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นักเศรษฐศาสตร์พยายามตอบค าถามทางเศรษฐศาสตรด์้วยแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหากฏทาง
เศรษฐศาสตรท์ี่จะสามารถมาท านายพฤติกรรมของมนษุยใ์นระบบเศรษฐกิจ และสามารถอธิบายปรากฏการณท์างเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงไดอ้ย่างเที่ยงตรง แต่การศึกษาเศรษฐศาสตรก็์ไม่ไดม้ีแนวทางศึกษาในลกัษณะวิทยาศาสตร์
เพียงแนวทางเดียวเท่านัน้ การศึกษาเศรษฐศาสตรย์งัเป็นเรื่องราวของการใหค้  านิยามคน้หาความหมายและการตีความ  
เพ่ือท าความเขา้ใจความคิดของนกัคิดทางเศรษฐศาสตรแ์ละพฒันาการของความคิดท่ีเกิดขึน้มาตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ 
ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการตรวจสอบความคิด
เหลา่นัน้ว่ายงัสามารถน ามาอธิบายหรือท าความเขา้ใจปรากฏการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมในยคุสมยัของเราไดอ้ยู่หรือไม่ 
รวมถึงการเลอืกใชแ้นวคิดจากจดุยืนของนกัคิดคนใดหรอืส านกัใดเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจให้
การด าเนินนโยบายนัน้ ๆ เป็นไปในแนวทางไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัหว้งเวลานัน้ ๆ    

ดงันัน้การศกึษาประวตัิศาสตรค์วามคิดทางเศรษฐศาสตร ์เราจึงตอ้งเดินทางยอ้นกลบัไปบนเสน้ทางประวตัิศาสตรใ์น
แต่ละยุคสมัยที่นักคิดเหล่านัน้ด ารงอยู่ เพื่อลงมือส ารวจงานเขียนของนักคิดคนนัน้  ๆ หรือชุดความคิดของแต่ละส านกัที่
น  าเสนอออกมาตอบสนองตอ่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่มกัเป็นเรือ่งราวท่ีลว้นเก่ี่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของมนษุยแ์ทบทัง้สิน้ 
นบัตัง้แต่ออกจากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอนเหมือนความตอนหนึง่ที่ปรากฏอยูใ่นบทความของป๋วย อึง๊ภากรณ ์แต่การที่จะลง
มือส ารวจงานแต่ละชิน้ของนักคิดแต่ละคนจ าตอ้งใช้ทั้งความพยายามและเวลาที่มากอย่างยิ่งยวด ไนล ์คิชเทนี (Niall 
Kishtainy) จึงไดร้งัสรรคห์นงัสอื A Little History of Economics เลม่นีข้ึน้มาใหเ้ป็นเสมือนเป็นเครือ่งยอ้นเวลาที่สามารถพาเรา
ไดย้อ้นยคุกลบัไปยงัอดีตผ่านการเรียนรูถ้ึงพฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตรข์องนกัคิดคนส าคญั ๆ ภายใตบ้รบิททาง
การเมืองเศรษฐกิจและสงัคมในแตล่ะยคุสมยั  

ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการศกึษาวิชาประวตัิความคิดทางเศรษฐศาสตร ์ผูเ้ขียนจึงขอน าเนือ้หาบางสว่นใน
หนังสือเล่มนีม้าน าเสนอใหผู้อ้่านทราบถึงจุดยืนต่าง  ๆ ของนักคิดไปตามยุคสมัยเป็นล าดับ โดยเริ่มตน้ที่ยุคกรีกโบราณ  
ยคุเศรษฐกิจของพระเจา้ ยคุพาณิชยนิยม ยคุปฏิวัติอตุสาหกรรม ยคุเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ ยคุปฏิวตัิ ยคุสงคราม และ  ยคุ
เสรนีิยมใหม ่

นกัคิดกลุ่มแรกคือนกัปรชัญาชาวกรีกโบราณนามว่า เพลโต (Plato) ไดน้ าเสนอแนวคิดรูปแบบสงัคมในอุดมคติท่ี
เปรยีบเป็นเหมือนเมืองขนาดยอ่มมีผูป้กครองเขา้มาจดัการสงัคมอยา่งใกลชิ้ด ผูค้นตอ้งอาศยัอยูร่ว่มกนัและใชส้ิง่ของทกุอย่าง
ร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ใหผู้ค้นริษยากันเอง จนสดุทา้ยน าไปสู่ความขดัแยง้ต่อสูก้ันเอง ส่วนอีกคนที่กล่าวถึงคือ อริสโตเติล 
(Aristotle) เช่ือวา่การท าใหม้ีทรพัยส์นิตวัเป็นเรือ่งตอ้งหา้มตามที่เพลโตน าเสนอนัน้ไมอ่าจใชไ้ดจ้รงิในสังคม จึงเป็นการดีกวา่ที่
จะใหผู้ค้นไดเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ินของตนเองตามสดัสว่นก าลงัไม่สะสมความมั่งคั่งเกินความจ าเป็น แต่ถา้ความมั่งคั่งนัน้เกิน
ขีดจ ากดัของบคุคล บคุคลนัน้ก็จะมีบคุคลิกแบบรวยแตโ่ง่เขลา จากจดุยืนทัง้สองนกัคิดนีท้  าใหเ้ห็นไดว้า่ เพลโตพยายามเสนอ
นครรฐัที่เป่ียมลน้ดว้ยวินยัเครง่ครดั สว่นอรสิโตเติลก็ใหแ้นวทางที่สามารถน าไปปฏิบตัิใชจ้รงิไดใ้นสงัคมและยงัพยายามกอบกู้
สงัคมจากการพาณิชยท์ี่ลน้เกินใหค้ืนกลบัไปสูส่งัคมสขุสงบ แต่ในทา้ยสดุอารยธรรมกรีกอนัยิ่งใหญ่รวมถึงโรมนัที่พฒันาตาม
กนัมาตา่งก็ลม่สลายลง   
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เมื่อเขา้สูย่คุเศรษฐกิจแห่งพระเจา้ สงัคมในยคุนีม้ีการจดัการระบบเศรษฐกิจในระบบฟิวดลั (Feudalisms) มีนกัคิด
คนส าคญั คือ นกับญุออกสัติน (St Augustine) ไดน้ าเสนอแนวคิดเปลี่ยนนครรฐั (City of Man) เป็นนครของพระเจา้ (City of 
God)  และความามมั่งคั่ง (Wealth) คือของขวัญที่พระเจ้าประทานแก่มนุษยเ์พื่อใหม้ีชีวิตอยู่รอด ผู้คนสามารถถือครอง
ทรพัยส์ินไดแ้ต่ก็ตอ้งไม่หลงไหลกบัทรพัยท์ี่มีอยู่ และยอมสละทรพัยส์ินบางสว่นในโลกนีเ้พื่อใหไ้ปอยู่นครของพระเจา้ในโลก
หนา้  สว่นนกัคิดคนส าคญัอีกคนคอื นกับญุธอมสั อไควนสั (St Thomas Aquinas) น าเสนอการตัง้ราคาขายสนิคา้ควรตอ้งเป็น
ราคายติุธรรม (Just Price) ราคาดงักลา่วนีไ้ม่ใช่ราคาที่สงูสดุเท่าที่เก็บจากลกูคา้ได ้ราคานีต้อ้งเป็นราคาปกติปราศจากการ
หลอกลวงหรือผูข้ายมีอ านาจมากจนครอบง าตลาด สว่นการเก็บดอกเบีน้เงินกูก็้ถือเป็นบาปดว้ย แต่ในเวลาต่อมาเมื่อภยัทาง
ธรรมชาติ โรคระบาดและสงครามเริม่คลายตวัลงจ านวนประชากรในทวีปยโุรปก็เริม่ขยายตวัเพิ่มจ านวนมากขึน้ เมืองกลบัมามี
ชีวิตชีวา การคา้และการเงินก็เริ่มเฟ่ืองฟู เศรษฐกิจของพระเจา้จึงถกูหลอมรวมเขา้กับโลกแห่งการพาณิชย์  ในช่วงเวลานัน้
กษัตริยท์ั่วยโุรปก าลงัสรา้งรฐัชาติแบบสมยัใหม ่บรรดาพ่อคา้ตา่งช่วยใหก้ษัตริยร์  ่ารวยขึน้ ต่อมาจึงเรียกพนัธมิตรแบบนีใ้นช่ือ
วา่พาณิชยนิยม (Mercantilism) ซึง่ความมั่งคั่ง (Wealth) วดักนัดว้ยปรมิาณทองค า นกัพาณิชยนิยมอยา่ง มาลเีนส (Malynes) 
และ ธอมสั มนั (Thomas Mun) เสนอวา่การคา้ตอ้งสง่ออกมากกวา่การน าเขา้ ดลุการคา้ (Balance of Trade) ตอ้งเกินดลุ และ
รฐับาลตอ้งช่วยปกปอ้งพอ่คา้จากสินคา้น าเขา้และยงัช่วยเรือ่งการสง่ออกดว้ย ทองค าเทา่นัน้จึงเป็นสิง่ที่ปรารถนาใฝ่หา แต่ใน
ฝากฝ่ังของนักคิดสายธรรมชาตินิยม (Physicocracy) อย่างฟร็องซัว เกเน (Francois Quesnay) และ มีราโบ (Mirabeau)  
ไดน้ าเสนอความคิดวา่ เกษตรกรรมเป็นสิง่พิเศษ ธรรมชาติที่เราควบคมุไดใ้นทอ้งทุง่ แมน่ า้ และทุง่ลา่สตัว ์คือ บอ่เกิดของความ
มั่ง (Wealth) ของชาติ และสว่นเกิน (Surplus) จากการผลิตในทอ้งทุง่ไรน่าและล าน า้ก็เป็นพลงัชีวิตของระบบเศรษฐกิจ ฟร็อง
ซวั เกเน จึงไดเ้รียกรอ้งใหร้ฐัปลดพนัธนาการที่ควบคุมการเกษตรไวแ้ลว้ปล่อยใหภ้าคเกษตรท าการคา้การผลิตไดอ้ย่างเสรี 
(Laissez-Faire) 

ต่อมาแนวคิด (Laissez-Faire) ดังกล่าวนีก็้แผ้วผ่านอิทธิพลมาสู่นักคิดคนส าคัญชาวสกอตนามว่า อาดัม สมิธ 
(Adam Smith) ผูร้งัสรรคห์นงัสือ ความมั่งคั่งของชาติ (The Wealth of Nations) ในหนงัสือเลม่นี ้สมิธไดว้างรากฐานที่ส  าคญั
ของวิชาเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการเห็นแก่ประโยชนส์ว่นตน (Self-Interest) และการแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) ที่จะท า
ใหผู้ค้นเกิดความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) และสงัคมจะเกิดความกลมเกลยีวไมส่รา้งความโกลาหล เหมือนสงัคมมี
มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) คอยชีน้  าใหท้กุคนไดป้ระโยชนร์ว่มกนัซึ่งท าใหน้กัคิดอยา่ง เดวิด ริคารโ์ด (David Ricardo) 
ก็เช่ือดว้ยเช่นกนัว่า การคา้และการแข่งขนัจะน ามาซึง่ความเจริญสูส่งัคมโดยรวม และ ทนุนิยม (Capitalism) ยงัถือไดว้่าเป็น
เรื่องราวของความกา้วหนา้ แต่ทว่านักคิดอีกกลุ่มหนึ่งกลบัสิน้หวงักับสภาพสงัคมที่ด  ารงอยู่รอบตวั ชารล์โฟรีเย (Charles 
Fourier) มองว่าสงัคมที่ก่อร่างตวัจากโรงงานและการหาเงินถือว่าเป็นสงัคมป่าเถ่ือน จึงท าโรเบิรต์ โอเวน (Robert Owen) 
เสนอแนวคิดให้มีการสร้างชุมชนแบบใหม่ที่ปราศจากการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายในแบบทุนนิยม (Capitalism)  
ซึ่งนักคิดอย่างแซ็ง-ซีมง (Saint-Simon) ก็เชิ่ือแบบนัน้ว่าตลาด (Markets) และการแข่งขัน (Competitions) ไม่ใช่หนทางที่
สามารถน าพาไปสูส่งัคมที่ดีได ้แต่คารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) กลบัมองวา่ทัง้ โฟรเีย โอเวน และแซ็ง-ซีมง เป็นเพียงพวกนกัเพอ้
ฝันท่ีจินตนาถึงโลกแหง่ใหมเ่ทา่นัน้ ประวตัิศาสตรข์องทกุสงัคมที่เกิดขึน้มาคือประวตัิศาสตรแ์หง่การตอ่สูร้ะหวา่งชนชัน้ และใน
วนัขา้งหนา้เหลา่คนงานจะลกุขึน้มาโค่นลม้เจา้นายในระบบทนุนิยมที่พยายามปกป้องผลก าไรของตนเองดว้ยการเอามูลค่า
ส่วนเกินจากคนงานหนกัขึน้เรื่อย ๆ แลว้สถาปนาสงัคมคอมมิวนิสต ์(Communism) ขึน้มาแทนที่ระบบทุนนิยม โดยที่สงัคม

คอมมิวนิสตนี์จ้ะไมม่ีการแบง่แยกชนชัน้และกรรมสทิธ์ิสว่นบคุคลก็จะไมม่ีอีกตอ่ไป  

แตน่กัคิดคนส าคญัอยา่ง เจวอนส ์(Jevons) กลบัไดต้ัง้ค  าถามขึน้มาวา่แลว้ท าไมแชมเปญขวด ๆ หนึง่จึงมีมลูคา่มาก
นกั ทัง้ ๆ ที่อาดมั สมิธ (Adam Smith) และคารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) ต่างก็คิดว่ามลูค่าของสินคา้นัน้มาจากตน้ทนุการผลิต
โดยเฉพาะยิ่งจ านวนแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการผลติ แตแ่ชมเปญขวดนีด้นัมีราคาขายถึง 300 ปอนด ์ทัง้ ๆ ที่ไมไ่ดม้ีตน้ทนุการผลติ
สงูขนาดนัน้ เจวอนส ์ใหค้  าอธิยาบวา่ที่แชมเปญมีราคาสงูก็เพราะวา่คนชอบมนัมาก แชมเปญนีท้ าใหค้นเหล่านัน้พงึพอใจและ
เป็นสขุอย่างยิ่งถือไดว้่าเป็นอรรถประโยชนส์ว่นเพิ่ม (Marginal Utility) แลว้แนวความคิดนีก็้สง่อิทธิพลมาถึงนกัคิดคนส าคญั
อย่างอัลเฟรด มารเ์ชลล ์(Alfred Marshall) ซึ่งน ามาต่อยอดสรา้งเป็นทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply 
Theory) ในตลาดที่มีมนษุยผ์ูม้ีเหตผุลทางเศรษฐกิจ (Rational Economic Man) เป็นทัง้ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค และในเวลาตอ่มา
เศรษฐศาสตร์แบบนีก้ลายมาเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเป็นที่ รู ้จักกันในช่ือเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก 
(Neoclassical Economics) ครัน้เม่ือวนัเวลาเปลี่ยนผ่านไปนกัคิดทางเศรษฐศาสตรน์ามว่า จอหน์ เมยน์ารด์ เคนส ์ (John 
Maynard Keynes) กลบัเช่ือว่าเศรษฐศาสตรแ์บบกระแสหลกัไม่อาจอธิบายวิกฤตในทศวรรษ 1930 ได ้เคนสก์ลา่วว่ารายได้
ของประเทศไมใ่ช่ความสามารถในการผลติของระบบเศรษฐกิจแตร่ายไดค้ือปรมิาณการใชจ้่ายรวมของผูค้น เคนสไ์มย่อมรบัใน
กฏของเซย ์(Say' s Law) เคนสอ์ธิบายเสรมิวา่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (Economic Recession) เกิดขึน้เมื่อน า้ไหลออกจาก
อา่งมากกวา่น า้ไหลเขา้มาในอา่ง ผูค้นที่ตกงานหลายลา้นคนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าและภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจ
ในหลาย ๆ ครัง้ คือเหยื่อของน า้จากก๊อกที่ไหลทิง้ลงท่อ และเมื่อผูค้นหนัมาออมเงินแทนการใชจ้่าย รฐับาลก็ตอ้งเทการใชจ้่าย
ของตัวเองลงไปในอ่างใหม้ากพอ รฐับาลก็จะสามารถชดเชยน า้ในส่วนที่ไหลออกไปได ้นักเศรษฐศาสตรส์ายส านกัเคนส์ 
(Keynesian Economics ) จึงนิยมใชน้โยบายการคลงั (Fiscal Policy) มากกว่านโยบายการเงิน (Monetary Policy) เพื่อให้
ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากแบบส านกัเคนสม์าเป็นแบบคลาสสิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระบบเศรษฐกิจไม่ไดเ้ปลี่ยนจ าก
ราคาคงที่ไปสู่ราคาพุ่งทะยานอย่างฉับพลนัทันทีทนัใด เสน้โคง้ฟิลลิปส ์ (Phillip Curve) จึงถูกน ามาเป็นแนวทางที่ช่วยให้
ภาครฐัก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แต่เมื่อเกิดเหตุการณเ์ศรษฐกิจชะงกังนัและพ่วงดว้ยเงินเฟ้อ (Stagflation) การว่างงานสงู
พรอ้มกับเงินเฟ้อสงู มิลตนั ฟริดแมน (Milton Friedman) บอกว่าเสน้โคง้ฟิลลิปป์พงัทลายแลว้ และฟรีดแมนก็อธิบายเสริม
ขึน้มาว่า ตามแนวคิดที่เคนสเ์คยน าเสนอที่วา่เศรษฐกิจตกต ่าเพราะเกิดจากการใชจ้่ายนอ้ย มนัไม่เก่ียวกนัเลยปัญหาคือมนัมี
เงินในระบบนอ้ยไปต่างหาก รฐับาลควรเพิ่มแค่ปริมาณเงินในอตัราที่สอดคลอ้งกับอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจแลว้คอ่ย
ยกระดบัอปุทาน (Supply) ในระบบเศรษฐกิจหรือความสามารถในการผลิตของภาคธุรกิจไม่ใช่มายุ่มยา่มในเรื่องของอปุสงค ์
(Demand) รฐับาลควรปลอ่ยใหต้ลาดไดห้ายใจหายคอบา้ง ระบบเศรษฐกิจก็จะไดก้ลบัมาแข็งแรงและมีเสถียรภาพ 

บทส่งทา้ยในหนงัสือเล่มนีไ้ดก้ล่าวถึงแนวความคิดของนกัคิดทางเศรษฐศาสตรว์่า นกัคิดแต่ละคนมีแนวความคิด
ตา่งกนัและสอดคลอ้งกนับา้งเพื่อรบัมือกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาของพวกเขา ในเศรษฐศาสตรม์นัไมม่ีค  าตอบถกูตอ้งเพยีง
หนึ่งเดียวตลอดไปเหมือนอย่างกบัโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์แมน้กัคิดกลุม่แรก ๆ อย่างนกัปรชัญายคุกรีกโบราณที่ไดต้ัง้
ค  าถามว่าอะไรเลา่ที่ท  าใหเ้ราใชชี้วิตในสงัคมมนษุยไ์ดอ้ยา่งดี คนเราตอ้งมีอะไรบา้งชีวิตจึงเป็นสขุและอิ่มเอมและอะไรหละ่ที่
ท  าใหม้นษุยเ์รารุง่เรืองไดอ้ย่างแทจ้ริง นี่แหละ่คือจุดเริ่มตน้ของเศรษฐศาสตร์และค าถามเหลา่นีก็้ลว้นผ่านการโตแ้ยง้ถกเถียง
มากนัแสนยาวนาน  ถึงวนันีพ้วกเราก็ยงัตอ้งกลบัมายงัจดุเริม่ตน้กบัค าถามเหลา่นีอ้ีกครัง้ 
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เมื่อเขา้สูย่คุเศรษฐกิจแห่งพระเจา้ สงัคมในยคุนีม้ีการจดัการระบบเศรษฐกิจในระบบฟิวดลั (Feudalisms) มีนกัคิด
คนส าคญั คือ นกับญุออกสัติน (St Augustine) ไดน้ าเสนอแนวคิดเปลี่ยนนครรฐั (City of Man) เป็นนครของพระเจา้ (City of 
God)  และความามมั่งคั่ง (Wealth) คือของขวัญที่พระเจ้าประทานแก่มนุษยเ์พื่อใหม้ีชีวิตอยู่รอด ผู้คนสามารถถือครอง
ทรพัยส์ินไดแ้ต่ก็ตอ้งไม่หลงไหลกบัทรพัยท์ี่มีอยู่ และยอมสละทรพัยส์ินบางสว่นในโลกนีเ้พื่อใหไ้ปอยู่นครของพระเจา้ในโลก
หนา้  สว่นนกัคิดคนส าคญัอีกคนคอื นกับญุธอมสั อไควนสั (St Thomas Aquinas) น าเสนอการตัง้ราคาขายสนิคา้ควรตอ้งเป็น
ราคายตุิธรรม (Just Price) ราคาดงักลา่วนีไ้ม่ใช่ราคาที่สงูสดุเท่าที่เก็บจากลกูคา้ได ้ราคานีต้อ้งเป็นราคาปกติปราศจากการ
หลอกลวงหรือผูข้ายมีอ านาจมากจนครอบง าตลาด สว่นการเก็บดอกเบีน้เงินกูก็้ถือเป็นบาปดว้ย แต่ในเวลาต่อมาเมื่อภยัทาง
ธรรมชาติ โรคระบาดและสงครามเริม่คลายตวัลงจ านวนประชากรในทวีปยโุรปก็เริม่ขยายตวัเพิ่มจ านวนมากขึน้ เมืองกลบัมามี
ชีวิตชีวา การคา้และการเงินก็เริ่มเฟ่ืองฟู เศรษฐกิจของพระเจา้จึงถกูหลอมรวมเขา้กับโลกแห่งการพาณิชย์  ในช่วงเวลานัน้
กษัตริยท์ั่วยโุรปก าลงัสรา้งรฐัชาติแบบสมยัใหม ่บรรดาพ่อคา้ตา่งช่วยใหก้ษัตริยร์  ่ารวยขึน้ ต่อมาจึงเรียกพนัธมิตรแบบนีใ้นช่ือ
วา่พาณิชยนิยม (Mercantilism) ซึง่ความมั่งคั่ง (Wealth) วดักนัดว้ยปรมิาณทองค า นกัพาณิชยนิยมอยา่ง มาลเีนส (Malynes) 
และ ธอมสั มนั (Thomas Mun) เสนอวา่การคา้ตอ้งสง่ออกมากกวา่การน าเขา้ ดลุการคา้ (Balance of Trade) ตอ้งเกินดลุ และ
รฐับาลตอ้งช่วยปกปอ้งพอ่คา้จากสินคา้น าเขา้และยงัช่วยเรือ่งการสง่ออกดว้ย ทองค าเทา่นัน้จึงเป็นสิง่ที่ปรารถนาใฝ่หา แต่ใน
ฝากฝ่ังของนักคิดสายธรรมชาตินิยม (Physicocracy) อย่างฟร็องซัว เกเน (Francois Quesnay) และ มีราโบ (Mirabeau)  
ไดน้ าเสนอความคิดวา่ เกษตรกรรมเป็นสิง่พิเศษ ธรรมชาติที่เราควบคมุไดใ้นทอ้งทุง่ แมน่ า้ และทุง่ลา่สตัว ์คือ บอ่เกิดของความ
มั่ง (Wealth) ของชาติ และสว่นเกิน (Surplus) จากการผลิตในทอ้งทุง่ไรน่าและล าน า้ก็เป็นพลงัชีวิตของระบบเศรษฐกิจ ฟร็อง
ซวั เกเน จึงไดเ้รียกรอ้งใหร้ฐัปลดพนัธนาการที่ควบคุมการเกษตรไวแ้ลว้ปลอ่ยใหภ้าคเกษตรท าการคา้การผลิตไดอ้ย่างเสรี 
(Laissez-Faire) 

ต่อมาแนวคิด (Laissez-Faire) ดังกล่าวนีก็้แผ้วผ่านอิทธิพลมาสู่นักคิดคนส าคัญชาวสกอตนามว่า อาดัม สมิธ 
(Adam Smith) ผูร้งัสรรคห์นงัสือ ความมั่งคั่งของชาติ (The Wealth of Nations) ในหนงัสือเลม่นี ้สมิธไดว้างรากฐานท่ีส าคญั
ของวิชาเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการเห็นแก่ประโยชนส์ว่นตน (Self-Interest) และการแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) ที่จะท า
ใหผู้ค้นเกิดความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) และสงัคมจะเกิดความกลมเกลยีวไมส่รา้งความโกลาหล เหมือนสงัคมมี
มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) คอยชีน้  าใหท้กุคนไดป้ระโยชนร์ว่มกนัซึ่งท าใหน้กัคิดอยา่ง เดวิด ริคารโ์ด (David Ricardo) 
ก็เช่ือดว้ยเช่นกนัว่า การคา้และการแข่งขนัจะน ามาซึง่ความเจริญสูส่งัคมโดยรวม และ ทนุนิยม (Capitalism) ยงัถือไดว้่าเป็น
เรื่องราวของความกา้วหนา้ แต่ทว่านักคิดอีกกลุ่มหนึ่งกลบัสิน้หวงักับสภาพสงัคมที่ด  ารงอยู่รอบตวั ชารล์โฟรีเย (Charles 
Fourier) มองว่าสงัคมที่ก่อร่างตวัจากโรงงานและการหาเงินถือว่าเป็นสงัคมป่าเถ่ือน จึงท าโรเบิรต์ โอเวน (Robert Owen) 
เสนอแนวคิดให้มีการสร้างชุมชนแบบใหม่ท่ีปราศจากการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายในแบบทุนนิยม (Capitalism)  
ซึ่งนักคิดอย่างแซ็ง-ซีมง (Saint-Simon) ก็เชิ่ือแบบนัน้ว่าตลาด (Markets) และการแข่งขัน (Competitions) ไม่ใช่หนทางที่
สามารถน าพาไปสูส่งัคมที่ดีได ้แต่คารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) กลบัมองวา่ทัง้ โฟรเีย โอเวน และแซ็ง-ซีมง เป็นเพียงพวกนกัเพอ้
ฝันท่ีจินตนาถึงโลกแหง่ใหมเ่ทา่นัน้ ประวตัิศาสตรข์องทกุสงัคมที่เกิดขึน้มาคือประวตัิศาสตรแ์หง่การตอ่สูร้ะหวา่งชนชัน้ และใน
วนัขา้งหนา้เหลา่คนงานจะลกุขึน้มาโค่นลม้เจา้นายในระบบทนุนิยมที่พยายามปกป้องผลก าไรของตนเองดว้ยการเอามูลค่า
ส่วนเกินจากคนงานหนกัขึน้เรื่อย ๆ แลว้สถาปนาสงัคมคอมมิวนิสต ์(Communism) ขึน้มาแทนที่ระบบทุนนิยม โดยท่ีสงัคม

คอมมิวนิสตนี์จ้ะไมม่ีการแบง่แยกชนชัน้และกรรมสทิธ์ิสว่นบคุคลก็จะไมม่ีอีกตอ่ไป  

แตน่กัคิดคนส าคญัอยา่ง เจวอนส ์(Jevons) กลบัไดต้ัง้ค  าถามขึน้มาวา่แลว้ท าไมแชมเปญขวด ๆ หนึง่จึงมีมลูคา่มาก
นกั ทัง้ ๆ ที่อาดมั สมิธ (Adam Smith) และคารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) ต่างก็คิดว่ามลูค่าของสินคา้นัน้มาจากตน้ทนุการผลิต
โดยเฉพาะยิ่งจ านวนแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการผลติ แตแ่ชมเปญขวดนีด้นัมีราคาขายถึง 300 ปอนด ์ทัง้ ๆ ที่ไมไ่ดม้ีตน้ทนุการผลติ
สงูขนาดนัน้ เจวอนส ์ใหค้  าอธิยาบวา่ที่แชมเปญมีราคาสงูก็เพราะวา่คนชอบมนัมาก แชมเปญนีท้ าใหค้นเหล่านัน้พงึพอใจและ
เป็นสขุอย่างยิ่งถือไดว้่าเป็นอรรถประโยชนส์ว่นเพิ่ม (Marginal Utility) แลว้แนวความคิดนีก็้สง่อิทธิพลมาถึงนกัคิดคนส าคญั
อย่างอัลเฟรด มารเ์ชลล ์(Alfred Marshall) ซึ่งน ามาต่อยอดสรา้งเป็นทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply 
Theory) ในตลาดที่มีมนษุยผ์ูม้ีเหตผุลทางเศรษฐกิจ (Rational Economic Man) เป็นทัง้ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค และในเวลาตอ่มา
เศรษฐศาสตร์แบบนีก้ลายมาเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเป็นที่ รู ้จักกันในช่ือเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก 
(Neoclassical Economics) ครัน้เมื่อวนัเวลาเปลี่ยนผ่านไปนกัคิดทางเศรษฐศาสตรน์ามว่า จอหน์ เมยน์ารด์ เคนส ์ (John 
Maynard Keynes) กลบัเช่ือว่าเศรษฐศาสตรแ์บบกระแสหลกัไม่อาจอธิบายวิกฤตในทศวรรษ 1930 ได ้เคนสก์ลา่วว่ารายได้
ของประเทศไมใ่ช่ความสามารถในการผลติของระบบเศรษฐกิจแตร่ายไดค้ือปรมิาณการใชจ้่ายรวมของผูค้น เคนสไ์มย่อมรบัใน
กฏของเซย ์(Say' s Law) เคนสอ์ธิบายเสรมิวา่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (Economic Recession) เกิดขึน้เมื่อน า้ไหลออกจาก
อา่งมากกวา่น า้ไหลเขา้มาในอา่ง ผูค้นที่ตกงานหลายลา้นคนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าและภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจ
ในหลาย ๆ ครัง้ คือเหยื่อของน า้จากก๊อกที่ไหลทิง้ลงท่อ และเมื่อผูค้นหนัมาออมเงินแทนการใชจ้่าย รฐับาลก็ตอ้งเทการใชจ้่าย
ของตัวเองลงไปในอ่างใหม้ากพอ รฐับาลก็จะสามารถชดเชยน า้ในส่วนที่ไหลออกไปได ้นักเศรษฐศาสตรส์ายส านกัเคนส์ 
(Keynesian Economics ) จึงนิยมใชน้โยบายการคลงั (Fiscal Policy) มากกว่านโยบายการเงิน (Monetary Policy) เพื่อให้
ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากแบบส านกัเคนสม์าเป็นแบบคลาสสิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระบบเศรษฐกิจไม่ไดเ้ปลี่ยนจ าก
ราคาคงที่ไปสู่ราคาพุ่งทะยานอย่างฉับพลนัทันทีทนัใด เสน้โคง้ฟิลลิปส ์ (Phillip Curve) จึงถูกน ามาเป็นแนวทางที่ช่วยให้
ภาครฐัก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แต่เมื่อเกิดเหตุการณเ์ศรษฐกิจชะงกังนัและพ่วงดว้ยเงินเฟ้อ (Stagflation) การว่างงานสงู
พรอ้มกับเงินเฟ้อสงู มิลตนั ฟริดแมน (Milton Friedman) บอกว่าเสน้โคง้ฟิลลิปป์พงัทลายแลว้ และฟรีดแมนก็อธิบายเสริม
ขึน้มาว่า ตามแนวคิดที่เคนสเ์คยน าเสนอที่วา่เศรษฐกิจตกต ่าเพราะเกิดจากการใชจ้่ายนอ้ย มนัไม่เก่ียวกนัเลยปัญหาคือมนัมี
เงินในระบบนอ้ยไปต่างหาก รฐับาลควรเพิ่มแค่ปริมาณเงินในอตัราที่สอดคลอ้งกับอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจแลว้คอ่ย
ยกระดบัอปุทาน (Supply) ในระบบเศรษฐกิจหรือความสามารถในการผลิตของภาคธุรกิจไม่ใช่มายุ่มยา่มในเรื่องของอปุสงค ์
(Demand) รฐับาลควรปลอ่ยใหต้ลาดไดห้ายใจหายคอบา้ง ระบบเศรษฐกิจก็จะไดก้ลบัมาแข็งแรงและมีเสถียรภาพ 

บทส่งทา้ยในหนงัสือเล่มนีไ้ดก้ล่าวถึงแนวความคิดของนกัคิดทางเศรษฐศาสตรว์่า นกัคิดแต่ละคนมีแนวความคิด
ตา่งกนัและสอดคลอ้งกนับา้งเพื่อรบัมือกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาของพวกเขา ในเศรษฐศาสตรม์นัไมม่ีค  าตอบถกูตอ้งเพยีง
หนึ่งเดียวตลอดไปเหมือนอย่างกบัโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์แมน้กัคิดกลุม่แรก ๆ อย่างนกัปรชัญายคุกรีกโบราณที่ไดต้ัง้
ค  าถามว่าอะไรเลา่ที่ท  าใหเ้ราใชชี้วิตในสงัคมมนษุยไ์ดอ้ยา่งดี คนเราตอ้งมีอะไรบา้งชีวิตจึงเป็นสขุและอิ่มเอมและอะไรหละ่ที่
ท  าใหม้นษุยเ์รารุง่เรืองไดอ้ย่างแทจ้ริง นี่แหละ่คือจุดเริ่มตน้ของเศรษฐศาสตร์และค าถามเหลา่นีก็้ลว้นผ่านการโตแ้ยง้ถกเถียง
มากนัแสนยาวนาน  ถึงวนันีพ้วกเราก็ยงัตอ้งกลบัมายงัจดุเริม่ตน้กบัค าถามเหลา่นีอ้ีกครัง้ 
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