
 

1. ความนํา 

 การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการทางความคิดดาน
เศรษฐศาสตรจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแบบพ้ืนๆ ในยุคสมัยของสังคมท่ีเรียบงาย
ทางเศรษฐกิจโดยเริ่มต้ังแตแนวคิดทางเศรษฐกิจของสังคมชนเผาท่ีระบบเศรษฐกิจเปน
แบบพอเพียง แนวคิดทางเศรษฐศาสตรพัฒนาสลับซับซอนเพ่ิมข้ึนตามพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีถือไดวาเปนลัทธิเศรษฐกิจ
หรือสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรนาจะเร่ิมข้ึนในสมัยราชวงศฮิบรู ซ่ึงไดแกสํานักคิด
ของนักสอนศาสนานอกรีต แลวมาเจาลัทธิทางความคิดดานเศรษฐศาสตรของซีโนฟอน 
พลาโต และอริสโตเติล ในสมัยกรีก ความคิดของโทมัส อควินัส และนิโคล เจโรเมในยุค
กลาง จนกระท่ังถึงลัทธิพาณิชยนิยมท่ีถือเปนรุงอรุณของลัทธิทุนนิยม ยุคการสถาปนา
เศรษฐศาสตรการเมืองและยุคลัทธิธรรมชาตินิยมท่ีถือเปนตนกําเนิดเศรษฐศาสตรท่ีเปน
ศาสตรอยางแทจริงและเปนท่ีมาของลัทธิคลาสสิกส สํานักคิดทางเศรษฐศาสตรเกิดข้ึน
ตอเน่ืองเรื่อยมาจนยุคปจจุบัน 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรหรือลัทธิเศรษฐกิจมีเจาความคิดหรือสํานักคิด
มากมาย แนวคิดเหลาน้ีพัฒนาการมากับพัฒนาการทางสังคม และเปนแนวคิดท่ีสอด
ประสานกับปรากฏการณดานเศรษฐกิจ กรอบประเพณีและจารีตทางสังคม การเมือง 
และปรัชญาสังคมในยุคสมัยท่ีแตกตางกัน การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจไดรับ
ความนิยมอยางสูงเม่ือส้ินศตวรรษที่ 19 ถึงเร่ิมตนศตวรรษที่ 20 โดยประเทศฝร่ังเศส
เปนประเทศแรกที่ใหความสําคัญกับการศึกษาดานลัทธิเศรษฐกิจ ตามดวยประเทศ
อังกฤษ และอเมริกาตามลําดับ ปจจุบันวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามี
ความสําคัญกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมปลายมาก เพราะเปนแนวคิด
ข้ันพื้นฐานท่ีสามารถนําไปกําหนดนโยบายไดและเปนท่ีมาของทฤษฎี หลักการ การ
วิเคราะห เคร่ืองมือ และวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรกระแสหลักในปจจุบัน  

บทที่ 1 
ธรรมชาติและความสัมพันธกับศาสตรดานสังคมศาสตร 



 

 การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ มีความแตกตางจากการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร ในประเด็นท่ี การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหม จะเนนไปที่ทฤษฎี 
กฎ หลักการ เทคนิค และเครื่องมือในการวิเคราะห หรือใหความสําคัญกับ
การศึกษาเชิงปริมาณมากเกินไป ซ่ึงอาจเปนผลเสียกับนักศึกษาดวยเหตุผล คือ 

 ประการแรก การศึกษาแตกรอบทฤษฎีสมัยใหมอาจทําใหนักศึกษาบริโภค
ทฤษฎีมากเกินไปจนลืมธรรมชาติของหลักคําสอนในเชิงปฏิบัติ เพราะนักศึกษาขาด
ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหเชิงทฤษฎี กับการกําหนดนโยบาย พูดอีกนัยหน่ึงคือ 
ขาดธรรมชาติมุมมองของความเปนเศรษฐศาสตรการเมือง  

 ประการที่สอง นักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหมอาจขาดมุมมองในประเด็น
ท่ีวา วิชาเศรษฐศาสตรพัฒนาข้ึนมาจากกระแสความคิดของมนุษยปุถุชนธรรมดาท่ัวไป 
อาจทําใหนักศึกษาขาดหลักคิดดานปรัชญาและวิธีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักคิดทาง
เศรษฐศาสตรตางๆ  

 วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจยังมีความแตกตางจากวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ใน
เร่ืองรูปแบบ เน้ือหา และจุดประสงคของการศึกษา ขณะเดียวกันวิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจมีพัฒนาการมาพรอมกับพัฒนาการทางสังคม วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึง
สัมพันธกับศาสตรดานสังคมศาสตรแทบทุกสาขาวิชา แตท่ีน่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธ
กับบางวิชาเทาน้ัน ซ่ึงเปนเน้ือหาสําหรับการศึกษาในบทนี้ 

2. ความแตกตางระหวางลัทธิเศรษฐกิจและวิชาเศรษฐศาสตร  
2.1 พัฒนาการของลัทธิเศรษฐกิจ 

 ลัทธิเศรษฐกิจ (economic thoughts or doctrines) แรกเริ่มเดิมที 
ครอบคลุมเน้ือหาดานทฤษฎี (theories) ลัทธิหรือหลักคําสอน (doctrines) กฎ 
(laws) และหลักการ (generalization) และการวิเคราะหเชิงประยุกต (application 
analysis) เพื่อศึกษาและหาขอสรุปเกี่ยวกับปญหาและปรากฏการณดาน 
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 โดยนัยท่ีกลาวมา ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ (History of Economic Doctrines) 
จึงเปนการศึกษาหลักคําสอนหรือแนวคิดดานเศรษฐกิจของบุคคลหรือคณะ
บุคคล ซ่ึงเปนแนวคิดที่ทรงอิทธิพลในยุคน้ันๆ เพื่อแกปญหาหรือนําไปแกปญหา
หรือนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรืออุดมการณทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม โดยไมติดยึดกับกรอบทฤษฎี หลักการ เครื่องมือและเทคนิค
การวิเคราะห แตคํานึงถึง ปรากฏการณ  ปญหา และความผันแปรทางเศรษฐกิจที่
เชื่อมโยงสัมพันธและสงพลังปฏิกิริยาสัมพัทธไปยังอุดมการณ ศีลธรรม การเมือง 
ศาสนา และกรอบจารีตประเพณี  คานิยม และปรัชญาทางสังคม เปนหลักใหญ 
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การศึกษาเศรษฐศาสตรประกอบดวยสองสวน 

 สวนที่หน่ึง เปนการศึกษาท่ีมุงเนนทฤษฎีและหลักการ เคร่ืองมือและเทคนิค
การวิเคราะห (positive economics) เพ่ือตอบคําถามวา “คืออะไร (What is)”  

                                                 
1 H.L. Bhatia. History of Economic Thought (New Delhi : Vani Education Books, 1978), p.1. 
2
 ทวี  ตะเวทีกุล.ลัทธิเศรษฐกิจ (สมาคมเศรษฐศาสตร, ธรรมศาสตร, 2519), น. 1. 

3
 เร่ืองเดิม, น. 1. 
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 สวนที่สอง เปนการศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีกรอบทางอุดมการณ ศีลธรรม การเมือง 
ศาสนา จารีตประเพณี คานิยม และปรัชญาทางสังคม เปนหลักใหญ (normative 
economics) เพ่ือตอบคําถามวา “ควรเปนอะไร (What ought to be)” 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร (economic ideas) เกิดข้ึนพรอมกับพัฒนาการ
ทางสังคมท่ีไมสามารถระบุเวลาท่ีแนชัดได โดยเร่ิมแรกเปนแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร
พอเพียง (self-sufficient economy) ของสังคมชนเผา ท่ีเปนสังคมแบบเรียบงาย เปน
สังคมท่ีพึ่งพากันดานเศรษฐกิจ ไมมีการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบกันดานเศรษฐกิจ ท่ีสมัย
ตอมาเรียกสังคมดังกลาววา “สังคมอุดมคติหรือจินตสังคม (Utopia society)” 
พัฒนาการดานแนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอมาใหความสําคัญกับปญหาเรื่องทาส 
(slavery) การขูดรีดดอกเบี้ย (usury)4 การถือครองที่ดินผืนใหญของนายทุนท่ีดิน (land 
owner) และการคา (trade) และการพาณิชย (commerce) ในบางสวน   

 ยุคสมัยกรีกเมธีปราชญช่ือ ซีโนฟอน (Xenophon) และพลาโต (Plato) ไดพูด
ถึงการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทํา และอริสโตเติล (Aristotle) เร่ิมวิเคราะห
เศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบข้ึนโดยแยกเศรษฐศาสตรออกเปนเศรษฐศาสตรโดยเนื้อหาหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ (economics proper) และเศรษฐศาสตรในฐานะท่ีเปนศาสตรดาน
อุปทาน (the science of supply) อริสโตเติลวิเคราะหการคา เงินตรา และราคายุติธรรม 
และ ไดนําเสนอแนวคิด เร่ืองการเอาจริยธรรมมาควบคุมการคา อริสโตเติลถือไดวาเปนผู
วางรากฐานเกี่ยวกับลัทธิหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับราคายุติธรรม
และจริยธรรมทางการคาของอริสโตเติล ตอมาเซนตโทมัส อควินัส (Saint Thomas 
Aquinas) ไดนํามาเปนหลักการของคําสอนในกฎหมายนักบวชคริสต (Canon law) เพื่อ
ควบคุมการคาในยุคกลาง 

 พัฒนาการดานแนวคิดทางเศรษฐศาสตรดําเนินไปอยางตอเน่ือง ลัทธิเศรษฐกิจ 
ถาเปนคําสอน(doctrines) ของบุคคลหรือ คณะบุคคล นาจะเร่ิมเกิดข้ึนในยุคของราชวงศ

                                                 
4
 การขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) เปนการเรียกเอาดอกเบี้ยจากเงินกู โดยผูปลอยกูสามารถกําหนดดอกเบ้ียท่ีจะ
เรียกเก็บเอาได การขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) จึงแตกตางจากดอกเบี้ย (interest) กรณีหลังเปนการเรียกเอก
ดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

EC 214 6 



 

                                                 
5 Sir Eric Roll ใหเหตุผล ในการเรียกลัทธิเศรษฐกิจสํานักนี้วา ระบบคลาสสิกส (classical system) 
ลัทธิคลาสสิกส (classicism) หรือคณะคลาสสิกส (the classics) วาเปนแนวคําสอนท่ีแพรหลายเปนท่ี
ยอมรับ เปนระบบท่ีเปนวิทยาศาสตร เปนคณะที่ทําใหเศรษฐศาสตรเปนศาสตรแขนงหนึ่ง เปนทฤษฎีท่ี
นําไปกําหนดเปนนโยบายของรัฐ และเพ่ือชี้ใหเห็นความแตกตางกับลัทธิความคิดของสํานักคิดอื่น ดังคํา
กลาวบางตอนที่วา The classics were most successful perhaps in their representation of early 
capitalism. ...the classics were the founders of economic science. ดูใน  Eric Roll, A History of 
Economics Thought (London: Faber & Faber, Ltd., 1973), p. 139-40 และ199-20.. และ Joseph A. 
Schumpeterใหกลาววาคณะคลาสสิกสเปนการเสนอแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมโดยมุงผลกําไรและประโยชนของผูบริโภคดังคํากลาวท่ีวา “…the chief merit of the 
classics in their dispelling…the naïve idea that economic activity in the capital society…the profit 
motives… the interests of consumers…”ดูในJoseph A. Schumpeter,Can Capitalism Survive ?(New 
York: Harper & Row, Publishers, 1978), pp. 15-6. 
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 ลัทธิเศรษฐกิจมีพัฒนาการมาสองแนวทาง แนวทางที่หน่ึงคือ เศรษฐกิจท่ี
เปนอยูมีกรอบและสถาบันทางเศรษฐกิจของตนเอง และยังมีขอบเขตเพ่ือการสํารวจ
ตรวจสอบท่ีลึกซ้ึงและเขมขน ซ่ึงจะนําไปสูหลักการพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหและสราง
ทฤษฎีตอไป อีกแนวทางหนึ่งคือ ความเปนพลวัตของเศรษฐกิจ นําไปสูหลักการ
พื้นฐานเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ความเปนพลวัตของระบบเศรษฐกิจน้ีเอง เปนความทา
ทายของนักคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีตองการแสวงหาคําตอบใหได ความเปนพลวัตของ
ระบบเศรษฐกิจนํามาซ่ึงประเด็นปญหาและปรากฏการณท่ี สลับซับซอน นํามาซ่ึงความ
ตองการเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะหท่ีใหมๆ และดีกวาเดิม  ท้ังน้ีเพื่อใหครอบคลุม
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจท่ีกวางข้ึน วัตถุประสงคการศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ก็เพื่อใหครอบคลุมแงมุมของพัฒนาการดานเศรษฐศาสตรทั้งสองประการคือ 
บทบาทและความเติบโตดานกรอบทฤษฎีที่เดนๆ และ นโยบายที่นักคิดทาง
เศรษฐศาสตรแตละสํานัก (a school of economics or economists)6 อธิบายให
ไว รวมถึงคุณูปการที่นักเศรษฐศาสตรไดใหไวในแตละบริบทของสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐศาสตร 

                                                

2.2 เน้ือหา และวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

 เศรษฐกิจเปนปรากฏการณท่ีเปนพลวัต (dynamic phenomena) วิชา
เศรษฐศาสตรจึงเปนศาสตรพลวัต (dynamic science) เม่ือสังคมเปลี่ยน เศรษฐศาสตร
จะมีคําถามใหมๆ เกิดข้ึนเสมอ เศรษฐศาสตรมีจุดเดนอยูในตัวเอง คือความมีเหตุมี
ผล (causes) หรือมีตรรกะ (rationality) ที่สามารถหาขอสรุป ตอบคําถามและ
วิเคราะหปรากฏการณและปญหาที่เกิดข้ึนได วิชาเศรษฐศาสตรจึงเปนศาสตรดาน

 
6
 สํานักคิดทางเศรษฐศาสตร Allen G. Gruchy อธิบายวา หมายถึงกลุมบุคคลท่ีมีความคิดเปนวิทยาศาสตร
และผลงานของพวกเขาสะทอนใหเห็นความเฉลียวฉลาด หลอหลอมเปนหนึ่งเดียวกันทางความคิด ความ
เฉลียวฉลาดที่เปนเอกภาพทางความคิดน้ีเอง เปรียบไดกับตนน้ําของน้ําตกท่ี ไหลอยางเปนเอกภาพไป
หลอมรวมเปนความคิดทางเศรษฐศาสตร ความเปนเอกภาพทางความคิดไดรวบรวมมวลสมาชิกของสํานัก
เศรษฐศาสตรแตละสํานักใหสะทอนออกมาซึ่งกรอบการวิเคราะห ทฤษฎีเชิงจิตวิทยา และวิธีการท่ีเปน
วิทยาศาสตร ซึ่งท้ังสามประเด็นหลังนี้เปนจุดเดนของผลงานของแตละสํานัก ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปน
อัจฉริยะดานวิชาการไดอยางชัดเจนดูใน H.L. Bhatia. เร่ืองเดิม.  น. 2.    
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 เน่ืองจากเศรษฐศาสตรเปนศาสตรท่ีเปนพลวัต หวงเวลาที่เปลี่ยนไป กรอบ
ความคิด ทฤษฎี คําสอน เคร่ืองมือ และเทคนิคทางเศรษฐศาสตรจึงแปรเปลี่ยนไป 
ประเด็นน้ีตองตระหนักและยอมรับวา ในบริบทท่ีหลากหลาย ระบบความคิดทาง
เศรษฐศาสตรก็หลากหลายตาม โดยเน้ือหาการศึกษาเศรษฐศาสตรจะคํานึงถึง 

 ประการแรก เศรษฐศาสตรในฐานะที่เปนศาสตร จะหาขอสรุปดานปญหา
เศรษฐกิจ และขอสรุปทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงตองมองภาพองครวม และความเช่ือมโยง
สัมพันธซ่ึงกันและกันทั้งปญหาและขอสรุป 

 ประการที่สอง เศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับทฤษฎีและหลักการ ท่ีเช่ือมโยงไปสู
ธรรมชาติของปญหาทางเศรษฐกิจ และการสนองตอบของหนวยเศรษฐกิจตางๆ เชน 
ปจเจกชน ครัวเรือนหนวยผลิต ผูบริโภค แรงงาน และอื่นๆ ซ่ึงตองแยกแยะ จัดกลุม และ
หาขอสรุปท่ีแทจริงและเปนไปได 

 ประการที่สาม เศรษฐศาสตรยังคํานึงถึง “ประสิทธิภาพ (efficiency)” ของ
ระบบเศรษฐกิจในดานการผลิต การจําหนายจายแจกสินคาและบริการ กลาวคือ การ
ประดิษฐกรรม โภคกรรม วิภาคกรรม และการปริวรรตกรรม ตองคํานึงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรดวย 

 ประการที่สี่ วิชาเศรษฐศาสตรมีวิธีการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงขอสรุปสอง
แนวทางคือ 

 วิธีการวิเคราะหการอนุมานแบบอุปนัยหรือ inductive method เปน
การศึกษาวิเคราะหจากเหตุการณทางเศรษฐกิจเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (specific 
economic phenomena) แลว induce ข้ึนไปหาทฤษฎีหรือหลักการทั่วไป (theory 

                                                 
7
 ดูในทวี  ตะเวทีกุล. เร่ืองเดิม.. น.4-8..    
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แผนภูมิ 1.1 : การวิเคราะหการอนุมานแบบอุปนัยหรือ inductive method 

 

ตัวอยางเชน อุปสงครวม (aggregate demand) ของระบบเศรษฐกิจลดลง ทํา
ใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทําใหระดับรายไดและการมีงานทํา
ตกตํ่า ระดับรายไดและการมีงานทําท่ีตกตํ่า เกิดจากการลงทุนลดลง การลงทุนท่ีลดลง 
เกิดจากอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เกิดจากปริมาณเงินลดลง 
ปริมาณเงินท่ีลดลง เกิดจากการขาดดุลการชําระเงิน จึงสรุปไดวา อุปสงครวมท่ีลดลง 
เกิดจากการขาดดุลการชําระเงิน เปนตน 

Theory and General Solution 

Specific Economic 
Problems or Phenomena 

Inductive Method Empiricalism 
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 วิธีการวิเคราะหการอุปมานแบบนิรนัยหรือ deductive method ซ่ึงเปน
การศึกษาจากทฤษฎีหรือหลักการใหญ (theory and general) แลว deduce ไปหา
เหตุการณทางเศรษฐกิจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง (specific economic 
phenomena) หรือ  deduceไปหาประเด็นทางเศรษฐกิจปญหาใดปญหาหน่ึง 
(specific economic problems) แลวสรุปเหตุการณหรือประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจน้ัน ตามหลักการหรือทฤษฎีที่ต้ังไว น่ันคือ เปนการวิเคราะหดวยการเลือก
เอาทฤษฎีหรือหลักการทั่วไปเปนตัวต้ัง แลวเช่ือมสัมพันธไปยังสาเหตุและหรือปญหาใด
ปญหาหน่ึง  กระบวนการปฏิกิริยาสัมพัทธระหวางพลังทางเศรษฐกิจจะถูกกําหนดข้ึนมา
บนพ้ืนฐานของทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ (rules) ซ่ึงเปนวิธีการคนหาขอเท็จจริง
แบบอางอิงหลักการหรือทฤษฎี (abstract) กลาวคือ ปญหา และปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนสอดคลองกับทฤษฎีหรือหลักการใหญทางเศรษฐกิจ 

แผนภูมิ 1.2 : การวิเคราะหการอุปมานแบบนิรนัยหรือ deductive method 

 

 ตัวอยางเชน การขาดดุลการชําระเงิน ทําใหปริมาณเงินลดลง ปริมาณเงินท่ี
ลดลง ทําใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น ทําใหการลงทุนลดลง การ
ลงทุนท่ีลดลง ทําใหระดับรายไดและการมีงานทําตกตํ่า หรือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าทําใหอุปสงครวม (aggregate demand) ลดลง จึงสรุปไดวา การ
ขาดดุลการชําระเงินทําใหอุปสงครวมลดลง เปนตน 

Theory and General 

Specific Economic 
Problems or Phenomena 

deductive Method Abstract 

Solution 
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 เศรษฐศาสตรที่เปนศาสตรโดยเนื้อหาหรือคุณลักษณะเฉพาะ จะครอบคลุม 
ทฤษฎี และหลักการ ทําใหสามารถวิเคราะหเ พ่ือหาขอเท็จจริงของปญหาหรือ
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจได ท้ังวิธีการวิเคราะหการอุปมานแบบอุปนัยหรือ 
inductive method เพ่ือใหไดขอเท็จจริงจากผลการศึกษา (empiricalism) และ
วิธีการวิเคราะหการอนุมานแบบนิรนัยหรือ deductive method เพ่ือใหได
ขอเท็จจริงจากการอางหลักการและทฤษฎี (abstract) อยางไรก็ตาม การวิเคราะห
ท้ังสองแบบจะเปนที่ยอมรับและนาเช่ือถือ ตอเม่ือมีกฎเกณฑ ทฤษฎี และหลักการ และมี
การใชเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีเปนที่ยอมรับ 

 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร จึงเปนศึกษาความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ  ซ่ึง
เกิดข้ึนเองระหวางบุคคลซ่ึงอาศัยอยูรวมกันเปนหมูคณะ  มิไดมุงท่ีจะพิจารณาในแงทาง
ศีลธรรมจรรยาหรือในทางปฏิบัติ  หรืออีกนัยหน่ึง  วิชาเศรษฐศาสตรกลาวมุงถึงแต
ขอเท็จจริงเทาท่ีปรากฏเทาน้ัน8 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรลักษณะนี้ เปนศึกษาเพื่อให
ไดขอเท็จจริงตามทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ โดยมี เทคนิค เคร่ืองมือ และกรอบการ
วิเคราะหท่ีแนนอน ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญในเชิงปริมาณหรือเปนการศึกษาท่ี
เรียกวา positive economics  

 ขณะท่ีการศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ เปนการศึกษาลัทธิหรือแนวคําสอน
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ดานเศรษฐกิจ เพ่ือแกปญหาหรือนําไปแกปญหาหรือนําไป
ปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรืออุดมการณท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
โดยไมติดยึดกับกรอบทฤษฎี หลักการ เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห แตคํานึงถึง 
ปรากฏการณ  ปญหา และความผันแปรทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงสัมพันธและสงพลัง
ปฏิกิริยาสัมพัทธไปยังอุดมการณดาน ศีลธรรม การเมือง ศาสนา กรอบจารีตประเพณี  
คานิยม และปรัชญาทางสังคม เปนหลักใหญ หรือเปนการศึกษาท่ีเรียกวา normative 
economics 

                                                 
8
 รายละเอียดดูใน.  เรื่องเดียวกัน..  น. 4  -  8.  

 

EC 214 12 



 

3. ความแตกตางระหวางประวัติศาสตรเศรษฐกิจและประวัติลัทธเิศรษฐกิจ 

 วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ (The History of Economics Thoughts) ถาดูอยาง
ผิวเผินจะเห็นวา แทบไมมีความแตกตางจากวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ (The History 
of Economics) แตถาดูจากรากศัพทจะเห็นวา มีความแตกตางของคําวา ประวัติลัทธิ 
และประวัติศาสตร  

 ประวัติศาสตร (History) เปนการจดบันทึกเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในอดีต หรือ
ประวัติศาสตรเปนการมองยอนหลัง (backward-looking) แตมนุษยสามารถตัดสินใจได
วาท่ีเขาเห็นและเปนอยู เขาเปนอยางไรมากอน ประวัติศาสตรคือเร่ืองราวของมนุษยชาติ 
ถามนุษยเขาใจประวัติศาสตรของตนเอง มนุษยก็จะไมลืมตัว9 ประวัติศาสตรจึงเปนการ
จดบันทึกเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในอดีต วาเกิดจากสาเหตุอะไร สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม อยางไร เพ่ือเปนอุทาหรณสําหรับคนรุนปจจุบันและอนาคต วาควร
กระทําหรือหลีกเลี่ยงการกระทํา หรือเลือกแนวทางอื่น เหมือนคํากลาวที่วา อยาเดินซํ้า
รอยประวัติศาสตรหรือประวัติศาสตรคือบทเรียน  เปนคํากลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงไมให
กระทําในสิ่งท่ีไมดีหรือส่ิงท่ีผิดพลาดมากอน ใหประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีกวา ในทาง
กลับกัน ในอดีตก็มีส่ิงท่ีดีงามเกิดข้ึนเชนเดียวกัน ควรที่คนรุนปจจุบันและอนาคตจะเอา
เยี่ยงอยาง เปนตนวา การกระทําท่ีแสดงออกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ  
รวมท้ังหลักคําสอนของศาสดาท่ีมนุษยควรประพฤติปฏิบัติตาม  ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ จึงเปนการจดบันทึกเรื่องราวดานเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในอดีต วาเกิดจาก
สาเหตุอะไร สงผลกระทบอยางไร พัฒนาการทางเศรษฐศาสตรเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตมาสูปจจุบันไดอยางไร 

 ประวัติลัทธิ (history of doctrines) เปนการจดบันทึกเรื่องราวของคําสอน 
(doctrines) หรือแนวคิด (ideas) ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอิทธิพลในยุคน้ันๆ 
และยังทรงอิทธิพลมาถึงปจจุบันและอาจจะในอนาคตดวย ประวัติลัทธิจึงเปนเร่ือง

                                                 
9 See in R. B. Ekelund , Jr. and R. F. Herbert. A History of Economic Theory and method (New 
York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990), p. 4. 
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 สํานักความคิดเหลาน้ี แตละสํานักมีกรอบความคิดหรือประเด็นทาง
ความคิดท่ีแตละสํานักพัฒนาข้ึนมาเอง แตละสํานักมีรูปแบบในการนําเสนอเหตุผล
หรือขอเท็จจริงเพื่อความเชื่อถือที่แนนอน และมีความเหมาะสมเพื่อการตัดสินใจ 
และนําไปใชโดยคณะผูสนับสนุน มีการชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางทฤษฎีของ
สํานักตนเองกับทฤษฎีของสํานักคูแขง เปนตนวา การขัดแยงทางความคิดของนัก
เศรษฐศาสตรสํานักเคนส (Keynesian school) และสํานักการเงินนิยม (monetarist 
school) ในเร่ืองของการกําหนดขึ้นเปนรายไดประชาชาติและการแกปญหาเศรษฐกิจ 
สํานักเคนสใหความสําคัญกับนโยบายการคลัง สํานักการเงินนิยมใหความสําคัญกับ
นโยบายการเงิน เปนตน อยางไรก็ตาม แตละสํานักมีโครงสรางหลักดานขอสรุปและ
ทฤษฎี โดยไมจําเปนตองทดสอบ หรือพิสูจนวาจริงหรือเท็จ ดังท่ี D. Mair and A. G. 
Miller กลาววา11 
                                                 
10

 John K. Ingram. A History of Political Economy(Political Economy Website: 1988), Ch. 1, p.2 
11 D. Mair and A. G. Miller. An Introduction to Comparative School of Thought in Economics 
(Vermont : Edward Elgar Publishing Company, 1992), p. 12. 
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 “Each school has a set of themes which it develops. Each school relies 
on a specific type of evidence, which is appropriate to the criteria applied by the 
adherents of the school in choosing between competing theories. Each school 
has a body of conclusions, of as-yet-untested, or not-yet-refuted, theories.” 
เหลาน้ีคือจุดเดนของสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตร 

 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ (History of Economic Doctrines) จึงเปน
การศึกษาหลักคําสอนหรือแนวคิดดานเศรษฐกิจของบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึง
เปนแนวคิดที่ทรงอิทธิพลในยุคน้ันๆ เพ่ือแกปญหาหรือนําไปแกปญหาหรือนําไป
ปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรืออุดมการณทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม โดยไมติดยึดกับกรอบทฤษฎี หลักการ เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห 
แตคํานึงถึง ปรากฏการณ ปญหา และความผันแปรทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง
สัมพันธและสงพลังปฏิกิริยาสัมพัทธไปยังอุดมการณ ศีลธรรม การเมือง ศาสนา 
และกรอบจารีตประเพณี  คานิยม และปรัชญาทางสังคม เปนหลักใหญ 

 ทวี  ตะเวทีกุล ใหความหมายวา ลัทธิเศรษฐกิจ(economic doctrines or 
thoughts) หมายถึงแนวความคิดหรือหลักการของบุคคลผูหน่ึงผูใด ใชสําหรับแกไขหรือ
เปนแนวทางปฏิบัติแกปญหาอันหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ หลักท้ังหมดซ่ึงนัก
เศรษฐกิจไดคิดวางไว เพื่อใชแกปญหาเศรษฐกิจอันใดอันหน่ึงหรือเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติแกประดิษฐกรรม โภคกรรม วิภาคกรรม ปริวรรตกรรม แหงเศรษฐทรัพยในรัฐใด
รัฐหน่ึง12 

 ลัทธิเศรษฐกิจหรือลัทธิทางเศรษฐศาสตร จึงคือเคาโครงของแนวคิดและ
หลักการทางเศรษฐศาสตร แนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะเปนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
ของสํานักใดสํานักหน่ึงก็ตาม แนวคิดดังกลาวไดกลายมาเปนลัทธิเศรษฐกิจ และลัทธิ
เศรษฐกิจไดกลายเปนกระบวนการที่นําไปสูแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อยางไรก็
ตาม ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ (history of economic thoughts) โดยพ้ืนฐานแลว มิใชประวัติ
แนวคิดทางเศรษฐกิจ (history of economic ideas) แตเปนประวัติของเศรษฐศาสตร 
                                                 
12

 ทวี  ตะเวทีกุล.เร่ืองเดิม. น. 1.    
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 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจึงอาจกลาวไดวา เปนการบันทึกจุดเดนของลัทธิ
เศรษฐกิจและติดตามพัฒนาการของลัทธิเศรษฐกิจ เปนตนวา พัฒนาการของลัทธิการคา
เสรี เศรษฐศาสตรสวัสดิการ หรือทฤษฎีอรรถประโยชน เปนตน  ขณะท่ีการศึกษาวิชา
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจจะมีเน้ือหาสาระที่เดนๆ คือ: 

 ประการแรก สํานักคิดทางเศรษฐศาสตรมีประเด็นทางความคิดท่ีชัดเจน มี
รูปแบบการในการนําเสนอเหตุผลเพื่อความเช่ือถือท่ีแนนอน มีความเหมาะสมเพื่อการ
ตัดสินใจ และนําไปใชช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางทฤษฎีของสํานักตนเองกับทฤษฎี
ของสํานักคูแขง  แตละสํานักมีโครงสรางหลักของขอสรุปและทฤษฎี โดยไมจําเปนตอง
ทดสอบ หรือพิสูจนวาจริงหรือเท็จ 

 ประการที่สอง เปนการศึกษาสํานักทางความคิด (school of thought) เชน 
สํานักคลาสสิกส (classical school) สํานักประวัติศาสตร (historical school) สํานักยูโท
เฟยสังคมนิยม (utopia socialist) สํานักเคนส (Keynesian school) สํานักมารจินัลลิสต 
(marginalist) สํานักออสเตรีย (Austrian school) สํานักโลซาน (Lausanne school) เปนตน 

 ประการที่สาม ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการศึกษาวิเคราะหหลักคําสอนของ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่สรางคุณูปการนําความกาวหนามาสูวิชาเศรษฐศาสตร หรือเปน
วิธีคนหาปรากฏการณและปญหาทางเศรษฐกิจ (economic problem and phenomena) 
ดวยการตรวจสอบแบบหาขอเท็จจริงจากผลการศึกษา (empiricalism) และหรือจากการ
อางอิงหลักการหรือทฤษฎี (abstract) การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ จึงเปน
การศึกษาระบบทางความคิดท่ีหลากหลาย 

 ประการที่สี่ ศึกษาการประยุกตลัทธิหรือหลักคําสอนไปกําหนดนโยบายดาน
เศรษฐกิจแหงรัฐ เชน นโยบายทางเศรษฐกิจในการสรางรัฐชาติสมัยพาณิชยนิยม 
นโยบายการคาเสรียุคคลาสสิกส เปนตน 
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 ประการที่หา การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการศึกษาลัทธิ หรือหลัก
คําสอนเพื่อนําไปแกปญหาหรือนําไปปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหรืออุดมการณท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  

4. ลัทธิเศรษฐกิจกับความสัมพันธกับศาสตรแขนงอ่ืน 

4.1 ความสัมพันธกับวิชาประวัติศาสตร 
 ถาประวัติศาสตร (history) เปนการจดบันทึกเร่ืองราวของมนุษยชาติ ท่ีเกิดข้ึน 
ในอดีต หรือประวัติศาสตรเปนการมองยอนหลัง (backward-looking) เปนการมอง
ยอนหลังไปเหลียวดูเหตุการณของมนุษยชาติ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และสถาบันทางสังคมอื่น ประวัติศาสตร ยังแสวงหาคําตอบ เพ่ือ
ทราบเหตุและผลของเหตุการณในอดีตท่ีเกิดข้ึนรูปแบบทางความคิดและการจัดองคกร
ของมนุษย แสวงหาพลังท่ีบังคับใหมนุษยกระทําในส่ิงท่ียิ่งใหญ และเหตุผลของ
ความสําเร็จและความลมเหลว จะเห็นวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนการบันทึกประวัติศาสตร
องครวม หรือประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ ในทุกมิติของพฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต13 การศึกษาประวัติศาสตรเฉพาะเร่ืองจึงเปนอนุเสทของประวัติศาสตรองครวม 
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนอนุเสทของประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
เปนอนุเสทของประวัติศาสตร ประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับประวัติศาสตร   

 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการจดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับลัทธิคําสอนหรือแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตรท่ีเกิดข้ึนสอดคลองกับปรากฏการณทางสังคมในอดีต วาเกิดจาก
สาเหตุอะไร สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมืองและสถาบันทางสังคมอื่นอยางไร และ
แนวคิดหรือลัทธิเศรษฐกิจจะแกปญหาอยางไร และเหตุการณของมนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต และสงผลกระทบตอสถาบันสังคม สวนใหญเปนเหตุการณทางเศรษฐกิจ และ
เหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน สวนใหญเปนผลพวงที่เกิดจากแนวคิดหรือหลักคําสอน
หรือลัทธิเศรษฐกิจ  

                                                 
13

 E  M. Burns,, R. E. Lerner and S. Meacham. Western Civilizations (New York : W. W. Norton 
&Company, Inc., 1984), p. 4. 
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 แนวคิดของนักสอนศาสนาซีมิติกส นํามาซ่ึงการตอตานการขูดรีดดอกเบี้ยและ
การครอบครองผืนดินขนาดใหญ แนวคิดของพลาโตที่ใหชนช้ันปกครองตองปลอดจาก
การถือครองทรัพยสินสวนตน ซ่ึงตอมาคือแนวคิดแบบคอมมิวนิสต แนวคิดของ 
อริสโตเติลและคณะนักบวชคริสตกอใหเกิดการควบคุมการคาและเปนปฏิปกษกับแนวคิด
ของฝายอาณาจักร การถือครองที่ดินแบบศักดินาที่ดินหรือเจาผูครองท่ีดินในยุคกลาง
นํามาซ่ึงการผลิตแบบศักดินาท่ีดิน (manorial system) สงผลไปยังการเอารัดเอาเปรียบ
กดข่ีขมเหงชนช้ันชาวนาที่ไมมีท่ีดินทํากิน (peasant) ทาสติดท่ีดิน (serf) และทาส 
(slave) กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน และทายท่ีสุดอาณาจักรโรมัน
ก็ลมสลาย ลัทธิพาณิชยนิยมนํามาซ่ึงการลาอาณานิคมของรัฐชาติมหาอํานาจ ลัทธิธรรม
ชาตินิยมกอใหเกิดการปฏิวัติใหญในฝร่ังเศส (French revolution) ลัทธิคลาสสิกส นํามา
ซ่ึงระบบทุนนิยม กอใหเกิดความอดอยากแรนแคนของชนชั้นกรรมาชีพ และนํามาซ่ึง
สงครามระหวางชนช้ัน (class war) ตามแนวคิดของลัทธิมารก และกอใหเกิดการปฏิวัติ
ของชนช้ันกรรมาชีพในรัสเซีย จีน และคิวบา เปนตน เหลาน้ีจะเห็นวา ลัทธิเศรษฐกิจใน
แตละยุคสมัย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงบางคร้ังถึงกับลม
ลางสถาบันหลักทางสังคม เหตุการณการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติเหลาน้ีถูกบันทึกไว
ในประวัติศาสตร และมารกถือวาเศรษฐกิจสําคัญกวาการเมือง และใชหลักเศรษฐกิจเปน
ปจจัยเดียวในการอธิบายประวัติศาสตร หรือถือวาเปนพลังเดียวเปนตัวกําหนดตัวเดียว
ตอประวัติศาสตร14 วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับวิชาประวัติศาสตรอยางแนบ
แนน ดวยเหตุผลคือ 

1. การศึกษาประวัติศาสตรเฉพาะเรื่องจึงเปนอนุเสทของประวัติศาสตรองครวม 
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนอนุเสทของประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
เปนอนุเสทของประวัติศาสตร ประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับประวัติศาสตร 

2. ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการจดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับลัทธิคําสอนหรือ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

                                                 
14 สมพงษ เกษมสิน (ศ.) และจรูญ สุภาพ(ศ.). ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ:   
ไทยวัฒนาพานิช, 2520), น. 235. 
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3. ลัทธิเศรษฐกิจในแตละยุคสมัย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคม การ
เปลี่ยนแปลงบางครั้งถึงกับลมลางสถาบันหลักทางสังคม เหตุการณการเปลี่ยนแปลงของ 
มนุษยชาติเหลาน้ีถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร 

4.2 ความสัมพันธกับวิชาปรัชญา 

 วิชาปรัชญา (philosophy) คําวา philosophy มีรากศัพทมาจาก คําวา 
philosophos ท่ีเปนภาษากรีก ซ่ึงไดมาจากคําวา philo + sophos โดยท่ี philo หมายถึง
ความรักหรือการแสวงหา (love) สวน sophos หมายถึง ปญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู 
(wisdom) วิชาปรัชญา (philosophy) จึงหมายถึง การแสวงหาความรู  การคนหา
เหตุผลและกฎของความเปนจริง การต้ังคําถามเกี่ยวกับสรรพส่ิง และการดํารงอยู
ของสรรพสิ่ง การปุจฉาวิสัชนาความเชื่อพื้นฐานที่กอใหเกิดหลักคิดและหลักการ 
การวิเคราะห และสรุปเพ่ือใหไดมาซ่ึงความเปนจริงของสรรพสิ่งกระบวนการทาง
ปรัชญาดังกลาว จะมีการต้ังขอสมมติฐานลวงหนา กําหนดขอบเขต และความ
เปนไปได  วิเคราะหและสรุปเพื่อใหไดมาซ่ึงความเปนจริงของสรรพสิ่ง  

 วิชาปรัชญา จึงเกี่ยวพันกับองคความรูท้ังมวลกับจุดประสงคแหงเหตุผลของ
มนุษย วิชาปรัชญาจําแนกเปนอภิปรัชญา (metaphysics) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต
ความเปนจริง การดํารงอยูของสรรพสิ่ง และจุดประสงคแหงเหตุผลของมนุษย 
อภิปรัชญา (metaphysics) จึงเกี่ยวของกับศาสตรท่ีตองการคนหาความเปนจริงของ
สรรพส่ิงมากมาย เปนตนวา วิชาจิตวิทยา (psychology) ตรรกวิทยา (logic) จริยศาสตร
(ethics) จิตศาสตร (mental philosophy) ศาสตรวาดวยหลักแหงความงาม (aesthetics) 
ปรัชญาการเมือง(political philosophy) และปรัชญาเศรษฐศาสตร(economic 
philosophy) เปนตน ซ่ึงเปนการศึกษาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย และ
การดํารงอยูของสรรพส่ิง และวิชาปรัชญายังเปนศาสตรที่เปนธรรมชาติแหงความรู 
(epistemology) หรือทฤษฎีขององคความรู (theory of knowledge)เปนการศึกษา
เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรูทุกชนิดมีการต้ังคําถามเพ่ือนําไปสูกระบวนการหา
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 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนแนวคิดหรือหลักคําสอนท่ีเปนปรัชญาในตัว การศึกษา
วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ไมไดศึกษาเฉพาะเน้ือหาวิชา แตศึกษาเช่ือมโยงไปยังการ
ดํารงอยูของมวลมนุษยชาติ หรือชีวิตท่ีแทจริงของมนุษย ประวัติลัทธิเศรษฐกิจมีเหตุมี
ผล (causes) และมีตรรกะ (rationality) ในตัวเอง ประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนท่ีมาของวิชา
เศรษฐศาสตรท่ีถือเปนศาสตรหน่ึงของศาสตรทางสังคมศาสตร และเปนศาสตรท่ีเปน
พลวัต (dynamic science) การพิสูจนหาขอเท็จจริงจะโดยวิธีการหาขอสรุปจากผล
การศึกษา (empiricalism) หรือจากการอางทฤษฎีและหลักการ (abstract) วิธีหา
ขอเท็จจริงท้ังสองประการขางตนตองมีเหตุมีผลและมีตรรกะ (causes and rationality)ใน
ตัวเอง มีการตั้งขอสมมติฐาน (assumptions) กําหนดขอบเขตและความเปนไปได 
(scopes and feasibility) เพ่ือใหไดมาซ่ึงความเปนจริง (facts) ทางเศรษฐศาสตร ซ่ึง
กระบวนการการไดมาซ่ึงความจริงดังกลาว เปนการคนหาความจริงตามหลักปรัชญา    

 ปรัชญาเศรษฐศาสตรตองการพิสูจนหาขอเท็จจริงมากมาย เปนตนวา คําสอน
ของ Adam Smith ท่ีกลาววา In pursuing his own advantage each individual was 
led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.17 

                                                 
15 T. H. Torrance, “The Philosophy and Methodology of Economics,”  in  D. Mair and A. G. Miller. 
An Introduction to Comparative School of Thought in Economics (Vermont : Edward Elgar 
Publishing Company, 1992), p. 21. 
16

 Ibid., 
17 Eric Roll. Op. cit., p. 143. 
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 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงเปนสวนหน่ึงของวิชาปรัชญา แนวคิดหรือหลักคําสอน
ทางเศรษฐศาสตรของแตละสํานักคิดจึงเปนท้ังสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรและ
สํานักปรัชญาเชนท่ี H. L. Bhatia19 กลาววา ลัทธิพาณิชยนิยมเปนท้ังทฤษฎีและปรัชญา 
และกลาววา Mercantilist philosophy, doctrines, devices and practice extended to 
vast aspect…เศรษฐศาสตรพัฒนามาจากวิชาปรัชญา และคอยๆ แยกตัวออกมาเปน
ศาสตรอิสระของตนเมื่อศตวรรษที่ 19 น้ีเอง ถาความเปนศาสตรคือการคนหาความจริงท่ี
เปนระบบ วิชาปรัชญาจึงสัมพันธกับศาสตรแขนงตางๆ เชนวิชาเศรษฐศาสตร ดังท่ี T. 
S. Torranceกลาววา 20 “Economics…developed from within philosophy and only 

                                                 
18 R. B. Ekelund , Jr. and R. F. Op. cit., p. 440. 
19

 H. L. Bhatia. Op. cit., p. 16. 
20

 T. H. Torrance , Op. cit.,  p. 21. 
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 แนวคําสอนของลัทธิธรรมชาตินิยมที่ไดรับการยอมรับวาเปนลัทธิปรัชญา และ
ลัทธิเศรษฐกิจ เพราะเปนการพูดถึงระบบธรรมชาติในดานของศาสตรธรรมชาติ วิชาจริย
ศาสตร และสังคมศาสตรอื่นๆ  เหลาน้ี ตางข้ึนอยูกับการจัดระเบียบระบบของธรรมชาติ 
เพราะระเบียบธรรมชาติเปนการจัดระเบียบธรรมชาติของมวลมนุษยและธรรมชาติ
ท้ังหลายท้ังมวลใหผสมกลมกลืนกันท้ังจักรวาล ไมวาจะเปนธรรมชาติของสรรพส่ิงและ
ธรรมชาติของสังคมมวลมนุษยชาติ เชนท่ี O. H. Taylor กลาววา.21 “…a natural order 
the design of all nature and human nature, to ensure a harmonious, orderly 
functioning of both the non-human natural universe, and all human societies.” 

 จะเห็นวาเศรษฐศาสตรพัฒนามาจากวิชาปรัชญาและคอยๆ แยกออกมาเปน
ศาสตรของตัวเอง นักเศรษฐศาสตรหลายทานเปนท้ังนักเศรษฐศาสตรและนักปรัชญา
สังคมในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกส งานเขียนดาน
เศรษฐศาสตร ท้ังเกาและใหมสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพล ท่ีมีตอการวิพากษวิจารณดาน 
ปรัชญาท่ีเปนอยูในขณะนั้น และบงช้ีคุณลักษณะทางความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตรในยุค
น้ัน22 จะเห็นวาปรัชญาสัมพันธกับศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบุคคล เศรษฐศาสตรเปนศาสตร
ท่ี ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ในเชิง เศรษฐกิจ  วิชาปรัชญาจึงสัมพันธกับ วิชา
เศรษฐศาสตร วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการศึกษาสํานักทางความคิด (the school of 
thoughts) และสํานักความคิดเหลาน้ีสงผลกระทบตอสังคมและการดํารงอยูของมนุษยใน
สังคมโดยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ วิชาปรัชญาและวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงสัมพันธ
กันในมิติท่ีหลากหลาย ดวยเหตุผลคือ: 

                                                 
21

 Overton H. Taylor,  A History of Economic Thought (London: McGraw hill Book Co., 1960), 
pp. 3-4.  Quoted in H. L. Bhatia. Op. cit., p. 54. 
22

 Eric Roll. Op. cit., p. 15. 
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1. เปนวิชาที่พัฒนาการมาจากวิชาปรัชญา  
2. เจาสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรเปนนักปรัชญาเศรษฐศาสตร   
3. การคนหาความจริงทางเศรษฐศาสตรใชวิธีการเดียวกับวิชาปรัชญา  
4. วิชาเศรษฐศาสตรเปนการศึกษาพฤติกรรมการดํารงอยูรวมกันของมวล

มนุษยในทางเศรษฐศาสตร เชนเดียวกับการดํารงอยูของสรรพส่ิงตามหลักปรัชญา 

4.3 ความสัมพันธกับวิชารัฐศาสตร 
 ถาวิชารัฐศาสตร (politics or political science) หมายถึงศาสตรหรือศิลปะการ
ปกครอง วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจก็ไมสามารถแยกตัวเองเปนอิสระจากวิชารัฐศาสตรได 
เพราะ วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ นอกจากจะเปนสวนหน่ึงของวิชาเศรษฐศาสตร วิชา
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ยังเปนเศรษฐศาสตรการเมืองในตัวเอง เหมือนท่ี Jean Jacques 
Rousseau23 ใหความหมายวาเศรษฐศาสตรหรือ Economy or Oeconomy ซ่ึงมาจาก
คําวา oikos ที่หมายถึงบานเรือน( house) ผสมกับคําวา nomos ที่หมายถึง
กฎระเบียบ (law) ความหมายดั่งเดิมของเศรษฐศาสตรจึงหมายถึงการบริหาร
จัดการบานเรือนที่ชาญฉลาดและถูกตองตามกฎหมายเพื่อประโยชนรวมกันของ
สมาชิกทุกคนในครัวเรือน และความหมายน้ีถูกขยายความเพิ่มข้ึนไปเปนการบริหาร
จัดการครอบครัวขนาดใหญ  ซ่ึงหมายถึงการบริหารจัดการรัฐ ความหมายแรกหมายถึง
เศรษฐศาสตรเฉพาะสวนหรือเศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะ สวนความหมายท่ีสอง 
หมายถึงเศรษฐศาสตรท่ัวไปหรือเศรษฐศสาตรการเมือง (general or political economy) 
ดังท่ี  Jean Jacques Rousseau24 ใหความหมายไววา การบริหารบานเมืองท่ีชาญ
ฉลาดหมายถึงผูนําหรือผูปกครองตองเฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล การบริหาร
บานเมืองท่ีถูกตองตามกฎหมาย ผูนําหรือผูปกครองตองไดรับการยอมรับ หรือ ตอง
ไดรับฉันทานุมัติจากประชาชน หรือจากตัวแทนของประชาชน และเปนการบริหาร
บานเมืองเพื่อประโยชนรวมกัน (common good) ของมวลสมาชิกภายในรัฐทุกคน “The 

                                                 
23

  Jean Jacques Rousseau. A  Discourse on Political Economy. Political Economy, Website. 
24 See in Ibid. 
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เม่ือกอน การศึกษาวิชารัฐศาสตรและวิชาเศรษฐศาสตร ไมสามารถแยก
ออกเปนอิสระตอกันได ตองศึกษาควบคูกันไปหรือศึกษาเปนวิชาเดียวกัน โดยเฉพาะยุค
ของการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีปราชญเมธีไดปลดปลอยความคิดออกจากการ
ครอบงําของแนวคิดแบบเทวนิยมหรือแนวคิดของฝายศาสนจักร  ผลงานวิชาการท่ี
หลั่งไหลออกมาชวงน้ันจะเปนผลงานดานเศรษฐศาสตรการเมือง โดยเร่ิมต้ังแตยุค
พาณิชยนิยม เชน ผลงานของ Thomas Wilson, Carolus Molinaeus, Jean Bodin, 
John Hale และ Thomas Mun และในยุคการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมืองเร่ือง 
Political Arithmetick (1672) ของ Sir William Petty และเน้ือหาสวนใหญไดบรรจุอยูใน 
A treatise of Taxes and Contributions (1662), Verbum Sapienti (1664), Political 
Anatomy of Irland (1672) และใน Sir William Petty’s Quantulumcumque 
Concerning Money (1682) เปนตน หรือผลงานของ John Locke เร่ือง Two Treatise 
concerning Government (1690) ผลงานของ David Hume เร่ือง Political Discourse 
(1752) ผลงานของ Richard Cantillon เร่ือง Essai sur la nature du commerce en 
general (1755) ผลงานของ Sir James Steuart เร่ือง Principle of Political Economy 
(1767) ผลงานของ Francois Quesnay เร่ือง Tableau Oeconomique (1758) ท่ีถือเปน
หัวใจของลัทธิธรรมชาตินิยม กอนกาวไปสู The Wealth of Nations (1775) ของ Adam 
Smith ท่ีถือเปนผลงานดานการสํารวจระบบเศรษฐศาสตรการเมือง หนังสือเศรษฐศาสตร
การเมืองของนักเศรษฐศาสตรในยุคตอมา เชน The Principles of Political Economy 
and Taxation (1817) ของ David Ricardo หนังสือเร่ือง The Principles of Political 
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ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการเมืองเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักเศรษฐศาสตรใน
แตละยุคสมัย นักเศรษฐศาสตรการเมืองบางทานเก่ียวของกับการเมืองโดยตรง หรือไมก็
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายทางการเมือง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองสรางข้ึนตาม
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทางการเมืองท่ีเปนอยู25ผลงานที่กลาวขางตนทั้งหมดเปน
ผลงานดานเศรษฐศาสตรการเมือง การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงเกี่ยวของกับวิชา
รัฐศาสตรโดยตรง ดวยเหตุผลคือ: 

1. มีเน้ือหาเปนศาสตรท่ีคาบเกี่ยวซ่ึงกันและกันหรือแทบเปนศาสตรเน้ือ
เดียวกัน   

2. เศรษฐศาสตรเปนการบริหารจัดการประเทศรูปแบบหน่ึง   
3. เศรษฐศาสตรเปนการบริหารจัดการประเทศท่ีไดรับฉันทานุมัติจากประชาชน  
4. เศรษฐศาสตรเปนการบริหารจัดการประเทศเพื่อประโยชนสุขรวมกันของ

มวลสมาชิกในสังคม 

                                                 
25

 See in Eric Roll. Op. cit., p. 15. 
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5. เศรษฐศาสตรเปนการบริหารจัดการประเทศเพื่อสนองตอบเจตนารมณ
สาธารณะหรือเจตนารมณท่ัวไป  

 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึงเปนเศรษฐศาสตรการเมือง วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจึง
ไมสามารถแยกตัวเปนอิสระจากวิชารัฐศาสตรโดยส้ินเชิง จึงถือวาวิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจสัมพันธกับวิชารัฐศาสตรอยางแนบแนนที่สุด  

4.4 ความสัมพันธกับวิชากฎหมาย 

 กฎหมายบัญญัติใหบุคคลรักษาไวซ่ึงสิทธิของตนเองและละเวนการกระทําท่ีจะ
ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การไดมาซ่ึงสิทธิของบุคคลในทางเศรษฐศาสตรถือวาบุคคล
ใชแรงงาน (labor) แลวไดคาจาง (wages) แรงงานมนุษยท่ีรางกายปกติและมีชีวิตอยูจึง
จะทํางานหาเงินและมีทรัพยสินได ชีวิตของมนุษยจึงเปนท่ีมาของแรงงาน แรงงานเปน
ท่ีมาของทรัพยสิน ชีวิตของมนุษยจึงเปนทรัพยสิน กฎหมายจึงตองคุมครองชีวิต 
รางกายและทรัพยสินของบุคคล  

 สมัยอาณาจักรบาบิโลนเมื่อประมาณ 2,000 ปกอนคริสตกาล กษัตริยฮัมมูราบี 
(Hammurabi) ท่ีถือเปนกษัตริยผูใหกําเนิดกฎหมาย ไดบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
สัญญาตางๆ การซื้อการขาย พันธบัตร ต๋ัวสัญญาใชเงิน จะเห็นวากฎหมายสวนใหญ
เกี่ยวของกับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายดังกลาวตอมากลายเปนบทบัญญัติของ
กฎหมายตางๆ ของชาวสุเมเรียน และเปนหลักกฎหมายพ้ืนฐานของกฎหมายชาวซีไมท 
ชาวบาบิโลน ชาวอัสซีเรียน ชาวชาลด และชาวฮิบรู สมัยยุคโรมัน ไดบัญญัติกฎหมาย 
12โตะท่ีเปนกฎหมายลายลักษณอักษรช้ินแรกของโรมัน เม่ือ 450 ปกอนคริสตกาล เปน
กฎหมายท่ีรวบรวมสิทธิและหนาท่ีของชาวโรมัน มีเน้ือหาเกี่ยวกับ ครอบครัว พินัยกรรม 
การสืบมรดก ทรัพยสิน สัญญา และละเมิด26 จะเห็นวากฎหมายบาบิโลนก็ดี หรือ
กฎหมายโรมันก็ดี ตางเปนกฎหมายที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

                                                 
26

 ดูใน ดวงจิต กําประเสริฐ. ประวัติศาสตรกฎหมาย (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด 2530), น. 123 
– 6. และ น.127 – 44 
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 จักรวรรดิโรมันถือเปนจักรวรรดิกฎหมาย และในทางเศรษฐศาสตรกฎหมาย
โรมันคือสัญลักษณของสถาบันทุนนิยมในยุคท่ีลัทธิทุนนิยมเริ่มกอตัว และนักบวชคริสต
ยุคกลางมองวา เศรษฐศาสตรคือแกนหรือโครงสรางหลักของกฎหมาย แมจะมิใช
กฎหมายที่เปนวิทยาศาสตร แตเปนกฎหมายดานศีลธรรมจรรยา ที่จะประกันได
วากิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับการบริหารจัดการที่ดี27 “Economics to them 
(Canonists) meant a body of laws, not in the sense of scientific laws, but in that 
of moral precepts designed to ensure the good administration of economic 
activity.” 

 วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเกี่ยวของกับกฎหมายนับต้ังแตการบัญญัติกฎหมาย
ในยุคเร่ิมแรกเปนตนมา ยุคสมัยกรีก ท่ีกําหนดใหพลเมืองกรีกหน่ึงคนสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินไดเพียงหน่ึงแปลง และมีทรัพยสินไดไมเกินส่ีเทาของมูลคาท่ีดิน ยุค
สมัยโรมันท่ีกฎหมายถือเปนตนกําเนิดของลัทธิทุนนิยม ยุคสมัยลัทธิพาณิชยนิยมท่ีให
สิทธิผูกขาดทางการคากับบริษัทการคาขนาดใหญ ใหอํานาจรัฐเพ่ือปกปอง กํากับดูแล
อุตสาหกรรม และในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใชกฎหมายเพ่ือการปกปองอุตสาหกรรม 
กฎหมายขาวโพด (corn laws) ของอังกฤษ หรือกฎหมายขาวของไทย เปนตน 

 การบัญญัติกฎหมายใดๆ ไมวาจะเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพง 
กฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายปองกันการ
ผูกขาดตัดตอน กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง กฎหมายมรดก กฎหมายแรงงาน 
เหลาน้ี ลวนสัมพันธกับสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบุคคล สิทธิ และกรรมสิทธิ์น้ีจะไปสัมพันธ
กับแรงงาน การใชแรงงานจะไดคาจางเปนการตอบแทน คาจางจึงคือรายไดท่ีจะนํามาซ่ึง
สิทธิและกรรมสิทธิ์ของบุคคลในเร่ืองชีวิตและทรัพยสิน กฎหมายจึงสัมพันธกับการ
ประดิษฐกรรม วิภาคกรรม โภคกรรม และปริวรรตกรรมแหงเศรษฐทรัพย ซ่ึงเปนเน้ือหา
ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร เน้ือหาวิชาเศรษฐศาสตรพัฒนามาจากวิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจ วิชากฎหมายจึงสัมพันธกับวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  

                                                 
27 E. Roll. Op. cit., p. 38. 
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 การบัญญัติกฎหมายยังครอบคลุมเปาหมายเศรษฐกิจคือ การจัดสรรทรัพยากร 
การกระจายรายได การเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การดํารงอยูของรัฐตองมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเงินการคลังและงบประมาณ
ของประเทศ เชน พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
และกฎหมายงบประมาณถือเปนกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารประเทศ ถาราง
กฎหมายงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปไมผานสภา รัฐบาลตองลาออกหรือไมก็ตองยุบสภา เพราะไมมีความชอบธรรมที่
จะไปใชจายเงินของประชาชน กฎหมายท้ังหลายทั้งปวงที่ตราข้ึน จึงมีเน้ือหาท่ีเปนโครง
รางทางเศรษฐกิจท่ีซอนอยูภายในและที่บัญญัติไวอยางเปดเผย  

 ลัทธิเศรษฐกิจหรือแนวคิดทางเศรษฐกิจจะกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ
ดานเศรษฐกิจ และนโยบายการบริหารประเทศตองตราเปนกฎหมายหรือท่ีเรียกวา 
พระราชบัญญัติ วิชากฎหมายจึงไมสามารถแยกจากวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเศรษฐศาสตร
จึงสัมพันธกับวิชากฎหมายในมิติท่ีหลากหลาย วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนวิชาท่ี
เปนอนุเสทของวิชาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสัมพันธกับกฎหมาย วิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจจึงสัมพันธกับวิชากฎหมาย ดวยเหตุผลคือ 

1. กฎหมายคุมครองสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบุคคล สิทธิและกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลแปรเปลี่ยนเปนทรัพยสินในทางเศรษฐศาสตรได  

2. กฎหมายสัมพันธกับธุรกรรมทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนการประดิษฐกรรม 
วิภาคกรรม โภคกรรม และปริวรรตกรรมแหงเศรษฐทรัพยในวิชาเศรษฐศาสตรและ
ครอบคลุมเปาหมายทางเศรษฐศาสตรคือ การจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

3. เศรษฐศาสตรคือแกนเน้ือหาหรือโครงสรางหลักของกฎหมาย (body of law) 
4. ประวัติลัทธิเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการบัญญัติกฎหมายต้ังแตสมัยพาณิชย

นิยม ท่ีใหสิทธิผูกขาดการคา การปกปองอุตสาหกรรมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แมแต
การใหสิทธิพิเศษดานการคาหรือ จี เอส พีของ สหรัฐอเมริกาในปจจุบัน 

5. การใชจายเงินงบประมาณของรัฐบาลในแตละปตองตราเปนกฎหมาย เพราะ
เงินงบประมาณไดมาจากการเก็บภาษีจากประชาชน หรือเปนเงินของประชาชน การใช
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 ลัทธิเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับกฎหมายมาโดยตลอด ปจจุบันไดมีการบรรจุวิชา
เศรษฐศาสตรใหนักศึกษาวิชากฎหมายไดศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชากฎหมาย และ
มีโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมกันโดยได Ph.D. ดานเศรษฐศาสตรและได 
J.D. ดานกฎหมาย ในหลายมหาวิทยาลัยท้ังในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา 
ออสเตรเลีย และลาตินอเมริกา28 เปนตนวาวิชา Public Choice and Public Law 
บรรณาธิการโดย Daniel A. Farber, Economics of Property Law บรรณาธิการโดย  
Richard A. Epstein, The Economics of Crime บรรณาธิการโดย Isaac Ehrlich and 
Zhiqiang Liu, Economic Foundations of Injury and Death Damages 
บรรณาธิการโดย Roger T. Kaufman, James D. Rodgers, and Gerald D. Martin, 
Law, Economics and Antitrust แตงโดย Patrick A. Mcnutt เปนตน 

4.5 ความสัมพันธกับวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

 วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (sociology) ถาหมายถึงศาสตรท่ีวาดวย
ธรรมชาติและการจําเริญเติบโตของสังคม วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ยอม
สัมพันธกับศาสตรทุกแขนง ไมวาจะเปนสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
ปจจัยบงช้ีการจําเริญเติบโตดานอารยธรรมของมนุษยชาติ บางทานก็วาปจจัยดาน
ภูมิศาสตรมีความสําคัญมากท่ีสุด บางทานก็เนนไปท่ี ทรัพยากรดานเศรษฐกิจ แหลง
อาหาร และปจจัยอื่นๆ จะเห็นวา การจําเริญเติบโตทางสังคมในบางสวนไดสะทอน
ออกมาใหเห็นดวยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพ การอยูอาศัย วิถี
ชีวิตดานเศรษฐกิจอื่น ท่ีสะทอนใหเห็นพัฒนาการดานเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจท่ี
เรียบงาย มาสูระบบเศรษฐกิจท่ีสลับซับซอนมากข้ึน ตามลําดับ จากระบบเศรษฐกิจท่ี
แลกเปลี่ยนของตอของ (barter system) มาเปนระบบการคาและการพาณิชยกรรม 
พัฒนาสูระบบทุนนิยม ดานการผลิต การคา การพาณิชยกรรม และการเงินในทายท่ีสุด  
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 See in R. Cooter and T. Ulen. Law & Economics(New York : Pearson Education, Inc., 2004), 
pp. 1 – 3. 
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 หลักฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาท่ีคนพบบงช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของสังคม เชน พัฒนาการดานชลประทานและการเกษตรกรรมขนาดใหญใน
อียิปต และเมโสโปเตเมียเม่ือ ประมาณ 3,500 -2,500 ปกอนคริสตกาล การคนพบ
เหรียญกษาปณของชาวกรีก ท่ีสรางขึ้นเม่ือประมาณ 700 ปกอนคริสตกาล  ท่ีถูกคนพบ
ท่ีหมูเกาะในทะเลอาเจียน ใกลกับกรุงเอเธนส29 เหรียญกษาปณท่ีเกาแกอีกเหรียญหน่ึง
คือ เหรียญกษาปณของชาวลิเดีย (Lydia) ท่ีกษัตริยโครเอซัส (Croesus) ท่ีถือเปน
กษัตริยท่ีรํ่ารวยท่ีสุดสรางขึ้นเม่ือประมาณ 547 ปกอนคริสตกาล เหรียญกษาปณท่ีสราง
ข้ึน สรางจากทองคําขาวท่ีมีสวนผสมของทองคําและแรเงินที่ชาวลิเดียสามารถหาไดจาก
พื้นทรายท่ีกระแสน้ําของพวกเขาไหลผานถึงกับมีคําเปรียบเปรยวา “ใหรวยดั่งกษัตริย
โครเอซัส (rich as Croesus)”30  พัฒนาการของเหรียญเงินตราเหลาน้ีเปนหลักฐานทาง
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอยางหน่ึง นอกเหนือจากพัฒนาการดานอื่นๆ ประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจมีพัฒนาการมาตามพัฒนาการดานเศรษฐกิจ ท่ีเปนหลักฐานทางสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา วิชาประวั ติลัทธิ เศรษฐกิจ จึงสัมพันธกับวิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา ดวยเหตุผลคือ: 

1. วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สัมพันธกับศาสตรทุกแขนง 
2. หลักฐานทางวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบงช้ีใหเห็นพัฒนาการทาง

เศรษฐศาสตร 
3. ปจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการจําเริญเติบโตดานอารยธรรมของ

มนุษยชาติ 
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 Ibid.,  p. 114. 
30

 E. M. Burns, R. E. Lerner and S. Meacham. Op. cit  p. 101. 
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4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในหลายสวนไดรับอิทธิจาก
ลัทธิเศรษฐกิจ เชน การปฏิวัติใหญในประเทศฝร่ังเศส หรือ การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในรัสเซีย และจีนแผนดินใหญ เปนตน 

5. ประโยชนของการศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

 การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจอาจดูคลายกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ แตโดยรูปแบบ เน้ือหา และเปาหมายของการศึกษาคอนขางแตกตางกัน 
ประโยชนของการศึกษาท่ีไดรับจึงแตกตางกัน ประโยชนของการศึกษาวิชาประวัติลัทธิ
เศรษฐกิจอาจจําแนกเปน 

1. ช้ีใหเห็นพัฒนาการของวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ต้ังแตยุคสังคมชนเผา
จนกระท่ังยุคปจจุบัน 

2. ช้ีใหเห็นพัฒนาการทางความคิดเศรษฐศาสตร (economic ideas) ของบุคคล
คณะบุคคลหรือสํานักทางความคิด (the school of thoughts) 

3. ช้ีใหเห็นพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีเร่ิมจากความคิดปุถุชนบุคคล
ธรรมดาและประสบการณของตนเอง จนกระท่ังกลายมาเปนศาสตรทางสังคมศาสตร ท่ี
สามารดคนควาหาขอเท็จจริงไดท้ังวิธีการศึกษาแบบ inductive method เพ่ือใหได
ขอเท็จจริงจากผลการศึกษา (empiricalism) และวิธีการวิเคราะหแบบ deductive 
method เพ่ือใหไดขอเท็จจริงจากการอางหลักการและทฤษฎี (abstract) 

4. ช้ีใหเห็นสภาพปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดในแตละยุคสมัยและการนําแนวคิดหรือ
ลัทธิเศรษฐกิจไปใชแกปญหา ช้ีใหเห็นถึงความลมเหลวและความสําเร็จในการแกปญหา 

5. ช้ีใหเห็นอิทธิพลทางความคิดเศรษฐศาสตรในการกําหนดนโยบายทางการ
เมืองเพื่อการบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจของประเทศ 

6. ทําใหนักศึกษาทราบมรรควิถีในการแสงหาความมั่งคั่งในแตละยุคสมัย วา
ความม่ังคั่งเกิดจากการคา เงินตรา การผลิต ท่ีดิน แรงงาน หรือเทคโนโลยี เพื่อนําไป
ประยุกตใชกับประเทศชาติและตนเอง 

7. ทําใหนักศึกษาตระหนักและรับทราบวา การศึกษาเศรษฐศาสตรเพ่ือนําไป
กําหนดนโยบายแหงรัฐน้ัน มิใชการนําเสนอที่มุงเนนทฤษฎีและหลักการ เคร่ืองมือและ
เทคนิคการวิเคราะห (positive economics) เพ่ือตอบคําถามวา “คืออะไร (What is)” 
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8. เพ่ือใหนักศึกษานําปรัชญา หลักคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรไป
เปรียบเทียบ รับทราบ แกปญหา หรือสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหกับตัวเองได เปน
ตนวา การเขาใจในกฎเหล็กของคาจาง (the iron law of wages) คืออะไร เราจะหลุด
ออกจากกฎเหล็กน้ีไดอยางไร การรูท่ีมาของความมั่งคั่ง เราจะแสวงหาความม่ังคั่งได
อยางไร เปนตน  

6. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจกอนยุคคลาสสิกสจะเริ่มศึกษาพัฒนาการ
ทางความคิดดานเศรษฐศาสตร โดยเริ่มศึกษาต้ังแตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรของสังคม
ชนเผา มายุคชวงเปลี่ยนถายหรือยุคสงผานทางเศรษฐกิจและสังคมหรือแนวคิด
เศรษฐศาสตรกอนยุคกรีกซ่ึงอยูประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล มายุคความคิดดาน
เศรษฐศาสตรของนักปราชญสมัยกรีกซ่ึงอยูประมาณ 500 ปกอนคริสตกาล มายุคโรมัน
หรือ ยุคกลางซ่ึงถือเปนยุคมืด (the Middle Ages) ทางความคิด เปนยุคท่ีความคิดถูก
ครอบงําโดยความคิดของนักเทวนิยมหรือฝายศาสนจักร ยุคพาณิชยนิยมท่ีถือเปนยุครุง
อรุณของลัทธิทุนนิยม  ยุคการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง และแนวคิดของสํานัก
ธรรมชาตินิยม ท่ีถือเปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบที่สุดกอนแนวคิดของ
คลาสสิกสจะถือกําเนิดข้ึนหรือเปนที่มาทางความคิดดานเศรษฐศาสตรของนัก
เศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกส 
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1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาวิชาวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหม ท่ีเนนทฤษฎี 
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 2. ลัทธิเศรษฐกิจมิใชเคร่ืองมือท่ีตายตัว 

 3. ลัทธิเศรษฐกิจมิใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีตายตัว 

 4. ลัทธิเศรษฐกิจเปนแนวคําสอนของเจาลัทธิเพียงคนเดียว 
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 3. ลัทธิเศรษฐกิจไมข้ึนกับกรอบประเพณี จารีต และคานิยมทางสังคม  

 4. ลัทธิเศรษฐกิจไมถูกกําหนดใหตายตัวกับทฤษฎี เคร่ืองมือ และเทคนิค 

  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

5. การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการศึกษาเพ่ือตอบคําถาม 

 1. คืออะไร (What is)  2. ควรเปนอะไร (What ought to be) 

 3. ทําอะไร (What does)  4. ควรทําอะไร (What ought to do) 

6. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรกระแสหลักในปจจุบันเปนการศึกษาเพื่อมุงเนนตอบ
คําถาม 

 1. คืออะไร (What is)  2. ควรเปนอะไร (What ought to be) 

 3. ทําอะไร (What does)  4. ควรทําอะไร (What ought to do) 

7. การศึกษาท่ีมุงเนนทฤษฎี หลักการ เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะหเปนการศึกษา
ท่ีเรียกวา  

 1. positive economics   2. negative economics  

 3. normative economics  4. socio-economics 

8. การศึกษาที่มุงเนนไปท่ีกรอบทางอุดมการณ ศีลธรรม การเมือง ศาสนา จารีต 
ประเพณี คานิยม และปรัชญาทางสังคมเปนหลักใหญ เปนการศึกษาท่ีเรียกวา  

 1. positive economics   2. negative economics  

 3. normative economics  4. social economics 

EC 214 41 



 

9. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร (economic idea) ยุคเร่ิมแรกเปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
ท่ีใหความสําคัญเร่ือง 

 1. เศรษฐกิจพอเพียง (self-sufficient economy) 2. ทาส 

 3. การขูดรีดดอกเบ้ีย  4. การถือครองที่ดินผืนใหญ 

10. ลัทธิเศรษฐกิจ ถาเปนคําสอน(doctrines) ของบุคคลหรือ คณะบุคคล นาจะเร่ิม
เกิดข้ึนใน 

 1. ยุคราชวงศฮิบรู (Hebrew monarchy) 2. ยุคกรีก 

 3. ยุคกลาง    4. ยุคพาณิชยนิยม 

11. บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีนาจะไดรับการยกยองวาเปนเจาของลัทธิเศรษฐกิจคนแรก
หรือคณะแรกคือ 

 1. อริสโตเติล    2. พลาโต 

 3. นักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต 4. เซนต โทมัส อควินัส 

12. แนวคิดดานเศรษฐศาสตรไดตกผลึกเปนลัทธิเศรษฐกิจอยางแทจริงใน 

 1. ยุคลัทธิพาณิชยนิยม   2. ยุคกรีก 

 3. ยุคกลาง   4. ยุคการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง 

13. ลัทธิหรือคําสอนของบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่ถือวาเปนตนกําเนิดของเศรษฐศาสตร
ท่ีเปนศาสตรอยางแทจริง 

 1. คณะนักบวชคริสต  2. อริสโตเติล 

 3. พาณิชยนิยม   4. นักธรรมชาตินิยม 

14. หนังสือดานเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบท่ีสุด กอนท่ีหนังสือ the Wealth of Nations 
ของ Adam Smith จะเผยแพรสูสายตาชาวโลกช่ือ 

 1. Essai sur la nature du commerce 2. Tableau Oeconomique 

 3. The Republic    4. Politics 
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15. หนังสือดานเศรษฐศาสตรเร่ือง Essai sur la nature du commerce ท่ีถือวาเปน
ระบบท่ีสุด กอนท่ีหนังสือ the Wealth of Nations ของ Adam Smith จะเผยแพรสู
สายตาชาวโลกแตงโดย 

 1. Plato     2. Aristotle 

 3. Richard Cantillon   4. David Hume 

16. บุคคลท่ีไดช่ือวาเปนเจาสํานักของลัทธิคลาสสิกสหรือเปนบิดาวิชาเศรษฐศาสตรแนว
คลาสสิกส คือ 

 1. Richard Cantillon   2. David Ricardo 

 3. Thomas Robert Malthus  4. Adam Smith 

17. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของลัทธิเศรษฐกิจ 
 1. ลัทธิเศรษฐกิจท่ีเปนอยูมีกรอบและสถาบันทางเศรษฐกิจของตนเอง  

 2. ลัทธิเศรษฐกิจมีขอบเขตเพื่อการสํารวจตรวจสอบที่ลึกซ้ึงและเขมขน 

 3. เปนพลวัตของระบบเศรษฐกิจ 

 4. ลัทธิเศรษฐกิจมีเทคนิคและกรอบการวิเคราะหท่ีแนนอน 

18. ประเด็นใดเปนความทาทายของนักเศรษฐศาสตรท่ีตองการแสวงหาคําตอบใหได 
 1. ความเปนพลวัตของระบบเศรษฐกิจ 

 2. การมีทฤษฎี หลักการ และคําสอนที่แนนอน 

 3. การมีเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะหท่ีใหมๆ และดีกวาเดิม  

 4. การมีกรอบและสถาบันทางเศรษฐกิจของตนเอง  
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19. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับวัตถุประสงคการศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
 1. บทบาทและความเติบโตดานกรอบทฤษฎีท่ีเดนๆ  

 2. นโยบายของนักคิดทางเศรษฐศาสตรแตละสํานัก 

 3. คุณูปการท่ีนักเศรษฐศาสตรไดใหไวในแตละบริบทของสภาพแวดลอมทาง 

  เศรษฐกิจ 

 4. เพ่ือศึกษาเทคนิคและกรอบการวิเคราะหท่ีแนนอนของลัทธิเศรษฐกิจ 

  แตละสํานัก 

20. ขอใดมิใชจุดเดนของวิชาเศรษฐศาสตร 
 1. มีเหตุมีผล (causes)    2. มีตรรกะ (rationality) 

 3. มีทฤษฎีหรือหลักการของตนเอง  4. เปนศาสตรดานสังคมศาสตร 

21. ขอใดไมเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร 
 1. มีเหตุมีผลและมีตรรกะ   2. เปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

 3. มีทฤษฎีหรือหลักการของตนเอง  4. เปนศาสตรดานสังคมศาสตร 

22. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรกับวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจมีความแตกตางในเรื่องของ 
 1. ประสิทธิภาพ (efficiency)  2. ทฤษฎีและหลักการ 

 3. ความมีเหตุผลและตรรกะ  4. ความเปนพลวัตของศาสตร 

23. ขอใดมิใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปมัยหรือ inductive method  

 1. เปนการศึกษาวิเคราะหจากเร่ืองเฉพาะไปหาหลักการทั่วไป   

 2. วิเคราะหจากประเด็นปญหาใดปญหาหน่ึง แลวนําไปสูขอสรุปทางทฤษฎี 

  หรือหลักการ 

 3. คนหาและตรวจสอบเพื่อใหไดขอเท็จจริง จากผลการศึกษา (empiricalism)  

 4. คนหาขอเท็จจริงแบบอางอิงหลักการ หรือทฤษฎี (abstract) 
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24. ขอใดมิใชวิธีการวิเคราะหแบบนิรนัยหรือ deductive method  

 1. คนหาและตรวจสอบเพื่อใหไดขอเท็จจริง จากผลการศึกษา (empiricalism)  

 2. ศึกษาจากทฤษฎีหรือหลักการใหญ ไปหาเรื่องเฉพาะ 

 3. วิเคราะหจากทฤษฎีหรือหลักการเพ่ือสรุปประเด็นปญหาใดปญหาหน่ึง  

 4. คนหาขอเท็จจริงแบบอางอิงหลักการ หรือทฤษฎี (abstract) 

25. การศึกษาเพ่ือใหไดขอเท็จจริงจากผลการศึกษาเรียกวา 
 1. deductive method  2. empiricalism 

 3. abstract   4. normative econmics 

26. การศึกษาเพ่ือใหไดขอเท็จจริงจากการอางหลักการและทฤษฎีเรียกวา 
 1. inductive method  2. empiricalism 

 3. abstract   4. positive econmics 

27. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1. วิชาประวัติศาสตรเปนอนุเสทของวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ  

 2. วิชาเศรษฐศาสตรเปนอนุเสทของวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  

 3. วิชาเศรษฐศาสตรเปนอนุเสทของวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 

 4.วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนอนุเสทของวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 

28. การศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจไมมีเน้ือหาสาระที่เดนๆ ในเรื่องของ 

 1. เปนการศึกษาทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกรอบการวิเคราะหทาง 

  เศรษฐศาสตร 

 2. เปนการศึกษาสํานักทางความคิดและวิเคราะหหลักคําสอนของบุคคลหรือ 

  คณะบุคคลท่ีสรางคุณูปการนําความกาวหนามาสูวิชาเศรษฐศาสตร   

 3. ศึกษาการประยุกตลัทธิหรือหลักคําสอนไปกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ 

EC 214 45 



 

 4. เปนการศึกษาลัทธิ หรือหลักคําสอนเพื่อนําไปแกปญหาหรือนําไปปฏิบัติ 

  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหรืออุดมการณท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ 

  สังคม  

29. เหตุผลใดที่ไมบงช้ีความสัมพันธของวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจกับวิชาประวัติศาสตร 
 1. วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนอนุเสทของวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ วิชา 

  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนอนุเสทของวิชาประวัติศาสตร  

 2. วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการจดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับลัทธิคําสอนหรือ 

  แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 3. ลัทธิเศรษฐกิจบางยุคสมัยลมลางสถาบันหลักทางสังคมได และถูกบันทึกไว 

  ในวิชาประวัติศาสตร 

 4. วิชาเศรษฐศาสตรเปนอนุเสทของวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

30. ขอใดมิใชกระบวนการทางปรัชญา เพ่ือใหไดมาซ่ึงความเปนจริงของสรรพสิ่ง  
 1. มีการตั้งขอสมมติฐานลวงหนา         

 2. กําหนดขอบเขต และความเปนไปได   

 3. วิเคราะห และสรุป    

 4. ศึกษาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลว 

31. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับวิชาปรัชญา 
 1. วิชาปรัชญา เกี่ยวพันกับองคความรูท้ังมวลกับจุดประสงคแหงเหตุผลของมนุษย 

 2. วิชาปรัชญาคือการแสวงหาความรู การคนหาเหตุผลและกฎของความเปนจริง 

 3. วิชาปรัชญาการต้ังคําถามเกี่ยวกับสรรพส่ิง และการดํารงอยูของสรรพส่ิง 

 4. วิชาปรัชญาเกี่ยวของกับวิชาการดานกฎหมาย แพทยศาสตร และเทววิทยา 
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32. อภิปรัชญา (metaphysics) ไมไดศึกษาเกี่ยวกับ 

 1. ธรรมชาติท่ัวไป   2. ชีวิตและความเปนจริง  

 3. การดํารงอยูของสรรพส่ิง  4. จุดประสงคแหงเหตุผลของมนุษย 

33. ปรัชญาท่ีเปน ศาสตรธรรมชาติแหงความรู (epistemology) หรือทฤษฎีขององค
ความรู (theory of knowledge) ไมไดศึกษาเกี่ยวกับ 

 1. องคความรูทุกชนิด 

 2. มีการตั้งคําถาม เพ่ือนําไปสูกระบวนการหาความรูมากกวาความเช่ือ (belief) 

 3. ปรัชญาธรรมชาติ (natural philosophy) ท่ีศึกษาธรรมชาติไป เชน  

  วิชาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะวิชาฟสิกส  

 4. การดํารงอยูของพระเจา 

34. เหตุผลขอใดที่วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจไมเปนแนวคิดหรือหลักคําสอนที่เปนปรัชญา 
 1. ประวัติลัทธิเศรษฐกิจมีเหตุมีผล (causes) และมีตรรกะ (rationality) ใน 

  ตัวเอง มีการตั้งขอสมมติฐาน (assumption) กําหนดขอบเขตและความเปน 

  ไปได เพ่ือใหไดมาซ่ึงความเปนจริงทางเศรษฐศาสตร 

 2. มีการพิสูจนหาขอเท็จจริงจะโดยวิธีการหาขอสรุปแบบผลการศึกษา  

  (empiricalism) และหรือการอางทฤษฎีและหลักการ (abstract) 

 3. ศึกษาเช่ือมโยงไปยังการดํารงอยูของมวลมนุษยชาติ หรือชีวิตท่ีแทจริงของ 

  มนุษย 

 4.  เปนการศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวคิดของนักบวชคริสต  

35. หลักปรัชญาของ Adam Smith ท่ีเกี่ยวกับ “กฎมือท่ีมองไมเห็น (the invisible hand) 
”ตองการพิสูจนความเปนจริงเร่ือง  

 1. พัฒนาการทางเศรษฐศาสตร  2. การทํางานของกลไกตลาด 

 3. ความชํานาญในการผลิตของบุคคล 4. เศรษฐกิจตกตํ่า 
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36. หลักปรัชญาท่ีเกี่ยวกับจุดเหมาะสมของพาเรโต (Parato’s optimality) ตองการพิสูจน
ความเปนจริงเร่ือง  

 1. การบรรลุสวัสดิการที่ดีท่ีสุดของสังคม 

 2. การทํางานของกลไกตลาด 

 3. การปรับตัวของกลไกตลาดเพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 

 4. การบรรลุเง่ือนไขที่ดีท่ีสุดของสังคม 

37. หลักปรัชญาของ Jean B. Say หรือ “กฎของเซย (Say’s Law)”ท่ีกลาววา “อุปทาน
สรางอุปสงค (Supply creates its own demand.)”ตองการพิสูจนความเปนจริงเร่ือง  

 1. การบรรลุสวัสดิการที่ดีท่ีสุดของสังคม 

 2. การทํางานของกลไกตลาด 

 3. การปรับตัวของกลไกตลาดเพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 

 4. การบรรลุเง่ือนไขที่ดีท่ีสุดของสังคม 

38. ประวัติลัทธิเศรษฐกิจไมสัมพันธกับวิชาปรัชญาในขอใด  

 1. เปนวิชาที่พัฒนาการมาจากวิชาปรัชญา เปนการศึกษาพฤติกรรมการดํารง 

  อยูของมนุษยในทางเศรษฐศาสตร 

 2. เจาสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรเปนนักปรัชญาเศรษฐศาสตร   

 3. การคนหาความจริงทางเศรษฐศาสตรใชวิธีการเดียวกับวิชาปรัชญา  

 4. วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจเปนการศึกษาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

39. เศรษฐศาสตรการเมืองเปนการศึกษา 
เศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะ 2. เศรษฐศาสตรท่ัวไป 1. 

3. เศรษฐศาสตรครัวเรือน   4. เศรษฐศาสตรสวัสดิการ 
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40. ขอใดมิใชหลักการบริหารบานเมืองตามแนวคิดของ Jean Jacques Rousseau 

1. เปนการบริหารบานเมืองท่ีชาญฉลาดและตองคํานึงถึงเจตนารมณสาธารณะ 

  หรือเจตนารมณท่ัวไป (public or general will) 

2. การบริหารบานเมืองตองยึดกฎหมาย ทฤษฎีและหลักการเปนหลักบริหาร  

3. เปนการบริหารบานเมืองเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิกภายในรัฐทุกคน  

  (common good) 

4. ตองไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนหรือ เปนตัวแทนของประชาชน 

41. ขอใดมิใชเหตุผลสําคัญท่ีแสดงวาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจสัมพันธกับวิชารัฐศาสตร 
 1.  การศึกษาไมสามารถแยกออกเปนอิสระตอกันได   

 2. มีเน้ือหาวิชาเปนเน้ือเดียวกัน   

 3. เปนศาสตรท่ีวาดวยการปกครองประเทศ  

 4. ลัทธิเศรษฐกิจสรางขึ้นตามบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางการเมือง 

42. บุคคลใดท่ีกลาววา “We are all Keynesian now.” คือ 

1. Richard M. Nixon  2. Bill Clinton 

3. Jimmy Carter   4. George W. Bush 

43. ขอใดไมสัมพันธกับความหมายทางเศรษฐศาสตรท่ีการบัญญัติกฎหมายตองคุมครอง
ชีวิต รางกายและทรัพยสินของบุคคล  

 1. ชีวิตของมนุษยเปนทรัพยสิน   

 2. คาจาง (wages) เกิดจากแรงงานมนุษยท่ีรางกายปกติและมีชีวิตอยู 

 3. กฎหมายคุมครองแรงงานเพราะแรงงานเปนคน  

 4. สิทธิและกรรมสิทธของบุคคลทางเศรษฐกิจเกิดจากการใชแรงงาน 
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44. กษัตริยองคใดท่ีถือวาเปนผูใหกําเนิดกฎหมายและกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนสวนใหญ
เกี่ยวของกับ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

 1. ฮัมมูราบี   2. โครเอซัส 

 3. อเล็กซานเดอร มหาราช  4. จักรพรรดิจัสติเนียน    

45. จักรวรรดิใดถือเปนจักรวรรดิกฎหมาย 

 1. บาบิโลน   2. โรมัน 

 3. เปอรเชีย   4. นครรัฐกรีก 

46. กฎหมายจักรวรรดิใดถือเปนตนกําเนิดของลัทธิทุนนิยม 

 1. บาบิโลน   2. โรมัน 

 3. เปอรเชีย   4. นครรัฐกรีก 

47. ลัทธิหรือหลักคําสอนของบุคคลหรือสํานักใดที่มองวา เศรษฐศาสตรคือแกนหรือ
โครงสรางหลักของกฎหมาย 

 1. ลัทธิสตอยอิกส   2. คําสอนของนักบวชคริสต 

 3. ลัทธิพาณิชยนิยม  4. ลัทธิธรรมชาตินิยม 

48. บุคคลหรือคณะบุคคลใดท่ีกลาววา “เศรษฐศาสตรคือแกนหรือโครงสรางหลักของ
กฎหมายแม จะมิใชกฎหมายท่ีเปนวิทยาศาสตร แตเปนกฎหมายดานศีลธรรมจรรยา 
ท่ีจะประกันไดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับการบริหารจัดการท่ีดี” 

 1. คณะสตอยอิกส   2. คณะนักบวชคริสต 

 3. นักพาณิชยนิยม  4. นักธรรมชาตินิยม 
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49. ในทางเศรษฐศาสตรการบัญญัติกฎหมายไมสัมพันธกับ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจใด 

 1. การประดษิฐกรรม วิภาคกรรม โภคกรรม และปริวรรตกรรมแหงเศรษฐทรัพย 

 2. การจัดสรรทรัพยากรและการกระจายรายได 

 3. การเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ 

 4. ไมมีขอใดถูกตอง 

50. วิชาใดท่ีมีความสัมพันธกับศาสตรทุกแขนง 
 1. เศรษฐศาสตร   2. ลัทธิเศรษฐกิจ 

 3. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 4. วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

51.  ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการจําเริญเติบโตดานอารยธรรมของมนุษยชาติท่ีสําคัญท่ีสุด 

 1. ปจจัยดานภูมิศาสตร  2. ปจจัยดานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

 3. แหลงอาหาร   4. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 

52. หลักฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใดที่ไมไดบงช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ 

 1. พัฒนาการดานชลประทานและการเกษตรกรรมขนาดใหญในอียิปต และ 

  เมโสโปเตเมีย 

 2. การคนพบเหรียญกษาปณของชาวกรีก 

 3. การคนพบเหรียญกษาปณของชาวลิเดีย 

 4. การคนพบมัมมีของชาวอียิปต 

53. กษัตริยประเทศใดท่ีไดรับคําเปรียบเปรยวา “ใหรวยด่ังกษัตริยโครเอซัส (rich as 
Croesus)” 

 1. ประเทศลิเดีย   2. ประเทศอียิปต 

 3. ประเทศบาบิโลน  4. ประเทศเปอรเชีย 
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54. วิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจมีสัมพันธกับวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาดวยเหตุผลคือ 

 1. วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสัมพันธกับศาสตรทุกแขนง 

 2. หลักฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบงช้ีใหเห็นพัฒนาการทางเศรษฐศาสตร 

 3. ลัทธิเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการจําเริญเติบโตดานอารยะธรรมของมนุษยชาติ 

 และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

 4. ถูกทุกขอ 

55. ขอใดคือประโยชนของการศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
 1. ช้ีใหเห็นพัฒนาการของวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  

 2. ช้ีใหเห็นพัฒนาการของความคิดทางเศรษฐศาสตร  

 3. ช้ีใหเห็นสภาพปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดในแตละยุคสมัย 

 4. ถูกทุกขอ 

56. ขอใดคือประโยชนของการศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
 1. ช้ีใหเห็นพัฒนาการของลัทธิเศรษฐกิจจนกลายมาเปนศาสตรทางสังคมศาสตร 

 2. ช้ีใหเห็นการนําแนวคิดหรือลัทธิเศรษฐกิจไปใชแกปญหาเศรษฐกิจ 

 3. ช้ีใหเห็นอิทธิพลทางความคิดเศรษฐศาสตรในการกําหนดนโยบายทางการเมือง 

 4. ถูกทุกขอ 

57. ขอใดคือประโยชนของการศึกษาวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
 1. ทําใหนักศึกษาทราบมรรควิถีในการแสงหาความมั่งคั่งในแตละยุคสมัย  

 2. ทําใหตระหนักและรับทราบการนําวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือนําไปกําหนด 

  นโยบายแหงรัฐ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบรับทราบ แกปญหา หรือสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  

 4.  ถูกทุกขอ 
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16. 4. 17. 4. 18. 1. 19. 4. 20. 4. 

21. 2. 22. 1. 23. 4. 24. 1. 25. 2. 

26. 3. 27. 4. 28. 1. 29. 4. 30. 4. 

31. 4. 32. 1. 33. 4. 34. 4. 35. 2. 

36. 1. 37. 3. 38. 4. 39. 2. 40. 2. 

41. 2. 42. 1. 43. 3. 44. 1. 45. 2. 

46. 2. 47. 2. 48. 2. 49. 4. 50. 3. 
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A city or a state is a response to human needs. No human being 
is self-sufficient, and all of us have many wants. Since each 
person has many wants, many partners and purveyors will be 
required to furnish them. One person will turn to another to 
supply a particular want and for a different need he will seek out 
still another. Owing to this interchange of services, a multitude of 
persons will gather and dwell together in what we have come to 
call the city or the state. And so one man trades with another, 
each assuming he benefits therefrom.  
 

Plato 
 

 

 
… Of everything which we possess there are two uses : both 
belong to the thing as such, but not in the same manner, for one 
is the proper, and the other the improper or secondary use of it. 
For example, a shoe is used for wear, and is used for exchange: 
both are uses of the shoe. 

 
Aristotle 
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