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บทท่ี 1  บทนําว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร ์
 

1.1 นิติเศรษฐศาสตร ์
 
 นิตเิศรษฐศาสตร ์ (Law and Economics) หรอืเศรษฐศาสตรว์เิคราะหว์า่ดว้ยกฎหมาย 
(Economic Analysis of Law) เป็นศาสตรว์า่ดว้ยการศกึษาประเดน็สาํคญัทางกฎหมาย ทฤษฎี
กฎหมาย การตคีวามกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย การประเมนิคุณคา่ของกฎหมาย และ
ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของตวัละครทีเ่กีย่วขอ้งและต่อสงัคม โดยใชร้ะเบยีบวธิหีรอืวธิี
วทิยา (Methodology) ทางเศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสกิ (Neoclassical Economics) เป็นกรอบและ
เครือ่งมอืมาตรฐานในการวเิคราะห์1 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล 
(Rational Choice Model)2   
 

นิตเิศรษฐศาสตรใ์หค้วามสาํคญักบัมติดิา้นประสทิธภิาพ (efficiency) ของกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย และกระบวนการยตุธิรรม และมเีป้าหมายเพือ่บรรลุสวสัดกิารสงัคม (social welfare) สงูสดุ 
โดยมุง่เน้นการศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสิง่จงูใจ (incentive structure) หรอืกฎ
กตกิา (rule of the game) ต่อพฤตกิรรมของปจัเจกบุคคล (individual behavior) ทัง้พฤตกิรรมของผู้
บงัคบัใชก้ฎหมาย และผูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย รวมถงึการออกแบบกฎหมายใหส้ามารถใช้
กาํกบัควบคุมพฤตกิรรมของคนในโลกแหง่ความเป็นจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดบั
สวสัดกิารของสงัคม  

 
 กฎหมายในมมุมองของนิตเิศรษฐศาสตรค์อืเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูค้น
ในสงัคมไปสูแ่นวทางทีส่งัคมพงึปรารถนา (เชน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นแก่สงัคม ไมท่าํอนัตรายต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิของผูอ้ื่น ออกแบบสญัญาทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ) และป้องปราม
ยบัยัง้พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนาของสงัคม (เชน่ การก่ออาชญากรรมดา้นต่างๆ) ผา่นบทลงโทษ
ทางกฎหมาย ทัง้การลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ (monetary sanction) ไดแ้ก่ คา่ปรบั และการลงโทษทีไ่ม่

                                                        
1 คาํวา่ “เศรษฐศาสตร”์ ทีจ่ะใชต้่อไปในรายงานวจิยัน้ี หมายถงึ เศรษฐศาสตรก์ระแสหลกั หรอืเศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสกิ ซึง่สรา้ง
ทฤษฎขีึน้จากขอ้สมมตติัง้ตน้วา่ คนเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ (Homo Economicus) มพีฤตกิรรมในทางแสวงหาประโยชน์สว่นตนสงูสดุ
ภายใตค้วามจาํกดัและเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่นเผชญิ และปจัเจกบุคคลมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์ (economic rationality) ตอบสนองต่อ
สิง่จงูใจ (incentives) เศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสกิใหค้วามหมายแก่เศรษฐศาสตรใ์นฐานะศาสตรว์า่ดว้ยการจดัสรรทรพัยากรทีม่จีาํกดัให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยเชือ่วา่ตลาดหรอืกลไกราคาเป็นเครือ่งมอืในการจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ   
2 ในชว่งหลงั ไดม้กีารพฒันาสาขา “นิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม” (Behavioral Law and Economics) ขึน้เป็นสาขาสาํคญัสาขาหน่ึง
ในนิตเิศรษฐศาสตร ์ เพือ่ลดขอ้จาํกดัของการใชแ้บบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล (Rational Choice Model) ตามแนวทาง
เศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสกิ โดยมกีารผนวกแนวคดิจากทฤษฎดีา้นจติวทิยาเขา้ในการวเิคราะหด์ว้ย โปรดดหูวัขอ้ 3.7 ในรายงานวจิยัน้ี
ประกอบ 
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เป็นตวัเงนิ (nonmonetary sanction) เชน่ การจาํคุก การภาคทณัฑ ์การกกับรเิวณ การประหารชวีติ 
การประจานต่อสาธารณะ เป็นตน้ 
 
 ภายใตก้รอบนิยามขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ รากเหงา้ของการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรเ์ริม่ตน้ขึน้
ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่ 18 จากงานเขยีนวา่ดว้ยอาชญากรรมและการลงโทษเรือ่ง On Crimes and 
Punishments ของ Cesare Beccaria (1767) และ An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation ของ Jeremy Bentham (1789) ซึง่เสนอแนวคดิทาํนองวา่ บทลงโทษทางกฎหมายสง่ผล
กระทบต่อพฤตกิรรมของคนในสงัคม กล่าวคอื กฎหมายชว่ยป้องปรามและลดทอนพฤตกิรรมทีข่ดัต่อ
ศลีธรรมของบุคคล กฎหมายควรมุง่เน้นการลงโทษผูต้ัง้ใจกระทาํความผดิเป็นหลกั แต่การศกึษานิติ
เศรษฐศาสตรใ์นชว่งตัง้ตน้ยงัมไิดม้สีถานะเป็นสาขาวชิาเฉพาะ มไิดม้ผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และ
มไิดก้ระทาํกนัอยา่งแพรห่ลาย จวบจนกระทัง่ครสิตท์ศวรรษ 1960  
 
  ก่อนหน้าครสิตท์ศวรรษ 1960 การใชร้ะเบยีบวธิทีางเศรษฐศาสตรม์าวเิคราะหป์ระเดน็
คาํถามสาํคญัทางกฎหมายจาํกดัวงแคบอยูเ่ฉพาะในสาขากฎหมายเศรษฐกจิและธุรกจิ ซึง่เกีย่วพนั
กบัประเดน็คาํถามสาํคญัทางเศรษฐศาสตรโ์ดยตรงเทา่นัน้ เชน่ กฎหมายป้องกนัการผกูขาดหรอื
กฎหมายการแขง่ขนั (Antitrust or Competition Law) กฎหมายบรษิทั (Corporate Law) กฎหมาย
ภาษ ี(Tax Law) กฎหมายสทิธบิตัร (Patent Law) กฎหมายสญัญา (Contract Law) และกฎกตกิาวา่
ดว้ยการกาํกบัดแูลบรกิารสาธารณูปโภค (Public Utility Regulation) เป็นตน้  
 

จนกระทัง่ครสิตท์ศวรรษ 1960 บทความวชิาการวา่ดว้ยการละเมดิและตน้ทุนทางสงัคม 2 
ชิน้ ไดแ้ก่ Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts ของ Guido Calabresi 
(1961)3 และ The Problems of Social Cost ของ Ronald Coase (1960)4 ไดก้ลายเป็นหลกัไมลต์ัง้
ตน้ทีส่าํคญัในการนําพาวงวชิาการนิตศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรเ์ขา้สูย่คุใหมข่องการศกึษาวเิคราะหท์ี่
มลีกัษณะผสมผสานระเบยีบวธิแีละเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กบัประเดน็คาํถามทางกฎหมายใน
ทุกสาขาอยา่งเป็นระบบ ไมว่า่จะเป็น กฎหมายละเมดิ (Tort Law) กฎหมายอาญา (Criminal Law) 
กฎหมายปกครอง (Administrative Law) แมก้ระทัง่กฎหมายรฐัธรรมนูญ (Constitution Law) 
นบัเป็นการกา้วสูย่คุของ “นิตเิศรษฐศาสตร”์ อยา่งเตม็ตวั และมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นน้ีอยา่ง
กวา้งขวางและต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั ภายใตผ้ลงานของนกัเศรษฐศาสตรแ์ละนกันิตศิาสตรท์ีส่าํคญั
หลายคน เชน่ Gary Becker, Richard Posner, Frank Easterbrook, A.Mitchell Polinsky และ 
Stephen Shavell เป็นตน้ รวมทัง้ การเปิดการเรยีนการสอนสาขาวชิานิตเิศรษฐศาสตรใ์น
มหาวทิยาลยัทัว่โลก   
 

                                                        
3 Calabresi, Guido. 1961. “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts”. Yale Law Journal 70: 499-553.   
4 Coase, Ronald. 1960. “The Problems of Social Cost”. Journal of Law and Economics 3: 1-44. 
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1.2 โครงสร้างของรายงานวิจยั  

 
 รายงานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาองคค์วามรูก้ารวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยหลกั
เศรษฐศาสตรข์ึน้ในประเทศไทย โดยพยายามสาํรวจแนวคดิทีส่าํคญัและนําเสนอวรรณกรรมปรทิศัน์
วา่ดว้ยนิตเิศรษฐศาสตร ์ โดยเฉพาะในสาขาวชิานิตเิศรษฐศาสตรท์างอาญาวา่ดว้ยการป้องปราม
อาชญากรรม  
 
 เน้ือหาของรายงานวจิยัแบ่งออกเป็น 5 บท ไดแ้ก่  

บททีห่นึง่ เป็นบทนําวา่ดว้ยนิตเิศรษฐศาสตร ์ มุง่เน้นการอธบิายโลกทศัน์และระบบการใช้
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรท์ีส่าํคญั รวมถงึแนะนําวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบของการศกึษานิติ
เศรษฐศาสตร ์ 

บททีส่อง เป็นบทสาํรวจแนวคดิและวรรณกรรมปรทิศัน์ของ “นิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการ
ป้องปรามอาชญากรรม” ซึง่เป็นตวัอยา่งของการประยกุตใ์ชแ้นวคดิและเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์
กบัประเดน็ทางกฎหมายอาญา สว่นทา้ยของบทน้ีเป็นการสาํรวจจุดแขง็และขอ้วจิารณ์ต่อนิติ
เศรษฐศาสตรพ์อสงัเขป  

บททีส่าม เป็นบทสาํรวจแนวคดิเบือ้งตน้ของการวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์
แยกตามกฎหมายดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ กฎหมายกรรมสทิธิ ์กฎหมายสญัญา กฎหมายละเมดิ กฎหมาย
อุบตัเิหตุ กฎหมายสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ นิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี และนิติ
เศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม  

บททีส่ี ่ เป็นการสาํรวจมมุมองและทา่ทขีองนิตเิศรษฐศาสตรต่์อประเดน็เรือ่งประสทิธภิาพ 
(Efficiency) และความยตุธิรรม (Justice) รวมถงึววิาทะวา่ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็น
เป้าหมายที ่‘สง่เสรมิกนั’ หรอื ‘ขดัแยง้กนั’ 

บททีห่า้  เป็นบทสรปุและขอ้เสนอแนะวา่ดว้ยการทาํงานรว่มกนัของนกัเศรษฐศาสตร์
และนกันิตศิาสตร ์ 

 
ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ การศกึษาแนวคดิและวรรณกรรมปรทิศัน์วา่ดว้ยนิตเิศรษฐศาสตรใ์น

รายงานวจิยัน้ีจะชว่ยใหข้อ้มลูพืน้ฐานต่อนกักฎหมายทีส่นใจการวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยหลกั
เศรษฐศาสตรแ์ละต่อนกัเศรษฐศาสตรท์ีส่นใจประยกุตเ์ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะห์
กฎหมาย รวมถงึนกัศกึษา นกัวชิาชพีดา้นต่างๆ และผูส้นใจทัว่ไป  
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1.3 แว่นตาของนักเศรษฐศาสตร:์ โลกทศัน์และระบบการใช้เหตผุลทางเศรษฐศาสตรท่ี์สาํคญั  

 
นกัสงัคมศาสตรแ์ต่ละสาขาวชิาเฝ้าสงัเกตและอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกผา่น 

“แวน่ตา” ทีแ่ตกต่างกนั คาํวา่ “แวน่ตา” ในทีน้ี่ หมายถงึ กรอบแนวคดิและระบบการใชเ้หตุผลทีแ่ต่ละ
ศาสตรใ์ชใ้นการมองโลกและจดัระเบยีบความคดิเพือ่ทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ      

 
นกันิตศิาสตรม์องกฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการผดุงความยตุธิรรมของสงัคม โดยเป็นสิง่

กาํหนดกรอบกตกิาวา่ดว้ยการอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งสงบสขุ ปกป้องสทิธเิสรภีาพของปจัเจกบุคคล 
สรา้งกลไกในการยตุขิอ้พพิาทและความขดัแยง้อยา่งสนัตแิละเป็นธรรม และลงโทษผูก้ระทาํความผดิ
ใหส้าสมกบัความผดิทีก่่อเพือ่คนืความเป็นธรรมและศลีธรรมแก่ผูเ้สยีหายและสงัคม กล่าวโดยสรปุ 
นิตศิาสตรใ์หคุ้ณคา่แก่มติดิา้น “ความยตุธิรรม” ของกฎหมายเป็นสาํคญั  

 
แลว้ทางดา้นนกัเศรษฐศาสตร ์ มองกฎหมายดว้ยแวน่ตาแบบใด ประเมนิกฎหมายผา่นระบบ

คุณคา่แบบใด หากตอ้งการตอบคาํถามน้ีจาํตอ้งเขา้ใจแวน่ตาทีน่กัเศรษฐศาสตรใ์ชเ้ฝ้าสงัเกตและ
อธบิายโลกเสยีก่อน  

 
โลกทศัน์และระบบการใชเ้หตุผลทางเศรษฐศาสตรท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่     
 

1.3.1  ความตระหนักในความจาํกดัของทรพัยากร 
 

นกัเศรษฐศาสตรต์ระหนกัถงึความจาํกดัของทรพัยากร (scarcity) กลา่วคอื นกัเศรษฐศาสตร์
มโีลกทศัน์วา่ทรพัยากรมอียูอ่ยา่งจาํกดัเมือ่เทยีบกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ดงันัน้ 
เราจงึตอ้ง “เลอืก” วา่จะใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่าํกดัอยา่งไรใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุ ตวัอยา่งของปญัหาพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกจิทีห่น่วยเศรษฐกจิ (ปจัเจกชน บรษิทั หรอืรฐับาล) ตอ้งเผชญิ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจวา่จะ
ผลติหรอืบรโิภคอะไร เทา่ไหร ่ อยา่งไร ซึง่รวมเรยีกวา่ ปญัหาการจดัสรรทรพัยากร (allocation 
problems) และจะแจกจา่ย กระจาย แบง่สรรผลผลติ กาํไร หรอืสว่นเกนิทางเศรษฐกจิ แก่ใคร ดว้ย
สดัสว่นเทา่ใด ดว้ยวธิกีารใด ซึง่รวมเรยีกวา่ ปญัหาการแบ่งสรรและกระจายทรพัยากร (distribution 
problems)    

 
เมือ่นําทรพัยากรจาํนวนหน่ึงไปใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมหน่ึงทีเ่ราอยากทาํยอ่มเสยีโอกาสทีจ่ะ

นําทรพัยากรจาํนวนนัน้ไปใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมอื่นทีเ่ราอยากทาํเชน่กนั การตดัสนิใจเลอืกจงึเป็น
การแลกกนัระหวา่งเป้าหมายหน่ึงกบัเป้าหมายอื่น ซึง่ต่างกเ็ป็นเป้าหมายทีพ่งึปรารถนาทัง้สิน้ การ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิสว่นมากจงึตอ้งเผชญิภาวะ “ไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่ง” (tradeoffs)  
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อาจกล่าวไดว้า่ หากทรพัยากรมจีาํกดัเมื่อเทยีบกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน์ การตดัสนิใจ
เลอืกทางเศรษฐกจิยอ่มมตีน้ทุนเสมอ อยา่งน้อยกค็อื ตน้ทุนคา่เสยีโอกาส (opportunity cost) หรอื 
มลูคา่สงูสดุทีเ่ป็นไปไดข้องสิง่ทีด่ทีีส่ดุรองลงมาซึง่เราไมไ่ดเ้ลอืก (next best alternatives)  แม้
กจิกรรมหรอืนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์กล็ว้นมตีน้ทุนดว้ยกนัทัง้สิน้ การตดัสนิใจเลอืกดาํเนินกจิกรรม
หรอืนโยบายทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายจงึไมค่วรอยูบ่นฐานของการประเมนิเฉพาะผลประโยชน์ 
(benefits) ของกจิกรรมหรอืนโยบายเหล่านัน้ แต่ควรอยูบ่นฐานของการประเมนิผลประโยชน์สทุธ ิ
(net benefits) ซึง่นําตน้ทนุ (costs) มาหกัลบออกจากผลประโยชน์ทีไ่ดเ้สยีก่อน ทัง้น้ี คนหรอืสงัคม
ควรเลอืกกจิกรรมหรอืนโยบายทีใ่หผ้ลประโยชน์สทุธสิงูสดุ  

 
ตวัอยา่งเชน่ รฐับาลตอ้งการใชน้โยบายทาํสงครามกบัยาเสพตดิขัน้แตกหกั จงึเพิม่

งบประมาณดา้นการปราบปรามยาเสพตดิมากขึน้ โดยจา้งตํารวจมากขึน้ ซือ้อุปกรณ์เพือ่การสบืสวน
สอบสวนใหม ่ หรอืลงทุนพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง แมก้ารลงทนุดงักล่าวอาจทาํใหส้ามารถจบักุม
ผูค้า้ยาเสพตดิมาลงโทษไดม้ากขึน้ และลดปรมิาณการคา้ยาเสพตดิลง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม แต่
ในอกีดา้นหน่ึง กม็ตีน้ทุนเกดิแก่สงัคมเชน่กนั ตน้ทนุดงักล่าวยงัรวมถงึตน้ทุนคา่เสยีโอกาสในการนํา
งบประมาณจาํนวนเดยีวกนัไปทาํกจิกรรมอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมเชน่กนั เชน่ การดาํเนินการ
ระบบประกนัสขุภาพถว้นหน้า การปฏริปูการศกึษา เป็นตน้ เชน่น้ีแลว้ รฐับาลหรอืผูก้าํหนดนโยบาย
จงึมหีน้าทีใ่นการตดัสนิใจเลอืกวา่จะใชง้บประมาณในแต่ละปีทีม่จีาํกดัอยา่งไร ใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุ และ
สมาชกิของสงัคมไดร้บัความพงึพอใจหรอืสวสัดกิารสงูสดุ 

 

1.3.2  การให้คณุค่ากบัมิติด้านประสิทธิภาพ   
 

เศรษฐศาสตรใ์หคุ้ณคา่สงูยิง่ต่อมติดิา้นประสทิธภิาพ (efficiency) ซึง่หมายถงึ การทีส่งัคม
ไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรทีม่ ีนกัเศรษฐศาสตรม์กัเปรยีบเปรย “ประสทิธภิาพ” กบั “ขนาด
ของขนมพาย” สงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพคอืสงัคมทีส่ามารถใชท้รพัยากรทีม่ใีนการผลติขนมพายใหไ้ด้
ขนาดใหญ่ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้  

 
หากสงัคมมเีป้าหมายของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่งชดัเจน ในขณะทีม่รรควธิสีู่

เป้าหมายดงักล่าวมหีลายทาง สงัคมควรเลอืกทางทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ กล่าวคอื สงัคมควรเลอืกทาง
ทีใ่หผ้ลลพัธม์ากทีส่ดุ ใชต้น้ทุนตํ่าทีส่ดุ สมาชกิในสงัคมพงึพอใจมากทีส่ดุ หรอืสงัคมไดร้บัสวสัดกิาร
สงูสดุ ตามแต่เป้าหมายทีส่งัคมตอ้งการ ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นทรพัยากรทีส่งัคมนัน้เผชญิ    

 
วลิเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) นําเสนอหลกัเกณฑข์องความมปีระสทิธภิาพแบบพา

เรโต (Pareto Efficiency) วา่คอืสภาวการณ์ทีไ่มส่ามารถทาํใหค้นๆ หน่ึงไดร้บัสวสัดกิารสงูขึน้ โดย
ไมท่าํใหค้นอื่นมสีวสัดกิารแยล่งกวา่สถานะเดมิ หากการแลกเปลีย่น การต่อรอง หรอืการตดัสนิใจอื่น
ใดทางเศรษฐกจิอยูใ่นสภาวการณ์เชน่นัน้ ถอืวา่บรรลุประสทิธภิาพแบบพาเรโต (Pareto Optimality) 
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แต่หากสงัคมยงัไมอ่ยูใ่นสภาวการณ์ดงักล่าว ยอ่มหมายความวา่ ยงัมหีนทางอื่นทีท่าํใหค้นๆ หน่ึง
ไดร้บัสวสัดกิารสงูขึน้กวา่เดมิได ้ โดยไมท่าํใหค้นอื่นแยล่ง กล่าวอกีนยัหน่ึง สวสัดกิารสว่นรวมของ
สงัคมสามารถเพิม่สงูขึน้ไดอ้กี หากแต่ละฝา่ยสามารถตกลงรว่มมอืกนัสาํเรจ็ หรอืเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์กนัลงตวั เงือ่นไขดงักล่าวเรยีกวา่ การยกระดบัสวสัดกิารแบบพาเรโต (Pareto 
Improvement)  

 
ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิและนโยบายเศรษฐกจิมกัก่อใหเ้กดิภาวะ 

“ไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่ง” ขึน้ กล่าวคอื แมส้งัคมสว่นรวมอาจจะไดผ้ลประโยชน์สทุธ ิ (Net Benefits) จาก
การตดัสนิใจหน่ึงหรอืจากนโยบายหน่ึง แต่หากพจิารณาในระดบัยอ่ย (เชน่ ระดบัปจัเจก ระดบัภาค
การผลติ) กลบัพบวา่ การตดัสนิใจหรอืนโยบายนัน้อาจทาํใหค้นบางกลุ่มไดร้บัสวสัดกิารดขีึน้ ขณะที่
คนบางกลุ่มมสีวสัดกิารลดลง เมือ่เป็นเชน่น้ี ประเดน็คาํถามสาํคญัทีต่ามมากค็อื จะมกีลไกในการ
ชดเชยสวสัดกิารทีล่ดลงของฝา่ยทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นลบอยา่งไร จะมกีระบวนการแบ่งสรรหรอืถ่าย
โอนผลไดข้องกลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์ไปชดเชยความเสยีหายของกลุ่มทีเ่สยีประโยชน์อยา่งไร รฐัในฐานะ
บุคคลทีส่ามจะมบีทบาทในการสรา้งความเป็นธรรมในเรือ่งน้ีอยา่งไร 

 

1.3.3  มนุษยมี์เหตมีุผลทางเศรษฐศาสตร ์และมีพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงจงูใจ  
 

เศรษฐศาสตรส์นใจศกึษาพฤตกิรรมของคนในสงัคม ไมใ่ชเ่ฉพาะพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ
เทา่นัน้ หากรวมถงึพฤตกิรรมทางการเมอืง สงัคม กฎหมาย และวฒันธรรมดว้ย ขอ้สมมตติัง้ตน้ของ
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรค์อื คนเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ (Homo Economicus) มเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์
(economic rationality) และตอบสนองต่อสิง่จงูใจ (incentives) กล่าวคอื นกัเศรษฐศาสตรม์องวา่
บุคคลแต่ละคนตดัสนิใจโดยแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนสงูสดุเป็นสรณะ ภายใตเ้งือ่นไขและขอ้จาํกดั
ทีต่นเผชญิ (rational maximizer under constraints)  ตวัอยา่งเชน่ ผูบ้รโิภคมเีป้าหมายในการ
บรโิภคสนิคา้และบรกิารเพือ่ใหต้นไดร้บัอรรถประโยชน์สงูสดุ (utility maximization) ผูผ้ลติมี
เป้าหมายในการผลติสนิคา้และบรกิารเพือ่ใหต้นไดร้บักาํไรสงูสดุ (profit maximization) นกัการเมอืง
มเีป้าหมายในการดาํเนินกจิกรรมการเมอืงเพือ่ใหต้นไดร้บัคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปสงูสดุ 
(vote gaining Maximization) เป็นตน้ 

 
บุคคลทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรค์อื บุคคลทีม่แีบบแผนของพฤตกิรรมทีค่งเสน้คงวา รู้

เป้าหมายทีต่นตอ้งการอยา่งชดัเจน รูล้กัษณะและแบบแผนของความพงึพอใจ (preference) ของตน 
กล่าวคอื รูว้า่ตนชอบสิง่ใดมากกวา่สิง่ใด เชน่ หากตนชอบ A มากกวา่ B และชอบ B มากกวา่ C 
แลว้ ตนยอ่มชอบ A มากกวา่ C ดว้ย แบบแผนของพฤตกิรรมทีค่งเสน้คงวาทาํใหเ้ราสามารถ
คาดการณ์และทาํนายพฤตกิรรมในอนาคตเมือ่เผชญิเงือ่นไขต่างๆ ไดอ้ยา่งคงเสน้คงวา   
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คนทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรจ์ะตดัสนิใจเลอืกจากการเปรยีบเทยีบโครงสรา้ง
ผลประโยชน์และตน้ทุน (cost-benefit analysis) ของทางเลอืกต่างๆ โดยจะเลอืกทางเลอืกทีใ่หผ้ล
ประโยชน์สทุธสิงูสดุ หากโครงสรา้งผลประโยชน์และตน้ทุนมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ มกีาร
เปลีย่นแปลงกฎกตกิาในสงัคมโดยรฐั พฤตกิรรมของคนกจ็ะตอบสนองต่อโครงสรา้งสิง่จงูใจ 
(incentive structure) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ ตวัอยา่งเชน่ หากกฎหมายกาํหนดโทษปรบัของการใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่ณะขบัรถเพิม่มากขึน้ กค็าดไดว้า่ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีข่ณะขบัรถจะลดน้อยลง 
เน่ืองจากเผชญิตน้ทุนในการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีข่ณะขบัรถสงูขึน้ จนคนจาํนวนหน่ึงรูส้กึไมคุ่ม้คา่ที่
จะกระทาํ ในแงน้ี่กฎหมายมสีว่นสาํคญัในการกาํหนดโครงสรา้งผลประโยชน์และตน้ทุน (ซึง่สง่ผล
กระทบต่อพฤตกิรรมของคนอกีต่อหน่ึง) ของกจิกรรมหลายอยา่ง ไมเ่ฉพาะกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
เทา่นัน้ กล่าวคอืกฎหมายสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจของคนในธุรกรรมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดและ
ธุรกรรมนอกตลาด  

 

1.3.4   ต้นทุนทางเศรษฐศาสตรมี์ขอบเขตกว้างขวาง    
 

ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ หากทรพัยากรมจีาํกดัเมือ่เทยีบกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน์ การ
ตดัสนิใจเลอืกทางเศรษฐกจิทุกครัง้ยอ่มเกดิตน้ทุนเสมอ อยา่งน้อยคอื ตน้ทุนคา่เสยีโอกาส 
(opportunity cost) ซึง่ไมใ่ช ่ ตน้ทุนชดัแจง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ เหมอืนดงัตน้ทุนทางบญัช ี การวเิคราะห์
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรจ์งึตอ้งนบัรวม ตน้ทุนแอบแฝงทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เหล่าน้ีเขา้ไปดว้ยจงึจะเป็น
การวเิคราะหท์ีค่รบถว้นสมบรูณ์ ตวัอยา่งเชน่ ตน้ทุนของการฟ้องรอ้งคดหีน่ึงมไิดม้แีต่คา่ทนายความ 
คา่เอกสาร คา่เดนิทางไปศาล ฯลฯ เทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึตน้ทุนคา่เสยีโอกาสในการใชเ้วลาทีต่อ้งขึน้
ศาลไปทาํกจิกรรมอื่น คา่ความเสือ่มเสยีชื่อเสยีง คา่ความทุกขใ์จกระวนกระวายใจ เป็นตน้  

 
นอกจาก ตน้ทุนต่อตวัเอง (Private Cost) แลว้ เศรษฐศาสตรย์งัใหค้วามสาํคญัแก่ ตน้ทุนต่อ

สงัคม (Social Cost) ดว้ย ตน้ทุนต่อสงัคมคอืตน้ทุนทีน่บัรวม ผลกระทบภายนอกต่อสงัคมในดา้นลบ 
(Negative Externality) จากการดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ซึง่มกัไมถู่กนํามาพจิารณาในการ
ตดัสนิใจดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิของปจัเจกบุคคลภายใตก้ลไกตลาดตามปกต ิ เน่ืองจากผูส้รา้ง
ความเสยีหายต่อสงัคมไมต่อ้งเป็นผูร้บัภาระจา่ยคา่เสยีหายโดยตรง แต่สามารถผลกัภาระตน้ทุน
เหล่านัน้ใหต้กแก่สงัคมสว่นรวม ตวัอยา่งเชน่ การปล่อยน้ําเสยีลงแมน้ํ่า หรอืการปล่อยมลพษิสู่
อากาศ ของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้  

 
ในกรณเีชน่น้ี ปจัเจกบุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีผ่ลติสรา้งผลกระทบ

ภายนอกต่อสงัคมในดา้นลบมากเกนิกวา่ระดบัทีค่วรจะเป็น เพราะในการตดัสนิใจของปจัเจกบุคคล
คาํนึงถงึแต่ตน้ทุนต่อตวัเอง ซึง่ตํ่ากวา่ตน้ทุนแทจ้รงิซึง่ตอ้งรวมภาระความเสยีหายต่อสงัคมไวด้ว้ย 
การดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึตน้ทนุต่อสงัคมดว้ย หากกลไกตลาด
ไมส่ามารถสง่มอบผลลพัธท์ีเ่หมาะสมแก่สงัคมได ้ ภาครฐัตอ้งเขา้มามบีทบาทเสรมิในการแกป้ญัหา 
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โดยออกมาตรการในทางทีล่ดผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม เชน่ การออกกฎกตกิาหา้มปล่อยของเสยีลง
แมน้ํ่า การเกบ็ภาษกีารปลอ่ยน้ําเสยีหรอืคา่ปรบั ซึง่เป็นการเพิม่ตน้ทุนต่อตวัเองของหน่วยเศรษฐกจิ
ใหส้งูขึน้เสมอืนหน่ึงไดค้าํนึงถงึตน้ทุนต่อสงัคมในการตดัสนิใจดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิแลว้ เป็น
ตน้  

 
นอกจากน้ี หลกัเศรษฐศาสตรย์งัใหค้วามสนใจต่อแนวคดิเกีย่วกบัตน้ทุนอื่นๆ อกี ไดแ้ก่  

• ตน้ทุนธุรกรรม (Transaction Cost) หรอืตน้ทุนทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในกระบวนการผลติ
สนิคา้และบรกิารโดยตรง แต่เกีย่วเน่ืองกบัการผลติและการแลกเปลีย่นสนิคา้และ
บรกิารนัน้ เชน่ คา่สบืหาขอ้มลูขา่วสาร คา่เจรจาต่อรอง คา่ขนสง่สนิคา้ คา่คอม
มสิชัน่ เป็นตน้ การผลติและการแลกเปลีย่นในอุดมคตคิอืการผลติและการ
แลกเปลีย่นทีม่ตีน้ทุนธุรกรรมตํ่าทีส่ดุ และกฎกตกิาทีด่คีอืกฎกตกิาทีท่าํใหเ้กดิ
ตน้ทุนธุรกรรมตํ่าทีส่ดุ  

• ตน้ทุนจม (Sunk Cost) หรอืตน้ทุนทีจ่า่ยไปแลว้และไมม่ทีางเรยีกกลบัคนื ตน้ทุน
ประเภทน้ีไมค่วรนํามาเป็นปจัจยักาํหนดการตดัสนิใจในอนาคต เชน่ หากการ
ประเมนิโครงการทางเศรษฐกจิชีว้า่ โครงการสรา้งเขือ่นผลติไฟฟ้าไมไ่ดใ้หผ้ล
ประโยชน์สทุธแิก่สงัคม ไมม่คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ กไ็มค่วรดาํเนินการสรา้ง
เขือ่น แมว้า่ไดเ้สยีเงนิคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ไปจาํนวนหน่ึงแลว้ เชน่ คา่จา้งสถาบนัวจิยั
เพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของโครงการ เน่ืองจากเป็นตน้ทุนทีจ่า่ยไปแลว้มอิาจเรยีก
คนืได ้ การตดัสนิใจทีย่ดึตดิกบัตน้ทุนในอดตีมใิชก่ารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ เรา
ควรตดัสนิใจโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์และตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตขา้งหน้าเป็น
หลกั 

 
1.3.5  คนคิดแบบ “ส่วนเพ่ิม” (Marginal thinking) 
 

หลกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่คนมรีปูแบบการตดัสนิใจแบบ “สว่นเพิม่” กล่าวคอื ตดัสนิใจโดย
คาํนึงถงึสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากฐานเดมิ บุคคลทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรต์ดัสนิใจเลอืกกระทาํสิง่ใด
ขึน้กบัวา่ผลประโยชน์สว่นเพิม่ (marginal benefit) จากกจิกรรมนัน้สงูกวา่ตน้ทุนสว่นเพิม่ (marginal 
cost) หรอืไม ่ 

 
ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ศาลชัน้ตน้ตดัสนิยกฟ้อง โจทกต์ดัสนิใจวา่จะอุทธรณ์ต่อดหีรอืไม ่ การ

ตดัสนิใจของโจทกข์ึน้อยูก่บัการประเมนิผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเพิม่ขึน้ในชัน้อุทธรณ์ (เชน่ โอกาสที่
อาจพลกิกลบัมาชนะคดจีนไดร้บัคา่ชดเชย) กบัตน้ทุนทีต่อ้งเสยีเพิม่ขึน้ในชัน้อุทธรณ์ (เชน่ คา่ใชจ้า่ย
ทีเ่พิม่ขึน้ คา่เสยีเวลา) ถา้ประเมนิแลว้โจทกเ์หน็วา่ผลประโยชน์สว่นเพิม่ของการอุทธรณ์สงูกวา่
ตน้ทุนสว่นเพิม่ของการอุทธรณ์ โจทกก์จ็ะตดัสนิใจสูค้ดต่ีอ  
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หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง หากกฎหมายกาํหนดบทลงโทษการขโมยรถจกัรยานกบัการขโมย
รถยนตเ์ทา่กนั (ไมม่บีทลงโทษสว่นเพิม่สาํหรบัอาชญากรรมทีม่รีะดบัความรนุแรงไมเ่ทา่กนั) นกั
เศรษฐศาสตรจ์ะทาํนายวา่โจรมแีนวโน้มทีจ่ะขโมยรถยนตเ์พิม่มากขึน้ เพราะการขโมยรถยนตส์รา้ง
ผลประโยชน์สว่นเพิม่ใหโ้จรเมือ่เทยีบกบัการขโมยรถจกัรยาน เพราะรถยนตม์มีลูคา่สงูกวา่ และ
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ ขณะทีต่น้ทุนสว่นเพิม่ของการขโมยเทา่กบัศนูย ์เพราะไมว่า่จะ
ขโมยรถยนตห์รอืรถจกัรยานลว้นมโีทษเทา่กนั โจรทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรย์อ่มตดัสนิใจขโมย
รถยนตแ์ทนรถจกัรยาน 

   
1.3.6  “ตลาด” หรือ “กลไกราคา” เป็นกติกากาํกบัเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัสรร

ทรพัยากรมากท่ีสดุ    
 

หลกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่ ตลาดเสร ี (free market) เป็นกลไกสาํหรบัจดัสรรทรพัยากรทาง
เศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ รฐับาลไมค่วรเขา้มาบดิเบอืนกลไกตลาด เชน่ กาํหนดราคาขัน้สงู
หรอืราคาขัน้ตํ่า แต่ควรปล่อยใหต้ลาดทาํหน้าทีโ่ดยตวัของมนัเองโดยมขีอ้จาํกดัและอุปสรรคกดีขวาง
ในระบบน้อยทีส่ดุ เชน่ ไมม่กีารกาํหนดโควตาการผลติ ไมม่กีารเกบ็ภาษสีนิคา้ขาเขา้ ไมม่กีารกดีกนั
การคา้และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพราะการแทรกแซงกลไกตลาดโดยรฐัจะทาํให้
สวสัดกิารทางเศรษฐกจิของสงัคมสว่นรวมลดลง  

 
ฐานสาํคญัของระบบตลาดเสรอียูท่ีค่วามเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจเลอืกอยา่งเสรขีองปจัเจก

บุคคล หากแต่ละคนมพีฤตกิรรมในทางทีท่าํใหต้นไดป้ระโยชน์สงูสดุ สงัคมสว่นรวมซึง่หมายถงึ
ปจัเจกบุคคลแต่ละคนบวกรวมกนักจ็ะไดป้ระโยชน์สงูสดุตามไปดว้ย เสมอืนหน่ึงม ี ‘มอืทีม่องไมเ่หน็’ 
(Invisible Hands) นําพาเศรษฐกจิไปสูร่ะดบัสวสัดกิารทางเศรษฐกจิสว่นรวมสงูสดุ โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง
ม ี ‘บุคคลทีส่าม’ เชน่ ภาครฐั มาทาํหน้าทีก่าํหนดวา่ ใครจะผลติอะไร ผลติอยา่งไร ผลติเทา่ไหร ่และ
จดัสรรผลผลติทีไ่ดอ้ยา่งไร  

 
ทัง้น้ี การแสวงหาประโยชน์สงูสดุของแต่ละคนจะถูกถ่วงดุลซึง่กนัและกนัจากสภาพการ

แขง่ขนัเสรใีนตลาด จนไดดุ้ลยภาพ (equilibrium) ทีต่่างฝา่ยต่างไดป้ระโยชน์จากการแลกเปลีย่น 
(หรอือยา่งน้อยไมแ่ยล่งไปกวา่การไมแ่ลกเปลีย่น) เชน่ ผูผ้ลติไมส่ามารถตัง้ราคาสงูลิว่ไดด้งัใจตน
ตอ้งการ เพราะผูบ้รโิภคกจ็ะหนัไปซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติรายอื่นแทน ดงันัน้ ราคาดุลยภาพทีซ่ือ้ขายกนั
ในตลาดจงึเป็นราคาทีผู่ผ้ลติและผูบ้รโิภคต่างไดร้บัประโยชน์หรอืสว่นเกนิ (surplus) จากการ
แลกเปลีย่น กล่าวคอื ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาทีต่ํ่ากวา่หรอืเทา่กบัราคาสงูสดุทีย่นิดซีือ้เสมอ และ
ผูผ้ลติขายสนิคา้ไดใ้นราคาทีส่งูกวา่หรอืเทา่กบัราคาตํ่าสดุทีย่นิดขีายเสมอ มเิชน่นัน้การแลกเปลีย่น
อยา่งสมคัรใจจกัไมเ่กดิขึน้ ดว้ยตรรกะเชน่น้ี การแลกเปลีย่นอยา่งสมคัรใจในระบบตลาดจงึไมท่าํให้
สวสัดกิารทางเศรษฐกจิของสงัคมสว่นรวมแยล่ง 
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อยา่งไรกต็าม การที ่ “ตลาด” หรอื “กลไกราคา” จะสามารถเป็นกตกิากาํกบัเศรษฐกจิทีม่ี
ประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากรมากทีส่ดุไดน้ัน้ ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้สมมต ิ (assumption) 
หลายประการ รวมทัง้ขอ้สมมตทิีว่า่ กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไมส่รา้งผลกระทบ
ภายนอกต่อสงัคมในดา้นบวกหรอืดา้นลบ (externalities)  

 

1.3.7 ความเช่ือมัน่ในกรรมสิทธ์ิส่วนบคุคล 
 

เศรษฐศาสตรเ์ชื่อมัน่ในกรรมสทิธิส์ว่นบุคคล (Private Property Rights) ดว้ยเหตุผลวา่ การ
ทีป่จัเจกชนมกีรรมสทิธิส์ว่นบุคคล สามารถสะสมทรพัยส์นิ สามารถใชป้ระโยชน์และแสวงหารายได้
จากทรพัยส์นิ และสามารถซือ้ขายเปลีย่นมอืทรพัยส์นิได ้ ยอ่มสรา้งแรงจงูใจใหค้นทาํงานหนกัเพือ่
ดแูลรกัษาทรพัยส์นินัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ี พรอ้มกบัพยายามใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นินัน้อยา่งคุม้คา่
ทีส่ดุ เชน่ คดิคน้นวตักรรมต่างๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัของการเสรมิสรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ
และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  

 
หากกรรมสทิธิส์ว่นบุคคลไมม่คีวามแน่นอนและถูกลว่งละเมดิไดง้า่ย เชน่ มกีารเขา้ยดึทรพัย์

สมบตัขิองเอกชนมาเป็นของรฐัอยา่งไมม่เีหตุผลและไมม่รีะบบชดเชยทีเ่ป็นธรรม หรอืไมม่กีารบงัคบั
ใชก้ฎหมายวา่ดว้ยกรรมสทิธิอ์ยา่งจรงิจงั ยอ่มบัน่ทอนแรงจงูใจในการผลติและการลงทุนของหน่วย
เศรษฐกจิ และเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสะสมทุนของเศรษฐกจิ  

 
 ทัง้น้ี ถา้กรรมสทิธิส์ว่นบุคคลถูกกาํหนดอยา่งชดัเจนแน่นอน และภาครฐัใหก้ารคุม้ครอง
กรรมสทิธิส์ว่นบุคคลอยา่งเตม็ที ่หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ระหวา่งเจา้ของกรรมสทิธิ ์เชน่ โรงงานปล่อย
ควนัพษิ ทาํใหบ้า้นเรอืนใกลเ้คยีงเกดิปญัหาสขุภาพ การเจรจาต่อรองระหวา่งคูพ่พิาทผา่นกลไก
ตลาดเสรสีามารถแกป้ญัหาการล่วงละเมดินัน้ไดโ้ดยภาครฐัไมต่อ้งเขา้มามบีทบาทเป็นคนกลางหรอื
เขา้แทรกแซงการเจรจาต่อรอง ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ “ไมม่ตีน้ทุนธุรกรรมในการเจรจาต่อรองระหวา่ง
คูก่รณ”ี เชน่ โรงงานยอมจา่ยคา่เสยีหายหรอืคา่ชดเชยใหแ้ก่บา้นเรอืนละแวกนัน้ในระดบัทีเ่จา้ของ
ยอมรบัการลว่งละเมดินัน้ได ้ หรอืจ่ายคา่ยา้ยบา้นและจา่ยคา่ทีอ่ยูใ่หมใ่หบ้า้นเรอืนละแวกนัน้ยา้ย
ออกไป หรอืแมก้ระทัง่บา้นเรอืนละแวกนัน้รวบรวมเงนิกนัเพือ่ลงทุนซือ้เครือ่งกรองควนัพษิใหโ้รงงาน 
ในกรณทีีช่าวบา้นประเมนิตน้ทุนของมลพษิสงูกวา่ตน้ทุนในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิมลพษิ  
 

แนวคดิดงักลา่วขา้งตน้เป็นทีรู่จ้กัในนาม ทฤษฎบีทของโคส (Coase Theorem) ซึง่เป็นหลกั
สาํคญัในนิตเิศรษฐศาสตร ์ หากตน้ทุนของการเจรจาต่อรองยิง่น้อย การเจรจาต่อรองหรอืการ
แลกเปลีย่นอยา่งสมคัรใจภายใตก้ลไกตลาดจะยิง่ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้เทา่นัน้  
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1.4  เป้าหมายและรปูแบบของการศึกษานิติเศรษฐศาสตร ์ 

 
หวัใจของการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรค์อื การอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่ง “กฎหมาย” ใน

ฐานะเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นและป้องปรามพฤตกิรรมของคน กบั “พฤตกิรรม” ของตวัละครที่
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในแงผ่ลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของคน องคก์ร และสงัคม นิติ
เศรษฐศาสตรม์องวา่ กฎหมายเป็นปจัจยัเชงิสถาบนั (institutional factor) ซึง่สง่ผลในการกาํกบั
พฤตกิรรมของประชาชนทัว่ไป รวมถงึกลุ่มผลประโยชน์ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย องคก์ร และรฐับาล  

 
คาํวา่ “สถาบนั” ในทีน้ี่ หมายถงึ โครงสรา้งทางสงัคม (social structures) หรอืระบบของ

กตกิาทางสงัคม (social rules) ทีม่คีวามยัง่ยนืถาวร และสง่ผลต่อปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (social 
interactions) ทัง้ในแงก่ารจดัโครงสรา้งและการจดัวางความสมัพนัธ ์ (structure) การสรา้งขอ้จาํกดั
และตกีรอบ (constrain) และการหนุนสง่สนบัสนุน (enable) พฤตกิรรมของหน่วยเศรษฐกจิ และ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยเศรษฐกจิ ‘กฎกตกิา’ ดงักล่าวอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

(1) กฎกตกิาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและมคีวามเป็นทางการ (written/formal rules) เชน่ 
กฎหมาย รฐัธรรมนูญ เป็นตน้  

(2) กฎกตกิาทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไมเ่ป็นทางการ (unwritten/informal rules) เชน่ 
อุดมการณ์หลกั วฒันธรรม คา่นิยมสว่นรวม วถิปีระวตัศิาสตร ์เป็นตน้    

 
ในแงน้ี่ กฎหมายเป็นตวักาํหนดโครงสรา้งสิง่จงูใจหรอืโครงสรา้งผลประโยชน์และตน้ทุน ซึง่

สง่ผลต่อพฤตกิรรมของคนอกีทอดหน่ึง การเปลีย่นแปลงทางกฎหมายสง่ผลใหเ้กดิเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งสิง่จงูใจทีค่นเผชญิ ยงัผลใหพ้ฤตกิรรมของปจัเจกบุคคล และผลลพัธ ์ (performance) ของ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งปจัเจกบุคคล เปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่1.1   

 
ภาพท่ี 1.1: ผลของกฎหมายต่อพฤติกรรมและผลลพัธ ์

 
  กฎหมาย   โครงสรา้งสิง่จงูใจ   การตดัสนิใจ    พฤตกิรรม    ผลลพัธข์องปฏสิมัพนัธ ์  

 
แรงจงูใจทีถู่กกาํหนดโดยระบบกฎหมายสง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและป้องปราม

พฤตกิรรมของคนผา่นกรอบกตกิาและบทลงโทษ กฎหมายมหีน้าทีท่างสงัคมในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมของคนไปสูแ่นวทางทีส่งัคมพงึปรารถนา เชน่ ทาํใหค้นมพีฤตกิรรมระมดัระวงัเพือ่ลด
โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ ทาํใหภ้าคธุรกจิเกดิการแขง่ขนัอยา่งเสร ี ไมม่กีารรวมกลุ่มผกูขาดเพือ่เอา
เปรยีบผูบ้รโิภค นอกจากนัน้ กฎหมายยงัมหีน้าทีท่างสงัคมในการป้องปรามพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึ
ปรารถนาของสงัคม เชน่ การลกัขโมย การฉ้อโกง การทาํลายสิง่แวดลอ้ม ผา่นบทลงโทษทัง้ทีเ่ป็นตวั
เงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ  
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ดงันัน้ กฎหมายจงึสง่ผลโดยตรงต่อสวสัดกิารของสงัคม หรอืผลประโยชน์สทุธทิีส่งัคม
สว่นรวมไดร้บั ซึง่มทีีม่าจากผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจของสมาชกิในสงัคมทุกคนรวมกนัหกัลบ
ดว้ยตน้ทุนทัง้หมดของสงัคม หากสงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ แต่ละคนมเีสรภีาพในการตดัสนิใจ
ในทางทีท่าํใหต้นไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ โดยไมส่รา้งความเดอืดรอ้นหรอือนัตรายต่อผูอ้ื่น หรอื
ละเมดิสทิธิข์องผูอ้ื่น อกีทัง้ มกีลไกในการชดเชยความเสยีหายจากผลกระทบทางลบทีแ่ต่ละคนไดร้บั
จากการกระทาํของผูอ้ื่นอยา่งเป็นธรรมแลว้ สงัคมนัน้ยอ่มอยูใ่นระดบัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ กล่าวโดยสรปุ การบงัคบัใชก้ฎหมายมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ยกระดบัสวสัดกิารสงัคม
ใหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัทีส่งัคมเผชญิ (social welfare maximization)  

 
การศกึษานิตเิศรษฐศาสตรค์อืการใชร้ะเบยีบวธิ ี โลกทศัน์ ระบบการใชเ้หตุผล และเครือ่งมอื

ทางเศรษฐศาสตร ์ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวส้ว่นหน่ึงในหวัขอ้ 1.3 มาอธบิายและตอบคาํถามประเดน็คาํถาม
ทีส่าํคญัทางกฎหมาย ขอ้สมมตพิืน้ฐานของการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรก์ค็ลา้ยกบัการศกึษา
เศรษฐศาสตร ์ นัน่คอื สมมตวิา่บุคคลไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ผูถู้กกฎหมายบงัคบัใช ้
ตลอดจนอาชญากร ลว้นมคีวามเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ มเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์ และตอบสนองต่อ
สิง่จงูใจ บุคคลแต่ละคนตดัสนิใจเพือ่ใหต้นบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ โดย
เลอืกทางทีท่าํใหต้นไดร้บัผลประโยชน์สทุธสิงูสดุภายใตเ้งือ่นไขและขอ้จาํกดัทีต่นเผชญิ เมือ่
พฤตกิรรมของคนและปฏสิมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมมลีกัษณะคงเสน้คงวา และมรีะเบยีบแบบแผน
ชดัเจนเชน่น้ีแลว้ เราจงึสามารถทาํนายพฤตกิรรมทีส่นองตอบการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสิง่จงูใจจาก
การออกหรอืปรบัเปลีย่นกฎหมาย และคาดการณ์ผลลพัธข์องปฏสิมัพนัธไ์ดอ้ยา่งแน่นอนและมัน่คง
ระดบัหน่ึง 
 
1.4.1  คาํถาม 3 ระดบัของนิติเศรษฐศาสตร ์ 
 

เราอาจจดัแบ่งประเดน็คาํถามทางกฎหมายทีนิ่ตเิศรษฐศาสตรพ์ยายามคน้หาคาํตอบได ้ 3 
ระดบั ไดแ้ก่   

 
(1) เหตุผลเบื้องหลงัของกฎหมาย  
การศกึษาในสว่นน้ีเป็นการพยายามอธบิายระบบเหตุผลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของกฎหมายฉบบั

นัน้ๆ รวมถงึ ความจาํเป็นในการมอียูข่องกฎหมาย และกระบวนการไดม้าซึง่กฎหมาย เชน่ การ
เจรจาต่อรองในขัน้ตอนการออกกฎหมายระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ หรอืระหวา่งสมาชกิรฐัสภา   

 
กฎหมายหลายฉบบัสามารถใชร้ะบบเหตุผลแบบเศรษฐศาสตรใ์นการอธบิาย โดยมากคอื

กฎหมายเศรษฐกจิต่างๆ เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ กฎหมายวา่ดว้ยการแปรรปู
รฐัวสิาหกจิ กฎหมายหลายฉบบัตอ้งใชร้ะบบเหตุผลทางวชิาการแบบอื่นเป็นหลกัในการทาํความ
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เขา้ใจมนั เชน่ กฎหมายดา้นความมัน่คงของประเทศ แต่กอ็าจใชแ้วน่ตาเศรษฐศาสตรใ์นการมองบาง
มติไิด ้ เชน่ การประเมนิความคุม้คา่และประสทิธภิาพ เป็นตน้ กฎหมายบางฉบบัแมม้มีติทิาง
เศรษฐกจิ แต่กเ็กีย่วพนักบัมติดิา้นอื่นๆ ดว้ย เชน่ มติดิา้นการเมอืง ดา้นวฒันธรรม ซึง่การวเิคราะห์
กฎหมายมอิาจละเลยปจัจยัทีไ่มใ่ชเ่ศรษฐกจิเหล่านัน้ไดเ้ลย ตวัอยา่งเชน่ กฎหมายปา่ชุมชน 
กฎหมายกาํกบัการชุมนุมในทีส่าธารณะ เป็นตน้ กระนัน้ กฎหมายบางฉบบักอ็าจไมม่เีหตุผลทาง
วชิาการอยูเ่บือ้งหลงัเลย มแีต่เหตุผลทางการเมอืงลว้นๆ เชน่ กฎหมายนิรโทษกรรมทีอ่อกโดยคณะ
ปฏวิตั ิ นอกจากนัน้ กฎหมายหลายฉบบัอาจมเีหตุผลเบือ้งหลงัทีย่อ้นแยง้กนัและกนัอยูภ่ายในตวั
กฎหมาย จนไมม่คีวามคงเสน้คงวาภายในตวักฎหมาย   

 
(2) ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของตวัละครทีเ่กีย่วขอ้ง และสงัคม   
การศกึษาในสว่นน้ีเป็นการพยายามอธบิาย คาดการณ์ และทาํนายผลกระทบของกฎหมาย 

(เชน่ การเพิม่บทลงโทษผูก้ระทาํความผดิ) ต่อพฤตกิรรมของผูค้น องคก์ร และสงัคม ประเดน็น้ีเป็น
ประเดน็หลกัในการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรด์งัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้หลายครัง้ในตอนตน้ การตอบคาํถาม
ดงักล่าวน้ีอาจเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งแบบจาํลองเชงิทฤษฎซีึง่พยายามอธบิายพฤตกิรรมของคนและ
รปูแบบของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั และใชว้ธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทางสถติ ิ และทดสอบขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ โดยวธิกีารทางสถติหิรอืเศรษฐมติ ิ (Econometrics) งานวจิยัเชงิประจกัษ์เป็นการทดสอบ
ความใชก้ารไดข้องทฤษฎใีนโลกแหง่ความจรงิ ทาํใหเ้รามขีอ้มลูมากขึน้เกีย่วกบัผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงกฎหมายต่อพฤตกิรรมของตวัละครทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในแง ่ “ทศิทาง” (หนุนเสรมิหรอืบัน่
ทอน) และ “ขนาด” (พฤตกิรรมตอบสนองต่อโครงสรา้งสิง่จงูใจทีเ่ปลีย่นไปมากน้อยเพยีงใด)   

 
กระนัน้ ควรกล่าวดว้ยวา่ กฎหมายแต่ละฉบบั แมอ้าจจะถูกรา่งดว้ยเจตนาด ี เพือ่ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท์ีพ่งึปรารถนาบางประการ แต่เมือ่กฎหมายถูกนํามาใชใ้นโลกแหง่ความเป็นจรงิ มกัมี
โอกาสทีจ่ะเกดิผลพวงทีไ่มไ่ดค้าดหวงัหรอืตัง้ใจไว ้(unintended consequences) ตามมาเสมอ  

 
ตวัอยา่งเชน่ หากมกีารออกกฎหมายบงัคบัใหค้นคาดเขม็ขดันิรภยับนรถยนต ์เพือ่เพิม่ความ

ปลอดภยัในการขบัขีแ่ก่ประชาชนผูใ้ชร้ถยนต ์ หากใชร้ะบบเหตุผลแบบเศรษฐศาสตรม์าคาดการณ์
ผลกระทบของกฎหมาย คงทาํนายการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากกฎหมายวา่ คนจะคาดเขม็ขดั
นิรภยักนัมากขึน้ เพราะตน้ทุนของการไมค่าดเขม็ขดันิรมยัสงูขึน้ เน่ืองจาก หากไมค่าดเขม็ขดันิรภยั
จะมโีอกาสถูกจบัและตอ้งเสยีคา่ปรบั เมือ่ตน้ทุนหรอืราคาของการไมค่าดเขม็ขดันิรภยัแพงขึน้ คนก็
เลอืกทีจ่ะไมค่าดเขม็ขดันิรภยัน้อยลง คาดเขม็ขดันิรภยัมากขึน้ ผลลพัธก์ค็อื คนมโีอกาสรอดชวีติ
จากอุบตัเิหตุรถยนตแ์ต่ละครัง้มากขึน้  
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แต่กรณน้ีี อาจเกดิผลพวงทีผู่อ้อกกฎหมายไมไ่ดค้าดหวงัตัง้ใจดว้ย เน่ืองจาก ผูข้บัขีอ่าจเกดิ
แรงจงูใจทางลบ (Moral Hazard) จากการคดิวา่อุบตัเิหตุมตีน้ทุนตํ่าลง เพราะการคาดเขม็ขดันิรภยั
ชว่ยลดโอกาส (ความน่าจะเป็น) ของการบาดเจบ็และลม้ตายจากอุบตัเิหตุ เขม็ขดันิรภยัจงึลด
ผลประโยชน์จากการขบัรถชา้และระมดัระวงัลง ผูข้บัขีอ่าจตอบสนองต่อการใชเ้ขม็ขดันิรภยัโดยขบั
รถเรว็ขึน้และลดความระมดัระวงัในการขบัขีล่ง ผลสดุทา้ย กฎหมายเขม็ขดันิรภยัอาจทาํใหจ้าํนวน
อุบตัเิหตุเพิม่สงูขึน้ แมผู้ข้บัขีท่ีค่าดเขม็ขดันิรภยัมโีอกาสรอดชวีติมากขึน้จากอุบตัเิหตุแต่ละครัง้ แต่
โอกาสเกดิอุบตัเิหตุอาจเพิม่จาํนวนมากครัง้ขึน้ จนทาํใหจ้าํนวนคนตายสทุธจิากอุบตัเิหตุรถยนต์
สงูขึน้ หรอืไมล่ดลงมากเทา่กบัเป้าประสงคข์องกฎหมาย ยิง่กวา่นัน้ การทีผู่ข้บัขีล่ดความระมดัระวงั
ในการขบัขีล่ง อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อคนเดนิถนนดว้ย คนเดนิถนนมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุสงูขึน้
และไมไ่ดร้บัการป้องกนัจากเขม็ขดันิรภยั ดงันัน้ กฎหมายวา่ดว้ยเขม็ขดันิรภยัจงึอาจทาํใหจ้าํนวน
การตายของคนเดนิถนนเพิม่สงูขึน้กเ็ป็นได ้ 

 
(3) การออกแบบกฎหมายทีพ่งึปรารถนา 
การศกึษาในสว่นน้ีเป็นการพยายามออกแบบกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ การปรบัพฤตกิรรมของผูค้นใหด้ขีึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการลดการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัในวงการการเมอืง ควรออกแบบรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายเพื่อลงโทษนกัการเมอืง
ทุจรติคอรร์ปัชนัอยา่งไร หลกัคดิทางเศรษฐศาสตรค์อื ตอ้งเพิม่ตน้ทุนของการคอรร์ปัชนัใหส้งูขึน้
อยา่งมาก เชน่ เพิม่บทลงโทษใหห้นกัขึน้ เพิม่โอกาสในการจบัคนผดิมาลงโทษ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ให้
นกัการเมอืงทีเ่ป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรเ์ลอืกทีจ่ะไมโ่กงเพราะไมคุ่ม้คา่  

 
ความเขา้ใจเรือ่งผลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของตวัละครทีเ่กีย่วขอ้งและสงัคมใน

ขอ้ (2) จะชว่ยใหก้ระบวนการออกแบบหรอืแกไ้ขกฎหมายในขอ้ (3) เพือ่ผลติสรา้ง “กฎหมายทีด่”ี มี
คุณภาพและครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ จนเป็นการปฏริปูกฎหมายทีม่หีลกัวชิาและขอ้มลูเชงิประจกัษ์
เป็นฐานความรูอ้ยูเ่บือ้งหลงั กฎหมายทีด่คีอืกฎหมายทีส่ามารถสรา้งพฤตกิรรมทีด่แีละผลลพัธท์ีด่ไีด้
นัน่เอง   

 
ทัง้น้ี กฎหมายและระบบกฎหมายทีพ่งึปรารถนาของนกัเศรษฐศาสตรค์อื กฎหมายและระบบ

กฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื ใชท้รพัยากรของสงัคมอยา่งคุม้คา่ สามารถบรรลุความยตุธิรรม
ตามมาตรฐานทีพ่งึปรารถนาโดยมตีน้ทุนต่อสงัคมตํ่าทีส่ดุ หรอือยา่งรวดเรว็ทีส่ดุ เป็นตน้  กฎหมาย
และระบบกฎหมายทีไ่รป้ระสทิธภิาพจกัลดทอนระดบัสวสัดกิารสงัคมลง     

 
กระนัน้กต็าม การใหค้วามสาํคญักบัมติดิา้น “ประสทิธภิาพ” ของนิตเิศรษฐศาสตร ์ มไิด้

หมายความวา่ ตอ้งแลกมาดว้ยการ “ความยตุธิรรม” ทีล่ดลง ประสทิธภิาพในทีน้ี่เป็น “ประสทิธภิาพ 
ภายใต/้ควบคู ่ ความยตุธิรรม” กล่าวคอื ระบบกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมตอ้งมคีุณภาพ มี
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มาตรฐาน มคีวามเป็นธรรมต่อคูก่รณทีุกฝา่ย เป็นหลกัยดึมัน่สาํคญั แลว้จงึพจิารณาวา่ ภายใตร้ะดบั
มาตรฐานแหง่ความยตุธิรรมทีส่งัคมพงึปรารถนา จะออกแบบกฎหมาย ระบบกฎหมาย และ
กระบวนการยตุธิรรม อยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ   
 

1.4.2  นิติเศรษฐศาสตรต์ามสภาพความเป็นจริง และนิติเศรษฐศาสตรต์ามสภาพท่ีควรจะ
เป็น  

 
เราจะเหน็ไดว้า่ คาํถามทีนิ่ตเิศรษฐศาสตรม์ุง่แสวงหาคาํตอบ 3 ระดบัขา้งตน้ ทาํใหเ้กดิ

แนวทางการศกึษาวเิคราะหท์ีแ่ตกต่างกนั 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่  
 
(1) นิตเิศรษฐศาสตรต์ามสภาพความเป็นจรงิ (Positive Economic Analysis of Law)  
แนวทางน้ีเป็นการศกึษาเพือ่ทาํความ “เขา้ใจ” และ “อธบิาย” ปรากฏการณ์ทางกฎหมายที่

เกดิขึน้จรงิตามแบบทีม่นัเป็นอยู ่ โดยใชร้ะเบยีบวธิทีางเศรษฐศาสตรป์ระกอบกบัขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ 
(Facts) สรา้งแบบจาํลองทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มลูและความรู ้ (Stylized Model) เพือ่ตอบคาํถาม
อยา่งเป็นระบบวา่ กฎหมายคอือะไร เหตุใดจงึตอ้งมอียู ่ ทาํไมกฎหมายจงึเป็นอยา่งทีม่นัเป็นอยู ่
กฎหมายสง่ผลกระทบต่อปจัเจกบุคคลและสงัคมอยา่งไร การตอบคาํถามเหล่าน้ีตอ้งขดุคน้ลกึลงไป
กวา่ระดบัปรากฏการณ์พืน้ผวิ เพือ่แสวงหาฐานเหตุผลเบือ้งหลงัหรอืฐานความรูเ้บือ้งหลงัของ
ปรากฏการณ์เหล่านัน้  

 
การศกึษาตามแนวทางน้ีคอืการตอบคาํถามระดบัที ่ (1) และ (2) ในหวัขอ้ 1.4.1 นัน่เอง ผู้

ศกึษาพยายามใชว้ธิเีชงิวทิยาศาสตร ์ (Scientific Method) สรา้งทฤษฎทีีพ่สิจูน์ไดโ้ดยระบบการใช้
เหตุผลหรอืประจกัษ์พยานขอ้เทจ็จรงิ อกีทัง้ ผูศ้กึษาพยายามดาํรงความเป็นกลาง แยกตวัเองออก
จากสิง่ทีต่อ้งการศกึษา หลกีเลีย่งการใชว้จิารณญาณ มุง่ทดสอบและหกัลา้งทฤษฎดีว้ยขอ้เทจ็จรงิ
อยา่งสมํ่าเสมอ  

 
ตวัอยา่งของประเดน็การศกึษาวเิคราะหต์ามแนวทางน้ี ไดแ้ก่ หากมกีารยกเลกิโทษอาญาใน

กฎหมายหมิน่ประมาทจะสง่กระทบต่อพฤตกิรรมการหมิน่ประมาทของและพฤตกิรรมการฟ้องคดี
หมิน่ประมาทของผูค้นในสงัคมอยา่งไร การกาํหนดโทษประหารชวีติแก่ผูค้า้ยาบา้ชว่ยลดจาํนวน
การคา้ยาบา้ลงหรอืไม ่หรอืการเพิม่กาํลงัตํารวจมากขึน้ชว่ยลดอาชญากรรมจรงิหรอืไม ่เป็นตน้  

 
(2) นิตเิศรษฐศาสตรต์ามสภาพทีค่วรจะเป็น (Normative Economic Analysis of Law) 
แนวทางน้ีเป็นการศกึษาเพือ่นําเสนอขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่เปลีย่นแปลงระบบกฎหมาย

และกระบวนการยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยใชอ้งคค์วามรูใ้นเชงิวชิาการเป็นพืน้ฐานใน
การนําเสนอแนวทางการแกไ้ขปรบัปรงุ คาํถามทีแ่นวทางน้ีมุง่ตอบไดแ้ก่ กฎหมายทีพ่งึปรารถนา
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ของสงัคมคอือะไร (social desirability of legal rules) กฎหมายทีด่คีวรเป็นอยา่งไร ควรแกไ้ข
กฎหมายอยา่งไร จะออกแบบกระบวนการยตุธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้อยา่งไร   

 
การศกึษาตามแนวทางน้ีคอืการตอบคาํถามระดบัที ่ (3) ในหวัขอ้ที ่1.4.1 นัน่เอง คาํถามเชงิ

นโยบายเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งเกีย่วพนักบัศาสตรอ์ื่นๆ ดว้ย เชน่ รฐัศาสตร ์ จรยิศาสตร ์ สงัคมวทิยา 
จติวทิยา เป็นตน้ ทีส่าํคญัคอืเกีย่วพนักบัการใชว้จิารณญาณของผูศ้กึษาในการประเมนิ “คุณคา่” 
(Value) เพราะคาํวา่ “กฎหมายทีด่”ี หรอื “กฎหมายทีค่วรจะเป็น” ของแต่ละคนและของแต่ละศาสตร ์
มคีวามแตกต่างกนั ไมม่มีาตรฐานสากลทีใ่ชเ้ป็นตวัวดัเปรยีบเทยีบวจิารณญาณของแต่ละคนวา่ ใคร
ถูกใครผดิ ใครดกีวา่ดอ้ยกวา่ เพราะผูศ้กึษาแต่ละคนต่างมเีกณฑก์ารตดัสนิคุณคา่แตกต่างกนั 
การศกึษาวเิคราะหต์ามแนวทางน้ีจงึมอิาจเป็นกลางได ้  ไมไ่ดมุ้ง่พสิจูน์ถูกผดิ และไมไ่ดแ้สวงหา
ขอ้สรปุทีเ่ป็นสากล  
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บทท่ี 2  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม 
 
 
2.1 แก่นของนิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม 5 

 
กฎหมายในมมุมองของนิตเิศรษฐศาสตรค์อืเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนใน

สงัคมไปสูแ่นวทางทีส่งัคมพงึปรารถนา (เชน่ เคารพสทิธใินชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลอื่น ออกแบบ
สญัญาทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ) และป้องปรามยบัยัง้พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนาของ
สงัคม (เชน่ การก่ออาชญากรรมดา้นต่างๆ) โดยกฎหมายเป็นปจัจยัเชงิสถาบนั (institutional factor) 
ซึง่สง่ผลกระทบต่อการกาํกบัพฤตกิรรมของประชาชนทัว่ไป รวมถงึกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ องคก์ร
ต่างๆ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และรฐับาล 

 
ตามแนวคดิของนิตเิศรษฐศาสตร ์ เป้าหมายหลกัของระบบยตุธิรรมทางอาญาคอื การป้อง

ปรามไมใ่หเ้กดิอาชญากรรม (deterrence) ผา่นการกาํหนดบทลงโทษ (sanction) ทางกฎหมาย ทัง้
บทลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ (monetary sanction) เชน่ คา่ปรบั และบทลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 
(nonmonetary sanction) เชน่ การจาํคุก การภาคทณัฑ ์ การกกับรเิวณ การประหารชวีติ การ
ประจานต่อสาธารณะ เป็นตน้ ประเดน็หลกัทีนิ่ตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม
สนใจคอื หลกัคดิวา่ดว้ยบทลงโทษทางอาญาทีเ่หมาะสม (optimal criminal sanction) ซึง่เป็นแนวคดิ
ทีพ่ยายามตอบคาํถามพืน้ฐานดงัเชน่   

• ควรตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารลงโทษอยา่งไร ระหวา่งการใชค้า่ปรบักบัการจาํคุก หรอื
จะผสมผสานวธิกีารลงโทษทัง้ 2 แบบเขา้ดว้ยกนัอยา่งไรจงึจะเหมาะสม  

• หลกัคดิวา่ดว้ยการกาํหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสม ทัง้สาํหรบัโทษปรบัและโทษจาํคุก 
ควรจะเป็นอยา่งไร   

• การกาํหนดบทลงโทษภายใตห้ลกัวา่ดว้ยความรบัผดิทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ หลกัความ
รบัผดิเดด็ขาด (Strict Liability) และหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ (Fault-based 
Liability) นํามาซึง่ผลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัอยา่งไร   

• หากผูก้ระทาํความผดิไมส่ามารถถูกจบักุมมาดาํเนินคดไีดทุ้กครัง้ทีก่ระทาํความผดิ 
ควรปรบัขนาดของการลงโทษอยา่งไรจงึจะเหมาะสม  

• สงัคมควรจะทุม่เททรพัยากรในการลงทนุเพือ่จบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษใน
ระดบัใดจงึจะเหมาะสม   

 

                                                        
5 การสาํรวจงานวชิาการเบือ้งตน้ในบทนี้สว่นใหญ่อา้งองิมาจาก Polinsky, A.Mitchell and Steven Shavell (eds.) (2007) บทที ่ 6 
และ 7 
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กล่าวโดยสรปุ ประเดน็ศกึษาของนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม
แวดลอ้มอยูร่อบๆ ตวัเลอืกเชงินโยบาย (policy choices) 4 ประการ ไดแ้ก่  

(1) หลกักาํหนดความรบัผดิและการลงโทษต่อผูก้ระทาํความผดิ (sanctioning rule) ระหวา่ง
หลกัความรบัผดิเดด็ขาด (Strict Liability) และหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ (Fault-
based Liability)  

(2) รปูแบบวธิกีารลงโทษ (form of sanction) ระหวา่งการลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ คา่ปรบั 
และการลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ การจาํคุก รวมถงึการผสมผสานวธิกีารลงโทษทัง้
สองแบบเขา้ดว้ยกนั  

(3) ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of sanction) กล่าวคอื ระดบัการลงโทษทีเ่หมาะสม 
และปจัจยัทีร่ว่มกนักาํหนดขนาดของบทลงโทษทีเ่หมาะสม     

(4) โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ (probability of detecting offenders and 
imposing sanctions) ซึง่เกีย่วพนักบัการลงทุนดา้นทรพัยากรของสงัคมเพือ่จบักุมตวั
ผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ ยิง่ลงทุนดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายมาก กย็ิง่เพิม่โอกาสใน
การจบักุมคนรา้ยมาลงโทษ แต่อกีดา้นหน่ึงกย็ิง่สรา้งตน้ทุนต่อสงัคมเพิม่ขึน้ดว้ย   

 
สาํหรบัโครงสรา้งเน้ือหาของบทน้ี ในสว่นตน้จะกล่าวถงึลกัษณะแบบแผนของพฤตกิรรมของ

อาชญากรตามโมเดลเศรษฐศาสตรอ์าชญากรรม จากนัน้ จะนําเสนอแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรใ์น
ประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ รปูแบบวธิกีารลงโทษทีเ่หมาะสม ขนาดของบทลงโทษทีเ่หมาะสม 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดของบทลงโทษและโอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ และ
การป้องปรามสว่นเพิม่ ทัง้น้ีจะนําเสนอบทสาํรวจงานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะงานวชิาการเชงิ
ประจกัษ์ พรอ้มไปกบัการนําเสนอแนวคดิทฤษฎใีนประเดน็ต่างๆ สว่นสดุทา้ยจะกล่าวถงึจุดเดน่และ
ขอ้วจิารณ์ต่อนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม  

 

2.2 ลกัษณะแบบแผนของพฤติกรรมของอาชญากร 
 

นิตเิศรษฐศาสตรอ์ธบิายปญัหาอาชญากรรมโดยมุง่เน้นไปทีก่ารตดัสนิใจเชงิพฤตกิรรมสว่น
บุคคลของตวัอาชญากรเองเป็นหลกั มากกวา่จะมุง่อธบิายปญัหาบนฐานของโครงสรา้งสงัคมหรอื
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม การออกแบบระบบลงโทษทางอาญาทีเ่หมาะสมจงึตอ้งเขา้ใจ
ลกัษณะแบบแผนของพฤตกิรรมของอาชญากรเสยีก่อน เพือ่ใหส้ามารถออกแบบโครงสรา้งสิง่จงูใจ
เพือ่ปรบัเปลีย่นและป้องปรามพฤตกิรรมของอาชญากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  
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หลกัไมลต์ัง้ตน้ของการศกึษา “เศรษฐศาสตรอ์าชญากรรม” (Economic of Crime) คอื 
บทความวชิาการเรือ่ง Crime and Punishment: An Economic Approach ของ Gary Becker 
(1968)6  Becker บุกเบกิการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรด์ว้ยการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่ง
แบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล (Rational Choice Model) มาอธบิายโลกอาชญากรรม  

 
แบบจาํลองของ Becker อธบิายพฤตกิรรมของอาชญากร โดยมขีอ้สมมตติัง้ตน้วา่ อาชญากร

เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ มเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์และตอบสนองต่อสิง่จงูใจ หรอืเป็นนกัคดิคาํนวณทีม่ี
เหตุมผีล (rational calculator) เหมอืนดงัเชน่ปจัเจกชนทัว่ไป อาชญากรจะตดัสนิใจก่ออาชญากรรม
หากประเมนิวา่ผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมสงูกวา่ตน้ทุนของการก่ออาชญากรรม หรอืเมือ่
การกระทาํความผดินัน้ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สทุธแิก่ตนเองนัน่เอง 

 
กระนัน้ ผลประโยชน์และตน้ทุนของการก่ออาชญากรรมอยูบ่นฐานของความไมแ่น่นอน 

(uncertainty) ในอนาคต กล่าวคอื การไดร้บัผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมขึน้อยูก่บั
ความสาํเรจ็ของปฏบิตักิาร ซึง่ไมแ่น่นอนวา่จะทาํสาํเรจ็เสมอหรอืไม ่ ขณะทีต่น้ทุนของการก่อ
อาชญากรรมขึน้อยูก่บัการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะถูกจบักุมมาดาํเนินคดแีละถูกลงโทษตามกฎหมาย  

 
เชน่น้ีแลว้ การประเมนิผลประโยชน์และตน้ทุนของอาชญากรจงึตอ้งเป็นการเปรยีบเทยีบ

ระหวา่ง “ผลประโยชน์คาดคะเน” (expected benefits) กบั “ตน้ทนุคาดคะเน” (expected costs) 
ตวัอยา่งเชน่ ในการลกัทรพัย ์ ผลประโยชน์คาดคะเนคอื มลูคา่ทรพัยค์ณูกบัโอกาสหรอืความน่าจะ
เป็น (probability) ทีจ่ะลกัทรพัยส์าํเรจ็ สว่นตน้ทุนคาดคะเนคอื มลูคา่โทษปรบั (หรอืการประเมนิ
ตน้ทุนจากการถูกจาํคุก) คณูกบัโอกาสทีจ่ะถูกจบักุม เป็นตน้ หากอาชญากรประเมนิวา่ผลประโยชน์
คาดคะเนของการก่ออาชญากรรมสงูกวา่ตน้ทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม กจ็ะตดัสนิใจ
ประกอบอาชญากรรม  

 
งานศกึษาดา้นนิตเิศรษฐศาสตร ์เชน่งานของ Beck (1989)7 ชีว้า่ อาชญากรทัว่ไปมแีบบแผน

พฤตกิรรมแบบเลอืกชัง่น้ําหนกัระหวา่งการประกอบอาชญากรรมประเภทต่างๆ โดยไมไ่ดม้แีบบแผน
พฤตกิรรมแบบเจาะจงเลอืกประกอบอาชญากรรมประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นการเฉพาะ ดงันัน้ 
โครงสรา้งของผลประโยชน์คาดคะเนและตน้ทุนคาดคะเนของอาชญากรรม ซึง่แตกต่างกนัตาม
อาชญากรรมแต่ละประเภท ยอ่มสง่ผลต่อการตดัสนิใจของอาชญากร โดยอาชญากรแต่ละคนจะ
ตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชญากรรมประเภททีใ่หผ้ลประโยชน์คาดคะเนสทุธแิก่ตวัเขาสงูทีส่ดุ  

 

                                                        
6 Becker, Gary. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy 76: 169-217.  
7 Beck, A. 1989. “Recidicivism of Prisoners Released in 1983”. Bureau of Justice Statistics Special Report. Bureau of 
Justice Statistics. Washington, DC.  
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เมือ่พจิารณาโครงสรา้งของผลประโยชน์และตน้ทุนของการประกอบอาชญากรรมโดยทัว่ไป 
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการก่ออาชญากรรม ไดแ้ก่  

• เงนิไดจ้ากการลกัทรพัยห์รอืปลน้ชงิ  

• ความสขุทีไ่ดร้บัจากการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะในกรณ ี Crimes of Passion 
เชน่ การขม่ขนื   

 
สว่นตน้ทุนของการก่ออาชญากรรม ไดแ้ก่  

• คา่ใชจ้า่ยในการกระทาํความผดิ เชน่ ปืน อุปกรณ์ต่างๆ หน้ากาก  

• บทลงโทษ เชน่ คา่ปรบั การถูกจาํคุก  

• ตน้ทุนคา่เสยีโอกาสของการเตรยีมการ การก่ออาชญากรรม และการถูกจาํคุกใน
กรณทีีโ่ดนจบักุมและถูกตดัสนิวา่มคีวามผดิ เชน่ การสญูเสยีโอกาสในการทาํงาน 
การสญูเสยีรายได ้ 

• ตราบาปตดิตวั (Stigma Effect) เชน่ การมปีระวตัอิาชญากร ซึง่สง่ผลกระทบดา้น
ลบต่อโอกาสในการประกอบอาชพีและการใชช้วีติภายภาคหน้า   

 
งานวจิยัดา้นนิตเิศรษฐศาสตรจ์าํนวนมาก (โปรดด ูPolinsky and Shavell (2007) ประกอบ) 

ชีว้า่ อาชญากรสว่นใหญ่ ไมว่า่จะกระทาํความผดิดว้ยแรงจงูใจแบบใด มฐีานะการเงนิเชน่ใด มรีะดบั
การศกึษาสงูตํ่าเพยีงใด ลว้นตอบสนองต่อแรงจงูใจ หรอืโครงสรา้งผลประโยชน์และตน้ทุนที่
เปลีย่นแปลงไป เชน่ การเปลีย่นแปลงของตน้ทุนคา่เสยีโอกาส ความรนุแรงของบทลงโทษ และ
โอกาสในการถูกจบักุม เป็นตน้  

 
ดงัทีไ่ดก้ล่าววา่แลว้ อาชญากรเผชญิปญัหาการตดัสนิใจเลอืกวา่จะประกอบอาชญากรรมดี

หรอืไม ่ประกอบอาชญากรรมอะไร และมขีนาดความผดิเทา่ใด รนุแรงมากน้อยเพยีงใด (เชน่ จะปลน้
รา้นขายของชาํหรอืปลน้ธนาคารด)ี ดงันัน้ ระบบการลงโทษทางอาญาทีเ่หมาะสมตอ้งสามารถป้อง
ปรามพฤตกิรรมการกระทาํความผดิของอาชญากรได ้ โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่ตน้ทุนคาดคะเนของ
การก่ออาชญากรรม และลดผลประโยชน์คาดคะเนของการก่ออาชญากรรม เป็นสาํคญั นอกจากนัน้ 
ควรกาํหนดบทลงโทษต่ออาชญากรรมแต่ละประเภทใหส้งูตํ่าแตกต่างกนัโดยเปรยีบเทยีบตามระดบั
ความรนุแรง เพือ่ลดแรงจงูใจในการประกอบอาชญากรรมทีม่คีวามรนุแรงสงู  

ตวัอยา่งของแนวทางการเพิม่ตน้ทุนคาดคะเนของอาชญากรในการก่ออาชญากรรม เชน่  

• การเพิม่บทลงโทษใหห้นกัขึน้  

• การเพิม่โอกาสหรอืความน่าจะเป็นในการถูกจบักุมมาดาํเนินคดแีละลงโทษ เชน่ 
การเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจ การออกตรวจตราพืน้ทีถ่ีข่ ึน้ การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด
เพือ่บนัทกึภาพคนรา้ย การพฒันาเทคโนโลยใีนการสบืสวนสอบสวน เป็นตน้  
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• การเพิม่ตน้ทนุในการเขา้ถงึเครือ่งมอืในการประกอบอาชญากรรม เชน่ มกีฎหมาย
กาํกบัควบคุมการซือ้และการใชอ้าวุธปืนหรอืกระสนุปืน  

• การเพิม่ตน้ทนุคา่เสยีโอกาสของอาชญากรในการก่ออาชญากรรม โดยการเพิม่
มลูคา่ของทางเลอืกอื่นทีเ่ขาเผชญิใหส้งูขึน้ เชน่ จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารสงัคมทีด่ขี ึน้ 
ยกระดบัคา่จา้งขัน้ตํ่าใหส้อดคลอ้งกบัระดบัคา่จา้งทีเ่พยีงพอในการดาํรงชวีติ (living 
wages) หรอืระดบัคา่จา้งทีท่าํใหล้กูจา้งและครอบครวัสามารถดาํรงชพีไดอ้ยา่ง
สมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ เพือ่ผลกัดนัใหผู้ค้ดิก่ออาชญากรรมเลอืกทีจ่ะทาํงาน
สจุรติถูกกฎหมายแทนการหารายไดจ้ากการกระทาํความผดิ เพราะเผชญิผลไดจ้าก
การทาํงานสงูขึน้จนไมอ่ยากสญูเสยีมนัไป  ในแงน้ี่ นโยบายเศรษฐกจิของรฐัซึง่มี
เป้าหมายเพือ่เพิม่ระดบัการจา้งงาน นโยบายสวสัดกิารสงัคม และนโยบายกระจาย
รายไดแ้ละความมัง่คัง่ อาจมสีว่นชว่ยลดจาํนวนอาชญากรรมในสงัคมลงได ้

 
2.3 รปูแบบวิธีการลงโทษท่ีเหมาะสม (โทษปรบัและโทษจาํคกุ)   
 

บทลงโทษทางกฎหมายเพือ่ป้องปรามไมใ่หเ้กดิอาชญากรรมมทีัง้บทลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ 
เชน่ คา่ปรบั และบทลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ การจาํคุก ประเดน็คาํถามทีน่่าสนใจคอื นิติ
เศรษฐศาสตรเ์สนอกรอบแนวคดิวา่ดว้ยการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบวธิกีารลงโทษระหวา่งการปรบัเงนิ
และการจาํคุกอยา่งไร  

 
2.3.1 การเปรียบเทียบโทษปรบัและโทษจาํคกุ  
 

บทลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ การปรบัเงนิ ไมส่ิน้เปลอืงทรพัยากรของสงัคมมาก เพราะเป็น
เพยีงการถ่ายโอนทรพัยส์นิจากผูก้ระทาํความผดิมายงัภาครฐัเป็นหลกั โดยมผีลในการเพิม่รายไดแ้ก่
รฐัดว้ย กระนัน้ การใชค้า่ปรบัเป็นการลงโทษอาจมตีน้ทุนในการบรหิารจดัการอยูบ่า้ง โดยขนาดของ
ตน้ทุนในการบรหิารจดัการแปรผนัตามขนาดของคา่ปรบั กล่าวคอื คา่ปรบัยิง่แพง ยิง่มตีน้ทุนในการ
บรหิารจดัการสงู  

 
สว่นบทลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ การจาํคุก แมอ้าจจะมศีกัยภาพในดา้นการป้องปรามการ

ก่ออาชญากรรม แต่ตอ้งใชท้รพัยากรของสงัคมจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทษจาํคุก ซึง่ตอ้งมี
ตน้ทุนในการก่อสรา้งเรอืนจาํ ตน้ทุนในการบรหิารจดัการเรอืนจาํ ตน้ทุนในการบาํรงุรกัษาเรอืนจาํ 
เป็นตน้   
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งานศกึษาของ Piehl and Dilulio (1995)8 ประมาณการวา่ตน้ทุนต่อปีของการจาํคุกนกัโทษ 
1 คนอยูท่ี ่ 25,000 เหรยีญสหรฐั ขณะที ่ Donohue and Siegelman (1998)9 ประมาณการวา่อยูท่ี ่
35,000 เหรยีญสหรฐัต่อคนต่อปี ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ตน้ทุนของการจาํคุกอยูใ่นระดบัสงู   

 
นอกจากนัน้ หากพจิารณาในแงข่องผูร้บัโทษ การจาํคุกเป็นการแยกนกัโทษทีม่ศีกัยภาพใน

การผลติ (productive labor) ออกจากตลาดแรงงาน นกัโทษจงึเผชญิตน้ทุนคา่เสยีโอกาสจากการถูก
จาํคุก ซึง่ไดแ้ก่ รายไดท้ีข่าดหายไประหวา่งการถูกจาํคุก รวมถงึมโีอกาสในการประกอบอาชพีและตัง้
ตน้ชวีติใหมใ่นอนาคตเมือ่พน้โทษลดน้อยลง เพราะตอ้งสญูเสยีเครอืขา่ยการทาํงานและทกัษะการ
ทาํงานกถ็ดถอยลงในชว่งถกูคุมขงั เมือ่ออกจากคุกจงึมผีลติภาพ (productivity) และทุนมนุษย ์
(human capital) ตํ่าลง อกีทัง้ ตราบาปทีต่ดิตวัทาํใหห้างานไดย้ากขึน้ เพราะการเคยถูกลงโทษจาํคุก
ถูกมองวา่เป็นการสง่สญัญาณเกีย่วกบัความไมน่่าเชื่อถอืของบุคคลนัน้  

 
งานศกึษาของ Lott (1990, 1992)10 พบวา่ การถูกจบักุมและดาํเนินคดสีง่ผลในการทาํลาย

ชื่อเสยีงและบัน่ทอนโอกาสในการทาํงานตามปกต ิ เชน่ อาจสญูเสยีใบอนุญาตในการประกอบวชิาชพี 
เป็นตน้ เมือ่เปรยีบเทยีบรายไดก่้อนและหลงัการถูกจบักุมและลงโทษ พบวา่ รายไดห้ลงัจากพน้โทษ
ของผูก้ระทาํความผดิลดลงมาก โดยรายไดจ้ะลดลงมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีถู่กจาํคุก หาก
ถูกจาํคุกยิง่นาน รายไดห้ลงัพน้โทษจะยิง่ลดลงมาก   

 
ดา้นงานศกึษาของ Kling (2002)11 ซึง่วเิคราะหข์อ้มลูของนกัโทษในรฐัแคลฟิอรเ์นีย พบวา่ 

นกัโทษคดคีา้ยาเสพตดิและคดก่ีอความรนุแรงมรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ในชว่งก่อนถูกจาํคุกตํ่าอยูแ่ลว้ 
รายไดจ้ากการทาํงานหลงัจากถูกปล่อยตวัจงึไมล่ดลง แต่สาํหรบันกัโทษพน้คกุทีเ่คยเป็นแรงงานคอ
ปกขาวจะมรีายไดน้้อยกวา่ผูก้ระทาํความผดิทีไ่มเ่คยถูกจาํคุกถงึรอ้ยละ 10-30 ในชว่ง 5-8 ปีหลงัจาก
ไดร้บัการปล่อยตวัจากคุก   

 
การที่นักโทษที่เพิ่งพ้นคุกมีรายได้ตํ่ าลงมากทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการก่อ

อาชญากรรมเมื่อพ้นโทษตํ่าลงด้วย เน่ืองจากคนเหล่านัน้ไม่มทีางเลอืกในชวีติและไม่สามารถหา
รายไดไ้ดม้ากดงัเดมิ ซึ่งส่งผลใหผู้ก้ระทําความผดิทีพ่น้โทษมโีอกาสตดัสนิใจก่ออาชญากรรมซํ้าอกี 

                                                        
8 Piehl, A.M. and J.J. Dilulio. 1995. “ ‘Does Prison Pay?’ Revisited: Returning to the Crime Scene”. The Brooking Review xx 
(Winter), 21-25. 
9 Donohue, J.J. and P. Siegelman. 1998. “Allocating Resources among Prisons and Social Programs in the Battle Against 
Crime”. Journal of Legal Studies 27, 1-43.  
10 Lott, J.R. 1990. “The Effect of Conviction on the Legitimate Income of Criminals”. Economics Letters 34, 381-385. และ 
Lott, J.R. 1992. “An Attempt at Measuring the Total Monetary Penalty From Drug Convictions: The Importance of an 
Individual’s Reputation”. Journal of Legal Studies 21, 159-187.  
11 Kling, J.R. 2002. “The Effect of Prison Sentence Length on the Subsequent Employment and Earnings of Criminal 
Defendants”. Princeton University Working Paper.  
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เพราะต้นทุนคาดคะเนของการประกอบอาชญากรรมอยู่ในระดบัตํ่า งานศึกษาเชิงประจกัษ์ของ 
Langan and Levine (2002)12 ยนืยนัขอ้สรุปขา้งตน้โดยพบว่าอตัราการกลบัเขา้คุกใหมข่องผูท้ีเ่คย
ตอ้งโทษจาํคุกอยูใ่นระดบัสงู 

 
นอกจากน้ี ในการจาํคุก ตน้ทุนคา่เสยีโอกาสมไิดต้กอยูก่บันกัโทษเทา่นัน้ สงัคมกเ็ผชญิ

ตน้ทุนคา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ย เน่ืองจาก กําลงัแรงงานทีม่ศีกัยภาพในการผลติถูกกนัออกไป
จากตลาดแรงงาน เศรษฐกจิจงึเผชญิผลผลติและรายไดข้าดหายไป ซึง่สง่ผลกระทบดา้นลบต่ออตัรา
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ   

 
ดว้ยหลกัการดงัทีก่ล่าวมา แนวคดิของนิตเิศรษฐศาสตร ์ ดงัเชน่ งานของ Polinsky and 

Shavell (1984)13 และ Waldfogel (1995)14 จงึสนบัสนุนการลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิอยา่งคา่ปรบัมากกว่า
การจาํคุก เพราะคา่ปรบัไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนต่อสงัคม การลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ การจาํคุก ควร
มสีถานะเพยีงการป้องปราม “เสรมิ” หลงัจากใชค้า่ปรบัอยา่งเตม็ทีท่ีส่ดุแลว้เทา่นัน้  

 
หากผูก้ระทาํความผดิมทีรพัยส์นิมากกวา่ระดบัคา่ปรบัทีเ่หมาะสม ควรลงโทษดว้ยการปรบั

เทา่นัน้ แต่หากทรพัยส์นิไมเ่พยีงพอต่อการชาํระคา่ปรบัทีเ่หมาะสมตามความผดิ กต็อ้งบวกเพิม่โทษ
จาํคุกเขา้ไปดว้ยหลงัจากปรบัทรพัยส์นิทัง้หมดแลว้ เพือ่ใหก้ารลงโทษคูค่วรแก่ความผดิทีก่่อ สว่นใน
กรณทีีเ่ป็นอาชญากรรมขัน้รนุแรงมาก อนัตรายมาก หรอืสรา้งความเสยีหายมาก จนคา่ปรบัเพยีง
ลาํพงัมอิาจป้องปรามได ้กค็วรใชโ้ทษจาํคุกเป็นเครือ่งมอืเสรมิในการป้องปราม  

 

2.3.2  ความจาํเป็นของโทษจาํคกุ  
 

การลงโทษดว้ยการจาํคุกยงัเป็นทีพ่บเหน็กนัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะในคดคีวามผดิเชน่ การ
ขม่ขนื การปลน้ชงิ การฆาตกรรม ทัง้น้ีเน่ืองจากการกระทาํความผดิเหล่านัน้เป็นความผดิรา้ยแรงที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งใหญ่หลวง และมโีอกาสจบัตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษตํ่า จงึจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดบทลงโทษไวส้งูมาก แมจ้ะกาํหนดบทลงโทษดว้ยคา่ปรบั คา่ปรบักจ็ะมขีนาดสงูจนเกนิกวา่
ระดบัสนิทรพัยข์องผูก้ระทาํความผดิ จงึตอ้งนําโทษจาํคุกมาลงโทษเสรมิดว้ยเพือ่ใหส้าสมแก่
ความผดิทีก่่อและสรา้งความหวาดกลวัไมใ่หค้นกระทาํความผดิ 

 

                                                        
12 Langan P.A. and D.J. Levine. 2002. “Recidivism of Prisoner Released in 1983”. Bureau of Justice Statistics Special 
Report. Bureau of Justice Statistics. Washington, DC. 
13 Polinsky, A.M. and S. Shavell. 1984. “The Optimum Use of Fines and Imprisonment”. Journal of Public Economics 24, 
89-99.  
14 Waldfogel, J. 1995. “Are fine and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders”. Journal of Law 
and Economics 38 (1), 107-139.  
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แมโ้ทษจาํคุกจะดเูสมอืนวา่ไมม่คีวามคุม้คา่ในเชงินิตเิศรษฐศาสตรเ์มือ่เทยีบกบัการจา่ย
คา่ปรบั กระนัน้ งานศกึษาดา้นนิตเิศรษฐศาสตรจ์าํนวนหน่ึงกพ็ยายามอธบิายถงึความจาํเป็นของการ
ลงโทษดว้ยการจาํคุก ดงัเชน่ Shavell (1987)15 อธบิายวา่ การกกัขงัจาํคุกเป็นนโยบายทีเ่หมาะสมใน
กรณทีีค่วามเสยีหายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากผูก้ระทาํความผดิในชว่งเวลาหน่ึงมมีากกวา่ตน้ทุนของ
การจาํคุกผูก้ระทาํความผดิในชว่งเวลานัน้ หากผูก้ระทาํความผดิมพีฤตกิรรมรนุแรงมากจนเกนิกวา่
ระดบัทีเ่หมาะสมระดบัหน่ึงและพฤตกิรรมรนุแรงดงักล่าวดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โทษ
จาํคุกทีเ่หมาะสมในกรณน้ีีคอืการจาํคุกตลอดชวีติ แต่หากพฤตกิรรมความรนุแรงของผูก้ระทาํ
ความผดิลดน้อยลงตามเวลาทีผ่า่นไป นกัโทษควรไดร้บัการปล่อยตวั ณ ชว่งเวลาทีค่วามเสยีหายที่
คาดวา่จะเกดิขึน้หากนกัโทษอยูน่อกคุกตํ่ากวา่ตน้ทุนของการจาํคุก 

 
นอกจากนัน้ หน้าทีท่างสงัคมและทางกฎหมายของการจาํคุกกย็งัคงมคีวามสาํคญั เพราะ

โทษจาํคุกมศีกัยภาพในการป้องปรามการก่ออาชญากรรมอยา่งทีก่ารลงโทษดว้ยคา่ปรบัมอิาจ
ทดแทนไดโ้ดยสมบรูณ์ สาํหรบัมหาเศรษฐ ี การถูกลงโทษเพยีงการปรบัเงนิอาจไมส่ง่ผลป้องปราม
พฤตกิรรมทาํผดิกฎหมายของคนเหล่าน้ีได ้ เพราะมทีรพัยม์ากเสยีจนทาํใหค้ณุคา่ของเงนิหน่วย
หลงัๆ ลดตํ่าลงเรือ่ยๆ จนอาจไมรู่ส้กึหลาบจาํจากการถูกปรบั  

 
โทษจาํคุกจงึยงัคงมปีระโยชน์ในการป้องปรามอาชญากรรมบางประเภทกบัคนบางประเภท 

ดว้ยเหตุทีค่นไมว่า่จนหรอืรวยต่างกลวัการสญูเสยีอสิรภาพ และการเผชญิชวีติความเป็นอยูท่ี่
ยากลาํบากในคุก  กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ป็นธรรมไมค่วรเปิดโอกาสใหผู้ก้ระทาํผดิทีม่ฐีานะรํ่ารวย
สามารถซือ้อสิรภาพได ้ ในขณะทีผู่ก้ระทาํผดิทีม่ฐีานะยากจนตอ้งถูกจาํคุกเน่ืองจากมทีรพัยส์นิไม่
เพยีงพอจา่ยคา่ปรบั  

 
แต่ในโลกแหง่ความจรงิ ขอ้มลูจากกระทรวงยตุธิรรมสหรฐัอเมรกิาในปี 1988 ชีว้า่ นกัโทษ

โดยเฉลีย่เป็นคนยากจนก่อนจะเขา้คุก และขอ้มลูในปี 1998 ชีว้า่ นกัโทษมากกวา่ครึง่มรีายไดน้้อย
กวา่ 600 เหรยีญสหรฐัต่อปี ขอ้มลูเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบังานศกึษาจาํนวนหน่ึง เชน่ Waldfogel 
(1995)16 พบวา่ ความสามารถในการจา่ยของผูต้อ้งโทษมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัโทษปรบั แต่มี
ความสมัพนัธท์างลบกบัโทษจาํคุก กลา่วคอื คนทีถู่กจาํคุกคอืคนทีไ่มม่คีวามสามารถในการจา่ย
คา่ปรบัตามโทษทีไ่ดร้บั เน่ืองจากมทีรพัยส์นิน้อย มรีายไดน้้อย จงึตอ้งถูกจาํคุกเป็นการทดแทน และ
คนยิง่จนยิง่ถูกจาํคุกนาน  

 
 

 

                                                        
15 Shavell, S. 1987. “A Model of Optimal Incapacitation”. American Economic Review 77, 101-110.  
16 อา้งแลว้ 
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2.3.3 โทษจาํคกุกบัการลดอาชญากรรม 
 

การจาํคุกถูกมองวา่เป็นเครือ่งมอืในการควบคุมอาชญากรรมทีเ่ดด็ขาด เพราะสง่ผลทัง้ป้อง
ปรามใหค้นไมก่ลา้กระทาํความผดิ และยงัสง่ผลกกักนัผูก้ระทาํความผดิใหพ้น้จากโอกาสในการ
กระทาํความผดิอกีแมเ้จา้ตวัยงัอยากจะกระทาํความผดิกต็าม แต่ทัง้น้ี ผลของการจาํคุกทีม่ต่ีอการลด
อาชญากรรมขึน้อยูก่บัประเภทของอาชญากรรมและประเภทของอาชญากรดว้ย 

 
งานวจิยัเชงิประจกัษ์โดยทัว่ไปชีว้า่ การจาํคุกสง่ผลในการป้องปรามอาชญากรรม โดยทาํให้

อตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง แต่จะลดลงมากหรอืน้อยนัน้แตกต่างกนัไปตามระเบยีบวธิศีกึษาของ
งานวจิยัแต่ละชิน้ งานศกึษาของ Marvell and Moody (1994)17 พบวา่ การทีม่ผีูถู้กจาํคุกเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 ทาํใหอ้ตัราการเกดิอาชญากรรมลดลงรอ้ยละ 1.5 ขณะทีง่านของ Levitt (1996)18 พบวา่ การ
ปล่อยนกัโทษ 1 คนออกจากคุกจะทาํใหเ้กดิอาชญากรรมเพิม่ขึน้ 15 ครัง้ต่อปี และผลของการจาํคุก
ต่อระดบัการเกดิอาชญากรรมมขีนาดสงูกวา่ที ่Marvell and Moody ทาํนายไว ้2-3 เทา่ สว่นงานของ 
Kessler and Levitt (1999)19 พบวา่ หลงัจากการเพิม่โทษจาํคุกแก่อาชญากรรมขัน้รนุแรงในปี 1982 
ในแคลฟิอรเ์นีย อาชญากรรมเหล่านัน้ลดลงรอ้ยละ 4 ในอกีหน่ึงปีถดัมา และลดลงรอ้ยละ 8 ในอกี
สามปีถดัมา  

 
ดงันัน้ ความคุม้คา่ของการจาํคุกจงึอยูท่ีผ่ลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการจาํคุก หากการจาํคุก

สง่ผลกระทบเชงิป้องปรามสงูจรงิ และสามารถลดอนัตรายต่อสงัคมไดม้ากจรงิ กน็บัวา่คุม้คา่ แนวคดิ
นิตเิศรษฐศาสตรย์งัเชื่อดว้ยวา่ ผลประโยชน์จากการจาํคุกจะลดลงตามจาํนวนผูท้ีถู่กจาํคุกเพิม่ขึน้ 
เน่ืองจาก นกัโทษทีโ่ดนจาํคุกคนหลงัๆ (เชน่ นกัโทษคนทีล่า้น) มอีนัตรายน้อยกวา่นกัโทษทีถู่ก
จาํคุกคนแรกๆ ดงันัน้ หากมจีาํนวนนกัโทษในระบบคุกสงูมาก อาจสะทอ้นวา่ระดบัการจาํคุกที่
เป็นอยูเ่ป็นระดบัทีเ่กนิเลยกวา่ระดบัทีเ่หมาะสมสาํหรบัสงัคม (socially optimal level) ไปแลว้   

 
งานศกึษาของ Levitt (1998)20 เสนอแนวคดิทีน่่าสนใจวา่ เมือ่บทลงโทษในอาชญากรรม

ประเภทหน่ึงสงูขึน้ อาชญากรทัว่ไปจะเลอืกประกอบอาชญากรรมประเภทอื่นทดแทน เชน่ หากโทษ
ของการปลน้สงูขึน้ กจ็ะหนัไปขโมยของมากขึน้แทน แต่หากเป็นโทษจาํคุกซึง่จบัคนไปกกัขงัไว ้

                                                        
17 Marvell, T. and C. Moody. 1994. “Prison Population Growth and Crime Reduction”. Journal of Quantitative Criminology 
10, 109-140.  
18 Levitt, S.D. 1996. “The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation”. 
Quarterly Journal of Economics 111, 319-325. 
19 Kessler, D.P. and S.D. Levitt. 1999. “Using Sentence Enhancements to Distinguish between Deterrence and 
Incapacitation”. Journal of Law and Economics 17(1), 343-363.  
20 Levitt, S.D. 1998. “Why Do Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation, or Measurement Error?”. 
Economic Inquiry 36, 353-372.  
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อาชญากรจะไมส่ามารถเลอืกประกอบอาชญากรรมประเภทอื่นทดแทนได ้ สง่ผลใหจ้าํนวนการเกดิ
อาชญากรรมประเภทอื่นลดลงตามไปดว้ย เชน่ ถา้โทษจาํคุกของการปลน้สงูขึน้ อตัราการปลน้และ
อตัราการขโมยของจะลดลงทัง้คู ่Levitt พบวา่ สาํหรบัอาชญากรรมเฉพาะอยา่ง เชน่ การขม่ขนื การ
ลงโทษจาํคุกจะชว่ยลดปญัหาไดอ้ยา่งเตม็ที ่ สว่นการลงโทษจาํคุกในคดสีรา้งความเสยีหายเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิจะสง่ผลป้องปรามไดร้อ้ยละ 75 และการจาํคุกสง่ผลป้องปรามคดกีารปลน้ไดป้ระมาณรอ้ย
ละ 50  ในขณะทีง่านศกึษาของ Kuziemko and Levitt (2004)21 พบวา่ การลงโทษจาํคุกอาชญากร
คา้ยาเสพตดิสง่ผลชว่ยลดอาชญากรรมประเภทอื่นทีร่นุแรงน้อยกวา่ดว้ย  

 
2.3.4 โทษประหารชีวิต 
 

โทษประหารชวีติถูกมองวา่มพีลงัในการป้องปรามอาชญากรรมสงูทีส่ดุ เพราะเป็นการ
ลงโทษทีร่นุแรงทีส่ดุจนทาํใหผู้ค้นเกรงกลวัจนไมก่ลา้กระทาํความผดิ เปรยีบไดก้บัการกกัขงัผูก้ระทาํ
ความผดิใหพ้น้จากโลกไปอยา่งถาวร  

 
งานศกึษาเกีย่วกบัผลของโทษประหารชวีติมขีอ้สรปุคลา้ยกนัคอื การลงโทษประหารชวีติ

สง่ผลในเชงิป้องปรามอยา่งสงู งานศกึษาของ Ehrlich (1975)22 ซึง่ใชข้อ้มลูในชว่งปี 1932-1970 
พบวา่การประหารชวีติแต่ละครัง้สง่ผลชว่ยป้องปรามการฆาตกรรมประมาณ 1-8 ครัง้ ทัง้ยงัสง่ผล
สบืเน่ืองในการชว่ยลดคดปีลน้ชงิทรพัยแ์ละกระทาํอนัตรายต่อรา่งกายและทรพัยส์นิดว้ย  

 
ต่อมา งานศกึษาของ Katz et.al. (2003)23 ซึง่ใชข้อ้มลูระดบัรฐัของสหรฐัอเมรกิาในชว่ง 

1950-1990 พบวา่ โทษประหารชวีติไมม่ผีลกระทบต่ออตัราการเกดิอาชญากรรม แต่อตัราการตาย
ของนกัโทษในคุกกลบัมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัอตัราการเกดิอาชญากรรม กล่าวคอื หากอตัราการ
ตายของนกัโทษในคุกสงูขึน้ อตัราการเกดิอาชญากรรมมแีนวโน้มลดลง เพราะผูค้นหวาดกลวัวา่มี
ความสุม่เสีย่งสงูทีจ่ะเสยีชวีติในคุกหากกระทาํความผดิ    

 
 
 

                                                        
21 Kuziemko, I. and S.D. Levitt. 2004. “An Empirical Analysis of Imprisoning Drug Offenders”. Journal of Public Economics 
88 (9-10), 2043-2066.  
22 Ehrlich, I. 1975. “The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death”. American Economic Review 
65, 397-417.  
23 Katz et al. 2003. “Prison Conditions, Capital Punishment, and Deterrence”. American Law and Economics Review 5, 318-
343.  
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งานศกึษาของ Mocan and Gittings (2003)24 ใชข้อ้มลูระดบัรฐัของสหรฐัอเมรกิาในชว่งปี 
1977-1997 พบวา่ การประหารชวีติ 1 ครัง้ ชว่ยลดการฆาตกรรมลง 5 ครัง้ สว่นการลดโทษลง 1 
ครัง้ ทาํใหเ้กดิการฆาตกรรมเพิม่ขึน้ 5 ครัง้เชน่กนั กระนัน้ การประหารชวีติหรอืการลดโทษไมส่ง่ผล
กระทบต่ออาชญากรรมประเภทอื่น เชน่ การทาํรา้ยรา่งกาย การปลน้ชงิ และการบุกรกุทรพัยส์นิ   

 
งานศกึษาของ Dezhbakhsh et al. (2003)25 ใชข้อ้มลูรายปีในระดบัเมอืงของสหรฐัอเมรกิา 

พบวา่ การประหารชวีติแต่ละครัง้ชว่ยลดการฆา่คนตาย 18 ครัง้ โดยมคีวามคลาดเคลื่อน (margin of 
error) เทา่กบั 10 ซึง่ถา้หกัความคลาดเคลื่อนดงักล่าวออกอยา่งเตม็ทีก่จ็ะเหลอืผลกระทบ 8 ครัง้ 
ขอ้สรปุดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานของ Ehrlich สว่นงานของ Shepherd (2004)26 ซึง่ใชข้อ้มลูราย
เดอืนระดบัรฐัของสหรฐัอเมรกิาระหวา่งปี 1977-1999 พบวา่ การประหารชวีติ 1 ครัง้ชว่ยป้องปราม
การฆาตกรรม รวมถงึ crime of passion ได ้3 ครัง้ และผลกระทบมขีนาดเทา่เทยีมกนัทัง้ในกลุ่มคน
ผวิขาวและคนผวิดาํ 

 
ในปี 1999 มนีกัโทษถูกประหารจรงิ 98 คน ซึง่เป็นจาํนวนทีม่ากกวา่ทุกปีนบัตัง้แต่ปี 1976  

แต่คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของคนทีถู่กตดัสนิลงโทษประหารชวีติเทา่นัน้ สว่นในปี 2001 มนีกัโทษถูก
ประหารชวีติเพยีงแคร่อ้ยละ 1.8 ของผูไ้ดร้บัการลงโทษ แสดงใหเ้หน็วา่นกัโทษทีไ่ดร้บัโทษตายไมไ่ด้
ถูกประหารชวีติจรงิ ขณะทีจ่าํนวนนกัโทษทีเ่สยีชวีติในคุกกลบัสงูกวา่จาํนวนนกัโทษทีถู่กลงโทษ
ประหารชวีติเสยีอกี ทัง้น้ี งานวจิยัหลายชิน้ชีว้า่ อตัราการตายของนกัโทษในคุกต่างหากทีม่ี
ความสมัพนัธใ์นทางทีท่าํใหอ้ตัราการเกดิอาชญากรรมลดลง  

 
นอกจากนัน้ งานวจิยัหลายชิน้ยงัพบวา่ ความเสีย่งต่อการเสยีชวีติจากการเขา้รว่มประกอบ

อาชญากรรมกลบัสงูกวา่อตัราการถูกลงโทษประหารชวีติเสยีอกี Kennedy et al. (1996)27 ประมาณ
การวา่ ความตายจากความรนุแรงระหวา่งกลุ่มอาชญากรรมในเมอืงบอสตนัอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 1-2 
ต่อปี สว่นงานของ  Levitt and Venkatesh (2000)28 พบวา่อตัราการตายของกลุม่คา้ยาเสพตดิขา้ง
ถนนในเมอืงอยูท่ีร่อ้ยละ 7 สาํหรบัคนกลุม่น้ี ผลของการลงโทษประหารชวีติคงไมช่ว่ยป้องปรามการ

                                                        
24 Mocan, H.N. and R.K. Gittings. 2003. “Getting Off Death Row: Commuted Sentences and the Deterrence Effect of 
Capital Punishment”. Journal of Law and Economics 46, 453-478.  
25 Dezhbakhsh et al. 2003. “Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect? New Evidence from Postmoratorium Panel 
Data”. American Law and Economics Review 5(2), 344-376.  
26 Shepherd, J.M. 2004. “Murders of Passion, Execution Delays, and the Deterrence of Capital Punishment”. Journal of 
Legal Studies 33, 283-322.  
27 Kennedy et al. 1996. “Youth Violence in Boston: Serious Youth Offenders and a Use-Reduction Strategy”. Law and 
Contemporary Problems 59, 474-483.  
28 Levitt S.D. and S. Venkatesh. 2000. “An Economic Analysis of a Drug-Selling Gang’s Finances”. Quarterly Journal of 
Economics 115, 755-789.  
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ตดัสนิใจก่ออาชญากรรมไดม้าก เพราะมอีตัราความเสีย่งตํ่ากวา่ความเสีย่งต่อชวีติจากการประกอบ
อาชญากรรมเสยีอกี  
  
2.4 ขนาดของบทลงโทษทางอาญาท่ีเหมาะสม  
 

เน้ือหาในสว่นน้ีนําเสนอแนวคดิวา่ดว้ยคา่ปรบัทีเ่หมาะสม บทลงโทษจาํคุกทีเ่หมาะสม และ
การผสมผสานการลงโทษดว้ยคา่ปรบัรว่มกบัการจาํคุกอยา่งเหมาะสม 

 
2.4.1 ค่าปรบัท่ีเหมาะสม (Optimal Fine) 
 

หลกัเกณฑก์าํหนดคา่ปรบัทีเ่หมาะสม โดยสมมตวิา่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งสมบรูณ์ 
สามารถแยกพจิารณาภายใตห้ลกักาํหนดความรบัผดิ (Rule of Liability) 2 รปูแบบคอื หลกัความรบั
ผดิเดด็ขาด (Strict Liability) และหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ (Fault-based Liability) ไดด้งัน้ี 

 
(1) กรณีหลกัความรบัผิดเดด็ขาด (Strict Liability) 
หลกัความรบัผดิเดด็ขาดกาํหนดใหผู้ก่้อความเสยีหายตอ้งไดร้บัการลงโทษเมือ่เกดิความ

เสยีหายโดยเป็นผูร้บัภาระคา่เสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้โดยไมม่เีงือ่นไข เสมอืนวา่ความเสยีหายนัน้
เกดิขึน้กบัตนเอง กล่าวคอื ในการกาํหนดคา่ปรบัทีเ่หมาะสมภายใตห้ลกัความรบัผดิเดด็ขาดนัน้ 
คา่ปรบัทีเ่หมาะสมสาํหรบัการลงโทษผูก้ระทาํความผดิคอื คา่ปรบัในระดบัทีม่มีลูคา่เทา่กบัคา่ความ
เสยีหายทีผู่ก้ระทาํความผดิก่อขึน้ นบัรวมทัง้มลูคา่ทีเ่ป็นตวัเงนิและมลูคา่ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ แต่ทัง้น้ีตอ้ง
ไมม่ากไปกวา่มลูคา่ของสนิทรพัยห์รอืความมัง่คัง่ (Wealth) ของผูก้ระทาํความผดิ    

นัน่คอื  f* = h ; f* ≤ w  
โดยที ่ f* = คา่ปรบัทีเ่หมาะสม 
 h = มลูคา่ความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้  
 w = มลูคา่ของสนิทรพัยห์รอืความมัง่คัง่ของผูก้ระทาํความผดิ 
 
ตวัอยา่งเชน่ คา่ปรบัทีเ่หมาะสมในคดเีมาแลว้ขบัจนเกดิอุบตัเิหตุเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นตอ้งเสยีชวีติ

และบาดเจบ็ ตอ้งเทา่กบัมลูคา่ความเสยีหายทัง้หมดทีผู่ก้ระทาํความผดิก่อขึน้ เชน่ คา่สญูเสยีชวีติ 
คา่ทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย คา่รกัษาพยาบาล และคา่ทาํขวญัของผูบ้าดเจบ็ ฯลฯ  

 
สมมตวิา่ มลูคา่ความเสยีหายทัง้หมดเทา่กบั 2 ลา้นบาท คา่ปรบัทีเ่หมาะสมตอ้งเทา่กบั 2 

ลา้นบาท หากคา่ปรบัตํ่ากวา่ 2 ลา้นบาท จะเกดิการป้องปรามน้อยเกนิไป หากคา่ปรบัสงูกวา่ 2 ลา้น
บาท จะเกดิการป้องปรามมากเกนิไป หากทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมน้ีอยกวา่ 2 ลา้นบาท 
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ผูก้ระทาํความผดิตอ้งถูกลงโทษจาํคุกเพิม่เตมิในสดัสว่นทีเ่สมอืนเป็นการชดเชยเงนิคา่ปรบัในสว่นที่
ตนไมม่คีวามสามารถในการจา่ย  

 
(2) กรณีหลกัความรบัผิดบนฐานความผิด (Fault-based Liability) 
ภายใตห้ลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ ผูก่้อความเสยีหายไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผดิและรบัการ

ลงโทษเสมอไป แต่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกฎหมาย  ตามแนวคดิทฤษฎ ี เงือ่นไขหน่ึงของสถานการณ์
ทีผู่ก่้อความเสยีหายไมต่อ้งรบัผดิแมจ้ะเกดิความเสยีหายกค็อื กรณทีีม่ลูคา่ของผลประโยชน์
คาดคะเนจากการกระทาํหน่ึงสงูกวา่ตน้ทุนคาดคะเนหรอือนัตรายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระทาํ
นัน้  

 
สมมตวิา่ g’ คอืระดบัผลไดท้ีเ่ทา่กบัระดบัความเสยีหายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ซึง่เป็นระดบัผลได้

ข ัน้ตํ่าทีท่าํใหไ้มต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย (Threshold level of gain under the fault-based 
sanctioning rule) หาก g ≥ g’ บุคคลจะตดัสนิใจกระทาํการทีส่รา้งความเสยีหาย โดยทีไ่มต่อ้งรบัผดิ 
ไมว่า่ g จะมคีา่เทา่ใดกต็าม แต่หาก g < g’ เขาจะตดัสนิใจกระทาํการทีส่รา้งความเสยีหายกต่็อเมือ่ g 
> f หรอืผลไดจ้ากการกระทาํตอ้งมมีลูคา่มากกวา่คา่ปรบัทีต่อ้งจา่ยจากการถูกลงโทษตามกฎหมาย  

 
คา่ปรบัทีเ่หมาะสมในกรณทีีบุ่คคลตอ้งรบัผดิตามฐานความผดิคอืคา่ปรบัทีส่ะทอ้นมลูคา่

ความเสยีหายทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ (f* = g’* = h) หาก g < h เขาจะมคีวามผดิตามกฎหมายเมือ่กระทาํ
ความเสยีหาย และจะถูกปรบัเทา่กบั h ดงันัน้ เขาจะเลอืกไมก่ระทาํการทีส่รา้งความเสยีหาย เพราะ
ไมคุ่ม้เงนิคา่ปรบั แต่หาก g ≥ h เขาจะไมม่คีวามผดิตามกฎหมายเมือ่กระทาํความเสยีหาย จงึไม่
ตอ้งเสยีคา่ปรบั และจะตดัสนิใจกระทาํการทีส่รา้งความเสยีหาย สรปุแลว้ เงือ่นไขทีนํ่ามาซึง่
พฤตกิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ (First-best behavior) คอื การกาํหนดให ้g’ > h โดยที ่f = h หรอื 
g’ = h โดยที ่f > h นัน่เอง  

 
ตวัอยา่งเชน่ หากมลูคา่ของความเสยีหายคาดคะเนจากการกระทาํหน่ึงเทา่กบั 10,000 บาท 

ขณะทีผ่ลไดค้าดคะเนจากการกระทาํนัน้มมีลูคา่ 6,000 บาท การกระทาํดงักล่าวไมใ่ชก่ารกระทาํทีพ่งึ
ปรารถนาและผูก้ระทาํถอืวา่มคีวามผดิภายใตห้ลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ โดยบทลงโทษที่
เหมาะสมในกรณน้ีีตอ้งเทา่กบัมลูคา่ของอนัตรายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ นัน่คอื 10,000 บาท  หาก
คา่ปรบัอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมดงักล่าว บุคคลนัน้กจ็ะตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะไมก่ระทาํการสรา้งความ
เสยีหาย เน่ืองจาก ไมก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์สทุธแิก่ตนเองจงึไมคุ่ม้คา่ทีจ่ะทาํ แต่หากคา่ปรบัอยูใ่น
ระดบัตํ่ากวา่มลูคา่ของผลไดท้ีค่าดวา่จะได ้ (6,000 บาท) เขาจะตดัสนิใจกระทาํความเสยีหาย เพราะ
คุม้ทีจ่ะทาํ  
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แต่หากผลไดค้าดคะเนจากการกระทาํความเสยีหายมมีลูคา่สงูถงึ 15,000 บาท ซึง่มากกวา่
ความเสยีหายทีก่่อขึน้มลูคา่ 10,000 บาท ในกรณน้ีีจะถอืวา่ผูก้ระทาํไมม่คีวามผดิตามหลกัความรบั
ผดิบนฐานความผดิ ซึง่เขาจะตดัสนิใจกระทาํการดงักล่าวแน่นอน และไมต่อ้งรบัภาระคา่เสยีหายที่
เกดิขึน้จากการกระทาํมลูคา่ 10,000 บาทแต่อยา่งใด    

 
การกาํหนดอตัราคา่ปรบัในระดบัทีเ่หมาะสมภายใตห้ลกัความรบัผดิบนฐานความผดิจงึตอ้ง

พจิารณาผลไดท้ีเ่กดิจากการกระทาํประกอบดว้ย โดยเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมาย ซึง่ทาํ
ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายของรฐัยากลาํบากและซบัซอ้นกวา่กรณขีองหลกัความรบัผดิเดด็ขาดซึง่มี
การลงโทษเมือ่เกดิความเสยีหายทุกกรณ ี สว่นกรณขีองหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ รฐัตอ้ง
กาํหนดเงือ่นไขหรอืเกณฑม์าตรฐานของกฎหมายทีจ่ะกาํหนดวา่เมือ่ใดจงึจะถอืวา่ตอ้งรบัผดิตาม
กฎหมาย และจะตอ้งพจิารณาจากพฤตกิรรมจรงิของผูส้รา้งความเสยีหายวา่ละเมดิเงือ่นไขตาม
กฎหมายดงักล่าวหรอืไมก่่อนตดัสนิลงโทษต่อไป 

 
สาํหรบัการปรบัเงนิภายใตห้ลกัความรบัผดิทัง้สองกรณี หากการปรบัเงนิมตีน้ทุนในการ

บรหิารจดัการ คา่ปรบัทีเ่หมาะสมตอ้งรวมตน้ทุนในการบรหิารจดัการเขา้ไปดว้ย ทัง้น้ี ตน้ทุนในการ
บรหิารจดัการการปรบัเงนิจะมคีา่น้อยกวา่ในกรณขีองหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิเมือ่
เปรยีบเทยีบกบักรณหีลกัความรบัผดิเดด็ขาด เพราะไมไ่ดเ้กดิการลงโทษขึน้เสมอเมือ่มคีวาม
เสยีหายเกดิขึน้ 
 

2.4.2 บทลงโทษจาํคกุท่ีเหมาะสม (Optimal Imprisonment)  
 

การตดัสนิใจวา่จะลงโทษจาํคุกเป็นระยะเวลาเทา่ใดกม็หีลกัเกณฑก์ารพจิารณาใกลเ้คยีงกบั
กรณขีองการกาํหนดคา่ปรบัทีเ่หมาะสม  

 
(1) กรณีหลกัความรบัผิดเดด็ขาด (Strict Liability) 
ภายใตห้ลกัความรบัผดิเดด็ขาด ระยะเวลาของโทษจาํคุกตอ้งพจิารณาทัง้ทางดา้น (1) 

ผลประโยชน์ของการจาํคุกทีม่สีว่นชว่ยใหผู้ค้ดิกระทาํความผดิตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะไมก่ระทาํความผดิ
เน่ืองจากตน้ทุนคาดคะเนจากการถูกลงโทษมากกวา่ประโยชน์คาดคะเนทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการก่อ
อาชญากรรม และทางดา้น (2) ตน้ทุนของการจาํคุก เพราะการจาํคุกมตีน้ทุนในการดแูลรกัษาระบบ
คุกดว้ย นอกเหนือจากตน้ทุนสว่นตวัทีต่กกบัผูถู้กจาํคุก  
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ดงันัน้ การตดัสนิใจเลอืกระยะเวลาของการลงโทษจาํคุกทีเ่หมาะสมตอ้งพจิารณาทัง้ดา้น
ผลประโยชน์สว่นเพิม่และตน้ทุนสว่นเพิม่จากการตดัสนิใจจาํคุกเพิม่ขึน้ทลีะหน่วย เพือ่ใหส้งัคมบรรลุ
ระดบัสวสัดกิารสงัคมสงูสดุ ระยะเวลาของการจาํคุกทีเ่หมาะสมคอืระดบัทีท่าํใหผ้ลประโยชน์สว่นเพิม่
เทา่กบัตน้ทุนสว่นเพิม่  

 
หากตดัสนิใจลงโทษจาํคุกในระดบัทีต่น้ทนุสว่นเพิม่มากกวา่ผลประโยชน์สว่นเพิม่ถอืวา่เป็น

การจาํคุกทีม่ากเกนิไปหรอืเป็นการป้องปรามมากเกนิไป (overdeterrence) ซึง่สรา้งตน้ทุนแก่สงัคม
มากเกนิไป แต่หากตดัสนิใจลงโทษจาํคุกในระดบัทีผ่ลประโยชน์สว่นเพิม่ยงัคงมากกวา่ตน้ทุนสว่น
เพิม่กถ็อืวา่เป็นการจาํคุกทีน้่อยเกนิไปหรอืเป็นการป้องปรามน้อยเกนิไป (underdeterrence) ซึง่
ลงโทษผูก้ระทาํความผดิน้อยเกนิไป การจาํคุกมากขึน้อกีจะทาํใหผ้ลประโยชน์ตกแก่สงัคมเพิม่มาก
ขึน้  

 
(2) กรณีหลกัความรบัผิดบนฐานความผิด (Fault-based Liability) 
ในกรณขีองการลงโทษทีม่ตีน้ทุนต่อสงัคม การลงโทษจาํคุกตามหลกัความรบัผดิเดด็ขาดไม่

อาจนําพาใหส้งัคมบรรลุระดบัสวสัดกิารสงูสดุได ้ เน่ืองจาก ผูก้ระทาํความผดิถูกกาํหนดใหต้อ้งรบัผดิ
และถูกลงโทษโดยไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์สทุธขิองสงัคม ทัง้ทีก่ารลงโทษนัน้อาจก่อใหเ้กดิภาระ
ตน้ทุนต่อสงัคมจาํนวนมากกต็าม ขณะทีก่ารลงโทษจาํคุกตามหลกัความรบัผดิบนฐานความผดิ
สามารถนําพาสงัคมสูร่ะดบัสวสัดกิารสงัคมสงูสดุได ้ เน่ืองจาก การจาํคุกจะเกดิขึน้ภายใตเ้งือ่นไขที่
ผลไดจ้ากการกระทาํความเสยีหายตํ่ากวา่มลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการกระทาํนัน้ 
(g < h) เทา่นัน้ ในกรณดีงักล่าว ผูส้รา้งความเสยีหายจะถูกลงโทษจาํคุกเทา่กบั h สว่นในกรณทีี่
ผลประโยชน์จากการกระทาํสงูกวา่มลูคา่ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการกระทาํนัน้ (g > h) เขากจ็ะ
ไมถ่อืวา่มคีวามผดิและไมถ่กูลงโทษจาํคกุ ซึง่ไมส่ิน้เปลอืงทรพัยากรของสงัคม  

 
ดงันัน้ ในกรณทีีว่ธิกีารลงโทษสรา้งตน้ทุนสงูต่อสงัคม การลงโทษตามหลกัความรบัผดิบน

ฐานความผดิเป็นทางเลอืกทีด่กีวา่การลงโทษตามหลกัความรบัผดิชอบเดด็ขาด เมือ่พจิารณาในมติิ
ดา้นสวสัดกิารสงัคม  

 

2.4.3 การลงโทษแบบผสมผสาน 
 

ในกรณทีีม่กีารผสมผสานบทลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ คา่ปรบั เขา้กบับทลงโทษทีไ่มเ่ป็นตวั
เงนิ เชน่ การจาํคุก หลกัคดิเบือ้งตน้ของนิตเิศรษฐศาสตรค์อื ควรใชก้ารลงโทษดว้ยคา่ปรบัก่อน 
เน่ืองจาก ไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนต่อสงัคมสงูดงัเชน่การจาํคุก โดยตัง้ระดบัคา่ปรบัใหส้งูจนสามารถ
ชดเชยมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ในกรณทีีส่นิทรพัยห์รอืความมัง่คัง่ของผูก้ระทาํความผดิมเีพยีง
พอทีจ่ะจา่ยคา่ปรบักไ็มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งลงโทษจาํคุก แต่ในกรณทีีม่ลูคา่ความเสยีหายที่
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ผูก้ระทาํความผดิก่อมมีลูคา่สงูเกนิกวา่มลูคา่สนิทรพัยห์รอืความมัง่คัง่ของผูก้ระทาํความผดิ กต็อ้งนํา
บทลงโทษจาํคุกเขา้มาเสรมิเพิม่เตมิเพือ่มใิหเ้กดิสภาพของการป้องปรามในระดบัตํ่าเกนิไป   

 

2.5  ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของบทลงโทษและโอกาสในการถกูจบักมุผูก้ระทาํความผิด
มาลงโทษ 

 
ภายใตก้รอบการวเิคราะหข์องนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม ประเดน็

หน่ึงทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสองปจัจยัหลกัทีร่ว่มกนักาํหนดระดบัการป้องปราม
อาชญากรรม (level of deterrence) หรอืคา่ปรบัทีอ่าชญากรคาดคะเนไว ้ (expected fine) นัน่คอื 
ขนาดของบทลงโทษ และ โอกาสในการจบักุมคนรา้ยมาดาํเนินคดแีละลงโทษ 

 
2.5.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างการกาํหนดขนาดของบทลงโทษกบัโอกาสในการจบักมุผูก้ระทาํ

ความผิด 
 

สมมตใิหร้ะดบัการป้องปรามอาชญากรรมคงที ่ โดยมมีลูคา่ของคา่ปรบัคาดคะเนเทา่กบั 
1,000 บาท มลูคา่ดงักล่าวอาจมทีีม่าจากหลายกรณ ีเชน่   

• กรณทีีต่อ้งเสยีคา่ปรบั 1,000 บาท หากตอ้งถูกจบักุมทุกครัง้ทีก่ระทาํความผดิ 
(ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสในการถูกจบักุมเทา่กบั 1)  

• กรณทีีต่อ้งเสยีคา่ปรบั 10,000 บาท หากโอกาสในการถูกจบักุมมาลงโทษมแีค ่0.1  

• กรณทีีต่อ้งเสยีคา่ปรบัสงูถงึ 1,000,000 บาท แต่โอกาสถูกจบักุมมอียูน้่อยมากเพยีง 
0.001 เทา่นัน้  

 
ทัง้ 3 กรณตีวัอยา่งขา้งตน้ใหม้ลูคา่ของคา่ปรบัคาดคะเน 1,000 บาท เทา่กนัทุกกรณี 

(1x1,000 = 0.1x10,000 = 0.001x1,000,000 = 1,000 บาท)  หากผูก้ระทาํความผดิมลีกัษณะเป็น
กลางต่อความเสีย่ง (risk neutral) จะมคีวามรูส้กึไมแ่ตกต่าง (indifferent) ระหวา่งทัง้ 3 กรณ ีนัน่คอื 
แมส้ว่นผสมของขนาดของบทลงโทษและโอกาสในการถูกจบักุมจะแตกต่างกนั แต่กใ็หม้ลูคา่ของ
คา่ปรบัคาดคะเนเทา่กนั ซึง่สง่ผลต่อการป้องปรามการก่ออาชญากรรมเทา่กนั  

 
ในกรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิมลีกัษณะเป็นกลางต่อความเสีย่ง และโอกาสในการจบักุมคนรา้ย

มาดาํเนินคดมีคีา่คงที ่ คา่ปรบัทีเ่หมาะสมจะมคีา่เทา่กบัมลูคา่ของความเสยีหายหารดว้ยโอกาสใน
การจบักุม (f* = h / p) หรอือกีนยัหน่ึง คา่ปรบัทีค่าดคะเนจะเทา่กบัมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ (f* 
x p = h)   
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สว่นในกรณทีีโ่อกาสในการจบักุมคนผดิมาลงโทษสามารถปรบัเปลีย่นได ้ การกาํหนดคา่ปรบั
หรอืบทลงโทษทีเ่หมาะสมของสงัคมตอ้งผสมผสานขนาดของคา่ปรบัและโอกาสในการจบักุมคนผดิ
มาลงโทษอยา่งลงตวั  ในกรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิมลีกัษณะเป็นกลางต่อความเสีย่ง ภายใตม้ลูคา่ของ
คา่ปรบัคาดคะเนทีเ่ทา่กนั ซึง่หมายความถงึระดบัการป้องปรามอาชญากรรมทีเ่ทา่กนั หากโอกาสใน
การจบัตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษมน้ีอย คา่ปรบัตอ้งสงูขึน้มากเพือ่เป็นการขูใ่หค้นไมก่ลา้กระทาํ
ความผดิ แต่หากกฎหมายกาํหนดคา่ปรบัไวใ้นระดบัตํ่า กระบวนการยตุธิรรมตอ้งสรา้งโอกาสในการ
จบัคนผดิมาลงโทษไดส้งู มเิชน่นัน้ กฎหมายกจ็ะไมม่ผีลป้องปรามอาชญากรรม ดงันัน้ ขนาดของ
คา่ปรบัและความน่าจะเป็นในการจบักุมอาชญากรมาลงโทษจงึแปรผกผนักนั  

 
กระนัน้ ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ คนมกัมลีกัษณะไมช่อบความเสีย่งหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่ง 

(risk aversion) บุคคลลกัษณะน้ีจะมคีวามรูส้กึแตกต่างระหวา่ง 3 กรณตีวัอยา่งขา้งตน้ โดยจะให้
คุณคา่กบัขนาดของคา่ปรบัในการตดัสนิใจเป็นสาํคญั ไมว่า่โอกาสในการถูกจบักุมจะมากน้อย
เพยีงใด แมก้ารถูกปรบั 1,000,000 บาท มโีอกาสเพยีงน้อยนิด กไ็มก่ลา้เสีย่งกระทาํความผดิ เพราะ
กลวัคา่ปรบัราคาแพงลิว่ พฤตกิรรมจะตอบสนองตามขนาดของคา่ปรบั เชน่น้ีแลว้ ผลในการป้อง
ปรามของทัง้ 3 กรณขีา้งตน้ (ซึง่ต่างกใ็หม้ลูคา่ของคา่ปรบัคาดคะเนเทา่กนั) จงึไมเ่ทา่กนั โดยกรณทีี่
คา่ปรบัอยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุจะสง่ผลต่อการป้องปรามอาชญากรรมมากทีส่ดุ    

 
ในกรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิมลีกัษณะไมช่อบความเสีย่ง คา่ปรบัทีเ่หมาะสมมแีนวโน้มทีจ่ะมี

มลูคา่น้อยลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิมลีกัษณะเป็นกลางต่อความเสีย่ง  เพราะ
ขนาดของคา่ปรบัทีเ่หมาะสมทีล่ดลงนัน้กส็ามารถสง่ผลป้องปรามการกระทาํความผดิในระดบัทีพ่งึ
ปรารถนาไดแ้ลว้ เพราะคนกลวัความเสีย่งมพีฤตกิรรมตอบสนองต่ออตัราคา่ปรบัในระดบัสงู เมือ่เป็น
เชน่น้ี ระดบัการเลอืกโอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษทีเ่หมาะสมมแีนวโน้มทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ในกรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิมลีกัษณะไมช่อบความเสีย่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณทีีผู่ก้ระทาํ
ความผดิเป็นกลางต่อความเสีย่ง 
 

2.5.2  ระบบการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ: การเพ่ิมขนาดของบทลงโทษเหนือการเพ่ิมโอกาส
ในการจบักมุ  

 
หากวเิคราะหต์น้ทุนของการเพิม่ขนาดของบทลงโทษและการเพิม่โอกาสในการจบักุมคนรา้ย

มาลงโทษจะพบวา่ การปรบัเงนิไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนต่อสงัคมมากนกั เพราะเป็นการถ่ายโอนทรพัยส์นิ
จากผูก้ระทาํความผดิสูภ่าครฐั ตน้ทุนสาํคญัคอืตน้ทนุในการจดัเกบ็คา่ปรบั ซึง่ขึน้อยูก่บัขนาดของ
คา่ปรบั กล่าวคอื ถา้คา่ปรบัมมีลูคา่สงู ตน้ทุนในการจดัเกบ็คา่ปรบักส็งูขึน้ตามไปดว้ย  
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ในขณะทีก่ารเพิม่โอกาสในการจบักุมอาชญากรมาลงโทษมตีน้ทุนต่อสงัคม เน่ืองจาก มี
ตน้ทุนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เชน่ ตอ้งจา้งตํารวจมากขึน้ ตอ้งลงทุนในเทคโนโลยแีละอุปการณ์
มากขึน้ ตอ้งจา่ยตน้ทุนในการบรหิารจดัการในกระบวนการยตุธิรรมมากขึน้ เป็นตน้ ซึง่ไมแ่น่วา่ 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กดิขึน้จากการเพิม่ความน่าจะเป็นในการจบัคนรา้ยมาลงโทษจะคุม้คา่กบั
ผลประโยชน์สว่นเพิม่หรอืไม ่ 

 
ดงันัน้ แนวคดินิตเิศรษฐศาสตร ์ดงัตวัอยา่งงานศกึษาของ Becker (1968)29 และ Polinsky 

and Shavell (1979)30 จงึเสนอวา่ ระบบการลงโทษทีพ่งึปรารถนาของสงัคม (มปีระสทิธภิาพ) คอื 
การกาํหนดคา่ปรบัในระดบัทีส่งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ (รวมถงึการกาํหนดโทษจาํคุกทีส่งูทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปไดด้ว้ยเชน่กนั ในกรณทีีจ่าํเป็นตอ้งกาํหนดโทษจาํคุก) เพือ่ใชบ้ทลงโทษเป็นเครือ่งมอืใน
การป้องปรามการกระทาํความผดิ แทนทีจ่ะมุง่เน้นการลงทุนใชจ้า่ยดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่
เพิม่โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ เน่ืองจากวธิแีรกชว่ยประหยดัทรพัยากรในการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย และสรา้งตน้ทุนต่อสงัคมไมม่ากเหมอืนเชน่วธิหีลงั   

 
ขอ้เสนอดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีโ่อกาสใน

การจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษเป็นเยีย่งอยา่งไมใ่หค้นอื่นกระทาํตามมรีะดบัความน่าจะเป็น
คอ่นขา้งตํ่า  

 

2.5.3 โอกาสในการจบัตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษในคดีอาญา  
 

งานศกึษาวจิยัหลายชิน้ชีว้า่ การบงัคบัใชก้ฎหมายโดยรฐัสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผดิมา
ลงโทษไดน้้อย หรอืมโีอกาสความน่าจะเป็นในการจบักุมคนรา้ยมตีํ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่คดี
อาชญากรรม รวมถงึคดจีราจร และคดภีาษ ี ขอ้มลูจากกระทรวงยตุธิรรมสหรฐัอเมรกิาในปี 1997 ชี้
วา่ โอกาสในการจบัโจรขโมยสนิคา้มาลงโทษมเีพยีงรอ้ยละ 13.8 โจรขโมยรถยนต ์ รอ้ยละ 14 คน
ลอบวางเพลงิ รอ้ยละ 16.5 สว่นงานศกึษาของ Kenkel (1993)31 ประมาณการวา่ โอกาสในการจบัคน
เมาแลว้ขบัมาลงโทษมเีพยีงรอ้ยละ 0.003 เทา่นัน้  

 
โอกาสในการจบักุมทีม่คีา่ตํ่ามากสะทอ้นวา่ หากเลอืกแนวทางในการป้องปรามอาชญากรรม

ดว้ยการลงทนุดา้นทรพัยากรเพือ่เพิม่โอกาสในการจบักุมจกัตอ้งใชเ้งนิทุนสงูมาก โดยทีไ่มม่ี
หลกัประกนัถงึประสทิธผิลในการลงทุนดงักล่าว ทัง้น้ี ควรกล่าวดว้ยวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายที่

                                                        
29 อา้งแลว้ 
30 Polinsky, A.M. and S. Shavell. 1979. “The Optimal Tradeoff  Between the Probability and Magnitude of Fines”. American 
Economic Review 68, 880-891.  
31 Kenkel, D.S. 1993. “Do Drunk Drivers Pay Their Way? A Note on Optimal Penalties for Drunk Driving”. Journal of Health 
Economics 12, 137-149.  
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เหมาะสม (optimal enforcement) มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารป้องปรามตํ่ากวา่ระดบัทีค่วรจะเป็น เน่ืองจาก
มแีรงจงูใจในการประหยดัทรพัยากรในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 
2.5.4  ผลลพัธจ์ากการเพ่ิมกาํลงัเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 
 

ตน้ทุนอกีดา้นหน่ึงของการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ขึน้คอื การสญูเสยีทรพัยากรของ
สงัคม เพราะการเพิม่โอกาสในการจบักุมคนรา้ยมาดาํเนินคดจีาํเป็นตอ้งเพิม่กาํลงัหรอืเพิม่การ
ทาํงานของเจา้หน้าทีต่ํารวจ งานศกึษาเชงิประจกัษ์หลายชิน้พยายามวดัผลกระทบจากการเพิม่กาํลงั
ของเจา้หน้าทีต่ํารวจต่อการลดอาชญากรรม งานศกึษาเชงิประจกัษ์ในชว่งแรกไมพ่บความสมัพนัธ์
ระหวา่งกาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจกบัอตัราการเกดิอาชญากรรม แต่งานศกึษาเชงิประจกัษ์ในชว่งหลงั ซึง่
มกีารพฒันาเทคนิคทางสถติ ิ พบความสมัพนัธท์างสถติริะหวา่งตวัแปรทัง้สอง โดยการเพิม่กาํลงั
เจา้หน้าทีต่ํารวจสง่ผลต่อการลดอตัราการเกดิอาชญากรรมไดจ้รงิ    

 
งานศกึษาชิน้แรกๆ ทีพ่ยายามตอบคาํถามเรือ่งผลกระทบของการเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจ

กบัอตัราการเกดิอาชญากรรมคอื งานของ Kelling et.al. (1974)32 ซึง่ศกึษาขอ้มลูในเมอืงแคนซสัซติี ้
สหรฐัอเมรกิาในชว่งระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งเขตพืน้ทีเ่ป็น 3 สว่น สว่นแรก มกีาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจ
และความถีใ่นการออกตรวจตราพืน้ทีใ่นระดบัมาตรฐาน สว่นที ่ 2 มกีาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจมากขึน้ 
และออกตรวจตราพืน้ทีถ่ีข่ ึน้ และสว่นที ่3 มกีาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจตํ่ากวา่มาตรฐาน และไมม่กีารออก
ตรวจตราพืน้ทีเ่ลย ผลการศกึษาพบวา่ ไมพ่บความแตกต่างทางสถติอิยา่งมนียัสาํคญัของระดบัการ
เกดิอาชญากรรมในแต่ละพืน้ทีซ่ึง่มกีาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจแตกต่างกนั  

 
งานศกึษาในชว่งต่อมาอยา่งงานของ Cameron (1988)33 ซึง่เปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์

ระหวา่งกาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจกบัอตัราการเกดิอาชญากรรมในพืน้ทีต่่างกนัในชว่งเวลาเดยีวกนั ให้
ขอ้สรปุคลา้ยกนัคอื ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสถติริะหวา่งอตัรากาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจกบัอตัราการเกดิ
อาชญากรรม ขอ้คน้พบเหล่าน้ีคลา้ยจะปฏเิสธแนวคดิทฤษฎทีีว่า่หากเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจจะ
ชว่ยลดอตัราการเกดิอาชญากรรม แต่ Fisher and Nagin (1978)34 ชีว้า่ ผลลพัธเ์หล่าน้ีมปีญัหาใน
เชงิสถติทิีเ่รยีกวา่ Simultaneity Bias เน่ืองจาก อตัราการเกดิอาชญากรรมมสีว่นกาํหนดอตัรากาํลงั
เจา้หน้าทีต่ํารวจไปดว้ยพรอ้มกนั ไมใ่ชแ่คอ่ตัรากาํลงัเจา้หน้าทีต่าํรวจเป็นตวักาํหนดอตัราการเกดิ
อาชญากรรมเพยีงทศิทางเดยีว เมือ่ความสมัพนัธข์องทัง้สองตวัแปรมลีกัษณะซบัซอ้นและขึน้ต่อกนั

                                                        
32 Kelling et al. 1974. The Kansas City Preventative Patrol Experiment: A Summary Report. Police Foundation. Washington, 
DC.  
33 Cameron, S. 1988. “The Economics of Deterrence: A Survey of Theory and Evidence”. Kyklos 41, 301-323.   
34 Fisher, F. and D. Nagin. 1978. “On the Feasibility of Identifying the Crime Function in a Simultaneous Equation Model of 
Crime and Sanctions”. In Bluestein, A. et al. (Eds.). Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal 
Sanctions on Crime Rates. National Academy of Sciences, Wahsington, DC. 361-399.  
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และกนัเชน่น้ี จงึจาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาเทคนิคเชงิสถติทิีก่า้วหน้าขึน้ เพือ่ทาํใหก้ารประมาณคา่มี
ความเทีย่งตรงมากขึน้ 

 
งานศกึษาในชว่งหลงัตัง้แต่ทศวรรษ 1990 จงึมกีารพฒันาเทคนิคทางสถติ ิ โดยเปลีย่นมา

ทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มลูของหลายเขตพืน้ทีใ่นหลายชว่งเวลาซึง่กนิเวลายาวนานนบั 2 
ทศวรรษ ต่างจากงานศกึษาในชว่งแรกทีศ่กึษาขอ้มลูในพืน้ทีเ่ดยีวในชว่งเวลาเดยีว และงานศกึษา
ในชว่งทีส่องทีศ่กึษาขอ้มลูในหลายพืน้ทีแ่ต่อยูใ่นชว่งเวลาเดยีว ขอ้มลูทีก่วา้งขวางขึน้และการพฒันา
เทคนิคทางสถติทิีช่ว่ยแกป้ญัหา Simultaneity Bias ทาํใหผ้ลการประมาณการแมน่ยาํใกลเ้คยีงความ
จรงิมากขึน้  

 
งานศกึษาในชว่งหลงัโดยทัว่ไปพบวา่ การเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่าํรวจสง่ผลในการป้องปราม

อาชญากรรม โดยเป็นสาเหตุใหอ้ตัราการเกดิอาชญากรรมลดลงในชว่งเวลาต่อมา งานศกึษาของ  
Marvell and Moody (1996)35 และงานของ Levitt (1997)36 แสดงผลการศกึษาทีส่อดคลอ้งกนั โดย
พบวา่ การเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่ํารวจรอ้ยละ 10 ทาํใหอ้ตัราการเกดิอาชญากรรมลดลงรอ้ยละ 3-10 
เชน่เดยีวกบังานศกึษาของ Corman and Mocan (2000)37 ซึง่ไดข้อ้สรปุวา่ การเพิม่กาํลงัตํารวจรอ้ย
ละ 10 ทาํใหอ้ตัราอาชญากรรมลดลงรอ้ยละ 10 

 
นอกจากนัน้ งานวจิยัในกลุ่มน้ี ยงัชีว้า่การเพิม่กาํลงัเจา้หน้าทีต่าํรวจในเขตเมอืงก่อใหเ้กดิ

ผลประโยชน์สทุธสิว่นเพิม่แก่สงัคม หรอืมคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัตน้ทุนสว่นเพิม่ทีส่งูขึน้ เชน่น้ีแลว้ 
นโยบายการเพิม่เจา้หน้าทีต่ํารวจจงึมปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิในระดบัสงัคมสว่นรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Marvell, T. and C. Moody. 1996. “Specitfication Problems, Police Levels, and Crime Rates”. Criminology 34, 609-646.  
36 Levitt, S.D. 1997. “Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime”. American Economic 
Review 87(3), 270-290.  
37 Corman, H. and H.N. Mocan. 2000. “A Time-Series Analysis of Crime and Drug Use in New York City”. American 
Economic Review 90, 584-604.  
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2.5.5  อตัราค่าปรบัท่ีเหมาะสมในโลกแห่งความจริง  
 

ในโลกแหง่ความเป็นจรงิพบวา่ คา่ปรบัทีเ่หมาะสมไมค่อ่ยสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎทีีว่า่
คา่ปรบัตอ้งสะทอ้นมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการกระทาํความผดิ บา้งกส็งูเกนิไป บา้งกต็ํ่า
เกนิไป ทาํใหเ้กดิการป้องปรามอาชญากรรมทีม่ากเกนิไปและน้อยเกนิไปจากระดบัสวสัดกิารสงัคม
สงูสดุ   

 
ในหลายกรณ ี บทลงโทษอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู โดยมลูคา่ของการลงโทษสงูกวา่ความ

เสยีหาย ตวัอยา่งเชน่ บทลงโทษโจรขโมยของมมีลูคา่มากกวา่สิง่ของทีข่โมย บทลงโทษการจอดรถ
ซอ้นคนัมมีลูคา่สงูกวา่ตน้ทนุจากการจราจรตดิขดั เป็นตน้  

 
กระนัน้ ในหลายกรณ ี ภาครฐัสามารถลดตน้ทุนการบงัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยการเพิม่คา่ปรบั

ใหส้งูยิง่ขึน้ไปอกี เพราะคา่ปรบัในระบบปจัจุบนัยงัคงตํ่ามากเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัยข์องผูก้ระทาํ
ความผดิ เชน่ คา่ปรบักรณจีา่ยภาษไีมค่รบถว้นในสหรฐัอเมรกิาคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจาํนวนภาษทีี่
ไมไ่ดจ้า่ย เงนิคา่ปรบัในกรณทีีบ่รษิทัละเมดิกฎระเบยีบวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยัของ
พนกังานมมีลูคา่น้อยมากเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัยข์องบรษิทั ในกรณเีหล่าน้ี ภาครฐัควรขึน้คา่ปรบัให้
สงูขึน้เป็นเทา่ทว ี ซึง่จะชว่ยลดตน้ทุนและประหยดัทรพัยากรในการบงัคบัใชก้ฎหมายลงไดม้าก 
ขณะทีย่งัสามารถรกัษาระดบัการป้องปรามใหเ้ทา่กบัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั  

 
ในหลายกรณ ี คา่ปรบัยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ามากเมือ่เทยีบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เชน่ งาน

ของ Kenkel (1993)38 ชีว้า่ คา่ปรบัคาดคะเนทีค่นเมาแลว้ขบัตอ้งจา่ยมคีา่เพยีง 1 ใน 4 ของความ
เสยีหายคาดคะเนจากการเมาแลว้ขบั (คา่ปรบัคาดคะเนมคีา่ 12.82 เหรยีญสหรฐั เทยีบกบัคา่ความ
เสยีหายคาดคะเน 47.77 เหรยีญสหรฐั) ในกรณเีหล่าน้ี หากคา่ปรบัยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า กจ็าํเป็นตอ้ง
ลงทุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ หรอืมเิชน่นัน้ ตอ้งเพิม่คา่ปรบัให้
สงูขึน้จนถงึระดบัทีส่อดคลอ้งกบัความเสยีหายทีผู่ก้ระทาํความผดิก่อขึน้  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
38 อา้งแลว้ 
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2.6  การป้องปรามส่วนเพ่ิม (Marginal Deterrence) 
 
บทลงโทษทีเ่หมาะสมตอ้งคาํนึงถงึแนวคดิการป้องปรามสว่นเพิม่ดว้ย หลกัการป้องปราม

อาชญากรรมตอ้งกาํหนดบทลงโทษใหแ้ตกต่างกนัตามประเภทของอาชญากรรมทีม่รีะดบัความ
รนุแรงและความเสยีหายไมเ่ทา่กนั กล่าวคอื ตอ้งกาํหนดบทลงโทษคาดคะเนใหเ้ทา่กบัมลูคา่ความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัระดบัความเสยีหายต่างๆ ทุกระดบั  

 
หลกัการคอื ตอ้งกาํหนดบทลงโทษสงูทีส่ดุแก่อาชญากรรมประเภททีม่ขีนาดของความรนุแรง

มากทีส่ดุ เชน่ การฆาตกรรมต่อเน่ือง (serial killing) แลว้กาํหนดบทลงโทษลดหลัน่กนัลงมาตาม
ขนาดความรนุแรงของอาชญากรรมจากการฆา่คนตายไล่ลงมาถงึการลกัเลก็ขโมยน้อย เพือ่เพิม่
ตน้ทุนสว่นเพิม่แก่การประกอบอาชญากรรมทีม่รีะดบัความรนุแรงสงูขึน้ ทาํใหอ้าชญากรไมก่ลา้ทาํ
ความผดิทีร่นุแรงขึน้ มเิชน่นัน้ อาชญากรจะมแีรงจงูใจทีจ่ะประกอบอาชญากรรมทีม่รีะดบัความ
รนุแรงสงูมากกวา่ตํ่า หากกาํหนดบทลงโทษของอาชญากรรมต่างประเภทไวเ้ทา่เทยีมกนั ตามหลกั
คดิแบบสว่นเพิม่ 

 
ตวัอยา่งเชน่ หากสงัคมหน่ึงตอ้งการลดจาํนวนการปลน้ โดยเพิม่บทลงโทษของการปลน้เป็น

การจาํคุกตลอดชวีติ ซึง่เป็นโทษเทยีบเทา่กบัการฆา่คนตายโดยตัง้ใจ แน่นอนวา่ อาชญากรจาํนวน
หน่ึงคงไมก่ลา้ทีจ่ะปลน้ต่อไป กระนัน้ การเพิม่บทลงโทษดงักล่าวอาจนํามาซึง่ผลพวงทีไ่มไ่ดค้าดหวงั
ตัง้ใจไวด้ว้ยกเ็ป็นได ้ นิตเิศรษฐศาสตรต์ัง้ขอ้สงัเกตวา่ สงัคมนัน้อาจจะเกดิเหตุปลน้เสรจ็แลว้ฆา่เหยือ่
ทิง้มากขึน้ เน่ืองจาก ตน้ทุนสว่นเพิม่ของการฆา่เทา่กบัศนูย ์แต่ผลประโยชน์สว่นเพิม่ของการฆา่เป็น
บวก เพราะการฆา่ปิดปากเหยือ่ชว่ยลดความน่าจะเป็นในการถูกจบักุมมาลงโทษ (ไมม่พียานรูเ้หน็
เหตุการณ์) ทาํใหต้น้ทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรมลดลง ดงันัน้ อาชญากรทีท่าํการปลน้จงึมี
แรงจงูใจทีจ่ะฆา่มากขึน้ ผลลพัธใ์นทา้ยทีส่ดุ อาจมจีาํนวนคนตายเพิม่มากขึน้ ในกรณทีีก่ารแก้
กฎหมายดงักล่าวสง่ผลกระตุน้พฤตกิรรมปลน้แลว้ฆา่มากกวา่สง่ผลป้องปรามใหอ้าชญากรไมก่ลา้
ปลน้ตัง้แต่แรกเพราะกลวัโทษทีแ่รงขึน้  

 
นอกจากการป้องปรามสว่นเพิม่จะสะทอ้นอยูใ่นรปูแบบของบทลงโทษทีห่นกัเบาแตกต่างกนั

ตามฐานความผดิแลว้ ยงัอาจสะทอ้นอยูใ่นการลงทุนเพือ่เพิม่โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมา
ดาํเนินคดแีตกต่างกนัตามฐานความผดิดว้ย โดยภาครฐัควรลงทนุในการเพิม่โอกาสจบักุมผูก้ระทาํ
ผดิมาลงโทษมากขึน้ในคดทีีม่คีวามเสยีหายรา้ยแรงมากกวา่  
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2.7   จดุแขง็ของนิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม 
  
 ดงัทีไ่ดอ้ธบิายเป้าหมาย กรอบแนวคดิทฤษฎ ี และเครือ่งมอืของนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการ
ป้องปรามอาชญากรรมมาพอสงัเขป จะเหน็ไดว้า่ นิตเิศรษฐศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืเสรมิทีม่ปีระโยชน์ใน
การทาํความเขา้ใจกฎหมายและระบบกฎหมายอยา่งรอบดา้นและลกึซึง้มากขึน้ ไมเ่ฉพาะแค่
สาขาวชิากฎหมายอาญาดงัทีไ่ดย้กตวัอยา่งไวใ้นบทน้ีเทา่นัน้ 

กล่าวโดยสรปุ จุดแขง็สาํคญัของนิตเิศรษฐศาสตรค์อื  

• การใหค้วามสาํคญัแก่มติดิา้น “ประสทิธภิาพ” “ความคุม้คา่” และ “สวสัดกิารสงัคม” 
ของกฎหมายและระบบกฎหมาย นอกเหนือจากมติดิา้น “ความยตุธิรรม” ทัง้น้ี 
คาํถามหลกัของนิตเิศรษฐศาสตรค์อื สงัคมจะบรรลุระดบัความยตุธิรรมทีพ่งึ
ปรารถนาอยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุไดอ้ยา่งไร ความยตุธิรรมไมจ่าํเป็นตอ้งมรีาคา
แพง แต่สงัคมควรคาดหวงัความยตุธิรรมทีใ่ชท้รพัยากรของสงัคมอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และตระหนกัถงึตน้ทนุของความยตุธิรรม     

• การใชแ้บบจาํลองทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มลูและความรู ้ (stylized model) และ
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เชน่ ขอ้มลูสถติ ิ มาประกอบการสรา้งทฤษฎ ี วเิคราะห ์ และ
ออกแบบกฎหมาย ซึง่ชว่ยเพิม่ความเขม้แขง็และความชดัเจนใหก้ารวเิคราะห์
กฎหมายตามสภาพความเป็นจรงิ เครือ่งมอืเหล่าน้ีชว่ยใหส้ามารถจบัแก่นของ
ปรากฏการณ์ในโลกแหง่ความจรงิไดอ้ยา่งแมน่ยาํ มนิียามทีช่ดัเจน มคีวามเป็น
สากล และนําพาผูศ้กึษาออกจากโลกแหง่ความเชื่อเขา้สูโ่ลกแหง่ความจรงิ  

• การใชร้ะบบเหตุผลภายใตร้ะเบยีบวธิทีีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์พือ่ผลติคาํอธบิายเกีย่วกบั 
“พฤตกิรรม” ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาหน่ึงๆ 
อยา่งรอบดา้น ทัง้ผูก้ระทาํความผดิ ผูเ้สยีหาย ภาครฐั แมก้ระทัง่ประชาชนทัว่ไป 
และสงัคมสว่นรวม    

• การใหค้วามสาํคญักบัการคาดการณ์และทาํนายพฤตกิรรมของคน นอกเหนือจาก
การอธบิายปรากฏการณ์ เป็นตน้   

• การให้น้ําหนักในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายต่อพฤติกรรมของคนทัง้
โดยตรงและโดยออ้ม ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ทัง้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิและผลทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้หรอืมโีอกาสจะเกดิขึน้ รวมถงึ ผลพวงทีไ่มไ่ดค้าดหวงัหรอืตัง้ใจไว ้ เมื่อนํา
กฎหมายมาใชก้บัโลกแหง่ความจรงิ 

• ในระดบัปฏบิตักิาร หลกัเศรษฐศาสตรช์ว่ยตอบโจทยท์ีส่าํคญัทางกฎหมาย เชน่ 
หลกัเกณฑก์ารประเมนิคา่เสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ หลกัเกณฑก์ารประเมนิผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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2.8   ข้อวิจารณ์ต่อนิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม  

 
ในทีน้ี่จะขอนําเสนอตวัอยา่งขอ้วจิารณ์ต่อนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม 

ทัง้ในระดบัวธิวีทิยา และระดบัปฏบิตั ิ โดยสว่นใหญ่เป็นขอ้วจิารณ์จากทางฝ ัง่นิตศิาสตรต่์อการใช้
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรม์าอธบิายโลกแหง่กฎหมาย ดงัต่อไปน้ี   

 

2.8.1  ข้อวิจารณ์ในระดบัวิธีวิทยา  
 

• การใชโ้ลกทศัน์และระบบเหตุผลทางเศรษฐศาสตรม์าอธบิายโลกของกฎหมายมอิาจ
ใหภ้าพทีส่มบรูณ์ครบถว้นของกฎหมาย ซึง่มคีวามซบัซอ้น สมัพนัธก์บัมติอิื่นๆ 
ศาสตรอ์ื่นๆ และปจัจยัอื่นๆ นอกเหนือจากเศรษฐศาสตรม์ากมาย ระเบยีบวธิศีกึษา
นิตเิศรษฐศาสตรม์กัละเลยมติอิื่นๆ และปจัจยัอื่นๆ เชน่ การเมอืง วฒันธรรม 
จรยิธรรม ในการวเิคราะห ์ 

• นิตเิศรษฐศาสตรใ์หค้วามสาํคญัต่อปจัจยัเชงิสถาบนัทีแ่วดลอ้มกฎหมายน้อยเกนิไป 
เชน่ บรบิททางสงัคม การเมอืง วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องกฎหมาย ซึง่มี
ความแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละสงัคม  

• ระเบยีบวธิศีกึษาของนิตเิศรษฐศาสตรม์ลีกัษณะเป็นกลไกแขง็กระดา้ง ลดรปูความ
จรงิจนงา่ยเกนิไป และมขีอ้สมมตทิีอ่าจไมส่อดคลอ้งกบัโลกแหง่ความจรงิ 
โดยเฉพาะภายใตก้รอบการวเิคราะหแ์บบเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐาน เชน่ 
บุคคลมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งสมบรูณ์ เป็นตน้   

• นิติเศรษฐศาสตร์อธิบายกลไกการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมโดยใช้
แบบจาํลองว่าดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล (Rational Choice Model) โดยมองว่า
อาชญากรรมเกดิจากการตดัสนิใจสว่นตวัของอาชญากรทีต่อบสนองต่อสิง่จงูใจ โดย
ละเลยแงมุ่มทางสงัคม (social aspects) เช่น แรงกดดนัจากโครงสรา้งสงัคม การจดั
องคก์รและความสมัพนัธท์างสงัคม และแงม่มุทางจติวทิยา (psychological aspects)  
โดยเฉพาะแรงผลักดันในการประกอบพฤติกรรมที่ไปไกลกว่าความเป็นสัตว์
เศรษฐกจิทีม่เีหตุมผีลแบบเศรษฐศาสตร ์เช่น ความเกลยีดชงั ความอจิฉา ความบา้ 
เป็นตน้39  

• นกักฎหมายจาํนวนหน่ึงปฏเิสธความคดิทีว่า่เบือ้งหลงัของกฎหมายคอืระบบการใช้
เหตุผลหรอืตรรกะทางเศรษฐศาสตร ์ นิตเิศรษฐศาสตรใ์หค้วามสาํคญัแต่เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรเ์ป็นหลกั จนกระทัง่มองขา้มเหตุผลทางกฎหมาย ซึง่มรีากฐานเชงิจรยิ

                                                        
39 ขอ้วจิารณ์ในสว่นน้ีละเลยพฒันาการของนิตเิศรษฐศาสตรใ์นยุคหลงัทีพ่ฒันาแบบจาํลองต่อยอดจากแบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืก
อยา่งมเีหตุมผีล จนเกดิเป็นสาขาวชิานิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมขึน้ โปรดดหูวัขอ้ 3.7 ในรายงานวจิยัฉบบัน้ีประกอบ  
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ศาสตรแ์ละมติเิชงิศลีธรรม อกีทัง้ใหคุ้ณคา่กบัมติดิา้นความยตุธิรรมน้อยเกนิไป ทัง้น้ี 
กฎหมายมวีตัถุประสงคเ์พือ่แกไ้ขความอยตุธิรรมในสงัคม เชน่น้ีแลว้ ความยตุธิรรม
เป็นเป้าหมายหลกัทีต่อ้งธาํรงไว ้ ความยตุธิรรมเป็นสิง่ทีม่อิาจประเมนิคา่ได ้ และ
ไมใ่ชเ่รือ่งของการวดัความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ จงึไมค่วรใชร้ะบบเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรม์าประเมนิคุณคา่ของความยตุธิรรม  

• กรอบการวเิคราะหข์องนิตเิศรษฐศาสตรไ์มใ่หค้วามสาํคญัต่อมติเิชงิศลีธรรม จนถูก
มองวา่เป็นเครือ่งมอืทีป่ราศจากศลีธรรมในศกึษาวเิคราะหแ์ละเสนอนโยบายทาง
กฎหมาย (Amoral guide to legal policy) เชน่ มองวา่ “การขม่ขนื” มสีถานะเป็น
การล่วงละเมดิการแลกเปลีย่นในตลาดความสมัพนัธท์างเพศ เหมอืนดงัเชน่ “การลกั
ทรพัย”์ มสีถานะเป็นการลว่งละเมดิการแลกเปลีย่นในตลาดสนิคา้และบรกิาร เป็น
ตน้    

• นิตเิศรษฐศาสตรม์อีคตดิา้นบวกต่อระบบทุนนิยมตลาดเสร ี ในดา้นหน่ึง วชิาการนิติ
เศรษฐศาสตรเ์ป็นผลผลติของระบบทุนนิยมตลาดเสร ี เชน่เดยีวกบัวชิาการ
เศรษฐศาสตร ์ ในอกีดา้นหน่ึง นิตเิศรษฐศาสตรม์หีน้าทีเ่ชงิอุดมการณ์เพือ่สรา้ง
ความชอบธรรมและคํ้ายนัระบบทุนนิยมตลาดเสร ี และปกป้องหลกัการสาํคญัของ
ระบบทุนนิยมตลาดเสร ี เชน่ การปกป้องกรรมสทิธิส์ว่นบุคคล การสนบัสนุนกลไก
กาํกบัเศรษฐกจิแบบตลาด  

• “สวสัดกิารสงัคม” ตามนิยามของนิตเิศรษฐศาสตรม์คีวามหมายแคบ คาํนึงถงึเพยีง
ความพงึพอใจของบุคคลเป็นสาํคญั ซึง่การกระทาํบางอยา่งอาจใหค้วามพงึพอใจแก่
ผูก้ระทาํสงูแต่กลบัเกดิโทษต่อผูก้ระทาํเอง และสง่ผลกระทบทางลบต่อสงัคมดว้ย 
เชน่ การดื่มสรุา การสบูบุหรี ่เป็นตน้  

• นิตเิศรษฐศาสตรใ์หค้วามสาํคญักบักระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยรฐัเป็นหลกั 
เสมอืนหน่ึงภาครฐัเป็นผูผ้กูขาดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยใหค้วามสาํคญักบั
สถาบนัอื่นน้อยเกนิไป เชน่ กตกิากาํกบัเศรษฐกจิแบบ “ชุมชน” ทีใ่ช ้ “คา่นิยม
สว่นรวม” (norm) หรอื “กลไกการลงโทษทางสงัคม” (social sanction) เป็น
เครือ่งมอืในการกบัพฤตกิรรมของสมาชกิในชุมชน  
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2.8.2  ข้อวิจารณ์ในระดบัปฏิบติั 
 

• งานวชิาการดา้นนิตเิศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่ผลติขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่
วเิคราะหข์อ้มลูของประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั และอยูภ่ายใตร้ะบบกฎหมายของ
สหรฐัอเมรกิา การนําผลลพัธข์องการศกึษามาใชเ้ป็นขอ้เสนอเชงินโยบายในประเทศ
อื่นจงึตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั 

• ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิประจกัษ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักระบวนการยตุธิรรมและระบบ
กฎหมายมคีุณภาพไมส่งู ขาดการจดัเกบ็ขอ้มลูทีจ่าํเป็น และไมม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบและถว้นทัว่ การหาขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัแบบจาํลองเชงิทฤษฎทีาํได้
ยากลาํบาก นอกจากนัน้ ขอ้มลูของกจิกรรมแลกเปลีย่นโดยสมคัรใจทีผ่ดิกฎหมาย 
เชน่ การคา้ยาเสพตดิ การซือ้ขายบรกิารทางเพศแบบผดิกฎหมาย ยงัหาไดย้ากและ
ไมเ่ป็นทีเ่ปิดเผย    

• การศกึษาวจิยัเชงิประจกัษโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืทางสถติบิอ่ยครัง้มปีญัหาในเรือ่ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุและผล และการกาํหนดเหตุกาํหนดผล เชน่ หากเราเหน็
ตวัเลขจาํนวนการประกอบอาชญากรรมมากขึน้ พรอ้มกบัจาํนวนนกัโทษในคุกมาก
ขึน้ เราอาจจะดว่นสรปุไดว้า่ โทษจาํคกุไมม่ผีลในการชว่ยป้องปรามอาชญากรรม 
เพราะถงึแมจ้ะจบัคนผดิเขา้คุกมากขึน้กย็งัไมส่ามารถลดจาํนวนอาชญากรรมได ้ ทัง้
ทีห่ากมองอกีมมุหน่ึง เราอาจจะมองไดว้า่ เพราะอตัราการประกอบอาชญากรรมใน
สงัคมสงูมากต่างหาก จงึตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงัมากขึน้ โดยเพิม่ความ
น่าจะเป็นในการจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ จาํนวนนกัโทษในคกุจงึเพิม่
จาํนวนมากขึน้ตามไปดว้ย    
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บทท่ี 3  บทสาํรวจแนวคิดเบือ้งต้นของนิติเศรษฐศาสตรส์าขาต่างๆ 
 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการสาํรวจแนวคดิเบือ้งตน้ของนิตเิศรษฐศาสตรส์าขาต่างๆ และตวัอยา่ง
ทฤษฎใีนสาขานัน้ๆ ไดแ้ก่ นิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ย กฎหมายกรรมสทิธิ ์ (Property Law) กฎหมาย
สญัญา (Contract Law) กฎหมายละเมดิ (Tort Law) กฎหมายอุบตัเิหตุ (Accident Law) กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Law) และนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี (Litigation) 
รวมถงึ นิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม (Behavioral Law and Economics) ซึง่เป็นองคค์วามรูใ้หมท่ี่
พฒันาต่อยอดจากแบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล  
 
3.1  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยกฎหมายกรรมสิทธ์ิ 
3.1.1  แก่นแนวคิด 
 
 กรรมสทิธิ ์ หมายถงึ สทิธคิวามเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ (possessory rights) กล่าวคอื 
ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิของตนและการกดีกนัไมใ่หผู้อ้ื่นใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยส์นิของตน และสทิธกิารถ่ายโอนทรพัยส์นิ (rights of transfer) กล่าวคอื การอนุญาตใหเ้จา้ของ
ทรพัยส์นิสามารถถ่ายโอนสทิธคิวามเป็นเจา้ของทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้ ไมว่า่จะเป็นการใหเ้ปลา่หรอื
การซือ้ขายแลกเปลีย่นกต็าม  
 

ทัง้น้ี ระบบกรรมสทิธิอ์าจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) กรรมสทิธิส์ว่นบุคคล (private 
property rights) เชน่ บา้นพกัอาศยั ทีด่นิสว่นบุคคล เป็นตน้ (2) กรรมสทิธิข์องรฐั (state property 
rights) เชน่ อาคารสถานทีร่าชการ ถนนหลวง เป็นตน้ และ (3) กรรมสทิธิช์ุมชนหรอืสาธารณะ 
(common property rights) เชน่ สมบตัสิาธารณะทีเ่ปิดกวา้งใหส้มาชกิของชุมชนหรอืสงัคมเขา้ไปใช้
ประโยชน์โดยไมม่ปีจัเจกบุคคลเป็นเจา้ของ แต่มลีกัษณะความเป็นเจา้ของรว่มกนัในชุมชนหรอืสงัคม 
เชน่ แมน้ํ่า ทุง่หญา้ พืน้ทีป่า่ไม ้เป็นตน้       

 
 หลกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่ ระบบกรรมสทิธิม์ปีระโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ และสง่เสรมิ
สวสัดกิารสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบกรรมสทิธิส์ว่นบุคคล เน่ืองจาก กรรมสทิธิส์ว่นบุคคล
ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการสะสมทุนของระบบเศรษฐกจิผา่นกระบวนการผลติและการแลกเปลีย่นสนิคา้
และบรกิาร สง่เสรมิใหค้นทาํงานหนกัเพือ่สะสมทรพัยส์นิ สง่เสรมิใหเ้กดิการรกัษาดแูลและพฒันาการ
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิอยา่งมปีระสทิธภิาพ หลกีเลีย่งความขดัแยง้ในการต่อสูแ้ยง่ชงิทรพัยส์นิ
ระหวา่งบุคคล ลดความเสีย่งของบุคคลในการสญูเสยีทรพัยส์นิ กรรมสทิธิส์ว่นบุคคลจงึเป็นรากฐาน
หลกัของเศรษฐกจิทุนนิยม  
 



 44

เป้าหมายหลกัของกฎหมายกรรมสทิธิ ์คอื การคุม้ครองกรรมสทิธิส์ว่นบุคคล โดยยดึถอืหลกั
แหง่ทรพัยส์นิ (property rule) กล่าวคอื บุคคลไมส่ามารถใชป้ระโยชน์หรอืบุกรกุทรพัยส์นิสว่นตวัของ
ผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และหลกัการชดใช ้ (liability rule) กล่าวคอื การใชป้ระโยชน์หรอืรกุลํ้าใน
ทรพัยส์นิของผูอ้ื่นตอ้งไดร้บัการชดเชยกรณทีีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้ หากกรรมสทิธิส์ว่นบุคคลไมม่ี
ความแน่นอนและถูกล่วงละเมดิไดง้า่ย เชน่ มกีารเขา้ยดึทรพัยส์มบตัขิองเอกชนมาเป็นของรฐัอยา่ง
ไมม่เีหตุผลและไมม่รีะบบชดเชยทีเ่ป็นธรรม หรอืไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยกรรมสทิธิอ์ยา่ง
จรงิจงั ยอ่มบัน่ทอนแรงจงูใจในการผลติ การแลกเปลีย่น และการลงทุนของหน่วยเศรษฐกจิ อนัเป็น
อุปสรรคต่อกระบวนการสะสมทุนและการพฒันาเศรษฐกจิ  
 
3.1.2  ตวัอย่างทฤษฎี: หลกัการเวนคืนและการชดเชย  

 
ในบางกรณ ี เพือ่ประโยชน์สาธารณะ กรรมสทิธิส์ว่นบุคคลอาจถูกรฐัยดึไปใชป้ระโยชน์ เชน่ 

การเวนคนืทีด่นิเพือ่สรา้งบรกิารสาธารณูปโภค หรอืจาํกดัหรอืควบคมุการใชป้ระโยชน์ เชน่ การออก
กฎหมายผงัเมอืง เป็นตน้ 

 
การเวนคนืทรพัยส์นิ เชน่ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง สว่นใหญ่เป็นไปเพือ่การผลติสนิคา้หรอื

บรกิารสาธารณะ (public goods and services) ซึง่ไมส่ามารถผลติขึน้เองไดผ้า่นระบบตลาด 
เน่ืองจาก เป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่มือ่ผลติแลว้ไมส่ามารถกดีกนัการใชป้ระโยชน์จากบุคคลอื่นได ้ ไม่
วา่บุคคลนัน้จะจา่ยราคาหรอืไมก่ต็าม (non-excludability) และเป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีก่ารรว่มใช้
ประโยชน์ของบุคคลอื่นไมท่าํใหก้ารใชป้ระโยชน์ของผูใ้ชป้ระโยชน์เดมิลดลง (non-rivalness of 
consumption) ตวัอยา่งเชน่ ถนนหลวง สวนสาธารณะ ประภาคารชายฝ ัง่ บรกิารการป้องกนัประเทศ 
เป็นตน้  

 
กระนัน้ หากไมจ่าํกดับทบาทของรฐัในการเขา้แทรกแซงระบบกรรมสทิธิส์ว่นบุคคลใหจ้าํกดั

เฉพาะกรณทีีจ่าํเป็นยอ่มลดแรงจงูใจในสะสมและใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิของเจา้ของ เชน่น้ีแลว้ 
การยดึคนืหรอืจาํกดัหรอืควบคุมการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิสว่นบุคคลจงึตอ้งมรีะบบการชดเชยที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่เจา้ของทรพัยส์นิ ไมว่า่จะเป็นกรณทีีร่ฐับงัคบัขายหรอืรฐัเขา้ไปซือ้
ทรพัยส์นิผา่นตลาดเหมอืนผูซ้ือ้รายอื่นกต็าม ดงันัน้ ประเดน็ทางทฤษฎทีีส่าํคญัในเรือ่งน้ีคอื อะไรคอื
เหตุผลเบือ้งหลงัอาํนาจเวนคนืของรฐั และคา่ชดเชยทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมควรมหีลกัการคดิ
คาํนวณอยา่งไร  

 
หากรฐัเลอืกแนวทางซือ้ทรพัยส์นิของเอกชนผา่นตลาดโดยปกต ิ ทัง้ฝา่ยรฐัและฝา่ยเจา้ของ

ทรพัยส์นิต่างกเ็ผชญิปญัหาขอ้มลูขา่วสารไมเ่ทา่กนั (asymmetric information) กล่าวคอื รฐัไมม่ี
ขอ้มลูวา่เจา้ของทรพัยส์นิประเมนิคุณคา่ของทรพัยส์นิมากน้อยเพยีงใด จงึอาจเสนอใหค้า่ชดเชยตํ่า
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เกนิไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรณทีีเ่จา้ของทรพัยส์นิรูส้กึใหคุ้ณคา่ทางจติใจเหนือทรพัยส์นินัน้กระทัง่
ไมย่อมขายไมว่า่จะไดร้าคาเทา่ใดกต็าม ขณะทีฝ่า่ยเจา้ของทรพัยส์นิกไ็มม่ขีอ้มลูวา่รฐัยนิดจีา่ย
คา่ชดเชยเตม็ทีเ่ทา่ใด จงึอาจเรยีกรอ้งราคาสงูเกนิควร มพิกัตอ้งพดูถงึกรณทีีร่ฐัตอ้งเวนคนืทีด่นิและ
ทรพัยส์นิจากบุคคลหลายราย เชน่ เพือ่การก่อสรา้งทางดว่น ซึง่ทาํใหม้ตีน้ทุนในการเจรจาต่อรองสงู
มาก และการเจรจาทีม่ปีระสทิธภิาพยากจะบรรลุได ้หากมผีูค้ดัคา้นเพยีงไมก่ีร่ายกอ็าจทาํใหโ้ครงการ
เดนิหน้าต่อไมไ่ด ้ เสมอืนหน่ึงวา่ เจา้ของทรพัยส์นิมอีาํนาจผกูขาดในการขาย สามารถเรยีกรอ้งราคา
สงูกวา่การประเมนิคุณคา่ในทรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิของตนได ้  

 
การเวนคนือาจเป็นทางออกของปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ในระดบัหน่ึง โดยการเวนคนืมี

ลกัษณะการใชอ้าํนาจทางกฎหมายในการเขา้ยดึทรพัยส์นิของเอกชน (the power of eminent 
domain) เสมอืนหน่ึงเป็นการบงัคบัขายทรพัยส์นิทีเ่ป็นของเอกชน เป็นการเปลีย่นจากหลกัทรพัยส์นิ
เป็นหลกัการชดใช ้ การเวนคนืชว่ยแกป้ญัหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการซือ้ผา่นตลาด (ซึง่มตีน้ทุนและ
โอกาสลม้เหลวสงู) ไดห้ลายประการ โดยเฉพาะการลดตน้ทุนในการเจรจาและตน้ทุนธุรกรรมอื่นๆ 
เพราะไมเ่ปิดทางเลอืกใหแ้ก่ฝา่ยเอกชนคูเ่จรจา ทาํใหอ้าํนาจต่อรองของเอกชนลดลง สามารถ
ประหยดัตน้ทนุของฝา่ยรฐัไดม้ากขึน้ ขณะทีม่ตีน้ทุนทีต่อ้งคาํนึงถงึเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการบรหิาร
จดัการ ตน้ทุนแฝงผา่นการหารายไดจ้ากภาษเีพือ่หาเงนิมาลงทุน (ซึง่กรณซีือ้ผา่นตลาดปกตกิอ็าจมี
ตน้ทุนสว่นน้ีดว้ยเชน่กนั) และโอกาสทีเ่จา้ของทรพัยส์นิจะลงทุนในทรพัยส์นิมากเกนิกวา่ระดบัที่
เหมาะสมก่อนหน้าทีจ่ะถูกเวนคนื ซึง่เป็นความสญูเปล่าของระบบเศรษฐกจิ ทัง้น้ี การเวนคนืจะนํามา
ซึง่ประสทิธภิาพต่อระบบเศรษฐกจิกต่็อเมือ่ผลประโยชน์ต่อสาธารณะสงูเกนิกวา่ตน้ทุนทัง้หมดทีส่รา้ง
ขึน้โดยรฐั 

 
เน่ืองจาก การเวนคนืทาํใหร้ฐัมอีาํนาจต่อรองเหนือเจา้ของทรพัยส์นิเอกชน คาํถามทีต่ามมา

คอื คา่ชดเชยทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมควรมหีลกัการคดิคาํนวณอยา่งไร โดยทัว่ไป คา่ชดเชยการ
เวนคนืมกัใชร้าคาเฉลีย่ทีท่รพัยส์นิเดยีวกนัถูกซือ้ขายในตลาดเป็นเกณฑพ์ืน้ฐานในการคาํนวณ โดย
ละเลยการใหคุ้ณคา่ทรพัยส์นิของเจา้ของแต่ละคน (subjective value) ซึง่ทาํใหค้า่ชดเชยมกัจะตํ่า
กวา่ทีค่วรจะเป็นในสายตาของผูถู้กเวนคนื ซึง่สะทอ้นการเขา้ยดึครองทรพัยส์นิเอกชนโดยรฐัมากเกนิ
กวา่ระดบัทีค่วรจะเป็น  

 
งานวจิยัดา้นเศรษฐศาสตรช์ีว้า่ หากรฐัตอ้งการเวนคนืเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ถา้เจา้ของ

ทรพัยส์นิคาดการณ์ลว่งหน้าวา่ จะไดร้บัคา่ชดเชยตํ่ากวา่ระดบัทีต่นใหคุ้ณคา่ เขาอาจจะลงทุนใน
ทรพัยส์นิมากเกนิกวา่ระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ลดโอกาสในการถูกเวนคนื แต่ถา้เจา้ของทรพัยส์นิ
คาดการณ์วา่จะไดร้บัคา่ชดเชยในทรพัยส์นิสงูกวา่ระดบัทีต่นใหคุ้ณคา่ กอ็าจจะลดการลงทุนใน
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ทรพัยส์นิจนตํ่ากวา่ระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่เพิม่โอกาสในการถูกเวนคนื40 กรณเีชน่น้ีสะทอ้นปญัหาการ
บดิเบอืนแรงจงูใจในทางลบ (Moral Hazard) ของเจา้ของทรพัส์นิ โดยโอกาสทีเ่กดิขึน้บ่อยกวา่คอื
การไดร้บัคา่ชดเชยตํ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น (เมือ่เทยีบกบัราคาทีร่วม subjective value ของเจา้ของดว้ย
แลว้) ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการลงทุนในทรพัยส์นิในระดบัทีม่ากเกนิไป อนัเป็นความสญูเปล่าของระบบ
เศรษฐกจิ   

 
กล่าวโดยสรปุ คา่ชดเชยทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมควรคาํนึงถงึมลูคา่ของทรพัยส์นิทัง้หมด 

ซึง่ประเมนิบนฐานของการลงทุนในทรพัยส์นินัน้ในระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิ
ปญัหาการบดิเบอืนแรงจงูใจ   

 
3.2  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยกฎหมายสญัญา 
3.2.1 แก่นแนวคิด 
  
 สญัญา (Contract) มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในเศรษฐกจิเสร ี เพราะทาํใหคู้ส่ญัญาเอกชน
สามารถบรรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นอยา่งสมคัรใจได ้ โดยมสีญัญาเป็นเครือ่งกาํกบัการ
แลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ตามขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งคูส่ญัญา  
 
 กฎหมายสญัญามวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่กาํหนดกฎกตกิาและสรา้งพนัธะ (commitment) 
สาํหรบัการแลกเปลีย่นระหวา่งปจัเจกบุคคล เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ (1) สญัญาจกัไดร้บัการเคารพ
จากคูส่ญัญา มบีทลงโทษผูล้ะเมดิสญัญาและชดเชยผูเ้สยีหายจากการถูกละเมดิสญัญา (2) สญัญา
สามารถจดัการกบัการแลกเปลีย่นในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพได ้ เชน่ การเคลมประกนั การทาํ
สญัญาซือ้ขายสนิคา้ลว่งหน้า การแลกเปลีย่นทีเ่ป็นขัน้ตอน (sequential exchange) อยา่งการสง่
มอบวตัถุดบิเพือ่ผลติสนิคา้ขัน้ต่อไป เป็นตน้ และ (3) สญัญาชว่ยสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิกจิกรรมการ
ผลติขึน้ก่อนหน้าทีก่ารแลกเปลีย่นจะเกดิขึน้จรงิ มเิชน่นัน้ การลงทุนของผูผ้ลติอาจเกดิขึน้น้อยกวา่
ระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้หมดน้ีเพือ่ทาํใหส้งัคมไดร้บัประโยชน์จากการแลกเปลีย่นโดยสมคัรใจของ
คูส่ญัญาอยา่งเตม็ที ่ 
 

กฎหมายสญัญามบีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิสญัญาหรอืขอ้ตกลงรว่มกนั รวมถงึการ
ตคีวามและการบงัคบัขอ้ตกลงดงักล่าว กฎหมายสญัญาตอ้งชว่ยใหส้ถานการณ์ของปฏสิมัพนัธท์าง
เศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิดขีึน้เมือ่เทยีบกบัความสมัพนัธแ์บบไรส้ญัญา (non-contractual 
relations) คาํถามหลกัทีนิ่ตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยกฎหมายสญัญาใหค้วามสนใจจงึไดแ้ก่ การทาํ
สญัญาของคูส่ญัญาเอกชนจะนําไปสูผ่ลลพัธท์ีพ่งึปรารถนาของสงัคมไดอ้ยา่งไร สญัญาทีม่ี

                                                        
40 Miceli, T. 1991. “Compensation for taking the land under eminent domain”. Journal of Institutional and Theoretical 
Economics 147, 354-363.  
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ประสทิธภิาพอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขใด ตวัอยา่งเชน่ (1) เน้ือหาของสญัญาตอ้งไมส่ะทอ้นภาวะขอ้มลู
ขา่วสารไมเ่ทา่กนัของคูส่ญัญาอยา่งมอิาจยอมรบัไดจ้นสง่ผลกระทบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคูส่ญัญาใน
อนาคตอยา่งรนุแรง (2) คูส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงตอ้งไมใ่หข้อ้มลูหลอกลวงหรอืไมป่กปิดขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง (3) การทาํสญัญาตอ้งเกดิขึน้ภายใตภ้าวะทีคู่ส่ญัญาสามารถใชว้จิารณญาณไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
เชน่ ไมถู่กบงัคบัขูเ่ขญ็ และ (4) คูส่ญัญาต่างมคีวามสามารถใชเ้หตุผลชัง่น้ําหนกัเปรยีบเทยีบ
ผลประโยชน์และตน้ทุนได ้เชน่ เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะ ไมใ่ชผู่ม้ปีญัหาทางจติ เป็นตน้    

 
 กระนัน้ สญัญาในฐานะเครือ่งมอืสรา้งพนัธะ (commitment device) อาจมขีอ้จาํกดัหลาย
ประการ ในโลกแหง่ความจรงิ กจิกรรมการแลกเปลีย่นสว่นใหญ่เกดิขึน้ภายใตภ้าวะสญัญาไมส่มบรูณ์ 
(incomplete contract) เน่ืองจาก (1) ธุรกรรมบางสว่นไมส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัแจง้ในสญัญาทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร แมว้า่ธุรกรรมสว่นนัน้สง่ผลสาํคญัต่อพฤตกิรรมของคูส่ญัญาและผลลพัธบ์ัน้ปลาย
ของการแลกเปลีย่นกต็าม (2) กระบวนการบงัคบัสญัญามตีน้ทุน ในหลายกรณตีน้ทุนดงักล่าวสงูจน
ไมคุ่ม้คา่ทีจ่ะบงัคบัสญัญา (3) ขอ้ความในสญัญาหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งบางสว่นไมส่ามารถนําไปใช้
ต่อสูใ้นชัน้ศาลไดอ้ยา่งสมบรูณ์หากมกีารละเมดิสญัญา เพราะไมส่ามารถพสิจูน์ทราบไดอ้ยา่งชดัแจง้ 
เชน่ ไมส่ามารถวดัคา่เป็นตวัเลขได ้(4) การทาํสญัญาไมส่ามารถระบุสถานการณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได้
ในอนาคตทัง้หมดไวใ้นสญัญาได ้ และ (5) ธุรกรรมบางอยา่งไมม่อีงคก์รเชงิตุลาการทาํหน้าทีต่ดัสนิ
ขอ้พพิาทและบงัคบัสญัญา เป็นตน้  
 

เมือ่สญัญาทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกาํกบัพฤตกิรรมของคูส่ญัญาในการแลกเปลีย่นไม่
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบรูณ์จงึตอ้งอาศยัเครือ่งมอือื่นเขา้มาชว่ยกาํกบัพฤตกิรรมของคูส่ญัญา 
สถาบนัตลาดเพยีงลาํพงัไมส่ามารถกาํกบัการแลกเปลีย่นในโลกแหง่สญัญาไมส่มบรูณ์ได ้ ปจัจยัทาง
การเมอืง เชน่ อาํนาจ (power) และปจัจยัทางสงัคม เชน่ คา่นิยมสว่นรวม (norm) หรอืความไวว้างใจ 
(trust) จงึเขา้มามบีทบาทเสรมิในตลาดในฐานะกลไกกาํกบัการแลกเปลีย่น  
 
3.2.2  ตวัอย่างทฤษฎี: การเบีย้วสญัญาท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Breach of Contract)  
  
 ในบางเงือ่นไข การเบีย้วสญัญาโดยคูส่ญัญาฝา่ยหน่ึงอาจนํามาซึง่ประสทิธภิาพแก่สงัคม
สว่นรวมมากกวา่กรณทีีม่กีารปฏบิตัติามสญัญา  
 

สมมตวิา่ คูส่ญัญาฝา่ยหน่ึง (y) กาํลงัตดัสนิใจวา่จะปฏบิตัติามสญัญาดหีรอืไม ่ ซึง่หาก
ตดัสนิใจปฏบิตัติามสญัญาตวัเขา (y) ตอ้งเผชญิตน้ทุนจาํนวนหน่ึง แต่การปฏบิตัติามสญัญาจะ
ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่คูส่ญัญา (x)  
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เงือ่นไขสวสัดกิารสงูสดุของสงัคมในกรณดีงักล่าวคอื   
 V ≥ C โดยที ่ V คอื มลูคา่ผลประโยชน์ที ่ x ไดร้บั หาก y ปฏบิตัติามสญัญา และ C คอื 
มลูคา่ตน้ทุนที ่y ตอ้งเผชญิหากปฏบิตัติามสญัญา  
 
 แต่หาก x และ y เผชญิเงือ่นไขอื่นนอกเหนือจากเงือ่นไขสวสัดกิารสงูสดุของสงัคมดงักล่าว
ขา้งตน้ ตวัอยา่งเชน่ หากตน้ทุนในการปฏบิตัติามสญัญาของ y สงูกวา่ผลประโยชน์ที ่x ไดร้บั (หรอื 
V < C) การที ่y เบีย้วสญัญาจะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพแก่สงัคมมากกวา่การปฏบิตัติามสญัญา ซึง่เรา
สามารถทาํนายไดว้า่ y มแีรงจงูใจทีจ่ะเบีย้วสญัญา  
 
 ในกรณทีีคู่ส่ญัญาสามารถรบัรูม้ลูคา่ของผลประโยชน์และตน้ทุนของการทาํสญัญาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ณ เวลาตกลงทาํสญัญา คูส่ญัญายอ่มไมม่เีหตุผลทีจ่ะเบีย้วสญัญา เน่ืองจาก หาก V < C ณ 
เวลานัน้ การทาํสญัญายอ่มไมม่ทีางเกดิขึน้ แต่ในสถานการณ์จรงิ บ่อยครัง้ทีเ่ราไมส่ามารถรูข้อ้มลู
ของ V และ C ณ เวลาตกลงทาํสญัญาได ้เพราะ V และ C เป็นตวัแปรทีม่คีวามผนัผวนเปลีย่นแปลง
จนกระทัง่เกดิเหตุการณ์ขึน้จรงิในอนาคตภายหลงัจากการเซน็สญัญา เชน่ เรามอิาจรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
ยอดขาย ราคาปจัจยัการผลติ อตัราผลตอบแทนการลงทุน สภาพเศรษฐกจิมหภาค ฯลฯ ล่วงหน้าได ้ 
 

ดงันัน้ การออกแบบสญัญาจงึจาํเป็นตอ้งตระหนกัถงึความผนัผวนดงักล่าวน้ี ซึง่สรา้งโอกาส
ใหเ้กดิการเบีย้วสญัญาในอนาคต ระบบกฎหมายสญัญาจงึตอ้งออกแบบระบบการชดเชยความ
เสยีหายหากถูกเบีย้วสญัญา โดยอยา่งน้อยทีส่ดุ ผูเ้บีย้วสญัญาตอ้งถูกกาํหนดใหจ้า่ยคา่ชดเชยใน
ระดบัทีท่าํใหคู้ส่ญัญาบรรลุเงือ่นไข V ≥ C หรอืเสมอืนหน่ึงสญัญาไดร้บัการเคารพ เพือ่ใหผู้เ้บีย้ว
สญัญาคาํนึงถงึความสญูเสยีทีต่กกบัคูส่ญัญาในการตดัสนิใจเบีย้วสญัญาของตน อนัเป็นการลด
แรงจงูใจในการเบีย้วสญัญาในอนาคต (remedy of expectation damages)  

 
ทัง้น้ี กฎหมายสญัญาตอ้งสามารถใชบ้งัคบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยตอ้งสามารถบงัคบัใหผู้้

เบีย้วสญัญาตอ้งจา่ยคา่ชดเชยหากเบีย้วสญัญาจรงิ และตอ้งมกีารกาํหนดคา่ชดเชยดงักล่าวในระดบั
ทีเ่หมาะสม หากศาลมเีป้าหมายไมอ่ยากใหเ้กดิการเบีย้วสญัญา อาจมแีนวโน้มทีจ่ะกาํหนด
คา่เสยีหายจากการเบีย้วสญัญาในระดบัสงูมากเพือ่ป้องกนัไวก่้อน  

 
 กระนัน้ ปญัหาการเบีย้วสญัญาอาจไมน่่ากงัวลมาก หากคูส่ญัญาสามารถเจรจาต่อรองเพือ่
ตกลงทาํสญัญากนัใหมไ่ด ้ เมือ่คา่ของ V และ C เปลีย่นแปลงไปในอนาคต ถา้กระบวนการเจรจา
สญัญาใหมส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิเมือ่ถงึเวลานัน้ การออกแบบระบบการชดเชยคา่เสยีหายหากเบีย้ว
สญัญากแ็ทบไมม่คีวามจาํเป็น เน่ืองจาก คูส่ญัญาสามารถเจรจาตกลงกนัเองในทางทีท่าํใหส้วสัดกิาร
ของทัง้คูด่ขี ึน้กวา่เดมิได ้ทัง้น้ี หากตน้ทนุธุรกรรม โดยเฉพาะตน้ทนุเจรจาต่อรอง อยูใ่นระดบัตํ่าทีสุ่ด
เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้การทาํสญัญายิง่มปีระสทิธภิาพและระดบัของสวสัดกิารของสงัคมจะยิง่เพิม่มากขึน้   
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3.3  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยกฎหมายละเมิด 41 
3.3.1  แก่นแนวคิด 
 

 กฎหมายละเมดิ (Tort Law) คอื กฎหมายเกีย่วกบัการประทุษรา้ยหรอืกระทาํผดิในทางแพง่ 
ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัสทิธเิอกชนที่มต่ีอกนั โดยกําหนดใหบุ้คคลที่
เสยีหายสามารถบงัคบัสทิธขิองตนเอาแก่ผูก่้อความเสยีหายหรอืผูต้้องรบัผดิ หรอืมสีทิธเิรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายเพือ่ชดเชยใหผู้เ้สยีหายกลบัสูส่ภาพเสมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้   

 
ในมมุมองของนิตเิศรษฐศาสตร ์กฎหมายละเมดิถอืเป็นเครือ่งมอืยบัยัง้การกระทาํทีก่่อใหเ้กดิ

ความเสยีหาย กฎหมายละเมดิกําหนดให้ผู้ทําละเมดิต้องชดเชยให้แก่ความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่
ผูเ้สยีหาย (cost internalization) เมื่อผูท้ําละเมดิตอ้งแบกรบัต้นทุนจากความเสยีหายทีต่นก่อขึน้ 
เสมือนว่าความเสียหายนัน้เกิดขึ้นกับตนเอง ก็จะมีแรงจูงใจที่จะใช้ความระมดัระวังในระดับที่
เหมาะสม (optimal level of care) ทัง้น้ี การสรา้งแรงจงูใจดงักล่าวจะประสบความสาํเรจ็หรอืไมน่ัน้ 
สว่นหน่ึงขึน้อยูก่บัว่าศาลสามารถกําหนดค่าเสยีหายทีส่ามารถชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์หรอืไม ่
 
3.3.2  ตวัอย่างทฤษฎี: หลกัการชดเชยผูเ้สียหาย  (Compensation) 
 

 การตัดสินให้ผู้ก่อความเสียหายจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นหน่ึงในวิธีการที่ศาลใช้
เยยีวยา (remedies) ผูเ้สยีหาย โดยคา่เสยีหาย (damages) คอืขนาดของความรบัผดิ (magnitude of 
liability) ซึ่งหมายถึงจํานวนเงนิที่ศาลกําหนดให้ผูก้ระทําผดิต้องจ่ายให้แก่ผูเ้สยีหาย เพื่อเป็นการ
ชดใชต่้อความผดิทีไ่ดก้ระทาํไป กระนัน้ ศาลอาจกําหนดใหผู้ก้ระทาํผดิจ่ายค่าเสยีหายตามขนาดของ
ผลประโยชน์หรอืกาํไรทีต่นไดร้บั (restitution) กไ็ด้ 

 
การทําใหผู้เ้สยีหายกลบัสู่สภาพที่เสมอืนว่าไม่มกีารทําละเมดิเกดิขึน้นัน้มนีัยว่าผูท้ําละเมดิ

ตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้สยีหายเท่ากบัมูลค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยผูท้ําละเมดิอาจชดเชยเป็นตวั
เงนิหรอืสิง่ของกไ็ด ้(compensatory damages) ตวัอยา่งเช่น หากนาย ก ขโมยทรพัยส์นิของนาย ข 
ซึง่มรีาคาตลาดเท่ากบั 1,000,000 บาท นาย ก อาจชดใชเ้งนิจาํนวน 1,000,000 บาท หรอือาจชดใช้
คนืเป็นทรพัยส์นินัน้กไ็ด ้ 

 
“สภาพเสมือนว่าไม่มีการทําละเมิด”  ตามหลักเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การทําให้

อรรถประโยชน์ของผูเ้สยีหายกลบัสู่ระดบัเสมอืนว่าไม่มกีารทําละเมดิเกดิขึน้ ผูท้ําละเมดิจะตอ้งจ่าย

                                                        
41 เน้ือหาในสว่นน้ีสรปุความมาจากเน้ือหาบทที ่2 ของ จริะวฒัน์และคณะ (2553)  
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คา่ชดเชยใหผู้เ้สยีหายจนอรรถประโยชน์ของเขากลบัคนืสูร่ะดบัดงักล่าว จนผูเ้สยีหายรูส้กึไมแ่ตกต่าง
กนัในเชงิอรรถประโยชน์ (indifference) ระหวา่งก่อนและหลงัการทาํละเมดิเกดิขึน้   

 
โดยทัว่ไปแล้ว ความเสยีหาย (losses) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คอื ความ

เสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ (pecuniary losses) และความเสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ (non-pecuniary losses) 
ความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิเกดิจากการสญูเสยีเงนิทองหรอืทรพัยส์นิซึง่สามารถซือ้ขายในตลาด โดย
ปกติแล้วเมื่อมคีวามเสยีหายที่เป็นตวัเงนิเกดิขึน้ ผูเ้สยีหายมกัจะได้รบัการชดเชยอย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากศาลสามารถระบุมลูคา่ความเสยีหายไดโ้ดยการอา้งองิจากราคาตลาด เช่น ค่าแรง เงนิเดอืน 
มูลค่าตลาดของทรพัยส์นิ และค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น ในทางตรงขา้ม ความเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวั
เงนิคอืความเสยีหายทีเ่ป็นความรูส้กึหรอืเป็นนามธรรม (intangible) ตวัอย่างเช่น ความเจบ็ปวด 
ความทุกข์ทรมาน ความกลวั การสูญเสยีความรกั การเสื่อมสมรรถภาพร่างกาย และการสูญเสยี
ความสขุในการดาํเนินชวีติ เป็นตน้ ความเสยีหายเหล่าน้ีไมส่ามารถวดัเป็นตวัเงนิโดยการอา้งองิจาก
ราคาตลาดไดด้งักรณแีรก 

 
อยา่งไรกต็าม การกาํหนดมลูค่าใหแ้ก่ความเสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนินัน้ทาํไดย้าก ดงันัน้ ศาล

จงึไม่ทราบแน่ชดัว่าจะต้องกําหนดค่าเสยีหายเท่าใดจงึจะทําใหอ้รรถประโยชน์ของผูเ้สยีหายกลบัสู่
ระดบัทีเ่สมอืนว่าไม่มกีารทําละเมดิเกดิขึน้ได ้นอกจากน้ี ความเสยีหายบางอย่าง เช่น การเสยีชวีติ 
ไม่สามารถชดเชยไดด้ว้ยเงนิหรอือาจชดเชยไดด้ว้ยเงนิจํานวนอนันต์ ซึ่งหมายความว่าการชดเชย
ดว้ยเงนิอาจจะไม่สามารถทําใหอ้รรถประโยชน์ของผูเ้สยีหายกลบัคนืสู่ระดบัเดมิได ้ คําถามสาํคญัก็
คอื ศาลควรจะใหค้า่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม ่และถา้ใหค้วรจะใหเ้ทา่ใด  

 
 Shavell (2004) เสนอว่า เพื่อขจดัความกงัวลว่า การใหค้่าเสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิอาจทาํให้

ผูถู้กละเมดิหรอื ทายาท คู่สมรส หรอืพ่อแม่ของผูถู้กละเมดิได้รบัการชดเชยมากเกนิไป ศาลอาจ
กาํหนดใหผู้ท้าํละเมดิจา่ยค่าความเสยีหายเฉพาะทีเ่ป็นตวัเงนิเท่านัน้ สว่นค่าเสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ
ศาลอาจกําหนดให้จ่ายในรูปของค่าปรบัของรฐั ซึ่งจะถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป 
อยา่งไรกด็ ีการใหค้า่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิอาจทาํใหค้า่เสยีหายมจีาํนวนสงูมาก ซึง่ผูผ้ลติสนิคา้และ
บรกิารอาจจะรวมค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้หากพวกเขามคีวามรบัผดิทางละเมดิไว้ในต้นทุนการ
ผลติและผลกัภาระไปใหแ้ก่ผูบ้รโิภค โดยการขึน้ราคาสนิคา้และบรกิาร นอกจากน้ี บรษิทัประกนัอาจ
ขึน้เบีย้ประกนั ดงันัน้ ศาลอาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดคา่เสยีหาย โดยคาํนึงถงึการสรา้งสมดุลระหว่างการ
สรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัที่เหมาะสม กบัการรกัษาระดบัราคาสนิคา้และ
บรกิารไวไ้มใ่หส้งูเกนิไป หรอืเกดิอุปสรรคต่อการเขา้ถงึประกนัประเภทต่างๆ มากจนเกนิไป 
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3.4  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยกฎหมายอบุติัเหตุ42 
3.4.1  แก่นแนวคิด  
 

 อุบตัเิหตุ คอื เหตุทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิ อาจเกดิจากการขาดความระมดัระวงัของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง เช่น การขบัรถยนต์โดยประมาท ซึ่งส่งผลก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้  ในทาง
เศรษฐศาสตร ์อุบตัเิหตุ จงึหมายถงึ เหตุการณ์รา้ยซึง่เป็นเหตุการณ์สุม่ (random) หรอืเกดิขึน้ภายใต้
ความน่าจะเป็น กล่าวคือ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะเกิด และไม่ใช่
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยตัง้ใจ กระนัน้ อุบตัเิหตุอาจป้องกนัได ้หากบุคคลเพิม่ระดบัความระมดัระวงั
มากขึน้เพือ่ลดโอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุลง 

 
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ล่าววา่ กฎหมายละเมดิสามารถยบัยัง้อุบตัเิหตุ ซึง่เกดิจากการทาํละเมดิ

โดยประมาทเลนิเล่อหรอืไมไ่ดเ้จตนาได ้โดยกาํหนดใหผู้ก่้อความเสยีหายตอ้งแบกรบัความเสยีหายที่
ตนก่อขึน้แก่ผูอ้ื่น เสมอืนว่าความเสยีหายนัน้เกดิขึน้แก่ตนเอง (cost internalization) เพื่อสรา้ง
แรงจงูใจใหบุ้คคลทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรใ์ชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสม ซึง่เป็นระดบัที่
ทําใหต้น้ทุนของอุบตัเิหตุทีส่งัคมคาดว่าจะตอ้งแบกรบัมคี่าตํ่าทีสุ่ด (optimal deterrence) นัน่คอื 
ระดบัที่ต้นทุนของการเพิม่ความระมดัระวงัเท่ากบัผลประโยชน์ที่ไดร้บั (การลดลงของมูลค่าความ
เสยีหายคาดคะเนทีผู่เ้สยีหายตอ้งจา่ยหากเกดิอุบตัเิหตุ) 

 
การเกดิอุบตัเิหตุนัน้มตีน้ทุนคาดคะแนต่อสงัคม (expected social cost of accident) 

กล่าวคอื ผลรวมของมูลค่าความเสยีหายคาดคะเนจากอุบตัเิหตุ (expected loss) ต้นทุนการ
ระมดัระวงั (cost of care) และตน้ทุนค่าบรหิารจดัการระบบละเมดิทัง้หมด (administrative cost) ใน
สว่นของมลูคา่ความเสยีหายคาดคะเนจากอุบตัเิหตุ คาํนวณจากผลคณูของความน่าจะเป็นในการเกดิ
อุบตัเิหตุและมลูค่าความเสยีหายหากเกดิอุบตัเิหตุขึน้ เชน่ ถา้อุบตัเิหตุซึง่สรา้งความเสยีหายเท่ากบั 
100 หน่วย มโีอกาสเกดิขึน้รอ้ยละ 50 ค่าเสยีหายคาดคะเนเท่ากบั 100 x 0.50= 50 หน่วย มูลค่า
ความเสยีหายคาดคะเนมคีวามสมัพนัธแ์บบแปรผกผนักบัระดบัของการใชค้วามระมดัระวงั กล่าวคอื 
ถา้บุคคลมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ โอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุจะลดลง ซึง่จะทําใหม้ลูค่าความเสยีหาย
คาดคะเนจากอุบตัเิหตุลดลง สว่นน้ีคอืผลประโยชน์จากการเพิม่ความระมดัระวงั   

 
ในอกีดา้นหน่ึง การระมดัระวงันัน้ก่อใหเ้กดิต้นทุนดว้ย เช่น ตน้ทุนดา้นเวลาซึ่งเกดิจากการ

ทํากจิกรรมอย่างระมดัระวงัมากขึน้ และค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั เป็นต้น 
ตน้ทุนของการระมดัระวงัแปรผนัตามระดบัของการระมดัระวงั ยิง่ใชค้วามระมดัระวงัมากขึน้ ตน้ทุน
สว่นน้ีกจ็ะยิง่เพิม่ขึน้  

                                                        
42 เน้ือหาในสว่นน้ีสรปุความมาจากเน้ือหาบทที ่2 ของ จริะวฒัน์และคณะ (2553) 
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3.4.2  ตวัอย่างทฤษฎี: ระดบัการระมดัระวงัท่ีเหมาะสมในกรณีของหลกัความรบัผิดโดย
ประมาท หรือ กฎของแฮนด ์(Hand Rule)  

 
ศาลในประเทศสหรฐัอเมรกิามวีิธีการกําหนดมาตรฐานของการระมดัระวงัโดยใช้กฎของ

แฮนด ์(Hand rule) ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดยผูพ้พิากษาชื่อ Learned Hand ในการตดัสนิคด ีUnited States 
v. Carroll Towing Co. ในปี 1947 กฎของแฮนดก์ล่าวว่าระดบัการระมดัระวงัทีเ่หมาะสม คอืระดบัที่
ทําใหต้น้ทุนของการเพิม่การใชค้วามระมดัระวงัมคี่าเท่ากบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั โดยหากผูท้ําความ
เสยีหายใชค้วามระมดัระวงัตํ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสมจะถอืว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและมคีวาม
รบัผดิฐานละเมดิ  

 
กฎของแฮนด์ถือเป็นนวตักรรมของวงการยุติธรรมของสหรฐัอเมรกิาในยุคนัน้ เน่ืองจาก 

ผูพ้พิากษา Hand เขยีนกฎดงักล่าวเป็นสมการทางคณิตศาสตรว์่า B PL=  โดยที ่ B  คอืตน้ทุนของ
การใชค้วามระมดัระวงั P  คอืการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งในการเกดิความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงระดบัความระมดัระวงั และ L  คอืมลูค่าความเสยีหาย ดงันัน้ PL  คอื ผลประโยชน์
จากการใชค้วามระมดัระวงันัน่เอง   

 
กฎของแฮนดร์ะบุวา่ หากผูใ้ดไมย่อมใชค้วามระมดัระวงัทัง้ทีต่น้ทุนในการใชค้วามระมดัระวงั

ตํ่ากว่าผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ( B PL< ) จะถอืว่าผูน้ัน้กระทาํโดยประมาท และในทางตรงขา้ม หาก 
B PL> กจ็ะถอืวา่ผูน้ัน้ไมไ่ดก้ระทาํโดยประมาท 

 
ตวัอย่างเช่น สมมติว่า การติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัเพลงิไหมใ้นโรงงานคดิเป็นมูลค่า 1 ล้าน

บาท ( B =1 ล้านบาท) ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ลดลง 0.001 ( P =0.001) และ
ความเสยีหายในกรณีเกดิเพลงิไหมเ้ท่ากบั 500 ลา้นบาท ( L =500 ลา้นบาท) ดงันัน้ มูลค่าความ
เสยีหายคาดคะเนหากเกดิเพลงิไหมจ้งึลดลงเท่ากบั 0.001 x 500,000,000 = 500,000 บาท 
( 500,000PL = บาท) เมื่อมีการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัเพลิงไหม้ ในกรณีตัวอย่างน้ี หากเจ้าของ
โรงงานตดัสนิใจไม่ตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัเพลงิไหมแ้ละเกดิเพลงิไหมข้ึน้ จะถอืว่าเจา้ของโรงงานไม่
ประมาทและไม่มคีวามรบัผดิ เน่ืองจากตน้ทุนจากการตดิตัง้อุปกรณ์ดงักล่าวมากกว่าผลประโยชน์ที่
ไดร้บั หรอืB PL>  
 
3.5 นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
3.5.1  แก่นแนวคิด 
 

สาํหรบัหลกัเศรษฐศาสตร ์ ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นตวัแสดงของความลม้เหลวของตลาด 
(Market Failure) อนัไดแ้ก่ ความไรส้ามารถในการจดัการกบัปญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคมใน
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ดา้นลบ (negative externality) กล่าวคอื สภาพทีก่ารผลติหรอืการบรโิภคของหน่วยเศรษฐกจิใน
ตลาดก่อใหเ้กดิตน้ทุนต่อสงัคม (social cost) ดว้ย ซึง่อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ในแงก่ารผลติ เชน่ การปล่อย
น้ําเสยี การปล่อยควนัพษิ และในแงก่ารบรโิภค เชน่ การสบูบุหรี ่ 

 
สาเหตุพืน้ฐานของปญัหาดงักล่าวเน่ืองมาจากการตดัสนิใจของหน่วยเศรษฐกจิมกัจะคาํนึงถงึ

แต่ตน้ทุนต่อตวัเอง แต่ไมค่าํนึงถงึภาระความเสยีหายทัง้หมดจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิสว่นตนต่อ
สงัคมสว่นรวม ดงันัน้ หน่วยเศรษฐกจิจงึมแีนวโน้มทีจ่ะดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีผ่ลติสรา้ง
ผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมมากเกนิกวา่ระดบัทีส่งัคมพงึปรารถนา เพราะมองเหน็ราคาทีต่อ้งจา่ยตํ่า
กวา่ราคาทีแ่ทจ้รงิ (เน่ืองจากใสใ่จแต่ราคาทีต่นตอ้งจา่ย แต่ไมใ่สใ่จราคาทีส่งัคมสว่นรวมตอ้งจา่ย) 
ผลลพัธท์ีต่ามมากค็อื การผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีท่าํลายสิง่แวดลอ้มมากเกนิไป และการตัง้ราคา
สนิคา้และบรกิารเหล่านัน้ตํ่าเกนิไป  

 
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มปีระสทิธิภาพต้องคํานึงถึงต้นทุนต่อสงัคมด้วย หาก

กลไกตลาดไม่สามารถนําพาสงัคมที่เผชญิปญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคมในด้านลบไปสู่การ
จดัสรรทรพัยากรของทัง้สงัคมอย่างมีประสิทธิภาพได้ ภาครฐัต้องเข้ามามีบทบาทเสริมในการ
แกป้ญัหา โดยออกมาตรการในทางทีล่ดผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมผ่านระบบกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
เช่น การออกกฎกติกาบังคับห้ามทํากิจกรรมทําลายสิ่งแวดล้อมบางอย่าง การกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการปล่อยมลพษิ การเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้มหรอืค่าปรบั การใชร้ะบบใบอนุญาตทีซ่ือ้ขาย
ได ้เป็นตน้ มาตรการเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเป็นการเพิม่ตน้ทุนต่อตวัเองของปจัเจกบุคคล (หรอืบรษิทั) ให้
สูงขึ้นเสมอืนหน่ึงว่าได้คํานึงถึงต้นทุนต่อสงัคมในการตดัสนิใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิแล้ว  
(internalization of social cost)  

 
แม้กฎหมายสิง่แวดล้อมหรอืนโยบายของรฐัด้านสิง่แวดล้อมมคีวามจําเป็นในการพฒันา

คุณภาพสิง่แวดล้อม แต่อาจยงัไม่เพยีงพอ เน่ืองจาก ภาครฐัอาจไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เหตุเพราะขาดขอ้มูลข่าวสารทีส่มบูรณ์จากฝ่ายผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ทําใหร้ฐับาลอาจ
กํากบัดแูลมากเกนิไป หรอือาจกํากบัดูแลน้อยเกนิกว่าระดบัทีเ่หมาะสม หรอือาจเพราะตน้ทุนในการ
กาํกบัดแูลของรฐัสงูเกนิไป   
  
3.5.2  ตวัอย่างทฤษฎี: กฎหมายภาษีส่ิงแวดล้อม 
  
 ภาษสีิง่แวดลอ้มเป็นเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัการปญัหาผลกระทบภายนอกดา้น
ลบ โดยยดึหลกัการผูก่้อมลพษิคอืผูจ้า่ย (Polluter Pays Principle หรอื PPP) ภาษมีบีทบาทในการ
ทาํใหร้าคาของสนิคา้และบรกิารสะทอ้นตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยรฐัจดัเกบ็จากผูก่้อมลพษิในระดบั
ทีเ่หมาะสม ไมต่ํ่าเกนิไปจนไมส่ะทอ้นตน้ทุนต่อสงัคมทีแ่ทจ้รงิ และไมส่งูเกนิไปจนสรา้งแรงจงูใจให้
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หลบเลีย่งภาษ ีภาษสีิง่แวดลอ้มจะสง่ผลใหร้าคาของสนิคา้และบรกิารทีส่รา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
สงูขึน้ ปรมิาณซือ้ขายสนิคา้ในตลาดลดลงจากเดมิเขา้สูร่ะดบัทีพ่งึปรารถนาของสงัคม นัน่คอื ระดบั
การผลติและการแลกเปลีย่นทีผ่ลประโยชน์สว่นเพิม่ทัง้หมดของสงัคมเทา่กบัตน้ทุนสว่นเพิม่ทัง้หมด
ของสงัคม ซึง่ครอบคลุมตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ยแลว้ 
 
 ภาษสีิง่แวดลอ้มเป็นเครือ่งมอืฐานตลาด (market-based instruments) ทีมุ่ง่เน้น
ประสทิธภิาพในการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้ม และอยูบ่นฐานการตดัสนิใจอยา่งเสรขีองตวัละครที่
เกีย่วขอ้งผา่นกลไกราคาในตลาด แต่เป็นกลไกราคาทีท่าํงานภายใตเ้งือ่นไขใหมท่ีพ่ยายามหลอมรวม
ตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในกระบวนการตดัสนิใจของหน่วยเศรษฐกจิดว้ยตวัเอง ตวัอยา่งของ
ภาษสีิง่แวดลอ้ม เชน่ ภาษมีลพษิ ภาษหีรอืคา่ธรรมเนียมผลติภณัฑ ์ ระบบมดัจาํคนืเงนิ 
คา่ธรรมเนียมการอนุญาต คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าปรบั การซือ้ขายหรอืโอนใบอนุญาตการปล่อย
มลพษิ การวางประกนัความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมาตรการอุดหนุนจากรฐั 
เชน่ เงนิอุดหนุนหรอืเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าต่อกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  
 

ขอ้ดขีองภาษสีิง่แวดลอ้มคอืการปรบัพฤตกิรรมของหน่วยเศรษฐกจิผา่นการสง่สญัญาณใน
ตลาด (เพิม่ราคาของกจิกรรมทาํลายสิง่แวดลอ้ม) ซึง่มคีวามยดืหยุน่ มพีลวตั มปีระสทิธผิล และชว่ย
ลดตน้ทุนในการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มลงเมือ่เวลาผา่นไป เน่ืองจาก สรา้งแรงจงูใจใหบ้รษิทัพฒันา
เทคโนโลยทีีม่คีุณภาพขึน้และราคาถูกลงในการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดตน้ทุนการผลติของ
ตน อกีทัง้ไมต่อ้งเผชญิปญัหาความไมส่มบรูณ์ของขอ้มลูขา่วสาร เน่ืองจากเป็นการตดัสนิใจจากตวั
เอกชนเอง ซึง่เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของตนอยูแ่ลว้   

 
เครือ่งมอืประเภทน้ีแตกต่างจากมาตรการกาํกบัและควบคุม (command-and-control) ที่

มุง่เน้นบทบาทของรฐัในการกาํกบัควบคมุดา้นสิง่แวดลอ้มโดยตรง เชน่ การกาํหนดมาตรฐาน
เทคโนโลย ี (technology-based standard) หรอืมาตรฐานผลการดาํเนินงาน (performance-based 
standard) ซึง่มลีกัษณะคอ่นขา้งแขง็ขนืตายตวั บงัคบัใหบ้รษิทัตอ้งรบัภาระการควบคุมมลพษิภายใต้
มาตรฐานเดยีวโดยไมค่าํนึงถงึตน้ทุนและลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของหน่วยผลติต่างๆ เทา่ทีค่วร อกีทัง้
ยงัเผชญิปญัหาความไมส่มบรูณ์ของขอ้มลูขา่วสารสาํหรบัการออกแบบระบบกาํกบัควบคุม เน่ืองจาก
รฐับาลยากจะเขา้ถงึขอ้มลูของเอกชนทีถู่กตอ้งครบถว้นได ้  

งานวจิยัดา้นนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยกฎหมายสิง่แวดลอ้มจาํนวนมากชีว้า่ เครือ่งมอืฐาน
ตลาดอยา่งภาษสีิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกวา่มาตรการกาํกบัและควบคุม ดว้ย
เหตุผลเปรยีบเทยีบดงัทีก่ลา่วมาแลว้   
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3.6  นิติเศรษฐศาสตรว่์าด้วยการฟ้องร้องดาํเนินคดี 
3.6.1  แก่นแนวคิด 
 
  นิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี (Economics Analysis of Litigation) มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาโครงสรา้งสิง่จงูใจทีก่าํกบัพฤตกิรรมของตวัละครต่างๆ ในกระบวนการ
ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี การต่อรอง และการระงบัขอ้พพิาทในกระบวนการยตุธิรรม ตัง้แต่โจทก ์ จาํเลย 
ทนายความ ผูพ้พิากษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ภายใตข้อ้สมมตวิา่ตวัละครเหล่านัน้เป็นสตัว์
เศรษฐกจิและมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์ และมพีฤตกิรรมในเชงิยทุธศาสตร ์ (strategic behavior) 
กล่าวคอื ผลลพัธข์องปฏสิมัพนัธไ์มไ่ดเ้ป็นผลจากการตดัสนิใจของตนเพยีงฝา่ยเดยีว แต่ขึน้อยูก่บั
การตดัสนิใจเลอืกยทุธศาสตรข์องอกีฝา่ยดว้ย โดยทีเ่ราไมส่ามารถบงัคบัควบคุมอกีฝา่ยหน่ึงได ้ 
 
  หลกันิตเิศรษฐศาสตรม์องวา่ ระบบการฟ้องรอ้งดาํเนินคดผีา่นกระบวนการยตุธิรรมทีพ่งึ
ปรารถนาตอ้งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ใชท้รพัยากรของสงัคมอยา่งเหมาะสม และยกระดบั
สวสัดกิารของสงัคมสว่นรวม กระบวนการยตุธิรรมควรสง่เสรมิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่รา้งคุณคา่แก่
สงัคม สนบัสนุนใหเ้กดิการใชท้รพัยากรของสงัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
สว่นรวม เชน่ การตกลงระงบัขอ้พพิาทกนัภายนอกศาล เพือ่ลดตน้ทุนในการฟ้องรอ้งดาํเนินคดใีน
กระบวนการยตุธิรรม ซึง่สงัคมตอ้งแบกรบัตน้ทุนสว่นหน่ึงดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม ควรขจดักจิกรรม
ทางเศรษฐกจิทีบ่ ัน่ทอนคุณคา่แก่สงัคม และการใชท้รพัยากรของสงัคมอยา่งสิน้เปลอืงสญูเปล่า 
ตวัอยา่งเชน่ การจา้งทนายผูเ้ชีย่วชาญราคาแพงมาต่อสูค้ดกีนั การยกเลกิความผดิทางอาญาในคดทีี่
มลีกัษณะเป็นความผดิต่อสว่นตน เชน่ คดเีชค็และคดหีมิน่ประมาท เป็นตน้  
 
  ในโลกอุดมคต ิ กระบวนการยตุธิรรมควรมคีวามถูกตอ้งเทีย่งตรง ไมม่อีคต ิ รวดเรว็ฉบัไว 
และไรต้น้ทุนในการไดม้าซึง่ความยตุธิรรม แต่ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ การแสวงหาความยตุธิรรม
ผา่นกระบวนการยตุธิรรมมรีาคาแพง ตอ้งใชเ้วลานาน มคีวามผดิพลาดตามรายทาง มอีคตใินการ
พพิากษาคด ีและสิน้เปลอืงทรพัยากรของสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในคดอีาญา ซึง่ใชท้รพัยากรของ
รฐัในการฟ้องรอ้งดาํเนินคดใีนระดบัสงู 
 
  ตวัอยา่งของคาํถามและประเดน็ศกึษาของนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี ซึง่
มขีอบเขตกวา้งขวางมาก เชน่ ทาํไมบางคดถีงึต่อสูก้นัในศาลแต่บางคดสีามารถระงบัขอ้พพิาทกนั
นอกศาลได ้ ผูพ้พิากษาหรอืลกูขนุตอ้งมรีะดบัความมัน่ใจระดบัใดจงึจะตดัสนิใหจ้าํเลยมคีวามผดิได ้
รฐัควรเขา้มากาํกบัดแูลสญัญาระหวา่งทนายความและลกูความหรอืไมอ่ยา่งไร ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการ
ยืน่อุทธรณ์ของโจทกแ์ละจาํเลยคอือะไร แรงจงูใจสว่นบุคคลและแรงจงูใจของสงัคมเกีย่วกบัการใช้
จา่ยฟ้องรอ้งดาํเนินคดสีอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัอยา่งไร เป็นตน้    
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3.6.2  ตวัอย่างทฤษฎี: การระงบัข้อพิพาทนอกศาล (out-of-court settlement)  
 
  การศกึษาวเิคราะหก์ารฟ้องรอ้งดาํเนินคดอียา่งงา่ยทีส่ดุมกัสมมตใิหค้ดหีน่ึงมโีจทกแ์ละ
จาํเลยอยา่งละ 1 คน โจทกค์อืผูเ้สยีหายทีต่อ้งการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยจากความเสยีหายทีไ่ดร้บั สว่น
จาํเลยคอืผูท้ีถู่กกล่าวหาวา่เป็นผูส้รา้งความเสยีหายแก่โจทก ์
 
  การตดัสนิใจของโจทกใ์นการฟ้องรอ้งดาํเนินคดต่ีอจาํเลยขึน้อยูก่บัการเปรยีบเทยีบ
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัหากชนะคด ี(X) เชน่ คา่ชดเชยความเสยีหาย กบัตน้ทุนในการฟ้องรอ้ง
ดาํเนินคดขีองโจทก ์ (Cp) เชน่ คา่ทนายความ คา่ลงแรงสูค้ด ี คา่เสยีเวลา และตน้ทุนคา่เสยีโอกาส
อื่นๆ เป็นตน้ หาก X > Cp โจทกจ์ะตดัสนิใจฟ้องรอ้งดาํเนินคดกีบัจาํเลย 
 
  ในกระบวนการฟ้องรอ้งดาํเนินคดใีนศาล หากตน้ทุนของโจทกม์มีลูคา่เทา่กบั Cp และตน้ทุน
ของจาํเลยมมีลูคา่เทา่กบั Cd เมือ่การพจิารณาคดสีิน้สดุและโจทกช์นะคด ีโจทกจ์ะไดร้บัผลประโยชน์
สทุธเิทา่กบั (X-Cp) หรอืค่าชดเชยหกัตน้ทุนในการดาํเนินคด ีขณะทีจ่าํเลยจะตอ้งจา่ยตน้ทุนทัง้หมด
เทา่กบั (X+Cd) หรอืคา่ชดเชยและตน้ทุนในการถูกดาํเนินคด ี
 
  เราจะเหน็วา่ X คอืการถ่ายโอนทรพัยากรจากจาํเลยสูโ่จทก ์ แต่ทัง้โจทกแ์ละจาํเลยต่างตอ้ง
สญูเสยีตน้ทุนในกระบวนการฟ้องรอ้งดาํเนินคดทีัง้สองฝา่ย รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั (Cp+Cd) ตน้ทุน
รวมในการฟ้องรอ้งดาํเนินคดทีีท่ ัง้สองฝา่ยตอ้งแบกรบัถอืวา่เป็นความสญูเสยีของสงัคมสว่นรวม 
(deadweight loss) ซึง่สามารถหลกีเลีย่งได ้หากทัง้สองฝา่ยสามารถตกลงระงบัขอ้พพิาทนอกศาลได ้
 
  ภายใตโ้ครงสรา้งสิง่จงูใจดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้สองฝา่ยสามารถตกลงระงบัขอ้พพิาทกนัได ้
ภายใตชุ้ดของขอ้ตกลงต่างๆ คา่ชดเชยทีฝ่า่ยโจทกจ์ะยอมรบัในการระงบัขอ้พพิาทกนัเองนอกศาล
คอืคา่ชดเชยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุกบัระดบัผลประโยชน์สทุธทิีค่าดวา่จะไดห้ากชนะคดใีนศาล นัน่คอื (X-
Cp) ขึน้ไป สว่นคา่ชดเชยทีฝ่า่ยจาํเลยจะยนิดจีา่ยในการระงบัขอ้พพิาทนอกศาลคอืคา่ชดเชยที่
ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัระดบัตน้ทนุทีจ่าํเลยคาดวา่จะตอ้งจา่ยหากแพค้ดใีนศาล นัน่คอื (X+Cd) ลงมา 
ภายใตชุ้ดของขอ้ตกลงระงบัขอ้พพิาทนอกศาลทีม่มีลูคา่ระหวา่ง (X-Cp) กบั (X+Cd) ทัง้โจทกแ์ละ
จาํเลยต่างมสีวสัดกิารสงูขึน้ทัง้คูเ่มือ่เทยีบกบัการฟ้องรอ้งดาํเนินคดใีนศาล นัน่หมายความวา่ สงัคม
สว่นรวมสามารถยกระดบัสวสัดกิารของสงัคมใหส้งูขึน้ไดภ้ายใตก้ารระงบัขอ้พพิาทนอกศาล ซึง่ชว่ย
ลดความสิน้เปลอืงของการใชท้รพัยากรในระบบยตุธิรรม 
 
  คา่ชดเชยทีต่กลงกนัไดจ้ะอยูท่ีร่ะดบัมลูคา่เทา่ใดระหวา่งสองมลูคา่ขา้งตน้ ฝา่ยโจทกห์รอืฝา่ย
จาํเลยจะไดส้ว่นแบ่งผลประโยชน์มากกวา่กนั ขึน้อยูก่บั จงัหวะเวลาของการต่อรอง (วา่ใครมี
ความสามารถในการอดทนรอในการยอมรบัขอ้เสนอรอบทา้ยสดุมากกวา่กนั หรอืแบกรบัความเสีย่ง
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ไดม้ากกวา่กนั) และขอ้มลูสว่นตวัทีแ่ต่ละฝา่ยถอืครองอยูใ่นมอื ซึง่อกีฝา่ยรบัรูไ้ดไ้มเ่ทา่เทยีมกนั ฝา่ย
ทีม่ขีอ้มลูทีส่รา้งความมัน่ใจวา่ตนเองมโีอกาสทีจ่ะชนะคดมีากกวา่จะเป็นฝา่ยทีไ่ดส้ว่นแบ่งมากกวา่  
 
  ในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา คดสีว่นใหญ่สามารถระงบัขอ้พพิาทนอกศาลไดส้าํเรจ็ ขอ้มลูของ
ศาลระดบัรฐัและรฐับาลกลางชีว้า่ คดแีพง่กวา่รอ้ยละ 96 และ 98 ตามลาํดบั ไมถู่กนําขึน้สูก่าร
พจิารณาคดใีนชัน้ศาล (แต่ตวัเลขน้ีไมไ่ดแ้สดงความสามารถในการระงบัขอ้พพิาทนอกศาลเทา่นัน้ 
แต่ยงัรวมถงึคดทีีศ่าลไมร่บัฟ้องและการตกลงกนัไดเ้องก่อนจะเริม่กระบวนการศาลดว้ย)43 
 
3.7  นิติเศรษฐศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม 
3.7.1  จากแบบจาํลองว่าด้วยการเลือกอย่างมีเหตมีุผล สู่ เศรษฐศาสตรพ์ฤติกรรม 
 

แบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมเีหตุมผีล (Rational Choice Model) ซึง่เป็นหน่ึงใน
เครือ่งมอืหลกัของการศกึษานิตเิศรษฐศาสตรใ์นชว่งตน้ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1960 มขีอ้สมมตติัง้ตน้
วา่ ปจัเจกบุคคลลว้นมคีวามเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ มเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์ และตอบสนองต่อ
สิง่จงูใจ หรอืเป็นนกัคดิคาํนวณทีม่เีหตุมผีล ขอ้สมมตดิงักล่าวมกัถูกวพิากษว์จิารณ์อยูเ่สมอ (โปรดดู
หวัขอ้ 2.8.1 ประกอบ) วา่ไมส่อดคลอ้งกบัโลกแหง่ความจรงิ  

 
ทัง้น้ีเพราะคนหาไดม้คีวามเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิเสมอไปไม ่ นอกเหนือจากแรงจงูใจในการ

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนสงูสดุเป็นสรณะแลว้ มนุษยย์งัมแีรงจงูใจอกีหลายแบบอยูเ่บือ้งหลงั
พฤตกิรรม เชน่ แรงจงูใจแบบทาํดเีพือ่ผูอ้ื่นโดยไมค่าดหวงัสิง่ตอบแทน แรงจงูใจแบบตาต่อตา ฟนัต่อ
ฟนั (ใครดกีบัเรากด็กีลบั ใครรา้ยกบัเรากร็า้ยกลบั) แรงจงูใจแบบเหน็อกเหน็ใจ หรอืแรงจงูใจยดึมัน่
ตามพนัธสญัญา เป็นตน้  

 
นอกจากนัน้ ในโลกแหง่ความจรงิ มนุษยไ์มไ่ดม้เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งสมบรูณ์ตาม

ทฤษฎ ี แต่มคีวามเป็นปถุุชน ไมใ่ชเ่ทพเศรษฐศาสตรต์ามตํารา เชน่ ไมส่ามารถรบัรู ้ เปรยีบเทยีบ 
และจดัลาํดบัความพงึพอใจต่อทางเลอืกต่างๆ ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดอยา่งสมบรูณ์, มลีกัษณะนิสยั “มอง
สัน้” มากกวา่ “มองการณ์ไกล”, หรอืใหคุ้ณคา่กบัการสญูเสยีสมบตัทิีม่อียูม่ากกวา่การไดร้บัสมบตัิ
ใหม ่แมว้า่มลูคา่ของสมบตัทิีไ่ดแ้ละเสยีนัน้จะมขีนาดเทา่กนักต็าม เป็นตน้  

 
เมือ่พฤตกิรรมของคนมคีวามลกึซึง้ละเอยีดออ่นเกนิกวา่แบบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกอยา่งมี

เหตุมผีล ซึง่เชื่อวา่คนเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งสมบรูณ์มากนกั 
ในชว่งหลงั นกัเศรษฐศาสตรจ์งึไดพ้ฒันากรอบทฤษฎทีีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมของคนไดอ้ยา่ง

                                                        
43 โปรดด ูShavell (2004) หน้า 410 ประกอบ 
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ละเอยีดลกึซึง้ สมจรงิ และหลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกบัโลกแหง่ความจรงิมากขึน้กวา่แบบจาํลอง
ดัง้เดมิทีส่รา้งจากระบบการใชเ้หตุผลแบบเศรษฐศาสตร ์ โดยผสมผสานองคค์วามรูด้า้นจติวทิยา 
รวมทัง้สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา เขา้กบัหลกัเศรษฐศาสตร ์ สาขาวชิาดงักล่าวเรยีกวา่ 
“เศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม” (Behavioral Economics) ซึง่มกัใชร้ะเบยีบวธิแีบบเศรษฐศาสตรแ์นว
ทดลอง (Experimental Economics) กลา่วคอื พยายามคน้หาความจรงิดว้ยการทดลองโดยควบคุม
ตวัแปรเหมอืนดงัวทิยาศาสตรส์าขาอื่น นกัเศรษฐศาสตรก์ลุ่มน้ีเชื่อวา่ การสรา้งองคค์วามรูม้ใิชน่ัง่นึก
คดิเอาเองโดยใชเ้พยีงระบบเหตุผล และการตรวจสอบทฤษฎมีใิชม่แีคก่ารหาขอ้มลูภาคสนามเทา่นัน้ 
แต่เราสามารถออกแบบการทดลองกบัผูค้นจรงิๆ ได ้ เพือ่ทดสอบขอ้สมมตแิละผลลพัธข์องทฤษฎี
เศรษฐศาสตรท์ีส่ะทอ้นพฤตกิรรมของคนวา่มคีวามสมจรงิหรอืไม ่ และสามารถพสิจูน์ดว้ยวธิี
วทิยาศาสตรไ์ดห้รอืไม ่ 

 
3.7.2  นิติเศรษฐศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม 
 

นิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมคอื การผสมผสานเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรพ์ฤตกิรรมมา
ศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ทางนิตศิาสตร ์ โดยมุง่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและการตดัสนิใจของปจัเจกบุคคล 
ดงัเชน่ การละเมดิสญัญา การทาํรา้ยผูอ้ื่น การปล่อยมลพษิ ฯลฯ และผลพวงทางกฎหมายทีต่ามมา 
ทัง้น้ี กรอบการวเิคราะหข์องนิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมมขีอ้สมมตติัง้ตน้วา่ คนเป็นมากกวา่สตัว์
เศรษฐกจิและไมไ่ดม้เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งสมบรูณ์   

 
ตามแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรม์าตรฐานทีใ่ชแ้บบจาํลองวา่ดว้ยการเลอืกแบบมเีหตุมผีล คนใน

สงัคมจะเคารพกฎหมายก็ต่อเมื่อคิดคํานวณแล้วว่าผลประโยชน์จากการเคารพกฎหมายสูงกว่า
ตน้ทุนของการเคารพกฎหมาย แต่สาํหรบับางคน เขาอาจตดัสนิใจเคารพกฎหมายจากระบบอื่น เช่น 
มคีา่นิยมเชื่อว่ากฎหมายตอ้งไดร้บัการเคารพ ทุกคนจงึควรมหีน้าทีใ่นการเคารพกฎหมาย ไมว่่าจะมี
ตน้ทุนสุทธต่ิอสว่นตวัเพยีงใดกต็าม ตวัอยา่งเช่น หากกญัชาเป็นสิง่ถูกกฎหมาย เขากย็นิดสีบูเพราะ
ชอบ แต่หากกฎหมายบญัญตัหิา้มสบูกญัชา เขากย็นิดทีีจ่ะอดทนไม่ยอมสบู เพราะคดิว่าการละเมดิ
กฎหมายขดัต่อหน้าทีเ่ชงิจรยิธรรมบางอยา่งในใจ หรอืสาํหรบับางคน การตดัสนิใจเชงิพฤตกิรรมอาจ
ไม่ไดม้าจากการใชเ้หตุผลใดๆ เลย ตวัอย่างเช่น แมจ้ะมกีารกําหนดบทลงโทษในกฎหมายหา้มสูบ
กัญชาไว้สูงมากเพียงใด ก็ไม่มีความเกรงกลัว แม้รู้ว่าการเสพกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มี
พฤตกิรรมเสพตดิกญัชาอยา่งหนกั จนไมส่ามารถควบคุมตวัเองใหห้ยดุกระทาํได ้

 
หลกัเศรษฐศาสตรแ์บบเดมิอาจจะสามารถอธบิายพฤตกิรรมของคนทีม่ลีกัษณะดงัตวัอยา่ง

ขา้งตนไดอ้ยา่งจาํกดั เพราะคนไมไ่ดม้เีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งสมบรูณ์เสมอ ถา้คนไมไ่ดม้ี
พฤตกิรรมอยา่งมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรส์มบรูณ์ ผลลพัธท์ีค่าดการณ์วา่จะเกดิขึน้ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐานอาจไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 
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ดงันัน้ แทนทีนิ่ตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมจะใหน้ํ้าหนกักบัแนวคดิวา่ดว้ยความมเีหตุมผีล
ทางเศรษฐศาสตร ์ (rationality) เพยีงเทา่นัน้ นิตเิศรษฐศาสตรย์งัใหน้ํ้าหนกักบัแนวคดิวา่ดว้ย 
ศกัยภาพหรอืความสามารถในการกระทาํ (capacity) ดว้ย ซึง่แบ่งยอ่ยไดเ้ป็นสองสว่น สว่นแรกคอื 
ความสามารถในการตระหนกัรูถ้งึผลพวงทีต่ามมาจากการกระทาํของคน (cognitive capacity) สว่นที่
สองคอื ความสามารถในการควบคุมการกระทาํของตนเอง (volitional capacity) พฤตกิรรมทีม่ี
ลกัษณะไมม่เีหตุมผีลอาจเป็นสญัญาณของการขาดความสามารถในการกระทาํ แต่ไมท่ัง้หมด หาก
คนไมม่คีวามสามารถในการรบัผดิชอบการกระทาํของตนเอง (ไรค้วามตระหนกัรูแ้ละไมส่ามารถ
ควบคุมตวัเองได)้ การละเมดิกฎหมายของคนเหล่านัน้อาจจะไมถู่กลงโทษ เชน่ กรณขีองคนบา้หรอื
คนปญัญาออ่น  

 
เน้ือหาในสว่นต่อไป จะขอยกตวัอยา่งของแรงจงูใจเชงิพฤตกิรรมของคน ซึง่ทา้ทายขอ้สมมติ

วา่ดว้ยสตัวเ์ศรษฐกจิและความมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์ อนัจะสง่ผลใหผ้ลลพัธข์องปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมแตกต่างออกไปจากคาํทาํนายของนิตเิศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐาน ไดแ้ก่    

 
(1) ผลของความรูส้กึเป็นเจา้ของ (Endowment Effect) และผลจากความมัง่คัง่ (Wealth 

Effect) 
ทฤษฎทีีเ่รยีกวา่ Prospect Theory ของ Daniel Kahneman และ Amos Tversky44 พยายาม

อธบิายพฤตกิรรมของบุคคลสว่นทีข่าดหายไปในทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐาน เชน่ 
ความพงึพอใจของคนขึน้อยูก่บั “สถานการณ์” กล่าวคอื สนิคา้เดยีวกนั มลูคา่เทา่กนั กลบัใหค้วามพงึ
พอใจต่างกนัแก่คน ๆ เดยีวกนั ภายใตส้ถานการณ์ทีต่่างกนั ตวัอยา่งเชน่ คนจะใหน้ํ้าหนกักบัความ
สญูเสยีมากกวา่ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัอยา่งมาก (จากการวจิยัพบวา่ความพอใจทีล่ดลงจากการสญูเสยี
มคีา่มากกวา่ความพอใจทีเ่พิม่ขึน้จากการไดร้บัสิง่ของมลูคา่เทา่กนั ประมาณ 2 ถงึ 2.5 เทา่) คน
ทัว่ไปใหคุ้ณคา่กบัการเสยีเงนิหน่ึงแสนบาทมากกวา่การไดเ้งนิหน่ึงแสนบาท ราคาตํ่าสดุทีค่นจะยอม
ขายของทีต่นเองเป็นเจา้ของ “อยูแ่ลว้” จกัสงูกวา่ราคาสงูสดุทีค่นเดยีวกนัยนิดจีา่ยเพือ่ที ่“จะ” ไดเ้ป็น
เจา้ของสิง่เดยีวกนันัน้ พฤตกิรรมของคนจงึมอีคตอิยา่งสาํคญัต่อ “ภาวะทีเ่ป็นอยูป่จัจุบนั” (Status 
quo bias) ผลต่อพฤตกิรรมดงักล่าวเรยีกวา่ ผลจากความรูส้กึเป็นเจา้ของ (Endowment Effect)  

 
หรอืบุคคลปรบัเปลีย่นระดบัการใหคุ้ณคา่ของทางเลอืกต่างๆ ตามสถานการณ์ โดยคาํนึงถงึ

จุดตัง้ตน้ ตวัอยา่งเชน่ คนทีม่เีงนิ 1,000 บาท ใหคุ้ณคา่กบัเงนิ 10 บาททีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ มากกวา่คนที่
มเีงนิ 5,000 บาท ไดร้บัเงนิ 10 บาทเพิม่ขึน้เหมอืนกนั ในกรณน้ีี ระดบัคุณคา่ของสนิคา้หรอืเงนิ
ขึน้อยูก่บัระดบัความมัง่คัง่หรอืสนิทรพัยท์ีใ่ชเ้ป็นจุดอา้งองิเริม่ตน้ และขนาดของการเปลีย่นแปลงเมือ่
เทยีบกบัจุดอา้งองินัน้ ผลต่อพฤตกิรรมดงักล่าวเรยีกวา่ ผลจากความมัง่คัง่ (Wealth Effect)  

                                                        
44 Khaneman, Daniel and Amos Tversky. 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”. Econometrica 47(2), 
263.   
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ดงันัน้ ในเชงินิตเิศรษฐศาสตร ์ การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจของคนตอ้งผนวกเอาองคค์วามรู้
เพิม่เตมิเหล่าน้ีเขา้ไวด้ว้ย เชน่ กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ ทฤษฎนิีตเิศรษฐศาสตรเ์สนอวา่ สทิธใิน
ทรพัยส์นิควรจะถูกจดัสรรไปยงัผูท้ีใ่หคุ้ณคา่ทรพัยส์นินัน้สงูทีส่ดุ โดยวดัจากความยนิดจีา่ยและ
ความสามารถในการจา่ย จงึจะเป็นการจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ คาํถามสาํคญัคอื 
กระบวนการตดัสนิวา่ใครคอืผูใ้หคุ้ณคา่ทรพัยส์นินัน้สงูทีส่ดุเป็นเชน่ไร เพราะหากคาํนึงถงึผลจาก
ความรูส้กึเป็นเจา้ของและผลจากความมัง่คัง่ดว้ยแลว้ เราคงตอ้งพจิารณาจุดอา้งองิเริม่ตน้หรอืภาวะที่
เป็นอยูใ่นปจัจุบนัเป็นฐานดว้ย ซึง่ผลลพัธอ์าจแตกต่างไปจากเดมิ หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง การตดัสนิใจ
ทีม่ผีูไ้ดป้ระโยชน์และผูเ้สยีประโยชน์ ไมส่ามารถประเมนิผลไดข้องผูไ้ดป้ระโยชน์ในระดบัเดยีวกนักบั
ผลเสยีทีต่กแก่ผูเ้สยีประโยชน์ได ้เพราะคนใหคุ้ณคา่กบัการสญูเสยีมากกวา่การไดม้า เป็นตน้       

 
(2) ความรูส้กึไดร้บัความเป็นธรรม (Sense of Fairness) 
ความเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิอธบิายพฤตกิรรมจรงิของคนทัว่ไปไดเ้พยีงบางแงม่มุ ในโลกแหง่

ความจรงิ คนไมไ่ดแ้รงจงูใจเชงิพฤตกิรรมเพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตนสงูสดุเป็นสรณะเทา่นัน้ แต่
คนมแีรงจงูใจอื่นๆ ดว้ย ซึง่ความเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิไมส่ามารถอธบิายไดท้ัง้หมด ตวัอยา่งเชน่ หาก
คนมรีูส้กึวา่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการแลกเปลีย่น คนนัน้อาจมพีฤตกิรรมในเชงิลงโทษคู่
แลกเปลีย่น แมต้อ้งแบกรบัภาระตน้ทุนไวก้บัตนเองกต็าม เพือ่แสดงออกถงึความรูส้กึต่อตา้นความ
ไมเ่ป็นธรรมจากการแลกเปลีย่น 

 
ตวัอยา่งคลาสสกิในการพสิจูน์แรงจงูใจและพฤตกิรรมดงักล่าวขา้งตน้ คอืการใช้

เศรษฐศาสตรแ์นวทดลองดว้ยเกมยืน่คาํขาด (Ultimatum Game) ซึง่มรีปูแบบของกตกิาการเล่นเกม 
ดงัน้ี  

 
กาํหนดใหม้ผีูเ้ล่นสองคน คนหน่ึงรบับท “ผูย้ืน่ขอ้เสนอ” ในการแบ่งสมบตับิางอยา่ง (เชน่ 

เงนิ 10 บาท) สว่นอกีคนหน่ึงรบับท “ผูร้บัขอ้เสนอ” วา่จะ “ตอบรบั” หรอื “ปฏเิสธ” ขอ้เสนอทีฝ่า่ย
แรกยืน่ให ้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นฝา่ยรกุก่อน โดยเสนอสว่นแบ่งแบบ “ยืน่คาํขาด” (วา่จะเอาหรอืไมเ่อา
เทา่นัน้) ถา้ผูร้บัตกลง กไ็ดส้ว่นแบ่งตามนัน้ไป ดา้นฝา่ยผูเ้สนอกไ็ดส้ว่นแบ่งทีเ่หลอื แต่ถา้ผูร้บัตอบ
ปฏเิสธ ทัง้คูจ่ะไมไ่ดร้บัอะไรเลย 

 
สมมตต่ิออกีวา่ ผูเ้สนอมสีองทางเลอืก คอืเสนอสว่นแบ่งแบบเทา่เทยีม (เสนอใหผู้ร้บั 5 บาท 

ตวัเองได ้ 5 บาท) หรอืเสนอสว่นแบ่งแบบเอาเปรยีบ (ใหผู้ร้บั 2 บาท ตวัเองได ้ 8 บาท)  ภายใต้
กตกิาการเล่นเกมเชน่น้ี หากผูเ้สนอและผูร้บัเป็น “สตัวเ์ศรษฐกจิ” ในความหมายทีถ่อืประโยชน์สว่น
ตนเป็นสรณะ มคีวามมเีหตุมผีลในระดบัทีส่มบรูณ์ และตดัสนิใจโดยใหต้นไดส้ิง่ทีด่ทีีส่ดุภายใต้
สถานการณ์ทีเ่ผชญิ ทัง้ยงัรูด้ว้ยวา่อกีฝา่ยหน่ึงกจ็ะตอบสนองอยา่งมเีหตุมผีลเชน่กนั ผูเ้สนอยอ่มตอ้ง
คดิวา่ หากยืน่ใหผู้ร้บั 5 บาท ผูร้บักต็อ้งยอมรบั เพราะหากปฏเิสธ ผูร้บัจะไมไ่ดอ้ะไรเลย ทาํนอง
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เดยีวกนั ถา้ยืน่ขอ้เสนอใหผู้ร้บั 2 บาท ผูร้บักต็อ้งยอมรบัเชน่กนั แมจ้ะเป็นขอ้เสนอทีเ่อาเปรยีบ 
เพราะผูร้บัจะตดัสนิใจระหวา่งการไดร้บัเงนิ 2 บาทกบัการไมไ่ดอ้ะไรเลย   

 
เมือ่ผูเ้สนอมเีหตุมผีลและรูว้า่ผูร้บักม็เีหตุมผีล ผูเ้สนอทีเ่ป็นสตัวเ์ศรษฐกจิยอ่มเลอืกยืน่

ขอ้เสนอแบบเอาเปรยีบ เน่ืองจากทาํใหต้นไดป้ระโยชน์มากกวา่ ในขณะทีผู่ร้บัทีเ่ป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ
เชน่กนัและรูว้า่ผูเ้สนอกม็เีหตุมผีล กจ็ะยอมรบัขอ้เสนอแบบเอาเปรยีบดงักล่าว เพราะรูด้วีา่อยา่งไรผู้
เสนอจะไมม่ทีางยืน่ขอ้เสนอแบบเป็นธรรมใหต้นแน่ ตนยอมไดน้้อยยงัดกีวา่ไมไ่ดอ้ะไรเลย 

 
ดงันัน้ ผลสรปุของเกมยืน่คาํขาดตามคาํทาํนายของทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ระแสหลกั

มาตรฐาน กค็อื ผูเ้สนอจะยืน่ขอ้เสนอแบบเอาเปรยีบ และผูร้บัจะยอมรบัขอ้เสนอนัน้ ผลลพัธข์องเกม
น้ีกค็อื ฝา่ยผูเ้สนอได ้8 บาท ฝา่ยผูร้บัได ้2 บาท หากเราผอ่นคลายขอ้สมมตขิา้งตน้ ยอมใหผู้เ้สนอ
ยืน่แบ่งสรรใหผู้ร้บัไดต้ํ่ากวา่ 2 บาท ผลสรปุของเกมน้ีกค็อื ผูเ้สนอจะพยายามยืน่ขอ้เสนอทีต่ํ่าทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้(ยิง่ใกลศ้นูยบ์าทเทา่ไหร ่ยิง่ด)ี   

 
นกัเศรษฐศาสตรเ์ชงิทดลองไดนํ้าเกม “ยืน่คาํขาด” ทีม่กีตกิาขา้งตน้ไปทดลองกบัคนหลาย

ประเทศในงานวจิยัหลายชิน้ (โปรดด ูBowles (2004) ประกอบ) ผลปรากฏวา่ ฝา่ยผูย้ ืน่ขอ้เสนอกลบั
ยืน่ขอ้เสนอแบบเทา่เทยีม (50:50) เกนิกวา่รอ้ยละ 40 ทีน่่าสนใจไมแ่พก้นักค็อื ขอ้เสนอแบบเอา
เปรยีบมโีอกาสถูกผูร้บัปฏเิสธสงูถงึรอ้ยละ 40-60  

 
คาํถามตามมากค็อื หากคนเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิจรงิ ทาํไมผูเ้สนอไมย่อมเอาเปรยีบอกีฝา่ยให้

ถงึทีส่ดุ เพราะรูอ้ยูแ่ลว้วา่อยา่งไรฝา่ยผูร้บักน่็าจะยนิดรีบัขอ้เสนอ แมว้า่ขอ้เสนอจะตํ่าเพยีงใดกต็าม 
เพราะดกีวา่ไมไ่ดอ้ะไรเลย และทาํไมฝา่ยผูร้บัถงึยอมปฏเิสธขอ้เสนอ ทัง้ทีถ่า้ปฏเิสธ ตวัเองจะไมไ่ด้
อะไรเลย 

 
ในเกม “ยืน่คาํขาด” แบบมาตรฐานทีม่กีตกิาการเลน่เกมดงัตอนตน้ และใชว้ธิโียนเหรยีญ

เสีย่งดวงวา่ใครจะเป็นผูย้ ืน่ ใครจะเป็นผูร้บั พบวา่ ผูย้ืน่กวา่ครึง่เลอืกยืน่ขอ้เสนอแบบเทา่เทยีม และ
ขอ้เสนอแบบเอาเปรยีบถูกปฏเิสธจาํนวนมาก ซึง่ขดักบัคาํทาํนายของทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ระแส
หลกัมาตรฐาน  

 
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบักรณกีตกิามาตรฐาน นกัเศรษฐศาสตรก์ลุ่มหน่ึงอธบิายวา่ คนเรา

ไมไ่ดส้นใจแต่ความพงึพอใจหรอืประโยชน์ของตวัเองเป็นสรณะ “เทา่นัน้” หากยงัมคีวามพงึพอใจที่
คาํนึงถงึผลประโยชน์ของคนอื่น “ผสม” อยูด่ว้ย ตวัอยา่งเชน่ ความรูส้กึแบบ “ต่างตอบแทน” หรอื 
“ตาต่อตา ฟนัต่อฟนั” (ดมีากด็ไีป แต่ถา้รา้ยมากจ็ะรา้ยไป) ความรูส้กึแบบ “ใจบุญ” (ดกีบัคนอื่นตลอด 
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ไมว่า่เขาจะดหีรอืรา้ยกบัเรา) ความรูส้กึแบบ “อจิฉาตารอ้น” (เหน็คนอื่นดกีวา่เรา แลว้ความพอใจ
ลดลง) เป็นตน้   

 
ในกรณขีองเกมยืน่คาํขาด เหตุทีผู่ร้บัยอมปฏเิสธขอ้เสนอโดยทีต่นจะไมไ่ดอ้ะไร (ซึง่แยก่วา่ 

ยอมรบัขอ้เสนอทีเ่อาเปรยีบ) กเ็พราะแรงจงูใจแบบ “ตาต่อตา ฟนัต่อฟนั” ผูร้บัยนิยอมจา่ยราคาเพือ่ 
“ลงโทษ” ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่มเ่ป็นธรรม แมต้วัเองจะเป็นฝา่ยแบกรบัตน้ทุน (แมผู้ร้บัจะไมไ่ดค้าดหวงัวา่
จะเล่นเกมน้ีซํ้ากบัผูเ้สนอรายเดมิในอนาคตกต็าม) ดา้นฝา่ยผูเ้สนอ เมือ่ไมรู่ข้อ้มลูขา่วสารวา่ผูร้บัมี
พฤตกิรรมแบบใด กล็งัเลทีจ่ะยืน่ขอ้เสนอแบบเอาเปรยีบ เน่ืองจาก กลวัผูร้บัจะปฏเิสธ แลว้ตวัเองจะ
ไมไ่ดอ้ะไรเชน่กนั 

 
การทดลองขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ความพงึพอใจของคนมไิดข้ึน้กบัการประเมนิคา่ตวัสิง่ของ

ทีต่นไดร้บัเทา่นัน้ หากแต่ความพอใจยงัขึน้กบั “สถานการณ์” ภายใตส้ถานการณ์ทีต่่างกนั คนมี
แนวโน้มทีจ่ะประเมนิคา่สิง่ของเดยีวกนัแตกต่างกนั นอกจากนัน้ แรงจงูใจเชงิพฤตกิรรมของคนไมไ่ด้
คาํนึงเฉพาะผลประโยชน์ทางวตัถุสว่นตน แต่ยงัขึน้อยูก่บัความรูส้กึไดร้บัความเป็นธรรมจาก
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมอกีดว้ย 

 
การนําองคค์วามรูน้ี้มาประยกุตใ์ชก้บันิตเิศรษฐศาสตร ์ตวัอยา่งเชน่ กรณกีารเบีย้วสญัญาทีม่ี

ประสทิธภิาพ หลกัการตดัสนิคดคีอื คา่ความเสยีหายของการละเมดิสญัญาคอืราคาของทีผู่เ้บีย้ว
สญัญาจะตอ้งจา่ย ราคาดงักล่าวควรถูกกาํหนดใหก้ารเบีย้วสญัญาจกัเกดิขึน้ต่อเมือ่เป็นการเบีย้ว
สญัญาทีม่ปีระสทิธภิาพเทา่นัน้ แต่หากเราเชื่อวา่ บุคคลคาํนึงถงึความรูส้กึไดร้บัความเป็นธรรมดว้ย 
เชน่ คนจาํนวนหน่ึงมองการละเมดิสญัญาวา่เป็นการกระทาํทีส่รา้งความรูส้กึไมเ่ป็นธรรมทีย่อมรบั
ไมไ่ด ้ หากสามารถประมาณการความรูส้กึดงักล่าวเป็นตวัเงนิได ้ ราคาของการเบีย้วสญัญาจงึควร
รวมราคาของความรูส้กึไมเ่ป็นธรรมเขา้ไวด้ว้ย กระนัน้ สาํหรบับางคนอาจรบัการถูกเบีย้วสญัญา
ไมไ่ดเ้ลย แมว้า่จะไดร้บัคา่ชดเชยความเสยีหายเทา่ใดกม็อิาจทดแทนความเสยีหายในจติใจได ้  
 
3.7.3  การตดัสินใจเลือกในนิติเศรษฐศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม 
 

นิตเิศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืก (choices) 
ของปจัเจกบุคคล โดยสนใจศกึษาเบือ้งหลงัและแบบแผนของการตอบสนองต่อการตดัสนิใจเลอืกซึง่
สะทอ้นผา่นพฤตกิรรมจรงิของผูค้นต่างๆ ประเดน็เกีย่วกบัเรือ่งน้ีทีค่วรพจิารณามอียา่งน้อย 3 
ประการ ไดแ้ก่ 

(1) คุณภาพของการตดัสนิใจเลอืก 
การตดัสนิใจเลอืกบางครัง้มคีุณภาพแตกต่างกนัออกไป เชน่ การตดัสนิใจเลอืกกนิอาหารทีม่ี

ประโยชน์อาจมคีวามแตกต่างกนัตามระดบัการศกึษา เศรษฐศาสตรพ์ยายามไมต่ดัสนิคุณคา่ของการ
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ตดัสนิใจเลอืกวา่การตดัสนิใจเลอืกแต่ละครัง้มเีหตุผลเบือ้งหลงัอยา่งไร แต่จะมุง่ความสนใจไปที่
ปรมิาณและปจัจยักาํหนดปรมิาณความตอ้งการซือ้แทน ขณะทีนิ่ตศิาสตรม์กัใหค้วามสนใจต่อปจัจยั
กาํหนดความพงึพอใจ และความแตกต่างเชงิคุณภาพของการตดัสนิใจเลอืก โดยคาํนึงถงึความชอบ
ธรรมทีแ่วดลอ้มการตดัสนิใจเลอืกของผูค้นดว้ย เชน่ การตดัสนิใจเลอืกดงักล่าวเป็นการตดัสนิใจ
เลอืกภายใตก้ารถูกล่อลวงหรอืความเขา้ใจผดิหรอืไม ่ 

 
บ่อยครัง้ผูค้นรูส้กึเสยีใจจากการตดัสนิใจเลอืกของตนในอดตี เศรษฐศาสตรใ์หค้วามสนใจใน

ความรูส้กึดงักล่าวน้ีน้อยมาก เพราะสนใจความพงึพอใจในชัว่ขณะตดัสนิใจเป็นสาํคญั ในขณะที่
นิตศิาสตรค์าํนึงถงึเรือ่งความรูส้กึเสยีใจมากกวา่โดยเปรยีบเทยีบกบัเศรษฐศาสตร ์  

 
ตวัอยา่งเชน่ การใชอ้ทิธพิลอยา่งไมเ่ป็นธรรม (undue influence) ซึง่เป็นกรณทีีค่นหน่ึงมี

อทิธพิลในการตดัสนิใจต่ออกีคนหน่ึงมากเสยีจนความพงึพอใจทีแ่ทจ้รงิของอกีคนหน่ึงถูกมองขา้ม
ละเลยไป กรณดีงักล่าวแตกต่างจากการขม่ขูคุ่กคามดว้ยอนัตราย ในทางกฎหมาย การตดัสนิใจเลอืก
ควรอยูภ่ายใตป้ฏสิมัพนัธท์ีม่คีุณภาพ มคีวามเหมาะสมในเชงิกาละและเทศะ และครุน่คดิอยา่งรอบ
ดา้นดว้ยตนเอง ในทางทีผู่ต้ดัสนิใจไมรู่ส้กึสาํนึกเสยีใจในภายหลงั   

 
(2) การตดัสนิใจเลอืกในฐานะตวัแสดงความพงึพอใจภายใตป้ญัหาความลม้เหลวในการ

รว่มมอืกนั     
บางครัง้การตดัสนิใจเลอืกไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความพงึพอใจภายในใจของผูค้นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

ทาํใหก้ารตดัสนิใจเลอืกนัน้ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพสงูสดุ ตวัอยา่งเชน่ กรณทีีส่งัคม
เผชญิปญัหาความลม้เหลวในการรว่มมอืกนั (coordination failure) เชน่ ปญัหาตตีัว๋ฟร ี (free riding 
problem) หรอืปญัหาโศกนาฏกรรมของสมบตัสิาธารณะ (tragedy of the commons)  

 
กรณปีญัหา “ตตีัว๋ฟร”ี มสีาเหตุเกดิจากสมาชกิแต่ละคนต่างไมต่อ้งการแสดงออกถงึระดบั

ความพงึพอใจของตนเพือ่หลกีเลีย่งการรบัภาระตน้ทนุในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารสาธารณะ หรอื
สนิคา้หรอืบรกิารทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ขา้งเคยีงต่อผูอ้ื่นดว้ย เน่ืองจาก ผูผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิาร
สาธารณะตอ้งเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย แต่เมือ่ผลติแลว้เสรจ็ กลบัไมส่ามารถกดีกนัผูไ้มจ่า่ยราคาเขา้
ใชป้ระโยชน์ในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ได ้ดงันัน้ หากปล่อยใหบุ้คคลแต่ละคนตดัสนิใจโดยอสิระแลว้ จะ
ไมม่ผีูท้ ีย่อมลงทุนในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารสาธารณะเลย ต่างรอเป็นผู ้ “ตตีัว๋ฟร”ี เขา้ใชป้ระโยชน์
จากสนิคา้สาธารณะโดยไมร่บัภาระรายจา่ย ซึง่ทา้ยทีส่ดุ สนิคา้หรอืบรกิารสาธารณะกไ็มถู่กผลติ ทัง้
ทีห่ากมสีนิคา้หรอืบรกิารสาธารณะจะเกดิประโยชน์แก่สงัคมสว่นรวมมากกวา่ไมม่กีต็าม ซึง่ทุกคนจะ
ไดร้บัความพงึพอใจมากขึน้ แต่การรว่มลงทุนเพือ่ผลติสนิคา้หรอืบรกิารสาธารณะของเอกชนไม่
เกดิขึน้จรงิเพราะปญัหาความลม้เหลวในการรว่มมอืกนั    
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กรณปีญัหา “โศกนาฏกรรมของสมบตัสิาธารณะ” มสีาเหตุเกดิจาก สมบตัสิาธารณะ ซึง่ไมม่ี
เจา้ของทีแ่ทจ้รงิ มกัถูกใชอ้ยา่งเกนิความจาํเป็นและเหมาะสม หากปล่อยใหเ้อกชนตดัสนิใจในการใช้
อยา่งเสรกีจ็ะเกดิพฤตกิรรม “มอืใครยาวสาวไดส้าวเอา” บุคคลแต่ละคนจะคดิวา่ ถา้เราไมใ่ช้
ประโยชน์ กจ็ะสญูเสยีโอกาสทีจ่ะใช ้เพราะมคีนอื่นจอ้งจะใชป้ระโยชน์เชน่เดยีวกนั ทุกคนจงึพยายาม
ใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ทีท่ีส่ดุ แมจ้ะไมม่คีวามจาํเป็นกบัตวัเองกต็าม (เชน่ ในบอ่น้ําสาธารณะ คนมี
แนวโน้มจะจบัปลามากกวา่บ่อน้ําสว่นตวั เป็นตน้) ทัง้ทีห่ากรว่มมอืไมแ่ยง่กนัใชส้รุุย่สรุา่ย  สงัคม
สว่นรวมจะไดป้ระโยชน์มากกวา่ และทุกคนจะไดร้บัความพงึพอใจมากขึน้ แต่การรว่มมอืกนัไม่
เกดิขึน้เน่ืองจากความลม้เหลวในการรว่มมอืกนั      

 
กรณน้ีีเหล่าน้ี ผลลพัธข์องปฏสิมัพนัธท์างสงัคม หากตกลงรว่มมอืกนัไมส่าํเรจ็ คอืผลลพัธท์ี่

ไมม่สีมาชกิคนใดในสงัคมพงึพอใจทีส่ดุ สวสัดกิารของสงัคมสว่นรวมไมอ่ยูใ่นระดบัทีส่งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
เป็นไปได ้ทางออกของปญัหาคอื ตอ้งใหเ้อกชนแต่ละคน ตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะ “รว่มมอื” กนั อาจดว้ย
การทาํ “สญัญา” หรอืม ี“คา่นิยม” ทีส่ง่เสรมิการรว่มมอืกนั โดยการออกแบบกฎกตกิาใหก้ารตดัสนิใจ
สว่นตวัตอ้งคาํนึงถงึสว่นรวมดว้ย เชน่ มรีะบบการลงโทษทางกฎหมาย (ทีบ่งัคบัใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ) เพือ่ลงโทษคนโกงหรอืเบีย้วสญัญาแหง่การรว่มมอืกนั หรอือาจมกีารลงโทษทางสงัคม
เสรมิดว้ย  

 
(3) การตดัสนิใจเลอืกทีส่ะทอ้นความพงึพอใจแตกต่างกนัหรอืขดักนั      
ในบางกรณ ีบุคคลมกีารตดัสนิใจเลอืกทีส่ะทอ้นความพงึพอใจแตกต่างกนัหรอืขดักนัเอง เช่น 

คนชอบการพนนัอาจลงคะแนนใหม้กีารหา้มและลงโทษการเล่นพนนัในชุมชนได ้หรอืผูต้ดิยาจาํนวน
หน่ึงซึ่งต้องการเสพยาเป็นชวีติจติใจพยายามลงทุนอย่างหนักเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของตนให้
ลดละเลกิการใชย้า ดงันัน้ การตดัสนิใจเลอืกบางครัง้ไม่ไดส้ะทอ้นความพงึพอใจที่แตกต่างกนัหรอื
ขดักนัในใจคนไดอ้ยา่งครบถว้น  

 
ตวัอยา่งในทางกฎหมาย เชน่ คดฆีา่สามเีพือ่ป้องกนัตนเองของภรรยา ซึง่ภรรยาตอ้งการเลกิ

กบัสามแีต่เลกิไมไ่ดเ้พราะถูกซอ้ม จนตอ้งลงมอืฆา่สามเีพือ่อยูร่อด ความพงึพอใจของภรรยาคอื
ตอ้งการเลกิกบัสาม ี แต่ถูกขม่ขูคุ่กคามจนไมอ่าจตดัสนิใจเลอืกหนทางนัน้ได ้ จนตอ้งประกอบ
อาชญากรรมทัง้ทีใ่จไมต่อ้งการ ในกรณเีชน่น้ี ภรรยาอาจต่อสูค้ดทีาํนองวา่ตนไมม่ทีางเลอืกอื่น หาก
กฎหมายสามารถสรา้งเงือ่นไขแวดลอ้มทีท่าํใหภ้รรยาสามารถสะทอ้นความพงึพอใจในการตดัสนิใจ
เลอืกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อาจป้องกนัการก่ออาชญากรรมได ้ รวมถงึบทลงโทษในกรณเีชน่น้ีอาจ
ไมใ่ชโ่ทษจาํคกุ แต่ควรเป็นการใหค้าํปรกึษาทางจติแก่ภรรยา เพือ่ฟ้ืนฟูสภาพจติใจมากกวา่  
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บทท่ี 4 วิวาทะว่าด้วยประสิทธิภาพและความยติุธรรมในนิติเศรษฐศาสตร ์
 
 
4.1 ว่าด้วย “ประสิทธิภาพ” และ “ความยติุธรรม” 

 
งานวชิาการดา้นนิตเิศรษฐศาสตรเ์ป็นการศกึษาวเิคราะหร์ะบบกฎหมายและกฎหมาย โดย

พยายามผสมผสานหลกัเศรษฐศาสตรแ์ละหลกันิตศิาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั แมว้า่ศาสตรท์ัง้สองมคีวาม
แตกต่างกนัในเชงิปรชัญา มมุมองต่อโลก ระเบยีบวธิศีกึษา ระบบการใชเ้หตุผล ธรรมเนียม คาํถาม
หลกั และเครือ่งมอืในการศกึษาวเิคราะห ์กต็าม     

 
 หลกันิตศิาสตรใ์หคุ้ณคา่กบัมติดิา้น “ความยตุธิรรม” (justice) ของกฎหมายเป็นสาํคญั มอง
กฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการผดุงความยตุธิรรมของสงัคม โดยกาํหนดกรอบกตกิาวา่ดว้ยการอยู่
รว่มกนัในสงัคมอยา่งสงบสขุ ปกป้องสทิธเิสรภีาพของปจัเจกบุคคล สรา้งกลไกในการยตุขิอ้พพิาท
และความขดัแยง้อยา่งสนัตแิละเป็นธรรม และลงโทษผูก้ระทาํความผดิใหส้าสมแก่ความผดิทีก่่อเพือ่
คนืความเป็นธรรมและศลีธรรมแก่ผูเ้สยีหายและสงัคม 
 

สว่นหลกัเศรษฐศาสตรใ์หคุ้ณคา่กบัมติดิา้น “ประสทิธภิาพ” (efficiency) เป็นสาํคญั สาํหรบั
นกัเศรษฐศาสตร ์ ประสทิธภิาพ หมายถงึ การทีส่งัคมไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรทีม่ ี เช่น 
สามารถผลติสนิคา้และบรกิารในจาํนวนทีต่อ้งการดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าทีส่ดุ เป็นตน้ สงัคม
ปรารถนาการจดัสรรทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ (allocative efficiency) เพราะเป็นการเพิม่ระดบั
สวสัดกิารของสงัคมใหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ (maximizing social welfare) นกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อ
วา่กลไกราคาในระบบตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์เป็นเครือ่งมอืในการจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ และนําพาสงัคมไปสูร่ะดบัสวสัดกิารของสงัคมสงูสดุ  

 
นกัเศรษฐศาสตรม์กัเปรยีบเปรยแนวคดิเรือ่ง “ประสทิธภิาพ” กบั “ความยตุธิรรม” วา่ 

“ประสทิธภิาพ” เปรยีบไดก้บั “ขนาดของขนมพาย” สงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพคอืสงัคมทีส่ามารถจดัสรร
ทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่ผลติขนมพายใหไ้ดข้นาดใหญ่ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ สว่น “ความยตุธิรรม” 
เปรยีบไดก้บั “การแบ่งสรรขนมพาย” สงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมคอืสงัคมทีม่กีารแบ่งสรรปนัสว่นขนม
พายใหแ้ก่สมาชกิของสงัคมดว้ยหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นธรรม  

 
ควรกล่าวดว้ยวา่ ทัง้ “ประสทิธภิาพ” และ “ความยตุธิรรม” ต่างกเ็ป็นเป้าหมายทีส่งัคม

ตอ้งการบรรลุ สงัคมในอุดมคตคิอืสงัคมทีท่าํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามยตุธิรรม 
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โจทยเ์รือ่ง “ประสทิธภิาพ” คอืการตอบคาํถามวา่ดว้ยการจดัสรรทรพัยากร (allocation 
problem) หรอืการตดัสนิใจวา่ควรจะใชท้รพัยากรทีม่ใีนการผลติอะไร จาํนวนเทา่ใด ผลติอยา่งไร 
เป็นตน้ ซึง่วชิาเศรษฐศาสตรท์ุม่เทและใสใ่จในการตอบคาํถามดงักล่าว สว่นโจทยเ์รือ่ง “ความ
ยตุธิรรม” เป็นการตอบคาํถามวา่ดว้ยการแบ่งสรรและกระจายทรพัยากร (distribution problem) หรอื
การตดัสนิใจวา่จะแบ่งสรรผลผลติ ผลได ้ กาํไร สว่นเกนิ ดว้ยหลกัเกณฑใ์ด ใครหรอืกลุ่มใดควรได้
สว่นแบ่งเป็นสดัสว่นเทา่ใด เป็นตน้ ซึง่วชิาเศรษฐศาสตรค์ลา้ยวา่จะสนใจในการตอบคาํถามหลงัน้อย
กวา่คาํถามแรก ขณะทีว่ชิานิตศิาสตรเ์หมอืนจะใหน้ํ้าหนกัความสาํคญักบัการตอบคาํถามหลงั
มากกวา่    

 
หวัใจของเน้ือหาในบทน้ีคอื การสาํรวจมมุมองและทา่ทขีองนิตเิศรษฐศาสตรต่์อประเดน็เรือ่ง

ประสทิธภิาพและความยตุธิรรม รวมถงึววิาทะวา่ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายที ่
‘สง่เสรมิกนั’ หรอื ‘ขดัแยง้กนั’ 
 
4.2 แนวคิดประสิทธิภาพในหลกัเศรษฐศาสตร ์
4.2.1  แนวคิดว่าด้วยประสิทธิภาพในการจดัสรร และสวสัดิการของสงัคม  
 

เมือ่กล่าวถงึคาํวา่ “ประสทิธภิาพ” คนทัว่ไปในสงัคมมกัเขา้ใจวา่หมายถงึ ผลติภาพ 
(productivity) ขดีความสามารถในการแขง่ขนั (competitiveness) หรอืผลประกอบการของเศรษฐกจิ 
(performance of the economy) ซึง่วดัมลูคา่ออกมาเป็นผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product – GDP) หรอือตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (economic growth) เป็นตน้ แต่หาก
นิยามประสทิธภิาพในเชงิเศรษฐศาสตรอ์ยา่งเครง่ครดัแลว้ ประสทิธภิาพ หมายถงึ การทีส่งัคมไดร้บั
ประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรทีม่ ี หากสงัคมมเีป้าหมายของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่ง
ชดัเจน และมรรควธิสีูเ่ป้าหมายดงักล่าวมหีลายทาง สงัคมควรเลอืกทางทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ โดย
เลอืกทางทีใ่หผ้ลลพัธม์ากทีส่ดุ ใชต้น้ทุนตํ่าทีส่ดุ สมาชกิในสงัคมพงึพอใจมากทีส่ดุ หรอืสงัคมไดร้บั
สวสัดกิารสงูสดุ ตามแต่เป้าหมายทีส่งัคมตอ้งการ   

 
การบรรลุซึง่สงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นปญัหาวา่ดว้ยการจดัสรรทรพัยากร การจดัสรร

ทรพัยากรสง่ผลกระทบความชวีติความเป็นอยูท่างเศรษฐกจิ (economic well-being) ของตวัละคร
ต่างๆ ในสงัคม การจดัสรรทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพชว่ยยกระดบัสวสัดกิารของสงัคมใหส้งูทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะเป็นไปไดภ้ายใตเ้งือ่นไขและขอ้จาํกดัทีส่งัคมเผชญิ  

 
แนวคดิเรือ่ง “ประสทิธภิาพ” จงึสมัพนัธอ์ยา่งแนบแน่นกบัแนวคดิเรือ่ง “สวสัดกิาร” อยา่ง

แยกไมอ่อก หากสงัคมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สวสัดกิารของสงัคมยอ่มสงูขึน้ตามไปดว้ย น่ีคอืแก่น
แกนของสาขาวชิาเศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร (Welfare Economics) ซึง่พยายามพฒันาเกณฑก์ารวดั
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ประสทิธภิาพและสวสัดกิาร รวมถงึประเมนิผลของนโยบาย กฎหมาย ระบบกาํกบัดแูล ต่อหน่วย
เศรษฐกจิต่างๆ ในสงัคมและเศรษฐกจิสว่นรวม  

 
ในดา้นหน่ึงเศรษฐศาสตรส์วสัดกิารเป็นการศกึษาตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ (Positive Welfare 

Economics) โดยพยายามอธบิายวา่นโยบาย กฎหมาย ระบบกาํกบัดแูล สง่ผลกระทบต่อการพฒันา
เศรษฐกจิอยา่งไร ขณะทีอ่กีดา้นหน่ึงเป็นการศกึษาตามสภาพทีค่วรจะเป็น (Normative Welfare 
Economics) โดยพยายามประเมนิคุณคา่ของนโยบายเหล่านัน้วา่เป็นนโยบายทีค่วรสง่เสรมิหรอื
คดัคา้น โดยพจิารณาจากเกณฑด์า้นประสทิธภิาพและสวสัดกิาร ทัง้น้ี ขอ้เสนอเชงินโยบายคอืควร
สง่เสรมินโยบายทีมุ่ง่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ เพราะจะชว่ยยกระดบัสวสัดกิารในสงัคมใหส้งูขึน้45 

 
คาํวา่ “สวสัดกิาร” ในทางเศรษฐศาสตรค์อื ผลประโยชน์สทุธทิีแ่ต่ละคนไดร้บัจากปฏสิมัพนัธ์

ในตลาดนัน่เอง ไมว่า่จะในฐานะผูบ้รโิภคหรอืผูผ้ลติ สาํหรบัผูบ้รโิภค สวสัดกิารวดัจากความสขุหรอื
อรรถประโยชน์ (utility) ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร สาํหรบัผูผ้ลติ สวสัดกิารวดัจากกาํไร 
(profit) ทีไ่ดร้บัจากการขายสนิคา้และบรกิาร สว่นสวสัดกิารของสงัคม (social welfare) คอื
ผลประโยชน์สทุธทิีส่งัคมสว่นรวมไดร้บั ซึง่มทีีม่าจากการนําผลประโยชน์ของสมาชกิในสงัคมทุกคน 
(ทัง้ในฐานะผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ) มาบวกรวมกนั แลว้หกัลบดว้ยตน้ทนุทัง้หมดทีส่งัคมเผชญิ 

 
ทัง้น้ี นกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่ กลไกราคาในระบบตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์เป็นเครือ่งมอืในการ

จดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ และนําพาสงัคมไปสูร่ะดบัสวสัดกิารสงูสดุ ดงัแสดงให้
เหน็ในภาพที ่4.1   

 
 
 
 

                                                        
45 กระนัน้ การศกึษาดา้นเศรษฐศาสตรส์วสัดกิารมกัถกูวจิารณ์วา่มลีกัษณะผสมผสานระหวา่งการศกึษาตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ (Positive 
Analysis) และตามสภาพทีค่วรจะเป็น (Normative Analysis) อยา่งมอิาจแยกขาดออกจากกนั ซึง่มใิชคุ่ณลกัษณะทีด่ขีองการศกึษา
ภายใตร้ะเบยีบวธิแีบบวทิยาศาสตร ์(scientific method) เน่ืองจาก การศกึษาผลกระทบของนโยบายต่างๆ ต่อสวสัดกิารสงัคมตามหลกั
เศรษฐศาสตรส์วสัดกิารเลอืกใชเ้กณฑด์า้นประสทิธภิาพเป็นเกณฑก์ารวดัหลกั โดยละเลยเกณฑท์ีส่ะทอ้นเป้าหมายอื่นๆ ของสงัคม 
เชน่ ความยุตธิรรม การเลอืกใชเ้กณฑก์ารวดัมลีกัษณะของการศกึษาตามสภาพทีค่วรจะเป็นแฝงอยูด่ว้ย เพราะขึน้อยูก่บัระบบการ
ตดัสนิคุณคา่หรอืดุลยพนิิจของผูศ้กึษาเป็นสาํคญั ในทีน้ี่คอืการใหคุ้ณคา่เฉพาะมติดิา้นประสทิธภิาพในการอธบิายผลกระทบและการ
ตดัสนิความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของนโยบาย มพิกัตอ้งพดูถงึวา่ เกณฑก์ารวดัแบบต่างๆ ลว้นมอุีดมการณ์แฝงอยูเ่บือ้งหลงั มไิดม้ี
ลกัษณะเป็นความจรงิอนัสากล มไิดม้คีวามเป็นกลาง เน่ืองจากเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิทฤษฎกีลบัถกูสรา้งขึน้จากตวัทฤษฎนีัน้เอง 
เปิดพืน้ทีใ่หเ้ฉพาะสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎเีทา่นัน้ กล่าวโดยสรปุ การอธบิายผลกระทบของนโยบายตามหลกัเศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร
เป็นการวเิคราะหเ์พยีงผลของนโยบายต่อสวสัดกิารของสงัคมในความหมายและมติทิีถ่กูตกีรอบดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร ์ โดยใช้
หลกัเกณฑภ์ายใตอุ้ดมการณ์แบบเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้ แมเ้ป็นการศกึษาตามสภาพทีเ่ป็นจรงิกม็อิาจแยกขาดจากระบบคุณคา่ของผู้
ศกึษาถงึสภาพทีค่วรจะเป็น    
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ภาพท่ี 4.1: ส่วนเกินผูผ้ลิต ส่วนเกินผูบ้ริโภค และสวสัดิการของสงัคม ในระบบตลาด  

 
ทีม่า: Mathis (2009) 

 
  ภาพที ่4.1 แสดงราคาดุลยภาพ (p*) และปรมิาณซือ้ขายดุลยภาพ (x*) ของสนิคา้ x ในตลาด 
ซึง่ถูกกาํหนดขึน้รว่มกนัจากปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้ x ของผูบ้รโิภค ณ ระดบัราคาต่างๆ 
(demand) และปรมิาณความตอ้งการขายสนิคา้ x ของผูผ้ลติ ณ ระดบัราคาต่างๆ (supply) 
 
  การแลกเปลีย่นระหวา่งผูบ้รโิภคและผูผ้ลติโดยสมคัรใจผา่นระบบตลาด ทาํใหท้ัง้ผูบ้รโิภค
และผูผ้ลติต่างไดร้บั “สว่นเกนิ” (surplus) หรอืผลประโยชน์จากการแลกเปลีย่น ในชว่งปรมิาณการ
ซือ้ก่อนถงึปรมิาณ x* ผูบ้รโิภคใหคุ้ณคา่สนิคา้ x มากกวา่ราคาตลาด โดยราคาทีผู่บ้รโิภคยนิดซีือ้ 
(ราคาตามเสน้ demand) สงูกวา่ราคาทีผู่บ้รโิภคจา่ยจรงิ (ราคาตลาด p*) พืน้ทีส่ามเหลีย่มแรเงา
ครึง่บนในภาพที ่ 4.1 สะทอ้น “สว่นเกนิของผูบ้รโิภค” (consumer’s surplus) ซึง่ผูบ้รโิภคไดร้บัจาก
การแลกเปลีย่นสนิคา้ x ในตลาด ขณะทีร่าคาทีผู่ผ้ลติยนิดผีลติออกมาขาย (ราคาตามเสน้ supply) 
ตํ่ากวา่ราคาทีผู่ผ้ลติขายไดจ้รงิ (ราคาตลาด p*) พืน้ทีส่ามเหลีย่มแรเงาครึง่ล่างในภาพที ่4.1 สะทอ้น 
“สว่นเกนิของผูผ้ลติ” (producer’s surplus) ซึง่ผูผ้ลติไดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้ x ในตลาด  
 
  แนวคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยเศรษฐศาสตรส์วสัดกิารมขีอ้สมมตติัง้ตน้วา่ สงัคมเศรษฐกจิ
ประกอบดว้ยกลุ่มเศรษฐกจิ 2 กลุ่ม คอืผูผ้ลติและผูบ้รโิภค โดยผูผ้ลติและผูบ้รโิภคแต่ละคนมลีกัษณะ
เหมอืนกนัทุกประการ (homogeneous) เชน่น้ีแลว้ “สวสัดกิารของสงัคม” จงึมทีีม่าจากการบวก
รวมกนัของ “สว่นเกนิของผูบ้รโิภค” และ “สว่นเกนิของผูผ้ลติ” ทัง้หมด หรอืพืน้ทีแ่รเงาในภาพที ่4.1 
ทัง้หมดนัน่เอง  
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  ภายใตก้รอบแนวคดิดงักล่าว สวสัดกิารของสงัคมจะอยู่ในระดบัทีส่งูทีสุ่ดภายใตร้ะบบตลาด
แขง่ขนัสมบูรณ์ ซึง่ปจัเจกบุคคลทีม่เีหตุมผีลทางเศรษฐกจิตดัสนิใจในทางทีท่าํใหต้นไดร้บัประโยชน์
สงูสุดภายใตข้อ้จํากดัทีเ่ผชญิ โดยภาครฐัไมค่วรมบีทบาทเขา้มาแทรกแซงระบบเศรษฐกจิ เช่น การ
แทรกแซงกลไกราคาผ่านการกําหนดราคาขัน้สูงหรอืราคาขัน้ตํ่าเพื่อบงัคบัการแลกเปลี่ยนในตลาด 
เพราะจะทาํใหร้ะดบัสวสัดกิารของสงัคมสว่นรวมลดลงเมือ่เทยีบกบัสภาพตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์  
 

ในสายตาของนกัเศรษฐศาสตร ์ ระบบกฎหมายจงึควรสง่เสรมิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิแก่
สงัคม กฎกตกิาต่างๆ ควรสง่เสรมิการแขง่ขนัและแลกเปลีย่นภายใตร้ะบบตลาด เชน่ กฎหมาย
ต่อตา้นการผกูขาด (Antitrust Law) กฎหมายสญัญา (Contract Law) ฯลฯ และแกไ้ข จดัการ หรอื
กาํกบัปญัหาความลม้เหลวของระบบตลาด (market failure) เชน่ ปญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคม 
(externalities) ขอ้มลูขา่วสารไมส่มบรูณ์ (imperfect information) ตน้ทุนธุรกรรมสงูเกนิไป (high 
transaction cost) ทัง้น้ี เพือ่ทาํใหผ้ลลพัธบ์ัน้ปลายของปฏสิมัพนัธใ์นตลาดทีล่ม้เหลวมลีกัษณะ
เสมอืนหรอืใกลเ้คยีงผลลพัธใ์นกรณตีลาดแขง่ขนัสมบรูณ์   

 
4.2.2  หลกัประสิทธิภาพแบบพาเรโต (Pareto Efficiency)  
 

วลิเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) นกัเศรษฐศาสตรช์าวอติาเลยีน เป็นผูนํ้าเสนอ
หลกัเกณฑม์าตรฐานขัน้พืน้ฐานวา่ดว้ยประสทิธภิาพในบรบิทเศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร และเป็นหลกั
ประสทิธภิาพขัน้พืน้ฐานทีนิ่ยมประยกุตใ์ชก้นัในนิตเิศรษฐศาสตร ์

 
ก. เกณฑว่์าด้วยประสิทธิภาพของพาเรโต  
หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตคอื สภาพการณ์ทีไ่มส่ามารถทาํใหค้นๆ หน่ึงไดร้บัสวสัดกิาร

สงูขึน้ โดยทีไ่มท่าํใหค้นอื่นมสีวสัดกิารแยล่งกวา่สถานะเดมิแมแ้ต่คนเดยีว หากการแลกเปลีย่น การ
ต่อรอง หรอืการตดัสนิใจอื่นใดทางเศรษฐกจิอยูใ่นสภาพการณ์เชน่นัน้ ถอืวา่ บรรลุประสทิธภิาพแบบ
พาเรโต (Pareto Optimality)  

 
ในภาวะเชน่น้ี ประสทิธภิาพจกัเกดิขึน้พรอ้มกนัทัง้ในระดบัการผลติ (ไมส่ามารถผลติสนิคา้

หน่ึงเพิม่ขึน้โดยไมล่ดการผลติสนิคา้อื่นลง) การบรโิภค (ไมส่ามารถมกีารแลกเปลีย่นทีคู่ค่า้แต่ละฝา่ย
ต่างไดป้ระโยชน์รว่มกนั) ภายใตโ้ครงสรา้งการผลติ (production structure) แบบหน่ึง และศกัยภาพ
ตัง้ตน้ (initial endowment) ของตวัละครต่างๆ แบบหน่ึง  

 
ในทีน้ี่ คาํวา่ “ศกัยภาพตัง้ตน้” ในความหมายกวา้งอาจหมายถงึ ความมัง่คัง่ สนิทรพัย ์ความ

เป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ หรอืทรพัยากรทีม่ ี รวมถงึ ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ความสามารถ
พเิศษเฉพาะตวั สว่นในความหมายแคบมุง่เน้นไปทีร่ะดบัความมัง่คัง่ สนิทรพัย ์ ความเป็นเจา้ของ
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ปจัจยัการผลติ และทรพัยากรทีม่ ี ศกัยภาพตัง้ตน้ในระดบัสงูสะทอ้นความไดเ้ปรยีบในกระบวนการ
ผลติและแลกเปลีย่นผา่นระบบตลาด   

 
แต่หากสภาพการณ์ยงัไมบ่รรลุภายใตเ้งือ่นไขดงักล่าว ยอ่มหมายความวา่ ยงัสามารถมี

หนทางอื่นในการจดัสรรทรพัยากรทีท่าํใหค้นๆ หน่ึงไดร้บัสวสัดกิารสงูขึน้กวา่เดมิได ้ โดยไมท่าํใหค้น
อื่นแยล่ง กล่าวอกีนยัหน่ึง ยงัมกีารเปลีย่นแปลงในการจดัสรรทรพัยากรทีท่าํใหส้วสัดกิารสว่นรวม
ของสงัคมสามารถเพิม่สงูขึน้ไดอ้กี (Pareto Superior) หากแต่ละฝา่ยสามารถตกลงรว่มมอืกนัสาํเรจ็ 
หรอืเจรจาต่อรองผลประโยชน์กนัลงตวั เงือ่นไขดงักล่าวเรยีกวา่ การยกระดบัสวสัดกิารแบบพาเรโต 
(Pareto Improvement) ในทางตรงกนัขา้ม การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีส่ง่ผลใหส้วสัดกิารของสมาชกิคน
ใดคนหน่ึงของสงัคมแยล่ง แมว้า่คนอื่นๆ ทีเ่หลอืจะไดร้บัสวสัดกิารเพิม่มากขึน้มากเพยีงใดกต็าม ถอื
วา่ไมบ่รรลุตามหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต เรยีกวา่เป็นระดบัสวสัดกิารดอ้ยแบบพาเรโต (Pareto 
inferior) 

 
ภาพที ่ 4.2 แสดงตวัอยา่งของหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต หากสมมตวิา่ สงัคม

ประกอบดว้ยคนเพยีง 2 คนคอื X และ Y สภาพการณ์ตัง้ตน้ของทัง้คูค่อืจุด A ซึง่กาํหนดระดบั
อรรถประโยชน์ตัง้ตน้ของทัง้คู ่ ตามหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตอาจมกีารเปลีย่นแปลงทีช่ว่ย
ยกระดบัสวสัดกิารของสงัคมใหส้งูขึน้ได ้หรอื Pareto Improvement นัน่คอื การเปลีย่นแปลงทีท่าํให้
สงัคมเคลื่อนยา้ยจากจุด A ไปยงัจุด B C และ D (หรอืจุดใดๆ ทีอ่ยูท่างขวาบนของกรอบเสน้ประใน
ภาพที ่ 4.2 ซึง่ลว้นเป็น Pareto Superior เมือ่เทยีบกบัจุด A) ณ จุด B เป็นจุดที ่ X ไดร้บั
อรรถประโยชน์เพิม่มากขึน้ ขณะที ่Y มอีรรถประโยชน์เทา่เดมิ สว่นจุด C และ D เป็นจุดทีท่ ัง้ X และ 
Y ต่างไดร้บัอรรถประโยชน์สงูขึน้  การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีแตกต่างจากการเปลีย่นแปลงทีท่าํให้
สงัคมเคลื่อนยา้ยจากจุด A ไปยงัจุด E ซึง่แมว้า่ Y จะไดร้บัอรรถประโยชน์มากขึน้ แต่ X กลบัไดร้บั
อรรถประโยชน์น้อยลง จงึไมส่อดคลอ้งกบัหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
เป็น Pareto Inferior ซึง่ไมพ่งึปรารถนาตามหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต  
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ภาพท่ี 4.2: หลกัประสิทธิภาพแบบพาเรโต 

 
ทีม่า: Mathis (2009) 

 
เหน็ไดว้า่ ภายใตจุ้ดตัง้ตน้และสถาบนัแบบหน่ึงๆ มชีุดของการจดัสรรทรพัยากรทีดุ่ลยภาพ

บรรลุหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต (Pareto Optimal) หลายจุด (เชน่ จุด B และ C ในภาพที ่4.2) 
เรามอิาจเปรยีบเทยีบจุดทีม่คีุณสมบตัเิป็น Pareto Optimal เหมอืนกนัวา่จุดใดมคีวามสงูสง่ในเชงิ
สวสัดกิารเหนือกวา่จุดใด ในแงน้ี่ ดุลยภาพทีพ่งึปรารถนาของสงัคมวา่จะเลอืกอยูใ่นจุด Pareto 
Optimal ทีเ่ป็นไปไดจุ้ดใด จงึขึน้อยูก่บัปจัจยัเชงิสถาบนัต่างๆ เชน่ วถิปีระวตัศิาสตร ์ คา่นิยม
สว่นรวมของสงัคม รวมถงึปจัจยัทีเ่กีย่วพนักบัการเลอืกของสงัคม (Social Choice) 

  
ข. พืน้ฐานของเกณฑป์ระสิทธิภาพแบบพาเรโต  
หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตทีใ่ชป้ระเมนิสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมหน่ึงๆ มขีอ้

สมมตพิืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) อธปิไตยในฐานะผูบ้รโิภค (consumer sovereignty) นัน่คอื ความพงึพอใจ (preference) 

ของปจัเจกบุคคลมคีวามเป็นอสิระ (autonomous) ภายใตเ้จตจาํนงอสิระ (free will) และ
ไดร้บัการเคารพในเสรภีาพของการบรโิภค กล่าวคอื ไมม่คีวามพงึพอใจทีด่หีรอืเลว 
ระดบัของความพงึพอใจขึน้อยูก่บัการใหคุ้ณคา่ของแต่ละคนโดยแท ้

(2) การไรก้ารกาํกบัดแูลและควบคุมโดยรฐั (non-paternalism) สิง่ทีส่าํคญัต่อสงัคมคอื
อรรถประโยชน์ของปจัเจกบุคคล รฐับาลไมม่บีทบาทใดๆ ในการนําพาเศรษฐกจิไปสู่
จุดหมายปลายทางทีร่ฐัตอ้งการ  

(3) ความเหน็พอ้งตอ้งกนั (unanimity) การเปลีย่นแปลงในการจดัสรรทรพัยากรใดๆ ตอ้ง
ไดร้บัการเหน็พอ้งตอ้งกนัอยา่งเป็นเอกฉนัทใ์นสงัคม นัน่คอื การเปลีย่นแปลงหน่ึงๆ 
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ตอ้งไมท่าํใหส้มาชกิคนใดในสงัคมมสีวสัดกิารลดลงเลยแมแ้ต่คนเดยีว เชน่น้ีแลว้ สทิธใิน
การคดัคา้น (veto right) จงึเป็นสทิธขิองปจัเจกชนทุกคน และเป็นสทิธทิีต่อ้งเคารพ   

(4) ตลาดทาํงานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ (perfect competitive market) การแลกเปลีย่นเป็นไปโดย
สมคัรใจ ไมม่ปีญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคม รฐัไมจ่าํเป็นตอ้งออกกฎกตกิากาํกบั
ควบคุมใดๆ ในตลาด ดุลยภาพของตลาดภายใตภ้าวะแขง่ขนัสมบรูณ์เกดิขึน้ในทกุตลาด
ทัว่ทัง้เศรษฐกจิ ซึง่ลว้นเป็นดุลยภาพแบบพาเรโต (Pareto-optimal competitive 
equilibrium)  

 
ค. การประยกุตใ์ช้หลกัประสิทธิภาพแบบพาเรโต 
แมห้ลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตจะเขม้ขน้จนดเูสมอืนวา่ไมน่่าจะปฏบิตัไิดจ้รงิในโลกแหง่

ความจรงิ แต่เกณฑด์งักล่าวสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายประเดน็ทางนิตเิศรษฐศาสตร ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ กฎหมายสญัญา เพราะการตกลงทาํสญัญาซือ้ขายกนัโดยสมคัรใจยอ่มหมายความวา่
คูส่ญัญาไดร้บัสวสัดกิารสงูขึน้ทัง้คูจ่ากการทาํสญัญานัน้ ดา้นผูซ้ือ้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หน่ึงกเ็พราะ
ตดัสนิใจแลว้วา่ไดอ้รรถประโยชน์ (สวสัดกิาร) มากกวา่ซือ้สนิคา้อื่น ขณะดา้นผูข้ายกต็ดัสนิใจแลว้วา่
เอาสนิคา้มาขายใหไ้ดเ้งนิดกีวา่เกบ็ของไวโ้ดยไมท่าํอะไร ผลลพัธข์องสญัญาซือ้ขายจงึมลีกัษณะ 
Pareto Superior โจทยข์องเรือ่งน้ีคอื จะสง่เสรมิการทาํสญัญา ออกแบบสญัญา แกไ้ขปรบัเปลีย่น
เน้ือหาของสญัญา และบงัคบัสญัญาใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งไร เพือ่ยกระดบัสวสัดกิารของสงัคมให้
สงูขึน้   

 
ง. ข้อวิจารณ์ต่อหลกัประสิทธิภาพแบบพาเรโต 
ในสว่นน้ีจะนําเสนอขอ้วจิารณ์ทางทฤษฎต่ีอหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตทีส่าํคญับาง

ประการ ไดแ้ก่  
(1) หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตไมไ่ดม้าพรอ้มกบัความยตุธิรรม  
การทีส่งัคมบรรลุประสทิธภิาพแบบพาเรโตมไิดห้มายความวา่ สงัคมมคีวามยตุธิรรม ไมว่า่

เราจะนิยามความยตุธิรรมเชน่ใดกต็าม ประสทิธภิาพแบบพาเรโตเป็นชุดของการจดัสรรทรพัยากรที่
มปีระสทิธภิาพ ภายใตร้ะดบัศกัยภาพตัง้ตน้หรอืความมัง่คัง่ตัง้ตน้หน่ึงๆ ซึง่ระดบัตัง้ตน้ดงักล่าวอาจ
สะทอ้นการแบ่งสรรและกระจายความมัง่คัง่ในสนิทรพัยห์รอืปจัจยัการผลติระหวา่งสมาชกิในสงัคม
อยา่งยตุธิรรมหรอือยตุธิรรมกไ็ด ้   

 
เชน่น้ีแลว้ ไมว่า่สงัคมจะมรีะดบัความยตุธิรรมมากหรอืน้อยเพยีงใดกส็ามารถบรรลุ

ประสทิธภิาพแบบพาเรโตไดท้ัง้สิน้ผา่นกลไกการผลติและแลกเปลีย่นอยา่งเสรใีนตลาดเสร ี ศกัยภาพ
ตัง้ตน้ทีเ่ทา่เทยีมไมใ่ชเ่งือ่นไขทีจ่าํเป็นในการบรรลุประสทิธภิาพแบบพาเรโต ดงัทีอ่มารต์ยา เซน นกั
เศรษฐศาสตรพ์ฒันา รางวลัโนเบล เคยเขยีนไวว้า่ 
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“สภาพการณ์ทีค่นกลุ่มหนึง่หวิโหยและทรมานจากภาวะความอดอยากอยา่งรนุแรง ในขณะที ่
คนอกีกลุ่มหนึง่ลิ้มรสชวีติทีด่มีคีุณภาพ สามารถเกดิขึน้ไดใ้นสภาพการณ์ภายใตป้ระสทิธภิาพแบบ
พาเรโต”46 

 
สงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมและสงัคมทีเ่หลื่อมลํ้าสามารถบรรลุประสทิธภิาพไดท้ัง้สิน้ 

ประสทิธภิาพทีก่ล่าวถงึน้ีเป็นเพยีงการผลติและการแลกเปลีย่นอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตส้ภาพแหง่
ความยตุธิรรมหรอืความเหลื่อมลํ้าหน่ึงๆของสงัคม เชน่ ในสงัคมทีค่นจนกบัคนรวยมสีว่นแบ่งรายได้
เทา่เทยีมกนั กม็สีว่นผสมของการผลติและการแลกเปลีย่นทีม่ปีระสทิธภิาพชุดหน่ึง ในสงัคมทีค่นจน
กบัคนรวยมคีวามเหลื่อมลํ้าเชงิรายไดส้งู กม็สีว่นผสมของการผลติและการแลกเปลีย่นทีม่ี
ประสทิธภิาพอกีชุดหน่ึง ประสทิธภิาพตามหลกัพาเรโตจงึไมไ่ดไ้มไ่ดค้าํนึงถงึความยตุธิรรมแต่อยา่ง
ใด เพราะมุง่ตอบคาํถามในแงก่ารจดัสรรทรพัยากรเทา่นัน้ แต่ละเลยการตอบคาํถามในแงก่ารแบ่ง
สรรและกระจายทรพัยากร ไมม่นียัเชงินโยบายต่อการกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่จากคนรวยสูค่น
จน กระทัง่อาจต่อตา้นนโยบายดงักล่าวดว้ยซํ้าไป  

 
(2) หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตมลีกัษณะอนุรกัษนิยม และมอีคตทิางบวกต่อสภาพการณ์

ดัง้เดมิของสงัคม 
การยกระดบัสวสัดกิารของสงัคมภายใตห้ลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตกาํหนดเงือ่นไขวา่ 

การเปลีย่นแปลงทีนํ่าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของสวสัดกิารของสงัคมตอ้งไมม่สีมาชกิคนใดคนหน่ึงในสงัคมมี
ระดบัสวสัดกิารลดลงเลย เชน่น้ีแลว้ การเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลในการกระจายรายไดห้รอืกระจายความ
มัง่คัง่ยอ่มไมส่ามารถเกดิขึน้ไดภ้ายใตแ้นวคดิแบบพาเรโต เพราะการดงึทรพัยากรในมอืคนรวยมา
แบ่งสรรและกระจายสูค่นจนเสยีใหมใ่หเ้ทา่เทยีมขึน้ ยอ่มทาํใหค้นรวยมสีวสัดกิารแยล่งเมือ่เทยีบกบั
สภาพเดมิ ซึง่ขดัต่อหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต  

 
ดงันัน้ หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตจงึเป็นหลกัทีม่อีคตทิางบวกต่อสภาพการณ์ดัง้เดมิของ

สงัคม (Status quo bias) มลีกัษณะอนุรกัษนิยม ไมส่ง่เสรมิผลกัดนัการปฏริปูหรอืเปลีย่นแปลง
สถานะดัง้เดมิของสงัคม โดยเฉพาะในมติขิองความยตุธิรรม กรณีทีย่อมรบัไดม้เีพยีงการ
เปลีย่นแปลงทาํใหส้มาชกิทุกคนในสงัคมมสีวสัดกิารสงูขึน้เทา่นัน้ ซึง่เป็นเงือ่นไขทีย่ากจะเกดิขึน้  

 
(3) หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตไมค่าํนึงถงึผลกระทบภายนอกต่อสงัคมในกระบวนการ

ผลติและบรโิภคสนิคา้ 
หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตไมค่าํนึงถงึปญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคมในกระบวนการ

ผลติและบรโิภคสนิคา้ ซึง่เป็นปรากฏการณ์ปกตทิัว่ไปในโลกแหง่ความเป็นจรงิ เพราะการกระทาํของ

                                                        
46 Sen, Amartya. 1984. Resource, Values and Development, p. 95 อา้งจาก Mathis, Klaus (2009)  
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หน่วยเศรษฐกจิหน่ึงมกัสง่ผลกระทบต่อบุคคลทีส่าม ทัง้ในทางบวกและทางลบ ตวัอยา่งเชน่ ปญัหา
มลภาวะจากการผลติ โรงงานปล่อยควนัพษิสูอ่ากาศ กระทบต่อสขุภาพของชาวบา้น ก่อใหเ้กดิ
ตน้ทุนทางสงัคม แต่โรงงานกลบัไมค่าํนึงตน้ทุนเหล่าน้ีในฐานะตน้ทุนสว่นตวัของโรงงาน ทาํให้
โรงงานปล่อยควนัพษิมากเกนิกวา่ระดบัทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกบัสภาพทีต่ลาดทาํงานไดส้มบรูณ์ และ
ทาํใหร้าคาสนิคา้ถูกเกนิไปเพราะไมน่บัรวมตน้ทุนต่อสงัคมเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนการผลติสนิคา้ 
ผูบ้รโิภคกซ็ือ้สนิคา้ดงักล่าวมากเกนิกวา่ทีค่วร สว่นผูผ้ลติกผ็ลติสนิคา้ดงักล่าวมากกวา่ระดบัทีค่วรจะ
เป็น เมือ่เทยีบกบัปรมิาณการซือ้ขายทีท่าํใหส้งัคมไดร้บัสวสัดกิารสงูทีส่ดุ   

 
หากคาํนึงถงึปญัหาผลกระทบภายนอกต่อสงัคมจะพบวา่ แมก้ารผลติและการแลกเปลีย่น

ดาํเนินไปผา่นตลาดภายใตเ้จตจาํนงเสรกีย็งัละเมดิหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต เพราะไมค่าํนึงถงึ
ผลกระทบต่อบุคคลทีส่ามในกระบวนการตดัสนิใจ ก่อใหเ้กดิการผลติและแลกเปลีย่นมากหรอืน้อย
เกนิไป ซึง่ไมม่ปีระสทิธภิาพเมือ่เทยีบกบัสภาพทีต่ลาดสมบรูณ์ 

 
(4) หลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตไมค่าํนึงถงึกระบวนการเปลีย่นผา่น (transition process) 
การเปรยีบเทยีบสภาพการณ์ของสงัคม (เชน่ ระหวา่งจุด A และจุด C ในภาพที ่ 4.2) เป็น

การเปรยีบเทยีบเชงิสถติ (static comparison) หรอืการเปรยีบเทยีบแบบคงทีโ่ดยไมค่าํนึงถงึพลวตั
ของการเปลีย่นแปลงระหวา่งจุด 2 จุดนัน้47 หลกัคดิดงักล่าวไมใ่หค้ณุคา่ต่อกระบวนการเปลีย่นผา่น 
ซึง่เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในโลกแหง่ความจรงิ การละเลยปจัจยัเรือ่งตน้ทุนของการ
เปลีย่นผา่น (transition costs) อาจทาํใหก้ารประเมนิและตคีวามผลลพัธ ์ รวมถงึการเสนอขอ้เสนอ
เชงินโยบายไมค่รบถว้นรอบดา้น และไมค่าํนึงถงึความเป็นจรงิ  

 
ตวัอยา่งเชน่ การเสนอกฎกตกิา L2 แทน L1 อาจนํามาซึง่ประสทิธภิาพในสงัคมมากกวา่ 

(เชน่ ชว่ยยกระดบัสวสัดกิารของสงัคม จากจุด A ไปยงั C ดงัภาพที ่4.2) แต่นัน่เป็นเพยีงเงือ่นไขที่
จาํเป็นในการผลกัดนักฎกตกิา L2 หาใชเ่งือ่นไขทีเ่พยีงพอไม ่ เพราะการเปลีย่นกฎกตกิาจาก L1 
เป็น L2 ก่อใหเ้กดิตน้ทุนของการเปลีย่นผา่นดว้ย หากตน้ทุนของการเปลีย่นผา่นซึง่ไมไ่ดถู้กพจิารณา
อยูใ่นหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตมมีลูคา่สงูเกนิไป แมว้า่กฎกตกิา L2 จะดกีวา่ L1 ตามหลกั
ประสทิธภิาพแบบพาเรโต กอ็าจไมเ่หมาะสมทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเปลีย่นแปลงสงัคม การ
วเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่คาํนึงถงึตน้ทุนของการเปลีย่นแปลงน้อยเกนิไป หรอืมกัสมมติ
วา่ไมม่ตีน้ทุนเหล่าน้ีเลย   
 

                                                        
47 มพิกัตอ้งพดูถงึวา่ การพจิารณาการเปลีย่นแปลงตามหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตไมไ่ดค้าํนึงถงึมติขิองการจดัสรรทรพัยากรขา้ม
เวลาระหวา่งรุน่ (Intergenerational of allocation of resources) เชน่ การใหคุ้ณคา่ระหวา่งปจัจบุนัและอนาคตของหน่วยเศรษฐกจิ 
การคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ ของคนรุน่ต่อไปในอนาคต และอตัราคดิลด (discount rate) ซึง่ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ปจัจบุนัของ
ผลประโยชน์และตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
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4.2.3 หลกัประสิทธิภาพแบบคาลดอร-์ฮิกส ์(Kaldor-Hicks Efficiency)  
 
ก. จากพาเรโตสู่คาลดอร-์ฮิกส ์ 
ในกรณขีองหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต ผลประโยชน์และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายหรอืกฎหมายต่อตวัละครต่างๆ ในสงัคมเศรษฐกจิจะไมถู่กนํามาชัง่น้ําหนกั
เทยีบเคยีงกนั เพราะเงือ่นไขของการเปลีย่นแปลงสูป่ระสทิธภิาพถูกกาํหนดไวว้า่ตอ้งเป็น
สภาพการณ์ทีไ่มส่ง่ผลใหค้นใดคนหน่ึงแมแ้ต่คนเดยีวไดร้บัสวสัดกิารลดลงเทา่นัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากเชื่อ
วา่ เราไมส่ามารถเปรยีบเทยีบความรูส้กึพอใจหรอือรรถประโยชน์ของแต่ละคนได ้ มนุษยท์าํไดเ้พยีง
เปรยีบเทยีบเฉพาะกรณขีองตวัเองวา่อรรถประโยชน์ของตนมากขึน้หรอืน้อยลงจากสภาพก่อนหน้า 
สิง่ทีส่รปุไดม้เีพยีงวา่ หากไมม่ใีครรูส้กึวา่ตนมสีวสัดกิารลดลง ขณะทีค่นอื่นๆ รูส้กึวา่ตนไดร้บั
สวสัดกิารสงูขึน้ ยอ่มอนุมานไดว้า่ สวสัดกิารของสงัคมสว่นรวมสงูขึน้ 

 
นอกจากนัน้ หลกัประสทิธภิาพของพาเรโตยงัมขีอ้สมมตพิืน้ฐานดว้ยวา่ตลาดทาํงานไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์ โดยสมาชกิแต่ละคนตดัสนิใจแลกเปลีย่นอยา่งสมคัรใจในตลาด แต่ในโลกแหง่ความจรงิ การ
ตดัสนิใจของหน่วยเศรษฐกจิไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเจตจาํนงเสรเีพยีงเทา่นัน้ แต่มกีฎกตกิาของสงัคม การ
กาํกบัดแูลโดยรฐั นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรฐับาล คอยกาํกบัควบคุมพฤตกิรรมของผูค้นและ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กฎกตกิาและนโยบายเหล่านัน้ยอ่มสง่ผลกระทบต่อสวสัดกิารของแต่ละคน
และแต่ละกลุม่ ในทางบวกบา้ง ลบบา้ง ตามแต่กรณ ี

 
หากใชห้ลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโต บทบาททีพ่งึปรารถนาของรฐับาลยอ่มมอียูเ่พยีง

เลก็น้อยเทา่นัน้ นัน่คอื การประกาศนโยบายหรอืออกกฎหมายทีม่แีต่ผูช้นะโดยไมม่ผีูแ้พเ้ลย ซึง่
เป็นไปไดย้าก และทาํใหส้งัคมเสยีผลประโยชน์ทีพ่งึได ้ เน่ืองจาก ในหลายกรณ ี แมจ้ะมผีูเ้สยี
ผลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายหรอืกฎหมาย แต่กม็ผีูไ้ดผ้ลประโยชน์เสมอ และ
เป็นไปไดท้ีผ่ลประโยชน์ทีเ่กดิแก่สงัคมสงูกวา่ตน้ทุนทีส่งัคมตอ้งแบกรบั ซึง่ทาํใหส้วสัดกิารสทุธขิอง
สงัคมสงูขึน้   

 
ข. เกณฑว่์าด้วยประสิทธิภาพของคาลดอร-์ฮิกส ์
นิโคลสั คาลดอร ์ (Nicholas Kaldor) และจอหน์ ฮกิส ์ (John Hicks) สองนกัเศรษฐศาสตร์

ชาวองักฤษ เสนอเกณฑว์า่ดว้ยประสทิธภิาพทีเ่ขม้ขน้น้อยกวา่และสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทัว่ไป
ในโลกความจรงิกวา่หลกัพาเรโต กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วพนักบัการจดัสรรทรพัยากรถอืวา่
มปีระสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ หากทาํใหส้วสัดกิารสทุธขิองสงัคมสว่นรวมสงูขึน้ หรอืทาํใหค้วาม
มัง่คัง่ของสงัคมสงูขึน้เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ (wealth maximization) แมว้า่ในระดบัหน่วยยอ่ยอาจจะมผีู้
เสยีผลประโยชน์หรอืไดร้บัสวสัดกิารลดลงกต็าม    



 76

ตามหลกัการดงักล่าว การเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎกตกิา หรอืการกระจายกรรมสทิธิ ์จะถอื
วา่มคีวามชอบธรรม หากชว่ยยกระดบัและพฒันาสวสัดกิารของสงัคม นัน่คอื ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
จากการเปลีย่นแปลงใหคุ้ณคา่แหง่ผลประโยชน์นัน้สงูกวา่ทีผู่ส้ญูเสยีใหคุ้ณคา่ต่อการสญูเสยี ซึง่การ
เปรยีบเทยีบผลประโยชน์และตน้ทุนของสงัคมดงักล่าว ตอ้งวดัหน่วยคุณคา่ในรปูของตวัเงนิ 
(monetary unit) เพือ่ใหส้ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้  

 
ภาพที ่ 4.3 แสดงหลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ โดยสมมตวิา่ สภาพการณ์ตัง้ตน้เป็น

เชน่เดยีวกบัสภาพการณ์ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นภาพที ่4.2 จากภาพ จุด E เป็นจุดทีไ่มบ่รรลุประสทิธภิาพ
แบบพาเรโต เพราะอรรถประโยชน์ของ X ลดลง ขณะทีอ่รรถประโยชน์ของ Y เพิม่ขึน้ แต่หาก
พจิารณาโดยใชห้ลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ อาจสามารถบรรลุประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์
ฮกิสไ์ด ้หากความสญูเสยีของ X มศีกัยภาพทีจ่ะไดร้บัการชดเชยจาก Y ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
จากการเปลีย่นแปลง (potential compensation) นัน่เอง48 หรอืกล่าวอกีแบบหน่ึง หากมหีนทางใน
การแบ่งสรรและกระจายความมัง่คัง่หรอืผลประโยชน์ (redistribution of wealth) ระหวา่ง X กบั Y 
เสยีใหมเ่พือ่ชดเชยความสญูเสยีของผูส้ญูเสยีสวสัดกิารในภายหลงั  

 
ภาพท่ี 4.3: หลกัประสิทธิภาพแบบคาลดอร-์ฮิกส ์

 
ทีม่า: Mathis (2009) 

 

                                                        
48 ภายใตห้ลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ Y ในฐานะผูไ้ดป้ระโยชน์ไมจ่าํเป็นตอ้งจา่ยคา่ชดเชยใหแ้ก่ X ในฐานะผูเ้สยีประโยชน์
จรงิๆ (actual compensation) เพยีงแค ่Y ประเมนิคุณคา่ของผลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงมากกวา่ X ในเชงิหลกัการ กเ็พยีงพอ
ต่อการบรรลุประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิสแ์ลว้ (potential compensation หรอื hypothetical compensation) ประเดน็ของเรือ่งน้ีอยู่
ตรงทีก่ารพยายามจดัสรรทรพัยากรใหอ้ยูใ่นมอืของผูท้ีใ่หคุ้ณคา่ทรพัยากรนัน้สงูทีส่ดุเทา่นัน้ หาก Y จา่ยคา่ชดเชยให ้ X จรงิๆ ตาม
ราคาที ่ X ใหคุ้ณคา่ กห็มายความวา่ X อาจไมรู่ส้กึวา่อรรถประโยชน์หรอืสวสัดกิารของตนลงจากสถานะเดมิ นัน่แปลวา่ การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจบรรลุหลกัประสทิธภิาพแบบพาเรโตดว้ยซํ้าไป (หรอืเกดิผลลพัธท์ีเ่ป็น Pareto Superior)    
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เงือ่นไขประสทิธภิาพขา้งตน้จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ Y ใหคุ้ณคา่แก่การเปลีย่นแปลงจาก A ไปสู ่
E สงูกวา่ที ่X ใหคุ้ณคา่แก่การต่อตา้นการเปลีย่นแปลงจาก A ไปสู ่E ตวัอยา่งเชน่ หากสมมตวิา่ Y 
ยนิดจีา่ยเงนิสงูสดุ K1 บาท เพือ่เคลื่อนยา้ยจากจุด A ไป E ขณะที ่ X ยนิดจีา่ยเงนิสงูสดุ K2 บาท 
เพือ่ต่อตา้นการเคลื่อนยา้ยจากจุด A ไป E  ถา้ K1>K2 ยอ่มสะทอ้นวา่ การเปลีย่นแปลงจาก A ไป E 
ก่อใหเ้กดิใหผ้ลประโยชน์แก่ Y (สะทอ้นผา่นราคาสงูสดุที ่ Y ยนิดจีา่ยเพือ่ผลกัดนัการเปลีย่นแปลง) 
มากกวา่ผลเสยีทีต่กแก่ X (สะทอ้นผา่นราคาสงูสดุที ่X ยนิดจีา่ยเพือ่ต่อตา้นการเปลีย่นแปลง) ภายใต้
โครงสรา้งของระบบคุณคา่เชน่น้ี ผลประโยชน์ที ่ Y ไดร้บัยอ่มมากเพยีงพอทีจ่ะชดเชยตน้ทุนทีเ่กดิ
ขึน้กบั X โดย Y จะยนิดจีา่ย K2 ให ้X ตามราคาที ่X ใหคุ้ณคา่กบัการรกัษาสถานะเดมิ ถงึทีส่ดุแลว้ 
Y กย็งัไดร้บัสวสัดกิารเพิม่ขึน้ โดยไดผ้ลประโยชน์สทุธมิลูคา่ K1-K2 ซึง่เป็นสวสัดกิารสว่นทีเ่พิม่ขึน้
จากสถานะเดมิ 

 
  จากภาพที ่4.3 จุดแต่ละจุดบนเสน้ PP’ สะทอ้นการแบ่งสรรและกระจายความมัง่คัง่ระหวา่ง 
X และ Y ในสว่นผสมต่างๆ ภายใตร้ะดบัความมัง่คัง่ของสงัคม (social wealth) ระดบัหน่ึง ทุกจุดบน
เสน้ PP’ มศีกัยภาพในการบรรลุประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ (การบรรลุประสทิธภิาพแบบพา
เรโตเกดิขึน้เฉพาะสว่นทีอ่ยูร่ะหวา่งจุดตดักบัเสน้ประทัง้สองเทา่นัน้) หากมหีนทางในการแบ่งสรรและ
กระจายความมัง่คัง่อยา่งเหมาะสมเพือ่ชดเชยใหแ้ก่ผูส้ญูเสยี กระทัง่อาจบรรลุประสทิธภิาพแบบพา
เรโตไดแ้มใ้นกรณทีีม่ผีูเ้สยีประโยชน์ หากมกีารชดเชยทีเ่หมาะสมเกดิขึน้จรงิและผูส้ญูเสยียอมรบัการ
ชดเชยนัน้    

 
ค. การประยกุตใ์ช้หลกัประสิทธิภาพแบบคาลดอร-์ฮิกส ์
หลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ เป็นหลกัมาตรฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในนิตเิศรษฐศาสตร ์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในแงข่องการวดัผลกระทบและประเมนิคุณคา่ของการเปลีย่นแปลงกฎหมายหรอื
นโยบายต่อสงัคมสว่นรวม โดยคาํนึงถงึอรรถประโยชน์รวมหรอืสวสัดกิารรวมของสงัคมในบัน้ปลาย
เป็นหลกั    

 
การวดัผลกระทบของกฎหมาย (หรอืนโยบาย) ต่อสวสัดกิารของสงัคมคอื การศกึษา

วเิคราะหว์า่กฎหมายฉบบัหน่ึงๆ (หรอืนโยบายหน่ึงๆ) สง่ผลกระทบต่อปจัเจกบุคคลหรอืกลุ่ม
ผลประโยชน์แต่ละกลุ่มอยา่งไร กฎหมายแต่ละฉบบั (หรอืนโยบายแต่ละนโยบาย) ยอ่มสง่ผลกระทบ
ต่อสวสัดกิารของบางคนหรอืบางกลุ่มในทางบวก ขณะเดยีวกนักส็ง่ผลกระทบต่อสวสัดกิารของบาง
คนหรอืบางกลุ่มในทางลบ ตวัอยา่งเชน่ กฎหมายยกเลกิภาษนํีาเขา้สนิคา้สง่ผลดา้นบวกแก่ผูบ้รโิภค
ภายในประเทศ เพราะสามารถซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาทีถู่กลง ขณะเดยีวกนักส็ง่ผลดา้นลบต่อผูผ้ลติ
ภายในประเทศ เพราะตอ้งเผชญิหน้าการแขง่ขนักบัผูผ้ลติต่างประเทศเขม้ขน้ขึน้ในดา้นราคา 
สว่นเกนิทีผู่ผ้ลติภายในประเทศเคยไดร้บัมแีนวโน้มลดลงจากระดบัเดมิ (ก่อนลดภาษ)ี เป็นตน้  
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กฎหมายหรอืนโยบายทีเ่พิม่ระดบัสวสัดกิารของสงัคมคอื กฎหมายหรอืนโยบายทีเ่มือ่
คาํนึงถงึทุกภาคสว่นของสงัคมแลว้ ผลประโยชน์ทีส่งัคมไดร้บัสงูกวา่ตน้ทุนทีส่งัคมตอ้งเผชญิ ใน
กรณตีวัอยา่งขา้งตน้ การลดภาษนํีาเขา้จะทาํใหส้งัคมมรีะดบัสวสัดกิารสงูขึน้กต่็อเมือ่ผลไดจ้ากการ
ลดภาษต่ีอสวสัดกิารของผูบ้รโิภค (ราคาถูกลง ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้) และรฐับาล (มรีายได้
จากภาษเีพิม่ขึน้) สงูกวา่ผลเสยีจากการลดภาษต่ีอสวสัดกิารของผูผ้ลติภายในประเทศ (ราคาถูกลง 
ผลติสนิคา้น้อยลง กาํไรลดลง)  

 
เมือ่เป็นเชน่น้ี ประเดน็คาํถามสาํคญัทีต่ามมากค็อื จะมกีลไกในการชดเชยสวสัดกิารทีล่ดลง

ของฝา่ยทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นลบอยา่งไร จะมกีระบวนการแบ่งสรรหรอืถ่ายโอนผลไดข้องกลุม่ทีไ่ด้
ประโยชน์ไปชดเชยความเสยีหายของกลุม่ทีเ่สยีประโยชน์อยา่งไร รฐัในฐานะบุคคลทีส่ามจะมี
บทบาทในการสรา้งความเป็นธรรมในเรือ่งน้ีอยา่งไร 

 
ง. ข้อวิจารณ์ต่อหลกัประสิทธิภาพแบบคาลดอร-์ฮิกส ์
ในสว่นน้ีจะนําเสนอขอ้วจิารณ์ทางทฤษฎต่ีอหลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิสท์ีส่าํคญั

บางประการ ไดแ้ก่  
(1) ปญัหาเรือ่งการวดัคา่ (The Measurement Problem)  
เงือ่นไขของหลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิสค์อื ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์จากการ

เปลีย่นแปลงตอ้งสามารถจา่ยคา่ชดเชยแก่ผูเ้สยีประโยชน์ได ้ การคาํนวณคา่ชดเชยตอ้งตมีลูคา่
ผลประโยชน์และความสญูเสยีใหอ้ยูใ่นรปูของตวัเงนิ ไมใ่ชอ่รรถประโยชน์ ปญัหาอยูท่ีจ่ะวดัมลูคา่
เหล่านัน้อยา่งไร รวมถงึจะวดัความยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะจา่ย (willingness to pay) อยา่งไรใหถู้กตอ้ง 

 
รชิารด์ พอสเนอร ์ (Richard Posner) นกันิตเิศรษฐศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุผูห้น่ึงเสนอใหใ้ช้

กฎการประมลู ออกแบบระบบใหเ้ป็นเสมอืนตลาดขายสทิธใิหก้บัผูเ้สนอซือ้ในราคาสงูสดุ เชน่ สทิธใิน
การสรา้งสนามบนิ กบัสทิธใินการป้องกนัไมใ่หม้กีารสรา้งสนามบนิ ใครยนิดจีา่ยราคาแพงกวา่กจ็ะได้
สทิธนิัน้ไป แต่ในการประมลูจรงิกม็โีอกาสเกดิปญัหาตามมาหลายประการ เชน่ การบดิเบอืนขอ้มลูที่
ถูกตอ้งเกีย่วกบัราคาทีเ่ตม็ใจจา่ยจรงิ เป็นตน้   

 
 แมจ้ะมปีญัหาในทางปฏบิตั ิ แต่แนวคดิการประเมนิผลประโยชน์และตน้ทุนอาจนํามา
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายลกัษณะ เชน่ ผูพ้พิากษาอาจประเมนิผลไดแ้ละผลเสยี (Cost-benefit 
analysis) ทีคู่ค่วามแต่ละฝา่ยจะไดร้บัจากการกระทาํหน่ึงๆ เชน่ การสรา้งโครงการขนาดใหญ่ของรฐั
ทีก่ระทบต่อสทิธชิุมชน เพือ่เป็นฐานในการตดัสนิวา่จะใหส้ทิธใินการก่อสรา้งหรอืไมใ่หก่้อสรา้งแก่
ฝา่ยใด โดยฝา่ยทีพ่า่ยคดกีย็งัพอมหีลกัประกนัวา่จะไดร้บัคา่ชดเชยจากฝา่ยชนะบา้ง  
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(2) ปญัหาเรือ่งการชดเชย (The No-Compensation Problem)  
 หลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิสม์องความเป็นไปไดข้องการชดเชย (possibility of 
compensation) เป็นเงือ่นไขสาํหรบัการเพิม่สวสัดกิารของสงัคมตามทฤษฎ ี แต่ในโลกแหง่ความจรงิ 
การตดัสนิใจใหค้า่ชดเชยแก่ผูส้ญูเสยีเป็นการตดัสนิใจทางการเมอืง เป็นเรือ่งเชงินโยบาย ในหลาย
กรณผีูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยอยา่งเหมาะสม ขณะทีถู่กบงัคบัใหต้อ้ง “เสยีสละ” ประโยชน์สว่นตน
เพือ่ประโยชน์สว่นรวม เชน่ ชาวบา้นทีอ่ยูใ่นหลายจงัหวดัตอ้งรบัระดบัน้ําทว่มเกนิกวา่ระดบัทีค่วรจะ
เป็นเพือ่ปกป้องไมใ่หเ้กดิภาวะน้ําทว่มในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เป็นตน้  
 

นอกจากนัน้ ในบางกรณ ี อาจเกดิสถานการณ์ทาํใจลาํบากทางการเมอืงหากตอ้งจา่ย
คา่ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้สยีหายจากนโยบายหรอืกฎหมายของรฐัตามหลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิส ์
เชน่ ควรจะใหเ้งนิชดเชยเจา้ของทาสหลงัจากการประกาศเลกิทาสหรอืไม ่ กรณเีชน่น้ีอาจมน้ํีาหนกัที่
ตอ้งพจิารณาแตกต่างจากกรณกีารใหเ้งนิชดเชยแก่เกษตรกรภายหลงัจากทีร่ฐับาลประกาศยกเลกิ
การเกบ็ภาษนํีาเขา้ หรอืการใหเ้งนิชดเชยแก่คนในหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่กลช้ดิสนามบนิและเผชญิปญัหา
มลพษิทางเสยีง  

 
 ควรกล่าวดว้ยวา่ ความเตม็ใจทีจ่ะจา่ยไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัอรรถประโยชน์ทีแ่ต่ละคนไดร้บัจาก
สนิคา้และบรกิารเทา่นัน้ หากยงัขึน้อยูก่บัความสามารถทีจ่ะจา่ยไดจ้รงิดว้ย (ability to pay) หาก
ตดัสนิการใหคุ้ณคา่โดยยดึหลกัเกณฑต์ามความยนิดทีีจ่ะจา่ย คนจนซึง่มเีงนิน้อยกวา่คนรวย มี
ความสามารถทีจ่ะจา่ยไดจ้รงิตํ่ากวา่ กย็อ่มมคีวามยนิดทีีจ่ะจา่ยตํ่ากวา่ไปดว้ย เมือ่เป็นเชน่น้ี คนจน
ยอ่มมทีางเลอืกน้อยกวา่ และมโีอกาสถูกจดัใหอ้ยูใ่นฝา่ยผูท้ีต่อ้งยอมสญูเสยีอยูเ่นืองๆ ทรพัยากรกม็ี
แนวโน้มทีจ่ะถูกจดัสรรไปใหค้นรวยทีม่โีอกาสมากกวา่ เพราะสามารถเสนอราคาทีย่นิดจีา่ยสงูกวา่คน
จนได ้  ยิง่หากคนรวยมอีาํนาจทางการเมอืงมาก กเ็ป็นไปไดส้งูทีค่นจนไมไ่ดร้บัการชดเชยหรอืได้
น้อย ทัง้หมดน้ีสง่ผลกระทบทางลบต่อการกระจายรายไดใ้นสงัคม 
 

(3)  ปญัหาการละเมดิสทิธขิองปจัเจกบุคคลในนามของสว่นรวม  
หลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์ฮกิสใ์หค้วามสาํคญัแต่สวสัดกิารของสงัคมสว่นรวม แตกต่าง

จากหลกัของพาเรโตทีเ่น้นสทิธขิองปจัเจกบุคคลโดยแต่ละคนมอีธปิไตยโดยสมบรูณ์ ภายใตเ้งือ่นไข
แบบคาลดอร-์ฮกิส ์ สทิธขิองปจัเจกบุคคลอาจถูกล่วงละเมดิได ้ หากรฐัหรอืบุคคลทีส่ามอื่นใดเหน็วา่
การล่วงละเมดินัน้ทาํใหป้ระสทิธภิาพหรอืสวสัดกิารของสงัคมดขีึน้ เชน่ การเวนคนืทีด่นิเพือ่สรา้งทาง
ดว่น กล่าวไดว้า่ ภายใตห้ลกัการแบบคาลดอร-์ฮกิส ์ประสทิธภิาพมาก่อนสทิธ ิสงัคมสว่นรวมมาก่อน
ปจัเจกบุคคล  
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คาํถามหลกัในประเดน็น้ีกค็อืใครคอืผูต้ดัสนิวา่ใครหรอืกลุ่มใดควรจะเป็นผูเ้สยีสละ 
กระบวนการตดัสนิเป็นอยา่งไร มธีรรมาภบิาลเพยีงใด เปิดโอกาสใหถ้กเถยีงวเิคราะหเ์รือ่งตน้ทุน-
ผลประโยชน์อยา่งรอบดา้นเพยีงใด เปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็
เพยีงใด และการออกแบบระบบคา่ชดเชยเป็นอยา่งไร  

 
หากในสงัคมมกีลุ่มคนทีถ่กูบงัคบัใหต้อ้งเป็นผูส้ญูเสยีหรอืผูเ้สยีสละอยา่งซํ้าซาก ต่อเน่ือง 

คอ่นขา้งถาวร และไมเ่คยไดร้บัการชดเชยทีเ่ป็นธรรม ไมเ่คยไดร้บัการแบ่งสรรและกระจายรายได้
และความมัง่คัง่ทีเ่ป็นธรรม สงัคมนัน้มโีอกาสสงูทีจ่ะเผชญิปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงและสงัคม
ทีม่คีวามรนุแรงขึน้ในอนาคต   

 
(4) ปญัหาของการใชม้ลูคา่ตวัเงนิเป็นหน่วยวดั  

 การใชห้น่วยวดัคา่เป็นตวัเงนิอาจจะไมไ่ดส้ะทอ้นอรรถประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ เพราะคนจนและ
คนรวยอาจใหคุ้ณคา่ของเงนิ 1 บาทไมเ่ทา่กนั (คนจนใหคุ้ณคา่เงนิ 1 บาทสงูกวา่คนรวย เพราะมเีงนิ
น้อยกวา่) เชน่เดยีวกบัผูไ้ดแ้ละผูเ้สยี (คนทีส่ญูเสยีจะใหคุ้ณคา่เงนิ 1 บาททีเ่สยีไปมากกวา่คนทีเ่ป็น
ฝา่ยไดร้บัเงนิ 1 บาท เพราะมคีวามรูส้กึผกูผนัเป็นเจา้ของ)    
 

สมมตวิา่ นโยบายหน่ึงของรฐัทาํใหค้นรวยมสีวสัดกิารสงูขึน้มลูคา่ 10 บาท สว่นคนจนมี
สวสัดกิารลดลง 9 บาท ตามหลกัของคาลดอร-์ฮกิส ์แมว้า่คนรวยแบ่งจา่ยเงนิชดเชยใหค้นจน คนรวย
กย็งัดขีึน้ สวสัดกิารของสงัคมกส็งูขึน้ แต่หากเราเชื่อวา่อรรถประโยชน์สว่นเพิม่ลดลงเมือ่รายได้
เพิม่ขึน้ทลีะหน่วย (Law of Diminishing Marginal Utility) อรรถประโยชน์สว่นเพิม่ทีล่ดลงของคนจน
อาจจะมากกวา่อรรถประโยชน์สว่นเพิม่ทีเ่พิม่ขึน้ของคนรวย ทาํใหท้า้ยทีส่ดุ อรรถประโยชน์ของ
สงัคมอาจลดลงได ้

 
การใชม้ลูคา่ตวัเงนิเป็นหน่วยวดัอรรถประโยชน์และสวสัดกิารตามหลกัน้ีจงึคลา้ยกบัวา่มอีคติ

ต่อการใหคุ้ณคา่คนรวยมากกวา่คนจน และใหคุ้ณคา่ผูไ้ดม้ากกวา่ผูเ้สยี  
 
(5) ปญัหาเรือ่งมติขิองเวลา 

 การเปลีย่นแปลงในบางกรณอีาจสรา้งตน้ทนุในปจัจุบนั แต่นํามาซึง่ผลประโยชน์ในอนาคต 
แต่คนสว่นใหญ่มลีกัษณะ “มองการณ์ใกล”้ ใหคุ้ณคา่กบัปจัจุบนัมากกวา่อนาคต ความยนิดอีดทนรอ
ผลประโยชน์ในอนาคต (ซึง่มคีวามไมแ่น่นอน) เพือ่มาชดเชยตน้ทุนหรอืความสญูเสยีในปจัจุบนั (ซึง่
เกดิขึน้ทนัทแีละแน่นอน) ยอ่มมจีาํกดัมาก จนก่อใหเ้กดิการคดัคา้นการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลดต่ีอ
สงัคมในระยะยาวและใหป้ระโยชน์แก่คนรุน่ต่อไป ตวัอยา่งในเรือ่งน้ี เชน่ นโยบายแกป้ญัหา
สิง่แวดลอ้มต่างๆ และนโยบายปฏริปูการศกึษา ไมไ่ดร้บัการใสใ่จจากสงัคมมากเทา่กบันโยบาย
เศรษฐกจิการเมอืงทีมุ่ง่แกป้ญัหาเฉพาะหน้า  
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4.3 แนวคิดความยติุธรรมในหลกันิติศาสตร ์
4.3.1  นิยามของความยติุธรรม  
 

ความยตุธิรรมเป็นแนวคดิทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้ถกเถยีง แต่ละคนมจีนิตนาการวา่ดว้ยความ
ยตุธิรรมแตกต่างกนั กระทัง่คาํนิยามของความยตุธิรรมทีเ่ป็นสากลและเป็นทีย่อมรบัรว่มกนักไ็ม่
ชดัเจนเหมอืนแนวคดิประสทิธภิาพของหลกัเศรษฐศาสตร ์การใหเ้หตุผลวา่ดว้ยความยตุธิรรมของนกั
คดิในสาํนกักฎหมายธรรมชาตกิย็งัคงมคีวามแตกต่างกนั มหีลกัเกณฑก์าํหนดความยตุธิรรมแตกต่าง
กนั  

 
กระนัน้ ความยตุธิรรมเป็นขอ้เรยีกรอ้งทางศลีธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทาํทางสงัคมของ

มนุษย ์  ในความหมายอยา่งกวา้ง ความยตุธิรรม หมายถงึ สทิธแิละหน้าทีใ่นทางศลีธรรมทีม่นุษยม์ี
ต่อกนัและกนั  ในความหมายอยา่งแคบ ความยตุธิรรมเป็นสว่นหน่ึงของสทิธหิน้าทีใ่นทางศลีธรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรแบ่งปนัประโยชน์และภาระต่างๆ ของชวีติในสงัคม ความยตุธิรรมจงึสมัพนัธ์
เชื่อมโยงกบัการกระทาํของคนและกฎเกณฑท์ีก่าํหนดการกระทาํของคน หลกัความยตุธิรรมใชบ้งัคบั
กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งคนในสงัคมเกีย่วกบัการแบ่งปนัผลประโยชน์และภาระหน้าที ่ ซึง่
กระบวนการดงักล่าวยอ่มก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ อยูเ่สมอ  ขอ้
เรยีกรอ้งขัน้พืน้ฐานทีส่ดุสาํหรบัความยตุธิรรมในแงม่มุน้ีกค็อื การแบ่งปนัประโยชน์ทัง้หลายทัง้ปวง
ใหแ้ก่บุคคลในสว่นทีเ่ขาควรจะได ้ เชน่น้ีแลว้ สิง่ทีเ่ป็นปญัหาใหต้อ้งขบคดิต่อไปกค็อือะไรเป็นเกณฑ์
ทีจ่ะใชต้ดัสนิวา่บุคคลควรจะไดอ้ะไรและไดเ้ทา่ใด49 

 
ความยตุธิรรมอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มติ ิไดแ้ก่  
(1) ความยตุธิรรมเชงิรปูแบบ  
ความยตุธิรรมเชงิรปูแบบ หมายถงึ หลกัความเสมอภาคของพลเมอืงทุกคนต่อหน้ากฎหมาย 

กล่าวคอื กฎกตกิาตอ้งถกูบงัคบัใชอ้ยา่งยตุธิรรมภายใตม้าตรฐานเดยีวกนั ถกูใชใ้นการลงโทษคน
เสมอหน้ากนั มคีวามคงเสน้คงวาของกฎกตกิา ภายใตส้ภาพการณ์แบบเดยีวกนั ตอ้งปฏบิตัต่ิอสิง่ที่
เหมอืนกนัใหเ้หมอืนกนัโดยมกีฎกตกิาเป็นเครือ่งกาํกบั  

 
(2) ความยตุธิรรมเชงิเน้ือหา  
ความยตุธิรรมเชงิเน้ือหา หมายถงึ หลกัความยตุธิรรมของเน้ือหาสาระแหง่กฎหมาย 

กล่าวคอื การพจิารณาลกัษณะและเน้ือหาสาระของกฎกตกิาวา่เป็นธรรมหรอืไม ่ ชอบธรรมหรอืไม ่
ยตุธิรรมหรอืไม ่ทัง้น้ี อาจมเีกณฑใ์นการตดัสนิความยตุธิรรมหลายเกณฑ ์ 
 

                                                        
49 สรปุความจาก วรเจตน์ (2552)  



 82

4.3.2  รปูแบบของความยติุธรรมในเชิงเน้ือหา 
 

การถกเถยีงตัง้ตน้วา่ดว้ยความยตุธิรรมเริม่ตน้จากหนงัสอื Nicomachean Ethics เล่มทีห่า้
ของอรสิโตเตลิ (Aristotle) อรสิโตเตลิเหน็วา่ความยตุธิรรมทีเ่ป็นสากลนัน้มอียูจ่รงิ เป็นคุณธรรมอนั
สงูสง่ ซึง่ประกอบไปดว้ยคณุธรรมอื่นๆ อยูภ่ายในคุณธรรมแหง่ความยตุธิรรมนัน้ดว้ย เขาแบ่งความ
ยตุธิรรมเป็น 2 ประเภท คอื 

 
(1) ความยตุธิรรมในเชงิแบ่งสรรและกระจาย (Distributive Justice)  
เป็นความยตุธิรรมวา่ดว้ยการแบ่งสรรและกระจายเกยีรตยิศ เงนิทอง หรอืสิง่อื่นๆ (หรอือกี

นยัหน่ึง – ผลประโยชน์และภาระหน้าทีต่ามคาํนิยามในหวัขอ้ 4.3.1) ภายใตค้วามสมัพนัธแ์บบไมเ่ทา่
เทยีมในสงัคมทีฝ่า่ยหน่ึงมอีาํนาจเหนือกวา่อกีฝา่ยหน่ึง เชน่ การแบง่สรรปนัสว่นผลประโยชน์โดยรฐั
ต่อราษฎร ซึง่กระจายใหส้มาชกิของสงัคมภายใตห้ลกัเกณฑแ์บบต่างๆ อาจจะเป็นดว้ยสถานะทาง
สงัคมหรอืผลงานความสามารถ  

 
การแบ่งสรรและกระจายผลประโยชน์อาจแบ่งปนัอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนั แต่การแบ่งปนันัน้จะ

เป็นสดัสว่นอยูภ่ายใตเ้กณฑม์าตรฐานบางประการทีม่คีวามคงเสน้คงวา ในแงน้ี่ ความยตุธิรรมไมไ่ด้
มคีวามหมายเทา่กบัความเทา่เทยีม (equality) ซึง่อยา่งหลงัหมายถงึการแบ่งสรรปนัสว่นอยา่งเทา่
เทยีมกนัใหแ้ก่สมาชกิแต่ละคน    

 
(2) ความยตุธิรรมในเชงิแลกเปลีย่นตอบแทน (Commutative Justice)  
เป็นความยตุธิรรมวา่ดว้ยการแลกเปลีย่นตอบแทน ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  
ก. การแลกเปลีย่นตอบแทนโดยสมคัรใจ ไดแ้ก่ ความยตุธิรรมในทางสญัญา เชน่ การซือ้

ขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื กรณน้ีีเรยีกวา่ ความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่น (Justice in 
Exchange) ซึง่มลีกัษณะสาํคญัคอื การแลกเปลีย่นตอ้งเกดิขึน้โดยสมคัรใจ (ไมม่กีาร
ขม่ขู ่ ไมม่กีารฉ้อฉล) และคูส่ญัญาไมม่ใีครไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบมากเกนิไป (ไมเ่กดิกรณี
สญัญาไมเ่ป็นธรรม ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั)ิ 

ข. การแลกเปลีย่นตอบแทนโดยไมส่มคัรใจ ไดแ้ก่ ความยตุธิรรมในทางการแกแ้คน้ทดแทน
การกระทาํผดิทางอาญา เชน่ การลกัขโมย การฆาตกรรม เป็นตน้ กรณน้ีีเรยีกวา่ ความ
ยตุธิรรมในเชงิแกไ้ขเยยีวยาและทดแทน (Corrective Justice) หลกัการคอืการทาํใหส้ทิธิ
ของคนทีไ่ดร้บัผลกระทบหรอืถูกล่วงละเมดิกลบัฟ้ืนคนืด ี เชน่ คนืทรพัยส์นิทีถู่กขโมย 
ชดใชค้า่เสยีหายจากความผดิทีก่่อและอนัตรายทีเ่กดิ และตอบแทนผูก้ระทาํความผดิ
ดว้ยการลงโทษอาญา  
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4.3.3  เกณฑว่์าด้วยความยติุธรรมในเชิงแบง่สรรและกระจาย 
 

ความยตุธิรรมในเชงิแลกเปลีย่นตอบแทน ทัง้ความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่น และความ
ยตุธิรรมในเชงิแกไ้ขเยยีวยาและทดแทน เป็นความยตุธิรรมทีม่คีวามชดัเจนในตวัเอง ในแงก่ารไดร้บั
ผลเสมอหน้ากนั จงึไปดว้ยกนัไดก้บัหลกัแหง่ความเทา่เทยีม (Principle of Equality) เชน่ ไมว่า่ใคร
ทาํสญัญากจ็ะไดร้บัการปกป้องใหเ้ป็นไปตามสญัญา ไมว่า่ใครทาํผดิกจ็ะไดร้บัการลงโทษใหส้าสมแก่
ความผดิ แต่ภายใตห้ลกัความยตุธิรรมในเชงิแบ่งสรรและกระจายไมจ่าํเป็นตอ้งยดึถอืหลกัแหง่ความ
เทา่เทยีม โดยแบ่งสรรและกระจายผลไดใ้นหมูส่มาชกิอยา่งเทา่เทยีมกนั ความยตุธิรรมในเชงิแบ่ง
สรรและกระจายเป็นความยตุธิรรมภายใตเ้กณฑห์รอืกฎกตกิาทีแ่สดงเหตุผลใหย้อมรบัได ้ ซึง่กาํกบั
กระบวนการแบ่งสรรและกระจายหน่ึงๆ โดยแยกเกณฑว์า่ดว้ยการแบง่สรรและกระจายได ้ดงัน้ี 

 
(1) หลกัผลไดเ้ทา่กนั (To All in Equal Measure)  
ภายใตห้ลกัน้ี ทุกคนไดร้บัการปฏบิตัเิหมอืนกนั เทา่เทยีมกนั ผลลพัธไ์มข่ึน้อยูก่บัคุณสมบตัิ

ทีแ่ตกต่างกนั ไมว่า่จะเป็นอาย ุเพศ สผีวิ ความมัง่คัง่ สถานะทางสงัคม ในแงข่องการกระจายรายได ้
หมายถงึ สมาชกิทุกคนในสงัคมไดร้บัสว่นแบ่งรายไดเ้ทา่กนั แต่หากลดความเขม้ขน้ลงมาจะหมายถงึ 
สมาชกิในสงัคมทุกคนไดร้บัโอกาสเทา่เทยีมกนั แมจ้ะไมไ่ดร้บัสว่นแบ่งรายไดเ้ทา่กนั แต่อยา่งน้อย
ควรมศีกัยภาพตัง้ตน้เทา่เทยีมกนั เชน่ ความมัง่คัง่ สนิทรพัย ์การศกึษา ฯลฯ  

(2) หลกัผลไดต้ามศลีธรรม (To All According to Their Convictions)  
ภายใตห้ลกัน้ี ผลไดถู้กแบ่งสรรปนัสว่นตามศลีธรรม ทศันคต ิ และคุณคา่ภายในจติใจ 

โดยมากหมายถงึหลกัปฏบิตัชิอบทีย่ดึโยงกบัศาสนา ซึง่ในทางปฏบิตัมิอิาจวดัคณุสมบตัภิายในจติใจ
เหล่าน้ีได ้ ดไูดแ้ต่เพยีงพฤตกิรรมการปฏบิตัแิละการแสดงออกภายนอกเทา่นัน้ สาํหรบับางคน การ
ทาํดใีนชาตน้ีิไมไ่ดห้วงัผลไดห้รอืความยตุธิรรมในโลกนี้ หากหวงัถงึผลไดห้รอืความยตุธิรรมในโลก
หน้า  

(3) หลกัผลไดต้ามสถานะทางชนชัน้ (To All According to Their Rank)  
ภายใตห้ลกัน้ี ผลไดถู้กแบ่งสรรปนัสว่นตามสถานะทางชนชัน้ในสงัคม ฐานะสงูไดม้าก ฐานะ

ตํ่าไดน้้อย เชน่ ระบบศกัดนิาในยคุกลาง ระบบวรรณะในอนิเดยี ระบบทาสในสหรฐัอเมรกิายคุก่อน
สงครามกลางเมอืง เป็นตน้  

(4) หลกัผลไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด (To All According to Their Legal Entitlement) 
ภายใตห้ลกัน้ี ผลไดถู้กแบ่งสรรปนัสว่นตามทีก่ฎหมายกาํหนดวา่ใหใ้คร ไดอ้ะไร เทา่ไหร ่

เชน่ ระบบกฎหมายของโรมนั ระบบเชน่น้ีเป็นความยตุธิรรมเชงิรปูแบบ ไมต่อ้งพจิารณาวา่กฎหมาย
มเีน้ือหาสาระทีเ่ป็นธรรมหรอืไม ่

(5) หลกัผลไดต้ามความจาํเป็น (To All According to Their Needs)  
ภายใตห้ลกัน้ี ผลไดถู้กแบง่สรรปนัสว่นตามความจาํเป็นในชวีติ หลกัการน้ีสามารถนําไปใช้

ไดก้บัความจาํเป็นขัน้พืน้ฐานของชวีติ เชน่ อาหาร เครือ่งนุ่งหม่ ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค แต่สาํหรบั
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ความจาํเป็นทีเ่หนือกวา่ความจาํเป็นขัน้พืน้ฐานนัน้ยากแก่การกาํหนดวา่ความจาํเป็นมขีอบเขตถงึ
ระดบัใด  

(6) หลกัผลไดต้ามผลงานและความสามารถ (To All According to Their Merit)   
ภายใตห้ลกัน้ี ผลไดถู้กแบ่งสรรปนัสว่นตามประสทิธภิาพของผลงาน ความสามารถ และ

ความสาํเรจ็ ปจัจยัเหล่าน้ีเป็นสิง่จงูใจใหค้นทาํงานหนกั และสอดคลอ้งกบัระบบคุณคา่ของระบบทุน
นิยม กระนัน้ การทาํงานทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมมาก แต่ไมม่มีลูคา่แลกเปลีย่นหรอืไมม่คีวามตอ้งการ
ในระบบตลาดอาจไดร้บัผลไดน้้อยเกนิกวา่ทีค่วรจะเป็น  

 
จะเหน็ไดว้า่ เกณฑก์ารแบ่งสรรและกระจายต่างๆ มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั และความยอมรบั

ไดข้องเกณฑเ์หล่าน้ีขึน้อยูก่บัยคุสมยัและบรบิทแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม อยา่ง
สาํคญั เชน่ ในยคุสมยัประชาธปิไตยคงยากทีจ่ะยอมรบัหลกัเกณฑผ์ลไดต้ามสถานะทางชนชัน้ได ้
หรอืในยคุสมยัทุนนิยม ความยอมรบัในหลกัผลไดต้ามผลงานและความสามารถยอ่มมอียูส่งู  
 
4.4 วิวาทะว่าด้วยประสิทธิภาพและความยติุธรรม 
 
  สงัคมในอุดมคตคิอืสงัคมทีม่ที ัง้ประสทิธภิาพและความยตุธิรรม เศรษฐกจิควรจะเตบิโตไป
ขา้งหน้าภายใตก้ารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนั การแบ่งสรรและกระจาย
ศกัยภาพ (รายได ้ ความมัง่คัง่ ฯลฯ) ทีเ่ป็นธรรมกเ็ป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาดว้ยเชน่กนั กระนัน้ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเป้าหมายเรือ่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรมมทีางเป็นไปไดท้ัง้ 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ กรณทีีป่ระสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายขดัแยง้กนั (Goal Conflict) และกรณทีี่
เป็นเป้าหมายสง่เสรมิกนั (Goal Harmony)  
 
  ทัง้น้ี เป้าหมายเชงินโยบายในการบรรลุประสทิธภิาพและความยตุธิรรมควรพยายามมุง่เน้น
การออกแบบเชงิสถาบนัเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายสง่เสรมิกนั  
 
4.4.1  ประสิทธิภาพและความยติุธรรมในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายขดัแย้งกนั  
   
  กล่าวคอื การพยายามบรรลุเป้าหมายหน่ึงทาํใหค้วามสามารถทีจ่ะบรรลุอกีเป้าหมายหน่ึงลด
น้อยลง หรอืมภีาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่ง (tradeoffs) ระหวา่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรม มมุมองน้ี
เป็นมมุมองของนกัเศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่ ซึง่พยายามชีใ้หส้งัคมตระหนกัถงึตน้ทุนในการไดม้าซึง่
ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ นัน่คอื ความยตุธิรรมทีล่ดลง ดงัที ่อารเ์ธอร ์โอคุน กล่าววา่ 
 
  “ในความเหน็ของผม ภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่งระหวา่งความเทา่เทยีม (ความยตุธิรรม – 
ผูเ้ขยีน) และประสทิธภิาพ เป็นภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในสงัคมวทิยาเศรษฐกจิ และมนั
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นําพาเราไปสูม่ติดิา้นนโยบายสงัคมมากมาย พวกเราไมส่ามารถมทีัง้การผลติเคก้อยา่งประสทิธภิาพ
ในตลาด และการแบ่งเคก้อยา่งเทา่เทยีมกนัได”้50 
 

ถอ้ยความดงักล่าวมนียัวา่ หากใชร้ะบบแบ่งรายไดใ้หทุ้กคนเทา่กนัหมด โดยไมค่าํนึงถงึ
ระดบัความขยนัทุม่เท และความสามารถในการผลติของแต่ละคน กจ็ะไมม่เีกดิแรงจงูใจทีจ่ะทาํงาน
หนกั คดิคน้เทคโนโลยใีหม ่ เพิม่ผลติภาพในการผลติ เพราะคนเก่งและคนขยนัจะรูส้กึทาํดไีมไ่ดด้ ี
ทุม่เทมากเทา่ใดกย็งัไดส้ว่นแบ่งเทา่กบัคนทีด่อ้ยกวา่อยูน่ัน่เอง 

 
ตวัอยา่งของเหตุผลต่างๆ ทีน่กัเศรษฐศาสตรม์กัใชอ้า้งเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่นโยบายเศรษฐกจิ

เพือ่ความยตุธิรรมอยา่งการแบ่งสรรและกระจายทรพัยากรเสยีใหม ่ (redistribution) เชน่ การกระจาย
รายได ้ การกระจายความมัง่คัง่ มกัตอ้งแลกมาดว้ยประสทิธภิาพทีน้่อยลง เชน่ อตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิทีล่ดลง ไดแ้ก่  

(1) การลดแรงจงูใจในการทาํงานและสะสมทุน รวมถงึการทา้ทายต่อหลกักรรมสทิธิส์ว่น
บุคคล ซึง่เป็นฐานสาํคญัของเศรษฐกจิทุนนิยม 

(2) การลดทอนประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากร เพราะสง่ผลบดิเบอืนการตดัสนิใจของ
ปจัเจกบุคคลทีม่ลีกัษณะเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ จนอาจนําไปสูผ่ลกระทบดา้นลบทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ 
แมจ้ะตัง้ตน้ดว้ยความหวงัดกีต็าม เชน่ หากรฐัเหน็วา่แรงงานไดค้า่จา้งตํ่ากวา่ทีค่วรจะ
เป็น จงึกาํหนดคา่จา้งขัน้ตํ่าเพือ่ชว่ยเหลอื โดยบงัคบัคา่จา้งใหส้งูกวา่ราคาตลาด แต่เมือ่
คา่จา้งสงูขึน้ นายจา้งกต็อบสนองดว้ยการลดการจา้งงานลง ทา้ยทีส่ดุ นโยบายที่
ตอ้งการชว่ยเหลอืแรงงานกลบัทาํใหค้นตกงานมากขึน้ 

(3) การแทรกแซงของรฐัเปิดชอ่งใหเ้กดิการแสวงหาสว่นเกนิทางเศรษฐกจิในหลายรปูแบบ  
(4) รฐักม็ปีญัหาในการเขา้ถงึขอ้มลูจาํนวนมหาศาลทีเ่อกชน (ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค) ถอืครองอยู่

อยา่งกระจดักระจาย จนมสิามารถตดัสนิใจทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
(5) บทบาทของรฐัในการแทรกแซงเศรษฐกจิทาํใหต้น้ทุนในการบรหิารจดัการ 

(administrative cost) เพิม่ขึน้ เชน่ หากใชก้ารเกบ็ภาษปีระเภทใหมห่รอือตัราใหมเ่พือ่
เพิม่ความเป็นธรรมมากขึน้ ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการ มตีน้ทุนในการ
จดัเกบ็ภาษ ีจา้งคนงานเพิม่ จดัทาํเอกสารเพิม่ เป็นตน้  

(6) การกระจายทรพัยากรใหมส่รา้งผลดา้นลบต่อการออมและการลงทุน เพราะคนจนมอีตัรา
การบรโิภคสงูกวา่คนรวย และเกบ็ออมน้อยกวา่ การทีค่นจนไดเ้งนิเพิม่ขึน้ในขณะทีค่น
รวยมเีงนิใหอ้อมลดน้อยลง ทาํใหก้ารออมของระบบเศรษฐกจิลดลง สง่ผลใหก้ารลงทุน
ของระบบเศรษฐกจิลดลง ซึง่อาจกระทบต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิ  

 

                                                        
50 Okun, Arthur. 1975. Equality and Efficiency – The Big Tradeoff, p. 2. อา้งจาก Mathis, Klaus (2009) 
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สาํหรบัววิาทะวา่ดว้ยประสทิธภิาพและความยตุธิรรม ในสว่นทีแ่สดงถงึความขดัแยง้กนั
ระหวา่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรม ขอ้ถกเถยีงมกัจาํกดัวงอยูท่ีห่ลกัประสทิธภิาพแบบคาลดอร-์
ฮกิส ์ และความยตุธิรรมในเชงิแบ่งสรรและกระจาย ตวัอยา่งของการถกเถยีง เชน่ การใช้
ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ เชน่ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภาพ เป็นตวัแสดงของหลกั
ประสทิธภิาพ และความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้เป็นตวัแสดงของหลกัความยตุธิรรม 

 
ภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่งอาจเกดิขึน้ทัง้ใน ระดบัมลูคา่ (Value Level) และ ระดบัการผลติ 

(Production Level) ระดบัมลูคา่หมายถงึ มลูคา่ความยตุธิรรม (ประสทิธภิาพ) ทีค่นหรอืสงัคมยนิดี
เสยีสละเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประสทิธภิาพ (ความยตุธิรรม) ทีเ่พิม่ขึน้ กรณน้ีีเป็นการใหคุ้ณคา่ภายในจติใจ
ของปจัเจกบุคคล สว่นระดบัการผลติ หมายถงึ ระดบัของความยตุธิรรมทีต่อ้งเสยีสละจรงิในทาง
ปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ระดบัของประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ กรณน้ีีเป็นขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีว่ดัในโลก
ความจรงิ 

 
  ภาพที ่4.4 แสดงถงึภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่งระหวา่งประสทิธภิาพกบัความยตุธิรรม ผา่นเสน้ 
Transformation Curve ซึง่แสดงถงึสว่นผสมทีเ่ป็นไปไดร้ะหวา่งระดบัของความยตุธิรรมและ
ประสทิธภิาพ ภายใตท้รพัยากรทีม่จีาํกดั ความชนัทีเ่ป็นลบสะทอ้นวา่ หากสงัคมตอ้งการระดบัความ
ยตุธิรรมเพิม่มากขึน้ ตอ้งยอมเสยีสละดว้ยการลดระดบัประสทิธภิาพลง ดงัเชน่ การเคลื่อนยา้ยจาก
จุด A ไปยงัจุด B   
 

นอกจากนัน้ การทีเ่สน้มลีกัษณะ concave แสดงใหเ้หน็วา่ อตัราการเสยีสละระหวา่ง
ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมจะยิง่สงูขึน้เรือ่ยๆ หากสงัคมมุง่สูก่ารเลอืกเฉพาะเป้าหมายใด
เป้าหมายหน่ึงมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ หากสงัคมหน่ึงเริม่ตน้จากจุดทีทุ่ม่เททรพัยากรทัง้หมดเพือ่
ประสทิธภิาพ (จุดตดับนแกน Y - ประสทิธภิาพ) ต่อมา เมือ่สงัคมตอ้งการความยตุธิรรมเพิม่มากขึน้ 
1 หน่วย กจ็าํเป็นตอ้งยอมสละประสทิธภิาพลดลง หากตอ้งการความยตุธิรรมเพิม่ขึน้อกีทลีะหน่วยๆ 
เรือ่ยไป จะพบวา่ ระดบัประสทิธภิาพทีต่อ้งยอมสญูเสยีเพือ่แลกมาซึง่ความยตุธิรรมแต่ละหน่วยจะยิง่
สงูขึน้ ความยตุธิรรมหน่วยหลงัๆ จะมรีาคาแพงกวา่หน่วยแรกๆ ความขอ้น้ีเป็นจรงิเชน่กนัในกรณีที่
ตอ้งแลกความยตุธิรรมเพือ่ประสทิธภิาพทีเ่พิม่มากขึน้ทลีะหน่วย  
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ภาพท่ี 4.4: ภาวะได้อย่าง-เสียอย่างระหว่างประสิทธิภาพและความยติุธรรม 

 
ทีม่า: Mathis (2009) 

 

ภาพที ่4.4 ยงัชว่ยนําเสนอประเดน็คาํถามทีน่่าสนใจอกี 2 ประเดน็ ไดแ้ก่   
(1) คาํถามเชงิประจกัษ์ทีว่า่ ลกัษณะของเสน้ Transformation Curve มทีีม่าอยา่งไร คาํตอบ

คอืจากการศกึษาวจิยัขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิในสงัคมวา่อตัราการแลกกนัระหวา่งประสทิธภิาพ
และความยตุธิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคมเป็นอยา่งไร  

(2) คาํถามเชงินโยบายทีว่า่ สงัคมเลอืกทีจ่ะอยูบ่นจุดใด (สว่นผสมระหวา่งประสทิธภิาพและ
ความยตุธิรรมใด) บนเสน้ Transformation Curve คาํตอบคอื สงัคมนัน้ใหคุ้ณคา่ระหวา่ง
ประสทิธภิาพกบัความยตุธิรรมอยา่งไร บางสงัคมอาจอยูบ่นจุดทีใ่หคุ้ณคา่กบั
ประสทิธภิาพอยา่งสงู บางสงัคมอาจอยูบ่นจุดทีใ่หค้ณุคา่กบัความยตุธิรรมอยา่งสงู บาง
สงัคมอาจอยูบ่นจุดทีใ่หน้ํ้าหนกัประสทิธภิาพและความยตุธิรรมใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัลกัษณะความพงึพอใจของสงัคม (Social Preference)   

 
ประเดน็สดุทา้ยทีจ่ะกล่าวถงึเกีย่วกบัความขดัแยง้กนัของเป้าหมายประสทิธภิาพกบัความ

ยตุธิรรม คอื นกันิตเิศรษฐศาสตร ์ เชน่ Mitchell Polinsky เสนอวา่ มาตรการในเชงิแบ่งสรรและ
กระจายทรพัยากรเสยีใหม ่ เชน่ การกระจายรายได ้ ไมค่วรทาํผา่นกฎหมาย เพราะไมม่ปีระสทิธผิล
มากพอ หากควรดาํเนินการผา่นระบบภาษแีละเงนิโอน เพราะมตีน้ทุนถูกกวา่ และตรงเป้าหมาย
มากกวา่51   
 
 
 

                                                        
51 Polinsky, Mitchell. 1989. An Introduction to Law and Economics, p.10 อา้งจาก Mathis (2009)  
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4.4.2  ประสิทธิภาพและความยติุธรรมในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายส่งเสริมกนั  
 
  กล่าวคอื การพยายามบรรลุเป้าหมายหน่ึงสง่ผลใหส้ามารถบรรลุอกีเป้าหมายหน่ึงงา่ยขึน้
ดว้ย การสง่เสรมิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิชว่ยเพิม่ความเป็นธรรมใหแ้ก่สงัคม ขณะทีก่ารมสีถาบนั 
เชน่ ระบบกฎหมาย ทีม่คีวามยตุธิรรมสง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

ในสว่นทีแ่สดงถงึความสง่เสรมิกนัระหวา่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรม ตวัอยา่งทีช่ดัเจน
อยูท่ีป่ระสทิธภิาพแบบพาเรโต และความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่น ประเดน็คอื ความยตุธิรรมใน
การแลกเปลีย่น ซึง่มุง่เน้นการออกแบบสญัญาทีเ่ป็นธรรมและการบงัคบัใหพ้ฤตกิรรมของคูส่ญัญา
เป็นไปตามสญัญา สง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพในระบบตลาด เพราะชว่ยทาํใหต้ลาดมลีกัษณะ
แขง่ขนัสมบรูณ์ และคูส่ญัญาต่างไดร้บัประโยชน์ภายใตห้ลกัการแลกเปลีย่นโดยสมคัรใจ 

 
กระนัน้ ในแงข่องการบรรลุประสทิธภิาพพรอ้มไปกบัความยตุธิรรมในเชงิแบ่งสรรและ

กระจาย กม็เีหตุผลทีใ่ชส้นบัสนุนและความเป็นไปไดเ้ชน่กนั ขึน้อยูก่บัการออกแบบเชงิสถาบนัทีด่ี
เพือ่เพิม่ความยตุธิรรมในสงัคม ไมว่า่จะผา่นระบบภาษ ี ระบบประกนัสงัคม ระบบการศกึษา หรอื
บรกิารสาธารณะ  

 
ความยตุธิรรมในทีน้ี่คอื การทาํใหศ้กัยภาพตัง้ตน้ของสมาชกิในสงัคมมคีวามเทา่เทยีมกนั

มากขึน้ หรอืการทาํใหโ้อกาสตัง้ตน้ของสมาชกิในสงัคมเทา่เทยีมกนัมากทีส่ดุ ตวัอยา่งรปูธรรมของ
นโยบายทีส่ง่เสรมิความยตุธิรรมทีเ่อือ้ใหป้ระสทิธภิาพของเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ เชน่  

(1) สวสัดกิารดา้นการศกึษาทีใ่หทุ้กคนเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพใกลเ้คยีงกนั และ
มรีาคาถูก (หรอืฟร)ี โดยเฉพาะการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(2) การออกแบบระบบภาษมีรดกและภาษทีรพัยส์นิ เพือ่กระจายความมัง่คัง่ในสงัคม ลด
ระดบัความเหลื่อมลํ้าตัง้ตน้ของแต่ละคน  

(3) การมรีะบบสวสัดกิารทีด่ ี มเีครอืขา่ยรองรบัทางสงัคม เมือ่คนมคีวามมัน่คงในชวีติ กจ็ะ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน่ หากมรีะบบสวสัดกิารสขุภาพที่
ดกีไ็มต่อ้งกงัวลวา่จะสญูเสยีทรพัยส์นิเงนิทองเพราะการเจบ็ปว่ย ทาํใหก้ลา้บรโิภคและ
กลา้ลงทุนมากกวา่เดมิ ซึง่ชว่ยทาํใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากขึน้    

(4) การสรา้งงาน(ทีด่)ีในสงัคม มนีโยบายเศรษฐกจิมหภาคทีมุ่ง่เน้นใหค้นมงีานทาํ ซึง่เป็น
การทาํใหเ้กดิการใชท้รพัยากรในสงัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความ
มัน่คงในชวีติของแรงงาน การใหแ้รงงานไดร้บัคา่จา้งทีเ่หมาะสม สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่ง
สมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ ซึง่เป็นการสรา้งฐานการเตบิโตของเศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็และ
ยัง่ยนื แรงงานทีม่งีานทาํและไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมชว่ยเพิม่ความตอ้งการซือ้
ภายในประเทศได ้อนัเป็นเชือ้เพลงิสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ     
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หากสงัคมเศรษฐกจิมคีวามยตุธิรรม มคีวามมัน่คงในชวีติ และเตบิโตบนพืน้ฐานทีย่ ัง่ยนื ยอ่ม
ชว่ยลดปญัหาอาชญากรรม ตน้ทุนของระบบยตุธิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมายกล็ดตํ่าลง มติอ้งพดู
ถงึวา่ สงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมก่อใหเ้กดิเสถยีรภาพทางการเมอืงและสงัคมมากกวา่ ซึง่เป็นคุณแก่
เศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว รวมถงึในแงป่ระสทิธภิาพของเศรษฐกจิดว้ย 

 
ขณะทีน่กัเศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่จะยอมใหร้ฐัมบีทบาททางเศรษฐกจิเพยีงแกไ้ขปญัหาความ

ลม้เหลวของตลาดดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ และมกัมองขา้มบทบาทของรฐัในการสรา้งความเป็นธรรมใน
เศรษฐกจิ การแกป้ญัหาความลม้เหลวในการรว่มมอืกนั (Coordination Failure) ทีม่กัเกดิขึน้ภายใต้
กตกิาแบบตลาด รวมถงึมองขา้มจุดแขง็บางประการของเศรษฐกจิแบบวางแผน เชน่ การชว่ยลดการ
ใชท้รพัยากรอยา่งเสยีเปลา่จากการแขง่ขนัเสร ี การสง่เสรมิความรว่มมอืกนัของหน่วยเศรษฐกจิ เป็น
ตน้ แต่ยงัมนีกัเศรษฐศาสตรจ์าํนวนหน่ึงสนบัสนุนบทบาทของรฐัในการจดัสรรทรพัยากร และ
สนบัสนุนบทบาทของรฐัในการสรา้งความเป็นธรรมและเทา่เทยีม ซึง่เป็นบทบาททีพ่รา่เลอืนไปใน
ระบบทุนนิยมและเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐาน   

 
สาํหรบันกัเศรษฐศาสตรก์ลุม่หลงั เป้าหมายสงูสดุของเศรษฐกจิมใิชเ่รือ่งประสทิธภิาพสงูสดุ

เพยีงเทา่นัน้ หากยงัใสใ่จเป้าหมายเรือ่งความยตุธิรรมดว้ยเชน่กนั โดยเชื่อวา่ ระดบัความอยตุธิรรม
ในเศรษฐกจิทีส่งูสง่ผลใหก้ารจดัสรรทรพัยากรผา่นตลาดขาดประสทิธภิาพอยา่งทีค่วรจะเป็น ในทาง
กลบักนั ความยตุธิรรมทีส่งูขึน้อาจมสีว่นชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในระบบเศรษฐกจิ  

 
ความคดิทีว่า่ “ยิง่ไมย่ตุธิรรม ยิง่ไมม่ปีระสทิธภิาพ” หรอื “หากเพิม่ความยตุธิรรม ยิง่เพิม่

ประสทิธภิาพ” ตรงกนัขา้มกบัมายาคตขิองนกัเศรษฐศาสตรจ์าํนวนมากทีเ่ชื่อวา่ “ประสทิธภิาพและ
ความยตุธิรรมตอ้งเผชญิภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่ง” หรอืหากตอ้งการความเป็นธรรมมากขึน้ ตอ้งแลก
มาดว้ยประสทิธภิาพทีล่ดลง 

 
คาํถามสาํคญักค็อื เราจะสามารถเพิม่ระดบัความเป็นธรรมของระบบเศรษฐกจิ โดยไมบ่ัน่

ทอนประสทิธภิาพลงไดห้รอืไม ่ นัน่คอื จะออกแบบนโยบายกระจายทรพัยากรใหมอ่ยา่งไร ในทางที่
สง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพดว้ยพรอ้มกนั 

 
นกัเศรษฐศาสตรจ์าํนวนไมน้่อยพยายามเสนอ “ทางเลอืก” ในการจดัสรรทรพัยากรหลาย

รปูแบบ โดยพยายามกา้วขา้มขอ้จาํกดัของ “ตลาด” และ “รฐั” เน่ืองจาก ทัง้คูต่่างมทีัง้จุดแขง็และ
จุดออ่น บางคนใหค้วามสาํคญักบั “ชุมชน” บางคนเสนอระบบวางแผนจากสว่นกลางทีเ่ป็น
ประชาธปิไตย บางคนเสนอระบบสงัคมนิยมแบบตลาด ตวัอยา่งหน่ึงทีน่่าสนใจเป็นของ Samuel 
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Bowles กบั Herbert Gintis ซึง่เสนอขอ้เสนอวา่ดว้ยการกระจายทรพัยากรใหมเ่พือ่ความเป็นธรรมที่
สง่เสรมิประสทิธภิาพดว้ยในขณะเดยีวกนั52  

 
หวัใจหลกัของขอ้เสนอคอื การกระจายทรพัยากรใหมเ่พือ่ความเป็นธรรมไมค่วรเป็นการนํา

ผลงานทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการผลติ เชน่ รายไดห้รอืผลผลติ มากระจายใหม ่เน่ืองจากสง่ผลดา้นลบ
ต่อโครงสรา้งสิง่จงูใจแบบสตัวเ์ศรษฐกจิ และลดแรงผลกัดนัจากการแขง่ขนัเพือ่พฒันาตวัเอง ซึง่เป็น
จุดแขง็ของระบบทุนนิยม และเป็นเงือ่นไขของการมรีะบบเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
กระนัน้ การกระจายทรพัยากรใหมเ่พือ่ความเป็นธรรมเป็นสิง่จาํเป็น แต่ควรเป็นการกระจาย

สนิทรพัย ์ (assets) หรอืความมัง่คัง่ (wealth) ในตอนตัง้ตน้ ไมใ่ชก่ารกระจายผลผลติหรอืรายไดใ้น
บัน้ปลายเสยีใหม ่ Bowles และ Gintis เสนอใหม้กีารกระจายสนิทรพัยเ์สยีใหมใ่หม้คีวามเป็นธรรม 
แลว้จงึปล่อยใหส้ถาบนัตลาดทาํงานในฐานะเครือ่งมอืจดัสรรทรพัยากรต่อไป 

 
กล่าวใหง้า่ยขึน้ ระบบทุนนิยมมกัถูกวจิารณ์วา่ไมม่คีวามเป็นธรรม เพราะปล่อยใหค้นวิง่แขง่

กนั ทัง้ทีจุ่ดปล่อยตวัไมเ่ทา่เทยีมกนั คนมสีมบตัมิากเสมอืนมแีตม้ต่อในการแขง่ขนั ออกตวัในจุดที่
ใกลเ้สน้ชยัมากกวา่ วิง่แขง่อยา่งไรกช็นะ ขอ้เสนอของ Bowles และ Gintis คอื พยายามทาํใหผู้ร้ว่ม
แขง่ขนัออกตวับนจุดเริม่ตน้เดยีวกนั แลว้ปล่อยใหแ้ขง่ขนักนัตามกลไกตลาดทีต่ดัสนิผูช้นะตาม
ความสามารถทีแ่ทจ้รงิ โดยไมต่อ้งมใีคร (เชน่ รฐั) คอยชว่ยเหลอือกี 

 
ขอ้เสนอดงักล่าวพยายามแกป้ญัหาความมัง่คัง่ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั ซึง่ยอ้นกลบัมาบัน่ทอน

ประสทิธภิาพของระบบเศรษฐกจิในหลายทาง เชน่ 
(1) ผูผ้ลติทีม่รีะดบัความมัง่คัง่ตํ่ามกัเป็นคนไมช่อบเสีย่ง เน่ืองจาก สายปา่นไมย่าวพอ ทาํให้

ผลติน้อยเกนิไป ลงทุนน้อยเกนิไป และไมส่ามารถลงทุนคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ได ้ ทาํ
ใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิและผลติภาพน้อยลงในอนาคต 

(2) คนทีม่คีวามมัง่คัง่ตํ่าอาจถูกกนัออกจากตลาดสนิเชื่อ หรอืไดร้บัสนิเชื่อน้อยกวา่ระดบัที่
ควรจะได ้ แมค้นจนทีม่สีนิทรพัยต์ํ่าอาจมโีครงการลงทุนทีม่ศีกัยภาพในการใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนสงู แต่ไมไ่ดร้บัเงนิกู ้ เน่ืองจากไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเพยีงพอ ในขณะที่
คนรวยทีม่สีนิทรพัยม์ากสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิกูไ้ดง้า่ย แมโ้ครงการลงทุนจะใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนตํ่ากวา่กต็าม สง่ผลใหคุ้ณภาพของโครงการลงทุนทีไ่ดส้นิเชื่อโดยเฉลีย่ของ
ทัง้สงัคมตํ่าลง เมือ่เทยีบกบัสงัคมทีม่คีวามเทา่เทยีมดา้นความมัง่คัง่มากกวา่ 

(3) ระดบัความมัง่คัง่ทีต่ดิตวัแต่ละคนมาเป็นตวัจดัสรรคนไปสูล่กัษณะของสญัญาทีต่่างกนั 
ซึง่สญัญาแต่ละแบบนํามาซึง่ระดบัของประสทิธภิาพทีแ่ตกต่างกนั สาํหรบัคนทีม่คีวาม

                                                        
52 Bowles, Samuel and Herbert Gintis. 1996. “Effecient Redistribution: New Rules for Communities, States, and Markets”. 
Politics and Society 24(4). 307-342.  
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มัง่คัง่น้อย โดยมากจะจบลงทีก่ารเป็นลกูจา้งในตลาดแรงงาน ความสมัพนัธร์ะหว่าง
นายจา้งและลกูจา้งก่อใหเ้กดิปญัหาความขดักนัของผลประโยชน์ระหวา่งสองฝา่ยซึง่บัน่
ทอนประสทิธภิาพในการผลติ ปญัหาเชน่น้ีจะไมเ่กดิในสญัญาประเภททีผู่ผ้ลติเป็น
เจา้ของกจิการเอง ซึง่ผูผ้ลติเป็นเจา้ของสว่นเกนิทีเ่หลอืหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ทัง้หมด แต่
ในเศรษฐกจิทีม่รีะดบัความมัง่คัง่ไมเ่ทา่เทยีมกนัสงู เป็นเรือ่งยากทีค่นทีม่คีวามมัง่คัง่น้อย
จะเป็นเจา้ของกจิการเสยีเองได ้

 
ปญัหาเหล่าน้ีจะถูกแกไ้ขใหด้ขีึน้ ระบบเศรษฐกจิจะมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ หากความมัง่

คัง่และสนิทรพัยใ์นระบบเศรษฐกจิถูกแบง่สรรและกระจายในทางทีม่คีวามยตุธิรรมมากขึน้  
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บทท่ี 5  บทสรปุและข้อเสนอแนะว่าด้วยการทาํงานรว่มกนั 
ระหว่างนักเศรษฐศาสตรแ์ละนักนิติศาสตร ์

 
เศรษฐศาสตรว์เิคราะหว์า่ดว้ยกฎหมายหรอืนิตเิศรษฐศาสตรเ์ป็นศาสตรว์า่ดว้ยการศกึษา

ประเดน็สาํคญัทางกฎหมาย ทฤษฎกีฎหมาย การตคีวามกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย การ
ประเมนิคุณคา่ของกฎหมาย และผลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของตวัละครทีเ่กีย่วขอ้งและ
ต่อสงัคม โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรเ์ป็นกรอบและเครือ่งมอืมาตรฐานในการวเิคราะห ์

 
นิตเิศรษฐศาสตรใ์หค้วามสาํคญักบัมติดิา้นประสทิธภิาพของกฎหมาย ระบบกฎหมาย และ

กระบวนการยตุธิรรม และมเีป้าหมายเพือ่บรรลุสวสัดกิารสงัคมสงูสดุ โดยมุง่เน้นการศกึษาผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสิง่จงูใจหรอืกฎกตกิาต่อพฤตกิรรมของปจัเจกบุคคล ทัง้พฤตกิรรม
ของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และผูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย รวมถงึการออกแบบกฎหมายใหส้ามารถ
ใชก้าํกบัควบคุมพฤตกิรรมของคนในโลกแหง่ความเป็นจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดบั
สวสัดกิารของสงัคม ในแงน้ี่ กฎหมายในมมุมองของนิตเิศรษฐศาสตรจ์งึเป็นเครือ่งมอืในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนในสงัคมไปสูแ่นวทางทีส่งัคมพงึปรารถนา และป้องปรามยบัยัง้
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนาของสงัคม  

 
รายงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการสาํรวจแนวคดิและวรรณกรรมปรทิศัน์ของนิตเิศรษฐศาสตรส์าขา

ต่างๆ โดยเฉพาะนิตเิศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยการป้องปรามอาชญากรรม จากการศกึษาแนวคดิของนิติ
เศรษฐศาสตร ์ จะพบวา่ นกัเศรษฐศาสตรม์กัใหคุ้ณคา่แก่มติดิา้นประสทิธภิาพเป็นสาํคญั ขณะทีน่กั
นิตศิาสตรม์กัใหคุ้ณคา่แก่มติดิา้นความยตุธิรรม เมือ่มกีารนําเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้นการ
อธบิายโลกแหง่กฎหมายในนามของ “นิตเิศรษฐศาสตร”์ ระบบคณุคา่แบบเศรษฐศาสตรท์ีใ่ห้
ความสาํคญัแก่มติดิา้นประสทิธภิาพเป็นหลกัจงึตดิตามมาดว้ย งานวชิาการดา้นนิตเิศรษฐศาสตร์
สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบกฎหมาย เพือ่ผลติสรา้งผลลพัธท์ี่
ใกลเ้คยีงกบัผลลพัธใ์นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

 
นกัเศรษฐศาสตรจ์าํนวนมากรวมถงึนกันิตเิศรษฐศาสตรจ์าํนวนมากมองวา่ ประสทิธภิาพกบั

ความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายทีข่ดัแยง้กนั หากตอ้งการใหส้งัคมเศรษฐกจิมคีวามยตุธิรรมมากขึน้ตอ้ง
จา่ยตน้ทุนดว้ยระดบัประสทิธภิาพทีล่ดลง แนวคดิดงักล่าวมปีระโยชน์ในแงก่ารเตอืนใจใหเ้รา
ตระหนกัในตน้ทุนของการบรรลุเป้าหมายความยตุธิรรมวา่ ความยตุธิรรมกม็รีาคาทีต่อ้งจา่ย หากมุง่
เป้าหมายไปทีค่วามยตุธิรรมเพยีงอยา่งเดยีว ราคาทีต่อ้งจา่ยยิง่สงูมาก   

 
กระนัน้ นกัเศรษฐศาสตรห์รอืนกันิตเิศรษฐศาสตรจ์าํนวนหน่ึงมคีวามเหน็ตรงกนัขา้มกบั

แนวคดิสว่นใหญ่ โดยมองวา่ การยดึตดิกบัภาวะไดอ้ยา่ง-เสยีอยา่งระหวา่งประสทิธภิาพกบัความ
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ยตุธิรรมสามารถการอธบิายปรากฏการณ์ในสงัคมไดเ้พยีงมติเิดยีว เพราะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็นไปในทางสง่เสรมิกนัไดด้ว้ย เป้าหมายเชงินโยบายของสงัคมใน
การบรรลุประสทิธภิาพและความยตุธิรรมควรพยายามมุง่เน้นการออกแบบเชงิสถาบนัเพือ่ให้
ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายสง่เสรมิกนัใหไ้ด ้ 

 
ในสว่นทา้ยของรายงานวจิยัน้ี ผูเ้ขยีนมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัการทาํงานรว่มกนัระหวา่งนกั

เศรษฐศาสตรแ์ละนกันิตศิาสตรภ์ายใตก้ารศกึษาเชงินิตเิศรษฐศาสตร ์ดงัน้ี    
 
หนึง่ ในฐานะทีเ่ป้าหมายเรือ่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรมต่างกเ็ป็นเป้าหมายทีพ่งึ

ปรารถนาของสงัคมทัง้สองเป้าหมาย ผูเ้ขยีนเสนอวา่ นิตเิศรษฐศาสตรค์วรใหค้วามสาํคญั “มากขึน้” 
กบัการอธบิายปรากฏการณ์ เงือ่นไข บรบิท และปจัจยัเชงิสถาบนั ของความสมัพนัธใ์นเชงิสง่เสรมิ
กนัของประสทิธภิาพและความยตุธิรรม นอกเหนือจากการมุง่อธบิายสภาพการณ์แหง่การแลกกนั
ระหวา่งประสทิธภิาพและความยตุธิรรม ดงัทีเ่คยมุง่เน้นอยูแ่ต่เดมิ  

 
โจทยว์จิยัทีท่า้ทายคอื จะออกแบบกฎกตกิาทีนํ่าพาสงัคมบรรลุทัง้ประสทิธภิาพและความ

ยตุธิรรมในทางทีไ่มข่ดัแยง้กนัอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การบรรลุประสทิธภิาพพรอ้มไปกบัความ
ยตุธิรรมในเชงิแบ่งสรรและกระจาย 

 
สอง ในการน้ี นกัเศรษฐศาสตรท์ีม่กัใหน้ํ้าหนกักบัหลกัประสทิธภิาพเป็นสาํคญั ควรหนัมาใส่

ใจและเพิม่คณุคา่ต่อหลกัความยตุธิรรมมากขึน้ สว่นนกันิตศิาสตรท์ีม่กัใหน้ํ้าหนกักบัหลกัความ
ยตุธิรรมเป็นสาํคญั ควรหนัมาใสใ่จและเพิม่คุณคา่ต่อหลกัประสทิธภิาพมากขึน้  

 
การทาํงานรว่มกนัระหวา่งนกัเศรษฐศาสตรแ์ละนกันิตศิาสตรใ์นอุดมคตไิมใ่ชก่ารมุง่ยดึพืน้ที่

ของศาสตรต์รงขา้ม หรอืยดึมัน่ถอืมัน่กบัระบบเหตุผลของตนเพยีงฝา่ยเดยีว แต่การทาํงานรว่มกนั
ควรเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งเปิดกวา้ง เปิดโลกของตนใหก้วา้งและลกึขึน้ผา่นการเปิดรบัองค์
ความรูใ้หม่ๆ  มองเหน็จุดออ่นของศาสตรต์น ในขณะทีเ่ปิดรบัจุดแขง็ของศาสตรต์รงขา้มมา
ประยกุตใ์ชห้รอืชว่ยใหก้ารตัง้คาํถามและหาคาํตอบในงานศกึษาวจิยัน่าสนใจมากขึน้  

 
ทัง้น้ี ผูเ้ขยีนเชื่อวา่ เศรษฐศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืเสรมิทีม่ปีระโยชน์ในการทาํความเขา้ใจ

กฎหมายและระบบกฎหมายใหร้อบดา้นและลกึซึง้มากขึน้ จุดเดน่สาํคญัคอื (1) การใหค้วามสาํคญัแก่
มติดิา้น “ประสทิธภิาพ” “ความคุม้คา่” และ “สวสัดกิารสงัคม” ของกฎหมายและระบบกฎหมาย (2) 
การใชแ้บบจาํลองทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มลูและความรู ้ และขอ้มลูเชงิประจกัษ์ เชน่ ขอ้มลูสถติ ิ
มาประกอบการสรา้งทฤษฎ ี วเิคราะห ์ และออกแบบกฎหมาย ซึง่ชว่ยเพิม่ความเขม้แขง็และความ
ชดัเจนใหก้ารวเิคราะหก์ฎหมายตามสภาพความเป็นจรงิ เครือ่งมอืเหล่าน้ีชว่ยใหส้ามารถจบัแก่นของ
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ปรากฏการณ์ในโลกแหง่ความจรงิไดอ้ยา่งแมน่ยาํ มนิียามทีช่ดัเจน มคีวามเป็นสากล และนําพาผู้
ศกึษาออกจากโลกแหง่ความเชื่อเขา้สูโ่ลกแหง่ความจรงิ (3) การใชร้ะบบเหตุผลภายใตร้ะเบยีบวธิทีี่
เป็นวทิยาศาสตรเ์พือ่ผลติคาํอธบิาย การคาดการณ์ และคาํทาํนายเกีย่วกบั “พฤตกิรรม” ของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาหน่ึงๆ อยา่งรอบดา้น (4) การใหน้ํ้าหนกัในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบของกฎหมายต่อพฤตกิรรมของคนทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคต ทัง้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิและผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้หรอืมโีอกาสจะเกดิขึน้ รวมถงึ ผลพวงทีไ่มไ่ด้
คาดหวงัหรอืตัง้ใจไว ้เมือ่นํากฎหมายมาใชก้บัโลกแหง่ความจรงิ และ (5) หลกัเศรษฐศาสตรช์ว่ยตอบ
โจทยท์ีส่าํคญัทางกฎหมาย เชน่ หลกัเกณฑก์ารประเมนิคา่เสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ หลกัเกณฑ์
การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 
สาม คาํวา่ “ประสทิธภิาพสงูสดุ” ในกรณขีองนิตเิศรษฐศาสตร ์ ควรหมายความถงึ 

ประสทิธภิาพสงูสดุภายใตร้ะดบัความยตุธิรรมทีพ่งึปรารถนาและเป็นทีย่อมรบัไดข้องสงัคมและการ
คาํนึงถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐานของพลเมอืงเสมอ กล่าวคอื มคีวามยตุธิรรมในระดบัทีส่งัคมสว่นรวมไดเ้ลอืก
แลว้และมกีารคาํนึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่อิาจพรากไปได ้ เชน่ หลกัเสรภีาพ เป็นเงือ่นไขขอ้จาํกดั 
(constraint) ของการบรรลุหลกัประสทิธภิาพ การเลอืกระดบัความยตุธิรรมทีพ่งึปรารถนาเป็น
กระบวนการทางการเมอืงเป็นสาํคญั เชน่ การออกกฎหมายผา่นรฐัสภา ซึง่สะทอ้นถงึความเป็น
ตวัแทนของประชาชน สว่นการพยายามแสวงหาประสทิธภิาพสงูสดุภายใตค้วามยตุธิรรมและสทิธิ
พืน้ฐานระดบัหน่ึงเป็นกระบวนการทางเศรษฐกจิ ซึง่หลกัเศรษฐศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ใน
การตอบสนองเป้าหมายดงักล่าว  

 
นอกจากนัน้ ในการศกึษาอาจพจิารณาหลอมรวมหลกัความแตกต่าง (The Difference 

Principle) ใหอ้ยูใ่นระดบัความยตุธิรรมทีพ่งึปรารถนาดว้ยกไ็ด ้ หลกัดงักล่าวเน้นทีก่ารแบ่งสรรและ
กระจายในทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเหลื่อมลํ้าทางรายไดม้ากเกนิไป ทัง้ทีเ่พือ่ใหเ้ป้าหมายของการ
บรรลุประสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึเงือ่นไขวา่ดว้ยความยตุธิรรมในการแบ่งสรรและกระจายใน
กระบวนการตดัสนิใจดว้ยเสมอ   

 
สี ่ การออกกฎกตกิาหรอืการเปลีย่นแปลงกฎกตกิาควรใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการ

ประเมนิผลกระทบของกฎหมายและระบบกฎหมายต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholders) ทุกกลุ่ม 
(Legislative Impact Assessment หรอื Regulatory Impact Analysis - RIA) ทัง้ผลทีเ่กดิขึน้โดยตรง
ทนัท ี และผลคาดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต ผา่นการวเิคราะหผ์ลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสิง่จงูใจ
ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากกฎหมายอกีทอดหน่ึง เพือ่ใหเ้ราสามารถ
ชัง่น้ําหนกัและประเมนิคุณคา่ของการเปลีย่นแปลงเชงิกฎหมายในมติขิองประสทิธภิาพ (ผลกระทบ
ต่อสวสัดกิารของสงัคมสว่นรวม) ได ้ 
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ตัง้แต่ปี 1995 OECD รณรงคใ์หป้ระเทศต่างๆ ทาํการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของกฎหมาย
อยา่งเป็นระบบ (Efficiency Test) เชน่ การกาํหนดใหก้ารวเิคราะหต์น้ทุน-ผลประโยชน์ (Cost-
benefit analysis) เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการออกกฎหมาย และตัง้แต่ปี 2001 สหภาพยโุรป
กาํหนดใหม้กีารทาํการวเิคราะหผ์ลกระทบของกฎหมายสาํหรบักฎกตกิาทีส่าํคญั   

 
 ในกรณขีองประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ตัง้แต่ปี 1999 กฎหมายใหมทุ่กฉบบัตอ้งผา่นการ
วเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic Analysis Impact) ก่อนประกาศใช ้ โดยตอ้งมกีาร
วเิคราะหใ์น 5 ประเดน็พืน้ฐาน ไดแ้ก่  

(1) ความจาํเป็นและโอกาสความน่าจะเป็นของการออกกฎหมายนัน้ 
(2) ผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
(3) ผลกระทบต่อเศรษฐกจิสว่นรวม 
(4) กฎกตกิาทางเลอืก นอกเหนือจากการออกกฎหมายนัน้ 
(5) ความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายนัน้  
 
นอกจากน้ี สาํหรบักฎหมายทีม่คีวามสาํคญัมากและสง่ผลกระทบในวงกวา้งตอ้งดาํเนินการ

วเิคราะหต์น้ทนุ-ผลประโยชน์ดว้ย กระบวนการเหล่าน้ีชว่ยวาดผงัของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
สิง่จงูใจของตวัละครต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากกฎหมาย ในบางกรณอีาจมกีารวเิคราะหผ์ลกระทบ
ต่อการกระจายรายไดด้ว้ย ทัง้หมดน้ีชว่ยใหก้ารตดัสนิใจเชงินโยบายและการออกแบบเชงิสถาบนั
เป็นไปอยา่งมคีุณภาพมากขึน้  

 
หา้ ความตระหนกัรูว้า่ประสทิธภิาพไมใ่ชเ่ป้าหมายเดยีวของสงัคมเป็นเรือ่งสาํคญั โดยเฉพาะ

สาํหรบันกัเศรษฐศาสตร ์ผูเ้ขยีนไดเ้สนอแลว้วา่ โจทยท์ีท่า้ทายทีส่ดุของนิตเิศรษฐศาสตรค์อื การมุง่สู่
เป้าหมายดา้นประสทิธภิาพควบคูก่บัความยตุธิรรม กระนัน้ เป้าหมายของสงัคมยงัคงมเีป้าหมาย
อื่นๆ อกี นอกเหนือจากประสทิธภิาพและความยตุธิรรม ตวัอยา่งเชน่ การเคารพสทิธแิละศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์ความแน่นอนของกฎหมาย ความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ  
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ภาคผนวกท่ี 1 
สรปุความเหน็จากการสมัมนา ครัง้ท่ี 4 

“แนวคิดประสิทธิภาพและความยติุธรรมในนิติเศรษฐศาสตร”์ 
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชมุจิตติ ติงศภทิัย ์คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
ช่วงแรก  (หลงัการนําเสนอบทความเรื่อง  แนวคิดประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติ
เศรษฐศาสตร ์โดย อ. ปกป้อง จนัวิทย)์ 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ ปรกติ อาจารยค์ณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

นิตศิาสตร ์รฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรม์คีวามเกี่ยวพนัใกลช้ดิมใิช่วชิาทีแ่ยกออกจากกนัอย่าง
สิน้เชงิ นกันิตศิาสตรท์ีด่จีะศกึษาแต่ในเชงิกฎเกณฑอ์ยา่งเดยีวไมไ่ดเ้พราะเป็นการศกึษาเพยีงจุดเริม่ตน้ 
จะต้องศึกษาความสมัพนัธ์เชิงข้อเท็จจริงทางสงัคม และในระดบัที่สูงขึ้นไปคือศึกษาในเชิงคุณค่า 
อยา่งเชน่ วชิานิตบิญัญตั ิสามารถนําวชิาเศรษฐศาสตรม์าใชเ้พือ่กาํหนดนโยบายสาธารณะ 

การศึกษานิติเศรษฐศาสตร์ ใช้วธิีการทางเศรษฐศาสตร์มาวเิคราะห์กฎหมาย ความคดิเรื่อง
ความยุตธิรรม ความเสมอภาค การแบ่งสนัปนัส่วน ซึ่งไม่ใช่แบ่งกนัในเฉพาะแต่คู่กรณีเท่านัน้ แต่ต้อง
แบ่งให้กบัทุกคนในสงัคมตามส่วนที่เขาจะได้ด้วย หลกัความยุติธรรมจงึต้องมคีวามแน่นอน มคีวาม
สะดวก ตอ้งมคีวามเสมอภาค คอืปฏบิตัต่ิอขอ้เทจ็จรงิเดยีวกนัอยา่งเสมอกนั หากปฏบิตัต่ิอขอ้เทจ็จรงิที่
ต่างกนัเสมอกนัจะไมใ่ชก่ารเสมอภาค 

นกัเศรษฐศาสตรม์กัมองตวัเลขมากเกนิไป ไมไ่ดม้องเรื่องคุณค่า และนกันิตศิาสตรต์อ้งมองเรื่อง
ของประสทิธภิาพมากขึน้และสนใจตวัเลขมากขึน้แมน้กันิตศิาสตรจ์ะไม่ถนดันัก และการจดัลําดบัคุณค่า
และผลประโยชน์มากขึน้ซึง่คงตอ้งเอาตวัเลขมาช่วยจงึตอ้งใหน้กัเศรษฐศาสตรม์าช่วย การจบัความรูท้ ัง้
สองมาผสมผสานกนัจงึสาํคญัอยา่งยิง่และเป็นสิง่สาํคญัในการพฒันาวชิาการในประเทศไทย 

นกัเศรษฐศาสตรเ์ป็นผูนํ้าเรื่องต่างๆ ไปคดิเป็นตวัเลขได ้เพื่อการกําหนดนโยบายสาธารณะซึง่
จําต้องอาศัยความยินยอมของทุกคนในสงัคม เช่น กรณีเขาพระวิหารที่มีปญัหากันเพราะไม่ได้ดู
ประโยชน์ที่แท้จรงิ และการแก้รฐัธรรมนูญก็ไม่ได้เอาประโยชน์ได้เสยีมาคดิคํานวณกนั ซึ่งก็สามารถ
แก้ไขได้ด้วยนักนิติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์เพราะกฎหมายก็เป็นการชัง่น้ําหนักประโยชน์ได้เสยี
อยา่งหน่ึง ความคดิทีจ่ะนํานิตศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรม์ารวมกนัจงึเป็นประโยชน์  

ในแงส่งัคมวทิยาไมไ่ดม้กีารวเิคราะหก์ฎหมายในชัน้สงูว่ากฎหมายกระทบต่อสงัคมอยา่งไร การ
ลงโทษประหารชวีติอาจจะไมไ่ดแ้กป้ญัหาอะไร สว่นการคดิค่าปรบัตามสดัสว่นรายได ้บางครัง้การทีผู่ใ้ด
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ทีม่รีายไดสู้งคดิว่าค่าปรบัจํานวนเลก็น้อย ผูน้ัน้กย็งัฝ่าฝืนกฎหมายจงึต้องมมีาตรการอื่นมาบงัคบัดว้ย 
เช่น ประเทศเยอรมนีนอกจากตํารวจมอีํานาจปรบัผูท้ี่ทําผดิกฎหมายจราจร ตํารวจยงัมอีํานาจเรยีก
ผูฝ้า่ฝืนกฎหมายมาอบรม 

 
รองศาสตรจ์ารย ์สมชาย ปรีชาศิลปกลุ อาจารยค์ณะนิติศาตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

นิติศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์อภสิทิธิท์ี่พูดไปใครก็ต้องฟงั แมค้นที่พูดจะพูดรูเ้รื่อง
หรอืไมก่ต็าม และเมือ่เอาสองสาขาน้ีมารวมกนั กอ็าจยิง่เป็นปญัหา  

นิตเิศรษฐศาสตร์เป็นชุดความรูท้ี่เกดิในสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเกดิขึน้เกี่ยวกบันิติศาสตรเ์รื่องอื่นๆ 
ดว้ย เชน่ นิตศิาสตรแ์นวสตรนิียม นิตศิาสตรช์าตพินัธุ ์ นิตศิาสตรเ์ชงิวพิากษ์ นิตศิาสตรแ์ละวรรณกรรม 
และมวีวิาทะ 2 ค่าย คอืสจัจะนิยมทางกฎหมายทีม่องกฎหมายดกูฎหมายเพยีงกฎหมายบญัญตัอิยา่งไร 
กฎหมายคอืสิง่ทีก่ฎหมายทาํ ตคีวามกนัอยา่งไร ดเูพยีงผูพ้พิากษาตดัสนิตคีวามอยา่งไร อกีกลุ่มหน่ึงใน
สหรฐัอเมรกิามองว่าต้องเรยีนกฎหมายอย่างลกึซึง้มองในทางปรชัญากฎหมาย เราตอ้งดูบรบิทของแต่
ละกลุ่มแนวคดิด้วย ซึ่งแนวคดิใหม่น้ีจะทําใหเ้กดิความคดิที่กว้างขวาง หลากหลายขึน้กว่าการศกึษา
กฎหมายแบบดัง้เดมิ  

ประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์มีความสมัพันธ์กัน ประสิทธิภาพคือ
เป้าหมายหรือความต้องการของเศรษฐศาสตร์ ส่วนความยุติธรรมคือเป้าหมายของนิติศาสตร ์
ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมสมัพนัธก์นัอยา่งไร  ขอยกตวัอยา่ง  ตวัอยา่งที ่1 ในมาเลเซยี มนีโยบาย
ที่เรยีกว่า “ภูมบุิตรา” ใหส้ทิธพิเิศษคนมาเลเซยีมากกว่าคนกลุ่มอื่น เช่น คนจนี คนอนิเดยี เช่น
การศึกษา การเขา้ทํางานภาครฐั กรณีการได้โควตาเข้ามหาวิทยาลยัหรอืการขออนุญาตทํากิจการ
บางอย่าง การเขา้ทํางานจะไดร้บัสทิธพิเิศษ ซึ่งคนมาเลเซยีคนทีก่ลุ่มใหญ่ทีสุ่ด มอีํานาจทางการเมอืง
มากที่สุดบอกว่ามันยุติธรรมสําหรับคนประเทศเขา แต่มันไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะไม่ได้คนมี
ความสามารถหรอืคนทีเ่ก่งทีส่ดุในการเขา้ทาํงานหรอืสอบเขา้มหาวทิยาลยั  

ตวัอยา่งที ่2 การลดจาํนวนคดดีว้ยการไกล่เกลีย่ เป็นตวัชีว้ดัการมปีระสทิธภิาพเพราะทาํใหค้ดี
ลดลงแต่ความยุตธิรรมเกดิขึน้จรงิหรอืไมน่ัน้กไ็มแ่น่  เช่น ลูกจา้งฟ้องนายจา้งคดแีรงงาน 100,000 บาท 
นายจา้งยอมจ่าย 50,000 บาท ศาลบอกใหเ้อาจาํนวนตวัเลขมาบวกกนัแลว้หารสอง กําหนดใหค้รึง่ทาง 
75,000 บาท การกระทําดงักล่าวมปีระสทิธภิาพ แต่ยุตธิรรมหรอืไม่ ไม่แน่ใจเพราะตวัเลขดงักล่าว
คาํนวณมาจากอะไร  

ตวัอย่างที ่3  เคยคุยกบั อาจารยค์ณิต ณ นคร เล่าใหฟ้งัว่าในประเทศญี่ปุ่นการฟ้องคดขีอง
อยัการ ถ้าอยัการตดัสนิใจสัง่ฟ้องพบว่ามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าร้อยละ 80 แสดงถึงความมี
ประสทิธภิาพ แต่ถา้มองกลบักนัหากอยัการสัง่ฟ้อง 100 คดชีนะเพยีง 20 คด ียิง่ถา้จาํเลยตดิคุกไปก่อน
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โดยเฉพาะจําเลยทีไ่ม่ไดป้ระกนัตวั  ในเมอืงไทย คดิว่ายงัไม่มสีถติน้ีิ ดงันัน้ถ้ามองใหด้แีลว้ เชื่อว่า
ประสทิธภิาพและความยตุธิรรมมบีางมมุทีส่มัพนัธก์นัและมบีางมมุทีม่นัยงัเหลื่อมกนัอยู ่

ต่อประเดน็ขอ้จํากดัของแนวคดิเรื่องนิตเิศรษฐศาสตร ์มมีุมทีซ่อ้นและแยง้กนัอยู่   เราพดูถงึว่า
การใชว้ธิกีารทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อความยุตธิรรม แต่ในความยุตธิรรมเองกย็งัมปีญัหาอยู่   นอกจากน้ี
การนําเอาวธิกีารทางเศรษฐศาสตรม์าอธบิายกฎหมายยงัมเีน้ือหาทางเศรษฐศาสตรท์ีต่อ้งทาํความเขา้ใจ
กนั อาจารยร์งัสรรค ์ธนะพรพนัธุ ์เคยนําเอาหลกัเศรษฐศาสตรม์าอธบิายรฐัธรรมนูญว่านกัการเมอืงเป็น
ผูผ้ลติในทางตลาดการเมอืง แต่ในตลาดปกตเิอกชนทีผ่ลติขายต้องลงทุนดว้ยตวัเอง แต่นักการเมอืงที่
ผลตินโยบายไมไ่ดใ้ชเ้งนิตวัเอง แต่ใชเ้งนิของประชาชนใชเ้งนิของผูซ้ือ้  

ข้อพิจารณาสําหรบันิติศาสตร์ไทยก็คือ ปจัจุบันการศึกษานิติศาสตร์เป็นแบบที่ขอเรียกว่า        
“นิตศิาสตรจ์อหงวน” มุง่เป้าหมายไปทีก่ารสอบผูพ้พิากษาหรอือยัการ จงึทาํใหร้ะบบการศกึษากฎหมาย
ในไทยอ่อนแอในดา้นทฤษฎีทางกฎหมายเป็นอย่างมาก และวธิกีารเรยีนการสอนเพยีงเพื่อรกัษา
สถานภาพทีม่อียู ่

ปญัหาทางกฎหมายในเมอืงไทยมมีาก เราบอกว่ากฎหมายเป็นกลางแต่เราจะเหน็ว่าเป็นกลาง
ต่อชนชัน้กลางเท่านัน้ เช่น การประกนัตวั แต่ไม่เป็นกลางสาํหรบัคนจน ปญัหาการบงัคบัใช ้เช่น คดี
คนงานโรงงานทอฝ้ายปว่ยเป็นโรคปอดเน่ืองมาจากการทํางานใชเ้วลาพจิารณา 15 ปี แมศ้าลตดัสนิให้
คนงานชนะ แต่มนัไมใ่ชก่ารชนะคดเีพราะความยตุธิรรมทีล่่าชา้มนัไมใ่ชค่วามยตุธิรรม 

ประเด็นสุดท้าย นิติเศรษฐศาสตร์เป็นทวิวิทยาการยงัไม่ถึงสหวิชาการ ได้มอีาจารย์ David 
Engel มหาวทิยาลยั Buffalo มกีารเสนอรปูแบบปิระมดิของกฎหมายละเมดิ 7 ขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ตอน
เกิดความเสียหาย เริ่มฟ้องคดี ปรึกษาทนายจนถึงศาลตัดสิน คนที่จะฟ้องมีต้นทุนอะไรบ้างและ
สมัภาษณ์ประชาชนด้วยว่าทําไมไม่ฟ้องคดี ทําให้เห็นการใช้กฎหมายที่มนัรอบด้านขึ้นด้วยการใช้
กฎหมายแบบสงัคมวทิยา 

 
ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์ รองประธานสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 

วชิาเศรษฐศาสตรใ์หชุ้ดความคดิชุดหน่ึงเอาไปปรบัใชเ้ป็นประโยชน์ไดห้ลายเรื่อง แมแ้ต่เรื่อง
การทีค่นตดัสนิใจไปทํา เช่น ในเรื่องทางเพศ การทําแทง้หรอืการข่มขนืกระทําชําเรา เศรษฐศาสตรจ์งึ
สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสินใจของมนุษย์  ดงันัน้ ในเรื่องของ
กฎหมายทีเ่ป็นเรื่องทีส่าํคญักส็ามารถนําเศรษฐศาสตรม์าวเิคราะหไ์ด ้    โลกทรรศน์ของเศรษฐศาสตร์
จะเน้นเรือ่งของ efficiency หรอืประสทิธภิาพซึง่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารของสงัคม หรอื welfare   

การนําคําว่าประสทิธภิาพใส่เขา้ไปในระบบกฎหมายไทยเป็นเรื่องทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ ถา้คดิถงึแต่
ความเป็นธรรมโดยไม่คํานึงถงึประสทิธภิาพเลย ความยุตธิรรมกไ็ม่ไดม้า ประเดน็เศรษฐศาสตรจ์ะช่วย
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เสรมิการศกึษากฎหมายไดค้อืการพจิารณาการไดอ้ย่างเสยีอยา่ง (tradeoff) ทีส่าํคญัคอืความยุตธิรรมก็
สิง่ทีม่รีาคา หากตอ้งการความยุตธิรรมมากทีสุ่ด ราคากจ็ะสงูขึน้ไปดว้ย คนในวงการนิตศิาสตรค์ดิเรื่อง
ของตน้ทุนกระบวนการยตุธิรรมน้อย ทัง้ทีม่คีวามสาํคญัมาก 

เศรษฐศาสตรม์เีครือ่งมอื 2 อยา่ง คอืการสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ขอ้ดคีอืทาํใหจ้บัแก่น
ของเรื่องที่ต้องการศกึษาไดแ้ม่นยํา เครื่องมอืที่สองคอื การใชข้อ้มูลเชงิประจกัษ์เขา้มาช่วยทําใหห้ลุด
จากกรอบความเชื่อทีเ่ป็นอุดมการณ์ เช่น จากขอ้มูลจะพบว่าอยัการไทยฟ้องแล้วจะถูกยกฟ้องไม่มาก 
เมือ่เทยีบกบัคดทีีผู่เ้สยีหายฟ้องเอง  

เรื่องที่สาม เศรษฐศาสตร์หนุนเสรมิทําใหก้ารใหเ้หตุผลของกฎหมายมคีวามหลากหลายมาก
ยิง่ขึน้ เชน่ เรือ่งประสทิธภิาพทีส่ามารถไปอธบิายกฎหมายบางเรือ่งได ้เช่น ในกฎหมายทรพัยส์นิ การที่
ต้องมกีรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิชดัเจนทําใหเ้กดิแรงจูงใจในการลงทุนและเกดิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ 
และแมก้ระทัง่กฎหมายละเมดิ กม็แีนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพ เช่น การทีจ่ะตดัสนิว่าฝา่ยใดฝ่ายหน่ึง
ประมาทเลินเล่อหรือไม่  วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ดูว่า ต้นทุนของฝ่ายละเมิดในการป้องกันความ
เสยีหายมากหรอืน้อยเพยีงใด  ถ้าต้นทุนของการป้องกนัไม่สูง แต่ไม่ได้ป้องกนัแล้วทําให้เกิดความ
เสยีหาย ซึง่มตีน้ทุนสงู กถ็อืว่าเป็นการประมาทเลนิเล่อ นกักฎหมายอเมรกิาเรยีกว่า Hand rule    สว่น
หลกัการในกรณคีวามรบัผดิโดยเดด็ขาดหรอื strict liability  คอืผูก่้อความเสยีหายมตีน้ทุนตํ่าทีส่ดุในการ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย ถา้ไมป้่องกนักฎหมายจะกาํหนดใหต้อ้งรบัผดิโดยเดด็ขาด 

ขอยกตวัอย่างแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ที่นํามาใช้เรื่องประสทิธิภาพและความยุติธรรม เช่น 
กรณีแรกเรื่องการทีน้ํ่าท่วมอยุธยา ถา้ปล่อยใหน้ํ้าท่วมกรุงเทพฯ กบัน้ําท่วมอยุธยา แน่นอนว่าการทีน้ํ่า
ท่วมกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในตัวเมืองชัน้ในที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จะมีความเสียหายทาง
เศรษฐกจิมากกว่าแน่นอน   จงึสมควรใหน้ํ้าท่วมอยุธยาตามหลกัประสทิธภิาพ แต่คนกรุงเทพฯ กต็้อง
หาทางชดเชยคนอยธุยาทางใดทางหน่ึง    หากมองวา่คนกรุงเทพฯ ซือ้สทิธใินการอยูโ่ดยน้ําไมท่่วมจาก
คนอยธุยา กจ็ะตอ้งเกบ็ภาษน้ํีาทว่มกบัคนกรงุเทพฯ แลว้ไปจา่ยชดเชยคนอยธุยาตามหลกัความเป็นธรรม  

กรณียุติธรรมทางอาญา คําถามคอืทางกฎหมายมวีธิคีดิอย่างไรว่าการกระทําใดเป็นความผดิ 
โดยเฉพาะการกระทําที่เป็นการละเมดิต่อส่วนตวับางอย่าง เช่น หมิน่ประมาท ทําไมจงึเป็นความผดิ
อาญาดว้ย และมคีวามผดิแลว้กําหนดโทษอย่างไร  รูไ้ดอ้ย่างไรว่าสองฐานความผดิจะกําหนดโทษหนัก
เบาต่างกนัอย่างไร   ประเดน็เหล่าน้ีลว้นยากทีจ่ะอธบิายดว้ยหลกันิตศิาสตรล์ว้นๆ ซึง่เศรษฐศาสตร์
สามารถชว่ยใหแ้ก่แงม่มุการอธบิายใหม่ๆ  ได ้ 

การกําหนดโทษอาญาของไทยปจัจุบนัน้ีเป็นแบบใครทําผดิโทษหนักกล็งโทษหนัก ใครทําผดิ
เบากล็งโทษเบา แต่ถ้าไปดูอตัราการจบัผูก้ระทําความผดิไดพ้บว่าน้อยมาก หากทางกฎหมายคดิเรื่อง
การลงโทษเพื่อป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดการกระทําความผิด แต่ไม่ได้มองถึงว่าการจบัตัวผู้กระทํา
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ความผดิมาลงโทษไดม้อีตัราตํ่ามาก การป้องปรามกจ็ะไม่ไดผ้ล   ขณะทีเ่ศรษฐศาสตรม์องว่า ในกรณี
ดงักล่าว ตอ้งลงโทษใหห้นกัขึน้ เพราะตอ้งเผือ่กรณทีีจ่บัไมไ่ดด้ว้ย   

 
ดร. ศพุฤกฒิ ถาวรยติุการต ์ อาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

กฎหมายกบัเศรษฐศาสตร์เป็นเหมอืนใบไม้สองใบจากใบไมห้ลายๆ ใบที่สามารถพาเราไปสู่
เป้าหมายได ้ แมเ้ป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ คอืดา้นประสทิธภิาพ นิติศาสตร์เป้าหมายคอื ความ
ยุตธิรรม บางททีัง้สองอย่างอาจขดัแยง้กนัแต่ความจรงิแล้วไม่ไดข้ดัแยง้กนั เป็นเพยีงแต่จะทําใหไ้ปสู่
เป้าหมายเดยีวกนัไดอ้ย่างไร    ในต่างประเทศนัน้ ผูท้ีส่นใจนิตเิศรษฐศาสตรจ์ะเป็นนักนิตศิาสตรท์ีจ่ะ
สนใจเศรษฐศาสตรม์าก แต่กลบักนัในประเทศไทยจะเป็นนกัเศรษฐศาสตรจ์ะสนใจนิตศิาสตร ์

กฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานะของรฐันัน้ คอืหากรฐัตอ้งการเศรษฐกจิแบบทุนนิยม กฎหมาย
ทีต่อ้งมาก่อนคอื กรรมสทิธิ ์สญัญาและละเมดิ โดยรฐัจะเขยีนและบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่าน้ี แต่กฎหมาย
อื่นๆ รฐัจะไม่เขา้มายุ่ง แล้วปล่อยให้ระบบเศรษฐกจิทํางานไป แต่ถ้าระบเศรษฐกจิเปลี่ยน เช่น เป็น
คอมมวินิสต ์เพือ่จะใหบ้รรลุเป้าหมายกต็อ้งไมใ่หม้ทีรพัยส์นิสว่นตวั เจา้หน้าทีร่ฐักต็อ้งมาดาํเนินการตาม
กฎหมาย ดงันัน้ พฤตกิรรมของคนในสงัคมกจ็ะสอดคลอ้งกบักฎหมายทีอ่อกใช ้   แต่ปญัหาจาํนวนมาก
อยูท่ีก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียูไ่มส่ามารถบงัคบัใชจ้งึเกดิความขดัแยง้   นอกจากน้ี กฎหมายจาํนวน
มากยงัไมม่คีวามจาํเป็น เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการทวงหน้ีไมเ่ป็นธรรมไมจ่าํตอ้งม ีเน่ืองจากสามารถใช้
กฎหมายทีม่อียูไ่ด ้  

เรื่องประสทิธภิาพของความยุตธิรรม หากชา้มากกจ็ะทําใหเ้กดิต้นทุนในระบบยุตธิรรมเพิม่ขึน้ 
อกีทัง้ระบบยุตธิรรมไม่ใช่ปญัหาทีจ่ะตอบปญัหาทุกอย่าง เช่น หากขบัรถทบัเทา้ญาตตินเองจําเป็นตอ้ง
เป็นคดคีวามหรอืไม ่ 

 
นายศิริชยั วฒันโยธิน ผูพิ้พากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกา 
 

หลายครัง้กฎหมายเกดิก่อนเศรษฐศาสตรแ์ต่บางครัง้กฎหมายกเ็กดิหลงัเศรษฐศาสตร ์เช่น การ
ผลติสนิคา้ การตัง้โรงงาน กฎหมายตอ้งออกมาหา้มการตัง้โรงงาน หรอืการจา้งแรงงาน กฎหมายกต็อ้ง
ออกมากําหนดอตัราค่าจา้ง ชัว่โมงทํางาน เป็นสิง่ทีก่ฎหมายออกมาเพื่อบงัคบักบัเศรษฐศาสตร ์ แต่
กฎหมายไทยมคีวามแปลกคอื ค่าจา้งขัน้ตํ่าออกมาเพื่อใช้กบักรรมกร แต่ขา้ราชการบางคนค่าจา้งตํ่า
กวา่คา่จา้งขัน้ตํ่าเสยีอกี เชน่ เสมยีนศาล 

ความยุติธรรมเป็นสิง่ที่จบัต้องไม่ได้และเปลี่ยนไปตามยุคสมยั เช่น การทําสญัญาเมื่อมกีาร
แสดงเจตนาทาํสญัญากนักต็อ้งผกูพนั แต่ภายหลงัเรามามองทีคู่ส่ญัญาฐานะไมเ่ทา่กนั เช่น ธนาคารผูใ้ห้
กูม้อีาํนาจต่อรองมากกวา่ผูข้อกู ้จงึตอ้งออกกฎหมายออกมาเป็นกฎหมายขอ้สญัญาซึง่ไมเ่ป็นธรรม  
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ความเป็นธรรมคอือะไร ความเป็นธรรมมคีวามเป็นธรรมสว่นตวัและความเป็นธรรมสว่นรวม ถา้
เขาตกลงกนัไดเ้ช่นน้ี นัน่คอืความเป็นธรรมสาํหรบัเขา แต่คนในสงัคมใหญ่มามองแลว้บอกว่านัน่ตกลง
กนัไดอ้ยา่งไรมนัไมเ่ป็นธรรม เช่น การไกล่เกลีย่ยอมความของคู่ความไมม่ใีครบงัคบัเขาใหต้อ้งยอมแต่
เขามองวา่มนัเป็นธรรมสาํหรบัเขา เขาจงึยอม โดยอาจจะดเูรื่องเวลาและผลของการตดัสนิคดซีึง่หากแพ้
คดจีะไมไ่ดเ้ลย 

ในเรื่องโทษแต่ละฐานความผดิเอามาจากไหนนัน้ ผมเขา้ใจว่าเอามาจากต่างประเทศ ประเทศ
ไหนดเีรากเ็อามา ประเทศไทยเรามองทางเศรษฐศาสตรก์ม็องเฉพาะจุดเรามองว่ากกัขงัแทนค่าปรบัมนั
น้อยไป กแ็กว้่าต่อไปกกัขงัแทนค่าปรบัตอ้งเท่ากบัวนัละ 200 บาท แต่เราไม่ไดไ้ปแกท้ัง้ระบบว่าโทษ
ปรบัทีม่กีารกกัขงัแทนคา่ปรบันัน้ไดบ้ญัญตัมิาตัง้แต่เมือ่ 50 ปีทีแ่ลว้เชน่กนั แต่เราไมแ่กโ้ทษปรบัดว้ย 

 ในประเทศไทย ผูต้้องคําพพิากษาจําคุกจะรบัราชการอกีไม่ได ้แต่ในฝรัง่เศสเขาจะกําหนดว่า
เมื่อผูเ้คยต้องคําพพิากษาจําคุกแล้ว หากผ่านไปกี่ปี เช่น ห้าปี จะได้รบัการล้างมลทนิใหส้ามารถรบั
ราชการได ้ กรณีของประเทศไทยแมแ้ต่หน่วยงานทางราชการยงัไม่รบัเขา้ทํางาน แลว้ทางฝา่ยเอกชน
จะรบัเขา้ทาํงานไดอ้ยา่งไร  ราชการตอ้งเป็นตวัอย่างรบัผูเ้คยตอ้งโทษ เพื่อใหผู้เ้คยตอ้งโทษสามารถอยู่
ในสงัคมได ้
 
นายวฒิุชยั หรจิูตตวิวฒัน์ รองประธานศาลอทุธรณ์ ภาค 1 
 

ความยตุธิรรมเป็นเรือ่งนามธรรม เชน่ การลงโทษปรบั ศาลลงโทษเทา่กนัทุกคนไมว่า่คนรวยคนจน 
ซึง่กแ็ลว้แต่ความคดิเหน็ว่าเป็นธรรมหรอืไม่  ศาลไม่ใช่กฎหมายและศาลตอ้งปฎบิตัติามกฎหมาย หาก
กฎหมายบญัญตัิใหป้รบัเท่าใด ศาลก็ต้องทําตาม ศาลไม่อาจล่วงละเมดิกฎหมาย ดงันัน้ ต้องไปดูใน
ขัน้ตอนของการบญัญตักิฎหมายดว้ย  

การลงโทษปรบั ประเทศแถบสแกนดเินเวยีมกีารกําหนดโทษปรบัตามรายได ้(day fines) คอื 
กําหนดว่าความผดิอยา่งน้ีปรบั 10 วนั จาก 10 วนั จะมาคาํนวณหารายไดต่้อวนั ซึง่จะเป็นการบงัคบัใช้
โทษปรบัอยา่งเป็นธรรม 

ประเด็นเรื่องโทษจําคุกกับโทษปรบัเทียบอย่างไร ในประเทศไทยโทษปรบักับโทษจําคุก
เปรยีบเทยีบกนัไม่ได ้ เพราะเราเน้นโทษจําคุกเป็นหลกั เช่น ในความผดิฐานขบัรถบรรทุกเกนิน้ําหนัก
บนถนน ทาํถนนเสยีหายมาก แต่โทษปรบัเพยีง 10,000 บาท ซึง่ศาลพพิากษาปรบัเพยีงเทา่น้ีประชาชน
กต่็อวา่ศาล เทา่กบัศาลตอ้งพพิากษาจาํคุกคนขบัรถแมค้นขบัรถจะเป็นเพยีงปลายเหตุไมใ่ชเ่จา้ของรถ   

ประเดน็เรื่องการลงโทษ การลงโทษจะเน้นการไดส้ดัส่วนกบัการกระทําความผดิ   การลงโทษ
แมเ้พือ่มุง่ป้องปรามกจ็ะเกนิสดัสว่นไมไ่ด ้  นอกจากน้ี การลงโทษสถานหนกักไ็มไ่ดผ้ลในการป้องปราม
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เสมอไป เช่น พระราชบญัญตัยิาเสพติด เป็นกฎหมายที่กําหนดโทษสถานหนักเพื่อป้องปรามแต่ก็ไม่
ไดผ้ล   

 
นายมารค์ เจริญวงศ ์อยัการประจาํกรม สาํนักงานอยัการฝ่ายพฒันากฎหมาย สาํนักวิชาการ 
 

นักนิติศาสตร์มองเพยีงเรื่องความเป็นธรรม ไม่ได้มองด้านประสทิธิภาพนักแต่คดิว่าในเรื่อง
ประสทิธภิาพ การเทยีบในเชงิเศรษฐศาสตรค์วรทาํอยา่งระมดัระวงั จะนําเอาสถติทิีพ่นกังานอยัการไทย
สัง่ฟ้องแล้วศาลยกฟ้อง ไปเทยีบกบัประเทศญี่ปุ่นต้องระวงั เพราะมขีอ้เทจ็จรงิและมติิที่ต่างกนั และ
ประเทศไทยเป็นเพยีงไมก่ีป่ระเทศทีม่คีวามผดิต่อสว่นตวัและความผดิต่อรฐั   

ปจัจุบนัทางอยัการออกระเบยีบใหพ้นักงานอยัการตอ้งไกล่เกลีย่ในคดคีวามผดิอนัยอมความได ้
ซึ่งทางตํารวจกม็กีารไกล่เกลี่ย ทางศาลก็ม ี  เมื่อเรามขี ัน้ตอน 10 ขัน้ตอนอยู่แล้วยงัมกีารกําหนด
กระบวนการพ่วงข้างมาอีก 3 ขัน้ตอน จึงเกิดความยุติธรรมที่ล่าช้าขึ้น สุดท้ายประชาชนจะได้รบั
ประโยชน์หรอืไม ่คอืประเดน็เรือ่งประสทิธภิาพซึง่นกักฎหมายเราไมไ่ดม้องกนั 
 
นางสาวอญัญภิลกัษณ์ รกัขิตธรรม  อยัการประจาํกรม สาํนักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 
 

ในประเทศไทย พนักงานอยัการมีอํานาจใช้ดุลพินิจฟ้องหรือไม่ฟ้องได้แต่ก็ไม่ได้รบัความ
คุม้ครองในการใชดุ้ลพนิิจตรงน้ี บ่อยครัง้ทีอ่ยัการถูกฟ้องดว้ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐาน
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ชอบ ซึ่งต่างจากศาล  กฎหมายไทยบางครัง้กม็คีวามไม่ยุตธิรรมแฝงอยู่ เช่น คดทีี่
เดก็ผูห้ญงิทีช่กัชวนผูช้ายไปมเีพศสมัพนัธ ์กฎหมายกจ็ะคุม้ครองเดก็ผูห้ญงิมากกวา่  

เหน็ดว้ยวา่ประเทศไทยใชโ้ทษจาํคุกเป็นหลกัและมกีฎหมายบงัคบัศาลมากเกนิไป เคยเขา้ไปใน
เรอืนจํา พบนักโทษนัง่ว่างๆ ไม่ไดท้ําอะไร  เมื่อพน้โทษออกมากไ็ม่มงีานทํา ออกมากเ็ป็นคนไรค้่าและ
เป็นโทษแก่สงัคม   ในการวจิยัต่อไปควรดวูา่การจาํคุกทาํใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิอยา่งไร   
 
คณุวรลกัษณ์ จินะดิษฐ ์ คณะกรรมการกลัน่กรองกฎหมาย สภาทนายความ 
 
 สถติทิีม่าจากการสุ่มตวัอย่าง ควรแน่ใจว่าครอบคลุมประชาชนทัง้ประเทศดว้ย   นอกจากน้ี ใน
เรือ่งการไกล่เกลีย่ภาคบงัคบั   หากผูเ้สยีหายเป็นชาวบา้นแต่ผูก่้อความเสยีหายเป็นผูม้อีทิธพิล การไกล่
เกลีย่ภาคบงัคบัจะเป็นอยา่งไรควรพจิารณาดว้ย  
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ภาคผนวกท่ี 2  
มมุมองของนักกฎหมายต่อนิติเศรษฐศาสตร ์

 
ดร. ธรรมนูญ พทิยาภรณ์* 

 
1. ความเป็นมาของนิติเศรษฐศาสตร ์
 

นิตศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรต่์างกเ็ป็นศาสตรท์ี่มกีารศกึษาและพฒันาในแนวทางของ
ตนเองแยกต่างหากจากกนั ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารนําหลกัการในทางเศรษฐศาสตรไ์ปใช้
กบักฎหมายในกรณีที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทาง
การคา้ และกฎหมายภาษอีากร ในปี ค.ศ.1960 และ 1961 Ronald H. Coase1 อาจารยส์อน
เศรษฐศาสตรท์ี่มหาวทิยาลยัชคิาโกและ Guido Calabresi2 อาจารยส์อนกฎหมายที่
มหาวทิยาลยัเยล นําเสนอแนวความคดิในการนําหลกัการในทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชก้บักฎหมาย
ทีไ่มใ่ชก่ฎหมายเกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยตรง คอืกฎหมายละเมดิและกฎหมายเกีย่วกบัการรบกวน
สทิธขิองผูอ้ื่นในทีด่นิขา้งเคยีง แนวคดิดงักล่าวเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่าํคญัของนิตเิศรษฐศาสตรใ์นยคุ
ใหม่และมผีลต่อการนําหลกัการในทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชก้บักฎหมายพืน้ฐานทีไ่ม่ใช่กฎหมาย
เกี่ยวกบัเศรษฐกจิโดยตรงในช่วงเวลาต่อมา ได้แก่ กฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายทรพัย์สนิ 
กฎหมายสญัญา กฎหมายครอบครวั กฎหมายอาญา กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา กฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัมกีารนํา
แนวคิดดงักล่าวไปใช้กบัระบบกระบวนการยุติธรรมด้วย ในประเทศสหรฐัอเมรกิามีผู้เรียก
แนวคดิดงักล่าวว่า Law and Economics หรอื Economic Analysis of Law สาํหรบัในประเทศ
ไทยมีผู้เรียกแนวคิดดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยเรียกว่า กฎหมายกับเศรษฐศาสตร ์ 
การวิเคราะห์กฎหมายโดยใช้หลกัการในทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษากฎหมายในเชิง
เศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์หรอืนิตเิศรษฐศาสตร ์

                                                 
* ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา ทาํงานทีส่ถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สาํนกังานศาลยุตธิรรม 
น.บ. (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ น.ม. (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) เนตบิณัฑติไทย LLM. (Yale) (Asia Foundation) LLM. &              
J.S.D. (Columbia) (Fulbright); งานวจิยัน้ีเป็นความเหน็ของผูเ้ขยีนในฐานะนกักฎหมายทีม่ตี่อนิตเิศรษฐศาสตรใ์นประเดน็ที่
สาํคญับางประเดน็โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะนําเสนอขอ้มลูเบือ้งตน้ของแนวคดิดงักล่าวต่อนกักฎหมายทีม่ไิดม้พีืน้ฐานในเรือ่ง
ดงักล่าว จงึใชศ้พัทเ์ทคนิคเทา่ทีม่คีวามจาํเป็น 
1 Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J. Law & Econ. 1 (1960); ไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรใ์นปี
ค.ศ. 1991  
2 Guido Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 Yale L.J. 499(1961); ผูเ้ขยีนศกึษา
แนวคดินิตเิศรษฐศาสตรก์บั Guido Calabresi ที ่Yale Law School ก่อนทีท่า่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูพ้พิากษา 
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในปี ค.ศ. 1994 
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ปจัจุบนัมกีารเผยแพร่แนวคดิดงักล่าวมากขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา3 มหาวทิยาลยัที่
สอนกฎหมายบางแหง่ เช่น Yale Law School, University of Chicago Law School, George 
Mason University School of Law และ Vanderbilt University Law School เป็นตน้ นําแนวคดิ
ดงักล่าวไปใชใ้นการสอน โดยจดัว่าแนวคดิดงักล่าวเป็นสํานักทางความคดิ (A School of 
Thought) หน่ึงในสํานักทางความคิดต่างๆ ในทางวิชาการ การสอนแนวคิดดงักล่าวมีทัง้ที่
จดัเป็นวชิากฎหมายและเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ และเป็นกรณีที่มกีารนําแนวคดิดงักล่าวไป
สอดแทรกในการสอนวิชากฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายละเมิด กฎหมายสญัญา กฎหมาย
ทรพัยส์นิ กฎหมายบรษิทั กฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ ฯลฯ นอกจาก Ronald H. 
Coase และ Guido Calabresi ซึง่ถอืว่าเป็นผูก่้อตัง้แนวคดินิตเิศรษฐศาสตรใ์นยุคใหมแ่ลว้ยงัมี
นกัวชิาการอกีหลายท่านทีม่บีทบาทสาํคญัในการพฒันาแนวคดิดงักล่าว ไดแ้ก่ Gary Becker,  
Richard A. Posner, Frank Easterbrook, Henry Manne, William Landes, A. Mitchell 
Polinsky เป็นตน้ อาจารยท์ีส่อนแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรใ์นมหาวทิยาลยับางท่านไดร้บัแต่งตัง้
ใหเ้ป็นผูพ้พิากษาในเวลาต่อมา บุคคลเหล่าน้ีมบีทบาทอยา่งมากต่อการนําแนวคดิดงักล่าวไปใช้
ในการพจิารณาพพิากษาคดใีนประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ผู้เขียนเห็นว่า แนวคิดดงักล่าวพฒันาได้มากในประเทศสหรฐัอเมริกาส่วนหน่ึงสืบ
เน่ืองมาจากการทีร่ะบบการศกึษากฎหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิากําหนดใหน้กัศกึษาทีจ่ะเขา้
เรียนกฎหมายต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นมาก่อน4 เช่น เศรษฐศาสตร ์
รฐัศาสตร ์หรอือกัษรศาสตร ์เป็นตน้ ดงันัน้จงึมนีกัศกึษากฎหมายจาํนวนมากทีม่พีืน้ฐานความรู้
เศรษฐศาสตร์ด้วย ในขณะที่นักศึกษากฎหมายในประเทศองักฤษ ประเทศในภาคพื้นยุโรป
หลายประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยทัว่ไปไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาระดบั
ปรญิญาตรสีาขาอื่นมาก่อนทีจ่ะเขา้เรยีนกฎหมาย5 

 
2.  แนวคิดพื้นฐานของนิติเศรษฐศาสตรแ์ละการนําแนวคิดนิติเศรษฐศาสตรไ์ปปรบัใช้

กบักฎหมาย 
 
 แนวคดิพืน้ฐานของนิตเิศรษฐศาสตรท์ี่สําคญัประการหน่ึง6 คอืแนวคดิที่มองว่าควรนํา
กฎหมายไปใชเ้ป็นเครื่องมอืที่ทําใหก้ารจดัสรรทรพัยากรในสงัคมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด ตวัอย่างเช่น ในกรณีที่ผูผ้ลติรถยนต์สามารถจะตดิตัง้เขม็ขดันิรภยัในรถยนต์ที่ผลติ
เพื่อลดความเสยีหายจากอุบตัเิหตุ โดยมตีน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีต่ํ่ากว่าความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้

                                                 
3 ปจัจบุนัมกีารเผยแพรแ่นวคดินิตเิศรษฐศาสตรใ์นหลายประเทศ เชน่ ประเทศองักฤษ ประเทศในภาคพืน้ยุโรป และประเทศ
ญีปุ่น่ 
4 หลกัสตูร Juris Doctor (J.D.) 
5 การศกึษากฎหมายในระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัหลายแหง่เรยีกวา่หลกัสตูร Bachelor of Laws (LL.B.)  
6 โปรดดเูชงิอรรถ* 
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จากอุบตัิเหตุเป็นอย่างมาก การนํากฎหมายไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสรา้งแรงจูงใจใหผู้ผ้ลติ
รถยนต์ตดิตัง้เขม็ขดันิรภยัในรถยนตท์ีผ่ลติจะทาํใหม้กีารป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายจาํนวน
มากโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าความเสียหายดังกล่าว วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการจัดสรร
ทรพัยากรในสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 ตวัอย่างในอกีกรณีหน่ึงคอื กรณีที่เกิดเหตุเรอืชนท่าเรอืเกิดความเสยีหายหลายครัง้ 
หากทางท่าเรอืสามารถทีจ่ะตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัความเสยีหายทีท่่าเรอืโดยเสยีค่าใชจ้่ายน้อย
กว่าที่ทางเจ้าของเรือจะต้องติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายในเรือทุกลํา ควรบัญญัติ
กฎหมายสรา้งแรงจูงใจใหท้างท่าเรอืเป็นผูต้ิดตัง้อุปกรณ์ดงักล่าวเน่ืองจากทางท่าเรอืเป็นผูท้ี่
สามารถป้องกันความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด วิธีการดังกล่าวเป็นการจัดสรร
ทรพัยากรในสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 เมื่อมีการนําแนวคิดดงักล่าวไปปรบัใช้กบักฎหมายในแต่ละเรื่องจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกนัออกไป ในขณะน้ีนักนิติเศรษฐศาสตร์พยายามนําแนวคิดดงักล่าวไปปรบัใช้กบั
กฎหมายหลายเรือ่ง โดยในกฎหมายแต่ละเรือ่งกม็กีารปรบัใชแ้นวคดิดงักล่าวกบัสว่นต่างๆ ของ
กฎหมายในเรื่องนัน้ดว้ย ตวัอยา่งเช่น กรณีนําไปใชก้บักฎหมายสญัญากจ็ะนําไปปรบัใชใ้นสว่น
ที่เป็น สทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิของคู่สญัญา ขอ้สนันิษฐานตามกฎหมาย การกําหนดค่า
เสยีหาย ฯลฯ 
 
3. การนําแนวคิดนิติเศรษฐศาสตรไ์ปใช้ในระบบกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
 

เมือ่นกันิตเิศรษฐศาสตรนํ์าแนวคดิดงักล่าวไปใชว้เิคราะหก์ฎหมายแลว้กจ็ะเสนอแนวทาง
ในการบญัญตัิกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย และการพพิากษาคดี เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ล่าวถงึในหวัขอ้ 2.  ในขณะน้ีนอกจากจะมกีารศกึษาวจิยั การสอน และการ
เผยแพรแ่นวคดิดงักล่าวแลว้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารแต่งตัง้นกันิตเิศรษฐศาสตรใ์หม้สีว่น
รว่มในการบญัญตักิฎหมาย หรอืแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูพ้พิากษา7ดว้ย ดงันัน้ แนวโน้มในการนําแนวคดิ
นิตเิศรษฐศาสตรไ์ปใชก้บักฎหมายและคาํพพิากษาในประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึมเีพิม่มากขึน้ 

อน่ึง แมว้่าแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรจ์ะมกีารเผยแพร่และมกีารนําไปใชม้ากขึน้แต่กย็งัมี
การโตแ้ยง้จากนกัวชิาการจาํนวนหน่ึง8 

 
 
 

                                                 
7 ตวัอยา่งเชน่ ผูพ้พิากษา Guido Calabresi และผูพ้พิากษา Frank Easterbrook เป็นตน้ 
8 ตวัอยา่งเชน่ Arthur Allen Leff, James M. Buchanan, Duncan Kennedy, และสาํนกัทางความคดิ Critical Legal Studies 
เป็นตน้ 
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4. การนําแนวคิดนิติเศรษฐศาสตรไ์ปใช้ในระบบกฎหมายไทย 
 
 ขณะน้ีแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรย์งัไม่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก เมื่อศกึษาจาก
ประสบการณ์ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะเหน็ไดว้่าการพฒันาแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรน์ัน้ตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาหลายสบิปีจงึกา้วมาถงึจุดทีเ่ป็นอยู่เช่นทุกวนัน้ี แมแ้ต่ในปจัจุบนัแนวคดิดงักล่าวก็
ยงัมไิดเ้ป็นแนวคดิที่ไดร้บัการยอมรบัในสาขานิตศิาสตรใ์นวงกวา้งจนถอืว่าเป็นแนวคดิที่เป็น
กระแสหลกัในประเทศสหรฐัอเมรกิา การศกึษาความเป็นมาและปญัหาในการนําแนวคดิดงักล่าว
ไปใช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและในประเทศอื่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการนําแนวคิด
ดงักล่าวไปปรบัใชก้บัประเทศไทย ทัง้ในแงเ่น้ือหาของแนวคดิดงักล่าวและในแงข่องกระบวนการ
ในการนําไปปรบัใช ้

 ในการนําแนวคดินิติเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในระบบกฎหมายไทยอาจมปีระเด็นปญัหาที่
ยกขึน้พจิารณาไดห้ลายประเดน็ ในทีน้ี่จะกล่าวถงึประเดน็ทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

4.1 ความเป็นธรรม 

 ประเดน็ที่อาจมกีารหยบิยกขึน้พจิารณาที่สําคญัประการหน่ึงคอื หากมกีารนําแนวคดิ
นิตเิศรษฐศาสตรไ์ปใชก้บักฎหมายไทยในการบญัญตักิฎหมาย การใชแ้ละตคีวามกฎหมาย และ
การพพิากษาคด ี นอกเหนือจากเหตุผลในแงป่ระสทิธภิาพแลว้จาํเป็นตอ้งคํานึงถงึเหตุผลในแง ่
ความเป็นธรรมด้วยหรอืไม่ หากยงัคงถือว่าความเป็นธรรมเป็นปจัจยัอกีประการหน่ึงที่ต้อง
คาํนึงถงึ ปญัหาประเดน็ต่อมาคอื เหตุผลในเรือ่งใดจะถอืมคีวามสาํคญัมากกวา่ 

 ในกรณีที่ในทางนิติเศรษฐศาสตร์กําหนดความหมายของคําว่า “ความเป็นธรรม” ว่า
หมายถงึ ประโยชน์สงูสุดทีส่งัคมจะไดร้บั น่าจะเกดิปญัหาการยอมรบัในทางนิตศิาสตรไ์ด ้ทัง้น้ี
เพราะ ในทางนิตศิาสตรข์องไทยมขีอ้ถกเถยีงเกี่ยวกบัความหมายของคําว่า “ความเป็นธรรม” 
อยูม่าก นกักฎหมายทีเ่หน็ดว้ยกบัแนวคดิของสาํนกักฎหมายธรรมชาต ิ (Natural Law School 
of Thought) จะไมเ่หน็ดว้ยกบัการกําหนดความหมายของคาํว่า “ความเป็นธรรม” ตามแนวคดิ
นิตเิศรษฐศาสตรด์งักล่าว 

4.2 วตัถปุระสงคข์องกฎหมาย  

ปญัหาทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงในการนําแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นระบบกฎหมาย
ไทยคือ ประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวในการบัญญัติกฎหมายหรือไม ่ 
หากประสทิธภิาพเป็นเพยีงหน่ึงในวตัถุประสงคห์ลายอย่างทีต่้องคํานึงถงึในการออกกฎหมาย
เทา่นัน้ การใหค้วามสาํคญักบัวตัถุประสงคต่์างๆ จะมน้ํีาหนกัแตกต่างกนัหรอืไมเ่พยีงใด 
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4.3 การสร้างแรงจงูใจ 

 ปญัหาประการต่อมาคอื แนวคดินิตเิศรษฐศาสตรม์องวา่การทีก่ฎหมายสรา้งแรงจงูใจให้
คนใชเ้หตุผลเลอืกทีจ่ะปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัใินเรื่องต่างๆ นัน้ จะสามารถใชไ้ดก้บัพฤตกิรรมของ
คนในทุกกรณีหรอืไม ่เน่ืองจากในหลายกรณีคนตดัสนิใจกระทาํสิง่ต่างๆ โดยใชอ้ารมณ์ หรอืใน
หลายกรณีคนกระทําหรอืไม่กระทําสิง่หน่ึงสิง่ใดเพราะความประมาทเลนิเล่อ หรอืเพราะผลจาก
การเสพยาเสพตดิหรอืดื่มสุรา ทําใหก้ารตดัสนิใจมไิดเ้กดิจากการใชเ้หตุผลไตร่ตรองถงึผลทีจ่ะ
ไดร้บั  หากมองว่าแรงจูงใจที่กฎหมายสรา้งขึน้จะไดผ้ลกบัคนจํานวนมากแมไ้ม่ครอบคลุมทุก
กรณีกย็งัมปีระโยชน์ทีจ่ะใชว้ธิน้ีีอยู่ด ีหากเป็นเช่นนัน้กค็วรทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึสดัสว่นของกรณีที่
ใชแ้รงจูงใจไดก้บักรณีที่ใชแ้รงจูงใจไม่ไดด้้วย รวมทัง้การอุดช่องว่างหรอืนําวธิกีารอื่นมาช่วย
รองรบัในกรณทีีแ่รงจงูใจไมส่ามารถใชไ้ด ้

4.4 การประเมินผล 

ปญัหาทีอ่าจมผีูห้ยบิยกอกีขอ้หน่ึงคอื ปญัหาว่าแนวคดิดงักล่าวใชไ้ดผ้ลในสภาพความ
เป็นจรงิหรือไม่ การนําแนวคิดดงักล่าวไปใช้โดยคาดหมายว่าจะเกิดผลดีต่อสงัคมนัน้ หาก
สามารถประเมนิผลกจ็ะทาํไหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเชื่อมัน่ไดม้ากขึน้ 

5. ข้อเสนอแนะ 
 
 การนําแนวคดินิติเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในระบบกฎหมายไทยอาจประสบปญัหาตามที่
กล่าวถงึในหวัขอ้ 4. หากนักนิตเิศรษฐศาสตรย์ดึหลกัการทีถ่อืปจัจยัในเรื่องประสทิธภิาพเพยีง
ประการเดยีวหรอืใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัในเรื่องประสทิธภิาพมากกว่าปจัจยัอื่นๆ ไมว่่าแนวคดิ
ดงักล่าวจะถูกต้องหรอืไม่กต็ามจะเกดิปญัหาการไม่ไดร้บัการยอมรบัจากนักนิตศิาสตรจ์ํานวน
มาก ในทางกลบักนัหากนักนิตศิาสตรไ์ม่เหน็ดว้ยกบัแนวคดินิตเิศรษฐศาสตรใ์นบางเรื่องแล้ว
ปฏเิสธทีจ่ะรบัฟงัเหตุผลในเชงิเศรษฐศาสตรท์ัง้หมดกจ็ะเป็นการเสยีโอกาสทีจ่ะนําความรูใ้นเชงิ
เศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันากฎหมาย 

 ผูเ้ขยีนเหน็ว่า การปฏเิสธทีจ่ะนําแนวคดิในทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชป้ระกอบการพจิารณา
ในการพฒันากฎหมายในประเทศไทยโดยสิน้เชงิจะทาํใหก้ารพฒันากฎหมายขาดขอ้มลูทีค่รบถว้น 
การนําความรูจ้ากศาสตรต่์างๆ ไปใชใ้นการพฒันากฎหมายในลกัษณะของสหวทิยาการจะช่วย
ใหก้ารพฒันากฎหมายมมีุมมองทีห่ลากหลายมากขึน้ ดงัเช่นกรณีทีม่กีารนําความรูว้ทิยาศาสตร์
ในการตรวจพิสูจน์ DNA ไปช่วยในการหาข้อเท็จจริงของคดีก็ช่วยให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถทําหน้าทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้อย่างมาก ดงันัน้ ในการพฒันากฎหมายหากสามารถนําความรูจ้าก
ศาสตรต่์างๆ เหล่านัน้มาใชอ้ยา่งเหมาะสมกจ็ะเกดิประโยชน์ต่อสงัคมมากยิง่ขึน้ 

  




