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เพื่อเปนประโยชนตอการอภิปรายในสมาคมทางวิชาการแหงนี้ ขาพเจาหวังวาจะไมเปนการผิด
กาลเทศะที่มากลาวถึงนิยามของคําวาเศรษฐศาสตรตามที่มีผูใหคํานิยามไวตางๆ กัน อีกทั้งจะขอกลาวถึง
ความยุงยากบางอยางโดยยอที่เผชิญหนานักเศรษฐศาสตร และนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในบานเราอยู
เวลานี้
หากมีใครไปถามนักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตรอยูที่ธรรมศาสตรวา พวกเขาเรียนอะไรกันที่นั่น
นักศึกษาก็คงจะตอบวาเรียนศิลปะศาสตรสัก ๒ สวน (ซึ่งรวมวิทยาศาสตรดวย) กฎหมาย ๑ สวน และ
วิชาจิปาถะอีก ๑ สวน เชน การเงินและการธนาคาร ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสอนเศรษฐศาสตรใน
คณะพาณิชยและการบัญชี และขาพเจาไดยินมาวามีอาจารยหนุมและหัวกาวหนาอยูในคณะรัฐศาสตร
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เศรษฐศาสตรบังคงกระมิดกระเมี้ยนแอบอยูขางหลังสหกรณการเกษตร
กลาวโดยสรุป เศรษฐศาสตรยังไมไดปรากฏตัวเดนชัดในดานการศึกษาและความเขาใจในเมืองไทย
--------------หันมาหาอริสโตเติล ดูซิวาอริสโตเติลไดพูดถึง “Economica” ไววาอยางไรบาง ในยุคสมัยที่
อริสโตเติลมีชีวิตอยูนั้น เปนที่เขาใจโดยทั่วกันวาเศรษฐศาสตรเปนวิชาวาดวย “การจัดระเบียบในครัว
เรือนและใชหนวยครัวเรือนใหเปนประโยชน” แมวาใน Book II ของเขา อริสโตเติลไดเอยถึงคําวา
เศรษฐศาสตรกษัตริย (Royal Economy) เศรษฐศาสตรนักปกครอง (Satrapic Economy) เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) และเศรษฐศาสตรสวนบุคคล (Personal Economy) แตสวนที่
นาสนใจมากกวานี้ใน Book I ของเขาคือ การกลาวถึงความหมายของคําวาภรรยา ขาพเจาขออนุญาต
ออกนอกเรื่องสักเล็กนอย โดยขอยกขอความบางตอนจาก Economica มาอานใหทานฟงดังนี้
“แรกสุดและสําคัญที่สุดคือ บาน แลวก็ภรรยา…” (Book I – ๒)
“โดยที่เปนสิ่งมีชีวิตอยูในครัวเรือน ความเอาใจใสจะตองใหแกภรรยากอน ดวยวาการมีชีวิต
รวมกันเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ธรรมชาติไดมอบใหแกหญิงและชาย” (Book I – ๓)
“มีกฎเกีย่ วกับภรรยาโดยเฉพาะอยูห ลายขอ มีอยูข อ หนึง่ กลาววาพึงหลีกเลีย่ งการทําผิดพลาดใดๆ
ตอภรรยา ซึ่งจะชวยใหชายทําผิดพลาดนอยลงดวย ความผิดขอหนึ่งของสามีคือการสรางความสัมพันธ
นอกบาน อยางเชน การรวมประเวณี จริงอยูแมชายจะไมควรฝนธรรมชาติ คือไมของเกี่ยวดวยโดย
สิน้ เชิง ทัง้ ไมควรทําตัวแบบขาดไมได แตทค่ี วรทําคือ ใหพอใจกับสภาพทัง้ ทีข่ าดและไมขาด สิง่ ที่ Hesiod
กลาวไวนับวาดีทีเดียว
“ชายควรแตงงานกับหญิง หญิงจะเรียนรูวิธีเอาตัวรอดจากชายได” (Book I – ๔)
เราจากชาวกรีกไวเพียงเทานี้ แลวหันไปปรึกษาหารือกับชาวสกอตบาง ก็อดัม สมิธไงละ
“ในฐานะทีเ่ ปนศาสตรสาขาหนึง่ แหงรัฐบุรษุ และผูต รากฎหมายเศรษฐศาสตรการเมือง มีจดุ มุง หมาย
๒ ประการ ประการแรก เพื่อแสวงหารายไดจํานวนมากพอใหแกประชาชน หรือเหมาะสมกวานั้นคือ
ชวยประชาชนสามารถหารายไดจํานวนมากนั้นได ประการที่ ๒ คือการแสวงหารายไดสําหรับรัฐและเครือ
จักรภพเพื่อใชจายในกิจการสาธารณประโยชน เปนศาสตรเกี่ยวกับการสรางความมั่งคั่งทั้งประชาชนและ
ผูมีอํานาจ” (Book IV – into – Wealth of Nations)
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เปนที่นาสังเกตวาอดัม สมิธ ไมไดกลาววา เศรษฐศาสตรควรมุงหมายที่จะสรางความร่ํารวยแก
กลุม คนทีเ่ ปนขาราชสํานัก นักการเมือง รัฐมนตรี นายพล หรือขาราชการ ตรงกันขาม สมิธกาวหนาไป
กวานัน้ โดยกลาววา “สิง่ มีชวี ติ ประเภททีเ่ ต็มไปดวยเลหก ระเทหเ พทุบายทีเ่ รียกขานอยางธรรมดาสามัญวา
รัฐบุรุษหรือนักการเมืองนั้น เปนพวกที่ทํางานอยูในหนวยงานที่หาความแนนอนอะไรไมได” (Book IV –
Ch.II)
คารล มารกซละ พูดถึงเศรษฐศาสตรวาอยางไรบาง ทานประธานโปรดถามขาพเจาอีกครั้งภาย
หลังไดยกเลิกการใชกฎอัยการศึกแลว
สวนอัลเฟรด มารแชลไดกลาววา “เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาการดํารงชีพธรรมดาสามัญประจํา
วันของมนุษยชาติ เปนการศึกษาการกระทําของบุคคลและสังคม ซึง่ เกีย่ วพันใกลชดิ กับความสําเร็จ และ
การใชวตั ถุสง่ิ ของซึง่ จําเปนตอการอยูด กี นิ ดี ดังนัน้ ในดานหนึง่ เศรษฐศาสตรจงึ เปนการศึกษาความมัง่ คัง่
และในอีกดานหนึ่งซึ่งสําคัญกวา คือ การศึกษาเกี่ยวกับตัวคน” (Principles I.I.๑)
“สิ่งที่เศรษฐศาสตรไดเปรียบกวาสาขาอื่นของสังคมศาสตรคือขอบเขตอันจํากัดของวิชาเศรษฐศาสตร ทําใหมวี ธิ กี ารศึกษาทีค่ อ นขางเปนระเบียบชัดเจนพอสมควร เศรษฐศาสตรเกีย่ วของโดยตรงกับ
ความตองการ ความอยากได และธรรมชาติทน่ี า สงสารอืน่ ๆ ของมนุษย แรงจูงใจทีส่ ามารถแสดงออกได
และสามารถกะประมาณหรือวัดออกมาไดดวยวิธีการบางอยางซึ่งใหผลลัพธคอนขางใกลเคียงกับความ
เปนจริง ดังนั้นจึงสามารถหาทางแกไขดวยวิธีการอยางเปนศาสตรเปนระบบ (I.II.๑)
มารแชลเพิม่ เติมตอไปวา การทีอ่ า งวาเศรษฐศาสตรนน้ั เปนศาสตร ทําใหเศรษฐศาสตรสามารถ
รับมือกับการทดสอบจากภายนอกไดและมีความสอดคลองอยูภายใน (I.II.๗)
ยอนกลับมาหามารแชลอีก กอนอืน่ ขาพเจาขอแทรกไวทน่ี ว่ี า สิง่ ทีม่ ารแชลเรียกวา “แรงจูงใจ” นัน้
หมายถึงแรงจูงใจทางการเงิน (monetary incentives) มารแชลคงไมไดคดิ กันมากนักวาในกลางศตวรรษ
ที่ ๒๐ นั้น นักธุรกิจชาวยุโรปบางสวนหรือหนวยธุรกิจจะกระทําการสิ่งใดลงไปดวยความรักที่มีตอเพื่อน
มนุษยดวยกันดังเชนที่ปรากฏในเมืองไทย ขอยกตัวอยางธุรกิจของชาวฝรั่งเศสและความรวมมือระหวาง
อิตาเลียน-ไทยที่เสนอจะใหมีการสํารวจถึงความตองการสนามบินพลเรือนแหงที่ ๒ ในเขตกรุงเทพฯ และ
บริษัทเยอรมันแหงหนึ่งเสนอชวยสํารวจการขุดอุโมงคใตแมน้ําเจาพระยา ทั้งสองรายนี้อาสาทําใหเปลา
ไมคิดเงินใดๆ อีกทั้งไมมีขอผูกพันใดๆ กับหนวยงานของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คํานิยามของเศรษฐศาสตรที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งขาพเจาเชื่อวายังเปนที่ยอมรับกันทั่วไป เปนของ
ศาสตราจารยไลออนนีล รอบบินสเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่กลาวถึงการแบงสรรทรัพยากรอันมีอยูจํากัด
เพื่อสนองความตองการของมนุษยอันมีไมจํากัด หากคํานิยามนี้ถูกตองก็หมายความวา หนาที่ของนัก
เศรษฐศาสตรและนักศึกษาเศรษฐศาสตรจะไมจํากัดอยูเพียงการศึกษาเรื่องการเงิน การธนาคาร ภาษี
งบประมาณ การคา ธุรกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม เพราะความตองการของมนุษยมีไมจํากัด นัก
เศรษฐศาสตรจึงตองเขาใจและศึกษาทุกๆ เรื่องนับแตการแพทยจนถึงการศึกษา นับแตถนนจนถึงเมือง
และหมูบาน ตั้งแตที่อยูอาศัยจนถึงการวางผังเมือง ฉะนั้น จึงไมนาสงสัยเลย เห็นมีผูคนทาทางมีงานลน
มือในมาดของนักเศรษฐศาสตรตามที่ตางๆ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สภาวางแผน
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พัฒนากระทรวงทบวงกรม ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน ฯลฯ หรือแมแตในสมาคมสังคมศาสตร
และไมนา สงสัยอีกเชนกันวา ทุกวันนีม้ กี ารทําบาปและกออาชญากรรมในนามของนักเศรษฐศาสตรในระบบ
เศรษฐกิจและในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตรกเ็ ชนเดียวกับนักวิชาการแขนงอืน่ คือ มีหนาที่ “รวบรวมขอความจริง เรียบเรียง
และตีความขอความเหลานั้น พรอมทั้งหาขอสรุป” (Marshall I. III.) เหลานี้นับวาเปนหนาที่อันหนักอึ้ง
สําหรับนักสังคมศาสตรโดยเฉพาะ หนาที่ของนักวิทยาศาสตรคือหาปรากฏการณทางธรรมชาติ ติดตาม
และแสวงหาความจริง เชน นักธรณีวทิ ยาศึกษากอนหินชิน้ หนึง่ และกอนหินนัน้ ไมสามารถทีจ่ ะกลาวเท็จได
ตรงกันขาม สมมติวานักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งจากสํานักงบประมาณกําลังสอบถามอธิบดีคนหนึ่ง นัก
เศรษฐศาสตรผูนี้ไมอาจถือวาอธิบดีนี้เปนกอนหินกอนหนึ่ง อยางนอยนักเศรษฐศาสตรผูนี้จะตองใหความ
เคารพนับถืออธิบดีนน้ั อยูบ า ง แตทวาภายในใจลึกๆ แลวเขาไมอาจตกลงปลงใจไดวา สิง่ ทีฟ่ ง จากทานอธิบดี
ทานนั้นเปนความจริงทั้งสิ้น ไมมีอื่นใดนอกจากความจริง เพราะใครๆ ก็ถูกชักนําใหเขวไดโดยความเท็จ
สารพัดแบบ บางก็เกิดจากความตกหลน บางก็เกิดจากการเปรียบเทียบแบบผิดๆ บางก็เกิดจากความมดเท็จ
เพือ่ ใหเห็นชัดขึน้ จะขอยกตัวอยาง หากมีใครตองการชักจูงใหทา นเห็นคลอยตามวา โครงการสรางถนน ก.
เปนโครงการดีและประหยัดเงิน เขาก็อาจใชวธิ บี อกวาโครงการสรางถนน ก. นีถ้ กู กวาโครงการสรางถนน ข.
ทัง้ นีโ้ ดยไมพดู ใหชดั วา โครงการสรางถนน ข. นัน้ มีทง้ั การถางปา ซือ้ ทีด่ นิ คืน และอะไรใหมๆ อีกสารพัด
ขณะเดียวกันถาศึกษาโดยตลอดแลว จะเห็นไดวาถนน ก.นั้นมีอยูแลว รถราทุกชนิดก็วิ่งอยูแลวเปนปกติ
งานของโครงการ ก.จึงไมใชงานกอสรางถนน แตเปนงานซอมแซมและปรับปรุงถนนตางหากทีร่ า ยกวานัน้
คืออธิบดีทานนั้นก็ยังคงอุบเฉยไมบอกคุณวา ทีแรกเขาก็ประมาณการจายโครงการ ก.ต่ํากวานี้มาก
นอกจากนี้ ความจริงอาจถูกบิดเบือนดวยวิธีการสืบสวนแบบผิดๆ เมื่อเร็วๆ นี้มีนายธนาคารคน
หนึ่งมาบนใหฟงเกี่ยวกับพนักงานของเขา พวกเราก็แนะวาควรจะไปศึกษาประวัติใหตลอดกอนจะวาจาง
เพราะลูกจางบางคนของเขาก็เปนที่ทราบกันทั่วไปวาถูกใหออกจากธนาคารอื่นมาแลว เพื่อนคนนี้ก็เผยวา
“ผมไดสืบสวนมาโดยตลอดแลวโดยขอคําแนะนําจากหนวยสืบสวนของกองทัพเชียวนะ”
นักวิทยาศาสตรมักจะไดเปรียบพวกเราตรงที่ธรรมชาติอาจจะผิดกฎผิดเกณฑบางครั้งบางคราว
แตในความผิดกฎนั้นก็ตองมีเหตุผลสอดคลองตองกันเสมอ สวนมนุษยนันมักจะทําตัวฝนธรรมชาติและ
อยูเหนือเหตุผล ทานอยากไดตัวอยางไหม
ปญหา : การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ
คําตอบ : ขุดอุโมงคใตแมน้ําเจาพระยาสิ
ทานประธาน นักเศรษฐศาสตรมปี ระโยชนกเ็ พราะระบบและทรัพยากรของเรามีแตความไมสมประกอบ
ไมวา จะเปนผูค น สังคม และการจัดองคการ สรุปแลวคือไมมรี ะบบสมบูรณแบบ ผูว า การธนาคารกลางของ
เนเธอรแลนดไดกลาวไวเร็วๆ นีว้ า “ขาพเจาคงไมมชี วี ติ อยูไ ดจนถึงวันทีร่ ะบบสมบูรณแบบแพรขยายไปทัว่
เพราะถึงวันนัน้ พวกเราคงจะหางานทําไมได” แตเรานักเศรษฐศาสตรในการติดตามศึกษาหาความจริงและ
ฝกฝนวิชาการ เราตองไมเอาแตศึกษา เอาแตประสิทธิภาพ แตเราตองมีความซื่อตรง แสดงออกซึ่งความ
ซื่อตรง และซื่อตรงพอที่จะสนับสนุนชักชวนผูอื่นใหซื่อตรงดวย

เศรษฐศาสตรในฐานะที่เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง (พ.ศ.๒๕๐๕)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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