ความหมาย กลวิธีการศึกษา และสถานะความรูประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
พรรณี บัวเล็ก

1. ความหมายและกลวิธีการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนเรื่องเกี่ยวกับการดํารงอยูและวิถีชีวิตของมนุษยในอดีต
ดวยเหตุนี้ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องของมนุษยทั้งทางดานกายภาพและจิตภาพ เปน
เรื่องของความมีเหตุผลและไรเหตุผล รวมทั้งเรื่องลักษณะของความคิด สังคมและวัฒนธรรมที่
ปรากฏทั้งในฐานะของปจเจกและกลุมชน ในการศึกษาจําเปนตองอาศัยการตีความหรือการ
อธิบายอยางกว างขวาง ดังนั้นเนื้อหาของวิชานี้จึงไมได อยูเฉพาะเหตุการณทางเศรษฐกิจ
เทา นั้ น ในกระบวนการวิเ คราะห ยัง จะต องเชื่อมโยง กับ เหตุก ารณท างการเมือง สั งคม
วัฒนธรรมและสถาบันตางๆฯ 1 ถึงแมวาประวัติศาสตรจะเปนศาสตรเฉพาะของตัวเอง แตการ
ทํ า ความเข า ใจประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ก็ จ ะต อ งเข า ใจประวั ติ ศ าสตร ส าขาอื่ น ๆด ว ย ทั้ ง
ประวั ติ ศ าสตร ก ฎหมาย ปรัช ญา ศาสนา ความสั ม พั นธ ร ะหว างประเทศ การทหาร ศิ ล ปะ
การแพทย และเทคโนโลยี เปนตน 2
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนสาขาที่ใชทฤษฏีในการศึกษา ในการใชทฤษฎีหรือกฎทั่วไป
ที่มีผูศึกษา และพิสูจนแลวจะชวยใหเราสามารถสรางความสัมพันธของขอมูล ทําใหขอมูลที่มี่อยู
ไมไรความหมาย และกอใหเขาใจทางใดทางหนึ่ง ทฤษฎีจะทําใหผูศึกษาเลือกใชขอมูลไดถูกตอง
ตรงกับปญหาที่กําลังวิจัยสามารถจัดระเบียบความสัมพันธระหวางขอมูล และอธิบายเหตุผลของ
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่กําลังศึกษาได ในกรณีที่ขอมูลที่กําลังศึกษาไมเขากับทฤษฎีเลย ผู
ศึกษาก็ตองกลับไปพิจารณาขอสมมุติฐานของทฤษฏีใหมพัฒนา หรือหาหลักทั่วไป หรือทฤษฏี
ใหมที่จะเขากันไดกับขอมูล การใชทฤษฎี และการปรับทฤษฎีกับขอมูลเชนที่กลาวมานี้เปน
วิธีการที่นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจใชเพื่ออธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจในอดีต เปนวิธีที่
ทําใหเขาถึงความจริงในประวัติศาสตรเศรษฐกิจใหมดวย
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจมักจะตองมีกรอบแนวคิดเปนเครื่องมือเพื่อวิเคราะห
ขอมูลและกรอบแนวคิดก็มาจากทฤษฎีเศรษฐกิจ ทฤษฏีจะทําใหสามารถอธิบายเหตุ และผลทํา
ใหขอมูลที่ไดมามีคามากกวาการรายงาน (report) ทําใหสามารถคาดการณอนาคตได และถา
หากการคาดการณผิดเราจําเปนตองหันกลับไปปรับทฤษฎีใหม การใชทฤษฎีชวยใหเกิดพลังใน
การอธิบาย ทฤษฏีชวยเชื่อมโยงความสัมพันธทางเศรษฐกิจเรื่องตางๆ ใหเขากับอยางเปนระบบ
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หากไมมีทฤษฎีแลวการเชื่อมโยงขอมูลจะเปนเรื่องลําบาก เชน ทฤษฎีชําระเงิน และภาวะเงิน
เฟอ หรือเงินฝดใหเขากันได
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจมีความเหมือนกับเศรษฐศาสตรตรงที่มีระเบียบวิธีการศึกษาและ
ใชเครื่องมือในการวิเคราะห เหมือนกัน ประเด็นสําคัญที่เปนพื้นฐานที่จะตองกลาวถึง มี 3
เรื่อง คือ 1.ผลิตอะไร 2. ผลิตอยางไร และ 3. จําแนกแจกจายผลผลิตอยางไร ซึ่งเปนไดทั้ง
การศึกษาภาพยอยและภาพใหญ ทั้ง 2 วิชา แตกตางกันตรงที่ประวัติศาสตรเศรษฐกิจมีเนื้อหา
เปนเรื่องของอดีตซึ่งอาจจะสืบเนื่องถึงปจจุบัน แตเศรษฐศาสตรเปนเรื่องของปจจุบัน3 เราอาจ
กลาววานักเศรษฐศาสตรนั้นอธิบายวาเศรษฐกิจเปนอยางไร แตนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
อธิบายวาในอดีตนั้นมันเปนอยางไร4 นอกจากนี้ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไมตองใชเทคนิคการ
วิจัยหรือคณิตศาสตรชั้นสูงอยางเศรษฐศาสตร
วิชาเศรษฐศาสตรและประวัติศาสตรเศรษฐกิจมีความเกี่ยวพันธกัน คือทั้ง 2 วิชาตองมี
ทฤษฏี การศึกษาก็ตองการหาทฤษฏี กฎเกณฑหรือหาตัวแบบ (model) เศรษฐศาสตรเปนสาขา
ทางสั ง คมศาสตร ซึ่ ง ต อ งอาศั ย บริ บ ทในการอธิ บ ายเช น เดี ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชวยทําใหทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรมีความนาสนใจขึ้นโดยเฉพาะทฤษฏี
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน ขอมูลทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจทําใหนักเศรษฐศาสตรตั้งสมมติฐาน
โดยตระหนัก ถึง ความแตกตา งในภูมิ หลัง ที่ แตกตา งกัน ตัว แบบที่ จะนํ า มาใช ก็ตา งกั น ดว ย
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชวยสรางทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร5
การแบงงานกันทําระหวางศาสตรทั้ง 2 คือ นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจในการสราง
และทดสอบตัวแบบของเศรษฐกิจในโลกปจจุบัน สวนนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนผูที่ตั้ง
คําถามวาวงเรื่อง (story rings)เหลานั้นเปนจริงหรือไมเมื่อใชกับเหตุการณกอนหนานี้และที่อื่นๆ
ดังนั้นนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจก็สามารถใชเครื่องมือตางๆที่นักเศรษฐศาสตรจัดหาไวให
ในทางกลับกัน นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจสามารถใหขอเสนอเกี่ยวกับตัวแปรและการยืดหยุน
ในทางสังคมศาสตรและทําใหเขาใจมากขึ้น ในปฎิสัมพันธพฤติกรรมทางเศรษฐกิจกับสถาบัน
ตางๆในสังคม6
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เหมือนกับประวัติศาสตรทั่วไปตรงที่ เนื้อหาเปนเรื่องราวใน
อดีต และในการศึกษาจะตองใชหลักฐานที่มีการตรวจสอบอยางรอบครอบ เพื่อใช ในการอางอิง
ความเปนจริงในอดีต ความแตกตางนั้นอยูที่ประวัติศาสตรมักจะยอนกลับไปศึกษาอดีตที่ยาว
ไกลแตนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจไมศึกษากลับไปในอดีตที่ยาวไกลมากนัก ประวัติศาสตร
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เศรษฐกิ จ ศึ ก ษาประเด็ น เฉพาะทางเศรษฐกิ จ และต อ งมี ก รอบคิ ด ทางเศรษฐศาสตร
นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจศึกษาอดีตอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อหากฎเกณฑ สรางตัวแบบ หา
กฎเกณฑทั่วไป เพื่อการทํานายอนาคต แตนักประวัติศาสตรศึกษาอดีตเพื่อทําความเขาใจอดีต
เท า นั้ น นั ก ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ แตกต า งกั บ นั ก ประวั ติ ศ าสตร ต รงที่ นั ก เศรษฐศาสตร ใ ห
ความสําคัญกับอนาคต แตนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจใหความสําคัญกับอดีตในการอธิบาย
สภาวการณหรือปรากฏการณในอดีต นักประวัติศาสตรเศรษฐกิจเห็นวาทฤษฎีและกรอบแนวคิด
จะทําใหหลักฐานสามารถรอยรัดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 7
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ มีลักษณะพิเศษที่ตางจากสาขาวิชาอื่นๆ 2 ประการ
คือ 1.ใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการวิเคราะห
2. ใชวิธีวิจัยที่บอยครั้งอางอิงกับตัวเลขหรือในบางกรณีก็ใชวิจัยสถิติ
2. สถานะความรูประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยสามารถแบงออกเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ ไม
ใชทฤษฎีและใชทฤษฎี การศึกษาวิชานี้ในระยะแรกเริ่มตนในกลุมผูนําไทยและชาวตางประเทศ
โดยนักประวัติศาสตรซึ่งไมใชทฤษฎี แตการศึกษายังเปนลักษณะการเลาเรื่อง เสนอขอมูลใน
อดีตยังไมเปนลักษณะการวิเคราะห
เจานายพระองคแรกที่ศึกษาวิชาการสาขานี้คือ พระองคเ จาดิลกนพรั ตน กรมหมื่น
สรรควิสัยนรบดี งานของทานคือ
“เกษตรกรรมในสยาม: บทวิเคราะหทางประวัติศาสตร
เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม” (Landwirtschaft in Siam : Ein Beitrag Zur
Wirtschaftsgeschichte des Konigreichs Siam) วิทยานิพนธปริญญาเอกเสนอที่มหาวิทยาลัย
ทูบิงเก็น (Tubingen) ประเทศเยอรมัน ในพ.ศ. 2447-2450(1904-1907) ทานทรงเปนคนไทย
คนแรกที่จบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร งานชิ้นนี้ไมมีการเผยแพรในวงกวางมากอน เพิ่งจะ
ไดพิมพเผยแพรเปนภาษาไทยโดยสํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีวิชิตวงศ ณ ปอมเพชรเปนผู
เรียบเรียง ในป พ..ศ. 2544 พระองคเจาดิลกนพรัตนเปนโอรสองคที่ 44 ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมารดาเปนเจาหญิงแหงเชียงใหม ทรงสําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศเยอรมัน จากนั้นก็ไดมารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดานการควบคุม
กําลังคน พระองคทรงทําอัตวินิบาตกรรมใน พ.ศ. 2455(1912) เมื่ออายุไดเพียง 29 ป หลังจาก
ที่คูหมั่นของพระองคซึ่งเปนเจานายทางเหนือเหมือนกันจมน้ําเสียชีวิต8 การตายของเจานาย
ทานนี้ไดทิ้งปริศนาในเชิงสาเหตุที่นําไปสูการตัดสินใจเชนนี้
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เนื้อหาของงานวิทยานิพนธเลมนี้ ฉัตรทิพย นาถสุภาและปรีชา เปยมพงศสาน ผูแปล
ตนฉบับภาษาเยอรมันไดสรุปวามี 3 ขอดวยกันคือ
1. เกษตรกรในสยามซึ่งเปนชาวนามีปญหาความยากจน การทํานาอยูในสภาพที่ลาหลัง
เปนวิธีการผลิตที่ลอกเลียนมาจากอินเดีย พึ่งน้ําฝนและแมน้ํา ใชเทคโนโลยีและเครื่องมือโบราณ
ไมใชปุย ทํานาครั้งเดียวแทบทุกแหงและที่อยูหางไกลออกไปยังเปนแบบการผลิตไวบริโภคเอง
นอกจากนี้สยามยังประกอบดวยชุมชนกลุมนอยตางๆจํานวนมาก ซึ่งบางกลุมยังเปนชนเผา
แสดงถึงการลาหลังในขั้นตอนของการพัฒนา ภายใตสภาพอันแลงแคนนี้ ครั้งหนึ่งในสมัยกรุง
ธนบุรี ชาวนาไดลุกฮือขึ้นครั้งใหญ
2. การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่5 เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ แมวาการ
ปฏิรูปจะเริ่มมาตั้งแตรัชกาลที่ 1 แหงพระบรมราชจักรีวงศ การเปลี่ยนแปลงเพิ่งมารวดเร็วใน
สมัยรัชกาลที่ 4และรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิกระบบพระคลังสินคาผูกขาดทําใหมีการคาขาวโดย
เสรี ราคาขาวดีขึ้น และชาวนาทํานาเพื่อจําหนายขาวเพิ่มขึ้นอยางมาก รัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิก
ระบบทาส ลดอํานาจอุปถัมภของตระกูลใหญ รวมอํานาจเขาสูรัฐสวนกลางและสรางระบบการ
คมนาคมคือทางรถไฟ พระองคเจาดิลกนพรัตนทรงชื่นชมการปฏิรูปของรัชกาลที่ 4 และรัชกาล
ที่5 ทรงเชื่อวาหากการปฏิรูปดําเนินตอไป ไทยจะเจริญขึ้นอีก เพราะไทยยังมีที่ดินที่จะขยายการ
เพาะปลูกอีกมาก พระองคทรงเสนอใหรีบจัดระบบที่ดินใหชาวนา เพราะการใหกูยืมกันในชนบท
เรียกดอกเบี้ยแพงมาก ทรงเสนอใหจัดตั้งระบบสหกรณเพื่อขอสินเชื่อ และรวมการจัดซื้อปจจัย
การผลิต ใหรัฐเปนผูนํากอน คือเปนผูจัดตั้งสหกรณเองในระยะแรก นอกจากนั้นรัฐตองสงเสริม
การศึกษาของพลเมืองเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามที่เปนขอจํากัดของรับคือการหารายไดเพิ่มจากการ
เพิ่มภาษีบางชนิด สิ่งนี้ยังถูกจํากัดอยู เราะสนธิสัญญากับตางประเทศหามไว ตองหาทางยกเลิก
กลาวไดวาพระองคเจาดิลกนพรัตนทรงมองเห็นความจําเปนของการปฏิรูป เพื่อใหราษฎรไทยมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และการปฏิรูปนี้ชนชั้นนําจะเปนผูกระทําเสียเอง
3. พระองคเจาดิลกนพรัตนทรงเห็นวาปญหาความยากจน, ความไมเจริญของชาวนา
ไทย เปนผลมาจากพฤติกรรมของชาวนาเองดวย คือในหลากกรณี ชาวนาใชจายเกินฐานะ, เลน
การพนัน, และจัดงานสนุกสนานอยางสิ้นเปลืองมาก, อีกทั้งศาสนาพุทธก็ทําใหชาวนาไทยมัก
นอย, ไมกระตือรือรน และไมแขงขันกับผูอื่น.”9
ฉัตรทิพย นาถสุภาและปรีชา เปยมพงศสาน ไดวิจารณวิจารณงานชิ้นนี้วาประเด็นที่
พระองคเจาดิลกนพรัตนทรงนําเสนอคือเรื่องความยากจนของชาวนาไทยและการปฏิรูปรากฐาน
ของสังคมไทยก็เปนประเด็นเดียวกับ “ขบถ ร.ศ. 130”และ “คณะราษฎร” เสนอเพื่อเปลี่ยนแปลง
การปกครอง นับวาพระองคเปนชนชั้นสูงองคแรกๆที่มีความคิดกาวหนา ทรงสนพระทัยชีวิต
ความเปนอยูของชาวนา และทรงพยายามกาทางแกไข แตวิธีการมองปญหาและวิธีแกไขของ
9

เรื่องเดียวกัน.หนา 31-32.
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พระองค เ น นด า นการปฏิ รู ป ที ล ะขั้น ตอนเปน หลั ก พระองค มิไ ด ท รงมี โ อกาสวิจ ารณ ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย หรือโครงสรางกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งขบวนการปฏิวัติทั้งสอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะราษฎรไดถือเปนแกนสาเหตุความยากจนของชาวนาไทย10
ชนชั้นนําที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรเศรษฐกิจอีกทานหนึ่งคือสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ เขียนเรื่อง “ตํานานภาษีอากร” เปนงานขนาดเล็กที่เลาเรื่องการเก็บภาษี
อากรในอดีต ขุนวิจิตรมาตราเขียนเรื่อง “ประวัติการคาไทย”(2486) เนื้อเรื่องบรรยายการคา
ของไทยตั้งแต สมัยโบราณ ( อาณาจักรฟูนัน ศรีวิชัย เจนละ และทราวดี) สมัยสุโขทัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรถึงสมัยรัฐนิยมสนับสนุนการพาณิชย พ.ศ.2485
11
งานชิ้นนี้เปนการเขียนประวัติศาสตรเศรษฐกิจแบบไมมีกรอบคิดตองการเพียงบรรยายสภาพ
การคาในอดีต ซึ่งเนนเรื่องราวของรัฐโบราณจนมาถึงกอนทําสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398
ความสําคัญของงานชิ้นนี้ อยูที่เปนงานชิ้นแรกของชาวไทยที่มีการศึกษาในลักษณะที่มีการ
คนควาและอางอิงอยางกวางขวาง โยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการคาตางประเทศและการเดินเรือ
สําเภาในอดีต หลักฐานที่นํามาใชก็หลากหลายทั้งหลักฐานไทยและหลักฐานตางประเทศ อีกทั้ง
ใชนิทานและตํานานชวยในการเลาเรื่องราวในประวัติศาสตรโบราณดวย
งานวิจัยทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งคือเรื่อง “การสํารวจเศรษฐกิจชนบทสยาม
1930-1931”(Siam Rural Economic Survey 1930-1931) ของ คาร ซี ซิมเมอรแมน Carle C.
Zimmerman แหงมหาวิทยาลัยฮาเวิรด เปนงานสํารวจเศรษฐกิจชนบทโดยเสนอตารางตัวเลข
มากมาย สรุปวาในค.ศ. 1920-1931 ไทยเปนเศรษฐกิจเปดอยูภาคหนึ่งคือภาคกลางสวนอีก 3
ภาค เปนภาคเศรษฐกิจที่พอเพียงในตัวเอง(self-sufficient region) ซิมเมอรแมนระบุวาปญหา
ของสยามมี 3 ประการสําคัญคือ 1. มีประชากรนอยเกินไป 2. ระบบสินเชื่อและระบบตลาดยังไม
พัฒนา และ 3.ขาดระบบทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาและสงเสริมความรูทางอุตสาหกรรม
งานวิชาการที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งเปนของ เจ โฮแมน แวน เดอร ไฮด (J.Homan van der
Heide) นายชางชลประทาน เขาเขียนบทความชื่อ “The Economical Development of Siam
during the Last Haft Century” ลงพิมพใน Journal of the Siam Society เลม 3 1906 เขาได
กลาววากอนค.ศ. 1855 เศรษฐกิจไทยเปนแบบพอเพียง (self-sufficient) เลี้ยงตัวเองได แวน
เดอร ไฮดไดเขียนรายงานขนาดกลาง เสนอใหประเทศไทยขยายการผลิตขาวโดยการสราง
ระบบชลประทานขนาดใหญทดน้ําจากแมน้ําเจาพระยา คือ General Report on Irrigation and
Drainage in the Lower Menam Valley

10

เรื่องเดียวกัน.หนา 32-33.

11

ขุนวิจิตรมาตรา “ประวัติการคาไทย” พิมพครั้งที่ 4 สํานักพิมพรวมสาสน กรุงเทพฯ 2516
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ตอมาในทศวรรษ 2490 มีนักวิชาการทางดานสังคมศาสตรใหความสนใจในวิชานี้มาก
ขึ้น ทฤษฎีจึงถูกนํามาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา ในระยะเวลาประมาณ 60 ป
ของการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ คือ เริ่มตนทศวรรษ 2490 ถึงสิ้นสุดป พ.ศ. 2550
สามารถแบงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยเปน 8 แนวทางยอยๆ
คือ 1. การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะหของนักประวัติศาสตร 2. การศึกษาโดยใชทฤษฎี
ความขัดแยง 3. การศึกษาโดยใชวิถีการผลิตแบบเอเชีย 4. การศึกษาหาเพื่อศักยภาพหรือ
พลังภายในสังคมไทย 5. การศึกษาโดยใชทฤษฎีนีโอคลาสสิก 6. การศึกษาโดยใชทฤษฎีพึ่งพิง
7. การศึกษาโดยใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองแบบผสม 8. การศึกษาแนวนิยมหรือแนว
นักหนังสือพิมพ และ9.การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่น
ในการจําแนกวิเคราะหแนวทางการศึกษาทั้ง 9 แนวทางนี้ ผูวิจัยใชการศึกษาแบบ
เลือกสรรผลงานประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่มีการอางอิง และกลาวถึงกันมากในวงวิชาการ แต
อยางไรก็ตามยังมีผลงานที่ดีและยอมรับในวงวิชาการอีกมากที่ผูวิจัยไมอาจหยิบยกมากลาวใน
รายละเอียดไดทั้งหมด การเรียงลําดับหัวขอในการนําเสนอ ผูวิจัยยึดหลักความเกี่ยวพันของ
เนื้อหาวิธีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผูอานเขาใจความแตกตางของแตละทฤษฎีและวิธีการศึกษาไดดี
นักวิจัยบางทานอาจมีแนววิธีการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจมากกวาหนึ่งแนวทาง บางทาน
มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการศึกษาเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป หรือนักวิชาการบางทานอาจ
ใชหลายๆ แนวทางในการศึกษา ซึ่งเปนการยากที่จะจัดกลุมไดอยางลงตัว แตอยางไรก็ตาม
ผูวิจัยไดใชลักษณะแนวทางการศึกษาที่เดนที่สุดในงานแตละชิ้นในการจัดกลุม นอกจากนี้ใน
งานเขียนชิ้นนี้ผูเขียนจะยังไมกาวเขาสูประวัติศาสตรทองถิ่นซึ่งในระยะหลังนี้มีการศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจมากขึ้น รายละเอียดของการศึกษา 9 แนวทางมีดังนี้
1) การศึกษาแนวพรรณนาวิเคราะหของนักประวัติศาสตร กลุมนี้ตองการเสนอ
เรื่องราวทางเศรษฐกิจในสังคมชวงเวลาหนึ่ง ไมตองการอภิปรายเรื่องกฎเกณฑในการดํารงอยู
หรือการเติบโตของเศรษฐกิจ การนําเสนอเรื่องราวจึงเปนลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห ไม
ตองการชี้ในเรื่องความสัมพันธระหวางกลุมเศรษฐกิจกับรัฐหรือทุนตางประเทศ อาจกลาวสรุป
อยางงายๆ ก็คือ การศึกษาของกลุมนี้ไมมีทฤษฎีหรือตองการชี้ประเด็นที่เปนปญหาในการ
วิ เ คราะห ห รื อ ทฤษฎี ต อ มา เป น เพี ย งต อ งการเสนอปรากฏการณ ใ นทางประวั ติ ศ าสตร
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจแนวนี้อาจกลาวไดวาเปนแนวทางที่เกาที่สุดและมีลักษณะ
คลายการเลาเรื่องแตการศึกษาในลักษณะนี้มีขอดีคือ สามารถสรางขอสรุปตางๆจากขอมูลและ
หลั ก ฐานที่ เ ป นจริ ง ทํ า ให ภาพประวัติศ าสตรที่ส ะท อนออกมาไมบิดเบี้ยวมาก ถึงแมภ าพ
เหลานั้นจะขาดความคมชัดก็ตาม
ผูที่ถือวาเปนผูที่บุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยในลักษณะการศึกษาที่มี
การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจคือ หลวงวิจิตรวาทการ เขียนเรื่อง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของ

6

...ความหมาย กลวิธีการศึกษา และสถานะความรูป ระวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ………………………………….. ¾

7

ไทย เปนคําสอนที่ใชบรรยายใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป พ.ศ. 249312 หลวง
วิจิตรกลาวถึงวิชานี้ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรวา “ในบรรดาวิชาสาขา
ใหญที่เราศึกษาเลาเรียนกันในเมืองไทยนั้น ดูเหมือนวาเศรษฐศาสตรจะเปนสาขาที่เราลาหลัง
ที่สุด หมายความวาเราเพิ่งเริ่มเรียนกันจริงจังเมื่อมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนี้เอง"
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาติอื่นๆ ในเอเชียดวยกันไมวาจะเปนจีนและญี่ปุนก็ไดศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตรกาวหนาไปมากแลว คําวา Economics หรือ Political Economic ก็ยังไมมีใครคิด
วาจะเรียกในภาษาไทยวาอะไร เราไมเขาใจวาเศรษฐศาสตรจะเปนวิชาสําคัญสําหรับชีวิตของ
ชาติและประชาชนหลวงวิจิตรฯ กลาววาในขณะที่วิชาอื่นๆ กาวหนาไป แตสังคมไทยยังไมนึก
ฝนถึงวิชาเศรษฐศาสตรเลยเนื่องจากวิชานี้ถูกกีดกันออกจากการศึกษาของสังคมไทย ตํารา
เศรษฐศาสตรเลมแรกชื่อวา “เศรษฐวิทยา” เขียนโดยขาราชการผูใหญชื่อ พระยาสุริยานุวัติ
อดีตอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีส เปนตําราที่มีคนสนใจกันมากแตรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราช
วิจารณประณามหนังสือเลมนี้จนไมสามารถจะเผยแพรตอไปได โดยทรงกลาววาเศรษฐวิทยา
ไมมีฐานะที่จะเปนวิชาการเพราะพวกนักปราชญทางวิชานี้ เชน อดัม สมิทก็ไมเห็นมั่งมีเปน
เศรษฐี เมื่อพวกเจาตําราเองก็ไมร่ํารวย จะเปนวิชาสอนคนไดอยางไร
หลวงวิจิตรวาทการบรรยาย การศึกษาเศรษฐศาสตรเกือบจะกลายเปนอาญาแผนดิน
ทําใหไมมีใครกลาเขียน ตําราหรือทําการศึกษาอยางเปดเผย การที่รัชกาลที่ 6 ทรงประณาม
วิชานี้ไมไดมาจากการไมเห็นคุณคาในวิชานี้แตมาจากวิชานี้จูงใจไปในทางปฏิวัติ ซึ่งมาจาก
เหตุการณบางเรื่องที่เกิดขึ้นในรัชกาลนั้น ทําใหเห็นความจําเปนที่จะตองปองกันการปฏิวัติเพื่อ
มิใหบังเกิดขึ้น จึงตองทรงประณามวิชาเศรษฐศาสตร ทั้ง ๆ ที่คงจะทรงทราบอยูแลววาเปน
วิชาที่มีคุณคาอยางยิ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 7 สมเด็จกรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงดํารงตําแหนง
เสนาบดี กระทรวงพาณิชย
ซึ่งเปนกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม ทรงเปนเจานายพระองคแรกที่
สนับสนุนการศึกษาเศรษฐศาสตร และไดหลีกเลี่ยงการใชคํา “เศรษฐศาสตร” หรือ “เศรษฐ
วิทยา” ซึ่งเปนคําที่มีปญหาในรัชกาลที่ 6 มาใชเปนคําวา “คหกรรม” สําหรับแปลคําวา
Economics แตคนทั้งหลายยังชอบใชคําวาเศรษฐกิจหรือเศรษฐวิทยาอยูเสมอ ภายหลังไดมี
การยอมใหสอนวิชานี้ไดบางโดยเริ่มสอนเปนสวนหนึ่งของวิชาครู เรียกวา เศรษฐวิทยา ครั้น
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบบรัฐธรรมนูญคําวา “เศรษฐกิจ” ก็ไดใชกันอยางเต็มที่
สวนคําวา “คหกรรม” ไดสูญสิ้นไป
ในเรื่องคํากลาวที่วาเศรษฐศาสตรเปนเรื่องปฏิวัติ หลวงวิจิตรวาทการอธิบายวาเพราะ
การที่จะปรับปรุงชีวิตเศรษฐกิจของประชาชนใหดีขึ้นนั้นไมสามารถจะทําไดดวยวิธีอื่นนอกจาก
ปฏิวัติ เมื่อประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้น ถาขาวปลาอาหารและโภคทรัพยที่มีอยูเทาเดิม ความ
ขาดแคลนก็ยอมบังเกิดขึ้นและผูที่ตองประสบเคราะหกรรมก็เปนคนสวนใหญเพราะวาแรงงาน
12

วิจิตรวาทการ. หลวง "คําสอนเรื่องประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย" วิจิตรวาทการอนุสรณ หนังสือ
อนุสรณงานศพหลวงวิจิตรวาทการ, 2505, หนา 33-36.
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ของคนสวนมากมักจะตกไปเปนผลไดของคนสวนนอย การที่จะแกไขสถานการณอยางนี้ ก็
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และการเปลี่ยนแปลงอยางมากนั้นจําตองทําดวยวิธีการ
ซึ่งเรียกกันวา “ปฏิวัติ” แตการปฏิวัติไมจําเปนตองเปนเรื่องยุงยากจลาจลหรือเสียชีวิตเลือดเนื้อ
เสมอไป การปฏิวัติบางเรื่องอาจทําไดดวยความสงบเรียบรอยถาหากวาการปฏิวัตินั้นมาจาก
เบื้องบน คือผูที่กําลังถืออํานาจนั้นทําการปฏิวัติเสียเอง หลวงวิจิตรไดกลาววาประเทศไทยเรา
ไดผานการปฏิวัติที่ยิ่งใหญมาแลวในสมัยรัชกาลที่ 5 คือการเลิกทาส เลิกใชแรงงานไพร เปลี่ยน
ระบอบการภาษีอากรและเปลี่ยนวิธีการปกครองทั้งหมด ซึ่งตองนับวาเปนการปฏิวัติอยางใหญ
รัชกาลที่ 5 ทรงทําสําเร็จไดโดยปราศจากเหตุรายในบานเมือง การที่ทําไดสําเร็จมาจากความ
สุขุมรอบคอบของวิธีการดําเนินการและที่สําคัญคือ เปนการปฏิวัติจากเบื้องสูง ซึ่งผูมีเอกสิทธิ์
หรืออภิสิทธิ์ไดยอมเสียสละเอง เพื่อผลดีอันยั่งยืนแกคนทั่วไป แตถาเปนการปฏิวัติจากเบื้องต่ํา
แลว ก็มักเปน เหตุการณรายแรงถึงกับเสียเลือดเสียเนื้อ
การปฏิวัติในสังคมหากขาดจุดหมายทางเศรษฐกิจก็จะเปนการปฏิวัติที่ไมยั่งยืน และถา
หากเปนการแตชวงชิงอํานาจกันแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของพลเมือง การ
ปฏิวัติเชนนี้ก็ถือวาเปนอาชญากรรม หลวงวิจิตรกลาววา งานที่ทําโดยถูกตองตามวิชาการทาง
เศรษฐศาสตรนั้นยอมใหผลใหญหลวงและยั่งยืน ผลของงานไมใชเห็นไดในปจจุบันหรือแกไข
ป ญ หาเฉพาะหน า เท า นั้ น แต ค วามถู ก ผิ ด ในนโยบายเศรษฐกิ จ จะเป น ผลดี ห รื อ ผลร า ยแก
ประเทศชาติ ไ ปตลอดเวลาอี ก หลายร อยป การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ของไทยจะมี
ประโยชน การคนควาในทางนี้จะทําใหเราไดพบความจริงหลายประการ และจะไดใชความรูใน
วิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไปแกไขความบกพรองเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
หลวงวิจิตรวาทการวิจารณสังคมไทยในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตนวา เปน
สังคมศักดินาซึ่งเกิดจากการรับวัฒนธรรมขอม เปนระยะที่สังคมไทยเพาะเชื้อแหงความลาหลัง
ในหลายเรื่องดวยกัน เชนในเรื่องที่เอาคนชาติเดียวกันลงเปนทาส ซึ่งเปนระบบอยุธยาและ
ใชตอมาจนถึงตนสมัยกรุงรัตนโกสินทรรวมเวลา 500 ปนั้น ไมแตจะทําความทุกขยากใหแก
ประชาชนพลเมืองตลอดมาเทานั้น ยังทําใหลักษณะนิสัยของพลเมืองเสื่อม ระบบที่เอาคนลง
เปนทาสหรือทํางานเขาเดือนใหผลประโยชนแกนายนี้ไดสรางนิสัยเกียจครานออนแอใหแกชาว
ไทย เพราะทาสและไพรเคยตองทํางานโดยถูกบังคับทําแลวก็ไมไดผลอะไรแกตัว ผลที่ไดจาก
แรงงานอันเหนื่อยยากของตัวเองเปนของนายทั้งนั้น ไมรูวาจะอุตสาหะทําไปทําไม หลบได
เปนหลบ เลี่ยงไดเปนเลี่ยง การทํางานเปนของนาอายนาขายหนา เพราะแสดงการเปนไพร
เปนทาสจึงตองทํางาน การนอนกินหรือมีชีวิตอยูโดยไมตองทําอะไรถือวามีเกียรติ การอวดได
วา “ไมทําอะไรฉันก็มีกิน” เปนการแสดงเกียรติศักดิ์อยางสูง คนที่จะเอาตัวรอดก็คือ คนประจบ
ใหนายรัก ยอมผอนหนักใหเปนเบาและบางทีก็เลื่อนฐานะใหสูงขึ้นไป เปนลัทธิแสวงหาที่พึ่ง
ซึ่งไดเกิดขึ้นและฝงแนนในนิสัยของคนไทย ใครที่ผดุงฐานะของตัวขึ้นไดก็เชื่อวาเพราะมีที่พึ่งดี
ไม ใ ช เ พราะการก อร า งสรา งตัว เอง ลัก ษณะนี้เ ป นลั กษณะอ อ นแอของคนไทยที่ เ ป น ผลสื บ
เนื่องมาจากระบอบที่เอาคนชาติเดียวกันเปนไพรเปนทาสมาตลอดเวลา 500 ป การที่ชาติไทย
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ไมสํานึกในการคาและอุตสาหกรรมก็เพราะคนไทยตองเปนทาส เปนไพรทํางานใหนายมา
ตลอด 5
ศตวรรษ และงานที่ทํานั้นก็เปนแตงานขุดดิน ฟนหญา ทําไร ทํานา แล ว
ผลประโยชนทั้งหมดก็ตกอยูแกนาย ระบอบการปกครองแบบอยุธยาที่ตกทอดมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรเปนระบบที่บาปกรรม ทําความเสื่อมโทรมใหแกชาติและนิสัยของพลเมืองไทยซึ่ง
จะตองการเวลาอีกชานานกวาจะสรางลักษณะอยางพลเมืองในระบบสุโขทัยที่มีลักษณะพึ่ง
ตัวเองใหกลับคืนมา13
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยของหลวงวิจิตรวาทการ มุงวิจารณระบบเศรษฐกิจในสมัย
อยุธยาจนถึงตอนตนรัตนโกสินทร ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญถึงความออนแอในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงที่มาจากสวนบนที่รัชกาลที่ 5 ทรงดําเนินการถือวาเปนการ
ปฏิวัติที่ทําใหสังคมเจริญขึ้นและไมเสียเลือดเสียเนื้อ
นักประวัติศาสตรที่สําคัญในกลุมนี้อีกทานหนึ่งคือ ชัย เรืองศิลป ผลงานทางดาน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชัย เรืองศิลปมี 2
ชิ้นดวยกัน คือ ประวัติศาสตรไทยดาน
14
เศรษฐกิจ (ตั้งแตโบราณ - พ.ศ.2399) และ ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ดาน
เศรษฐกิจ15 งานทั้ง 2 ชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของงานประวัติศาสตรที่ชัย เรืองศิลปคนควาระหวาง
พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ.2518 ซึ่งเปนปสุดทายของชีวิต ประวัติศาสตรไทย พ.ศ.2352-พ.ศ.2453
พิมพเมื่อป พ.ศ.2522 สวนประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ (ตั้งแตโบราณ-พ.ศ.2399) พิมพ
ครั้งแรกในป พ.ศ.2533 หลังจากชัยเสียชีวิตไปแลว 15 ป งานทั้ง 2 ชิ้นไดทําใหสังคม
ตระหนักถึงคุณคาของคนที่เสียสละทุมเทชีวิตเพื่อการคนควาสังคมไทยอยางแทจริง
ชัย เรืองศิลป เชื่อวาเศรษฐกิจในสมัยโบราณไมวาจะเปนประเทศในทวีปยุโรปหรือ
เอเซีย อัฟริกา นั้นเหมือนกัน คือ มักจะเริ่มตนเปนเศรษฐกิจหมูบานกอน คือแตละหมูบาน
ทํามาหากินแตพอกินพอใช และพยายามทําทุกอยางที่พอจะทําไดเพื่อจะไดไมตองพึ่งหมูบาน
อื่น ชาวบานมักจะเกี่ยวดองเปนญาติพี่นองพวกพองกัน ชัย เรืองศิลป นับวาเปนนักวิชาการ
คนแรกที่จุดประเด็นประวัติศาสตรเศรษฐกิจเริ่มตนที่หมูบาน ภาพประวัติศาสตรเศรษฐกิจของ
ชัย เปนภาพชีวิตการดิ้นรนตั้งถิ่นฐานทํามาหากินของผูคน นับตั้งแตกลุมของคนไทยเคลื่อน
ตัวจากลานนาลงมาสูแมน้ําเจาพระยา การตั้งบานการตั้งเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยา สังคม
เริ่มตนจากการตั้งบานกอนเมื่อบานขยายตัวเปนหลาย ๆ หลังจึงเขยิบฐานะเปนเมือง เมืองและ
บานจึงเปนหนวยของการปกครองมาตั้งแตโบราณ ชัยเสนอภาพการทํามาหากินของคนไทย
13

เลมเดิม, หนา 72.
ดูชัย เรืองศิลป. ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ(แตโบราณ - พ.ศ.2399). สํานักพิมพตนออ :
กรุงเทพฯ, 2533 หนา 20.
15
ดูชัย เรืองศิลป. ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352 - 2453 ดานเศรษฐกิจ . มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร, 2522.
14
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ตางจากของคนอื่น คือ เสนอเรื่องการทํานา พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานา การคัดเลือก
เมล็ดพันธุขาว เครื่องมือเครื่องใช ผลผลิตของการทํานา ซึ่งภาพเหลานี้เปนภาพชีวิตของผูคน
ในสังคม ภาพของหญิงที่นั่งทอผา การแตงกายสตรีสมัยโบราณฯ ภาพเหลานี้ชัยเห็นวาเปน
เรื่องราวการทํามาหากินของคนในสังคม ดังนั้นจึงเปนเรื่องราวทางเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชัย เรืองศิลป สะทอนแงมุมบางอยางที่คนอื่นมองไมเห็น
ทําใหประวัติศาสตรเศรษฐกิจมีสีสัน มีการเคลื่อนไหวและเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตสมัย
อยุธยา ชัย เรืองศิลปกลาวถึงการทํานาเพื่อขายนั้นมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ชาวนาที่ทํานาเพื่อ
ขายจะเปลี่ยนฐานะเปนชาวนาที่ร่ํารวยสามารถซื้อทาสไวใชงาน จางคนรับราชการแทนได ซื้อ
สินคาจากตลาดมาบริโภค แตชาวนากลุมนี้ก็จํากัดอยูเฉพาะลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ซึ่งเปน
แหล ง ทํ า นาใหญ ที่ สุ ด ส ว นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ชาวนาส ว นใหญ ยั ง คงทํ า นาเพื่ อ เลี้ ย งตั ว การ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ครั้ ง ใหญ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารทํ า สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง ซึ่ ง ทํ า ให ข า ว
กลายเปนสินคาออกที่สําคัญที่สุด มีการขยายพื้นที่ทํานาอยางรวดเร็ว มีโรงสีมือและโรงสี
เครื่องจักรเกิดขึ้นมากมาย เรือกําปนถูกนํามาใชแทนที่เรือใบในการบรรทุกสินคา และราคา
ขาวที่แพงทําใหสินคาอื่นๆ แพงตามขึ้นดวย ซึ่งมีผลกระทบตอระบบศักดินาที่เจานายนิยม
เลี้ยงทาสไวใชไมอาจจะเสียคาใชจายที่เพิ่มขึ้นได ระบบนี้จึงตองเลิกไปในที่สุด
กลาวโดยสรุปชัย เรืองศิลป เปนนักประวัติศาสตรที่ตองการสรางภาพประวัติศาสตรจาก
ขอมูลขอเท็จจริง เปนภาพประวัติศาสตรที่สะทอนจากชีวิตของสามัญชนที่ตองดิ้นรนตอสูเพื่อให
มีชีวิตรอดนับตั้งแตโบราณมาในสมัยที่รัฐศักดินาเขมแข็งจนกระทั่งรัฐศักดินาไดเริ่มผอนคลาย
ความเข ม งวดลง ความสั มพัน ธกั บการค าต า งประเทศทํ าชีวิ ต ของชาวบานเปลี่ย นแปลงไป
อยางไร
นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจในแนวนี้ที่มีชื่อเสียงอีกทานคือ สารสิน วีระ
ผล เขียนวิทยานิพนธปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฮารเวิรด (Harvard University) เรื่อง
Tribute and Profit : Sino Siamese Trade (1652 - 1853)16งานชิ้นนี้พิมพเผยแพรในนามของ
มหาวิทยาลัยฮารเวิรดในป พ.ศ. 2520 ผูเขียนไดกลาวถึงความเปนมาของงานชิ้นนี้วาเกิดขึ้น
ภายใตสภาวะการณในขณะนั้นที่มีการเปดความสัมพันธกับประเทศจีนอีกครั้งในป พ.ศ. 2517
ผู เ ขี ย นต อ งการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องไทยและจี น ในประวั ติ ศ าสตร และเห็ น ว า ในช ว ง
คริสตศตวรรษที่ 17 - 19 เปนชวงที่ไทยและจีนมีความสัมพันธอยางแนนแฟนที่สุดโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการคา นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวยังเปนยุคกอนสมัยใหมที่ตะวันตกจะแทรกตัว
เขามามีบทบาทสําคัญในภูมิภาค ในคริสตศตวรรษที่ 19 นักประวัติศาสตรมักจะใหความสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษมากกวาใหความสําคัญในชวงแรก และ
ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงอยางนาตื่นเตนในภูมิภาคนี้จะมาจากทุนนิยมตะวันตกก็ตาม แต
16

ดู Sarasin Viraphol. Tribute and Profit : Sino - Siamese Trade 1652 - 1853. Council on East
Asian Studies, Harvard University, 1977.
10

...ความหมาย กลวิธีการศึกษา และสถานะความรูป ระวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ………………………………….. ¾

11

การคาสําเภาระหวาง ไทย - จีนในชวงแรกของคริสตศตวรรษก็มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ
เชนกัน ขอสรุปที่วาการคา กอนคริสตศตวรรษที่ 19 เปนเพียงการคาในระบบเศรษฐกิจแบบ
โบราณและไมมีความสําคัญตอยุคใหมเลย อาจจะเปนขอสรุปที่รีบดวนเกินไป จําเปนที่ตองมี
การสํารวจอยางแนนอนกอน แตทั้งนี้มิไดหมายความวางานชิ้นนี้มีจุดมุงหมายที่จะคัดคาน
ขอสรุปที่ผานมา
งานชิ้นนี้จึงนับวาเปนงานชิ้นแรกที่เปดประเด็นการถกเถียง และตั้งคําถามกับขอสรุป
ทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจเดิมที่มองภาพเศรษฐกิจกอนทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่
4
เปนภาพเศรษฐกิจที่หยุดนิ่งแบบเศรษฐกิจโบราณ สารสินพบวาภายใตการคาในระบบ
บรรณาการกับจีนรัฐสยามไดผลประโยชนมาก ระบบการคานี้เปนระบบที่ปลายขางหนึ่งผูกขาด
โดยการคาของหลวงของสยาม กับอีกปลายอีกขางหนึ่งถือกรอบของระบบบรรณาการที่เขมงวด
ของจีน แตก็มีความยืดหยุนพอที่จะรองรับความตองการขยายการคาของสยาม การที่รัฐสยาม
ดําเนินการคาในระบบนี้อยางสม่ําเสมอมีสวนชวยใหการคาภายในสยามที่อยูภายใตการควบคุม
ของรัฐขยายตัวอยางมาก การคาในระบบบรรณาการกับจีนเปนชองทางการคาตางประเทศที่
สําคัญของสยาม สินคาราคาแพงจากสยามไดแก เขาสัตว งาชาง ไมยาง พริกไทย และ
สินคายุทธปจจัยตาง ๆ ไดแก ขาว สามารถขายไดราคาดีในตลาดการคาของจีนเนื่องจากสินคา
เหลานี้ เปนที่ตองการของชาวจีนมาก ขณะเดียวกันก็มีการนําเขาผาไหมเครื่องถวยชามจาก
จีนสําหรับราชสํานักและชนชั้นสูงของสยาม สินคาที่สยามนําไปขายในระบบบรรณาการนี้ลวน
เปนสวนเกินที่รัฐเก็บจากประชากร และเปนการคาที่ผูกขาดดําเนินการโดยรัฐ ระบบการคานี้
รุงเรืองมีพัฒนาการภายในตัวของมันเอง ซึ่งสามารถแบงออกเปนชวงๆ นับตั้งแตดําเนินการ
ตามกรอบอยางเขมงวดและมีความยืดหยุน จนกระทั่งสิ้นสุดในทศวรรษ 1850 เมื่อตะวันตก
เขามามีอํานาจทางการคาในเอเชียตะวันออก แมวาระบบการคาบรรณาการอาจทําใหชาวจีน
เขามามีบทบาทในเศรษฐกิจไทยอยางมาก ทําใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนแตก็ไมไดทําใหสยามพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
สารสินไดกลาววาในงานวิจัยชิ้นนี้ไดพยายามหักลางขอสันนิษฐานที่ยึดถือกันอยาง
แพรหลาย รวมทั้งทําการศึกษา ซึ่งไดยกตัวอยางมา 5 ประเด็นดวยกันคือ 1. การคาของสยาม
ไดหยุดนิ่งในช วงระหว าง พ.ศ. 2231-2398 (ค.ศ. 1688-1855) โดยปราศจากอิท ธิ พลของ
ตะวันตกที่เดนชัดในประเทศ 2. ทําการสํารวจหนาที่ของการคาในระบบบรรณาการของสยาม
ซึ่งนําไปสูการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสรางการจัดองคกรของการคาของหลวงที่สยามมีกับจีน 3.
ทําการสํารวจกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นที่กวางตุง เอหมึง และเมืองทาอื่นๆ ของจีนในบริบททาง
การคาจีนสยาม 4. ทําการสืบคนอยางละเอียดถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของการคาขาว
จีน-สยาม ซึ่งเปนตัวกระตุนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสยามกับสังคมจีนภาคตะวันออก
เฉียงใต และ 5. พยามสืบคนขั้นตอนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสยามในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ
จากเศรษฐกิจการเกษตรแบบเลี้ยงตัวเองเปนพื้นฐาน สูสิ่งที่คลายกับเศรษฐกิจแบบตลาด การ

11

...ความหมาย กลวิธีการศึกษา และสถานะความรูป ระวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ………………………………….. ¾

12

เพิ่มขึ้นของการคาตางประเทศในครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 17 การพัฒนาการเกษตรแบบ
พาณิชย และเศรษฐกิจผลิตสินคาและในทายที่สุดเศรษฐกิจเงินตราในคริสตศตวรรษที่ 19
การศึกษาของ สารสิน ทําใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวทางการคานับตั้งแตสมัยอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน สารสินไมไดโตเถียงในประเด็นวาสังคมไทยมีทุนนิยมเกิดขึ้นภายใน
หรือภายนอกสังคม เปนแตเพียงตองการชี้ใหเห็นวาในภูมิภาคเอเชียมีการเคลื่อนไหวทาง
การคา ซึ่งจีนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการคาแถบบริเวณนี้ และสยามเปนสาขาการคาหนึ่งของ
จีน และก็มีเมืองทาการคาที่สําคัญหลายแหงที่ติดตอการคากับจีน การนําเสนองานนี้ยืนอยูบน
หลักฐานทางประวัติศาสตรเปนสําคัญ ซึ่งผูศึกษาสามารถนํามาใชอยางหลากหลายมีทั้งเอกสาร
จากฝายจีน ไทย ญี่ปุน และบันทึกการคาของพอคาตะวันตก
การพยายามอธิบายประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยโดยใหความสําคัญกับการคาไดถูก
ศึกษาโดยนักประวัติศาสตร ซึ่งสวนใหญเปนผลงานวิทยานิพนธ ไดแก งานวิจัยของ ปาริชาติ
วิลาวรรณ ในป พ.ศ.2528 เรื่อง การคาของปาในประวัติศาสตรอยุธยา พ.ศ. 1893-231017
งานวิจัยของ คมขํา ดีวงษา ป พ.ศ.2531 เรื่อง บทบาทของการตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยา
ตอการคาภายในและภายนอก พ.ศ. 2173-231018 งานวิจัยของวรพร ภูพงศพันธ ป พ.ศ. 2542
เรื่อง ความเปนสังคมนานาชาติ ของพระนครศรีอยุธ ยา ตั้ งแตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.
176719 งานวิจัยของอดิศร หมวกพิมายป พ.ศ. 2531 เรื่อง กรมทากับระบบเศรษฐกิจไทย :
วิเคราะหโครงสรางและการเปลี่ยนแปลง ตั้งแตสมัยธนบุรีถึงการทําสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ.
2310-239820 งานวิจัยของกรกิต ชุมกรานต ป พ.ศ.2547 เรื่อง ความสัมพันธระหวางคนกลุม
ตางๆ ในทาเรือนานาชาติพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2133-223121 งานวิจัยของจิราธร ชาติศิริ ป
พ.ศ.2547 เรื่อง เศรษฐกิจสมัยธนบุรี22 และงานวิจัยของวรางคณา นิพันธสุกิจป พ.ศ.2548

17

ดู ปาริชาติ วิลาวรรณ การคาของปาในประวัติศาสตรอยุธยาพ.ศ. 1893-2310 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2528
18
ดู คมขํา ดีวงษา บทบาทของตลาดในเมืองพระนครศณอยุธยาตอการคาภายในและภายนอก พ.ศ.21732310 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2531.
19
ดู วรพร ภูพงศพันธ ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศ รีอยุธยา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่16ถึง ค.ศ.
1767 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร เอเขียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542.
20
ดู อดิศร หมวกพิมาย กรมทากับระบบเศรษฐกิจไทย :วิเคราะหโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต
สมัยธนบุรีถึงการทําสนธิสัญญาเบาวริงพ.ศ.2310-2398 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลง
กรมหาวิทยาลัย 2531.
21
กรกิต ชุมกรานต ความสัมพันธระหวางคนกลุมตางๆในทาเรือนานาชาติพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.
2133-2231 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2547.
22
ดู จิราธร ชาติศิริ เศรษฐกิจสมัยธนบุรี วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหา
วิทยาลัย 2547.
12
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เรื่อง กลุมคนที่สัมพันธกับการคาในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-231023 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย
ที่อธิบายถึงการคากับการกําเนิดเมืองไดแกงานวิจัยของมลิวรรณ รักษวงศ ป พ.ศ.2543 เรื่อง
กําเนิดและพัฒนาการของเมืองหาดใหญ พ.ศ. 2458-248424 และ งานวิจัยของ ศรีสุพร ชวง
สกุล ป พ.ศ.2547 เรื่อง ประวัติศาสตรทองถิ่นของเมืองสงขลา พ.ศ. 2385-247225
การศึกษาของงานเหลานี้สวนใหญเปนทํานองเดียวกับสารสิน วีระผล คือ ตองการ
ชี้ใหเห็นความสําคัญของการคากอนสนธิสัญญาเบาวริงโดยไมไดมุงหวังที่จะโตแยงขอทฤษฎีวา
มีกําเนิดระบบทุนนิยมเกิดขึ้นในสังคมไทยหรือไม และไมมีจุดมุงหมายเชิงทฤษฎี ภาพของ
การคาสวนใหญเปนภาพกวางๆ ซึ่งเปนการสํารวจเอกสาร มากกวาที่จะเจาะลึกลงไปในประเภท
การคา หรือลงลึก เขาไปในการผลิ ต สินคาประเภทตางๆ อี กทั้งยังไมให ภาพการผลิต และ
ความสัมพันธของคนในกระบวนการผลิต ทั้งนี้อาจจะมาจากความจํากัดในเอกสารและการศึกษา
ที่ไมมีจุดมุงหมายที่จะอธิบายภาพเหลานั้น แตขอดีก็คือ งานเหลานี้ไดเปดเผยเอกสารทั้งใน
และตางประเทศซึ่งเปนประโยชนแกการศึกษามาก
ประเด็นสําคัญที่งานเหลานี้ตองการชี้ใหเห็นภาพก็คือ 1. อยุธยามีฐานะเปนเมืองทา
การคานานาชาติจนกระทั่งเปนคลังสินคาของบริเวณนี้ทั้งสินคาปาและสินคาการผลิตในภาค
การเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมดินเผาตางๆ อีกทั้งเปนแหลงกระจายสินคาจากภายนอกดินแดน
ดวย โดยมีปจจัยทั้งภายนอกและภายในสนับสนุน ปจจัยเหลานั้นเกี่ยวพันกับสภาพทําเลที่ตั้ง
รวมทั้งสภาพการเมืองการปกครองและการคาทางทะเลที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 2. นอกจากการ
เปนเมืองทานานาชาติแลวอยุธยายังเต็มไปดวยชุมชนนานาชาติ มีทั้งชาวตางชาติที่มาจาก
เอเชียดวยกันและยุโรป ไดแก จีน ญี่ปุน แขกมัวร โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส
ภายในชุมชนนานาชาติมีความสัมพันธในลักษณะชวงชิงอํานาจทางการคาและการเมืองในรัฐ
ไทย 3. ชาวตางชาติเหลานี้นอกจากมีบทบาททางการคาตางประเทศแลวยังเขาสูระบบราชการ
ของไทยโดยเปนขุนนางชํานาญการ 4. การคาตางประเทศสงผลถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในของสังคมไทยดวยซึ่งมีทั้งทางดานการคาและการผลิต และ 5. แมแตการฟนตัวของ
บานเมืองสมัยกรุงธนบุรี รวมทั้งรัตนโกสินทรตอนตน ก็อาศัยการทําการคากับภูมิภาคและจีนใน
ระบบบรรณาการเปนสําคัญ

23

ดู วรางคณา นิพัทธสุกิจ กลุมคนที่สัมพันธกับการคาในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310 วิทยานิพนธดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2547.
24
ดู มะลิวรรณ รักษวงศ กําเนิดและพัฒนาการของเมืองหาดใหญ วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2543.
25
ดู ศรีสุพร ชวงสกุล ประวัติศาสตรทองถิ่นของเมืองสงขลา วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2547.
13
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การศึกษาแนวนี้เปนแนวของนักประวัติศาสตร ผลงานที่สําคัญชิ้นอื่นๆ ไดแก การ
พัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม 2481 - 2487 ของผาณิต รวมศิลป26
ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบตอสังคม พ.ศ. 2431 - 247527 และ
วิกฤตการณเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 "28 ของสุนทรี อาสะไวทย พระคลังขางที่กับ
การลงทุนธุรกิจในไทย พ.ศ. 2433 - 247529 ของชลลดา วัฒนศิริ เปนตน การศึกษาแนวนี้
วางอยูบนการใชหลักฐานเปนสําคัญ ลักษณะเดนของการศึกษาจึงอยูที่การเปดเผยขอมูลชั้นตน
เปนการศึกษาที่ไมมุงตอบคําถามเชิงทฤษฎี ดังนั้น ภาพที่ปรากฏออกมาในงานแนวนี้จะมี
ความละเอียดออน แมจะถูกวิจารณวาเปนภาพที่ขาดการเชื่อมโยงใหเขาใจระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมด และประวัติศาสตรเศรษฐกิจแนวนี้เปนเพียงการเลาเรื่องเทานั้น งานวิจัยแนวนี้จะเปน
ประโยชนตอการศึกษาแนวทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งสามารถนําขอมูลไปใชวิเคราะหได
2) การศึกษาโดยใชทฤษฏีความขัดแยง ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาคือ ลัทธิมารกซ
(Marxism) และลัทธิเหมา (Maoism) ผูนําการใชทฤษฎีนี้คือพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
และปญญาชนฝายซาย แนวทางการศึกษาของกลุมนี้มองวาระบบเศรษฐกิจที่กอใหเกิดชนชั้น
เปนสังคมที่มีความขัดแยง ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมที่ปราศจากชนชั้น ทฤษฎีนี้เชื่อวา
สังคมมนุษยมีพัฒนาการมาระยะเวลายาวนาน พัฒนาการของสังคมมนุษยวางอยูบนพื้นฐาน
ของการพัฒนาพลังการผลิตและการตอสูดิ้นรนของมนุษยเพื่อขจัดความขัดแยงโดยเฉพาะความ
ขัดแยงระหวางชนชั้น
จิตร ภูมิศักดิ์ ศึกษาสังคมไทยโดยใชหลักวัตถุนิยมประวัติศาสตรของลัทธิมารกซ
ผลงานชิ้นสําคัญคือ โฉมหนาศักดินาไทย
ตีพิมพเผยแพรเปนครั้งแรกในป พ.ศ.250030
และไดรับการพิมพเผยแพรครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2517 พิมพครั้งที่ 3 ภายหลังการพิมพครั้งที่ผาน
มาเพียง 4 เดือน พิมพครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2518 และพิมพครั้งที่ 5 ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2519 รวมจํานวนพิมพทั้งสิ้นกวา 20,000 เลม นับวาเปนหนังสือเชิงวิชาการที่มี
ยอดจําหนายสูงสุดเลมหนึ่งของสังคมไทย หนังสือโฉมหนาศักดินาไทยไดทําหนาที่สําคัญใน
26

ผาณิต รวมศิลป. "นโยบายการพัฒนเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ตั้งแตพ.ศ. 2481
ถึง พ.ศ. 2487". วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาตร จุฬาลงกรณวิทยาลัย, 2521 .
27
สุนทรี อาสะไวย. ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินละผลกระทบตอสังคมไทย พ.ศ.2431-2457.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาตรและมนุษยศาสตร, 2530 .
28
สุนทรี
อาสะไวย.
วิกฤตการณเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่
1.
สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533.
29
ชลลดา วัฒนศิริ. "พระคลังขางที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ. 2433-2475" . วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต. ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
30
สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (นามแฝง). โฉมหนาศักดินาไทย. ชมรมหนังสือแสงตะวัน, มิถุนายน พ.ศ.
2519 , หนา 13.
14
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ประวัติศาสตรในการสนองความตื่นตัวของผูคน ในการแสวงหาคําอธิบายสภาพและปญหาของ
สังคมไทยตามทั ศนะของจิต ร ภูมิศักดิ์เ ห็นว าสังคมศักดิน าเป นที่ มาแห งความอ อนแอของ
สังคมไทย ทัศนะดังกลาวนี้ไมตางจากหลวงวิจิตรวาทการ ความตางอยูที่วาจิตรมองวาสังคม
ศักดินาเปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในสังคม ไมใชการรับแบบอยางมาจากภายนอกและไมเชื่อ
เรื่องการปฏิวัติมาจากเบื้องบนดังความคิดของหลวงวิจิตรฯ แตการปฏิวัติตองมาจากเบื้องลาง
เปนการปฏิวัติของมวลชนตามหลักลัทธิมารกซ
หนังสือเลมนี้ไดใหความหมายของคํา “ศักดินา” วา คือ อํานาจในการครอบครองที่ดิน
อันเปนปจจัยสําคัญในการทํามาหากินซึ่งเปนความหมายดานเศรษฐกิจ และยังหมายถึงอํานาจ
และอิทธิพลของมนุษยที่มีมากหรือนอยตามขนาดหรือปริมาณของที่ดิน อันเปนปจจัยสําคัญใน
การทํามาหากิน ซึ่งเปนความหมายทางดานการเมือง นอกจากนี้ยังมีความหมายคลุมไปถึง
อํานาจที่กําหนดรูปแบบของชีวิตซึ่งขึ้นอยูกับอํานาจในที่ดินอันเปนปจจัยสําคัญในการทํามาหา
กิน ซึ่งเปนความหมายในดานวัฒนธรรมอีกดวย ทั้งอํานาจทางเศรษฐกิจ อํานาจการเมือง
และอํ านาจทางวั ฒนธรรม ที่ขึ้ นอยู แ ละพั ว พันกั บ ที่ ดินดั งกลา วนี้ แหละ คื อ ความหมายอัน
สมบูรณที่แทจริงของคําวา “ศักดินา”
จิตรเชื่อในทฤษฎีการพัฒนาสังคม 5 ขั้นตอนของมารกซตามกฏภาววิสัยอยางเขมงวด
กอนที่จะปรากฏรูปของสังคมศักดินาจิตรเชื่อวาสังคมไทยไดผานสังคมทาสมาแลว และเห็นวา
ระบบศักดินามิใชระบบที่โผลผลัวะออกมาไดเองโดยไมมีปมีขลุย ระบบศักดินามิใชระบบที่
กษัตริยองคใดองคหนึ่งนึกสนุกตั้งขึ้นโดยเห็นวาเปนของดี หากเกิดขึ้นไดโดยผานการพัฒนา
เปนระดับขั้นของการผลิตในสังคม ถาปราศจากการพัฒนาเปนระดับขั้นของการผลิตเสียแลว
ระบบศักดินาจะเกิดขึ้นไมไดเลย นี่เปนกฎทางภาววิสัยอันตายตัวแนนอน ถาไมมีระบบทาส
เปนพื้นฐานเสียกอนแลวระบบศักดินายอมจะเกิดขึ้นไมไดเลยเปนอันขาด การรบพุงเพื่อแยงชิง
อาหาร ที่ดินทํากินทําใหยุคชุมชนบุพกาล ที่มนุษยอยูอยางเสรีชนชวยกันทํามาหากิน เสื่อม
สลายลง การทําศึกเพื่อแยงชิงกันของมนุษย ทําใหเกิดทาส เมื่อมนุษยทําศึกกันมากขึ้นก็ทํา
ใหเกิดรัฐทาสขนาดใหญ ซึ่งทาสทั้งมวลในรัฐทาสนี้แหละจะกลายมาเปนเลกของยุคศักดินาเมื่อ
รัฐทาสทลายลง ถาไมมีทาสมากอนแลว “เลก” ของศักดินาจะมาจากไหน ? พระอินทรประทาน
ลงมาจากสรวงสรรคกระนั้นหรือ? จิตรเห็นวาการวิเคราะหสังคมจําเปนที่จะตองใชเรื่องของ
ปจจัยการผลิตและยึดหลักพัฒนาการทางการผลิตมาวิเคราะห มิฉะนั้นจะไมเขาใจวาสังคมหนึ่ง
ๆ เกิดขึ้นมาไดอยางไร31 สังคมไทยไดผานการพัฒนาในชวงยุคทาสมาระยะหนึ่งไมนอยกวา
400 ป และสังคมไทยไดเริ่มคืบคลานไปสูระบบศักดินาในราวยุคสุโขทัยหรือแมกอนหนานั้น
คงไมกี่ป32 “โฉมหนาศักดินาไทย” เปนหนังสือที่สะทอนจุดยืนของผูเขียนที่ตองการวิจารณทั้ง
ระบบสังคมศักดินาและชนชั้นศักดินาวา มีการเอารัดเอาเปรียบและเปนตนเหตุแหงความลา
31
32

เลมเดิม,หนา 91 - 92.
เลมเดิม, หนา 118.
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หลังของสังคมไทย จิตร ภูมิศักดิ์ไดชี้เสนทางการสรางสังคมใหมที่ดีกวา ที่ไมมีการกดขี่ ขูดรีด
คือสังคมนิยม นอกจากจุดยืนที่ชัดเจนเชนนี้แลวผูเขียนยังใชวิธีการเขียนที่มีสํานวนเสียดสี
ประชดประชันแทรกอยูตลอดเวลา ซึ่งการเขียนวิธีนี้จะถูกใจผูอานในชวงที่กระแสสังคมนิยม
ตื่นตัว
แนวการวิเคราะหสังคมที่ใชทฤษฎีความขัดแยง โดยใชหลักการวิเคราะหของเหมาเจอ
ตุงในเรื่องกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา เปนอีกแนววิเคราะหหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางยิ่งในกลุม
นักวิชาการฝายซาย ลัทธิเหมาเห็นวาสังคมจีนตางจากสังคมยุโรปคือไมไดเปนสังคมทุนนิยม
เต็มรูปแบบ แตเปนสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ดังนั้นความขัดแยงในสังคมจีนจึงมีความตาง
กับสังคมทุนนิยมในยุโรป
หลักฐานการวิเคราะหสังคมไทยวาเปนสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาตามลัทธิเหมาเจอตุง
ปรากฏขึ้นจากการคนพบเอกสารภาษาจีนไดจากผูตองหาคอมมิวนิสตในป พ.ศ.2473 เนื้อหา
ในเอกสารประกอบดวย 2
สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศสยาม สวนที่สอง เปนการจําแนกชนชั้นของประเทศสยาม เอกสารฉบับนี้คงใชกัน
อยู เฉพาะในหมูผูป ฏิบัติ งานของพรรคคอมมิว นิสตสยามรุนแรก ๆ ซึ่งเปนคณะจี นยั งไม
เผยแพรในหมูคนทั่วไป ความคิดเรื่องสังคมไทยเปนสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาเพิ่งไดรับการ
เผยแพรอยางกวางขวางก็ตอเมื่อมีการตีพิมพหนังสือเรื่อง ไทยกึ่งเมืองขึ้น ในป พ.ศ.2493
เขียนโดย อรัญญ พรหมชมภู33
หนั ง สื อ เรื่ อ งไทยกึ่ ง เมื อ งขึ้ น ของอรั ญ ญ พรหมชมภู ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ หม ภ ายหลั ง
เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ใชชื่อวา เสนทางสังคมไทย หนังสือเลมนี้ถือวาเปนคัมภีร
ที่มีอิทธิพลตอนักคิดไทย มีสาระสําคัญคือ สภาพสังคมกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินาของไทยเกิดขึ้น
เมื่อจักรวรรดินิยมรุกรานเขามาทําใหฐานะของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 2 ดานคือ ดาน
หนึ่งจั กรพรรดินิยมรุ ก รานไมเ พี ยงแต จ ะเชื อ ดเฉือนเอาแผนดิน ไทยไปเป นเมืองขึ้ นของตน
เทานั้น หากยังคุกคามตอสวนที่เหลืออยู คือผืนแผนดินที่เราอาศัยอยูทุกวันนี้ ทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหประเทศเราตองตกอยูในฐานะกึ่งเมืองขึ้นของจักรพรรดินิยมโดย
สิ้นเชิง อีกดานหนึ่งจักรพรรดินิยมไมเพียงแตทําใหรากฐานทางเศรษฐกิจของระบอบศักดินา
ไทยเกิดการสลายตัวลงไปเทานั้น หากวายังสรางเงื่อนไขและโอกาสแกการผลิตแบบลัทธิทุน
นิยมในสังคมไทยอีกดวย คือทางหนึ่งทําใหตลาดจําหนายสินคาของลัทธิทุนนิยมภายในประเทศ
กวางขวางยิ่งขึ้น โดยการพังทลายเศรษฐกิจธรรมชาติในชนบท อีกทางหนึ่งทําใหแรงงานของ

33

นภาพร อติวานิชยพงศ. พัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตรการเมืองไทย ตั้งแต พ.ศ. 2475 - ปจจุบัน.
กลุมเศรษฐศาสตรการเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานักพิมพสรางสรรค, 2513 หนา
26.
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สังคมเพิ่มขึ้น โดยการลมละลายของชาวนาและหัตถกร ดวยเหตุนี้จึงผลักดันสังคมไทยกาวออก
จากระบอบศักดินามาเปนกึ่งศักดินา34
อรัญญ พรหมชมภู กลาววา ในสังคมกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา ประชาชนไทยจะถูกกดขี่
3 ชั้น คือจากจักรพรรดินิยม จากชนชั้นเจาที่ดินใหญและจากชนชั้นนายทุนใหญ การตอสู
ของประชาชนจะเปนการตอสูเพื่อเอกราชประชาธิปไตย ดังนั้นเปาหมายคือจะตองโคนลม
จักรพรรดินิยม ศักดินานิยมและชนชั้นนายทุนใหญ35
การวิเคราะหสังคมไทยของอรัญญ
พรหมชมภู ไดรับทฤษฏีกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินาของเหมาเจอตุงมาใชอยางตรง ๆ ไมมีการ
ดัดแปลง ชนชั้นนายทุ นที่จําแนกออกเปนนายทุนใหญ นายทุนชาติ นายทุนนอย ก็เปน
เชนเดียวกับประเทศจีน ความตางก็คือ อรัญญ พรหมชมภูมองไมเห็นประโยชนของนายทุน
ใหญเลย ขณะที่เหมาเจอตุงยังมองเห็นประโยชนของกลุมนี้ในระยะที่จักรพรรดินิยมที่รุกราน
ประเทศจีนทั้งหลายมีความแตกแยกกัน
นักวิชาการ 2 คน ที่เขียนบทความสนับสนุนการใชทฤษฏีนี้ ไดแก ปรีชา เปยมพงศ
สานต เขียนบทความเรื่อง ระบบเศรษฐกิจสังคมไทยกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา และไกรศักดิ์
ชุณหะวัณ เรื่อง ความดอยพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงในชนบท 2 บทความนี้ลงพิมพใน
หนังสือที่ระลึก 23 ตุลาฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2522 ทั้ง 2 บทความพูดถึงสังคมไทยใน
ฐานะสังคมกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา แนวคิดนี้ไดรับการคัดคานโดย ทรงชัย ณ. ยะลา ในป
พ.ศ.2524 โดยเห็นวาวิวัฒนาการการเขาสูสังคมกอนทุนนิยมเกิดขึ้นภายในสังคมไทยเอง การ
ปรับตัวเขากับตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 และการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการปรับตัว
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกรัฐและสังคมศักดินา ขณะเดียวกันผลของการปรับตัวและการ
ปฏิรูปไดสรางเชื้อมูลแหงการทําลายสังคมและอํานาจรัฐศักดินาเอง สภาพสังคมเชนนี้เกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร พ.ศ.2475
มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรคือ ลมอํานาจและซากความสัมพันธการผลิตศักดินาลง เปนทาง
ให วิ ถี ก ารผลิ ต ทุ น นิ ย มแบบพึ่ ง พาและด อ ยพั ฒ นาก อ ตั ว ขึ้ น และนั บ แต รั ฐ ประหารของ
จอมพลสฤษดิ์ เปนตนมา วิถีการผลิตแบบพึ่งพาและดอยพัฒนาก็ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว36
ทรงชัยเห็นวาการวิเคราะหสังคมไทยใชทฤษฎีกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา ตามแนวคิดของเหมาเจอ
ตุงไมสามารถอธิบายสังคมไทยไดชัดเจน
โดยการหันกลับไปศึกษางานเกาของปญญาชนหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีลักษณะที่
จะยึดงานเกาเปนคัมภีรมากกวาจะนําความรูดังกลาวมาพัฒนา ทฤษฎีและขอสรุปเกี่ยวกับ
สังคมไทยที่เขียนไวในระยะ 2490-2500 มิไดถูกตั้งคําถามหรือทาทายจากปญญาชนฝายซายใน
34

อรัญญ พรหมชมภู. เสนทางสังคมไทย. สํานักพิมพอักษร, กรุงเทพฯ, 2522, หนา 269 - 270.
35
เลมเดิม, หนา 282.
36
ทรงชัย ณ. ยะลา. วิวาทะวาดวยสังคมกึ่งเมืองขึ้น - กึ่งศักดินาไทย. กลุมเศรษฐศาสตรการเมือง,
กรุงเทพฯ : 2524, หนา 136 - 137.
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ยุค 3 ปหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การที่ปญญาชนไมไดพัฒนาทฤษฎีการวิเคราะหสังคมไทย
ในระยะนี้ นภาพร อติวานิชยพงศ ไดใหขอสรุปวาเหตุที่ทิศทางของขบวนการ 14 ตุลาคม 2516
ไดเบี่ยงเบนไปสูแนวทางสังคมนิยมก็เนื่องจากการที่ผูนํานักศึกษาฝายที่นิยมอุดมการณสังคม
นิยมยึดกุมการนําของขบวนการนี้ไดภายหลังเกิดเหตุการณแลว ในขณะเดียวกันอิทธิพลของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ก็ไดแพรขยายเขามาในขบวนการเคลื่อนไหวหลัง
14 ตุลาคม 2516 และทั้งผูนําของขบวนการนักศึกษาและผูปฏิบัติงานของ พคท. ในเวลานั้นเอง
มิไดมีภูมิปญญาความรูในทฤษฎีมารกซหรือความเขาใจระบอบสังคมนิยมมากเพียงพอที่จะ
ผลิตผลงานทางทฤษฎีหรือการวิเคราะหสังคมไทยไดดวยตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีมวลชน
จํานวนมหาศาลซึ่งตื่นตัวขึ้นจากการเคลื่อนไหว 14 ตุลาคม 2516 และกําลังอยูในภาวะของการ
แสวงหาคําตอบตอการสรางสรรคสังคมใหม การยอนกลับไปหาผลงานในอดีตจึงเปนไปเพื่อ
สนับสนุนความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวและเผยแพรอุดมการณสังคมนิยมไปสูมวลชน มิใช
เพื่อถกเถียงหรือพัฒนาทฤษฎีและขอวิเคราะหตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในงานเหลานั้น37
ทฤษฎีกึ่งเมืองขึ้น - กึ่งศักดินา เริ่มลดบทบาทในสังคมไทยประมาณป พ.ศ. 2524 ทั้ง
จากการโตเถียงในแงของความนาเชื่อถือทางทฤษฎี และกระแสความเสื่อมศรัทธาในพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยของปญญาชนที่เกิดขึ้นในระยะนั้น ซึ่งนอกเหนือจากปญหาภายใน
ที่เกิดขึ้นในพรรคแลวสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งมาจากการไมเชื่อวาทฤษฎีกึ่งเมืองขึ้น กึ่งศักดินา
สามารถใชวิเคราะหสังคมไทยและนําสังคมไทยไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีได
3) การศึกษาโดยใชทฤษฎีวิถีการผลิตแบบเอเซีย (Asiatic Mode of
Production) ในป พ.ศ.2518 ชัยอนันต สมุทวณิช เสนอบทวิเคราะหเรื่อง ศักดินากับ
พัฒนาการของสังคมไทย โดยมีเปาหมายที่จะวิจารณการวิเคราะหประวัติศาตรของจิตร ภูมิ
ศักดิ์ ในหนังสือ โฉมหนาศักดินาไทย ชัยอนันตโตแยงการวิเคราะหสังคมโดยใชทฤษฎีการ
พัฒนา 5 ขั้นตอนของลัทธิมารกซที่จิตร ภูมิศักดิ์นํามาใชกับสังคมไทยนั้นไมถูกตอง เพราะ
สังคมไทยไมเคยผานสังคมทาสถึงแมจะมีทาสในสังคมโบราณก็ตามแตก็ไมใชสังคมทาส ชัย
อนั น ต ไ ด เ สนอข อ เขี ย นของมาร กซ ใ นเรื่ องการผลิต ของสั งคมเอเชี ยที่ เ ห็น ว าสั ง คมเอเชี ย มี
พัฒนาการที่ตางจากสังคมยุโรปและงานของ Wittfogel เรื่อง Oriental Despotism : A
Comparative Study of Total Power ที่เสนอเรื่องความตางระหวางสังคมเอเชียและยุโรป
คือ สังคมเอเชียจะมีการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจเด็ดขาดของกษัตริยซึ่งเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในปจจัยการผลิตเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตรของสังคมเอเชียตองอาศัยการชลประทานขนาด
ใหญ อันเปนลักษณะของสังคมพลังน้ํา ทฤษฎีนี้นาจะเปนทฤษฎีที่ใชในการอธิบายการพัฒนา
อยางลาชาของสังคมไทยไดดีกวาทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตรที่จิตร ภูมิศักดิ์ ใช งานชิ้นนี้
ของชัยอนันตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดหลักฐานที่จะพิสูจนวาสังคมไทยเปนสังคม
พลังน้ําที่สวนกลางไดเขาไปมีบทบาทในการควบคุมระบบชลประทานขนาดใหญ
37
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ทฤษฎีวิถีการผลิตแบบเอเซียถูกนํามาใชในการวิเคราะหสังคมไทยอยางจริงจังโดยการ
นําของ ฉัตรทิพย นาถสุภาและลูกศิษย ทฤษฎีวิถีทางการผลิตแบบเอเชียอธิบายวาเหตุใด
สังคมไทยจึงพัฒนาไปอยางลาชา โครงสรางเศรษฐกิจไทยเปนอยางไรเมื่อเริ่มมีการแทรกเขามา
ของระบบทุนนิยมและระบบทุนนิยมกระทบโครงสรางเศรษฐกิจไทยอยางไร ฉัตรทิพยไดให
คําตอบที่ไดจากการคนควาพบวาสังคมไทยขาดชนชั้นกระฎมพีอิสระ (bourgeoisie) ชนชั้นนี้
ตองแบงสวนเกินทางเศรษฐกิจกับเจานายและขาราชการ ไมมีอํานาจทางการเมืองและไมเปน
ผูนําทางวัฒนธรรม การขาดพัฒนาการของชนชั้นนี้ในประวัติศาสตรทําใหไมสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบการเมืองไมเปนประชาธิปไตย
โครงสรางของสังคมในทฤษฎีวิถีการผลิตแบบเอเซีย แบงออกเปน 2 ระดับ คือ รัฐ
สวนกลางและหมูบาน รัฐสวนกลางนั้นรวมศูนยอํานาจมากเปนผูควบคุมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ทั้งหมด กษัตริยถือตนเองวาเปนทั้งเจาชีวิตและเปนเจาแผนดิน ในสภาพเชนนี้ทุนอิสระเกิดขึ้น
ไดยากและในระดับหมูบานก็มีแรงยึดเหนี่ยวกันภายในสูงทําใหไมมีชนชั้นอิสระแตกแยกออกมา
จากหมูบานเปนชนชั้นกระฎมพี สังคมไทยโบราณพัฒนาจากหมูบาน เมื่อเขาสูสังคมศักดินา
รัฐไดอางสิทธิเหนือแผนดินทั้งหมดวาเปนของกษัตริย รัฐเขาไปยุงเกี่ยวกับหมูบานก็เพียงแตดึง
เอาสวนเกินออกจากหมูบานเทานั้น หมูบานยังคงเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง รัฐศักดินาที่เขา
ไปควบคุมหมูบานเปนการครอบคลุมแตเพียงภายนอก คือรัฐศักดินาเกณฑแรงงานและเก็บ
ภาษีเปนระยะ ๆ รวมทั้งการแพรอุดมการณพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องบุญกรรมและพิธีกรรม
ศาสนาพุทธเขาครอบหมูบาน รัฐในสังคมศักดินาเปนองคกรนอกหมูบานเขาไปสัมผัสหมูบาน
เพียงตองการแรงงานสวยสิ่งของหรือเงินเทานั้นก็พอใจแลว รัฐไมไดเขาไปพัฒนาหมูบานคง
ปลอยใหสภาพหมูบานลาหลังเหมือนชุมชนบรรพกาล38
ฉัตรทิพย ใหความสําคัญกับความสัมพันธในระดับหมูบาน เห็นวาเปนลักษณะที่สําคัญ
มากของระบบศักดินาคือ ขณะที่ชุมชนหมูบานคงรักษาความผูกพันภายในแนนแฟนเอาไว
ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนยังไมเขมแข็ง และกระบวนการแบงแยกชนชั้นยังไมดําเนินไปมาก รัฐ
ไดก อกําเนิ ดขึ้นมีศูนยอยูนอกหมูบาน ความสัมพันธคูสําคัญจึงเปนระหวางหมูบานและรัฐ
ระหวางชนชั้นชาวนากับชนชั้นขุนนางและรัฐ ไมใชระหวางเจาของที่ดินกับชาวนาแตละคน ทั้ง
ยั ง ขาดกระฏ ม พี ช าวเมื อ งที่ เ ข ม แข็ ง ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงแบบในระบบฟ ว ดั ล ยุ โ รป ใน
ความสัมพันธโดยตรงระหวางรัฐศักดินากับหมูบาน รัฐอางวาใหความคุมครองหมูบานจากการ
ถูกโจมตีจากรัฐอื่น จัดบริหารสาธารณะเชน การคมนาคม ขุดคลอง และทํานุบํารุงศาสนา
พุทธ แตทวาความเปนจริงคือรัฐขูดรีดหมูบาน รัฐแปลกแยก (alienate) มากกวาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับหมูบาน ชาวนานั้นหวาดกลัวการเกณฑแรงงานมากที่สุด บางครั้งพวกเขาตอตาน
ดวยการหนีเขาปาดงอพยพกันไปทั้งหมูบาน รัฐและชนชั้นเจานายขาราชการมีฐานที่มั่นคง
38
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สามารถครอบงําสังคมศักดินาไทยมาตลอดในขณะที่ชุมชนหมูบานมีความผูกพันกันแนนแฟน
กําเนิดของชนชั้นกระฎมพีพื้นเมืองจึงหยุดชะงัก หนอชนชั้นกระฎมพีไทยคือพอคาและชาง
พื้นเมืองไมสามารถพัฒนาพนจากความเปนชาวนาได39
ในสวนของ “เมือง” ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในการทําใหสังคมศักดินายุโรปพังทลายลงและ
เข า สู ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม ฉั ต รทิ พ ย อ ธิ บ ายเมื อ งว า เศรษฐกิ จ ศั ก ดิ น าไทยเป น
เศรษฐกิจที่ปราศจากเมืองการคาของชนชั้นพอคาและปราศจากเมืองหัตถกรรมของหัตถกร
แมวากรุงเทพฯเปนศูนยกลางการคากับตางประเทศของไทย ตั้งขึ้นมาก็เพื่อเปนศูนยการเมือง
การปกครองเปนจุดหมายเบื้องตน เมืองตาง ๆ ของไทยสมัยศักดินามีลักษณะเปนเมืองการ
ปกครองและวัฒนธรรมทางศาสนา คือเปนตัวแทนและเปนฐานของอํานาจรัฐทั้งทางการเมือง
และความเชื่อ เปนที่ตั้งกองทหาร กรม กอง ระบบราชการและเปนที่ตั้งวัดหลวงบรรจุบรม
สารีริกธาตุ เกณฑสวย ควบคุมความสงบเรียบรอยของชนบทและพยายามครอบงําความเชื่อ
ของหมูบาน ในตอนปลายสมัยอยุธยาเปนตนมาการคากับตางประเทศเฟองฟู คือ คากับ
ดินแดนจีน มาลายูและสิงคโปร คนจีนไดเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยมากขึ้น และโดยเหตุที่
ไมตองมีพันธะถูกเกณฑแรงงานจึงทําการคาขายไดสะดวก โดยเฉพาะมาทําหนาที่เดินเรือและ
เก็บ ภาษี หรื อคา ขายผูกขาดในสิน คาบางชนิ ดเช น ฝ น เหลา ให ท างราชการ ปลูกพื ช
เศรษฐกิจสงออกเชน ออย พริกไทยที่เมืองกรุงเทพฯ และรอบ ๆ กรุงเทพฯ คือเมืองนครชัย
ศรี อยุธยา ปราจีนบุรี จันทบุรี และราชบุรี ในสวนภาคใตก็มีเมืองที่เฟองฟูจากการคาดีบุก
และรังนกไดแก ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ราชบุรี40
ในประเด็นเรื่อง “ทุนนิยม” ฉัตรทิพยสรุปวากําเนิดทุนนิยมไทยเปนทุนนิยมที่ไมอิสระ
จากรัฐ เปนทุนนิยมที่พึ่งอํานาจผูกขาดจากรัฐ เห็นไดชัดจากระบบเจาภาษีนายอากรรีด
สวนเกินนอกกลไกทางเศรษฐกิจจากชาวบาน เรียกดอกเบี้ยแบบขูดรีดและคาเชาที่ดินจาก
ชาวนาเอาดื้อ ๆ ทั้งใชวิธีการโกงและอํานาจอิทธิพลทองถิ่น คือรับเอาจิตสํานึกของรัฐศักดินา
ทําตัวคลายรัฐในการติดตอกับหมูบาน ขูดรีดสวนเกินจากชนบทดวยวิธีการบีบบังคับดวยวิถี
การผลิตเดิมคือวิถีการผลิตศักดินาแทนที่จะสรางสวนเกินจากการปรับปรุงการเกษตรในชนบท
ใหทันสมัย หรือตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทุนนิยมชนิดกาฝากนี้เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สามอื่น
ๆ ดวย ระบบทุนนิยมเกิดขึ้นภายนอกประเทศไทยแลวจึงขยายเขามาในประเทศ แลวเขาไป
กระทบหมูบานขณะที่หมูบานยังเปนลักษณะเดิมอยู ไมไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและ
เทคโนโลยี ยังไมพัฒนาระบบกรรมสิทธิ์ เอกชนในที่ดิน ยังไมมีหนอที่เขมแข็งของกระฎมพี
พื้นเมือง ทุนนิยมจึงเขากระทบกับชุมชนหมูบาน ชาวบานก็ตองตอสูเพื่อความอยูรอด41
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ฉัตรทิพยสรุปวาทั้งรัฐและระบบทุนไมใชสถาบันของชาวบาน เขามาเอาผลประโยชน
จากชาวบานไมไดพัฒนาหมูบาน ชาวบานจึงไมไดเขารวมกับสถาบันทั้งสองอยางเต็มใจ เปน
การถูกลากเขารวม และในความจริงแลวชาวบานตอตานรัฐและระบบทุนมาโดยตลอดทั้งโดย
ปริยายและโดยโจงแจง ลักษณะการผลิตเพื่อกินเพื่อใชจึงคงสืบเนื่องมายาวนาน42 ฉัตรทิพย
มองเห็นขอดีของชุมชนหมูบานวา ในหมูบานมีวัฒนธรรมที่ผูกมัดยึดเหนี่ยวกัน มีน้ําใจมอบให
กัน มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของเขา สิ่งนี้ไมใชดานลบของหมูบานแตเปนดานบวกที่ทําให
หมูบานไมแตกสลาย เปนศักยภาพที่ใชตอสูทั้งกับรัฐและทุนตลอดมา
วิทยานิพนธ 3 ฉบับที่ใชทฤษฎีวิถีการผลิตของสังคมแบบเอเซียในการอธิบายชนชั้น
และรัฐนายทุน ไดแก เรื่อง ระบบเจาภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคตน43ของ ญาดา ประภา
พันธ เรื่อง ตนกําเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ.2398-2453)44 ของสิริลักษณ
ศั ก ดิ์ เ กรี ย งไกร และ ทุ น นิ ย มขุ น นางไทย (พ.ศ.2475-2503)45 ของสั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค
วิทยานิพนธทั้ง 3
ฉบับนี้อยูในการควบคุมของฉัตรทิพย นาถสุภา เปนความพยายามที่
ตองการหาคํ าตอบวาเหตุ ใดชนชั้ น นายทุ นไทยจึงอ อนแอ ไมส ามารถเปน นายทุ นอิส ระได
เนื้อหาของงานทั้ง 3 ชิ้นนี้มีความตอเนื่องกัน งานในระยะหลังเปนงานที่อธิบายเรื่องหมูบาน
เรื่อง เศรษฐกิจหมูบานภาคใตฝงตะวันออกในอดีต 46 เขียนโดย พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ และ
ฉัตรทิพย นาถสุภา เรื่อง แนวคิดวิถีการผลิตแบบเอเชียกับการอธิบายหมูบานไทย47 เขียนโดย
ภัคพัฒน ทิพยประไพ
การใชทฤษฏีวิถีการผลิตแบบเอเซียในการวิเคราะหสังคมไดรับการวิจารณวามองระบบ
เศรษฐกิจในสังคมศักดินาที่หยุดนิ่งมากเกินไป ทําใหเห็นวาสังคมไทยขาดพลังในการพัฒนา
ดวยตัวเอง การโตแยงในวงวิชาการในทฤษฎีนี้จะเปนการโตแยงทั้งในแงทฤษฎีและแงขอมูลที่
ใช แตอยางไรก็ตามการศึกษาแนวนี้ไดเสนอวิธีการศึกษาประวัติศาสตรแบบใหม คือ การใช
ขอมูลจากการสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลจากความทรงจําในอดีตของชาวบาน
42

เลมเดิม, หนา 92 - 93.
43
ดูญาดา ประภาพันธ. ระบบเจาภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคตน. สํานักพิมพสรางสรรค,
กรุงเทพฯ : 2524.
44
ดูสิริลักษณ ศักดิ์เกรียงไกร. ตนกําเนิดของชนชั้นนายทุนในไทย. (พ.ศ. 2398 - 2453) สํานักพิมพ
สรางสรรค, กรุงเทพฯ : 2524.
45
ดูสังศิต พิริยะรังสรรค. ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ.2475-2503). สํานักพิมพสรางสรรค,กรุงเทพฯ :
2526.
46
ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ เศรษฐกิจหมูบานภาคใตฝงตะวันออกในอดีต.
สํานักพิมพสรางสรรค, 2540.
47
ดูภัคพัฒน ทิพยประไพ. แนวคิดวิถีการผลิตแบบเอเซียกับการอธิบายหมูบานไทย สํานักพิมพกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.),2540.
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4) การศึกษาเพื่อหาศักยภาพภายในสังคมไทย การศึกษาแนวนี้เปนปฏิกริยาตอบ
โตการศึกษาสังคมไทยโดยใชทฤษฎีวิถีการผลิตแบบเอเซีย การศึกษาแนวนี้เห็นวาภายใน
สังคมศักดินาไทยกอนมีการทําสนธิสัญญาเบาวริงในป พ.ศ.2398 สังคมศักดินาไทยมีการ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจไมอยูในสภาพหยุดนิ่งเหมือนแนวที่ฉัตรทิพย นาถสุภา นําเสนอ
Lysa Hong ชาวสิงคโปรเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซิดนีย
ประเทศออสเตรเลีย ชื่อเรื่อง The Evolution of the Thai Economy in The Early
Bangkok Period and Its Historiography งานชิ้นนี้ทําเสร็จในป พ.ศ.2524 ประเด็นสําคัญที่
นําเสนอคือ การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในชวงตนรัตนโกสินทรซึ่งเปนสมัยกอนทุนนิยม48
ตอมานิธิ เอียวศรีวงศ เขียนบทความเรื่องวัฒนธรรมกระฎมพีกับวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร
พิมพเผยแพรในป พ.ศ.2525 นิธิเริ่มตนงานโดยการเสนอความคิดวาสังคมไทยมีวิวัฒนาการ
ที่นาตื่นเตน ไมหยุดนิ่งและไมเห็นดวยการศึกษาที่ใหความสําคัญกับตะวันตกโดยไมเพียงแต
มองวาตะวันตกเปนผูผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแตยังเปนผูกําหนดความ
เปลี่ ย นแปลงนั้น อย า งมากด ว ย การไมส นใจรากฐานภายในทําใหไม ส ามารถอธิ บ ายได ว า
สังคมไทยพัฒนามาสูสภาพปจจุบันนี้ ซึ่งไมเหมือนตะวันตกแตก็ไมเหมือน “สยามเกา” ได
อย า งไร นิ ธิ ย้ํ า ว า แรงผลั ก ดั น ภายนอกเพี ย งอย า งเดี ย วไม เ คยกํ า หนดแนวทางความ
เปลี่ยนแปลงสังคมไดอยางแทจริง การศึกษาเรื่องสยามเกา ซึ่งเปนยุคกอนการปฏิรูปสมัย
รัชกาลที่ 5 ตองพิจารณาสภาพที่มิใชสภาพที่หยุดนิ่งตายตัวอยางที่มักนิยมทํากัน และจะตอง
ศึกษาความสืบเนื่องของยุค “สยามเกา” กับ “สยามใหม” ใหมากกวาที่เคยทําไปแลว49
นิธิ เอียวศรีวงศ กลาววาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งผูคนมักมองวาไมมีอะไรโดด
เดน เปนเพียงยุคที่สืบเนื่องจากอยุธยาและมักมองวาสังคมในยุคนี้หยุดนิ่งไมเคลื่อนไหว แตใน
ความเปนจริงแลวจากการศึกษาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคนี้ พบวาเปนยุคที่มีการกอรูปของ
ความคิด ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง กลไกของรัฐเองก็ตื่นตัวขึ้นพรอมที่จะรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การศึกษาภาพของยุคนี้อยางชัดเจนจะทําใหเขาใจการ
ปฏิรูปที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
ไดชัดเจนขึ้นเศรษฐกิจแบบตลาดในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนต น ได ข ยายกว า งและลึ ก มากกว า ในสมั ย อยุ ธ ยา การค า กั บ ต า งประเทศของรั ฐ บาลมี
ความสําคัญอยางมากเพราะเปนแหลงรายไดสําคัญในการหลอเลี้ยงรัฐบาลในสมัยรัตนโกสินทร
ระบบไพรที่เปนแหลงผลประโยชนและแรงงานของรัฐไดเสื่อมลง แรงงานรับจางมีมาก รัฐบาล
ก็วาจางแรงงานชาวจีนเขามาทํางานสาธารณะมาก ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราไดขยายตัว
อยางมากในรัชกาลที่ 3 รัฐเก็บสวยจากไพรในรูปของเงินเปนจํานวนมาก รัฐมีรายไดจากการ
48

ดู Hong Lysa, The Evolution of Thai Economy in The Early Bangkok Period and Its Historiography.
A thesis sumitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Syney, 1981.
49
นิธิ เอียวศรีวงศ. "บทนํา" ปากไกและใบเรือ รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตร
รัตนโกสินทร. สํานักพิมพอมรินทร, กรุงเทพฯ : 2527 หนา 3-4.
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แตงสําเภาคาขายกับตางประเทศ รายไดจากการคากับตางประเทศนี้มากกวาในสมัยปลาย
อยุธยา การคากับตางประเทศในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้มีทั้งเพิ่มขึ้นทางปริมาณ มีความ
หลากหลายในตัวสินคาและสินคาที่สงออกมีการใชแรงงานเพิ่มขึ้น แรงงานเหลานี้เปนแรงงาน
วาจาง50 สินคาที่รัฐนําไปคากับตางประเทศก็เปนสินคาที่รัฐนําเงินไปซื้อเพิ่มเติมดวย นอกจาก
สินคาออกทําใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราแลว
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้
สินคาเขาก็ถูกนําเขามาจําหนายใหกับราษฎรบริโภคมากขึ้น ดวยสภาพของการคาเสรีเริ่มมีมาก
ขึ้น สินคาที่จําหนายในประเทศไมไดมาจากการจําหนายแบบผูกขาดโดยพระคลังสินคา51 การ
ผลิตสินคาเพื่อตลาดมีมากขึ้น การคาของเอกชนก็เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน รายไดจากการคาเปน
พื้ น ฐานรายได สํ า คั ญ ของรั ฐ ในสมั ย นี้ ระบบเจ า ภาษี อ ากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ก็ เ นื่ อ งมาจากการ
ขยายตัวของการผลิตเพื่อสงออก52
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยนี้สว นสําคั ญมาจากพอคาที่เกิดขึ้นในระบบศักดินา
พอคาเหลานี้เปนชาวจีนที่ยังตองอาศัยอภิสิทธิ์ของตนในโครงสรางศักดินา เพื่อประโยชนใน
ธุรกิจของตน พอคา เหล านี้ เ ปน ชาวจีนแม มิ ได มีกํ า เนิ ด ในระบบศัก ดินาแต ก็ พยายามสรา ง
ความสัมพันธกับชนชั้นนําในระบบศักดินา ในบางครั้งก็ไดรับการแตงตั้งเปนเจาภาษีนายอากร
ที่ไดครองตําแหนงและราชทินนาม ในบางครั้งก็สามารถผูกสายสัมพันธทางเครือญาติกับชนชั้น
นําโดยการสมรส และดังที่ปรากฏหลักฐานอยูเสมอวาจะตองติดสินบนหรือแบงผลประโยชน
ทางการคาของตนกับชนชั้นนําในระบบศักดินา การคาของเอกชนจีนจึงมิใชการคาของพอคา
อิสระ แตเปนพอคาที่พรอมจะสมยอมตอระบบศักดินา และพรอมจะถูกดูดซึมเขาไปในระบบ
นั้น เพื่อถือประโยชนจากระบบใหแกการคาของตน การเพิ่มขึ้นของการคาตางประเทศในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนนี้ไมไดกอใหเกิดชนชั้นใหมที่เปนอิสระจากระบบศักดินา แตมีผลไปทําให
ชนชั้นนําในระบบศักดินานั้นเองเปลี่ยนแปลงลักษณะตนเองไปเปนกระฎมพีขึ้น กลาวคือมีฐาน
อํานาจที่สําคัญผูกพันอยูกับการคา มีโลกทรรศน คานิยม และรสนิยมที่คลายคลึงกับกระฎมพี
ในที่อื่น53
ประเด็นเรื่องของการคาขาว การศึกษาที่ผานมาระบุวาขยายตัวหลังการทําสนธิสัญญา
เบาวริง เรื่องการคาขาวนี้เปนตัวทําใหสังคมไทยเปลี่ยนเขาสูระบบทุนนิยม นิธิไดกลาววา
การคาขาวทํากันตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแลว ชาวจีนไดนําสินคาไปแลกเปลี่ยนกับขาว
ที่เหลือจากการบริโภคของชาวบาน พอคาพวกนี้จะเปนพอคาเร พอคาที่ใหญกวาพอคาเรซึ่งมี
ทุนพอจะบรรทุกขาวเขามาในกรุ งเทพฯ และเมื่อมาถึงกรุงเทพฯแลว ก็จะตองผานพอคาที่
กรุงเทพฯ กอนจะถึงผูบริโภคในกรุงเทพฯ ขายของการคาขาวซึ่งชาวจีนไดวางไวตั้งแตสมัย
50

เลมเดิม, หนา 75.
51
เลมเดิม, หนา 93.
52
เลมเดิม, หนา 100.
53
เลมเดิม, หนา 101-106.
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รัตนโกสินทรตอนตนนี้จะเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกการคาขาว ซึ่งจะเพิ่มปริมาณขึ้น
อยางคณานับหลังสนธิสัญญาเบาวริง เมื่อขาวกลายเปนสินคาออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ทั้งทางการคานี้ทําใหชาวจีนประสบความสําเร็จในการแขงขันการคาขาวและโรงสีตอพวกฝรั่ง54
"เมือง" เปนสภาพแวดลอมที่สําคัญของวัฒนธรรมกระฎมพี นิธิมีความเห็นตางจากฉัตร
ทิพยในประเด็นนี้อยางชัดเจน โดยเสนอวาเมืองเปนที่ตั้งของอํานาจและเปนที่ตั้งของตลาด ใน
ฐานะที่ตั้งของอํานาจ เมืองเปนชุมชนไปดวยเพราะผูดํารงอํานาจตองการมีคนไวใชสอยและ
เปนกําลังของตน ในสวนฐานะของตลาดนั้นเมืองมักตั้งอยูในเสนทางคมนาคม กลาวคือสามารถ
ใชเปนที่แลกเปลี่ยนสินคาของราษฎรไดในวงกวางพอสมควร นิธิเห็นวาเมืองของรัตนโกสินทร
ตอนตนมี 2 สถานะคือเปนศูนยอํานาจและเปนเมืองการคาดวย ตลาดที่อยูในเมืองนั้นเกิดจาก
การขยายตัวทั้งการคาภายในและตางประเทศ กระฎมพีไมไดสรางเมืองใหมเหมือนในยุโรป
เนื่องจากระฎมพีถือกําเนิดและพัฒนาขึ้นในหมูชนชั้นนําดังนั้นจึงอาศัยอยูในเมืองเกาของศักดิ
นา55
ความเฟองฟูของเมืองกระฏมพี ทําใหในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีวัฒนธรรมของ
กระฎมพีเกิดขึ้น โดยศึกษาไดจากงานวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกิดในสมัยนี้ วรรณกรรมแบบ
สัจจนิยมและมนุษยนิยมจึงเกิดขึ้น "สัจจนิยม" (Realism) เกิดจากกระฎมพีที่ไมนิยมบริโภค
วรรณกรรมที่ ไ กลตั ว ขั ดกั บ ความเปน จริ ง การธุ ร กิ จ และความสํ า เร็จ จากการธุ ร กิ จ สอนใน
กระฎมพีใหความสําคัญแกโลกนี้และมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น ซึ่งอาจเรียกวารองรอยของ
สัจจนิยมก็ได ดังเชนวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน56 สัจจนิยมทําใหเริ่มรังเกียจไสยศาสตร
บางประเภท ในขณะเดี ย วกั น พุ ท ธศาสนาแนวที่ ไ ด รั บ การฟ น ฟู ใ นต น รั ต นโกสิ น ทร เ น น
ความสําคัญของ “โลกนี้” มากขึ้น อีกทั้งใหความสนใจกับความจริงเชิงประสบการณของชน
ชั้นสูง ทําใหเห็นความสําคัญของมนุษยมากกวาสมัยที่ผานมา ที่อาจเรียกความสนใจเชนนี้
อยางกวาง ๆ วา “มนุษยนิยม” คือเห็นมนุษยมากขึ้น ลักษณะมนุษยนิยมเห็นไดชัดเจนขึ้นใน
สมัยนี้ ทําใหวรรณกรรมในสมัยนี้แตกตางจากสมัยอยุธยา57
ความหมายของกระฎมพีของนิธินั้นไมใชแตเพียงพอคาเทานั้น ชนชั้นนําระบบศักดินา
ก็ไดเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนกระฎมพีคือ มีทรัพยเปนรากฐานของอํานาจไมนอยไปกวาการคุม
กําลังไพร พันธะในระบบศักดินาเริ่มผอนคลายซึ่งเกิดการจายเงินแทนการถูกเกณฑแรงงาน
เพิ่มขึ้น การลดการเขาเวรของไพร เกิดแรงงานเสรีซึ่งสวนใหญเปนคนจนที่อพยพเขามาเปน
แรงงานในไรออย พริกไทย ตลอดจนเปนพอคาเร พอคาสําเภา พอคานําเขา-ออก การ
54

เลมเดิม, หนา 138-139.
55
เลมเดิม, หนา 152-153.
56
เลมเดิม, หนา 196-197.
57
เลมเดิม, หนา 205.
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดสงผลทางสังคมทําใหชนชั้นสูงเปลี่ยนแปลงดวย คือไดเปนกลุมที่
สรางวัฒนธรรมกระฏมพีขึ้นมา
แนวคิ ดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยพลังภายในของ นิธิ นี้ ไดรับการขานรั บ ใน
วงการวิชาการอยางมาก และไดเกิดงานที่เดินตามการอธิบายเชนนี้ ที่สําคัญคืองานของ
เสกสรร ประเสริฐกุล มี 2 ชิ้น คือ บทความเรื่อง บทบาทของชนชั้นนายทุนจีนในสังคมไทย
ในปพ.ศ.253158 และวิทยานิพนธในเรื่อง The Tranformation of The Thai State and
Economic Change (1855-1945) ในปพ.ศ.253259 ประเด็นสําคัญที่เสกสรรเสนอในงาน
วิทยานิพนธนี้ คือ60
1. สังคมไทยเปนเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ คือ มีพัฒนาการภายในที่ผานยุคกอนทุน
นิยม (pre-capitalism)
กอนที่จะพัฒนาไปสูยุคทุนนิยม สภาพการผลิตของศักดินาไทยมี
ลักษณะกระจายศูนย ปจเจกบุคคลสามารถเปนเจาของปจจัยการผลิตและเกือบทุกที่สามารถ
ผลิตปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อดํารงชีวิตได แรงงานจากไพรก็ไมถูกควบคุมอยางเขมงวด ไพร
สามารถถากถางพื้นที่ทํามาหากิน แมวาในทางทฤษฎีจะบอกวารวมศูนยก็ตาม การคาเฟองฟู
ตั้งแตสมัยศักดินาอยุธยาในปลายคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจเงินตราได
ขยายตัว การขยายตัวทางการคาทําใหชนบทมีรายไดจาการคา ระบบศักดินาไมไดเขมงวด
อยางที่คิดเพราะมีการเดินทางติดตอเพื่อคาขาย
2. ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ระบบไพรที่สรางขึ้นใหมลดความเขมงวดลงเนื่องจาก
รัฐใหมมีปญหาที่ตองเผชิญมาก ทําใหเกิดการประนีประนอมระหวางรัฐกับผูอยูภายใตการ
ปกครอง สภาพดังกลาวทําใหระบบไพรไมใชที่มาของรายไดหรือทรัพยสินตาง ๆ ของรัฐอีก
ตอไป ชนชั้นปกครองไดหันไปพึ่งพิงชาวจีนใหชวยในการจัดการคาตางประเทศ และตอง
พึ่งพิงอยูกับผลผลิตของชุมชนจีน ไดแก น้ําตาล และพริกไทย ในฐานะที่เปนสินคาออกที่
สําคัญ การคาของเอกชนจีนที่มากขึ้นทําใหรัฐหันมาสนใจภาษีการคาและเพิ่มจํานวนภาษีใหม
ๆ ในรัชกาลที่ 3 การคากับตางประเทศสงผลใหการคาภายในขยายตัวตามไปดวย ไพรสามารถ
จายเงินแทนแรงงานเกณฑใหกับรัฐ รัฐนําเงินเหลานี้ไปใชวาจางแรงงานจีนมาทํางานสาธารณะ
แทนไพร สภาพทั้งหมดนี้เปนตัวกัดเซาะรัฐศักดินา

58

เสกสรร ประเสริฐกุล. บทบาทของชนชั้นนายทุนจีนในสังคมไทย. จดหมายขาวมูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ปที่ 2 มิถุนายน 2531, หนา 7.
59
Seksan Prasertkul, "The Transformation of The Thai State and Economic Change (1855-1945)". A
dissertation presented to The Faculty of The Graduate School for the degree of Doctor of Philosophy of Cornell
University, 1989, PP.i - ii.
60
Ibid, (สรุปจากการอานทั้งหมดจากหนา 1-514).
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3. เมื่อเปดประเทศภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวรริง เกิดระบบเศรษฐกิจการคาเสรี
ระบบเงินตราขยายตัวกอนหนานี้แลว การขยายตัวของการผลิตขาวทําใหที่ดินกลายเปนสินคา
สําคัญ บรรดาเชื้อพระวงศและขุนนางไดทําธุรกิจการซื้อขายใหเชาที่ดินจนกอเปนรูปนายทุน
เจาที่ดิน (capitalistland ownership) เสกสรรคมีความเห็นวาความเปนเจาของที่ดินนั้นเกิดขึ้น
เมื่อองคกรศักดินาเริ่มสลายตัวไปแลว ปญหาเชาที่ดินไดกลายเปนปญหา เมื่อสังคมไทย
พัฒนาไปสูทุนนิยม ภาคกลางเปนภาคที่เผชิญกับปญหาเจาที่ดินมากที่สุด ซึ่งที่เปนเขตระบบ
เศรษฐกิจเงินตรา
4. ชนชั้นนายทุนไทยไมไดออนแอเนื่องจากถูกครอบงําโดยทุนตางชาติ และตนกําเนิด
มาจากนายทุนเชื้อสายจีน ประเด็นนี้เสกสรรตองการโตแยงกับสํานักคิดของฉัตรทิพยโดยตรง
เห็นวานายทุน เชื้อสายจีนเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยมาตั้งแตสมัยศักดินาแลว นายทุนกลุมนี้
จึงไมถือวาเปนนายทุนตางชาติและยังเขมแข็งจนดําเนินธุรกิจแขงขันกับตะวันตกจนประสบชัย
ชนะในกิจการหลายประเภท เขาไมเห็นดวยกับแนววิเคราะหวานายทุนจีนตองทําธุรกิจโดยการ
พึ่งพิงอยูกับขุนนางและนายทุนตะวันตก ชนชั้นนี้เปนอิสระจากรัฐจักรวรรดินิยม และนอกจาก
ไมใชลูกนองทั้ง 2 กลุมแลว ยังสรางปญหาใหทั้ง 2 กลุมดวย
5.
ความสําเร็จของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้น มาจากภาษีของชาวจีนและ
นายทุนจีนประเด็นนี้เสกสรรคไดเนนไวในหลายที่ ชนชั้นนายทุนนั้นไมจําเปนตองขัดกับรัฐ
เพราะไดรับการเลี้ยงดูอยางดีจากรัฐแบบเกา การสลายตัวของรัฐศักดินาและเกิดขึ้นของระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชเปนผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของระบบทุนนิยม
ทั้งงานนิธิ เอียวศรีวงศ และเสกสรร ประเสริฐกุล มีความเห็นวาสังคมศักดินาไทยไม
หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเงินตราขยายตัว มีชนชั้นกระฎมพีแลว นิธิยัง
เห็นวาชนชั้นพอคาไมเขมแข็งตองอิงแอบอยูกับผูปกครอง แตวัฒนธรรมกระฎมพีก็ไดถูกสราง
ขึ้นจากชนชั้นนําที่รับกระแสของการขยายตัวทางการคาและโลกทัศนใหมเขาไว เสกสรรนั้น
เสนอความเห็นที่วาชนชั้นกระฎมพีของไทยเขมแข็งจนเปนผูที่เลี้ยงดูรัฐ ทั้งในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนและในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช แมวาแนวคิดนี้จะเกิดการตื่นตัวในการคนควาทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง แนวคิดอุดมการณของสังคมเพื่อศึกษาพลังภายในของสังคม แตข อ
วิจารณที่มีสําหรับกลุมความคิดนี้ก็คือ การตีความไกลเกินหลักฐานในหลายเรื่องดวยกัน
5) การศึกษาโดยใชทฤษฎีนีโอคลาสสิก (Neo-classic Theory) โดยหลักการของ
ทฤษฎีนี้เชื่อในกลไกของตลาดและระบบทุนเปนตัวกําหนดการเติบโตของเศรษฐกิจ เปนทฤษฎี
ที่เชื่อเรื่องของตลาดที่มีทุนเปนตัวกํากับอยูเบื้องหลัง ทฤษฎีนี้ไมปฏิเสธระบบทุน ในสวนของ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทฤษฎีนี้ใชอธิบายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในบางครั้งก็
เรียกวาทฤษฎีความเจริญเติบโต (growth theories) เนื้อหาของประวัติศาสตรแนวนี้จะอธิบาย
วาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต ในขบวนการเติบโตนั้น ผลผลิต ปจจัยการผลิต
และผลิตภาพเปลี่ยนแปลงอยางไร องคประกอบของผลผลิตของอุตสาหกรรมและของภูมิภาค
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ทางภูมิศาสตรเปลี่ยนแปลงอยางไร การเจริญเติบโตที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของทุนตางกับการ
เจริญเติบโตที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของแรงงาน หรือที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเทคนิคในการผลิต
อยางไร วิพากยรายไดถูกกระทบอยางไรจากการเจริญเติบโตเปนตน61 นักประวัติศาสตรแนว
นี้จะสรางแบบจําลองของการเติบโตทําใหสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระยะยาว
ไดและใชคณิตศาสตรระดับสูงสรางสมมุติฐานตั้งแตเริ่มแรก ฉัตรทิพย นาถสุภาวิจารณวาความ
สนใจของงานจะรวมศูนยอยูเฉพาะกับขอมูลเชิงปริมาณ และจงใจละเลยขอมูลประเภทอื่นซึ่ง
อาจมีความสําคัญทัดเทียมหรือสูงกวา
นักประวัติศาตรเศรษฐกิจคนสําคัญผูบุกเบิกการคนควางาน โดยใชทฤษฎีนีโอคลาสสิก
ในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ Jame C.Ingram เขียนงานวิจัยเรื่อง Economic
Change in Thailand 1850-195062 Ingram เสนอเปนวิทยานิพนธปริญญาเอกตอ Cornell
University ในปพ.ศ.2495 ไดรับการพิมพเผยแพรครั้งแรกในป พ.ศ.2498 และพิมพเผยแพร
ครั้งที่ 2 ในปพ.ศ.2513 ในการพิมพครั้งที่ 2 นี้ Ingram ขยายเวลาการคนควาจากเดิมเขียนถึง
ค.ศ.1950 มาถึง ค.ศ.1970 งานชิ้นนี้นับวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการคนควาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทยอยางจริงจังและมีบทบาทสําคัญในการใชอธิบายประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยใน
ระยะตอมา งานวิจัยชิ้นนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของไทยที่เขาสูสมัยใหมนั้นเริ่มตน
ตั้งแต เซอรจอหน เบาวริง(Sir John Bowring ) เขามาทําสนธิสัญญาระหวางไทยและอังกฤษ
ในป พ.ศ.2398 (ค.ศ.1855) หลังจากทําสนธิสัญญาฉบับนี้แลวการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญ
ไดเกิดกับประเทศไทยในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 และที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนี้อยูในชวงระหวาง
ค.ศ .1850
ถึง ค.ศ.1910 เปนสมัยที่ทั้งราชสํานักและชาติอยูภายใตการนําของกษัตริยซึ่ง
เปนผูยอมรับและทําการเปลี่ยนแปลงเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากเบื้องบน
Ingram เปนผูวางรากฐานที่สําคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจของไทยกอนมีการทําสนธิสัญญาเบาวริงมีลักษณะเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงเลี้ยงตัวเอง(self-sufficient economy) การทําสนธิสัญญาเบาวริงทําใหเศรษฐกิจไทย
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ สนธิสัญญาฉบับนี้ทําใหชาวอังกฤษไดรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ทํา
การคาในไทยไดอยางเสรี ภาษีสินคาเขาและสินคาออกมีการตกลงกันอยางชัดเจนโดยภาษี
สินคาเขาเก็บรอยละ 3 และ ภาษีสินคาออกใหเก็บโดยศุลกากรไมใชเก็บโดยความชอบใจของ
เจาหนาที่รัฐ สนธิสัญญาฉบับนี้ทําใหรัฐสิ้นสุดการทําการคาแบบผูกขาด ยกเวนภาษีฝนและ
การพนันไมไดอยูขอตกลงของสัญญา การทําสนธิสัญญาฉบับนี้เปนที่ตระหนัก Sir John
61

อาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา. กรุณาธิบายสรุปใหแกผูวิจัย และ "การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ"
เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตไทย , หนา 70.
62

ดู Ingram, James C. Economic Change in Thailand 1850-1970. Stanford University Press, Stanford
California, 1971.
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Bowring และรัชกาลที่ 4 เองวาจะนําความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางยิ่งใหญมาสูประเทศ
ไทยและหลั ง จากนั้ น ก็ จ ะมี ป ระเทศอื่ น ๆ อี ก หลายประเทศเข า มาขอทํ า สั ญ ญาในลั ก ษณะ
เดียวกันนี้
หลั ง จากสนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง แล ว เศรษฐกิ จ ของไทยเปลี่ ย นไปสู เ ศรษฐกิ จ เงิ น ตรา
(money-economy) สินคาออกที่สําคัญลดนอยลงมีไมกี่ชนิด ในจํานวนนี้ขาวเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญที่สุด กลุมคนที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการผลิตขาวคือ พอคาคนกลาง
ชาวจีนที่เปนผูนําผลผลิตมาสูทาเรือเพื่อสงออกและซื้อสินตาตาง ๆ ไปขายตอใหชาวนา การคา
และการลงทุนตาง ๆ จะขึ้นอยูกับชาวตางชาติเปนสวนใหญ กรรมกรที่เขามาทํางานในเมือง
สวนใหญเปนชาวตางประเทศ ชาวไทยจะทํางานในภาคเกษตรโดยการเปนชาวนา
การ
ขยายตัวทางการผลิตขาวของไทยขยายเพิ่มขึ้น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขา
รวมการผลิตขาวเพื่อสงออก หลังจากมีการตัดรถไฟไปถึง ประมาณวาทศวรรษ 1920 ขาวจาก
ภูมิภาคทั้งสองได ถูกขนมาทางรถไฟเขาสูกรุ งเทพฯมากขึ้น พรอมกับ การเพิ่มขึ้นของการ
สงออกสินคานําเขาโดยเฉพาะฝายก็เพิ่มขึ้นดวยซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมพื้นบานลมสลาย
การเพิ่มขึ้นของการผลิต การคาและการสงออกขาวเหลานี้เปนไปตามแรงผลักดันอยางอิสระ
ของปจเจกชนไมไดเปนไปตามนโยบายของรัฐ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาวก็สืบเนื่องมาจากการ
ใช ที่ ดิ น และแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ไม ไ ด ม าจากการใช แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี สรุ ป แล ว ก็ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยไดรับแรงกระตุนจากปจจัยภายนอกคือเพื่อตอบสนองความ
ตองการขาวของตลาดโลก
นอกจากการวางพื้นฐานในการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยที่เริ่มตนจากสนธิสัญญาเบาวริง
แลว ขอเดนสําคัญของงานชิ้นนี้คือ การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ สถิติตาง ๆ ไดแก การ
แสดงรายการและมูลคาสินคาออกในราว ค.ศ.1850 ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออก
ขาวจาก ค.ศ.1857 ถึง 1951 การเพิ่มขึ้นของประชากรจาก ค.ศ.1911 ถึง 1947 สถิติการเพิ่ม
พื้นที่การผลิตขาว รายการสินคาประเภทอื่น ๆ ที่สงออก เปนตน ตารางและขอมูลเชิงสถิติ
เหลานี้มีความนาเชื่อถือและยังคงใชในการอางอิงในงานวิจัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน ประเด็นที่
Ingram เสนอไวไมวาจะเปนปญหาในกระบวนการผลิตขาว ปญหาหนี้สินของชาวนา พอคาคน
กลาง ประเด็นเหลานี้มีความละเอียดออนและยังคงเปนสิ่งที่นักวิชาการสนใจคนควาอยูเชนกัน
นั ก วิ ช าการคนอื่ น ๆ ที่ ค น คว า แนวนี้ ไ ด แ ก เกริ ก เกี ย รติ พิ พั ฒ น เ สรี ธ รรม นั ก
เศรษฐศาสตร ที่ ส นใจการค น คว า ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ในแง ข องความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ คนควาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไทยในรอบ 25 ป63 ระหวาง พ.ศ.2500 2525 ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ที่อธิบายเศรษฐกิจในแงของความ
เติบโตคือ เรื่อง วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พิมพเผยแพรในป
63

ดู เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไทยในรอบ 25 ป. สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525.
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พ.ศ.252964 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาระบบธนาคารพาณิชยของไทยตั้งแตเริ่มตน
จนถึง พ.ศ.2525 ในป พ.ศ.2532 สมภพ มานะรังสรรคเผยแพรงานวิทยานิพนธปริญญาเอก
ชื่อ Economic Development of Thailand 1850-195065 ศึกษาที่ University of Groningen
ประเทศเนเธอรแลนด งานชิ้นนี้มีวัตถุประสงคจะสํารวจอุปสรรคและแบบแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยเมื่อเขาสูระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดย
ใหความสนใจกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการผลิตสินคาสงออกที่สําคัญคือ ขาว ดีบุก ไมสัก
ยางพาราและน้ําตาล การเปลี่ยนแปลงตลาดผลผลิต การคาระหวางประเทศ การแบงงานกัน
ทําและนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลซึ่งมีผลตอแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน
การศึกษาผูวิจัยไดใชขอมูลเชิงปริมาณในการอธิบายเรื่องราวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งของสมภพคือเรื่อง แนวโนมพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ในชวงกอน
และหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว66 พิมพ
เผยแพรในป พ.ศ.2536 จุดประสงคเพื่อใหภาพของการพัฒนาของเศรษฐกิจไทยกอนและหลัง
การปฏิรูปการปกครอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยทําใหเห็นถึง
พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในเชิงมหภาค (macro economics) เปนการศึกษาเศรษฐศาสตร
เชิงปริมาณโดยการจัดผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (gross domestic product - GDP) ระยะ
ยาว ๆ เพื่อดูถึงแนวโนมของอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ของ
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนป พ.ศ.2493
ตัวเลขอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จระยะยาว ๆ จะทํา ใหการศึกษาเกี่ย วกับ พัฒนาการทางเศรษฐกิ จเปนระบบและมี
รูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับของประเทศอื่นๆ ทําใหการศึกษา
ดานพัฒนาการทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบมีลักษณะลุมลึกและมีมติที่หลากหลายยิ่งขึ้น
โครงสรางความคิดทั้งงานวิทยานิพนธและงานวิจัยของสมภพมีลักษณะเหมือนกัน คือ
การให ความสําคั ญกับตลาดต างประเทศเปนจักรสําคั ญทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจของไทย สมภพเห็นวาสนธิสัญญาเบาวริงในพ.ศ.2398 ทําใหเศรษฐกิจไทยเปลี่ยน
ไปสูเศรษฐกิจสงออก (export
จากเศรษฐกิจแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเอง (self-sufficiency)
economy) ที่ขึ้นอยูกับสินคาเฉพาะอยางเพียงไมกี่ชนิด ในจํานวนนี้ขาวไดกลายเปนสินคาที่
64

ดู เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย. สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529.
65
Sompop Manarungsan. Economic Development of Thailand 1850 - 1950 : Reponse to The
Challenge of The World Economy. Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 1989, PP.3-4.
66
ดู สมภพ มานะรังสรรค. แนวโนมพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในชวงกอนและหลังการปฏิรูปการปกครอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย
ฝายวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536.
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สํ า คั ญ ที่ สุ ด การส ง ออกข า วนั้ น ถู ก กระตุ น มาจากความต อ งการของตลาดโลก ดั ง นั้ น การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่
20 สวนสําคัญมาจากการผลิตขาว การผลิตขาวเพื่อสงออกของไทยยังขึ้นอยูกับระบบขนสง
ภายในประเทศดวย ความแตกตางทางดานระบบขนสงในแตละพื้นที่ของไทย สงผลใหการ
ผลิตขาวในพื้นที่เหลานี้มีคาที่แตกตางกันดวย ตัวอยางเชน ภาคกลางโดยเฉพาะอยางยิ่งในลุม
น้ําเจาพระยา ซึ่งมีระบบการขนสงเชื่อมตอกับกรุงเทพ ฯไดดี การผลิตขาวเพื่อขายของชาวนา
ก็จะมีมากกวาในพื้นที่อื่น ๆ จนกลายเปนแหลงผลิตขาวเพื่อสงออกที่สําคัญของไทยขณะนั้น
การขยายตัวของการผลิตและการคาขาวของไทยที่เริ่ม
สมภพใหขอสังเกตวา
ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ไมไดดํารงอยูนานนัก ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 และ
2 ราคาขาวกระเตื้องขึ้นเฉพาะชวงสั้น ๆ หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง หลังจากนั้น
ราคาขาวมีแนวโนมลดต่ําลงมีภาวะผันผวนสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ 1930 ดุลการคา
ของไทยมีสภาพไดดุลเกือบตลอดแมวาจะเปดประเทศสูระบบการคาเสรีนับตั้งแตทําสนธิสัญญา
เบาวริง การนําเขาของไทยก็ไมไดเพิ่มขึ้นมาก สินคาเขาประกอบดวยสินคาตาง ๆ มากชนิด
แตละชนิดมีปริมาณเพียงเล็กนอย ยิ่งไปกวานั้นสินคาทุนยังมีระดับต่ํากวาสินคาเพื่อการบริโภค
สินคาทุนสวนใหญนํามาใชในโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลเชน สรางทางรถไฟ การที่มี
สิ น ค า นํ า เข า มากชนิ ด นี้ ทํ า ให เ ป น การยากที่ จ ะผลิ ต สิ น ค า ดั ง กล า วทดแทนภายในประเทศ
อุปสรรคสํ าคัญของการเพิ่มการนําเขาและการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศคือตลาด
ภายในประเทศมีขนาดเล็กเพราะประชาชนยังมีนอย และประชากรดังกลาวก็อาศัยอยูอยาง
กระจัดกระจายเนื่องจากขณะนั้นระบบคมนาคมขนสงก็ยังไมดี
นอกจากการอธิบายประวัติศาสตรเศรษฐกิจในเรื่องของการเจริญเติบโตแลว อีกแนว
หนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิ กคือทฤษฎีราคา ทฤษฎีนี้ระบุวา
อุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) กําหนดราคาสินคาในตลาดผูกขาดราคาสูงกวาใน
ตลาดแขงขัน อุปสงคและอุปทานเชนเดียวกันนี้กําหนดคาตอบแทนตอปจจัยการผลิต ไมวาจะ
เปนที่ดินแรงงานหรือทุน
ทฤษฎีนี้อาจใชไดดีในการวิเคราะหปรากฏการณเศรษฐกิจ
เฉพาะเรื่อง เชนการศึกษาเฉพาะสินคาหรือเฉพาะอุตสาหกรรม สภาพตลาดและสภาพการผลิต
สินคาชนิดหนึ่งชนิดใดในเวลาสั้น ๆ ขอดีของทฤษฎีราคา คือ เปนการศึกษาที่แยกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจออกจากสังคมและการเมือง เปนการศึกษาปรากฏการณในภาวะสถิติ ไมสามารถใช
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระยะยาว67
นั ก วิ ช าการอี ก ท า นหนึ่ ง ที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ งของราคา คื อ อั ม มาร สยามวาลา ในป
พ.ศ.2518 อัมมารไดเขียนบทความเรื่อง A History of Rice Price Policies in Thailand,

67

ฉัตรทิพย นาถสุภา. เลมเดิม, หนา 70.
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from Finance, Trade and Economic Development in Thailand68 บทความนี้กลาวถึง
นโยบายการคาขาวเสรีนับตั้งแตหลังสนธิสัญญาเบาวริง
และนโยบายการคาขาวหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นับตั้งแต พ.ศ.2488 ถึง พ.ศ.2497 เปนชวงที่ไทยตองตกอยูกับพันธะ
สัญญาตองสงมอบขาวใหกับฝายสัมพันธมิตร ทําใหรัฐไดเขามาควบคุมธุรกิจขาว การคาขาว
กลายเปนธุรกิจผูกขาดโดยรัฐซึ่งจัดตั้งสํานักงานขาวขึ้นมาควบคุมจนถึงป พ.ศ.2497
รัฐใช
นโยบายการเก็บพรีเมี่ยมขาว (premium) ในการควบคุมธุรกิจการคาขาวของเอกชนในการ
สงออกนับตั้งแต พ.ศ.2498 เปนตนมาจนถึงป พ.ศ.2509 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
อัตราพรีเมี่ยมขาว บทความนี้สิ้นสุดถึงพ.ศ.2516
6) การศึกษาโดยใชทฤษฎีพึ่งพิง (Dependency Theory) การศึกษาแนวนี้เชื่อวา
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยกําเนิด และพัฒนาขึ้นอยูกับทุนจากตะวันตก การใชทฤษฎีนี้มี
2 ลักษณะ คือ ใชทฤษฎีแบบยึดในกรอบทฤษฎีอยางเขมงวดและใชทฤษฎีแบบประยุกต
ผูนําการศึกษาคือ สุธี ประศาสนเศรษฐซึ่งจะใชทฤษฎีแบบยึดในกรอบอยางเขมงวด ในป
พ.ศ. 2522 สุธีเผยแพรงานเรื่อง วิวัฒนาการของชนชั้นนายทุนไทย โดยเสนอวาชนชั้น
นายทุนไมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดอยางเปนปกแผนภายในสังคมไทย กลาวคือ ไพรทาสของ
ไทยประสบอุปสรรคในการที่จะขยายการคาและการสะสมทุน ขณะที่บรรดาเจานายขุนนางตาง
ก็ยึดมั่นในคานิยมแบบดั้งเดิมที่ดูถูกเหยียดหยามการคาขายวาเปนของต่ําตอยไมควรคาแก
ศักดิ์ศรีแหงชนชั้นในสังคม69 ทั้งระบบสังคมและวัฒนธรรมศักดินาไมเอื้อที่จะเกิดชนชั้นนายทุน
สุธีเห็นวาระบบทุนนิยมของประเทศไทยเปนแบบทุนนิยมพึ่งพา (dependency capitalism)
เช น เดีย วกับ ประเทศโลกที่ ส ามอื่ น ๆ ชนชั้น นายทุ น ที่เ กิ ดขึ้น จึงเปนเพี ย งนายทุ น นายหน า
(comprador) ซึ่งเกิดหลังจากประเทศเปดรับทุนนิยมโลก พ.ศ.2398 ทุนนิยมโลกที่สามนี้มี
อํานาจตอรองนอย มูลคาสวนเกินหรือรายไดจากโลกที่สามสวนใหญจะถูกถายเทไปสูประเทศ
ทุนนิยมตะวันตก70
การที่นายทุนทองถิ่นมีลักษณะเปนเพียงนายหนาทําใหขาดพลัง นายทุนทองถิ่นทํา
หนาที่เ พี ย งบริก ารทางการค า ให กั บ นายทุนตะวัน ตก การประกอบธุ รกิ จ ขึ้ นอยูกั บนายทุ น
ตะวันตก นายทุนนายหนานี้นอกจากตองพึ่งพาตะวันตกแลวยังตองพึ่งชนชั้นนําในสังคมไทย
ดวย เพราะคนเหลานี้เปนคนจีนตางดาวตางแดน ทําใหขาดฐานอํานาจทางการเมือง ดังนั้น
อํานาจทางเศรษฐกิจที่สรางขึ้นมาจึงอยูในสภาวะที่ไมแนนอน นายทุนนายหนาตองแบงปน
68

Ammar Siamwalla. A History of Rice Price Policies in Thailand ;from Finance, Trade and
Economic Development in Thailand . Bank of Thailand, Department of Economic Research, Sompong
Press, 1995 PP.141-165.
69
สุธี ประศาสนเศรษฐกิจ. "วิวัฒนาการของชนชั้นนายทุนไทย". วิวัฒนาการทุนนิยมไทย ฉัตรทิพย นาถ
สุภา บรรณาธิการ,ฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและกลุมเศรษฐศึกษา, 2523 หนา. 115
70
เลมเดิม, หนา 121.
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ผลประโยชนใหชนชั้นนําเพื่อขอการคุมครอง ลักษณะพึ่งพาของนายทุนนายหนาตอนายทุน
ตะวันตกและตอชนชั้นนําในสังคมไทยทําใหนายทุนนายหนาปราศจากวิญญาณนายทุนอิสระ
และมีความอนุรักษนิยมเต็มตัวไมกลาที่จะทาทายตอระบบ พัฒนาการของนายทุนในประเทศ
ไทยจึงมีขอบเขตจํากัดอยูเพียงแคการคาขายเก็งกําไรจากที่ดิน จากการขายสินคาและจาก
เงินตราตางประเทศ ทุนที่พัฒนาขึ้นมาจึงไมกาวขึ้นไปเปนทุนอุตสาหกรรม และไมมีขอสงสัย
เลยวาอิทธิพลจากการขยายตัวของจักรวรรดินิยม ดังไดกลาวแลวยอมเปนการทําลายโอกาสที่
ไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาเอง71
บทความเรื่อง วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจในรอบ 200 ป ของสุธี ชี้ใหเห็นวานับแต พ.ศ.
2398 เปนตนมา ไทยไดเขารวมอยูในวงจรการแบงงานกันทําระหวางประเทศแบบอาณานิคม
โดยไทยเปนผูผลิตสินคาขั้นปฐมเพื่อสงออกเปนการแลกเปลี่ยนกับสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตโดย
ประเทศทุนนิยมศูนยกลาง ผลที่สําคัญของการพัฒนาในลักษณะนี้คือเกิดการเริ่มกอรูปเปน
ระบบทุนนิยมรอบนอก หรือทุนนิยมแบบพึ่งพา การที่ระบบเศรษฐกิจไทยเขาผูกพันเปนผูผลิต
สินคาขั้นปฐม เปนการตัดโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยีของสังคม นายทุนพาณิชยที่
พัฒนาควบคูกับการขยายการผลิตขาว และการคามีลักษณะเปนนายทุนพึ่งพา มิไดเปนนายทุน
อิสระที่อาจพัฒนาความสัมพันธแบบทุนนิยมไดรวดเร็วขึ้น นายทุนพาณิชยที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยตองพึ่งพาเจานายขุนนางเนื่องจากขาดฐานการเมืองและสังคมในแงที่เปนคนตางดาว อีก
ดานหนึ่งตองพึ่งพานายทุนตะวันตก72
การเข า สู ก ารแบ ง งานกั น ทํ า ระหว า งประเทศแบบอาณานิ ค ม ทํ า ให ไ ทยสู ญ เสี ย
ความสามารถควบคุมเปาประสงคในการผลิต การผลิตเพื่อสนองตอตลาดภายในอันจะเปน
รากฐานให แ ก ก ารพั ฒ นากระบวนการสะสมทุ น อย า งเป น อิ ส ระถู ก ทํ า ลายลง หลั ง จากทํ า
สนธิสัญญาเบาวริงการผลิตพื้นบานและหัตถกรรมดั้งเดิมถูกทําลาย โดยสินคาเขาจากทุนนิยม
ศูนยกลาง หนอออนแหงทุนอุตสาหกรรมก็ถูกทําลาย แมจะมีการฟนตัวมาบางในชวงทศวรรษ
1930 ถึงทศวรรษ 1950 มีการดําเนินทุนนิยมโดยรัฐแตมันก็ถูกสกัดกั้นไมใหเติบใหญเปน
อิสระระยะตอมา สุธีสรุปวาในชวงกอนทศวรรษ 1960 จึงเปนการกอรูประบบทุนนิยมรอบนอก
หรือทุนนิยมแบบพึ่งพาขึ้นในประเทศไทย รูปแบบนี้ไดมีการพัฒนาขึ้นถึงขั้นวุฒิภาวะตั้งแต
ทศวรรษ 1960 จนถึงปจจุบัน73
ยุคเศรษฐกิจหลังป 1960 เปนยุคที่อยูภายใตการนําของบรรษัทขามชาติ การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นที่แทจริงเปนเพียงกระบวนการในการจัดระเบียบการผลิตขึ้นในระดับโลก
โดยกลุมบรรษัทขามชาติ การผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจะอยูภายใตการควบคุมของ
71

เลมเดิม, หนา 123-125.
72
สุธี ประศาสนเศรษฐ. วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ป ปาจารสาร ปที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม 2525),หนา 16.
73
เลมเดิม.
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บรรษัทขามชาติ มีการยายการผลิตจากทุนนิยมศูนยกลางมาสูทุนนิยมรอบนอก ในสภาพ
เชนนี้นายทุนไทยไดเขารวมทุนกับนายทุนตางชาติ หรือไมก็ดําเนินการผลิตเองโดยอาศัย
เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลจากตางประเทศ การปรับเปลี่ยนหรือสรางองคกรใหมๆ ในประเทศ
ก็เพื่อรองรับการลงทุนของนายทุนตางประเทศ นายทุนใหญของไทยเขารวมมือกับนายทุน
ตางชาติ กลุมพวกนี้เติบโตขึ้น แตเปนการเติบโตที่นําประเทศไปสูความผูกพันและพึ่งพากัน
บรรษัทขามชาติมากขึ้นทุกที74
ในป พ.ศ. 2532 รังสรรค พิมพเผยแพรงานวิจัยที่ใชทฤษฎีพึ่งพาแบบประยุกตโดยให
ความสําคัญกับปจจัยภายในมากขึ้นชื่อเรื่อง กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-253075 รังสรรคมีความเห็น
วากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่วิเคราะหจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน
ของนโยบาย ตามแบบสํานักเศรษฐศาสตรการเมืองนีโอคลาสสิก (Neo-classic Political
Economics) ไมเพียงพอที่จะเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยได
อยางถองแท จําเปนตองพิจารณาถึงโครงสรางสวนบน (super structure) ของระบบเศรษฐกิจ
และความเปนไปในระบบทุนนิยมโลกดวย ทั้งนี้เพราะกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง โดยโครงสรางสวนบน
ของระบบเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกดวย
งานวิจัยชิ้นนี้ใหความสําคัญกับปจจัยอื่นที่ไมใชเศรษฐกิจ (non-economic factors) ดังเชน
โครงสรางอํานาจทางการเมืองทั้งภายในประเทศและในระบบทุนนิยมโลก วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และความสัมพันธทางสังคม งานชิ้นนี้เริ่มตนดวยสมมุติฐานวานโยบายเศรษฐกิจเปน
ผลมาจากปฏิสัมพันธของเหตุปจจัย 4 กลุมดวยกัน คือ ระบบทุนนิยมโลก โครงสรางสวนบน
ของเศรษฐกิจ อุปทานของนโยบาย และอุปสงคของนโยบายเศรษฐกิจ
งานศึกษาชิ้นนี้มีขอสรุปวากระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ พ.ศ.2475 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2531 (กอนการจัดตั้งรัฐบาล
ของพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ) มีขอสรุป 8 ประการคือ76
1. แนวความคิดของสํานักนีโอคลาสสิกที่พิจารณา ในเรื่องอุปสงคและอุปทานนโยบาย
เศรษฐกิจไมเพียงพอที่จะทําความเขาใจกระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย การ
อธิ บ ายเรื่ อ งดั ง กล า วจํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ ของโครงสร า งส ว นบนของระบบ
เศรษฐกิจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางอํานาจทางการเมืองและความสัมพันธเชิงอุปถัมภใน
74

เลมเดิม.
รังสรรค ธนะพรพันธุ. กระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศไทยบทวิเคราะหเชิง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-2530. สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2532, หนา 5-7.
76
เลมเดิม, หนา 149 - 152.
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สังคมไทย) ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและสํานักนีโอคลาสสิกมิไดพิจารณาถึงบทบาทของ
ระบบทุนนิยมโลกในการแทรกแซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
2.
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจและโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก ใน
ระหวางป พ.ศ.2475-2516พลังอํานาจประชาธิปไตยประสบความสําเร็จในการผูกขาดอํานาจใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถควบคุมรัฐได ระหวางพ.ศ.2516-2531 พลัง
ประชาธิปไตยมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ไดแก พอคานายทุน กลุม
เกษตรกรบางกลุมชาวไรออย สวนขาวนายังคงเปนกลุมผูเสียเปรียบในสังคมตอไป ความ
ขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญในการผลักดันใหมีการรวมกลุมผลประโยชน
และผลักดันใหกลุมผลประโยชนเหลานั้นสรางความสัมพันธเชิงอุปภัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ
3.
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-client relationship) นับวาเปนระบบ
ความสัมพันธที่สําคัญ ในระหวางพ.ศ.2475-2516 ยุคพลังอํามาตยาธิปไตยกุมอํานาจทาง
การเมืองการปกครอง ผูนําทางการเมืองตองสรางความสัมพันธเชิงอุปภัมภกับผูนําทหาร และ
ยังต องแผ ข ยายความสั มพันธนี้กั บ ชนชั้นนําทางอํานาจนอกราชการ ผู นําทองถิ่น และฐาน
มวลชนมากขึ้น ความสัมพันธเชิงอุปถัมภทําใหเกินความจําเปนตองแสวงหาคาเชาจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางพ.ศ.2516-2531 คือ สัดสวน
ของการแบงปนผลประโยชนจะตกอยูกับบุคคลนอกระบบราชการมากกวาพลังอํามาตยาธิปไตย
ในระบบราชการ
4. ระบบทุนนิยมโลกมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย นับตั้งแต
พ.ศ. 2475 - 2480 ไทยยังตองอยูภายใตพันธะสัญญาที่ไมเสมอภาคที่ทําไวตั้งแตป พ.ศ.
2398 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-2488 ญี่ปุนไดมีบทบาทในการสรางขอจํากัด
ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยไดกลับเขาสูและ
ปฏิบัติตามระเบียบของทุนนิยมโลกอีกครั้งหนึ่งโดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เสรีนิยมและนับตั้งแตมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2504 ระบบทุนนิยมโลกก็
คอยกํากับใหรัฐบาลไทยดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดประเทศและสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศ การแทรกแซงนโยบายเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ
น้ํามันขึ้นครั้งที่สองในป พ.ศ. 2522 จนตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทยเปนตลาดที่ไรพรมแดน
ภูมิศาสตร
5. ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ เปนตลาดที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน
ของนโยบายเศรษฐกิจปฏิสัมพันธดังกลาวนี้ มีพื้นฐานมาจากโครงสรางอํานาจทางการเมืองและ
จารีตธรรมเนียมประเพณีในสังคม กระบวนการตอรองระหวางกลุมและสถาบันตาง ๆ ในสังคม
ทําใหมีการเลือกเปาหมายทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปนเปาหมายสูงสุด (maximum)
หรือ
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เปาหมายที่ต่ําสุด (minimum) ได เปาหมายที่จะเปนไปไดจึงเปนเพียงเปาหมายระดับที่นาพึง
พอใจระดับหนึ่งเทานั้น (Satisfying Theory)
6. ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่เปดชองใหกลุมประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุน สามารถกดราคาพืชผลเกษตรโดยการใหเงิน
อุดหนุนการผลิตทางเกษตร ทําใหการดําเนินนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจน และปญหา
การกระจายรายไดเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได ขณะเดียวกันกลุมชนชั้นนําทางอํานาจและกลุม
ขุนนางนักวิชาการก็ใหความสําคัญกับการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมากกวาการแกปญหาดังกลาว พอคาจะสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุม
อํานาจทางการเมือง ผลักดันนโยบายที่เกื้อกูลกับผลประโยชนของกลุมตน นโยบายที่เกิดขึ้น
จึงไมสามารถเปนประโยชนกับสังคมโดยสวนรวมได ประโยชนของนโยบายจะตกอยูแกกลุมที่
เปนฐานอํานาจของผูทรงอํานาจทางการเมือง
7. สังคมการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนสังคมอํา
มาตยาธิปไตย (Bureaucratic Policy) จนถึงปพ.ศ.2531 แมในยุคหลังที่ประชาธิปไตยเติบโต
พลังอํามาตยาธิปไตยยังคงครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การ
กํา หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติ ก็ ดี การผลัก ดั น
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงตะวันออก ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมหาศาลตอชะตา
กรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยในอนาคตก็ดี การดําเนินนโยบายแบบรัดเข็มขัด
ระหวางปพ.ศ.2425-2530 ซึ่งมีผลในการสรางขอจํากัดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ ก็
ดี ลวนแลวแตเกิดจากการผลักดันของพลังอํามาตยาธิปไตย
8. ความไมสมบูรณของสารสนเทศ (imperfect information) นับเปนลักษณะเดนของ
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยซึ่งเกิดจากระบอบการเมืองการปกครองที่มีลักษณะเผด็จ
การ คณาธิปไตย ขณะเดียวกันพลังอํามาตยาธิปไตยก็พยายามยึดกุมและผูกขาดสารสนเทศ
ไวในระบบราชการทําใหเปนเสมือนทรัพยสินสวนบุคคลโดยอางวาเปนความลับของราชการ
เปดเผยมิได การผูกขาดสารสนเทศมีผลในการบั่นทอนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสภา
ผู แ ทนราษฎรในการควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล ตลอดจนป ด หู ป ด ตา
ประชาชนมิใหมีสิทธิรับรูปญหาของบานเมือง และกีดกันประชาชนในการมีสิทธิรวมในการ
แกปญหาของบานเมือง ในอีกดานหนึ่งการผูกขาดสารสนเทศยังชวยเกื้อกูลในการแสวงหา
ผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ แมในปจจุบันจะมีการปกครองที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตยมากขึ้น แตปญหาความไมสมบูรณของสารสนเทศยังคงมีอยู ทําใหประชาชนไม
มีความสามารถในการวิเคราะหที่จะรับหรือไมรับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได และทําให
นโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาไมสามารถยังประโยชนสูงสุดกับประชาชนสวนใหญของประเทศได
การวิเคราะหประวัติศาสตรเศรษฐกิจโดยใชทฤษฎีพึ่งพิงนี้จะใหความสําคัญกับปจจัย
ภายนอกมาก มองวาการเปลี่ยนแปลงมาจากปจจัยภายนอกทั้งหมด ซึ่งทฤษฎีนี้มีขอออนอยู
35

...ความหมาย กลวิธีการศึกษา และสถานะความรูป ระวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ………………………………….. ¾

36

มากตรงที่มองขามปจจัยภายใน แนววิเคราะหของ รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนการใชทฤษฎี
พึ่งพิงแบบประยุกต คือ มองวาการเปลี่ยนแปลงในโครงขอบใหญๆ แลวมาจากภายนอก ยัง
เปนระบบทุนนิยมที่ตองพึ่งพิงอยูกับทุนศูนยกลาง แตปจจัยภายใน คือ โครงสรางสวนบนก็
เปนตัวกําหนดใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผลประโยชนจะตกอยูกับคนกลุมไหน
7) การศึกษาโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการเมืองแบบผสม เปนการศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโดยมองความสัมพันธระหว างเศรษฐกิจกับการเมืองแตไมไดยึดใน
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอยางเขมงวดเปนการผสมความรูทางเศรษฐศาสตรการเมืองหลายๆ แนว
เขามาและไมมีอุดมการณทางการเมืองอยางเดนชัด เปนแนวเศรษฐศาสตรการเมืองที่ตองการ
หากฎเกณฑของการสรางกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือตองการเสนอบาง
ประเด็นที่เปนปญหาในการพัฒนาทุนนิยมไทย
ในป พ.ศ.2519 ฉัตรทิพย นาถสุภา ไดเผยแพรผลงานที่ไดเขียนรวมกับสุธี ประศาสน
เศรษฐ เมื่อ 2 ปกอน เรื่อง The Political Economy of Siam 1851-191077 ตอมาในป
พ.ศ.2521 ก็มีงานเผยแพร เรื่องราวทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจตอเนื่องที่ทั้ง 2 คนเขียน
รวมกันอีกคือเรื่อง The Political Economy of Siam 1910-193278 งานชิ้นที่หนึ่งตองการ
ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง โดยดูเรื่อง
ของการผลิ ต และสถาบั น ทางเศรษฐกิจ การเมื อ งทั้ง ในระบบเศรษฐกิจ แบบศั กดิ น าและการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูระบบทุนนิยมโลก งานชิ้นที่สองตองการเสนอปญหาวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศ พ.ศ.2475 งานทั้ง 2 ชิ้นนี้ถือไดวาเปนการจุดประกายการศึกษาประวัติศาสตร
เศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม ข องกลุ ม เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งที่ แ ยกการศึ ก ษาออกจากอุ ด มการณ ท าง
การเมือง ซึ่งลักษณะการศึกษาเชนนี้จะตางกับแนวทางการศึกษาของกลุมที่ใชทฤษฎีความ
ขัดแยงที่การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจจะมุงรับใชอุดมการณ ทางการเมืองอยางเห็นได
ชัดเจน เศรษฐศาสตรการเมืองถูกใชในฐานะเปนงานวิชาการมากกวางานทางการเมือง
สาระที่นําเสนอคือ ตองการเสนอเศรษฐกิจไทยกอนหนาทําสนธิสัญญาเบาวริงเปน
เศรษฐกิ จ แบบพอยั ง ชี พ การแบ ง งานกั น ทํ า และการผลิ ต เฉพาะอย า งยั ง ไม พั ฒ นา แต ล ะ
ครอบครัวผลิตของจําเปนแทบทุกอยางเอง การคาภายในประเทศอยูในขอบเขตแคบและเปน
การแลกของกั น เอง การใช เ งิ น ไม แ พร ห ลาย องค ป ระกอบสถาบั น และวิ วั ฒ นาการของ
สังคมไทย ทําใหกระบวนการแบงงานกันทําไมอาจเกิดขึ้นจากภายในได การแบงงานกันทํา
77

ฉัตรทิพย นาถสุภาและสุธี ประศาสนเศรษฐ. "ระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2394-2453” ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทย จนถึง พ.ศ.2484.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยและธรรมศาสตรรวมกับมูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2527 หนา 169-201.
78
ฉัตรทิพย นาถสุภาและสุธี ประศาสนเศรษฐ. ระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2453-2475 เลมเดิม, หนา 445461.
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ระหวางประเทศเทานั้นที่ทําใหเศรษฐกิจผลยังชีพของไทยแตกสลาย หลังจากไทยเขารวมใน
การคาระหวางประเทศใน พ.ศ.2398 ก็มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในโครงสรางสินคาออกและ
สินคาดั้งเดิม เกิดมีการผลิตเฉพาะอยาง สินคาที่แตเดิมประกอบดวยสินคาฟุมเฟอยเพื่อการ
บริ โ ภคของชนชั้ น นํ า ก็ เ ปลี่ ย นมาเป น สิ น ค า หลายชนิ ด เพื่ อ การบริ โ ภคของคนทั่ ว ไป ส ว น
สินคาออกซึ่ งตลอดมาประกอบดว ยสินค าจํานวนนอยมากชนิด ก็เปลี่ยนลักษณะเปนสินค า
สําคัญมากไมกี่ชนิด
นอกจากกลุมทุนจากตางประเทศแลวกลุมคนที่ไดรับผลประโยชนกับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น คือ ผูปกครองและนายทุนพอคา (ชาวจีน) เจานายศักดินาฉวยโอกาสนี้
พัฒนาที่ดินเพื่อการเพาะปลูก ทําใหไดกําไร สวนเกินมาจากการคาที่ดิน เจานายยังใหนายทุน
พอคากูยืมเงินเพื่อทําโรงสีและดําเนินธุรกิจตาง ๆ ในแงนี้ทุนเงินกูกับทุนการคาพึ่งพากัน ตาง
ขึ้นอยูกับการขยายตัวของการผลิตขาว ในกิจการปาไมสักขึ้นอยูกับทุนตะวันตกเปนสวนใหญ
สวนในกิจการเหมืองแรมีทั้งทุนจีนและทุนตะวันตกที่เขาไปมีบทบาท
การขยายตัวของการผลิตเพื่อการคาแบบเมืองขึ้น ทําใหเกิดชนชั้นนายทุนการคาทํา
หนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางชาวบานในไรนากับตลาดโลก นายทุนการคาขนสงผลผลิตจาก
ชาวนามาขายใหบริษัทการคาในกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันก็นําสินคาเขาไปแลกเปลี่ยนกับชาวนา
ดวยซึ่งเปนทั้งการแลกเปลี่ยนของกับของและการใชเงินเปนสื่อกลาง การคากับตางประเทศทํา
ใหการคาภายในและทุนการคาขยายตัวเปนลูกโซ เศรษฐกิจเงินตรา(money economy) ใน
เมืองไทยผุดขึ้นพรอมกับการขยายตัวของการผลิตเพื่อการคาแบบเมืองขึ้น เงินตราไมขยายไป
ทุกภูมิภาคจนกระทั่งมีการตัดทางรถไฟผานแลวหลายปการผลิตเพื่อการคาแบบเมืองขึ้นไมได
ทําใหเกิดการพัฒนาในการผลิตขาวของชาวบาน ชาวบานยังคงใชเทคนิคการผลิตแบบเดิม
เหมือนในระบบการผลิตพอยังชีพ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองคมิไดทําการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเมือง ทรงใชจายเงินจํานวนมากในราชสํานัก ทั้งทรงผูกขาดอํานาจรัฐไว แมแตหลังกบฏ
ร.ศ.130 รัชกาลที่ 6 ก็ยังไมทรงยอมประนีประนอมกับกลุมประชาธิปไตย ตรงกันขาม
พระองคกลับเรงฟนฟูวัฒนธรรมศักดินา พระองคทรงพระราชนิพนธหนังสือหลายเลมเสนอ
ชาตินิยมแบบศักดินาเปนอุดมการณของชาติ มีการตั้งกองเสือปาถวายความจงรักภักดีเฉพาะ
ต อ พระองค นโยบายแก ป ญ หาเฉพาะหน า เช น นี้ ขั ด ขวางพั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ
การเมืองโดยสันติ ตรงกันขามกลับนําไปสูการปฏิวัติ ป 1932 ซึ่งลมทะลายระบบเศรษฐกิจ
ศักดินาที่ดํารงมาชานานลงไดบางสวน
งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้ไดรับการ วิจารณวามองสังคมไทยในลักษณะหยุดนิ่งไปโดยเฉพาะ
เรื่องของระบบเศรษฐกิ จสมั ยศักดินาที่นักวิชาการหลายคนคนควาวามีการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจ มากกว าที่ ง านวิ จัย ชุ ดนี้ เ สนอ นอกจากนี้ ก ารนํ า เสนอเรื่อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร
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เศรษฐกิจยังมีลักษณะเปนกรอบความคิดทางทฤษฎีมากไปจนดูเหมือนวาเปนการจัดขอมูลทาง
ประวัติศาสตรใสกรอบที่มีอยูแลว ขอมูลขาดความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร
เศรษฐกิจโดยตัวของมันเองแตมุมมองทางเศรษฐกิจของงานชุดนี้ นักวิชาการยังคงนํามาใช
จนถึงปจจุบัน
Suehiro Akira ชาวญี่ปุนเขียนประวัติศาสตรของทุนไทยนับตั้งแตหลังสนธิสัญญา
เบาวริงจนถึงป พ.ศ.2528 เรื่อง Capital Accumulation in Thailand 1855-198579 งาน
ชิ้นนี้พิมพเผยแพรและปรับปรุง 2
ครั้งดวยกัน ครั้งแรกพิมพในนามของสถาบันวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2528 ครั้งตอมาไดมีการปรับปรุงทั้งกรอบความคิดและ
ขอมูลใหมพิมพเผยแพรในนาม The Centre for East Asian Cultural Studies for
UNESCO งานชิ้นนี้เสนอประวัติพัฒนาการของทุนไทยนับตั้งแตเปนทุนการคาจนเขาสูทุน
อุตสาหกรรม โดยดูวาการพัฒนาของนายทุนไทยเกิดจากความสัมพันธระหวางทุนทองถิ่นกับ
ทุนตางประเทศ Suehiro Akira เริ่มตนการศึกษาป พ.ศ.2398 เปนปที่ไทยทําสนธิสัญญา
ทางการคากับอังกฤษซึ่งเปนผูนําไทยไปผนวกเขากับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก
งานวิจัยชิ้นนี้ Suehiro ไดตั้งสมมุติฐาน ดังนี้
1. กลุมทุนที่มีบทบาทนับตั้งแตกําเนิดจนถึง พ.ศ. 2503 (1960) ประกอบดวย 3
กลุมคือ 1. ทุนของรัฐรวมทั้งทุนขาราชการดวย 2. กลุมทุนเอกชนทองถิ่น 3 กลุม บรรษัท
ขามชาติ (MNES) รวมทั้งบรรษัทการคาขามชาติและบรรษัทธนาคารขามชาติดวย สามกลุม
เศรษฐกิจนี้มีบทบาทสําคัญในการค้ํายันเศรษฐกิจไทย และองคกรทางอุตสาหกรรมเหมือนกับ
มา 3 ขา (tripod structure) ทฤษฎีโครงสรางมา 3 ขาของกลุมทุนนี้บทบาทตอเศรษฐกิจ
เปนทฤษฎีที่ใชศึกษาประวัติศาสตรการสะสมทุนของไทยในชวงนี้
2. ทฤษฎีมา 3 ขามีกําเนิดในชวงตนของการพัฒนาทุนตั้งแต พ.ศ. 2413-2463 (18701920) และดังนั้นจึงมีความตอเนื่องในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นในโครงสรางของกลุมทุน
3. พันธมิตรและความขัดแยงระหวางกลุมเศรษฐกิจ 3 กลุม เปนตัวกําหนดแบบ
แผนการสะสมทุนของทุนทองถิ่นและเปนตัวกําหนดอนาคตของการพัฒนาทุนในประเทศไทย
ในอีกดานหนึ่งการเติบโตของทุนทองถิ่นก็ถูกกําหนดโดยการขยายตัวของ 2 กลุม คือ การ
เข า มายุ งเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ของกลุ มอํ า นาจทางการเมื องภายในและกลุ มพลั ง ภายนอกที่ มี
บทบาททางเศรษฐกิจมากอน
งานชิ้นนี้ไดกลาวถึงขอจํากัดในการเติบโตของทุนทองถิ่น ขอจํากัดนั้นเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรการพัฒนาของกลุมดวย มีดังนี้80
79

Suehiro Akira Capital Accumulation in Thailand 1855-1985. Silkworm Books, Chiang Mai,
Thailand, 1996, PP. 1-6.
80
Ibid, pp. 273-286.
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1.กลุมทุนผูกขาดทองถิ่นสรางอํานาจการผูกขาดโดยอาศัยอํานาจทางการเมือง ดังนั้น
อํานาจการผูกขาดทางเศรษฐกิจจึงอยูในระดับที่ต่ําเฉพาะตลาดภายในประเทศเทานั้น และยัง
ตองไดรับการสนับสนุนจากทั้งรัฐและทุนตางประเทศ ซึ่งจะตองชวยเหลือในรูปของเทคโนโลยี
และเงินทุนและนี่คือความออนแอของกลุมทุนทองถิ่น
2. ปญหานี้เกี่ยวพันกับเรื่องของมา 3 ขา ทุนทองถิ่นมีฐานทางเศรษฐกิจที่จํากัดอยู
ในสาขาการเงินและการอุตสาหกรรมเกษตรเทานั้น ดังนั้นในอนาคตของการพัฒนาทุนกลุมนี้
ตองเผชิญกับปญหาเรื่องของตลาดภายในที่จํากัดและยังตองแขงขันกับทุนกลุมตาง ๆ ที่มีความ
พรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น
3.
ปญหาการพัฒนาของกลุมทุนทองถิ่นของไทยในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย
พัฒนาการ ของทุนภายในจะพัฒนาจากทุนการคาเขาสูทุนอุตสาหกรรมและทุนการเงิน แต
สําหรับประเทศไทยเปนการยากในการกลาวถึงทุนอุตสาหกรรมเนื่องจากกลุมทุนอุตสาหกรรมมี
พื้ น ฐานอยู บ นอุ ต สาหกรรมทดแทนการนํ า เข า และอุ ต สาหกรรมส ง ออกการเกษตร ทุ น
อุ ต สาหกรรมยั ง แสดงบทบาทในด า นการเป น พ อ ค า และนั ก การตลาดมากกว า จะเป น นั ก
อุตสาหกรรมที่แทจริง
4. ปญหาเรื่องโครงสรางการรวมกลุมและความเปนเจาของของทุนทองถิ่น กลุมธุรกิจ
ขนาดใหญของไทยเกือบทั้งหมดพัฒนาธุรกิจจากธุรกิจครอบครัว การบริหารและการลงทุนจึง
ขึ้ น อยู กั บ สมาชิ ก ของตระกู ล ลั ก ษณะนี้ จ ะต า งจากประเทศอุ ต สาหกรรมเป น ระบบการ
ดําเนินงานของบริษัทซึ่งระบบการรวมทุนโดยการรวมถือหุนและเงินทุนมาจากตลาดหลักทรัพย
เปนสําคัญ การพัฒนาที่เชื่องชาของตลาดหลักทรัพยในไทย ทําใหแบบแผนการดําเนินธุรกิจ
แบบตระกูลยังคงมีบทบาทสําคัญอยู
ผาสุก พงษไพจิตร เปนนักวิชาการอีกคนหนึ่งในกลุมของเศรษฐศาสตรการเมืองที่
อธิบายประวัติศาสตรเศรษฐกิจในเรื่องการสะสมทุน ในป พ.ศ.2539 เธอเขียนงานรวมกับ
คริส เบเคอร เรื่อง เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ เพื่อตองการเสนอภาพรวมเศรษฐกิจ
การเมืองไทยตั้งแตตนรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน งานชิ้นไมมีกรอบหรือสมมุติฐานที่เดนชัดมี
เพียงการเนนบางประเด็นที่นาสนใจคือ การใหความสําคัญกับ "ผูบุกเบิก" โดยเสนอวาประเทศ
ไทยเขาสูยุคสมัยใหมเมื่อประมาณ 150 ปมานี้ เปนผลมาจากสองขบวนการบุกเบิกของคน
กลุมใหม กลุมแรกคือ การขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยชาวนาชาวไรที่มีลักษณะเปนอิสระจากการ
ควบคุมของระบบศักดินาบนพื้นที่กวางใหญตามที่ราบลุมแมน้ํา ตามที่ราบลุมและเขตปาเขา
กลุมที่สองคือ การอพยพของผูใชแรงงานและพอคาจากเขตเมืองทาทางตะวันออกเฉียงใตของ
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ประเทศจีนเพื่อแสวงหารายไดสงกลับไปบานเกิด ตอมาแรงงานอพยพและนักผจญภัยเหลานี้
ไดบุกเบิกลงทุนในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม ลงหลักปกฐานอยูในประเทศไทย81
ภาพรวมประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองมีความแตกตางจากงานชิ้นอื่น ๆ คือ แบง
ออกเปน 3 ภาค ไดแก ภาคบาน ภาคเมือง และภาคเศรษฐกิจการเมือง โดยเริ่มจากบทนํา
เรื่อง "ชีวิตของขุนแผน"82 การนําเสนอไมไดตั้งประเด็นไวแตพอสรุปไดวาเปนภาพชีวิตของ
ชาวบานที่ตองดิ้นรนภายใตโครงสรางอํานาจที่กษัตริยเปนเจาชีวิต ในที่สุดก็ตองยอมรับวา
หนทางที่ดีที่สุดของชีวิตของชาวบานก็คือ การเปนขาราชการรับใชกษัตริย ในบทสงทายเรื่อง
"มรณกรรมของพุมพวง ดวงจันทร" ผูเขียนเห็นวาพุมพวงเปนตัวแทนของสภาพปญหาสังคมใน
ปจจุบันที่เมืองเอาเปรียบชนบท ชีวิตของพุมพวงตองดิ้นรนและเดินบนเสนทางการเปนนักรอง
ใชชีวิตอยูทามกลางการเอาเปรียบของคนเมืองหลวงแมวา เสียชีวิตแลวยังไมวายถูกเปน
เครื่องมือของผูแสวงหาผลประโยชนจากสังคม นักการเมืองตางแยงกันเปนเจาภาพงานศพ
เพื่อจะอาศัยรางที่ไรวิญญาณเปนเครื่องมือการหาเสียงในหมูบาน เปนการเอารัดเอาเปรียบ
หมูบานตอไป จากบทนําและบทสงทายจะเห็นไดวา งานชิ้นนี้ตองการเนนภาพของชาวบานใน
การเป น ผู ผ ลั ก ดั น การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ แต ต อ งตกอยู ใ นฐานะผู เ สี ย เปรี ย บตลอดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรเศรษฐกิจกรุงเทพฯ
งานชิ้ น นี้ เ ป น วิ จั ย ที่ ศึ ก ษาจากเอกสารชั้ น รองเป น ส ว นใหญ ภาพประวั ติ ศ าสตร
กรุงเทพฯ ที่นําเสนอก็เปนระยะยาวถึง 200 กวาป จึงไมมีลักษณะวิเคราะหเจาะลึก งานที่
ออกมาเป น การต อ ภาพจากงานวิ จั ย ชิ้ น ต า งๆ การนํ า เสนอไม มี ป ระเด็ น ที่ ตั้ ง คํ า ถามไว ว า
ประวัติศาสตรกรุงเทพฯมีปญหาสําคัญอยางไรและตองการนําไปสูคําตอบใดที่ชัดเจน การ
กลาวถึงภาพของกรุงเทพฯที่เปลี่ยนแปลงก็ไมไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ระยะอยางชัดเจน ความเดนของงานชิ้นนี้จึงอยูที่การพยายามนําเอาเรื่องราวของชนบทและการ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ชาวไร ช าวนาต อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น งานชิ้ น นี้ ใ ห
ความสําคัญกับปจจัยจากตางประเทศนอยมาก แมจะมีการกลาวถึงบางแตการนําเสนอในเชิง
ขอมูลแทบไมปรากฏเลย การไมใหความสําคัญกับปจจัยตางประเทศทําใหเราไมเขาใจความ
เชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทยกับตางประเทศรวมทั้งความเชื่อมโยงระหวางทุนนิยมไทยกับ
ระบบทุนนิยมโลกดวย
งานชิ้นนี้แมวาจะมีขอออนทั้งทางดานกรอบคิดและหลักฐานที่นํามาอธิบายแตก็ไดรับ
การตอบรับอยางดีในวงวิชาการเนื่องจากการขาดแคลนประวัติศาสตรท่ีอธิบายแนวพัฒนาการ
และการมองประวัติศาสตรเศรษฐกิจเชิงโครงสรางที่เชื่อมโยงถึงปจจุบัน

81

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร. ถอยแถลงเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. สํานักพิมพซิล
เวอรมบุคศ, 2539 หนา 9ถอยแถลง.
82
เลมเดิม, หนา 1-3.
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งานวิจัยของ พรรณี บัวเล็ก มีผลงานที่เผยแพร ทั้งหมด5 ชิ้นที่สําคัญนับตั้งแตป พ.ศ.
2529 เปนตนมา งานทั้งหมดเปนการศึกษาพัฒนาการของทุนนิยมในประเทศไทย ซึ่งจะศึกษา
ในดานของชนชั้ นเปนสํ าคัญทั้งทางดานของชนชั้นนายทุ นและชนชั้นผูใ ชแรงงาน โดยที่ ใ น
ประวัติศาสตรกลุมคนเหลานี้สวนใหญเปนชาวจีนอพยพ งานวิจัย เกี่ยวกับชนชั้นนายทุนไดแก
เรื่อง วิเคราะหนายทุนธนาคารพาณิชยไทย พ.ศ. 2475-251683 จัดพิมพในป 2529 งานชิ้นนี้
กลาวถึงการพัฒนาของชนชั้นนายทุนธนาคารพาณิชยนับตั้งแตกําเนิดประมาณทศวรรษ2440
จนในที่สุดไดกลายเปนทุนผูกขาดเมื่อประมาณป2516 ปจจัยสําคัญใน การเกิดและพัฒนาของ
นายทุน ธนาคารพาณิ ช ยไ ทยมาจากป จ จั ย 4ประการคื อ 1.การขยายตั ว เข า มาของทุ น จาก
ตางประเทศ 2.ลักษณะการลงทุนที่สอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว
เองของกลุมทุน 3.การสรางความสัมพันธระหวางกลุมทุนดวยกันเอง กลุมทุนธนาคารที่เขมแข็ง
จะตองมีกลุมธุรกิจที่เขมแข็งรองรับอยูหรืออยูในเครือขาย 4.นอกจากนี้นายทุนธนาคารยังตอง
สรางความสัมพันธกับกลุมการเมืองที่มีอํานาจดัวยจึงจะสามารถแสวงหาผลประโยชนและสราง
ความไดเปรียบในธุรกิจ เปนลักษณะอยูภายใตการอุปถัมภของผูมีอํานาจบารมี การวิจัยได
ศึกษาเปรียบเทียบนายทุนทั้งหมด 4 กลุมไดแกนายทุนกลุมเกา 2 กลุมคือ หวั่งหลี ล่ําซํา และ
กลุมใหม 2 กลุมคือ เตชะไพบูลยและโสภณพณิชย
เรื่อง จักรวรรดิ นิยมญี่ปุ นกับ พัฒนาการทุนนิย มไทย ระหวางสงครามโลกครั้งที่1-2
(พ.ศ.2457-2488)84จัดพิมพในป2540 งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญของทุนนิยมญี่ปุนกับ
เศรษฐกิจไทยในทางประวัติศาสตรนับตั้งแต พ.ศ. 2457-2488 และลักษณะพิเศษของทุนญี่ปุนที่
แตกตางจากทุนตะวันตกทั่วไป ทุนนิยมญี่ปุนแมวาจะเขามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจไทยหลัง
ทุนนิยมจากตะวั นตกก็ ต าม แตก็สามารถประสบความสํา เร็จเหนือทุนนิยมจากตะวัน ตกใน
ระยะเวลาอันสั้น ความสําเร็จนี้แสดงใหเห็นศักยภาพของทุนกลุมนี้วา สามารถเอาชนะและ
ครอบงําเศรษฐกิจของประเทศอื่นใหอยูใตระบบทุนนิยมของตนดังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
นอกเหนื อจากภาพของการขยายทุ นอยางชัดเจนแลว งานวิ จัยชิ้นนี้ยั งแสดงใหเ ห็ นวิธีก าร
ขยายตัวของทุนกลุมนี้ทั้งภาวะปกติและภาวะสงคราม ในระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่ง
เปนชวงที่ความสัมพันธของญี่ปุนและไทยดําเนินไปอยางใกลชิดที่สุด ในชวงดังกลาวสังคมไทย
โดยรวมตองประสบความยากลําบาก แตชวงดังกลาวก็กลับกลายเปนโอกาสในการสรางความ
ร่ํารวยของคนกลุมหนึ่งจนกลายเปนเศรษฐีสงคราม สําหรับทุนญี่ปุนนั้นเปนเรื่องที่ถูกละเลยใน
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด

83

ดู พรรณี บัวเล็ก วิเคราะหนายทุนธนาคารพาณิชยไทย พ.ศ.2475-2516 สํานักพิมพสรางสรรค
กรุงเทพฯ 2529.
84
ดู พรรณี บัวเล็ก จักรวรรดินิยมญี่ปุนกับพัฒนาการทุนนิยมไทยระหวางสงครามโลกครั้งที่1-2(พ.ศ.
2457-2488) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กรุงเทพฯ 2540.
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ในป พ.ศ. 2545 ไดจัดพิมพเผยแพรเรื่อง ลักษณะของชนชั้นนายทุนไทยพ.ศ.24572482: บทเรียนจากความรุงโรจนสูโศกนาฏกรรม85 งานชิ้นนี้ เริ่มตนจากการตั้งคําถามองค
ความรู แ ละกรอบคิด ในการอธิ บ ายชนชั้ น นายทุ น ไทยที่ ผ า นมาวา ถึง แม ว า จะมี ก ารอธิ บ าย
เกี่ ย วกั บ ชนชั้ น นี้แ ตกต า งกั น ที่ ผ า มา แต ขอ สรุป คํา อธิบ ายส ว นใหญ ยัง คล า ยกั น คื อ อธิบ าย
ความสัมพันธระหวางชนชั้นนายทุนกับกลุมการเมืองชั้นนําในสังคมไทย แตการคงอยูกับการ
อธิบายอยางนี้ไมสามารถทําใหเขาใจสังคมไทยผานชนชั้นนายทุนไดอยางแทจริง การอธิบาย
การสะสมทุนของชนชั้นนายทุนโดยดูความสัมพันธระหวางชนชั้นนี้กับสังคม โดยเฉพาะผาน
กระบวนการเชื่อมโยงระหวางเมืองหลวงกับชนบทนาจะเปนแนวทางใหมที่เขาใจชนชั้นนี้ดีขึ้น
และสามารถเขาใจสังคมเศรษฐกิจไทยมากขึ้นดวย นอกจากนี้การอธิบายเรื่องราวของชนชั้นนี้
โดยเนนเฉพาะปจจัยภายในโดยมองขามปจจัยภายนอกทั้งจากตะวันตกและตะวันออกก็ทําใหไม
เขาใจชนชั้นนี้ดีพอ
อีกทั้งการศึกษาชนชั้นนายทุนที่ผานมามักจะนําเสนอแตภาพของ
ความสํา เร็ จ แต ใ นความเป น จริง แล ว ชนชั้ น นายทุน ไทยส ว นใหญเ ป น กลุ มทุ นอายุ สั้น คื อ มี
ระยะเวลาเดินสูความสําเร็จและพบกับการลมสลายในเวลาชั่วเวลาไมกี่ป นายทุนรายใหญ
จํานวนหนึ่งลมละลายและหายไปจากประวัติศาสตรไทย งานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการนําเสนอขอมูล
ทั้ ง ความรุ ง โรจน แ ละล ม เหลว ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง กํ า หนดแนวทางการศึ ก ษาคื อ 1.
กระบวนการที่ทุนขยายตัวเขาสูชนบท 2. กลไกตางๆของกลุมทุนที่นายทุนสรางขึ้นเพื่อขยาย
ทุน 3.ความคิดจิตวิญญาณที่เกี่ยวของกับการสรางทุนและขยายทุน รวมทั้งความคิดบาง
ประการที่เปนอุปสรรคตอการสะสมทุนภายในสังคมไทยในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2457-2482 วิธี
การศึกษาใชวิธีการสรางขอสรุปภาพรวมจากการศึกษาภาพยอยแตจํานวนหนึ่ง คือผูวิจัยได
กําหนดกลุมทุนที่เห็นวามีความสําคัญในแตละชวงเวลาและกําหนดประเด็นขึ้นมาจํานวนหนึ่ง
เพื่อศึ กษาอยางเจาะลึก ตอจากนั้นก็ นํา ภาพยอยมาสร างเป นภาพรวมในบทสรุ ป ขอมูล ที่
นํามาใชในการศึกษามาจากเอกสารชั้นตนและชั้นรอง รวมทั้งเอกสารจากภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เอกสารสําคัญที่ถูกนํามาใชเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนสมาคม ของกรมตํารวจ และเรื่อง
ของสมาคมจีนที่ปรากฏอยูในเอกสารภาษาจีน
งานวิจัยชิ้นนี้มีขอสรุปดังนี้
1. ชนชั้นนายทุนกลุมแรกของไทยเปนนายทุนเจาภาษีนายอากร คนกลุมนี้เกิดขึ้นใน
ตอนกลางและปรากฏตัวใหเห็นอยางชัดเจนในตอนปลายอยุธยา ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3-4
แหงรัตนโกสินทรเจาภาษีนายอากรไดเปนกลุมคนและระบบสําคัญ ระบบเจาภาษีนายอากร
เกิดขึ้นพรอมๆกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปลายคริสตศตวรรษที่18 และลมไปพรอมๆกัน
ในตอนตนคริสตศตวรรษที่20 กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่1(2457) ระบบนี้เกิดจากการขยายตัว
เข ามาของการค าโพนทะเลจากลัท ธิพาณิช ยนิยมและทุนนิยมอุ ตสาหกรรมของยุโรป การ
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ขยายตัวทางการคาทําใหเกิดปญหาวากลไกลภายในรัฐศักดินาไมอาจรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได ระบบนี้เปนระบบชั่วคราวและหมดไปเมื่อมีการปฎิรูปการปกครองใน
สมัยรัชกาลที่5 นอกจากนี้ระบบเจาภาษีนายอากรก็พิสูจนตัวเองวาไมสามารถแกปญหาการคลัง
เมื่อมีความสับซอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งความซื่อสัตยของตัวเจาภาษีนายอากรเอง
นายทุนเจาภาษีนานอากรเกิดขึ้นภายใตการอุปถัมภของรัฐ ระบบเจาภาษีนายอากรถูก
ยกเลิ ก ไปเมื่อ ไม ส ามารถเอื้ อ ประโยชน ใ ห กับ รั ฐ กํา เนิด ของของทุน กลุ มนี้ไ มไ ด ช ว ยพั ฒ นา
เศรษฐกิจภายในสังคมอยางแทจริง การเกิดของระบบนี้เปนเพียงการสรางกลไกซอนทับเขาไป
ในระบบเดิม ผลกําไรที่คนกลุมนี้สรางไดก็แบงกันระหวางเจาภาษีนายอากรกับชนชั้นศักดินา
ชนชั้ น นี้ ไ ม ไ ด ส ร า งวั ฒ นธรรมใหม ข องตนเองแต รั บ วั ฒ นธรรมศั ก ดิ น าเข า ไว และปรั บ ตั ว
กลายเปนชนชั้นสูงในสังคมศักดินาไทย
2. นายทุนพาณิชยเกิดขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาวริง( 2398) พื้นฐานของทุนกลุมนี้มา
จาก 2 ลั ก ษณะ คื อ 1. เจ า ภาษี น ายอากรที่ ผั น ตั ว สู ก ารเป น นายทุ น พาณิ ช ย เ มื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2. นายทุนที่มาจากการสะสมทุนโดยอิสระ นายทุนทั้ง 2 กลุมตางมี
สายสัมพันธทั้งทางเครือญาติและทางธุรกิจ ในชวงป พ.ศ. 2410-2450 คนเหลานี้ทําธุรกิจโรงสี
ขาว ทําการคาสงสินคาออกและนําสินคาเขา บางคนก็ทําอาชีพเปนคอมปราโดร(comprador)
ทําหนาที่เปนตัวกลางการคาระหวางทองถิ่นกับการคาตางประเทศ ในชวงทศวรรษ2450 ได
เกิดปรากฎการณสําคัญ คือกลุมนายทุนที่มาจากเจาภาษีนายอากรลมลงเปนจํานวนมาก สาเหตุ
สําคัญมาจาก การไมสามารถแขงขันได เนื่องจากคนกลุมนี้เคยชินอยูกับวัฒนธรรมการคา
แบบเดิม คือระบบอภิสิทธิ์กับอุปถัมภซึ่งเปนวัฒนธรรมของชนชั้นศักดินา นอกจากนี้บรรดา
ลูกหลานของพวกเจาภาษีนายอากรไมสืบทอดการคา บุตรชายผันตัวเขาเปนขาราชการ สวน
บุตรสาวก็ถวายตัวเปนเจาจอมหมอมหามภายในราชสํานัก หลายตระกูลของเจาภาษีนายอากร
ขาดทายาททางการคา
3. การเชื่อมโยงระหวางทุนที่เมืองหลวงกับชนบท เปนประเด็นสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ระบบทุนนิยมไดขยายตัวสูชนบทไทย เนื่องจากเงื่อนไขตางๆ
มากมาย ทั้งจากยุโรปที่ตองการสินคาขาวจํานวนมากเนื่องจากอยูในภาวะสงคราม รวมทั้งทุน
นิยมญี่ปุนที่กําลังรุกคืบเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประสบความสําเร็จในการแทรกตัวเขา
สูชนบทของไทย ชนบทไทยไดกลายเปนแหลงผลิตสินคาขาวเพื่อการสงออกและกลายเปน
แหล ง ระบายสิ น ค า ทั้ ง ที่ ผ ลิ ต จากเมื อ งหลวงและผลิ ต จากต า งประเทศ ในระยะนี้ น ายทุ น ใน
สังคมไทยไดแบงออกเปน 2 กลุมใหญที่เชื่อมโยงกันและตางเปนเงื่อนไขของการเติบโตซึ่งกัน
และกัน นายทุนที่เมืองหลวงที่ทําธุรกิจโรงสีขาวและคอมปราโดรเริ่มพบกับขีดจํากัดในการ
เติบโต กลุมทุนที่เกิดขึ้นใหมกลายเปนพอคาขาวที่สามารถเชื่อมโยงตอพอคาหรือเจาของโรงสี
ในชนบทไดดีกวา
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4. สมาคมการคาและองคกรการคา ทั้งสภาหอการคา(Chamber of Commerce)และ
สมาคมการคา(guild) สมาคมการคามีมาตั้งแตปลายกรุงศรีอยุธยาแลว ในระยะแรกจัดตั้งโดย
พอคาคนจีนและจัดตั้งในประเทศจีนเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาทั้ง 2 ประเทศ ตอมา
เมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษ 2400ไดมีการจัดตั้งสมาคมประเภทนี้ที่สําเพ็งโดยใชชื่อ ซัวเถา
เกากงเก็ก เพื่ อใชค วบคุ ม การค าระหวางท า เรื อซั ว เถากั บ สํ า เพ็ ง ในช ว ง พ.ศ. 2457-2482
สมาคมประเภทนี้มีไมต่ํากวา 70 แหง และเปนองคกรที่เปนกลไกชวยทําใหพอคาจีนประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีสภาหอการคาทําหนาที่เปนองคกลางในการควบคุมสมาคมการคา
ทั้งหมด
5. ความคิดและจิตวิญญาณของชนชั้นนายทุน เนื่องจากองคประกอบสวนใหญของชน
ชั้นนายทุนไทยเปนเชื้อสายจีน จึงทําใหนายทุนกลุมนี้ยังคงผูกพันกับบานเกิดคือประเทศจีน
ลักษณะดังกลาวสงผลกับการดําเนินธุรกิจ 2 ประการคือ 1. กระตุนใหเกิดการสรางตัวเพื่อ
ครอบครัว และพยายามแขงขันกับชาติมหาอํานาจทั้งหลายทั้งตะวันตกและตะวันออก ที่เปน
ศัตรูของชาติจีน การแขงขันกับขาติมหาอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาทุนภายในสังคมไทยอยาง
รวดเร็ว นายทุนจีนมิไดยินยอมหรือเปนสุนัขรับใชตะวันตกแตมีความคิดที่จะแขงขันกับทุน
ตะวันตกดวย 2. ในระยะนี้กระแสชาตินิยมจีนและการเมืองในประเทศจีนไดเขสมายุงเกี่ยวกับ
ชาวจีนโพนทะเลมาก กลุมการเมืองตางๆพยายามปลุกเราชาวจีนโพนทะเลที่ถูกทอดทิ้งไปนาน
ใหกลับมาสนับสนุนกลุมการเมืองตางๆ ชาวจีนโพนทะเลมีพื้นฐานผูกพันกับแผนดินเกิดจึงทุม
เททั้งกําลังเงินและกําลังกายเพื่อชาติ การระดมเงินเพื่อชาติจึงเกิดตลอดเวลา การระดมเงินกลับ
บานเกิดทําใหขาดการสะสมทุนภายในสังคมไทยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมไทยดวย
กระแสชาตินิยมจีนทําใหเกิดกระแสชาตินิยมไทยตานขึ้นมาซึ่งเห็นไดทั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 และ
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชนชั้นผูใชแรงงาน ไดแก เรื่อง กุลีลากรถกับประวัติศาสตรแรงงาน
ไทย งานชิ้นนี้เผยแพรในป พ.ศ. 2542 งานชิ้นนี้เริ่มตนจากคําถามองคความรูและการอธิบาย
ประวัติศาสตรแรงงานโดยใชทฤษฎีความขัดแยง ที่ออกมาในลักษณะศึกษาขบวนการแรงงาน
และการตอสูทางชนชั้นของผูใชแรงงาน งานเหลานั้นมักจะใหความสําคัญกับสหภาพแรงงาน
และองคกรแรงงานในฐานะเปนองคกรที่แสดงถึงการรวมกลุมตอสูอยางมีจิตสํานึกทางชนชั้น
การศึกษาผูใชแรงงานแนวนี้เปนการตอบสนองอุดมการณทางการเมือง ซึ่งทําใหไมเขาใจ
ประวัติศาสตรแรงงานอยางแทจริง เพราะชนชั้นแรงงานของไทยในยุคแรกเปนชาวจีนและมี
ชีวิตอยูในกระบวนการผลิตที่ลาสมัย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมในรูปสมาคมอั้งยี่ ซึ่งไมอยูใน
มาตรฐานทางทฤษฎีที่ใชศึกษากัน มีแรงงานเพียงจํานวนนอยที่เขาสังกัดในองคกรสมัยใหมใน
รูปสหภาพ การศึกษากุลีลากรถจึงเปนแนวทางในการทําความเขาใจแรงงานยุคแรกของไทยที่
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ตองอยูภายใตกิจกรรมและความสัมพันธที่ลาหลัง กุลีลากรถเปนกุลีชั้นต่ําที่สุด เกิดขึ้นในยุคที่
กรุงเทพฯกําลังพัฒนาไปสูเมือง “ศิวิไลซ” ในสมัยรัชกาลที่ 5 และหมดไปเมื่อประมาณป พ.ศ.
2496 เมื่ อ การสั ญ จรแบบรถยนต ไ ด เ ข า แทนที่ ใ นเมื อ งหลวงแห ง นี้ ในการศึ ก ษาได แ สดง
ความสัมพันธของกุลีกับคนกลุมตางๆ ไดแก กุลีลากรถกับรัฐ กุลีลากรถกับเจาของกิจการรถ
ลาก กุลีลากรถกับชุมชนจีน รวมทั้งกุลีลากรถกับสังคมไทย
เรื่อง ระบบกงสี: กําเนิดและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทย ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่18 ถึงคริสตศตวรรษที่1987 งานวิจัยชิ้นทําเสร็จในป พ.ศ. 2549 งานวิจัยชิ้นนี้
ตั้งคําถามถึงกําเนิดชนชั้นแรงงานรับจางในสังคมไทยวาเกิดขึ้นเมื่อไหร ภายใตระบบการผลิต
และความสัมพันธทางการผลิตอยางไร และวีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับเหลานั้นเปนอยางไร
งานวิจัยนี้ยังตั้งคําถามกับการศึกษาประวัติศาสตรแรงงานที่ผานมาวา มักใหภาพของแรงงาน
รับจางวาเปนแรงงานจีน เขามาทํางานสาธารณะรับใชรัฐไทยในกิจการตางๆตั้งแตทําถนน
กอสราง ขุดคูคลอง และเขาทํางานแทนแรงงานเกณฑ(ไพร) แรงงานรับจางชาวจีนนี้มีจํานวน
มากในสมัยตนรัตนโกสินทร การใหภาพกําเนิดของชนชั้นแรงงานรับจางวามารับใชรัฐไทยอาจ
ไมใชภาพที่แทจริงของประวัติศาสตรแรงงานไทย แรงงานรับจางชาวจีนนั้นอยูในภาคการผลิต
จํานวนมาก ซึ่งการศึกษาภาคดังกลาวจะเปนการสะทอนภาพประวัติศาสตรแรงงานที่แทจริง
มากกวา
นอกจากนี้ ในภาคการผลิต ของชาวจี นในชว งปลายาคริสตศ ตวรรษที่18 ถึ ง
คริสตศตวรรษที่19 ก็ใชการจัดการแบบนิคมแรงงานที่เรียกวา “กงสี” นิคมแรงงานแบบกงสีนี้
เปนทั้งแหลงผลิต ความสัมพันธทางการผลิต และวัฒนธรรมในการผลิตดวย ซึ่งลักษณะดังกลาว
เกิดขึ้นเหมือนกันทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีแรงงานจีนเขาไปทํางาน แตแนวการศึกษานี้
ยั งไม มี การนํา มาใช ใ นประวั ติศ าสตรแ รงงานไทย การศึก ษาประวั ติ ศ าสตร แ รงงานในช ว ง
ดังกลาวตองคํานึงถึงปจจัยเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศจีน อิทธิพลของตะวันตกที่มีตอ
ดินแดนเอเชียตะวันออก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งปจจัย
ภายในสังคมไทยดวย
การศึกษาไดใชวิธีการศึกษาเจาะลึกในภาพยอยเพื่อสรางภาพรวม การรวบรวมขอมูลก็
มาจากขอมูลที่มีลักษณะหลากหลายตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร ภาพยอยที่ศึกษาคือ สภาพการ
อพยพของแรงงานจีนเขาสูสังคมไทย แรงงานจีนในอุตสาหกรรมการเดินเรือและการตอเรือ
แรงงานจีนในอุตสาหกรรมน้ําตาล แรงงานจีนในอุตสาหกรรมเหมืองแร โจรสลัดจีนกับวิถีชีวิต
แรงงานจีนอพยพ และแรงงานจีนในโรงสีขาว โรงเลื่อยและกิจกรรมสาธารณะตางๆในเมือง
หลวง ซึ่งแรงงานเหลานี้เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับภาคการสงออกทั้งสิ้น
8. การศึกษาแนวนิยมหรือแนวนักหนังสือพิมพ เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐ า น
การศึกษาแนวนี้จะเปนเรื่องราวของบริษัทหรือประวัติศาสตรของกลุมทุนตาง ๆ ไมไดเนนการ
87

ดู พรรณี บัวเล็ก กงสี: กําเนิดและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานรับจางในชวงปลายคริสตศตวรรษที่18ถึง
คริสตศตวรรษที่19 รายงานวิจัยเสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ 2549.
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อธิบายปจจัยการเติบโตหรือเชื่อมโยงกับกระบวนการตาง ๆ ทางสังคม ผูศึกษาแนวนี้จะอยูใน
กลุมนักหนังสือพิมพ ความสนใจของการศึกษากลุมนี้จะอยูในชวงตนทศวรรษ 2520 เปนตน
มา ซึ่งเปนระยะที่กลุมทุนตาง ๆ ไดปรากฏตัวในรูปของทุนผูกขาดอยางชัดเจน การเขียนจะมี
สีสันอานสนุกแตก็มีการคนควาขอมูลบางเลมทําไดดีจนสามารถเทียบเคียงกับงานวิชาการที่มี
มาตรฐาน จุดมุงหมายในการเขียนก็เพื่อใหประชาชนทั่วไปอาน
งานของกลุมนี้ไดแก เรื่อง มาเฟยเศรษฐกิจ : แฉเจ็ดตระกูลอิทธิพลทางการเงิน คุม
ชะตาชีวิตคน 45 ลานคน88 ของฝายเศรษฐกิจสยามนิกร ไดรับการตีพิมพในชวง 2523-2524
ถึง 3 ครั้ง เปนงานที่ไดรับความสนใจในหมูผูที่สนใจปญหาการเมืองและเศรษฐกิจเรื่อง รวย
แบบขุ น ศึ ก 89 ของบุ ญ ชั ย ใจเย็ น เสนอเรื่ อ งราวการมี ผ ลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ของกลุ ม
นั ก การเมื อ งได แ ก กลุ ม ซอยราชครู กลุ ม ถนอม-ประภาส-ณรงค เรื่ อ ง ธนราชั น ย :ชิ น
โสภณพนิช คิงออฟ เดอะแบงค90 ของกองบรรณาธิการมติชน เสนอเรื่องราวของนายธนาคาร
พาณิ ย ช ค นสํ า คั ญ ที่ ก อ ร า งสร า งตั ว จากการเป น กุ ลี ไ ปสู น ายธนาคารที่ ร่ํ า รวยที่ สุ ด ของไทย
เรื่องราวการสรางตัวนอกจากความสามารถสวนตัวแลวยังพัวพันกับนักการเมืองเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน เรื่อง เกิดมารวย : แหวกสาแหรก 45 ตระกูลเศรษฐี91เขียนโดย วีระ ธีรภัทร
เปนเรื่องราวประวัติของ 45 ตระกูลที่มีบทบาทในเศรษฐกิจไทย เรื่อง ชีวิต 25 มหาเศรษฐี92
ของชูพงค มณีนอย เปนชีวประวัติของ 25 เศรษฐีของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีเรื่อง จอมยุทธโควตุงหมง ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน93
เขียนโดย
อภิ วัฒน วรรณกร เป นชีวประวัติของนักธุรกิจที่กา วเขามามีบทบาททางการเมือง นาย
ประสิทธิ์ผูนี้ไดเลนบทบาทในการเปนกุนซือใหกับ นายชิน โสภณพนิช หนังสือเลมนี้ไดเสนอ
เคล็ดลับในการประสบความสําเร็จของนักธุรกิจ-นักการเมืองผูนี้ เรื่อง จอมยุทธน้ําเมา เจริญ
สิริวัฒนภักดี ผูหาญกระตุกหนวดสิงห94 เขียนโดยสรกล อดุลยานนท เปนการเสนอเรื่องราว
88

ดู ฝายเศรษฐกิจสยามนิกร, "มาเฟยเศรษฐกิจ : แฉเจ็ดตระกูลอิทธิพลทางการเงินคุมชะตาชีวิตคน 45
ลานคน. สํานักพิมพอาทิตยปตย, กรุงเทพฯ : 2524
89
ดู บุญชัย ใจเย็น. รวยแบบขุนศึก. สํานักพิมพบุญชัยเพรส จํากัด, กรุงเทพฯ : พ.ศ.2524.
90
ดู กองบรรณาธิการมติชน. ธนราชันย ชิน โสภนพนิช คิงออฟดอะแบงค.บริษทั มติชนจํากัด.กรุงเทพฯ:
2533.66.
91
ดู วีระ ธีรภัทร. เกิดมารวย : แหวกสาแหรก 45 ตระกูลเศรษฐี. สํานักพิมพดอกหญา, กรุงเทพฯ :
2532.
92
ดู ชูพงค มณีนอย. ชีวิต 25 มหาเศรษฐี. สํานักพิมพการเงินการธนาคาร, กรุงเทพฯ: 2527.
93
ดู อภิวัฒน วรรณกร. จอมยุทธ “โควตุงหมง” ประสิทธ กาญจนวัฒน สํานักพิมพดอกหญา,
กรุงเทพฯ : 2539.
94
ดู สรกล อดุลยานนท. จอมยุทธ น้ําเมา : เจริญ สิริวัฒนภักดี ผูหาญตระกูลหนวดสิงห. สํานักพิมพมติ
ชน, กรุงเทพฯ, : 2539.
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เกี่ยวกับชีวิตของนักธุรกิจและกลยุทธในการประสบความสําเร็จจนเปนเจาของธุรกิจเหลาที่ใหญ
ที่สุดของไทยคือ แมโขง
เรื่อง ทักษิณ ชินวัตร อัศวินคลื่นลูกที่สาม95 เขียนโดย สรกล
อดุลยานนท งานชิ้นนี้เสนอการทําธุรกิจของทักษิณ ชินวัตร ผูซึ่งประสบความสําเร็จในธุรกิจ
การสื่อสาร เรื่อง ไกลเกินฝน ชีวิตที่พลิกผัน ของทรงศักดิ์ โอฬาร96 เขียนโดยประสาร
มฤคพิทักษ เปนเรื่องราวทางเดินชีวิตของนับธุรกิจประดิษฐดอกไมสงออกรายใหญ
การเขียนแนวนิยมที่ทําไดดีจนเทียบระดับงานวิชาการคือ เรื่อง สหพัฒนาฯ โตแลว
แตกและแตกแลวโต97 เขียนโดย สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล เปนเรื่องราวของเทียม โชควัฒนาผูนํา
ในสหพัฒ นพิ บู ล ซึ่ งเป น กลุ ม ที่ ผ ลิ ต สิ น คา ในครัว เรื อ นรายใหญ ที่ สุ ด ของไทย นอกจากนี้ ยั ง
นําเสนอในลักษณะประวัติการดําเนินธุรกิจของกลุมสหพัฒนรวมทั้งการบริหารธุรกิจดวย มีการ
คนควาเอกสารชั้นตนชั้นรองและมีการสัมภาษณเชนเดียวกับงานวิชาการ แตการนําเสนอยังคง
สรางสีสันและเสนอประเด็นหวือหวา เชน ในหัวขอ “เมื่อสิงโตตองเลียแผล"
จุดมุงหมายของการเขียนแนวนี้คือใหประชาชนทั่วไปอาน หนังสือที่ออกจําหนายจะ
เผยแพรวงกวางและขายดี ในระยะหลังเรื่องราวของงานจะเปนเรื่องกลยุทธในการประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจมากวาจะเปนการแฉเบื้องหลังธุรกิจที่ลึกลับ เปนการเปลี่ยนทัศนะการ
มองกลุ ม นายทุ น ใหม ใ นด า นดี ขึ้ น การที่ ห นั ง สื อ ประเภทนี้ ไ ด รั บ การตอบรั บ จากตลาดมาก
เนื่องจากเปนการถายทอดประสบการณการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสังคมกําลัง
ตองการประสบการณและบทเรียนของนักธุรกิจชั้นนํา
สรุป การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยมี 2 ลักษณะใหญๆ คือไมใชทฤษฎีและ
ใชทฤษฎีการศึกษาสามารถแบงออกเปน 8 แนวทางดังที่ไดกลาวไวแลว ในระยะแรกความ
สนใจศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นในกลุมผูนํากอนเปนการเลาเรื่องราวตางๆ ที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนเรื่องๆ เชน “ตํานานภาษีอากร” เขียนโดยสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ “ประวัติการคาของไทย” เขียนโดยขุนวิจิตรมาตราเปนตน ผูที่นับไดวา
เปนผูใหกําเนิดการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยอยางแทจริงคือหลวงวิจิตรวาทการที่ได
บรรยายประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยใหนักศึกษาธรรมศาสตรฟงเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2493
เปนการศึกษาแบบไมใชทฤษฎี หลวงวิจิตรวาทการเห็นวาประวัติศาสตรเศรษฐกิจควรมีวิธี
การศึ ก ษาเช น เดี ย วกั บ วิ ช าประวั ติ ศ าสตร คื อ ศึ ก ษาจากส ว นย อ ยไปสู ส ว นใหญ ที่ เ รี ย กว า
“Induction” ประวัติเศรษฐกิจของหลวงวิจิตรยังคงมีลักษณะการเลาเรื่องสวนยอยอยางละเอียด
95

ดู สรกล อดุลยานนท. ทักษิณ ชินวัตร อัศวินคลื่นลูกที่สาม. สํานักพิมพมติชน, กรุงเทพฯ : 2540.
ดู ประสาร มฤคพิทักษ. ไกลเกินฝน ชีวิตที่ผลิกผันของทรงศักดิ์ เอาฬาร. สํานักพิมพมติชน,
กรุงเทพฯ: 2539.
97
ดู สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล. สหพัฒนฯ โตแลวแตก และแตกแลวโต. สํานักพิมพผูจัดการ, กรุงเทพฯ :
2534.
96
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ความตื่นตัวในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของสังคมเกิดขึ้นในทศวรรษ 2490 เปนตน
มา เมื่อความคิดทางการเมืองทั้งฝายเสรีนิยมและสังคมนิยมตางเขามาเคลื่อนไหวในสังคมไทย
นักวิชาการฝายเสรีนิยมที่ทําการคนควาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยอยางจริงจัง คือ Jame C.
Ingram เขียนเรื่อง “Economic Change in Thailand1850-1950” โดยใชวิธีการศึกษาแบบนีโอ
คลาสสิก ในระยะเดียวกันนี้นักวิชาการฝายสังคมนิยมก็นําทฤษฎีความขัดแยงของลัทธิมารกซ
และลิทธิเหมามาศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยเชนกัน ไดแก เรื่อง “โฉมหนาศักดินาไทย”
ของจิตร ภูมิศักดิ์และเรื่อง“ไทยกึ่งเมืองขึ้น” ของอรัญญ พรหมชมพู การศึกษาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจรวมทั้งการเผยแพรผลงานของฝายสังคมนิยมหยุดลงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทํา
การปฏิวัติและปกครองประเทศใน พ.ศ.2500 การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจทั้งหมดก็ซบเซา
ไปดวยถึงแมนักประวัติศาสตรบางคน เชน ชัย เรืองศิลป จะทําการคนควาประวัติศาสตร แต
เปนการคนควาอยางเงียบๆ และผลงานก็ยังไมไดทําการเผยแพรสูสาธารณะชน การคนควา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทยสวนใหญดําเนินการโดยนักวิชาการตางชาติ
หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 สังคมมีเสรีภาพมากขึ้น
ความตื่ น ตั ว ในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ และผลงานของฝ า ยสั ง คมนิ ย มที่ ใ ช แ นว
การศึกษาแบบทฤษฎีความขัดแยงไดกลับมาเผยแพรอีกครั้งหนึ่ง งานของจิตร ภูมิศักดิ์ และ
อรัญญ พรหมชมพูไดรับความสนใจในหมูนักศึกษา ปญญาชนอยางมาก แตทางการศึกษามี
ลั ก ษณะยึ ด งานเก า เป น คั ม ภี ร ม ากกว า การพั ฒ นาทั้ ง ในแง ท ฤษฎี แ ละเนื้ อ หาของงาน
นักเศรษฐศาสตร 2 คน คือ ฉัตรทิพย นาถสุภา และสุธี
ประวัติศาสตร ในป พ.ศ.2517
ประศาสน เ ศรษฐ ได ทํ า การค น คว า งานประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ ตอบคํ า ถามว า เหตุ ใ ด
สั ง คมไทยจึ ง อ อ นแอซึ่ ง เป น คํ า ถามหลั ก ของสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะนั้ น การศึ ก ษาใช แ นว
เศรษฐศาสตร การเมือ งแบบผสม คื อไมยึ ดกับ ทฤษฎีอยางเขมงวดและใหความสําคั ญกั บ
ประวัติศาสตรไทยชวงการเปลี่ยนไปสูทุนนิยมหลังการเปดประเทศ พ.ศ.2398 จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง พ.ศ.2475 ชัยอนันต สมุทวณิช เปนนักวิชาการอีกทานหนึ่งที่
แสวงหาคํ า ตอบว า เหตุ ใ ดสั ง คมไทยจึ ง อ อ นแอ แต ชั ย อนั น ต ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ การใช ท ฤษฎี
มารกซิสมแบบตายตัวที่จิตร ภูมิศักดิ์นํามาใช ในปพ.ศ.2518 ชัยอนันตเสนอทฤษฎีสังคมพลัง
น้ํา ของ Wittfogel ซึ่งเปนวิถีการผลิตแบบเอเซียมาใชวิเคราะหสังคมไทย ทฤษฎีสังคมพลังน้ํา
แมไมไดรับการยอมรับแตในเรื่องวิถีการผลิตแบบเอเชียที่มารกซเองก็เคยเสนอไวนี้ ไดรับการ
สานตอโดยฉัตรทิพย นาถสุภา ซึ่งใหความสนใจในแนวทางการศึกษานี้หลังป พ.ศ.2520 เปน
ตนมา ฉัตรทิพยใชแนวทฤษฎีวิถีการผลิตแบบเอเชีย อธิบายความสัมพันธเชิงขูดรีดที่รัฐและทุน
มีตอหมูบานทําใหหมูบานมีลักษณะลาหลัง
ความหลากหลายในการใชทฤษฎี และการตั้งคําถามกับสังคมไทยมีมากขึ้นในทศวรรษ
2520 เปนตนมาโดยเฉพาะหลังจากพรรคคอมมิวนิสตพบกับวิกฤตการณจนแตกสลาย ในป
พ.ศ. 2524 การวิเคราะหสังคมที่ใชทฤษฎีความขัดแยงตามลัทธิมารกซและลัทธิเหมาแบบเดิม
ไมเพียงพอในการอธิบายสังคมที่ซับซอนมากขึ้น คําถามเรื่องพลวัตรของสังคมไทยไดเขามา
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แทนที่ความออนแอของสังคมไทย นิธิ เอียวศรีวงศเสนอแนวการศึกษาเรื่องพัฒนาการภายใน
ของสังคมศักดินาไทย โดยใหภาพการคาและวัฒนธรรมกระฎมพีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
สุธี ประศาสนเศรษฐนําทฤษฎีพึ่งพิงมาอธิบายเศรษฐกิจไทยที่ตองผูกพันไปกับเศรษฐกิจโลก
อย า งแบบเข ม ข น ทฤษฎี นี้ มี ลั ก ษณะตรงกั น ข า มกั บ แนวการศึ ก ษาที่ นิ ธิ นํ า เสนอ ในส ว น
นักวิชาการเศรษฐศาสตรการเมืองก็มีการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจในลักษณะพลวัตรมาก
ขึ้ น แนวการศึ ก ษานี้ นั บ ว า เป น กลุ ม ใหญ ที่ สุ ด ที่ ใ ห ค วามสนใจกั บ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร
เศรษฐกิจ เชนเดียวกับกลุมนีโอคลาสสิกที่หาปจจัยตัวใหมๆ ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจไทยซึ่งไกลไปกวาการอธิบายของ Jame C. Ingram ที่มุงใหภาพรวมทางเศรษฐกิจ
งานเหลานี้ไดแก งานของสมภพ มานะรังสรรค ที่อธิบายเรื่องการเติบโตของประชากรกับ
ระบบเศรษฐกิจ การคมนาคมกับระบบเศรษฐกิจ งานของเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ในเรื่อง
ระบบธนาคารพาณิชย นอกจากนักวิชาการแลวนักหนังสือพิมพยังมีสวนเขารวมในการศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจดวย งานเขียนของนักหนังสือพิมพเปนแนวนิยมซึ่งทําการเผยแพรกับ
ประชาชนในวงกวาง ในระยะหลังนี้ผลงานประวัติศาสตรเศรษฐกิจมักจะเปนเรื่องประวัติบุคคล
และประวัติของกลุมธุรกิจที่เขียนโดยนักหนังสือพิมพเปนสวนใหญ
จากการศึกษาในเรื่องกรอบแนวคิดและวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
พบวาการถายทอดกรอบทฤษฎีของนักคิดจากตางประเทศเขาสูสังคมไทยที่ผานมายังมีไมมาก
พอ ในระยะ 10 ปหลังนี้ เกือบไมมีทฤษฎีใหมๆ ที่ถายทอดเขาสูสังคมไทยเลย ปญหาหลาย
เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่มีการถกเถียงกันทั้งทางทฤษฎีและเนื้อหาก็ไมมีการ
คนควาพิสูจนใหเห็นจริง เชน การผลิตในสังคมศักดินาไทยเปนอยางไร ขอถกเถียงนี้อยูใน
งานของ นิธิ เอียวศรีวงค และฉัตรทิพย นาถสุภา แตดูเหมือนขอถกเถียงจะคางคาอยูใน
ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ไทยเพราะไม มี ง านที่ มี ก ารค น คว า ต อ ยอดจากงานเหล า นั้ น อี ก
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนสาขาวิชาสําคัญ ที่สามารถนํามาอธิบายวิถีชีวิตของคนปจจุบันหรือ
ปญหาตางๆ ที่เราเผชิญไดอยางดี ในระยะหลังนี้ไมมีนักวิชาการที่คนควางานประวัติศาสตร
เศรษฐกิจในลักษณะพัฒนาการ สิ่งนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหงานในสาขานี้ขาดการพัฒนาทั้ง
ในดานทฤษฎีและการตั้งคําถามใหมในการคนควาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
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