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อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ทุนนิยม เป็ นคําที่ได้ พบและได้ ยินอย่างมากมายกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีการขับเคลื่อนเป็ นไปอย่างเสรี ไม่
ว่าจะเป็ นการเคลื่อนย้ ายปั จจัยการผลิตที่ประกอบไปด้ วยทุนและแรงงาน ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใครที่มีการสะสมทุนได้ มากเท่าไหร่ ก็ย่อมที่จะได้ เปรี ยบต่อการสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ กบั ตัวเอง ในลักษณะรูปแบบความมัง่ คัง่ ของ
รัฐ หรื อ ปั จเจกชน โดยที่เราเห็นได้ วา่ ตังแต่
้ สมัยโบราณประเทศที่เป็ นมหาอํานาจได้ สร้ างระบบจักรวรรดินิยมขึ ้น เพื่อใช้ อํานาจ
ของตัวเองในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร วัตถุดิบ สินค้ า หรื อ แรงงาน เพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ กับจักรวรรดิ ขณะที่ปัจเจกชน เช่น
พ่อค้ าหรื อนักลงทุนจะได้ สมั ปทานหรื อผลประโยชน์จากรัฐมาทําการผลิต เพื่อแสวหากําไร ส่วนแรงงานได้ แค่ค่าจ้ าง เพื่อนํามา
จับจ่ายใช้ สอย ในการบริ โภค ไม่มีอํานาจต่อรองเท่าใดนัก ซึง่ มันก็ยงั คงดําเนินไปจนกระทัง่ ปั จจุบนั เพียงแต่รูปแบบจะมีความ
ซับซ้ อนมากขึน้ ในการเสาะหาอํ านาจและทรั พยากรให้ ได้ มากที่สุดในรู ปแบบของธุรกิ จ ส่วนรั ฐจะเป็ นผู้กํากับดูแล สร้ าง
กฎเกณฑ์ ให้ สวัสดิการ เพื่อความเป็ นธรรมแก่สงั คม สิ่งเหล่านี ้เกิดจาก ทุนนิยม ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงกลไกและความสัมพันธ์ของ
แต่ละหน่วยเศรษฐกิจ ในการพึ่งพาอาศัยและการจัดสรรกันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
ดังนันหนั
้ งสือ Capitalism ที่เขียนโดย James Fulcher จาก University of Leicester และ แปลโดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย ได้
เล่าประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาตัง้ แต่การเริ่ มต้ น พัฒนาการ และลักษณะของทุนนิยม ที่มีความกระชับในการถ่ายทอดให้
สําหรับผู้อา่ นรู้สกึ ว่า วิกฤตต่างๆ ของเศรษฐกิจคือความปกติของทุนนิยม นัน่ เอง
โดยหนังสือจะลําดับเหตุการณ์ Timeline ซึง่ เราจะรับรู้ได้ ว่า ทุนนิยมคืออะไรจากองค์ประกอบบทที่ 1 ที่เริ่ มต้ นในยุค
ทุนนิยมพ่ อค้ า (Merchant Capitalism) พ่อค้ าชาวอังกฤษร่วมมือกับรัฐ ส่งกองเรื อพาณิชย์จากยุโรป ไปดินแดนห่างไกลเพื่อ
นําเอาสินค้ าแปลกๆ เช่น เครื่ องเทศ สมุนไพร วัตถุดิบธรรมชาติ นํากลับมาขายในประเทศตัวเอง ซึ่งสามารถทํากําไรได้ เกือบ
100% ของเงินลงทุน จึงทําให้ ประเทศต่างๆในยุโรป มาแข่งขันสร้ างอาณาจักรในดินแดนห่างไกลเพื่อนําเอาทรัพยากรต่างๆ ไป
สะสมสร้ างกําไรมหาศาลกับการผูกขาดจากสินค้ าหายากเหล่านัน้ พัฒนาการต่อมาคือ การผลิตแบบทุนนิยม อุตสาหกรรม
ปั่ นฝ้ายมีการแข่งขันอย่างรุ นแรงมาก ที่องั กฤษ แต่ละกิจการไม่สามารถรักษากําไรได้ อย่างช่วงแรก เนื่องจากการเข้ าออกได้
อย่างเสรี , ความก้ าวหน้ าทางเทคนิคการผลิต และ ค่าจ้ างแรงงาน ซึง่ แสดงถึงการผลิตแบบทุนนิยม ใครที่มีต้นทุนตํ่ากว่าย่อม
ได้ เปรี ยบเสมอ เหตุการณ์สมัยใหม่ ทุนนิยมทางการเงิน มีการสร้ างเครื่ องมือทางการเงินที่ซบั ซ้ อนขึ ้นมามากมาย เพื่อให้ เกิด
การเก็งกําไร ซื ้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นสัญญาซื ้อหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน หรื อสินค้ า เพื่อที่จะส่งมอบกันในอนาคต
ด้ วยราคาปั จจุบนั การซื ้อขายในลักษณะแบบนี ้ไม่ต่างจากการพนันทางข้ อมูลตัวเลข จากการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
หรื ออาจจะถูกเรี ยกว่า ทุนนิยมบ่อนการพนัน จึงเห็นได้ ว่าทุนนิยมคือ 1. นายทุนหรื อพ่อค้ าที่มีมาตังแต่
้ สมัยโบราณ 2. ปั จจัย
การผลิต ซึง่ นายทุนต้ องจัดการเพื่อลงทุนให้ เกิดผลกําไร และ 3.ตลาด ซึง่ เป็ นแกนกลางในการดําเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ
ของสังคมทุนนิยม
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องค์ประกอบบทที่ 2 หนังสือเล่าถึง ทุนนิยมมาจากที่ใด เริ่มต้ นที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ทุนนิยม ถูกนําเสนอ
ต่อสังคมอย่างกว้ างขวาง โดย อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้ เสนอแนวคิด เรื่ องของการแบ่งงานกันทํา การแข่งขันอย่างอิสรเสรี
ของตลาด และการผลิตเพื่อกําไร ซึ่งแนวคิดของเขา ได้ ถูกนําพาไปใช้ กันอย่างแพร่ หลาย และเป็ นหลักสําคัญของ ทุนนิยม
จนถึงปั จจุบันนี ้ แต่ก่อนหน้ านี อ้ ังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรป ก็มีวิวัฒนาการของทุนนิยมมาโดยตลอด เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ ตวั๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ในการจับจ่ายค่าสินค้ าไม่เพียงแต่ใช้ ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั
สามารถโยกย้ ายเงินในระดับระหว่างประเทศได้ เช่นกัน จึงทําให้ เกิดตลาดทุนในยุโรปขึ ้นมา นอกจากนี ้ ยังมีการย้ ายถิ่นฐานของ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึง่ นําเทคนิคการผลิตใหม่ๆมาถ่ายทอดให้ ซงึ่ กันและกัน ลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างของยุโรปของการ
พัฒนาการทุนนิยมคือ นายทุนสามารถย้ ายไปหาความเจริ ญเติบโตในพื ้นที่ใหม่ๆ ได้ ตลอด เมื่อเศรษฐกิจที่หนึ่งเริ่ มถดถอย
ขณะที่อีกฟากฝั่ งของโลก จีนเป็ นจักรวรรดิที่มีระบบราชการขนาดใหญ่ปราศจากการกระจายอํานาจ กระจายรายได้ ระบบทุน
นิยมจึงยังไม่เกิดขึ ้นในจักรวรรดิจีน ซึง่ จะไม่มีลกั ษณะการแข่งขันแบบหลายๆรัฐเหมือนในยุโรป การปกครองของยุโรปแต่ละรัฐ
ไม่มีความเสถียรภาพ เกิดการแย่งชิงอํานาจเสมอๆ ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของนายทุน (ขุนนาง) หาหนทางในการแสวงหา
ความมัง่ คัง่ สะสมทุน หรื อ แรงงานเสมอ เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ กลจักรของทุนนิยมเดินหน้ าต่อไป
องค์ประกอบบทที่ 3 ผู้เขียนวิเคราะห์ถึงการพัฒนาของทุนนิยมอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยอ้ างอิงจาก
ประวัติศาสตร์ ของอังกฤษ ทุนนิยมไร้ ข่ ือแป (Anarchic Capitalism) อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 18 ทุนนิยมอุตสาหกรรมก้ าว
กระโดดอย่างมาก นายทุนหรื อผู้ประกอบการไม่ได้ ถูกตรวจสอบ จากรัฐและแรงงาน (ช่วงนีย้ ังไม่มีการรวมตัวเป็ นสหภาพ
แรงงานอย่างรู ปธรรม) ไม่มีสวัสดิการจากรัฐ แรงงานถูกกดขี่ ถึงแม้ จะเป็ นช่วงที่มีความคิดแบบเสรี นิยมหรื อเสรี ภาพส่วน
บุคคลแพร่ หลายแล้ วก็ตาม ก็ไม่สามารถก้ าวพ้ นแนวคิดเดิมๆ ออกไปได้ แต่จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการพัฒนาการของทุน
นิยมต่อมาซึง่ นันก็
้ คือ ทุนนิยมจัดการ (Managed Capitalism) เริ่ มต้ นในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นายทุนและแรงงานมี
การรวมตัว อย่า งเป็ นระบบมากขึ น้ และการจัด การของรั ฐ ก็ เ ป็ นระบบระเบี ย บเช่ น กัน นายจ้ า งก่ อ ตัง้ สมาคมในระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อลดความไม่แน่นอนจากการแข่งขันและเพื่อขยายกิจการ แรงงานก่อตังสหภาพแรงงานที
้
่เข้ มแข็งมากกว่าอดีต
เพื่อต่อรองกับนายจ้ างและรัฐ ส่วนรัฐได้ ให้ ความสําคัญกับชนชันแรงงานมากขึ
้
้นซึง่ ใช้ กลยุทธ์ดงึ ให้ มามีสว่ นร่วม โดยให้ มีผ้ แู ทน
จากชนชัน้ แรงงานสู่ภาคการเมือง ต่อมาจึงเกิดพรรคแรงงานขึน้ มาในอังกฤษซึ่งมีบทบาทสําคัญนับตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้ นมา
นอกจากนี ร้ ัฐได้ ส่งเสริ มสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆอย่างทั่วถึง แต่ทุนนิยมในช่วงนี ถ้ ูกกํ าหนดภายใต้ ขอบเขตของจักรวรรดิ
ระดับชาติเท่านัน้ จนกระทัง่ ทศวรรษ 1980 เกิดความเชื่อกระแสหลักแนวใหม่กบั การฟื น้ ฟูพลังของตลาดขึ ้นมานันคื
้ อ ทุนนิยม
ฟื ้ นตลาด (Remarketized Capitalism) เนื่องจากทุนนิยมจัดการล้ มเหลวจากการที่รัฐเข้ าควบคุมการดําเนินเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็ นควบคุมราคาสินค้ า อัตราภาษี หรื อรายได้ รวมถึงการแข่งขันจากนานาชาติ ที่สร้ างความกดดันต่ออุตสาหกรรมในประเทศ
จึงมีการต่อต้ านขึ ้นมา จนกระทัง่ เกิดสํานักคิด เสรี นิยมใหม่ (Neo-liberal) ได้ รับชัยชนะ กับสิ่งที่เชื่อว่าเสรี ภาพส่วนบุคคลและ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอิสรเสรี จากพลังตลาด ฉะนันอุ
้ ตสาหกรรมและบริ การจากรัฐกลับเข้ าสู่ตลาดด้ วยการ
แปลงสภาพให้ เป็ นเอกชนดําเนินการเพื่อให้ เกิดการแข่งขันเป็ นไปตามกลไกตลาด ในทุนนิยมฟื น้ ตลาดสําหรับปั จเจกบุคคล
ความเท่าเทียมและความมัน่ คงของชีวิตจะถูกสละให้ กบั อิสรภาพและทางเลือกมากกว่าเดิม
องค์ประกอบบทที่ 4 กล่าวถึงความแตกต่างของทุนนิยมในแต่ละสังคมมีความแตกต่างหรื อเหมือนกันอย่างไร โดย
เริ่ มต้ นที่ ทุนนิยมแบบสวีเดน เป็ นทุนนิยมแบบจัดการที่ระบบรัฐสวัสดิการมีการพัฒนามากที่สดุ และประสบความสําเร็ จ
ขบวนการของสหภาพแรงงานมีความเข้ มแข็งมากแถมยังสร้ างรากฐานที่สําคัญในการครองอํานาจอย่างยาวนานแก่รัฐในการ
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ารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
จัดการบริ หารทุนนิยมแบบรวมศูนย์ของสวีเดน ขณะที่การเน้ นคุณค่าเสรี ของปั จเจกบุคคล ทุนนิยมแบบอเมริ กา มีความคิด
ในทางตรงกันข้ ามกับ ทุนนิยมแบบรวมศูนย์ ที่อเมริ กาปั กเจกบุคคลหรื อเอกชนมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆทางเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนจากกลไกพลังของตลาด แนวนโยบายการแทรกแซงของรัฐจึงถูกละทิ ้งไป ทุนนิยมแบบ
ญี่ปุ่นที่เป็ นแนวความคิดของฝั่ งตะวันออก เป็ นสังคมแห่งการค้ าและผู้ประกอบการ และต่อมาก็สามารถพัฒนาเป็ นสังคม
อุตสาหกรรมได้ สําเร็ จในศตวรรษที่ 19 โดยเป็ นทุนนิยมจัดการที่มีลกั ษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีรัฐเป็ นผู้ควบคุมดูแลและมีการ
รวมตัวของบรรษัทยักษ์ ใหญ่ของแต่ละอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอยู่ทวั่ ระบบเศรษฐกิจของประเทศและยังมีขยายกิจการข้ าม
สาขาอุตสาหกรรมระหว่างกันของบรรษัทเหล่านีบ้ นพื ้นฐานของการถือครองหุ้นไขว้ กัน ซึ่งเป็ นการกระตุ้นการผลิตและเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่บทบาทของสหภาพแรงงานของญี่ปนกั
ุ่ บมีความอ่อนแอ เมื่อเวลาผ่านไปญี่ปนุ่
ได้ รับแรงกดดันจากกระแสโลกาภิวตั น์ให้ ปฏิบตั ิตามทุนนิยมแบบแผนของกลไกตลาดแทนแบบทุนนิยมของตัวเอง
องค์ประกอบบทที่ 5 นําเสนอทุนนิยมระดับโลก (Global Capitalism) เป็ นการดําเนินการผลิตแบบกระจายไปยัง
หลายๆประเทศที่อยูห่ า่ งไกลออกไปทัว่ ทุกมุมโลก โดยยกประเด็นจากการสํารวจความเป็ นจริ งของทุนนิยมจะกลายเป็ นทุนนิยม
ระดับโลกได้ หรื อไม่ การที่กองทัพเรื อจากยุโรปได้ บกุ เบิกเส้ นทางไปทวีปอื่นๆ ก็นบั ได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการแผ่ขยายทุนนิยม
แล้ ว และต่อมาเมื่อมีการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสารในศตวรรษที่ 19 ได้ พฒ
ั นาไปอย่างมาก
จึงทําให้ ทนุ นิยมระดับโลกซึง่ มีแบบแผนได้ ถือกําเนิดขึ ้น โดยมีหลักการที่สําคัญคือการแบ่งงานกันทําในระดับนานาชาติ กับการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรโดยผ่านกลไกตลาด มีการเคลื่อนย้ ายทุนกันตลอดเวลา ที่ใดมีต้นทุนที่ตํ่ากว่า ทุนนิยมจะก้ าวเข้ าไปหา
เสมอ เช่น การแสวงหาแรงงานในประเทศที่มีค่าจ้ างตํ่าในการผลิตสินค้ าเพื่อลดต้ นทุนการผลิต หรื อหลีกเลี่ยงสหภาพแรงงาน
ของประเทศตัวเองในการเรี ยกร้ องสิ่งต่างๆมากมายกับนายทุน หรื อการใช้ ทนุ ทางการเงินระดับมหาศาลเป็ นเครื่ องมือครอบงํา
โลกนําโดย World Bank และ IMF ซึง่ เป็ น (แนวคิด) ทุนนิยมแบบอเมริ กา ที่ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแบบมีเงื่อนไขอย่าง
ที่ทนุ นิยม
เคร่ งคัด สิ่งนี ้เป็ นตัวอย่างหนึ่งของทุนนิยมระดับโลกโดยผ่านองค์กรที่จดั ตังขึ
้ ้นมาของประเทศมหาอํานาจทังหลาย
้
ระดับโลกบูรณาการโลกเข้ าด้ วยกัน แต่กลับกลายเป็ นว่าสร้ างความไม่เท่าเทียมกันของความมั่งคั่งระหว่างชาติต่างๆ ได้
แบ่งแยกโลกออกจากกันมากขึ ้น
องค์ประกอบบทที่ 6 James Fulcher ได้ เล่าเรื่ องถึงวิกฤตต่างๆ ของทุนนิยม ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจเฟื่ องฟูอย่าง
สูง เกิดการผลิตที่มากเกินความต้ องการจึงเกิดวิกฤตภาวะสินค้ าล้ นตลาด ราคาสินค้ าลดลงอย่างมากจนไม่สามารถทํากําไรได้
ส่งผลกระทบเป็ นทอดๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ นําสูก่ ารปิ ดกิจการและล้ มละลายไป อัตราการว่างงานทวีความรุนแรงมากขึ ้น แต่ก็
ไม่ได้ ทําลายทุนนิยมลงไป แต่มนั ยังคงดําเนินหน้ าที่ของมันต่อไป เพราะสุดท้ ายระบบจะกําจัดการผลิตที่ล้นเหลือออกไป ลบ
ล้ างผู้ผลิตที่มีประสิทธิ ภาพตํ่าออกไป เพื่อให้ ระดับการผลิตใกล้ เคียงกับระดับอุปสงค์ และทําให้ วงจรที่ดีงามของเศรษฐกิจ
เกิดขึน้ อีกครัง้ ดังนัน้ ทุนนิยมจึงสามารถขยายตัวได้ ด้วยตัวเองจนผ่านพ้ นทุกๆวิกฤต ถึงแม้ จะเกิดซํา้ แล้ วซํา้ อีก แต่ความ
อัศจรรย์ของทุนนิยมก็จะสามารถฟื น้ คืนเศรษฐกิจได้ เสมอๆ จึงกล่าวได้ วา่ ลักษณะปกติของทุนนิยมคือวิกฤต
กล่าวได้ วา่ หนังสือ Capitalism: A Very Short Introduction เป็ นเรื่ องราวเล่าประวัติความเป็ นมาของระบบทุนนิยมที่
เริ่ มมาตังแต่
้ ยคุ ล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในยุโรป จนกระทัง่ ยุคดิจิตอลที่มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ วเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ การวิวัฒนาการของทุนนิยมจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หนังสือเล่มนี ส้ ามารถช่วยเปิ ดมุมมองถึง การ
พัฒนาการเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ แนวคิดของประเทศมหาอํานาจในการสร้ างพลังทางเศรษฐกิจ การต่อสู้ของแรงงานเพื่อ
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เรี ยกร้ องสิทธิ พื ้นฐาน วิกฤตการณ์ ที่สําคัญๆทางเศรษฐกิจของโลก เพื่อเป็ นความรู้ เบื ้องต้ นที่แสดงถึงความซับซ้ อนของ ทุน
นิยม ในแต่ละบริบทของสังคมเศรษฐกิจได้ เป็ นอย่างดี ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
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