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ค�าน�าผู้แปล

หากค�านึงถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติและองค์ความรู้ในสาขา

ต่างๆ เศรษฐศาสตร์แบบที่นักศึกษาเรียนกันในปัจจุบันก็ถือเป็นศาสตร์ 

รุ่นเยาว์ หากนับการตีพิมพ์หนังสือ ความม่ังคั่งของชาติ ในปี 1776 

โดย อาดัม สมิธ เป็นจุดเร่ิมต้นของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ก็มีอายุไม่ถึง 

250 ปี ซึ่งนับว่าส้ันมากเม่ือเทียบกับอารยธรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ดี 

เศรษฐศาสตร์กลับกลายเป็นศาสตร์ท่ีทรงอิทธิพลอย่างย่ิงในแวดวง

วิชาการ การก�าหนดนโยบาย และภูมิทัศน์การเมืองของโลกในปัจจุบัน

 อันท่ีจริง ค�าว่าเศรษฐศาสตร์เป็นค�าท่ีใหม่กว่านัน้อกี โดยเป็นการ

แปลจากค�าว่า economics หรือ economic science ซึ่งเป็นค�าที่เกิดขึ้น

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จากงานปฏิวัติวงการของอัลเฟรด มาร์แชลล์ 

โดยมีการน�าคณติศาสตร์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

และพฤติกรรมของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ อันเป็นความพยายามท�าให้

การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจมีความเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นวัตถุวิสัย 

ปราศจากการตัดสินคุณค่า หรือที่บางคนบอกว่าเป็นความริษยาฟิสิกส์ 

(physics envy) 

ก่อนหน้าจะมีค�าว่าเศรษฐศาสตร์ วิชา “เศรษฐกิจการเมือง” หรอื 

“เศรษฐศาสตร์การเมือง” (political economy) คอืชือ่เรียกวชิาทีเ่ก่ียวกบั

การศึกษาความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงหน้าตาของเศรษฐกิจ
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ในแบบท่ี “ควรจะเป็น” การตัดสินคุณค่าจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการ

ศกึษาเศรษฐกิจการเมือง อนัทีจ่ริง อาดัม สมิธ ผูไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็น

บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นั้น ก็หาใช่นักเศรษฐศาสตร์ในแบบที่เรา

คุน้เคย เพราะแท้จริงนัน้เขาเป็นนกัปรัชญาจริยศาสตร์ทีมุ่่งศึกษาบ่อเกิด

แห่งความนึกคิดทางศีลธรรมของมนษุย์ ก่อนหนัมาศึกษาระบบเศรษฐกิจ

ยุคนั้นระหว่างการเดินทางท่องยุโรป แนวคิดเปล่ียนโลกของเขาจึงไม่ได้

เกิดจากนั่งไขสมการที่มาพร้อมข้อสมมตินานัปการ หากแต่เกิดจากการ 

มองโลกตามความเป็นจริงและความเข้าใจในความนึกคิดและพฤติกรรม

มนษุย์อย่างถ่องแท้ น่าเสยีดายว่าความคิดของอาดัม สมิธ มักถกูลดทอน

โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนให้เหลือเพียงถ้อยความไม่กี่ประโยคเพื่อ

สนบัสนนุความคิดของตวัเองเท่านัน้

ยิง่ไปกว่านัน้ อนัตรายทีสุ่ดของเศรษฐศาสตร์คือการทีมั่นมืดบอด 

ต่อการตัดสินคุณค่าและรากฐานทางจริยศาสตร์ของตัวเอง ปฏิเสธไม่ได้

ว่าในสายตาของคนท่ัวไป “ประสิทธิภาพ” คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ดูจะ

ให้ความส�าคัญท่ีสุด แต่ท�าไมจึงต้องเป็นประสิทธิภาพ? เม่ือต้องเลือก

ระหว่างประสิทธิภาพกับความเท่าเทียม นักเศรษฐศาสตร์ก็มักหวงแหน

ประสิทธภิาพมากกว่า แต่ท�าไมจงึไม่ใช่ความเท่าเทยีม? ใช่หรือไม่ว่านีเ่อง

ก็เป็นการตัดสินคุณค่า ไม่ใช่ว่าการให้คุณค่ากับประสิทธิภาพนั้นผิด สิ่งที่

ผิดคือการไม่ตระหนักว่ามันคือการตัดสินคุณค่าและท�าราวกับว่ามันเป็น

ความจริงที่เที่ยงแท้ต่างหาก

ย่ิงไปกว่านั้น เศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้แยกขาดจากอุดมการณ์

ทางการเมืองและอคติความเชื่อที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ ตัวอย่างส�าคัญ

ที่สุดคือความเชื่อว่าประสิทธิภาพส�าคัญที่สุดและหากมันจะท�าให้คนรวย

ท่ีสุดรวยขึ้นอย่างมากก็ไม่เป็นไร เพราะสุดท้ายรายได้และความม่ังค่ัง

จะไหลจากคนรวยที่สุดไปสู่คนอื่นๆ เอง หรือก็คือแนวคิดที่รู้จักกันในชื่อ 

“เศรษฐศาสตร์แบบไหลจากบนลงล่าง” (trickle-down economics) แนวคดิ



ดังกล่าวไม่ได้อิงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใดเลย หากแต่เป็นความเชื่อท่ี 

เก่ียวโยงกับอุดมการณ์การเมืองแบบเสรีนิยมใหม่อย่างเหนียวแน่น และ

ยังเป็นความเชื่อที่ยังทรงอิทธิพลแม้ในปัจจุบัน

คุณูปการส�าคัญของหนังสือเล่มนี้คือการที่มันพาเราท่องเวลา

ไปตามช่วงเวลาส�าคัญทั้งหลายของประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงการพลิกผันความคิดไปตามเงื่อนไขของช่วงเวลาหนึ่งๆ จนกลาย

เป็นเศรษฐศาสตร์แบบที่เราร�่าเรียนและคุ้นเคย มันท�าให้เราได้เห็นว่า

ความคิดทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และไม่ควร

เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม

ที่ใหญ่กว่า อันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความเชื่อ ความคิด มุมมอง และ

ต�าแหน่งแห่งที่แตกต่างกันไปในสังคม วิชาชีพนักเศรษฐศาสตร์จ�าต้อง

ไม่ลืมความจริงข้อนี้ และประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิและความรับผิดชอบที่

จะให้ความเห็นในเรื่องทางเศรษฐกิจได้โดยอิงกับข้อเท็จจริง นี่เองที่จะ

ท�าให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นศาสตร์ท่ีเข้าถึงผู้คนได้อย่างถ่องแท้และ 

ไม่โดดเดี่ยวตัวเองจากสังคม

ผู้แปลขอขอบคุณอภิรดา มีเดช บรรณาธิการที่ช่วยตรวจสอบ

ความถูกต้องและปรับปรุงการใช้ภาษาให้สละสลวย ขอบคุณนักรบ  

มูลมานัส ส�าหรับภาพปก สุดท้ายขอขอบคุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ

ปกป้อง จันวิทย์ ที่ให้ความไว้วางใจผู้แปลได้แปลหนังสือเล่มนี้ ผู้แปล

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะสนุกไปเรื่องราวการเดินทางของเศรษฐศาสตร์ใน

หนังสือเล่มนี้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ย่อมเป็นความผิดพลาด

ของผู้แปลแต่เพียงผู้เดียว
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การทีค่ณุถอืหนงัสือเล่มนีอ้ยู่ท�าให้คุณอยู่ในสถานะพเิศษ แรกทีสุ่ด 

คณุ (หรือใครก็ตามทีใ่ห้หนงัสอืเล่มนีแ้ก่คุณ) มีเงนิมากพอจะซือ้มัน หากคณุ 

มาจากประเทศยากจน ครอบครัวของคุณก็อาจประทังชีวิตด้วยเงินไม่กี่

ดอลลาร์ต่อวัน เงินส่วนมากจะหมดไปกับค่าอาหาร และไม่น่ามีเหลือพอ

จะซื้อหนังสือได้ หรือแม้คุณถือหนังสือเล่มนี้ในมือจริงๆ มันก็อาจไม่มี

ประโยชน์อะไร เพราะมีโอกาสทีคุ่ณจะอ่านหนงัสอืไม่ออก ในบูร์กินาฟาโซ 

ซ่ึงเป็นประเทศยากจนในแอฟรกิาตะวนัตก มีคนหนุม่สาวไม่ถงึคร่ึงทีอ่่าน

หนงัสอืออก แต่หากเป็นเด็กผูห้ญงิก็จะเหลือแค่ 1 ใน 3 เท่านัน้ทีอ่่านออก 

แทนที่จะได้เรียนเลขคณิตหรือภาษา เด็กสาววัย 12 ปีในประเทศนั้นอาจ

ใช้เวลาทั้งวันไปกับการแบกน�้าเป็นถังกลับเพิงพักอาศัย คุณอาจไม่คิดว่า

ตัวเองกับครอบครัวร�่ารวยอะไรเป็นพิเศษ แต่กับคนอีกมากมายทั่วโลก 

การมีเงินซื้อหนังสือแล้วอ่านได้ คงเหมือนกับการได้ไปเที่ยวดวงจันทร์

 คนท่ีฉงนไปกับความแตกต่างอันมหาศาลนี้จนอาจมีอารมณ์

โกรธร่วมด้วยมักหนัเข้าหาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์คอืการศกึษาวธิใีช้ 
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ทรัพยากรของสงัคม ท้ังทีดิ่น ถ่านหนิ ผูค้น และเคร่ืองจกัร เพือ่ผลิตสนิค้า

ที่เป็นประโยชน์ เช่น ขนมปังและรองเท้า เศรษฐศาสตร์ช่วยแสดงให้เรา

เห็นว่า ท�าไมการบอกว่าคนในบูร์กินาฟาโซยากจนเพราะขี้เกียจอย่างที่มี

บางคนพดูนัน้จงึเป็นค�ากล่าวท่ีผดิ หลายคนในประเทศนัน้ท�างานหนกัมาก 

แต่พวกเขาเกิดมาในระบบเศรษฐกิจที่ผลิตอะไรไม่ได้มากนักเม่ือมอง

แบบองค์รวม ท�าไมอังกฤษจึงมีอาคารเรียน หนังสือ และคุณครู อันเป็น

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการให้การศึกษาเด็กๆ ในขณะที่บูร์กินาฟาโซ 

กลับไม่มี นี่เป็นค�าถามที่ยากเหลือประมาณ และยังไม่มีใครขุดพบต้นตอ  

แต่เศรษฐศาสตร์จะพยายามหาให้เจอ

 ต่อไปนีเ้ป็นเหตผุลหนกัแน่นทีจ่ะท�าให้คุณท่ึงไปกบัเศรษฐศาสตร์ 

และอาจท�าให้คุณมีความคิดต่อเศรษฐศาสตร์ในแบบของตัวเองด้วย 

เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองความเป็นความตาย เด็กท่ีเกิดในประเทศร�่ารวย

ตอนนีแ้ทบไม่มีโอกาสเสียชวีติก่อนอาย ุ5 ขวบเลย ความตายของเด็กเล็ก

เป็นเร่ืองหายากและน่าตกใจเวลามันเกิดขึ้น ขณะที่ในประเทศที่ยากจน

ที่สุดหลายแห่งของโลก มีเด็กกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ชีวิตได้ไม่ทันถึง 5 

ขวบเพราะขาดอาหารและการแพทย์ วัยรุ่นในประเทศเหล่านีค้งต้องนบัว่า 

ตัวเองโชคดีที่รอดมาได้

 ค�าว่า “เศรษฐศาสตร์” อาจฟังดูแห้งแล้งไปสกันดิ จนไพล่ให้คิดถงึ

สถิติแสนน่าเบื่อเป็นกะตั้ก แต่ประเด็นจริงๆ คือจะท�าอย่างไรให้คนมีชีวิต

รอด มีสุขภาพดี และมีการศึกษา จะท�าอย่างไรให้ผู้คนได้รับสิ่งท่ีจ�าเป็น

ต่อการมีชีวิตท่ีอิ่มเอมและเป็นสุข และท�าไมบางคนถึงขาดสิ่งเหล่านั้น  

หากเราแก้โจทย์พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ได้ก็อาจช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่

ดีขึ้นได้

 ทุกวันนี้นักเศรษฐศาสตร์มีวิธีคิดที่เฉพาะเจาะจงแบบหนึ่ง 

ในเรื่องทรัพยากร นั่นคือ อิฐใช้สร้างโรงเรียน ยาใช้รักษาโรค และหนังสือ

ที่ผู้คนอยากอ่าน พวกเขาบอกว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่ง “ขาดแคลน”  

ในทศวรรษ 1930 นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษนามไลออเนล ร็อบบินส์ 
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(Lionel Robbins) นิยามเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นการศึกษาความขาดแคลน 

(scarcity) แน่นอนว่าของที่หายากอย่างเพชรและนกยูงเผือกเป็นสิ่ง

ขาดแคลน แต่ส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ปากกากับหนังสือก็ขาดแคลน

เหมือนกัน แม้มันจะเป็นของที่คุณหาได้ง่ายๆ ในบ้านหรือตามร้านค้า 

ใกล้บ้าน เวลาพดูถงึความขาดแคลน พวกเขาหมายถึงการมีจ�านวนจ�ากดั 

ทว่าความปรารถนาของมนุษย์อาจมีได้ไม่จ�ากัด ถ้าเป็นไปได้ เราก็คง

อยากซื้อปากกาด้ามใหม่กับหนังสือเล่มใหม่ไปเร่ือยๆ ไม่ส้ินสุด แต่เรา

คงไม่อาจได้ทุกสิ่งที่ต้องการ เพราะทุกอย่างล้วนมีต้นทุน นั่นหมายความ

ว่าเราต้องเลือก

 ลองขบคิดแนวคิดเร่ืองต้นทุนกันให้ลึกอีกสักนิด แม้จ�านวนเงิน

เป็นปอนด์หรือดอลลาร์จะเป็นต้นทุนที่ส�าคัญ แต่ต้นทุนไม่ได้มีเพียงแค่นี้ 

ลองนึกถึงนักเรียนที่ต้องเลือกว่าจะเรียนวิชาอะไรดีในปีหน้า วิชาท่ีมีให้

เลอืกคือประวตัศิาสตร์กับภูมิศาสตร์ แต่จะเรียนท้ังสองอย่างไม่ได้ นกัเรยีน

จึงเลือกประวัติศาสตร์ แล้วต้นทุนของการเลือกนี้คืออะไร? มันก็คือส่ิงท่ี 

คุณต้องสละไป ซึ่งในกรณีนี้คือการได้เรียนรู้เร่ืองทะเลทราย ธารน�้าแข็ง 

และเมืองหลวงทั้งหลายนั่นเอง แล้วต้นทุนของการสร้างโรงพยาบาลแห่ง

ใหม่ล่ะ? คุณบวกต้นทุนค่าอฐิและเหล็กกล้าทีใ่ช้เข้าไปได้ แต่หากคิดในแง่

ของสิง่ท่ีเราสละไปแล้ว ต้นทนุกคื็อสถานรีถไฟทีเ่ราสามารถน�าทรัพยากร

นั้นมาสร้างแทนได้นั่นเอง นักเศรษฐศาสตร์เรียกต้นทุนแบบนี้ว่า “ต้นทุน

ค่าเสียโอกาส” (opportunity cost) ซึง่เป็นอะไรทีเ่รามองข้ามไปได้ง่ายมาก 

ความขาดแคลนและต้นทนุค่าเสียโอกาสแสดงให้เราเหน็หลักเศรษฐศาสตร์

พืน้ฐานอย่างหนึง่ นัน่คอื เราต้องเลือกระหว่างโรงพยาบาลกับสถานรีถไฟ 

และระหว่างห้างสรรพสินค้ากับสนามฟุตบอล

 ฉะน้ัน เศรษฐศาสตร์จึงศึกษาวิธีที่เราใช้ทรัพยากรอันจ�ากัดยิ่ง

ท้ังหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น 

ตัวเลือกท่ีผู้คนต้องเลือกเปล่ียนไปอย่างไรบ้าง? คนในสังคมยากจนต้อง

เจอทางเลือกโหดหินระหว่างอาหารให้ลูกกับยาปฏิชีวนะส�าหรับคุณยาย
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ทีป่่วยอยู่ ซ่ึงเป็นทางเลือกทีค่นในประเทศร�า่รวยอย่างสวเีดนหรืออเมริกา

แทบไม่ต้องเผชิญ พวกเขาอาจต้องเลือกระหว่างนาฬิกาข้อมือเรือนใหม่

กับไอแพดรุ่นล่าสุด ประเทศร�่ารวยเผชิญปัญหาเศรษฐกิจท่ีสาหัสอย่าง

ธุรกิจล้มละลายจนคนงานตกงานและแทบไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกก็จริง 

แต่ปัญหาเหล่านี้มักไม่ใช่เรื่องชี้เป็นชี้ตาย ดังนั้น โจทย์ที่เป็นใจกลางของ

เศรษฐศาสตร์คือ สงัคมต่างๆ จะเอาชนะผลกระทบท่ีเลวร้ายทีสุ่ดของความ

ขาดแคลนได้อย่างไร และท�าไมบางสงัคมถงึท�าได้ช้ากว่าทีอ่ืน่ การจะตอบ

ค�าถามนีใ้ห้ดีต้องมีอะไรมากกว่าความเช่ียวชาญเรือ่งต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

ซึง่หมายถงึความเก่งกาจในการเลอืกว่าจะสร้างอะไรระหว่างโรงพยาบาล

กับสนามฟุตบอล หรือจะซื้ออะไรระหว่างไอแพดกับนาฬิกา คุณต้องใช้

สารพดัทฤษฎีในวชิาเศรษฐศาสตร์เพือ่ตอบค�าถามนี ้รวมถึงความรู้เชงิลึก

ว่าระบบเศรษฐกิจในทีต่่างๆ ท�างานอย่างไรในโลกความจริง การท�าความ

รู้จักกับนักคิดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้นับเป็น 

ก้าวแรกที่ดี แนวคิดของพวกเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าความพยายามของ

นักเศรษฐศาสตร์ในการตอบค�าถามนี้หลากหลายจนน่าอัศจรรย์แค่ไหน

 แน่นอนว่านักเศรษฐศาสตร์ศึกษา “เศรษฐกิจ” เศรษฐกิจคือที่ที่

ทรัพยากรถูกน�าไปใช้ เกิดการสร้างสิ่งใหม่ และตัดสินว่าใครจะได้อะไร 

ไปแค่ไหน ตัวอย่างเช่น โรงงานซื้อผ้าและจ้างคนงานมาผลิตเสื้อยืด แล้ว

ผู้บริโภคอย่างคุณกับผมก็เดินเข้าไปในร้านและซื้อสินค้าอย่างเส้ือยืดได ้

ถ้ามีเงินในกระเป๋า (เรา “บริโภค” สินค้าพวกนั้น) นอกจากนี้เรายังบริโภค 

“บริการ” ด้วย ซึ่งหมายถึงสิ่งท่ีไม่ใช่วัตถุทางกายภาพ เช่น การตัดผม  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานด้วย เพราะพวกเขาได้เงินจากการท�างาน 

บริษัท (firm) คนงาน และผู้บริโภค คือองค์ประกอบที่ส�าคัญของเศรษฐกิจ 

แต่ธนาคารและตลาดหุน้ ซึง่เรียกรวมว่า “ระบบการเงนิ” ก็มีอทิธพิลต่อวธิี

ท่ีเราใช้ทรัพยากรเช่นกัน เม่ือธนาคารปล่อยกู้ให้บริษทั เราบอกว่าพวกเขา 

“ให้ทุน” (finance) บริษัท เวลาท่ีใครสักคนปล่อยกู้ให้บริษัทผลิตเสื้อผ้า

น�าไปสร้างโรงงานใหม่ เงินกู้นั้นช่วยให้บริษัทซื้อซีเมนต์ได้ ซึ่งมันก็จะ
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กลายเป็นส่วนหนึง่ของโรงงานแทนทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของสะพานแห่งใหม่  

บางครั้งบริษัทก็ขาย “หุ้น” ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุน ถ้าคุณมีหุ้น

โตชิบา คุณก็เป็นเจ้าของบริษัทในสัดส่วนเล็กๆ และถ้ากิจการโตชิบาไป

ได้สวย ราคาหุ้นจะสูงขึ้นและคุณจะรวยขึ้น รัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของ

เศรษฐกิจเช่นกัน โดยรัฐบาลส่งอิทธิพลต่อวิธีการใช้ทรัพยากรเวลาที่จ่าย

เงินสร้างทางด่วนหรือโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

 ในบทต่อไป เราจะได้พบกับมนุษย์กลุ่มแรกๆ ที่คิดถึงโจทย์ทาง

เศรษฐศาสตร์ นั่นคือชาวกรีกโบราณ ค�าว่า “economics” มาจากค�าใน

ภาษากรีกคือ oeconomicus (oikos แปลว่าบ้าน ส่วน nomos แปลว่ากฎ

หรือกติกา) ดังนั้นส�าหรับชาวกรีก เศรษฐศาสตร์จึงเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรในครัวเรือน แม้ในปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์ยังรวมถึงการศึกษา

บริษทัและอตุสาหกรรมด้วย แต่ครัวเรือนและคนท่ีอาศยัอยู่ในนัน้กย็งัเป็น

องค์ประกอบรากฐาน เพราะถงึทีสุ่ดแล้ว ปัจเจกบุคคลคือผูท้ีจ่บัจ่ายใช้สอย

และเป็นก�าลงัแรงงาน ดังนัน้เศรษฐศาสตร์จงึเป็นการศกึษาพฤตกิรรมของ

มนุษย์ในระบบเศรษฐกิจด้วย ถ้าคุณได้เงนิ 20 ปอนด์เป็นของขวญัวนัเกิด 

คุณจะเอาไปซื้ออะไร? อะไรท�าให้คนงานยอมเปล่ียนงานใหม่เพื่อให้ได้ 

ค่าจ้างจ�านวนหนึง่? ท�าไมบางคนถงึออมเงนิด้วยความรอบคอบ แต่คนอืน่ 

กลับถลุงเงินไปกับการบ�าเรอสุนัขของตัวเอง?

 นักเศรษฐศาสตร์พยายามตอบค�าถามเหล่านีด้้วยแนวทางทีเ่ป็น

วทิยาศาสตร์ บางทคี�าว่า “วิทยาศาสตร์” อาจท�าให้คุณนกึถงึหลอดทดลอง 

เดือดปุดและสมการขยุกขยกิบนกระดานด�า ซึง่ไม่ค่อยเก่ียวอะไรกับโจทย์

ว่าผู้คนมีอาหารพอประทังชีพหรือไม่ อันที่จริง นักเศรษฐศาสตร์พยายาม

อธิบายระบบเศรษฐกิจในแบบเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายการบิน

ของจรวด นักวทิยาศาสตร์สนใจ “กฎ” ฟิสกิส์ กล่าวคอื ส่ิงหนึง่เป็นสาเหตขุอง

ส่ิงอ่ืนๆ ได้อย่างไร ตวัอย่างเช่น กฎท่ีอธบิายความสัมพนัธ์ระหว่างน�า้หนกั 

จรวดกับระดับความสูงที่จรวดนั้นจะบินข้ึนไปได้ นักเศรษฐศาสตร์เองก็

สนใจกฎทางเศรษฐศาสตร์ เช่น จ�านวนประชากรส่งผลต่อจ�านวนอาหารที่
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มีในแบบไหน โจทย์เช่นนีเ้ป็น “เศรษฐศาสตร์แนวบรรยายสภาพ” (positive 

economics) เนื่องจากกฎเหล่านี้ไม่มีดีไม่มีเลว มันเพียงบรรยายสภาพที่

เป็นเท่านั้น

 หากคุณคิดว่าเศรษฐศาสตร์ต้องมีอะไรมากกว่านี้สิ คุณก็คิด 

ถูกแล้ว ลองนึกถึงเด็กๆ ชาวแอฟริกันท่ีตายตั้งแต่ยังแบเบาะสิ การ

บรรยายสภาพที่เป็นแล้วปล่อยไว้แบบนั้นมันพอแล้วหรือ? แน่นอนว่าไม่! 

ถ้านักเศรษฐศาสตร์ไม่ตัดสินอะไรเลยก็คงเป็นคนไร้หัวใจ เศรษฐศาสตร์

อีกแขนงคือ “เศรษฐศาสตร์แนวตัดสินคุณค่า” (normative economics) 

ซึ่งจะบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่นั้นดีหรือเลว เวลาท่ีคุณ

เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตโยนอาหารดีๆ ทิ้ง คุณอาจตัดสินว่าเป็นเรื่องแย่เพราะ

มันสิ้นเปลือง และถ้าคุณคิดถึงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน คุณอาจ

ตัดสินว่าเป็นเรื่องเลวร้าย เพราะมันไม่เป็นธรรม

 เวลาท่ีการสังเกตอย่างเที่ยงตรงมาพร้อมกับการตัดสินคุณค่า

อย่างชาญฉลาด เศรษฐศาสตร์ก็เป็นพลังแห่งการเปล่ียนแปลง และเป็น

พลังแห่งการสร้างสังคมทีรุ่ม่รวยและเป็นธรรมกว่าเดิมซึง่จะช่วยให้เราได้

มีชีวิตที่ดี อย่างที่อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์

ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ นักเศรษฐศาสตร์ต้องมี “สมองที่เยือกเย็นและ

หัวใจที่อบอุ่น” นักเศรษฐศาสตร์ต้องบรรยายความเป็นไปของโลกอย่าง 

นกัวทิยาศาสตร์ แต่ก็ต้องเหน็ใจความทกุข์ยากทีค่นอืน่เผชญิ และจากนัน้

ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมัน

 เศรษฐศาสตร์อย่างท่ีคนเรียนกันในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้  

เพิ่งเกิดมาไม่นานเม่ือเทียบกับอารยธรรมมนุษย์ท่ีกินเวลาหลายพันปี 

มันเกิดขึ้นเม่ือไม่ก่ีร้อยปีก่อนตอนที่ทุนนิยมถือก�าเนิด ซึ่งทุนนิยมเป็น 

รูปแบบเศรษฐกิจท่ีเราพบได้ในหลายประเทศในปัจจบัุน ในระบบทุนนยิม 

ทรัพยากรส่วนมากไม่ว่าจะเป็นอาหาร ท่ีดิน หรือแรงงานของผูค้น ต่างถูก 

ซื้อขายเพื่อแลกกับเงิน การซื้อขายเช่นนี้เรียกว่า “ตลาด” นอกจากนี้ก็มี

กลุ่มคนที่เรียกว่านายทุน ซึ่งเป็นเจ้าของทุน (capital) อันหมายถึงเงิน 


