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ทุนนิยมพ่อค้าวาณิช
เดือนเมษายน 1601 บริษทั อิงลิชอีสต์อนิ เดีย (English East India
Company) ส่งกองเรือพาณิชย์ไปยังหมู่เกาะอินดีสตะวันออก
เป็นครั้งแรก หลังจากผ่านไปได้ราว 18 เดือน เรือทั้งสี่ล�ำคือ
แอสเซนชัน (Ascension) ดรากอน (Dragon) เฮกเตอร์ (Hector)
และ ซูซาน (Susan) ก็กลับมาจากเกาะสุมาตราและชวา พร้อม
กับคลังสินค้าทีม่ พี ริกไทยเป็นหลัก ความส�ำเร็จของการเสีย่ งโชค
ครั้งนี้น�ำไปสู่การส่งกองเรือพาณิชย์ครั้งที่สองโดยใช้เรือชุดเดิม
ซึ่งแล่นออกจากลอนดอนในเดือนมีนาคม 1604 พอขากลับ เรือ
เฮกเตอร์ กับ ซูซาน ออกมาก่อน แต่ ซูซาน หายไปในทะเล ส่วน
เฮกเตอร์ ได้รับการช่วยเหลือจาก แอสเซนชัน และ ดรากอน
ซูซาน ถูกพบในขณะล่องลอยอยู่บริเวณแอฟริกาใต้พร้อมกับ
ลูกเรือทีเ่ สียชีวติ เกือบทัง้ หมด แอสเซนชัน ดรากอน และ เฮกเตอร์
กลับถึงอังกฤษในเดือนพฤษภาคม 1606 พร้อมด้วยคลังสินค้าทีม่ ี
พริกไทย กานพลู และลูกจันทน์เทศ ผูท้ รี่ ว่ มลงทุนในการเดินทาง
ทั้งสองครั้งท�ำก�ำไรได้ถึงร้อยละ 95 ของเงินลงทุน

12

Capitalism

แม้ว่าการส่งกองเรือพาณิชย์ครั้งที่สามในปี 1607 จะ
ประสบผลส�ำเร็จ แต่การล่องเรือครั้งที่สี่ในปี 1608 ที่ใช้เรือ
สองล�ำคือ แอสเซนชัน กับ ยูเนียน (Union) กลับประสบหายนะ
อย่างใหญ่หลวง เรือ แอสเซนชัน ไปถึงฝั่งตะวันตกของอินเดีย
แต่ก็อับปางด้วยน�้ำมือของกัปตันผู้ “ยโสและหัวรั้น” ที่ละเลย
ค�ำเตือนเรือ่ งหินโสโครก ส่วนเรือ ยูเนียน ซึง่ แวะพักทีท่ า่ เรือของ
เกาะมาดากัสการ์ ก็ถูกซุ่มโจมตีจนกัปตันเสียชีวิต อย่างไรก็ดี
เรือล�ำนี้ยังไปถึงเกาะสุมาตราและบรรทุกสินค้ามาได้ แต่ขณะ
เดินทางกลับ เรือ ยูเนียน ก็จมลงที่แนวฝั่งบริททานี ท�ำให้ผู้ร่วม
ลงทุนในครั้งนั้นสูญเสียเงินทั้งหมด
สิ่งส�ำคัญของทุนนิยมคือการลงเงินโดยหวังผลก�ำไร
และก�ำไรมหาศาลก็ได้มาจากการรับความเสี่ยงค่อนข้างสูงจาก
การเดินทางค้าขายระยะไกลเช่นนี้ พูดง่ายๆ ก็คือ ก�ำไรคือผล
จากความหายากของสินค้าและระยะทางที่ห่างไกลนั่นเอง เช่น
ผลต่างของราคาซือ้ พริกไทยจากหมูเ่ กาะตะวันออกและราคาขาย
ที่ยุโรป อันเป็นส่วนต่างที่สูงลิ่วเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่ง
ที่เสียไป แต่ประเด็นส�ำคัญก็คือสินค้าจะเดินทางมาถึงยุโรปได้
หรือไม่ ส่วนภาวะของตลาดก็ส�ำคัญเช่นกัน เพราะการกลับมา
อย่างฉับพลันของกองเรือขนาดใหญ่พร้อมสินค้าจ�ำนวนมาก
อาจท�ำให้ราคาตก และตลาดก็อาจอิ่มตัวได้หากความสามารถ
ในการท� ำ ก� ำ ไรสู ง ดึ ง ดู ด ให้ ค นจ� ำ นวนมากแห่ เ ข้ า มาแข่ ง ขั น
ท้ายทีส่ ดุ ปริมาณพริกไทยทีท่ ว่ มตลาดก็ทำ� ให้บริษทั อีสต์อนิ เดีย
ต้ อ งค้ า ขายเครื่ อ งเทศชนิ ด อื่ น และสิ น ค้ า อย่ า งอื่ น ด้ ว ย เช่ น
สีครามย้อมผ้า
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เงินทุนมหาศาลจ�ำเป็นส�ำหรับการค้าแบบนี้ เรือที่ใช้
ท�ำการค้าซึง่ ชือ่ ว่า อีสต์อนิ เดียนแมน (East Indianman) ถูกสร้าง
ปรับสภาพ และติดปืนใหญ่ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งชาวฮอลันดา
และโปรตุ เ กส และเมื่ อ กลั บ ถึ ง ท่ า ก็ ต ้ อ งซ่ อ มแซม อู ่ ต ่ อ เรื อ
ของบริษัทที่เมืองแบล็กวอลล์ (Blackwall) และเดปต์ฟอร์ด
(Deptford) ที่จ้างคนงานท้องถิ่นจ�ำนวนมากต้องใช้ทุน และ
ทุนยังจ�ำเป็นส�ำหรับการตระเตรียมเสบียง ทองค�ำแท่ง สินค้า
ที่จะน�ำไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องเทศ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
ทีเ่ พียงพอส�ำหรับลูกเรือจ�ำนวนมาก อย่างการเดินเรือครัง้ ทีส่ าม
ของบริษัทอิงลิชอีสต์อินเดีย ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับ
ลูกเรือ 150 คนบนเรือ ดรากอน ลูกเรือ 100 คนบนเรือ เฮกเตอร์
และอีก 30 คนบนเรือ คอนเซนต์ (Consent) เสบียงทั้งหมด
อย่างน้อยต้องเพียงพอส�ำหรับ 280 คน เหตุผลส�ำคัญที่ต้องมี
ลูกเรือจ�ำนวนมากก็คือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีลูกเรือเพียงพอ
ส�ำหรับการเดินทางกลับ หลังจากฝ่าฟันภยันตรายสารพัดที่อาจ
คร่าชีวิตของลูกเรือจ�ำนวนหนึ่ง
ทุนของบริษัทอีสต์อินเดียส่วนใหญ่มาจากพ่อค้าวาณิช
ผู้มั่งคั่งชาวลอนดอนที่ควบคุมและดูแลการเดินทาง แต่ก็ไม่
ทั้งหมด เพราะมีแหล่งทุนอีกแหล่ง คืออภิชนและผู้ติดสอย
ห้อยตาม รวมถึงกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อราชส�ำนัก อภิสิทธิ์ของ
บริ ษั ท ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า จะสร้ า งความพอใจให้ แ ก่ ร าชส� ำ นั ก ได้
มากน้อยเพียงใด ขณะที่ชาวต่างชาติก็เป็นที่มาของเงินอีกส่วน
โดยมีพ่อค้าวาณิชชาวฮอลันดากลุ่มที่ถูกเขี่ยออกมาจากบริษัท
คู่แข่งอย่างดัตช์อีสต์อินเดีย (Dutch East India Company)
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เป็นหัวเรือใหญ่ นอกจากร่วมลงทุน ชาวต่างชาติเหล่านี้ยังเป็น
แหล่งข้อมูลชั้นดีเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทคู่แข่งด้วย
ทุ น อุ ด หนุ น การเดิ น ทาง 12 ครั้ ง แรกถู ก แบ่ ง เป็ น
ก้อนๆ การลงทุนหนึ่งครั้งใช้ส�ำหรับการเดินทางหนึ่งหน และ
แบ่งก�ำไรจากการเดินเรือตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพ่อค้าวาณิชในยุคนั้น อย่างไรก็ดี
การลงทุนแบบนีม้ คี วามเสีย่ ง เพราะทุนจะจมหายไปกับช่วงเวลา
อันยาวนานที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในดินแดนอันไกลโพ้น
ที่ไม่มีใครรู้จัก วิธีกระจายความเสี่ยงก็คือส่งเรือหลายล�ำไป
ในการเดิ น ทางแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเดิ ม พั น ที่ สู ง ลิ่ ว
แต่แม้จะท�ำอย่างนั้น เรือก็อาจจะล่มทุกล�ำได้ อย่างที่เกิดขึ้นในปี
1608 ต่อมาบริษัทจึงเปลี่ยนการจัดการทางการเงินเพื่อกระจาย
ความเสี่ยงส�ำหรับการเดินทาง และจากนั้นก็กลายเป็นบริษัท
ร่วมทุนเต็มรูปแบบ กล่าวคือ หลังจากปี 1657 ผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนได้ตลอด โดยไม่ต้องติดยึดกับการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง
และพอถึงปี 1688 ก็เริ่มมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์กรุงลอนดอน
ความเสี่ยงส่วนหนึ่งลดลงได้ด้วยการผูกขาด บริษัท
อิงลิชอีสต์อินเดียใช้วิธีการไม่ต่างจากคู่แข่งในต่างประเทศ คือ
มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐ รัฐจะมอบสัมปทานผูกขาด
การน�ำเข้าสินค้าจากตะวันออก และให้เอกสิทธิก์ ารน�ำทองค�ำแท่ง
ไปแลกสินค้า ส่วนรัฐซึ่งขาดแคลนงบประมาณอยู่เป็นประจ�ำ
ก็ได้รับภาษีศุลกากรขาเข้าจากสินค้าล�้ำค่าที่บริษัทขนกลับมา
เป็นสิ่งแลกเปลี่ยน การแข่งขันนั้นมีอยู่แน่ๆ แต่เป็นการแข่งขัน
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ในระดับระหว่างประเทศ อันได้แก่ อังกฤษ ฮอลันดา และ
โปรตุ เ กส ที่ จ ้ อ งจะท� ำ ลายล้ า งกั น ให้ ร าบคาบ และชิ ง ความ
ได้เปรียบในหมู่เกาะตะวันออก กระนั้นก็ยังมีพวกอื่นนอกจากนี้
ที่จ้องจะเข้ามาแทรกแซงทางการค้า และหนึ่งในสิทธิพิเศษที่
รัฐมอบให้กับบริษัทอีสต์อินเดียก็คือ สิทธิที่จะลงมือกับ “ใคร
ก็ตามที่เข้ามาขัดผลประโยชน์”
ความเป็นไปในตลาดถูกบิดเบือนเพราะการกักตุนและ
ไม่ยอมปล่อยขาย ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 พ่อค้าวาณิชชาว
อัมสเตอร์ดัมช�่ำชองวิธีการเหล่านี้ พวกเขาไม่เพียงแต่ง่วนกับ
การผูกขาดเครื่องเทศเท่านั้น แต่ยังผูกขาดทองแดงจากสวีเดน
ผลิตภัณฑ์จากวาฬ ไหมอิตาลี น�้ำตาล ส่วนผสมในน�้ำหอม
และดินประสิว (ส่วนผสมของดินปืน) โกดังขนาดใหญ่จ�ำเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับการผูกขาดสินค้าพวกนี้ แฟร์นองด์ โบรเดล
(Fernand Braudel) บอกว่าโกดังของพ่อค้าวาณิชชาวฮอลันดา
ทั้งใหญ่และแพงกว่าเรือล�ำโตๆ เสียอีก พวกเขาสามารถกักตุน
ธัญญาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ถึง 10-12 ปี นี่ไม่ใช่แค่
เรื่องการกักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคาเท่านั้น แต่พวกฮอลันดา
ยังท�ำลายคู่แข่งต่างชาติได้ด้วยการปล่อยสินค้าแบบฉับพลัน
จนมีของล้นทะลักในตลาดยุโรป
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องของทุนนิยมอย่างไม่ต้อง
สงสัย เพราะการค้าระยะไกลต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ขณะ
เดียวกันก็หวังก�ำไรมหาศาลเป็นสิ่งตอบแทน แต่ก็ชัดเจนว่า
ทุนนิยมแบบตลาดเสรีไม่เป็นเช่นนั้น กลเม็ดของการสร้างก�ำไร
มหาศาลคือการรักษาอ�ำนาจการผูกขาด ไม่วา่ จะด้วยวิธใี ดก็ตาม
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ทั้ ง การก� ำ จั ด คู ่ แ ข่ ง และการควบคุ ม ตลาดทุ ก วิ ถี ท างที่ ท� ำ ได้
ทั้งนี้ เนื่องจากก�ำไรมาจากการขายสินค้าหายาก ไม่ได้มาจาก
การผลิ ต ที่ ว างแผนอย่ า งเป็ น ระบบ ผลกระทบของทุ น นิ ย ม
แบบพ่อค้าวาณิชต่อสังคมจึงมีจ�ำกัด กล่าวคือ ประชากรยุโรป
ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
กิจกรรมของผู้มีทุนอยู่ในกระเป๋า
การผลิตแบบทุนนิยม
ในทศวรรษ 1780 ชาวสกอตสองคนคือเจมส์ แมคคอนเนล
(James M’Connel) และจอห์น เคนเนดี (John Kennedy) เดินทาง
ลงใต้ ไ ปเป็ น ช่ า งฝึ ก หั ด ในอุ ต สาหกรรมฝ้ า ยที่ ƒ คาเชอร์
(Lancashire) หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมเงินได้
จ�ำนวนหนึง่ จากการประกอบเครือ่ งจักรทอฝ้าย พวกเขาก็ออกมา
ตั้งบริษัทของตัวเองในปี 1795 ด้วยเงินทุนตั้งต้น 1,770 ปอนด์
ไม่นานทั้งคู่ก็ได้ก�ำไรจากการปั่นฝ้ายมากกว่าร้อยละ 30 ของ
เงินทุนในปี 1799 และปี 1800 พวกเขาสั่งสมทุนอย่างรวดเร็ว
และเมื่อถึงปี 1800 เงินทุนก็เพิ่มขึ้นเป็น 22,000 ปอนด์ และ
ขึ้นไปถึง 88,000 ปอนด์ในปี 1810 พอถึงปี 1820 บริษัทของ
พวกเขาก็มโี รงปัน่ ฝ้ายสามแห่ง และได้ลงหลักปักฐานเป็นบริษทั
ปั่นฝ้ายชั้นน�ำในเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ซึ่งในยุคนั้น
เป็นเมืองแห่งการปั่นฝ้ายของโลก
หลังจากนั้นไม่นาน อุตสาหกรรมนี้ก็มีการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือด บริษัทไม่อาจรักษาก�ำไรได้สูงเท่าที่เคยเป็นใน
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ช่วงต้นทศวรรษ 1800 ได้อีกต่อไป สาเหตุหลักมาจากก�ำไร
มโหฬารที่ท�ำให้เกิดการขยายกิจการ และดึงดูดผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม ในปี 1819 มีโรงปั่นฝ้ายอยู่ 344
แห่ง แต่พอล่วงเข้าปี 1839 ก็มถี งึ 1,815 แห่ง ความก้าวหน้าทาง
เทคนิคเพิ่มผลิตภาพมหาศาลในทศวรรษ 1830 และการแข่งขัน
ก็ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ลงทุนซื้อหาเครื่องจักรใหม่ๆ เพิ่มเติม
โรงงานที่ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงนี้มีเครื่องปั่นฝ้ายถึง 40,000 ตัว
ขณะที่โรงงานเก่ามีเพียงประมาณ 4,500 ตัว การลงทุนก่อสร้าง
โรงงานและเครือ่ งจักรด้วยต้นทุนสูงมาก ผนวกกับก�ำลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น ดึงราคาด้ายให้ลดต�่ำลง กดขีดความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรของอุตสาหกรรมนี้จนอยู่ในระดับต�่ำในทศวรรษ 1830
ถึงที่สุดแล้ว ก�ำไรในธุรกิจนี้ข้ึนอยู่กับคนงานที่แปลง
ฝ้ายดิบให้เป็นเส้นด้าย (ภาพประกอบ 1) คนงานของแมคคอนเนล
และเคนเนดีเพิ่มจาก 312 คนในปี 1802 เป็นราว 1,500 คนในปี
1830 ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กค่าแรงต�่ำ และบางครั้งเกือบครึ่งของ
แรงงานเหล่านั้นก็มีอายุต�่ำกว่า 16 ปีด้วย ในปี 1819 บริษัทนี้มี
แรงงานเด็ก 100 คนอายุต�่ำกว่า 10 ปี บางคนอายุแค่ 7 ปี พวก
เขาต้องท�ำงานตั้งแต่ 6.00 น. ไปจนถึง 19.30 น.
นอกจากต้นทุนก้อนใหญ่ที่ต้องใช้เป็นครั้งคราวตอน
สร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรใหม่ ค่าจ้างก็เป็นต้นทุนหลัก
อีกอย่างของบริษัท ค่าจ้างรายปีนั้นสูงกว่า 35,000 ปอนด์ใน
ปี 1811 และสูงกว่า 48,000 ปอนด์เมื่อถึงช่วงกลางทศวรรษ
1830 การลดต้นทุนไม่ได้ท�ำโดยลดอัตราค่าจ้างลงเท่านั้น แต่ยัง
แทนที่คนงานมีทักษะด้วยคนงานไร้ทักษะซึ่งค่าจ้างถูกกว่า
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ภาพประกอบ 1 เครือ่ งจักรปัน่ ด้ายยึดพืน้ ทีโ่ รงงานฝ้ายในคริสต์ศตวรรษที่ 19

การผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติท�ำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ความไม่มั่นคง
ของอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร ส่งผลให้อุปสงค์ลดต�่ำ
เป็นช่วงๆ บีบบังคับให้นายจ้างต้องลดค่าจ้างและลดเวลางาน
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เรือ่ ยๆ ก็มกี ารจัดการ
ความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างให้เป็นระบบมากขึ้น คนงานปั่นฝ้าย
ต่อต้านการลดค่าแรงด้วยการก่อตั้งสหภาพ แรกเริ่มนั้นเกิดขึ้น
ในระดับท้องถิ่น ก่อนจะขยายไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ในปี 1810 ปี 1818 และปี 1830 คนงานนัดหยุดงานกันอย่าง
เป็ น ระบบมากขึ้ น แต่ ก็ ถู ก นายจ้ า งปราบปราม โดยมี รั ฐ ให้
ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ประท้วงหยุดงานและคุมขัง
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ผู ้ น� ำ สหภาพ บรรดานายจ้ า งยั ง ตั้ ง สมาคมของพวกเขาเอง
เพื่ อ จะ “ขึ้ น บั ญ ชี ด� ำ ” สมาชิ ก สหภาพที่ ก ระด้ า งกระเดื่ อ ง
ตอบโต้การนัดหยุดงานของคนงานด้วยการ “ปิดโรงงานโดย
นายจ้างเอง” และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กันและกัน
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการอย่างขันแข็งของสหภาพแรงงาน
ปั่นฝ้ายก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จ เพราะท�ำให้ระดับค่าจ้าง
ค่ อ นข้ า งคงที่ ไ ด้ ถึ ง แม้ ว ่ า ความสามารถในการท� ำ ก� ำ ไรของ
อุตสาหกรรมจะลดลงและนายจ้างจ้องแต่จะลดค่าจ้างก็ตาม
การขูดรีดแรงงานไม่ใช่เพียงเรื่องการกดค่าจ้าง แต่ยัง
รวมถึงการบังคับให้คนงานมีวนิ ยั ด้วย ทุนนิยมแบบอุตสาหกรรม
ต้องการให้คนท�ำงานแบบจ�ำเจและต่อเนื่อง เพื่อกดต้นทุนให้ต�่ำ
ทีส่ ดุ เครือ่ งจักรราคาแพงต้องถูกใช้งานตลอดเวลา บริษทั ไม่อาจ
ปล่อยให้มีคนงานที่ขี้เกียจ ขี้เมา เดินเล่น หรือคุยกันได้ โรงงาน
ปั่นฝ้ายประสบปัญหาในการจ้างงานมาก เนื่องจากคนทั่วไป
ไม่ชอบช่วงเวลาการท�ำงานที่ยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งยังถูก
ควบคุมอย่างใกล้ชิด นายจ้างต้องหาทางบังคับใช้ระเบียบวินัย
ซึ่งคนงานอุตสาหกรรมรุ่นแรกไม่คุ้นเคยเท่าไรนัก นายจ้าง
โดยทั่ ว ไปใช้ วิ ธี ล งโทษที่ ดิ บ เถื่ อ นและการลงโทษทางกาย
(กับเด็ก) การปรับ หรือการขู่เลิกจ้าง แต่ก็มีนายจ้างบางรายที่
พั ฒ นาวิ ธี ก ารที่ ซั บ ซ้ อ นและมี คุ ณ ธรรมมากกว่ า เพื่ อ ควบคุ ม
คนงานของตัวเอง
โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) เป็นคนแรกที่เริ่มใช้
“ระบบควบคุมแบบเงียบ” ทีโ่ รงงานในนิวลานาร์ก (New Lanark)
คนงานแต่ละคนจะมีป้ายไม้ห้อยไว้กับตัว ป้ายจะเป็นสีด�ำเมื่อ
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ท�ำงานแย่ สีฟ้าหมายถึงปานกลาง สีเหลืองคือดี และสีขาวคือ
ยอดเยี่ ย ม โดยให้ หั น ด้ า นสี อ อกเพื่ อ ให้ ทุ ก คนมองเห็ น ได้
เป็นเครื่องเตือนความจ�ำถึงคุณภาพการท�ำงานในวันก่อนหน้า
แต่ละฝ่ายมี “สมุดพก” เพื่อจดบันทึกสีในแต่ละวันของคนงาน
แต่ละคน ระเบียบวินัยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโรงงานเท่านั้น
เพราะโอเวนยังได้นำ� ไปใช้ควบคุมชุมชนด้วย เขาส่งสายตรวจไป
ลาดตระเวนเพื่อสอดส่องและรายงานการเมาสุรา และปรับคนที่
เมาในเช้าวันรุง่ ขึน้ เขายึดมัน่ ในความสะอาดและสร้างกฎระเบียบ
ยิบย่อยเรื่องการท�ำความสะอาดบ้านและถนน มีกระทั่งค�ำสั่ง
ห้ามทุกคนออกนอกเคหสถานหลัง 22.30 น. ในฤดูหนาว
อี. พี. ทอมป์สัน (E. P. Thompson) ย�้ำว่างานที่ใช้วินัย
เป็นงานประจ�ำทีม่ กี ำ� หนดเวลาแน่นอน คนท�ำงานต้องรายงานตัว
ทุกวัน เริ่มงานตรงเวลา พักตามเวลาและในระยะเวลาที่ก�ำหนด
นายจ้างจึงต้องต่อสูก้ บั ประเพณีทฝี่ งั รากลึกอย่างการลาต่อเนือ่ ง
เช่น การลาใน “วันฉลองนักบุญวันจันทร์” และกระทั่ง “วันฉลอง
นักบุญวันอังคาร” เพื่อพักฟื้นจากการดื่มหนักในช่วงสุดสัปดาห์
เวลาจึงกลายเป็นสมรภูมิ นายจ้างไร้ยางอายบางคนตั้งนาฬิกา
ให้เร็วขึ้นในตอนเช้าและให้ช้าลงในตอนค�่ำ บางต�ำนานเล่าว่า
มีการให้คนงานถอดนาฬิกาข้อมือเพือ่ ให้นายจ้างควบคุมเวลาได้
โดยไม่มใี ครเหิมเกริม ประเด็นส�ำคัญก็คอื ความต้องการอุปกรณ์
บอกเวลานั้นแพร่หลายในช่วงเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และพอถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัฐบาลก็พยายามเก็บภาษี
จากผู้ครอบครองนาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ
ทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมไม่เพียงสร้างงาน แต่ยงั สร้าง
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“เวลาว่าง” ตามความหมายสมัยใหม่ที่เราเข้าใจกันด้วย อาจดู
น่าแปลกใจ เพราะผู้ควบคุมการผลิตฝ้ายในยุคแรกต้องการให้
เครื่องจักรท�ำงานต่อเนื่องนานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และบังคับให้
ลูกจ้างท�ำงานติดต่อกันนานมาก อย่างไรก็ดี นายจ้างแยกเวลาว่าง
ออกจากเวลางานด้วยการบังคับให้คนงานท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
และห้ามไม่ให้ท�ำกิจกรรมที่ไม่ใช่งาน นายจ้างบางรายแยกสอง
สิ่งนี้อย่างชัดเจนด้วยการประกาศช่วงวันหยุดยาวที่โรงงานจะ
หยุดการผลิต เพราะวิธีนี้ดีกว่าการปล่อยให้งานสะดุดจากการ
ลาหยุดเองตามอ�ำเภอใจของคนงาน ด้วยเหตุนี้ “เวลาว่าง” ซึ่ง
หมายถึงเวลาที่ปลอดงาน ไม่ว่าจะในรูปของวันหยุด วันสุด
สัปดาห์ หรือช่วงเย็น จึงเป็นผลผลิตจากเวลางานที่มีระเบียบ
วินยั และการก�ำหนดกรอบชัดเจน ซึง่ ถูกสร้างขึน้ มาโดยการผลิต
แบบทุนนิยม ในเวลาต่อมา คนงานต้องการเวลาว่างมากขึ้น
และเวลาว่างก็ได้ขยายเพิม่ เพราะการรณรงค์โดยสหภาพแรงงาน
ซึ่งเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมฝ้าย จนในที่สุดก็กลายเป็นกฎหมาย
ที่ออกโดยภาครัฐ จ�ำกัดชั่วโมงการท�ำงานและรับรองสิทธิการมี
วันหยุดของคนงาน
เวลาว่างยังเป็นสิ่งที่ทุนนิยมสร้างขึ้นในอีกแง่มุมหนึ่ง
คือเวลาว่างไม่ได้หมายถึงการใช้เวลาเล่นกีฬาหรือสันทนาการ
แบบดั้งเดิมอีกต่อไป กระบวนการเปลี่ยนเวลาว่างเป็นสินค้า
ท�ำให้คนงานเริ่มจ่ายเงินเพื่อกิจกรรมยามว่างที่รังสรรค์ขึ้นโดย
กิจการแบบทุนนิยม บริษัทรถไฟแห่งใหม่เปิดขายตั๋วท่องเที่ยว
ระยะสั้นราคาถูก ท�ำให้คนงานจากโรงงานฝ้ายในแลงคาเชอร์
เดินทางไปใช้วันพักผ่อนที่แบล็กพูล (Blackpool) ได้ ในปี 1841
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โธมัส คุก (Thomas Cook) เริ่มทัวร์ครั้งแรกของเขาด้วยการ
ท่องเที่ยวทางรถไฟจากเลสเตอร์ (Leicester) สู่ลาฟเบรอะ
(Loughborough) เพื่อร่วมงานสังสรรค์ผ่อนคลาย การเดินทาง
ของมวลชนเพื่อไปชมกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะฟุตบอลหรือการ
แข่งม้าซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ก็กลายเป็นสิ่งที่ท�ำได้ จะว่าไป
การใส่ ใ จกั บ ประเด็ น นี้ มิ ใ ช่ ก ารท� ำ เรื่ อ งเล็ ก ให้ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่
เพราะเอาเข้าจริง มันก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาฉวย
โอกาสและพัฒนาตลาดการใช้เวลาว่าง เวลาว่างจึงกลายเป็น
แหล่งอุปสงค์ การจ้างงาน และก�ำไรขนาดมหึมา
การผลิตแบบทุนนิยมได้เปลี่ยนโฉมหน้าของงานและ
เวลาว่างของผู้คน การลงทุนโดยหวังผลก�ำไรผลักดันให้เกิดการ
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคนิคก็เพิม่ ผลิตภาพ
อย่างก้าวกระโดด ทว่าเครื่องจักรไม่อาจท�ำงานได้เอง แต่ต้อง
อาศัยแรงงานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการท�ำก�ำไร ค่าจ้างที่เป็น
ต้นทุนหลักของนายจ้าง จึงกลายเป็นจุดขัดแย้งระหว่างเจ้าของทุน
กับผู้ที่คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ระบุว่าเป็นเจ้าของได้เพียงแค่
“ก�ำลังแรงงาน” (labour power) อันหมายถึงความสามารถในการ
หาเงินจากหยาดเหงื่อของตัวเอง คนงานท�ำงานกันอย่างแออัด
ในโรงงาน พวกเขาต้องท�ำงานอย่างต่อเนื่องและมีระเบียบวินัย
ภายใต้การจับจ้องของผู้ควบคุม แต่ ณ ตอนนี้ คนงานมีโอกาส
ร่วมกันจัดตั้งสหภาพ กิจกรรมที่ไม่ใช่งานถูกก�ำจัดออกจาก
เวลางาน กลายเป็นเวลาว่าง และชีวติ ประจ�ำวันก็แบ่งระหว่างเวลา
งานกับเวลาว่างอย่างชัดเจน คนงานที่ได้รับค่าจ้างกลายเป็นคน
ที่ มี เ งิ น ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ กิ จ กรรมยามว่ า งของตั ว เอง การท� ำ
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เวลาว่างให้เป็นสินค้าจึงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยรองรับ
การขยายตัวของการผลิตแบบทุนนิยมต่อไป
ทุนนิยมทางการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 1995 นิก ลีสัน (Nick Leeson)
ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์แบริง (Baring Securities) ในสิงคโปร์
จ้องมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิเคอิร่วงลงมา 330 จุด ในวันนั้น
วั น เดี ย ว แบริ ง ขาดทุ น 143 ล้ า นปอนด์ จ ากธุ ร กรรมที่ ลี สั น
ท�ำไว้ เขาเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผลขาดทุนครั้งนี้เป็น
ส่วนที่เพิ่มจากผลขาดทุนก่อนหน้านี้มูลค่า 470 ล้านปอนด์
ซึ่งเขาปกปิดเจ้านายไว้ เมื่อลีสันรู้ว่าเกมจบลงแล้ว เขากับ
ภรรยาก็หนีไปอยู่ที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว
ขณะเดียวกัน ผู้จัดการบริษัทแบริงก็งุนงงกับเงินที่สูญเสียไป
มากมายมหาศาลที่สิงคโปร์ และตามหาลีสันสุดก�ำลัง เมื่อถึง
วันรุง่ ขึน้ ก็แน่ชดั ว่าแบริงบราเธอร์ส ธนาคารพาณิชย์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ในลอนดอน ขาดทุนย่อยยับจนถึงขั้นล้มละลาย ลีสันพยายาม
หาทางกลับไปอังกฤษ แต่ถกู จับกุมทีแ่ ฟรงก์เฟิรต์ เขาถูกทางการ
สิงคโปร์เนรเทศในข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบทางการเงิน และถูก
จ�ำคุกหกปีครึ่ง
สิ่งที่ลีสันท�ำคือซื้อขาย “อนุพันธ์” (derivatives) อันเป็น
เครือ่ งมือทางการเงินทีซ่ บั ซ้อนซึง่ ผูกโยง (derive) ค่าของมันกับ
ค่าของสิ่งอื่น เช่น หุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้า
โภคภัณฑ์ อย่างน�้ำมันหรือกาแฟ ตัวอย่างของอนุพันธ์ได้แก่

