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บทความพิเศษ02

 ความหลากหลาย (Diversity) ของแรงงานย้ายถิ่น (Migrant

workers) เป็นเรื่องที่กำาลังได้รับความสนใจของนักเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยใน

รอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติไม่ได้เพียง

แค่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจำานวนแรงงานมีทักษะหรือด้อย

ทักษะเพียงอย่างเดียว แต่มันมียังมิติอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่อีกมากจากการย้าย

เข้า-ออกของแรงงานต่างชาติ เพื่อความง่าย เราลองมาเริ่มต้นด้วยการตั้ง

สมมติฐานว่า คนที่มีการศึกษาเท่ากันหรือเรียนจบสาขาเดียวกันนั้นจะต้อง

มีวิธีคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เหมือนกัน ผู้อ่านเองก็คงคิดได้เองว่า

สมมติฐานนี้ไม่น่าจะเป็นจริงสักเท่าไหร่ หากตั้งคำาถามต่อว่า แล้วอะไรที่

ทำาให้คนไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะมีการศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวกัน? นัก

มานุษยวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ร่วมกันอธิบายความต่างเหล่านี้สั้น ๆ ว่า 

จริง ๆ แล้ว แม้ว่าเราจะมีการศึกษาที่เท่ากัน แต่วิธีมองปัญหาและวิธีคิดหา

หนทางแก้ปัญหานั้นอาจมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาจเรียกว่ามีทักษะ

ทางปัญญา (Cognitive skills) ที่แตกต่างกันก็ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการหล่อ

หลอมทางส่ิงแวดล้อม ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา หรือปัจจัยทางสถาบันอ่ืน ๆ 

ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศต้นทางที่แรงงานเดินทางจากมา ยิ่งแรงงาน

มีความแตกต่างในวิธีมองปัญหาและวิธีคิดหาหนทางแก้ปัญหามากเท่าไหร่ 

ความหลากหลายของแรงงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแค่

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ (Ethnicity) และวัฒนธรรม (Culture) เท่านั้น

 ประโยชน์ของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของ

แรงงานมีอะไรบ้าง เบื้องต้น บทความนี้ขอจำากัดไว้ในเชิงของเศรษฐกิจคงน่า

จะเพียงพอ นักเศรษฐศาสตร์ (ตัวอย่างงานของ Ottaviano และ Peri ใน

ปี 2005 และ 2006) ได้ทำาการศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ไว้จำานวน

หนึ่ง โดยข้อค้นพบหลัก ๆ คือ นอกจากที่เราพอจะทราบว่าความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของแรงงานมีผลทำาให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ 

ตามเชื้อชาติแล้ว (ลองนึกถึง เยาวราช พาหุรัด นานา พร้อมพงษ์ เป็นต้น) 

ความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติน้ันมีแนวโน้ม

ท่ีจะอธิบายการเพ่ิมข้ึนของค่าจ้างแรงงานและการจ้างงานแรงงานที่เป็นคน

พื้นที่ (Natives) และอาจจะช่วยกระตุ้นการเกิดนวัตกรรมใหม่ของประเทศ

ปลายทาง เหตุผลหลักที่น่าจะใช้อธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ คือทักษะทาง

ปัญญา (Cognitive skills) ท่ีไม่สามารถวัดได้จากแค่ส่ิงท่ีเขียนไว้บนใบปริญญา

ของแรงงานต่างชาติกับแรงงานที่เป็นคนพื้นที่ (Natives) สามารถใช้ประกอบ

กันได้ (Complement) เวลาทำางานจริง ทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน

สำาหรับงานบางประเภทมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มงานที่เป็นงาน

บริการที่ต้องใช้ทักษะการทำางานที่หลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

อยู่ตลอดเวลา งานวิจัยพบว่ายิ่งแรงงานในตลาดแรงงานมีความหลากหลาย

มากเท่าไหร่ ผู้ประกอบการก็อาจจะสามารถลดต้นทุนในการคิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เพราะมีทรัพยากรบุคคลที่มากและหลากหลายพอให้

สามารถจ้างและลองผิดลองถูกได้ง่ายขึ้น นวัตนกรรมที่ได้ก็มักจะมีลักษณะ

เฉียบคมทางความคิดมาก เนื่องจากได้ถูกขัดเกลาจากมุมมองหลาย ๆ

ด้าน ข้อค้นพบเหล่านี้มักพบในระดับเมืองใหญ่ ๆ หรือในระดับบริษัทต่าง ๆ 

ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และบางประเทศแถบ

ตะวันตกในสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน เนื่องจากข้อจำากัดทางด้านข้อมูล 

ก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่มากว่า สิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นผลมาจากความหลากหลาย

ของแรงงานจริง ๆ หรือเป็นผลมาจากการที่แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงเลือก

ที่จะย้ายเข้าสู่เมืองที่มีความหลากหลายเอง (Sorting) โดยในปัจจุบันบางงาน

วิจัยที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถยืนยันผลได้บ้างแล้ว แม้จะมันอาจจะดูไม่

ง่ายนักที่จะวัดสิ่งที่ยากที่จะวัดได้ออกมาเป็นตัวเลข แต่คาดว่างานศึกษาแนว

นี้คงยังมีพื้นความท้าทายที่รอให้พัฒนาอีกต่อไปได้เรื่อย ๆ ในอนาคต

หน้า 2
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หน้า 3

 แล้วต้นทุนของความหลากหลาย? นักวิชาการมองว่าแรงงาน

ท่ีมาจากต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมอาจจะทำาให้สังคมมีความแตกแยก 

(Fractionalisation) มากขึ้น จากการที่สังคมแบ่งพรรคพวกตามเชื้อชาติ ไม่

ยอมรับวัฒนธรรมหรือสื่อสารกับคนที่มาจากกลุ่มเชื้อชาติอื่น แต่ก็ยังไม่มีผล

การศึกษาใดที่สามารถยืนยันผลได้ชัดเจนนัก Ashraf and Galor (2013) พบ

ว่าความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ

มากกว่าผลได้ ซึ่งเงื่อนไขของการที่ผลดีจะสามารถเอาชนะผลเสียได้อาจขึ้น

อยู่กับเงื่อนไขบางประการ อาทิ Lazear (1999) แรงงานต่างชาติมีแนวโน้ม

เพียงที่จะกลืนตัวเองไปกับวัฒนธรรมหลักของประเทศนั้น ๆ หากขนาดของ

กลุ่มตนเองนั้นเล็กกว่าของแรงงานท้องถิ่น (Natives) ในระดับหนึ่ง Alesina

and La Ferrara (2002; 2005) ศึกษาเรื่องความเชื่อใจระหว่างคนด้วย

กัน พบว่าคนที่จะเชื่อใจกันได้นั้นจะมีพื้นหลังทางสังคมที่คล้าย ๆ กัน หรือ

เคยเจอเรื่องร้าย ๆ มาเหมือน ๆ กัน อีกทั้งยังได้เสนอไว้อีกว่า สังคมที่จะได้

รับประโยชน์จากความหลากหลายของแรงงานต้องเป็นสังคมที่มีความซับ

ซ้อนทางเศรษฐกิจสูง และบทบาทของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเล็กลงเรื่อย ๆ

เป็นต้น การที่เงื่อนไขเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะยากมากในปัจจุบัน โดย

เฉพาะในประเทศที่กำาลังพัฒนา ข้อค้นพบในมุมนี้ยังคงหลากหลายและยัง

ไม่มีท่าที่ว่าจะนิ่งหรือได้ข้อสรุปในเร็ววัน

 เพื่อไม่ให้ปวดหัวกันมากไปกว่านี้ ข้อสรุปง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวมาก ๆ ที่

พวกเราน่าจะเห็นด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ คงเป็นว่า แม้หลาย ๆ คนจะชอบรับ

ประทานทานอาหารไทยมาก แต่มันน่าจะดีกว่าถ้าเรามีอาหารชาติอื่น ๆ ให้

เลือกด้วยในย่านที่เราอยู่ และหลาย ๆ คนอาจจะชอบทำางานกับคนต่างถิ่น

หรือคนที่มีต่างความคิดจากต่างสถาบัน เพราะมันน่าจะช่วยเราเปิดหูเปิดตา

ทางความคิด หัดมองและแก้ปัญหาในมุมอื่น ๆ ได้ จริงไหมครับ
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เศรษฐจร04

ความยืด
           หยุ่น
ความยืด
           หยุ่น

ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เราลองมองคู่รักก็หลาย ๆ  คู่ ท่ีเราอาจจะได้รู้จัก อาจจะเคยได้ยินกันมา

ดูนะครับว่า เราเคยเห็นอะไรกันบ้าง จะเคยคุ้นเคยเห็นกันบ้างไหมครับว่า

สมัยจีบกันอะไร ๆ ก็ให้ได้ ตั้งแต่ยอมถือของให้ยอม ไปส่งถึงบ้าน ยอมทำา

อะไรให้ทุกอย่าง แต่พอนานไป ความสัมพันธ์เริมกลับทาง คนเคยง้อกลับ

กลายเป็นคนเล่นตัวไปเสีย และบางทีก็ถึงกับนอกใจ จนอีกฝ่ายหนึ่งต้องมา

เสียใจ หรือจนถึงขั้นฆ่าตัวตายไปเลยก็มีแล้ว เราก็มักจะถูกปลอบใจ เดี๋ยวมัน

ก็ผ่านไป เวลาจะทำาให้ทุกอย่างดีขึ้น เราจะมองเรื่องนี้ผ่านแนวคิดเรื่องความ

ยืดหยุ่นได้อย่างไร

 เนื่องจากคอลัมน์นี้เป็นคอลันม์ใหม่ ก่อนอื่นก็จะขอแนะนำาคอลัมน์

ก่อนเลยนะครับ เศรษฐจรเป็นการรวมคำาระหว่างคำาว่า ‘เศรษฐ’ ซึ่งในที่นี้

ก็จะหมายถึงเศรษฐศาสตร์ และคำาว่า ‘จร’ ที่แปลว่าเดินทางมาหรือแวะมา

สรุปแล้วตั้งใจจะหมายถึง เราจะจรมาดูแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ แล้ว

นำามาแลกเปลี่ยนกันว่ามันคืออะไร มีความน่าสนใจอย่างไร และใช้ประโยขน์

อะไรได้บ้าง หรือในบางครั้ง เราก็จะจรไปตามเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วดูว่า

เศรษฐศาสตร์เขาจะมองเรื่องนั้น ๆ อย่างไร

 สำาหรับในครั้งนี้ ผมขอหยิบเรื่อง “ความยืดหยุ่น” มาคุยกัน ซึ่ง

จะเริ่มจากนิยามที่เขาว่ากันแบบคร่าว ๆ จากนั้นจะมาดูว่าเขาเอาไปใช้อะไร

กันบ้าง และสุดท้าย ผมอยากจะชวนคุยว่า แล้วเราใช้อะไรจากมันได้บ้าง

อนึ่ง ก็ต้องขอออกตัวก่อนว่า ตัวผู้เขียนนี้ก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ คือ ผู้มีความ

รู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ผู้เขียนอาศัยว่าได้อยู่ในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์และ

เศรษฐกรมานานพอสมควร และจำาเรื่องราวที่ท่านเหล่านั้นคุยกันได้บ้าง จึง

เอามาเล่าสู่กันฟัง ดังนั้นท่านผู้อ่านอ่านแล้วก็อย่าเชื่อนะครับ ผู้อ่านควรหา

ตำาราท่ีถูกต้องในการกำากับ และลองคิดหาข้อแย้งว่ามันถูกหรือผิดได้เพราะอะไร

 “ความยืดหยุ่น” เป็นเครื่องมือวัดที่สำาคัญมากชินหนึ่งของนัก

เศรษฐศาสตร์เลยก็ว่าได้ มันเปรียบเสมือนเครื่องวัดความดันของคุณหมอ

ซ่ึงไม่ว่าป่วยเบาหรือหนัก อย่างแรกคุณหมอก็จะวัดความดันก่อน เมื่อพูดถึง

ความยืดหยุ่น (Elasticity) นักเศรษฐศาสตร์จะหมายถึงการเทียบร้อยละ

ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เขาสนใจ (%∆Y) กับร้อยละของการเปลี่ยน

แปลงในเหตุปัจจัย (%∆X) ดังน้ัน ความยืดหยุ่นจึงเท่ากับ (%∆Y)    
                                                                     (%∆X)
 การวัดเป็นสัดส่วนร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเป็นการดูการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับฐานเดิม และทำาให้นักเศรษฐศาสต์ไม่ต้องสนใจ

เรื่องหน่วยของสิ่งที่กำาลังศึกษา เพราะความยืดหยุ่นไม่มีหน่วย ทำาให้สามารถ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสิงต่าง ๆ ข้ามไปข้ามมาได้ เช่น เราเห็นนักเรียน

สองคนสูงขึ้น 3 เซนติเมตรเท่ากัน คนหนึ่งเป็นนักเรียนประถม อีกคนหนึ่ง

เป็นนักเรียนมัธยม ถ้าเราจะเทียบว่าใครโตเร็วกว่ากัน เราไม่สามารถดูได้ทันที

ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นนักเรียนประถมหรือมัธยม แต่ขึ้นกับว่าเดิมทีนักเรียนคนนั้น

สูงเท่าไหร่ การคิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับฐานเดิม (คิดเป็นร้อยละ

ของการเปลี่ยนแปลง) ทำาให้สามารถเปรียบเทียบข้ามกันได้ ดังนั้นนักเศรษฐ-

ศาสตร์จึงตกลงกันวัดการเปล่ียนแปลงตามนิยามความยืดหยุ่นว่าเป็นสัดส่วน

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

 ตัวเลขความยืดหยุ่นที่เป็นตัวแบ่งเขตแดนที่สำาคัญคือ 0 และ 1 หรือ 

-1 โดยที่ 0 เป็นเขตแดนที่จะบอกว่าคู่ความสัมพันธ์ที่เราสนใจไปทางเดียวกัน

หรือสวนทางกัน หากค่าความยืดหยุ่นเป็นลบหมายถึงมีความสัมพันธ์สวน

ทางกัน เช่น ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเป็นลบแสดงว่า หากลด

ราคา ปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น และหากขึ้นราคา ปริมาณอุปสงค์จะลด

ลง อีกตัวเลขหนึ่งคือ 1 หรือ -1 ค่าที่อยู่ระหว่าง 1 กับ -1 จะเรียกว่าความ

ยืดหยุ่นตำา ถ้าเกินจากนั้นจะเรียกว่าความยืดหยุ่นสูง เช่น

 1. ความยืดหยุ่นตำา เช่น เมื่อลดราคาลงจะมีปริมาณอุปสงค์เพิ่มขึ้น

มาบ้าง แต่ไม่มากเท่ากับร้อยละของการลดราคา แปลว่าไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 

(ซึ่งถ้าดูค่าความยืดหยุ่นที่ไม่คิดเครื่องหมายจะได้ว่ามีค่าน้อยกว่า 1)

 2. ความยืดหยุ่นสูง เช่น เมื่อลดราคาลงจะมีปริมาณอุสงค์เพิ่มขึ้นใน

สัดส่วนที่มากกว่าร้อยละของการลดราคา แปลว่าเปลี่ยนแปลงมากกว่าปัจจัย

เหตุ (ซึ่งถ้าดูค่าความยืดหยุ่นที่ไม่คิดเครื่องหมายจะได้ว่ามีค่ามากกว่า 1)

 ก็จะต้องขอยำากับผู้อ่านอีกครั้งนะครับว่า อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้อ่าน

ผู้อ่านควรตรวจทานกับตำาราท่ีเป็นทางการและพิจารณาตามนะครับ นักเศรษฐ-

ศาสตร์ได้สังเคราะห์มาว่า ปัจจัยหลักในการกำาหนดความยืดหยุ่นมีดังนี้

 1. สิ่งทดแทนได้ หากมีสิ่งทดแทนมาก จะมีความยืดหยุ่นสูง

้
ความยืดหยุ่นคืออะไร

_____

่

่่

่

อะไรกำาหนดความยืดหยุ่น
้
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ใช้ความยืดหยุ่นอย่างไร

ใช้ความยืดหยุ่น (จริง ๆ) อย่างไร

เราเรียนรู้อะไรจากความยืดหยุ่น

 2. ความสำาคัญ หากมีความสำาคัญมาก จะมีความยืดหยุ่นตำา

 3. สัดส่วนต่อรายได้ หากมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูง จะมีความ

ยืดหยุ่นสูง

 4. ระยะเวลา หากมีเวลาปรับตัวมาก จะมีความยืดหยุ่นสูง

 สรุปง่าย ๆ  ก็คือ เรายึดติดกับสิ่งนั้นมากไหม หรือสามารถหาอะไรมา

แทนได้ไหมในช่วงเวลานั้น

 ก่อนจะเข้าเรื่องที่เกรินไว้ตอนต้น ผมขอเล่าว่าการใช้ความยืดหยุ่น

ในเชิงธุรกิจ เขาใช้กันอย่างไร

 ผมขอสรุปก่อนเลยเพ่ือจะใช้ต่อไปครับว่า “ถ้าเรามีความยืดหยุ่นตำา

เราจะถูกโก่งราคาสูง” ถ้าร้านค้ารู้ว่าลูกค้ามีความยืดหยุ่นตำา ไม่ว่าความ

ยืดหยุ่นจะตำาจะมีสาเหตุมาจากสาเหตุใดก็ตาม เขาจะต้องต้ังราคาแพงแน่นอน 

และขณะเดียวกัน ร้านค้าเองก็จะพยายามทำาให้ความยืดหยุ่นของเราตำาให้ได้

มากท่ีสุดด้วย เพ่ือเขาจะได้ต้ังราคาสูงเช่นกัน (ร้านค้าอาจจะเปล่ียนเป็นใครหรือ

อะไรก็ได้นะครับท่ีเป็นฝ่ังตรงข้ามกับอุปสงค์) เรามาดูตัวอย่างกันครับ

 เริ่มต้นจากของจำาเป็นจริง ๆ อย่างยารักษาโรคก่อนเลยครับ ทำาไม

ต้นทุนการผลิตยาแสนถูก แต่มาคิดเราแสนแพง เหตุผลก็เพราะถ้าเราป่วย 

ถ้าเราไม่อยากตาย เราก็จำาเป็นจะต้องรักษาสิ่งที่จำาเป็นและสำาคัญสำาหรับเรา

ก็คือชีวิตของเรา และยาเป็นทางแก้ที่เราจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ ความยืดหยุ่น

จึงตำามาก ดังนั้นไม่ว่าราคายาจะแพงแค่ไหน ถ้าเราสู้ไหว เราก็ยอมจ่าย เว้น

แต่เราไม่สนใจชีวิตนี้แล้ว ใครก็คิดค่ายาเราแพงไม่ได้ จริงไหมครับ

 เรามาลองดูราคากาแฟกันบ้างว่า ทำาไมร้านกาแฟบางร้านถึงได้ตั้ง

ราคาสูงลิ่ว ขนาดซื้อข้าวได้หลายจาน ในขณะที่ร้านกาแฟแถวบ้านอาจจะ

แก้วละไม่กี่ตังค์ ที่เขาทำาได้ก็เพราะเขาทำาให้เรารู้สึกว่ากาแฟของร้านเขา

มีความพิเศษจนเจ้าอื่นมาแทนไม่ได้ การแทนไม่ได้นี่ไม่ได้มาจากตัวกาแฟ

อย่างเดียวนะครับ อาจจะมาจากภาพลักษณ์ด้วยว่า ใครดื่มกาแฟร้าน

นี้เป็นคนมีฐานะ เป็นคนมีรสนิยมสูง คนมีฐานะเป็นที่ยอมรับของคนใน

สังคม คือ “ความต่าง” ที่ร้านกาแฟนี้มอบให้ลูกค้า ทำาให้ลูกค้ารู้สึกว่าหา

อะไรแทนไม่ได้ สุดท้ายจึงต้องยอมจ่ายแพงเพื่อสิ่งนั้น นี่เป็นเทคนิคที่ร้านค้า

ส่วนใหญ่พยายามทำาเพื่อจะได้ตั้งราคาสูงได้นั่นคือ การสร้างความแตกต่าง 

แม้ว่าความแตกต่างกันจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราเท่านั้นก็ตาม

 ขอยกตัวอย่างประยุกต์ทางธุรกิจอีกสักตัวอย่างหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ 

Apple ครับ เราจะสังเกตว่าอุปกรณ์หลักของ Apple ถึงแม้จะแพง แต่ก็ไม่

ได้แพงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่ราคาอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสายพ่วง

ต่าง ๆ หรือ Apple Pencil ที่ใช้กับ iPad Pro กลับแพงมาก ๆ ทำาไม

ถึงเป็นเช่นนั้นครับ หลักการเดียวกันเลยครับ ร้านค้าต้องการภาวะความ

ยืดหยุ่นตำา และในที่นี้ เขาเป็นผู้สร้างสถานการณ์นั้นขึ้นมาเองเลย Apple 

เลือกให้เราซื้ออุปกรณ์หลักที่พอทำางานได้ โดยตั้งราคาที่แข่งขันได้ เพื่อให้

เราตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากจนเกินไป แต่เมื่อเราตัดสินใจซื้ออุปกรณ์หลัก เช่น 

iPad Pro เราได้เข้าสู่สถานการณ์ที่เราไม่สามารถมีทางเลือกอื่นอีกเลย

นอกจากอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งในที่นี้คือ Apple Pencil และตอนนี้เอง

ที่ Apple ก็โขกราคาจากการไม่มีทางเลือกของเรานั่นเอง เคยนึกไม่ครับว่า

ต้นทุน Apple Pencil จะสักเท่าไหร่ แล้วทำาไมคนถึงยอมซื้อแพง

 ขอกลับมาเร่ืองท่ีโปรยไว้ตอนต้นนะครับ ผมมีความคิดเสมอว่าเศรษฐศาสตร์

ต้องไม่ยาก เพราะมันเป็นเร่ืองในชีวิตประจำาวัน ถ้ามันยากหรือเราเอามาใชักับชีวิตเรา

ไม่ได้ แปลว่าทฤษฎีต้องผิด หรือไม่เราก็ยังไม่เข้าใจมัน เรามาลองดูเรื่องที่เล่าไว้

นะครับ แล้วตอนท้าย ท่านผู้อ่านช่วยผมคิดนะครับว่า ท่ีเราต้องมาเหน่ือยหรือเสียใจ

กับเร่ืองต่าง ๆ น่ีมันเกิดจากใคร

 ในช่วงแรก คนท่ีเป็นฝ่ายจีบจะรู้สึกว่า ในช่วงเวลาน้ัน คนท่ีเขาชอบเป็นคน

พิเศษไม่เหมือนใคร หาใครแทนก็ไม่เท่า ในภาวะท่ีหาส่ิงทดแทนได้ยากน้ี ความรู้สึก

แบบน้ีทำาให้คนจีบมีความยืดหยุ่นตำา และเขาก็ต้องอยู่ในภาวะ “ถูกโก่งราคาสูง” 

อีกฝ่ายก็ทราบและรู้ว่าสามารถจะเล่นตัวได้ ก็จะเรียกร้องสารพัดให้เอาใจ ถ้าคนจีบ

ความยืดหยุ่นตำามาก ก็จะถูกเรียกร้องสูงตามไปด้วย

 เมื่อเวลาผ่านไป ทำาไมจึงกลับกัน ทำาไมพ้นช่วงโปรโมชันแล้ว เป็นแบบนี้

ทุกที่ จริง ๆ เรื่องนี้เป็นธรรมดามาก หากมองด้วย “ความยืดหยุ่น” เพราะในขณะ

ที่จีบนั้น สิงที่คนจีบกำาลังพยายามทำาคือ ทำาให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ หาใคร

แทนไม่ได้เหมือนกัน และเม่ือเวลาผ่านไป อีกฝ่ายท่ีเร่ิมชอบ เร่ิมจะคิดว่าคนน้ีพิเศษ

ขึ้นมาด้วย หรือเริ่มชินกับการมีคนนี้อยู่ในชีวิต แปลว่าเขามีความยืดหยุ่นที่เริมจะ

ตำาลงแล้ว เมื่อความยืดหยุ่นเริ่มจะตำาแบบนี้ก็จะอยู่ในภาวะ “จะถูกโก่งราคาสูง” 

จากคนที่เคยเล่นตัวได้ ทีนี้จะกลายเป็นคนต้องวิ่งตามง้อบ้างแล้ว เหมือนกับที่

ร้านค้าทำาให้เราชินและชอบสินค้าเขา แล้วจากนั้นก็ขึ้นราคา

 ถ้าเรามองทั่วไป การที่เราเริมรักใครมาก ๆ แปลว่าเราจะเริ่มยึดติดกับ

คน ๆ น้ันมากข้ึน เราจะรู้สึกว่าไม่มีใครท่ีจะมาแทนคนน้ัน ทำาให้เราอยู่ในสถานการณ์ 

“ถ้าเรามีความยืดหยุ่นตำา เราจะถูกโก่งราคาสูง” เราจะเร่ิมทำาทุกอย่างเพ่ือจะรักษาคน ๆ 

น้ันไว้ การยอมทำาทุกอย่างน้ีเองคือ “ราคาแพง” ท่ีต้องเสียน่ันเอง ราคาน้ีแพงได้ขนาด

ไหน ก็ข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่นของเรา บางคนไม่สามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง

ได้เลย บางคร้ังราคาท่ีเสียอาจถึงกับยอมแลกด้วยชีวิต เพ่ือให้ความรักน้ันคงอยู่ก็เป็นได้

 ในเวลาที่เราเสียใจ (จ่ายแพง) ในขณะนั้น ก็จะมีคำาปลอบใจเสมอว่า 

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เวลาช่วยได้เสมอ ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น ทฤษฎี

บอกว่าสิงหนึ่งที่กำาหนดความยืดหยุ่นคือ เวลาหากมีเวลาจำากัด เราไม่สามารถปรับ

ตัวได้ทัน ความยืดหยุ่นจะตำา แต่หากมีเวลาพอจะปรับตัวได้ ก็จะมีความยืดหยุ่น

สูง เศรษฐศาสตร์ชอบมองหาทางเลือก เมื่อมีเวลามากขึ้น เราจะหาทางเลือกอื่นได้

มากขึ้น หรือเราสามารถหาสิ่งอื่นมาแทนได้มากขึ้น ภาวะที่เราสามารถปรับตัวได้

มากแบบนี้เรียกว่ามีความยืดหยุ่นสูง และมันจะทำาให้เรา “ไม่ถูกโก่งราคา” ความ

เสียใจก็จะลดลง

 “ถ้าเรามีความยืดหยุ่นตำา เราจะถูกโก่งราคาสูง” เรารู้ว่าราคาไม่ใช้แค่เงิน

ท่ีออกจากกระเป๋าสตางค์เรา แต่รวมถึงความรู้สึกเราด้วย และเม่ือเรารู้ว่าเหตุท่ีทำาให้

เราเสียใจจริง ๆ แล้ว มาจากตัวเองเรา จะสามารถเป็นผู้เลือกท่ีจะไม่ “จ่ายแพง” ได้

เราจะทำาอย่างไร? เราต้องคอยสำารวจตัวเองว่า กำาลังยึดติด หรือมีใครพยายามให้

ยึดติดอะไรไหม การยึดติดไม่ได้แย่ หากเรายอมรับได้ว่าเราจะต้องจ่ายแพง แต่ถ้าไม่

อยากจ่ายแพง เราก็แก้ได้ด้วยการมองหาทางเลือกเสมอ ๆ หาอะไรมาแทนเสมอ ๆ 

และหากเราไม่ยึดติดอะไรเลย เราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
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ศัพท์นโยบายเศรษฐกิจไทย06

 คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการศึกษาเป็นส่ิงสำาคัญในการพัฒนามนุษย์ ผู้เขียนอยากจะ

ชวนผู้อ่านนึกถึงการศึกษาของพวกเราในอดีต เราอาจจะรู้สึกเบ่ือท่ีต้องเรียนวิชาภูมิศาสตร์

ตอนสมัยเรียนมัธยมต้น จนกระทั่งเราตั้งคำาถามว่าเราจะต้องรู้ไปทำาไมว่าทุ่งหญ้าปามปัส 

(Pampas) อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และพ้ืนท่ีบริเวณน้ันเล้ียงวัวเน้ือได้ดีท่ีสุดในโลก? ผู้เขียน

คิดว่าถึงแม้เราจะไม่ชอบเท่าใดก็ตาม ส่ิงสำาคัญท่ีเราได้จากการเรียนเร่ืองเหล่าน้ีก็คือ เรารู้ว่า

เราไม่ชอบภูมิศาสตร์ และเม่ือเรามีโอกาสเลือก (อาจจะในเทอมถัดมา ในระดับมหาวิทยาลัย 

หรือในการประกอบอาชีพ) เราจะไม่เลือกภูมิศาสตร์ ลองจินตนาการดูว่าหากสมัยมัธยมต้น

เราไม่ได้ไปโรงเรียนและต้องไปทำางานซำา ๆ ทุกวัน เราจะรู้หรือไม่ว่าเราไม่ชอบอะไร และท่ี

สำาคัญเราจะสามารถเลือกอะไรได้ นอกจากการทำางานไปวัน ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่

สามารถนึกถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือความรู้ใดความรู้หน่ึงท่ีทำาให้เรารู้สึกว่า เรา

พัฒนาข้ึนทันทีหลังจากท่ีเราผ่านเหตุการณ์น้ันหรือได้รับความรู้น้ัน แต่ผู้เขียนเช่ือว่าผู้อ่าน

ทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองในสมัยมัธยมปลายมีความรู้มากกว่าตนเองในสมัยมัธยมต้น เช่น

เดียวกับท่ีจะรู้สึกว่าตนเองในสมัยมัธยมต้นมีความรู้มากกว่าตนเองในสมัยประถม กล่าวคือ

การศึกษาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระยะยาว และความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นนี้จะกลาย

เป็นประโยชน์ต่อเราเองในการทำางานและการดำารงชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน

โดยตรงแก่เราผู้ท่ีผ่านกระบวนการการศึกษา เม่ือเราพิจารณากว้างข้ึน ประโยชน์ท่ีเกิด

ไม่ใช่เพียงแค่เกิดแก่ตัวเราเองเท่าน้ัน การเรียนจริยธรรมต้ังแต่เด็กไม่เพียงแต่ทำาให้เรารู้ว่า

อะไรคือสิ่งที่ควรทำาและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำาเมื่อดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม แต่

พฤติกรรมของเราก็ทำาให้คนอ่ืนดำารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับเราอย่างเป็นสุขด้วย ในทำานอง

เดียวกัน การเรียนช่างยนต์ในระดับ ปวช. ไม่เพียงแต่ทำาให้เรามีทักษะในการทำางานเพ่ืออยู่

รอด แต่ทักษะของเราก็ทำาให้เจ้าของกิจการและลูกค้าได้รับความพึงพอใจด้วย การศึกษา

จึงไม่ได้เพียงแค่ให้ประโยชน์แก่ตัวของผู้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษาเท่าน้ัน แต่ผู้คนรอบข้าง

เราก็ได้ประโยชน์ด้วย

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่ได้เกิดข้ึนโดยปราศจากต้นทุน แน่นอนว่าต้นทุนท่ีเห็น

ได้ชัดแจ้งคือค่าเทอม และถึงแม้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานจะไม่เก็บ

ค่าเทอม แต่นักเรียนก็ต้องจ่ายค่าต่าง ๆ เช่น ค่าเส้ือผ้า ค่าเคร่ืองเขียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าเดินทาง และค่าอื่น ๆ จิปาถะทั้งหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีต้นทุนที่หลบเร้น 

กล่าวคือ ถึงแม้นักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ได้จ่ายเงินเพื่อการศึกษา แต่ต้องจ่ายเป็นเวลา

และโอกาสท่ีเสียไปในการสนับสนุนการศึกษา เช่น นักเรียนมัธยมปลายเสียโอกาสในการ

เอาเวลาเรียนไปทำางานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว หรือผู้ปกครองเสียโอกาสในการ

ทำางานล่วงเวลาในตอนเย็นเพราะต้องไปรับลูกท่ีกำาลังเรียนช้ันประถม เป็นต้น เม่ือการ

ศึกษามีประโยชน์ จึงเป็นเร่ืองน่าเศร้าและน่าเสียดาย หากมนุษย์คนหน่ึงท่ีต้องการไขว่คว้า

หาประโยชน์น้ันไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการการศึกษาได้ เน่ืองจากภาระต้นทุนเหล่าน้ีมาก

เกินกว่าท่ีตนเองและครอบครัวจะจ่ายไหว เพ่ือแบ่งเบาภาระเหล่าน้ี รัฐบาลไทยจึงจัดต้ัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ข้ึน

 กยศ. ถูกจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2538 ในสมัยท่ี

นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในปีแรกท่ีดำาเนินการได้รับจัดสรรงบประมาณ 

3,000 ล้านบาท และได้รับจัดสรรงบประมาณสมทบรายปีตามความจำาเป็น ในปัจจุบัน 

กยศ. มีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่ได้เป็นส่วนของราชการ แต่อยู่ภายใต้การดูแลของราชการ

ระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในรูปของคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(ในปัจจุบันปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ กยศ.) และมีผู้จัดการกองทุนเป็น

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร กยศ. ดำาเนินการในลักษณะกองทุนหมุนเวียน คือ ให้เงินกู้แก่

นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือท้ังค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และเม่ือ

ผู้กู้เรียนจบมีรายได้จากการทำางานแล้ว เขาก็มีหน้าท่ีชำาระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียคืนแก่กองทุน

ซ่ึงเงินท่ีได้รับชำาระหน้ีน้ีจะถูกนำาไปให้นักเรียน/นักศึกษาในรุ่นถัดไปกู้ โดยท่ี กยศ. มีเป้าหมาย

ผู้กู้หลักอยู่ท่ีกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี

 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน/นักศึกษาที่กู้เงินจาก กยศ. จำานวนทั้งสิ้น 5.4 

ล้านราย คิดเป็นเงินกว่า 570,000 ล้านบาท มีการศึกษาโดยสมเกียรติ และอารียา ในปี 

2549 พบว่าเงินกู้ กยศ. มีผลให้ผู้กู้ที่มาจากครอบครัวยากจนมีความต้องการที่จะศึกษา

ต่อเพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา

ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งการศึกษาที่สูงขึ้นนี้ส่งผลให้ผู้กู้สามารถหารายได้ให้

ครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้วได้มากขึ้น นั่นหมายความว่า กยศ. มีส่วนไม่มากก็น้อยในการ

ลดความยากจนและเพิ่มการกระจายรายได้ในประเทศไทย นอกจากนี้ เนื่องจาก กยศ. 

กำาหนดว่า ผู้กู้จะเป็นนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันของรัฐบาลหรือของเอกชนก็ได้ ดังนั้น

เงินกู้ กยศ. จึงส่งผลให้มีเงินจากภาครัฐกระจายไปสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน แต่

อย่างไรก็ตาม ปัญหาประการหนึ่งของ กยศ. ก็คือมีอัตราการชำาระคืนค่อนข้างตำา ทำาให้

ไปได้ยากที่ กยศ. จะสามารถดำารงสถานะเป็นกองทุนหมุนเวียนโดยไม่พึ่งพางบประมาณ

จากรัฐบาล ในเดือนมิถุนายน 2561 ผู้จัดการกองทุน กยศ. เปิดเผยว่า จากผู้กู้ทั้งหมด 

5.4 ล้านราย มีผู้กู้ที่ชำาระหนี้ครบแล้ว 8 แสนราย ผู้กู้ที่อยู่ในสถานะปลอดหนี้คือกำาลัง

เรียนอยู่หรือเรียนจบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 1 ล้านราย ผู้กู้ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ 5 หมื่น

ราย ผู้กู้ที่ไม่ชำาระหนี้ 2.1 ล้านรายคิดเป็นมูลค่าเงินกู้กว่า 68,000 ล้านบาท ในจำานวน

ผู้ที่ไม่ชำาระหนี้ทั้งหมดนี้ มีอยู่จำานวนหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ ซึ่ง 

กยศ. ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง หักเงินเดือนลูกหนี้เหล่านี้เพื่อผ่านคลายปัญหาไม่ชำาระ

หนี้สะสมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

 แน่นอนว่าสาเหตุของการไม่ชำาระหนี้คือ ผู้กู้มีปัญหาด้านการเงินหลังจาก

ท่ีสำาเร็จการศึกษาแล้ว ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะภาระท่ีต้องแบบรับเพ่ิมข้ึนในชีวิตประจำาวัน

และค่าจ้างที่ไม่พอเพียงสำาหรับภาระเหล่านั้น ผู้กู้บางคนเห็นว่าเงินกู้ กยศ. มีดอกเบี้ย

ตำามาก (ร้อยละ 1 ตลอดระยะเวลา 15 ปี) จึงเลือกชำาระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ที่มีดอกเบี้ยสูง

กว่าก่อนที่จะชำาระหนี้ กยศ. แต่อย่างไรก็ตาม มุมมองของผู้กู้ที่มีต่อ กยศ. ก็มีผลต่อการ

ไม่ชำาระหนี้เช่นกัน ผู้กู้บางคนเข้าใจว่ารัฐบาลจะยกหนี้ให้ จึงไม่ได้คิดถึงเรื่องการชำาระ

หนี้ นอกจากนี้ ยังเกิดวัฒนธรรมในผู้กู้บางกลุ่มว่า ผู้ที่ชำาระหนี้ กยศ. คือคนโง่ มุมมอง

เหล่านี้ส่งผลให้จำานวนผู้ที่ไม่ชำาระหนี้มีสูงมากดังที่ได้กล่าวไปแล้ว (สุริยา 2561)

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีข่าวว่ามีคุณครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำาแพงเพชร

ท่านหน่ึงได้ช่วยเหลือนักเรียน โดยการตกลงเป็นผู้คำาประกันเงินกู้ กยศ. ให้แก่นักเรียน

จำานวนมากกว่า 60 คน แต่นักเรียนจำานวนหน่ึง เม่ือเรียนจบแล้วกลับไม่ยอมชำาระหน้ี ทำาให้

ครูท่านดังกล่าวต้องรับภาระหน้ีแทน ซ่ึงเป็นไปได้ท่ีคุณครูท่านดังกล่าวจะถูกยึดทรัพย์ ยึด

ตำาแหน่ง และถูกให้ออกจากราชการในท่ีสุด ต่อมาผู้จัดการกองทุน กยศ. ได้ออกมาช้ีแจงว่า 

มีผู้กู้ที่คุณครูท่านดังกล่าวคำาประกันหนี้ให้และผิดนัดชำาระหนี้จำานวน 17 คน คิดเป็นเงิน 

190,000 บาท และทาง กยศ. ก็กำาลังหาช่องทางช่วยเหลือคุณครูอยู่ ข่าวน้ีเป็นเร่ืองน่าเศร้า

ที่คุณครูผู้หวังดียอมให้ความช่วยเหลือนักเรียนของตน กลับถูกนักเรียนละเลยและปล่อย

ให้ครูต้องตกอยู่ในภาวะหน้ีท่วมหัว เร่ืองน่าเศร้าอีกประการหน่ึงก็คือเน่ืองจาก กยศ. เป็น

กองทุนหมุนเวียนท่ีเงินท่ีผู้กู้นำามาจ่ายหน้ีจะถูกนำาไปปล่อยกู้ต่อไป การท่ีมีผู้กู้จำานวนหน่ึงใช้

ประโยชน์จากกองทุนจนกระท่ังสำาเร็จการศึกษา แต่กลับปฏิเสธการจ่ายหน้ี ก็หมายความ

ว่าพวกเขาได้ทำาให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของคนรุ่นถัดไปลดลง
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กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพือการศึกษา
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หน้า 7

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมลำาและ

นโยบายสังคม (Center of Research on Inequality and Social Policy: 

CRISP) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วยโลกาภิวัตน์กับ

ความเหลื่อมลำาในอดีต” (Globalization and Inequality: A Case of Early

Modern Siam) โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยความ

เหลื่อมลำาและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศ.ดร.อารยะ เริ่มต้นโดยกล่าวถึงความสำาคัญของการทำาความเข้าใจกลไก

การส่งต่อของเหตุการณ์ และผลกระทบในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โลกาภิวัตน์

มีนัยยะต่อความเหลื่อมลำาที่มีอยู่แล้วในประเทศขนาดเล็กอย่างไร โดยอ้างอิง

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในสองยุคสมัยที่ไทยเผชิญกับโลกาภิวัตน์ ได้แก่ (1)

ช่วงศตวรรษท่ี 17 ในสมัยอยุธยา และ (2) ช่วงศตวรรษท่ี 19 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ผ่าน

โจทย์คำาถามท่ีว่า ทำาไมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวัตน์ (Globali-

zation) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (New Technology) จึงทำาให้ประเทศ

ขนาดเล็กแต่ละประเทศถูกคุกคามจากประเทศมหาอำานาจแตกต่างกัน?

 ในศตวรรษท่ี 17 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งให้โครงสร้างเชิงสถาบันมี

ความเป็นปึกแผ่น ความก้าวหน้าทางอาวุธในช่วงเวลาดังกล่าวทำาให้มีการรวมกันเป็น

อาณาจักรใหญ่ และเกิดอาณาจักรใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนในเอเชีย หน่ึงในอาณาจักรเหล่าน้ี

คือ อาณาจักรอยุธยา ซ่ึงทำาการค้าขายแบบผูกขาด โดยผู้นำาประเทศเป็นผู้ควบคุม

ผลประโยชน์ทางการค้า และจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยศศักด์ิ การ

ควบคุมแรงงาน และการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้สนับสนุนตนเองตามสถานะทาง

สังคม โดยผลประโยชน์เหล่าน้ีผูกติดกับระบบชนช้ันทางสังคมตามลำาดับบนลงล่าง

ดังน้ี เจ้า ขุนนาง ไพร่ และทาส 

 โครงสร้างเชิงสถาบันของอยุธยา ทำาให้ประเทศมหาอำานาจท่ีควบคุมเส้น

ทางการค้าในขณะน้ัน คือ ฮอลันดา (ชาวดัตช์) ในนามบริษัท VOC (Dutch East

India Company) สามารถแสวงผลประโยชน์จากระบบการค้าท่ีเป็นอยู่ของอยุธยา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีความต้องการท่ีจะควบคุมสยามอย่างเบ็ดเสร็จ หาก

เพียงต้องการทำาให้แน่ใจว่าระบบท่ีเป็นอยู่จะมีประโยชน์กับตน 

 การค้าระหว่างประเทศของอาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองที่สุด ในรัชสมัยของ

พระนารายณ์มหาราช (ค.ศ. 1629-1688) จากสามเหล่ียมการค้า (Triangle Trade 

Network) ในสามประเทศ คือ ญ่ีปุ่น อินเดีย และสยาม ซ่ึงบริษัท VOC ทำาประโยชน์

จากการค้าของประเทศอ่ืนได้โดยไม่ต้องนำาทรัพยากรประเทศตัวเองมาเก่ียวข้อง 

สามเหล่ียมการค้าน้ีเป็นไปเพ่ือสนับสนุนฐานอำานาจทางเศรษฐกิจสำาคัญของชาวดัตช์

ท่ีปัตตาเวีย (อินโดนีเซียในปัจจุบัน) ซ่ึงถูกบริษัท VOC ครอบครองอย่างเบ็ดเสร็จ 

แตกต่างไปจากท่าทีท่ี VOC มีต่อสยาม

 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า บริษัท VOC ไม่ประสงค์ท่ีจะครอบครองสยาม 

คือเหตุการณ์ในช่วงปี ค.ศ. 1663 เม่ือสยามพยายามเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังญ่ีปุ่น

ด้วยตนเอง บริษัท VOC จึงตอบโต้การกระทำาดังกล่าวโดยนำากองทัพเรือมาข่มขู่ท่ี

ปากอ่าว ต่อมา เม่ือสภาพการณ์กลับมาเป็นดังเดิม บริษัท VOC ก็มิได้มีท่าทีท่ีจะ

ยึดครองอย่างเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากผลประโยชน์ไม่มากพอ และอาจบริหารงานได้ไม่

ดีเท่ากับระบบเดิมท่ีเป็นอยู่ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงในสามเหล่ียมการค้าของ

บริษัท VOC ในช่วงเวลาถัดมา (ค.ศ. 1767-1800) ยังช่วยยืนยันสมมติฐานข้างต้น

ด้วย กล่าวคือ หลังการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของสยาม การค้าของบริษัท 

VOC ก็เปล่ียนการจับกลุ่มเป็นสามเหล่ียมการค้าเสียใหม่ อันประกอบไปด้วย ญ่ีปุ่น 

อินเดีย และชวา แต่ไม่มีสยามอยู่อีกต่อไปเน่ืองจากหมดผลประโยชน์ทางการค้าแล้ว 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจข้างต้นนำามาสู่ข้อสรุปเบ้ืองต้นข้อแรกว่า ประเทศมหาอำานาจ

จะครอบครองประเทศขนาดเล็กหรือไม่ข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับ

 นอกจากน้ี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการค้าระหว่างประเทศ

ควรจะส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปได้ง่ายข้ึนและลดความขัดแย้งในการแย่งชิง

ผลประโยชน์ลง แต่ปรากฏว่า ในปลายรัชสมัยพระนารายณ์ (ช่วง ค.ศ. 1688) ความ

ขัดแย้งระหว่างสองขั้วอำานาจคือ ฝ่ายข้าราชการ นำาโดยออกพระเพทราชา กับ 

ที่ปรึกษาระดับสูงของพระนารายณ์ นำาโดยคอนสแตนติน ฟอลคอน กลับสูงขึ้น

ซึ่งขัดกับความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า หากมีความสมดุลทางอำานาจมากขึ้นจะไม่ก่อให้

เกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำานาจ

 ในขณะน้ัน อำานาจในการจัดสรรทรัพยากรมีความคลุมเครือ ไม่อยู่ท่ีฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงชัดเจน ตอกล่ิมให้ความขัดแย้งปะทุข้ึนมา ท้ังน้ี ในสภาวะเดิมในช่วงก่อนหน้าน้ัน

ผลประโยชน์เป็นเร่ืองแน่นอนจึงทำาให้แต่ละฝ่ายต่างยอมรับข้อเสนอจากการจัดสรร

อำานาจ ในทางตรงกันข้าม ในช่วงปลายรัชสมัยไม่มีพันธกรณีใด ๆ ท่ีจะรับประกันผล

ประโยชน์ของแต่ละฝ่าย เน่ืองจากโครงสร้างในสังคมอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอด

เวลา สถานการณ์เช่นน้ีจึงนำามาสู่การตัดสินใจต่อสู้แย่งชิงอำานาจของแต่ละฝ่ายในช่วง

ก่อนการส้ินสุดรัชสมัย เน่ืองจากผลประโยชน์ท่ีจะได้รับและโอกาสชนะจากการรบใน

ช่วงเวลาดังกล่าวมีมากกว่าการรบในช่วงเวลาท่ีอำานาจอยู่ในมือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่างชัดเจน

เวทีสัมมนา 07

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วยโลกาภิวัตน์
กับความเหลือมลำาในอดีต่ ้

เพ็ชรธนา เพ็ชรย้อย
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

้

้

้

้

ประเทศมหาอำานาจกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยความเหลือมลำา
และนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

่ ้ แผนทีกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2206 ่



ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 2/2521
ไปรษณีย์หน้าพระลาน

เหตุขัดข้องนำาจ่ายผู้รับไม่ได้
กรุณาส่ง

ลงชื่อ....................................................

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 10200

1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับตามกำาหนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
8. อื่น ๆ

 ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจหลังรัชสมัย

พระนารายณ์ชะงักไปจนถึงจุดหนึ่ง ถึงแม้ว่าสยามจะยังคงรักษาระบบโครงสร้าง

ชนช้ันทางสังคมแบบเดิมไว้ได้ แต่อีกสองร้อยปีต่อมาก็พบกับการเปล่ียนแปลง และ

เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีผ่านมาน้ันไม่ได้มีการปรับตัวเท่าท่ีควร การเปล่ียนแปลงจึงย่ิงทวี

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

 ในศตวรรษท่ี 19 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลักดันให้สยามล้มเลิก

ระบบบังคับเกณฑ์แรงงาน ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำาให้ประสิทธิภาพในการ

ผลิตสูงข้ึน ประเทศมหาอำานาจสามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนตำาลง ส่งผลให้ราคา

สินค้าอุตสาหกรรมในโลกลดลง อย่างไรก็ดี เพ่ือไม่ให้ราคาสินค้าอุตสาหกรรมลดลง

มากเกินไป ประเทศมหาอำานาจจึงจำาเป็นต้องทำาให้ประเทศขนาดเล็กใช้ประโยชน์

จากสินค้าอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยการสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรี รูปแบบการผลิต

ของสยามจึงเปล่ียนไปเพ่ือการส่งออก ส่งผลต่อระบบบังคับเกณฑ์แรงงานท่ีค่อย ๆ

ปรับตัวอยู่แล้ว มีอันต้องล้มเลิกไป

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ค.ศ. 1782-1855) ระบบการค้ายังคงผูกขาด

ที่ชนชั้นปกครอง โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่สืบเนื่องจากรัชสมัยพระ

นารายณ์ ไม่ได้ทำาให้เกิดการเติบโตอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวเฟ่ืองฟู

และข้อห้ามในการส่งออกข้าวเน่ืองจากภาวะสงครามหมดไป ทำาให้ระบบโครงสร้าง

เชิงสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับการเกณฑ์แรงงานเร่ิมปรับตัว โดยเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็น

ไปในรูปแบบการแบ่งปันผลผลิตกันมากข้ึน (output sharing) ทำาให้แรงงานทำางาน

ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากตัวเองได้ประโยชน์จากการผลิต ประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจในช่วงเวลาน้ีนำามาสู่ข้อสรุปเบ้ืองต้นข้อท่ีสองว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเชิงสถาบันในประเทศขนาดเล็ก

 ในช่วงศตวรรษที่ 17 โลกาภิวัตน์ไม่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมลำา 

เน่ืองจากการส่งต่อเทคโนโลยีและท่าทีของประเทศมหาอำานาจ ไม่ได้มีนัยยะสำาคัญ

ต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบันหลักของสยาม อย่างไรก็ตาม หากความ

เติบโตทางเศรษฐกิจดำาเนินต่อไปอย่างถาวรอาจเร่งให้ความเหล่ือมลำาจากโครงสร้าง

ทางสังคมท่ีเป็นอยู่ให้สูงข้ึน

 ขณะท่ีในศตวรรษท่ี 19 โลกาภิวัตน์กลับส่งผลในทางลบต่อความเหล่ือมลำา

อย่างมีนัยยะสำาคัญ โดยในระยะแรกนั้น โลกาภิวัตน์ส่งผลผ่านการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างสถาบันหลักคือระบบการควบคุมแรงงาน ทำาให้ชาวไร่ชาวนาสามารถ

แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการส่งออกได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดมาน้ัน 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับข้ึนอยู่กับการควบคุมท่ีดินและปัจจัยการผลิต ซ่ึงนำา

มาสู่ข้อสรุปว่า ท้ายท่ีสุดแล้ว ประเทศขนาดเล็กและการกระจุกตัวของความเหล่ือมลำา

ไม่สามารถดำารงได้ตลอดไปเม่ือประสบกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดโลก

 ศ.ดร.อารยะ กล่าวสรุปท้ิงท้ายว่า บทเรียนทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจข้าง

ต้นแสดงให้เห็นนัยยะของโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีต่อความ

เหล่ือมลำา ปัญหาความเหล่ือมลำาจะข้ึนอยู่กับการถือครองความรู้ และทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีความรู้ หากมีการกระจายอย่างเท่าเทียมก็จะช่วยลดความเหล่ือมลำาได้ 

นอกจากน้ี เทคโนโลยียังมีข้อดีท่ีแตกต่างจากท่ีดินหรือทุน คือ เทคโนโลยีน้ันสามารถ

แพร่กระจาย (spillover) และเป็นสินค้าสาธารณะ ในแง่น้ี เทคโนโลยีจะช่วยลด

ความเหล่ือมลำาได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการควบคุมเทคโนโลยีของ

กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็จะยังคงมีอยู่ เพราะฉะน้ันจึงข้ึนอยู่กับว่า แรงขับ

สองแรงน้ีทางใดจะชนะ ซ่ึงจะมีนัยยะสำาคัญต่อความเหล่ือมลำาในอนาคตต่อไป

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับโครงสร้าง
เชิงสถาบันในประเทศขนาดเล็ก

โลกาภิวัฒน์กับความเหลื่อมลำา้

ผู้สนใจชมวิดีโอของงานสัมมนาย้อนหลัง
 สามารถรับชมได้ที

https://youtu.be/5Z-_tYcz7O0
หรือแสกน QR code
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