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คำ�ำนำ�ำผู้แปล

สำ�ำหรับผม ฮำจุน ชำง เป็นทั้งพ่อมด ช่ำงตีดำบ และกัปตันยำนอวกำศ

	 ผมรู้จักชางคร้ังแรกในวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาของอาจารย์

ผาสุก	 พงษ์ไพจิตร	 หลังเผชิญหน้ากับตรรกะคณิตศาสตร์และสมมติฐาน

อีกร้อยพัน	 การอ่านงานของชางเปรียบได้กับการเดินเข้าป่าต้องห้ามที่เต็ม

ไปด้วยเวทมนตร์ล้ีลับ	 ชางจะร่ายคาถาปลดอาวุธเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก	 

แล้วใช้ไม้กายสิทธ์ิช้ีให้เห็นความลับท่ีซุกซ่อนอยู่ตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้น	

(ทุนนิยมพัฒนามาอย่างไร)	 จนถึงโลกปัจจุบัน	 (ท�าไมจึงเกิดวิกฤตการเงิน

ซ�า้แล้วซ�า้เล่า)	ก่อนจะทิง้ท้ายด้วยกลวธิป้ีองกนัตวัจากศาสตร์มืด	(ตลาดเสรี

ไม่มีจริงและเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเมือง)

	 ผมถูกมนตร์สะกดเข้าอย่างจัง	วิชาเศรษฐศาสตร์ไม่เหมือนเดิมอีก

ต่อไป	เศรษฐศาสตร์กลายเป็นโลกทีน่่าค้นหา	เพราะเต็มไปด้วยประวัตศิาสตร์

น่าฉงน	 (ท�าไมบางประเทศรวย	บางประเทศจน)	 โรงเรียนเวทมนตร์หลาย

ส�านัก	 (มีวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ต่างกันอย่างน้อย	 9	 แบบ)	 และคัมภีร์

ลึกลับท่ีปราชญ์จอมเวทย์ในอดีตทิง้เอาไว้	(สมิธ,	มาร์กซ์,	ไฮเอค,	ชมุเพเทอร์,	 

เคนส์	ฯลฯ)	

	 ในวัยเบญจเพส	 ชางจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมมุ่งม่ันรวบรวมก�าลัง

ทั้งหมดที่พอจะมี	 เพื่อหวังออกเดินทางไปฝึกวิชา	 ณ	 ป่าต้องห้ามแห่ง 

เคมบริดจ์
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	 แต่เม่ือได้ใกล้ชิดกันมากข้ึนตลอดระยะเวลา	 5	 ปีท่ีผมใช้ชีวิตใน

ป่าต้องห้าม	 ชางไม่ใช่พ่อมดจอมขมังเวทย์อีกต่อไป	 หากเป็นช่างตีดาบ 

ผูท้�างานหามรุง่หามค�า่อยู่ชายป่า	ในมหาวทิยาลัยเก่าแก่อายุแปดร้อยปีแห่งนี้	 

ห้องท�างานของชางอยู่ที่มุมหนึ่งของคณะเศรษฐศาสตร์	เป็นห้องพักที่แม้จะ

เป็นส่วนหนึ่ง	–	แต่ก็ตัดขาดจากส่วนหลักของคณะอย่างชัดเจน	

	 สะท้อนเส้นทางวิชาการที่ชางเลือกเดินได้เป็นอย่างดี	

 

ณ	ป่าแห่งนั้น	นักเรียนของชางอาจเป็นเหล็กกล้าที่พอมีศักยภาพ	แต่ยังไม่

เป็นดาบ	เหลก็เหล่านีจ้ะต้องถูกเผา	ผ่านความร้อนความเยน็	ทบพบัทับซ้อน 

จนแกร่งและคม	

	 ในคลาสปริญญาโท	ชางจะหยิบดาบของส�านักต่างๆ	 ขึ้นมาให้เรา

เพ่งพินิจ	 ก่อนจะอภิปรายให้เห็นความเปราะบางและผิดรูปภายในท่ีอาจ 

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า	

	 ในการท�าวทิยานพินธ์ปริญญาเอก	ชางย่ิงออกแรงตีขดัลับดาบเป็น

ทวคูีณ	ต่อให้มีภารกิจอย่างการประดาบกับส�านกัอ่ืนมากเพยีงใด	ร่างเน้ือหา

ที่ผมส่งให้เขาจะเต็มไปด้วยหมึกสีแดงทุกหน้า	 ชางอ่านทุกประโยคและ 

ตั้งค�าถามกับทุกตรรกะตรงหน้า	 ความดีใจของผมมีเพียงว่า	 ในปีสุดท้าย 

ร่างวิทยานพินธ์ของผมปรากฏเคร่ืองหมายค�าถามและลายมือของชางเพยีง

หนึ่งหรือสองแห่งในแต่ละหน้ากระดาษ	 เทียบกับห้าหรือสิบแห่งหรือแม้

กระทั่งการขีดฆ่าทั้งหน้าในปีแรกๆ	ที่ผมท�างานกับเขา	

	 ส�าหรับผม	 ความมหัศจรรย์ใจอีกอย่างก็คือ	 ช่างตีดาบผู้เก็บตัว

ในชายป่าคนนี้เม่ือออกสู่บรรณพิภพหรือเวทีเสวนา	 เขาจะแปลงกายเป็น

กัปตนัยานอวกาศทนัที!	เหมือนทีผู่อ่้านจะได้สัมผสัในหนงัสือเล่มนี	้หากคุณ

พร้อมเป็นลูกเรือของเขา	 ชางจะพาคุณทะยานออกเดินทางท่อง	 “จักรวาล

เศรษฐศาสตร์”	ไปผจญภยัส�ารวจดาวดวงต่างๆ	ในกาแลกซี	(เราวัดจดีีพแีละ

ระดับการพฒันาประเทศกันอย่างไร)	ไปรู้จกักับมนษุย์ต่างดาวท่ีคุณอาจเคย
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ได้ยนิชือ่แต่ไม่รูว่้าพวกเขาท�าอะไร	(เช่น	วาณชิธนากร	บรรษทัข้ามชาต	ิและ

สหภาพแรงงาน)	 ทั้งยังชี้ชวนให้ดูโลกที่เราอยู่ด้วยมุมมองใหม่ท่ีคุณไม่อาจ

เห็นจากยานล�าอื่น	 (บทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ปัญหาของการ

วัดความสุขมนุษย์)	

	 ท่ีน่าสนุกกว่านัน้คือ	ยานอวกาศของชางยังพาคุณย้อนเวลากลับไป

ดูววิฒันาการของดาวเคราะห์ต่างๆ	ในอดีตได้อกีด้วย	(ประวตัศิาตร์ทุนนยิม

ฉบับย่อ)	และพอย้อนกลับไปถึงอดีต	ชางจะเล่าความลับให้คุณฟังอีกหลาย

เร่ือง	 ไล่มาตั้งแต่เร่ืองราวต้องห้ามของบางอาณาจักร	 (ยุโรปและอเมริกา

ร�า่รวยขึน้ได้เพราะปกป้องอตุสาหกรรมภายใน	ไม่ใช่เพราะการค้าเสร)ี	จนถงึ

เร่ืองทีว่่าเผ่าพนัธุต่์างดาวท่ีผูค้นคิดว่าเป็นศัตรูนัน้	แท้จริงแล้วเป็นพีน้่องกัน	

(เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกกับเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์มีรากเหง้าเดียวกัน)	

	 แน่นอนว่าคุณไม่จ�าเป็นต้องพยักหน้าเออออให้กัปตันชางไปเสีย

ทกุเร่ือง	เขาไม่อยากให้คุณถกูนกัเศรษฐศาสตร์หลอก	ชางชอบให้คนท้าทาย

ความคิดและชอบลกูเรือทีช่่างคิดช่างสงัเกต	ทัง้ยังพร้อมสอนให้ทกุคนเรียนรู้

วธิกีารบังคบัยานอวกาศ	เพือ่จะสามารถออกเดินทางด้วยตวัเองได้ในอนาคต 

	 ทีนี้ก็เหลือแต่คุณแล้ว	ว่าพร้อมจะขึ้นยานอวกาศของชางหรือยัง

 

ส�าหรับการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้	 ผมต้องขอขอบคุณทีมงานส�านักพิมพ	์ 

bookscape	และ	openworlds	อาจารย์ปกป้อง	จันวิทย์	และอาจารย์วรพจน ์

วงศ์กิจรุ่งเรือง	 ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ท�างานช้ินนี้ซึ่งนับเป็นความภูมิใจ

แห่งชวีติ	อภริดา	มีเดช	บรรณาธกิารฉบับพมิพ์คร้ังทีส่อง	ฐณฐ	จนิดานนท์	

บรรณาธิการหนุ่มมืออาชีพท่ีช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดนานัปการในร่างแปล	 

จนท�าให้ต้นฉบับมีความรัดกุมและมีมาตรฐาน	 มีหลายส่วนที่ผมด้ือดึงและ

ย่อมนบัเป็นความรับผิดชอบของผูแ้ปลอย่างไม่ต้องสงสัย	ผมขอขอบพระคุณ

อาจารย์ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	และอาจารย์คริส	เบเคอร์	ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ	
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	 ท้ายท่ีสุดผมขออุทิศผลงานชิ้นนี้ให้กับคุณพ่อธนิต	 คุณแม่อัจฉรา	

และคุณยายสุนีย์	 นันทกิจ	 ดวงใจทั้งสามผู้จับมือผมเขียน	 ก.	ไก่	 อดทน 

เก็บหอมรอมริบเพื่อส่งผมเข้าโรงเรียนที่ดี	 และคอยเป็นก�าลังใจให้ผมใน 

ทุกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต

     

    วีระยุทธ กำญจน์ชูฉัตร 





แด่พ่อแม่ของผม
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คนทีแ่นะน�ำให้ผมเขยีนหนงัสืำอเศรษฐศำสำตร์เบ้ืองต้นทีผู่อ่้ำนวงกว้ำง

เข้าถึงได้คือ	วิล	กู๊ดแลด	บรรณาธิการของส�านักพิมพ์เพนกวินซึ่งท�างานกับ

ผมในฤดูใบไม้ร่วงปี	 2011	 ถึงแม้วิลจะเปลี่ยนไปท�างานอื่นหลังจากนั้นและ

ก�าลังอยู่ในช่วงปลุกปล�้ากิจการใหม่ของตัวเอง	 แต่เขาก็ยังคงให้ค�าแนะน�า 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางโครงร่างและเขียนหนังสือเล่มนี้

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ม่อาจส�าเร็จลงได้หากไม่มี	ลอรา	สติกนย์ี	บรรณาธิการ

ของผม	แม้เธอต้องอดทนกับบางช่วงเวลาท่ีผมเงยีบหายไปและต้องปรบัแก้ไข

บทแรกๆ	อยู่หลายต่อหลายครั้ง	แต่เธอก็เชื่อมั่นในตัวผมและคอยช่วยเหลือ 

ตัง้แต่ต้นจนจบ	เธอช่วยกระตุน้และให้ค�าแนะน�าทีย่อดเยีย่มท้ังในด้านเนือ้หา

และงานบรรณาธิการ	ผมคงไม่สามารถขอบคุณเธอได้มากไปกว่านี้

	 อีแวน	มัลเคย์	ตัวแทนด้านงานหนังสือของผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ส�าคัญ

มาก	โดยเฉพาะการให้ค�าแนะน�าในร่างแรกๆ	ซึง่ช่วยให้หนงัสอืกลับมามีชวีติ

ชีวาอีกครั้ง	 ในช่วงที่แรงขับเคลื่อนในการเขียนเริ่มหมดไป	 และความมั่นใจ

ของผมเริ่มคลอนแคลน

	 ปีเตอร์	 จินนา	 บรรณาธิการของผมในสหรัฐอเมริกาเป็นอีกคนท่ีมี

ส่วนช่วยหลายอย่าง	โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการเขียนหนังสือ

	 ในบรรดามิตรสหายจ�านวนมากที่คอยให้ความช่วยเหลือและการ

สนับสนุน	มีสามคนที่ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษ	คือ	ดันแคน	กรีน,	วิลเลียม	

มิลเบิร์ก	 และ	 ดีภัก	 เนยา	 ซึ่งอ่านทุกบทของหนังสือ	 (แถมบางบทยังมี 

หลายร่าง)	และให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์ยิ่ง	อีกทั้งยังคอยให้ก�าลังใจในช่วง

เวลาที่ยากล�าบากหลายต่อหลายครั้ง

	 เฟลิกซ์	มาร์ติน	 ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ในการวางโครงสร้าง

ของหนังสือตั้งแต่โครงการนี้ยังเป็นแค่เค้าโครง	ทั้งยังช่วยอ่านหลายบทและ

ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์หลายอย่าง	 มิลฟอร์ด	 เบตแมน	 อ่านร่างเกือบ 

กิตติกรรมประกำศ
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ทกุบทและให้ค�าแนะน�าท่ีส�าคัญหลายประการ	ฟินเลย์	กรีน	เป็นอีกคนท่ีอ่าน

ร่างเกือบทัง้หมดและมอบข้อเสนอแนะท่ีช่วยให้ผมปรบัปรงุหนงัสือให้เข้าถงึ

คนทั่วไปได้ดีขึ้น

	 ผมขอขอบคณุหลายคนทีช่่วยอ่านเค้าโครงหนงัสอืหรือร่างหลายบท

และให้ความเห็นที่มีประโยชน์	เรียงตามล�าดับอักษรในภาษาอังกฤษ	ได้แก่	 

โจนาธาน	อลัเดร็ด,	อนัโตนโิอ	อนัเดรโอน,ี	จอห์น	แอชตนั,	โรเจอร์	แบ็กเฮาส์,	 

สเตฟานี	แบลงเคนเบิร์ก,	อทิตยา	จักรโบรตี,	แฮซ็อก	ชาง,	วิกตอเรีย	ชิก,	 

มิเชล	คลารา,	แกรี	ดิมสกี,	อีลีน	กราเบล,	เจฟฟรีย์	ฮอดจ์สัน,	อาเดรียนา	 

โคคอร์นิก-มีนา,	 เดวิด	 คูเซรา,	 โกษทาส	 ลปาวิฏสาส,	 ซังฮึน	 ลี,	 การ์โลส	

โลเปซ-โกเมซ,	ตีอาโก	มาตา,	 เกย์	มีกส์,	 เชมัส	มิลน์,	ดีมิตริส	มีโลนาคิส,	

เบรตต์	สกอตต์,	 เจฟฟ์	ซอมเมอร์ส,	แดเนียล	ทิวดอร์,	ภาสการ	วีรา	และ	

หยวน	หยาง

	 นักศึกษาปริญญาเอกและผู้ช่วยวิจัยของผม	หมิง	เหลียงกวน	ช่วย

ค้นหาและประมวลข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับหนังสือเล่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค์ยิ่ง	เนื่องจากผมให้ความส�าคัญกับ	“ตัวเลขในชีวิตจริง”	อย่าง

มาก	ความช่วยเหลือของหมิงเหลียงจึงมีความส�าคัญยิ่งต่อหนังสือเล่มนี้

	 ช่วงเวลาสองปีที่ผมเขียนหนังสือเล่มน้ีสร้างความล�าบากให้แก่	 

ฮจีอง,	ยนุอา	และจนิกิว	ผูเ้ป็นภรรยา	ลูกสาว	และลูกชายของผมอยูบ่่อยครัง้	 

แต่พวกเขาก็ยังให้ความรักและการสนับสนุนอย่างแรงกล้า	 ฮีจองกับยุนอา

อ่านร่างหลายบทและให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์มาก	ส่วนจินกวิก็คอยเตอืน 

ผมอยู่ตลอดว่าชีวิตนี้ยังมีส่ิงท่ีส�าคัญกว่าเศรษฐศาสตร์อีกมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	 

Dr	Who,	Hercule	Poirot	และ	Harry	Potter	<ภาพยนตร์ชดุแนววทิยาศาสตร์	

แนวสืบสวน	และแนวแฟนตาซีตามล�าดับ>

	 ครอบครัวเล็กๆ	 ของเราในอังกฤษแข็งแรงขึ้นได้เพราะความรักท่ี 

ได้รับจากครอบครัวใหญ่ของเราในเกาหลีใต้	พ่อตากับแม่ยายของผมท้ังรัก

และให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด	 ส่วนพ่อกับแม่ของผมเองก็เป็นแหล่ง

ก�าเนดิความรักและก�าลงัใจส�าหรบัเรา	เหนอืสิง่อืน่ใด	ผมคงไม่อาจเป็นอย่าง

ทุกวันนี้ได้หากปราศจากการเสียสละและเลี้ยงดูของพวกเขา	 ผมจึงขออุทิศ

หนังสือเล่มนี้ให้แก่พวกเขาทั้งหมด





เศรษฐศำสตร์ [ฉบับทำำงเลือก]
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ท�ำไมผู้คำนำถึงไม่คำ่อยสนำใจเศรษฐศำสตร์? 

 เอาละ	 อย่างน้อยคุณก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา	 แปลว่าคุณคง

สนใจวิชานี้อยู่บ้าง	 แต่คุณอาจหยิบมาอ่านด้วยความลังเล	พลางคิดว่าเจ้า

วิชาเศรษฐศาสตร์นี่ท่าทางจะยากเอาการ	 ต่อให้ไม่ซับซ้อนเท่าวิชาฟิสิกส ์

แต่คงต้องใช้ความพยายามอยูไ่ม่น้อย	เวลาฟังนกัเศรษฐศาสตร์พดูในรายการ

วทิยหุรือโทรทศัน์ทไีร	ถงึแม้คณุจะรู้สกึตงดิใจแต่สดุท้ายก็ยอมพยกัหน้าตาม 

พลางคิดในใจว่า	แน่ละ	พวกเขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ	ในขณะท่ีคณุเองไม่เคยอ่าน

ต�าราทางเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจังมาก่อนในชีวิต

	 แต่เอาเข้าจริงเศรษฐศาสตร์มันยากขนาดน้ันเลยหรือ?	 ไม่จ�าเป็น

หรอกครับ	 เพราะเราสามารถอธิบายวิชานี้ด้วยค�าศัพท์ง่ายๆ	 ในหนังสือ

เล่มก่อนของผมท่ีชื่อ	 23 เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เก่ียวกับทุนนิยม (23 Things 

They Don’t Tell You about Capitalism)	 ผมถึงกับฟันธงไว้ว่า	 ความรู้

ทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ	95	เป็นเพียงเรื่องสามัญส�านึกที่ถูกท�าให้ดูยุ่งยาก 

ซับซ้อนผ่านสมการคณิตศาสตร์และศัพท์แสงชวนพรั่นพรึงเท่านั้น
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	 เศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นศาสตร์แขนงเดียวทีถ่กูท�าให้ซบัซ้อนเกินจริง	

ในวิชาชีพต่างๆ	ที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทาง	 ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร	์

การซ่อมท่อประปา	หรือการแพทย์	ค�าศพัท์แปลกประหลาดทีป่ระดิษฐ์ข้ึนมา

เพือ่สือ่สารกันภายในวชิาชพีกลับกลายเป็นอปุสรรคส�าคญัในการสือ่สารกบั

คนนอกวงการ	แต่หากจะกล่าวแบบเหน็บแนมสักหน่อย	บรรดาผู้เชี่ยวชาญ 

ท้ังหลายต่างก็พยายามท�าให้วงการของตนซับซ้อนเกินความเป็นจริงกัน 

ทั้งนั้น	 เพราะมันท�าให้ค่าบริการทางวิชาชีพที่แพงลิบของพวกเขามีความ

ชอบธรรมนั่นเอง

	 ถงึอย่างนัน้วงการเศรษฐศาสตร์ก็ยงัประสบความส�าเร็จอย่างน่าท่ึง 

ในการท�าให้คนท่ัวไปรู้สึกลังเลท่ีจะเข้ามาร่วมถกเถียงด้วย	 ทั้งที่พอเป็น

ประเด็นสาธารณะอื่นๆ	 ไล่มาตั้งแต่เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน	 สงครามอิรัก	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 ผู้คน

ต่างแสดงความคิดความเห็นกันอย่างดุเดือดแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านนั้น	แต่พอเป็นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาเมื่อไหร่	คนส่วนใหญ ่

ไม่เพยีงปิดปากเงยีบแต่อาจไม่สนใจไยดีเลยด้วยซ�า้	คุณเองจ�าได้หรือไม่ว่านาน 

แค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ถกเถียงเร่ืองอนาคตของสกุลเงินยูโร	 ความไม่เท่าเทียม

ในประเทศจีน	หรือทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา?	ทั้งๆ	ที่

ประเด็นทางเศรษฐกิจเหล่านี้มีผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตของคุณเองไม่ว่า

คุณจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม	เพราะเรื่องเหล่านี้ส่งผลต่อค่าจ้าง	อนาคตด้าน

การงาน	รวมถึงเงินบ�านาญของคุณไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ	ทว่าคุณ

กลับไม่เคยขบคิดเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังเลย

	 ท่ีเป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 

ไม่ได้น่าดึงดูดใจสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่องความรัก	ความปั่นป่วนวุ่นวาย	

ความตาย	หรือสงคราม	แต่ผมคิดว่าสาเหตหุลกัมาจากการท่ีในช่วงสองสาม	

ทศวรรษที่ผ่านมา	 ผู้คนถูกท�าให้เชื่อว่าเศรษฐศาสตร์เป็น	 “วิทยาศาสตร์”	 

ไม่ต่างอะไรกับวิชาฟิสิกส์หรือเคมีท่ีทุกปัญหาย่อมมีค�าตอบถูกต้องตายตัว

เพยีงหนึง่เดียว	ดังนัน้คนทัว่ไปก็ควรก้มหน้ายอมรบั	“ข้อสรุปของผูเ้ชีย่วชาญ”	 

แล้วเลิกคิดเร่ืองนี้เสีย	 ศาสตราจารย์เกรกอรี	 แมนคิว	 (Gregory	Mankiw)	 
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นักเศรษฐศาสตร์เรืองนามแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เขียนต�าราเศรษฐ- 

ศาสตร์ทีไ่ด้รับความนยิมสงูสุดเล่มหนึง่	เคยกล่าวว่า	“นกัเศรษฐศาสตร์มักจะ

วางท่าเสมือนเป็นนกัวทิยาศาสตร์	ผมรู้ดี	เพราะผมเองกท็�าบ่อย	เวลาสอนใน

ระดับปริญญาตรี	ผมตัง้ใจบอกกับนกัศึกษาว่าเศรษฐศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์

แขนงหน่ึง	 วิธีนี้ท�าให้นักศึกษาไม่รู้สึกว่าพวกเขาก�าลังเรียนวิชาอะไรที่ง่าย

เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก”1

	 อย่างไรก็ตาม	 หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ	 เปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านเห็น

ว่าเศรษฐศาสตร์ไม่มีทางที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ในแบบท่ีฟิสิกส์หรือเคมีเป็น	

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นมีมากมายหลายส�านัก	 โดยแต่ละส�านักก็มองโลก

ความเป็นจรงิอนัซบัซ้อนด้วยสายตาท่ีต่างกัน	มีจดุเน้นคนละจดุ	มีการตดัสิน

คุณค่าเชิงการเมืองและศีลธรรมคนละอย่าง	จนน�าไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกัน	

ยิ่งไปกว่าน้ัน	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท้ังหลายยังประสบความล้มเหลวในการ

พยากรณ์วิวัฒนาการของโลกแห่งความจริงแม้จะเป็นเรื่องเฉพาะทางของ

ส�านักตนเองก็ตาม	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะมนษุย์เรามีเจตจ�านงเสรี	มิได้เป็นเพยีง

โมเลกุลในวิชาเคมีหรือวัตถุในวิชาฟิสิกส์2

	 เม่ือเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่มีค�าตอบถูกต้องตายตัวเพียงหนึ่ง

เดียว	 เราจึงไม่ควรท้ิงให้มันอยู่แต่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ	พลเมืองท่ีมีความ

รับผิดชอบทุกคนจ�าเป็นต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์ไว้บ้าง	แน่นอนว่าผมไม่ได้

ขอให้คุณหยบิต�าราเศรษฐศาสตร์หนาเตอะขึน้มาอ่านแล้วสมาทานแนวคดิใด 

แนวคิดหน่ึงมาเป็นของตัวเอง	 เป้าหมายส�าคัญท่ีผมต้องการสื่อคือเราต้อง

ศกึษาเศรษฐศาสตร์เพือ่ให้เข้าใจข้อถกเถยีงทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย	และ

มีความรู้เพียงพอท่ีจะตัดสินและวิจารณ์ได้ว่าข้อเสนอไหนฟังดูเข้าท่าที่สุด	 

(ย�้าว่าไม่ใช่	 “ข้อเสนอท่ีถูกต้อง”)	 ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ	 คุณค่าทาง 

ศลีธรรม	และเป้าหมายทางการเมืองแบบหนึง่ๆ	ด้วยเหตนุีเ้ราจงึจ�าเป็นต้อง

มีหนังสือท่ีน�าเสนอวชิาเศรษฐศาสตร์ในรปูแบบใหม่ทีไ่ม่เคยมีใครท�ามาก่อน	

ดังที่ผมตั้งใจน�าเสนอในหนังสือเล่มนี้
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หนำังสือเล่มนำี้ต่ำงจำกเล่มอื่นำอย่ำงไร?

	 หนังสือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆ	 ใน

ท้องตลาดอย่างไร?

	 ความแตกต่างประการแรกก็คือ	 ผมให้เกียรติกับผู้อ่านอย่าง 

เต็มเปี่ยม	 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ท�าหน้าท่ีย่อยความจริงนิรันดร์อันซับซ้อน 

มาป้อนให้ผูอ่้าน	แต่จะแนะน�าให้คุณได้เรยีนรู้วธิวีเิคราะห์เศรษฐกจิจากหลาย

มุมมอง	 ด้วยความเชื่อม่ันว่าผู้อ่านมีวิจารณญาณเต็มเปี่ยมในการแยกแยะ

และตดัสินแนวคดิต่างๆ		นอกจากการอภิปรายประเด็นรากฐานเก่ียวกับวธิคิีด 

ทางเศรษฐศาสตร์	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่	 คุณค่าเชิง 

ศีลธรรมมี	 (หรือควรมี)	 บทบาทอย่างไรในวิชาเศรษฐศาสตร์	 หนังสือเล่มนี้

ยังชี้ให้เห็นสมมติฐานที่อยู่เบ้ืองหลังทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของส�านักต่างๆ	

เพือ่ให้ผูอ่้านตดัสินใจด้วยตัวเองว่าแต่ละทฤษฎีมีความสมจรงิและเป็นไปได้ 

มากน้อยเพียงใด	หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าบรรดาตัวเลขต่างๆ	 

ในวชิาเศรษฐศาสตร์มีความหมายและทีม่าท่ีไปอย่างไร	เพือ่ให้ผูอ่้านตระหนัก

ว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นภววิสัย	 (objective)	 เหมือนตัวเลขทาง

วิทยาศาสตร์เช่นน�้าหนักของช้างหรืออุณหภูมิของน�้าในหม้อ*	 โดยสรุปแล้ว	

หนังสือเล่มนี้จะไม่บังคับว่าผู้อ่านต้องคิดแบบไหน	 แต่พยายามอธิบายให้ 

ผู้อ่านรู้ว่าจะคิดอย่างไร

อย่างไรก็ดี	ความตั้งใจให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ไม่ได้

ท�าให้หนังสือเล่มนี้อ่านยากแต่อย่างใด	 ไม่มีประเด็นไหนในเล่มนี้ท่ียากเกิน

กว่าที่คนจบการศึกษาระดับมัธยมจะเข้าใจได้	 สิ่งที่ผมเรียกร้องจากผู้อ่าน 

มีเพยีงความกระหายใคร่รู้ในสิง่ต่างๆ	และความอดทนท่ีจะอ่านถ้อยความสัก

สองสามย่อหน้าไปพร้อมๆ	กัน

 

*	 แต่หากคุณลองถามนักวิทยาศาสตร์ดู	 พวกเขาจะบอกคุณว่าแม้แต่ตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ได้มี

ความเป็นภววิสัยเช่นกัน
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	 ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ	 หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลจาก

โลกแห่งความเป็นจริงไว้เป็นจ�านวนมาก	 เม่ือพูดถึง	 “โลก”	 ผมหมายความ

ตามน้ันจริงๆ	 เพราะหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและตัวเลขจากประเทศ

ต่างๆ	ทั่วโลก	 (ถึงแม้น�้าหนักที่ให้กับแต่ละประเทศอาจไม่เท่ากัน)	ต่างจาก

ต�าราเศรษฐศาสตร์ส่วนมากท่ีให้ข้อมูลจ�ากัดอยู่แค่หนึ่งหรือสองประเทศ

หรือกลุ่มประเทศเท่านั้น	 (เช่น	 แบ่งประเทศท่ัวโลกออกเป็นประเทศร�่ารวย

กับประเทศยากจน)		นอกจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข	เช่น	เศรษฐกิจโลกมีขนาด

ใหญ่เพยีงใด	สหรัฐฯ	หรือบราซลิผลิตได้เป็นสดัส่วนมากน้อยแค่ไหน	จนีหรือ

คองโกมีปรมิาณการลงทนุเป็นสดัส่วนเท่าใดของผลผลิตในประเทศ	แรงงาน 

จากกรีซและเยอรมนีมีชั่วโมงการท�างานนานเท่าไร	 ฯลฯ	 หนังสือเล่มนี้ยัง 

เติมเต็มตัวเลขเหล่านี้ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ	 อาทิ	 การจัดการเชิงสถาบัน	 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์	 และนโยบายตัวอย่าง	 ทั้งหมดนี้ก็ด้วยมุ่งหวังว่า

เม่ือคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าคุณเร่ิมเข้าใจแล้วว่า

ระบบเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นท�างานอย่างไร	 มาลุยกันสักตั้ง 

ไหมครับ	

“ความแปลกใหม่ไม่ซ�้าใครก�าลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว	ณ	บัดนี้...”*

*	เหมือนที่พูดกันใน	Monty Python’s Flying Circus <ละครชุดชวนหัวของประเทศอังกฤษ>





ส�รพัดวิธี
อ่�นเล่มนี้

ช่วงพัก 1
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ผู้อ่ำนบำงคนอำจไม่สำะดวกที่จะอ่ำนหนังสำือเล่มนี้รวดเดียวจบ ผมจึง 

ขอแนะน�าวิธีการอ่านโดยจ�าแนกตามเวลาที่คุณตั้งใจจะใช้กับมัน

 หากคุณมีเวลาสิบนาท	ีโปรดอ่านชื่อบทและหน้าแรกของแต่ละบท	

และหากผมโชคดีพอ	 หลังจากสิบนาทีผ่านไป	 คุณอาจรู้สึกว่าการเผื่อเวลา

สองสามชั่วโมงเพื่ออ่านต่อก็น่าสนใจอยู่

หากคุณมีเวลาสองสามชั่วโมง	โปรดอ่าน	บทที่หนึ่ง บทที่สอง	และ	 

บทส่งท้าย	จากนั้นลองพลิกดูส่วนที่เหลือคร่าวๆ

หากคุณมีเวลาคร่ึงวัน	 โปรดอ่านหัวเร่ือง	 อันได้แก่	 ชื่อหัวข้อย่อย 

ในแต่ละบทและข้อความสรุปทีเ่ป็นตวัเอยีง	(ซึง่มีอยู่ในทุกๆ	สองสามย่อหน้า)	

ส�าหรับนักอ่านท่ีอ่านเร็ว	 ขอให้ลองพลิกดูบทน�าและบทสรุปของแต่ละบท

ประกอบ

หากคุณมีเวลาและความอดทนมากพอที่จะอ่านท้ังเล่ม	 โปรดอ่าน

ทั้งเล่มเถอะครับ	 เพราะวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุด	 และจะท�าให้ผมมีความสุขมาก

ทีเดียว	 ส�าหรับบางช่วงบางตอนที่คุณไม่ค่อยสนใจ	 คุณอาจข้ามไปได้โดย

อ่านแต่หัวเรื่องเท่านั้น





ม�ทำ�คว�มรู้จักกับ
เศรษฐศ�สตร์กัน

ส่วนที่ 1



1
ชีวิต จักรวำล และทุกสรรพสิ่ง

เศรษฐศำสตร์คืออะไร?
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เศรษฐศำสำตร์คืออะไร?

ผูอ่้านทีไ่ม่คุน้เคยกับวชิานีอ้าจคดิง่ายๆ	ว่าเศรษฐศาสตร์คงเป็นวิชา

ทีศ่กึษาระบบเศรษฐกจิ	ในเม่ือเคมีเป็นวชิาทีศึ่กษาสารเคมี	ชวีวทิยาเป็นวชิา

ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิต	และสังคมวิทยาคือวิชาที่ศึกษาสังคม	เศรษฐศาสตร์ก็ต้อง

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาเศรษฐกิจแน่ๆ

แต่ถ้าเราดูจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมในปัจจุบัน	 เศรษฐ- 

ศาสตร์กลับเป็นวิชาที่มีอาณาเขตแสนกว้างไกลจนแทบจะกลายเป็นการ

แสวงหาค�าตอบให้กับ	 “ชีวิต	จักรวาล	และทุกสรรพสิ่ง”	 ในท�านองเดียวกับ	

คู่มือท่องกาแลกซีฉบับนักโบก (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)	

นิยายวิทยาศาสตร์ชวนหัวของ	ดักลาส	อดัมส์	 (Douglas	Adams)	ที่สร้าง

เป็นภาพยนตร์ในปี	2005	และน�าแสดงโดย	มาร์ติน	ฟรีแมน	(ผูเ้ล่นเป็นบลิโบ 

ใน	เดอะ ฮอบบิท)

ส�าหรับ	ทมิ	ฮาร์ฟอร์ด	(Tim	Harford)	นกัหนงัสือพมิพ์แห่ง	Financial  

Times	ผู้เขียนหนังสือเล่มดังเรื่อง	นักสืบเศรษฐศาสตร ์ (The Undercover  
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Economist)	เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองเก่ียวกับ	“ชวีติ”	ดังทีเ่ขาตัง้ชือ่หนงัสอืเล่มที ่

สองของตัวเองว่า	เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต (The Logic of Life)

นักเศรษฐศาสตร์อาจยังไม่ไปไกลถึงขั้นบอกว่าเศรษฐศาสตร์

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ระดับจักรวาล	 เพราะเอกภพยังคงเป็นพื้นท่ี

ที่สงวนไว้ส�าหรับนักฟิสิกส์	 ซึ่งเป็นวิชาชีพที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนมาก

ยึดถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาศาสตร์ของตนเองให้เป็นวิทยาศาสตร์

ที่แท้จริง*	แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่ขยับเข้าใกล้ระดับนั้น	โดยอ้างว่า

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องเก่ียวกับ	 “โลก”	 เช่น	 หนังสือเล่มท่ีสองของ	 โรเบิร์ต	

แฟรงก์	(Robert	Frank)	ในชุด	สนุกคิดในชีวิตประจ�าวันแบบเศรษฐศาสตร ์

(Economic Naturalist) ที่ใช้ชื่อรองว่า เศรษฐศาสตร์ช่วยให้คุณเข้าใจโลก

ได้อย่างไร (How Economics Helps You Make Sense of Your World)

	 ค�ายอดนยิมอกีหนึง่ค�าคอื	“ทกุสรรพสิง่”		ชือ่รองของ	เศรษฐศาสตร์

แห่งชวีติ ก็ชือ่	เผยโฉมเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยทกุสรรพส่ิง (Uncovering 

the New Economics of Everything)	 ในขณะท่ีหนังสือชื่อดังแห่งยุคของ	 

สตเีวน	เลวิตต์	(Steven	Levitt)	กับ	สตเีฟน	ดับเนอร์	(Stephen	Dubner)	เรือ่ง	 

เศรษฐพิลึก (Freakonomics)	ก็ใช้ชื่อรองว่า	ด้านที่ซ่อนเร้นของทุกสรรพสิ่ง 

(the Hidden Side of Everything)	โรเบิร์ต	แฟรงก์	ก็มีความคิดไม่ต่างกัน	

แม้ว่าเขาจะถ่อมตนกว่ามากในการตั้งชื่อรองของ	 สนุกคิดในชีวิตประจ�าวัน

แบบเศรษฐศาสตร์ ว่า	เหตุใดเศรษฐศาสตร์จึงอธิบายได้ เกือบทุก	สรรพสิ่ง  

(Why Economics Explains Almost Everything)	

	 นั่นแหละครับ	ในปัจจุบันเศรษฐศาสตร์กลายเป็นวิชาที่	(พยายาม)	

ศึกษาชีวิต	จักรวาล	และทุกสรรพสิ่ง† 

แต่ถ้าคุณลองคิดดูให้ดี	 ความพยายามข้างต้นนี้กลับมาจากวิชาท่ี 

*	หรือที่เรียกกันว่าเป็นความอิจฉาศาสตร์ฟิสิกส์	(physics	envy)
†	แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง	งานของนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่น่ายากอะไร	เพราะค�าตอบสูงสุดของ	

“ชีวิต	 จักรวาล	 และสรรพสิ่ง”	 คือเลข	 42	 <เป็นค�าตอบที่ออกมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ใน	คู่มือท่องกาแลกซีฯ>	แต่เราลืมเรื่องนี้กันไปก่อนเถอะ	
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ประสบความล้มเหลวโดยส้ินเชิงในสิ่งที่ควรจะเป็นหน้าท่ีหลักของตนเอง	 

นั่นคือ	การอธิบายเศรษฐกิจ!

ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลกในปี	 2008	 นักเศรษฐศาสตร  ์

ส่วนใหญ่ต่างพร�่าบอกเราว่า	 ถึงแม้กลไกตลาดอาจมีปัญหาอยู่บ้าง	 แต่วิชา

เศรษฐศาสตร์ยคุใหม่ก็เตรยีมทางออกส�าหรับปัญหาเหล่านัน้ไว้พร้อมอยูแ่ล้ว	

เช่น	โรเบิร์ต	ลูคัส	(Robert	Lucas)	เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 

ปี	1995*	เคยกล่าวในปี	2003	ว่า	“เราหาวธิป้ีองกันภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ได้แล้ว”1  

เม่ือเกิดวิกฤตการเงินข้ึนในปี	 2008	 นอกจากนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะ

ประหลาดใจอย่างยิ่งแล้ว†	 พวกเขายังจนปัญญาในการเสนอทางออกจาก

วิกฤตซึ่งยังส่งผลสะเทือนอยู่จนถึงทุกวันนี้

ความล้มเหลวดังกล่าวท�าให้เศรษฐศาสตร์ดูเป็นวิชาท่ีช่างหลง 

ตัวเองเสียเหลือเกิน	 เหตุใดศาสตร์ท่ีไม่สามารถอธิบายเรื่องพื้นฐานใน

ขอบเขตของวิชาตนเองกลับเพียรพยายามที่จะอธิบาย	(เกือบ)	ทุกสรรพสิ่ง

ในจักรวาล?

เศรษฐศำสตร์คำือกำรศึกษำกำรเลือก
อย่ำงมีเหตุผลของมนำุษย์…

	 ผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าข้อสรุปข้างต้นของผมไม่เป็นธรรม	เพราะ

ส�านักพิมพ์ย่อมต้องท�าให้หนังสือดูตื่นเต้นเกินจริงอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขัน 

*	 “รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์”	 นั้นไม่ได้ถือก�าเนิดมาพร้อมกับรางวัลโนเบลด้ังเดิมที่

ริเริ่มโดย	อัลเฟรด	โนเบล	(Alfred	Nobel)	นักอุตสาหกรรมชาวสวีเดนในช่วงปลายศตวรรษ

ที่	19	(เดิมทีประกอบด้วยรางวัลสาขาฟิสิกส์	เคมี	สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์	วรรณกรรม	

และสนัตภิาพ)	แต่เพิง่เร่ิมตัง้ขึน้ในปี	1968	โดยธนาคารกลางสวีเดน	และมีช่ือเรยีกอย่างเป็น

ทางการว่า	“รางวัลธนาคารกลางสวีเดนสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อระลึกถึง	อัลเฟรด	โนเบล”
†	แต่นักเศรษฐศาสตร์บางคน	เช่น	จอห์น	 เคนเนธ	แกลเบรธ	 (John	Kenneth	Galbraith,	

1908-2006)	คงไม่ประหลาดใจ	เพราะเขาเคยกล่าวไว้อย่างเจบ็แสบว่า	“ประโยชน์อย่างเดียว

ของการพยากรณ์แบบเศรษฐศาสตร์คือการท�าให้โหราศาสตร์ดูน่าเชื่อถือ”	


