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ทุนนิยม เป็นคําท่ีได้พบและได้ยินอยา่งมากมายกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั ท่ีมีการขบัเคล่ือนเป็นไปอย่างเสรี ไม่
วา่จะเป็นการเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิตท่ีประกอบไปด้วยทนุและแรงงาน ซึง่เป็นสิ่งสําคญัต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ใครท่ีมีการสะสมทนุได้มากเทา่ไหร่ก็ย่อมท่ีจะได้เปรียบต่อการสร้างความมัง่คัง่ให้กบัตวัเอง ในลกัษณะรูปแบบความมัง่คัง่ของ
รัฐ หรือ ปัจเจกชน โดยท่ีเราเหน็ได้วา่ ตัง้แตส่มยัโบราณประเทศท่ีเป็นมหาอํานาจได้สร้างระบบจกัรวรรดินิยมขึน้ เพ่ือใช้อํานาจ
ของตวัเองในการแลกเปล่ียนทรัพยากร วตัถดิุบ สินค้า หรือ แรงงาน เพ่ือสร้างความมัง่คัง่กบัจกัรวรรดิ ขณะท่ีปัจเจกชน เช่น 
พอ่ค้าหรือนกัลงทนุจะได้สมัปทานหรือผลประโยชน์จากรัฐมาทําการผลิต เพ่ือแสวหากําไร สว่นแรงงานได้แค่ค่าจ้าง เพ่ือนํามา
จบัจ่ายใช้สอย ในการบริโภค ไม่มีอํานาจต่อรองเท่าใดนกั ซึง่มนัก็ยงัคงดําเนินไปจนกระทัง่ปัจจบุนั เพียงแต่รูปแบบจะมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ ในการเสาะหาอํานาจและทรัพยากรให้ได้มากท่ีสุดในรูปแบบของธุรกิจ ส่วนรัฐจะเป็นผู้ กํากับดูแล สร้าง
กฎเกณฑ์ ให้สวสัดิการ เพ่ือความเป็นธรรมแก่สงัคม สิ่งเหลา่นีเ้กิดจาก ทนุนิยม ซึง่แสดงให้เห็นถึงกลไกและความสมัพนัธ์ของ
แต่ละหน่วยเศรษฐกิจ ในการพึ่งพาอาศยัและการจดัสรรกนัอย่างแยกไม่ออก ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 
ดงันัน้หนงัสือ Capitalism ท่ีเขียนโดย James Fulcher จาก University of Leicester และ แปลโดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชยั ได้
เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาตัง้แต่การเร่ิมต้น พฒันาการ และลกัษณะของทุนนิยม  ท่ีมีความกระชับในการถ่ายทอดให้
สําหรับผู้อา่นรู้สกึวา่ วิกฤตตา่งๆ ของเศรษฐกิจคือความปกติของทนุนิยม นัน่เอง 

โดยหนงัสือจะลําดบัเหตกุารณ์ Timeline ซึง่เราจะรับรู้ได้ว่า ทนุนิยมคืออะไรจากองค์ประกอบบทท่ี 1  ท่ีเร่ิมต้นในยคุ 
ทุนนิยมพ่อค้า (Merchant Capitalism) พ่อค้าชาวองักฤษร่วมมือกบัรัฐ ส่งกองเรือพาณิชย์จากยโุรป ไปดินแดนห่างไกลเพ่ือ
นําเอาสินค้าแปลกๆ เช่น เคร่ืองเทศ สมนุไพร วตัถดิุบธรรมชาติ นํากลบัมาขายในประเทศตวัเอง ซึ่งสามารถทํากําไรได้เกือบ 
100% ของเงินลงทนุ จงึทําให้ประเทศตา่งๆในยโุรป มาแข่งขนัสร้างอาณาจกัรในดินแดนห่างไกลเพ่ือนําเอาทรัพยากรต่างๆ ไป
สะสมสร้างกําไรมหาศาลกบัการผกูขาดจากสินค้าหายากเหลา่นัน้ พฒันาการต่อมาคือ การผลิตแบบทุนนิยม อตุสาหกรรม
ป่ันฝ้ายมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงมาก ท่ีองักฤษ แต่ละกิจการไม่สามารถรักษากําไรได้อย่างช่วงแรก เน่ืองจากการเข้าออกได้
อย่างเสรี, ความก้าวหน้าทางเทคนิคการผลิต และ ค่าจ้างแรงงาน ซึง่แสดงถึงการผลิตแบบทนุนิยม ใครท่ีมีต้นทนุต่ํากว่าย่อม
ได้เปรียบเสมอ เหตกุารณ์สมยัใหม่ ทุนนิยมทางการเงนิ มีการสร้างเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซบัซ้อนขึน้มามากมาย เพ่ือให้เกิด
การเก็งกําไร ซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นสญัญาซือ้หุ้น อตัราแลกเปลี่ยน หรือสินค้า เพ่ือท่ีจะส่งมอบกนัในอนาคต
ด้วยราคาปัจจบุนั การซือ้ขายในลกัษณะแบบนีไ้มต่่างจากการพนนัทางข้อมลูตวัเลข จากการเคล่ือนไหวของราคาในอนาคต 
หรืออาจจะถกูเรียกว่า ทนุนิยมบ่อนการพนนั จึงเห็นได้ว่าทนุนิยมคือ  1. นายทนุหรือพ่อค้าท่ีมีมาตัง้แต่สมยัโบราณ 2. ปัจจยั
การผลิต ซึง่นายทนุต้องจดัการเพ่ือลงทนุให้เกิดผลกําไร และ 3.ตลาด ซึง่เป็นแกนกลางในการดําเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ
ของสงัคมทนุนิยม 
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องค์ประกอบบทท่ี 2 หนงัสือเลา่ถงึ ทนุนิยมมาจากท่ีใด เร่ิมต้นท่ีประเทศองักฤษในศตวรรษท่ี 18 ทนุนิยม ถกูนําเสนอ
ต่อสงัคมอย่างกว้างขวาง โดย อดมั สมิธ (Adam Smith) ได้เสนอแนวคิด เร่ืองของการแบ่งงานกนัทํา การแข่งขนัอย่างอิสรเสรี
ของตลาด และการผลิตเพ่ือกําไร ซึ่งแนวคิดของเขา ได้ถูกนําพาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นหลกัสําคัญของ ทุนนิยม 
จนถึงปัจจุบันนี ้แต่ก่อนหน้านีอ้ังกฤษและประเทศอ่ืนๆในยุโรป ก็มีวิวัฒนาการของทุนนิยมมาโดยตลอด เช่น การพัฒนา
นวตักรรมทางการเงินท่ีใช้ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) ในการจบัจ่ายค่าสินค้าไม่เพียงแต่ใช้ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั
สามารถโยกย้ายเงินในระดบัระหวา่งประเทศได้เช่นกนั จงึทําให้เกิดตลาดทนุในยโุรปขึน้มา นอกจากนี ้ยงัมีการย้ายถ่ินฐานของ
แรงงานระหวา่งประเทศ ซึง่นําเทคนิคการผลติใหม่ๆมาถ่ายทอดให้ซึง่กนัและกนั   ลกัษณะท่ีโดดเด่นอีกอย่างของยโุรปของการ
พฒันาการทนุนิยมคือ นายทนุสามารถย้ายไปหาความเจริญเติบโตในพืน้ท่ีใหม่ๆ ได้ตลอด เม่ือเศรษฐกิจท่ีหนึ่งเร่ิมถดถอย 
ขณะท่ีอีกฟากฝ่ังของโลก จีนเป็นจกัรวรรดิท่ีมีระบบราชการขนาดใหญ่ปราศจากการกระจายอํานาจ กระจายรายได้ ระบบทนุ
นิยมจงึยงัไมเ่กิดขึน้ในจกัรวรรดิจีน ซึง่จะไม่มีลกัษณะการแข่งขนัแบบหลายๆรัฐเหมือนในยโุรป การปกครองของยโุรปแต่ละรัฐ
ไมมี่ความเสถียรภาพ เกิดการแยง่ชิงอํานาจเสมอๆ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของนายทนุ (ขนุนาง) หาหนทางในการแสวงหา
ความมัง่คัง่ สะสมทนุ หรือ แรงงานเสมอ เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้กลจกัรของทนุนิยมเดินหน้าตอ่ไป   

องค์ประกอบบทท่ี 3 ผู้ เขียนวิเคราะห์ถึงการพฒันาของทนุนิยมอตุสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยอ้างอิงจาก
ประวติัศาสตร์ของอังกฤษ ทุนนิยมไร้ข่ือแป (Anarchic Capitalism) อยู่ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ทุนนิยมอุตสาหกรรมก้าว
กระโดดอย่างมาก นายทุนหรือผู้ประกอบการไม่ได้ถูกตรวจสอบ จากรัฐและแรงงาน (ช่วงนีย้ังไม่มีการรวมตวัเป็นสหภาพ
แรงงานอย่างรูปธรรม)  ไม่มีสวสัดิการจากรัฐ แรงงานถกูกดข่ี ถึงแม้จะเป็นช่วงท่ีมีความคิดแบบเสรีนิยมหรือเสรีภาพส่วน
บคุคลแพร่หลายแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถก้าวพ้นแนวคิดเดิมๆ ออกไปได้  แต่จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการพฒันาการของทนุ
นิยมต่อมาซึง่นัน้ก็คือ ทุนนิยมจัดการ (Managed Capitalism)  เร่ิมต้นในคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 19 นายทนุและแรงงานมี
การรวมตัวอย่างเป็นระบบมากขึน้ และการจัดการของรัฐก็เป็นระบบระเบียบเช่นกัน นายจ้างก่อตัง้สมาคมในระดับ
อตุสาหกรรม เพ่ือลดความไมแ่น่นอนจากการแข่งขนัและเพ่ือขยายกิจการ แรงงานก่อตัง้สหภาพแรงงานท่ีเข้มแข็งมากกว่าอดีต 
เพ่ือตอ่รองกบันายจ้างและรัฐ สว่นรัฐได้ให้ความสําคญักบัชนชัน้แรงงานมากขึน้ซึง่ใช้กลยทุธ์ดงึให้มามีสว่นร่วม โดยให้มีผู้แทน
จากชนชัน้แรงงานสู่ภาคการเมือง ต่อมาจึงเกิดพรรคแรงงานขึน้มาในอังกฤษซึ่งมีบทบาทสําคัญนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
นอกจากนีรั้ฐได้ส่งเสริมสวัสดิการในรูปแบบต่างๆอย่างทั่วถึง แต่ทุนนิยมในช่วงนีถู้กกําหนดภายใต้ขอบเขตของจักรวรรดิ
ระดบัชาติเทา่นัน้ จนกระทัง่ทศวรรษ 1980 เกิดความเช่ือกระแสหลกัแนวใหม่กบัการฟืน้ฟพูลงัของตลาดขึน้มานัน้คือ ทุนนิยม
ฟ้ืนตลาด (Remarketized Capitalism) เน่ืองจากทนุนิยมจดัการล้มเหลวจากการท่ีรัฐเข้าควบคมุการดําเนินเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็นควบคมุราคาสินค้า อตัราภาษี หรือรายได้ รวมถึงการแข่งขนัจากนานาชาติ ท่ีสร้างความกดดนัต่ออตุสาหกรรมในประเทศ 
จึงมีการต่อต้านขึน้มา จนกระทัง่เกิดสํานกัคิด เสรีนิยมใหม่ (Neo-liberal) ได้รับชยัชนะ กบัสิ่งท่ีเช่ือว่าเสรีภาพส่วนบคุคลและ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอิสรเสรีจากพลงัตลาด  ฉะนัน้อตุสาหกรรมและบริการจากรัฐกลบัเข้าสู่ตลาดด้วยการ
แปลงสภาพให้เป็นเอกชนดําเนินการเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัเป็นไปตามกลไกตลาด ในทุนนิยมฟืน้ตลาดสําหรับปัจเจกบุคคล
ความเทา่เทียมและความมัน่คงของชีวิตจะถกูสละให้กบัอิสรภาพและทางเลือกมากกวา่เดิม 

องค์ประกอบบทท่ี 4 กล่าวถึงความแตกต่างของทนุนิยมในแต่ละสงัคมมีความแตกต่างหรือเหมือนกนัอย่างไร โดย
เร่ิมต้นท่ี ทุนนิยมแบบสวีเดน เป็นทุนนิยมแบบจัดการท่ีระบบรัฐสวสัดิการมีการพฒันามากท่ีสดุและประสบความสําเร็จ 
ขบวนการของสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งมากแถมยงัสร้างรากฐานท่ีสําคญัในการครองอํานาจอย่างยาวนานแก่รัฐในการ
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จดัการบริหารทนุนิยมแบบรวมศนูย์ของสวีเดน ขณะท่ีการเน้นคณุค่าเสรีของปัจเจกบคุคล ทุนนิยมแบบอเมริกา มีความคิด
ในทางตรงกันข้ามกับ ทุนนิยมแบบรวมศูนย์ ท่ีอเมริกาปักเจกบุคคลหรือเอกชนมีบทบาทสําคญัมากในการดําเนินกิจกรรม
ตา่งๆทางเศรษฐกิจ โดยการขบัเคล่ือนจากกลไกพลงัของตลาด แนวนโยบายการแทรกแซงของรัฐจึงถกูละทิง้ไป ทุนนิยมแบบ
ญ่ีปุ่นท่ีเป็นแนวความคิดของฝ่ังตะวันออก เป็นสงัคมแห่งการค้าและผู้ประกอบการ และต่อมาก็สามารถพัฒนาเป็นสงัคม
อตุสาหกรรมได้สําเร็จในศตวรรษท่ี 19 โดยเป็นทนุนิยมจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีรัฐเป็นผู้ควบคมุดแูลและมีการ
รวมตวัของบรรษัทยกัษ์ใหญ่ของแต่ละอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุอยู่ทัว่ระบบเศรษฐกิจของประเทศและยงัมีขยายกิจการข้าม
สาขาอุตสาหกรรมระหว่างกันของบรรษัทเหล่านีบ้นพืน้ฐานของการถือครองหุ้นไขว้กัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการผลิตและเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขนัในระดบันานาชาติ แต่บทบาทของสหภาพแรงงานของญ่ีปุ่ นกบัมีความอ่อนแอ เม่ือเวลาผ่านไปญ่ีปุ่ น
ได้รับแรงกดดนัจากกระแสโลกาภิวตัน์ให้ปฏิบติัตามทนุนิยมแบบแผนของกลไกตลาดแทนแบบทนุนิยมของตวัเอง   

องค์ประกอบบทท่ี 5 นําเสนอทนุนิยมระดบัโลก (Global Capitalism) เป็นการดําเนินการผลิตแบบกระจายไปยงั
หลายๆประเทศท่ีอยูห่า่งไกลออกไปทัว่ทกุมมุโลก โดยยกประเดน็จากการสํารวจความเป็นจริงของทนุนิยมจะกลายเป็นทนุนิยม
ระดบัโลกได้หรือไม่ การท่ีกองทพัเรือจากยโุรปได้บกุเบิกเส้นทางไปทวีปอ่ืนๆ ก็นบัได้ว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของการแผ่ขยายทนุนิยม
แล้ว และต่อมาเม่ือมีการปฏิวติัอตุสาหกรรม การคมนาคมขนส่งและการติดต่อส่ือสารในศตวรรษท่ี 19 ได้พฒันาไปอย่างมาก 
จงึทําให้ทนุนิยมระดบัโลกซึง่มีแบบแผนได้ถือกําเนิดขึน้ โดยมีหลกัการท่ีสําคญัคือการแบง่งานกนัทําในระดบันานาชาติ กบัการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรโดยผ่านกลไกตลาด มีการเคลื่อนย้ายทนุกนัตลอดเวลา ท่ีใดมีต้นทนุท่ีต่ํากว่า ทนุนิยมจะก้าวเข้าไปหา
เสมอ เช่น การแสวงหาแรงงานในประเทศท่ีมีค่าจ้างต่ําในการผลิตสินค้าเพ่ือลดต้นทนุการผลิต หรือหลีกเล่ียงสหภาพแรงงาน
ของประเทศตวัเองในการเรียกร้องสิ่งต่างๆมากมายกบันายทนุ หรือการใช้ทนุทางการเงินระดบัมหาศาลเป็นเคร่ืองมือครอบงํา
โลกนําโดย World Bank และ IMF ซึง่เป็น (แนวคิด) ทนุนิยมแบบอเมริกา ท่ีให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบมีเง่ือนไขอย่าง
เคร่งคดั สิ่งนีเ้ป็นตวัอย่างหนึ่งของทนุนิยมระดบัโลกโดยผ่านองค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้มาของประเทศมหาอํานาจทัง้หลาย ท่ีทนุนิยม
ระดับโลกบูรณาการโลกเข้าด้วยกัน แต่กลบักลายเป็นว่าสร้างความไม่เท่าเทียมกันของความมั่งคั่งระหว่างชาติต่างๆ ได้
แบง่แยกโลกออกจากกนัมากขึน้ 

องค์ประกอบบทท่ี 6 James Fulcher ได้เลา่เร่ืองถึงวิกฤตตา่งๆ ของทนุนิยม ในศตวรรษท่ี 19 เศรษฐกิจเฟ่ืองฟอูย่าง
สงู เกิดการผลติท่ีมากเกินความต้องการจึงเกิดวิกฤตภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าลดลงอย่างมากจนไม่สามารถทํากําไรได้  
สง่ผลกระทบเป็นทอดๆ ตอ่ระบบเศรษฐกิจ  นําสูก่ารปิดกิจการและล้มละลายไป อตัราการว่างงานทวีความรุนแรงมากขึน้ แต่ก็
ไม่ได้ทําลายทนุนิยมลงไป แต่มนัยงัคงดําเนินหน้าท่ีของมนัต่อไป เพราะสดุท้ายระบบจะกําจดัการผลิตท่ีล้นเหลือออกไป ลบ
ล้างผู้ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพต่ําออกไป เพ่ือให้ระดบัการผลิตใกล้เคียงกับระดบัอุปสงค์ และทําให้วงจรท่ีดีงามของเศรษฐกิจ
เกิดขึน้อีกครัง้ ดังนัน้ ทุนนิยมจึงสามารถขยายตัวได้ด้วยตัวเองจนผ่านพ้นทุกๆวิกฤต ถึงแม้จะเกิดซํา้แล้วซํา้อีก  แต่ความ
อศัจรรย์ของทนุนิยมก็จะสามารถฟืน้คืนเศรษฐกิจได้เสมอๆ จงึกลา่วได้วา่ ลักษณะปกตขิองทุนนิยมคือวกิฤต 

กลา่วได้วา่หนงัสือ Capitalism: A Very Short Introduction เป็นเร่ืองราวเลา่ประวติัความเป็นมาของระบบทนุนิยมท่ี
เร่ิมมาตัง้แต่ยคุล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในยโุรป จนกระทัง่ยคุดิจิตอลท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วเป็นอย่างมาก 
ดังนัน้การวิวัฒนาการของทุนนิยมจึงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา หนังสือเล่มนีส้ามารถช่วยเปิดมุมมองถึง การ
พฒันาการเศรษฐกิจ วฏัจกัรธุรกิจ แนวคิดของประเทศมหาอํานาจในการสร้างพลงัทางเศรษฐกิจ การต่อสู้ของแรงงานเพ่ือ
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เรียกร้องสิทธิพืน้ฐาน วิกฤตการณ์ท่ีสําคญัๆทางเศรษฐกิจของโลก เพ่ือเป็นความรู้เบือ้งต้นท่ีแสดงถึงความซบัซ้อนของ ทุน
นิยม ในแตล่ะบริบทของสงัคมเศรษฐกิจได้เป็นอยา่งดี ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั 
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