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หน่วยที่ 10 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

ชื่อ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอฬาร	ถิ่นบางเตียว

วุฒ	ิ 	 ศศ.บ.	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธาน	ี

	 	 ร.บ.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)	

	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 	 รป.ม.	(นโยบายสาธารณะ)	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 	 ปร.ด.	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 	

หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	10
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10-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 10

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	10.1		 ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.1.1		ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.1.2		การปฏิวัติทางความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.1.3		ปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ตอนที่	10.2		การวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.2.1		แนวคิดและกรอบการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.2.2		วิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง	ๆ	

10.2.3		ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง

ตอนที่	10.3		แนวคิดการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางส�านักเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.3.1		เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วงมาร์กซ์

10.3.2		เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ	์

ตอนที่	10.4		พัฒนาการใหม่ของเศรษฐศาสตร์การเมือง

10.4.1	เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว	

10.4.2		เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวอนาธิปัตย์

10.4.3		บทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองในศาสตร์ของการศึกษาด้านอื่น	ๆ	

แนวคิด
1.	 	ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาตร์การเมืองน้ัน	เป็นการอธิบายประวัติความ

เป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมอืงตัง้แต่การเกดิขึน้ของเศรษฐศาสตร์การเมอืงแบบทนุนยิม	

จนกระทั่งถึงการปฏิวัติความคิดของเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อยู่บนรากฐานของแนวคิด

แบบมาร์กซิสต์ที่เน้นการวิพากษ์ระบบทุนนิยมเพื่อปลดปล่อยผู้คน	

2.			การวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง	เป็นการวิเคราะห์ที่เพิ่งปรากฏเป็นระบบความคิด

ที่ชัดเจนในคริสต์ศตวรรษที่	 17	 ซึ่งเป็นช่วงของการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมกับศักดินานิยม

ในยุโรป	ผู้บุกเบิกทางทฤษฎีที่ส�าคัญเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมที่เรารู้จักกันดีคือ	

อดัม	สมธิ	และเดวิด	รคิาร์โด	ถอืว่าเป็นจดุเริม่ต้นของวธิกีารวเิคราะห์ของนกัเศรษฐศาสตร์

ของทุนนิยมที่เน้นแต่ส่ิงของและวัตถุ	ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า	 มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ	
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10-3แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุดนั้น	 ไม่อาจท�าให้เราเข้าใจสังคมได้	 อีกทั้งไม่อาจ

ท�าให้เรามองเห็นความเป็นจริงทางสังคมได้ทั้งหมด	 ดังนั้น	 การปฏิวัติทางความคิดของ

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง	 เพื่อท�าการวิเคราะห์วิพากษ์ระบบทุนนิยมโดยใช้ฐานคิด

แบบวิภาษวิธี	

3.			ส�าหรับแนวคิดการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองสามารถแบ่งได้ออกเป็น	2	ช่วงคือ	

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสต์	 พัฒนามาจากแนวความคิดของคาร์ล	 มาร์กซ์	 

นักคิด	นักเขียน	นักปรัชญา	และนักวิพากษ์สังคมชาวเยอรมัน	ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน

มากทีส่ดุคนหนึง่	มาร์กซ์ไม่เหน็ด้วยกับระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยมและสงัคมอุตสาหกรรม

ในยุคของเขา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษจึงลุกขึ้นมาต่อต้านด้วยการวิพากษ์

วิจารณ์	 เปิดโปงธรรมชาติ	 และความโหดร้ายทารุณของระบบเศรษฐกิจแบบนี้	 พร้อมน�า

เสนอแนวทางแก้ไข	แนวความคิดของมาร์กซ์ต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีที่ส�าคัญ

ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกแนวหนึ่ง	 ที่มีความแตกต่างไปจากเศรษฐศาสตร์

การเมืองแนวทุนนิยมท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 เศรษฐศาสตร์การเมือง 

แนวมาร์กซิสต์	 เป็นแนวคิดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยม 

อย่างถึงรากถึงโคนนั่นเอง	 และเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์	 หรือเศรษฐศาสตร์

การเมืองแบบซ้ายใหม่	 หรือเศรฐศาสตร์แบบราดิคอล	 มีแนวคิดที่ส�าคัญท่ีน�ามาใช้เป็น

รากฐานของการวเิคราะห์	ซึง่ล้วนแต่รบัอิทธิพลมาจากแนวคิดของคาร์ล	มาร์กซ์	 แต่จะต่าง

จากเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์อยู่บ้าง	โดยสิ่งที่เป็นความยึดโยงของบรรดานักคิด

เหล่านี้ให้มีจุดร่วมกันก็คือ	ปรัชญาวิภาษวิธี	ซึ่งถือว่า	คาร์ล	มาร์กซ์	มีบทบาทอย่างส�าคัญ

ในการค้นคว้า	 วิเคราะห์	 จนได้ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธีออกมา	 เป็นแกนในการศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมือง	

4.			แนวคิดการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองทิศทางใหม่	 นั้นเป็นการวิเคราะห์มุมมองและ

มิติใหม่	ๆ	ของเศรษฐศาสตร์การเมือง	ที่ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการวิเคราะห์ในระบบทุนนิยม	

เนื่องจากในปัจจุบัน	 ปัญหาของสังคมโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนนั้นมีสิ่งที่ขยายไป

มากกว่าการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดมิจะอธิบายได้	อันได้แก่	ปัญหา

สิ่งแวดล้อมจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีกรอบการวิเคราะห์ที่ขยายไปที่กว้างกว่าเดิม	จึงท�าให ้

 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-4 การวิเคราะห์การเมือง

เกิดแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวที่เน้นการวิพากษ์และยืนยันอยู่บนฐานของความ

ห่วงใยในระบบนิเวศที่ทั้งเศรษฐศาสตร์การเมืองกระแสหลักแบบอดัม	 สมิท	 และ

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์	ไม่ได้ท�าการวิเคราะห์ไว้	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	10	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 อธิบายปรัชญาและประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

2.	 อธิบายการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองได้	

3.	 	อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

4.	 อธิบายพัฒนาการใหม่ของเศรษฐศาสตร์การเมืองได้	
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10-5แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ตอนที่ 8.1 

ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	10.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	10.1.1		ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องท่ี	10.1.2		การปฏิวัติทางความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องท่ี	10.1.3		ปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวคิด
1.		 	การวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง	เป็นการวิเคราะห์ที่เพิ่งปรากฏเป็นระบบ

ความคิดที่ชัดเจนในคริสต์ศตวรรษที่	 17	 ซึ่งเป็นช่วงของการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมกับ

ศักดินานิยมในยุโรป	 ผู้บุกเบิกทางทฤษฎีที่ส�าคัญ	 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมที่ 

เรารู้จักกันดีคือ	 อดัม	 สมิธ	 และเดวิด	 ริคาร์โด	 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการวิเคราะห์

ของนักเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยม	 ที่เน้นการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจโดยใช้ตัวเลข	 

ภายใต้ความมีเหตุมีผลแบบเศรษฐศาสตร์	

2.	 	ในยุคของ	คาร์ลมาร์กซ์	 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอยู่ตรงข้ามกับการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม	และ

เน้นการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาแบบองค์รวมที่ได้รับอิทธิพลการศึกษาวิเคราะห์	รูปแบบ

ของการปฏิวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อยู่บนฐานของสถิติและเทคนิคทาง

สถิติมาสู่การศึกษาวิเคราะห์ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถอนรากถอนโคน

3.		 	ปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง	 เป็นการตั้งค�าถามต่อ 

นักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่	 ที่พยายามใช้วิธีการวิทยาศาสตร์และเทคนิคเชิงปริมาณ

รวบรวมข้อมูล	 ตั้งข้อสมมติ	 และเสนอเบ้ืองต้นรวมท้ังการพยากรณ์	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 

อย่างยิ่ง	ความแตกต่างระหว่างวิชาทางเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คือ	เศรษฐศาสตร์

เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์	พฤติกรรม	ความนึกคิด	ค่านิยม	วัฒนธรรม	ซึ่งเป็นโลก

ที่มีความหลากหลายอย่างมาก	นักวิทยาศาสตร์จะตอบค�าถามว่าความจริงน้ันเป็นอย่างไร	

ภายใต้การพิสูจน์	ค้นคว้า	ทดลองส่วนนักเศรษฐศาสตร์ก็จะท�าการตอบค�าว่าควรจะเป็น

อย่างไร
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10-6 การวิเคราะห์การเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	10.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบบายประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

2.		อธิบายการปฏิวัติทางความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

3.		อธิบายปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองได้
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10-7แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องที่ 10.1.1  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง

การวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง	 เป็นการวิเคราะห์ที่เพิ่งปรากฏเป็นระบบความคิด

ที่ชัดเจนในคริสต์ศตวรรษที่	 17	 ซ่ึงเป็นช่วงของการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมกับศักดินานิยมในยุโรป	ผู้บุกเบิก

ทางทฤษฎีที่ส�าคัญ	เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมที่เรารู้จักกันดีคือ	อดัม	สมิธ	และเดวิด	ริคาร์โด	ถือว่า

เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมที่เน้นแต่สิ่งของและวัตถุ	 ภายใต้ 

ข้อสมมตฐิานทีว่่า	มนษุย์เป็นสตัว์เศรษฐกจิ	 (Homo	Economics)	ทีมุ่่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัสงูสดุน้ัน	

ไม่อาจท�าให้เราเข้าใจสังคมได้	อีกทั้งไม่อาจท�าให้เรามองเห็นความเป็นจริงทางสังคมได้ท้ังหมด1 

ผลงานของอดัม	สมิธ2	ที่พิมพ์เผยแพร่งานเขียนที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง

แบบทุนนิยมที่มีชื่อเสียงคือ	 “An	 Inquiry	 into	 the	nature	and	Causes	of	 the	Wealth	of	Nation”  

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคร้ังแรก	ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเศรษฐศาสตร์การเมืองถูกมองว่า

เป็นการศึกษาเรื่องศีลธรรม	หรือไม่ก็เป็นเครื่องมือของการสะสมทรัพย์	 เพื่อสร้างความมั่งคั่งและอ�านาจให้

กับผู้ปกครองประเทศ	โดยการสร้างความท้าทายให้กับลัทธิพาณิชย์นิยม	(Mercantilism)	ซึ่งมีอิทธิพลมาก

ในช่วงศตวรรษที่	16	และ	17	

อดมั	สมธิ	เหน็ว่า	วิธกีารสร้างความม่ังค่ังให้กบัประชาชนและประเทศชาตนิัน้	ไม่ได้มาจากการสะสม

เงินตราและการค้าระหว่างประเทศผ่านการช่วยเหลือของรัฐแบบที่พาณิชย์นิยมได้น�าเสนอไว้	 อดัม	 สมิธ	 

กล่าวว่าการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนนั้นอยู่ที่การผลิต	และประสิทธิภาพในการผลิต

ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ประเทศ	ในการใช้และพัฒนาแรงจูงใจ	เพ่ือให้คนท�างานหรือผลิตผลมากขึ้น	

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อการแข่งขันกันในตลาดการค้าเสรีทั้ง 

ในประเทศและระหว่างประเทศ	 งานเขียนของอดัม	 สมิธดังกล่าวนี้	 จึงได้กลายมาเป็นแนวคิดหลักที่ส�าคัญ 

ในการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมอืงแนวทนุนิยม	และมีอิทธิพลต่อการศึกษาเศรษฐศาสตร์นานกว่า	 100	 ปี	

ในการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องดังนี้3

1.		แนวความคิดเก่ียวกับการแบ่งงานกันท�า	เพื่อให้เกิดทักษะและประสิทธิภาพการผลิต

2.		แนวความคิดเก่ียวกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ	เพ่ือเน้นให้ผู้ผลิตได้เปรียบ	การได้เปรียบ

ของผู้ผลิตเชิงเปรียบเทียบ	 จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้ต�่า	 เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น	 

ความคิดดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นทฤษฎีว่าด้วย	 การขยายตัวทางการตลาด	 การสะสมทุน	 และการค้าเสรี

ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา	

1	 ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์,	 และกนกศักดิ์	 แก้วเทพ.	 (2547).	มาศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองกันเถิด.	 เอกสารอัดส�าเนา.	

ม.ป.ท.	
2	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	(2557).	รัฐศาสตร์แนววิพากษ์.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.		
3 เพิ่งอ้าง.	น.	229-230.	
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10-8 การวิเคราะห์การเมือง

3.		ความเชื่อในเรื่องของการค้าและการแข่งขันเสรี	โดยปล่อยให้ปัจเจกบุคคลแต่ละคนต่อสู้แข่งขัน

กนัในตลาด	เพ่ือแสวงหาและปกป้องประโยชน์ส่วนตน	อดัม	สมิธ	เชือ่ว่าการแข่งขนัของปัจเจกบคุคลในสงัคม	

ในที่สุดแล้วจะท�าให้สังคมโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า	 เพราะมีกลไกตลาดท�าหน้าที่เป็น	 “มือควบคุมที่มอง 

ไม่เหน็”	คอยปรับระบบเศรษฐกจิให้อยูใ่นระดบัดลุยภาพตลอดเวลา	และตวัรฐับาลไม่ควรทีจ่ะเข้าไปแทรกแซง	

ความคิดของสมิธ4	ได้รับการสานต่อโดยนักเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่	19	และ	20	อีกหลายคนที่

ส�าคัญได้แก่	เดวิด	ริคาร์โด	(David	Ricado)	จอห์น	สจ๊วต	มิลล์	(John	Stuart	Mill)	และจอห์น	เมย์นาร์ต	

เคนส์	(John	Maynard	Keynes)	ความส�าคัญของเคนส์ที่มีต่อการศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อยู่ที่ความ

สามารถในการล้มล้างความเชื่อของสมิธที่ว่า	รัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ	แต่ควรปล่อยให้

เป็นไปตามกลไกของตลาด	เคนส์เห็นตรงกันข้ามกับสมิธว่า	รัฐบาลควรมีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน	เพื่อช่วย

เร่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ	 ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซา	ผ่านการด�าเนินนโยบายการเงินและการคลัง

ที่เหมาะสม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนของภาครัฐบาลเพื่อสร้างอุปสงค์รวม	 

(aggregate	 demands)	 ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ	 เพื่อรักษาระดับการจ้างงานที่เต็มที่ไว้	 ฉะนั้น	 ในทัศนะของ	 

เคนส์	 ซึ่งแตกต่างไปจากทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปในยุคนั้น	 การใช้จ่ายเงินเกินตัวของรัฐบาล	 

(งบประมาณขาดดุล)	 จึงมิใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด	ข้อเสนอของเคนส์	 มีความส�าคัญมาก	 เพราะเท่ากับ

เป็นการน�าเอาการศึกษาเศรษฐศาสตร์กลับไปสัมพันธ์กับการเมืองอีกครั้งหนึ่ง	

การปฏิวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยเคนส์	(Keynesian	Revolution)	ได้น�ามิติใหม่	ๆ	มาสู่การ

วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งท�าให้เราสามารถเข้าใจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้ดีขึ้น	 แทนที่เคนส์

จะใช้แนวคิดเร่ือง	 “อรรถประโยชน์”	 (utility)	 เขากลับแนวคิดทางจิตวิทยาและความเคยชิน	 แนวคิดเร่ือง

อ�านาจและสถาบันมาอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคและแรงงาน	รวมทั้งเน้นการมองภาพทั้งระบบเศรษฐกิจ

ที่ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาของมวลชน	การคาดหวังของกลุ่มธุรกิจการลงทุน

นอกจากน้ี	 เคนส์ยังเน้นบทบาทของอ�านาจรัฐโดยเสนอว่า	 ในโลกเศรษฐกิจที่ไม่สมบูรณ์แบบ

เศรษฐกิจไม่สามารถปรับตัวเองได้	 รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงโดยใช้มาตรการแบบผสมผสานเพื่อยกระดับ

การจ้างงานโดยตรง	 นับว่าเป็นแนวคิดที่ปูพื้นฐานให้รัฐใช้อ�านาจทางเศรษฐกิจจากข้างบนลงมาเพื่อควบคุม

กระบวนการทางเศรษฐกิจให้อยู่ในทิศทางท่ีต้องการได้ตลอดเวลา	อย่างไรก็ตาม	เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์

อ�านาจรัฐเคนส์มีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างมาก	เคนส์มองว่า	อ�านาจของกลุ่มผลประโยชน์	(ที่เราเรียกว่า	power	of	

vested	 interests)	 ไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าใดนักเมื่อเปรียบเทียบกับอ�านาจของเหตุผลและความคิด	

ด้วยเหตุนี้เคนส์จึงกล่าวว่ารัฐบาลย่อมมีความสามารถเสมอในการเกลี้ยกล่อม	 (โดยใช้หลักการและเหตุผล)	

ให้ธุรกิจเอกชน	ปฏิบัติตามค�าชี้แนะของรัฐในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้	 แนวคิดนี้สะท้อนให้

ปรัชญาเสรีนิยมแบบคลาสสิก	 ที่มองว่าทั้งรัฐและปัจเจกชนย่อมแสวงหาก�าไรและผลประโยชน์ของแต ่

ผู้ปกครองแผ่นดินจะใช้เหตุผลท�าให้ปัจเจกและรัฐมีแนวคิดทางสังคมข้ึนมาได้	 ซึ่ง	 ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์5 

มองว่าบริษัทธุรกิจเอกชนมีผลประโยชน์มหาศาลซึ่งไม่อาจจะเสียสละให้ใครได้	(แนวคิด	New	Right)	ดังนั้น	

4	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	อ้างแล้ว.		
5 ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	(2538).	เศรษฐศาสตร์การเมือง โลกทัศน์กับการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง.	โครงการพัฒนาต�ารา	

ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.		
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10-9แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

1.	 รัฐอาจถูกครอบง�าจากธุรกิจเอกชนซึ่งท�าให้รัฐกลายเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชน

ไปได้	(แนวคิดแบบ	Marxist	Left)

2.	 ถ้าเราถือว่าเศรษฐกิจเป็นเร่ืองของการเมืองแล้วเราคงจะต้องมองว่า	 เศรษฐกิจเป็นเรื่องการ

ควบคุมอ�านาจ	กลุ่มไหนมีอ�านาจกลุ่มนั้นก็สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ว่าจะท�าไรที่ไหน	ในระบบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามการศึกษาบนฐานคิดของปรัชญาแบบปฏิฐานนิยมทั้งแบบแนวคิดแบบอดัม	สมิธ	และ

เคนส์	ที่ให้คุณค่าอยู่บนการศึกษาข้อเท็จจริงและประสบการณ์	ที่มีอิทธิพลทางการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์

อยู่ในขณะนั้น	 ซึ่งท�าให้เศรษฐศาสตร์เมืองแบบนีโอคลาสสิก	 ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถ 

พิสูจน์ได้เชิงประจักษ์	 การศึกษาแบบปฏิฐานนิยมสะท้อนได้ออกมาเป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์	ที่ต้องมีการ

สังเกต	การสร้างตัวแบบ	การตั้งสมมติฐาน	การเก็บรวบรวมข้อมูล	และการพิสูจน์สมมติฐาน	ซึ่งถูกยอมรับ

และใช้อ้างอิงเป็นฐานของความรู ้ทั่วไปในตะวันตก	 ท�าให้การศึกษาดังกล่าวซ่ึงละเลยการศึกษาเชิง

ประวัติศาสตร์	 เพราะเห็นว่าการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์มักจะก�าหนดปัญหาที่จะศึกษาไว้กว้างจนเกินไป	

การน�าข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น	ไม่ได้น�าข้อมูลมาใช้ทดสอบทฤษฎีและไม่สามารถเชื่อมโยง

ทฤษฎใีห้เข้ากับข้อมลูได้	อกีทัง้การทดลองและหาความรูเ้ชงิประจกัษ์ก็มีความจ�าเป็นต้องใช้ทฤษฎีและเทคนิค

ทางสถิติเข้ามาศึกษา	 ถึงแม้เศรษฐศาสตร์การเมืองปัจจุบันจะใช้เทคนิคและสถิติในการศึกษาน้อยกว่า

เศรษฐศาสตร์แท้	ๆ	แต่ก็ยังน�ามาใช้อยู่ดี	โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยม	ที่ยังเห็นด้วยกับการ

พสิจูน์โดยใช้สถติิและทฤษฎ	ีการศกึษาแบบปฏฐิานนยิมสร้างข้อจ�ากดัในการศกึษาทางเศรษฐศาสตร์การเมอืง

ที่ไม่สามารถท�าการวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงได้อย่างถอนรากถอนโคน	 ในยุคของ	 คาร์ล	 มาร์กซ์	 ซึ่งเป็น

แนวคิดที่อยู่ตรงข้ามกับการศึกษาแบบปฏิฐานนิยม	และเน้นการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาแบบองค์รวมที่ได้

รับอิทธิพลการศึกษาวิเคราะห์	 รูปแบบของการปฏิวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อยู่บนฐานของ

สถิติและเทคนิคทางสถิติมาสู่การศึกษาวิเคราะห์ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถอนรากถอนโคน6	ซึ่งจะ

กล่าวต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องที่ 10.1.1 

6	 วินิต	 ทรงประทุม.	 (2541).	 “เศรษฐศาสตร์การเมือง.”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์. 

นนทบุรี:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	น.	386.
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10-10 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 10.1.2   การปฏิวัติทางความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์

การเมือง

ระบบเศรษฐกจิแบบ	“ทนุนิยม”	(capitalism)	ได้ท�าให้สงัคมโลกในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว	 ครอบคลุมหลายมิติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ระบบการผลิต	 ความเป็นอยู่	 สถาบันสังคมไปจนถึง

วัฒนธรรม	 ความคิด	 ความเชื่อ	 และศาสนา	 ในประวัติศาสตร์ทุนนิยมได้สร้างความเจริญทางวัตถุและ

เทคโนโลยีอย่างมาก	แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ความผันแปรทางสังคมและการสูญเสียหลายรูปแบบ	ความ

ไปถึงวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม	และความอับจนทางจิตวิญญาณ	 ในปัจจุบันน้ีระบบทุนนิยมได้ก้าวออก

จากโลกตะวันตกซ่ึงกระจายไปยังทุกส่วนของโลกแม้แต่ประเทศที่เคยเป็น	“สังคมนิยม”	 (socialism)	ก็ยัง

รับเอาแบบน้ีไปใช้กันมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน	ทุนนิยมยังคงเผยโฉมให้เราเห็น	 2	 หน้าตลอด

เวลา	นั่นคือ	ความเจริญทางวัตถุและความยากจนของสังคม	เม่ือทุนนิยมมีผลกระทบต่อโลกและชีวิตมนุษย์

ในประเทศต่าง	ๆ	อย่างมาก	จึงมีความจ�าเป็นที่เราต้องสนใจอย่างมากในการที่จะเข้าใจระบบน้ี	 เนื่องจากว่า

ทุนนิยมเป็น	 “ระบบเศรษฐกิจ”	 ชนิดหน่ึง	 เราจึงต้องมีความรู้ทางด้าน	 “เศรษฐศาสตร์”	 ทุนนิยมเป็นระบบ

เศรษฐกิจ	 แต่พาดพิงไปถึงเรื่องอื่น	 ๆ	 มากมายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 จิตวิทยา	 ฯลฯ	 

ดังนั้น	เศรษฐศาสตร์ที่สามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนนิยมจะต้องเป็นเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวการวิเคราะห์

แบบรอบด้าน	ซึ่งครอบคลุม	“ภาพทั้งหมด”	ของทุนนิยม	เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า	“เศรษฐศาสตร์การเมือง” 

(political	 economy)	 มีพลังสูงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทุนนิยมสมัยใหม่	 เนื่องจากมีความ 

ซับซ้อน	เมื่อระบบทุนนิยมเสรีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง	ปัญหาหลักของทุนนิยมก็ปรากฏตามมาด้วย

หลีกเลี่ยงไม่ได้	ปัญหาที่เรารู้จักกันมากคือ	

1.		ปัญหาสังคม

2.		วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	

3.		ปัญหาการผูกขาด

ทัง้	3	ปัญหานบัว่าเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วพนักบั	“มติิแห่งอ�านาจ”	ซึง่ฝังซ่อนตัวอยูใ่นหลกัการและโครงสร้าง

ของระบบทุนนิยมอย่างแยกไม่ออก	อาจสรุปได้ว่า	ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจะมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึนอยู่เสมอ

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ใช้แรงงานและผู้คนที่ท�างานอยู่ในสาขาต่าง	 ๆ	ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด	

เหน็จะเป็นการไร้อาชพี	หรือการว่างงานอย่างกว้างขวาง	การตกงานเป็นจ�านวนมากมาย	ย่อมท�าให้ผูใ้ช้แรงงาน

เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิตและการด�ารงชีพ	 การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ	 ทั้ง 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจและแรงงานสามารถปรับตัวได้ไม่ยาก	 แต่การตกต�่าทางเศรษฐกิจทั้งระบบย่อมให้

ผลร้ายแรงแก่ผู้คนทุกสาขา	วิกฤตการณ์ปี	1929	และการตกต�า่ของระบบตามมาในระยะต่อมาได้ท�าให้วงการ

ต่าง	ๆ	หมดความเชือ่ในเรือ่งการปรบัตนเองของระบบเศรษฐกจิเสร	ีความเชือ่ในทฤษฎเีศรษฐศาสตร์แผนเก่า
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10-11แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ก็ถูกสั่นคลอนไปด้วย	 ถึงแม้ว่าการปฏิวัติทางความคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบเคนส์	 จะท�าให้เกิด

การวิเคราะห์มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาใหม่แล้ว	ดังที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้าน้ี	แต่ยังคงไม่เพียงพอ	

จงึท�าให้มาร์กซ์ได้น�าเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ทนุนยิมในโลกของเขาทีเ่ป็นโลกทีเ่ตม็ไปด้วยความขดัแย้งของ

สรรพสิ่งทั้งหลาย	 แรงงานขัดแย้งกับหลักการความเจริญทางเศรษฐกิจ	 ขัดแย้งกับหลักมนุษยธรรม	คนจน

ขัดแย้งกับคนร�่ารวย	ฯลฯ	โลกเช่นน้ี	ชีวิตมนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยาก	มนุษย์ไม่มีความสุขต้องถูก

กดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ	 ความเป็นมนุษย์ได้สูญหายไป	 เพื่อที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสภาพ

ไร้มนุษยธรรม	 เราจะต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเรา	 แต่ความเข้าใจการอธิบายและการความเพียง

อย่างเดียวยังไม่พอ	ข้อส�าคัญคือ	เราจะต้องท�าการเปลี่ยนแปลงโลกด้วย

ในความคิดเห็นของมาร์กซ์	 การเปล่ียนแปลงโลกคือ	 การปฏิบัติการทางสังคม	 (social	 praxis)	 

ชนิดหนึ่ง	ในกระบวนการน้ีเราจะต้องท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	อย่างรอบด้าน	และต้องมอง

ลงไปให้ลึกถึงต้นตอแห่งความทุกข์ยากทั้งปวง	เราต้องสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างและต้องท�าการวิพากษ์	ส่ิงที่ด�ารง

อยู่อย่างถึงรากถึงโคน	“จิตใจวิพากษ์”	ของมาร์กซ์	นับว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการค้นหาสัจธรรม	มาร์กซ์	

ไม่ได้ท�าการวิพากษ์เท่าน้ัน	หากแต่ยังเสนอทางออกอีกด้วย	การปฏิรูป	ปรับปรุงเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ไม่อาจท�าให้

สถานการณ์ของชีวิตมนุษย์ดีขึ้นได้	ต้นตอความทุกข์ยากอยู่ในระบบ	เพราะฉะนั้นจะต้องยกเลิกระบบเก่าและ

สร้างระบบใหม่ขึ้นมา	สังคมใหม่ในอุดมคติของมาร์กซ์เป็นสังคมที่ไร้	“ความแปลกแยก”	เป็นถิ่นฐานที่มนุษย์

มีอิสรเสรี	มีความสุข	ไม่ต้องกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป	ความเป็นมนุษย์ได้กลับคืนมาอีกคร้ังหนึ่ง	

แนวคิดเกี่ยวกับวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมือง	เราอาจสรุปหลักการของมาร์กซ์	ออกเป็น	3	ข้อคือ7 

1.	 ในระบบเศรษฐกิจ	เราจะต้องให้ความส�าคัญในการวิเคราะห์เรื่อง	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ซ่ึง

จะมีทั้งมิติของความสอดคล้องกันและความขัดแย้งด�ารงอยู่ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจผู้คน	 2	 ฝ่าย	

ย่อมได้รบัผลประโยชน์บางอย่างแน่นอน	แต่ทีส่�าคญั	คอื	แต่ละฝ่ายจะได้ไม่เท่ากนั	คนทีม่อี�านาจ	มทีรัพยากร	

มีอิทธิพลมากกว่า	ย่อมได้รับผลประโยชน์มากกว่าความเหลื่อมล�า้ในการแบ่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มคนเหล่าน้ี

2.	 ในการวิเคราะห์เรื่องการแลกเปล่ียนและการแบ่งผลประโยชน์เราอาจมองไปที่การกระท�าและ

พฤติกรรมของมนุษย์	ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่มชนก็ได้	มาร์กซ์	เน้นการวิเคราะห์เรื่อง	“ชนชั้น

ทางเศรษฐกิจ”	เช่น	ชนช้ันแรงงานกับชนชั้นนายทุนนั้น	มองว่ากลุ่มคนที่อยู่ในชนชั้นใดชนชั้นหน่ึงมีแนวโน้ม

ที่มีพฤติกรรมเหมือนกัน	มีความต้องการและความใฝ่ฝันเหมือนกันมีวิถีชีวิต	เช่น	แรงงานกับทุน

3.	 ในระบบเศรษฐกิจ	จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ดังเช่นในระบบทุนนิยมการสะสมทุนจะ

เป็นตัวจักรส�าคัญส�าหรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง	 การสะสมทุนก่อให้เกิดการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม	อันน�าไปสู่การเจริญเติบโตของเมืองใหญ่	วิถีชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นมาพร้อม	ๆ	กับแบบแผนการ

บริโภคที่เน้นความฟุ้งเฟ้อ	ซึ่งกระตุ้นให้มีการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง	การ

วเิคราะห์เชงิระบบ	(system	analysis)	และการมองมติขิองการเปลีย่นแปลง	นบัว่าเป็นลกัษณะส�าคญัประการ

หนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสต์

7	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	(2538).	อ้างแล้ว.  



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-12 การวิเคราะห์การเมือง

กล่าวได้ว่าในทัศนะของมาร์กซ์	 ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูงในการเพิ่มศักยภาพ

ส�าหรับการสนองความต้องการของประชาชน	ทุนนิยมได้สร้างอุตสาหกรรม	ข้ึนมาที่มีประสิทธิภาพและมีพลัง

การผลิตสูงมาก	แต่ในระบบนี้ศักยภาพเช่นว่านี้ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อมวล

มหาชน	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบทุนนิยมเองเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงด้านหนึ่ง	 การผลิตของทุนนิยมถูก

กระตุ้นโดยหลักการ	“การแสวงหาผลประโยชน์ของเอกชน”	มากกว่าหลักการ	“ผลประโยชน์ของสังคมส่วน

รวม”	อีกด้านหนึ่งในระบบทุนนิยมมีความเหลื่อมล�้ากันมากระหว่างชนช้ันผู้ครอบครองปัจจัยการผลิต	(ทุน,	

ที่ดิน)	กับชนชั้นผู้ไร้ปัจจัยการผลิต	(แรงงาน)	ชนชั้นที่มีอ�านาจย่อมก�าหนดวิถีการผลิตและการใช้ทรัพยากร

เพื่อผลประโยชน์ของตน	(การแสวงหาก�าไรสูงสุด)	มากกว่า	การสนองความต้องการและการปรับปรุงวิถีชีวิต

ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ไร้อ�านาจ

ในแนวคิดของมาร์กซ์	ทุนนิยมไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน	ดังน้ัน	การวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์แบบธรรมดา	 ไม่อาจท�าให้เรามองเห็นทุนนิยมอย่างรอบด้านได้	 เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เน้น

การวิเคราะห์เชิงระบบจะช่วยให้เราได้ภาพทั้งหมดของทุนนิยมเราจะเห็นว่า	การครอบง�าของชนชั้นผู้มีอ�านาจ

ทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลต่อระบบสังคมวัฒนธรรมและการเมืองด้วย	 เช่น	 ค่านิยม	 ศาสนา	 ครอบครัว	 

การศึกษา	 โครงสร้างการเมืองและการบริหารรัฐกิจ	 ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมย่อมมีรัฐทุนนิยมและสังคม

ทนุนยิมรองรับอย่างสอดคล้องกนั	ดงัน้ัน	เราจงึอาจกล่าวได้ว่าปัญหาของระบบทนุนิยมก็คือ	ตวัระบบทนุนิยม	

กล่าวคือค�าว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่ได้หมายถึง	การวิเคราะห์เศรษฐกิจกับการเมืองหากแต่หมายถึง	การ

วิเคราะห์ทั้งระบบอย่างวิพากษ์โดยมองจากจุดยืนของชนชั้นที่ไร้อ�านาจไร้ทรัพยากร	ซึ่งไม่ค่อยจะได้รับผล

ประโยชน์จากความเจริญของระบบทุนนิยม

นอกจากจะวิเคราะห์การท�างานของกลไกทุนนิยมแล้ว	 มาร์กซ์ยังได้ให้ความส�าคัญในการมองเรื่อง

การขูดรีดเชิงคุณภาพ	(qualitative	exploitation)	ของระบบทุนนิยมอีกด้วยนั่นคือ	ปัญหาความแปลกแยก

ของคนท�างาน	(alienation)	ในองค์กรทนุนยิม	(เช่น	ในโรงงานลทัธิบชูาสนิค้า	หรอืการบชูาวตัถุ	(commodity	

fetishism)	จติส�านึกทีพ่ร่ามัว	อนัเน่ืองมาจากการครอบง�าทางอดุมการณ์	รวมทัง้ปัญหาการใช้ทรพัยากรอย่าง

ฟุ่มเฟือย	 ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม	 มาร์กซ์บอกว่าในระบบทุนนิยมทั้งแรงงานและธรรมชาติต่างก็ถูก

ขูดรีดอย่างหนัก	 เพื่อผลประโยชน์ของการสะสมทุนและก�าไร	 แนวคิดเกี่ยวกับการขูดรีดเชิงคุณภาพที่สร้าง

ความแปลกแยกให้แก่แรงงานและธรรมชาติ	 มีอิทธิพลสูงต่อพัฒนาการของเศรษฐศาสตร์แนวราดิคัล	 และ

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่	 ที่พัฒนาหลักในการวิเคราะห์ที่อยู่บนฐานของวิธีการวิภาษวิธีในยุค 

ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.1.2 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องที่ 10.1.2
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10-13แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องที่ 10.1.3   ปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์

การเมือง

ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์8	 กล่าวว่า	 การที่จะบอกว่า	 เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มองปัญหาทุกอย่าง

เป็นกลาง	 ปราศจากคุณค่า	 และการตัดสินทางคุณค่านั้น	 มีความเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างมากเนื่องจาก

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์	 จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงในเรื่องของการตัดสินคุณค่าได้	 จึง

ท�าให้เศรษฐศาสตร์ไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากค�าว่าอุดมการณ์ไปได้	ถึงแม้ว่าในอดีตจะไม่ต้องการที่จะกล่าวถึง

อุดมการณ์ก็ตาม	เนื่องจากอุดมการณ์ในทางเศรษฐศาสตร์ในอดีตนั้นเป็นเรื่องของการเมือง	ไม่เกี่ยวข้องกับ

ทางวิชาการ	 มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน	 เป็นต้น	 แต่มาในช่วงทศวรรษที่	 1960	 และ	 1970	 สังคมในระบบ

ทุนนิยมต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์มากมาย	นักเศรษฐศาสตร์จึงไม่อาจเถียงกันได้แต่ในเร่ืองทฤษฎ	ี

ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเริ่มเป็นศูนย์กลางของการอธิบายผนวกกับกระแสของนักเศรษฐศาสตร์

ฝ่ายซ้ายรุ่นใหม่	 ได้จุดประกายโลกทางเศรษฐศาสตร์ให้เข้ามาสนใจเรื่องทางอุดมการณ์	 ซึ่งจะต้องมี 

องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ	 โลกทัศน์	ที่เป็นระบบความเชื่อ	ค่านิยม	และเป็นระบบความคิดที่มีบทบาทส�าคัญ

ในการให้ความหมายแก่โลก	และก�าหนดชะตาของโลก	

เศรษฐศาสตร์การเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่มองถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคมใหญ่	 โดย

มองว่าการผลิตและการบริโภคเป็นวิถีทางทางเศรษฐกิจเพื่อรับใช้สังคมของกลุ่มชนในระบบเมือง	ดังนั้น

เศรษฐศาสตร์การเมืองจงึท�าการวิพากษ์เศรษฐกจิสมยัใหม่ทีเ่น้นในเรือ่งของการขยายตวัทางธรุกจิมากเกนิไป

จนลืมเป้าหมายท่ีส�าคัญของชีวิตมนุษย์	 และยังมีส่วนสนับสนุนสังคมที่เน้นการแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุ

และการค้า	ระบบท่ีเน้นการสะสมในเรื่องของทรัพย์สินและผลก�าไรเหล่านี้มีส่วนที่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และชวิีตของคนท�างานส่วนใหญ่	โดยตวัเศรษฐศาสตร์การเมอืงนัน้มองว่าในการมองปัญหาเศรษฐกจิเราจ�าเป็น

ต้องเอาโลกธรรมชาติ	และโลกของมนุษย์เข้าพิจารณาร่วมกัน	แม้ว่าในอดีตนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าตนเอง

มีหน้าที่เพียงศึกษาปัญหาเพียงเท่าน้ัน	การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของการเมือง	แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ต่าง	ๆ	

ได้มีความเปลี่ยนแปลงไป	นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกไม่ได้อยู่ในร้ัวของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว	พวกเขา

ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาให้กบันักการเมอืงและพรรคการเมอืงต่าง	ๆ	การตดัสนิใจทางการเมอืงต่าง	ๆ	จึงเกดิขึน้

บนพ้ืนฐานของนกัเศรษฐศาสตร์	และท�าให้นกัเศรษฐศาสตร์	กลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมือง	ซ่ึงมีอิทธิพล

ในการก�าหนดเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่าง	ๆ	ไม่มากก็น้อย	ซึ่งการน�าเสนอของนักเศรษฐศาสตร์ก็จะ

มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน	อุดมการณ์และโลกทัศน์	โดยในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองนั้น	

ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์9	ได้น�าเสนอว่าจะต้องน�าอุดมการณ์และโลกทัศน์มาวิเคราะห์ด้วย	โดยจะครอบคลุม	

3	มิติดังนี้	

8 เพิ่งอ้าง. 
9 เพิ่งอ้าง.  
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10-14 การวิเคราะห์การเมือง

1.		การน�าเสนอความเห็นเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจที่ด�ารงอยู่

2.		การหาเหตุผลมาสนับสนุนความชอบธรรม	(หรือความไม่ชอบธรรม)	ของส่ิงที่ด�ารงอยู่

3.		การน�าเสนอภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมในอุดมคติ	

โดยอุดมการณ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง	ก็จะเป็นสิ่งที่น�าเสนอเก่ียวกับระบบความคิดของมนุษย์	

ที่เศรษฐศาสตร์การเมืองจะน�าไปใช้เพื่ออธิบาย	และสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระท�าที่พวกเขาน�าไปใช้

ในการอธิบายการกระท�าที่พวกเขาด�าเนินการ	 ไม่ว่ามาตรการและการกระท�าเหล่าน้ันจะเป็นเครื่องมือชี้น�า

ส�าคัญในการช่วยให้มนุษย์เราสามารถมองเห็นระบบเศรษฐกิจการเมืองอย่างไร	มีปัญหาอย่างไร	 และระบบ

และสังคมในอุดมคติควรเป็นอย่างไร

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องที่ 10.1.3
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10-15แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ตอนที่ 10.2

การวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	10.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	10.2.1		แนวคิดและกรอบการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องท่ี	10.2.2		วิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง	ๆ	

เรื่องท่ี	10.2.3		ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวคิด
1.		 	การน�าเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ภายใต้อุดมการณ์ทางเศรษฐศาสตร์

การเมืองที่เน้นการวิเคราะห์ในมิติเศรษฐกิจและการเมือง	

2.	 	การน�าเสนอวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองบนฐานการวิเคราะห์ระบบทุนนิยม	

3.		 	ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นมีความจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ในหลาย	ๆ	ด้าน	มี

ความหลากหลาย	เน้นวิธีการไดอะเลคติค	และวิพากษ์อย่างเข้มข้น	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	10.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายแนวคิดและกรอบการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองได้

2.		อธิบายวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง	ๆ	ได้

3.		น�าเสนอข้อแนะน�าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองได้
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10-16 การวิเคราะห์การเมือง

ความน�า

ในการวเิคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมอืง	ผู้เขยีนได้ท�าการศึกษาแนวคิดและกรอบในการวเิคราะห์	

และวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง	ๆ	รวมถึงข้อเสนอในการวิเคราะห์

เรื่องที่ 10.2.1   แนวคิดและกรอบการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์

การเมือง

ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 และกนกศักดิ์	 แก้วเทพ10	มองว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท�าความ

เข้าใจถึงแนวคิดและกรอบการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง	 นอกจากนี้ได้เสนอว่าจุดร่วมที่เป็น

ลักษณะร่วมกันของบรรดาส�านักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่หลากหลายเหล่านี้

1.  การวเิคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมอืงเน้นทีก่ารวพิากษ์ (critical)	เพราะการวเิคราะห์ดงักล่าว

เท่ากับเป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ในสังคม	โดยต้องการเน้นให้มีการ

ตั้งค�าถามต่อข้อสรุปต่าง	 ๆ	ที่เราได้รับตกทอดมาจากอดีต	 ในกระบวนการนี้เป็นการคัดของปลอมออกจาก

ของจริง	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	เป็นการแยกปรากฏการณ์ออกจากเนื้อแท้	ซึ่งในที่สุดแล้ว	การวิพากษ์อย่าง

ถึงที่สุดก็จะน�าไปสู่ความจริงที่เป็นแก่นแท้ท่ีซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ที่เรามองเห็น

2.  การวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมอืงเน้นทีก่ารวเิคราะห์แบบเป็นองค์รวม (holistic or totality) 

เพราะการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ให้ความส�าคญัหลกัทีปั่จเจกชน	หากแต่เน้นทีค่วามสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างบคุคล

ต่าง	ๆ	ตวัแปรทีใ่ช้วิเคราะห์จงึไม่ใช่ตวัแปรนามธรรม	เช่น	ระดบัราคา	อตัราดอกเบีย้	ฯลฯ	โดยจะมองทีม่นษุย์

เป็นหลัก	 ดังนั้นการศึกษาแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองจะพยายามเน้นและให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาของ

สังคมทั้งสังคมที่เป็นหน่วยรวม	โดยมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง	ๆ	ของสังคมที่ซ้อนทับกัน

อยู่อย่างหลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	

ด้านการเมือง	 ด้านสังคม	ด้านวัฒนธรรม	 และด้านศาสนาและอุดมการณ์	 ทั้งน้ีเนื่องจากว่าปัจจัย 

ต่าง	ๆ	ในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมล้วนมีความเก่ียวพันร้อยรัดกันเป็นระบบ	ซึ่งหากเราเน้นวิเคราะห์ 

 

10	 ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 และกนกศักดิ์	 แก้วเทพ.	 (2547).	มาศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองกันเถิด.	 เอกสารอัดส�าเนา.	

ม.ป.ท.	
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10-17แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปัญหาเศรษฐกิจให้อยู่ในขอบเขตแคบ	ๆ	เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	โดยไม่เชื่อมโยงไปถึงปัจจัย

อื่น	ๆ	ในสังคม	เราก็อาจไม่เข้าใจระบบทั้งหมดได้	และที่ส�าคัญมากไปกว่านั้นก็คือ	เราจะไม่สามารถอธิบาย

ได้ว่า	ท�าไมปัญหาทางเศรษฐกิจหลายเรื่องจึงยังด�ารงอยู่ได้	ทั้ง	ๆ	ที่ก่อให้เกิดผลกระทบถึงชีวิตของผู้คนใน

สังคมอย่างมากมาย

3.  การวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองเน้นที่การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ (historical 

analysis)	 เพราะการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ยืนยันแก่เราได้เป็นอย่างดีว่า	สังคมมีพัฒนาการ	มี

การเคลื่อนไหว	 และมีการเปล่ียนแปลง	 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า	 มีพลวัต	 (dynamic)	 มิใช่สังคมที ่

หยุดนิ่งอยู่กับท่ี	(static)

4.  การวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองเน้นวิเคราะห์ที่ความขัดแย้งและการขัดกัน (conflict 

and contradiction)	 การวิเคราะห์ดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏิเสธเรื่องความสมดุลหรือความราบเรียบของ

ระบบสังคม	หากแต่เชื่อว่า	พัฒนาการของระบบสังคมน้ันเกิดจากพลังผลักดันที่มีลักษณะเก่ียวข้องกับความ

ขัดแย้ง	 และการต่อสู้ระหว่างปัจจัยที่ขัดแย้งกัน	 การวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองจะชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า	ในท่ามกลางกระบวนการพัฒนาการของระบบสังคมที่เป็นอยู่นั้น	มีความขัดแย้งเกิดข้ึนในลักษณะ

ใดบ้าง	 ความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ภายในระบบสังคมหรือไม่	 หรือเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง	 มีปัญหา 

อะไรบ้างที่เราไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ได้อีกต่อไป	และท�าไมพัฒนาการสังคมแบบถอนราก 

ถอนโคนจึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.2.1 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2 เรื่องที่ 10.2.1

เรื่องที่ 10.2.2  วิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง ๆ 

ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์11	 ได้น�าเสนอ	การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นการวิเคราะห์ระบบ

ทุนนิยมว่าต้องท�าการวิเคราะห์ใน	3	มิติดังต่อไปนี	้

1.  การแข่งขัน มิติแนวนอน หรือการแข่งขันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 โดยมี

การแลกเปลี่ยนในตลาดเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด	ในทุนนิยมการเเข่งขันส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยผ่าน	“กลไตลาด” 

(ในตลาดเศรษฐกิจ)	หรือ	“กลไกการเมือง”	เช่น	การเลือก	(ในตลาดการเมือง)	มิตินี้เรียกว่า	“มิติแนวนอน”  

 

 
11	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	(2538).	อ้างแล้ว. 
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10-18 การวิเคราะห์การเมือง

(horizontal)	เพราะว่าการแข่งขันด�าเนินไประหว่างหลายฝ่ายที่มีอ�านาจเท่าเทียมกันในสถานการณ์เช่นน้ี	ไม่มี

ใครครอบง�าใครทุกฝ่ายสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระเสรี

2.  การควบคมุ	มิตินี้เกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	ที่มีลักษณะเด่นของการใช้อ�านาจ

อิทธิพล	และการบีบบังคับซ่ึงจะมีฝ่ายหนึ่งอยู่เหนืออีกฝ่ายหน่ึง	นาย	ก.	จะควบคุมนาย	ข	.ได้	ก็คงจะต้องมี

อ�านาจอะไรบางอย่างอยู่เหนือนาย	 ข.	 ในระบบทุนนิยม	 (หรือระบบอ�านาจนิยมทั่วไป)	 การควบคุมคือ	

เอกลักษณ์ของสถานที่ท�างานและการจัดการองค์ทั่ว	ๆ	ไป	มิตินี้เรียกว่า	“แนวตั้ง”	 (vertical)	ก็เพราะว่าใน

โครงสร้างนี้	 มีฝ่ายหน่ึงอยู่เหนือกว่า	 เเละมีอ�านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง	 ฝ่ายอยู่ข้างบนออกค�าสั่ง	 ฝ่ายที่อยู่

ข้างล่างรับค�าสั่งซึ่งต้องปฏิบัติตามสรุปแล้ว	 ต้องมีอ�านาจเสียก่อนถึงจะมีครอบง�าหรือควบคุมได้	 ในที่นี	้ 

เราอาจให้ค�านิยามเบื้องต้นได้อ�านาจคือ	ความสามารถที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการโดยท�าให้

อกีฝ่ายหนึง่ต้องสญูเสียอย่างรุนแรง	(หรือบางทกีารขูเ่ฉย	ๆ	อาจท�าให้บรรลุเป้าหมายได้เหมือนกนั)	นอกจากนัน้	

อ�านาจยังหมายถึง	ความสามารถของฝ่ายหน่ึงในการควบคุมการรับรู้ข่าวสารของอีกฝ่ายหนึ่ง	 ซึ่งเป็นเหตุให้

ฝ่ายที่ครอบง�าสามารถมีอิทธิพลเหนือรสนิยมและความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง	 และสามารถแสวงหาผล

ประโยชน์ได้อย่างสบาย	โดยทั่วไปจะไม่มีการใช้อ�านาจแบบโจ่งแจ้ง	แต่จะมีการวางเงื่อนไขบางอย่างไว้	และ

ให้ฝ่ายที่ไม่มีอ�านาจท�าการ	“เลือก”	ภายใต้เงื่อนไขนี้	ซึ่งเป็นการเลือกอย่างมีขีดจ�ากัดมาก

3.  การเปลี่ยนแปลง	 ในระบบเศรษฐกิจท่ามกลางพัฒนาการที่ไม่มีวันหยุด	 การเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างเกี่ยวกับวิธีการท�างานของระบบจะเกิดขึ้นเสมอและมีผลกระทบต่อระบบในระบบทุนนิยม	การสะสมทุน

ในอัตราสูง	จะช่วยให้มีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ	และบางทีขยายออกไปทั่วโลกด้วยทุนนิยมกับการ

เปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเพื่อแสวงหาก�าไร	 และเพ่ือสร้างอาณาจักรใหญ่โต 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลาย	ๆ	ตัวและตัวระบบทุนนิยมเองก็เปลี่ยนไปด้วย	เช่น	เปลี่ยนจาก

ระบบทุนนิยมเสรี	กลายเป็นทุนนิยมสังคม	(social	market	economy	แบบเยอรมนี	เป็นต้น)	การมองมิติ

เวลาจะท�าให้เรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน	ทุนนิยมเมื่อศตวรรษที่	19	ย่อม

แตกต่างกับในศตวรรษท่ี	20	หรือ	21

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2 เรื่องที่ 10.2.2
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10-19แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

เรื่องที่ 10.2.3  ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมอืง

ปรีชา	 เป่ียมพงศ์สานต์12	 ได้อธบิายข้อแนะน�าเก่ียวกับการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง	 หมายถึง	

ศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการ	4	ข้อด้วยกันคือ	

1.		 เศรษฐศาสตร์การเมือง	 เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมีหลายด้าน	 หลายมิติ	 

ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่เน้นการมองรอบด้าน	มองภาพรวม	การวิเคราะห์สังคมมองว่าสังคมมนุษย์

มีองค์ประกอบ	3	อย่างคือ	 เศรษฐกิจ	การเมือง	และทัศนะทางสังคม	ซึ่งนับเป็นการวิเคราะห์ภาพทั้งหมดที่

ใหญ่โตมาก

2.		 เศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่า	 รูปแบบความส�าคัญระหว่างกลุ่มสังคมมีหลายอย่างแต่ท่ีส�าคัญ

ที่สุดคือรูปแบบของความขัดแย้งเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางชนชั้น	โดยเน้น

การศึกษาผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของชนชั้นที่ส�าคัญ	ๆ	ของสังคม	ซึ่งรวมไปถึงความแตกต่างกันทางด้าน

วิถีชีวิต	ทัศนะ	สังคม	และอ�านาจ	 อิทธิพล	มองจากแง่นี้แล้ว	 ชนชั้นอ�านาจเป็นเรื่องที่อยู่ตรงศูนย์กลางของ

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

3.		สังคมทุกสังคมจะมีความขัดแย้งในระบบ	ซึ่งก่อให้เกิดพลังไดอะเลคติค	อันเป็นพลังที่จะท�าให้

สังคมเกิดการเคลื่อนไหวเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่เก่ียวกับพันธนาการทางเศรษฐกิจและสังคม	โดย

ยึดปรัชญาว่า	สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ระบบสังคมย่อมเปลี่ยนจากระบบหน่ึงไป

สู่อีกระบบหนึ่งเสมอ

4.		ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในหลักการส�าคัญที่เรียกกันว่าจะต้องท�าการวิพากษ์สิ่งที่

ด�ารงอยู่จนถึงที่สุด	 “วิพากษ์”	 หมายความว่า	 ต้องท�าความเข้าใจโดยเข้าไปให้ถึงรากถึงโคนของปัญหา	 เม่ือ

เข้าใจแบบนี้แล้วจะรู้ได้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไร	 สิ่งที่ด�ารงอยู่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่มนุษย์อย่างไร	

สิ่งที่พึงปรารถนาควรจะเป็นอย่างไร	 มองจากแนวคิด	 “วิพากษ์”	 แล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปรับปรุง 

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองต้องการเห็นสังคมที่บริหารจัดการแบบ	 “สังคมนิยม”	 แทนระบบ	

“มือใครยาวสาวได้สาวเอา”	ของทุนนิยม	ต้องการเห็นพลเมืองในสังคมร่วมกันก�าหนดนโยบายการผลิตและ

การท�างาน	ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของเพื่อนมนุษย์ทุกคน	 ไม่ใช่เพื่อ

ตอบสนองความโลภและก�าไรของคนส่วนน้อย	แต่เราไม่ใช่พวก	“พระ”	ที่ต้องการจะเสียสละหรือเรียกร้อง

ให้ทุกคนเสียสละ	เพราะระบบสังคมนิยมจะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีข้ึน

สงัคมนยิมไม่ใช่เป้าหมายอดุมการณ์ส�าหรบัอนาคตอนัไกล	เพราะการต่อสูป้ระจ�าวนัในเรือ่งปากท้อง	

และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย	 และสิทธิเสรีภาพ	 เชื่อมโยงกับการสร้างสังคมนิยมในอนาคต	 การสร้าง 

 

12 เพิ่งอ้าง.		
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10-20 การวิเคราะห์การเมือง

สังคมใหม่กับการต่อสู้ประจ�าวันแยกออกจากกันไม่ได้	ถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยและเสรีภาพ	เราจะมีอุปสรรค

ในการสร้างสังคมใหม่	ถ้าประชาชนรากหญ้าไม่รวมตัวกันสู้เพื่อชีวิตที่ดีในวันนี้	 อย่าไปหวังว่าเราจะสามารถ

สร้างสังคมใหม่ในวันข้างหน้า

ทุนนิยมเป็นระบบที่สร้างพลังการผลิตมหาศาล	 แต่ในขณะเดียวกันมันน�าไปสู่สงครามและวิกฤต	

และทุนนิยมสร้างความเหลื่อมล�้าระหว่างคนจนกับคนรวย	ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจนี้	 น�าไปสู่ความ 

เหลือ่มล�า้ทางการเมอืงและความพยายามของผู้มอี�านาจทีจ่ะกีดกันสทิธิเสรภีาพของคนส่วนใหญ่ในทกุประเทศ

ของโลก	มันน�าไปสู่เผด็จการอ�ามาตย์ในไทย	น่ีคือสาเหตุที่เราต้องการสร้างสังคมใหม่แห่ง	“สังคมนิยม”

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2 เรื่องที่ 10.2.3
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10-21แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ตอนที่ 10.3

แนวคิดการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางส�านักเศรษฐศาสตร์

การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	10.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	10.3.1		เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วงมาร์กซ์

เรื่องท่ี	10.3.2		เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์	

  

แนวคิด
1.		 	เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสต์	พัฒนามาจากแนวความคิดของคาร์ล	มาร์กซ์	(ค.ศ.	

1818-1883)	นักคิด	นักเขียน	นักปรัชญา	และนักวิพากษ์สังคมชาวเยอรมนี	ที่มีช่ือเสียง

เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคนหนึ่ง	 มาร์กซ์ไม่เห็นด้วยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ

สงัคมอตุสาหกรรมในยคุของเขา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศอังกฤษจงึลกุขึน้มาต่อต้าน

ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์	 เปิดโปงธรรมชาติ	 และความโหดร้ายทารุณของระบบเศรษฐกิจ

แบบนี้	 พร้อมน�าเสนอแนวทางแก้ไขแนวความคิดของมาร์กซ์ต่อมาได้กลายเป็นพ้ืนฐาน

ทางทฤษฎีที่ส�าคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกแนวหนึ่ง	 ที่มีความแตกต่าง 

ไปจากเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยม	เน้นการวิพากษ์อย่างถึงรากถึงโคน	เป็นต้น	

2.	 	แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์	เป็นแนวคิดที่รู้จักกันหรือที่รู้จักกันในนามของ

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่	หรือเศรฐศาสตร์แบบราดิคอล	มีแนวคิดที่ส�าคัญที่

น�ามาใช้เป็นรากฐานของการวิเคราะห์	 ซึ่งล้วนแต่รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของคาร์ล	 

มาร์กซ์	 แต่จะต่างจากเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์อยู่บ้าง	 ในประเด็นของการให้

ความสนใจของการเมืองโลกที่	 3	 มองทุนนิยมในแง่ลบมากกว่าแนวคิดแบบมาร์กซิสต์

ดั้งเดิม	เป็นต้น	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	10.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายเศรษฐศาสตร์การเมืองช่วงมาร์กซ์ได	้

2.		อธิบายเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์ได	้
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10-22 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 10.3.1  เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วงมาร์กซ์

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวมาร์กซิสต์	พัฒนามาจากแนวความคิดของคาร์ล	มาร์กซ์	 (Karl	Marx,	

ค.ศ.	1818-1883)	 นักคิด	นักเขียน	นักปรัชญา	และนักวิพากษ์สังคมชาวเยอรมนี	ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกัน

มากที่สุดคนหนึ่ง	 มาร์กซ์ไม่เห็นด้วยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมอุตสาหกรรมในยุคของเขา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษจึงลุกขึ้นมาต่อต้านด้วยการวิพากษ์วิจารณ์	เปิดโปงธรรมชาติ	และความ

โหดร้ายทารุณของระบบเศรษฐกิจแบบนี้	พร้อมน�าเสนอแนวทางแก้ไขแนวความคิดของมาร์กซ์ต่อมาได้กลาย

เป็นพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่ส�าคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกแนวหนึ่ง	 ที่มีความแตกต่างไปจาก

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 เศรษฐศาสตร์การเมืองแนว 

มาร์กซิสต์	เป็นแนวคิดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยมอย่างถึงรากถึงโคน13

อย่างไรก็ตาม	ทัศนะของมาร์กซ์ในระดับหน่ึง	 ก็ไม่ต่างไปจากทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวทุนนิยมเท่าใดนัก	กล่าวคือยังให้ความส�าคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมาก	โดยมองว่าเป็นพื้นฐานของ

การเมืองและสังคม	แต่สิ่งที่มาร์กซ์ต่างจากส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยมอย่างชัด	คือมาร์กซ์ไม่

ได้เน้นที่ปัจจัยทางด้านวัตถุอย่างแนวทุนนิยม	แต่เน้นที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่า	(เรียกอย่างเป็น

ทางการว่า	“ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต”	the	social	relations	of	production	

หรือย่อ	ๆ	ว่า	“ความสัมพันธ์ทางการผลิต”	production	relations)	ยิ่งไปกว่านั้น	มาร์กซ์ยังให้ความส�าคัญ

กับแรงงานของมนุษย์	 (labor)	อย่างมาก	ในฐานะที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต-การสร้างมูลค่าต่าง	ๆ	และ

เป็นพื้นฐานของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย	นอกจากนี้	 แรงงานยังเป็นสิ่งที่สร้างความมั่งคั่งให้กับ

ชนชั้นนายทุนในรูปของมูลค่าส่วนเกิน	 (surplus	 value)	 ซึ่งมาร์กซ์เห็นว่าเป็นความอยุติธรรมของระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเป็นสิ่งที่ต้องขจัดให้หมดไปด้วยการปฏิวัติของชนชั้นแรงงาน14

	 ในทัศนะของมาร์กช์	 การผลิตหรือเศรษฐกิจนั้นเริ่มจากมนุษย์เรามีความจ�าเป็นต้องติดต่อ

สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเอง	ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับธรรมชาติ	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กบัมนษุย์และมนษุย์กบัธรรมชาตใินกระบวนการผลตินีเ้อง	ทีม่าร์กซ์ถอืว่าเป็นพืน้ฐานหรอืเป็นพลงัขบัเคลือ่น

สังคมมนุษย์ที่เป็นมาในอดีต	ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคต	เพราะฉะน้ัน	การท่ีจะเข้าใจสังคม

มนุษย์	 เราจ�าเป็นจะต้องท�าความเข้าใจกับกระบวนการผลิต	 หรือกระบวนการพัฒนาของแรงงานว่ามีการ 

ก่อรูปขึ้นมาได้อย่างไร	 ในลักษณะใด	 ในช่วงเวลาใดของประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์	 และจากกระบวนการ

ผลตินีท้ีม่นษุย์เราเรยีนรูท้ีจ่ะรูจ้กัตนเอง	สงัคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองพร้อม	ๆ	กันไปในขณะเดียวกัน	มาร์กซ์

เสนอว่าหากเราต้องการเข้าใจสังคมมนุษย์	 เราต้องท�าความเข้าใจกับเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นตัวก�าหนด 

 

13	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	(2557).	รัฐศาสตร์แนววิพากษ์.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.		
14 เพิ่งอ้าง. 
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10-23แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

กระบวนการผลิตของมนุษย์ในสังคม	 ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งประวัติศาสตร์	 หรือที่มาร์กซ์เรียกว่า	 “วิถีการ

ผลิต”	 (mode	 of	 production)	ความสัมพันธ์สองระดับดังกล่าวข้างต้น	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์	 และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 เป็นสิ่งที่มาร์กซ์ให้ความส�าคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์การเมืองของเขา	ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรู้จักกันในนามของ	“ประวัติศาสตร์วิภาษวิธี”	หรือ	“วัตถุนิยม

ประวัติศาสตร์”15

แนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มาร์กซ์น�าเสนอนั้น	 เต็มไปด้วยการกดขี่ขูดรีด	 ไม่ได้

วิวัฒนาการเป็นในลักษณะที่เป็น	equilibrium	คือในแนวทางที่ทุกฝ่ายต่างพอใจในประโยชน์ที่ตนได้รับตาม

แนวคิดของพวกเสรีนิยมยุคต้น	เช่น	อดัม	สมิธ	การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วย

การต่อสู้และการปฏิวัติ	 คือเมื่อกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ถูกขูดรีดได้พัฒนาถึงขั้นพร้อมเต็มที่ก็จะเกิดการปฏิวัติ

สงัคม	และท้ายสดุกลุม่ต่อสูก้จ็ะได้รบัชยัชนะเสมอ	ซึง่ท�าให้ระบบกรรมสทิธิใ์นปัจจยัการผลติและระบบชนชัน้

เปลี่ยนแปลงไป	 จะเห็นได้ว่าในทุกครั้งที่ยุคประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป	 จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตจากคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งไปสู่คนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหน่ึงทุกครั้ง	

หลักแนวคิดวิภาษวิธีเดิมของเฮเกล	 ในกระบวนการการถกเถียงกันนี้	 ได้มีการพัฒนาแนวคิดท่ีมี

ขอบเขตกว้างขึ้น	คือ	เชื่อว่าสรรพสิ่งจะประกอบด้วย	2	เหตุปัจจัย	คือ	เหตุปัจจัยหนึ่งเสนอ	(Thesis)	อีกเหตุ

ปัจจัยหนึ่งเป็นปฏิเสธ	 (Antithesis)	 เมื่อเหตุปัจจัยทั้งสองด้านน้ีมาปะทะกัน	 ก็จะก่อให้เกิดข้อสรุปใหม่ขึ้น

มาอีกเรียกว่า	“Synthesis”	เพื่อความเข้าใจนักวิชาการบางท่านได้เรียบเรียงภาษาใหม่	โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	

คือ	 ข้อเสนอ	 (Thesis)	 ปะทะข้อปฏิเสธ	 (Antithesis)	 ก่อให้เกิดข้อสรุปใหม่	 ถัดจากนั้นข้อสรุปใหม่ก็ 

สร้างภาวะข้อเสนอขึ้นมาอีกอย่างน้ีเรื่อยไป	 โดยข้อสรุปใหม่	มิใช่เกิดจากการท�าลายกันระหว่างข้อเสนอ	กับ 

ข้อปฏิเสธ	 แต่เป็นการเช่ือมโยงให้เกิดข้อเสนอใหม่	 ทั้งนี้เพราะสิ่งของทุกชนิดมีภาคปฏิเสธในตัวเอง	ท�าให ้

สิ่งต่าง	ๆ	เปลี่ยนไปจากเดิม	ดังน้ันสภาพปฏิเสธหรือตรงข้ามและขัดแย้งเป็นคุณลักษณะของสรรพสิ่งท่ีเป็น

อยู่	เมื่อขัดแย้งปะทะกันก็จะก่อให้เกิดส่ิงใหม่	จากสิ่งใหม่ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก	กระบวนการดังกล่าว

นีจ้ะด�าเนนิต่อไปจนกระทัง่บรรลถุงึความเป็นจรงิอนัแน่นอน	ซึง่เฮเกล	เรยีกว่า	ความสมับูรณ์	(The	Absolute)	

กล่าวคือ	หลักวิภาษวิธีนี้จะน�าไปสู่การบรรลุถึงสัจจะได้	 โดยผ่านการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างความคิดที่ตรง

กันข้ามมาร์กซ์	 ได้มองแนวคิดของเฮเกล	 ข้างต้นว่า	 เป็นหลักปรัชญาเชิงจิตนิยมวิภาษวิธี	 (Dialectical	 

Idealism)	ที่เชื่อว่าความจริงคือจิต	ซ่ึงเป็นนามธรรมโดยพื้นฐาน	คือ16

1.		 จิตใจ	 (ความคิด)	 ของมนุษย์เท่าน้ันเป็นสิ่งที่แท้จริง	 ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏอยู่และเป็นจริงได้

เพราะจิตใจมนุษย์รับรู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม	เพราะถือว่าถูกก�าหนดโดยสภาพแวดล้อม	

2.		จิตใจมนุษย์นั้นท�างานในรูปของกระบวนการ	(process)	

3.		กระบวนการนั้น	 คือ	 กระบวนการวิภาษวิธี	 จิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่หยุดน่ิง	เปลี่ยนแปลงและ

ท�างานตลอดเวลา	จิตใจมนุษย์ท�างานในรูปของการเสนอความคิด	(idea)	และความพยายามที่จะหาความคิด 

ขัดแย้ง	(conflicting	idea)	ซ่ึงท�าให้เกิดข้อสรุปใหม่	แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด	

15 เพิ่งอ้าง. 
16	พลศักด์ิ	จิรไกรศิริ.	(2522).	ความคิดทางการเมืองตะวันตก.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ.		
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10-24 การวิเคราะห์การเมือง

จากแนวคิดส่ิงที่เป็นนามธรรมของเฮเกล	ซึ่งเก่ียวกับหลักวิภาษวิธีหรือวิธีการไดอะเลคติค	(Dialec-

tic)	มาร์กซ์ได้น�ามาประยุกต์เพื่ออธิบายกฎการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ	เกิดเป็นแนวคิดที่นักวิชาการหลายคน

ได้สรุปไว้	ดังนี้17

1.		 ถือว่าสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายเก่ียวข้องกัน	ต่างก�าหนดซึ่งกันและกัน	พึ่งพาอาศัยกัน

และมีผลกระทบกระเทือนต่อกัน	 จะเข้าใจปรากฏการณ์ได้ต้องพิจารณาปรากฏการณ์	ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพ

แวดล้อม	เพราะถือว่าถูกก�าหนดโดยสภาพแวดล้อม	

2.		ธรรมชาติย่อมอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอยู่เสมอโดยไม่หยุดนิ่ง	 มี

ทั้งเจริญขึ้นและเส่ือมลง	มีสิ่งที่เกิดให้และส่ิงที่มันต้องสลายตัวไป	

3.		การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณก่อนแล้วจึงน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลง

คุณภาพ	เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่มองไม่เห็นไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเปิดเผย	เปลี่ยนแปลง

ทีละน้อยทางปริมาณไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพอย่างฉับพลัน	 โดยกระโดดจากสภาพหนึ่งไปสู ่ 

อีกสภาพ	

4.	 วิธีการแบบไดอะเลคติค	 ถือว่าขบวนการพัฒนามิได้เกิดขึ้นโดยการผสมกลมกลืน	 แต่เป็นการ

ต่อสู้ของสิ่งที่ขัดแย้งกัน	 สรรพสิ่งมีความขัดแย้งภายใน	สิ่งเดียวกันจะมีท้ังด้านบวกและลบ	มีของเก่าและ

ของใหม่	มีสิ่งที่เสื่อมและส่ิงที่เจริญ	การต่อสู้ขัดแย้งกันภายในของสรรพสิ่งนี้ท�าให้เกิดการพัฒนา	ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณไปสู่การเปลี่ยนทางคุณภาพ

โดย	มาร์กซ์	ได้แบ่งประวัติศาสตร์ในทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็นดังน้ี18

1.  ยุคดั้งเดิม (Primitive Society)	 ในยุคนี้มีจ�านวนประชากรน้อย	 ในขณะที่ทรัพยากรการผลิตมี

มากมาย	ไม่มีเทคโนโลยีสูง	ผลผลิตคุณภาพต�่า	มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้น้อยมาก	ฉะนั้นในยุคนี้

จึงไม่มีระบบชนชั้น	 ไม่มีการขูดรีด	 มนุษย์ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	 ปัจจัย

การผลิตเป็นของชุมชน	ในยุคดังกล่าวน้ีมาร์กซ์มองว่ายังคงไม่เกิดการขูดรีดและความขัดแย้งทางชนชั้น	

2.  ยุคทาส (Slavery)	ต่อมาเมื่อสังคมเร่ิมมีจ�านวนประชากรมากขึ้นและมีความเจริญข้ึน	เกิดมีการ

ท�ากสิกรรม	 และมีความต้องการแรงงานมากขึ้น	 จึงได้เกิดกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงและมีอ�านาจ

มากกว่ายึดเอาแรงงานของผู้อื่นมาเป็นของตน	 และได้เกิดระบบทาสขึ้น	 ในยุคนี้เองที่ระบบชนชั้นและ

กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตได้เกิดขึ้น	โดยทาสเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของระบบการผลิต	ส่วนเจ้าทาสเป็นเจ้าของ

ปัจจัยในการผลิตและเป็นชนชั้นปกครอง	 อันหมายถึง	 เกิดมีบุคคลกลุ่มหนึ่งยึดเอาแรงงานของผู้อื่นมาเป็น

สมบัติของตนให้ส่งผลผลิตส่วนเกินให้ตน	บังคับเอาเชลยศึกและคนในสังคมเดียวกันให้กลายเป็นทาส	จาก

เหตุการณ์นี้ก่อเกิดระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและชนชั้น	 เกิดการขูดรีดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 กล่าวคือ	 

 

ฝ่ายนายทาสเจ้าของที่ดินและเจ้าของทาสยึดเอาแรงงานของทาสส่วนเกินเป็นของตนโดยตรง	ขณะที่ทาสไม่

ได้เป็นเจ้าของแม้แต่แรงงานและชีวิตของตน	ระบบทาสนี้ก่อให้เกิดคนมั่งมี
17 เพิ่งอ้าง.	
18	ณัฐ	ธารพานิช	และจิตรลดา	อุดมประเสริฐกุล.	(ม.ป.ป.).	คอมมิวนิสต์คืออะไร.	โครงการเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ	

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	เอกสารอัดส�าเนา.	ม.ป.ท.	
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10-25แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

3.  ยุคศกัดนิา (Feudalism)	ต่อมาจะเห็นได้ว่าทาสเริ่มจะมีความไม่พอใจ	มีการรวมตัวกันเรียกร้อง

สิทธิเสรีภาพต่าง	ๆ	บรรดาเจ้าของที่ดินเริ่มปลดปล่อยทาสและลดการใช้ก�าลังลงโดยหวังว่าทาสเหล่านั้นจะ

ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เกิดเป็นระบบไพร่ขึ้นแทน	กล่าวได้ว่ายุคศักดินา	 เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไป

จากสังคมเจ้าทาส	 เนื่องจากว่าแรงงานทาสเริ่มก่อการปฏิวัติขึ้น	 จึงเกิดการเปลี่ยนความสัมพันธ์ในการผลิต

จากระบบเจ้าทาสเป็นระบบขุนนางศักดินา	 จากเจ้าทาสก็มาเป็นขุนนางเจ้าของที่ดิน	 ส่วนทาสเปลี่ยนมาเป็น

ชาวนาหรือทาสติดที่ดิน	 ซึ่งมีลักษณะเป็นไพร่	 ทาสถูกปลดปล่อยและให้เช่าท�ากินในที่ดินของเจ้าของที	่ 

การขูดรีดในระบบขุนนางเป็นในลักษณะบังคับให้ชาวนาผู้เป็นไพร่ส่งมอบผลผลิตและแรงงานส่วนหน่ึงให้

เจ้าของที่ดิน	ค�าว่า	ศักดินา	เป็นช่ือของแผ่นดินหรือที่ดินที่กษัตริย์แจกจ่ายให้แก่ขุนนางเพื่อตอบแทน	ความ

จงรักภักดี	ปัจจัยการผลิตในยุคขุนนางศักดินามีตัวแปรที่ส�าคัญ	2	ประการ	คือ	ที่ดินและแรงงาน	ซึ่งทั้งสอง

ประการนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของชนชั้นขุนนางศักดินาซึ่งเป็นชนชั้นส่วนบน	ส่วนชนชั้นส่วนล่างไม่มี

ทรัพย์สินเป็นของตน

4.  ยคุนายทนุ (Capitalism)	โลกเราช่วงน้ีในทัศนะของมาร์กซ์น้ันก�าลังอยู่ในยุคนายทุน	คือจะเห็น

ได้ว่าระบบศักดินาถูกยกเลิกไป	ไพร่ได้รับการปลดปล่อย	ไม่ต้องอยู่ประจ�ากับที่ดินอีกแล้ว	แต่ไพร่เหล่านั้น

ได้กลายเป็นแรงงานที่ต้องขายแรงงานเลี้ยงชีวิต	 ผลิตสินค้าเพื่อขายและเอาก�าไรทั้งหมดไปให้นายทุน	 เกิด

ระบบการขูดรีดแบบใหม่คือการขูดรีดระหว่างนายทุนกับผู้ใช้แรงงาน	

5.  สังคมนิยม (Socialism)	 เจ้าของปัจจัยในการผลิตเปลี่ยนมือจากนายทุนมาเป็นของชุมชน	 

ทุกคนจึงเป็นผู้ใช้แรงงานเสมอเหมือนกันหมดและได้ค่าตอบแทนตามความสามารถ

นอกจากแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์วิภาษวิธีแล้ว	คาร์ล	มาร์กซ์	ยังเสนอค�าอธิบายปรากฏการณ์รวม

ของสังคมในรูปทฤษฎีที่มีชื่อเรียกว่า	“วัตถุนิยมประวัติศาสตร์”	(historical	materialism)	ซึ่งเร่ิมจากหลัก

การทีว่่า	สงัคมมนษุย์ด�าเนินไปตามครรลองของวัตถสุสาร	มใิช่เป็นไปตามเจตจ�านงของจติใจแต่อย่างใด	ด้วย

ว่าจิตส�านึกของมนุษย์เองก็ถูกก�าหนดด้วยปัจจัยต่าง	 ๆ	ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในสังคมน้ัน	 ๆ	หัวใจของ 

ตัวทฤษฎีดังกล่าวอยู่ที่ว่า	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมือง	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 หรือ

ศิลปวิทยาการ	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดชนช้ันทางสังคม	ล้วนมีรากฐานมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งก็

คือความสัมพันธ์ที่สมาชิกของสังคมมีต่อกันในระบบการผลิตทั้งสิ้น	 ดังที่มาร์กซ์กล่าวไว้ในค�าน�าส�าหรับ 

ข้อเสนอเสริมการวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง	ดังนี้19

19	นพพร	ประชากุล.	 (2543).	คาร์ล มาร์กซ์: นักวิพากษ์สังคมเพ่ือความผาสุกของมนุษย์ในอนาคต.	สารคดีปีที่	16	ฉบับที่	

183	(พ.ค.	2543).	น.	156-161.		
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10-26 การวิเคราะห์การเมือง

“ในการสร้างตัวตนทางสังคม มนุษย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการ

ผลิต ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ในพัฒนาการแห่งพลังการผลิตของตน และความพันธ์

นี้มีแบบแผนท่ีชัดเจนแน่นอนและเป็นเอกเทศจากเจตจ�านงของมนุษย์ องค์รวมแห่งความสัมพันธ ์

ดังกล่าว ซ่ึงประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมนั้น ๆ ท�าหน้าท่ีเป็นฐานรากรูปธรรมเพื่อ

ให้โครงสร้างส่วนบน อันได้แก่สถาบันกฎหมายและสถาบันการปกครอง ได้สถาปนาตัวมันเองข้ึนและ

องค์รวมแห่งความสัมพันธ์ทางการผลิตนี้ยังมีบทบาทหล่อหลอมรูปแบบจิตส�านึกทางสังคมของมนุษย ์

อีกด้วย วิถีการผลิตทางวัตถุจึงเป็นเงื่อนไขก�าหนดกระบวนการแห่งชีวิตทางสังคมทางการเมือง และ

ทางภูมิปัญญาโดยรวม”

เม่ือพิจารณาสังคมสมัยใหม่ในกรอบของวัตถุนิยมประวัติศาสตร์น้ี	จะพบว่าโครงสร้างส่วนบนอัน

ได้แก่	ระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งผู้แทน	กฎหมายรัฐธรรมนูญ	(รวมถึง	กฎหมายปกครอง	แพ่ง	อาญา	

ฯลฯ)	และความไม่เท่าเทียมกัน	ระหว่างชนชั้น	ระบบทุนนิยมเป็นระบบการผลิตสินค้าของเอกชนเพ่ือแสวงหา

ผลก�าไรโดยใช้ทุนเป็นปัจจยัหลกั	ทนุดงักล่าวประกอบด้วยทุนคงที	่(ได้แก่	เครือ่งมอืการผลติ	โรงงาน	วตัถดุบิ)	

และทุนแปร	 (ค่าจ้างแรงงาน)	 ในโลกตะวันออก	 ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ยุคเรอเนสซองส์ 

แต่ด�ารงฐานะเป็นกระแสรองมายาวนานท่ามกลางเศรษฐกิจกระแสหลักที่รัฐราชาธิปไตยวางนโยบายควบคุม

การผลิตสินค้าส�าคัญ	ๆ	 เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินในท้องพระคลัง	 อีกทั้งยังมักผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ 

เอาไว้ในมือ	ขณะที่ระบบทุนนิยมน้ันจะเติบโตได้เต็มที่ต่อเม่ือมีตลาดเสรีและการไหลเวียนของสินค้า

เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่	 18	 ชนชั้นกระฎุมพี	 ซึ่งมีผลประโยชน์ผูกพันกับระบบทุนนิยม	 เริ่มเติบโต

ขึ้นเป็นปึกแผ่น	ปัญญาชนของคนกลุ่มนี้จึงเริ่มวิพากษ์วิจารณ์สังคมศักดินา	 โดยเชิดชูแนวคิดเรื่องเสรีภาพ	

เหตผุล	อรรถประโยชน์	และหลักวชิา	ทัง้นี	้เพือ่วางรากฐานของสงัคมแบบใหม่ทีจ่ะรองรบัการปฏวิตัอุิสาหกรรม

ให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ	 ในบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศส	 ชนชั้นกระฎุมพีถึงกับระดมก�าลังของสามัญชน 

ทุกชนชั้น	 เข้าโค่นล้มอ�านาจของศักดินาด้วยการปฏิวัติใหญ่ในปลายศตวรรษที่	 18	ดังนั้น	 ในศตวรรษที่	 19	

ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมจึงผงาดขึ้นมาเป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้	และใน

หมู่สามัญชนที่เคยผนึกก�าลังต่อสู้ร่วมกันมานั้น	ชนชั้นเจ้าของทุนจ�านวนหยิบมือหน่ึงก็หันมาเอารัดเอาเปรียบ

ชนชั้นแรงงานจ�านวนมหาศาล	โดยอาศัยกลไกการผลิตและสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าในระบบทุนนิยมนี้เอง20

สินค้าที่ผลิตขึ้นในระบบทุนนิยมมีมูลค่าอยู่สองประเภทแรกเรียกว่า	 มูลค่าใช้สอย	 (use	 value)	 

ซึ่งได้แก่ประโยชน์จากสินค้าน้ันในแง่ที่ตอบสนองความต้องการใช้ของผู้บริโภค	ส่วนมูลค่าอีกประเภทหนึ่ง

เรียกว่า	มูลค่าแลกเปลี่ยน	(exchange	value)	หมายถึง	ศักยภาพของสินค้านั้นที่จะถูกแลกเปลี่ยนกับสินค้า 

อื่น	ๆ	(โดยผ่านมูลค่าราคาขายของสินค้าดังกล่าว	เช่น	นาฬิกาหนึ่งเรือนมีมูลค่าแลกเปลี่ยนเท่ากับครีมชะลอ

ความชราหนึ่งกระปุก	 มูลค่าแลกเปล่ียนของสินค้าชิ้นหนึ่ง	 ๆ	 เกิดจากปริมาณแรงงานที่ใช้ไปในการแปรรูป

วัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าน้ัน	 ๆ	 ซ่ึงเจ้าของทุนได้ซื้อแรงงานของกรรมกรมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนโดยจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าแลกเปลี่ยนดังกล่าวส่วนต่างที่เบียดบังจากแรงงานของกรรมกรน้ีคือ	 

 

20 เพิ่งอ้าง.	น.	156-161.		
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10-27แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

มูลค่าส่วนเกิน	 (surplus	 value)	 ของสินค้า	 ซึ่งเจ้าของทุนได้รับในรูปของก�าไรสุทธิ	 (หลังจากหักต้นทุนคือ	

ทุนคงที่และค่าจ้างแรงงานแล้ว)	 และก�าไรนี้ก็น�าไปใช้เพิ่มปริมาณทุนให้มากข้ึนอีกต่อหนึ่ง	 และนี่คือเหตุผล

ที่อธิบายว่าท�าไมเจ้าของทุนจึงร�่ารวยขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างไม่สิ้นสุด	มาร์กซ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนใน	ค่าจ้าง	ราคา	และ

ก�าไรว่า	มูลค่าส่วนเกิน	หมายถึง	ส่วนของมูลค่าแลกเปลี่ยนที่เกิดจากแรงงานส่วนเกินหรืออีกนัยหน่ึงแรงงาน

ส่วนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนั่นเอง21

จากการวิเคราะห์ของมาร์กซ์	 ท�าให้เห็นได้ว่า	 ความเสียเปรียบของผู้ใช้แรงงานเกิดจากตัวระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ก�าหนดให้ผู้ใช้แรงงานขายแรงงานของตนในราคาถูกแก่เจ้าของทุนให้น�าไปใช้สร้าง

ก�าไรที่เจ้าของทุนได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 แน่นอนที่การหลุดพ้นจากความเสียเปรียบนี้ย่อมมิอาจเกิดจากการ 

รอคอยน�้าใจจากเจ้าของทุน	แต่ต้องใช้ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวระบบเสีย	นอกจากนี้	ก�าไรอันมหาศาล

ของนายทุนยังอิงอยู่กับลัทธิบริโภคนิยม	 (consumerism)	 หรือลัทธิหลังบูชาสินค้า	 (fetichism	 of	 the	

merchanois)	 ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าในปริมาณมากที่สุดโดยมวลชนจ�านวนมากที่สุด	

(อันได้แก่	ชนชั้นกระฎุมพีเองและหมู่ผู้ใช้แรงงานจ�านวนมหาศาล	ซึ่งถูกเอาเปรียบไปครั้งหนึ่งแล้วในขั้นตอน

การผลิต)	ดังนั้น	ค่านิยมในการบริโภคจึงถูกแผงผังไว้ในรูปแบบการด�าเนินชีวิต	(life	style)	อันพึงปรารถนา

ที่เผยแพร่ผ่านโฆษณาและสื่อมวลชนต่าง	ๆ	ซึ่งระบบทุนนิยมได้พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือให้เกิดการไหลเวียน

อย่างทั่วถึงของลัทธิบูชาสินค้าดังกล่าว22

คาร์ล	 มาร์กซ์	 มิได้เพียงมุ่งหมายที่จะปลดปล่อยชนชั้นผู้ใช้แรงงานจากการขูดรีดของนายทุนใน

ระบบทุนนิยมเท่านั้น	 แต่เขายังใฝ่ฝันที่จะให้มนุษยชาติทั้งปวงได้รับการปลดปล่อยจากตรรกะของการกดขี	่

มอมเมา	 และเอาเปรียบในทุกรูปแบบ	 ระบบสังคมในอุดมคติ	 ซึ่งมาร์กซ์ปรารถนาจะท�าให้เป็นจริงขึ้นมา 

สักวันหนึ่งนั้นคือ	สังคมที่จะไม่มีการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเหลืออยู่อีกต่อไป	ด้วยว่าการมีอยู่ของชนชั้นใด	ๆ	จะ

ต้องสูญสิ้นไปก่อนและแม้แต่รัฐซ่ึงเป็นเครื่องมือควบคุมระบบชนช้ันก็จะสลายตัวไปด้วยเช่นกัน	ในสังคมที่

ปราศจากความแตกต่างทางชนชั้น	 มนุษย์ทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน	 ไม่มีใครข่มเหงเอาเปรียบใครและ

ไม่มีใครถูกข่มเหงเอาเปรียบ	เสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดข้ึน	สภาวะแปลกแยกจากตนเองและโลกอย่างที่มนุษย์

เคยด�ารงอยู่ในระบบอื่น	 ๆ	 ก่อนหน้านี้ก็จะหมดสิ้นไปด้วย	 มนุษย์จะได้รับความพึงพอใจในงานที่ตนท�า	 

ได้รบัผลตอบแทนอย่างสมน�า้สมเนือ้และเตม็เมด็เตม็หน่วย	และด�ารงชวิีตอย่างผาสกุในความสมถะเรยีบง่าย23

แต่มาร์กซ์รู้ดีว่า	สังคมในอุดมคติเช่นนี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เองอย่างปัจจุบันทันด่วน	ต้องใช้ยุทธวิธี

เป็นขั้นเป็นตอนและขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดคือ	การสถาปนารัฐเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพ	(dicfatoship	of	

the	 proletariat)	 ซึ่งเป็นผลจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม	ประวัติศาสตร์ของ

สังคมทุกแห่งหนจวบจนทุกวันนี้เป็นเร่ืองราวของการต่อสู้ระหว่างชนช้ัน”	 น่ีคือประโยคเปิดอันโด่งดังใน	

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์	ซ่ึงสรุปหลักของการเปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวคิดวัตถุนิยมวิภาษ	(dialec-

tical	materialism)	กล่าวคือ	ชนชั้นที่ถือครองอ�านาจเหนือชนชั้นอื่น	ๆ	ในยุคสมัย	หนึ่งย่อมถูกท้าทายโดย 

 

21 เพิ่งอ้าง.	น.	156-161.		

22 เพิ่งอ้าง.	น.	156-161.		

23 เพิ่งอ้าง.	น.	156-161.	
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ชนชั้นซึ่งเป็นเบี้ยล่าง	ครั้นเมื่อชนชั้นหลังนี้ได้ก้าวข้ึนมาเป็นใหญ่	ก็จะถูกท้าทายด้วยพลังของชนชั้นใหม่ที่ถูก

เอาเปรียบ	 เป็นลูกโซ่เช่นนี้ไป	ดังเช่นที่ชนชั้นศักดินาได้เคยถูกชนชั้นสามัญชนโค่นล้มมาแล้ว	และเมื่อมาถึง

สมัยของมาร์กซ์ชนชั้นกระฎุมพีที่แยกตัวออกมาจากสามัญชนก็ก�าลังถูกท้าทายโดยชนชั้นผู้ใช้แรงงาน

	 ในอันที่จะปลดปล่อยชนชั้นผู้ใช้แรงงานในระยะแรกน้ีการใช้ก�าลังรุนแรง	 แม้จะเป็นสิ่งไม่พึง

ปรารถนา	แต่เป็นส่ิงจ�าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	ดังค�ากล่าวใน	แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์	ที่ว่าก้าวแรก

ในการปฏิวัติของผู้ใช้แรงงานก็คือ	 การก้าวขึ้นสู่อ�านาจปกครองโดยชนช้ันกรรมาชีพด้วยการแย่งชิงเอา

ประชาธิปไตยมาให้ได้	ชนชั้นกรรมาชีพจะใช้อ�านาจเหนือกว่าทางการเมืองนี้ค่อย	ๆ	ดึงเอาทุนทุกชนิดออกมา

จากมือของกระฎุมพีเพื่อที่จะรวบรวมเครื่องมือการผลิตเอาไว้ในมือของรัฐ	 ดังนั้น	 ขณะที่รอคอยการ 

สลายตวัอย่างสิ้นเชิงของชนชั้นและของรัฐ	ชนชั้นกรรมาชีพจึงต้องผนึกก�าลังกันโค่นล้มระบบทุนนิยมเพื่อยึด

เอาที่ดินและปัจจัยการผลิตทั้งหลายมาเป็นของรัฐยกเลิกสิทธิในการสืบมรดก	สถาปนาระบบเผด็จการที่มี

พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว	 จัดการศึกษาเล่าเรียนฟรีให้ทุกคนอย่างถ้วนหน้า	 และใช้ระเบียบข้อบังคับ

อันเข้มงวดเพื่อควบคุมประชาชนมิให้ออกนอกลู่นอกทาง	 จากการทดลองน�าเอาแนวคิดดังกล่าวของมาร์กซ์

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในคริสต์ศตวรรษที่	20	ไม่ว่าจะเป็นในดินแดนใหญ่	ๆ	อย่างรัสเซียและจีน	หรือ

ในประเทศเล็ก	ๆ	ในอเมริกากลางและใต้	หรือแม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ปัญหาส�าคัญที่พบก็คือ	ปัญหา

การลัดขั้นตอน	 ลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกสถาปนาขึ้นในสังคมซ่ึงล้วนยังมิได้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการของระบบ

ทุนนิยมอย่างเต็มตัว	แต่เป็นสังคมที่ส่วนใหญ่ยังจมปลักอยู่ในระบอบศักดินาที่ก�าลังอิ่มตัวเสียด้วยซ�้าไป	การ

ชิงสุกก่อนนี้ก่อให้เกิดความไม่พร้อมทั้งในด้านเทคนิคปฏิบัติและในด้านจิตวิทยาของผู้คน	และส่งผลให้เกิด

ความเลวร้ายต่าง	ๆ	ไม่น้อยไปกว่าในระบบทุนนิยมหรือแม้แต่ในระบอบศักดินาเดิม	(การมีอภิสิทธิ์ของชนชั้น

ปกครอง	การฉ้อราษฎร์บังหลวงขนานใหญ่)	 ระบบเผด็จการที่มาร์กซ์มุ่งหมายให้เป็นทางผ่านชั่วคราวสู่การ

สลายตัวของรัฐจึงมักกลับกลายเป็นสภาวะถาวรไป24

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องที่ 10.3.1

24 เพิ่งอ้าง.	น.	156-161.		
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เรื่องที่ 10.3.2  เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์ 

ไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬาร25	 ได้ให้ข้อสังเกตว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่ความแตกต่าง

ระหว่างเศรษฐศาสตร์เมืองแบบมาร์กซิสต์มีความแตกต่างกันดังนี้	

ประการแรก	 เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่	 ให้ความสนใจกับประเทศโลกที่	 3	และเรื่องราว

ของชาวนาชาวไร่	 ในขณะที่เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์	 ยุคด้ังเดิม	 ให้ความส�าคัญกับประเทศที่

เจริญแล้ว	และเรื่องราวของชนช้ันแรงงานมากกว่า	เพราะเชื่อว่าจะเป็นพลังน�าการปฏิวัติทางชนชั้น	

ประการทีส่อง	เศรษฐศาสตร์การเมอืงแบบซ้ายใหม่	มีแนวโน้มทีจ่ะมองระบบทนุนิยมในแง่ลบ	กล่าว

คือ	 มักจะมองว่าระบบทุนนิยมเป็นตัวสร้างความด้อยพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สาม	 ในขณะที่

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ดั้งเดิมมองระบบทุนนิยมว่ามีลักษณะสองด้านที่ขัดแย้งกัน	กล่าวคือ

ด้านหนึ่งของระบบทุนนิยมจะน�ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าด้วยการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่	ๆ	ส่วนอีกด้านหน่ึง

คือการขูดรีดเอาส่วนเกินจากชนชั้นแรงงาน	 เพื่อสร้างความเจริญให้กับระบบทุนนิยม	ดังนั้นปัญหาเร่ืองการ

ด้อยพฒันาอนัเนือ่งมาจากระบบทนุนยิมของประเทศด้อยพฒันาจงึไม่อยูใ่นทศันะของแนวคดิแบบมาร์กซสิต์

ดั้งเดิม	

ประการทีส่าม	เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่	มีลักษณะของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ระหว่างประเทศมากกว่าเศรษฐศาสตร์การเมอืงแบบมาร์กซิสต์ยุคด้ังเดิม	คือ	ให้ความสนใจในการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เจริญแล้ว	ที่เค้าเรียกว่า	 ประเทศศูนย์กลาง	 (core)	 กับประเทศด้อยพัฒนา	 ว่ามี

ลักษณะอย่างไร	และก่อให้เกิดผลประการใดกับประเทศเหล่านี้	

นอกจากนี้	 นักเศรษฐศาสตร์แบบซ้ายใหม่อย่าง	 ฮันท์	 (E.K.	HUNT)26	 ได้ท�าการวิพากษ์ระบบ

ทนุนยิมอย่างถึงรากถงึโคน	ในหนงัสอื	History	of	Economic	Thought	ได้สรปุบทวพิากษ์ทนุนิยมสมัยใหม่

ไว้	12	ข้อด้วยกัน	

1.	 ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมท่ีมีพื้นฐานตั้งอยู่บนเสาหลักของความขัดแย้งและการขูดรีด

2.	 ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างนายทนุและแรงงานเป็นความสมัพนัธ์ทีส่�าคัญทีส่ดุ	ระบบทนุนิยม	

ซึ่งหมายความว่า	 ส�าหรับผู้คนส่วนใหญ่ของสังคม	 ศักยภาพการผลิตที่สร้างสรรค์ของพวกเขา	ต้องถูกตีค่า

ให้กลายเป็นสินค้า	ก�าลังแรงงานของพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันในตลาด

3.	 ในสังคมทุนนิยมที่มีการซื้อขายแรงงาน	 มนุษย์ถูกมองว่าเป็นสินค้าไปด้วย	มนุษย์กลายเป็น

เคร่ืองมือเพื่อบรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง	 การหล่อหลอมค่านิยมในสังคมของเรามีส่วนสอนให้เรามอง 

สิ่งต่าง	 ๆ	 และความสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 ในมิติของสินค้าและการซื้อขายอย่างสิ้นเชิง	 ซึ่งเป็นการลดค่าของความ

เป็นมนุษย์อย่างยิ่ง

25	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	อ้างแล้ว.	
26	E.K.	Hunt.	(1992).	อ้างใน	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	(2538).	อ้างแล้ว.	
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4.	 ความยุ่งเหยิงของตลาดและภาวการณ์ว่างงานของคนนับล้านเป็นเวลานาน	 ได้สร้างความไม่

มัน่คงทางเศรษฐกจิให้แก่ชวีติของพวกเรา	ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการสนองความต้องการทีห่ลากหลายของมนุษย์

5.	 การที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์	ถูกลดค่าแปรสภาพเป็นความสัมพันธ์แบบสินค้า	นับว่าเป็นการ

คุกคามความใฝ่ฝันและความต้องการของมนุษย์ที่ปรารถนา	ความรัก	ความอบอุ่น	ความจริงใจ	แต่ในจิตใจ

ของมนษุย์ย่อมมจีติส�านกึแห่งมนษุยธรรมหลงเหลอือยู่	และท�าการต่อต้านกระแสการท�าลายชวีติจติใจมนุษย์

อันเกิดจากทุนนิยม

6.	 ระบบทุนนิยมได้ท�าให้กระบวนการผลิตที่สร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องที่มีความตึงเครียดไร้ความ

เป็นอิสระ	 เกิดความน่าเบื่อหน่าย	 อันเป็นการท�าลายความปรารถนาของมนุษย์ที่จะด�ารงอยู่อย่างเสรีและมี

ความหมาย

7.		ภาวะความแปลกแยก	 ซ่ึงท�าให้จิตใจและสังคมแตกแยกเป็นเสี่ยงก่อให้เกิดความหวาดผวา	 

ความกลัว	ความวิตกกังวลทั่ว	 ๆ	 ไป	 ซึ่งส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้าน	ลัทธิฟาสซิสต์ใหม	่

การกีดกันทางเช้ือชาติ	และทางเพศ	การขูดรีด	ในรูปแบบใหม่	ๆ	คนกลุ่มน้อย	ผู้หญิง	เด็ก	รวมไปถึงความ

ก้าวร้าวข้ามชาติ	นับว่าเป็นผลผลิตมาจากความแปลกแยกดังกล่าว

8.		มนุษย์ที่มีความแปลกแยก	มักจะตกเป็นเหยื่อของระบบโฆษณาในทุนนิยมได้ง่ายเม่ือชีวิตไม่มี

ความหมาย	ทุกคนจะแสวงหาบริโภควัตถุมากขึ้นอย่างไร้เหตุผล	เกินความต้องการที่จ�าเป็น	ลัทธิบริโภคนิยม

ย่ิงเร่งเร้าให้คนรับใช้ทุนนิยมมากขึ้น	 เพื่อท�างานหาเงินเอามาใช้ในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นย่ิงเพิ่มขึ้นย่ิงบริโภค

มากชีวิตต้องเคร่งเครียดมากขึ้น	กงล้อทุนนิยมยิ่งหมุนเร็วขึ้น	มนุษย์ต้องหมุนตามกงล้อนี้ให้ทัน

9.	 ระบบการผลิตที่ถูกครอบง�าโดยหลักการแสวงหาก�าไรสูงสุด	ปิดกั้นไม่ให้เราใช้ทรัพยากรไปใน

ทิศทางที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตสังคม	สวนสีเขียว	สนามเด็กเล่น	ศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ	ระบบขนส่งมวลชนที่

มีค่าโดยสารถูก	ส่ิงเหล่าน้ีทุนนิยมไม่ต้องการ	เพราะไม่ได้ก�าไร

10.	 ผู้ที่อยู่รอดในทุนนิยมต้องขายก�าลังแรงงาน	 ผู้ที่ไม่มีสิ่งนี้	 เด็กเล็ก	 วัยรุ่น	 คนแก่	 คนพิการ	 

ผู้หญิงมีครรภ์	หรือเด็กอ่อน	ไม่อาจจะขายก�าลังแรงงานได้	จึงมักถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตอยู่อย่างล�าบาก

11.	 ความต้องการของระบบทุนนิยม	 ได้แปรสภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	

ให้กลายเป็นสถานที่ส�าหรับฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	รวม

ทั้งหล่อหลอมให้ผู้คนมีความคิด	มีค่านิยมที่สนับสนุนการแสวงหาก�าไรของทุนนิยม	ระบบการศึกษาของเรา

ไม่สามารถท�าหน้าที่สร้างสรรค์ให้ผู้คนเป็นมนุษย์ที่มีความอิสระเสรีได้อีกแล้ว

12.	 บนพื้นฐานของหลักการแสวงหาก�าไรสูงสุด	 ธุรกิจทุนนิยมได้ท�าลายล้างสิ่งแวดล้อมและ

ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง	ซ่ึงนับวันจะสร้างอันตรายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต	ของมนุษย์มาก

ในส่วนของวิธีการศึกษาระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองกับเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบซ้ายใหม่	จะ

ไม่ค่อยมคีวามแตกต่างกนัมาก	โดยจะใช้วธิกีารศกึษาแบบองค์รวม	ให้ความสนใจกับการศึกษาประวตัศิาสตร์	

รวมถึงการวิเคราะห์เร่ืองเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และการเมืองไว้ด้วยกัน	จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า	

ส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ส�าคัญ	ๆ	ในช่วงหลังมาร์กซ์	มีส�านักคิดที่ส�าคัญ	5	ส�านักดังนี	้
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10-31แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

1.		 เศรษฐศาสตร์แบบถอนรากถอนโคน	(Radical	Economics)

2.		 เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบถอนรากถอนโคน	(Radical	Economy	of	Political	Economy)	

3.		 เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์	(Critical	Political	Economy)

4.		 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังโครงสร้างนิยม	(Post-structural	Political	Economy)

5.		 เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่	(Postmodern	Political	Economy)

1.  เศรษฐศาสตร์แบบถอนรากถอนโคน	 มีนักคิดที่ส�าคัญ	 คือ	 สตีเฟน	 เรสนิค	 และริชาร์ด	 วูฟ	

(Stpehen	Resnick	 and	Rihard	Wolff)	 ได้น�าเสนอเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการถอนรากถอนโคน	 ซึ่งได้เปิด 

มุมมองในการมองปัญหาความยากจนในมุมมองใหม่ที่มีค�าอธิบาย	3	แนวทางดังนี้27  

1)	 มีบางส่ิงบางอย่างมาขวางกั้นไม่ให้กลไกตลาดท�างานได้อย่างเสรี	 หรือบางทีขวางกั้นไม่ให้

มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างอิสระ	การกีดขวาง	หรือความไม่สมบูรณ์ในระบบตลาดและระบบกรรมสิทธิ์	ท�าให้

ปัจเจกชนไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได	้ เมื่อเป็นเช่นนี้	 ปัจเจกชนก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

แห่งความมั่งคั่งได้

2)	บางทคีวามยากจน	อาจเป็นเร่ืองเกีย่วกับการเลอืกของปัจเจกชน	เช่น	มกีารเลอืกทีจ่ะบรโิภค

เพื่อปัจจุบันมากกว่าที่จะออมทรัพย์	และลงทุนเพื่อก�าไรในอนาคตหรือมีการเลือก	“เวลาว่าง”	มากกว่าที่จะ

เลือก	“การท�างานหาเงินเพิ่ม”

3)	เหตุผลแนวที่สาม	เป็นเร่ืองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากร	ถ้าปัจเจกชนมีทรัพยากร

ที่มีประสิทธิภาพต�่า	และต้องตกอยู่ในสภาพของความยากจนตลอดไป	

เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วในการวิเคราะห์ระบบทุนนิยมในทัศนะของวูฟ	 และเรสนิค	 จึงน�าเสนอให้มีการ

วิเคราะห์อย่างรอบด้าน	ดังภาพต่อไปน้ี	28

ความเป็นเจ้าของ อ�านาจ จิตส�านึก

ทุนนิยม คนงาน

การสะสมทุน พลังการผลิต ชนชั้น

ที่มา:	 ริชาร์ด	วูฟ	และสตีเฟน	เรสนิค.	1987.

27	Wolfl	and	Resnick.	อ้างใน	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	(2557).	เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิพากษ์.	ขอนแก่น:	

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.		
28	Richard	Wolfl,	and	Stephen	Resnick.	(1987).	Economics: Marxian Versus Neoclassical.	Baltimore:	The	

Johns	Hopkins	University	Press.	
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10-32 การวิเคราะห์การเมือง

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่าแนวคิดดังกล่าว	เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่าง	

นายทุน	และกรรมกร	ซ่ึงจะมีวิธีวิเคราะห์	6	วิธีด้วยกัน29

1)		ความเป็นเจ้าของ	(ownership	=	the	power	of	command	over	properties)	อยู่ภายใต้

สมมติฐานว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติก็มีอ�านาจมาก

2)		อ�านาจ	(authority	=	the	power	of	command	over	people’s	behavior)	คืออ�านาจ

ในการบังคับบัญชาสั่งการพฤติกรรมของบุคคล	ซ่ึงเหมาะส�าหรับวิเคราะห์อ�านาจในองค์กร

3)		จิตส�านึก	 (consciousness)	 ได้รับอิทธิพลจากส�านักแฟรงค์เฟิร์ต	 และคล้ายคลึงกับ

แนวคิดของ	อันโตนิโอ	กรัมส์ชี่	(Antonio	Gramsci)	

4)		การสะสมทุน	(accumulation)	

5)		พลังการผลิต	หรือเทคโลโลยี	ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ

6)		ชนช้ัน	(class)	ว่าด้วยประสิทธิภาพและการจัดสรรแรงงานส่วนเกิน

2.  เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบถอนรากถอนโคน (Radical Political Economy)	 เป็นพื้นฐานของ

ฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์แบบถอนรากถอนโคน	นักคิดที่ส�าคัญคือ	Howard	J.	Sherman	

เป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืเรือ่ง	Foundation	of	Political	Economy	ได้น�าเสนอแนวคดิหลักทีส่�าคญัในการวเิคราะห์

สังคมไว้ดังนี้	

1)	ต้องมีการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจการเมือง	 และสรรพสิ่งทั้งหลายที่มี

ปฏิสัมพันธ์กัน

2)		ต้องมีการมองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

3)		ต้องวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสังคมต่าง	ๆ	

4)		ต้องท�าการวิเคราะห์อย่าง	Radical	และ	Critical	คือ	มองอย่างถึงรากถึงโคน	และน�าเสนอ

ทางออกแบบถึงรากถึงโคน	

3. เศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์ ส�านักคิดฮาเบอร์มาส (Habermas)	 มีนักคิดที่ส�าคัญคือ	

Habermas	 เป็นแนวคิดท่ีมีต้นก�าเนิดมาจากส�านักแฟรงค์เฟิร์ต	 ซึ่ง	Habermas	 เป็นนักคิดที่อยู่ในส�านัก 

ยุคสอง	โดยทฤษฎีวิพากษ์ถูกน�าเสนอโดยส�านักแฟรงค์เฟิร์ตอันได้แก่	Max	Horkheimer,	Jurgen	Haber-

mas,	Theodor	Adorno	ซ่ึงมีฐานคิดมาจากวิธีการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แบบมาร์กซิสต์	โดยแนวคิดหลัก

ของทฤษฎีวิพากษ์	 คือ	พยายามพัฒนามิติการมองแบบวิพากษ์วิจารณ์ในการอภิปรายเกี่ยวกับ	 “การปฏิบัติ

ทางสังคม”	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	มิติการมองที่เน้นการวิพากษ์อุดมการณ์	(ideology)	ที่เห็นว่าเป็นความจริงท่ี

บิดเบือนอย่างเป็นระบบเพื่อซ่อนเร้นและอ้างความชอบธรรมให้กับความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่มีลักษณะไม่

สมดุล	รวมทั้งสนใจวิธีที่ผลประโยชน์ทางสังคม	ปัญหาและความขัดแย้งถูกสะท้อนออกมาทางความคิด	และ

วิธีที่สิ่งเหล่านี้ถูกผลิต	และผลิตทดแทนขึ้นใหม่	(reproduce)	ในระบบการครอบง�าโดยชนชั้นนายทุน

29 Ibid.	
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10-33แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ส�านักแฟรงค์เฟิร์ตก่อตัวขึ้นในปี	1923	หรือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองประมาณ	20	ปี	ในช่วง

ระยะเวลาเช่นนี้บรรยากาศของกลุ่มสังคมนิยมในยุโรป	 จะเชื่อมั่นในกระแสลัทธิเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนด	

(economic	 determinism)	ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นศูนย์กลาง	 เช่น	 การขยายตัวและการได้รับอิทธิพลจา

กลัทธิสตาลิน	 (Stalinism)	 โดยเฉพาะในเยอรมนีที่ได้เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต�่าและมีการประท้วงของ 

คนงานกรรมกรอย่างต่อเน่ือง	 ในช่วงเวลาน้ันได้มีการจัดเลือกตั้งขึ้น	 และมีพรรคการเมืองสองฝ่ายได ้

เสนอตวัขึน้มาพร้อมกบันโยบายทีต่่างกนัแบบสุดขัว้	โดยฝ่ายแรกคอื	พรรคคอมมวินสิต์เยอรมนทีีไ่ด้ประกาศ

นโยบาย	“ได้เวลากินดีอยู่ดี”	ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงก็คือ	พรรคชาตินิยม	ที่น�าโดย	อดอล์ฟ	ฮิตเลอร์	ซึ่งประกาศ

หลักการที่ว่า	“แม้ท้องจะไม่อ่ิม	แต่ขอให้คนในชาติมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ”30

เม่ือมองในด้านที่ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนดแล้วจะพบว่าคนเยอรมันก็ควรที่จะเลือกตั้ง

ทางฝ่ายของพรรคคอมมิวนิสต์	 ที่ยึดหลักการสร้างความอิ่มท้องให้กับคนเยอรมัน	แต่ผลปรากฏว่าผลของ

การเลือกตั้ง	 ชาวเยอรมันกลับมีแนวโน้มที่จะเลือกนโยบายของฮิตเลอร์ที่ปลุกจิตส�านึกในเรื่องของความรัก

ชาติ	ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า	โครงสร้างส่วนล่างทางเศรษฐกิจจึงอาจไม่ใช่ตัวแปรต้นของการ

ด�าเนินชีวิตเสมอไป	 เพราะในกรณีของเยอรมนีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนบนกลับมีความ

ส�าคัญกับเรื่องปากท้องทางเศรษฐกิจ	และที่ส�าคัญหลังจากที่ฮิตเลอร์ได้ครองอ�านาจ	จิตส�านึกแบบชาตินิยม

ก็ได้ขยายตัวไปสู่ความเชื่อเร่ืองชาติพันธุ์ที่บริสุทธิ์	 และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว	 (Holocaust)	 ของคน

เยอรมันที่เชื่อในลัทธินาซี	 ในบรรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองของสังคมเช่นนี้	 มีนักวิชาการจ�านวนหนึ่งได้

รวมตัวกันและวิเคราะห์เพื่อตั้งค�าถามว่า	 เกิดอะไรขึ้นกับคนเยอรมันที่ถูกมองว่าเป็นชนชาติที่ฉลาด	 ซึ่งได้ 

หลงเชื่อแนวคิดของฮิตเลอร์และน�าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวอีกด้วย	นักวิชาการกลุ่มนี้สังกัดอยู่ในสถาบัน

เพ่ือการวิจัยทางสังคม	 ของมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต	 หรือที่รู้จักกันในนามของส�านักแฟรงค์เฟิร์ต	 ซึ่งเป็น

ส�านักที่มีคุณูปการทางการวิพากษ์มากมาย	โดยมีเอกลักษณ์ทางวิชาการที่ส�าคัญคือ31

1)		การพัฒนาแนวคิดในลักษณะสหวิทยาการ	(Interdisciplinary)	เนื่องจากเป็นการรวมตัว

ของนักคิด	นักวิชาการในหลาย	ๆ	แขนง	เช่น	ปรัชญา	สังคมวิทยา	ดนตรีศึกษา	จิตวิทยาสังคม	ประวัติศาสตร	์

เศรษฐศาสตร์	โซเวียตศึกษา	จิตวิเคระห์	ทฤษฎีวรรณกรรม	ด้วยเหตุน้ีส�านักน้ีจึงเชื่อว่า	ไม่มีวิธีการวิเคราะห์

เพียงรูปแบบเดียว	 (Approaches)	 เช่นนี้	 แต่มีจุดร่วมกันคือ	 ต่างก็มุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัย	

และอาศัยทฤษฎีของสายมาร์กซิสม์	มาเป็นแกนหลักของการศึกษา	ด้วยเอกลักษณ์และการวิเคราะห์สังคม

แบบสหวิทยาการดังกล่าวนี้ท�าให้นักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นหลังบางกลุ่มได้เจริญรอยตามการศึกษาในแนวเช่นนี	้

เช่น	กลุ่มสตรีนิยมแนววิพากษ์	(Critical	Feminism)	หรือนักทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ	

2)		การแยกตัวเป็นอิสระจากองค์การเมือง	นักคิดทฤษฎีวิพากษ์ของแฟรงค์เฟิร์ต	มีจุดเด่นที่

พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง	ๆ	กล่าวคือ	หากไม่นับกรณีของ	เฮอเบิร์ต	

มาคูเซอร์	(Herbert	Marcuse)	ที่เคยสังกัดองค์กรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกันที่ร่วมต่อต้านลัทธินาซีและเคย 

 
30	 กาญจนา	 แก้วเทพ	 และสมสุข	 หินวิมาน.	 (2553).	สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองและการส่ือสาร. 

กรุงเทพฯ:	ภาพพิมพ์.		
31 เพิ่มอ้าง.		
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10-34 การวิเคราะห์การเมือง

ร่วมกบัขบวนการนกัศึกษาของสหรฐัอเมริกาแล้ว	นกัวชิาการคนอืน่	ๆ	จะไม่พยายามเข้าไปยุง่ในองค์กรสงัคม

การเมืองหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใด	ๆ	 โดยถือหลักการ	 สร้างความเป็นกลางให้กับนักคิดของ 

ทุก	ๆ	ฝ่ายให้มาได้มาพบเจอกัน	หลักการดังกล่าวนี้อยู่บนการอธิบายที่ว่า	ถ้าเรายืนอยู่วงนอกของขบวนการ

เคลื่อนไหวต่าง	 ๆ	 มากเท่าใด	 ก็จะยิ่งท�าให้มองเห็นปัญหาทางสังคมได้ชัดเจนมากขึ้น	 และตั้งค�าถามต่อ 

ภาคทฤษฎี	และในภาคปฏิบัติของสังคมได้แจ่มชัดมากข้ึน	

3)		ความพยายามที่จะเป็นอิสระจากทฤษฎีทางสังคมต่าง	ๆ	แม้แต่งานของมาร์กซ์ด้วยเช่นกัน	 

ถึงแม้ว่านักทฤษฎีกลุ่มนี้จะพัฒนาแนวคิดมาจากงานของมาร์กซ์	 ก็ตามแต่ก็วิพากษ์งานของมาร์กซ์ด้วย 

เช่นกัน	

4)		จุดเน้น	เน้นที่การปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคน	ซึ่งนักทฤษฎีวิพากษ์ส�านักแฟรงค์เฟิร์ตน้ัน	

เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย	(pessimism)	เน่ืองจากบรรยากาศที่ส�านักวิชาการก่อตัวขึ้นมาในยุคที่

นาซีเรืองอ�านาจในเยอรมนี	 และนักทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นชาวยิว	 ที่ต้องหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฮิตเลอร	์ 

ดังนั้นในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจสังคม	นักทฤษฎีส�านักแฟร์งเฟิร์ต	จึงเห็นพ้องว่าสังคมทุกวันนี้เจ็บป่วย

อย่างหนกั	เพราะฉะน้ันการใช้วิธเียยีวยาจงึไม่ถกูต้องนกั	ต้องใช้วธิกีารผ่าตดัแบบถอนรากถอนโคน	(radical)	

เท่านั้น	จึงจะสามารถแก้ไขวิกฤตสังคมได้	

5)		การมุ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์สงัคม	แม้ว่านกัทฤษฎสี�านกัแฟรงค์เฟิร์ต	 ไม่ได้สนใจเกีย่วกบั

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองใด	ๆ	 แต่นักทฤษฎีกลุ่มน้ีก็ย�้าว่าแท้จริงแล้ว	 การวิพากษ์วิจารณ์	 (social	

critiques)	ก็คือรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการทางสังคม	(social	practice)	ที่จะน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

ในทิศทางที่สร้างสรรค์อยู่แล้ว	

นักคิดทฤษฎีวิพากษ์มองว่างานวิจัยของพวกมาร์กซิสต์ในยุคด้ังเดิมน้ัน	มีจุดร่วมทางญานวิทยาบาง

ส่วนเหมือนศาสตร์กระแสหลักของส�านักปฏิฐานนิยมมากเกินไป	ซึ่งเป็นการท�าให้สังคมเหมือนวิทยาศาสตร	์

และละเลยมิติการตีความของชีวิตทางสังคม	และมองว่าเป้าหมายของศาสตร์คือการท�านาย	นักมาร์กซิสต์ยุค

ดั้งเดิมมีความโน้มเอียงมีจุดยืนของคล้ายกับปฏิฐานนิยม	 เพราะว่าพวกเขายึดติดอยู่กับฐานเศรษฐกิจ	 เป็น

ปัจจัยในการก�าหนดมิติอื่นทางสังคม	เช่น	การก�าหนดลักษณะทางการเมืองและวัฒนธรรม	นักทฤษฎีวิพากษ์

ในยุคนี้จึงมีความปรารถนาท่ีจะก้าวข้ามพ้นจากสิ่งที่เรียกว่า	“วัตถุนิยมเชิงเดี่ยว”	(Monistic	Materialism)	

ซึ่งลดทอนปรากฏการณ์ที่หลากหลายของสังคมไปสู่	 “รากฐานทางวัตถุ”	 ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเข้าใจ

กระบวนการทางสังคม	พวกเขาปรารถนาจะรื้อฟื้นมิติความคิดของเฮเกล	และตระหนักต่อความจริงที่ว่าการ

เข้าใจสังคมอย่างรอบด้านจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยระดับลึกของมิติอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุนี้ 

พวกเขาจึงใช้แนวทางสหวิทยาการ	(interdisciplinary)	เป็นหลักในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม32

การใช้สหวิทยาการเป็นแกนกลางส�าหรับการศึกษานี้ท�าให้แนวคิดดังกล่าวจึงตรงกันข้ามกับปรัชญา

แบบปรมาณูนิยม	(Atomism)	ซ่ึงเช่ือว่าองค์รวมสามารถลดทอนไปสู่องค์ประกอบย่อย	ในกรณีการน�าหลัก

คิดแบบปรมาณูนิยมมาใช้ในการศึกษาสังคมศาสตร์	 น�าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า	 “ระเบียบวิธีวิจัยของปัจเจกชน”  

32	พิชาย	 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต.	 (2557).	ปรัชญาสังคมศาสตร์ การอธิบายทางสังคมรากฐานทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์. 

กรุงเทพฯ:	ทุนสนับสนุนงานเขียนต�าราคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.		
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10-35แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

อันเป็นการลดทอนความเป็นสังคมองค์รวมไปสู่เร่ืองของการรวมตัวของปัจเจกชนเท่าน้ัน	 แต่นักทฤษฎี 

วิพากษ์นั้นเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าองค์รวมทางสังคม	ซึ่งเห็นว่าสังคมเป็นองค์รวมซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างจาก

ผลรวมทางคณิตศาสตร์ของการน�าปัจเจกคนแต่ละคนมารวมกัน	 จึงไม่อาจลดทอนให้เป็นไปในเรื่องของ

ปัจเจกบุคคลได้33

	 ในผลงานของฮอร์คไคเมอร์	 (Horkheimer)	 ในปี	1937	ที่มีช่ือว่า	Traditional	and	Critical	

Theory	 มีความมุ่งหมายเบื้องต้นของงานคือ	 การวิพากษ์ข้อสมมติฐานเบื้องต้นของศาสตร์ทางสังคมที่ 

ฮอร์คไคเมอร์	เรียกว่า	ทฤษฎีแบบจารีต	(Traditional	Theory)	ซึ่งเป็นทฤษฎีที่วางอยู่บนกิจกรรมของระบบ

การแบ่งงานกันท�าในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของนักวิชาการหรือปัญญาชนที ่

เกิดขึ้นท่ามกลางกิจกรรมอื่น	ๆ	ของสังคมก็พยายามที่จะท�าตัวเป็นกลาง	(Impartial)	และพยายามที่จะท�าให้

องค์ความรู้ของตนเองปลอดจากคุณค่า	(Value-free)	ต่อสภาพความเป็นไปของโลกทางสังคม	ด้วยแนวทาง

ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(Natural	Science)	หรือฐานคิดแบบปฏิฐานนิยม	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกมองว่า

เป็นแนวคิดที่มองไม่เห็นการเชื่อมโยงของทฤษฎีกับกิจกรรม	ในแง่มุมที่ตระหนักว่ากิจกรรมทางปัญญาของ

ตนเองเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งท่ามกลางกิจกรรมการผลิตของสังคมโดยรวม	 (total	 process	 of	 social	

Labor)	 ดังนั้นองค์ความรู้ที่ผลิตขึ้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาชนกับโลกความเป็นไปทางสังคมที่

ถูกศึกษาจึงเป็นองค์ความรู้ที่มองโลกอย่าง	“ไร้ซ่ึงการพัฒนาทางประวัติศาสตร์”	 เต็มไปด้วย	“ภาพลวงตา” 

และไม่เอื้อให้เกิดปฏิบัติการหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใด	ๆ34

ในทางกลบักนัทฤษฎวิีพากษ์	ได้ตระหนกัและยืนยันถึงความเชือ่มโยงกับสภาพสงัคมและพฒันาการ

ทางประวัติศาสตร์ที่ด�าเนินอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากน้ีความแตกต่างที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือระหว่างการ

ศกึษาสงัคมเฉพาะเจาะจงกบั	“ทฤษฎวีพิากษ์”	ซึง่ได้วางต�าแหน่งแห่งทีข่องตวัทฤษฎีเองอยู่บนรอยต่อระหว่าง

สังคมศาสตร์	 กับปรัชญาสังคมนั้นอยู่ที่คุณลักษณะทางปรัชญา	 คือ	 “ปรัชญาน้ันยืนยันสิทธ์ิของตนเองต่อ

ความเป็นศาสตร์	(ที่เฉพาะเจาะจง)	ถึงความสามารถในการวิพากษ์”	ในความหมายท่ีปรัชญาน้ันสามารถเข้า

ถึงองค์รวมหรือสิ่งที่เป็นทั้งหมด35

ดังนั้น	ทฤษฎีวิพากษ์จึงมีกรอบความคิดท่ีปฏิเสธกระบวนการค้นหาความจริงทางสังคมโดยวิธีการ

แบบวิทยาศาสตร์	 แต่ให้ความส�าคัญกับความหมายในภาษา	 อุดมการณ์ของสังคม	 เชื่อว่าการแสวงหาความรู้ 

มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับจิตส�านึกของประชาชนผู้ถูกกดขี่	 เอารัดเอาเปรียบ	 ให้มีจิตส�านึกที่ถูกต้อง	 เน้น

การสร้างความรู้ด้วยการกระท�า	เนือ่งจากทฤษฎวีพิากษ์เชือ่ว่าความรูท้ีแ่ท้จรงิหาได้ด้วยการปฏิบตั	ิมีเป้าหมาย

ที่จะแสวงหาความจริงเพื่อเปล่ียนแปลงโลก	 ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาได้เข้าใจโลกแห่งความเป็น

จริงและพิจารณาตัดสินว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือปรับปรุงโลกในด้านใดได้บ้าง	 เพื่อผลประโยชน์ของ 

 

33 เพิ่งอ้าง.	
34	 สุรัช	 คมพจน์.	 ทฤษฎีวิพากษ์สังคมแห่งส�านักแฟรงค์เฟิร์ตกับการศึกษารัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ.	 ใน	 อัมพร	 

ธ�ารงลักษณ์.	(บรรณาธิการ).	(2557).	รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นิยม.	กรุงเทพฯ:	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.	
35 เพิ่งอ้าง.		
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10-36 การวิเคราะห์การเมือง

พวกเขาเอง	โดยให้ความส�าคัญกับผู้ที่ถูกกดขี่ในสังคม	โดยใช้ความเช่ือ	และอคติเป็นพื้นฐานในการแสวงหา 

ความรู้	แนวคิดดังกล่าวใช้วิธีค้นหาความจริงที่เรียกว่า	“วิภาษวิธี”	(dialectic)	คือการอธิบายลักษณะความ

สัมพันธ์แบบก�าหนดซ่ึงกันและกัน36	 มีลักษณะร่วมกันกับแนวคิดเชิงตีความ	 (Interpretive	Approach)	

กุญแจส�าคัญของวิธีการแบบวิพากษ์คือการสร้างความรู้ด้วยการกระท�า	ใช้ความเชื่อ	และใช้อคติในการค้นหา

ความจริง	เนื่องจากความจริงมีความซับซ้อน	มีหลายชั้น	(multilayer)	แต่ละช้ันของความเป็นจริงนั้นถูกอาจ

เคลือบไปด้วยสิ่งลวงตา	(illusion)	มายาคติ	(myth)	และความบิดเบือน	(distorted	thinking)37 

นอกจากน้ีอดอร์โน่	และฮอร์คไคเมอร์นักคิดทฤษฎีวิพากษ์	ยังได้ขยายแนวคิดในเรื่องการครอบง�า

ของเหตุผลเชิงเครื่องมือ	 ผ่านผลงานชิ้นส�าคัญคือ	Dialectic	 of	 Enlightenment	 โดยมีข้อเสนอหลักว่า	

“มายาคติเป็นการรู้แจ้งเรียบร้อยแล้ว	 และการรู้แจ้งกลายสภาพไปเป็นมายาคติ	 ข้อเสนอดังกล่าวเป็นด้าน

การวิพากษ์ต่อแนวคิดว่าด้วยการรู้แจ้ง	 ผ่านการใช้เหตุผลในโลกตะวันตก	 และเป็นผลมาจากที่ทั้งคู่เห็นว่า

เป็นทางตันซึ่งเผชิญหน้าในงานของเรา	 ซึ่งเป็นหลักใหญ่ใจความประการแรกที่เราต้อง	 ไต่สวนน่ันคือ	 การ

ท�าลายตัวเองของการรู้แจ้ง38

โดยชี้ให้เห็นว่า	กระบวนการเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาที่เรียกว่า	“ยุครู้แจ้ง”	ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่	

18	ผ่านนักคิดคนส�าคัญอย่างรุสโซ่	วอลแตร์	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค้านท์	ซึ่งมองการใช้เหตุผลของมนุษย์

ในฐานที่เป็นค�ามั่น	(promise)	ในการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากแรงกดบังคับของธรรมชาติและโลกที่ผูกติด

กับความเช่ือและจารีตประเพณี	 สู่โลกแห่งเสรี	 การเติบโตขององค์ความรู้ว่าด้วยธรรมชาติและมนุษย์	 เช่น	

วิทยาศาสตร์	หรือเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้เหตุผลคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมธรรมชาติ	รวมไปถึงองค์ความรู้

ว่าด้วยมนุษย์ที่มาพร้อมพลังของเหตุผล	 และความก้าวหน้าทางศีลธรรม	 (Moral	 Progress)	 เป็นตัวอย่าง 

ที่ดี	 สิ่งเหล่านี้	 กลับเผชิญกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่	 19	 ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่

ยุคอตุสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม	และก้าวสูอ่ดุมการณ์ฟาสซสิต์และนาซ	ีรวมถงึปรากฏการณ์

การครอบง�าของ	“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”	ในศตวรรษที่	20	ซึ่งมิเพียงแค่บ่งชี้ว่าองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ที่มนุษย์

สร้างขึน้ไม่ด�าเนินไปตามค�าม่ันในการปลดปล่อยมนษุย์ออกจากแรงกดบงัคับของธรรมชาต	ิและความก้าวหน้า

ทางศีลธรรมดังที่นักคิดยุครู้แจ้งได้บ่งชี้ไว้เท่านั้น	 หากแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือที่จองจ�าและท�าลายตัว 

มนุษย์เอง	จนถึงการตั้งค�าถามต่อค�ามั่นของยุครู้แจ้งดังกล่าวว่า	“แทนที่จะน�าพาไปสู่สภาวะของมนุษย์ที่แท้

จริงกลับจมดิ่งลึกลงสู่ความอนารยะชนิดใหม่”39

36	กาญจนา	แก้วเทพ	และสมสุข	หินวิมาน.	อ้างแล้ว.	 	
37ปรีดา	 รอดนวล.	 (2555).	 แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมเชิงวิพากษ์ในบริบทการพัฒนาเพื่อการปลดปล่อย.	สืบค้นเมื่อ	 17	

ธันวาคม	2557,	จาก	http://preedar.blogspot.com/2012/11/blog-post_28.html.	
38	ทั้งอดอร์โน่และฮอร์คไคเมอร์ใช้ค�าว่าการรู้แจ้ง	โดยไม่ได้หมายความเฉพาะถึงยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาท่ีถูกเริ่มโดย	เดส์กาต	เรื่อยมาจนถึงค้านท์	เฮเกล	และมาร์กซ์	หากแต่จะอ้างอิงถึงชุดของปฏิบัติการ

ทั้งในความหมายของการใช้สติปัญญาและวิถีทางของความคิด	ความเชื่อและหนทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นการใช้เหตุผลซึ่งพยายามสลาย

การรับรู้โลกในลักษณะที่แฝงด้วยมายาคติ
39	สุรัช	คมพจน์.	อ้างแล้ว.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-37แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ดังนั้นเร่ืองราวที่ฮอร์คไคเมอร์	 อดอร์โน่	 และมาคูเซอร์พยายามชี้ให้เห็นในช่วงของการ	 “วิพากษ์

เหตผุลเชงิเครือ่งมอื”	กค็อื	พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ของความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติมแีนวโน้ม

ที่จะน�าไปสู่การดูดกลืนเข้ามาสู่วิธีการครอบง�าแบบเบ็ดเสร็จ	ด้วย	 “เหตุผลเชิงเคร่ืองมือ”	 หรือ	 “เหตุผล 

เชิงเทคโนโลยี”	 เม่ือเป็นไปในลักษณะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตัวความเป็นองค์รวมทั้งหมดนั้นมีความผิดพลาด	

เพราะได้น�าพาไปสู่สภาพสังคมที่ถดถอยแบบอนารยะ	 ความพยายามของสมาชิกสถาบันในช่วงของการ	

“วิพากษ์เหตุผลเชิงเครื่องมือ”	 ถึงที่สุดแล้วจึงเป็นการวิพากษ์เหตุผลที่ถูกก�ากับและครอบง�าโดยความเป็น

ทั้งหมดที่ผิดพลาดและพยายามเปิดให้เห็นบรรดาทางเลือกต่าง	ๆ	ซึ่ง	“สิทธิที่จะเป็น”	ของทางเลือกเหล่าน้ัน

ถูกดูดกลืนเข้าไปสู่	“ความเป็นทั้งหมดที่ผิดพลาดน่ันเอง”	จึงท�าให้นักทฤษฎีวิพากษ์พยายามพัฒนาทฤษฎีที่

วิพากษ์สภาวะความถดถอยดังกล่าว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของอดอร์โน่	 จึงให้ความส�าคัญกับอีก 

ด้านหนึ่งของขบวนการวิภาษวิธีในฐานะที่เป็นรากฐานเชิงปทัสถานที่ท�าให้การวิพากษ์เป็นไปได้	 น่ันคือ	 การ

ปฏิเสธ/สภาวะนิเสธ	(Negation)	ของความเป็นทั้งหมดที่ผิดพลาด	ปัญหาตรงนี้ได้คลี่คลายออกมาเป็นงาน

ของอดอร์โน่ในช่วงหลังอย่าง	“ปรัชญาวิภาษวิธีนิเสธ”	(Negative	Dialectic)	ในขณะเดียวกันก็พยายามที่

จะหนทางของการคิดที่ไม่ได้ผูกติดกับตรรกะความเหมือน	 (non-identity	 thinking)	 ที่ขัดขืนการดูดกลืน

ไปสู่	“ความเป็นท้ังหมดที่ผิดพลาด”40

ในส่วนของจุดยืนว่าการวิจัยทางสังคมนั้น	 ส�าหรับนักทฤษฎีวิพากษ์แล้วการวิจัยในตัวของมันเอง

ควรมีการด�าเนินการตัดสินและก�าหนดจุดยืนให้ชัดเจน	เพราะว่าการวิจัยที่มุ่งแต่พรรณนาและการอธิบายไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากนัก	 การวิจัยควรให้การบ่งชี้เก่ียวกับกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็น

อิสระ	 และระบุให้ชัดในการบรรลุเป้าหมาย	 โดยนักทฤษฎีวิพากษ์ได้น�าเสนอในการมองโลกแบบมีพลวัตร

(dynamic)	 ซึ่งเชื่อว่าสังคมมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา	 เพราะฉะนั้นแทนท่ีเราจะวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง

และแยกมนุษย์ออกจากสังคม	 เราควรพิจารณาว่าจิตส�านึกของมนุษย์มีมิติทางประวัติศาสตร์	 (Historical)	

หรือได้รับการก่อรูปและสั่งสมมาในสังคมและวัฒนธรรมแต่ละช่วงยุค41

1)		วัตถุและโลกรอบตัวไม่เคยมีความหมายที่ชัดเจนในตัวของมันเองแต่ความหมายของ 

วัตถุนั้น	จะถูกสร้างขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ทางสังคม	

2)		ประสบการณ์ที่ปัจเจกบุคคลมีต่อโลกและสังคม	จะเป็นไปตามกรอบความคิดที่ถูกก�าหนด

มาแล้วภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงเวลา	

ด้วยเหตุน้ีจึงให้ข้อสรุปว่า	 มนุษย์เราไม่สามารถจะยืนอยู่วงนอกวิถีการผลิตความคิดของสังคม 

ได้เลย	 เมื่อเป็นเช่นน้ี	 ความเข้าใจโลกของเราจึงไม่มีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย	 แต่จะสัมพันธ์กับเงื่อนไขทาง

ประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรมที่จะท�าให้มนุษย์เข้าใจโลกที่แตกต่างกัน	ดังนั้นกรณีศึกษาความคิดของมนุษย์	

จึงต้องวิเคราะห์แบบเคลื่อนไหว	เพื่อให้เห็นกระบวนการก่อรูป/กลายมาเป็นของความคิดท่ีต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

ทฤษฎีวิพากษ์ของส�านักแฟรงค์เฟิร์ตรุ่น	 2	 เกิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยผู้น�าเสนอ

คือ	เจอร์เกน	ฮาเบอร์มาส	(Jurgen	Habermas)	ซึ่งได้พัฒนาแนวความคิดหลักของทฤษฎีวิพากษ์	และท�าให้

40 เพิ่งอ้าง. 
41	กาญจนา	แก้วเทพ	และสมสุข	หินวิมาน.	อ้างแล้ว.	
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10-38 การวิเคราะห์การเมือง

ทฤษฎีวิพากษ์ได้รู้จักกันโดยทั่วไป	 ซ่ึงแนวคิดหลักของฮาเบอร์มาสและนักทฤษฎีวิพากษ์ในรุ่นแรกนั้นยังมี

ลกัษณะของกรอบความคดิทีส่�าคญัทีค่ล้ายคลงึกนั	แต่ฮาเบอร์มาสได้พฒันาปรชัญาทีเ่ป็นคณุปูระการทีส่�าคญั

ขึ้นมาในวงการปรัชญาสังคมศาสตร์	2	ประการคือ42 

1)	การเสนอการอภิปรายเชิงปฏิบัติของความรู้	แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้และ

การปฏิบัติของมนุษย์	 ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวท�าให้มองเห็นว่าความรู้เชิงประจักษ์เป็นความรู้ประเภทหนึ่ง

เท่าน้ันซึ่งมีเป้าหมายในการอธิบาย	ท�านาย	และควบคุมความรู้	ซึ่งยังมีความรู้ประเภทที่สองคือ	ความรู้แบบ

ตีความซึ่งมีเป้าหมายในการท�าความเข้าใจมนุษย์และความรู้แบบที่	3	ความรู้แบบวิพากษ์ที่มีเป้าหมายในการ

ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระ	

2)		การเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติของทฤษฎีวิพากษ์โดยใช้ภาษาและการสื่อสาร	โดยฮาเบอร์มาส

ได้น�าเสนอทฤษฎีการกระท�าเชิงสื่อสาร	 โดยอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสังคมสมัยใหม่นอกจากจะผลิตเหตุผล

เชิงเครื่องมือแล้ว	ยังผลิตเหตุผลในการส่ือสาร	 ซ่ึงเป็นกระบวนการที่อธิบายและวิจารณ์ที่ไม่ถูกจ�ากัด	 ไม่ว่า

ผู้เข้าร่วมจะมีสถานภาพแตกต่างกันทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองเพียงใดก็ตาม	 ฮาเบอร์มาสเช่ือว่า 

ความเป็นเหตุผลเชิงส่ือสารจะแพร่ขยายไปทุกวงการในสังคม	เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพด้านการต่อต้านระบบ	

ผ่านปฏิบัติการด้านการสื่อสาร	 (Communication	Action)	 เพื่อปลดปล่อยหรือต่อต้านให้ตนเองหลุดพ้น

จากการครอบง�าจากระบบผ่านการเคลื่อนไหวสังคม	(แนวใหม่)	ในลักษณะการด�าเนินการอภิปราย	ถกแถลง	

โต้แย้ง	ถกเถียงในประเด็นต่าง	ๆ	อย่างอิสระเสรี	กว้างขวางและเท่าเทียมกัน	

นอกจากน้ีทฤษฎีวิพากษ์ในส�านักแฟรงค์เฟิร์ตได้มีการพัฒนาแนวคิดวิพากษ์ในรุ่นที่	 3	 ขึ้นมาซ่ึงมี

มุมมองใหม่	โดย	ฮอน์เน็ต	(Axel	Honneth)	ซึ่งขยายแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมที่เสนอให้

มองนอกกรอบออกจากวิเคราะห์แค่มิใช่ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ให้น�าเสนอมุมมองในเรื่องของ

สถานภาพทางสังคมที่มีส่วนผลักดันให้คนกลายเป็นคนชายขอบด้วย	

4.  เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังโครงสร้างนิยม ได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่ส�าคัญคือ	Gibson–Gra-

ham	ทั้งสองได้น�าเสนอว่า	การวิเคราะห์ทุนนิยมทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ประสบความส�าเร็จ	มาจากการวิเคราะห์

สังคมด้วยฐานคิดว่า	เศรษฐกิจแบบทุนนิยมน้ันครอบง�าพื้นที่เศรษฐกิจการเมืองทั้งหมด	ซ่ึงในความเป็นจริง

แล้ว	 ไม่เป็นความจริงซึ่งจากประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่อยู่ท่ามกลางความเจริญของ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	ก็ยังเปิดพื้นที่ให้กับเศรษฐกิจภาคส่วนอื่น	ๆ	อยู่	ในทางทฤษฎีทางสังคมศาสตร์

จะมีค�าว่า	 โครงสร้างนิยม	 (Structuralism)	 และหลังโครงสร้างนิยม	 (Post-structural)	 ทั้งสองส�านักนี้มี

ความเหมือนและแตกต่างกัน	 โดยทัศนะที่หลังโครงสร้างนิยมเหมือนกันกับโครงสร้างนิยม	 น้ันมีทั้งหมด	 4	

ข้อ	คือ43 

1)		วิพากษ์ปรัชญามนุษย์นิยมในยุคฟื้นฟู	ที่เน้นการรวมศูนย์คุณค่าไปอยู่ที่ตัวมนุษย์	โดยตั้ง

ข้อสงสัยต่อปรัชญาอัตถิภาวนิยมท่ีเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพ	โดยไม่ถูกก�าหนดจากสิ่งใด

42	พิชาย	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต.	อ้างแล้ว.	
43	Michael	 Peters.	 (2002).	Poststructuralism and Education.	Encyclopedia	 of	 philosophy	 of	 education.:	

University	of	Auckland.		
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2)		ท�าความเข้าใจภาษาและวฒันธรรม	และระบบสญัลกัษณ์ต่าง	ๆ	ภาษาไม่สะท้อนสงัคมเพยีง

เท่าน้ัน	แต่เป็นสิ่งที่สามารถท�าการวิพากษ์ได้ด้วย

3)	 เชื่อม่ันในจิตไร้ส�านึกที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมที่ถูกซ่อนไว้	 ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู ่เบื้องหลัง

โครงสร้าง	 เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน	 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะตั้งค�าถามเพียงแค่ความสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุ

สมผล

4)	แนวคิดทั้งสองรับเอาแนวคิดของนักคิดอย่าง	Saussure,	Jacob	Son,	นักคิดรูปแบบนิยม

ชาวรัสเซีย	 Freud	 และ	Mark	ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีความซับซ้อนยุ่งเหยิงอยู่ในหลาย	 ๆ	

จุดด้วยกัน	 ซึ่งควรเรียกมันว่ารูปแบบนิยมแบบยุโรป	ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากยุคก่อนวิวัฒนาการของรัสเซียใน 

เจนีวา	ซึ่งเกิดมาพร้อมกัน	และมีความคาบเกี่ยวกันระหว่าง	ภาษา	บทกวี	ศิลปะ	วรรณกรรม	วิทยาศาสตร์	

ท�าให้มกีารน�าเสนอรปูแบบของงานวรรณกรรมและการวิเคราะห์วรรณกรรมทีมี่ความหลากหลายซบัซ้อน	และ

อย่างลึกซึ้ง	เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม	 ยังได้น�าเสนอหลักในการวิเคราะห์ที่มีความต่างจาก

โครงสร้างนิยมดังน้ี44

1)	 	นักคิดหลังโครงสร้างนิยมเน้น	 การอธิบายประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่	 โดยพวกนักคิด

แบบโครงสร้างนิยม	จะอธิบายประวัติศาสตร์จากการตีความโครงสร้าง	แต่หลังโครงสร้างนิยมจะมุ่งสนใจไป

ที่การวิพากษ์บนฐานคิดของการเปลี่ยนแปลง	การเปลี่ยนรูป	และความไม่ต่อเน่ืองของโครงสร้าง	โดยใช้ความ

คิดแบบการก้าวข้ามพ้นเวลา	ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ	ฟูโกต์	จากสองแนวคิดคือ	

1.1)		 แนวคิดการศึกษาแบบโบราณคดี	(Archeology)	เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการศึกษา

ความสัมพันธ์ของความรู้	ภาษา	ความจริง	และการก่อรูปวาทกรรม	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมแต่ละชุดนั้น

ไม่ได้อยู่ในรูปของการศึกษาร่วมเวลา	แต่เป็นการศึกษาข้ามเวลา	ที่เป็นประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางจิต	หรือระบบคิดของคน	

1.2)		 แนวคิด	 วงศาวิทยาความรู้	 (geneology)	 หรือการศึกษาหลักการแห่งความรู้ซึ่ง

มองว่าแท้ทีจ่รงิแล้วอ�านาจของสถาบนัต่าง	ๆ	ในสงัคมได้เชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัรปูแบบความรูข้องปัจเจกบคุคล	

ในรูปแบบของการถูกกระท�าให้ต้องเป็นไปตามระเบียบ	หรือบรรทัดฐานของสังคม	โดยบรรทัดฐานของสังคม

เหล่านี้ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อันสมบูรณ์ใด	ๆ	อีกทั้งยังถูกสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมจนเกินจริง	และท้ายท่ีสุดแล้ว

บรรทัดฐานเหล่านี้กลายเป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์	 ซึ่งฟูโกต์มองว่าความผิดปกติของปัจเจกบุคคลน้ัน

เกิดมาจากชุดวาทกรรมความรู้ที่ถูกสร้างข้ึนด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง	ๆ	 เช่น	จิตเวชศาสตร์	

การแพทย์	และอาชญากรวิทยา	

2)		ปฏิเสธแนวคิดแบบวิทยาศาสตร	์ซึ่งเป็นอิทธิพลที่นักคิดหลังสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลมาจาก

ส�านักทฤษฎีวิพากษ์	 ที่ท�าการวิพากษ์แนวคิดปฏิฐานนิยม	ว่าเป็นความรู้ที่มองโลกอย่างไร้ซ่ึงพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์	เต็มไปด้วยภาพลวงตาและไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงสังคมใด	ๆ	

44 Ibid.	
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3)		น�าแนวคิด	รื้อถอนโครงสร้าง	(Deconstruct)	ของ	ช๊าค	ดาริดา	นักคิดคนส�าคัญของหลัง

สมยัใหม่	มาใช้ในการวิเคราะห์และน�าเสนอสังคมให้มกีารรือ้ถอนความเป็นเอกภาพซ่ึงแท้จริงแล้วกลบเกลือ่น

ความแตกต่างโดยนักคิดสายนี้มองสังคมว่าไร้ระเบียบและไม่ตายตัว	 เช่นเดียวกับภาษา	ดังน้ันระบบสังคม

และภาษาจงึมข้ีอจ�ากดัคนไม่ได้มากเหมอืนกบัทีน่กัโครงสร้างนยิมคดิไว้	นอกจากนีน้กัคดิหลงัโครงสร้างนยิม

ยังผนวกเอาแนวคิดเรื่องอ�านาจและแรงปรารถนาของนิชเช่มาใช้ในการวิเคราะห์

4)		น�าเสนอปรัชญาแห่งการวิพากษ์เทคโนโลยี	ที่เป็นวิถีแห่งการครอบง�าผู้คนให้ลุ่มหลง	จาก

สิ่งที่เทคโนโลยีแสดงออกมาผ่านส่ือต่าง	ๆ	ในปัจจุบัน

5)		วิพากษ์ความเชื่อ	ความลุ่มหลง	ความก้าวหน้า	ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากลีโอตาร์	ซ่ึง

จะท�าการร้ือถอน	แนวคดิทีเ่ชือ่เก่ียวกบัความก้าวหน้าทกุอย่างว่าเป็นสิง่ทีเ่พ้อฝันและไม่เป็นจรงิ	รวมถึงท�าการ

รื้อถอนความคิดกระแสหลักของแนวคิดประชาธิปไตย	แนวคิดเรื่องความก้าวหน้าทั้งหมด	

6)		ใช้แนวคิดศิลปะในการควบคุมของฟูโกต์	ที่ฟูโกต์มองว่า	มันเกิดขึ้นมาในยุคของเสรีนิยม

และเสรีนิยมใหม่	 ที่ใช้เป็นเนื้อหาหลักในงานทางด้านปรัชญาการเมือง	 และปรัชญาแห่งเหตุผลโดยฟูโกต์ใช้

ค�าว่า	 Governmentality	 (การควบคุม)	 ในความหมายว่าศิลปะแห่งการควบคุม	 ที่ถูกสร้างให้กลายเป็น 

กฎพื้นฐานของการเมืองสมัยใหม่	ที่เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่	16	ซ่ึงในช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจน�าไปใช้ใน

ปฏบิตักิารทางการเมอืง	นยัส�าคญัของสงัคมร่วมสมยัทีผู้่คนตกอยู่ในอ�านาจของประชาธิปไตยและเพลดิเพลนิ

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่	

7)		ให้ความส�าคัญกับปรัชญาแห่งความหลากหลาย	 ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดหลัง

โครงสร้างนิยมซึ่งให้ความส�าคัญกับความแตกต่าง	 ที่นักคิดในส�านักหลาย	 ๆ	 คนได้ใช้ท�าการพัฒนาและ

ประยุกต์ในวิธีการที่แตกต่างออกไป	โดยปรัชญาแห่งความแตกต่างน้ีได้รับแนวคิดมาจาก	นิชเช่	เดอซูซู	และ

ไฮเดรกเกอร์

8)		ปฏเิสธอภมิหานยิายทัง้ปวง	(Metanarrative)	จากอิทธิพลความคิดของลโีอตาร์	ทีน่�าเสนอ

ไว้ในแนวคิดเงื่อนไขของหลังสมัยใหม่	ว่าในยุคของหลังสมัยใหม่นี้สภาวะความรู้ที่เชื่อถือมาแต่เดิมไม่ถูกเชื่อ

อีกต่อไป	 เพราะความรู้เหล่าน้ันหมดความชอบธรรมในตนเอง	 เหตุที่ความรู้เหล่านี้หมดความชอบธรรมใน

ตนเอง	 เพราะความรู้เหล่านี้ได้กลายเป็นเกมของภาษามีการกล่าวเกินจริง	ทฤษฎีระบบต่าง	ๆ	ที่พยายามจะ

สร้างกฎที่แน่นอนมาอธิบายปรากฏการณ์จึงเชื่อถือไม่ได้	ความพยายามที่จะสร้างกฎต่าง	ๆ	นั้น	เป็นตัวท�าลาย

ความรู้	 เพราะความรู้มีลักษณะท่ีไม่แน่นอนตายตัว	ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ล้วนท�านายไม่ได้	มีแต่ความเห็นที่

แตกต่างกัน	ไม่เห็นพ้องต้องกัน	การสร้างทฤษฎีจึงเป็นการให้เหตุผลที่ผิด	ๆ	แม้ผู้สร้างจะเจตนาดีก็ตาม	

9)		พยายามที่จะหาสาเหตุของอ�านาจ	ความรู้และการเปิดเผยการครอบง�าของเทคโนโลยีบน

พ้ืนฐานของการตีความเรื่องอ�านาจของฟูโกต์	กล่าวคือ	ส�าหรับฟูโกต์แล้วอ�านาจเป็นสิ่งที่มีความเก่ียวข้องกับ

ความรู้อย่างใกล้ชิด	อ�านาจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผล	ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้อ�านาจบังคับเพียงเท่านั้น	แต่ท�าหน้าที่

ผลิตความรู้ใหม่ด้วย	และความรู้ยังสามารถที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ�านาจที่ก่อให้เกิดความรู้

นั้นด้วย	อ�านาจจึงเป็นตัวผลิตความรู้	คนที่มีอ�านาจคือคนที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรคือความรู้	
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10)		หลังโครงสร้างนิยม	มองว่า	การเมืองของโลกความรู้	สังคม	ข้อมูลข่าวสาร	และเศรษฐกิจ	

ที่ถูกท�าให้มีแนวโน้มไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน	ที่ถูกสร้างจากการครอบง�าของแนวคิดเสรีนิยมใหม่	 ซึ่ง

พยายามจะท�าให้โลกกลายเป็นสังคมที่มีค�าจ�ากัดความของความรู้	มีการแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ	การผลิต

ความรู้ชุดใหม่	และเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับข้อสรุปชุดใหม่ในยุคแห่งเหตุผลนั้น	เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องท�าการ

วิพากษ์ว่าความรู้เหล่าน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อใคร	และเป็นทางเลือกของใคร	

5.  เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวหลังสมัยใหม	่ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของนักคิดหลัง

สมัยใหม่ที่ท�าการวิพากษ์แนวคิดความทันสมัย	มีการวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างจากแนวคิดสมัยใหม่	นักคิด

หลังภาวะสมัยใหม่เรียกว่า	โพสต์โมเดิร์น	(Postmodernity)	กลุ่มน้ีเกิดขึ้นมาจากการมองเรื่องความเช่ือเชิง

เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ที่เคยมีอิทธิพลมากและความเชื่อในเรื่อง	 “ความก้าวหน้า”	 “ความจริง”	 ในภาวะ

สมัยใหม่เร่ิมเสื่อมความนิยม	นักคิดหันมาสนใจเรื่องวัฒนธรรม	 อุดมการณ์	 จิตใต้ส�านึกและการใช้สัญญะ	

เส้นแบ่งระหว่างศิลปะขั้นสูงและศิลปะขั้นต�่าถูกท�าลาย	ดังปรากฏในภาพยนตร์	แจ๊ส	เพลงร็อค	เกิดมีจุดร่วม

ของศิลปะกับการเมืองและขบวนการทางสังคมและชนชั้น45

โพสต์โมเดิร์นมีลักษณะเป็นยุคที่ไม่สามารถก�าหนดได้แน่นอนตายตัว	 (Indetermanence)	 

นอกจากนั้น	ค�าตอบยังจ�าเป็นต้องท้าวความกลับไปที่ภาวะสมัยใหม่เพ่ือจ�าแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง

ภาวะสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่	อาจกล่าวได้ว่า	โพสต์โมเดิร์น	คือความคิด	ประสบการณ์และปฏิกิริยาที่มีต่อ

ยุคสมัยใหม่	แสดงออกผ่านทางทฤษฎีทางสังคมและศิลปะแขนงต่าง	ๆ	สุภางค์	จันทวณิช	กล่าวว่า	ลักษณะ

ของโพสต์โมเดิร์นในแง่เศรษฐกิจ	 ยุคโพสต์โมเดิร์นคือ	 ยุคของการผลิตนวัตกรรมทางความรู้และข้อมูล

ข่าวสาร	ระบบสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตด้วย	ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นจะถูกผลิตซ�้า	โดย

แหล่งต่าง	ๆ	ในตลาด	ยุคโพสต์โมเดิร์นเน้นเทคโนโลยีการสื่อสาร	เป็นยุคของพื้นที่ไซเบอร์	 (Cyberspace)	

ในแง่สังคมวัฒนธรรม	 ในยุคโพสต์โมเดิร์นเราจะพบชนชั้นใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลาย	 คนเหล่านี้

ส่วนหน่ึงท�าหน้าท่ีผลิตสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สังคมบริโภค	ได้แก่	นักข่าวคนท�าโฆษณา	ศิลปินและนัก

วิชาการ	ในสังคมโพสต์โมเดิร์นการแบ่งชนชั้นทางสังคมจะไม่มีความชัดเจน	ไม่มีขอบเขตแน่นอน	ชนชั้นเดิม

ยุบตัวลง	เพราะเป็นการแบ่งชนชั้นตามพฤติกรรมการบริโภค	แต่วัตถุแห่งการบริโภคของโพสต์โมเดิร์นไม่ใช่

สินค้าโดยตรงอย่างแต่ก่อน	หากแต่เป็นภาพหรือสัญญะที่เกิดจากตัวสินค้าอีกทอดหนึ่ง	 รวมถึงจินตนาการ

ที่ผู้บริโภคจะมีจากการบริโภคภาพหรือสัญญะจากตัวสินค้าน้ัน	ผู้บริโภคจึงไม่มีขอบเขตทางชนชั้น	 สิ่งท่ีถูก

บริโภคโดยผู้บริโภคที่ต่างกันก็ไม่จ�าเป็นต้องมีความหมายเหมือนกัน	 ในแง่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	การ

เปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนการต่อรองเฉพาะเรื่องในแต่ละบริบท	 จึงไม่มีกฎหรือทฤษฎี

สากลที่อาจจะใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่อง	 ในแง่การเมืองยุคโพสต์โมเดิร์นสนใจศึกษาเรื่องอ�านาจ	

นักคิดเสนอว่าไม่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในสังคม	ความสัมพันธ์ในโครงสร้างหลักไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจกไ็ม่มลัีกษณะตายตวัตามสถานภาพของบคุคล	ความสมัพนัธ์นีเ้กดิขึน้ตามความแตก

ต่างระหว่างบทบาทของบุคคลในแต่ละบริบททางสังคม	 เราจะเห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจได้ในชีวิตประจ�า

วันของเรา	 เป็นอ�านาจที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกพ้ืนที่	 อ�านาจมีลักษณะเป็นเครือข่าย	ด�ารงอยู่โดยการผลิตจากวาท

45	สุภางค์	จันทวณิช.	(2557).	ทฤษฎีสังคมวิทยา.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.		
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กรรมในสังคม	 ควรวิเคราะห์ดูกระบวนการท�างานของอ�านาจและการต่อต้านมากกว่าตัวอ�านาจเอง	 

นักคิดที่ส�าคัญที่เป็นเสาหลักของส�านักหลังสมัยใหม่นั้นได้แก่	 มิเชล	ฟูโกต์	 ลีโอตาร์	ฌ้าคส์	 ดาริดา	ฌอง	 

โบดริยารด์	หลุย	อัลตรูแซร์	เดอเลิศ	และกัตตารี่	เป็นต้น	

นักคิดคนส�าคัญของหลังสมัยนิยมได้น�าเสนอแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่	 ได้แก่	 

หลุย	 อัลตรูแซร์46	 (Louis	Althusser)	 ซึ่งได้เขียนหนังสือเรื่อง	Crisis	 of	Marxism	 (1978)	มีหลักการที่

ส�าคัญคือ

1)		ต้องท�าการวิเคราะห์วัฒนธรรม	

2)		น�าเสนอแนวคิดมาร์กซิสต์แบบถอนรากถอนโคน

3)		น�าเสนอหลักเรื่องอุดมการณ์แนวใหม่ที่มองว่า	 โรงเรียน	ที่ท�างาน	 วัด	 เป็นสถานที่ที่ท�าให้

คนยอมรับระบบทุนนิยม

4)		การวิเคราะห์สังคมนั้นต้องตั้งอยู่บนการวิเคราะห์บริบททั้งหมด	เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวก่อ

ให้เกิดอุดมการณ์ทั้งหมด

นอกจากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวแล้ว	 แนวคิดหลักของอัลตรูแซร์ก็คือ	 แนวคิดเรื่อง	 การวิเคราะห์

อดุมการณ์	โดยเขามองเหน็ว่า	โครงสร้างส่วนบนนัน้ไม่ได้เป็นเพียง	ภาพสะท้อน	ของโครงสร้างส่วนล่างเท่าน้ัน	

แต่ยงัเป็นส่วนเสีย้วทีจ่�าเป็น	ต่อการด�ารงอยูข่องโครงสร้างเศรษฐกจิเลยทเีดยีว	ดงันัน้	เขาจงึเสนอแนวคดิใหม่

ในการวิเคราะห์	 การก่อรูปทางสังคม	 (social	 formation)	 ซึ่งเขาเรียกว่า	 อุดมการณ์และปฏิบัติการทาง

อุดมการณ์	 (ideology	and	 ideological	practice)	ทั้งนี้แนวคิดของเขาได้เผยให้เห็นถึง	พลัง	อ�านาจของ

โครงสร้าง	 ที่เข้ามาก�าหนดความคิดของผู้คน	 เป็นอ�านาจที่ฝังกรอบวิธีคิดให้กับคนในระดับลึกลงไปใน

จิตไร้ส�านึก47 

นอกจากนี้นักคิดหลังสมัยใหม่อย่างเช่น	ฌอง	 โบดริยารด์	 ได้น�าเสนอแนวคิดการวิเคราะห์สังคม

สมัยใหม่ท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดการวิเคราะห์ของมาร์กซ์	 โดยโบดริยารด์48	 ประกาศว่า	 เศรษฐศาสตร์

การเมืองตายแล้ว	 ซ่ึงหมายถึงแนวคิดทฤษฎีของมาร์กซ์	ทุนนิยมสมัยใหม่ล่าสุด	 (Late	Capitalism)	ไม่ใช่

เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวกับการผลติ	และผูใ้ช้แรงงานต่อไปแล้ว	ตอนน้ีเราก�าลงัอยู่ในยุคของบรโิภคนิยม	และในสงัคม

ของบริโภคนิยมซ่ึงเราเรียกว่า	The	Consumer	Society	จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในรูปแบบใหม่	ๆ	 ใน

ด้านหนึ่งสังคมทุนนิยมบริโภคนิยม	 ได้สร้างสินค้าบริการ	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	ปัจจัยด้านบันเทิง	 และ 

สิ่งกระตุ้นความต้องการต่าง	ๆ	เป็นจ�านวนมากมาย	แต่ในอีกด้านหน่ึง	มนุษย์ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดี	กับ

โลกบริโภคนิยมซึ่งเป็นเสมือนป่าใหญ่อันไพศาล	ที่สร้างการควบคุมและครอบง�าผู้คนในรูปแบบใหม่ผ่านการ

บริโภค	ที่ไม่ใช่การผลิตแบบเดิมอีกต่อไป	

46	Louis	Althusser.	The	Crisis	of	Marxism.	สืบค้นเมื่อ	2	มกราคม	2560,	จาก	http://banmarchive.org.uk/col-

lections/mt/pdf/07_78_215.pdf.1978.	
47	กาญจนา	แก้วเทพ	และสมสุข	หินวิมาน.	อ้างแล้ว.	
48	Jean	Baudrillard.	(1978).	The Consumer Society: Myths and Structures.	Published	in	association	with	

Theory,	Culture	&	Society.	Nottingham	Trent	University:	London.		
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โบดริยารด์49	 มองว่าในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันนี้	 ระบบของวัตถุมีความแตกต่างจากสังคม 

แบบเก่า	กล่าวคือ	ในสังคมดั้งเดิมนั้นการท�าให้เป็นปัจเจกชนน้ันมีความชัดเจน	ไปตามภูมิหลังของครอบครัว	

ทีปั่จเจกชนนัน้	ๆ	ได้รับสืบทอดทัง้ในเร่ืองของรสนยิมและประเพณสีบืต่อกนัมา	การใช้วัตถกุม็ลีกัษณะเฉพาะ

ตามประโยชน์ใช้สอยของวัตถุน้ัน	 ๆ	 แต่ในสังคมสมัยใหม่นั้น	 วัตถุมีอิสระจากอรรถประโยชน์เบื้องต้น	 มา

เป็นการใช้ประโยชน์ได้หลาย	ๆ	 อย่าง	 โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวอีก 

ต่อไป	 วัตถุกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นนามธรรม	มีคุณสมบัติหลากหลาย	การมีอยู่ของวัตถุที่มีคุณสมบัติ

เหมือนกันนั้นเริ่มเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	ไม่มีการจ�ากัดอยู่บนครอบครัว	ที่มีลักษณะเข้มข้นเหมือนเช่นสังคม

ในรูปแบบเดิม	นอกจากนี้ในโลกของวัตถุรูปแบบใหม่น้ียังให้ก�าเนิดมนุษย์ที่เรียกว่า	“Organization	Man”  

ซึ่งเป็นคนที่สามารถที่จะกลายเป็นเจ้านาย	(Master)	ในการควบคุม	และสั่งการวัตถุที่ท�าการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ต่าง	ๆ	และจัดต�าแหน่งแห่งที่ของสิ่งต่าง	ๆ	ใหม่	นอกจากนี้การเกิดขึ้นของ	The	New	World	of	Object	นี้

ยังท�าให้เกิดรูปแบบของการใช้ชีวิตของผู้คนรูปแบบใหม่ในยุคของเทคโนโลยี	ที่ท�าให้ปัจเจกชนสามารถที่จะ

ท�าการผลิตซ�้า	หรือ	ท�าซ�้าต้นแบบต่าง	ๆ	ในลักษณะของ	การสร้างวาทกรรม	แมกกาซีน	สถาปัตยกรรมและ

อื่น	ๆ	เป็นต้น	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องที่ 10.3.2

49 Ibid.	
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10-44 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 10.4 

พัฒนาการใหม่ของเศรษฐศาสตร์การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	10.4	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	10.4.1	 เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว	

เรื่องท่ี	10.4.2		เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวอนาธิปัตย์

เรื่องท่ี	10.4.3		บทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองในศาสตร์ของการศึกษาด้านอ่ืน	ๆ	

แนวคิด
1.		 	การศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืงสเีขยีวเกิดขึน้มาจากตคีวามสิง่แวดล้อมทีมี่ความแตกต่าง

จากการตคีวามแบบดัง้เดมิ	เนือ่งจากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีตจะท�าการ

วิเคราะห์และน�าเสนอหลักการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	 จึงท�าให้มีแนวคิดและ

อุดมการณ์ทางสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่	 ฐานคิดของเศรษฐศาสตร์สีเขียวที่มีการเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองทีว่เิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์

มาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความสัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

2.	 	อนาธิปไตยเป็นแนวคิดท่ีมีความคล้ายกับพวกสังคมนิยมในเรื่องของการคัดค้านทุนนิยม	

และเห็นด้วยในเร่ืองท่ีว่าควรให้ส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	 แต่พวกอนาธิปไตย

เชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่จะร่วมมือกันอย่างสันติ	เรามีประสิทธิภาพโดยความเข้าใจและ

มีสมาชิกได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจบังคับจากรัฐ	ถึงแม้ว่ารัฐนั้นจะเป็นรัฐสังคมนิยม

ก็ตาม	การไม่ไว้ใจรัฐเป็นส่วนหนึ่งของพวกเสรีนิยม

3.		 	บทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองในศาสตร์ของการศึกษาด้านอื่น	ๆ	 ในปัจจุบันนี้การ

วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมอืงมกีารวเิคราะห์ทีม่คีวามหลากหลายในการวเิคราะห์ตคีวาม

มากกว่าการวิเคราะห์ระบบทุนนิยมแบบดั้งเดิม	 จึงท�าให้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ได้ขยายไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอ่ืน	อันได้แก่	แนวคิดสถาบัน	แนวคิดวัฒนธรรม	

การวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น	เป็นต้น
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	10.4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวได	้

2.		อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวอนาธิปัตย์ได้

3.		อธิบายบทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองในศาสตร์ของการศึกษาด้านอ่ืน	ๆ	ได้
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เรื่องที่ 10.4.1  เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว

การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวเกิดขึ้นมาจากการตีความสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง 

จากการตีความแบบด้ังเดิมเนื่องจากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีตจะท�าการวิเคราะห์และ 

น�าเสนอหลักการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	 จึงท�าให้มีแนวคิดและอุดมการณ์ทางสิ่งแวดล้อมข้ึนมาใหม	่ 

ฐานคิดของเศรษฐศาสตร์สีเขียวที่มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	โดยให้ความ

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	โดยเสนอให้เปลี่ยน	Paradigm	Shift	ไปสู่นิเวศวิทยานิยม	ซึ่งสอนว่า50

1.	ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจ�ากัด	ความสามารถในการดูดซับมลภาวะมีขีดจ�ากัด	

2.	ความเจริญทางเทคโนโลยี	มนุษย์ควรใช้เทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง	และความเจริญทางวัตถุต้อง

เกิดควบคู่ไปกับจิตใจ

3.	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายอย่างยิ่งต่อการส่งมอบมรดกธรรมชาติไปสู่คน 

รุ่นหลัง	

4.	เป้าหมายสูงสุดของการปรับเปล่ียนระบบ	คือ	ต้องสร้างความยั่งยืนทางนิเวศขึ้นมา

เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวเป็นแนวคิดที่ต้ังอยู่บนฐานอุดมการณ์ที่มองธรรมชาติในรูปแบบใหม่

ที่ไม่ได้มองว่า	 มนุษย์เป็นนายเหนือสรรพสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกนี้	 เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เป็นหลัก	

มนุษย์ในฐานะที่ต้องอาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้	 ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นส่วนของสิ่งชีวิตทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้	

นอกจากนี้มุมมองของโลก	 โดยการมองว่าโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตจิตใจ	ดังน้ัน	จึงควรดูแลรักษาโลกอย่าง

จริงจัง	เริ่มเกิดขึ้นในศตวรรษที่	19	จากกลุ่มนักคิดแนวโรแมนติคในยุโรปที่มองเห็นถึงผลเสียของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมที่ท�าให้มนุษย์ขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติ	 นักคิดโรแมนติคกลุ่มนี้มองว่ามนุษย์ควรปรับความ

สัมพันธ์กับธรรมชาติเสียใหม่	นอกจากนี้	กวีฝ่ายโรแมนติคสร้างภาพโลกธรรมชาติท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ	มีคุณค่า

ทั้งในแง่ศีลธรรม	และสุนทรียะ	เป็นโลกที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะของการผสม

กลมกลืนโดยไม่ถูกท�าลาย	 โดยเป็นการโต้แย้งในประเด็นของสิ่งที่เป็นโลกธรรมชาติที่ต้องการให้โลกธรรม

ชาติเป็นตัวของธรรมชาติเอง	โดยที่ไม่ให้มนุษย์เข้าไปแตะต้องหรือใช้ประโยชน์51 

นิเวศนิยมของคร่ึงหลังศตวรรษที่	 20	 เริ่มมีหนังสือท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความเปราะบาง

ของโลกในโลกนเิวศวทิยา	และเรยีกร้องให้ทบทวนสิง่ทีเ่คยสงสยักันโดยไม่มีข้อสงสยัของความเจริญก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์	ในหนังสือของ	คาร์สัน	ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของยาฆ่าแมลง	โดยกระแสที่ท�าให้เกิดส�านึกทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางมากที่สุดคือ	ข้อจ�ากัดของการเจริญเติบโต	ซึ่งรู้จักกันในนามของ	“The	club	

50	ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์.	 (ม.ป.ป.).	นิเวศเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาการเมือง.	ศูนย์เอกสารวิชาการโครงการต�าราวิจัย	

ล�าดับที่	4.	กรุงเทพฯ:	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

51	สมเกียรติ	วันทนะ.	(2552).	อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์อักษรข้าวสวย.		
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of	The	Rome”	โดยผู้เขียนใช้คอมพิวเตอร์ในการค�านวณอนาคตความอยู่รอดของมนุษย์โดยดูจากการเพ่ิม

ของจ�านวนประชากรกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	จากการค�านวณของหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดความ

ตระหนักว่า	แบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและธรรมชาติท่ีมนุษย์ท�าอยู่ในปัจจุบันนี้52

มีงานหลายชิ้นที่แสดงถึงวิกฤตการณ์ทางนิเวศและในท่ีสุด	 และท�าให้เกิดการตั้งค�าถามที่ว่า	

อุตสาหกรรมนิยม	 เป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่	 โดย	 โจนาทอน	พอร์ริด53	 สรุปการเมืองในยุคอุตสาหกรรม 

ไว้ว่า

“การเมืองยุคอุตสาหกรรมนิยม ไม่ว่าจะเป็น ซ้ายหรือขวา หรือตรงกลาง เปรียบได้กับถนน 

3 ช่องจราจร ซ่ึงแต่ละช่องมีพาหนะคนละแบบแต่ก็มุ ่งไปทางเดียวกัน กล่าวคือ ทั้งทุนนิยมและ

คอมมิวนิสต์ต่างก็ทุ ่มเทเพื่อความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม การขยายตัวของปัจจัยการผลิต 

จริยธรรมมุ่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และความ

ต้องการทางเทคโนโลยี โดยท่ีไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ ท้ังทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ ต้องการจะเพิ่ม 

การรวมศูนย์อ�านาจของรัฐเข้าสู่ส่วนกลางของรัฐและระบบราชการขนาดใหญ่ที่สามารถประสานทุก 

ภาคส่วนของสังคมด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างโง่ ๆ”

การพูดถึงเรื่อง	 “ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม”	 มีมากขึ้น	 (environmental	 justice)	 ซึ่งมี 

ต้นก�าเนิดมาจากการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาและแนวคิดนี้	ได้แพร่กระจายมายังฝั่งยุโรป

ตะวันตกด้วย	 มองจากแนวคิดแบบ	 red–greens	 (อย่างเช่น	 พรรคกรีนในยุโรป)	 ความยุติธรรมทาง 

สิ่งแวดล้อมมีความหมายหลายอย่างพร้อม	ๆ	กัน54 

ความยุติธรรมต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	โดยการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	ดิน	น�้า	

ป่า	ฯลฯ	

การแบ่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมในความหมายของการเข้าถึงทรัพยากร	 เช่น	 ที่ดิน	 น�้า	

พื้นที่สีเขียว	

การแบกรับภาระทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม	 เช่น	 ปล่อยมลพิษ	 ให้คนยากจน	 แต่ตัวเองอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติกล่าวได้ว่าแนวคิดของอุดมการณ์แบบนิเวศนิยมเป็นแนวคิดที่มองธรรมชาติเป็นลักษณะ

องค์	 ที่เป็นไปในลักษณะสหวิทยาการที่เห็น	 เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า	 แนวคิดทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบกระแสหลัก	 (mainstream	development)	 ที่เราปฏิบัติกันมาหลายสิบปี	 ได้น�าเราไปสู่ความหายนะ

หลาย	ๆ	ด้าน	ถ้าเรายังคงด�าเนินหนทางนี้ต่อไปในอนาคต	 เราก็จะต้องพบกับความหายนะมากขึ้น	 ไม่ว่าจะ

เป็นการท�าลายล้างสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	การล่มสลายของโลกชีวิต	(life–world)	ของประชาชนส่วนใหญ่

ที่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยาก	 ดังน้ัน	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เรา	จะต้องนึกถึงการปรับเปล่ียนอนาคตของเรา 

 

 

52 เพิ่งอ้าง.	
53 เพิ่งอ้าง. 
54	ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์.	นิเวศเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาการเมือง.	อ้างแล้ว.	
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ที่จะต้องมีการสร้างจินตนาการแบบใหม่เก่ียวกับแนวคิดทางด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	ที่จะท�าให้

เกิดความสุขสมบูรณ์	(welfare)	และความยุติธรรม	(justice)	แก่บ้านเมืองและชุมชนของเรา55

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.4 เรื่องที่ 10.4.1

เรื่องที่ 10.4.2  เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวอนาธิปัตย์

อนาธิปไตยเป็นแนวคิดที่มีความคล้ายกับพวกสังคมนิยมในเรื่องของการคัดค้านทุนนิยม	และเห็น

ด้วยในเรื่องท่ีว่าควรให้ส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	แต่พวกอนาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่จะ

ร่วมมือกันอย่างสันติ	 เรามีประสิทธิภาพโดยความเข้าใจและมีสมาชิกได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจบังคับ

จากรัฐ	ถึงแม้ว่ารัฐน้ันจะเป็นรัฐสังคมนิยมก็ตาม	การไม่ไว้ใจรัฐเป็นส่วนหนึ่งของพวกเสรีนิยม56

แนวคิดอนาธิปไตย	กับแนวคิดมาร์กซิสต์	 มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมาในทางประวัติศาสตร์	 โดย

นักอนาธิปไตยคนส�าคัญนั้นได้แก่	บาคูนิน	ได้สร้างงานเขียนไว้ช่วงปลายศตวรรษท่ี	19	ซึ่งได้ท�าการวิพากษ์

แนวคิดของมาร์กซิสต์ไว้ว่า	คนใช้แรงงาน	 ไม่สามารถน�าอ�านาจรัฐ	 (State	Power)	มาใช้ในการปลดปล่อย

ตนเองได้	 ดังนั้นเราจึงควรต้องท�าลายรัฐทิ้งให้สิ้นซาก	 ซึ่งนักอนาธิปไตยรุ ่นหลังได้หันมาใช้วิธี	 “การ

โฆษณาชวนเช่ือโดยผ่านการกระท�า”	 (propaganda	 of	 the	 deed)	 ซึ่งบ่อยครั้งที่เป็นปฏิบัติการโดยใช้วิธี

ลอบสังหาร	(assassination)	หรือการก่อการร้าย	(terrorism)	เพื่อปลุกเร้าให้เกิดการลุกฮือขึ้นของมวลชน	

(mass	uprisings)	ในช่วงต้นศตวรรษท่ี	20	พวกที่ยึดถือในแนวคิดอนาธิปไตย-สหการนิยม	(anarchosyn	

icalists)	ต่างเชื่อว่า	ลัทธิ	สหภาพแรงงานที่เน้นต่อสู้แบบยืนหยัด	หัวชนฝา	(militant	trade	unionism)	จะ

พัฒนาไปสู่การปฏิวัติ	อันเนื่องมาจากผลของตรรกะการต่อสู้ทางชนชั้นที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ตัวมาร์กซ์

เอง	(และต่อมา	Lenin)	ได้ชี้ให้เห็นว่า	ในการสร้างสังคมนิยมนั้น	จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง	“รัฐ”	ในเชิงปฏิวัติ	

(revolutionary	transformation	of	 the	state)	และในทีส่ดุ	รฐัทีว่างอยู่บนฐานของชนชัน้ก็จะต้องเหอืดหาย

ไป	(withering	away	of	the	state	based	on	class)57	หลักการพื้นฐานของอนาธิปัตย์ที่ส�าคัญคือ58 

55	สมเกียรติ	วันทนะ.	อ้างแล้ว.	
56	วิทยากร	เชียงกูล.	(2555).	ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม.	กรุงเทพฯ:	สายธาร.		
57 เพิ่งอ้าง.	
58	จิตรกร	โพธิ์งาม.	(ม.ป.ป.).	NEW	ANARCHISM	อนาธิปไตย	และ	Civil	Disobedience	“อารยะขัดขืน”	หรือ	“อนารยะ

ขัดขืน”.	 เอกสารประกอบการบรรยายการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เราจะให้ความส�าคัญอย่างสูงแก่อุดมการณ์  

ที่เรียกว่า New Anarchism เพราะอะไร?.	ม.ป.ท.		
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ต่อต้านอ�านาจรัฐ

เพื่อระบอบธรรมชาติ

ต่อต้านการครอบง�าทางศาสนา

เน้นระบบเศรษฐกิจเสรี

กล่าวได้ว่า	เมือ่พดูถงึแนวคดิโดยทัว่ไปแล้วอนาธิปัตย์ถูกวิพากษ์	วจิารณ์อย่างรนุแรง	และถูกปฏิเสธ

จากเสรีนิยมใหม่	และแนวคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์	โดยอนาธิปัตย์ถูกนิยามไปในความหมายของความรุนแรง	

ความวุ่นวาย	และความไม่มีระเบียบแบบแผน	หรือนักคิดที่อยู่ในกลุ่มของพวกโรแมนติคก็จะถูกมองว่าเป็น

นามธรรม	และเพ้อฝัน	ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว	อนาธิปัตย์เป็นแนวคิดที่ยืนยันอยู่เพ่ือสิ่งที่ส�าคัญดังน้ี59 

เพื่อต่อต้านความรุนแรง

ต่อต้านการถูกกดขี่

ต่อต้านการหาประโยชน์ไม่ถูกต้อง

ปฏิรูปการปกครองทุกรูปแบบมาเป็นการปกครองแบบไม่มีรัฐ	ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

นอกจากนี้พวกอนาธิปไตยได้วิพากษ์พวกมาร์กซิสต์ว่า	ในทางปฏิบัติพวกมาร์กซิสต์มีแนวโน้มที่จะ

ปฏิบัติต่อรัฐในฐานะ	 “เครื่องมือ”	 (instrument)	ที่สามารถเข้าไปรับช่วงต่อ	 แล้วน�ารัฐไปใช้ประโยชน์เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมนิยม	แต่พวกอนาธิปไตยมิได้มองรัฐว่าเป็นเพียงอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง	(a	tool)	

ที่จะสามารถน�าไปใช้ท�าอะไรก็ได้	ส�าหรับพวกอนาธิปไตยแล้ว	ไม่ว่ารัฐจะอยู่ในก�ามือของใครก็ตาม	รัฐจะเป็น

อย่างอ่ืนไปไม่ได้	 เว้นแต่จะเป็น	 “เครื่องมือในการกดข่ี”	 (instrument	 of	 oppression)	 เท่านั้น	 ซึ่งจาก

ประสบการณ์ของรัฐที่อยู่ในก�ามือของสตาลิน	 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 ค�าวิพากษ์ของพวกอนาธิปไตยนั้น 

ถูกต้อง	กลุ่มนักคิดนักอนาธิปไตยที่ส�าคัญน้ันได้แก่60 

1.  วิลเลียม กอดวิน (William Godwin ค.ศ. 1756-1836)	 เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษเชื่อว่าเมื่อ

มนุษย์เกิดมานั้นมนุษย์มีจิตใจที่ว่างเปล่าและสามารถได้รับการศึกษาที่ดีและมีเหตุผล	 สามารถยับยั้งช่ังใจ

เลือกท�าดีไม่ท�าชั่วได้	 เมื่อให้การศึกษาอย่างถูกต้องมนุษย์จะมีเหตุผล	ท�าให้การปกครองของรัฐไม่จ�าเป็น	

ความขัดแย้งท้ังหลายในสังคมจะแก้ไขได้	เมื่อมีค�าอธิบายและการใช้เหตุผลตัดสิน	

2.  โจเซพ ปิแอร์ พรูดอง (Joseph Pierre Proudhon)	นักคิดนักปฏิรูปการเมืองชาวฝร่ังเศส	หนึ่ง

ในผู้ก่อตั้งคติอนาธิปไตย	เป็นนักคัดค้านนายทุนใหญ่	และเช่ือว่าระบบทุนนิยมสามารถจะได้รับการปรับปรุง

แก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจ	 ช่วยเหลือจากคนรวยและรัฐบาลที่ฉลาด	ความคิดทางปรัชญาของ

พรูดองปรากฏอยู่ในหนังสือ	The	System	of	Economic	Contradictions	or	the	Philosophy	of	Pov-

erty	ภายใต้วลีที่มีช่ือเสียงของเขาคือ	“ทรัพย์สินคือการโจรกรรม”	 (Property	 is	 theft)	พรูดองถูกมาร์กซ์	

โจมตีว่าเป็นพวกอนาธิปไตยนายทุนน้อย	และสังคมนิยมยูโทเปีย	กลุ่มพรูดองเป็นกลุ่มพ่ายแพ้กลุ่มมาร์กซ์	

ในการประชุมสากลครั้งท่ี	1	(First	International)	

59	Richard	Wolfl,	and	Stephen	Resnick.	(1987).	Economics: Marxian Versus Neoclassical.	Baltimore:	The	

Johns	Hopkins	University	Press.		

60	วิทยากร	เชียงกูล.	อ้างแล้ว.	
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3.  แมกซ์ สไตเนอร ์(Max Stirner ค.ศ. 1806-1856)	ผู้เขียนหนังสือเรื่อง	The	Ego	and	Its	Own	

เสนอว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นพลังโดยเอกเทศของตนเอง	กฎของมนุษย์คือผลประโยชน์ส่วนตัว	มนุษย์จึงควร

เป็นอิสระและท�าตามใจปรารถนา	ซึ่งจะตรงกันข้ามกับรัฐที่ปฏิเสธไม่ยอมให้ความปรารถนาของมนุษย์แต่ละ

คนด�าเนินไปจนเกิดผล	 เขาคิดว่าถ้าไม่มีรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยว	ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์แต่ละคนจะมีไม่มาก	

เพราะต่างคนมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนผู้อื่น	 ฉะนั้นแต่ละคนจึงพยายามแยกเป็นส่วนตัว	 หรือจะมา 

รวมกันอยู่โดยสมัครใจ	และคงอยู่เฉพาะเท่าที่ตัวบุคคลต้องการ	ซึ่งถูกจัดเป็นนักอนาธิปัตย์แบบปัจเจกชน

4.  ปีเตอร์ โครพอตกิน้ (Peter Kropotkin ค.ศ. 1842-1921)	เป็นเจ้าชายรัสเซียได้รับการศึกษาจาก

สถาบันเจ้านายช้ันสูงจบราชการมาเป็นทหารม้า	แต่เขาปฏิเสธฐานันดรเจ้า	และลาออกจากกองทหารม้ามาเป็น

นักวิชาการ	 เข้าร่วมกับขบวนการปฏิวัติจนถูกจับ	 หนีจากการคุมขังไปอยู่อังกฤษและยุโรปและเขียนหนังสือ

ทฤษฎีอนาธิปัตย์นิยม	 ในหนังสือดังกล่าวที่ว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 (Mutual	Aid)	 ได้คัดค้าน

ทฤษฎีของชาร์ล	ดาร์วิน	ที่มองโลกเป็นเวทีของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของสัตว์ชนิดเดียวกัน	 โดยเข้าอ้าง

สัตว์ชนิดต่าง	ๆ	ที่เขาพบในไซบีเรียว่า	โดยพื้นฐานทางธรรมชาติสัตว์ชนิดเดียวกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

ทั้งในระดับครอบครัวและระดับกลุ่ม	 เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติรอบตัว	 สัตว์ที่ช่วยเหลือกันจะมีโอกาสรอดชีวิต

มากกว่าสัตว์ประเภทที่อยู่โดดเดี่ยว	 และต่อสู้ในสายพันธ์ุเดียวกัน	 เป็นพื้นฐานของสังคมรวมถึงส่ิงมีชีวิตที่

เรียกว่ามนุษย์	 โดยปราศจากการบังคับ	มนุษย์อยากรวมกลุ่มเป็นสังคมเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน	

ให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้น	โดยเขายกตัวอย่างสมัยกลางมาสนับสนุน	

อนาธิปัตย์	คัดค้านคติเสรีนิยมที่อธิบายเรื่องความจ�าเป็นของรัฐโดยมองว่าสังคมสามารถอยู่ได้โดย

เฉพาะธรรมชาติแล้ว	 มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ส่วนรัฐเป็นสถาบันที่สร้างขึ้นมาภายหลัง	 การที่คนเรา

แลกเปลี่ยนกันโดยสมัครใจ	เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย	ไม่ใช่เกิดจากการเห็นประโยชน์ส่วนตัวของมนุษย์

เพยีงอย่างเดยีวอย่างทีพ่วกเสรนียิมอธบิาย	แต่เกดิจากความปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	อันหมายถงึ

ความหวังดีต่อผู้อื่น	ซึ่งไม่ใช่จ�ากัดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น	ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันชีวิตทาง

สังคมจึงเป็นไปได้โดยไม่ต้องมีรัฐ	อนาธิปัตย์ปฏิเสธรัฐเพราะเห็นว่าการใช้อ�านาจของบุคคลอื่นต่อบุคคลอื่น

เป็นการเอารัดเอาเปรียบและปฏิเสธความเป็นมนุษย์	

5.  มิคเฮล บาคูนิน (Mikhail Bakunin ค.ศ. 1814-1876)	นักคิดและนักปฏิวัติชาวรัสเซีย	ร่วมสมัย

กับคาร์ล	มาร์กซ์	 ผู้คัดค้านลัทธิคอมมิวนิสต์และมาร์กซ์	 ด้วยเหตุผลที่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์	 รวมอ�านาจทุก

ชนดิของสงัคมเข้าสูร่ฐั	และลงท้ายด้วยการรวมกรรมสทิธ์ิไว้กับรฐั	ซ่ึงเขาเหน็ว่าจะมีชนชัน้หน่ึงได้ผลประโยชน์

จากการให้คงมีรัฐเสมอ	 และในกรณีของรัฐคอมมิวนิสต์คือชนชั้นรัฐบาล	 เขาเห็นว่าจะต้องการปฏิวัติ

สังคมนิยมโดยให้ปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมประสบความส�าเร็จ	 ต้องล้มเลิกสถาบันรัฐทันที	 และให้

ประชาชนเข้ามารวมกลุ่มกันโดยตรง	ผ่านสมาคมหรือชุมชนขนาดย่อม	

6.  ยอร์ช ซอเรล (Georges Sorel ค.ศ. 1847-1922)	เสนอการจัดระบบเศรษฐกิจแบบ	ซินดิกาลลิสต	์

(Syndicalism)	คือให้โอนกรรมสิทธิ์จากปัจเจกชนไปสู่สหภาพแรงงานของโรงงานแต่ละแห่ง	ให้คนงานเป็น

เจ้าของร่วมกัน	 รวมทั้งจัดการบริหารจัดการและแบ่งปันผลประโยชน์กันเอง	 เท่ากับคนงานให้ตัวเอง	 และ

โรงงานต่าง	ๆ	ก็จะติดต่อแลกเปล่ียนผลผลิตซ่ึงกันและกัน	โดยไม่ต้องมีรัฐการวางแผนจากส่วนกลาง
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10-51แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

กล่าวได้ว่าแนวคิดอนาธิปไตยมีการตีความต่างกัน	นับตั้งแต่พวกที่นิยมสันติวิธี	และปัจเจกนิยมไป

จนถึงพวกที่นิยมความรุนแรงและมีแนวโน้มไปทางคอมมิวนิสต์	อนาธิปไตยแบ่งได้เป็นแขนงใหญ่61	คือ	

1)		สนบัสนนุการกลบัไปสูร่ะบบผูผ้ลติอสิระขนาดเลก็	ท�าการผลติแบบพึง่ตวัเองตามธรรมชาติ

และค้าขายแบบแข่งขัน

2)		สนับสนุนให้กิจกรรมทางสังคม	เศรษฐกิจทั้งหลายขึ้นอยู่กับชุมชนสหกรณ์

3)		สนับสนุนให้มีการจัดการจัดองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจการจัดการและการด�าเนินการ

ต่าง	ๆ	ให้ข้ึนกับสหภาพแรงงาน

4)		สนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์อย่างรวดเร็ว	 โดยให้ยกเลิกรัฐ	 และน�าระบบ

กรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างอิสระมาใช้	(free	collective)

5)		ปฏิเสธสถาบันศาสนาและแม้กระทั่งสถาบันแต่งงาน

6)		เน้นการใช้จริยธรรมทางสังคมระดับสูงและกฎของการบริจาคเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ความสัมพันธ์ทางสังคมและการด�าเนินการทางเศรษฐกิจ

พวกอนาธิปไตยเสนอภาพสังคมอนาคตว่าการท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่ปราศจากการกดขี่

ขูดรีดและความไม่เสมอภาค	และจะเป็นสังคมที่มีเหตุผล	หรือธรรมชาติมากกว่าสังคมอ่ืน	ๆ	ที่ปรากฏอยู	่

โดยจะมีการกระจายของผลผลิตอย่างยุติธรรม	ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีรัฐบาล	

ซึ่งข้อเสนอของสังคมที่ดีของอนาธิปัตย์นั้นมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน	

โดยนักคิดแต่ละคนได้น�าเสนอสังคมที่ดีไว้ดังน้ี62

1)	พรูดอง	 เสนอแนวทาง	Mutuallism	 (คติการพึ่งพาซึ่งกันและกัน)	 ให้ปัจเจกชนหรือกลุ่ม

เกษตรกรรายย่อย	กลุ่มช่างฝีมือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	และได้รับผลตอบแทนจากแรงงานของตนเอง

เต็มที่

2)	บาคูนิน	เสนอแนวทาง	Collective	(คติรวมหมู่)	ซึ่งเรียกร้องให้คนงานรวมตัวเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่ในการเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมปัจจัยการผลิต	 เพื่อที่แต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนการท�างาน

อย่างยุติธรรม	

3)	 โครพอตกิ้น	เสนอแนวทาง	Communism	(คติประชานิยม)	สินค้าทางวัตถุทุกอย่างจะต้อง

เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของประชาคม	 (คอมมูน)	 และประชาคมระดับท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดสรรว่าจะต้องสนอง

ความต้องการของสมาชิกอย่างไร	

ในปลายศตวรรษที	่20	กระบวนการโลกาภิวตัน์	ก�าลงัแผ่ขยายไปอย่างรวดเรว็ทัว่โลก	ประเทศต่าง	ๆ	

ต้องตกอยู่ภายใต้การรุกรานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	 บรรษัทข้ามชาติและทุนนิยมโลก	 เป็นการ 

ล่าอาณานิคมแบบใหม่ล่าสุด	 ในศตวรรษที่	 21	 การสร้างจักรวรรดิครองโลกแบบใหม่น้ี	 จะด�าเนินไปอย่าง 

เข้มข้นมากขึ้น	 การครอบง�าของโลกานิยมจะปรากฏอย่างรุนแรงทุกวงการ	อธิปไตยทางเศรษฐกิจจะสูญสิ้น	 

 
61	ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร	เชียงกูล.	(2558).	anarchism–คติอนาธิปไตย.	สืบค้นเมื่อ	20	มีนาคม	2560,	จาก	https://

witayakornclub.wordpress.com/2008/04/18/anarchism/.		
62	วิทยากร	เชียงกูล.	อ้างแล้ว.	
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10-52 การวิเคราะห์การเมือง

โดย	“เศรษฐกิจพ้ืนบ้าน”	และ	“วัฒนธรรมท้องถิ่น”	อาจจะถูกท�าลายภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว	อุดมการณ	์

NEW	ANARCHISM	ซึ่งอนาธิปไตยแบบใหม่	ได้ถูกน�ามาใช้ในการต่อต้านการครอบง�าระดับโลกทุกรูปแบบ	

ซึ่งจะพบว่าในศตวรรษที่	 19-20	ลัทธิอนาธิปไตยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าใดส�าหรับการเคลื่อนไหวทางการเมือง	

นอกจากนั้นความคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจสังคมแนวอนาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับความสนใจเหมือนกับแนว

สังคมนิยม	แต่	ANARCHISM	ในศตวรรษที่	21	อุดมการณ์อนาธิปัตย์	ก็ยังทรงพลังอยู่ในฐานะที่ชี้ให้เห็น

ความเลวร้ายของอ�านาจทางการเมืองที่ครอบง�าสังคม63

ในปัจจุบัน	 “ลัทธิอนาธิปไตย”	 เริ่มมามีความส�าคัญอีกใน	 “ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมแนวใหม่” 

(New	Social	Movement)	เช่น	ขบวนการนักศึกษา	สตรีนิยม	ขบวนการสิ่งแวดล้อม	ขบวนการต่อต้านการ

ครอบง�าของต่างชาติ	 การต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมและอุตสาหกรรมนิยมในศตวรรษที่	 21	 อุดมการณ ์

อนาธิปัตย์กลายมาเป็นพลังต่อต้านอ�านาจครอบง�าที่ส�าคัญ	ๆ	โดยมีความเห็นจากสิ่งต่าง	ๆ	ดังน้ี64

1.	 แม้มีความเจริญเกดิขึน้	แต่ช่องว่างระหว่างโลกตะวนัตก	กบักลุม่ประเทศทีก่�าลงัพฒันากย็งัมมีาก

2.		 โลกาภิวัตน์	ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของโลกท่ีก�าลังพัฒนาได้เลย

3.		 บรรษทัข้ามชาตกิ�าลงัสร้างจกัรวรรดใิหญ่เพือ่ครองโลก	และเป็นต้นตอของการท�าลายสิง่แวดล้อม-

โลก	รวมท้ังขูดรีดแรงงานผู้ยากไร้ทั่วโลก	

กล่าวได้ว่า	ในช่วงของการเปลี่ยนศตวรรษจาก	20	ไปสู่	21	กระบวนการ	“โลกาภิวัตน์”	ก�าลังขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว	 เราได้เห็นการประท้วงของกลุ่มพลังต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นที่หลายมุมเมืองของโลก	 จึงท�าให้กลุ่ม 

ต่าง	 ๆ	 ลุกขึ้นมาต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่มาในรูปแบบของการขูดรีดขององค์กรต่าง	ๆ	 ในฐานะที่เป็นองค์กร 

ข้ามชาติ	 ซึ่งข้อเสนอแนะของส�านักอนาธิปไตย	 ในเรื่องของการจัดการเรื่องสังคม	การเมือง	 เศรษฐกิจ	 ใน 

ยุคของโลกาภิวัตน์ดังน้ี

1.	 ในด้านสังคมการเมืองนั้นได้น�าเสนอมุมมองต่าง	 ๆ	 กลุ่มอนาธิปไตยน�าเสนอ	 สังคมไร้ชนชั้น	

ประชาธิปไตยโดยตรง	 จัดองค์กรแบบประชาคม	 กระจายอ�านาจอย่างกว้างขวาง	 เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมืองอย่างเต็มที่

2.		ระบบเศรษฐกิจแนวอนาธิปไตยเป็นไปในรูปแบบของระบบสหกรณ์	 ที่ต้องใช้แรงงานรวมหมู่	

ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวม	การสร้างชุมชนสีเขียวขนาดเล็ก	 ระบบการจัดการเศรษฐกิจพึ่งตนเอง	 ตอบสนอง

ความต้องการข้ันพื้นฐานของชีวิตมนุษย์	และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	

3.		ในด้านของระบบนิเวศได้เสนอปรัชญาในรูปแบบของอนาธิปัตย์นิเวศวิทยา	ที่เน้นมนุษย์กับ

ธรรมชาติเป็นหน่ึงเดียวกัน	 มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 ระบบเศรษฐกิจจะต้องไม่เป็นไปเพื่อ

เบยีดเบียนธรรมชาต	ิการจัดการระบบเศรษฐกจิสงัคมต้องสอดคล้องและเป็นไปเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	

เป็นส�าคัญ	

63	จิตรกร	โพธิ์งาม.	อ้างแล้ว.	
64 เพิ่งอ้าง.	
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10-53แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ในปัจจุบันเนื่องจากระบบทุนนิยมเจริญก้าวหน้า	 และไม่สามารถที่จะหยุดได้	 แนวคิดอนาธิปัตย ์

สมัยใหม่ได้ถูกน�าไปใช้ในระบบองค์กรธุรกิจ	โดยถูกมองว่า	การก้าวไปสู่สังคมอนาธิปไตย	การพัฒนาที่เป็น

ไปได้และการเติบโตของรูปแบบการพัฒนาแบบอนาธิปัตย์ในการจัดการองค์กรในสังคมทุนนิยม	ได้มีการตั้ง

ค�าถามถกเถยีงเกีย่วกบัจดุยนืของอนาธิปไตยทีส่�าคญั	คอื	การไม่เอารฐับาลและการไม่เอารปูแบบการปกครอง	

ซึ่งท�าให้เกิดการต้ังค�าถามว่าอนาธิปไตยจะสามารถบริหารองค์กรโดยปราศจากผู้น�า	และไม่มีการปกครองได้

อย่างไร	ซึง่อนาธปิไตยบอกว่าสามารถท�าได้มีกญุแจทีส่�าคญัคอื	เราต้องข้ามพ้นโลกของโลกทนุนยิม	และกลบั

ไปมองรูปแบบของการท�างานที่ไม่ใช่ทุนนิยม	ซ่ึงจะเห็นได้จากข้อเสนอในงานวิจัยของ	Time	Bank	Survey,	

และ	Househoulds	Work	Practice	Survey	ที่เน้นว่าการท�างานในระดับครอบครัวและชุมชนนั้น	จะเน้น

ในเรื่องของการไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ	แต่จะเน้นในเร่ืองของความรัก	ความสุข	และความเพลิดเพลิน	ซึ่ง

จะเป็นแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับการถูกควบคุม	ซ่ึงจะสามารถมองเห็นได้ในสายตาของอนาธิปไตย65 

ความเป็นไปได้ของการพฒันาและการเตบิโตบนกรอบของการท�างานแบบอนาธิปัตย์	และการจดัการ

ที่ท�าในรูปแบบของครอบครัวและชุมชน	 ซ่ึงจะต้องค�านึงถึงอุปสรรคของการท�างานในรูปแบบดังกล่าวที่

สามารถพบได้ในกรณีตัวอย่างในอังกฤษ	คือ66

-		 การไม่มีเงินท่ีจะสามารถซ้ือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการท�างานด้วยตนเอง

-		 ข้อจ�ากัดทางสังคมในการที่จะขอความช่วยเหลือ

-		 ไม่มีทักษะและประสบความส�าเร็จจากการท�างานไม่ประจ�า

-		 สูญเสียความม่ันใจในตนเองที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

-		 เวลาท่ีคิดถึงในเรื่องของการท�างานที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนในเรื่องของเงิน	นอกสังคม	นอก

ครอบครัว	กฎของสังคมอื่นจะคิดว่า	“เราอยู่อย่างเป็นภาระของผู้อื่น” 

-		 ยังคงเอาประโยชน์จากผู้อื่น	

Richard	J.	White	และ	Colin	C.	Williams	มองว่าด้วยระบบคิดดังกล่าวท�าให้คนคิดว่าตนเอง

ไม่มีทางเลือกและอยู่ในสังคมที่มีความลับซับซ้อนหาทางออกไม่ได้	จึงท�าให้มองว่าระบบทุนนิยมเท่านั้นที่จะ

สามารถเป็นทางออกได้	แต่ในความเป็นจริงเราต้องเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเรามีทางเลือกอื่น	และสังคมทุนนิยม

ที่ครอบคลุมเรานั้นแท้ที่จริงแล้วมันมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเราอยู่ในสังคมของทุนนิยมเสรีเท่านั้น

ท�าให้เราไม่เห็นการท�างานในรูปแบบอื่น	ในงานวิจัยนี้ได้ยกตัวอย่างของกลุ่มคนใน	New	York	ที่ท�างานอยู่

บนฐานของท้องถิ่นและชุมชนในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่เน้นการประสานความร่วมมือในรูปแบบของ

เศรษฐกิจแบบสมานฉันท์	 ที่เน้นในเรื่องของคุณค่าของผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ	คือ	แทนที่จะมุ่งไปที่การแข่งขัน	พวกเขาสร้างวัฒนธรรมและชุมชนสหกรณ์	ในลักษณะ

ของการผสานความร่วมมือ	มากกว่าการแบ่งแยกตัวเราจากผู้อื่น	ขับเคลื่อนในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนและ 

 

65	Richard	J.	White,	and	Colin	C.	Williams.	(2012).	The	Pervasive	Nature	of	Heterodox	Economic	Spaces	

at	a	Time	of	Neoliberal	Crisis:	Towards	a	“Postneoliberal”	Anarchist	Future	in	the radical Journal of grophy.	Volume	

44,	Issue	5	November	2012.	pp.	1625–1644.		
66 Ibid.	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-54 การวิเคราะห์การเมือง

สิ่งแวดล้อมแทนท่ีจะมุ่งไปสู่วัฒนธรรมที่เป็นภาพใหญ่	 และให้ความส�าคัญกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม	 และ

เศรษฐกิจ	และความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมมากกว่าเร่ืองของผลประโยชน์” 

รูปเศรษฐกิจรูปแบบใหม่บนกรอบของการท�างานในสังคม	 หลังทุนนิยมเสรี	 เริ่มเกิดขึ้นในรูปแบบ

ของการกระตุ้นการท�างานในระดับท้องถิ่น	 และการน�าเสนอลักษณะของเศรษฐกิจที่จะบรรเทาปัญหาความ

แตกแยกในสังคมและการกลับมาของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	 ดังน้ัน	 รูปแบบเหล่าน้ีจึงถูกน�ามาใช้ใน

การจัดการองค์กรที่อยู ่บนพื้นฐานของการเข้าใจในเรื่องของชีวิต	 และการมองว่าระบบเศรษฐกิจนั้นมี 

ปแบบเดียวที่ตายตัวนั้นเป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว	สิ่งเหล่านี้ที่เสนอมานั้นไม่ไดเสนอขึ้นมาเพื่ออนาคต	แต่เสนอขึ้น

มาเพ่ือการปฏิรูปในช่วงเวลาของชีวิตเรา	เป็นต้น	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.4.2 แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.4 เรื่องที่ 10.4.2

เรื่องที่ 10.4.3   บทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองในศาสตร์ 

ของการศึกษาด้านอื่น ๆ

1.  บทบาทของเศรษฐศาสตร์การเมืองกับทฤษฎีสถาบัน	 ในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์	 มักจะพบ 

ค�าว่าปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ	(Non-economic	Factors)	อยู่เสมอ	เกี่ยวพันกับสังคม	การเมือง	และจิตวิทยา	

เป็นต้น	ถึงแม้ว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจและมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม	แต่

นักเศรษฐศาสตร์มักจะกล่าวว่า	 เรื่องเหล่าน้ีไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของ	 “เศรษฐศาสตร์”	 แนวคิด 

เช่นนี้ย่อมหมายความว่า	 เศรษฐศาสตร์มีขอบเขตท่ีจ�ากัดและแน่นอน	 เรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่นอก

ขอบเขตนี้	นักเศรษฐศาสตร์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างใด	

ท่ามกลางพัฒนาการของ	 “เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก”	 เช่นนี้	 (Mainstream	Economics)	 ได้ม ี

แนวโน้มบางอย่างเกิดข้ึน	 เพื่อท่ีจะแก้ไขจุดอ่อนบางประการในการวิเคราะห์โลกเศรษฐกิจที่เป็นจริง	 เราอาจ

สรุปได้ว่าในระยะหลัง	 ๆ	นี้ความสนใจในเรื่องที่ไม่ใช่เศรษฐกิจได้ขยายตัวมากขึ้นพอสมควร	 ในหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์ของมหาวทิยาลยัหลายแห่งทัว่โลก	เราจะพบว่าได้มกีารบรรจวุชิา	“เศรษฐศาสตร์สถาบนั”	เข้าไป

ด้วยในประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีวิชาน้ีเช่นกัน	 รวมท้ังวิชา 

อื่น	ๆ	ที่มีลักษณะเน้น	“แนวสถาบันและโครงสร้าง”	หรือการวิเคราะห์แบบระบบ	ปรัชญาของเศรษฐศาสตร์

สถาบัน	(Institutional	Economics)	มุ่งไปยังการค้นหาสัจธรรม	2	ระดับ	คือ67

67	 ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์.	 (2557).	 เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิพากษ์.	 ขอนแก่น:	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.	
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ระดับทฤษฎี	เศรษฐศาสตร์สถาบันต้องการที่จะน�า	“มิติ”	อื่น	ๆ	ในโลกเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาสู่

การวิเคราะห์ทางทฤษฎีให้มากขึ้น	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์มีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรมอย่างมาก	

(abstract	 theoretical	 scheme)	 ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาได้บางอย่างหรือบางเรื่องเท่านั้น	 นอกจากนั้น 

ข้อสมมติทางเศรษฐกิจก็มักจะมีเบื้องหลังที่เกี่ยวพันกับปัจจัยต่าง	 ๆ	 ของระบบสังคมเสมอ	 เศรษฐศาสตร์

สถาบันต้องการเจาะลึกถึงปัจจัยเหล่าน้ี

ระดับการวิจัย	 เศรษฐศาสตร์สถาบันต้องการวิเคราะห์โลกเศรษฐกิจที่เป็นจริง	 ซึ่งเป็นผลผลิตของ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ	จุดหนักของเศรษฐศาสตร์สถาบันจะอยู่ที่การศึกษาหาข้อมูล

เกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ	แล้ววิเคราะห์ดูว่าปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร	หรือเกิดจาก

การกระท�าของปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง	 เป็นที่แน่นอนว่า	 การวิเคราะห์สถาบันที่เป็นจริงย่อมต้อง

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐศาสตร์สถาบันทางด้านทฤษฎี

ในภาคปฏิบัติพบว่า	ถึงแม้ว่าในวงการนักเศรษฐศาสตร์	การวิเคราะห์แบบสถาบันจะมีความส�าคัญ

มากข้ึนก็ตาม	 แต่ในภาคปฏิบัติเรากลับพบว่าไม่ค่อยจะมีผู้ให้ความสนใจแก่เร่ืองเหล่าน้ีเท่าใดนัก	 สาเหตุ

ส�าคัญอาจจะเป็นไปได้ว่า	 ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่	 ทั้งทุนนิยมและสังคมนิยม	มีแนวโน้มน�าแบบจ�าลอง

คณิตศาสตร์ขั้นสูง	 และแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวางแผน

เศรษฐกิจ	ทั้งนี้เพราะวิธีการดังกล่าวสะดวกดี	ง่ายดี	เป็นกลาง	ไม่เกี่ยวกับการเมือง	โดยมีข้อสมมติท่ีส�าคัญ

คือ	 ระบบโครงสร้างสถาบันดีอยู่แล้ว	 เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ควรเน้นแต่เฉพาะทาง 

ด้านเชิงปริมาณซึ่งเป็นแบบที่ผู้น�าทางการเมืองชอบ	วัตถุประสงค์หลักคือ	ต้องการปรับปรุงเพื่อให้ระบบนี้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	 นับว่าเป็นเครื่องมือทางเชิงปริมาณและแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์นี้เป็นเครื่องมือที่ดีใน

การรักษาของเก่าให้ด�ารงอยู่	ถือว่าระบบที่เป็นอยู่มันดีแล้ว	เราจะเห็นว่าบางทีระบบของโซเวียตก็มีปัญหาแต่

ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนกล้าเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงสถาบัน	นักเศรษฐศาสตร์สถาบันน้ันมีชีวิตและชะตา

กรรมไม่ค่อยจะงอกงามนักไม่ว่าจะเป็นระบบทุนนิยม	หรือสังคมนิยมเพราะว่าเสนอการแก้ไขปัญหาคร้ังใด

ก็พาดพิงไปถึงสถาบันของผู้มีอ�านาจ	สถาบันของผลประโยชน์ที่ด�ารงอยู่	 ซึ่งผู้มีอ�านาจก็คงไม่อยากให้มีการ

เปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเชิงสถาบัน	เพราะจะไปกระทบต่อผลประโยชน์ของเขา	ส่วนใน

โลกที่สาม	 เช่น	 ประเทศไทยจะเห็นอย่างชัดเจนว่า	 เศรษฐศาสตร์สถาบันมีบทบาทอย่างแคบ	ๆ	 อยู่ในรั้ว

มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน	ในวงการต่าง	ๆ	ของภาคปฏิบัติ	 เช่น	วงการธุรกิจและวงการของรัฐบาล	เศรษฐศาสตร์

สถาบันไม่มีความส�าคัญแต่อย่างใดเลยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ68

ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์69	มองว่าส่วนดีของทฤษฎีคือ	มองทางด้านหลักการเป็นการเสริมข้อคิดและ

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์	Neo-classical	ให้เห็นความส�าคัญของคนมากขึ้น	ความส�าคัญของการมองระบบ	

มองโครงสร้าง	มองพฤติกรรม	มองค่านิยมและข้อส�าคัญโยงไปถึงปัญหามนุษยธรรม	ในการเสนอปัญหาเรื่อง

เกี่ยวกับคนและปัญหาสังคม	และเป็นการเตือนใจผู้บริหารประเทศว่า	การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณแล้วไม่เป็น 

 
68 เพิ่งอ้าง. 
69	 ปรีชา	 เปี ่ยมพงศ์สานต์. ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของ	 ดร.ปรีดี	 พนมยงค์ใน	 ณรงค์	 เพชรประเสริฐ.	

(บรรณาธิการ).	(2543).	ครบ 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์.	กรุงเทพฯ:	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.		
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ที่น่าพอใจก็ควรจะยกระดับการแก้ไขปัญหาไปถึงระบบ	เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	ปฏิรูปใหญ่โต	ซึ่งเม่ือพูดถึง

ปฏิรูปแล้ว	Neo-classical	economics	ก็มีขอบเขตจ�ากัดในการศึกษาและวิเคราะห์เพราะปัญหาเศรษฐกิจ

ต่าง	ๆ	ล้วนมส่ีวนเกีย่วพนัไปถงึโครงสร้างอ�านาจ	โครงสร้างผลประโยชน์	ซึง่จะต้องใช้ทฤษฎขีองเศรษฐศาสตร์

สถาบันนิยมมาช่วย	นอกจากนี้การมองเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาระหว่างเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์	(Neo-classical	

รวมท้ัง	Keynes	และ	Post	Keynes)	กับเศรษฐศาสตร์สถาบันนิยมว่าความขัดแย้งกันหรือไม่	จะเห็นได้ว่า

เศรษฐศาสตร์	 2	 แนวคิดนี้ไม่ขัดแย้งกัน	ตรงกันข้ามกลับส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 และมีประโยชน์อย่างย่ิงถ้า

น�าเอาแนวความคิดทั้งสองอย่างนี้มาผสมผสานกัน	ในปัจจุบันในด้านเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้มุ่งไปทางนี	้

ไม่ว่าเศรษฐศาสตร์ของอเมริกา	ยุโรปตะวันตก	และในประเทศสังคมนิยมเช่นเดียวกัน	ในระยะหลัง	ๆ	ได้มี

การปรับปรุงผสมผสานสองแนวคือ	เศรษฐศาสตร์ของประเทศสังคมนิยมได้พยายามวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน

ของตนเอง	 วิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์	 วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจ	 วิพากษ์วิจารณ์ระบบ

สังคมนิยม	(แต่นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้จะว่างงานไป)	และอีกด้านหนึ่งคือได้น�า	Neo-classical	เข้ามาใช้ใน

การวางแผนเศรษฐกิจสังคมนิยมมากขึ้น	ฉะนั้นเมื่อมองแล้วเศรษฐศาสตร์ทั้งสองส�านักก็จะมีแนวโน้มเข้าหา

กันทางด้านวิชาการ	 ส่วนทางด้านอุดมการณ์จะมีการขัดแย้งกันเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากจากแง่มุม

ของสถาบันท�าให้ได้เห็นมิติใหม่	ๆ	ขึ้นในโลกเศรษฐกิจ	

2.  การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมอืงกบัการวเิคราะห์ชุมชน	ปรชีา	เป่ียมพงศ์สานต์	ได้เขยีนบทความ

ลงในหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง	(เพื่อชุมชน)	ถึงหลักปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองในความคิดของปรีดี	

พนมยงค์ว่า	เศรษฐศาสตร์การเมืองหมายถึงศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการ	4	ข้อด้วยกันคือ70 

1)  เศรษฐศาสตร์การเมือง	เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจซ่ึงมีหลายด้าน	หลายมิติ	

ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่เน้นการมองรอบด้าน	มองภาพรวมทั้งหมด	 ดังจะเห็นได้ว่าปรีดี	พนมยงค์	

วิเคราะห์ว่าสังคมมนุษย์มีองค์ประกอบ	3	อย่างคือ	เศรษฐกิจ	การเมือง	และทัศนะทางสังคม	ซึ่งนับเป็นการ

วิเคราะห์ภาพทั้งหมดที่ใหญ่โตมาก

2)  เศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่า	 รูปแบบความส�าคัญระหว่างกลุ่มสังคมมีหลายอย่างแต่ที่

ส�าคัญที่สุดคือรูปแบบของความขัดแย้งส�าหรับปรีดี	 พนมยงค์	 เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางชนชั้น	โดยเน้นการศึกษาผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของชนชั้นที่ส�าคัญ	ๆ	ของสังคม	ซึ่งรวม

ไปถึงความแตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต	 ทัศนะ	 สังคม	 และอ�านาจ	 อิทธิพล	มองจากแง่น้ีแล้ว	 ชนชั้นอ�านาจ

เป็นเร่ืองที่อยู่ตรงศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

3)  สังคมทุกสังคมจะมีความขัดแย้งในระบบ	 ซึ่งก่อให้เกิดพลังไดอะเลคติค	 (ประติการ)	 

อันเป็นพลังที่จะท�าให้สังคมเกิดการเคล่ือนไหว	 เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพันธนาการทาง

เศรษฐกิจและสังคม	โดยยึดปรัชญาว่า	สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ระบบสังคมย่อม

เปลี่ยนจากระบบหน่ึงไปสู่อีกระบบหน่ึงเสมอ

70 เพิ่งอ้าง
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10-57แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

4)  ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง	 ปรีดี	 พนมยงค์	 ยืนหยัดในหลักการส�าคัญที่เรียก

กันว่าจะต้องท�าการวิพากษ์สิ่งที่ด�ารงอยู่จนถึงที่สุด	“วิพากษ์”	หมายความว่า	ต้องท�าความเข้าใจโดยเข้าไปให้

ถึงรากถึงโคนของปัญหา	เมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วจะรู้ได้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไร	สิ่งที่ด�ารงอยู่ก่อให้เกิดความ

ทุกข์ยากแก่มนุษย์อย่างไร	 สิ่งที่พึงปรารถนาควรจะเป็นอย่างไร	 มองจากแนวคิด	 “วิพากษ์”	 แล้วการ

เปลี่ยนแปลงในทัศนะของปรีดี	พนมยงค์	ไม่ใช่การปรับปรุงเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ

ถอนรากถอนโคนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

3.  เศรษฐศาสตร์การเมืองส�านักวัฒนธรรมชุมชน ส�านักวัฒนธรรมชุมชนเป็นส�านักเศรษฐศาสตร์

การเมืองอีกส�านักหนึ่งที่มีฐานการศึกษาและการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในสังคมไทยหากเราย้อนเวลา

กลับไป	40	ปีที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในช่วงก่อรูปความคิดต่อสู้ให้มีพื้นที่ทางทฤษฎีความ

คิดการถกเถียงว่าจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมได้หรือไม่อย่างไร	 โดยแต่ในปัจจุบันต้องยอมรับ

แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เติบโตในวงวิชาการด้าน

เศรษฐศาสตร์การเมือง	 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคม	 แนวคิด

ประสบการณ์ตัวจริงจากพื้นของฉัตรทิพย์	นาถสุภา	นักเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยในปัจจุบันที่มีความสนใจ

และศึกษาเรื่องเศรษฐกิจชุมชนอย่างลึกซ้ึง	 ฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	มีมิติทัศน์หรือมุมมองทางเศรษฐกิจชุมชนที่

ละเอียดลึกและชัดเจนทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม	ในด้านรูปธรรม	เขาให้ความส�าคัญกับรูปแบบปฏิบัติ

ที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน	 และในด้านนามธรรม	 เขาให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมชุมชน	 ซึ่งประกอบด้วย	 

ค่านิยม	ความเชื่อ	ศาสนา	ภูมิปัญญา	และจารีตประเพณี	 เขาได้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม	 โดย

เสนอแนวคิดว่ายังมีความเห็นอีกว่า	การที่ชุมชนจะเข้มแข็ง	จนถึงข้ันเป็นแกนน�าของสังคมได้นั้น	จะต้องเป็น

ชุมชนที่พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้	 และต้องเป็นการอาศัยแนวทางเศรษฐกิจชุมชนแบบด้ังเดิม	ซึ่งเป็นวิถี

เศรษฐกิจที่ชาวบ้านพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเองภายในชุมชนเป็นหลัก	ถ้าแต่ละชุมชนสามารถจะพึ่งตนเองได	้

โดยพึ่งพาภายนอกหรือชุมชนอื่นเป็นส่วนน้อยแล้ว	 เมื่อเชื่อมโยงชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้เข้าด้วยกัน	 ก็

จะได้เป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน	และหากสามารถท�าให้เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนขยายตัวครอบคลุมไปทั้ง

ประเทศได้	 ก็จะได้เป็นเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเศรษฐกิจชาตินิยม	 แต่เป็นชาตินิยมของ 

ชาวบ้าน	ไม่ใช่ของรัฐ	จึงมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย	ไม่ใช่เผด็จการ	เพราะเป็นการกระจายแบ่งและดึงอ�านาจ

จากรัฐและทุน	 มาสู่ชุมชน	 ไม่ใช่รวบอ�านาจไว้ที่ศูนย์กลางคือรัฐและทุนดังที่เป็นอยู่	 แต่การที่ประเทศจะ 

บรรลุความเข้มแข็งตามแนวทางของเศรษฐกิจชุมชนได้	พลเมืองของชาติจะต้องมีจิตส�านึกในความเป็นไท

ร่วมกัน	 และอิงอาศัยการปกครองของรัฐให้น้อยที่สุดหรือเป็นไปตามพื้นฐานแนวคิดด้านอนาธิปไตยนิยม	

(Anachism)	ของฉัตรทิพย์	นาถสุภา	คือ	ไม่ยอมรบับทบาทของรฐั	เพราะเชือ่ว่า	ไม่ว่าโลกจะพฒันาไปอย่างไร

ก็ตาม	 รัฐก็จะยังมีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจและสูบเอาส่วนเกินจากชนบทตลอดไป	แต่การปฏิเสธรัฐในทาง

ปฏิบัติ	คงจะท�าได้ในขอบเขตจ�ากัด	 เนื่องจากรัฐเป็นผู้ควบคุมสังคมทั้งหมดโดยใช้กระบวนการงบประมาณ

แผ่นดิน	 เพราะฉะนั้น	การท่ีจะบรรลุแนวทางเศรษฐกิจชุมชนแบบด้ังเดิมโดยปราศจากรัฐได้	ก็คงจะต้องหา 
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10-58 การวิเคราะห์การเมือง

วิธีการกระจายอ�านาจปกครองและอ�านาจในการจัดการทรัพยากรและงบประมาณมาให้ชุมชนเป็นเบื้องต้น

เสียก่อน	มิฉะนั้น	การแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย71 

นอกจากนี้	 ฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 ยังมีความเห็นอีกว่า	 ระบบสหกรณ์น่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับ

ชุมชนไปจนถึงระดับชาติได้	 แต่โดยความเป็นอนาธิปัตย์ของฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 ระบบสหกรณ์ที่ฉัตรทิพย์	

นาถสุภาเสนอ	 จึงน่าจะหมายถึง	 สหกรณ์แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย	 คือ	 เน้นให้ชุมชนหรือท้องถ่ินเป็น 

ผู้ร่วมกันจัดต้ังเป็นของชุมชน	เพื่อชุมชน	และโดยชุมชน	การจัดหาทุนก็ไม่ต้องอาศัยรัฐ	เพราะการอาศัยเงิน

ทุนรัฐดังเช่นระบบที่ปรีดี	พนมยงค์	และพระยาสุริยานุวัตรเสนอนั้น	ชุมชนแทบจะไม่ได้ประโยชน์นัก	เพราะ

รัฐจะเข้ากุมอ�านาจและผลประโยชน์จะไม่ตกแก่ชุมชนอย่างแท้จริง	 ส่วนวิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร	 ได้เสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแห่งชาติไว้ในรูปแบบของการแก้ปัญหาทางโครงสร้าง	โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับ

การขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซ่ึงเขาเห็นว่า	หากแก้ปัญหานี้ได้ก็จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจ

ระดับชาติเติบโตอย่างเข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีน�าเข้า	นอกจากนี้ยังเห็นว่า	ควรมีการจัดตั้งระบบ

สหกรณ์เพื่อท�าให้การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างคนในชุมชนเป็นไปอย่างยุติธรรม

เสน่ห์	จามริก	และคณะ72	อธิบายว่าการจัดการทรัพยากรในมิติทางวัฒนธรรมว่าเป็นการมองความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างองค์รวม	 และรอบด้านโดยไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้อย่าง 

เด็ดขาด	 เพราะความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นทั้งพัฒนาการทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนไป 

พร้อม	ๆ	กัน	

โดยการมองจากมิติทางวัฒนธรรมนี้จะเน้นการท�าความเข้าใจกับวิธีคิดของชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์

กับธรรมชาติ	 มีความหลากหลายลึกซึ้ง	 ซับซ้อน	 และมีรากเหง้าจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องหลายชั่วอายุคนในท�านองเดียวกันยังท�าให้เรามองความเชื่อบางประการของชุมชน	 เช่น	 ความเชื่อ

เรื่องผีขุนน�้าในบริบทของประวัติศาสตร์	 และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ	 โดยความเชื่อน้ีไม่ใช่ 

เป็นเพียงระบบคุณค่าและค่านิยมที่ไร้เหตุผล	 หากแต่เป็นวิธีคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์อ�านาจ	 และ

ความเช่ือนี้ก็เป็นเพียงการวางกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	รวมทั้งเพื่อ

ใช้เป็นพลังในการต่อต้านการท�าลายป่าของนายทุน	หรือบุคคลอื่น	ๆ	

บุญเทียน	ทองประสาน73	ได้กล่าวว่า	วัฒนธรรมชุมชนเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	 ความรู้สึกถึงความเป็นอันหน่ึง	 อันเดียวกันของคนในชุมชน	ความ

สัมพันธ์ในเครือญาติ	เป็นแรงผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง	ท�าให้ชุมชน

มีพลังในการร่วมกันด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้วัฒนธรรมของชุมชนนั้นมีการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 เนื่องจากการปะทะสังสรรค์กับสังคมอื่น	 การที่วัฒนธรรมของชุมชน

71	ฉัตรทิพย์	นาถสุภา.	(2548).	แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพฯ:	

อัมรินทร์พร้ินติ้ง	แอนด์	พลับลิชชิ่ง.		
72	เสน่ห์	จามริก	และคณะ.	(2536).	ป่าชุมชนในประเทศไทย แนวทางการพัฒนา	 เล่ม	1	ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่า

ชุมชน.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.		
73	บุญเทียน	ทองประสาน.	 (2531).	แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา.	 กรุงเทพฯ:	สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือ

การพัฒนา.	
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10-59แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

จะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็ว	 ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	 และกระแสของวัฒนธรรมอื่นที่แพร่
กระจายเข้ามา	 ซึ่งชุมชนดั้งเดิมมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติ	 มีการสืบทอดความเชื่อ	 ระบบคุณค่า	 และ
วัฒนธรรมสู่สมาชิกของชุมชนอย่างต่อเน่ือง	ทั้งระบบการผลิต	การบริโภคของครัวเรือน

	แนวคิดความเช่ือ	พิธีกรรมต่าง	ๆ	 ซ่ึงเป็นระบบและวิถีที่เกี่ยวข้องพึ่งพา	 เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม	
และเมื่อกระแสการพัฒนาของโลกเปลี่ยนไป	ความล้มเหลว	ความล่มสลายและการสูญเสียความเป็นตัวตน
ของชุมชน	ท�าให้สังคมโลกและชุมชนท้องถิ่นต้องหันมาทบทวนความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือ	อัตลักษณ์ของ
ชุมชน	 เพื่อที่จะน�าวิถีทางเหล่านั้นมาหลอมรวม	กับความเป็นจริงในสังคมเพื่อให้ชุมชนเรียนรู้บริบทของตน	
และพัฒนาอย่างเท่าทันสังคมโลก	เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ขณะทีใ่นกระแสการพฒันาทัว่โลกทีช่ีน้�าด้วยอดุมการณ์ทนุนยิมเสรเีป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้กค็อืการ
ล่มสลายของชุมชนเกษตรกรรม	สังคมชุมชนถูกแยกสลายไปเป็นสังคมใหม่ที่นับถือคุณค่าปัจเจกนิยม	การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและการสถาปนารัฐชาติขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง
การเมืองการปกครองนั้น	พบว่าแทบไม่มีที่ยืนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับชุมชนท้องถิ่น	แต่กลับมองชุมชน
ท้องถ่ินว่าไม่มีศักยภาพอย่างที่เกิดวาทกรรมสร้างให้ภาคเกษตรกรรมในชนบทน้ันล้าหลัง	ตกอยู่ในภาวะ	-	โง่	
-	จน	-	เจ็บ	เป็นตัวสร้างปัญหาหรือเหน่ียวรั้งการพัฒนา	ฉะน้ันจึงจ�าเป็นต้องปลดปล่อยฉุดดึงเข้าร่วมกับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยข้ออ้างของการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของชาติ	 และต้องสลายแล้ว 
ผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรัฐภายใต้ข้ออ้างของความเป็นชาติเดียวกันจะว่ากันตรง	 ๆ	ก็คือการด�ารงอยู่ของ
ชุมชนนั้นเป็นอุปสรรคโดยตรงของการพัฒนาในระบบทุนนิยม

ในทางวิชาการก็ยังมีข้อถกเถียงเข้มข้นว่าส�านักแนวคิดชุมชน	 มองความเป็นจริงด้านเดียวคือ 
มองเห็นแต่ภาคส่วนด	ีๆ	ของชุมชน	เน้นการอธิบายถึงโครงสร้างภายในชุมชนที่มีความกลมกลืนกันในชุมชน	
ความเป็นญาติมิตร	ความมีน�้าใจ	 และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ความสันโดษ	 ไม่ชอบความรุนแรง	 และ
มองชุมชนเป็นหน่วยความสัมพันธ์ท่ีเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ไร้ความขัดแย้งภายใน	ฯลฯ	จึงถูก
มองว่ามีลักษณะของความเพ้อฝัน	ขาดความสมจริง	มองชุมชนหยาบไป	ที่จริงแล้วทุกสังคมมีความขัดแย้ง
มีลักษณะชนชั้น	และมีการต่อสู้ต่อรองกันอยู่ตลอดเวลา

การก่อเกิดของแนวคิดชุมชนในระดับสากล	 นั้นก่อเกิดมานาน	 ทุกที่ที่มีการกดขี่	 ไล่ล่าแย่งชิง
ทรัพยากรไปจากมือของชาวชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม	ล้วนมีแรงต้านการต่อสู้ต่อรองจากชุมชนแม้ชุมชนท้องถิ่น
ที่ถูกรุกรานทั้งหลายจะลุกขึ้นต้านอ�านาจภายนอกในทุกแห่งทุกหน	แต่ด้วยความด้อยกว่าทางเทคโนโลยีและ
การควบคุมจัดการสมัยใหม่	ชุมชนท้องถิ่นจึงอยู่ในภาวะถดถอยอ่อนเปล้ีย

แต่ท่ามกลางการพัฒนาที่คุกคามต่อชุมชนท้องถิ่นและการลุกขึ้นขืนต้านทั่วทุกมุมโลก	 ในที่สุดก็มี
การค่อย	ๆ	เผยให้เหน็ว่า	โดยแท้จริงแล้วชมุชนหรือหน่วยของการอยูร่่วมกนัของคนบนอาณาบรเิวณหนึง่	ๆ	นัน้	
เป็นการจดัตัง้ตวัเองมีข้อผูกพันมีระบบระเบยีบของการอยูร่่วมกนัอย่างชดัเจนยดึโยงให้เกดิความอยูร่่วมกนัได้
โดยสงบและเมื่อมีภาวะขัดแย้งภายในระหว่างสมาชิกชุมชน	 ก็จะมีกระบวนการและกลไกในการแก้ปัญหา
ภายในชุมชนยังมีระบบจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันชุมชนค่อย	ๆ	สั่งสมแบบแผนของ
การท�ามาหากิน	การด�ารงชีวิตวิธีคิด	ความเชื่อ	อุดมคติ	จนกลายเป็นวิถีหนึ่ง	ๆ	ขึ้นมาตามลักษณะเฉพาะของ
เผ่าพันธุ์หรือตามฐานนิเวศที่เขาด�ารงชีวิตอยู่	 กล่าวได้ว่าชุมชนเป็นประดิษฐกรรม	ที่ส�าคัญของมนุษย ์

ทั่วโลก
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10-60 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับในสังคมไทยนั้น	 หลังจากมีประสบการณ์การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมที่ท�าลายล้างฐาน

ทรัพยากรและสร้างความเหลื่อมล�้าทางสังคมมาสองทศวรรษ	 นักเคลื่อนไหวทางสังคม	 นักพัฒนาองค์กร

พัฒนาเอกชนและนักวิชาการจ�านวนหนึ่ง	 ที่ผ่านการต่อสู้ทางสังคมและการพัฒนาชนบทมายาวนาน	 ได้สรุป

ประสบการณ์ยกระดับขึ้นเป็นแนวคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม	 ในการสร้างทางเลือกใหม่เพื่อพัฒนา

เปลี่ยนแปลงสังคมเรียกกันว่า	แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน

แนวคดิประสบการณ์ตวัจรงิจากพืน้ทีถ่กูถ่ายทอดผ่านเวทสีมัมนาและมวีารสารสงัคมพัฒนาเป็นเวที

ความคิดที่แหลมคม	 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนถูกน�าเสนออย่างเป็นระบบครั้งแรกในการสัมมนาเร่ือง	

วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาชนบท	โดยอุดมการณ์และหลักการของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน74 

1)			ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว	มีระบบคุณค่าที่รวบรวมมาได้จากประวัติความเป็นมา

อนัยาวนานของชมุชน	คอืให้คณุค่าแก่ความเป็นคนและแก่ชมุชน	ทีมี่ความผสมกลมกลนืคุณค่าของธรรมชาติ	

การเชื่อถือสิ่งเหนือธรรมชาติและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา	วัฒนธรรมชุมชนยังคงอยู่และมีอิทธิพล

ต่อการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านเพราะชุมชนมีกลไกผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม	แม้มีปัจจัยใหม่เข้ามา	แต่สิ่งเดิมก็

ยังคงอยู่	 ส�านักวัฒนธรรมชุมชนเห็นว่า	 วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่ส�าคัญที่สุด	 จะใช้

ประโยชน์ได้เมื่อมีการปลุกให้สมาชิกแห่งชุมชนมีจิตส�านึกรับรู้ในวัฒนธรรมของตน

2)			ชุมชนมีสถานะเป็นสถาบันหนึ่ง	 ที่ด�ารงอยู่อย่างต่อเน่ืองในประวัติศาสตร์อันยาวนาน	มี

โครงสร้าง	กลไกภายในเป็นระบบ	ๆ	หน่ึงของตวัเอง	เป็นรปูแบบสงัคมทีมี่อายยุนืนาน	ไม่ว่าธรรมชาตข้ิางนอก

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนก็คงทนมาเป็นเวลาหลาย	ๆ	ร้อยปี	ลักษณะเช่นนี้	

คือ	มีความเป็นสังคมในตัวของมันเอง	แสดงถึงความเป็นสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมที่เป็น

อิสระ	มีแบบแผนระบบการผลิต	 ระบบการจัดการทรัพยากร	 ระบบสุขภาพ	 ระบบความรู้	 ระบบการเรียนรู้

ศึกษา	 ระบบการปกครอง	 ระบบยุติธรรมของตนเอง	 จากการค้นคว้าของฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 แห่งส�านัก

เศรษฐศาสตร์การเมือง	ท่านได้พบความจริงที่กว้างขวางออกไปอีกว่า	วัฒนธรรมชุมชนไทยเป็นวัฒนธรรมที่

มีอาณาเขตครอบคลุมกว้างขวาง	 เป็นวัฒนธรรมกลางที่ชุมชนต่าง	 ๆ	 ในเอเชียอาคเนย์ตอนบนมีร่วมกัน	 

ถือเป็นวัฒนธรรมนานาชาติที่ชุมชนหมู่บ้านชาติต่าง	ๆ	ใช้ร่วมกันอย่างสมัครใจ	ถือเป็นวัฒนธรรมร่วม

3)			ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง	มีครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต	

มีเป้าหมายของตัวเองคือมุ่งให้ครอบครัวพอเพียงที่จะด�ารงชีพได้และชุมชนอยู่รอด	และผลิตซ�้าตัวเองได	้

ผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง	แม้อาจผลิตเพื่อขายก็เพ่ือให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ให้มีก�าไรสูงสุดให้ร�่ารวย	ใช้

แรงงานสมาชิกในครอบครัวตัวเองเป็นหลัก	มีน�้าใจและความเอื้ออาทร	ความเป็นญาติมิตรเป็นเครื่องร้อยรัด

ส่วนต่าง	 ๆ	 ของระบบจัดสรรและแบ่งปันผลผลิต	 กรรมสิทธิ์เอกชนไม่มีความเด็ดขาด	 ในหลายกรณีชุมชน

และเครือข่ายชุมชนมีส่วนในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต

จากการค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวางของส�านักวัฒนธรรมชุมชนยังพบอีกว่า	 ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนด�ารงอยู่คู่กับระบบทุนนิยมในปัจจุบันเศรษฐกิจชุมชนเป็นชีวิตการท�ามาหากินของชาวไทยจ�านวนมาก

74	ฉัตรทิพย์	นาถสุภา.	แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน.	 ใน	อุกฤษฎ์	ปัทมานันธ์.	 (บรรณาธิการ).	 (2532).	สายธารแห่งความคิด.	

กรุงเทพฯ:	คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการฉลองครบ	60	ปี	อาจารย์คุณวรุณยุพา	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา.	ม.ป.ท.	
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10-61แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง

ที่สุด	 คิดในแง่ของจ�านวนชีวิตใหญ่กว่าระบบทุนส�าหรับสังคมไทย	 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจ

ชุมชนเป็นระบบทุนนิยมมีความเปล่ียนแปลงที่ล่าช้าด้วยปัจจัย	3	ประการ	คือ75

(1)		ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในอดีต	

(2)		ลักษณะชุมชนหมู่บ้านที่ให้ความมั่นคงและมีแรงยึดเหนี่ยวภายในสูง	

(3)		ลักษณะพิเศษของรัฐและทุนนิยมไทยที่ไม่เข้าไปจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบแผน

ผลิตในชนบทเหมือนในประเทศยุโรป	 แต่เป็นลักษณะของการขูดรีดส่วนเกิน	 (ในปัจจุบันปัจจัยที่	 1	 และ	 3	

อาจลดลง)

4)	ทางด้านสังคมการเมือง	 ชาวบ้านมีความสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือญาติ	 มีการปกครอง

และการจัดการความสงบเรียบร้อยภายในโดยระบบอาวุโส	มีผู้น�าที่มีบารมีได้รับการเคารพยกย่องในชุมชน	

สมาชิกชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน	และเชื่อสิ่งเหนือ

ธรรมชาตทิีค่อยเป็นสิง่ควบคมุพฤตกิรรมของคน	ก่อให้เกดิกฎเกณฑ์ข้อห้ามให้ความชอบธรรมแก่การด�าเนนิ

ชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน	 รวมทั้งคติทางศาสนาพุทธ	พราหมณ์	 ที่เข้ามาผสมกลมกลืนในวิถี 

ความเช่ือ	 พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน	 สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้สมาชิกชุมชน	 เป็นคนบ้านเดียวกัน	 

อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลและประนีประนอม	เม่ือเกิดความแตกแยกขัดแย้งก็จะ

มีกลไกภายในไกล่เกลี่ยตัดสิน	คือ	ระบบว่าความโดยผู้อาวุโสและเครือญาติ

5)	 ชุมชนกับสังคมภายนอก	 ชุมชนมิได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว	 มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับ

ชุมชนอื่นในท้องถิ่นเดียวกันในลักษณะเครือข่าย	และมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐและทุนมาทุกยุคทุกสมัย	การรุกคืบ

เข้ามาของระบบทุนนิยมและอ�านาจรัฐราชการนั้นได้เข้ามาในลักษณะครอบง�าบั่นทอนการด�ารงอยู่ของชุมชน

ท�าลายระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง	 ดึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงตลาด	 มีการท�าลายล้างผลาญ

ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นฐานด�ารงชีวิตของชาวชุมชนให้เสื่อมโทรมลง	ท�าลายโครงสร้างการปกครองดูแล

ตนเองของชุมชนให้ขึ้นต่อการปกครองของรัฐและระบบราชการ	ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรม

บริโภคนิยม	คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามในแบบแผนการด�าเนินชีวิตถูกท�าลายลง	 ถูกแทนที่ด้วยค่านิยม 

ตัวใครตัวมันแก่งแย่งชิงดี	เอารัดเอาเปรียบ	กอบโกยก�าไร	ความยกย่องนับถือคนดีถูกแทนที่ด้วยการนับถือ

เชื่อฟังคนรวย	ฯลฯ	ส�านักวัฒนธรรมชุมชนเห็นว่าการใช้ความเจริญ	ตามแนวสังคมตะวันตกมาเป็นแบบแผน

ชี้น�าการพัฒนาประเทศเป็นความผิดพลาดอย่างย่ิง	 เพราะเป็นการท�าลายชุมชนท�าลายความดีงามในอดีต	

มากกว่าจะเป็นการพัฒนาให้สิ่งดีงามในอดีตเจริญงอกงามย่ิงขึ้น

6)	ทางเลือกการพัฒนาตามแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน	เชื่อว่าแม้ฐานเศรษฐกิจของชุมชน

และทรัพยากรจะถูกท�าลายเสียหายลงไปบ้าง	แต่จิตส�านึก	หรือพลังทางวัฒนธรรมนั้นยังคงอยู่	สามารถสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชนขึน้มาใหม่ได้	เพยีงแต่รูปแบบภายนอกอาจแตกต่างไปจากเดมิ	หลกัส�าคญัคอื	เป็นการ 

พัฒนาที่ไม่ท�าลายล้างสถาบันชุมชน	แต่มุ่งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับภาคส่วนอื่น	ๆ	ในสังคม

ได้อย่างมีศักด์ิศรีมีการเสนอทางเลือกดังน้ี76

75 เพิ่งอ้าง.	
76 เพิ่งอ้าง.	
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10-62 การวิเคราะห์การเมือง

6.1)		 การพัฒนาต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน	ต้องรื้อฟื้นคุณค่าดั้งเดิมที่ชุมชนมี

มาประยุกต์สร้างสรรค์ทางเลือกขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน	ไม่ใช่การถอยหลังไปสู่สังคม

เก่าในอดีตซึ่งเป็นไปไม่ได้	ต้องสร้างแบบแผนการผลิตและแบบแผนการด�ารงชีวิตข้ึนมาใหม่ภายใต้คุณค่าที่

ดีงามแบบด้ังเดิม	เช่น	การตั้งกองทุนหมู่บ้าน	ธนาคารข้าว	กลุ่มออมทรัพย์เหล่าน้ีคือคุณค่าแห่งการสร้างหลัก

ประกันความมั่นคงร่วมกันหรือสวัสดิการของชุมชน	นักพัฒนาและปัญญาชนของชุมชนควรร่วมกับชาวบ้าน

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนท�าให้ชาวบ้านต่ืนและตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของ 

ตัวเอง	 ค้นพบจิตส�านึกอิสระของชุมชนเห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็นชุมชน	 เห็นภัยจากการครอบง�าจาก

วัฒนธรรมภายนอกที่เอารัดเอาเปรียบ	กระบวนการนี้จะท�าให้เกิดอุดมการณ์ต่อสู้ท่ีมีพลัง

6.2)		 การพัฒนาต้องเน้นกระบวนการกลุ่มการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อคง

ความเป็นชุมชนไว้	 มิใช่เน้นปัจเจกชนนิยมที่ค�านึงถึงแต่การต่อสู้แข่งขันท�าลายล้างกันอย่างการพัฒนา 

กระแสหลัก	การรวมกลุ่มรวมตัวกันในรูปของการจัดการองค์กร	 เช่น	สหกรณ์	สหพันธ์	 เพื่อสร้างความเข้ม

แข็งในการช่วยเหลือกันและสร้างอ�านาจในการต่อรองกับภายนอก	 สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและสร้าง

ความร่วมมือกับคนกลุ่มอ่ืนในสังคมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหา

6.3)		 ทางด้านการผลิตนั้นควรอยู่บนหลักการ	ผลิตเพื่อให้ทุกคนมีกินมีใช้	 แล้วค่อย

เอาส่วนที่เหลือส่งออก	 (ขาย)	 จากน้ันก็มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ	 เน้นใช้

ทรพัยากรท้องถิน่	การค้าขายแลกเปลีย่นภายใน	เทคโนโลยีทีก่�ากับเองได้	พฒันาคุณภาพประชากร	เช่ือมโยงกัน

เป็นเครือข่ายท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ	 หลักการนี้ถูกพัฒนามาอธิบายการสร้างทางเลือกการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมยั่งยืน	ธุรกิจชุมชน	และอาชีพทางเลือกอื่น	ๆ	หลายด้านในเวลาต่อมา

6.4)		 ชุมชนต้องมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 ดูแลและรักษา	 มิใช่ท�าลาย

ล้างธรรมชาติอย่างการพัฒนากระแสหลัก	เพราะธรรมชาติจะช่วยคงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน

ไว้ได้

6.5)		 ข้อเสนอทางเลือกส�าหรับสังคมไทยส�านักวัฒนธรรมชุมชน	 โดยเฉพาะคณะของ

ฉัตรทิพย์	นาถสุภา	ได้พัฒนายกระดับข้อเสนอทางนโยบายระดับชาติ	ที่ส�าคัญ	คือ

-		 การพฒันาด้านวฒันธรรมและยกระดบัสถาปนาวฒันธรรมชุมชนเป็นวฒันธรรม

แห่งชาติ	เพราะระบบชุมชน	ยังด�ารงอยู่เป็นระบบใหญ่ที่สุดของประเทศ

-		 การประสานระบบเศรษฐกจิชมุชนควบคูก่บัเศรษฐกจิทนุนยิม	ประกอบขึน้เป็น

ระบบเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นเศรษฐกิจสองระบบ

-		 การกระจายอ�านาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นมาสู่	 องค์การบริหารของ 

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นหรือคืนอ�านาจการตัดสินใจและการด�าเนินชีวิตให้แก่ชาวบ้านนั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 10.4.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.4.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.4 เรื่องที่ 10.4.3
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