แล้ว ส่ วนที่สองให้ใช้เพื่อช่วยคนชราและคนป่ วยในสังคม และส่ วนที่
สามให้ใช้ช่วยซื้อเครื่ องมือการผลิตให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเข้ามาร่ วมใหม่ในโรงงาน
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ความแตกต่างระหว่างโรงงานแห่งชาติกบั โรงงานทัว่ ไป อยูท่ ี่การบริ หารองค์กรในโรงงาน
แห่งชาติมีลกั ษณะเป็ นประชาธิปไตยมากกว่า และแรงงานได้รับส่ วนกําไรของตน แทนที่จะเป็ นของ
ผูป้ ระกอบการทั้งหมด อีกประการหนึ่งโรงงานแทนที่จะแข่งขันจะช่วยเหลือกันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์
จะช่วยกันแก้ไข นอกจากนี้ บลังค์ยงั เสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุดและไม่ใช่ให้จดั เป็ น
ขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม ความคิดของบลังค์กย็ งั อยูใ่ นฝ่ ายสังคมนิยมแบบสมาคม เพราะโรงงานแห่ง
ชาติมีลกั ษณะเป็ นสหกรณ์ผผู้ ลิตที่รวบรวมกันขึ้นโดยสมัครใจไม่ได้เป็ นรัฐวิสาหกิจ รัฐมีส่วนเพียง
ให้เงินทุนแก่โรงงานกูย้ มื แต่ไม่ได้เป็ นเจ้าของหรื อผูจ้ ดั การบริ หารโรงงาน เพียงช่วยให้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์โรงงานขึ้นแล้วก็ปล่อยมือ รัฐทําหน้าที่เป็ นเพียงนายธนาคารสําหรับคนจนเท่านั้น
เฮนรี่ แซงต์ ซีมอง (Henry Saint Simon , 1760 - 1825)
ความเชื่อ เห็นได้จากก่อนปฏิวตั ิฝรั่งเศส ทหารมีอาํ นาจและกําลัง ครองอํานาจทางการเมือง
ส่ วนประชาชนชาวฝรั่งเศสกลับเลื่อมใสนับถือศาสนาอย่างงมงาย
เป็ นเครื่ องถ่วงทําให้ประเทศ
พัฒนาช้า
หลังปฏิวตั ิฝรั่งเศสได้ตื่นตัวทางอุตสาหกรรมนําเอาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนให้หาทางขจัดสิ่ งกีดขวางทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แล้วจะ
ทําให้ผลผลิตเพิ่ม เป็ นผลถึงสวัสดิการของสังคมในอนาคตดีข้ ึนด้วย
ลัทธิ อุตสาหกรรม (Industrialism) แซงต์ ซี มอง บูชาอุตสาหกรรม และตีความหมายของ
อุตสาหกรรมรวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจทุกชนิ ด 64 ตามความคิดของแซงต์ ซี มอง โลกที่เราอาศัยอยู่
นี้มีพ้ืนฐานอยูบ่ นกิจการอุตสาหกรรม สิ่ งอื่น ๆ นอกจากอุตสาหกรรมนั้นไม่ควรได้รับความสนใจ
เลยจากมนุษย์ที่มีความคิด โลกอนาคตคือโลกอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายเดียวของสังคม คือ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่ งจะเป็ นทางนํามาซึ่ งความมัง่ คัง่ และความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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การจัดรู ปใหม่ทางอุตสาหกรรม
แซงต์ ซี มอง ไม่เห็นด้วยกับหลักของลัทธิ คลาสสิ ค
ในเรื่ องการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว อันเป็ นพลังทางเศรษฐกิจ
เขาเห็นควรทดแทนด้วย การ
ให้ ความร่ วมมือและการรั กษาผลประโยชน์ ของชนชั้นเดียวกัน (Class Interest) อันเป็ นการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การให้เอกชนผลิตสิ นค้า (Private Goods) ควรจัดเป็ นรู ปสมาคมทางวิชาชีพ
และอุตสาหกรรม อันเป็ นวิธีการร่ วมมือกันระหว่างสมาชิกของสมาคม เพื่อนําไปสู่ การเพิ่มผลผลิต
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เขาหมายรวมทั้ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริ การ
ดังที่กล่าวว่า ถ้าประเทศฝรั่งเศสขาดหมอ นักเคมี
นายธนาคาร พ่อค้า เกษตรกร และช่างตีเหล็ก ฝรั่งเศสจะอ่อนแอลงแค่ไหน
แต่ตรงข้ามถ้าฝรั่งเศสขาดพวก
เจ้านาย ขุนนาง รัฐมนตรี พระ ข้าราชการ และเจ้าของที่ดิน ชาวฝรั่งเศสจะเพียงแค่เศร้าใจ แต่ชาติฝรั่งเศสจะไม่เป็ น
อะไรมากเลย
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ได้เร็ วและผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง เพราะได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์ แล้ว
ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรู ปหนึ่งของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อเกิดเป็ นสังคม
ที่เจริ ญรุ ดหน้า ส่ วนการเห็นประโยชน์ของชนชั้นเดียวกันก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม เช่น ชนชั้นคนงานก็รักษาผลประโยชน์ของคนงาน ด้วยการเรี ยกร้องเอาจากนายจ้างซึ่ งเป็ น
อีกชนชั้นหนึ่ง
เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม ควรส่ งเสริ มความเชี่ยวชาญทางเทคนิค นําวิทยาศาสตร์
มาใช้ ผูน้ าํ ทางอุตสาหกรรมจะต้องใช้วธิ ี วางแผนงานสาธารณะ (Public Work) เพื่อสร้างสิ่ งมูลฐาน
(โครงสร้างพื้นฐาน) ที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม
งานสาธารณะมีความสําคัญที่ควรรี บ
ดําเนินการ ที่สาํ คัญคือการสร้างถนน ขุดคลอง เขื่อน การปรับที่ดิน และให้การศึกษาฟรี นอกจากนี้
เขายังได้เสนอให้ผวู ้ างระบบเศรษฐกิจดําเนินการในรู ปสภาอุตสาหกรรม (Industrial Parliament) 65
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การจัดรู ปใหม่ของสังคม (Social Reorganization) แซงต์ ซี มอง เห็นว่า ขุนนาง นายทหาร
ไม่ทาํ งานแต่กลับมีอภิสิทธิ์ ต่าง ๆ และเป็ นผูป้ กครอง ควรถึงเวลาแล้วที่จะล้มพวกขุนนาง ทหารผูไ้ ม่
ทํางานเสี ย ให้คนทํางานเป็ นผูป้ กครอง
เขาต้องการให้ผมู ้ ีความรู้คือหัวหน้านักอุตสาหกรรม
ปกครองโดยให้ปกครองเพื่อคนยากจน
โดยการเพิ่มผลผลิต กระจายอํานาจการซื้ อ และให้
สวัสดิการ
ในระบบใหม่จะไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น เพราะจะมีเพียง 2 ชนชั้น คือ ชนชั้น
คนทํางาน กับชนชั้นคนไม่ทาํ งาน
ในสังคมใหม่น้ ีชนชั้นที่ไม่ทาํ งานจะสลายตัวไปในที่สุดจะมี
เหลือเฉพาะผูท้ ี่ทาํ งานเท่านั้น ชนชั้นนี้จะประกอบด้วย เกษตรกร นายธนาคาร นักปราชญ์ ช่างศิลป์
และนักศิลปะ คือมีท้ งั นายทุนและกรรมกร จะไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้นอกจาก
ความแตกต่างในอาชีพ
แซงต์ ซี มอง กล่าวว่า ความเท่าเทียมกันทางอุตสาหกรรม (Industrial
Equality) ประกอบด้วยการที่แต่ละฝ่ ายได้ประโยชน์จากสังคมตามอัตราส่ วนเท่ากับส่ วนของเขาใน
รัฐ หมายถึง ตามอัตราส่ วนของศักยภาพแห่งความสามารถ และการใช้ประโยชน์จากปั จจัยที่เขาได้
รับซึ่ งรวมถึงทุนด้วย
แซงต์ ซี มองไม่เป็ นศัตรู ต่อนายทุน เขาถือว่านายทุนก็เป็ นคนทํางานด้วย
เหมือนกัน เขาเป็ นศัตรู เฉพาะกับเจ้าของที่ดินและทหาร ที่กล่าวหาว่าเป็ นพวกไม่ทาํ งาน
ในสังคมใหม่ รัฐในความหมายเดิมจะหมดไปเพราะไม่จาํ เป็ น
ประเทศจะกลายเป็ น
โรงงานขนาดใหญ่
หน้าที่ของรัฐคือประสานผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการ แรงงาน คือเป็ น
หน้าที่ผสานพลังทางเศรษฐกิจมากกว่าการปกครองคน การเมืองจะเปลี่ยนรู ปศาสตร์ แห่งการจัด
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การบริ หารจําแนกเป็ นกรรมการคณะต่าง ๆ คือ คณะกรรมการค้นคว้าให้มีหน้าที่ทาํ แผนงานสาธารณะ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินโครงการที่เสนอมา คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนส่วนรวมจาก
การทํางานของสองคณะข้างต้น
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องค์กร การผลิตจะเป็ นเรื่ องสําคัญของรัฐแทนเรื่ องการเมือง ความสนใจของรัฐจะเกี่ยวพันเฉพาะ
เรื่ องที่กระทบชีวติ ความกินดีอยูด่ ีของสมาชิกในสังคม ประเทศจะกลายเป็ นสมาคมการผลิตขนาด
ใหญ่
การมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินและการรับมรดก ทําให้ผมู ้ ีทรัพย์สินเอาประโยชน์จากผูใ้ ช้
แรงงานได้ และกรรมสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลเป็ นบ่อเกิดของชนชั้นไม่ทาํ งาน ทําให้เกิดการขูดรี ด เพราะ
คนจํานวนน้อยที่มีทรัพย์สินสามารถได้รับผลตอบแทนจากการทํางานของผูอ้ ื่น โดยตนเองไม่ตอ้ ง
ทํางาน ตราบใดที่ยงั มีสิทธิ์ ในการรับมรดกอยูค่ วามแตกต่างนี้จะไม่หมดไป จึงโจมตีสิทธิ ในการ
รับมรดกอย่างมาก แต่เขาก็มิได้เสนอให้โอนปั จจัยการผลิตเป็ นของรัฐ
หลังจากที่ แซงต์ ซี มอง ถึงแก่กรรมแล้ว
ลูกศิษย์ของเขาได้ขยายความต่อไปอีกมาก
อองฟองแตง (Bathelemy Enfantin , 1796 - 1864) เสนอให้โอนปั จจัยการผลิตเป็ นของรัฐ เพราะ
สถาบันกรรมสิ ทธิ์ ส่วนเอกชนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการผลิต
เอกชนผูท้ ี่เผอิญได้รับ
มรดกได้รับทรัพย์สินซึ่ งเป็ นปัจจัยการผลิตไว้ในมือควรนําปั จจัยนี้ไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ แต่
ความจริ งแล้วอาจไม่ทาํ เช่นนั้น เพื่อผลประโยชน์ของสังคมแล้ว ควรให้อาํ นาจการใช้ทรัพย์สินอยู่
ในมือผูม้ ีความสามารถและแจกจ่ายไปในแหล่งที่และอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็ นสู ง จึงได้เสนอ
ลัทธิ รวมส่ วนกลาง (Collectivism) คือ ให้รัฐเป็ นผูไ้ ด้รับมรดกในทรัพย์สินทุกชนิดแต่ผเู้ ดียว เมื่อ
รัฐเป็ นเจ้าของแล้ว ก็สามารถแจกจ่ายปั จจัยการผลิตในทางที่รัฐคิดว่า ให้ประโยชน์ส่วนรวมสู งสุ ด
กฎใหม่ของศิษย์แซงต์ ซี มอง สําหรับสังคมใหม่ คือให้แก่แต่ละคนตามความสามารถ (Capacity)
และแต่ละความสามารถตามแต่งานที่กระทําได้ นอกจากนี้ วิธีการเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
จากส่ วนบุคคลมาเป็ นของรัฐนี้ให้ใช้วธิ ี ชกั จูงใจทางศีลธรรม
ซิสมอนดิ (Jean Charles Leonard de Sismondi , 1773 - 1842)
สํานักคลาสสิ คมองเห็นเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ แห่งความมัง่ คัง่ แต่ซิสมอนดิกลับเห็นว่า
จุดหมายของเศรษฐศาสตร์ อยูท่ ี่มนุษย์หรื ออย่างน้อยก็อยูท่ ี่ความอยูด่ ีกินดีทางวัตถุของมนุษย์ จึงให้
ความสําคัญกับทฤษฎีการกระจายรายได้ไปพร้อมกับทฤษฎีการผลิต พวกคลาสสิ คให้ความสําคัญ
แก่การผลิตมากเกินไป เพราะคิดว่า ต้องมีการผลิตก่อนจึงจะกระจายรายได้สาํ เร็ จ
แต่ซิสมอนดิ
คิดว่า ทรัพย์สินจะถือเป็ นความมัง่ คัง่ ได้ก่อต่อเมื่อถูกแจกจ่ายในอัตราส่ วนที่ถูกต้อง คนจนควรได้รับ
ผลจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมควร เศรษฐศาสตร์ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลให้มนุษย์มีความสุ ขมาก
ขึ้นไม่ควรถือเป็ นศาสตร์
การประสานผลประโยชน์ของสังคมไม่เป็ นจริ งเสมอไป
ซิ สมอนดิ พบว่า มีขอ้ ขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ของเอกชนและส่ วนรวม เนื่องจากการแบ่งทรัพย์สินระหว่างบุคคลเป็ นไป
โดยไม่เท่าเทียม
สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มแบ่งมนุษย์ออกเป็ นชนชั้นที่แตกต่างกันมาก ใน
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ท้ายสุ ดจะเหลืออยูเ่ พียงชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ บุคคลทั้งสองชนชั้นยากที่จะอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างผสมกลมกลืน รัฐจึงอาจต้องเข้ามาจัดการแก้ไขข้อผิดพลาด ปั ญหาใหญ่ของสังคมเกิดจาก
แรงงานไม่มีทรัพย์สินและรายได้ของแรงงานไม่แน่นอน จึงเสนอให้แก้ไขในสองจุดนี้
เขาเป็ น
นักคิดคนแรก ๆ ที่สนใจความทุกข์ยากของแรงงานและเสนอให้รัฐเข้ายุง่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจแทนที่
จะปล่อยเสรี ตามทฤษฎีของพวกคลาสสิ ค
รู ปแบบการผลิต ซิ สมอนดิ ได้รับอิทธิ พลจากประสบการณ์ในฝรั่งเศส อิตาลี สังคมที่
ประกอบด้วยหน่วยการผลิตขนาดเล็กที่ผใู ้ ช้แรงงานเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตและได้เห็นว่ามีการ
ให้ผลผลิตสู ง แต่เขากลับคัดค้านการนําเครื่ องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ทําให้โรงงานขนาดเล็ก
แข่งผลิตสู ้ไม่ได้ตอ้ งเลิกกิจการ
เมื่อคนงานซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคด้วยไม่มีรายได้ การผลิตมาก
เกินไป (Over Production) นําไปสู่ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
สังคมเศรษฐกิจในอุดมคติของซิ สมอน
ดิจึงเป็ น สังคมที่ชาวนามีนาเป็ นของตัวเองแม้จะขนาดเล็ก
อุตสาหกรรมเป็ นขนาดเล็กมีเจ้าของ
ผลิตและบริ หาร คือต้องการให้แรงงานกลับมามีทรัพย์สินปั จจัยการผลิตเหมือนอย่างเดิม เขา
เรี ยกร้องให้มีการออกกฎหมายจัดการในเรื่ องนี้ แต่หากการกระจายกรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตไม่
เป็ นผลสําเร็ จ ก็ให้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ ช่วยลดความทุกข์ยากของชนชั้นแรงงาน เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของเด็ก กฎหมายจํากัดเวลาทํางานในแต่ละวัน การจ่ายบํานาญเมื่อ
เกษียณอายุ ฯลฯ
ลัทธิสังคมนิยมแบบฟาเบียน (Fabian Socialism) หรือ Industrial Democracy
เป็ นระบบสังคมนิยมที่ไม่เห็นชอบด้วยกับความคิดเรื่ องการต่อสู้ระหว่างชนชั้น
เชื่อใน
วิวฒั นาการค่อยเป็ นค่อยไป ไม่รุนแรงและไม่ใช้การปฏิวตั ิ แต่ใช่วธิ ี การทางรัฐสภา ซึ่ งเป็ นแบบ
ประชาธิ ปไตยเพื่อก่อให้เกิดรัฐสังคมนิยม โดยการประนีประนอมกับพรรคการเมืองอื่นในการปฏิรูป
เพื่อให้เกิดรัฐสังคมนิยม ถือเป็ นแนวคิดที่ทาํ ให้เกิดพรรคแรงงานในอังกฤษ ค.ศ. 1900
คํานี้
มาจากสมาคมฟาเบียนซึ่ งเกิดขึ้นในอังกฤษ ค.ศ. 1889 ซึ่ งมี Sydney and Beatrice Webb , George
Bernard Shaw เป็ นสมาชิกคนสําคัญ
ลัทธิสังคมนิยมแบบสมาคมอาชี พ (Guild Socialism)
เป็ นระบบสังคมนิยมที่อยากให้มีสหภาพแรงงาน ที่มีการดําเนินการไม่รุนแรงตามระบบ
Syndicalism ผูอ้ ธิ บายระบบนี้มี R.H Tawney , G.D.H. Cole นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ โดย
เชื่อว่า การปฏิรูปโดยไม่รุนแรงแบบค่อยเป็ นค่อยไป และการก่อตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
เป็ นสิ่ งดีมีประโยชน์ เพราะเป็ นทางควบคุมอุตสาหกรรมโดยไม่ตอ้ งอาศัยสถาบันทางสังคม เช่น การ
ออกกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ข้ ึนตรวจตรา
แต่กลุ่ม Syndicalism เป็ นกลุ่มที่มีแนวความคิดเห็นว่า
152

คนงานหรื อสหภาพแรงงงานเข้าไปเป็ นเจ้าของและควบคุมจัดการโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ
อันรุ นแรง
ลัทธิสังคมนิยมแบบอนาคิสม์ (Anarchism)
นักสังคมนิยมที่ใช้แนวคิดแบบอนาคิสม์ (Anarchism)
เช่น Plerre Joseph Proudon
ค.ศ. 1809 – 1865 ระบบอนาคิสม์แปลว่า อนารยะ ป่ าเถื่อน ไม่มีกฎหมาย เป็ นลัทธิ ที่ตอ้ งการให้
ยกเลิกการมีรัฐบาล เพื่อปล่อยให้ประชาชนมีอิสรภาพ เสรี ภาพเต็มที่ ถือว่าสมาชิกของสังคมจะอยู่
ด้วยกัน เข้ากันได้อย่างกลมเกลียว หากไม่มีรัฐบาล
การผลิตสิ นค้าที่ตอ้ งการ ด้วยการร่ วมมือ
กันโดยสมัครใจ ควรเลิกให้เอกชนมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน เพื่อให้มีกรรมสิ ทธิ์ ร่วมกัน โดยกลุ่มชน
ที่มีการร่ วมมือกันแทน
ต่างกับสังคมนิยมที่ให้รัฐเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตและอุตสาหกรรม
โดยหวังให้เป็ นรัฐสวัสดิการ (Welfare State)

ลัทธิคอมมิวนิสต์
ในประวัติศาสตร์ ของยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกรรมกรกับ
นายทุน เมื่อกําไร นายทุนเพิม่ การสะสมทุนแทนที่ค่าจ้างกรรมกรจะมากขึ้น กลับกลายเป็ นนายทุน
นําเงินไปลงทุนในเครื่ องจักรมากขึ้น ทําให้มีคนว่างงานและความยากจนเกิดขึ้น จนกลายเป็ นความ
เชื่อหลักของพวกสังคมนิยมและนําไปใช้วเิ คราะห์ในแนวคิดของตนอย่างกว้างขวาง
ต่อมา
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไปนายทุนกลายเป็ นผูอ้ อกทุนและคอยรับผลประโยชน์ส่วนเกินไม่มีส่วน
ในการผลิต แต่นายทุนสามารถใช้เวลาหาความพอใจจากการกินอยูอ่ ย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย
แนวคิดของ
นักเศรษฐศาสตร์ กระฎุมพี (bourgeoisie) พยายามสะท้อนสภาพจิตใจของนายทุน
แต่แนวคิด
ของพวกสังคมนิยมสะท้อนสภาพจิตใจของคนชั้นกรรมาชี พ ที่พยายามเรี ยกร้องหาความยุติธรรมใน
สังคม
จึงเกิดทั้งแนวคิดที่ประนีประนอมพยายามแก้ไขโดยยังอยูใ่ นแนวทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม กับพวกหัวรุ นแรงก้าวหน้าที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจไป
ในแนวทางใหม่เป็ นระบบคอมมิวนิสต์
มูลเหตุจูงใจที่ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิคอมมิวนิสต์ประสบผลสําเร็ จ
อยูภ่ ายใต้แรงจูงใจของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิวตั ิอุตสาหกรรม เป็ นกรอบให้มาร์ กซ์นาํ มาเป็ นแนวทางวิเคราะห์ต่อ
ยอดและใช้หลักประวัติศาสตร์ และหลักจิตวิทยาที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์จะมีความขัดแย้งกันรุ นแรง
และสะสมจนเกิดเป็ นแรงบีบคั้นให้เกิดการปฏิวตั ิตามแนวทางประวัติศาสตร์ ที่เคยเกิดขึ้นมา สิ่ งที่
ก่อให้เกิดขึ้นตามแนวทางของมาร์ กซ์มาจากเหตุผลสองประการคือ ผลประโยชน์ขดั กัน และการ
ต่อสู้ระหว่างชนชั้น
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ผลประโยชน์ ขัดกัน (Conflict of Interest)
อดัม สมิธ อธิ บายไว้วา่ การผลิตเพิ่มขึ้นได้ดว้ ยการแบ่งงานกันทํา ยิง่ เป็ นการผลิตขนาด
ใหญ่จะยิง่ มีการแบ่งงานย่อยออกไปมากขึ้น ส่ วนมาร์ กซ์กลับเห็นว่า เพราะการแบ่งงานกันทํานี่เอง
ทําให้เกิดผลประโยชน์ขดั กัน เนื่องจากต้องแยกคนงานออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ คนงานอุตสาหกรรม
การค้า เกษตรกรรม คนงานในเมืองกับชนบท ยิง่ กลุ่มมีมากก็ยง่ิ เป็ นเหตุให้เกิดการขัดผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกับผลประโยชน์ของชุ มชน ขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ
ต่อไปอีก คนงานทํางานเฉพาะอย่าง ทําให้กลายเป็ นทาสของงาน
มาร์ กซ์ เห็นว่า คนงานที่มารวมกันเป็ นสหภาพแรงงาน เพราะผลประโยชน์ขดั กันและเกิด
ชนชั้นขึ้นในสังคม
ชนชั้นเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกตนโดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวมเพื่อเรี ยกร้องให้คนงานรวมกัน โดยยัว่ ยุอารมณ์คนงาน ในข้อเขียนของมาร์ กซ์เขาใช้วา่
กรรมกรทัว่ โลกจงรวมกัน ท่านไม่มีสิ่งใดที่ตอ้ งเสี ย เว้นแต่โซ่ตรวนที่ผกู ท่านอยู่ “Worker of the
world unite , you have nothing to lose but your chain” เมื่อคนงานมีพลังขึ้นเป็ นสหพันธ์แรงงาน
รัฐก็ไม่สามารถควบคุมได้
ภายใต้ระบบนายทุนจะมีสภาวะสองอย่างเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้คือ ภาวะแรกคนกลุ่มใหญ่
กลายเป็ นผูไ้ ม่มีทรัพย์สิน ส่ วนกลุ่มเล็กอีกกลุ่มเป็ นผูม้ งั่ คัง่ รํ่ารวย ภาวะที่สองชนกลุ่มใหญ่ที่ไม่มี
ทรัพย์สินนี้จะมีอยูท่ วั่ ไป ถือว่าเป็ นผูม้ ีพลังผลิตด้วยเป็ นชาวนา ชาวไร่ สังคมจึงเกิดขัดผลประโยชน์
กัน และเกิดการต่อสู ้ระหว่างสองชนชั้น ทําให้เกิดการปฏิวตั ิและมีคอมมิวนิสต์ข้ ึนทัว่ ไป มาร์ กซ์
ได้ทาํ นายไว้เช่นนี้
การต่ อสู้ ระหว่ างชนชั้ น (Class Struggle)
เพราะการแบ่งงานกันทํา ทําให้เกิดกลุ่มชนต่าง ๆ และมีผลประโยชน์ขดั กัน มีการแบ่ง
กันเป็ นชนชั้นที่ขดั แย้ง เช่น มีนายจ้างก็มีลูกจ้าง มีผปู ้ กครองก็มีผอู ้ ยูใ่ ต้ปกครอง มีคนรวยก็มีคนจน
เป็ นต้น โดยเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้าง ถือว่าอยูค่ นละชั้นกันจึงเกิดแบ่งแยกกันอยู่ (Class Conscious)
ลูกจ้างตระหนักว่า ตนเป็ นลูกจ้างก็ยอ่ มตํ่าต้อยกว่านายจ้าง ส่ วนนายจ้างถือว่าตนเหนือกว่า
เมื่อ
ลูกจ้างมีปมด้อยเช่นนี้ จึงรวมตัวกันเพื่อต่อสู ้กบั นายจ้าง โดยวิธีเรี ยกร้องขึ้นค่าแรงงานและให้จดั เพิ่ม
สวัสดิการให้เป็ นผลดีแก่คนงาน ส่ วนนายจ้างถ้าให้ตามขอจะขาดทุนหรื อมีกาํ ไรน้อย ครุ่ นคิดกัน
อยูอ่ ย่างนี้ ลูกจ้างซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่านายจ้างจึงแสดงพลังของตนด้วยการนัดหยุดงาน ซึ่งเกิดขึ้น
อย่างแพร่ หลายในเศรษฐกิจ นายจ้างฐานะปานกลาง (Bourgeoisie) เมื่อถูกเข้าเช่นนี้ไม่อาจดําเนิน
ธุ รกิจไปได้ ทรัพย์สินจะถูกโอนเปลี่ยนมือไปตกแก่นายทุนขนาดใหญ่ กลายเป็ นคนยากจน ระบบ
เศรษฐกิจจะยังอยูไ่ ด้เฉพาะนายทุนขนาดใหญ่แม้แต่รัฐบาลยังมีอาํ นาจทางการเมืองเสื่ อมลง คนงานมี
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อํานาจมากขึ้น เกิดระบบเผด็จการโดยคนงาน ประเทศกลายเป็ นปกครองโดยคนงาน (Proletarian
State) บีบบังคับชนชั้นนายทุนลงไปได้ ระดับนี้เรี ยกว่าสังคมนิยม
เป็ นระยะแรกของการไปสู่
ระบอบคอมมิวนิสต์
ถึงระยะนี้เอกชนจะมีเสรี ภาพ ทุกคนจึงถูกจูงใจให้ใช้ความพยายามร่ วมกันอย่างเต็มภาคภูมิ
ของตน และบริ โภคผลผลิตที่ทาํ ได้ร่วมกัน ตามความต้องการของตน จะกลายเป็ นขั้นที่สองคือ
เป็ นคอมมิวนิสต์เต็มตัว
แนวคิดหลักในลัทธิคอมมิวนิสต์ แบบมาร์ กซ์
รากฐานแนวความคิดของมาร์ กซ์อยูใ่ นกรอบของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และมนุษย์ ที่มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน หรื อก็คือการมองประวัติศาสตร์ ที่มีมนุษย์เป็ นผูก้ าํ หนดประวัติศาสตร์
เริ่ มจากบุรพกาลที่มนุษย์มีความเป็ นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ ยม ระบบสังคมเป็ นแบบยูโทเปี ย (Utopia) แต่
เมื่อเริ่ มพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนกลับทําให้ความเป็ นมนุษย์เลวลง คือการที่มนุษย์
ถูกลดคุณค่าความเป็ นมนุษย์ (Alienate) โดยผลผลิตตนเอง ถูกผลผลิตของตัวเองบังคับเอาตัวเองลง
เป็ นทาส – คาร์ ล มาร์ กซ์
เริ่ มจากระบบเศรษฐกิจที่บงั คับคนมาเป็ นทาส มาสู่ หน้า
ประวัติศาสตร์ ใหม่ในระบบศักดินา มนุษย์พฒั นาจากทาสมาเป็ นไพร่ และมีสิทธิ์ ถือครองทรัพย์สิน
ได้บางส่ วน
วิวฒั นาการมาสู่ ระบบทุนนิยม มนุษย์พฒั นาจากไพร่ มาเป็ นแรงงาน มีรายได้เป็ น
ค่าจ้าง มีสิทธิ เสรี ภาพอย่างสมบูรณ์ สามารถถือครองทรัพย์สิน แต่ก็ยงั ถูกเอาเปรี ยบอยูด่ ี เพียงแต่
รู ปแบบการเอาเปรี ยบก็มีววิ ฒั นาการเช่นเดียวกัน
ในท้ายสุ ดวิวฒั นาการของมนุษย์ในหน้า
ประวัติศาสตร์ ก็จะมาถึงระบบคอมมิวนิสต์ที่กลับไปเหมือนยุคเริ่ มต้น
มนุษย์มีความเป็ นมนุษย์
อย่างสมบูรณ์ สังคมเป็ นแบบยูโทเปี ย และนี่ก็คือหน้าสุ ดท้ายของวิวฒั นาการประวัติศาสตร์ ของ
มนุษย์ที่มาร์ กซ์ทาํ นายไว้
มาร์ กซ์วจิ ารณ์ระบบทุนนิยม (Capitalism) เพื่อให้การวิพากย์ของมาร์ กซ์มีเหตุผลมากขึ้น
จึงได้ยอมรับให้ระบบทุนนิยมเป็ นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจที่ใช้ลทั ธิ วตั ถุนิยม (Mate rialism) เป็ นหลักปรัชญาสนับสนุนลัทธิ
ในกระบวนการวิพากย์ มาร์กซ์ได้เพิ่มเติมแนวคิดใน
ระบบทุนนิยมว่าจะมีววิ ฒั นาการอย่างไร เช่นกําไรจะมีอตั ราเพิ่มในอัตราที่นอ้ ยลงตามระยะเวลาการ
พัฒนา การขูดรี ดเอาเปรี ยบเป็ นไปอย่างสุ ดขั้ว (Extreme) จนนําไปสู่ การต่อสู ้ระหว่างชนชั้น เพราะ
ผลประโยชน์ที่ขดั กันอย่างสู งสุ ดในระบบเศรษฐกิจ เป็ นภาพวิวฒั นาการของระบบทุนนิยมในขั้น
สุ ดท้าย และนําไปสู่ การปฏิวตั ิ ซึ่ งเป็ นวงรอบในประวัติศาสตร์ ที่มาร์ กซ์ได้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
หน้าประวัติศาสตร์ ทุกครั้งจะจบลงที่เกิดการปฏิวตั ินาํ ไปสู่ ประวัติศาสตร์ หน้าใหม่เสมอ
หลักปรัชญา มาร์ กซ์เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเฮเกเลี่ยนซ้าย (Left Hegelians) ซึ่งแสวง
หาข้อสรุ ปด้านสุ นทรี ยศาสตร์ และการปฏิวตั ิจากปรัชญาของเฮเกล (George Hegel , 1770 - 1831)
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ได้ให้ความหมายว่า
ไดอาเล็คติค (Dialectic) คือ “แนวโน้มภายในอันทําให้สภาพด้านเดียวและ
ข้อจํากัดของสิ่ งซึ่ งกําลังมีการทําความเข้าใจ ปรากฏเห็นประจักษ์แท้ ซึ่ งปรากฏว่าคือสิ่ งที่ปฏิเสธ
(Negative) สิ่ งนั้น” หมายความว่า ตามความคิดของเฮเกล สิ่ งของทุกชนิดมีภาคปฏิเสธในตัวเอง
ทําให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
สภาพปฏิเสธหรื อตรงข้าม (Negation) และการขัดแย้งเป็ น
คุณลักษณะของสรรพสิ่ งที่เป็ นอยู่ (Being)
ลักษณะสําคัญของวิธีการไดอาเล็คติค คือ
1. ถือว่าสรรพสิ่ งและปรากฏการณ์ท้งั หลายเกี่ยวข้องกัน ต่างกําหนดซึ่ งกันและกัน จะ
เข้าใจปรากฏการณ์ได้ตอ้ งพิจารณาปรากฏการณ์เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ถือว่าถูก
กําหนดโดยสภาพแวดล้อม
2. ถือว่าสรรพสิ่ งอยูใ่ นสภาพเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเป็ นนิจ เสื่ อมสลายเกิดขึ้นใหม่
และพัฒนาการ ต้องพิจารณาปรากฏการณ์ท้งั ในแง่ที่เกี่ยวข้องกัน และทั้งในแง่ที่กาํ ลัง
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ถือว่าสิ่ งที่สาํ คัญไม่ใช่สิ่งที่กาํ ลังคงอยู่ แต่ถือสิ่ งที่กาํ ลัง
เริ่ มต้น กําลังพัฒนาขึ้น
3. ขบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนทางปริ มาณก่อนทีละน้อย ซึ่ งมองไม่เห็น
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอันเป็ นการเปลี่ยนที่พ้ืนฐานเห็นชัด การเปลี่ยน
แปลงทางคุณภาพนี้เกิดขึ้นฉับพลันเป็ นการก้าวกระโดด
แต่การเปลี่ยนแปลงทาง
คุณภาพฉับพลันนี้ก็มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเป็ นไปอย่างมีกฎเกณฑ์ เป็ นผลรวม
ยอดของการเปลี่ยนแปลงทางปริ มาณทีละน้อยที่มองไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงแบบ
ไดอาเล็คติค ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบวิวฒั นาการ เพราะการเปลี่ยนแปลงแบบได
อาเล็คติคเป็ นการเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเป็ นช่วง ๆ ไม่ใช่ววิ ฒั นาการต่อเนื่อง การ
เปลี่ยนแปลงแบบไดอาเล็คติคเป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวตั ิ การเปลี่ยนแปลงแบบ
ไดอาเล็คติคนี้จะไม่เคลื่อนไหวเป็ นวงกลม จะไม่ซ้ าํ รอยเดิม แต่จะเป็ นการเคลื่อนไหว
ไปสู่ สภาพใหม่ซ่ ึ งดีสูงขึ้นกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
4. ถือว่าสรรพสิ่ งมีความขัดแย้งภายใน ในของสิ่ งเดียวกันจะมีท้งั ด้านบวกและลบ ของ
เก่าและของใหม่ สิ่ งที่เสื่ อมและสิ่ งที่เจริ ญ
การต่อสู้ขดั แย้งกันภายในสรรพสิ่ งนี้
ทําให้เกิดการพัฒนา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนทางปริ มาณไปสู่ การ
เปลี่ยนทางคุณภาพ วิธการแบบไดอาเล็คติค ถือว่า ขบวนการพัฒนามิได้เกิดขึ้นโดย
การผสมกลมกลืน แต่เป็ นการต่อสู ้ของสิ่ งที่ขดั แย้งกัน
วิธีการไดอาเล็คติคตรงข้ามกับวิธีการเมตาฟิ สิ กส์ (Metaphysics) ซึ่ งถือว่า สรรพสิ่ งอยูโ่ ดย
เอกเทศไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีความขัดแย้งภายใน 66
65
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ฉัตรทิพย์ นาถสุภา , อ้างแล้ว , หน้า 146 – 147
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ในการวิพากย์ทุนนิยมนี้ มาร์ กซ์ใช้ปรัชญาวัตถุนิยมไดอาเล็คติค (Dialectical Materialism)
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ปรัชญาวัตถุนิยมไดอาเล็คติค เป็ นปรัชญาที่ใช้วธิ ี การศึกษาแบบ
ไดอาเล็คติคและมีสาระเป็ นวัตถุนิยม หลักปรัชญาใหม่น้ ี มาร์ กซ์ถือว่า เป็ นหลักปรัชญาวัตถุนิยม
แบบใหม่ซ่ ึ งถือว่ามีท้งั วัตถุและมนุษย์ ด้วยการใช้วธิ ี การไดอาเล็คติคมาร์ กซ์สามารถอธิ บายฐานะของ
มนุษย์ในธรรมชาติและในสังคม และประวัติศาสตร์ ตามแบบของนักปรัชญาจิตนิยม
กล่าวคือ
มาร์ กซ์สามารถอธิ บายฐานะและประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ได้วา่
เป็ นไปตามแนวทางการขัดแย้ ง
(ไดอาเล็คติค) ตอบโต้ กันระหว่ างมนุษย์ กับธรรมชาติ แวดล้ อมและสั งคม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และสังคม คือ ประวัติศาสตร์
แต่มนุษย์ไม่ได้กาํ หนดประวัติศาสตร์ อย่างอิสระเต็มที่
เพราะมนุษย์ยงั ต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติและสังคม ดังนั้น ประวัติศาสตร์ มีธรรมชาติเป็ นความจริ งพื้นฐาน แต่ขณะเดียวกันก็มี
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติตามสายธารประวัติศาสตร์ ดว้ ยการกระทําของมนุษย์
การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วา่ มีพ้ืนฐานจากวัตถุธรรมชาติและมนุษย์ และการขัดแย้งตอบ
โต้ระหว่างสิ่ งทั้งสอง เรี ยกว่า การมองประวัติศาสตร์ แบบวัตถุนิยม (Historical Materialism) ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ แบบมาร์ กซ์
ลัทธิของมาร์ กซ์ (มาร์ กซิสม์ )
ในการพิจารณาประวัติศาสตร์ จะต้องแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 3 ส่ วน คือ พลังการผลิต
(Productive Force) ซึ่ งคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ คือ วิธีการที่มนุษย์ขดั แย้งเอา
ชนะธรรมชาติ เรี ยกว่า วิธีการผลิตหรื อเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ในการผลิต (Relation of
Production) 67 คือ โครงสร้างเศรษฐกิจหรื อระบบกรรมสิ ทธ์ ซึ่ งกําหนดว่าใครเป็ นเจ้าของปั จจัยการ
ผลิต และกําหนดต่อไปว่า ใครจะได้ส่วนเกินที่เหลือจากการบริ โภค
โครงสร้างส่ วนบน
(Superstructure) คือ ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง วัฒนธรรม และระบบความคิด
ดังแสดงใน
รู ปภาพ
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พลังการผลิต บางครั้งเรี ยกว่า พลังเคลื่อน (Dynamic Force) และความสัมพันธ์ในการผลิต บางครั้งเรี ยกว่า พลัง
นิ่ง (Static Force)
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Social Superstructure
(โครงสร้างส่ วนบน)
ศาสนา , กฎหมาย , รัฐบาล
ความสัมพันธ์ในการผลิต (พลังนิ่ง)
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน

พลังการผลิต (พลังเคลื่อน)
ที่ดิน , แรงงาน , ทุน และเทคโนโลยี

รู ปภาพที่ 6.1 พลังเคลื่อนและพลังนิ่งในสังคมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การมองประวัติศาสตร์ แบบวัตถุนิยม จะสนใจส่ วนที่เป็ นพื้นฐาน (พลังการผลิต) กล่าวคือ
สนใจการผลิตและการทํามาหากินของมนุษย์วา่ เป็ นรากฐานประวัติศาสตร์ เมื่อพลังการผลิตเปลี่ยน
เช่น มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาฝี มือ ทุนมีการสะสมเพิ่มขึ้น ที่ดินมีการ
ขยายการเพาะปลูกไปยังที่รกร้าง จึงเป็ นพลังเคลื่อนไหวทั้งปริ มาณและคุณภาพ ทําให้มีสินค้าเพิ่ม
อย่างมากมาย
จะทําให้ความสัมพันธ์ในการผลิตและระบบกรรมสิ ทธิ์ เปลี่ยนไปด้วย เกิดความ
ขัดแย้งกับโครงสร้างส่ วนบน ซึ่ งพยายามรักษาสถานะเดิมจะเกิดขึ้น
ทําให้เกิดการปฏิวตั ิสังคม
และโครงสร้างส่ วนบนจะต้องเปลี่ยนจนสอดคล้องกับพลังการผลิตและระบบกรรมสิ ทธิ์
การมองประวัติศาสตร์ แบบวัตถุนิยมจึงต้องมองลึกลงไปถึงรากฐานว่า พื้นฐานของการต่อสู ้
ทางความคิดหรื อการเมือง คือ การขัดแย้งในทางการผลิต ระบบกรรมสิ ทธิ์ และโครงสร้างส่ วนบน
สามารถมองเห็นประวัติศาสตร์ มนุษย์ชาติ คือ ประวัติศาสตร์การผลิตและการแลกเปลี่ยนของมนุษย์
มาร์ กซ์แบ่งลําดับขั้นตอนของการผลิตในประวัติศาสตร์ที่ววิ ฒั นาการออกมาเป็ น 5 ลักษณะ คือ
ระบบชุมชนบุพการ ระบบทาส ระบบเอเชียติก ระบบศักดินา และระบบทุนนิยม
ในระบบชุมชนบุพกาล พลังการผลิตยังอยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น เทคโนโลยีต่าํ มนุษย์ยงั เอาชนะ
ธรรมชาติได้นอ้ ยมาก ประสิ ทธิ ภาพตํ่า ไม่มีผลผลิตเหลือจากการบริ โภค โครงสร้างเศรษฐกิจเป็ น
ลักษณะที่ชุมชนร่ วมกันเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต เช่น ที่ดิน ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลไม่มีการแบ่ง
ชนชั้น และไม่มีการขูดรี ด ชุมชนเป็ นครอบครัวใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกผูส้ ื บสายโลหิ ตเดียวกัน
มา
สมาชิกช่วยเหลือร่ วมมือกันในการผลิตและต่างได้รับส่ วนแบ่งโดยยุติธรรมจากชุมชนเท่าที่
ชุมชนหามาได้
เนื่องจากยังไม่มีชนชั้น จึงยังไม่มีรัฐ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของชนชั้นเจ้าของปั จจัย
การผลิต
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ระบบทาส เมื่อพลังการผลิตพัฒนาขึ้นมา เกิดการผลิตเกษตรขนาดใหญ่ข้ ึนและการเลี้ยงสัตว์
จนทําให้เกิดมีส่วนเกินเหลือจากการบริ โภค โอกาสที่จะยึดเอาแรงงานส่ วนเกิน (คือ ส่ วนที่แรงงาน
ทําเกินกว่าที่ตอ้ งการเพื่อบริ โภค) และผลผลิตส่ วนเกินเป็ นของส่ วนตัวจึงเกิดขึ้น
หมายความว่า
เมื่อประสิ ทธิ ภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นก็เกิดมีบุคคลกลุ่มหนึ่งยึดเอาแรงงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นสมบัติของ
ตน ให้ส่งผลิตผลส่ วนเกินให้ตน แรกเริ่ มนั้นบังคับเอาเชลยศึกลงเป็ นทาสก่อน แต่ต่อมาแม้คนใน
สังคมเดียวกันก็อาจถูกเอาตัวลงเป็ นทาสได้ ความสัมพันธ์ทางการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงเกิดระบบ
ทาสขึ้น เกิดระบบกรรมสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลและชนชั้น พร้อมกันนั้นก็เกิดการขูดรี ดระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน กล่าวคือฝ่ ายนายทาสเจ้าของที่ดินและเจ้าของทาสยึดเอาแรงงานของทาสส่ วนเกินเป็ นของ
ตนโดยตรง ขณะที่ทาสไม่เป็ นเจ้าของแม้แต่แรงงานและชีวติ ของตัว
ต่อมา การพัฒนาพลังการผลิตของแรงงานก็นาํ ไปสู่ การขัดแย้งกับความสัมพันธ์ทางการ
ผลิตของระบบทาส การกดขี่ขดู รี ดแรงงานทําให้แรงงานทาสไม่สนใจในการผลิต การเกษตรขนาด
ใหญ่ใช้แรงงานทาสในสมัยโบราณเริ่ มเสื่ อม
ขณะที่การผลิตขนาดเล็กโดยผูเ้ ช่าติดที่ดินเริ่ มมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นประกอบกับแรงงานทาสก็ก่อการปฏิวตั ิข้ ึนด้วย จึงเกิดการเปลี่ยนความสัมพันธ์
ในการผลิตจากระบบทาสเป็ นระบบศักดินา ทาสถูกปลดปล่อย แล้วให้เช่าทํากินในที่ดินของเจ้าของ
ที่ แต่เป็ นการเช่าชนิดพิเศษคือตัวผูเ้ ช่าและผูส้ ื บสายโลหิ ตต้องติดอยูก่ บั ที่ดินนั้น ในระบบศักดินา
เจ้าของที่ดินเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต เป็ นดังเจ้าของผูท้ าํ กินในที่ดินของตน ซึ่ งเรี ยกว่า เป็ นทาสติด
ที่ดินหรื อไพร่ (Serf) ส่ วนไพร่ มีพนั ธะต้องส่ งผลผลิตส่ วนหนึ่งให้เจ้าของที่ดินและต้องถูกเกณฑ์
แรงงานมาทํางานให้เจ้าของที่ดินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และยังต้องปฏิบตั ิตามพันธะอื่น ตามที่
เจ้าของที่ดินกําหนด
การขูดรี ดในระบบศักดินาเป็ นในลักษณะที่เจ้าของที่ดินซึ่ งเป็ น
ผูป้ กครองอยูด่ ว้ ย บังคับบัญชาให้ชาวนาผูเ้ ป็ นไพร่ ส่งมอบผลผลิต และแรงงานส่ วนหนึ่งให้เจ้าของ
ที่ดิน
อย่างไรก็ตาม ระบบศักดินาก็ยงั ดีกว่าระบบทาส เพราะไพร่ เป็ นเจ้าของชีวิตของตัว และ
หลังจากส่ งส่ วยผลผลิตแล้วหากโชคดีมีส่วนเกินเหลือไพร่ ก็อาจได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวและ
ครอบครัวได้
ระบบนายทุนเป็ นระบบต่อจากระบบศักดินา เมื่อพลังการผลิตพัฒนาขึ้นถึงระดับการผลิต
เพื่อขายผลผลิตเป็ นสิ นค้าและเป็ นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้เครื่ องจักรและแรงงานอิสระ
ความสัมพันธ์ในการผลิตที่เป็ นอุปสรรคของระบบศักดินาก็ถูกผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง เกิด
ระบบทุนขึ้นแทนที่ระบบศักดินา ข้อจํากัดการค้าถูกยกเลิก ไพร่ ถูกปลดปล่อยเป็ นแรงงานอิสระ
เป็ นกรรมกรผูไ้ ม่มีปัจจัยการผลิตมีแต่แรงงานขายเลี้ยงชีวิต ส่ วนเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ สาํ คัญเปลี่ยน
จากเจ้าของที่ดินมาเป็ นนายทุนเจ้าของทุน เริ่ มจากนายทุนการค้ากลายมาเป็ นนายทุนอุตสาหกรรม
เป็ นผูส้ ะสมทุนทั้งหมดไว้ในมือ
การขูดรี ดเปลี่ยนลักษณะจากการที่เจ้าของที่ดินบังคับเอาส่ วย
จากไพร่ มาเป็ นการขูดรี ดของนายทุนต่อแรงงาน โดยการกดค่าจ้างแรงงานเอาค่าส่ วนเกิน (Surplus
Value คือ มูลค่าของสิ นค้าที่แรงงานผลิตได้เกินไปจากค่าจ้าง) ของแรงงานไปเป็ นของนายทุน
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สําหรับในเอเชียการเปลี่ยนสู่ ระบบทุนนิยมเกิดขึ้นได้ยากกว่าในตะวันตก เพราะในเอเชีย
ระบบเศรษฐกิจมิได้พฒั นามาภายใต้ระบบศักดินาชัดแจ้ง
แต่ปรากฏในรู ปแบบพิเศษซึ่ งมาร์ กซ์
เรี ยกว่า ระบบการผลิตแบบเอเซี ย (The Asiatic of Production)
ภายใต้ระบบนี้ ไม่มีกรรมสิ ทธิ์
ส่ วนบุคคลในที่ดิน ประมุขของรัฐ (กษัตริ ยห์ รื อพระเจ้าแผ่นดิน) เท่านั้นที่เป็ นเจ้าของที่ดินทั้งหมด
ต่างกับในระบบศักดินาที่มีตระกูลต่าง ๆ แบ่งกันเป็ นเจ้าของที่ดิน และอาจมีชาวนาอิสระ ดังนั้น
ในระบบเอเชียติก ผลผลิตส่ วนเกินจึงตกเป็ นของประมุขและรัฐบาลส่ วนกลางแทบหมดสิ้ น โอกาส
ที่จะเกิดการสะสมทุนอิสระของเอกชนหรื อเจ้าของที่ดินจึงไม่มีเช่นในระบบศักดินา
พัฒนาการ
68
จากระบบเอเชียติกสู่ ระบบนายทุนเกิดขึ้นยากที่สุด
มาร์ กซ์ เห็นว่า ระบบนายทุนเป็ นระบบสุ ดท้ายที่จะมีแรงงานที่ลดคุณค่าความเป็ นมนุษย์
ประวัติศาสตร์ จะคลี่คลายไป จนในที่สุดการขัดแย้งระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุนจะทํา
ให้เกิดการปฏิวตั ิยกเลิกระบบกรรมสิ ทธิ์ ส่วนตัวก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์ที่ปัจจัยการผลิตถูกโอนเป็ น
ของสังคม
ในระบบคอมมิวนิสต์แรงงานจะไม่เป็ น แรงงานที่ลดคุณค่าความเป็ นมนุษย์
แรงงานจะเป็ นของผูใ้ ช้แรงงานเอง และแม้กบั ธรรมชาติมนุษย์ก็จะไม่มีความรู ้สึกตํ่าต้อยเป็ นทาส
หรื อถูกลดคุณค่า เพราะสามารถพัฒนาการผลิตเอาชนะธรรมชาติได้แล้ว
มาร์ กซ์ ระบุวา่ การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ สู่ยคุ ที่พฒั นาขึ้นเป็ นลําดับ โดยเฉพาะ
จากระบบนายทุนเป็ นระบบคอมมิวนิสต์น้ นั เป็ นไปตามแนวทางชัดเจนของประวัติศาสตร์ ตามหลัก
วัตถุนิยมไดอาเล็คติค ระบบสังคมนิยมหรื อระบบคอมมิวนิสต์จึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงมิได้ตอ้ งมาถึง
แน่ ระบบสังคมนิยมจะต้องเกิดขึ้นเพราะเป็ นไปตามประวัติศาสตร์ ไม่ใช่วา่ เกิดขึ้นเพราะเป็ นสิ่ งที่ดี
หรื อเพราะมนุษย์คาดฝัน การวิพากย์ระบบทุนนิยม ซึ่ งชี้ให้เห็นลักษณะการขูดรี ดในระบบนายทุน
และความไม่จีรังของระบบนี้ ดังแสดงไว้ในหลักเศรษฐศาสตร์ มาร์ กซิ ส ท้ายที่สุดชนชั้นกรรมาชีพ
ผูถ้ ูกกดขี่จะก่อการปฏิวตั ิเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์ มาร์ กซิส
มาร์ กซ์ คัดค้านการยอมให้เอกชนมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
แรงงานเป็ นแหล่งเกิดของ
ความมัง่ คัง่ แต่ได้รับสิ่ งที่ตนผลิตขึ้นเพียงส่ วนน้อย แค่พอประทังชีพ ส่ วนก้อนใหญ่ที่เกิดจากผลผลิต
ของแรงงานกลับตกแก่นายทุน จึงก่อให้เกิดการต้อสู ้กนั อย่างขมขื่นระหว่างนายทุนกับคนงาน จุด
หมายการต่อสู ้ของนายทุนซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบอยูแ่ ล้วเพื่อให้ค่าจ้างตํ่าลง แรงงานจึงเป็ นสิ นค้าอย่าง
หนึ่งภายใต้ลทั ธิ ทุนนิยม ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลจึงลดลงเป็ นความเกี่ยวพันเรื่ องเงิน หรื อก็คือ
พลังแรงงาน (Labor Power) กลายเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่งในตลาด
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ในเรื่ องกําไร มาร์ กซ์ มีความเชื่อว่าอัตรากําไรจะลดลงเรื่ อย ๆ ในระยะยาว และเห็นว่า
ธุ รกิจมักโน้มเอียงไปทางผูกขาด อันเป็ นผลให้เกิดกําไรเพิ่ม กลุ่มทุนอยากมีกาํ ไรสู งขึ้นจึงต้องมีการ
ขยายให้มีการใช้เครื่ องจักรเพิ่มขึ้น และทําให้การแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น แต่ผลของการใช้ทุนแบบ
เข้มข้น (Capita Intensive) และมีการสะสมในปริ มาณที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ นี้ จะไปทําให้อตั รากําไร
ลดลงในระยะยาว
แนวความคิดนี้ อาจดูแปลก ๆ สําหรับคนในยุคปั จจุบนั ที่เห็นว่าการลงทุน
เพิม่ ขึ้นนั้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่กา้ วหน้ามากขึ้น สามารถขายสิ นค้าได้ในราคาสู งขึ้น หรื ออัตรา
การลดต้นทุนเป็ นไปอย่างรวดเร็ วส่ งผลกําไรเพิ่มขึ้น แต่มาร์ กซ์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ มาอธิ บาย โดย
มีความเชื่อในเบื้องหลังว่า จะเกิดกฎแห่งการลดน้อยถอยลงเกิดขึ้น นัน่ คือต้นทุนจะสู งขึ้น ซึ่ งเป็ น
ความเชื่อจากอิทธิ พลของเดวิด ริ คาร์ โด ที่เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยเดียวกัน
ทฤษฎีมูลค่ าส่ วนเกินและการเอารัดเอาเปรียบ (Theory of Surplus Value and Exploitation)
สมมุติฐานของการวิเคราะห์ได้ใช้ทฤษฎีมูลค่าเท่ากับแรงงาน (Labor Theory of Value) หรื อ
ก็คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้าคือแรงงาน ควรเป็ นผูไ้ ด้รับมูลค่าจากการผลิตทั้งหมด แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
ไม่ใช่
ดังนั้น มาร์ กซ์พยายามหาทางตอบปั ญหาสองประการคือ มูลค่าของแรงงานที่เป็ นค่าจ้าง
และที่เกินกว่านั้นคิดอย่างไร ในอีกประเด็นมูลค่าของทุน (เครื่ องจักร ฯลฯ) คิดอย่างไร
ปั ญหาแรก มูลค่าของแรงงานแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นค่าจ้างที่ได้รับพอประทัง
ชีพ อีกส่ วนที่เกินกว่าค่าจ้างที่เป็ นเข้าใจของคนทัว่ ไปว่ากําไรแต่มาร์กซ์เรี ยกส่ วนนี้วา่ มูลค่าส่ วนเกิน
(Surplus Value) ซึ่ งตกเป็ นของนายทุน เพื่อแสดงและเน้นให้เห็นถึงการขูดรี ดของนายทุนที่ทาํ กับ
แรงงานให้เด่นชัดขึ้น
ปั ญหาประเด็นที่สอง ริ คาร์ โดเห็นว่า แรงงานเป็ นสิ่ งวัดมูลค่าเช่นเดียวกับมาร์ กซ์ แต่
มาร์ กซ์ได้เน้นยํ้าอีกว่า แรงงานเป็ นเหตุให้เกิดมูลค่า แรงงานเท่านั้นไม่ใช่เครื่ องจักรเป็ นผูก้ ่อให้เกิด
มูลค่าส่ วนเกิน ดังนั้นจะกําหนดมูลค่าของเครื่ องจักรอย่างไร ? เขาเรี ยกมันว่าเป็ นแรงงานที่แช่
เย็นไว้ (Congealed Labor) มูลค่าของเครื่ องจักรเป็ นมูลค่าของแรงงานที่ใช้ผลิตเครื่ องจักรนั้นขึ้นมา
เครื่ องจักรจึงถือว่าเป็ นต้นทุนแรงงานอย่างหนึ่ง
ทฤษฎีมูลค่าส่ วนเกิน อธิ บายไว้วา่ มูลค่าส่ วนเกินจะไม่นาํ มาแลกเปลี่ยน แต่จะนําไปใช้ใน
การผลิตได้
ดังนั้น จุดหมายของการผลิตในแง่นายทุน เพื่อให้มีส่วนเกินจากคนงานแต่ละคน
หรื อก็คือให้คนงานผลิตนานชัว่ โมงขึ้น ซึ่ งมาร์ กซ์เรี ยกว่า การเอาเปรี ยบแรงงาน มูลค่าส่ วนเกินนี้
แรงงานเป็ นผูผ้ ลิตขึ้นแต่ตกเป็ นของนายทุน คนงานได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่เขาควรรับ มูลค่าส่ วนเกิน
จึงตกเป็ นค่าเช่า ดอกเบี้ย และกําไร แก่เจ้าของที่ดินและเจ้าของทุน
การคํานวณหามูลค่าส่ วนเกิน มาร์ กซ์ใช้ทฤษฎีตน้ ทุนการผลิตมาอธิ บาย ต้นทุนประกอบ
ด้วย ต้นทุนคงที่ (Fix Cost : C) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost : V) ส่ วนกําไรมาร์ กซ์เรี ยกว่า
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ส่ วนเกิน (Surplus Value : S) ในทางเศรษฐศาสตร์ กาํ ไรจะรวมไว้กบั ต้นทุน (แต่ในบริ หารกําไรจะ
เป็ นผลต่างจากราคาขายและต้นทุนการผลิต) เราสามารถเขียนสมการในเทอมของราคาขายสิ นค้า
(Price : P) ได้เป็ น
P = C+V+S
อัตราการเอารัดเอาเปรี ยบ =
(Ratio of Exploitation)
อัตรากําไร

=

S
V

; (คิดมูลค่าส่ วนเกินเทียบกับต้นทุนผันแปร)

S
C +V

; (คิดมูลค่าส่ วนเกินเทียบกับต้นทุนรวม)

C
V

; (อัตราส่ วนต้นทุนคงที่ต่อผันแปร)

(Ratio of Profit)
อัตราส่ วนของทุนสองชนิ ด =

(Organic Composition of Capital)
มาร์ กซ์ เห็นว่า V+S ควรจะเป็ นของแรงงาน แต่นายทุนจ่ายเพียง V และนํา S ไป สาเหตุ
เพราะแรงงานมีกาํ ลังในการต่อรองน้อย เพราะมีการว่างงานมาก แต่มูลค่าส่ วนเกินนี้ยอ่ มเกิดขึ้นจาก
การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบนายทุน จะตัดทิ้งไปโดยการต่อต้านของคนงานทําได้ยาก เพราะ
ถือเป็ นสิ่ งจูงใจให้นายทุนดําเนินธุ รกิจ ดังนั้นอัตราการเอารัดเอาเปรี ยบจึงเป็ น

S
V

ในการสะสมทุน

เพื่อขยายกิจการ การออมสะสมเพิ่มขึ้นนี้ถือว่าเป็ นส่ วนที่ขโมยมา เพราะได้มาจากมูลค่าส่ วนเกิน
กลไกการขูดรี ดในระบบทุนนิยม เริ่ มแรกสิ นค้าชนิดหนึ่งได้นาํ มาแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอีก
ชนิดหนึ่ง (C - C) อยูใ่ นระบบ Barter System แต่เมื่อเงินทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน
มูลค่าถูกคิดเป็ นตัวเงินแสดงในรู ปราคา การแลกเปลี่ยนก็จะกลายมาเป็ น C –M – C แต่เงินยังไม่ได้
เป็ นทุน การแลกเปลี่ยนสิ นค้าอยูใ่ นรู ปของมูลค่าใช้สอย (Value in Use) มาแลกกับมูลค่าใช้สอยกับ
สิ นค้าอีกชนิดหนึ่ง
ภายใต้ระบบทุนนิยม เงินถูกใช้เพื่อการขูดรี ดแรงงาน เงินกลายเป็ นทุน
ชนิดหนึ่งใช้เพื่อสร้างสิ นค้าและได้ทุนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม การหมุนเวียนอยูใ่ นรู ป M– C– M นายทุน
เอาเงินซื้อพลังแรงงานซึ่ งเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่งในตลาดมาสร้างสิ นค้า พร้อมกับก่อให้เกิดมูลค่าส่ วน
เกินที่ให้กบั นายทุน ทําให้เงินทุนก้อนหลังใหญ่กว่าก้อนแรก เพราะได้บวกเพิ่มมูลค่าส่ วนเกินเข้าไว้
ยิง่ กลไกรู ปแบบนี้ใหญ่เท่าใดกลไกการขูดรี ดแรงงานก็ใหญ่ข้ ึนตามไปด้วย
มาร์ กซ์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical Change) เป็ นพลังขับเคลื่อน
สังคม (Social Dynamics) กฎนี้เขาแยกย่อยออกอธิ บายเป็ น 5 กฎ คือ
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1. กฎการสะสมทุนเพิม่ และอัตรากําไรลดลง (The law of accumulation and the falling
rate of profit)
ภายใต้ลทั ธิ ทุนนิยม นักธุ รกิจพยายามขวนขวายให้ได้มูลค่าส่ วนเกินมาก (กําไรมาก) แล้ว
นําไปลงทุนประกอบกิจการขนาดใหญ่ใช้เครื่ องจักรให้มากขึ้น ผลิตสิ นค้าให้ได้มากขึ้นต้นทุนตํ่าลง
สามารถขายแข่งกับผูป้ ระกอบการอื่นเป็ นเหตุผลประการหนึ่ง
อีกประการเพื่อจะได้เอาเปรี ยบ
แรงงานเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การลงทุนแข่งขันกันของนายทุนจะทําให้อตั รา
และจะส่ งผลให้อตั รากําไรลดลงในระยะยาว
อัตรากําไรใหม่ เราจะได้ 69
อัตรากําไร =

S
V

(1-

C
C +V

C
V

เพิ่มขึ้นในระยะยาว

โดยใช้สมการคณิ ตศาสตร์ มาอธิ บาย เมื่อแปลงค่า
)

มาร์ กซ์ แสดงให้เห็นว่า เมื่ออัตราการเอารัดเอาเปรี ยบ ( S ) อยูค่ งที่หรื อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
V

ส่ วน

C
C +V

เพิ่มขึ้นมากพอสมควร จะมีผลทําให้อตั รากําไรลดลงในระยะยาว

ซึ่ งมีผลต่อการ

สะสมทุน การสะสมทุนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชา้ ลง
2. กฎการรวมอุตสาหกรรมขึ้นต่อสํานักงานใหญ่ (The law of increasing concentration
and centralization of industry)
ธุรกิจย่อมมุ่งกําไรเป็ นสําคัญ เพื่อให้บรรลุผลธุรกิจจะใช้ทุน
(เครื่ องจักร) แทนแรงงานมากขึ้น เปลี่ยนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็ นขนาดใหญ่และแบ่งงานกันทํา
กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตได้มาก
มาร์ กซ์ รู ้สึกว่าจะนําไปสู่ การผลิตมากเกินไป (Glut)
เป็ นผลให้ราคาตกตํ่า ถึงจุดที่อุตสาหกรรมที่มีประสิ ทธิภาพเท่านั้นที่ต้งั อยูไ่ ด้
อุตสาหกรรมที่มี
69

จากสูตรอัตรากําไร =

S
C +V

เมื่อใช้ V คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็ น
=

S .V
V (C + V )

ใช้ SC บวกเข้าและหักออกจากสมการจะได้เป็ น
=

SC + S .V − SC
V (C + V )

จัดแยกแฟคเตอร์ใหม่จะได้เป็ น

SC + S .V
SC
−
V (C + V ) V (C + V )
C
S S
= − (
)
V V C +V
S
C
= (1 −
)
V
C +V

=

=

S (C + V )
SC
−
V (C + V ) V (C + V )
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ประสิ ทธิ ภาพตํ่าจะเลิกกิจการไป อุตสาหกรรมจะรวมกันขนาดใหญ่ข้ ึน มีสาํ นักงานใหญ่ดาํ เนินงาน
อํานาจทางเศรษฐกิจจะมารวมอยูก่ บั บุคคล 2 – 3 คน เป็ นการผูกขาด
3. กฎคนว่างงานในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (The law of a growing industrial reserve army)
มาร์ กซ์เรี ยกแรงงานที่วา่ งงานว่าเป็ นกองหนุ น (Reserve Army) และขนาดของกองหนุนจะเป็ น
ตัวกําหนดอัตราค่าจ้าง คือถ้ากองหนุนมีขนาดเล็ก อัตราค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น แต่ถา้ มีขนาดใหญ่อตั รา
ค่าจ้างจะลดลง นอกจากนี้ มาร์ กซ์ ยังไม่เห็นด้วยกับลัทธิ ทุนนิยม ที่ใช้เครื่ องจักรเข้าแทนแรงงาน
จนทําให้คนว่างงานและบอกว่าสาเหตุของการว่างงานมาจากเหตุผลสองประการ นอกจากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น
การว่างงานมาจากเศรษฐกิจตกตํ่า เพราะการผลิตมากเกินไป (Glut) อันเป็ นผล
มาจากการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมตามกฎข้อ 2 เป็ นการผูกขาด
4. กฎการเพิม่ ทุกข์เข็ญแก่คนงาน (The law of increasing misery of the proletariat)
เมื่อคนว่างงานเพิ่ม (Reserve Army) เพราะประชากรเพิ่มเร็ ว จะเป็ นผลให้คนงานทุกข์เข็ญ ขาดเงิน
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สําหรับนายทุนเมื่อกําไรลดลงจะหาทางลดค่าจ้างลง ให้คนงานทํางานนานชัว่ โมง
ขึ้น นําแรงงานหญิงและเด็กมาทํางาน ซึ่ งเป็ นทางเพิ่มทุกข์เข็ญให้แก่คนงาน ให้ค่าจ้างตํ่าเพื่อมีมูลค่า
ส่ วนเกินมาก ทํางานในสภาพที่เลวร้าย เปรี ยบธุ รกิจคล้ายเป็ นแหล่งค้าทาส
นอกจากคนงานมีความรู ้สึกว่า มีทุกข์เข็ญเพิ่มแล้ว มาร์ กซ์ยงั วิจารณ์ตอ่ ไปว่า คนงานยัง
รู ้สึกตํ่าต้อย (Alienate)
ตํ่ากว่ามนุษย์ เป็ นเยีย่ งสัตว์หรื อทาส ลดความเป็ นคนลง ทํางานก็อยูใ่ น
ความควบคุมของนายจ้าง ไม่ได้ทาํ งานด้วยความสมัครใจ แต่ถูกขู่บงั คับให้ทาํ งาน มองแรงงาน
เป็ นสิ นค้าไม่ใช่คนมีชีวิต จึงทําการซื้ อขายเอาได้ คนงานไม่สามารถพัฒนาฝี มือ กลายเป็ นคนอย่าง
ไม่สมบูรณ์ท้งั ทางอารมณ์ ความคิด ความฉลาด และจริ ยธรรม ถูกกดขี่ข่มเหงให้ทาํ งานหนัก จัด
สภาพการทํางานให้เลว เสี่ ยงต่ออันตรายและโรคร้าย
ด้วยความรู้สึกตํ่าต้อยและทุกข์เข็ญนี้ เป็ นทางบีบให้คนงานไม่ก่อความรุ นแรง วางเฉย
(Apathy) หมดหวัง อารมณ์ขุ่นมัว โดดเดี่ยว และว้าเหว่
5. กฎเศรษฐกิจตกตํ่า (Law of crisis and depression)
การเกิดวัฎฎจักรธุ รกิจและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จะเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจทุนนิยม
เป็ นระยะ ๆ
มาร์ กซ์ ได้อธิ บายถึงวัฎฎจักรธุ รกิจเกิดจากการลงทุน นายทุนจะลงทุนมากบางครั้ง
ลดกิจการลงบางครั้ง เป็ นเหตุให้คนว่างงานเพิ่ม
เมื่อใดค่าจ้างลดนายจ้างจ้างคนงานเพิ่ม เมื่อใด
ค่าจ้างสู ง จะนําเครื่ องจักรมาใช้แทนแรงงาน ก่อให้เกิดคนว่างงานอันเป็ นสัญญาณเศรษฐกิจตกตํ่า
หรื ออีกทฤษฎีหนึ่งที่อธิ บายว่า เกิดจากการผลิตสิ นค้าในตลาดมากเกินไป (Glut)
เพราะนายทุน
สะสมทุนนําไปลงทุนมากเกินไป พยายามผลิตให้ได้มากและขายสิ นค้าได้ไม่หมด ก็จะเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าและเกิดการว่างงานตามมา เป็ นไปตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ รุ่นก่อน
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วิกฤตการณ์เกิดขึ้นเนื่ องจากในระบบเศรษฐกิจมีการบริ โภคตํ่าเกินไป
มีสาเหตุได้จาก
แรงงานถูกขูดรี ดไม่มีอาํ นาจซื้อพอที่จะซื้ อสิ นค้าให้หมดจากตลาดได้
ในยุคที่เศรษฐกิจขยายตัว
อัตราส่ วนของค่าจ้างในรายได้ประชาชาติอาจจะตํ่าลงไป เพราะมีการขูดรี ดผลประโยชน์ ทําให้เกิด
การบริ โภคตํ่าเกินไปสิ นค้าจะเหลือในตลาดมาก การผลิตจะเริ่ มซบเซาเข้าสู่ ยคุ เศรษฐกิจตกตํ่า เมื่อ
อัตราส่ วนค่าจ้างในรายได้ประชาชาติสูงขึ้นการบริ โภคสู งขึ้น เศรษฐกิจเข้าสู่ ยคุ ขยายตัวอีกครั้ง เป็ น
วัฎฎจักรธุ รกิจ ซึ่ งมีวกิ ฤติเป็ นระยะ ๆ และรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ
การเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสู่ สังคมนิยม
กลไกหลัก 5 ประการจะทํางานประสานกันจนไปสู่ จุดของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ คือ การ
ปฏิวตั ิลม้ ล้างระบบทุนนิยมสู่ ระบบสังคมนิยม การอธิ บายกระบวนการเริ่ มจากอัตราส่ วนกําไรต่อ
ทุนทั้งหมดลดลง เป็ นไปตามกลไกที่ 1 การที่กาํ ไรโน้มเอียงที่จะลดลงทําให้นายทุนขนาดเล็กอยู่
ไม่ได้โดยโดดเดี่ยว
เพราะการแข่งขันต้องใช้ทุนขนาดใหญ่ตามที่มาร์ กซ์วเิ คราะห์ไว้ ค่าของ
C
C +V

จะใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ

หรื อก็คือ การผลิตเป็ นแบบการใช้ทุนเข้มข้น (Capital Intensive)

บริ ษทั เล็กถูควบรวมเข้ามาอยูใ่ นกลุ่มของบริ ษทั ขนาดใหญ่
การพัฒนามาถึงจุดนายทุนใหญ่จะ
ทําลายนายทุนน้อยดูดกลืนทุนของนายทุนน้อย ทําให้ในท้ายสุ ดทุนจะสะสมรวมเป็ นก้อนใหญ่อยู่
ในมือนายทุนจํานวนน้อย ตอนนี้ชนชั้นในสังคมได้ถูกแบ่งแยกออกเป็ น 2 ชนชั้นอย่างชัดเจน ฝ่ าย
หนึ่งเป็ นนายทุน และอีกฝ่ ายมีแต่แรงงานจํานวนมากขึ้นทุกขณะ กระบวนการได้ผา่ นกฎข้อสองมา
อย่างสมบูรณ์
ในกลไกที่สามและสี่ อยูใ่ นรู ปของกดขี่ ขูดรี ด แรงงานอย่างสุ ดซึ้ ง ทําให้ความรู ้สึกความเป็ น
มนุษย์ถูกลดด้อยคุณค่าลงอย่างชัดเจน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของมาร์ กซ์ คือ
นายทุนจะเอารัดเอาเปรี ยบแรงงานเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ และอัตราค่าจ้างก็จะลดลงในระยะยาว การเพิม่
ชัง่ โมงทํางาน การนําสตรี และเด็กเข้ามาทํางานเพื่อเอารัดเอาเปรี ยบจะมากขึ้นเรื่ อย ๆ ความยากจน
ของแรงงานจะเพิ่มขึ้นตามเวลา แรงงานกองหนุนหรื อผูว้ า่ งงานจะเป็ นปั ญหามากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะ
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุด การสะสมทุนเป็ นไปอย่างช้า ๆ ตามอัตรากําไรที่ลดลง
กฎของ
วัฎฎจักรธุ รกิจ เศรษฐกิจซบเซา กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจถูกกระทบกระเทือนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ผล
กระทบต่อแรงงานจะขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้เสถียรภาพทุนนิยมไม่มน่ั คง เป็ น
เหตุผลนําไปสู่ การปฏิวตั ิ เพื่อแก้ปัญหาทั้งมวลในท้ายสุ ด
ในด้านการเมือง การรวมเอาผลผลิตส่ วนใหญ่ไปเป็ นของตน ระบบกรรมสิ ทธิ์ แบบนายทุน
จึงขัดกับพลังการผลิตของสังคม ฝ่ ายชนชั้นกรรมาชีพมีจาํ นวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในการขัดแย้งต่อสู้
ระหว่างชนชั้น นายทุนจะใช้โครงสร้างส่ วนบนสนับสนุ นกดชนชั้นแรงงานที่ถูกขูดรี ดไว้ โดยใช้
กลไกของรัฐเป็ นเครื่ องมือ เพราะถือว่ารัฐเป็ นสถาบันของชนชั้นนายทุน การเมืองจึงมีสภาพเป็ นการ
165

ต่อสู ้ที่ชนชั้นกรรมาชีพแย่งชิงอํานาจจากชนชั้นนายทุน ความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบกรรมสิ ทธิ์
และโครงสร้างส่ วนบนโดยสันติวธิ ี จึงเป็ นไปไม่ได้ เพื่อยุติการขูดรี ด เมื่อชนชั้นกรรมาชีพพัฒนา
จนถึงขั้นที่พร้อมการต่อสู ้จะประสบชัยชนะ เกิดการปฏิวตั ิสังคม ระบบกรรมสิ ทธิ์ จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างส่ วนบนจะเปลี่ยนแปลง โอนปั จจัยการผลิตมาเป็ นของสังคมส่ วนรวม
ในระยะหลังการปฏิวตั ิอนั เป็ นระยะต่อเนื่องไปสู่ ระบบคอมมิวนิสต์
การเมืองจะเป็ น
ระบบเผด็จการปฏิวตั ิของชนชั้นกรรมาชีพ แต่การรวมอํานาจนี้ก็เป็ นระยะชัว่ คราวเท่านั้น เพื่อจะ
พัฒนาไปสู่ สังคมที่ปราศจากชนชั้น ในระบบคอมมิวนิสต์ข้นั สุ ดท้าย การจัดบริ หารการผลิตทาง
เศรษฐกิจยังคงมีอยู่ แต่รัฐและการปกครองบังคับบัญชาจะสลายตัวไป
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บทที่ 7
ลัทธิเคนส์
จอห์น เมย์นาร์ ด เคนส์ (John Maynard Keynes , ค.ศ. 1883 - 1946) เกิดที่เมืองเคมบริ ดจ์
ประเทศอังกฤษ เริ่ มแรกเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นเรี ยนปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ เมื่อเรี ยน
จบเข้าทํางานที่กระทรวงอินเดีย (India Office) ต่อมาไปสอนหนังสื อที่มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ได้รับ
พระราชทานยศศักดิ์เป็ นท่านลอร์ ด
ประวัติของเคนส์ สนใจเรื่ องการเงินและมีผลงานมากมาย ตําราเรื่ อง The General Theory of
Employment, Interest and Money (ค.ศ. 1936) เป็ นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าไป
ทางใหม่ จนเรี ยกกันว่าเป็ นการปฏิวตั ิของเคนส์ (Keynesian Revolution) ทําให้นกั เศรษฐศาสตร์
หันมาสนใจเศรษฐศาสตร์ มหภาค อันเป็ นการศึกษาส่ วนรวมทั้งประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ
การลงทุน การออม การบริ โภคของคนทั้งประเทศ
คําถามใหม่เกิดขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจพัฒนา
ไปอย่างไร เพื่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่เหมาะสมพร้อมกับเกิด
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Economic Stability) และถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจด้วยการปรับตัวแปรมหภาค
ให้พอเหมาะอย่างไร เพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)
สมัยก่อนเคนส์นกั ศึกษา
หนักไปทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคในเรื่ องการผลิต การบริ โภค การแบ่งสรร และการแลกเปลี่ยน

มูลเหตุจูงใจและแนวคิดเคนส์
เคนส์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่กาํ หนดเป็ นทฤษฎีรายไประชาชาติ (Theory of National
Income) เพื่อไปใช้เก็บข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติ ทําให้เขาสนใจเศรษฐกิจมหภาค เพราะข้อมูล
นี้จดั เก็บในรู ปส่ วนรวม (Aggregate) เช่น รายได้ รายจ่าย การลงทุน ฯลฯ ของประเทศ ใช้แนวคิด
แบบเดียวกับผังเศรษฐกิจของเกสเน แต่แบ่งกระแส (Flow) ออกเป็ นสามกระแส คือ ด้านการผลิต
(Production) ด้านรายจ่าย (Expenditure) ด้านรายได้ (Income) โดยการไหลเวียนของเศรษฐกิจ
จะต้องเกิดดุลยภาพเสมอ
ในทฤษฎีบญั ชีรายได้ประชาชาติกาํ หนดให้เศรษฐกิจในตลาดผลผลิต
เกิดดุลยภาพจะแสดงโดยสองสมการคือ
AS = AD
Y = C + I + G + X – M ………………………………. (1)
และ
I = S
………………………………. (2)
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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.
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.
การไหลเวียนของเศรษฐกิจสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ด้านการผลิต (Production) จะเป็ น
อุปทานรวมของประเทศ (Aggregate Supply : AS) เป็ นการผลิตสิ นค้าในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริ การ จะต้องเท่ากับด้านรายจ่าย (Expenditure หรื อ Aggregate Demand : AD) ซึ่ ง
ตัวแปร C + I + G + X – M จะเป็ นตัวแทนการบริ โภคของแต่ละภาคเศรษฐกิจ (Sector) คือ ภาค
ครัวเรื อน ภาคธุ รกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ ทั้งสองด้านนี้จะต้องเท่ากันเสมอหมายถึง
ดุลยภาพ (Equilibrium) เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ ส่ วนด้านรายได้ (Income) จะแสดงการไหลเวียนของ
รายได้ในเศรษฐกิจ ภาคครัวเรื อนจะขายปั จจัยการผลิตแรงงานให้ภาคอุตสาหกรรมและได้รายได้
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มาใช้จ่าย ภาคธุ รกิจจะเป็ นผูจ้ า้ งแรงงานและขายสิ นค้าและบริ การในเศรษฐกิจ ส่ วนภาครัฐบาลจะ
เป็ นภาคที่มีรายได้จากการเก็บภาษีและนํามาใช้จ่าย เป็ นการอธิ บายสมการ Y = C + I + G + X – M
ส่ วนสมการ I = S จะเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเสมอถ้าเศรษฐกิจอยูใ่ นดุลยภาพ สรุ ปได้วา่ ในทฤษฎีบญั ชี
รายได้ประชาชาติจะเกิดดุลยภาพ
สองสมการจะเป็ นจริ งเสมอและเป็ นการอธิ บายการไหลเวียน
เศรษฐกิจของประเทศ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โลกประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างรุ นแรง เรี ยกว่า The Great
Depression มีปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจหลายเหตุการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อแนวคิดในทฤษฎีของเคนส์
ด้านการผลิตกําลังการผลิตว่าง (Idle Capacity) ในระบบเศรษฐกิจมีอยูอ่ ย่างเหลือล้น ไม่วา่ จะเกิด
อุปสงค์เพิ่มขึ้นเท่าใดก็ไม่มีผลกระทบต่อราคา จึงทําให้เส้นอุปทานรวมในทฤษฎีของเคนส์เป็ นเส้น
ขนานกับแกนนอนในระยะสั้น และนําไปสู่ ความเชื่อในเรื่ องของราคาไม่เคลื่อนไหว (Sticky Price)
ในระยะสั้น เมื่อมีการใช้นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจทางด้านอุปสงค์
ก่อนต้นทศวรรษ 1930 ปั ญหาเศรษฐกิจทัว่ ไปสามารถแก้ไขด้วยแนวคิดของคลาสสิ ค แต่
ในปี ค.ศ. 1929 เป็ นต้นมา เกิดปั ญหาการว่างงานสู งในอังกฤษและระบาดไปทัว่ โลก ค.ศ. 1933 เป็ น
ช่วงการเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่ แนวคิดของคลาสสิ คไม่อาจใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
การ
ว่างงานสู งทําให้อุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ลดลง การว่างงานทําให้รายได้บุคคลลดลงจึงไม่
มีอุปสงค์ในการลงทุน
เคนส์ กล่าวถึงตัวเองว่า เป็ นพวกนอกรี ต (Heretics) จากพวกคลาสสิ ค ซึ่ งเชื่อว่าปัญหา
เศรษฐกิจจะปรับตัวได้เอง
ดังนั้น เคนส์จึงต้องหาข้อบกพร่ องของทฤษฎีคลาสสิ คที่เกี่ยวกับ
อุปสงค์รวมของผลผลิต และบทบาทของอุปสงค์รวมในการกําหนดผลผลิตและการจ้างงาน
ใน
ระบบของเคนส์เน้นบทบาทอุปสงค์รวมโดยให้ราคาและค่าจ้างคงที่ ทฤษฎีอุปสงค์รวมเป็ นหัวใจของ
เคนส์เพราะอุปสงค์เป็ นตัวกําหนดผลผลิต ซึ่งขัดแย้งเต็มที่กบั แนวคิดของคลาสสิ คที่ให้อุปทานเป็ น
ตัวกําหนดผลผลิต
ระบบเคนส์เซี ยนเน้นบทบาทของอุปสงค์รวม
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในการแก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่
เคนส์สนับสนุนให้ใช้นโยบายการคลัง แต่ในระยะยาวก็ยอมให้
ระดับราคามีอิทธิ พลต่อเส้นอุปทานรวม จึงทําให้เส้นกราฟมีความชันเป็ นบวกเป็ นเส้นลาดขึ้นได้
แนวคิดนี้ถึงในปั จจุบนั ก็ยงั มีการถกเถียงและสร้างเป็ นทฤษฎีใหม่ ๆ ขึ้นมาสนับสนุน เพราะเป็ นสิ่ ง
ที่สามารถเห็นได้จากปรากฏการณ์จริ งสนับสนุน ถึงแม้วา่ ในทางทฤษฎีจะมีเหตุผลสนับสนุนไม่
แข็งแรงนัก
ค่าจ้างก็มีบทสรุ ปเหมือนกับราคาสิ นค้า เพราะในช่วงนี้เกิดการว่างานอย่างมากมายเช่นกัน
การเพิ่มกําลังการผลิตหรื อการผลิตสิ นค้าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ไม่สามารถส่ งผลต่ออัตราค่าจ้างให้
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนัก และส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตในด้านแรงงานไม่เพิ่มขึ้น และนําไป
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เป็ นเหตุผลสนับสนุนในเรื่ องราคาไม่เคลื่อนไหว
แต่ในความเป็ นจริ งแล้วค่าจ้างอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย หรื อเกิดความล่าช้า (Lag) ในเรื่ องของระยะเวลาที่จะปรับค่าจ้าง
เคนส์ได้คดั ค้านทฤษฎีการจ้างงานเดิมของสํานักคลาสสิ คว่า เศรษฐกิจจะมีการจ้างงานเต็มที่เสมอ แต่
ในโลกแห่งความเป็ นจริ งแล้วสภาพการจ้างงานจะไม่อยูท่ ี่ระดับการจ้างงานเต็มที่เสมอ เศรษฐกิจ
อาจอยูใ่ นดุลยภาพทั้ง ๆ ที่มีการว่างงานอยู่
ในยุคเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่น้ ี
สิ่ งที่เคนส์สังเกตเห็น สาเหตุหลักของการตกตํ่าทาง
เศรษฐกิจเป็ นเพราะว่าระบบเศรษฐกิจขาดอุปสงค์ (อุปสงค์รวมอยูต่ ่าํ กว่าความสามารถในการผลิต)
ทําให้เคนส์สร้างโมเดลที่เน้นการทํางานของอุปสงค์รวมในโมเดลของเขาเพื่อหานโยบายไปกระตุน้
เศรษฐกิจ ส่ วนด้านอุปทานรวมก็ได้นาํ มาใส่ ไว้ในโมเดลเพื่อให้สมบูรณ์
นโยบายด้านการคลังที่สาํ คัญของเคนส์คือ การใช้จา่ ยของภาครัฐบาล (G) และการลงทุน
ของภาครัฐบาล เพราะเขามีความเห็นว่าในยุคเศรษฐกิจตกตํ่าถ้าจะให้เอกชนลงทุนเพิ่มคงไม่มีใคร
ยอมลงทุน เพราะความเสี่ ยงสู ง จะมีเพียงภาครัฐบาลที่การลงทุนและการใช้จ่ายไม่ได้พิจารณาผล
กําไรจากการลงทุน แต่พิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงสามารถลงทุนได้
ในช่วงเวลานี้
เคนส์จึงกําหนดให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็ นตัวแปรภายนอก
(Exogenous Variable) ในโมเดล หรื อก็คือภาครัฐบาลสามารถใช้จ่ายและลงทุนได้โดยอิสระและจะ
ใช้ขนาดปริ มาณที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ เป็ นการยอมรับบทบาทการเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจ
ของภาครัฐบาลนัน่ เอง
ตลาดการเงิน ในยุคนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยอยูเ่ กือบใกล้ศูนย์และมีสภาพคล่อง (Liquidity)
ในระบบการเงินอย่างมากมาย สาเหตุเพราะไม่มีผกู ้ นู้ าํ เงินไปลงทุน เสี่ ยงกับการขาดทุนสู ง ดังนั้น
เส้นอุปสงค์ดา้ นการเงินของเคนส์จึงมีช่วงกับดักสภาพคล่อง (Liquidity Trap) เกิดขึ้น
แนวคิดนี้
ชักนําให้เคนส์มีความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของนโยบายการเงินลดลงและไม่เชื่อว่าการใช้นโยบาย
การเงินจะทําให้เศรษฐกิจหลุดจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ สิ่ งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายการ
เงินคือ เกิดกับดักสภาพคล่องที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น นโยบายการคลังจึงเหลือเป็ นทางเลือก
สุ ดท้ายที่สามารถใช้ได้ และทําให้สาํ นักคิดเคนส์เป็ นสํานักที่นิยมนโยบายการคลังไป
นโยบายการเงินด้านการเพิ่มปริ มาณเงิน (Supply of Money : Ms) ในเศรษฐกิจ จะทําให้
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินลดลง และจะทําให้การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงเวลา
นั้นเกิดกับดักสภาพคล่อง เคนส์จึงไม่ได้เสนอนโยบายนี้ในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจเป็ นการแสดง
กลไกไว้ในโมเดล เพราะเคนส์ให้ความสนใจศึกษาด้านตลาดการเงินเป็ นอย่างมากและมีการศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง และในตอนท้ายสงครามโลกเคนส์ก็ได้รับเลือกให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการของธนาคารแห่ง
ประเทศอังกฤษ
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ความเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ทําให้นาํ เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์กบั โมเดลเศรษฐกิจ
มหภาค เป็ นกลไกหลักทํางานในโมเดล และเป็ นเหตุผลที่ใช้อธิ บายประสิ ทธิ ผลนโยบายเศรษฐกิจ
ในโมเดล 70
เคนส์พยายามสร้างตัวแปรเศรษฐกิจมาเป็ นตัวแปรอธิ บาย (Explanatory Variable)
ให้กบั ตัวแปรหลักในอุปสงค์รวมที่เขียนอยูใ่ นสมการของบัญชีรายได้ประชาชาติ
การคัดเลือก
ตัวแปรจะต้องเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองได้อย่างชัดเจนและตัวแปรที่เลือกมาอาจนําไปใช้
เป็ นนโยบายเศรษฐกิจได้ต่อไปอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
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C ∼ Yd เขียนเป็ นสมการได้ C = f (Yd ) หรื อ C = f (Y – T)
I ∼ r เขียนเป็ นสมการได้ I = f (r)
จะเห็นได้วา่ 1) อัตราดอกเบี้ย (r) เป็ นตัวอธิบายการลงทุน (I) และสามารถใช้เป็ นนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยได้ดว้ ย (แต่เคนส์อธิ บายโดยใช้นโยบายการเงินทําให้อตั ราดอกเบี้ยลดลงและส่ งผลต่อมาถึง
การลงทุน)
2) การบริ โภค (C) ถูกอธิบายโดยรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอย (Yd ) ซึ่ งเท่ากับ
รายได้ (Y) ลบด้วยภาษี (T)
ตัวแปรภาษีจึงอธิบายการบริ โภคไปด้วยและสามารถนําไปใช้เป็ น
นโยบายภาษีที่เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายการคลังของเคนส์

โมเดลเศรษฐกิจมหภาคของเคนส์
รายได้ประชาชาติ (National Income) เป็ นดัชนีวดั เศรษฐกิจของประเทศ มีคาํ จํากัดความ
หมายถึง การวัดสิ นค้าและบริ การที่ผลิตได้หรื อหามาได้ของประเทศ เพื่อใช้ในการบริ โภคหรื อการ
เพิ่มความมัง่ คัง่ ให้กบั ประเทศ
การคํานวณรายได้ประชาชาติเป็ นสิ่ งที่ซบั ซ้อนมีวธิ ี การคํานวณ
เฉพาะ แต่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า เป็ นการรวมรายได้ (หรื อผลผลิต) ทั้งหมดของประเทศที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในเศรษฐกิจ และแสดงเป็ นค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP หรื อ Y)
วิลเลี่ยม แพตตี้ (ค.ศ. 1623 - 1687) ได้เริ่ มประมาณการรายได้ประชาชาติของอังกฤษเป็ น
คนแรก โดยสมมุติวา่ รายได้ประชาชาติเท่ากับรายจ่าย (โดยมิได้พิจารณาการออม) เขาประมาณ
การ การใช้จ่ายในอาหาร เสื้ อผ้า บ้าน และสิ่ งอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการดํารงชีพ ประมาณ 7 ปอนด์ ต่อ
คนต่อปี ประชากรอังกฤษขณะนั้นมี 6 ล้านคน ดังนั้น รายจ่ายรวมทั้งหมดจะประมาณได้ 40 ล้าน
ปอนด์ และประมาณว่ารายได้ 15 ล้านปอนด์น้ นั มาจากรายได้ในทรัพย์สิน และ 25 ล้านปอนด์จาก
ค่าจ้างของแรงงาน และยังมีผพู ้ ฒั นาต่อเนื่องอีกหลาย ๆ ท่าน เช่น Gregory King ในปี ค.ศ. 1696
70

การสร้างค่าตัวทวี (Multiplier) เป็ นการอธิบายประสิ ทธิผลของนโยบายการคลังได้อย่างชัดเจนสามารถหาออกมา
ได้ในเชิงปริ มาณ มิตอ้ งพึ่งพาการอธิบายในรู ปของเชิงคุณภาพ
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ได้เพิม่ เงินออม (S) เข้าไปในสมการรายได้ประชาชาติ เป็ น Y = C + S การพัฒนาได้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของ United Nation และทุกประเทศก็มีการ
คํานวณขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้เป็ นมาตรฐานนานาชาติ
การวิเคราะห์ของเคนส์ อาศัยตัวแบบกําหนดขึ้นเป็ นรายได้ประชาชาติ (National Income
Determination) เป็ นหลัก เคนส์ได้สร้างโมเดลแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
1) ตัวกําหนดในทันที (The Immediate Determinants) หรื อปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อรายได้
(Y) ซึ่ งในเรื่ องนี้ ในทฤษฎีรายได้ประชาชาติมีขอ้ สรุ ปว่า ประกอบด้วยตัวแปรมหภาค การบริ โภค
(C) และการลงทุน (I) เขียนสมการได้เป็ น

และ

Y = C+I

(รายได้ถูกกําหนดโดยการบริ โภคและการลงทุน)

Y = C+S

(รายได้ถูกแบ่งไปเพื่อการบริ โภคและการออม)

ในกรณี มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง (และเป็ นเศรษฐกิจปิ ด) จะได้
Y = C+I+G

……………………………………… (1)

Y = C+S+T

……………………………………… (2)

หากนําสมการ (1) และ (2) มาหาเงื่อนไขดุลยภาพ เราจะได้
C+I+G = C+S+T
I = S + (T – G ) 71
I= S
……………………………………… (3)
ดังนั้น เราจะได้สมการในบัญชีรายได้ประชาชาติที่เศรษฐกิจอยูใ่ นดุลยภาพจะมีสองเงื่อนไข และ
เคนส์นาํ ไปใช้ในโมเดล คือ
Y = C+I+G
I = S
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ค่า S จะเป็ นเงินออมของภาคเอกชน ส่วน (T- G) จะเป็ นเงินออมของภาครัฐบาล เมื่อสองส่วนนํามารวมกัน
ก็จะได้เป็ นเงินออมของเศรษฐกิจแบบปิ ด
ถ้าเป็ นเศรษฐกิจเปิ ด เราก็จะมีเงินออมจากต่างประเทศ (M – X : ดุล
บัญชีเดินสะพัดขาดดุล) รวมเข้าเป็ นเงินออมของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

172

จากสมการเอกลักษณ์ (Identity Equation) ในสมการที่ 1 เราสามารถที่จะกําหนดให้รายได้ประชาชาติของประเทศสู งขึ้นได้โดยทันที เมื่อทําให้ตวั แปรการบริ โภค (C) การลงทุน (I) และการใช้จ่าย
ของภาครัฐบาล (G) เพิ่มขึ้น
2) ตัวกําหนดในที่สุด (The Ultimate Determinants) ของรายได้ เคนส์ได้กาํ หนดตัวแปร
อธิ บายมากําหนดตัวแปรการบริ โภค (C) และการลงทุน (I)
(ส่ วนการใช้จ่ายของรัฐบาลให้เป็ น
ตัวแปรภายนอกหรื อคงที่)
ระดับการบริ โภคถูกกําหนดโดยขนาดของรายได้ (Absolute Income : Y)
สัดส่ วน
การบริ โภคต่อรายได้ จะถูกกําหนดโดยนิสัยในการบริ โภค หรื อก็คือ ค่าแนวโน้มของการบริ โภค
(MPC : b) เขียนสมการได้เป็ น
C = f (Y)

หรื อ

C = a + b (Y)

การใช้จ่ายลงทุน (I) จะถูกกําหนดโดยอัตราดอกเบี้ย และประสิ ทธิ ภาพส่ วนเพิ่มของทุน
(Marginal Efficiency of Capital) หรื ออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใหม่ ซึ่ งจะ
นําไปใช้หาจํานวนโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด จํานวน
โครงการที่มีผลตอบแทนที่คาดไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดจะเกิดการลงทุนใหม่ในเศรษฐกิจ - เป็ น
สิ่ งที่เคนส์อธิ บายไว้
แต่เมื่อนําการลงทุนเข้าไปในโมเดลจะใช้อตั ราดอกเบี้ยเป็ นตัวกําหนด
ขนาดของการลงทุนในเศรษฐกิจ เขียนสมการได้เป็ น
I = f (r)

หรื อ

I = c - d (r)

ในตอนนี้สามารถที่จะเขียนโมเดลเศรษฐกิจมหภาคของเคนส์ได้เป็ น
Y = C+I+G
C = a + b (Y)
I = c - d (r)

……………………………………… (4)
……………………………………… (5)
……………………………………… (6)

สมการที่ 4 จะเป็ นสมการเอกลักษณ์ (Identity Equation) ของโมเดล ในขณะที่สมการที่
(5) และ (6) จะเป็ นสมการพฤติกรรม (Behavioral Equation) เทคนิคการวิเคราะห์ที่เคนส์ใช้เป็ น
วิธีการคณิ ตศาสตร์ แบบง่าย ๆ
เมื่อสมการที่ 4 เป็ นสมการเอกลักษณ์และเป็ นการแสดงว่าระบบ
เศรษฐกิจอยูใ่ นดุลยภาพ (Equilibrium) เราสามารถแทนค่าลงในสมการที่ 4 จะได้
Y = a + b (Y) + c - d (r) + G

……………………..……… (7)

จากสมการเราสามารถที่จะกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเพิ่มรายได้ (Y) โดยเพิ่ม
การบริ โภคอัตโนมัติ (Autonomous Consumption) คือ ค่า Intercept (a) และเพิ่มการลงทุนโดย
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อัตโนมัติ (c) และเพิม่ การใช้จา่ ยของภาครัฐบาล (G)ได้ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมบริ โภคและการลงทุน คือ ค่าแนวโน้มของการบริ โภค (MPC : b)
และค่าแนวโน้มของการลงทุน (MPI : d)
ส่ วนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่หาได้จากสมการจะมี
นโยบายอัตราดอกเบี้ย และนโยบายภาษี (T) ถ้ากําหนดให้รายได้ (Y) เป็ นรายได้ที่จบั จ่ายใช้สอย
ได้ (Yd = Y - T)
การศึกษาโมเดลมาถึงตอนนี้
เราสามารถมีนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) ใช้ในการ
กระตุน้ เศรษฐกิจให้หลุดจากวิกฤตการตกตํ่าทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ (The Great Depression) ของ
เคนส์ประกอบด้วย การเพิ่มการใช้จ่ายภารัฐบาล (G) การลดอัตราภาษี (T) เพื่อทําให้การบริ โภค
เพิ่มขึ้น และการเพิ่มการลงทุนของภาครัฐบาล 72
เทคนิคการวิเคราะห์ที่เคนส์นาํ มาใช้ในโมเดลเพื่ออธิ บาย จะประกอบด้วยกราฟและสมการ
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งทั้งสองด้านจะให้ค่าที่เท่ากันเสมอ
เมื่อเคนส์มีความเชื่ อในประสิ ทธิ ผลของนโยบายการคลัง โมเดลของเขาจึงสร้างขึ้นมาเพื่อ
อธิ บายการทํางานนโยบายการคลังอย่างชัดเจน การวิเคราะห์ขนาดของการเปลี่ยนแปลงในรายได้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายหรื อการลงทุนภาครัฐบาล
เคนส์ นําเอาทฤษฎีตวั ทวีคูณ
(Multiplier) ของ R. F. Kahn มาร่ วมวิเคราะห์
ตัวทวีจะชี้ ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
เหล่านี้กบั รายได้ ผลลัพธ์ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในรายได้จะเท่ากับผลคูณของการเปลี่ยนแปลงใน
ค่าใช้จ่ายกับค่าตัวทวีคูณ (∆Y =

1
. ∆ G)
1− b

73
72

ตัวอย่างเช่น ตัวทวีเท่ากับ 5 เมื่อรัฐบาลเพิ่มการ

ใช้จ่ายของภาครัฐบาล 2,000 ล้านบาท จะได้ 5 x 2,000 = 10,000 ล้านบาท
เท่ากับผลลัพธ์ที่คาํ นวณได้

รายได้จะเพิ่ม

.

เทคนิคกราฟก็จะให้ค่าที่เท่ากันแต่แสดงในรู ปกราฟ เส้น 45 จะเป็ นสิ่ งที่บอกถึงแกน Y
และ C + I + G เท่ากัน หรื อก็คือจุดดุลยภาพในตลาดสิ นค้า
ส่ วนเส้น C + I + G ก็คือการนํา
ค่าของเส้นทั้งสามมารวมกันอาจแสดงได้เหมือนสมการที่ 7 เมื่อมีการใช้นโยบายการคลังด้านการ

72

ในบัญชีรายได้ประชาชาติ จะแบ่งการลงทุนออกเป็ นสองประเภท คือ การลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุน
ของภาครัฐบาล แต่วา่ ในโมเดลมิได้แยกออกมาแสดงให้เห็นชัดเจน --- ผูเ้ ขียน
73
การคํานวณหาค่าตัวทวี สามารถหาโดยเทคนิคการคํานวณแบบรอบ (Iteration) เมื่อเกิดการเพิม่ ขึ้นใน ∆I หรื อ
∆G เราก็จะนํามาคูณกับค่า MPC ก็จะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
ส่ วนแรกจะเป็ นเงินออมส่วนรั่วไหล และอีก
ส่วนจะเป็ นรายได้ในรอบต่อไป ถ้าทําไปหลาย ๆ รอบจะเห็นค่าของรายได้ในแต่ละรอบค่อย ๆ ลดลงจนเหลือ
ศูนย์หรื อถึงอินฟิ นิต้ ี (ประมาณ 20 รอบ) เมื่อรวมผลกระทบทั้งหมดจะเท่ากับการใช้ค่าตัวทวี คูณด้วย ส่วนที่เพิ่มขึ้น
ครั้งแรก
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ใช้จ่ายของรัฐบาล (G) เพิม่ ขึ้น ทําให้เส้นเลื่อนขึ้นและได้ดุลยภาพใหม่ รายได้ (Y) จะเพิม่ ขึ้น ค่า ∆Y
จะเท่ากับ 10,000 ล้านบาท
C+I+G
Y = C+I+G

C+I+G 2
C+I+G 1
45

Y1

∆Y

Y

Y2

รู ปภาพที่ 7.1 การหาดุลยภาพในตลาดผลผลิต
ส่ วนการหาดุลยภาพในตลาดผลผลิต
สามารถหาได้จากสองสมการ คือ I = S และ
Y = C + I + G + X – M การหาดุลยภาพโดยใช้สมการทั้งสองเป็ นเทคนิคการหาดุลยภาพบางส่ วน
เฉพาะในตลาดผลผลิต ซึ่ งจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไม่วา่ จะใช้สมการใดหา 74 แต่การหาเส้น
IS ในโมเดล IS – LM จะหาจากสมการ I = S และให้ผลลัพธ์ออกมาในรู ปความสัมพันธ์ของตัว
แปร คือ รายได้ (Y) และอัตราดอกเบี้ย (r) เป็ นตัวอธิบาย เมื่อนําเทคนิคการวิเคราะห์คือกราฟหรื อ
คณิ ต- ศาสตร์ มาใช้ จะต้องแสดงให้เกิดเงื่อนไขดุลยภาพด้วย เราก็จะได้สมการเป็ น Y = α - β (r) 75
73

74

นักศึกษาที่ตอ้ งการพิสูจน์ความจริ งในข้อนี้ดูได้จากข้อมูลจริ งในบัญชีรายได้ประชาชาติของประเทศไทย ที่
เว็บไซด์ www.nesdb.go.th หรื ออาจใช้วธิ ีการพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ที่หนังสื อเศรษฐศาสตร์มหภาคทัว่ ไปได้
แสดงไว้ก็ได้
75
เมื่อเศรษฐกิจเป็ นแบบปิ ด จะแสดงสมการเป็ น Y = C + I + G เมื่อแทนค่าฟังก์ชน่ั ของ C และ I ลงใน
สมการเราจะได้เป็ น Y = a + b (Y) + c – d (r) + G (แต่ G เป็ นค่าคงที่)
Y=

a+c
d
(r)
1− b 1− b

เขียนใหม่ในรู ป Reduced Form จะได้เป็ น
Y = α - β (r)
สมการ I = S
c - d (r) = - g + h (y)
Y=

c+g d
- (r)
h
h

เขียนใหม่ในรู ป Reduced Form จะได้เป็ น
Y = α - β (r)

175

เทคนิคการวิเคราะห์ของเคนส์ในการหาเส้นตัวแทนของตลาดผลผลิตใช้โมเดล IS เคนส์
จะใช้เงื่อนไขของสมการที่ 3 , I = S มาเป็ นแนวทางสร้างเส้น IS การสร้างเคนส์ใช้เทคนิคกราฟ
มาช่วย โดยจะแสดงฟังก์ชนั่ การลงทุนและการออมตามเป็ นจริ ง คือ S = f (Y) = -g + h.Y และ
I = f (r) = c – d.r ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ 3 ส่ วนในรู ปที่ 2 เป็ นเส้นซึ่งจะทําให้ I = S เมื่อลาก
จุดเชื่อมโยงสองจุดในรู ปก็จะได้เส้น IS ที่แสดงเงื่อนไขดุลยภาพ I = S ทุก ๆ จุดบนเส้น IS และ
ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์ของระดับรายได้ (Y) กับอัตราดอกเบี้ย (r) ที่อยูใ่ นดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ เพราะบรรลุเงื่อนไขดุลยภาพ I = S
S

S

ฟังก์ชนั่ การออม (1)

I = S (2)

45
Y

r

I

r
ฟังก์ชน่ั การลงทุน (3)

IS (4)
Y

I

รู ปภาพที่ 7.2 การสร้างเส้น IS (โมเดล IS)
ทฤษฎีการเงิน
เคนส์ เป็ นผูใ้ ห้ความสนใจศึกษาด้านการเงินสู ง เขาจึงนําตลาดการเงินเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในโมเดลอย่างสมบูรณ์ แต่ก็มิได้ให้ความสนใจในประสิ ทธิ ผลของนโยบายมากเท่าใด จะเห็นได้วา่
นโยบายการเงินในโมเดลมีเพียงการเพิ่มปริ มาณเงินและนโยบายอัตราดอกเบี้ย ละเลยตัวแปรด้าน
การเงินอื่น ๆ ไป 76 และในโมเดลก็ยงั ไม่ยอมที่จะอธิ บายการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างเปิ ดเผย
(Explicit) เพียงแต่แสดงไว้ในโมเดล
75

พิสูจน์สมการ จะพบว่า 1 – MPC = MPS ดังนั้น 1 – b = h และ การออมโดยอัตโนมัติจะเท่ากับการบริ โภค
อัตโนมัติ โดยค่าเงินออมอัติโนมัติจะเป็ นค่าลบเพราะจะนําไปใช้ในการบริ โภคเมื่อไม่มีรายได้เท่ากับจํานวนการ
บริ โภคโดยอัตโนมัติ ดังนั้น g = a
76
ในยุคหลังเคนส์จึงเกิดลัทธิเงินตรานิยม (Monetarist) ขึ้นมาอธิบาย
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แม้วา่ หนังสื อ The General Theory of Employment , Interest and Money จะแสดงให้เห็น
ว่า เขาสนใจด้านการเงินโดยเฉพาะในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยและการเงิน แต่ความเชื่อส่ วนตัวก็ไม่ทาํ ให้
เคนส์พยายามแสดงประสิ ทธิ ผลของนโยบายการเงินไว้ในโมเดล เพียงแต่แสดงความสัมพันธ์ของ
ตลาดการเงินไว้ในโมเดล และแสดงรายละเอียดในตลาดการเงินให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นความสนใจของ
เคนส์
แต่เขาก็ได้อธิ บายอุปสงค์ของเงิน (Demand for Money : Md) ไว้อย่างละเอียดโดยแยก
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ การถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย การถือเงินเพื่อป้ องกันเหตุฉุกเฉิ น และการถือ
เงินเพื่อเก็งกําไร โดยการถือเงินในสองประเภทแรกให้ข้ ึนอยูก่ บั รายได้ (Y) การถือเงินประเภท
หลังขึ้นอยูก่ บั อัตราดอกเบี้ย (r)
ส่ วนอุปทานของเงิน (Ms) เคนส์กาํ หนดให้เป็ นตัวแปรนโยบาย
โดยขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของธนาคารกลางว่า จะใช้เมื่อไร เท่าใด จึงกําหนดให้เป็ นตัวแปรภายนอก
เหมือนกับการใช้จ่ายของภาครัฐบาล
ทฤษฎีอตั ราดอกเบีย้
อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดการเงินถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ตลาดการเงินจะอยูใ่ นภาวะสมดุลเมื่อความต้องการถือเงินสดกับปริ มาณเงินหมุนเวียนใน
เศรษฐกิจเท่ากันพอดี เมื่อใดความต้องการถือเงินมีมากกว่าปริ มาณเงิน อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่ม แต่
ถ้าปริ มาณเงินมีมากกว่าความต้องการถือเงินอัตราดอกเบี้ยจะลดลง กลไกจะทําการปรับตัวให้ตลาด
เงินอยูใ่ นดุลยภาพ และอัตราดอกเบี้ย ณ จุดนี้จะเป็ นอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของตลาดเงิน
เคนส์ได้สร้างเส้นดุลยภาพของตลาดเงิน (โมเดล LM)
ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ย (r) กับรายได้ (Y) โดยสมมุติให้ตวั แปรอื่น ๆ คงที่ (Ceteris Paribus) โดยเฉพาะปริ มาณ
เงิน เมื่อให้รายได้ (Y) สู งขึ้น ก็จะมีผลต่อเส้นอุปสงค์ของเงินเพิ่มขึ้น แต่ปริ มาณเงินคงที่ เราก็จะ
หาอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพได้ (โดยใช้กราฟหรื อสมการคณิ ตศาสตร์) ถ้าให้รายได้เปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ
เราก็จะได้อตั ราดอกเบี้ยดุลยภาพ ณ จุดต่าง ๆ ของรายได้ เมื่อนํามาสร้างเป็ นเส้น LM เราก็จะได้
เส้นตัวแทนดุลยภาพในตลาดเงิน
เป็ นการวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่ วน (Partial Equilibrium) ใน
ตลาดเงิน
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Ms

r

สมมุติฐาน ให้ Ms คงที่

r2
Md(Y2)

r1

Md(Y1)
Md , Ms
r
LM

ถ้าทําให้เส้น LM เลื่อนขึ้นหรื อลง
เป็ นการผ่อนคลายข้อสมมุติฐาน
ให้ Ms เปลี่ยนแปลงได้

r2
r1
Y1

Y2

Y

รู ปภาพที่ 7.3 การหาดุลยภาพในตลาดเงิน
ดุลยภาพบางส่ วนของสองตลาด (โมเดล IS - LM) 77
ในตลาดเงิน เคนส์ได้แสดงถึงวิธีการหาดุลยภาพของตลาดในรายได้ (Y) ณ ระดับต่าง ๆ
(จุดต่าง ๆ) จะมีอตั ราดอกเบี้ย (r) ดุลยภาพในตลาดเป็ นเท่าไร โดยสมมุติให้ตวั แปรอื่น ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจคงที่ไว้ ซึ่ งถ้าตัวแปรที่สมมุติให้คงที่เหล่านี้เปลี่ยนแปลง (การใช้นโยบาย) ก็จะมีผลทําให้
เส้น LM เคลื่อนขึ้นหรื อลงไปทั้งเส้น หรื อกล่าวได้วา่ ตลาดเงินมีการเคลื่อนตัวไปหาดุลยภาพ ณ จุด
ใหม่
จะเห็นได้วา่ ทั้งตลาดเงินและตลาดผลผลิตจะแสดงฟังก์ชนั่ ความสัมพันธ์ออกมาในรู ปของ
ตัวแปรรายได้ (Y) และอัตราดอกเบี้ย (r) เหมือนกัน เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ของเคนส์ เพื่อที่จะหา
ดุลยภาพในสองตลาดร่ วมกันได้ เป็ นโมเดล IS – LM
ในโมเดลสามารถแสดงผลกระทบของ
การชดเชยอัตราดอกเบี้ยในสองตลาดระหว่างกันได้ เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ในโมเดลของเคนส์ อีก
เช่นกัน
จากรู ปภาพจะเห็นดุลยภาพของเศรษฐกิจ ณ จุดเริ่ มต้นของสองตลาดได้ ณ ที่จุด A
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โมเดล IS-LM ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Hicks and Alvin Hansen ในทศวรรษ 1930s และต้นทศวรรษ 1940s
แต่ก็มีแนวคิดส่วนใหญ่ของเคนส์อยูใ่ นนี้ ซึ่งได้ถูกวิพากย์วา่ ทําให้แนวคิดของเคนส์ดูอ่อนแอลง เพราะมิได้กล่าวถึง
แนวคิดของเคนส์ในเรื่ อง บทบาทของค่าคาดหวัง และการปรับตัวของราคาและค่าจ้าง แต่โมเดล IS-LM ก็ประสบ
ผลสําเร็ จมาก เพราะการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงค่าความชันของเส้น IS และ LM ใน
หนังสื อ General Theory นั้นถึงแม้วา่ เคนส์จะเป็ นนักคณิ ตศาสตร์แต่เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้มนั จึงทําให้เป็ นที่ถกเถียง
กันมาจนทุกวันนี้ ว่าสิ่ งที่เคนส์หมายถึงนั้นหมายถึงอะไร
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(Y* และ r*) เมื่อมีการใช้นโยบายการคลังจะทําให้เส้น IS0 เลื่อนไปเป็ น IS1 และได้ดุลยภาพที่จุด
ใหม่คือจุด B (Y1 , r*) 78 แต่การใช้นโยบายการคลังโดยการเพิ่มรายจ่ายและการลงทุนภาครัฐบาล
จะทําให้อตั ราดอกเบี้ยสู งขึ้น นโยบายจึงมีผลของการชดเชย (Offset) ในดุลยภาพของสองตลาด
เกิดขึ้นด้วย ดุลยภาพสุ ดท้ายจะเป็ นที่จุด C (Y2 , r2)
r
IS0

IS1
LM
C

r2
r*

A

B

Y*

Y2

Y1

Y

รู ปภาพที่ 7.4 การแสดงดุลยภาพในโมเดล IS – LM
ทฤษฎีการจ้ างงาน
สํานักคลาสสิ คเชื่อว่า ความต้องการจ้างแรงงานเท่ากับผลผลิตเพิ่มของแรงงาน (MPL) และ
คนงานอยากทํางานเมื่อค่าจ้างที่แท้จริ ง (Real Wage : W/P) เพิ่ม เคนส์ได้นาํ วิธีการของนีโอคลาสสิ ค
มาใช้และกําหนดให้ดุลยภาพในตลาดแรงงานอยูท่ ี่เส้นอุปสงค์ตดั กับเส้นอุปทานของแรงงาน ตาม
รู ปภาพ ณ อัตราค่าจ้างที่แท้จริ งดุลยภาพจะมีการจ้างงานเต็มที่เสมอ ไม่วา่ ตลาดจะเกิดการเปลี่ยน
แปลงอย่างไรก็จะกลับมาที่จุดนี้เสมอ เป็ นไปตามหลักกฎธรรมชาติที่พวกคลาสสิ คเชื่อและใช้ใน
ทฤษฎี

รู ปภาพที่ 7.5 ดุลยภาพการจ้างงานในตลาดแรงงาน

78

ถ้าใช้การหาโดยวิธีตวั ทวีคูณจะได้ผลลัพธ์ ณ ที่จุดนี้
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เคนส์ไม่เห็นด้วยในเรื่ องค่าจ้างต้องเป็ นค่าจ้างที่แท้จริ ง และไม่เห็นด้วยกับการเพิม่ หรื อลด
ค่าจ้างที่แท้จริ ง เพื่อนําพาตลาดไปสู่ ดุลยภาพและมีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)
เคนส์
มีความเห็นว่า แรงงานจะสนใจค่าจ้างที่เป็ นตัวเงิน (Nominal Wage : W) มากกว่าค่าจ้างที่แท้จริ ง
เพราะการคํานวณค่าจ้างที่แท้จริ งคํานวณได้ยาก ต้องมีขอ้ มูลสมบูรณ์ (เหมาะกับยุคโลกาภิวฒั น์) ตาม
วิสัยของแรงงานจะไม่ยอมรับค่าจ้างที่เป็ นตัวเงินลดลงอย่างแน่นอนหากทําเช่นนั้นจะทําให้เกิดความ
ไม่พอใจจนถึงนัดหยุดงานก็ได้ แม้สินค้าจะถูกลงก็ตาม และอาจไม่มีปฏิกิริยามากนักเมื่อระดับราคา
สิ นค้าเพิ่มสู งขึ้น แต่ไม่ข้ ึนเงินเดือน ทั้ง ๆ ที่ค่าจ้างที่แท้จริ งถูกลดลง
ในทรรศนะของสํานักคลาสสิ ค มองว่าคนว่างงานคือ คนขี้เกียจ (Idle men) แต่เคนส์มอง
ว่าในความเป็ นจริ งคนว่างงานส่ วนใหญ่มีความต้องการและยินดีทาํ งานถ้ามีงานทํา แม้วา่ ค่าจ้างจะ
ตํ่า
เคนส์เรี ยกการว่างงานชนิดนี้วา่ การว่างงานแบบไม่สมัครใจ (Involuntary Unemployment)
สํานักคลาสสิ คพิจารณาเฉพาะเมื่อมีการจ้างงานเต็มที่ แต่มิได้พิจารณาในสภาพเศรษฐกิจที่อยูใ่ น
ระดับตํ่ากว่า คือ ระดับที่มีการว่างงานแบบไม่สมัครใจ ซึ่ งเคนส์ได้นาํ ภาวะนี้มาพิจารณาด้วย ดังนั้น
ทฤษฎีการจ้างงานของเคนส์จึงเป็ นแบบทัว่ ไป เพราะพิจารณาทุกกรณี
ดุลยภาพทัว่ ไป (General Equilibrium)
การวิเคราะห์หาดุลยภาพทัว่ ไปของเศรษฐกิจทั้งระบบ เทคนิคที่เคนส์ใช้เป็ นโมเดล AD–AS
การหาอุปสงค์รวม (Aggregate Demand : AD) ของเศรษฐกิจ เป็ นการผนวกรวมตลาดสองตลาด คือ
ตลาดผลผลิตและตลาดเงินตรา (ใช้โมเดล IS – LM) มาใช้ โดยเพิ่มตัวแปรราคา (P) เข้าไปในโมเดล
เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมด ตัวแปรราคาจะเกี่ยวพันกับปริ มาณเงิน (Ms) ที่สามารถเป็ นไปได้ โดย
พิจารณาในรู ปของปริ มาณเงินที่แท้จริ ง (Real Money Supply : Ms/P)
เมื่อให้ราคาเริ่ มจาก P1
เราจะได้ รายได้ดุลยภาพ (Y*) ตามแนวทางโมเดล IS – LM
สมมุติให้ราคาเปลี่ยนไปเป็ น P2 ราคาสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อปริ มาณเงินที่แท้จริ ง (Ms/P) ลดลง
เริ่ มแรกจะกระทบต่อตลาดเงินเพราะปริ มาณเงิน (Ms) คงที่ แต่เมื่อราคาสู งขึ้นปริ มาณเงินที่แท้จริ ง
ก็จะลดลงทําให้รายได้ดุลยภาพลดลงด้วย 79 (หรื อเส้น LM เลื่อนไปทางซ้าย) เทคนิคทางกราฟ เราจะ
นําตัวแปร P1 และ Y1 (หรื อ Y* ) จากจุดดุลยภาพเริ่ มต้นมาพล๊อตจุดไว้ และเมื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (P2) เมื่อพิจารณาตามผลกระทบให้ Ms/P2 ลดลง เส้น LM เลื่อนไปทางซ้ายในโมเดล IS –
LM จะได้ค่า Y2 ที่เป็ นจุดดุลยภาพใหม่ นํามาพล๊อตจุดที่ 2 เมื่อลากเส้นเชื่อมสองจุดนี้ก็จะได้เส้น
ดุลยภาพที่แทนตลาดทั้งสองเป็ นเส้นอุปสงค์รวม (AD) ของตลาด ในขั้นนี้เทคนิคการวิเคราะห์เป็ น
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อีกแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบทฤษฎี
สามารถใช้ทฤษฎีปริ มาณเงินของ เดวิด ฮูม มาอธิ บายได้เช่นกัน
P.Q = M . V ถ้าให้ M และ V คงที่ เมื่อ P สูงขึ้น Q ก็ตอ้ งลดลงอย่างแน่นอน
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การนําตัวแปรราคา (P) เข้าสู่ โมเดล ก็จะได้เส้นดุลยภาพที่แทนตลาดทั้งสองเป็ นเส้นอุปสงค์รวม
(AD) ของตลาด ส่ วนเส้นอุปทานรวม (Aggregate Supply : AS) หาจากตลาดแรงงาน
การหาผลผลิตดุลยภาพในตลาดแรงงาน จะใช้จาํ นวนแรงงานจากดุลยภาพการจ้างงานใน
ตลาดแรงงานดังในรู ปมาคํานวณ ณ ระดับราคา (P) ที่ใช้คาํ นวณ เมื่อให้ระดับราคาเปลี่ยนจะกระทบ
ตัวแปร W/P ก็จะกระทบปริ มาณการจ้างงานนําปริ มาณการจ้างงานไปหากับฟังก์ชนั่ การผลิตก็จะได้
ผลผลิตรวม (Y) ของเศรษฐกิจได้ เมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะได้ จุดดุลยภาพใหม่อีกหนึ่งจุด นําค่า P และ
ผลผลิตรวม (Y)ไปพล็อตในกราฟ เราก็จะได้จุดสองจุดเชื่อมโยงเป็ นเส้นอุปทานรวม (Aggregate
Supply :AS) ซึ่ งเป็ นเส้นตัวแทนดุลยภาพของตลาดแรงงานที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง
รายได้ (Y) และราคา (P) เพื่อนําไปใช้ในโมเดล AD – AS
เมื่อใช้โมเดล AD – AS วิเคราะห์ จึงเป็ นการหาดุลยภาพทัว่ ไปของระบบเศรษฐกิจ ถ้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจ การใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแก้ไขจะต้องเปลี่ยน
ตัวแปรใดในโมเดล และมีขนาดเท่าใดจึงจะให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งการและเหมาะสม ก็สามารถจะหาได้ และเกิดการเคลื่อนตัวของจุดดุลยภาพใหม่ในเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่มีการใช้เพื่อหา
เส้นทางการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Path) ในระยะสั้น
แต่ถา้ เป็ นระยะยาวจะต้องนํา
การวิเคราะห์ทางด้านอุปทานรวมเข้ามาร่ วมพิจารณาก็จะเป็ นแนวคิดของอีกสํานักหนึ่ง การตอบ
ปั ญหาเศรษฐกิจจริ ง เคนส์ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการใช้นโยบายการคลังจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัว
(อัตราการเจริ ญเติบโต)โดยเกิดผลกระทบต่อเส้นอุปสงค์รวมเลื่อนไปเป็ นเส้นใหม่ รายได้จะเพิ่มขึ้น
เท่ากับ ∆Y = Y2 - Y1 แต่ก็ทาํ ให้เกิดอัตราเงินเฟ้ อ ∆P = P2 - P1
เป้ าหมายสุ ดท้ายที่สาธารณะ
ต้องการรู ้คือ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจเท่าใด มีการลดการว่างงานลงเท่าใด ก็สามารถตอบได้ และ
ในโมเดล AD–AS เคนส์ได้แสดงให้เห็นว่า การบริ หารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้นโยบายด้าน
อุปสงค์รวมจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวพร้อมกับเกิดเงินเฟ้ อเสมอ หรื อกล่าวได้วา่ การเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจจะเกิดเงินเฟ้ อขึ้น ในระยะยาวแล้วประเทศจะต้องประสบปั ญหาการลดค่าของเงิน
ตลอดเวลา ดังวลีที่เคนส์กล่าวไว้วา่ Long run we are dead
P
AS
P2
P1
AD0
Y1

Y2

AD1
Y

รู ปภาพที่ 7.6 ดุลยภาพทัว่ ไปใช้โมเดล AD – AS
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ลัทธิเศรษฐกิจหลังเคนส์ (Post Keynesian School)
หลังจากที่เคนส์เขียนหนังสื อ The General Theory of Employment , Interest and Money
ในปี ค.ศ. 1936 ได้มีนกั เศรษฐศาสตร์ จาํ นวนมากนํามาวิจารณ์และศึกษา มองทั้งแง่ดีและแง่ร้าย
ยอมรับและไม่ยอมรับ ซึ่ งเป็ นการนําเอาทฤษฎีของเขาแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ มหภาค เมื่อเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า เงินเฟ้ อ และการว่างงาน
นักเศรษฐศาสตร์ ในยุคต่อมาได้ขยายความและอธิ บาย
ให้ละเอียดมากขึ้น กลายเป็ นสํานักสําคัญในเศรษฐกิจมหภาค และยอมรับเป็ นเศรษฐศาสตร์ มหภาค
กระแสหลัก (Main Stream Macroeconomic Though) แม้แต่นกั เศรษฐศาสตร์ที่มีแนวคิดแตกต่าง
และเกิดเป็ นสํานักใหม่ ก็ยงั ใช้แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคของเคนส์เป็ นกรอบที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และอธิ บายทฤษฎีของตัวเอง
การสั งเคราะห์ ของกลุ่มคลาสสิ คใหม่ (The New Classical Synthesis)
ภายในไม่กี่ปีหนังสื อ General Theory ได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ มหภาค มิใช่ทุกคนจะ
เปลี่ยนแปลงมีเพียงส่ วนน้อยที่เห็นด้วย แต่การถกเถียงกันส่ วนใหญ่ก็จะอยูใ่ นแนวคิดแบบเคนส์ ใน
ช่วงต้นทศวรรษ 1950s ความเห็นส่ วนใหญ่ก็ยอมรับ โดยได้รวมแนวคิดส่ วนใหญ่ของเคนส์กบั แนว
คิดของนักเศรษฐศาสตร์ คนอื่นในยุคต้น ๆ การรวมแนวความคิดที่แตกต่างนี้ เรี ยกว่า การสังเคราะห์
ของกลุ่มคลาสสิ คใหม่ (New Classical Synthesis) ประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงในยุค
กลางศตวรรษที่ 19 อาทิเช่น Paul A Samuelson ที่เขียนหนังสื อ Economics เป็ นเศรษฐศาสตร์
มหภาคที่ทนั สมัยเล่มแรกในปี ค.ศ. 1955
พอล เอ แซมวลสัน (Paul A. Samuelson , ค.ศ. 1915 - 2009) เขียนหนังสื อ Economics ที่
ขายดีที่สุด เป็ นบุตรชาวโปแลนด์ อพยพมาอยูส่ หรัฐอเมริ กา เป็ นศาสตราจารย์สอนที่สถาบัน MIT
ตอนเรี ยนได้ศึกษาแนวคิดของเคนส์จากหนังสื อของเคนส์และผูส้ อน แซมวลสันใช้คณิ ตศาสตร์ใน
การอธิ บายเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ส้ ันและกะทัดรัด และเป็ นผูน้ าํ เอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคของ
เคนส์มาสอนนักศึกษา สาระสําคัญในหนังสื อของเขามีดงั นี้
สภาวะคงที่ (Static) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคของเขาอยูบ่ นมูลฐานของดุลยภาพ เช่น
ดุลยภาพของอุปสงค์และอุปทานในสภาวะคงที่ เพราะสิ่ งอื่น ๆ สมมุติให้คงที่ เปลี่ยนแต่รายได้และ
ราคา ดุลยภาพเหล่านี้ เป็ นตําแหน่งที่จะคงอยูน่ านตราบเท่าที่พลังข้างนอกไม่มารบกวน
การเปลี่ยนที่ของเส้นอุปสงค์รวมและอุปทานรวม ไม่ใช่เพราะราคาและรายได้ (เพราะเป็ น
ตัวแปรภายใน) แต่เกิดจากตัวแปรเศรษฐกิจอื่นที่มิได้อยูใ่ นโมเดลเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ราคา
นํ้ามันสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่า วิกฤตการณ์น้ าํ มัน วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตต้มยํากุง้ วิกฤต
แฮมเบอร์ เกอร์ ที่ถือว่าเป็ นตัวแปรภายนอก ดุลยภาพเลื่อนไปที่ระดับใหม่ จะทําให้ราคาและรายได้
เปลี่ยน
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สภาวะให้สิ่งอื่นคงที่น้ ีใช้เปรี ยบเทียบดุลยภาพระหว่างที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไป
เพื่อศึกษาทิศทาง การปรับ และพลัง ที่ทาํ ให้ปรับเปลี่ยน
ในช่วงท้าย ๆ นักเศรษฐศาสตร์อเมริ กนั เกือบร้อยละ 90 ได้หยุดเถียงกันว่าเป็ นกลุ่มเคนส์
หรื อแอนตี้เคนส์
แต่พยายามที่จะทําการสังเคราะห์ส่ิ งที่มีคุณค่าในเศรษฐศาสตร์ เก่าและทฤษฎี
สมัยใหม่ ปรากฏการณ์และแนวคิดที่ได้ครอบงําทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคมาจนถึงต้นทศวรรษ
1970s ช่วงเวลานี้ถือเป็ นความก้าวหน้าทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคอย่างมหัศจรรย์ และเรี ยกยุคนี้วา่
ยุคทองของเศรษฐศาสตร์ มหภาค เริ่ มต้นจากทศวรรษ 1940s จนถึงต้นทศวรรษ 1970s
มีการสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ ที่อธิ บายให้ง่ายและครอบคลุมปั ญหาที่แท้จริ งมากขึ้น และถูกนํา
มาใช้ในการเรี ยน การสอน เศรษฐศาสตร์ มหภาคในปั จจุบนั อาทิเช่น โมเดล IS – LM ทฤษฎีการ
บริ โภค การลงทุน และอุปสงค์ของเงิน 80 และทฤษฎีการเจริ ญเติบโต (Growth Theory) 81 นอกจาก
นี้ ก็ยงั มีกลุ่มเศรษฐมิติที่พยายามสร้างโมเดลเศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macroeconomic Model) เช่น
Lawrence Klein ของมหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนียในช่วงต้นทศวรรษ 1950s ผลจากการพัฒนาระบบ
ข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติและคอมพิวเตอร์ ทําให้ขนาดของโมเดลใหญ่มากขึ้นเรื่ อย ๆ มีผสู ้ ร้าง
อีกหลายคน (หรื อหลายกลุ่ม) เช่น Franco Modigliani การพัฒนาสะท้อนให้เห็นการก้าวกระโดด
ในทางทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ นับตั้งแต่ยคุ สมัยของเคนส์เป็ นต้นมา
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ลัทธิเงินตรานิยม (Monetarism School)
เป็ นลัทธิ เศรษฐกิจที่เน้นเรื่ องเงินตรามีบทบาทสําคัญมากทางเศรษฐกิจ ถือเป็ นสายเลือด
หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้มีพลัง จึงต้องทําการศึกษาปริ มาณเงินที่นาํ ออกมาใช้มากหรื อน้อย อัตรา
ดอกเบี้ย ราคา จะเป็ นเท่าไร ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณเงินส่ วนหนึ่ง สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารใน
การให้เครดิตและออกเอกสารทางการเงินต่าง ๆ รัฐจะต้องมีนโยบายการเงินอย่างไร เพื่อปรับดุล
ทางเศรษฐกิจ
เป็ นแนวคิดที่ต่อยอดจากเคนส์ที่มีการประเมินประสิ ทธิผลของนโยบายการเงิน
ค่อนข้างตํ่า และมีเครื่ องมือนโยบาย (Policy Instrument) ทางด้านการเงินค่อนข้างน้อย นักการเงิน
นิยมเชื่อว่าในยุคเศรษฐกิจปกติในยุคทศวรรษ 1960s นโยบายการเงินเป็ นนโยบายที่มีประสิ ทธิ ผล
ค่อนข้างมากกว่านโยบายการคลัง และมีความเหมาะสมในการบริ หารมากกว่าด้วย
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Franco Modigliani และ Milton Friedman ได้ยนื ยันว่า ตัวแปรที่สาํ คัญคือ ค่าคาดหวังเป็ นสิ่ งกําหนดพฤติกรรม
การบริ โภค , James Tobin ได้พฒั นาทฤษฎีการลงทุนกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจุบนั (Present Value)
ของกําไรและเงินทุน และยังได้พฒั นาทฤษฎีอปุ สงค์การถือเงิน เป็ นทฤษฎีที่กาํ หนดทางเลือกระหว่างความแตก
ต่างของสิ นทรัพย์ที่พิจารณาในด้านของสภาพคล่อง ผลตอบแทน และความเสี่ ยง
81
ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตพัฒนาโดย Robert M Solow ในปี ค.ศ. 1956 พยายามจะหาว่าอะไรเป็ นสิ่ งกําหนดการ
เจริ ญเติบโต โดยกําหนดให้เป็ นผลมาจากเงินออม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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มิลตัน ฟรี ดแมน (Milton Friedman ค.ศ. 1912 - 2006) เป็ นนักการเงินนิยมที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นศาสตราจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินที่มหาวิทยาลัยชิคาโก จนเรี ยกเป็ นสํานักชิคาโก
(Chicago School) แทนลัทธิ เงินตรานิยมก็ได้
ในยุคทศวรรษ 1960s นักเศรษฐศาสตร์ทวั่ โลก
มีความเชื่อในแนวคิดของสํานักนี้ค่อนข้างมาก และมีการใช้นโยบายการเงินและการคลังในการแก้
ปั ญหาเศรษฐกิจมหภาคประกอบกันไป
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.
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.
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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 เจ้าหน้าที่การเงินของอังกฤษเขียนหนังสื อเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินหลาย
เล่ม
มีแนวคิดเกี่ยวกับธนาคาร สามารถวางข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เครดิตเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ด้วยการยืดหดเครดิตให้ถูกจังหวะ
เมื่อใดเกิดปั ญหาในเศรษฐกิจมหภาค เขาได้เสนอแนะวิธีแก้ต่าง ๆ เช่น การซื้ อขาย
พันธบัตรและหลักทรัพย์รัฐบาล (Open Market Operation) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนลด (Change
in the Rediscount Rate) การเพิ่มลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย (Legal Reserve) ของธนาคาร
พาณิ ชย์กบั ธนาคารกลาง 82 การเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ย และการจํากัดเงินสํารองของธนาคาร
พาณิ ชย์ จะเป็ นวิธีสกัดเงินเฟ้ อได้ และสามารถกํากับดูแลให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
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ฟรี ดแมน เป็ นผูเ้ ห็นความสําคัญของเงินตราและประสิ ทธิผลของนโยบายการเงิน
ใช้
ควบคุมการขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจ สิ่ งสําคัญที่ใช้ปรับรายได้ประชาชาติได้แก่ปริ มาณเงินในมือ
ประชาชน (Supply of Money)
ในยุคที่ลทั ธิน้ ี เฟื่ องฟูมีความเชื่อถือในประสิ ทธิผลของนโยบาย
การเงินค่อนข้างมาก
ผูบ้ ริ หารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายการเงิน
เป็ นนโยบายหลักในการบริ หารเศรษฐกิจมหภาคทั้งเพื่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหา
ในเศรษฐกิจมหภาค มีการคิดเครื่ องมือทางการเงินในรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สหรัฐอเมริ กา
ได้ออกกฎหมายให้รัฐบาลของทุกพรรคที่เป็ นรัฐบาลจะต้องมีการเพิม่ ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ร้อยละ 3 – 5 ทุกปี เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารโลก (World Bank) สร้าง
เครื่ องมือควบคุมปริ มาณเงินผ่านธนาคารกลางและแนะนําให้เป็ นเครื่ องมือบริ หารการเงินให้กบั
ประเทศต่าง ๆ การคบคุมเครดิตของระบบเศรษฐกิจผ่านธนาคารพาณิ ชย์ การใช้นโยบายอัตรา
ดอกเบี้ย เป็ นต้น
ทั้ง ฟรี ดแมน และ แซมมวลสัน เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยที่มีชื่อเสี ยงในสหรัฐอเมริ กา
แซมมวลสันได้รับรางวัลโนเบิล ในปี ค.ศ. 1992
ส่ วนฟรี ดแมน ได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 1976
ทฤษฎีการเงินของฟรี ดแมนส่ วนใหญ่เน้นให้ความสําคัญกับปริ มาณเงิน (Supply of Money) ใน
เศรษฐกิจ และมีความเห็นว่า บทบาทของรัฐบาลควรมีขอบเขตจํากัด
ในความคิดของฟรี ดแมน
การใช้นโยบายการเงินในช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยเกินไปที่ควรจะได้รับ และมีความ
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ธนาคารกลาง (Central Bank) หมายถึง ธนาคารของรัฐบาลมีหน้าที่บริ หาร ควบคุม ดูแล ธุรกรรมทางการเงิน
ของประเทศและธนาคารพาณิ ชย์ รวมทั้งการพิมพ์ธนบัตร และเป็ นผูใ้ ช้นโยบายการเงิน
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เชื่อว่า นโยบายการเงินมีประสิ ทธิ ผลทางนโยบายมากกว่านโยบายการคลัง นโยบายการเงินควรมี
อิทธิพลกับจํานวนปริ มาณเงินที่ไหลเวียนอยูใ่ นเศรษฐกิจ
ฟรี ดแมน สนับสนุ นแนวคิดที่วา่
การเจริ ญรุ่ งเรื่ องทางเศรษฐกิจนับจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง
เป็ นผลมาจากการปรับเศรษฐกิจให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
(Fine Tune) โดยผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ และเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงการทําผิดพลาดอย่างมหันต์เหมือนที่
เคยเกิดขึ้นในสงครามโลกที่มีการตัดสต๊อกของเงินในเศรษฐกิจลงมาอย่างรุ นแรงและนําไปสู่ การ
ตกตํ่าทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง
ส่ วนการเกิดวัฎฎจักรขึ้นลงนั้น ทั้งนโยบายการเงินและการคลัง
ไม่สามารถขจัดผลกระทบนี้ได้ แต่ใช้เป็ นการแก้ไขได้มากกว่า
การเสนอแนะนโยบายการเงิน
ให้ธนาคารกลางของสหรัฐ (Federal Bank) มีการใช้
นโยบายการเงินแบบอัตโนมัติ คือ มีการขยายปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี ตาม
ตัวเลขที่เหมาะสมและเสนอแนะ จะเป็ นนโยบายที่มีประสิ ทธิ ผล ถ้าดําเนินการควบคู่ไปกับความ
พยายามที่จะลดราคาไม่เคลื่อนไหว (Price Rigidity) อันเป็ นผลมาจากระบบเศรษฐกิจ จะทําให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ฟรี ดแมนยังเชื่อว่า การเพิ่มปริ มาณเงินทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จะเป็ น
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะรักษาให้เกิดอุปสงค์รวม ณ ที่ระดับการจ้างงานเต็มที่
ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ฟรี ดแมนเห็นว่า บทบาทของรัฐควรมีจาํ กัด ควรเป็ นผูก้ าํ กับ
ดูแล มากกว่า
และควรจัดเตรี ยมโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ส่ วนผูด้ ูแลเศรษฐกิจก็ควรจะดําเนินนโยบายเพื่อรักษาสิ่ งนี้ไว้ ฟรี ดแมนยังเห็นว่า รัฐบาลนอกจาก
มีบทบาทที่สาํ คัญอื่น ๆ เช่น เป็ นผูด้ ูแลเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน การดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนแล้ว ยังมีหน้าที่ตอ้ งดูแลขนาดของปริ มาณเงินที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจด้วย
ในยุคท้ายศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจโลกได้ขยายขอบเขตของตลาดการเงินอย่างกว้างขวาง มี
การพัฒนาตลาดการเงินประเภทใหม่ ๆ เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา และสร้างเรื่ องมือทางการเงิน
(Financial Instrument) ใหม่ ขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว อาทิเช่น ตลาดทุนหรื อตลาดหุน้ ตลาดตรา
สารหนี้ ตลาดเก็งกําไรในตลาดการเงิน
เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วจน
นักเศรษฐศาสตร์ เชื่ อว่าเป็ นผลมาจากการเพิม่ ปริ มาณเงินในเศรษฐกิจโลกอย่างมากนัน่ เอง และเรี ยก
แนวทางการพัฒนาแบบนี้ วา่ Financial Deepening
เศรษฐกิจโลกาภิวฒั น์ (Globalization Economy) ที่ครอบงําเศรษฐกิจในยุคปั จจุบนั มีการ
ผ่อนคลาย กฎ ระเบียบ ทางด้านการเงินของประเทศต่าง ๆ ในยุคท้ายศตวรรษที่ 20 ตามคําแนะนํา
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เพื่อให้ระบบการเงินโลก
เป็ นไปอย่างเสรี รวมทั้งประเทศไทยด้วย
ปัจจุบนั การผ่อนคลายกฎ ระเบียบ (Deregulation)
ได้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน (Capital Movement) ระหว่างประเทศ
การเปิ ดเสรี เข้ามาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศ
ระบบข้อมูล ข่าวสาร มีการเผยแพร่
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อย่างเสรี และรวดเร็ วผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมสื่ อสาร
เข้าสู่ ยคุ Information
Technology (IT) ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทาํ ให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศถูกกระทบอย่าง
รุ นแรงและหลีกเลี่ยงมิได้ อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ
ผ่านการเคลื่อนย้ายเงินอย่างเสรี
ยิง่ ระบบการเงินประเทศเสรี มากเท่าใด การควบคุมกํากับ ดูแล
อัตราดอกเบี้ยยิง่ ยากมากขึ้น จนธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในโลกยอมรับว่า นโยบายการเงิน
ในยุคนี้มีประสิ ทธิ ผลลดลงอย่างมาก และหันไปใช้ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคท้ายศตวรรษที่ 20
มากขึ้น
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