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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายแนวคิดของคาร์ล
มาร์กซ์ บนฐานของปรัชญาสังคมที่เกี่ยวกับปัญหาความ
เสมอภาค โดยน�ำเสนอให้เห็นปัญหาของระบบทุนนิยมตาม
แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ที่อธิบายไว้ในหนังสือว่าด้วยทุน
ได้แก่ การแลกเปลีย่ นสินค้าและปัญหาในระบบทุนนิยม ซึง่
น�ำไปสูป่ ญ
ั หาการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินกับการลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ไม่
เพียงแต่เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐศาสตร์การเมืองเท่านัน้
แต่แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ เป็นแนวคิดทางจริยศาสตร์ที่
อธิบายถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และยังเชือ่ มโยงไปถึงปัญหาส�ำคัญในปรัชญาสังคม
นั่นคือปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค

commodity exchange and problem in capitalism. This
leads to the problem of exploiting surplus value and
Human values attenuation. In addition, The concept of
Marx is not only political economy. But the concept
of Karl Marx is an ethical concept that describe the
misery of human beings in capitalist economies, and
It is relationship with significant problems in social
philosophy that is problem of Inequality.

ค�ำส�ำคัญ : คาร์ล มาร์กซ์ / ปรัชญาสังคม / ความเสมอ
ภาค / ทุนนิยม

ปรัชญาสังคม (Social Philosophy) เป็นสาขาหนึ่ง
ของปรัชญาประยุกต์ ที่แยกออกมาจากปรัชญาบริสุทธิ์
สาขาหนึ่งซึ่งก็คือจริยศาสตร์ ค�ำว่าปรัชญาสังคมในบางที
จะศึกษาควบคู่กับปรัชญาการเมืองจึงมักเรียกโดยรวมว่า
ปรัชญาสังคมและการเมือง แต่อย่างไรก็ตามปรัชญาสังคม
จะมุง่ ศึกษาปัญหาเชิงมโนทัศน์ทเี่ กีย่ วข้องกับปัจเจกบุคคล
กับรัฐเป็นส�ำคัญ3 ปัญหาในปรัชญาสังคมจึงเกีย่ วข้องกับสิง่ ที่
เป็นค�ำถามพืน้ ฐานทางมโนทัศน์ เช่น สิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม การท�ำความเข้าใจในค�ำเหล่านี้

Abstract

The purpose of this study was to explain Karl
Marx’s concept based on social philosophy about
problem of equality. Which presented to clarify the
problems of capitalism based on the Karl Marx’s
concept described in the Capital, which include
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บทนำ�

นักวิจัยประจ�ำศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องขอบเขตของปรัชญาสังคมได้ที่ บทน�ำ ของหนังสือปรัชญาสังคมและการเมือง ของ สมภาร พรมทา (2539) หรือ
ขอบข่ายของการแบ่งแยกสาขาวิชาทางปรัชญาได้ที่ บทน�ำของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปรัชญาการเมืองเบือ้ งต้นของ ศุภชัย ศุภผล (2560)
1
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มีความส�ำคัญในแง่ที่ว่า จะท�ำให้เราสามารถเข้าใจปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างดีขนึ้ ทีก่ ล่าวเช่นนีเ้ พราะว่าปัญหาใน
ทางปรัชญานัน้ มักเป็นปัญหาพืน้ ฐานและพยายามหาความ
หมายของค�ำเชิงมโนทัศน์เหล่านีเ้ พือ่ ความเข้าใจร่วมกันใน
สังคมมนุษย์ แนวคิดทางปรัชญาสังคมมักแสดงออกมาผ่าน
แนวคิดของนักปรัชญา ซึง่ บางทีเราอาจจัดว่าเป็นนักปรัชญา
การเมือง แต่ดว้ ยข้อเสนอทางปรัชญาเหล่านัน้ เมือ่ วิเคราะห์
ลงไปแล้ว ก็จะพบว่าล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการก�ำหนด
ปัญหาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับค�ำถามเชิงสังคมมนุษย์ทงั้ สิน้ ไม่วา่
จะเป็นปัญหาของเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม
นักปรัชญาสังคมอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ด้วย
กันคือปรัชญาส�ำนักเสรีนิยม และสังคมนิยม ที่มีทัศนะใน
เรือ่ งของปัญหาเชิงมโนทัศน์ตา่ ง ๆ ทางปรัชญาสังคมทีแ่ ตก
ต่างกัน ในโลกสมัยใหม่ปรัชญาทัง้ สองส�ำนักนีย้ งั ได้รบั การ
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าสังคมควรด�ำเนินไปในทิศทาง
ใด หนึ่งในทฤษฎีทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่นั้น
ก็คือทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ ที่พยายามเสนอแนวคิดทาง
สังคมจากพืน้ ฐานทางปรัชญาของเขาเองซึง่ บางทีเขาก็ถกู จัด
ว่าเป็นนักปรัชญาบ้าง หรือนักเศรษฐศาสตร์การเมืองบ้าง
ตลอดจนนักสังคมวิทยา ทัง้ นีก้ เ็ พราะว่าทฤษฎีของมาร์กซ์
เกี่ยวข้องกับ สังคม เศรษฐศาสตร์ และการเมือง
การอธิบายทฤษฎีของมาร์กซ์นั้น เขาได้อธิบายผ่าน
ความเป็นจริงของสังคมร่วมสมัยและก�ำหนดวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ของเขาผ่านทฤษฎีดังกล่าวนี้ด้วย จึงท�ำให้
แนวคิดของมาร์กซ์ได้ส่งผลต่อสังคมโลกมาทุกยุคทุกสมัย
นับตัง้ แต่เขาเสนอแนวคิดของเขาขึน้ มา การน�ำเสนอแนวคิด
ของมาร์กซ์ เป็นการน�ำเสนอสังคมผ่านการต่อสูท้ างชนชัน้
ภายใต้ระบบทุนนิยม ในระบบทุนนิยมนีม้ าร์กซ์แสดงให้เห็น
ถึงความขัดแย้งระหว่าง 2 ชนชั้นก็คือ ชนชั้นผู้ปกครอง
(เรียกว่าชนชั้นนายทุน) ที่ควบคุมวิธีการผลิต กับชนชั้น
แรงงาน (เรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพ) ที่ขายก�ำลังแรงงาน
ของตนเพือ่ เปลีย่ นสภาพเป็นสินจ้างรางวัลหรือทีเ่ รียกว่าค่า
จ้างนั่นเอง (Marx, K, and Friedrich E, 1847) มาร์กซ์ใช้
วิธีการที่ส�ำคัญของเขาที่เรียกว่าวัถุนยิ มทางประวัติศาสตร์
(Historical Materialism) เพื่อท�ำนายระบบเศรษฐกิจและ
สังคมทีผ่ า่ นมาและอธิบายสังคมร่วมสมัยภายใต้ระบบทุนนิยม
ทีเ่ ลวร้าย และสังคมจะเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งั คมนิยมในทีส่ ดุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมนิยมนี่เอง
ที่มาร์กซ์ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสังคมที่มนุษย์มี “ความเสมอ
ภาค” และมี “เสรีภาพ” อย่างแท้จริง
กระนัน้ ก็ดี ถึงแม้วา่ มาร์กซ์จะเห็นว่าสังคมนิยมเป็นสังคม

ทีน่ า่ แสวงหา แต่สงิ่ ทีม่ าร์กซ์ใช้ในการอธิบายสังคมนิยมนัน้
เขากลับอธิบายผ่านการวิจารณ์สงั คมร่วมสมัยของเขาเป็น
หลัก นั่นคือการวิจารณ์สังคมทุนนิยมที่กดขี่ขูดรีดแรงงาน
และความเป็นมนุษย์อย่างไร้มนุษยธรรม มาร์กซ์ได้ชี้ให้
เห็นปัญหาส�ำคัญของความเสมอภาคและเสรีภาพไว้ในงาน
ชิ้นส�ำคัญของเขานั่นก็คืองานเขียนที่ชื่อว่า ทุน (Capital)
ด้วยงานเขียนชิ้นนี้มาร์กซ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์อย่างมาก ใน
บางครัง้ งานของมาร์กซ์ถกู จัดว่าเป็นงานด้านเศรษฐศาสตร์
ของเขาเป็นรากฐานของความเข้าใจในเรื่องแรงงานและ
ความสัมพันธ์กบั ทุนและตามมาด้วยความคิดทางเศรษฐกิจ
(Unger, 2007) แต่ทว่าการทีม่ าร์กซ์พยายามอธิบายสังคม
ผ่านความสัมพันธ์ทางการผลิตของแรงงานกับทุนนัน้ เป็น
งานทีแ่ ฝงไปด้วยจริยศาสตร์อนั เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในปรัชญา
สังคมที่มาร์กซ์พยายามชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาว่าด้วย
เสรีภาพและความเสมอภาค บทความนี้จึงพยายามที่จะ
อภิปรายปัญหาของมาร์กซ์ว่าด้วยความเสมอภาคที่แสดง
ผ่านปัญหาทางจริยศาสตร์ของเขา ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อน
ข้างซับซ้อนและเป็นข้อเสนอที่ถูกน�ำมาวางรากฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจการเมืองของประเทศสังคมนิยมหลาย
ประเทศ ตลอดจนมีอทิ ธิพลต่อการศึกษาทางวิชาการทัง้ ใน
ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญา และสังคมศาสตร์ว่า
ด้วยทฤษฎีสังคมวิพากษ์ ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้วิธีการ
ศึกษาโดยวิเคราะห์และตีความจากเอกสาร ซึง่ เป็นเอกสาร
ชั้นต้นที่เขียนโดยมาร์กซ์ โดยเฉพาะหนังสือ Capital และ
เอกสารชัน้ รองทีเ่ ขียนโดยนักวิชาการยุคหลังจากมาร์กซ์ทงั้
ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การแลกเปลีย่ นสินค้าและปัญหาในระบบทุนนิยม

งานส�ำคัญของมาร์กซ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม
โลกนั้นมาจากงานเขียนที่ชื่อว่า Capital เป็นหลัก ในงาน
ดังกล่าวนีเ้ ขาพยายามกล่าวถึงปัญหาความไม่เสมอภาคใน
สังคมทุนนิยมร่วมสมัยของเขา มาร์กซ์อธิบายว่า ทุนนิยม
เป็นตัวกลางความสัมพันธ์ทางสังคมในการผลิต (เช่น
ระหว่างชนชั้นแรงงานด้วยกัน หรือระหว่างชนชั้นแรงงาน
กับชนชั้นนายทุน) ผ่านสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงแรงงานที่
ซื้อและขายในตลาด (Calhoun, Craig J., 2002: 22)
ปัญหาความไม่เสมอภาคในระบบทุนนิยมทีม่ าร์กซ์อธิบาย
ผ่านความสัมพันธ์ทางการผลิตนี้ เขาอธิบายประวัตศิ าสตร์
วัตถุนิยมที่กล่าวถึงพัฒนาการทางสังคมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่
สังคมทุนนิยมนั้น สังคมก่อนหน้าเป็นสังคมทาสที่เจ้าของ
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ทีด่ นิ สามารถทีจ่ ะเก็บเอาผลผลิตทัง้ มวลไว้กบั ตนเองเท่านัน้
เมื่อสังคมพัฒนาการมาถึงยุคทุนนิยมจึงท�ำให้ทาสที่ได้
รับการปลดปล่อยเปลี่ยนสถานะมาเป็นกรรมาชีพที่ไม่มี
ปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงท�ำได้เพียงแค่การ
ขายพลังแรงงานของตนเองให้กับนายทุนในระบบทุนนิยม
ซึ่งนายทุนในระบบทุนนิยมก็คือเหล่าอ�ำมาตย์ ขุนนาง ทั้ง
หลายทีเ่ ปลีย่ นสถานะจากสังคมก่อนหน้ามาเป็นนายทุน ซึง่
ในสังคมทุนนิยมมาร์กซ์กล่าว่าเป็นสังคมทีไ่ ม่มคี วามเสมอ
ภาค
ความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นนี้มันน�ำไปสู่ “การกดขี่
ขูดรีดและกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์” ในความ
สัมพันธ์ของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ตอ่ กันในลักษณะของ
การเป็นผูผ้ ลิตร่วมกันและน�ำเอาผลผลิตมาแลกเปลีย่ นกัน
ในมูลค่าของราคาที่เท่ากัน แต่ทว่าในระบบทุนนิยมนั้น
กระบวนการกดขี่ขูดรีดเกิดจากความพยายามที่จะแย่งชิง
ส่วนต่างจากการรวบรวมเอามูลค่าส่วนเกินจากแรงงาน
ผู้ผลิตเพื่อสะสมเป็นทุนในการผลิตซ�้ำจึงเป็นกลไกที่มี
ปัญหา เพราะมันท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ นั่นหมายความว่า
สิ่งที่มาร์กซ์ก�ำลังแสดงให้เราเห็นนั้นไม่ได้เป็นเพียงระดับ
ของการถือครองทรัพย์สิน แต่มาร์กซ์ก�ำลังแสดงให้เห็น
ปัญหาที่กระท�ำโดยตรงต่อธรรมชาติของมนุษย์ ผู้ซึ่งถูก
ท�ำให้แปลกแยกจากธรรมชาติดั้งเดิมของตนจากการที่
แรงงานถูกท�ำให้กลายเป็นสินค้าซึง่ เป็นการลดทอนบทบาท
ในการเป็นผู้ผลิตของมนุษย์ (ชลลดา นาคใหญ่, 2558:
93) ความไม่เสมอภาคทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนีม้ าร์กซ์ได้อธิบาย
เอาไว้ในงานเขียนของเขาชื่อ Capital Vol.1 โดยมุ่งวิพากษ์
ลักษณะของทุนนิยมเป็นส�ำคัญ ค�ำถามคือการกดขี่ขูดรีด
นี้เกิดขึ้นอย่างไรและท�ำไมการสะสมมูลค่าส่วนเกินจึงน�ำ
ไปสู่การกดขี่ขูดรีด และเป็นปัญหาของความไม่เสมอภาค
ในระบบทุนนิยม
มาร์กซ์เริ่มต้นอธิบายไว้ในหนังสือ Capital Vol.1
Chapter 1. ว่าด้วยคุณลักษณะของสินค้าสองประการ
ตามความเห็นของเขา นั่นก็คือ สินค้าจะต้องประกอบ
ไปด้วยมูลค่าใช้สอย (use-value) และมูลค่าแลกเปลี่ยน
(exchange-value) (Marx, K., 1976: Chapter 1) มูลค่า
ใช้สอยนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของ แต่
มูลค่าแลกเปลีย่ นนัน้ แสดงถึงการแลกเปลีย่ นสินค้านัน่ ก็คอื
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกัน แต่ส�ำหรับมาร์กซ์
แล้ว สังคมจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วย
กัน นั่นหมายความว่า มาร์กซ์ให้ความส�ำคัญกับมูลค่า
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แลกเปลี่ยนซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใน
สังคม ส�ำหรับมาร์กซ์การผลิตและการใช้มีลักษณะเป็น
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงสังคม (อุกฤษฏ์ แพทย์นอ้ ย,
2546: 36) ดังนั้นเมื่อมีการผลิตสินค้าแล้ว ผู้ผลิตต่างก็
น�ำเอาผลผลิตของตนเข้ามาแลกเปลี่ยนกัน
ในบทที่ 3 ของหนังสือ Capital มาร์กซ์ได้กล่าวถึง “เงิน
และการหมุนเวียนของสินค้า” (Money, or the Circulation
of Commodities) และเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบการ
ไหลเวียนของสินค้าที่ง่ายที่สุดคือจากสินค้าไปเป็นสินค้า
โดยมีเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนหรือเขียนได้ว่า
C---M---C มาร์กซ์พจิ ารณาตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงสินค้า
เหล่านี้ผ่านการซื้อและขายในตลาด ในกระบวนการนี้ มัน
เป็นเรือ่ งของวัตถุดบิ (material) การเคลือ่ นไหวของมันเป็น
C---C กล่าวคือเป็นการแลกเปลีย่ นสินค้าจากสินค้าหนึง่ ไป
เป็นอีกสินค้าหนึ่ง ภายใต้กระบวนการนี้ผู้ผลิตคนหนึ่งจะ
น�ำเอาผลผลิตมาขายเป็นเงินและน�ำเอาเงินที่ได้ไปใช้ผลิต
สินค้าใหม่ โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน
คือ C---M (การขาย) และ M---C (การซื้อ) (Marx, K.,
1990: 200) ในขั้นตอนแรกนี้การแลกเปลี่ยนเป็นไปใน
ลักษณะของการแลกเปลีย่ นอย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาเรือ่ ง
ความไม่เสมอภาคจึงยังไม่ปรากฏ
แต่ทว่าเมื่อสังคมแบบทุนนิยมได้ก่อตัวขึ้นปัญหาจึง
ตามมา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนีเ้ องเป็นระบบทีข่ นึ้
อยูก่ บั กรรมสิทธิข์ องเอกชนในการผลิตและการด�ำเนินงาน
เพือ่ ผลก�ำไร (Jenks, C., 1998: 383) ลักษณะพิเศษของ
ระบบทุนนิยม ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนตัว การสะสมทุน การ
จ้างงาน ระบบราคา และการแข่งขันในตลาด (Heilbroner
R.L., 2008) ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่น�ำไปสู่
กระบวนการกดขี่ขูดรีดความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ในการพูด
ถึงสิ่งที่อาจเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่สุดของมาร์กซ์ใน
การวิเคราะห์ลัทธิทุนนิยม - ว่าด้วยพลังของแรงงานนั้น
จี. เอ. โคเฮน (G. A. Cohen, 1978: 72) อธิบายไว้ว่า
“ชนชั้นกรรมาชีพต้องขายก�ำลังแรงงานของตนเพื่อให้ได้
มาแค่พอปะทังชีวิต” ปัญหานี้น�ำไปสู่ปัญหาความไม่เสมอ
ภาคในที่สุดเพราะเริ่มต้นขึ้นที่การสะสมทุนของนายทุน
ในระบบทุนนิยม ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่มาร์กซ์น�ำมา
อธิบายนั้นก็คือ ระบบทุนนิยมมุ่งสร้างความสัมพันธ์ของ
การผลิตที่ให้ได้มาซึ่งก�ำไร กล่าวคือเป็นการผลิตและการ
ซือ้ เพือ่ ขาย และสะสมทุนทีไ่ ด้มาจากก�ำไรเรือ่ ย ๆ รูปแบบ
การหมุนเวียนของสินค้าและเงินในระบบนี้จึงมีลักษณะ
เป็น M---C---M ซึ่งเป็นระบบที่ชนชั้นปกครองหรือนายทุน

ทีเ่ ป็นเจ้าของทุนจะซือ้ สินค้าเพือ่ ขายและท�ำให้สนิ ค้าเข้าไป
ในกระบวนการหมุนเวียนที่จะท�ำให้ได้เงินตรากลับคืนมา
(Marx, K, 1971: 143-148 อ้างใน ชลลดา นาคใหญ่,
2558: 95-96)
ใจความส�ำคัญทีจ่ ะชีไ้ ปถึงการวิพากษ์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
ในความสัมพันธ์ทางการผลิตของมาร์กซ์ เริม่ ปรากฏชัดเจน
ในตอนนี้เมื่อมีการหมุนเวียนในลักษณะของ M---C---M มี
ตัวกลางของระบบการหมุนเวียนนั้นเป็นสินค้าที่เรียกว่า
พลังแรงงานซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจากการที่แรงงานขายพลัง
ความสามารถทางการผลิตของตนเองในตลาดทุน สินค้า
พลังแรงงานมีความพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น
ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าใหม่ของตนเองขึ้นมาได้ ซึ่งมูลค่า
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นสิ่งที่มาร์กซ์เรียกว่ามูลค่าส่วน
เกินทีเ่ จ้าของทุนได้ใช้ประโยชน์ในการน�ำไปขยายทุนดัง้ เดิม
ของตนเองให้มีมูลค่ามากขึ้น (Marx, K, 1971: 190-191)
กลายเป็นระบบหมุนเวียนของทุนรูปแบบใหม่คอื M---C---M/
โดยที่ M/ ในตอนท้ายนี้จะมีค่ามากกว่า M ในตอนแรก
และปริมาณความมั่งคั่ง M/ จะถูกใช้ลงทุนต่อไปอีกเพื่อ
เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีสิ้นสุดรอบแล้วรอบเล่า
(Marx, K, 1971: Chapter 4) ดังนั้นปริมาณ ∆M ที่เกิด
ขึ้นจาก M/ - M จึงเรียกว่า “มูลค่าส่วนเกิน” ซึ่งเกิดขึ้น
เมือ่ ชนชัน้ กรรมาชีพต้องขายแรงงานของตนให้กบั ชนชัน้ ผู้
ปกครองทีถ่ อื ครองปัจจัยการผลิตอยูจ่ ำ� นวนมากนัน้ ก็ทำ� ให้
เกิดมูลค่าส่วนเกินขึ้นในระบบของการจ้างงาน และชนชั้น
ผู้ปกครองก็จะเป็นผู้สะสมส่วนเกินนี้ไว้ต่อไปเรื่อย ๆ ใน
ขณะทีช่ นชัน้ กรรมาชีพกลับยากจนและไม่สามารถสร้างตัว
เองขึน้ มาเป็นชนชัน้ ผูป้ กครองทีม่ อี ำ� นาจถือครองปัจจัยการ
ผลิตได้ (Laycock, Henry, 1999: 121) ความสัมพันธ์ที่
ตัวมูลค่าของแรงงานไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนอย่างเท่ากัน
เช่นนี้ เป็นสิง่ ทีม่ าร์กซ์ชใี้ ห้เห็นว่ามันคือความไม่เสมอภาค
ที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยม
สรุปได้ว่าปัญหาของระบบทุนนิยมที่มาร์กซ์ก�ำลัง
วิพากษ์อยู่นั้น เริ่มต้นจากการที่ระบบทุนนิยมเปิดโอกาส
ให้มีการครอบครองปัจจัยการผลิตอย่างเสรี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ทางการ
ผลิตจากสังคมก่อนทุนนิยมเข้ามาสู่สังคมทุนนิยม ที่เปิด
โอกาสให้นายทุนมีปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่ ในขณะที่
ชนชั้นกรรมาชีพต่างก็ไม่มีปัจจัยการผลิตที่จะเกิดขึ้นได้
ด้วยค�ำอธิบายของมาร์กซ์ ความเป็นสังคมนั้นเกิดขึ้นจาก
ลักษณะส�ำคัญนั่นก็คือการผลิตร่วมกัน และการผลิตก็
ก่อให้เกิดสินค้าและมูลค่าอันประกอบด้วยมูลค่าใช้สอย

และมูลค่าแลกเปลี่ยน แต่ทว่าสินค้าทุกอย่างล้วนแล้วแต่
มีมูลค่าใช้สอยทั้งสิ้น ส่วนมูลค่าแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่
บางอย่างไม่สามารถมีได้ เช่น น�้ำ  อากาศ ใช้สอยได้แต่
ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็นสินค้าได้ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ใน
การผลิตจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ผลผลิตนั้นเป็นสินค้า
ที่มีทั้งมูลค่าใช้สอยและมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นส�ำคัญ การ
มีมูลค่าแลกเปลี่ยนเช่นนี้ มาร์กซ์มองว่าเป็นลักษณะของ
กิจกรรมเชิงสังคม ดังนัน้ มนุษย์จงึ สัมพันธ์กนั ผ่านการแลก
เปลีย่ นสินค้าด้วย มาร์กซ์เริม่ ต้นอธิบายว่า เดิมทีเดียวการ
แลกเปลีย่ นสินค้าเป็นไปในลักษณะทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นอย่าง
เท่าเทียมกันโดยมีเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน แต่
ภายหลังจากที่ระบบเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมสิ่ง
ทีห่ มุนเวียนในระบบทุนนิยมคือเริม่ ต้นจากเงินและสิน้ สุดที่
เงินโดยมีตวั กลางในการแปรสภาพของเงินจากตอนเริม่ ต้น
ให้มมี ลู ค่ามากกว่าเดิมในตอนสุดท้าย โดยตัวกลางดังกล่าว
นี้ก็คือสินค้า แต่สินค้าในที่นี้เป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากสินค้าทั่วไป กล่าวคือสินค้านี้สามารถที่จะ
ท�ำให้นายทุนสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายและเป็น
หัวใจส�ำคัญของระบบทุนนิยมนั่นก็คือก�ำไร สินค้าชนิดนี้
เรียกว่า “พลังแรงงาน” ซึ่งเป็นพลังส�ำคัญที่จะท�ำให้ระบบ
ทุนนิยมสามารถสะสมทุนและมูลค่าส่วนเกินได้มากยิง่ ขึน้
การสะสมมูลค่าส่วนเกินนีม้ าร์กซ์ชวี้ า่ มันคือการกดขีข่ ดู รีด
ความเป็นมนุษย์ในระบบทุนนิยม อันเป็นปัญหาของความ
ไม่เสมอภาคซึ่งท�ำให้เกิดความทุกข์ยากขึ้นในสังคม

การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินกับการลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไร

1) การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
สิง่ ทีเ่ รียกว่ามูลค่าส่วนเกิน (Surplus value) ทีไ่ ด้กล่าว
ไปแล้วนั้น เกิดจากการพิจารณาปัญหาร่วมสมัยในระบบ
ทุนนิยมของมาร์กซ์ แล้วน�ำเสนอออกมาเป็นแนวคิดของเขา
ซึ่งมูลค่าส่วนเกินนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหลักในการวิพากษ์
เศรษฐกิจการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ (Marx, K, 1971:
Chapter 8) นอกจากระบบทุนนิยมจะเป็นระบบของการ
ผลิตสินค้าเพือ่ ขายแล้ว การผลิตในระบบทุนนิยมยังเป็นไป
เพื่อการสะสมทุนอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่าเฉพาะมูลค่าของ
สินค้าเพียงอย่างเดียว นายทุนไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่าง
ใด สิ่งที่นายทุนสนใจกลับเป็นมูลค่าส่วนเกิน มูลค่าส่วน
เกินนี้ได้มาจากพลังแรงงานของคนงาน และพลังแรงงาน
นี้มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างมูลค่าได้มากยิ่งกว่ามูลค่า
ของตัวแรงงานเอง ส่วนแตกต่างระหว่างมูลค่าทัง้ หมดทีพ่ ลัง
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แรงงานได้สร้างขึน้ กับมูลค่าของพลังแรงงานเองจึงเรียกว่า
มูลค่าส่วนเกิน แม้แรงงานจะเป็นผูผ้ ลิตมูลค่าส่วนเกินนีข้ นึ้
มา แต่ทว่าเขากลับไม่มสี ทิ ธิในมูลค่าส่วนเกินทีเ่ ขาสร้างขึน้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในมูลค่าส่วนเกินนี้กลับกลายเป็นนายทุน
และการถือกรรมสิทธิใ์ นมูลค่าส่วนเกินของนายทุนนีต้ งั้ อยู่
บนพื้นฐานเรื่อง การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต กระนั้น
ก็ดี ถึงแม้ว่าคนงานจะมีพลังแรงงานก็ตามแต่ก็ไม่ถือว่า
แรงงานเหล่านั้นมีปัจจัยการผลิต ดังนั้น เขาจึงต้องรับจ้าง
ท�ำงานให้กบั พวกนายทุน และสิง่ ทีค่ นงานขายไม่ใช่แรงงาน
หากแต่เป็นพลังแรงงานของเขา ซึง่ มอบสิทธิในการจัดการ
ชั่วคราวให้แก่นายทุน เมื่อพลังแรงงานและปัจจัยการผลิต
ถูกซื้อและน�ำมาใช้งานโดยนายทุน กระบวนการผลิตก็ตก
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของนายทุนเช่นกัน ผลทีต่ ามมาก็คอื
ผลผลิตทีไ่ ด้กเ็ ป็นของนายทุนด้วย ดังนัน้ มูลค่าส่วนเกินทีไ่ ด้
จากการผลิตของคนงานจึงตกไปเป็นกรรมสิทธิข์ องนายทุน
โดยปริยาย (อัครยา สังขจันทร์, 2538: 5-6)
อีกทางหนึง่ การอธิบายมูลค่าส่วนเกินอาจพิจารณาได้
จากเรื่องของ “การสะสมทุน” ทุนในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุ
แต่เป็นกระบวนการที่เราใช้สิ่งที่เป็นวัตถุที่มีอยู่ให้ด�ำเนิน
ไปในสภาพเคลื่อนไหวอย่าต่อเนื่องตามกระบวนการของ
ทุนนิยม ดังนัน้ ทุนจึงเป็นกระบวนการทางสังคมมิใช่สงิ่ ทาง
กายภาพ กล่าวคือทุนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงสังคม
ดังเช่นกิจกรรมการผลิตร่วมกันของมนุษย์ที่กล่าวไปแล้ว
จากการพิจารณาข้างต้นเราก็จะพบว่า ทุน เป็นขอบข่าย
ของกิจกรรมทางสังคมซึง่ ท�ำให้เกิดกระบวนการอันต่อเนือ่ ง
ของการไหลเวียนสินค้าในรูปแบบ M---C---M อันมีจุดเริ่ม
ต้นที่เงินและจบลงที่เงินที่เพิ่มขึ้นและมีพลังแรงงานเป็น
ตัวกลางในการเปลีย่ นสภาพจากทุนเป็นก�ำไร ซึง่ เป็นหัวใจ
ของการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กล่าวคือนั่น
เป็นกระบวนการ “สะสมทุน” ดังนั้นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้
นายทุนต้องลงทุนท�ำการผลิตก็คอื ความต้องการทีจ่ ะขยาย
ทุนเพื่อการน�ำไปสู่วงจรของการสะสมทุนที่ได้จากก�ำไรใน
แต่ละรอบของการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง
ก�ำไรในระบบทุนนิยมแตกต่างจากก�ำไรในระบบอืน่ ๆ
กล่าวคือก�ำไรในระบบทุนนิยมเกิดจากทุนโดยทีน่ ายทุนเป็น
ผูล้ งทุนท�ำการผลิต และในการผลิตนีจ้ ะเกิดความสัมพันธ์ที่
ส�ำคัญรูปแบบหนึง่ นัน่ คือความสัมพันธ์ของค่าจ้างแรงงาน
ซึง่ ในสังคมทุนนิยมจะใช้ความสัมพันธ์ของค่าจ้างแรงงานดัง
กล่าว เป็นวิถีหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนเกิน (อัครยา สังข
จันทร์, 2538: 8) การได้มาซึ่งส่วนเกินผ่านการสะสม
ทุนนี้มาร์กซ์อธิบายว่าเป็นเรื่องที่กรรมาชีพอาจมองไม่
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เห็นว่าตนก�ำลังถูกขูดรีด ทั้งนี้ก็เพราะว่าในระบบทุนนิยม
กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการขายสินค้าแล้วน�ำไปสู่
การได้มาซึ่งก�ำไร (Marx, K, 1981: Vol.3 Chapter 25)
ถามว่ากระบวนการนีจ้ ำ� เป็นต้องมีในระบบทุนนิยมหรือไม่
ส�ำหรับมาร์กซ์แล้ว ความสัมพันธ์ของนายทุนและกรรมาชีพ
ผ่านค่าจ้างแรงงานนัน้ เป็นหัวใจหลักทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารกอบโกย
ก�ำไร อันเนือ่ งมาจากการทีน่ ายทุนถือครองปัจจัยการผลิต
แต่เพียงผู้เดียวและพยายามสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง
เขาให้เหตุผลว่าความต้องการหลักของสังคมทุนนิยมคือ
ส่วนใหญ่ของประชากรต้องไม่มีแหล่งที่มาของการเลี้ยงดู
ตนเองซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระและถูกบังคับให้ต้อง
ขายแรงงานแทนค่าจ้าง (Marx, K, 1971: Chapter 25)
เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานน้อยกว่าค่าของ
ผลผลิตที่แรงงานท�ำได้ ผลต่างของมูลค่าพลังแรงงานกับ
มูลค่าของสิ่งของที่พลังแรงงานผลิตได้ หรือเรียกว่ามูลค่า
ส่วนเกินก็เกิขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หลังจากนี้นายทุนก็
จะขูดรีดส่วนเกินนี้จากแรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ทั้งนี้ก็เพื่อก�ำไรให้กับตนเองอย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ส่วนเกินทีไ่ ด้มานีไ้ ม่ใช่กำ� ไรทีน่ ายทุนจะได้รบั โดยตรง ทัง้ นี้
เพราะมูลค่าส่วนต่างนีเ้ ป็นอัตราเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ของสินค้าทีแ่ รงงานผลิตกับค่าจ้างทีน่ ายทุนจ่ายให้แรงงาน
และแม้วา่ ค่าจ้างทีน่ ายทุนจ่ายให้แรงงานนีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่
ของทุน แต่ก็ไม่ใช่ทุนทั้งหมดที่นายทุนจ่ายไป ดังนั้นก�ำไร
ทีน่ ายทุนสนใจจึงเป็นอัตราเปรียบเทียบของมูลค่าส่วนเกิน
ทีน่ ายทุนได้รบั จากการขูดรีดแรงงาน กับจ�ำนวนมูลค่าของ
ทุนทั้งหมดที่จ่ายไป ยิ่งนายทุนสามารถสะสมส่วนและ
ขูดรีดส่วนเกินจากแรงงานได้มากเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มก�ำไรให้
กับนายทุนมากขึน้ เท่านัน้ ความต้องการอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
ของนายทุนอยู่ที่ผลก�ำไรนี่เอง อย่างไรก็ตามจุดประสงค์
ที่แท้จริงของนายทุน ไม่ได้อยู่ที่ผลก�ำไรจากกระบวนการ
หมุนเวียน M---C---M เพียงอย่างเดียว แต่อยูท่ กี่ ารแสวงหา
ก�ำไรอย่างไม่หยุดยัง้ ตลอดไปอย่างไม่มขี อบเขตจ�ำกัด (อัครยา
สังขจันทร์, 2538: 9)
ทั้งนี้การได้มาซึ่งมูลค่าส่วนเกินนี้มิใช่เฉพาะเกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์ทางการผลิตผ่านแรงงานระหว่างนายทุน
กับแรงงานเพียงเท่านั้น แต่ทว่าการผลิตในสังคมทุนนิยม
นัน้ ยังมีการพัฒนาพลังการผลิตทีก่ า้ วหน้ามากกว่าในความ
สัมพันธ์ทางการผลิตในสังคมก่อนหน้าทุนนิยม กล่าวคือ
นายทุนมักจะน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานในการผลิตสินค้า
เมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเป็นข้อแลกเปลี่ยนส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ระหว่างนายทุนกับแรงงาน กล่าวคือ เมื่อนายทุนเลือกใช้

เทคโนโลยีแทนแรงงานในการผลิตผลที่ตามมาคือนายทุน
ก็สามารถที่จะให้แรงงานออกจากระบบการผลิตได้ แต่
ทว่าแรงงานจ�ำเป็นต้องยังชีพด้วยค่าจ้างเพราะไม่มีปัจจัย
การผลิต เขาจึงต้องอยู่ในระบบการจ้างงานต่อไป แต่ทว่า
นายทุนอาจให้ค่าจ้างกับแรงงานในปริมาณที่น้อยลงไปอีก
แต่แรงงานยังคงท�ำงานในเวลาเท่าเดิม เหตุการณ์เช่นนีเ้ กิด
ขึน้ อย่างตรงไปตรงมาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทัง้ นี้
ก็เพราะว่าแรงงานไม่สามารถมีข้อต่อรองใด ๆ กับนายทุน
นอกเสียจากจะยอมรับค่าจ้างที่ลดลงเพื่อการยังชีพต่อไป
เมื่อเป็นเช่นนี้การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินระหว่างการเปรียบ
เทียบอัตราค่าจ้างกับผลผลิตที่แรงงานผลิตได้ จึงเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามีค่าไม่เท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยนนี้
และมูลค่าส่วนเกินยิ่งพอกพูนขึ้นผ่านก�ำไรที่ปรากฏขึ้น
จากผลผลิตอันเนื่องมาจากพลังแรงงานนั่นเอง การขูดรีด
ส่วนเกินนี้ก็เพื่อขยายทุนและสืบทอดกระบวนการสะสม
ทุนไปเรื่อย ๆ ในระบบทุนนิยมการผลิตจึงมิใช่การผลิต
เพื่อใช้สอยแต่เป็นการผลิตเพื่อมูลค่าแลกเปลี่ยน เพื่อให้
ได้มาซึ่งทุนและมูลค่าส่วนเกิน
2) การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และปัญหา
ความไม่เสมอภาค
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่า มูลค่าส่วนเกินนัน้ เกิดจากการ
หมุนเวียนสินค้าในระบบทุนนิยมแบบ M---C---M ซึ่ง C
คือสินค้าส�ำคัญในระบบทุนนิยมนั่นก็คือพลังแรงงานที่ถูก
เปลี่ยนสภาพมาเป็นเงินตรา ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา
ก�ำไร ก�ำไรที่ได้ในการขายผลผลิตจากพลังแรงงานนี้ท�ำให้
นายทุนน�ำไปสะสมเพือ่ สร้างเป็นทุนและกอบโกยส่วนเกิน
ต่อไป ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการซื้อสินค้า C ซึ่งก็คือพลัง
แรงงานของนายทุนด้วยค่าจ้าง x1 บาทนั้น เมื่อ C ท�ำการ
ผลิตสินค้าแล้วได้สินค้าออกมามีมูลค่ารวมกับค่าจ้างเป็น
x1 + x2 = X บาท โดยที่ x2 มากกว่า x1 และ x2 คือ
มูลค่าสินค้าที่ C ผลิตได้ ดังนั้นแล้วนายทุนจึงได้ก�ำไรจาก
ส่วนเกินทีพ่ ลังแรงงานผลิตได้ กล่าวคือแรงงานได้รบั ค่าจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับพลังแรงงานที่เขากระท�ำลง
ไป อย่างไรก็ตามการกล่าวเพียงเท่านี้คงเป็นเหตุผลที่ไม่
หนักแน่น ต่อไปผู้เขียนจะอภิปรายกรณีดังกล่าวบนฐาน
คิดที่มาร์กซ์ได้น�ำเสนอไว้ว่าการขูดรีดส่วนเกินน�ำไปสู่การ
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ และปัญหาความไม่เสมอ
ภาคอย่างไร
มาร์กซ์ได้อธิบายประวัตศิ าสตร์รว่ มสมัยในยุคของเขา
ว่าด้วยการขูดรีดและการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ไว้ใน
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ในอังกฤษยุคแรก ๆ นั้น ใช้แรงงานผู้หญิงและเด็กอย่าง
ทารุณ ไม่ต่างจากแรงงานสัตว์ เด็กเป็นแรงงานรับจ้างที่
ป่วยตายด้วยโรควัณโรคและโรคจากการท�ำงานอื่น ๆ ใน
อัตราทีส่ งู มาก ผลนีม้ าจากการขูดรีดส่วนเกินจากเวลาส่วน
เกินในการท�ำงาน กล่าวคือ เมื่อเจ้าของทุนซื้อกรรมสิทธิ์
ในตัวแรงงานไป แทนที่เจ้าของทุนจะใช้สินค้าพลังแรงงาน
ของตนในการท�ำการผลิตเทียบเท่ากับมูลค่าที่เขาซื้อมา
จากตลาดแรงงาน เจ้าของทุนกลับใช้พลังแรงงานเกินกว่า
มูลค่าที่ตนเองซื้อมา ลองยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า สมมติให้
แรงงานถูกประเมินมูลค่าจากฐานของเวลาแรงงานจ�ำเป็นของ
สังคม ว่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จากการขายพลังแรงงาน
ของตนเองเพื่อท�ำการผลิตเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน นั่น
หมายความว่ามูลค่าทีเ่ จ้าของทุนซือ้ สินค้าจากตัวแรงงานจะ
มีมลู ค่าเท่ากับ 6 ชัว่ โมง แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ คือเจ้าของทุนกลับ
ใช้ให้แรงงานท�ำงานเป็นเวลา 12 ชั่วโมง นั่นเท่ากับว่าเมื่อ
หักจากมูลค่าที่เจ้าของทุนได้ซื้อสินค้าพลังแรงงานเท่ากับ
มูลค่าของการผลิตเป็นเวลา 6 ชั่วโมงแล้ว เวลาในส่วนที่
เหลืออีก 6 ชั่วโมง เป็นมูลค่าส่วนเกินที่เจ้าของทุนได้มา
โดยไม่ตอ้ งเสียอะไรในการแลกเปลีย่ นส�ำหรับมูลค่าของสิง่
นั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นเวลาแรงงานส่วนเกินนอก
เหนือจากแรงงานจ�ำเป็นทางสังคม ที่แรงงานจะสร้างส่วน
เกินให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของทุน (Marx, K, 1971: 181-192)
หรือเราลองพิจารณาว่า ในโรงงานแห่งหนึ่งก�ำหนดค่าจ้าง
แรงงานไว้คนละ 300 บาทต่อวัน แต่ทว่าในการผลิตสินค้า
แรงงานคนนัน้ สามารถผลิตได้วนั ละ 4 ชิน้ ซึง่ มูลค่าทัง้ หมด
ของสินค้านั้นที่นายทุนจะขายไปมีมูลค่า 600 บาทต่อชิ้น
และเมือ่ หักค่าทีด่ นิ และต้นทุนอืน่ ๆ จากก�ำไรแล้ว จะเหลือ
ต้นทุนที่เป็นค่าจ้าง 200 บาทต่อชิ้น นั่นหมายความว่า
แรงงานคนนั้นท�ำงานจริง ๆ ในหนึ่งวันเท่ากับ 800 บาท
แต่การก�ำหนดค่าจ้างของนายทุนอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้น
จากการผลิตนี้นายทุนได้ส่วนเกินไป 500 บาท และรวม
กับก�ำไรที่นายทุนขายสินค้านั้นไปด้วยยิ่งท�ำให้นายทุนได้
สะสมความมั่งคั่งไว้ยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่านี่คือเวลาส่วนเกิน
ที่นายทุนได้ขูดรีดไป การขูดรีดส่วนเกินนี้คือสิ่งที่มาร์กซ์
มองว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และน�ำ
ไปสู่ปัญหาความไม่เสมอภาคในที่สุด เพราะพลังแรงงาน
กับค่าจ้างที่นายทุนมอบให้มีค่าไม่เท่ากัน
มาร์กซ์ได้แสดงให้เห็นว่าผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ผลิตก็คือ “นายทุน” กับ “กรรมกร” และสิ่งที่ก่อให้เกิด
มูลค่าก็คือแรงงานของกรรมกรเป็นส�ำคัญ มาร์กซ์มีความ
กังวลเป็นพิเศษกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน
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กับแรงงานของพวกเขาเอง (Calhoun, Craig J., 2002:
22) เพราะเห็นว่าในสังคมนายทุนนอกจากกรรมกรจะถูก
กดขีจ่ ากนายทุนแล้ว ฐานะของกรรมกรก็ยงั ตกต�ำ่ ลงมาอีก
ด้วย นั่นก็คือกรรมกรจะต้องขายแรงงานของตนเพื่อให้ได้
มาซึ่ง “ค่าจ้าง” ที่ “น้อยกว่ามูลค่าของแรงงาน” ที่ใช้ใน
“การผลิต” ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับนายทุนได้
แสวงหาก�ำไรจากสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ โดยมีตน้ ทุนในการผลิตทีต่ ำ 
�่
แต่มมี ลู ค่าขึน้ มาเพราะแรงงานของกรรมกร ในสภาวการณ์
เช่นนีย้ งิ่ การผลิตในระบบนายทุนพัฒนามากขึน้ เท่าใด สิง่ ที่
กรรมกรผลิตขึน้ ก็จะสร้างความมัน่ คงให้กบั นายทุนมากขึน้
เท่านัน้ ในขณะเดียวกันกรรมกรผูข้ ายแรงงานกลับยากจน
ลงเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ กรรมกรก็จะถูกลดฐานะลงไป
เป็นเพียงแค่สงิ่ ผลิตอย่างหนึง่ และเป็นสิง่ ผลิตทีม่ มี ลู ค่าต�ำ่
ทีส่ ดุ ด้วย ทัง้ นีก้ เ็ พราะว่านายทุนเองสามารถขูดรีดแรงงาน
จากกรรมกร โดยช�ำระค่าตอบแทนในอัตราทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ เท่าที่
กรรมกรจะสามารถคงชีพอยู่ได้ ดังนั้นในขณะที่มูลค่าของ
สิง่ ผลิตได้เพิม่ ขึน้ อย่างทวีคณ
ู มูลค่าของมนุษย์กล็ ดลงเป็น
เงาตามไปด้วย (สุรีย์ สุวรรณปรีชา, 2520: 69)
ในระบบทุนนิยมนอกจากความสัมพันธ์ในการแลก
เปลี่ยนที่ไม่เท่ากัน การที่ผู้ผลิตสินค้าถูกท�ำให้เกิดระยะ
ห่างของความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตและผลผลิต
ของตนเอง มันยังน�ำไปสู่ข้อวิพากษ์อีกข้อหนึ่ง เมื่อเรา
มองมนุษย์ในฐานะของผูผ้ ลิตทีเ่ สมอภาคกันว่ารูปแบบการ
ผลิตแบบทุนนิยมได้ท�ำให้มนุษย์แปลกแยกไปจากผลผลิต
ทีต่ นเองได้สร้างขึน้ เพราะผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในระบบทุนนิยม
ไม่ได้เป็นของผู้ผลิตที่แท้จริง ระบบโรงงานอุตสาหกรรม
ของทุนนิยมท�ำให้มนุษย์มสี ภาพไม่ตา่ งอะไรจากเครือ่ งจักร
ทั้งที่ในการผลิตมนุษย์มีอิสระในการเลือกที่จะผลิตอะไร
ก็ได้ตามศักยภาพของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในระบบ
ทุนนิยม มนุษย์ไม่ได้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ ท่ากันอีกต่อไปไม่วา่ จะ
ด้วยธรรมชาติภายในของตนเองหรือการเข้ามามีปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันภายในสังคม ระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการกดขีข่ ดู รีด
มนุษย์ที่ส�ำคัญในสองส่วนได้แก่ ส่วนแรกคือการขูดรีดเอา
แรงงานส่วนเกินจากระบบการแลกเปลี่ยนภายในความ
สัมพันธ์ทางการผลิต ในเมื่อสิ่งที่แรงงานขายไปคือพลัง
แรงงานทีอ่ ยูใ่ นสถานะของสินค้าแต่เขาไม่ได้ขายตัวเองเป็น
ทาส สิ่งที่เจ้าของทุนมีสิทธิ์ใช้สอยจึงมีเพียงพลังแรงงานที่
แรงงานได้ขายไปโดยมีมูลค่าเทากับปัจจัยการด�ำรงชีวิตที่
แรงงานจะใช้เพื่อความอยู่รอดของแต่ละวัน กล่าวอีกนัย
หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทุนและแรงงานควรเป็น
ไปอย่างเสมอภาคกันในฐานะที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในสถานะ
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ของเจ้าของสินค้าซึ่งในที่นี้ก็คือ เงินตราและพลังแรงงาน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างน�ำสิ่งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนออกมา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่วนที่สองคือการขูดรีดความ
เป็นมนุษย์ที่โดยธรรมชาติมนุษย์มีความเสมอภาคกันใน
ฐานะผู้ผลิต ทุนนิยมไม่เพียงแต่ท�ำให้มนุษย์แปลกแยกไป
จากธรรมชาติดงั้ เดิมแต่ยงั ท�ำให้เกิดความแตกต่างขึน้ มาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น
ที่ฝ่ายหนึ่งใช้ความได้เปรียบในการครอบครองปัจจัยการ
ผลิตมาขูดรีดอีกฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง
ทั้งที่โดยธรรมชาติทุกคนเท่ากัน นอกจากนี้การที่มนุษย์
ถูกท�ำให้เป็นเสมือนเครื่องจักรภายใต้ระบบการผลิตของ
โรงงานยังกีดกันมนุษย์ออกจากความสัมพันธ์ทางการผลิต
ดัง้ เดิมทีม่ นุษย์รวมกันเป็นชุมชนทีถ่ งึ แม้แต่ละคนต่างมีความ
สามารถไม่เหมือนกัน แต่มนุษย์ก็ด�ำรงความสัมพันธ์กัน
อย่างเสมอภาคในการที่ต่างฝ่ายต่างน�ำผลผลิตของตนมา
แลกเปลี่ยนกันได้ด้วยความสัมพันธ์แบบแบ่งงานกันท�ำที่
ทุกคนต่างมีฐานะเป็นผู้ผลิตจากแรงงานที่ตนมีเหมือนกัน
(ชลดา นาคใหญ่, 2558: 111-112)
จะเห็นได้วา่ ส�ำหรับมาร์กซ์แล้วปัญหาของระบบทุนนิยม
เกิดขึ้นจากการสะสมมูลค่าส่วนเกิน ที่นายทุนได้มาจาก
การหมุนเวียนการผลิตโดยมีพลังแรงงานเป็นตัวกลางใน
การหมุนเวียน และผลิตผลผลิตส่วนเกินให้กับนายทุน
การผลิตส่วนเกินนี้เกิดจากการขูดรีดทุนในผลผลิตของ
แรงงานที่ผลิตได้ และยิ่งแรงงานผลิตมากขึ้นเท่าใดการ
ขูดรีดทุนก็ยงิ่ ทวีคณ
ู ยิง่ ขึน้ มากเท่านัน้ นอกจากนีก้ ารขูดรีด
ทุนยังน�ำไปสูก่ ารขูดรีดความเป็นมนุษย์เพราะเกิดจากการ
ละเมิดความเสมอภาคกันตามธรรมชาติของมนุษย์ ระบบ
ทุนนิยมแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคอย่างชัดเจนซึ่ง
เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ มาร์กซ์จึง
เสนอแนะให้ระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมนิยมเพื่อ
ปลดปล่อยให้มนุษย์ได้รับอิสระภาพและความเป็นมนุษย์
อย่างแท้จริง ด้วยโครงสร้างทางการผลิตทีแ่ บ่งแยกกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างชนชั้นที่ถือครองปัจจัยการผลิต กับชนชั้น
แรงงานที่ไม่ได้ถือครองปัจจัยการผลิต มันจึงน�ำไปสู่ปัญา
ส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่า ชนชั้นที่ถือครองปัจจัยการผลิต
ก็จะยิ่งสะสมทุนขึนไปเรื่อย ๆ ส่วนชนชั้นแรงงานก็จะจน
ลงเรื่อย ๆ มาร์กซ์จึงเสนอว่าทางที่จะท�ำให้เกิดความเสมอ
ภาคขึน้ นัน้ ชนชัน้ แรงงานจะต้องรวมตัวกันท�ำการปฏิวตั ทิ ี่
เรียกว่าการปฏิวัติโดยชนชั้นแรงงาน
นอกจากนี้ ในผลงานที่ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์และ
จิตส�ำนึกทางชนชั้น” ลูคักซ์ (Gyorgy Lukacs) นักทฤษฎี

สังคมชาวฮังการี ได้ชใี้ ห้เห็นว่าลักษณะประการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
ของระบบทุนนิยมก็คือ มีกระบวนการชนิดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่ง
ท�ำให้มนุษย์ในสังคมถูกแปรสภาพกลายเป็นวัตถุ ลูคักซ์
กล่าวถึง “จิตส�ำนึกทีเ่ ป็นวัตถุ” โดยสรุปว่า ท่ามกลางสภาพ
ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มนุษย์จะมีจิตส�ำนึกที่
พร่ามัว ความใฝ่ฝันและความต้องการต่าง ๆ ของเขาจะมี
ลักษณะที่ถูกบิดเบือนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งขัดกับประโยชน์
ที่แท้จริงของเขาอย่างมาก ในสังคมทุนนิยมเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่จะตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของการแสวงหาวัตถุและก�ำไร
ท่ามกลางสภาพเช่นนี้ ผู้คนในสังคมจะมีความสัมพันธ์กัน
โดยมีผลประโยชน์ทางวัตถุเป็นตัวเชือ่ ม แต่ละฝ่ายแสวงหา
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทุกสิ่งทุกอย่างจะวัดด้วยวัตถุ
และเงินทองทั้งสิ้น ท้ายที่สุดมนุษย์เองก็กลายสภาพเป็น
วัตถุไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ใช่ความสัมพันธ์
แบบมนุษย์อีกแล้ว แต่กลายเป็นความสัมพันธ์แบบวัตถุ
(ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2558: 391)
ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ มนุษย์ไม่ใช่ปัจเจกชนที่
สร้างสรรค์ หากแต่เป็นวัตถุหรือส่วนประกอบอันหนึ่งของ
ระบบขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สนองความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ มนุษย์ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนที่ต้องคอยรับใช้ระบบ
ท�ำให้ระบบเคลือ่ นไหวและพัฒนาไปได้ แต่ตวั ของมนุษย์เอง
ต้องอยูใ่ นสภาพทนทุกข์ทรมานอย่างยิง่ มนุษย์เป็นแต่เพียง
หน่วยเศรษฐกิจ เป็นวัตถุที่สามารถซื้อขายกันได้ในตลาด
ตามกฎของอุปสงค์-อุปทาน นอกจากนีร้ ะบบเศรษฐกิจใหม่
ยังเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการของ
การจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สภาพเช่นนีท้ ำ� ให้มนุษย์
ที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าความแปลก
แยก มนุษย์องค์กรต้องถูกแบ่งแยกออกจากกัน ในระบบ
ความสัมพันธ์จะไม่มีความรู้สึก ขนบประเพณี หรือชีวิต
จิตใจแต่อย่างใด มนุษย์ในองค์กรเศรษฐกิจสมัยใหม่มีแต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว พิการทางจิตใจ ปราศจากความ
รักความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัจเจกชนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎเกณฑ์และข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระบบการ
ท�ำงานสมัยใหม่ของสังคมอุตสาหกรรม มนุษย์จะท�ำงานใน
หน้าที่เดียว ซ�้ำ ๆ ซาก ๆ ตลอดชีวิต จนมนุษย์เองมองไม่
เห็นว่าเขาก�ำลังท�ำงานเพือ่ อะไร การท�ำงานจึงไม่ได้ให้ความ
สุขและความหมายแก่มนุษย์เลย (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์,
2558: 392) กล่าวโดยสรุปแล้วมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมสมัยใหม่ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของการแปร
สภาพเป็นวัตถุ มนุษย์ไม่มีพลัง ไม่มีอ�ำนาจที่จะเข้าใจหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดที่อยู่รอบตัวได้เลย

ด้วยทัศนะของมาร์กซ์ขา้ งต้นเขาชีใ้ ห้เห็นว่าปัญหาความไม่
เสมอภาคในระบบทุนนิยมนั้น คือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ในระบบทุนนิยมที่ไม่มีความเชื่อมโยงและเสมอภาคกัน
กล่าวคือการแลกเปลี่ยนผลผลิตท�ำให้ผลผลิตจากแรงงาน
กลายเป็นผลผลิตของนายทุน ทั้ง ๆ ที่แรงงานนั้นควรเป็น
เจ้าของในผลผลิตนัน้ เอง ปัญหานีม้ าร์กซ์กล่าวว่าเป็นความ
ไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้น และเมื่อท�ำการวิเคราะห์ลงไปแล้วก็
จะพบว่า ปัญหาความไม่เสมอภาคที่เขาได้กล่าวถึงนั้นมัน
มีพนื้ ฐานของปัญหามาจากการสะสมและขูดรีดมูลค่าส่วน
เกิน ตลอดจนการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปด้วย
มาร์กซ์เห็นว่านีค่ อื สังคมทีม่ แี ต่ปญ
ั หาและมนุษย์กจ็ ะตกอยู่
ภายใต้ความทุกข์ยากกันเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นเขาจึงได้
เสนอทางออกจากปัญหาดังกล่าวนัน่ ก็คอื ชนชัน้ กรรมาชีพ
จะต้องท�ำการปฏิวัติและน�ำไปสู่สังคมนิยม สังคมนิยมใน
ทัศนะของมาร์กซ์คอื สังคมทีท่ กุ คนจะมีความเสมอภาคมาก
ที่สุด และเขาได้ท�ำการแบ่งสังคมนิยมออกเป็น 2 ขั้นคือ
สังคมนิยมขั้นที่หนึ่ง และสังคมนิยมขั้นสูงสุดหรือเรียกว่า
สังคมคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตามในบทความนี้จะยังไม่
กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้มากนัก แต่จะอธิบายไว้บ้าง
กล่าวคือ มาร์กซ์และเองเกลเสนอไว้ว่า ชนชั้นกรรมาชีพ
จะต้องปฏิบัติตามหลัก 10 ประการที่เขาเสนอเอาไว้ เช่น
การล้มเลิกกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ การรวมเครือ่ งมือในการผลิต
และปัจจัยการผลิตไว้ให้กับรัฐ การรวมอุตสาหกรรมและ
การเกษตรเข้าด้วยกัน การขจัดความแตกต่างระหว่างตัว
เมืองกับชนบท การจัดการศึกษาโดยไม่เรียกค่าตอบแทน
และการท�ำลายระบบการใช้แรงงานเด็กในโรงงานเป็นต้น
เมือ่ เผด็จการโดยชนชัน้ กรรมาชีพท�ำสิง่ เหล่านีส้ ำ� เร็จลงได้
แล้ว ระบบนายทุนก็จะหมดสภาพไป รัฐในระบบสังคมนิยม
เช่นนี้ซึ่งก็คือชนชั้นกรรมาชีพที่รวมกันเป็นผู้ปกครองก็จะ
สลายตัวลง (Wither Away) ชนชั้นและการต่อสู้ระหว่าง
ชนชัน้ ก็จะไม่หลงเหลืออยูใ่ ห้เป็นทีป่ รากฏ และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ก็คือความร่วมมือกันของมนุษย์ในสังคมในรูปของสมาคม
(สุรีย์ สุวรรณปรีชา, 2520: 64)
มาร์กซ์เองไม่ได้กล่าวเอาไว้อย่างละเอียดว่ารูปแบบของ
สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ควรเป็นไปอย่างไร หากแต่เขา
มุง่ วิพากษ์สงั คมทุนนิยมมากกว่า ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้ผเู้ ขียนตัง้
ข้อสังเกตได้วา่ การทีม่ าร์กซ์มงุ่ วิพากษ์ทนุ นิยมคือ มาร์กซ์
ต้องการทีจ่ ะให้ภาพความจริงทางสังคมปรากฏขึน้ ไม่วา่ จะ
เป็นการบิดเบือนความจริงเรื่องการขูดรีด การสะสมส่วน
เกิน การจ้างงาน อันเป็นปัญหาพื้นฐานทางมนุษยธรรม
ซึ่งข้อสังเกตนี้น�ำไปสู่สมมติฐานที่ว่า สังคมนิยมที่ดีนั้นไม่
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ได้มีรูปแบบที่แน่นอนหากแต่มันจะเป็นไปตามพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของสังคม ข้อเสนอของมาร์กซ์ทั้งหมด
จึงเป็นข้อเสนอทีม่ งุ่ ชีใ้ ห้เห็นปัญหาอย่างตรงไปตรงมา แล้ว
เสนอแนวทางแก้ปญ
ั หากล่าวได้วา่ แนวคิดของมาร์กซ์วางอยู่
บนฐานของปรัชญาสังคม และฐานของปรัชญาสังคมศาสตร์
ในฐานะของวิธวี ทิ ยาทีใ่ ช้ในการศึกษาสังคมด้วย วิธวี ทิ ยาใน
ทีน่ กี้ ค็ อื วิธวี ทิ ยาว่าด้วยวัตถุนยิ มวิภาษวิธขี องมาร์กซ์นนั่ เอง
ผลดังกล่าวนีจ้ งึ ท�ำให้แนวคิดของมาร์กซ์เองได้รบั ความสนใจ
ในหมู่นักวิชาการทางสังคมวิทยาเป็นจ�ำนวนมาก

บทสรุป

ปรัชญาสังคมของคาร์ล มาร์กซ์นนั้ พัฒนาขึน้ มาจาก
แนวคิดทางปรัชญาวัตถุนยิ มของเขาทีเ่ รียกว่า “วัตถุนยิ มวิภาษ
วิธ”ี ซึง่ มาร์กซ์เสนอขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงประวัตศิ าสตร์
ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงบนฐานของความขัดแย้งทางชนชัน้
ปรัชญาสังคมของมาร์กซ์เริ่มต้นวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจ
เป็นส�ำคัญ แต่นั่นก็มิได้หมายความเขาเริ่มต้นบนฐานของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง สิ่งที่มาร์กซ์พยายามท�ำในทฤษฎี
ของเขาคือการวิพากษ์แบบปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
วิพากษ์สังคมร่วมสมัยของเขานั่นก็คือสังคมทุนนิยม มาร์
กซ์ชใี้ ห้เห็นปัญหาในสังคมทุนนิยมว่ามันเป็นการกดขีข่ ดู รีด
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน โดยเขาเริ่มต้นอธิบายว่า มนุษย์มี
ความสัมพันธ์กันในสังคมบนฐานของการผลิต กล่าวคือ
การผลิตในทัศนะของมาร์กซ์เป็นกิจกรรมเชิงสังคม เมื่อ
เป็นเช่นนี้ปรัชญาสังคมของมาร์กซ์จึงเริ่มต้นจากการผลิต
เดิมทีเดียวผลผลิตจะถูกแลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมใน
สังคมก่อนหน้าทุนนิยม และผลิตของพลังแรงงานก็ตก
เป็นของแรงงานนั้น ๆ แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ความ
เป็นทุนนิยม เป้าหมายส�ำคัญของระบบนี้ไม่ได้สนใจการ
แลกเปลีย่ นทีเ่ ท่าเทียมแต่อย่างใด ใจความส�ำคัญของระบบ
ทุนนิยมคือก�ำไร การสะสมทุน ฯลฯ มันจึงน�ำไปสู่ปัญหา
ส�ำคัญในระบบทุนนิยมสองประการคือ 1) การขูดรีดมูลค่า
ส่วนเกิน และ 2) การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
ปัญหาความไม่เสมอภาค มาร์กซ์อธิบายว่าการขูดรีดมูลค่า
ส่วนเกินผ่านก�ำไรนั้นท�ำให้เกิดการสะสมทุน และน�ำไปสู่
การขูดรีดอย่างไม่จบสิ้น และมันจึงน�ำไปสู่ปัญหาของการ
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึง่ เกิดจากวิถแี ห่งความทุกข์
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ยากของมนุษย์ในระบบทุนนิยมที่ผลผลิตแห่งพลังแรงงาน
ไม่ได้ตกเป็นของเขาเอง และนอกจากนี้ผลผลิตแห่งพลัง
แรงงานของกรรมกรยังไปหนุนให้นายทุนมั่งคั่งและพร้อม
ที่จะกดขี่ตนเองไปเรื่อย ๆ มันจึงน�ำไปสู่ปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งก็คือความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม
ความไม่เสมอภาคนีเ้ ป็นประเด็นปัญหาทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ
ในปรัชญาสังคมของมาร์กซ์ จึงท�ำให้เขาเสนอว่าสังคมทีจ่ ะ
เสมอภาคนั้นคือรูปแบบของสังคมที่เรียกว่า “สังคมนิยม”
อันเป็นสังคมที่ทุกคนจะได้รับการกระจายปัจจัยการผลิต
อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามมาร์กซ์ไม่ได้มุ่งเสนอว่า
สังคมนิยมจะเป็นไปอย่างไร แต่สิ่งที่มาร์กซ์มุ่งวิพากษ์คือ
ปัญหาความไม่เสมอภาคในระบบทุนนิยม กระนั้นก็ตาม
ปัญหาความไม่เสมอภาคของมาร์กซ์ ไม่ได้จบลงทีว่ า่ ผลผลิต
ในระบบทุนนิยมไม่ได้มกี ารแลกเปลีย่ นอย่างเป็นธรรมเพียง
เท่านัน้ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับมาร์กซ์กค็ อื ทฤษฎีทเี่ ขา
เสนอขึน้ มามันซ่อนนัยส�ำคัญในทางปรัชญานัน่ ก็คอื ปัญหา
เชิงมนุษยธรรมอันเป็นผลมาจากความไม่เสมอภาค กล่าวคือ
มนุษย์ในระบบทุนนิยมถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง
ไปอย่างมากมายมหาศาล ทัง้ ในแง่ของค่าตอบแทน ผลผลิต
ที่ต้องตกไปเป็นของนายทุน ตลอดจนการลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์เป็นเพียงวัตถุที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใด
ๆ ด้วยเหตุนี้ประเด็นส�ำคัญที่ควรจะน�ำไปใช้วิพากษ์สังคม
ก็คือ การมองระบบเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับสังคมการเมือง
นั้น ไม่ใช่การมองไปที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาที่
ส�ำคัญก็คอื ปัญหาการกดขีข่ ดู รีดและความทุกข์ยากทัง้ มวลที่
เกิดขึน้ ในระบบทุนนิยมกับกรรมกรทัง้ หลายนัน่ เอง จึงเห็น
ได้วา่ แม้ทฤษฎีของมาร์กซ์จะถูกน�ำมาอธิบายซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
ผ่านการตีความของนักวิชาการทั้งหลายก็ตาม แต่ทว่ามุม
มองของมาร์กซ์กอ่ นทีจ่ ะมาเป็นแนวคิดทางสังคมอย่างเต็ม
ตัวนัน้ ควรทีจ่ ะถูกถกเถียงและสอบค้นบนฐานของปรัชญา
เพือ่ ค้นหาต้นตอของปัญหาเสียก่อน ซึง่ ในบทความนีก้ เ็ สนอ
ไว้ในแง่มมุ หนึง่ ของมาร์กซ์ทวี่ า่ ด้วยปัญหาความไม่เสมอภาค
อันแสดงออกมาเป็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในทางปรัชญา
สังคม ซึ่งเป็นข้อเสนอเพียงบางประเด็นเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็
เพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นใจความส�ำคัญและภาพของความไม่เสมอ
ภาคอันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เรามองไม่เห็นกันอย่าง
ตรงไปตรงมา
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