
 

 

1. ความนํา 

การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรยุคกรีก จะเร่ิมศึกษาประมาณ 800 ปกอน
คริสตกาล ท่ีกอนหนาน้ันสังคมมนุษยชาติเปนสังคมชนเผา(tribal society) ท่ีสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไมสลับซับซอนมากนัก ในทางเศรษฐกิจ การผลิตเปนการผลิตแบบ
เพียงพอ (self-sufficient economy) ลวงมาถึงยุคเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ 
(economic transformation) ซ่ึงเปนชวงเวลาประมาณ 800 ป กอนคริสตกาล เปนยุค
สมัยท่ีราชวงศฮิบรู (Hebrew monarchy) ไดถือกําเนิดข้ึนสภาพเศรษฐกิจและสังคมมี
ความสลับซับซอนมากขึ้น ทําใหเกิดแนวคิดและคําสอนเพื่อตอตานสภาพปญหา
เศรษฐกิจและสังคมดังกลาว ท่ีเรียกวา “ลัทธิคําสอนของนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอน
ศาสนานอกรีต (the prophetic revolts)” ท่ีถือเปนแนวคําสอนหัวกาวหนาดานสังคม เปน
คําสอนท่ีประณามความเหลวแหลกของสังคม การกดข่ีขูดรีดชนช้ันท่ีออนแอกวา การขูด
รีดดอกเบี้ย (usury) จากเงินกู เพราะผูท่ีไมสามารถชําระหนี้เงินกูจะถูกยึดตัวมาเปนทาส
เจาหน้ี สังคมจึงเต็มไปดวยผูยากไรและมวลทาส ยุคน้ีจึงถือเปนยุคเร่ิมตนของการเปลี่ยน
ถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ (economic transformation) นับแตบัดน้ันเปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน 

ห วง เวลาแห งการ เปลี่ ยนถ ายห รือส งผ านทาง เศรษฐกิ จ  (economic 
transformation)น้ีเอง นครรัฐกรีก (Greek city states) ก็ถือกําเนิดข้ึน จากสภาพปญหา
เศรษฐกิจและสังคมที่สับสนวุนวาย ทําใหเกิดนักปราชญราชบัณฑิตมากมายท่ีนําเสนอ
หลักการดาน สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อเยียวยาปญหาสังคมท่ีเหลวแหลกใน
ขณะนั้น ขณะเดียวกันก็ทําใหเห็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจท่ีเรียบงาย ไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีสลับซับซอนเพิ่มมาก
ข้ึน นักปราชญราชบัณฑิตกรีก เชน ซอคราติส ซีโนฟอน พลาโต อริสโตเติล และลัทธิ
ปรัชญาตางๆ ตางคนหารูปแบบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเหมาะสมเพื่อ

บทที่ 2 
แนวคิดเศรษฐศาสตรยุคกรีก 



 

2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมกอนยุคนครรัฐกรีก 

จากหลักฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาพอจะทําใหทราบวา “นครรัฐกรีก 
(Greek city states)” ถือกําเนิดข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล การศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคน้ันไมมีการจดบันทึกเปนหลักฐานที่เพียงพอ
ทางดานวิชาการท่ีจะช้ีชัดลงไปไดวา สภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคน้ันมีสภาพที่แทจริง
เปนอยางไร ส่ิงท่ีเปนหลักฐานพอจะทําใหนึกภาพและทราบเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมยุคน้ันไดบาง  คือเรื่องเลาที่เลาขานสืบเน่ืองตอกันมาหลายชั่วอายุคน นิยาย
ปรัมปรา ความเชื่อของคนยุคโบราณที่ไดจากหลักฐานทางสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา แตหลักฐานชิ้นสําคัญคือเรื่องราวตางๆ ที่บันทึกไวในพระคัมภีรเกา 
(The Old Testament)1 

สังคมยุคประมาณกอน 800 ปกอนคริสตกาลจะมีนักสอนศาสนาชาวฮิบรู 
(Hebrew prophets) เปนบุคคลท่ีช้ีนําสังคมในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และการ
ยอมรับกฎเกณฑธรรมชาติ สวนในเรื่องวิถีสังคมขณะน้ันเปนสังคมชนเผา (tribal 
society) มีหัวหนาเผาเปนผูนําชุมชน หัวหนาเผาและหัวหนาครอบครัวตองเปนผูชาย
เทาน้ัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนแบบเรียบงาย ปญหาเศรษฐกิจและสังคมจึงไม
ตองการคําอธิบายมากนัก เพราะกระบวนการทางเศรษฐกิจเปนแบบพื้นๆ เปนระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง (self-sufficient economy) ที่การผลิตเปนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนหรือเพียงเพื่อสนองตอบความตองการของชุมชน ที่ดินและ
ปจจัยการผลิตอื่นเปนของสวนรวมหรือใชรวมกัน มีการแบงงานหรือแบงหนาที่
กันทํางาน (division of labour) ผูชายออกปาลาสัตวและปกปองชนเผาของตนเองจาก

                                                 
1 พระคัมภีรไบเบิล (The Bible) แบงออกเปนสองภาคคือ ภาคพระคัมภีรเกา (The Old Testament) และ
ภาคพระคัมภีรใหม (The New Testament) 
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กาลเวลาลวงผานไป เทคนิคการผลิตถูกพัฒนาข้ึน ความตองการของมนุษยมี
หลากหลายมากข้ึน การผลิตและผลผลิตเปลี่ยนจากการผลิตแบบพอเพียงไปเปนการ
ผลิตเพ่ือการแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชยหรือการคามากข้ึน กระบวนการทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเรียบงายท่ีมีอยูกอนหนาน้ีไดกลายมาเปนสังคมที่สลับซับซอนและหลากหลายมิติ
เพ่ิมมากข้ึน พัฒนาการของมนุษยชาติข้ันตอนนี้เปนท่ีมาของทฤษฎีทางสังคมและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร และถือเปนหวงเวลาของการเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ 
(economic transformation) ไดมีการศึกษาคนควาดานมนุษยวิทยามากมาย วาชวง
เปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนเม่ือไร แตไมสามารถทราบไดชัดเจนวาหวง
เวลาการเปล่ียนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงเกิดข้ึนเม่ือไรกันแน บันทึกท่ีมีให
ใชอางอิงและศึกษาจึงอางอิงได แตเฉพระจากพระคัมภีรเกา ซ่ึงเปนการจดบันทึกใน
ชวงเวลาประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล จากบันทึกในพระคัมภีรเกาทําใหเราทราบวิถี
ชีวิตและความนึกคิดของมนุษยในยุคน้ันไดวา พวกเขาคิดและรูสึกอยางไรกับสังคมท่ี
เปนอยู คิดและรูสึกอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนจาก
หลักฐานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาช้ีใหเห็นชัดเจนวา มนุษยยุคน้ันยังเช่ือในเรื่อง
แมมดหมอผี ภูตผีปศาจ ไสยศาสตรเร่ืองเรนลับ ไมเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึน เปนตนวา ฟารอง ฟาผา นํ้าทวม แผนดินไหว รวมตลอดถึงโรคระบาด และกลัว
แมกระทั่งความมืด ส่ิงเหลาน้ีมนุษยยุคน้ันเช่ือและเขาใจวาส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ
(supernatural)ดลบันดาลขึ้นมา และเช่ือวาสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ (supernatural) น้ี
เองเปนผูจัดระเบียบและควบคุมสังคม 
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3. ชนช้ันทางสังคมและการขัดแยงทางสังคมกอนการกําเนิดขึ้นของ
คริสตศาสนา 

หลักฐานจากพระคัมภีรเกาและจากกฎหมายชาวฮิบรู (Hebrew law) ท่ีบันทึก
ไวเทาท่ีผูรูรวบรวมไวได ทําใหทราบถึงความขัดแยงทางสังคมในขณะนั้นวา เปนการ
ขัดแยงทางความคิด ระหวางความคิดท่ีติดยึดกับสังคมรูปแบบเดิมกับสังคมรูปแบบใหม 
สังคมรูปแบบเดิมเปนสังคมเปนสังคมชนเผา เปนสังคมที่ยอมรับหัวหนาเผา  ระบบ
การผลิตเปนการผลิตแบบพอเพียงหรือเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ครัวเรือนหรือชุมชน  ไมมีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาซ่ึงกันและกันในเชิง
พาณิชย การแลกเปลี่ยนที่มีอยูจะเปนระบบการแลกเปลี่ยนของตอของ (barter 
system) ที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เปนปจจัยการผลิตเปนของสวนรวม  มีการแบง
งานหรือแบงหนาที่กันทํา ขณะท่ีสังคมรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนแทนสังคมรูปแบบเดิม  
เปนสังคมชุมชนที่หลากหลายมิติ ระบบการผลิตเปนการผลิตเพื่อการคาหรือเพ่ือ
การพาณิชย(commercialization) เพ่ือสนองตอบความตองการที่หลากหลายที่ทวี
เพ่ิมมากข้ึน ที่ดินและทรัพยสินอื่นเปนกรรมสิทธิ์ของปจเจกชนแตละคน ความ
ตองการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินมีมากเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ใครมีกําลังและ
อํานาจมากก็จะถือครองที่ดินและทรัพยสินไดมาก บุคคลที่ออนแอก็จะไมมีที่ดิน
และทรัพยสินเปนของตัวเองหรือมีที่ดินแตไมเพียงพอที่จะทําการผลิตเพ่ือเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได ความตองการถือครองที่ดินจํานวนมากน้ี ก็เพ่ือนําที่ดิน
ไปทําการผลิตในเชิงพาณิชย เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งของปจเจกชน  สังคมมีการ
แบงชนชั้นออกเปนชั้นๆ (classes) ตามขนาดของที่ดินและทรัพยสินที่ถือครอง
หรือตามฐานะเศรษฐกิจสังคม (socio-economic status) ของปจเจกชนแตละคน 
ขณะเดียวกัน ก็เกิดชนช้ันพิเศษทางสังคมซ่ึงเปนชนชั้นท่ีสืบสายโลหิตเปนทายาทตก
ทอดตอเน่ืองกันมา (castes) ชนช้ันพิเศษทางสังคมดังกลาว อาจเปนทายาทสืบสาย
โลหิตจากหัวหนาเผาตกทอดตอเน่ืองกันมา หรือสืบสายโลหิตจากกษัตริย ขุนนาง เจาผู
ครองท่ีดิน(landlord)หรือชนช้ันสูงอื่นทางสังคม ชนช้ันเหลาน้ีจะไดรับมรดกทางฐานะ
เศรษฐกิจสังคม มาจากบรรพบุรุษของตัวเอง ระบบดังกลาวเรียกวา “ระบบเจาขุนมูล
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 ศาสนาซีมิติกส (Semitic religion)3 เช่ือวาทุกสรรพส่ิงลวนมีวิญญาณ เช่ือใน
เร่ืองสวรรค และการดํารงอยูของพระผูเปนเจา (Deity) การดํารงอยูของพระผูเปนเจา
มิใชเพียงเพ่ือใหความเมตตาและความยุติธรรมแกมวลมนุษยเทาน้ัน แตดํารงอยู
โดยพันธสัญญาระหวางพระองคและประชาชนของพระองค แนวคิดเร่ืองสวรรคและ
การดํารงอยูของพระผูเปนเจาเปนแนวคําสอนทางศาสนาที่ถือวาถูกตองในยุคสมัยน้ัน  มี
บทบัญญัติทางศาสนาใหสมาชิกของสังคมตองปฏิบัติตามอยางเครงคัด และสมาชิกของ
สังคมตองมีพันธกิจตอสังคมท่ีแนนอน  จํากัดการถือครองท่ีดินและทรัพยสิน จํากัดสิทธิ
ของปจเจกชน หรือจํากัดสิทธิสวนบุคคล  มีบทบัญญัติดานจารีตประเพณีท่ีเขมงวดท่ี
สมาชิกของสังคมตองปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนแนวคิดดานศาสนาแนวใหมในยุคเปลี่ยนถาย
ทางเศรษฐกิจท่ีมาแทนท่ีแนวคิดรูปแบบเดิมท่ีเช่ือเพียงเรื่องของสวรรคและการดํารงอยู
ของพระผูเปนเจา เพื่อใหความยุติธรรม และความเมตตาแกมวลมนุษย และดํารงอยูโดย
พันธสัญญาของพระองคและประชาชนของพระองค อยางไรก็ตาม สังคมไดเปลี่ยนแปลง
รุดหนาไปมากจนยากที่จะยอนยุคกลับไปได  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากรูปแบบการผลิตแบบพอเพียงมาเปนการ
ผลิตเพื่อการคา  เพื่อสนองตอบความตองการที่หลากหลาย การคาขายมิใชจะกระทํากัน
ภายในประเทศเทาน้ัน  แตยังมีการคากับตางประเทศอีกดวย และน่ีคือสาเหตุหน่ึงท่ี
นําไปสูการสะสมความมั่งคั่ง 

หวงเวลาการเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจน้ีเอง ราชวงศฮิบรู (Hebrew 
monarchy) ก็ไดถือกําเนิดข้ึนเปนยุคท่ีกษัตริยมีบทบาทและชี้นําเศรษฐกิจ และสังคม 
สังคมเต็มไปดวยความขัดแยง การกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ การขูดรีดดอกเบี้ย (usury) 
จากชนช้ันท่ีทุกขยากและปราศจากที่ดินทํากินและทรัพยสินใดๆ คนท่ีกูหน้ียืมสินจะถูก
                                                 
2 John K.Ingram. A History of Political Economy ( Wikipedia: Political Economy Website,1988), 
Ch.2, p.2. 
3
 ศาสนาซีมิติกสเปนศาสนาของชนชาติซีไมท (Semite) ท่ีชาติพันธุประกอบดวยชนชาติ ฮิบรู อาหรับ ฟนิ
เซียน และ อัสซีเรียน 
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 จากโครงสรางของสังคมท่ีนํามาซ่ึงความทุกขยากแสนสาหัสของประชาชน ทํา
ใหนักสอนศาสนากลุมหน่ึงตระหนักในส่ิงท่ีเกิดข้ึนและไมยอมรับสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปนอยู  สังคมยุคน้ันเรียกนักสอนศาสนากลุมน้ีวา “นักปฏิวัติคําสอนหรือนัก
สอนศาสนานอกรีต (the prophetic revolts)” เปนนักสอนศาสนาหัวกาวหนาท่ี
ประยุกตหลักศาสนาเพ่ือ แกปญหาสังคม แทนที่จะสอนโดยยึดม่ันในพันธกิจของพระเจา
วาเต็มไปดวยความเมตตา และยุติธรรม และดํารงอยูโดยพันธสัญญาระหวางพระองค
และประชาชนของพระองคเทาน้ัน แตนําเสนอคําสอนนอกเหนือจากคําสอนหรือความ
เช่ือทางศาสนา โดยประยุกตคําสอนใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม สรางหลักเกณฑ
การปฏิบัติเพ่ือช้ีนําสังคม ใชหลักคําสอนเพ่ือแกปญหาเยียวยาสังคม โดยมีบทบัญญัติ
ทางศาสนาที่เขมงวดและเครงคัด ใหสมาชิกของสังคมตองปฏิบัติตาม และสมาชิกของ
สังคมตองมีพันธกิจตอสังคมท่ีแนนอน  จํากัดการถือครองท่ีดินและทรัพยสิน จํากัดสิทธิ
ของปจเจกชน หรือจํากัดสิทธิสวนบุคคล  มีบทบัญญัติดานจารีตประเพณีท่ีสมาชิกของ
สังคมตองปฏิบัติ 

นักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีตไมยอมรับชนชั้นพอคา ไม
ยอมรับนายทุนเงินกูที่ขูดรีดดอกเบี้ย (usurer) ไมยอมรับชนชั้นศักดินาที่ถือครอง
ที่ดินผืนใหญและถือวาชนชั้นน้ีคือพวกขโมยที่ดิน (land robbers) จึงเสนอใหมี
การจํากัดการถือครองที่ดิน หามเก็บภาษีจากพอคาขายเสื้อผาและพอคาขาย
เครื่องมือทํากิน จากหลักคําสอนของนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต
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นักสอนศาสนานอกรีตอยากเห็นการดํารงอยูของ “จินตสังคม หรือจินต
ธรรมชาติ (Utopia nature or society)” น่ันคือ การเปนสังคมชนเผา ยอมรับ
หัวหนาเผา เปนสังคมเศรษฐกิจแบบพอเพียง(self-sufficient economy) การผลิต
เปนการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของครัวเรือนและหรือชุมชน ที่ดินและ
ปจจัยการผลิตอื่นเปนของสวนรวม มีการแบงงานหรือแบงหนาที่กันทํา ไมมีการ
แบงชนชั้น ในขณะที่สังคมรูปแบบใหมท่ีมาแทนที่เปนสังคมท่ีหลากหลายมิติ การผลิต
เปนการผลิตเพื่อการคา มีการถือครองที่ดินผืนใหญ ขูดรีดดอกเบ้ียจากเงินกูผูไมมีเงิน
ชําระหน้ีจะถูกยึดตัวมาเปนทาส มีการแบงชนช้ันออกเปนคนรวยคนจนตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนนั้นๆ  และชนชั้นพิเศษทางสังคมหรือระบบเจาขุนมูลนาย มี
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบชนช้ันผูยากไรและปราศจากสิทธิใดๆ ทางสังคม มีการซ้ือขาย
ทาสอยางเสรี ประชาชนสิ้นหวังขาดที่พึ่งไมมีความหวังในอนาคต นักสอนศาสนานอกรีต
อึดอัดใจกับสภาพสังคมที่เปนอยูมากถึงขนาดที่อยากใหพระเจาทรงพิโรธ แลวทําลาย
ลางทุกส่ิงทุกอยางบนโลกนี้ เพื่อท่ีจะไดโลกใหมท่ีสดใสบริสุทธิ์ปราศจากการขูดรีดเอารัด
เอาเปรียบใดๆ บางคนอยากใหพระเมสสิญาห (Messiah) กลับมานําพามวลมนุษยชาติ
ใหรอดพนจากความชั่วราย และนําสังคมคืนกลับสูจินตสังคม (Utopia society) ในรูป
แบบเดิม 

คําสอนของนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีตบางอยางนํามาใชกับ
สังคมไดอยางสัมฤทธิ์ผล แตบางคําสอนไมสามารถนํามาปฏิบัติกับสังคมที่เปนจริงได 
เพราะสังคมไดกาวไกลเกินกวาจะยอนยุคได พวกเขาอธิบายกฎเกณฑทางสังคมท่ี
ปรากฏอยูอยางชัดเจน เปนระบบและเปนเหตุเปนผล การเรียกรองใหสังคมยอนยุค
เปนเรื่องที่พวกเขาลืมตระหนักวา พลังขับเคลื่อนทางสังคมน้ันย่ิงใหญนัก  และไม
สามารถที่จะหวนกลับคืนสูสังคมยุคเกาได ความเลวรายท่ีเกิดกับสังคมไมเปนท่ีแน
ชัดวาเกิดจากโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปหรือเกิดจากจิตใจที่ช่ัวรายละโมบโลภ
มากของคน เพราะท้ังๆ ท่ีแผนดินและธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ แตสภาพสังคมกลับฟอน
เฟะเหลวแหลก สภาพความทุกขยากแสนสาหัสตกอยูกับทาสและชนช้ันตํ่าท่ีปราศจาก
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4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคนครรัฐกรีก 

ประเทศกรีซเปนประเทศที่เต็มไปดวยเกาะตางๆ มากมาย แตละเกาะเต็มไป
ดวยภูเขา หุบเขา มีท่ีราบระหวางภูเขาและชายฝงบาง กรีกครอบคลุมพ้ืนท่ี ถึงชายฝง
ของเอเชียไมเนอร พื้นท่ีใดเหมาะสมพอจะต้ังบานเรือนและทําการเกษตรได ก็จะมีรัฐ
ตางๆ ต้ังอยู แตละรัฐมีอธิปไตยเปนของตัวเอง ขณะเดียวกันก็เปนพันธมิตรกันหรือเปน
สังคมการเมืองแบบนครรัฐหรืออยูรวมกันแบบสหพันธรัฐ (confederal states) ประเทศ
กรีซมีรัฐตางๆ มากจึงเรียกรัฐเหลาน้ีวา “นครรัฐกรีก (Greek city states)” กรีกสมัยท่ี
รุงเรืองเรียกอีกอยางวา “ยุคเฮเลน (Hellenic period)” 5 นครรัฐท่ีสําคัญในยุคน้ีคือ 
เอเธนส ธีบีส มิการา สปารตา คอรินธ  ไมเลตัส ไมทิลิน และซามอส แตท่ีรูจักและ
คุนเคยคือ นครรัฐเอเธนส และนครรัฐสปารตา ยุคเฮเลนอยูในชวงประมาณ 800 - 338 ป
กอนคริสตกาล 

                                                 
4 รายละเอียดจะพิจารณาในบทท่ี 3 
5 Hellene เปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับประเทศและประชาชนชาวกรีกในยุคโบราณหรือเมื่อประมาณ 800 - 338 
ปกอนคริสตกาล ซึ่งเปนชวงท่ีกรีกเรืองอํานาจดานการคา การทหาร ศิลปะและวิทยาการเปนอยางมาก 
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จากเร่ืองเลาและนิทานปรัมปราที่เลาขานสืบทอดกันมา เชนเร่ือง “ธรรมนูญ
การปกครองของธีซูส (Constitution of Theseus)” ทําใหทราบวา การปกครองแบบ
ชนเผาไดลมสลายลงในสมัยกรีกเร่ิมเรืองอํานาจ หรือประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล ยุค
นครรัฐกรีกเปนชวงที่ ประชาชนมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน การผลิตมีการแบงงานกันทํา
ที่เขมขนข้ึน มีการคาระหวางประเทศทางทะเล และมีการใชเงินตราเปนส่ือกลาง
ในการแลกเปลี่ยน ซ่ึงคนพบเหรียญเงินที่หมูเกาะทะเลอาเจียน ใกลกับกรุงเอเธนส 6 
ใชรูปเตาเปนสัญลักษณอยูตรงกลาง เปนการสะทอนใหเห็นความอุดมสมบูรณของทอง
ทะเลกรีก เหรียญเงินถูกสรางเม่ือประมาณ 700 ปกอนคริสตกาล เปนเหรียญท่ีเกาแก
กวาเหรียญทองคําขาวของชาวลิเดีย เหรียญเงินชาวลิเดียเปนเหรียญทองคําขาวสราง
โดยกษัตริยโครเอซัส (Croesus) เม่ือประมาณ 547 ปกอนคริสตกาล7  

สังคมแบบชนเผาเปนสังคมที่ยอมรับหัวหนาเผาและเปนสังคมแบบเรียบงาย
พึ่งพาอาศัยกันฉันทญาติพี่นองไดถูกยกเลิกและแทนที่โดยสังคมท่ีแบงชนช้ัน และมีขุน
นางศักดินาเปนชนชั้นปกครอง หรือมีระบอบการปกครองแบบคณะขุนนางศักดินาหรือ
ศักดินาธิปไตย (landed aristocracy) หรือมีระบอบการปกครองแบบ อภิชนาธิปไตย 
(aristocracy) ซ่ึงเปนรูปแบบการปกครองโดยคณะบุคคลท่ีเช่ือกันวามีความเฉลียวฉลาด
และมีความสามารถในการปกครอง รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเดิม ท่ีมี
รูปแบบท่ีแนนอน มีสภาประชาชน (popular assembly)  ท่ีมีอยูกอนหนาน้ี  ไดสูญส้ินใน
เน้ือหาสาระในยุคนครรัฐกรีก   อํานาจการปกครองตกอยูในมือของขุนนางศักดินาที่ถือ
ครองท่ีดินผืนใหญ และอํานาจการปกครองก็ตกทอดไปยังทายาทของชนช้ันปกครอง
กลุมน้ี 

การถือกําเนิดรัฐในลักษณะเชนน้ีไดทําลายโครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
สังคมชนเผาลงอยางส้ินเชิง  จากรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบพอเพียงกลายเปน
การผลิตในเชิงพาณิชย  ทําใหพอคามีบทบาทและอํานาจทางสังคมเพ่ิมข้ึน  ชนช้ันขุน

                                                 
6
 E. M. Burns, R. E. Lerner, and S. Meacham, Western Civilizations (New York: W. W. Norton & 

Company, 1984), p. 114. 
7
 Ibid. p. 101. 
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ผลผลิตทางการเกษตรมิใชผลิตเพียงเพื่อคาขายภายในประเทศเทาน้ันแตยัง
เปนการผลิตเพ่ือการสงออก  เงินตรามีบทบาทและพลังอํานาจเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ขณะท่ี
ความยากจนยังคงแพรสะพัดอยูท่ัวไป  ชาวนาอิสระ (free peasant)8 กลายสภาพเปน
ทาสเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  สภาพเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวไดตอกย้ําใหนักปฏิวัติคําสอน
หรือนักสอนศาสนานอกรีตยุคพระคัมภีรเกา ใหปฏิรูปสังคมเพ่ือคืนกลับสูจินตสังคมท่ี
เรียบงายในรูปแบบเดิม 

ประมาณ 600 ปกอนคริสตกาล  ธรรมนูญของโซลอน (constitution of Solon) 
ช้ีใหเห็นถึงความขัดแยงเหลาน้ีอยางชัดเจน การขัดแยงทางเศรษฐกิจนําไปสูการขัดแยง
ทางการเมือง   นักปฏิรูปพยายามใหสังคมสมานฉันทโดยการยอมรับสถาบันการเมือง
แบบสันติวิธี   ในทางเศรษฐกิจและสังคมหามยึดลูกหน้ีที่ไมมีเงินชําระหน้ีมาเปน
ทาส และใหปลดปลอยทาสใหเปนอิสระ อยางไรก็ตามยังไมมีบทบัญญัติหามการ
คิดเอาดอกเบี้ย (interest) และไมมีการกําหนดเพดานดอกเบี้ยข้ันสูงที่เจาหน้ีจะ
เรียกเอากับลูกหน้ี หรือใหคิดดอกเบี้ยเอากับลูกหน้ีไดอยางเสรี ซ่ึงคือ การปลอย
ใหดอกเบี้ยลอยตัวตามความตองการของนายทุนเงินกู (usurer) การเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยลักษณะน้ี จึงคือการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) สังคมจึงเต็มไปดวยลูกหน้ี 
จํานวนหนี้เพ่ิมจํานวนมากขึ้น กลไกของรัฐไมสามารถควบคุมได ไมสามารถใหความ

                                                 
8
 Peasant เปนชาวนาท่ีไมมีท่ีดินทํากินหรือมีท่ีดินทํากิน แตไมเพียงพอท่ีจะทําการเพาะปลูกเพ่ือเล้ียง
ตัวเองและครอบครัวได จึงตองไปรับจางทํานาใหกับขุนนางศักดินาและกลายสภาพเปนทาสติดท่ีดิน(serf)ใน
ทายท่ีสุด ทาสติดท่ีดินจะถูกผูกติดท่ีดินนั้นๆ จะออกจากท่ีดินไปทํางานอิสระหรือรับจางคนอื่นไมได และให
แตงงานกันภายในเครือญาติ แตอนุญาตใหนับถือศาสนาไดเหมือนสมาชิกคนอื่นของสังคม 
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ประมาณ 500-400 ปกอนคริสตกาล รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มี
สภาประชาชน (popular assembly) ก็กลับฟนคืนชีพข้ึนอีกคร้ังในยุคท่ีเอเธนสเร่ือง
อํานาจหรือเปนยุคจักรวรรดิเฮเลนใหม (new Hellenic imperialism) พลเมืองทุกคนมี
สิทธิในการลงคะแนนเสียงในสภาประชาชน (popular assembly)  เพ่ือการตรวจสอบ
และถวงดุลอํานาจของรัฐบาล สวนตําแหนงขาราชการสงวนไวใหกับชนช้ันท่ีมีทรัพยสิน 
การจัดระเบียบการปกครองรูปแบบใหมเปนรูปแบบการปกครองที่เฉลียวฉลาด เปน
รูปแบบการปกครองท่ีผสมผสานรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (democracy) ท่ี
ประชาชนมีสวนรวม กับรูปแบบการปกครองแบบขุนนางศักดินาหรืออภิชนาธิปไตย 
(aristocracy) ท่ีใหชนช้ันขุนนางเปนผูปกครอง (the ruler) และประชาชนเปนชนช้ันใต
ปกครองหรือถูกปกครอง (the ruled class) การปกครองสองรูปแบบถูกผสมกลมกลืน
เขาดวยกัน มีการจํากัดสิทธิในการถือครองทรัพยสิน การตอสูระหวางชนช้ันขุนนางกับ
ชนช้ันพอคายังคงดําเนินตอไป ท้ังสองฝายตางเรียกรองสิทธิในการปกครอง ชนช้ัน
พอคาเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ แผอิทธิทางเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ิมข้ึน การตอสู
ระหวางสองชนชั้นเปนไปอยางเผ็ดรอนสลับซับซอน และเขมขนข้ึนตามลําดับ ทามกลาง
สังคมที่เต็มไปดวยมวลทาส ชาวนาที่ยากจนและไมมีท่ีดินทํากิน รวมตลอดถึงคนตกงาน
และชางฝมือท่ียากจน 

รูปแบบการปกครองของเอเธนสสลับสับเปลี่ยนระหวางการปกครอง แบบ
ประชาธิปไตย (democracy) แลวก็มาเปนแบบทรราช (tyranny) แลวไปเปนแบบขุนนาง
ศักดินาหรืออภิชนาธิปไตย (aristocracy) และก็ยอนกลับไปเปนแบบประชาธิปไตย
เปนวัฏจักรอยูเชนนี้ จนกระท้ังประมาณ 500 ปกอนคริสตกาลอํานาจการปกครองของชน
ช้ันขุนนางก็ถูกขจัดไปหมดส้ิน จากพลังการเติบโตทางการคาและการถูกคุกคามโดยชน

                                                 
9
  เอเธนสแบงท่ีดินออกเปน 5,040 แปลงซึ่งเทากับจํานวนพลเมืองขณะนั้น พลเมืองหน่ึงคนจะถือกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินไดหนึ่งแปลงเทานั้น แตมีทรัพยสินไดไมเกินส่ีเทาของมูลคาท่ีดิน ถามีเกินกวานี้ตองยกใหเปนของรัฐ 
ชนชั้นส่ีชนชั้นจึงแบงตามมูลคาทรัพยสินท่ีถือครอง ชนชั้นสูงสุดคือ ชนชั้นท่ีมีทรัพยสินเปนส่ีเทาของมูลคา
ท่ีดินหนึ่งแปลง เปนการแบงชนชั้นตามสถานะทางดานเศรษฐกิจของบุคคล 
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หวงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานนี่เอง  เปนหวงเวลาการถือกําเนิดข้ึนของ
นักปราชญนักปรัชญาชาวกรีก  ซ่ึงเปนผูสรางทฤษฎี สังคมและการเมืองข้ึนมา 
ขณะเดียวกันแนวทางการวิเคราะหเศรษฐกิจก็เกิดข้ึนจากสภาพสังคมที่ดําเนินอยู 
ปรากฏการณเหลาน้ีเกิดข้ึนเหมือนกับการถือกําเนิดข้ึนของนักปรัชญาชาวฮิบรูยุคเปลี่ยน
ถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจเม่ือประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล นักปรัชญากรีกท่ี
นําเสนอหลักการของสังคมคือ ซอคราติส (Socrates) ลัทธิซีนิกส (Cynics) ลัทธิเอพิคิว
เรียน (Epicureanism) ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) กลุมซอฟสต (Sophists) และลัทธิ
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5. แนวคิดดานเศรษฐกิจ และสังคมของนักปรัชญากรีก 

แนวคิดของซอคราติส (Socrates)10 5.1 
ซอคราติสเปนอาจารยของพลาโต(Plato) มีอายุอยูชวง 473-
399 ปกอนคริสตกาล ซอคราติสคนหาความจริง หรือหาขอสรุป
ของปญหาโดยวิธีการ dialogue ซ่ึงคือการสนทนาโตตอบ
ระหวางคูสนทนา ดวยการต้ังคําถามหรือปญหาข้ึน แลว
อภิปรายโตตอบกัน จนไดขอสรุปหรือความจริงซ่ึงคือวิธี
ปุจฉาวิสัชนาในทางพุทธศาสนา คําสอนของซอคราติสเนน
ในเรื่องของ ศีลธรรม (moral) และคุณธรรม (virtue) และมองวา

มนุษยเปนสัตวสังคม (social animal) คือมีความตองการที่จะอยูรวมกันเปนหมูคณะหรือ
ชุมชนหรืออยูในรัฐเดียวกัน รัฐจึงมีความจําเปนสําหรับมนุษยท่ีอยูรวมกัน เม่ือมีรัฐก็ตอง
มีกฎหมายเพ่ือใชบังคับสมาชิกของรัฐใหอยูรวมกันอยางสันติหรือประพฤติตนอยูใน
ทํานองคลองธรรมซอคราติสมองวามนุษยมีพันธะที่ยิ่งใหญ 3 ประการคือ พันธะตอ
มโนสํานึกของตัวเอง พันธะตอความจริง และพันธะตอการแสวงหาคุณธรรม 
พันธกรณีท้ังสามน้ีมนุษยตองยึดถือเหนือชีวิตของตัวเอง 

ซอคราติสไมเห็นดวยกับระบอบประชาธิปไตยแบบเอเธนสเพราะมนุษยไมเทา
เทียมกันดานความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปกครอง ซอคราติส
สนับสนุนใหคนท่ีเฉลียวฉลาดและมีความสามารถเปนชนช้ันปกครองหรือผูปกครอง น่ัน
คือ ซอคราติสสนับสนุนการปกครองระบอบขุนนางศักดินาหรืออภิชนาธิปไตย 

                                                 
10 ดูในสุขุม นวลสกุลและ โกศล โรจนพันธุ, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง (กรงุเทพฯ: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), น. 58-60. 
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5.2 ลัทธิซีนิกส (Cynics) 11 

 นักปรัชญาซีนิกสเปนนักปรัชญายุคแรกสมัยเฮเลนเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 300 ป
กอนคริสตกาล เจาลัทธิคนแรกคือ ไดโอจีนิส (Diogenes) ไดโอจีนิส ใหหลักคําสอน
เกี่ยวกับศิลปะและดนตรีวาเปนของเทียมเลียนแบบธรรมชาติหรือเปนเพียงการสะทอน
ภาพธรรมชาติ ไมใชธรรมชาติท่ีแทจริง การประพฤติปฏิบัติของพวกเขาไมตองการเปน
แบบอยางหรือตัวแทนใหกับคนรุนหลัง แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นความเบื่อหนาย
และส้ินหวังในสังคม มีเร่ืองเลาวา อเล็กซานเดอรมหาราชถามคราติส (Crates) ผูเปน
ศิษยไดโอจีนิสวา “นครรัฐธีบิสท่ีถูกทําลายโดยสงครามเมื่อเร็วๆ น้ี จะสรางข้ึนมาใหมได
หรือไม ?” คราติสตอบอยางไมลังเลใจ “สรางขึ้นมาเพื่ออะไร? สรางมาใหอเล็กซานเดอร
องคตอไปทําลายอีกหรือ?”12 สะทอนใหเห็นแนวคิดปรัชญาที่ไมตองการเผชิญกับ
ปญหาสังคม ใหคนหลีกหนีเอาตัวรอด ซ่ึงเปนแนวคิดที่สอดคลองกับกลุมซอฟสต 
(Sophist) และสเค็บติกส (Skeptics) 

 ลัทธิซีนิกสนอกจากจะมีอิทธิพลในกรีกแลวยังแพรระบาดเขาไปมีอิทธิพลในโรม
อีกดวย อาจกลาวไดวาลัทธิซีนิกสเปนลัทธิปรัชญาชนชั้นกรรมาชีพลัทธิแรก  ลัทธิ
น้ีเกิดข้ึนมาเพราะชนชั้นตํ่าทางสังคมและชนชั้นทาสถูกกดข่ีเอารัดเอาเปรียบและ
ถูกจํากัดสิทธิ  โดยมองวาการมีรัฐทําใหคนมีสถานะแตกตางกัน มีคนรวย มีคน
จน  มีชนชั้นทาส  ทั้งๆ  ที่  มนุษยมีความเปนคนเทาเทียมกัน  รวยจนเปน
สภาพแวดลอมที่สรางข้ึนภายหลัง ฐานะทางเศรษฐกิจจึงไมควรนํามากําหนดชน
ชั้นทางสังคม 

 ลัทธิซีนิกสหรือกลุมซีนิกส มีแนวคิดเหมือนกับนักสอนศาสนาชาวฮิบรูท่ีสังคม
นิยามวาเปนนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต คําสอนของลัทธิซีนิกสก็
ตองการใหสังคมกลับไปเปนสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เปนสังคมการผลิตแบบ
                                                 
11 สุขุม นวลสกุลและ โกศล โรจนพันธุ, เร่ืองเดิม, น. 58-60 
12

 E. M. Burns, R. E. Lerner, and S. Meacham, Op. Cit, p. 153. 
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5.3 ลัทธิเอพิคิวเรียน(Epicurianism) 

 ลัทธิเอพิคิวเรียนเปนลัทธิปรัชญาสมัยเฮเลนส เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 300 ปกอน
คริสตกาล ผูสถาปนาลัทธิน้ีคือ เอพิคูรัส (Epicurus) และสานตอโดยซีโน (Zeno) เอพิ
คิวรัสมีอายุอยูประมาณ 342-270  ปกอนคริสตกาล เอพิคิวรัสเปนพลเมืองของเอเธนส  
ลัทธิเอพิคิวเรียนเปนลัทธิปรัชญาปจเจกชนนิยม(individualism)13 สนใจแตประโยชน
สวนตนของบุคคล  ไมสนใจเรื่ อง สังคม  หรือเปนลัทธิป รัชญาประโยชน นิยม 
(utilitarianism) นอกจากน้ี ลัทธิเอพิคิวเรียนยังเปนลัทธิปรัชญาวัตถุนิยม (materialism) 
ลัทธิเอพิคิวเรียนปฏิเสธการดํารงอยูของพระเจา เพราะถาพระเจามีตัวตนจริงตองแตะ
ตองสัมผัสได และลัทธิเอพิคิวเรียนยังเปนลัทธิปรัชญาจักรวาลนิยม (universalism) และ
สอนวาไมมีความแตกตางกันของความเปนคน ไมวาคนน้ันจะเปนชนชาติกรีกหรือคนปา
เถื่อนไรอารยธรรม (barbarians)14 หลักปรัชญาของลัทธิเอพิคิวเรียนในเรื่องของความ
เสมอภาคของความเปนคนเหมือนกับหลักปรัชญาของลัทธิซีนิกส และสตอยอิกส 

 แนวคําสอนของลัทธิเอพิคิวเรียนเห็นไดตามที่ซีโนและสานุศิษยคนอื่นของเอพิ
คิวรัสท่ีสอนสืบทอดตอเน่ืองกันมาวา จักรวาลเปนผูจัดระเบียบของสรรพส่ิงทั้งมวล 
มนุษยคือกฎหรือศูนยกลางของจักรวาล การขัดแยงท้ังหลายท้ังมวลแกไดดวยส่ิงดี 
ความเลวรายเปนความโชคไมดีท่ีมนุษยไดรับ แตมันเปนส่ิงที่คงอยูควบคูกับจักรวาล ทุก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนถูกกําหนดไวดวยเปาหมายท่ีเปนตรรกะ ไมมีใครเปนนายของโชคชะตา 
จุดหมายปลายทางของมนุษยถูกพันธนาการไวดวยโซตรวน มนุษยจะมีเสรีภาพ
                                                 
13

 เกี่ยวกับลัทธิปจเจกชนนิยมดูเพ่ิมเติมใน สมพงษ เกษมสิน (ศ.) และจรูญ สุภาพ(ศ.),ลัทธิการเมืองและ
เศรษฐกิจเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ:   ไทยวัฒนาพานิช, 2520), น. 24. 
14

 Ibid, p. 153. 
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 หลักปรัชญาท่ีเกี่ยวกับอภิปรัชญาของลัทธิเอพิคิวเรียนสวนใหญไดมาจากหลัก
คิดและคําสอนของ ดีโมโครตัส (Democritus) นอกจากน้ีเอพิคูรัสยังสอนวาองคประกอบ
พื้นฐานของสรรพส่ิงเปนอนุภาคท่ีเล็กมาก เปนอะตอมที่ไมสามารถมองเห็นได การ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโตเปนผลพวงของการรวมตัวและแยกตัวของอนุภาค เม่ือเรา
ยอมรับอะตอมเปนสสาร เราตองปฏิเสธการถูกกระทําในเชิงกล เอพิคูรัสปฏิเสธการ
เคลื่อนท่ีของอะตอม ไมวาจะโดยเชิงกลหรือโดยอัตโนมัติ วาเปนสาเหตุของสรรพส่ิงใน
จักรวาล แม อะตอมเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงในแนวดิ่ง เพราะอะตอมมีนํ้าหนัก ตองใช
คุณสมบัติน้ีของอะตอมดวยการเปลี่ยนทิศทางการเคล่ือนท่ีใหไปรวมตัวกับส่ิงอื่น ทฤษฎี
อะตอมของเอพิคูรัส ทําใหความเช่ือในเร่ืองเสรีภาพของมนุษยวาเปนไปได เพราะอะตอม
เปนการเคลื่อนท่ีเชิงกล มนุษยไมใชอะตอม แมรางกายมนุษยจะประกอบดวยอะตอม แต
ชีวิตมนุษยไมควรถูกกระทําเชิงในกล เพราะมนุษยมีจิตวิญญาณ มีความรูสึก มนุษยจึง
สามารถที่จะลดการกระทําท่ีตัวเองไมสมัครใจลงไดและลดความเช่ือท่ีวา เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนเปนเร่ืองของโชคชะตาลงได มนุษยสามารถเปลี่ยนทิศทางของอะตอมได 
มนุษยตองสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได เพราะมนุษยคือกฎและศูนยกลาง
ของจักรวาล  

 หลักปรัชญาที่เปนหัวใจสําคัญของลัทธิเอพิคิวเรียนคือเหนือสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงคือความสุข ความสุขสุดยอดคือความเงียบสงบของจิตโดยปราศจากความ
เจ็บปวดทั้งรางกายและจิตใจ สิ่งเหลาน้ีจะสําเร็จลุลวงไดดวยการขจัดความกลัว 
โดยเฉพาะความกลัวในส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ(supernatural)  และส่ิงน้ีเองเปนท่ีมาของ
ความเจ็บปวดทางจิตใจที่ยากจะขัดขืนได ปจเจกชนตองตระหนักจากการศึกษาปรัชญา
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 หลักปรัชญาของลัทธิเอพิคิวเรียนเปนปรัชญาประโยชนนิยม ไมเนนจุดหมาย
ดานคุณธรรม แตสอนในเร่ืองวาทําอยางไรมนุษยถึงจะมีความสุข ลัทธิเอพิคิวเรียน
ปฏิเสธเร่ืองความยุติธรรม กฎหมายและสถาบันทางสังคม แตหากมีส่ิงเหลาน้ีตองเอื้อ
ประโยชนตอปจเจกชน กฎกติกาบัญญัติข้ึนเพื่อรักษาเสถียรภาพและความเปนระเบียบ
ของสังคม เพราะสังคมไรระเบียบสับสนวุนวาย  ปจเจกชนยอมรับกฎกติกาเหลาน้ี
เพราะผลประโยชนแหงตน เอพิคูรัสไมคํานึงถึงชีวิตดานสังคมและการเมืองมากนัก 
และสอนวาการมีรัฐเพ่ือความสะดวกสบายบางอยาง มนุษยท่ีฉลาดไมควรเกี่ยวของกับ
การเมือง เอพิคูรัสสอนวามนุษยท่ีมีความคิดตองตระหนักวา ความช่ัวเปนส่ิงท่ีมีอยูควบคู
กับโลก มนุษยตองถอนตัวจากส่ิงเหลาน้ี แลวศึกษาปรัชญาเพ่ืออยูกับเพื่อนท่ีรูใจ15 

5.4 ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

 ลัทธิสตอยอิกสเปนลัทธิปรัชญาสมัยเฮเลนเชนเดียวกับลัทธิลัทธิซีนิกส และลัทธิ
เอพิคิวเรียน ลัทธิสตอยอิกสและลัทธิเอพิคิวเรียนมีหลักปรัชญาเหมือนกันในเร่ือง
ของการเปนปรัชญาปจเจกชนนิยม (individualism) เปนลัทธิปรัชญาประโยชน
นิยม (utilitarianism) เปนลัทธิปรัชญาวัตถุนิยม (materialism) และเปนลัทธิ
ปรัชญาจักรวาลนิยม (universalism) ลัทธิสตอยอิกสเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 300 ปกอน
คริสตกาลหรือเปนลัทธิปรัชญารวมสมัยกับ ลัทธิซีนิกส และลัทธิเอพิคิวเรียน 
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 ลัทธิสตอยอิกสแมจะเปนปรัชญาแนวปจเจกชนนิยม แตแนวคําสอนบางสวน
ของลัทธิสตอยอิกสจะสอนในเรื่องของทฤษฏีจริยธรรมทางสังคม ความเสมอภาค โอบ
ออมอารี และสันติภาพ ลัทธิสตอยอิกสเช่ือวา ความดีอันสูงสงซอนอยูในจิตใจที่เงียบสงบ 
ความรับผิดชอบในหนาที่และความมีวินัยในตัวเองเปนคุณธรรมที่สําคัญย่ิง ให
ตระหนักวาความชั่วมีอยูทุกหนแหง ลัทธิสตอยอิกสสอนใหเสียสละเพื่อสังคมและยกโทษ
ใหกับคนอื่น อยาปลีกตัวออกจากสังคม การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเปนหนาท่ี
ของพลเมืองท่ีมีจิตสํานึก ประเด็นน้ีเปนแนวคําสอนท่ีตรงกันขามกับลัทธิซีนิกสและลัทธิ
เอพิคิวเรียน  

 ลัทธิสตอยอิกสประณามสงครามและสภาพความเปนทาส แตคําสอนของพวก
เขาไมสามารถตอตานส่ิงช่ัวรายเหลาน้ีได ลัทธิสตอยอิกสเช่ือวา ผลพวงที่อาจเกิดข้ึนจาก
มาตรการท่ีรุนแรงของรัฐเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม จะสงผลกระทบเลวรายยิ่งกวาการ
เยียวยารักษาโรค จิตใจท่ีปลอยวาง จะสงบเงียบเปรียบไดกับรางกายท่ีนอนสงบน่ิงอยูใน
หลุมศพตราบนานเทานาน ลัทธิสตอยอิกสเปนปรัชญาท่ีเปนผลพวงของยุคเฮเลน 
แนวคิดเร่ืองความเสมอภาค(equalitanianism) เอื้อเฟอเผื่อแผโอบออมอารี 
(humanitarianism) และสันติภาพ (pacificism) ถือเปนแนวคิดสากลเปนท่ียอมรับ
ตราบเทาปจจุบัน 

แนวคิดของกลุมซอฟสต (Sophists)16 5.5 
 กลุมซอฟสต เปนชาวตางดาวท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูในเอเธนสประมาณ 400 
ปกอนคริสตกาลเปนกลุมนักปรัชญาการเมืองท่ีมีอาชีพสัญจรรับจางสอนหนังสือ กลุมซอ
ฟสตจะสอนในเร่ืองของ ซอเฟย(sophia) ท่ีหมายถึง ความเฉลียวฉลาด รอบรู และมี
ทักษะหรือความชํานาญงาน กลุมซอฟสตนอกจากจะรับจางสอนหนังสือแลวยังรับจาง
ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายใหกับพลเมืองชาวเอเธนสซ่ึงก็คือการทําหนาท่ีเปน
ทนายความแกตางใหกับชาวเอเธนสท่ีเปนชนช้ันระดับลาง ไมรูหนังสือ ไมรูกฎหมายกฎ
กติกาของรัฐ  
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 โปรตาโกรัส (Protagoras) เปนหน่ึงในนักซอฟสตยุคบุกเบิกและยิ่งใหญ และ
เปนผูหวานเมล็ดพืชทางความคิด ปรัชญาแนวคิดของโปรตาโกรัสทรงอิทธิพลและเบง
บาน จวบกระท่ังศตวรรษที่ 19 โปรตาโกรัสมีชีวิตอยูประมาณ 480 – 411 ปกอน
คริสตกาล เขาเปนนักเปรียบเปรยเปรียบเทียบ (relativist) ขณะที่ พลาโตเปนนัก
อุดมการณสุดโตง (absolutist)โปรตาโกรัสยึดหลักวา ความจริงที่มีตัวตนสัมผัสไดไม
มีอยูจริง มีแตความจริงตามความรูสึกนึกคิดของมนุษย หรือความจริงตาม
ความรูสึกนึกคิดที่ใชตัวเองเปนประธาน แนวคิดดังกลาวคือ ลัทธิอัตตะประธาน
หรือยึดตัวเองเปนใหญ (subjectivism) กลาวอีกนัยหน่ึงคือ มนุษยไมสามารถคนหา
ความจริงได เพราะติดยึดอัตตะ แตมนุษยคนหาความพึงพอใจไดเพราะอัตตะเชนกัน 
ลัทธิอัตตะประธานข้ึนอยูกับปฏิกิริยาสัมพัทธของการทํางานรวมกันระหวางมโนสํานึก
และปรากฏการณทางกายภาพของมนุษย วิสัยทัศนคือสายตาท่ียาวไกล เปนทัศนะวิสัยท่ี
เปนฝายรุกมากกวาการต้ังรับ โปรตาโกรัสใหเหตุผลวามนุษยคือมาตรวัดสรรพสิ่ง 
(Man is the measure of all things.) แตเปนมาตรวัดแบบอัตตะประธาน 

 สวัสดิการสังคมและการบรรลุสวัสดิการสังคมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของพลเมือง
ภายในรัฐ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีขัดแยงกับ พลาโตอยางส้ินเชิง โปรตาโกรัสยกยองและให
เกียรติกระบวนการแบบประชาธิปไตย เช่ือในหลักสามัญสํานึก และเช่ือวาประสบการณ
ทางสังคมของมวลมนุษยชาติท่ีเปนจริงหรือเหตุการณทางสังคมที่เกิดข้ึนจริง จะไม
เปนไปตามคําสอนทางทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง   

 กลาวกันวาโปรตาโกรัสเปนผูพูดประโยคที่วา “เราแตละคนเปนมาตรวัดของ
ทุกสิ่งที่เปนอยู และที่ไมไดเปนอยู แตมีความแตกตางอยางย่ิงใหญระหวางคน
หน่ึงกับอีกคนหน่ึงในการมองสิ่งที่เปนอยูและไมไดเปนอยู เพราะส่ิงที่เปนอยูและ
ปรากฏแกสายตาคนหนึ่ง มีความแตกตางจากสิ่งที่เปนอยูที่ปรากฏแกสายตาของ
อีกคนหน่ึง ”17 ส่ิงเดียวกันมีมุมมองและความคิดเห็นแตกตางกัน โปรตาโกรัสเห็นวา
มรรควิถีมีความสําคัญกวาจุดหมาย เสถียรภาพทางสังคมจะเกิดข้ึนได เม่ือปจเจกชนมี
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 กระบวนการทางเศรษฐกิจเปนเร่ืองของมนุษยท่ีชาญฉลาด ท่ีใชหลักคิดและ
เหตุผลเพื่อแยกแยะความเปนจริงออกจากธรรมชาติใหไดวา อะไรจําเปนเพ่ือเติมเต็ม
ความตองการของมนุษย และควรหลีกเลี่ยงความขาดแคลนที่เจ็บปวดอยางไร แนวคิด
ดังกลาวเปนหลักคําสอนเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขใหกับตนเอง เห็นความสุขสวนตน
เปนเร่ืองใหญหรือ “ลัทธิความสุขนิยม (hedoism)” ลัทธิดังกลาว อยูใตจิตสํานึกของ
ชาวกรีกสวนใหญ หลายศตวรรษตอมาลัทธิความสุขนิยม (hedoism) ไดกลายมาเปน
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเรียกวา “ทฤษฎีมูลคาความรูสึก (subjective theory of 
value)” 

 เปนท่ียอมรับสมัยตอมาวา หลักคําสอนของโปรตาโกรัสเกี่ยวกับคนเปน
มาตรวัดสรรพสิ่งเปนบิดาของแนวคิดทั้งเรื่อง ทฤษฎีมูลคาแรงงานและแนวคิด
เร่ืองอัตตะประธาน แนวคิดของโปรตาโกรัสเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรสมัยใหมสอง
ประการคือ การทํางานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบรรลุ
อรรถประโยชนสูงสุด และประเมินคุณคาทางเลือก ดวยการใชหลักคําสอนเร่ือง
ทฤษฎีมูลคาความรูสึก 

 กลุมซอฟสตเช่ือในลัทธิปจเจกชนนิยม (individualism) วาแตละบุคคลมีความ
เช่ือและความปรารถนาเปนของตัวเอง รูจักผิดถูกช่ัวดีวาอะไรควรไมควร มนุษยไมชอบ
อยูรวมกลุมหรือรวมกันเปนสังคม เพราะมนุษยเห็นแกตัว รัฐไมไดเกิดโดยธรรมชาติ แต
รัฐเกิดจากอํานาจหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต้ังรัฐข้ึนมา อํานาจทางการเมืองคือความเห็นแก
ตัวของผูปกครอง 

 เม่ือมนุษยมีความเห็นแกตัวมนุษยจึงมีสิทธิท่ีจะยึดถือวาส่ิงใดยุติธรรมสําหรับ
ตนเองและสิ่งใดตัวเขาไมไดรับความยุติธรรม ความยุติธรรมจึงคือผลประโยชนของผู
แข็งแรงกวา กฎหมายที่รัฐใชเปนเครื่องมือในการปกครองหาใชกฎหมายที่แทจริง
ไม กฎหมายที่แทจริงคือ กฎหมายธรรมชาติ  กฎหมายของรัฐจึงคือขอตกลงระหวาง
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ลัทธิสเคบติกส (Skepticism)18 5.6 
 ลัทธิสเคบติกส เปนแนวคิดท่ีตอยอดจากแนวคิดของซอฟสต ไดรับความนิยม
สูงสุดเม่ือประมาณ 200 ปกอนคริสตกาล ผูทรงอิทธิพลของลัทธิน้ีคือ คารนีดิส 
(Carneades) เปนแนวปรัชญาท่ียอมศิโรราบตอทุกส่ิง ไมรับรู ไมตอสูกับส่ิงใดๆ ท้ังน้ัน 
อยาไปสนใจปญหาสังคมหรือบานเมืองวาจะเปนอยางไร ใหปลีกตัวหลีกหนีจากทุกส่ิง 
โดยกลาววา ความรูท้ังหลายท้ังมวลลวนเกิดจากมโนสํานึก ความรูจึงสัมพันธและจํากัด
กับมโนสํานึกของแตละคน เพราะฉะน้ัน เราจึงไมสมารถพิสูจนอะไรไดท้ังน้ัน เพราะการ
ตกอยูใตมโนสํานึกจะหลอกลวงตัวเราเอง ไมมีความความจริงที่แนนอน สรรพส่ิงยอม
เปนไปเชนนั้น เราไมรูหรอกวาสรรพส่ิงแทจริงแลวคืออะไร เราไมมีความรูจริงเกี่ยวกับ
สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ  คาความหมายแหงชีวิต และความผิดถูก  มโนสํานึกจึงไป
ตัดสินอะไรไมไดท้ังน้ัน  ใหอยูน่ิงเฉยแลวจะมีความสุข การตั้งคําถามเพื่อคนหาความจริง
เปนส่ิงท่ีไรสาระ  อยาไปกังวลกับส่ิงดีหรือเลว แลวจิตจะสงบ น่ีคือความพึงพอใจสูงสุดท่ี
มนุษยแสวงหา  

                                                 

 

18 E. M. Burns, R. E. Lerner, and S. Meacham, Op. Cit, p. 155-6. 
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แนวคิดของซีโนฟอน (Xenophon)19 5.7 
ซีโนฟอนมีชีวิตอยูราวประมาณ 427-355 ปกอนคริสตกาล ซีโน
ฟอนเปนนักการทหารและเปนศิษยซอคราติส เขียนหนังสือช่ือ 
Cyropaedia, Oeconomicus และ Hier ในหนังสือ Oeconomicus 
เปนงานเขียนท่ีตองการสํารวจการบริหารและการจัดองคกรที่
เหมาะสมของภาครัฐและเอกชน แนวคิดของซีโนฟอนมุงไปท่ีการ
ตัดสินใจของปจเจกชน ซีโนฟอนมองวา การบริหารจัดการท่ีดีจะ

เพิ่มขนาดสวนเกินทางเศรษฐกิจท้ังระดับครัวเรือนและระดับประเทศหรือรัฐได การเพิ่ม
ขนาดสวนเกินทางเศรษฐกิจจะสําเร็จไดตองอาศัยความชํานาญงาน (skill) การ
จัดระเบียบ (order) และการแบงงานหรือหนาที่กันทํา (division of labour) ท้ังสาม
ประการท่ีกลาวมาเปนหลักการขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดดานเศรษฐศาสตร การแบงงาน
กันทําจะทําใหเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของสินคาได แนวคิดเร่ืองการแบงงานกันทํา
ของซีโนฟอนเปนการเช่ือมโยงระหวางการกระจุกตัวของประชากร ความชํานาญ
ในการผลิต และผลผลิต ท่ีอธิบายไวในหนังสือ Cyropaedia หลักการแบงงานกันทํา
ของซีโนฟอนคลายคลึงกับหลักการแบงงานกันทําของพลาโต และซีโนฟอนเสริมวาการ
แลกเปลี่ยนของภาคเอกชนเปนเร่ืองของธรรมชาติ รัฐใหญจะมีพัฒนาการแบงงานกันทํา 
ขณะท่ีรัฐเล็กแทบจะไมมีพัฒนาการการแบงงานกัน ประเด็นน้ีสนับสนุนแนวคิดของพ
ลาโตที่วารัฐเกิดจากการแบงงานหรือแบงหนาที่กันทํา 

 การแบงงานกันทําแมจะเกิดข้ึนต้ังแตสมัยสังคมชนเผาหรือเกิดข้ึนพรอมกับ
พัฒนาการของสังคมมนุษยชาติ แตซีโนฟอนถือเปนนักคิดนักปรัชญาคนแรกที่เริ่ม
วิเคราะหการแบงงานหรือแบงหนาที่กันทํา ที่เปนระบบและมีเปาหมายดาน
เศรษฐศาสตรชัดเจนมากที่สุด เห็นไดจากการโยงความสัมพันธระหวางการกระจุกตัว
ของประชากร ความชํานาญในการผลิต และผลผลิต โดยมีเปาหมายเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตและคุณภาพสินคา ในรัฐใหญหรือสังคมใหญท่ีการผลิตหลากหลาย การผลิตจะ
มีพัฒนาการแบงงานกันทํามากกวาสังคมเล็กหรือรัฐเล็ก ขณะที่พลาโตปราชญรวมสมัย
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 R. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, Op. Cit., p. 15-7. 
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 ในหนังสือ Hier ซีโนฟอนกลาววา ถามีจานอาหารจํานวนมากต้ังอยูตอหนา
คนหน่ึง ในไมชาเขาจะรูสึกเบื่ออาหาร หรือทําใหความพอใจในการบริโภคอาหาร
ลดลง ซ่ึงสอดคลองกับกฎการลดนอยถอยลง (law of diminishing return) และซีโนฟอน
ยังมองวา คนท่ีมีพรอมทุกส่ิงอยูตอหนา ส่ิงเหลาน้ันจะทําใหเขาเลวลง (worse off) การมี
ชีวิตอยูระดับปานกลางจะเปนส่ิงท่ีดีกวา ของสิ่งเดียวกัน บางครั้งก็ทําใหเกิดความมั่ง
คั่ง (wealth) ได บางครั้งก็ไมเกิดความมั่งคั่ง  เพราะบางสิ่งอยูกับคนบางคนจะไมมี
ประโยชน แตอยูกับคนบางคนมีประโยชน ถาคนน้ันรูจักนําส่ิงน้ันไปแสวงหากําไร
ดวยการนําไปขาย จะเห็นวา ซีโนฟอนมองกําไรคือความมั่งคั่ง  ส่ิงใดท่ีใหความสุข
บุคคลไมได ส่ิงน้ันไมใชความม่ังคั่ง การถือครองที่ดินจํานวนมาก แตผูถือครองยังอด
อยากแรนแคน การมีท่ีดินก็ไมใชความม่ังคั่ง แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในสินคาของ
ซีโนฟอนไดกลายมาเปนศูนยกลางการวิเคราะห “ทฤษฎีอรรถประโยชน” ในทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 
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แนวคิดของพลาโต (Plato)20  5.8 
พลาโตมีชีวิตอยูประมาณ 427-327 ปกอนคริสตกาล เกิดใน
ตระกูลขุนนาง พลาโตเขียนหนังสือหลายเลม ไดแก The 
Republic, Laws และ The Statesman เปนตน แตท่ีมีเน้ือหา
ดานเศรษฐศาสตรปรากฏอยูใน The Republic และ Laws วิธี
เขียนหนังสือของพลาโตใชวิธีสนทนาโตตอบ (dialogue) ตาม
แบบซอคราติสผูเปนอาจารย พลาโตวิเคราะหโครงสรางทาง

เศรษฐกิจและการเมืองของรัฐ พลาโตเปนชนช้ันขุนนางโดยกําเนิด วิธีคิดของเขาบางคร้ัง
จึงเปนลักษณะของการรักษาประโยชนของชนชั้นขุนนาง  พลาโตไมรังเกียจชนช้ันพอคา
แตท่ีไมชอบชนช้ันพอคา เพราะพอคากอใหเกิดการขยายตัวของลัทธิพาณิชยนิยม 
(commercialism) และการเติบโตดานอํานาจทางเศรษฐกิจของชนช้ันพอคาจะคืบคลาน
มาสูการครอบครองอํานาจรัฐ ในหนังสือ The Republic มีเน้ือหาเกี่ยวกับรัฐอุดมคติ 
(ideal city) พลาโตเปนนักวาดหวัง นักจินตนาการ โดยเฉพาะการจินตนาการเกี่ยวกับรัฐ 
พลาโตไมเพียงแตสรางสังคมในจิตนาการ หรือ “จินตสังคมหรือสังคมอุดมคติ 
(Utopia Society)” เทาน้ัน แตเขายังซอนเปาหมายทางการเมืองไวดวย แนวคิดทาง
การเมืองของพลาโตคอนขางตายตัว มีสภาพนิ่ง และเปนอุดมคติ พลาโตมองวาการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ จะนํามาซ่ึงความถดถอยลาหลังทางสังคม 21 พลาโตคือ
ปราชญท่ีไดรับการขนานนามวา นักอุดมการณสุดข้ัวหรือสุดโตง (the absolutist) 

 พลาโตแสวงหาจุดเหมาะสมทางการเงินหรือเศรษฐกิจโดยนําเสนอความ
ยุติธรรมทางเศรษฐกิจดวยศีลธรรม ความสําเร็จทางเศรษฐศาสตรที่ยิ่งใหญของพลา
โตคือแนวคิดเร่ืองความชํานาญงานและการแบงงานกันทําหรือแบงหนาที่กันทํา 
(division of labour) ซ่ึงเปนแนวคิดตอเนื่องจากซีโนฟอน พลาโตโยงความสัมพันธ
ระหวางการถือกําเนิดข้ึนของรัฐกับความชํานาญงานและการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกัน 
 

                                                 
20 Eric Roll, A History of Economic Thought (London: Faber and Faber Lid., 1973), p. 25-35. 
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 See in R. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, Op. Cit,  p.17-8. 
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 จากประโยคขางตน เปนการสะทอนการสถาปนาเศรษฐศาสตรแหงรัฐหรือ
เศรษฐศาสตรการเมือง เปนหนทางสูทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ความชํานาญงาน จะ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่เปนสัดสวน ตลาด ตองมีการ ควรควบคุมหรือบริหาร
จัดการ โดยใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เงินท่ีนําออกใชตองมีคาแข็ง (fiat 
money) จะทําใหการคามีกําไรลดนอยลง การขูดรีดดอกเบี้ยก็จะลดนอยลงดวย พลาโต
มองวา เงินตราและการคาเปนสิ่งชั่วรายที่จําเปน การคาจึงตองอยูบนกฎแหง
ความยุติธรรม (rules of justice) 

 ความสําเร็จดานรัฐศาสตรของพลาโตคือ แนวคิดในเรื่องกําเนิดรัฐที่
เกี่ยวกับรัฐอุดมคติ (ideal republic) พลาโตใหเหตุผลวารัฐเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก
การแบงหนาที่หรือแบงงานกันทํา มนุษยโดยธรรมชาติแลวจะไมเทาเทียมกันใน
เรื่องของทักษะ (skill) และความตองการที่หลากหลาย (multiplicity of human 
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 ความชํานาญงานไมเกี่ยวกับการทําใหสินคาราคาถูกลง แนวคิดเร่ืองการแบง
งานกันทําของพลาโตไมเชื่อมโยงกับขนาดของตลาด (the size of the market) 
และระดับความเขมของการแบงงานทํา (the degree of division of labour) ที่ 
อดัม สมิธ (Adam Smith)23 ไดอธิบายไวในทฤษฎีการแบงงานกันทํา (theory of 
division of labour)แนวคิดเร่ืองการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทําสอดคลองกับแนวคิด
ของซีโนฟอน (Xenophon) นักคิดรวมสมัยพลาโต 

 แนวคิดเรื่องการแบงงานกันทําหรือแบงหนาที่กันทําของพลาโตมิใชจะ
โยงไปที่การถือกําเนิดข้ึนของรัฐและการกอใหเกิดความชํานาญงาน และการแบง
งานหรือแบงหนาที่กันทําและใหการผลิตเปนการผลิตในเชิงพาณิชยเทาน้ัน พลา
โตยังซอนผลกระทบไปขางหลังไวดวย กลาวคือ ชนชั้นปกครองจะตองมาจากทายาท
ที่สืบสายโลหิตจากชนชั้นขุนนาง การปกครองเปนหนาที่ของชนชั้นขุนนาง  การ
ผลิตเปนหนาที่ของชนชั้นผลิต (artisan) ที่เปนชนชั้นใตปกครองหรือถูกปกครอง 
ซ่ึงประกอบดวยพอคา นักอุตสาหกรรม ชางฝมือ กสิกร และผูใชแรงงานในการผลิตอื่นๆ 
จะเห็นวาประเด็นน้ี พลาโตซึ่งเปนชนช้ันขุนนางโดยกําเนิด ตองการจะรักษาประโยชน
ของชนชั้นขุนนางไวใหเปนชนช้ันปกครองใหเปนผูปกครองท่ีเปนประเพณีสืบทอดกันมา
ยาวนาน สวนชนช้ันผูผลิตก็เปนชนชั้นใตปกครองหรือถูกปกครองไป เปนการแบงงาน
หรือหนากันทําตามความชํานาญงานเชนกัน 
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 พลาโตตระหนักถึงปญหาท่ีรัฐเผชิญอยูอยางดี ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยง
ของชนช้ันในสังคม ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหาความทุกขยากของประชาชน 
เหลาน้ีจะทําใหประชาชนสิ้นศรัทธาตอรัฐ ซ่ึงจะนํามาซ่ึงผลพวงอันหนาสะพรึงกลัว แตพ
ลาโตก็ยังแบงชนช้ันตามฐานะทางเศรษฐกิจออกเปนส่ีชนช้ัน โดยประชากรเอเธนส
ขณะน้ันมีอยู 5,040 คน เอเธนสจึงแบงที่ดินออกเปน 5,040 แปลง ใหประชาชนชาว
เอเธนสมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินไดคนละแปลง และมีทรัพยสินไดไมเกินส่ีเทาของมูลคาท่ีดิน 
ใครมีทรัพยสินมากกวาน้ีตองยกใหกับรัฐ  การแบงชนช้ันของพลาโตเปนการขัดแยงกับ
หลักการของรัฐอุดมคติของพลาโตเอง ขณะเดียวกันก็ใหทัศนะวามีความแตกตางกัน
อยางชัดเจนระหวางชนชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครอง  สภาพการปกครอง
และถูกปกครองจึงตองดํารงอยู และพลาโตใหการสนับสนุนในเรื่องน้ี และมองวาชน
ช้ันปกครองตองเปนทายาทที่สืบสายโลหิตตกทอดตอเน่ืองกันมา  มากกวาท่ีจะเปนชน
ช้ันใดช้ันหน่ึงมาทําหนาท่ีในการปกครอง และชนชั้นปกครองตองปลอดจากแรงจูงใจใน
การแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจหรือการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ (motive 
of economic exploitation) จึงจะเปนมาตรฐานความประพฤติเปนท่ียอมรับประเด็นน้ีคือ 
ความลับของ “ลัทธิคอมมิวนิสต (communism)” ท่ีซอนอยูในแนวคิดรัฐอุดมคติของ 
พลาโต พลาโตละเลยผลกระทบในเรื่องของการใชอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ละเลยตอแงมุม
ทางเศรษฐกิจของชนช้ันปกครอง และทายสุดก็คือนําเอเธนสไปสูการปกครองแบบ
คณาธิปไตย (oligarchy) 

 ในดานการปกครอง พลาโตจะแบงคนออกเปนสองชนช้ันคือ ชนช้ันปกครอง 
(the ruler) และชนช้ันใตปกครอง (the ruled) ชนช้ันปกครองจะมีอยูสองระดับ 
ประกอบดวย “ชนชั้นพิทักษ (guardians)”และ ชนช้ันผูชวยชนช้ันพิทักษหรือ “ชนชั้น
ปกปองรักษาชาติ (auxiliaries)” และชนชั้นท่ีสองคือ ชนช้ันใตปกครองซ่ึงคือ ชนช้ัน
ผลิต (artisans) ท่ีเปนชนช้ันท่ีอุทิศตัวเองในการผลิตดวยการใชมือในการผลิต เพ่ือนํา
ผลผลิตไปแลกกับทรัพยสินอื่น พลาโตถือวาชนช้ันน้ีไมมีใครมีความสามารถในการ
ปกครอง จึงควรทําหนาท่ีในการผลิตตอไป  

 การเปนชนช้ันปกครองตองถูกฝกต้ังแตเยาววัย ไดรับการฝกอบรมดานศิลป
ศาสตรอยางดี ไมวาจะเปนวิชาปรัชญาและศาสตรดานการสงคราม  เพราะนอกจากจะทํา
หนาท่ีปกครองหรือพิทักษแลว ยังตองทําหนาท่ีในการปกปองรัฐจากการถูกรุกรานจาก
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 รัฐอุดมคติของพลาโต แตกตางจากการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
เอเธนส ระบอบราชาธิปไตยแบบเอเธนสนํามาซ่ึงความขัดแยงของคนในสังคม  มีการกด
ข่ีขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผู ท่ีออนแอกวา  สังคมไรคุณธรรมและขาดความยุติธรรม 
ประชาชนสิ้นหวังในอนาคตและหมดศรัทธาตอรัฐ  ขณะที่รัฐขุนนางสปารตา อํานาจการ
ปกครองอยูกับชนช้ันขุนนางที่สืบสายโลหิตตกทอดเปนทายาทสืบตอกันมาไมตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติดานการศึกษาของผูปกครอง และไมตองแสวงหาราชาปราชญเพ่ือมา
ทําหนาท่ีในการปกครอง การปกครองไมตองคํานึงถึงเหตุผลและความยุติธรรมคุณงาม
ความดีอะไร แตประชาชนจะถูกสอนใหเช่ือฟงผูนํา  ถูกสอนใหเคารพกฎกติกาของรัฐ 
และตองยึดระเบียบวินัยอยางเครงครัด 

 แนวคิดเร่ืองรัฐอุดมคติและจินตสังคม (Utopia society) ของพลาโตไมไดถูก
นําไปใชในยุคสมัยของพลาโตหรือยุคหลังตอมาแตอยางใด แมแตไดออน (Dion) ผูเปน
ศิษยของพลาโตและมีตําแหนงราชการใหญโตทําหนาท่ีสนองราชการอยูท่ี ซีราคิวส 
(Syracuse) ก็ไมสนใจนําไปใช แตกลับนํารูปแบบการปกครองระบอบการปกครองแบบ
คณาธิปไตย (oligarchy) ไปใชแทน อยางไรก็ตาม ไดออนก็ไมเห็นดวยกับการปกครอง
ระบอบทรราชของสปารตา โดยไดออนมองวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
เอเธนสมีจุดออน จึงไมเห็นดวยกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนส
และไมไดนํารัฐอุดมคติไปใชในการบริหารกิจการบานเมือง อุดมการณของพลาโตจึงเปน
หมันในทางปฏิบัติ เมธีปราชญบางคนเชื่อวาพลาโตสรางอุดมการณน้ีข้ึนมาเพื่อ
ประโยชนของตัวเอง และเพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชนของชนชั้นขุนนาง แตก็ไมมีใครพิสูจน
ประเด็นเหลาน้ีไดวาเปนจริงแนนอน แตท่ีชัดเจนท่ีสุดรัฐอุดมคติของพลาโตเอื้อประโยชน
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 โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมยุคหลังพลาโตเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก สังคม
เต็มไปดวยมวลทาสและคนยากจน มูลคา (value) ไดเขามามีอิทธิพลครอบงําทาง
เศรษฐกิจ ทําใหสังคมเร่ิมตระหนักในรัฐอุดมคติและจินตสังคมของพลาโตแตสังคมได
รุดหนาไปไกลเกินกวาจะฉุดร้ังไวได แมสังคมอยากจะหวนคืนกลับสูสังคมแบบดั่งเดิม
เหมือนอดีต หรืออยูในจินตสังคมของพลาโต แตพลังอํานาจของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ยิ่งใหญเกินกวาท่ีสังคมจะฉุดร้ังไวได จึงไมมีหนทางที่จะยอนกลับคืนสูสังคมยุคเกาได
หรือกลับไปสูจินตสังคมยุคสังคมชนเผาได 

 พลาโตคือ ปราชญผูยิ่งใหญท่ีวางรากฐานเรื่องกําเนิดรัฐและการแบงหนาท่ีกัน
ทําหรือแบงงานกันทําเพื่อใหไดรัฐอุดมคติและจินตสังคม (Utopia society) แนวคิดของ 
พลาโตจึงเปนตนกําเนิดของแนวคิดทางการเมืองรูปแบบตางๆ ตราบเทาปจจุบัน และถือ
ไดวาพลาโตเปนนักปฏิรูปสังคมคนหน่ึง 

5.9 แนวคิดของอริสโตเติล  

อริสโตเติล(Aristotle) เปนศิษยพลาโต มีอายุอยูราว 384-322 ป
กอนคริสตกาล เขียนหนังสือเร่ือง Politics, Ethics, The 
Constitution of Athens, Topics, และRhetoric หนังสือท่ีเขา
เขียนช้ีใหเห็นถึงสภาพสังคมของยุคน้ันวามีโครงสรางพ้ืนฐาน
อยางไร อริสโตเติลเปนผูวางรากฐานดานวิทยาศาสตรและ
รัฐศาสตรและ อริสโตเติลยังถือวาเปนนักวิเคราะหเศรษฐกิจ

คนแรกของโลก (the first analytical economist)24  

 หนังสือ Politics เลม 11 ไดอธิบายถึงโครงสรางของรัฐอุดมคติ ขณะเดียวกันก็
คัดคานเน้ือหาสาระรัฐอุดมคติของพลาโต โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักการสังคม
นิยมแบบคอมมิวนิสต อริสโตเติลสนับสนุนเร่ืองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลไมเห็น
ดวยกับการท่ีรัฐเปนเจาของทรัพยสินทั้งหมด  เพราะการควบคุมดูแลจะไมท่ัวถึงและทํา

                                                 

 

24 Eric Roll, Op. Cit.,   p. 31. 
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 รัฐอุดมคติของอริสโตเติลเปนรัฐท่ีไมเปนจินตนาการมากนักเม่ือเทียบกับรัฐอุดม
คติของพลาโต อริสโตเติลจะเช่ือในเร่ืองของเหตุผล (reason) และ ธรรมาภิบาล 
(benevolence) รัฐประกอบดวยชนช้ันปกครอง (the ruler) และชนช้ันใตปกครอง (the 
ruled) ชนช้ันปกครองทําหนาท่ีดานการทหาร การบริหารราชการ ผูพิพากษา และ
พระสงฆ การทําหนาท่ีทางการปกครองจะข้ึนอยูกับชวงอายุของแตละคน เปนทหารใน
วัยหนุมฉกรรจ เปนขาราชการหรือบุรุษรัฐ (stateman)25 เม่ือวัยกลางคน และเปน
พระสงฆในวัยชรา ชนช้ันใตปกครองคือ ชาวนา ชางแกะสลัก และกรรมกร 

 ทัศนะตอการคา อริสโตเติลมองวาการคาทําใหคนสะสมความม่ังคั่งและขาย
สินคาเกินราคายุติธรรม (just price) การคาจึงไมใชอาชีพที่เปนธรรมชาติ 
(unnatural occupation) จะตองมีการจํากัดขอบเขตของการคาและในสังคมตอง
มีชนชั้นทาส เพราะทาสมีความจําเปนในการสรางนครรัฐ เพราะคนบางคนเปน
ทาสโดยธรรมชาติ (Some people are slaves by nature.) แตสถาบันทาสตองไมใช
ชาวเฮเลนโดยกําเนิด แนวคิดเร่ืองรัฐอุดมคติของอริสโตเติลนับวามีความสําคัญนอยมาก
เม่ือเทียบกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ท่ีเขาสรางข้ึนและอธิบายไว แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร 3 ประการท่ีอริสโตเติลสรางขึ้นและไดอธิบายไว คือ  

1. คําจํากัดความของขอบเขตทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร (definition of 
the scope of economy) 

2. การวิเคราะหการแลกเปลี่ยน (analysis of exchange) 
3. ทฤษฎีเงินตรา (theory of money)  

                                                 
25 Statesman ในท่ีนี้หมายถึงบุรุษรัฐหรือผูท่ีทํางานใหกับรัฐในตําแหนงหนาท่ีราชการ จึงมีความหมายไม
เหมือนกับคําวา “รัฐบุรุษ” ท่ีหมายถึงบุคคลท่ีทรงคุณคาและยิ่งใหญของรัฐ 
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 อริสโตเติลอธิบายกระบวนการเหลาน้ีไดตอเน่ืองเปนข้ันตอน เช่ือมโยงเปนเหตุ
เปนผลอยางตอเน่ือง และมองวาเศรษฐศาสตรน้ันแบงออกเปนสองสวน คือ 

1. ความเปนเศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะ (economy proper) ซ่ึงเปน
ศาสตรท่ีวาดวยการบริหารจัดการบานเรือน (science of household management) 

2. ความเปนศาสตรดานอุปทาน (the science of supply) ซ่ึงเปนศาสตรท่ีวา
ดวยศิลปะการไดมาดวย ทักษะ ความสามารถ ความพยายาม หรือพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีถือเปนศิลปะการแสวงหา (art of acquisition) 

 เศรษฐศาสตรในความหมายแรกที่ เปนศาสตรวาดวยการบริหารจัดการ
บานเรือนจะเกี่ยวของกับพัฒนาการของรัฐท่ีเร่ิมจากครัวเรือน ชุมชนหรือหมูบาน และ
เปนเมืองหรือนครรัฐในทายท่ีสุด สถาบันทาสจึงมีความจําเปนในการสรางนครรัฐ  
อริสโตเติลจึงสนับสนุนใหคงสภาพสถาบันทาสไว 

 เศรษฐศาสตรในความหมายที่สองที่ เปนศาสตรดานอุปทาน จะเปนการ
วิเคราะหศิลปะแหงการแลกเปลี่ยน ซ่ึงการแลกเปลี่ยนจะมีสองลักษณะคือ การ
แลกเปลี่ยนที่เปนธรรมชาติ (natural exchange) กับการแลกเปลี่ยนที่ไมเปน
ธรรมชาติ (unnatural exchange) การแลกเปลี่ยนท่ีเปนธรรมชาติ (natural 
exchange) คือการแลกเปลี่ยนเพียงเพ่ือสนองตอบความตองการที่เปนธรรมชาติของ
มนุษย โดยเร่ิมจากความตองการของบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จนกระท่ังรัฐ การ
แลกเปลี่ยนระดับนครรัฐจะมีความสลับซับซอนมากขึ้นเพราะมีความตองการท่ี
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนท่ีหลากหลายและสลับซับซอนน้ีจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนท่ี
ไมเปนธรรมชาติ (unnatural exchange) การแลกเปลี่ยนที่ไมเปนธรรมชาติหรือการคา
คือกระบวนการท่ีคนสองคนดีข้ึน (better off) จากการแลกเปลี่ยน คนสองคนจะการ
แลกเปลี่ยนหรือคาขายกันได เม่ือแตละคนตางมีสวนเกิน และยอมเสียสละสวนเกิน
เพ่ือใหไดสินคาจากอีกคนหน่ึง การแลกเปลี่ยนจึงตองเปนสัดสวนตอกัน ....ถานาย ก 
เปนคนสรางบาน  นาย ข เปนชางทํารองเทา คนสรางบานตองสวมรองเทา ชาง
ทํารองเทาตองมีบานอยู ฉะน้ัน ตองมีความเทาเทียมกันที่เปนสัดสวนของสินคา 
การแลกเปลี่ยนที่เปนสัดสวนจึงเกิดข้ึน ประเด็นจึงอยูที่วาตองใชรองเทากี่คูจึงจะ
แลกไดบานหนึ่งหลัง การเปรียบเทียบตองใชเงินตรามาชวยหรือเปนตัวกลางใน
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เม่ือปรากฏสวนเกิน 1. 

ผูคาไดประเมินสวนเกินของตนเอง 2. 

ผูคาตางไดประโยชนจากแลกเปลี่ยน  3. 

4. เม่ือมีการขัดแยงทางการคา ผูมีอํานาจเกี่ยวของหรือรัฐจะเขามาไกลเกลี่ย
โดยยึดหลักความยุติธรรมรวมกันและสวัสดิการของรัฐ 

 อริสโตเติลมองวาส่ิงท่ีเรามีอยู มีการนําไปใชอยูสองลักษณะคือ ใชตาม
ลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ันหรือประโยชนการใช และการใชอีกลักษณะหน่ึง ไมใช
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ แตเปนการใชส่ิงของขั้นท่ีสอง เชน รองเทาใชเพ่ือสวมใส 
และใชเพื่อการแลกเปลี่ยน 27 ดังคํากลาวท่ีวา “Of everything we possess, there are 
two uses: both belong to thing as such, but not 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.” จากคําพูด
ดังกลาวจะเห็นวาส่ิงของมีมูลคาอยูสองอยางคือ มูลคาการใช (use-value) และมูลคาการ
แลกเปล่ียน (exchange-value) มูลคาส่ิงของดังกลาวเปนหลักความคิดทางเศรษฐศาสตร
ตราบเทาปจจุบัน อริสโตเติลมองวา มูลคาการแลกเปลี่ยนไมจําเปนตองเปนธรรมชาติ
เสมอไป คนอาจจะพอใจแลกเปลี่ยนกันไดในรูปแบบท่ีไมเปนธรรมชาติ น่ันคือมูลคาการ
แลกเปลี่ยนอาจสูงกวามูลคาการใช  ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนเปนศิลปะในการทํา

                                                 
26 R. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert , Op. Cit ,  p.17. 
27  Eric Roll, Op. Cit., p. 32. 
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 ระบบการแลกเปลี่ยนส่ิงของตอส่ิงของ (barter system) จะไมสะดวกตอการ
แลกเปลี่ยน เพราะจะมีปญหาเร่ืองขนาด นํ้าหนักและจํานวนติดตามมาวาจะวัดกัน
อยางไร แตถาใชเหรียญเงินตรา (coinage) ในการแลกเปลี่ยนหรือเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนก็จะขจัดปญหาดังกลาวออกไปและสรางประโยชนใหกับการคา และเปนการ
ทําเงินหรือหาเงิน (money-making) จากการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนที่ไมเปน
ธรรมชาติทําใหการแลกเปลี่ยนที่เปนธรรมชาติสูญหายไป การสะสมเงินตราเขามาแทนท่ี
เพื่อสนองความตองการท่ีหลากหลายของมนุษย ความเลวรายของการทําเงินหรือหา
เงินคือ การใชเงินเปนแหลงสะสมความมั่งคั่งดวยการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) การ
ทําเงินหรือหาเงินเดิมทีเดียวก็เพ่ือใชในการแลกเปลี่ยน ไมไดหาเงินหรือทําเงินข้ึนมา
เพ่ือใหเกิดดอกเบี้ย การขูดรีดดอกเบี้ยถือเปนความใจราย แลงนํ้าใจ เอารัดเอา
เปรียบ และรีดเลือดจากผูยากไร แตการขูดรีดดอกเบี้ยเปนธรรมชาติของการหาเงิน
หรือทําเงิน ประเด็นขางตน อริสโตเติลขยายความตอเน่ืองจากท่ีพลาโตใหคําจํากัดความ
วาเงินตราคือสัญลักษณเพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยน 

 อริสโตเติลมองวาการคาไมใชอาชีพท่ีเปนธรรมชาติ จึงพยายามจํากัดขอบเขต
ของการคา โดยการคาตองคํานึงถึงจริยธรรม (ethics) ศีลธรรม (moral) และใหแยกแยะ
รูปแบบการคาในแตละประเภท แนวคิดเรื่องจริยธรรมทางการคาของอริสโตเติล
ไดรับการสนับสนุนจากนักบวชคริสตสมัยกลาง เพราะนักบวชคริสตประณามการ
ขูดรีดดอกเบี้ย (usury) และไมเห็นดวยที่จะใหมีการเก็บดอกเบี้ย (interest) จาก
เงินกู 

 อริสโตเติลอธิบายตอไปวา เงินนอกจากจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนแลว เงินยังทําหนาที่เปนทุนเงินตรา (money-capital) ที่นําพามวล
มนุษยไปสูความปรารถนาเพื่อการสะสมความมั่งคั่งอยางไมมีที่สิ้นสุด แนวคิด
ของอริสโตเติลเปนแนวคิดแรกของประวัติลัทธิเศรษฐกิจที่มีการกลาวย้ําถึง
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 ในเร่ืองคุณสมบัติของเงิน อริสโตเติลมองวาเงินตราหรือเงินสัญลักษณ 
(symbolic money) เปนเงินท่ีถูกสรางข้ึนมา ไมไดถือกําเนิดจากธรรมชาติ เงินตรา 
(money) มาจากคําวา nomos ในภาษากรีกซ่ึงหมายถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายผสม
กับคําวา lex ในภาษาละตินซ่ึงหมายถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายเชนกัน จากรากศัพท
เงินตราจึงหมายถึงส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมาย  จึงไมมีใครใหความหมายของคําวา 
“เงินตรา” ใหชัดเจนได แมแตเมธีปราชญยุคกลางก็สับสนกับคําวา “เงินตรา (money)” 
ฉะน้ันจึงเปนการยากท่ีจะแยกแยะวา อะไรคือ เงินตราที่ถูกตองตามกฎหมาย และอะไร
คือเงินตราที่ใชในการแลกเปลี่ยน อริสโตเติลใหความหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
เงินตราวา เงินตราเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา ไมไดเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ถามองวาเงิน
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ทัศนะประเด็นน้ีของอริสโตเติลจะสอดคลองกับ “ทฤษฎี
สถานะภาพเงินตราของ Knapp”ท่ีวาเงินตราเปนท่ีมาของกฎหมายหรือเปนส่ิงท่ีใช
แลกเปลี่ยนไดอยางถูกตองตามกฎหมาย แตในทัศนะของอริสโตเติลคําวา nomos คือ 
การสรางตลาดหรือทําใหเกิดตลาด เพราะเงินตราใชเพ่ือการแลกเปลี่ยน ตลาด
เกิดข้ึนเพราะมีการแลกเปลี่ยน โดยนัยดังกลาว เงินตราในความหมายของอริสโตเติล
จึงแตกตางจากเงินตราโดยนัยตามกฎหมายหรือแตกตางจากเงินตราตามรากศัพท 

 อริสโตเติลแยกแยะประเด็นน้ีเพ่ือช้ีใหเห็นธรรมชาติของกระบวนการทาง
เศรษฐกิจท่ีใชเงินตราเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน มีพัฒนาการมาจากเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน ไปเปนเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของรัฐหรือของประเทศในทายท่ีสุด และ
ช้ีใหเปนความแตกตางระหวางเงินตราในบทบาทของการเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
และเงินตราในฐานะที่เปนทุนเงินตรา 

 ในหนังสือ Ethics เลม 5 ของอริสโตเติลอธิบายหนาท่ีของเงินตราวา เงินตรา
เปนมาตรวัดมูลคา (measure of value) ที่สามารถนําไปเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ ยนได  และการแลกเปลี่ ยนตองอยู บนพื้ นฐานที่ เท า เทียมกัน 
(equivalence) น่ันคือ การแลกเปลี่ยนตองข้ึนอยูกับความตองการที่เทาเทียมกันที่

  EC 214 90 



 

 อริสโตเติลกลาววา แมวาสินคาท่ีนํามาแลกเปลี่ยนจะตางชนิด ประเภท  ขนาด 
นํ้าหนัก หรือรูปรางเปรียบเทียบกันไมได (incommensurable) แตคนก็ยังนํามา
เปรียบเทียบกันเพ่ือใหการแลกเปลี่ยนเกิดข้ึน จากท่ีอริสโตเติลอธิบายมามองไดเปนสอง
ประการคือ ประการแรก สังคมมีอุปสงครวมกันการแลกเปลี่ยนจึงเกิดข้ึน ประการที่
สอง เงินตราคือตัวแทนของอุปสงค (money as a sort of recognized representative 
of demand) อริสโตเติลยังอธิบายหนาท่ีของเงินตราอีกวา เงินตรามีหนาที่สะสมมูลคา 
(store of value) และเงินตราเปนส่ิงที่ใชเพื่อการแลกเปลี่ยนในอนาคต (future 
exchange) โดยสรุป อริสโตเติลมองวาเงินตรามีหนาที่คือ 

เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน  1. 

เปนทุนเงินตรา   2. 

เปนมาตรวัดมูลคา   3. 

เปนส่ิงสะสมมูลคา และ 4. 

ใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนในอนาคต 5. 

 นับวาอริสโตเติลเปนผูริเร่ิมวิเคราะหปญหามูลคาการแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกัน
ก็เนนวาการแลกเปลี่ยนตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและคุณธรรม เงินตราเปนส่ิงท่ีใช
เพ่ือความสะดวกในการแลกเปลี่ยน ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  เพ่ือสนองตอบความพึง
พอใจของผูบริโภค การขาดแคลนเงินตราเปนเร่ืองธรรมชาติ การขูดรีดดอกเบี้ยเพื่อให
เงินออกดอกออกผลมากข้ึน เปนส่ิงท่ีไมเปนธรรมชาติ ดังคํากลาวที่วา “Money arose 
as a means of facilitating legitimate (natural) exchange, that which had as its sole 
aim the satisfaction of the wants of consumers. Barrenness was thus part of its 
essential nature; usury, which made money bear fruit, was unnatural.” ตอมา
นักปราชญยุคกลางไดนําไปเปนสาระสําคัญในการสราง “ราคายุติธรรม (just price)” 
ข้ึนมา 

 อริสโตเติลมองวากระบวนการทางเศรษฐศาสตรตองคํานึงถึงทฤษฎีและ
จริยธรรมทางสังคมควบคูกันไปดวย ทรัพยสินไมไดเลวรายโดยตัวของมันเอง แต
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 อริสโตเติลตองการใหสังคมชนช้ันสูง และชนช้ันฐานราก (the baser) อยู
รวมกันอยางมีพันธสัญญาท่ีทรงคุณคา แตอริสโตเติลไมใหความสําคัญกับชนช้ันทาส ทํา
ใหหลักคําสอนท่ีทรงคุณคามีความเปนอารยธรรม (civilization) ดอยคุณคาลงไป สังคม
กรีกสมัยน้ันจึงเต็มไปดวยความขัดแยงระหวางชนช้ันปกครอง ชนช้ันถูกปกครอง และ
ชนช้ันทาสท่ีถูกกดขี่ ความขัดแยงทางสังคมไมไดหยุดน่ิงท่ีกรีกเทาน้ัน แตยังแพรสะพัด
ไปยังโรมอีกดวย 

6. สรุป 

 พัฒนาการทางเศรษฐกิจเร่ิมจากเศรษฐกิจของสังคมชนเผา เปนสังคมเศรษฐกิจ
ท่ีเรียบงาย เศรษฐกิจเปนแบบพอเพียง ปจจัยการผลิตเปนของสวนรวม หวงเวลา
เปลี่ยนไปยุคเปลี่ยนผานหรือเปลี่ยนถายทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึน การผลิตเปนการ
ผลิตเพ่ือการคาและพาณิชย สังคมเต็มไปดวยการเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดดอกเบี้ย กดข่ี
ชนช้ันฐานรากที่ดอยโอกาส สังคมระส่ําระสาย นักคิดนักปราชญไดนําเสนอหลักการเพื่อ
แกปญหาสังคม เร่ิมจากนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต ซอคราติส สํานัก
ปรัชญาตางๆ ซีโนฟอน พลาโต และอริสโตเติล เปนตน แตสังคมกรีกก็ยังเต็มไปดวยการ
ตอสูและขัดแยงทางสังคม โดยซอคราติสนําเสนอหลักการการอยูรวมกันของสังคมหรือ
หลักการทางสังคม โดยเนนไปท่ีศีลธรรมและคุณธรรมของคนในสังคมและเฟนหาบุคคลท่ี
เฉลียวฉลาดและมีความสามารถมาเปนชนช้ันปกครอง พลาโตวางแผนงานสําหรับ
โครงสราง “รัฐอุดมคติ” เพื่อใหสังคมเปน “จินตสังคม” พยายามคิดคนหาวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตโดยนําเสนอหลักคิดเร่ืองการแบงงานกันทําเชนเดียวกับซีโนฟอน อริสโตเติลถือ
วาเปนนักวิเคราะหเศรษฐศาสตรคนแรกท่ีเจาะลึกในเน้ือหาเศรษฐศาสตรดานเงินตรา
และการแลกเปลี่ยนเพื่อสนองตอบพัฒนาการทางการคา ขณะเดียวกันก็เห็นวา
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 ประเด็นการขูดรีดดอกเบ้ียถูกนํามาวิเคราะหและประณามต้ังแตสมัยราชวงศ
ฮิบรูโดยนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต และถูกประณามเร่ือยมา แตการขูด
รีดดอกเบี้ยก็ไมสามารถขจัดใหส้ินไปจากสังคมได การขูดรีดดอกเบี้ยน้ีเองนํามาซ่ึงการ
สะสมทุนและความมั่งคั่งของชนช้ันพอคา และเปนปญหาของความยากจนทุกขยากของ
ประชาชน ประชาชนถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับใหเปนทาสเพื่อใชหน้ี มวลทาส
และคนยากจนจึงแพรสะพัดตอไป การขูดรีดดอกเบี้ยจึงเปนปญหาใหญในยุคกลาง 
(Middle Ages) และยังคงนําไปวิเคราะหวิจารณจนกระทั่งถึงสมัยพาณิชยนิยม 
(mercantilism) จนกระทั้งยุคการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง กอนท่ีการขูดรีด
ดอกเบี้ย (usury) จะกลายมาเปนดอกเบี้ย (interest) อยางแทจริงในยุคคลาสสิกส   
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในรายละเอียด 

 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคประมาณกอน 800 ปกอนคริสตกาล
เรียนรูไดจาก 

 1. สังคมนครรัฐกรีก 2. พระคัมภีรเกา 

  3. นักสอนศาสนาชาวฮิบรู  4. งานเขียนของนักปราชญกรีก 

2. นักสอนศาสนาชาวฮิบรู (Hebrew prophets) จะไมช้ีนําสังคมในเรื่อง 

  1. จริยธรรมและคุณธรรม  2. การยอมรับกฎเกณฑธรรมชาติ 

  3. การยอมรับหัวหนาเผา  4.  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับวิถีสังคมยุคประมาณกอน 800 ปกอนคริสตกาลเปนสังคม 

  1. ชนเผา (tribal society)        

  2. หัวหนาเผาเปนผูนําชุมชน 

  3. หัวหนาเผาและหัวหนาครอบครัวตองเปนผูชาย 

  4. ไมมีการแลกเปลี่ยน 

4. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง (self–sufficient economy)  

  1. เปนระบบเศรษฐกิจของสังคมชนเผา  

  2. กระบวนการผลิตเปนแบบพื้นๆ 

  3. การผลิตเปนการผลิตเพ่ือบริโภคและความตองการของสังคมชนเผา 

  4. ไมมีการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทํา 
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5. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทดานเศรษฐกิจของสังคมชนเผา 
  1. ท่ีดินและปจจัยการผลิตอื่นเปนของสวนรวมหรือใชรวมกัน 

  2. ไมมีการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทํา      

  3. การผลิตเปนการผลิตเพ่ือการบริโภค  

  4. เปนสังคมการแลกเปลี่ยนของตอของ 

6. ขอใดไมใชการถือกําเนิดข้ึนของทฤษฎีทางสังคมและเศรษฐศาสตร 
 1. มีการพัฒนาเทคนิคการผลิต และการผลิตเปนการผลิตเพ่ือการคา 

 2. มนุษยมีความตองการท่ีหลากหลายข้ึน  

 3. มีการแสวงหากําไรมีเพิ่มมากข้ึน  

 4. มนุษยไมเช่ือในการดํารงอยูของพระผูเปนเจา 

7. หวงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่กอเกิดทฤษฎีทางสังคมและเศรษฐศาสตร เรียกวา 
  1. หวงเวลาการเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ (economic transformation) 

  2. หวงเวลาการถือกําเนิดข้ึนของนครรัฐกรีก 

  3. หวงเวลาการถือกําเนิดข้ึนของคริสตศาสนา 

  4. หวงเวลาของการสับสนและวุนวาย 

8. มนุษยยุคโบราณเชื่อในเร่ือง 

  1. เรนลับภูตผีปศาจ  

  2. ไมเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติ 

  3. ส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติเปนผูจัดระเบียบสังคม   

  4. ถูกทุกขอ 
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9. ขอใดไมใชลักษณะของสังคมแบบใหมท่ีมาแทนสังคมแบบเกา 

  1. ท่ีดินและทรัพยสินอยางอื่นเปนของปจเจกชน การผลิตเปนการผลิตเพื่อการคา 

  2. ความตองการถือครองที่ดินและทรัพยสินมีมากข้ึนตามอํานาจและอิทธิพลของ 
     แตละคน 

  3. มีการแบงชนชั้นทางสังคมเปนช้ัน (classes) และชนช้ันพิเศษที่สืบสายโลหิต 
      เปนทายาสตกทอดตอเน่ืองกันมา 

 4. เปนลักษณะจินตธรรมชาติหรือจินตสังคม 

10. ขอใดไมใชความเช่ือของศาสนาซีมิติกส 
  1. ทุกสรรพส่ิงลวนมีวิญญาณ        

  2. มีการดํารงอยูของสวรรคและพระผูเปนเจา 

  3. การดํารงอยูของพระผูเปนเจาก็เพื่อใหความเมตตาและความยุติธรรมแดมวลมนุษย 

  4. พระผูเปนเจาแกปญหาใหมวลมนุษยชาติได 

11. ขอใดกลาวถูกตอง 
  1. ศาสนาซีมิติกสเปนศาสนาของชนชาติซีไมท 

  2. ชนชาติซีไมทประกอบดวยชนชาติฮิบรู อาหรับ ฟนิเซียน และอัสซีเรียน 

  3. ศาสนาซีมีติกสเช่ือเร่ืองการดํารงอยูของสวรรคและพระผูเปนเจา 

  4. ถูกทุกขอ 

12. ขอใดไมใชบทบัญญัติของศาสนาซีมีติกส 
  1. จํากัดสิทธิการถือครองที่ดินและทรัพยสิน  

  2. จํากัดสิทธิของปจเจกชน 

  3. สมาชิกของสังคมตองปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีอยางเขมงวด 

  4. ใหเก็บภาษีจากพอคาขายเส้ือผาและเคร่ืองมือทํากิน 
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13. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีนําไปสูการสะสมความมั่งคั่ง 
  1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตจากการผลิตแบบพอเพียงมาเปนการผลิต 
      เพ่ือการคา                   

  2. ความตองการที่หลากหลาย 

  3. การมีการคากับตางประเทศ    

   4. ความจําเปนในการทําสงคราม 

14. การขูดรีดดอกเบี้ย (usury) และผูไมสามารถชําระหนี้คืนได ตองถูกยึดตัวมาเปนทาส
เจาหน้ีเกิดในยุค 

  1. ยุคสังคมชนเผา 

  2. ยุคเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจจากสังคมแบบเกามาเปนสังคมแบบใหม 

  3. ยุคของราชวงศฮิบรู                        

  4. ยุคนครรัฐกรีก 

15. การถือกําเนิดข้ึนของชนช้ันตํ่าท่ีปราศจากสิทธิใดๆ (under–privileged class) 
เกิดข้ึนในยุค 

  1. ราชวงศฮิบรู (Hebrew monarchy)   2. ยุคสังคมชนเผา  

  3. ยุคเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ   4. ยุคนครรัฐกรีก 

16. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต ( the 
prophetic revolt) 

  1. ไมยอมรับพระเจา   

  2. ประณามรูปแบบสังคมใหม และตองการยอนกลับสูวิถีชีวิตของสังคมแบบเกา 

  3. ไมยอมรับชนช้ันพอคา ไมยอมรับนายทุนเงินกูท่ีขูดรีดดอกเบี้ย (usurer) 

  4. ไมยอมรับชนช้ันศักดินา และถือวาชนชั้นน้ีคือพวกขโมยที่ดิน (land robber) 
      และใหมีการจํากัดการถือครองที่ดิน 
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17. ขอหามใดของนักสอนศาสนานอกรีตท่ีนําไปสูหลักบัญญัติของกฎหมายยิว และยัง
เปนหลักสากลในการบัญญัติกฎหมายตราบเทาปจจุบัน 

  1. หามเก็บภาษีจากพอคาขายเส้ือผาและพอคาขายเครื่องมือทํามาหากิน 

  2. หามขูดรีดดอกเบี้ย  

  3. หามถือครองที่ดินขนาดใหญ 

  4. หามยึดลูกหน้ีท่ีไมมีเงินชําระหน้ีมาเปนทาส 

18. ขอใดมิใช “จินตสังคมหรือจินตธรรมชาติ (Utopia nature)” ในทัศนะของนักสอน
ศาสนานอกรีต 

  1. เปนสังคมท่ีอุดมสมบูรณพูนสุข 

  2. เปนสังคมชนเผาและยอมรับหัวหนาเผา 

  3. การผลิตเปนการผลิตแบบพอเพียง 

  4. ท่ีดินและปจจัยการผลิตอื่นๆ เปนของสวนรวม 

19. สาเหตุของนักสอนศาสนานอกรีตอยากใหพระเจาทรงพิโรธ และทําลายลางทุกส่ิงทุก
อยางบนโลกนี้ เพราะ  

  1. ตองการไดโลกใหมท่ีสดใสบริสุทธิ์ปราศจากการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งส้ิน 

  2. ตองการใหสังคมมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจเพ่ือการกินดีอยูดีของมวลมนุษยชาติ 

  3. ตองการใหสังคมนับถือพระเจาและเชื่อมั่นในพันธกิจของพระเจา 

  4. ปญหาสังคมที่เกิดข้ึนเพราะมนุษยไมเช่ือในพระเจา 
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20. แนวคิดของนักสอนศาสนานอกรีตไมสามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเดินหนา อยางรวดเร็วได ในทางตรงกันขามกลับนํามาซ่ึง 

  1. สภาพความเปนทาสขยายตัวอยางรวดเร็วและแพรกระจายท่ัวไป 

  2. สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึนมากมายเปนตนวาสถาบันนายทุนที่ดิน 

      นายทุนเงินกู และสถาบันชนช้ันตํ่า 

  3. เกิดการขยายตัวของการผลิตและการผลิตท่ีเกินความตองการตามธรรมชาติ 

  4. เกิดการปฏิวัติของชนช้ันทาสและชาวนาที่ยากจน 

21. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1. ประเทศกรีซมีรัฐตางๆ มากจึงเรียกรัฐเหลาน้ีวา นครรัฐกรีก (Greek city state)  

  2. แตละรัฐในนครรัฐกรีกมีอธิปไตยเปนของตัวเองและเปนพันธมิตรกัน 

  3. แตละรัฐในนครรัฐกรีกมีอธิปไตยเปนของตัวเอง และไมเปนพันธมิตรกัน 

  4. กรีกสมัยนครรัฐกรีกเรียกอีกอยางวายุค “เฮเลน (Hellenic period)” 

22. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1. การปกครองแบบชนเผาลมสลายลงในยุคกรีกเรืองอํานาจ 

  2. การปกครองแบบชนเผาลมสลายลงประมาณ 800 ป กอนคริสตกาล 

  3. ยุคนครรัฐกรีกประชาชนไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ไมมีการแบงงานกันทํา 

  4. ยุคนครรัฐกรีกมีการคาระหวางประเทศทางทะเลและมีการใชเงินเปนส่ือกลาง 
      ในการแลกเปลี่ยน 

23. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสภาประชาชน (popular assembly) 
ของกรีกมีอยู 

  1. กอนยุคนครรัฐกรีก 2. สมัยยุคนครรัฐกรีก 

  3. หลังยุคนครรัฐกรีก 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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24. ขอใดกลาวไมถูกตอง  
  1. สังคมยุคนครรัฐกรีกไมมีการแบงชนช้ันทางสังคม 

  2. อํานาจการปกครองยุคนครรัฐกรีกเปนของชนช้ันศักดินาท่ีท่ีดิน 

  3. รูปแบบการปกครองยุคนครรัฐกรีกเปนแบบอภิชนาธิปไตย (aristocracy) 

  4. อํานาจการปกครองยุคนครรัฐกรีกเปนการสืบทอดอํานาจของทายาทชนช้ัน 
      ปกครอง 

25. ขอใดไมใชสาเหตุการเพิ่มข้ึนของบทบาทและอํานาจทางสังคมของพอคายุคนครรัฐ
กรีก 

  1. การถือกําเนิดนครรัฐกรีกไดทําลายโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจแบบชนเผา 

  2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตจากแบบพอเพียงไปเปนผลิตเชิงพาณิชย 

  3. มีการคาระหวางประเทศและมีการใชเงินตราเปนส่ือกลางทางการคา 

  4. พอคาไมเช่ือในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนส 

26. การขัดแยงระหวางชนช้ันขุนนางที่เปนชนช้ันการปกครอง และชนช้ันพอคาท่ีมี
อํานาจทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคนครรัฐกรีก ทําใหตางฝายตางหาแนวรวมมา
สนับสนุนตน แนวรวมท่ีสนับสนุนคือ 

  1. ชาวนาและชนช้ันฐานราก 2. ทหาร 

  3. นักปราชญ 4. ทาส 

27. สังคมยุคนครรัฐกรีก ชนช้ันใดกลายสภาพเปนทาสเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  

  1. ชนช้ันกรรมกร                               

  2. ชนช้ันผูผลิต 

  3. ชนช้ันชาวนาอิสระ (free peasant) 

  4. ชนช้ันชาวนาที่ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตัวเองหรือมีท่ีดินแตไมเพียงพอที่จะผลิต 
      เลี้ยงตัวเองได  
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28. บทบัญญัติของธรรมนูญโซลอน (constitution of Solon) บัญญัติวา 

  1. หามยึดลูกหน้ีท่ีไมมีเงินชําระหน้ีมาเปนทาส 

  2. ใหปลดปลอยทาสใหเปนอิสระ  

  3. หามการคิดเอาดอกเบี้ย  

  4. หามถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเกินหน่ึงแปลง 

29. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนส 
  1. นครรัฐเอเธนสแบงชนช้ันออกเปนส่ีชนช้ัน 

  2. ชนช้ันสูงสุดจะมีทรัพยสินไดเปนส่ีเทาของมูลคาท่ีดินหน่ึงแปลง 

  3. ชนช้ันตํ่าสุดจะมีทรัพยมีมูลคาเทากับท่ีดินหน่ึงแปลง 

  4. อาชีพเกษตรกรตองไมใชชาวเอเธนส 

30. สภาประชาชนถูกร้ือฟนขึ้นมาใหมสมัย 

  1. ประมาณ 500-400 ปกอนคริสตกาล 2. ยุคจักรวรรดิเฮเลนใหม 

  3. ยุคนครรัฐเอเธนสเรืองอํานาจ 4. ยุคนครรัฐกรีกลมสลาย 

31. ในยุคสมัยจักรวรรดิเฮเลนใหม ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1. ตําแหนงขาราชการจะสงวนไวใหกับชนช้ันที่มีทรัพยสิน 

  2. ชนช้ันปกครองตองมาจากชนช้ันขุนนางศักดินา 

  3. การปกครองเปนแบบประชาธิปไตยผสมแบบอภิชนาธิปไตย 

  4. การปกครองเปนแบบประชาธิปไตย 

32. นักปรัชญาท่ีนําเสนอหลักการของสังคมยุคกรีกคือ 

  1. ซอคราติส 2. ซีโนฟอน 

  3. พลาโต  4. อริสโตเติล 
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33. นักปราชญท่ีวางแผนงานสําหรับโครงสรางสังคมในอุดมคติยุคกรีกคือ 

  1. ซอคราติส 2. ซีโนฟอน 

  3. พลาโต  4. อริสโตเติล 

34. นักปราชญท่ีวางรากฐานเกี่ยวกับลัทธิหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร คือ 

 1. ซอคราติส  2. ซีโนฟอน 

  3. พลาโต  4. อริสโตเติล 

35. ซอคราติสคนหาความจริงโดย 

  1. วิธีการ dialogue 

  2. ต้ังคําถามหรือปญหา อภิปรายโตตอบกับคูสนทนาจนไดขอสรุปหรือความจริง 

  3. คนหาความจริงโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

36. วิธีการ dialogue คือการคนหาความจริงโดย 

  1. กฎธรรมชาติ  

  2. คนหาความจริงโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  3. ต้ังคําถามหรือปญหาข้ึนมาแลวอภิปรายโตตอบกับคูสนทนาจนไดขอสรุปหรือ 
      ความจริง 

  4. อริสโตเติล 
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37. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับซอคราติส 

  1. ซอคราติสมองวามนุษยเปนสัตวสังคม (social animal) ตองการอยูรวมกันเปน 
     หมูคณะ ชุมชน หรือรัฐเดียวกัน 

  2. เม่ือมีรัฐตองมีกฎหมายเพื่อใชบังคับกับสมาชิกของรัฐใหอยูรวมกันอยางสันติ 

  3. มนุษยตองมีพันธะตอมโนสํานึกของตัวเอง พันธะตอความจริง และพันธะตอ 
     การแสวงหาคุณธรรม และตองยึดพันธกรณีท้ังสามน้ีเหนือชีวิตตัวเอง 

  4. ซอคราติสเห็นดวยกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนส 

38. บุคคลใดท่ีกลาววา มนุษยไมเทาเทียมกันเร่ืองความเฉลียวฉลาดและความสามารถ
ในการปกครอง และสนับสนุนใหชนช้ันศักดินาเปนชนช้ันปกครอง 

  1. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. อริสโตเติล 4. ซีโนฟอน 

39. ซอเฟย (sophia) หมายถึง 

  1. ความเฉลียวฉลาดรอบรู 2. ความมีทักษะหรือความชํานาญงาน 

  3. ความขยัน อดทน ซ่ือสัตว 4. ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก 

40. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาแรกยุคเฮเลน 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

41. เจาลัทธิคนแรกของลัทธิซีนิกสช่ือ 

 1. ไดโอจีนิส  2. คราติส  

 3. ซีโน 4. ดีโมโครตัส 
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42. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาท่ียอมรับความเปนธรรมชาติของชีวิต ปฏิเสธทุกส่ิงท่ีสรางข้ึน
และไมเปนธรรมชาติ เปาหมายใหญของชีวิตคือการมีชีวิตอยูอยางพอเพียง ทุกคน
ตองพ่ึงพาตนเองในการแสวงหาเพื่อสนองตอบความตองการของตนเอง 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

43. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่เห็นวาศิลปะและดนตรีเปนของเทียมเลียนแบบธรรมชาติ
หรือเปนเพียงการสะทอนภาพธรรมชาติ แตไมใชธรรมชาติท่ีแทจริง 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

44. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีเปนลัทธิปรัชญาชนช้ันกรรมาชีพลัทธิแรก   

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน  2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

45. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีเกิดข้ึนมาเพราะชนชั้นตํ่าทางสังคมและชนช้ันทาสถูกกดข่ี
เอารัดเอาเปรียบและถูกจํากัดสิทธิ 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

46. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีโดยมองวาการมีรัฐทําใหคนมีสถานะแตกตางกัน มีคนรวย 
มีคนจน มีชนช้ันทาส ท้ังๆ ท่ี มนุษยมีความเปนคนเทาเทียมกัน รวยจนเปน
สภาพแวดลอมท่ีสรางข้ึนภายหลัง ฐานะทางเศรษฐกิจจึงไมควรนํามากําหนดชนช้ัน
ทางสังคม 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 
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47. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีมีแนวคิดเหมือนกับนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนา
นอกรีต  

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

48. ผูสถาปนาลัทธิเอพิคิวเรียนช่ือ 

 1. ดีโมโครตัส 2. ซีโน 

 3. เอพิคูรัส  4. ไดโอจีนิส 

49. ลัทธิเอพิคิวเรียนนอกจากจะเปนปรัชญาจักรวาลนิยม (universalism) แลวยังเปน
ปรัชญาแนว 

 1. ปจเจกชนนิยม(individualism)      2. ประโยชนนิยม(utilitarianism)   

 3. วัตถุนิยม(materialism)  4. ถูกทุกขอ 

50. ปรัชญาท่ีสอนใหคนสนใจแตประโยชนสวนตน ไมสนใจเรื่องสังคมและการเมืองเปน
ปรัชญาแนว 

 1. ปจเจกชนนิยม(individualism)      2. ประโยชนนิยม(utilitarianism)   

 3. วัตถุนิยม(materialism)  4. ขอ 1. และ 2. ถูก 

51. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่มองวามนุษยมีความเปนคนเทาเทียมกัน ไมมีความ
แตกตางกันของความเปนคน 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. ขอ 1. และ 2. ถูก 

52. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาจักรวาลเปนผูจัดระเบียบของสรรพส่ิงท้ังมวล 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 
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53. ลัทธิเอพิคิวเรียนสอนวาใครหรือบุคคลใดเปนกฎหรือศูนยกลางของจักรวาล 

  1. มนุษย   2. พระเจา 

 3. ส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ 4. นักวิทยาศาสตร 

54. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนการขัดแยงท้ังหลายท้ังมวลแกไดดวยส่ิงดี ความ
เลวรายเปนความโชคไมดีท่ีมนุษยไดรับ แตมันเปนส่ิงที่คงอยูควบคูกับจักรวาล ทุก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนถูกกําหนดไวดวยเปาหมายท่ีเปนตรรกะ 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

55. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาไมมีใครเปนนายของโชคชะตา จุดหมายปลายทาง
ของมนุษยถูกพันธนาการไวดวยโซตรวน มนุษยจะมีเสรีภาพเม่ือเขายอมรับ
โชคชะตาหรือไมก็ปฏิเสธโชคชะตา 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอย 4. กลุมซอฟสต 

56. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาหนาท่ีท่ีสูงสงของมนุษยคือการยอมรับการจัด
ระเบียบของจักรวาล และตองตระหนักวาระเบียบของจักรวาลคือส่ิงประเสริฐสุด 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

57. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาจิตใจสงบเงียบคือส่ิงสูงสุดท่ีมนุษยจะแสวงหาได 
ความสุขท่ีแทจริงคือการปรับตัวเขากับระเบียบจักรวาล  ปลอยจิตวิญญาณใหเปน
อิสระ จะเปนเกราะปองกันความช่ัวราย นําความโชคดีมาสูตัวเขาในทายท่ีสุด 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน 2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส 4. กลุมซอฟสต 

  EC 214 118 



 

58. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวามนุษยสามารถเปลี่ยนทิศทางของอะตอมได มนุษย
ตองสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได เพราะมนุษย คือกฎและศูนยกลางของ
จักรวาล  

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

       3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 

59. หลักปรัชญาท่ีเปนหัวใจสําคัญของลัทธิเอพิคิวเรียนคือ 

 1. ความสุข   2. ความเงียบสงบของจิต 

 3. การขจัดความกลัว   4. ถูกทุกขอ 

60. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่สอนวาพระเจาไมสามารถใหคุณใหโทษกับมนุษยได ไมวา
จะเปนชีวิตในโลกนี้หรือโลกหนา จึงไมมีเหตุผลใดที่มนุษยจะตองเกรงกลัวพระเจา 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 

61. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดปฏิเสธเร่ืองความยุติธรรม กฎหมายและสถาบันทางสังคม 
แตหากมีส่ิงเหลาน้ีตองเอื้อประโยชนตอปจเจกชน 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 

62. ลัทธิเอพิคิวเรียนเห็นวา การที่ปจเจกชนยอมรับกฎกติกาของรัฐเพราะ 
 1. ถูกบังคับ   2. ผลประโยชนแหงตน 

 3. มนุษยอยูรวมกันเปนสังคม 4. เพ่ือความเปนระเบียบของสังคม 

63. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาการมีรัฐเพ่ือความสะดวกสบายบางอยาง มนุษยท่ี
ฉลาดไมควรเกี่ยวของกับการเมือง ตองตระหนักวา ความช่ัวเปนส่ิงท่ีมีอยูควบคูกับโลก 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 
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64. ลัทธิสตอยอิกสและลัทธิเอพิคิวเรียนนอกจากจะเปนปรัชญาจักรวาลนิยมแลวยังเปน
ปรัชญา 

 1. ปจเจกชนนิยม(individualism)  2. ประโยชนนิยม(utilitarianism)  

 3. วัตถุนิยม (materialism)  4. ถูกทุกขอ 

65. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนวาความรับผิดชอบในหนาท่ีและความมีวินัยในตัวเอง
เปนคุณธรรมที่สําคัญยิ่ง  

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 

66. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีสอนใหเสียสละเพื่อสังคมและยกโทษใหกับคนอื่น อยาปลีก
ตัวออกจากสังคม การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเปนหนาท่ีของพลเมืองที่มี
จิตสํานึก 

 1. ลัทธิเอพิคิวเรียน   2. ลัทธิซีนิกส 

 3. ลัทธิสตอยอิกส   4. กลุมซอฟสต 

67. แนวคิดเร่ืองใดของลัทธิสตอยอิกสท่ีถือเปนแนวคิดสากลและเปนท่ียอมรับตราบเทา
ปจจุบัน 

 1. ความเสมอภาค   2. เอื้อเฟอเผื่อแผโอบออมอารี 

 3. สันติภาพ(pacificism)   4. ถูกทุกขอ 

68. ซอเฟย(sophia) ตามรากศัพทแลวไมหมายถึง 

 1. ความเฉลียวฉลาด   2. รอบรู 

 3. มีทักษะหรือความชํานาญงาน    4. ความงาม 
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69. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดทําหนาท่ีเปนทนายความแกตางใหกับชาวเอเธนสท่ีเปนชน
ช้ันระดับลาง ไมรูหนังสือ ไมรูกฎหมายกฎกติกาของรัฐ  

 1. กลุมซอฟสต    2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

70. ใครเปนหนึ่งในนักซอฟสตยุคบุกเบิกและยิ่งใหญ และเปนผูหวานเมล็ดพืชทาง
ความคิด ท่ีทรงอิทธิพลและเบงบาน จวบกระทั่งศตวรรษที่ 19 

 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

71. ใครยึดหลักวา ความจริงท่ีมีตัวตนสัมผัสไดไมมีอยูจริง มีแตความจริงตามความรูสึก
นึกคิดของมนุษย หรือความจริงตามความรูสึกนึกคิดท่ีใชตัวเองเปนประธาน  

 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

72. หลักโปรตาโกรัสท่ีวา ความจริงที่มีตัวตนสัมผัสไดไมมีอยูจริง มีแตความจริงตาม
ความรูสึกนึกคิดของมนุษย หรือความจริงตามความรูสึกนึกคิดท่ีใชตัวเองเปน
ประธานเรียกวา 

 1. ลัทธิอัตตะประธานยึดตัวเองเปนใหญ 2. ลัทธิปรัชญาปจเจกชนนิยม  

 3. ลัทธิปรัชญาประโยชนนิยม 4. ลัทธิปรัชญาวัตถุนิยม 

73. ใครใหเหตุผลวามนุษยคือมาตรวัดสรรพส่ิง (Man is the measure of all things.) แต
เปนมาตรวัดแบบอัตตะประธาน 

 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 
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74. ใครใหเหตุผลวา ส่ิงท่ีเปนอยูและปรากฏตอสายตาคนหน่ึง มีความแตกตางจากส่ิงท่ี
เปนอยูท่ีปรากฏตอสายตาของอีกคนหน่ึง 

 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

75. ใครให เกียรติกระบวนการแบบประชาธิปไตย  และเช่ือวาหลักสามัญสํานึก 
ประสบการณทางสังคมของมวลมนุษยชาติท่ีเปนจริง จะไมเปนไปตามคําสอนทาง
ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 

ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส   1. 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

76. ใครเปนผูกลาววา กระบวนการทางเศรษฐกิจเปนเร่ืองของมนุษยท่ีชาญฉลาด ท่ีใช
หลักคิดและเหตุผลเพื่อแยกแยะความเปนจริงออกจากธรรมชาติใหไดวา อะไรจําเปน
เพ่ือเติมเต็มความตองการของมนุษย และควรหลีกเลี่ยงความขาดแคลนที่เจ็บปวด
อยางไร 

 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

77. หลักคิดท่ีวา อะไรจําเปนเพื่อเติมเต็มความตองการของมนุษย และควรหลีกเลี่ยง
ความขาดแคลนที่เจ็บปวดอยางไร เปนแนวคิดของลัทธิ 

 1. ความสุขนิยม (hedoism)  2. บริโภคนิยม 

 3. วัตถุนิยม   4. ปจเจกชนนิยม 

78. ลัทธิใดไดกลายมาเปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเรียกวา “ทฤษฎีมูลคาความรูสึก
(subjective theory of value) ” 

 1. ลัทธิความสุขนิยม (hedoism) 2. ลัทธิบริโภคนิยม  

 3. ลัทธิวัตถุนิยม   4. ลัทธิปจเจกชนนิยม 
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79. หลักคําสอนของโปรตาโกรัสเกี่ยวกับคนเปนมาตรวัดสรรพส่ิงถือเปนบิดาของแนวคิด
เร่ือง  

 1. ทฤษฎีมูลคาแรงงาน  2. อัตตะประธาน  

 3. ทฤษฎีมูลคาความรูสึก  4. ขอ 1. และขอ 2. ถูก 

80. แนวคิดของโปรตาโกรัสเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรสมัยใหมเร่ือง 
 1. การประเมินคุณคาทางเลือก  2. การบรรลุบรรลุอรรถประโยชนสูงสุด 

 3. การบรรลุกําไรสูงสุด  4. ขอ 1. และขอ 2. ถูก 

81. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใด ท่ีเห็นวามนุษยมีความเห็นแกตัว มนุษยจึงมีสิทธิ
ท่ีจะยึดถือวาส่ิงใดยุติธรรมสําหรับตนเองและส่ิงใดตัวเขาไมไดรับความยุติธรรม 
ความยุติธรรมจึงคือผลประโยชนของผูแข็งแรงกวา 

 1. กลุมซอฟสต    2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

82. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่มองวา มนุษยไมชอบอยูรวมกลุมหรือรวมกัน
เปนสังคม เพราะมนุษยเห็นแกตัว รัฐไมไดเกิดโดยธรรมชาติ แตรัฐเกิดจากอํานาจ
หรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต้ังรัฐข้ึนมา อํานาจทางการเมืองคือความเห็นแกตัวของ
ผูปกครอง 

 1. กลุมซอฟสต    2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

83. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่มองวา กฎหมายท่ีรัฐใชเปนเคร่ืองมือในการ
ปกครองหาใชกฎหมายท่ีแทจริงไม กฎหมายท่ีแทจริงคือ กฎหมายธรรมชาติ 
กฎหมายของรัฐจึงคือขอตกลงระหวางผูท่ีแข็งแรงกวาใชเพ่ือกดขี่ผูออนแอกว 

 1. กลุมซอฟสต    2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 
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84. เกียรติ อํานาจ และความมั่งคั่ง ซ่ึงท้ังสามส่ิงน้ีคือคาแหงชีวิตของคนเปนแนวคิดของ
ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใด 

 1. กลุมซอฟสต    2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

85. ลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีตอยอดจากแนวคิดของกลุมซอฟสต  
 1. ลัทธิสเคบติกส   2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

86. ผูทรงอิทธิพลของลัทธิสเคบติกสคือ 

 1. โปรตาโกรัส   2. เอพิคูรัส  

 3. คารนีดิส   4. ซีโน(Zeno)  

87. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใด ท่ียอมศิโรราบตอทุกส่ิง ไมรับรู ไมตอสูกับส่ิง
ใดๆ ท้ังน้ัน อยาไปสนใจปญหาสังคมหรือบานเมืองวาจะเปนอยางไร ใหปลีกตัวหลีก
หนีจากทุกส่ิง  

 1. ลัทธิสเคบติกส   2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

88. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดที่กลาววา ไมมีความความจริงที่แนนอน สรรพส่ิง
ยอมเปนไปเชนนั้น เราไมรูหรอกวาสรรพส่ิงแทจริงแลวคืออะไร 

 1. ลัทธิสเคบติกส   2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 
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89. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีมองวาเราไมมีความรูจริงเกี่ยวกับส่ิงท่ีอยูเหนือ
ธรรมชาติ คาความหมายแหงชีวิต และความผิดถูก มโนสํานึกจึงไปตัดสินอะไรไมได
ท้ังน้ัน 

 1. ลัทธิสเคบติกส   2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

90. แนวคิดของลัทธิหรือกลุมปรัชญาใดท่ีบอกวาใหอยูน่ิงเฉยแลวจะมีความสุข การต้ัง
คําถามเพื่อคนหาความจริงเปนส่ิงท่ีไรสาระ อยาไปกังวลกับส่ิงดีหรือเลว แลวจิตจะ
สงบ น่ีคือความพึงพอใจสูงสุดท่ีมนุษยแสวงหา  

 1. ลัทธิสเคบติกส   2. ลัทธิสตอยอิกส 

 3. ลัทธิเอพิคิวเรียน   4. ลัทธิซีนิกส 

91. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดีของซีโนฟอนวาจะเพ่ิมขนาด
สวนเกินทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขนาดสวนเกินทางเศรษฐกิจจะสําเร็จไดตองอาศัย 

 1. ความขยันอดทน   2. ความชํานาญงาน (skill)  

 3. การจัดระเบียบ(order)   4. การแบงงานหรือหนาท่ีกันทํา 

92. แนวคิดเร่ืองการแบงงานกันทําของซีโนฟอนไมเช่ือมโยงกับขอใด 

 1. การกระจุกตัวของประชากร  2. ความชํานาญในการผลิต  

 3. เทคนิคการผลิต   4. ผลผลิต 

93. หลักการแบงงานกันทําของซีโนฟอนคลายคลึงกับหลักการแบงงานกันทําของ 
 1. ซอคราติส   2. โปรตาโกรัส 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

94. ใครคือนักคิดหรือนักปรัชญาคนแรกท่ีเร่ิมวิเคราะหการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทํา 
 1. ซอคราติส   2. ซีโนฟอน 

 3. อดัม สมิธ   4. อริสโตเติล 
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95. แนวคิดของใครที่วารัฐใหญจะมีพัฒนาการแบงงานกันทํา ขณะที่รัฐเล็กแทบจะไมมี
พัฒนาการการแบงงานกัน และไปสนับสนุนแนวคิดของพลาโตที่วารัฐเกิดจากการ
แบงงานกันทํา 

 1. ซอคราติส   2. ซีโนฟอน 

 3. อดัม สมิธ   4. อริสโตเติล 

96. บุคคลใดกลาวา ของส่ิงเดียวกัน บางคร้ังก็ทําใหเกิดความมั่งคั่ง(wealth) ได บางคร้ัง
ก็ไมเกิดความมั่งคั่ง  เพราะบางสิ่งอยูกับคนบางคนจะไมมีประโยชน แตอยูกับคน
บางคนมีประโยชน ถาคนนั้นรูจักนําส่ิงน้ันไปแสวงหากําไรดวยการนําไปคาขาย  

 1. ซอคราติส   2. ซีโนฟอน 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

97. บุคคลใดมองวากําไรคือความมั่งคั่ง   
 1. ซอคราติส   2. ซีโนฟอน 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

98. บุคคลใดกลาวา ส่ิงใดท่ีใหความสุขบุคคลไมได ส่ิงน้ันไมใชความม่ังคั่ง การถือครอง
ท่ีดินจํานวนมาก แตผูถือครองยังอดอยากแรนแคน การมีท่ีดินก็ไมใชความม่ังคั่ง 

 1. ซอคราติส   2. ซีโนฟอน 

 3. พลาโต    4. อริสโตเติล 

99. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในสินคาของซีโนฟอนไดกลายมาเปนศูนยกลางการ
วิเคราะหทฤษฎีใดในทางเศรษฐศาสตร 

 1. ทฤษฎีอรรถประโยชน  2. ทฤษฎีมูลคาความรูสึก 

 3. ทฤษฎีมูลคาสวนเกิน  4. ทฤษฎีทางเลือก 
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100. พลาโตเปนศิษยของ 
  1. ซอคราติส 2. อริสโตเติล 

  3. ดิออน  4. ซีโนฟอน 

101. หนังสือ The Republic, Laws และ Statesman เขียนโดย 

  1. ซอคราติส 2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน 4. อริสโตเติล 

102. เพราะเหตุใด วิธีคิดของพลาโตจึงเปนลักษณะของการรักษาผลประโยชนของชน
ช้ันศักดินา 

  1. เพราะชนช้ันศักดินาเปนชนช้ันปกครอง 

  2. ชนช้ันศักดินามีความฉลาด และมีความสามารถในการปกครอง 

  3. พลาโตเกิดในตระกูลขุนนาง  

  4. พลาโตทํางานรับใชขุนนางศักดินา 

103. เพราะเหตุใด พลาโตจึงไมชอบชนช้ันพอคา 

  1. ชนช้ันพอคากอใหเกิดการขยายตัวของลัทธิพาณิชยนิยม (commercialism) 

  2. ชนช้ันพอคาครอบงําอํานาจทางเศรษฐกิจ 

  3. ชนช้ันพอคากดข่ีขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ   

  4. ขอ 1. และขอ 2. ถูก 

104. หนังสือเลมใดของพลาโตที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับรัฐอุดมคติ ( ideal city or state) ท่ีเปน
การสรางสังคมจินตภาพ หรือ “ จินตสังคม (Utopia society)”  

  1. The Republic 2. Laws 

  3. Statesman 4. Politics 
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105. ความสําเร็จท่ียิ่งใหญทางเศรษฐศาสตรของพลาโตคือ ความคิดในเร่ือง 

  1. การแบงงานหรือ แบงหนาท่ีกันทํา (division of labour) 

  2. มูลคาการใช (used – value)  

  3. มูลคาการแลกเปลี่ยน (exchange value) 

  4. เงินตรา (money) 

106. ความสําเร็จท่ียิ่งใหญทางรัฐศาสตรของพลาโต คือ แนวคิดเร่ือง 

  1. การปกครองแบบประชาธิปไตย  

  2.รัฐอุดมคติ (ideal republic) 

  3. การปกครองแบบคณาธิปไตย (oligarchy) 

  4. การปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (aristocracy) 

107. บุคคลใดที่กลาววา มนุษยไมมีความเทาเทียมกันในเร่ืองทักษะ (skill) และความ
ตองการที่หลากหลาย 

  1. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน  4. อริสโตเติล 

108. ตามทัศนะของพลาโตเกี่ยวกับการแบงงานหรือแบงหนาท่ีกันทํา ประโยคใดกลาว
ถูกตอง 

  1. การแบงงานกันทํากอใหเกิดความชํานาญงาน 

  2. การแบงงานกันทํากอใหเกิดผลผลิตในเชิงพาณิชย 

  3. การแบงงานกันทําเปนการเพิ่มคุณภาพของสินคา 

  4. ถูกทุกขอ 
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109. จุดออนของแนวคิดเร่ืองการแบงงานกันทําหรือแบงหนาท่ีกันทําของพลาโต คือ  

  1. ไมคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  2. ไมคํานึงถึงขนาดของตลาด (the size of the market) 

  3. ไมคํานึงถึงระดับความเขมของการแบงงานทํา 

  4. ขอ.2. และ ขอ 3. ถูก 

110. บุคคลใดท่ีกลาววา การแบงงานกันทําหรือแบงหนาท่ีกันทําจะเกิดข้ึนในรัฐใหญ
มากกวารัฐเล็ก 

  1. ซอคราติส 2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน 4. อริสโตเติล 

111. ในทางรัฐศาสตรแนวคิดเร่ืองการแบงงานกันทําหรือแบงหนาท่ีกันทําของพลาโต มี
ความหมายวา 

  1. ชนช้ันปกครองเทาน้ันเปนผูใหกําเนิดรัฐ 

  2. ชนช้ันปกครองตองเปนทายาทที่สืบสายโลหิตจากชนช้ันขุนนาง 

  3. การปกครองเปนหนาท่ีของชนชั้นขุนนาง การผลิตเปนหนาท่ีของชนช้ันผลิต  

 4. ขอ 2. และขอ 3. ถูก 

112. ขอใดไมขัดแยงกับหลักการรัฐอุดมคติหรือจินตสังคมของพลาโต 

  1. การแบงงานกันทําหรือแบงหนาท่ีกันทํา 2. การแบงชนชั้นในสังคม 

  3. การซอนแนวคิดแบบคอมมิวนิสต 4. ชนช้ันปกครองตองเปนขุนนาง 
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113. ตามทัศนะของพลาโตที่กลาววา “ ความตองการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ทําใหคน
ตองอาศัยอยูรวมกันในท่ีซ่ึงเรียกวาประเทศหรือรัฐ การแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันจะ
ทําใหเขาไดประโยชนจากส่ิงน้ัน” ประโยชนดังกลาวไมสะทอนในเรื่อง 

  1. การสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง  

  2. ความพึงพอใจในการบริโภคสินคา 

  3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  

  4. การใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 

114. ตามทัศนะของพลาโตที่มองวาเงินที่นําออกมาใชตองมีคาแข็ง (fiat money)จะ
สงผลกระทบในเรื่องใด 

 1. กําไรลดลง การขูดรีดดอกเบ้ียลดลง 2. กําไรลดลง การขุดรีดดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 

 3. การสงออกลดลง การนําเขาลดลง 4. การสงออกลดลง การนําเขาเพิ่มข้ึน 

115. บุคคลใดมองวา เงินตราและการคาเปนส่ิงช่ัวรายท่ีจําเปน การคาจึงตองอยูบนกฎ
แหงความยุติธรรม(rules of justice) 

 1. ซอคราติส 2. ซีโนฟอน 

 3. พลาโต 4. อริสโตเติล 

116. แนวคิดเร่ืองรัฐอุดมคติหรือจินตสังคมใดของพลาโตที่ถือวาเปนการซอนความลับ
ของลัทธิคอมมิวนิสต 

  1. การแบงงานกันทําหรือแบงหนาท่ีกันทํา  

  2. การแบงชนชั้นในสังคม 

  3. ชนช้ันปกครองตองปลอดจากแรงจูงใจในการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ 

  4. การจํากัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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117. ในทัศนะของพลาโตชนช้ันปกครองประกอบดวย 

  1. ชนช้ันพิทักษ (guardians) 

  2. ชนช้ันผูชวยชนช้ันพิทักษหรือชนชั้นปกปองรักษาชาติ (auxiliaries) 

  3. ชนช้ันขุนนางและทายาทขุนนาง  

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

118. ขอใดไมใชชนช้ันใตปกครองหรือถูกปกครองในทัศนะของพลาโต  

  1. ชนช้ันผลิต (artisans) 2. พอคาและนักอุตสาหกรรม 

  3. กสิกรและชางฝมือ 4. ทาส 

119. ตามความเช่ือของพลาโต ชนช้ันปกครองตอง 

  1. เปนยอดคน (elite)        

  2. ราชาปราชญ (philosophy-kings) 

  3. ชนช้ันนักรบ  

  4. ตองไดรับการศึกษาดานปรัชญาและศาสตรดานการสงครามมาอยางดี 

120. ขอใดไมใชวิถีชีวิตของรัฐขุนนางสปารตา 
  1. ดําเนินวิถีชีวิตแบบคอมมิวนิสตไมยึดติดในทรัพยสมบัติ 

  2. มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม  

  3. เช่ือฟงผูนํา  

  4. เช่ือในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

121. บุคคลท่ีเขียนหนังสือเร่ือง Politics, Ethics และ The Constitutions of Athens คือ 

  2. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน  4. อริสโตเติล 
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122. บุคคลใดท่ีไดช่ือวาเปนนักวิเคราะหเศรษฐกิจคนแรกของโลก 

  1. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน  4. อริสโตเติล 

123. บุคคลใดท่ีกลาววา มนุษยไมเทาเทียมกันในเร่ืองของทักษะ (skill) และความขยัน 
(industry) แตมีความพึงปรารถนาที่หลากหลายไมแตกตางกัน 

  1. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน  4. อริสโตเติล 

124. หลักคํากลาวของอริสโตเติลท่ีวามนุษยไมเทาเทียมกันในเร่ืองของทักษะ (skill) 
และความขยัน (industry) แตมีความพึงปรารถนาที่หลากหลายไมแตกตางกัน 
สนับสนุนในเรื่องใด 

  1. การจํากัดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

  2. การใหเอกชนมีเสรีภาพในการมีทรัพยสินไดอยางเต็มท่ี 

  3. การสนับสนุนใหชนช้ันขุนนางเปนชนช้ันปกครอง 

 4. การใหเอกชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพไดอยางเต็มท่ี 

125. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับทัศนะของอริสโตเติล โดยรวม 

  1. การคามิใชอาชีพท่ีเปนธรรมชาติ 2. การคาตองมีการจํากัดขอบเขต 

  3. สังคมตองมีชนช้ันทาส  4. การคาตองเปนแบบเสรี 

126. บุคคลใดกลาววา “บางคนเปนทาสโดยธรรมชาติ (Some people are slaves by 
nature)” 

  1. ซอคราติส  2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน  4. อริสโตเติล 
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127. ใครคือบุคคลแรกท่ีใหคําจํากัดความของวิชาเศรษฐศาสตร วิเคราะหการ
แลกเปลี่ยน และสรางทฤษฎีเงินตรา 

  1. ซอคราติส 2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน 4. อริสโตเติล 

128. อะไรไมใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสามประการท่ีอริสโตเติล กลาวไว 

  1. การผูกขาดการคา 2. คําจํากัดความของการคา 

  3. การวิเคราะหการแลกเปลี่ยน 4. ทฤษีเงินตรา 

129. เศรษฐศาสตรในความหมายใด ท่ีอริสโตเติลเห็นวาเปนศาสตรวาดวยการบริหาร
จัดการบานเรือน (the science of household management) 

  1. ความเปนเศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะ (economy proper) 

  2. ความเปนศาสตรดานอุปทาน (the science of supply) 

  3. ความเปนศาสตรดานการแลกเปลี่ยน 

  4. ความเปนศาสตรดานการสนองความตองการท่ีหลากหลาย 

130. เศรษฐศาสตรในความหมายใดท่ีอริสโตเติลเห็นวาเปนศาสตรวาดวยศิลปะการ
ไดมาดวยทักษะ ความพยายามหรือพฤติกรรมมนุษย และถือเปนศิลปะการ
แสวงหา (art of acquisition)  

  1. ความเปนเศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะ (economy proper) 

  2. ความเปนศาสตรดานอุปทาน (the science of supply) 

  3. ความเปนศาสตรดานการแลกเปลี่ยน 

  4. ความเปนศาสตรดานการสนองความตองการทีหลากหลาย 
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131. เศรษฐศาสตรในความหมายใดที่อริสโตเติลเห็นวาเกี่ยวของกับพัฒนาการของรัฐ
และเห็นวาสถาบันทาสมีความจําเปนในการสรางนครรัฐ 

  1. ในความหมายที่เปนคุณลักษณะเฉพาะ  

  2. ในความหมายที่เปนศาสตรดานอุปทาน  

  3. ท่ีเปนศาสตรวาดวยการแลกเปลี่ยน  

  4. วาดวยการสนองความตองการที่หลากหลาย 

132. เศรษฐศาสตรในความหมายใดที่อริสโตเติลเห็นวาเปนพัฒนาการของการ
แลกเปลี่ยนที่เร่ิมจากการแลกเปลี่ยนที่เปนธรรมชาติ (natural exchange) ไปสูการ
แลกเปลี่ยนที่ไมเปนธรรมชาติ (unnatural exchange) ถือเปนเศรษฐศาสตรใน
ความหมายท่ีเปนศาสตรโดย 

  1. คุณลักษณะเฉพาะ 2. ดานอุปทาน  

  3. การแลกเปลี่ยน 4. ดานการสนองความตองการท่ีหลากหลาย 

133. ขอใดมิใชทัศนะของอริสโตเติลท่ีวา การแลกเปลี่ยนหรือการคาระหวางคนสองคน
จะเกิดข้ึนเม่ือ 

1. แตละคนตางมีสวนเกิน  

2. ตางคนตางยอมเสียสละสวนเกินเพื่อใหไดสินคาจากอีกคนหน่ึง  

การแลกเปลี่ยนตองเปนสัดสวนตอกัน  3. 

4. ตางคนตางไมยอมเสียสละสวนเกิน 

134. บุคคลใดมองวาเงินตรานอกจากจะเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียนแลว เงินตรายัง
ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือเปนตัวแทนของอุปสงค 

 1. ซีโนฟอน 2. พลาโต    

3. อริสโตเติล   4. โทมัส อควินัส 
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135. มูลคาใดของสินคาท่ีทําใหการแลกเปลี่ยนไมเปนธรรมชาติ 

  1. มูลคาการใช (use-value)     2. มูลคาการแลกเปลี่ยน (exchange-value) 

  3. มูลคาอรรถประโยชน          4. มูลคาความรูสึก 

136. ธุรกรรมทางเศรษฐกิจชนิดใดที่อริสโตเติลมองวาเปนศิลปะการทําเงินหรือหาเงิน 
(the art of money–making)  

  1. มูลคาการใชสินคา 2. มูลคาการแลกเปลี่ยน (exchange) 

  3. การแลกส่ิงของตอส่ิงของ (barter) 4. ถูกทุกขอ 

137. ขอใดไมใชตัวกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) ตามทัศนะของ 
อริสโตเติล 

  1. เพ่ือความสะดวกในการแลกเปลี่ยน  

  2. เพ่ือสนองตอบความตองการที่หลากหลาย 

  3. เพ่ือขจัดปญหาของขนาด นํ้าหนัก และจํานวนของสินคาท่ีแลกเปลี่ยนกัน  

  4. เพ่ือสรางเครดิตทางการคา 

138. ทัศนะของอริสโตเติลเห็นวาความเลวรายของการหาเงินหรือทําเงิน (money–
making) คือ 

  1. การใชเงินเปนแหลงสะสมความม่ังคั่งดวยการขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) 

  2. การใชเงินเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งจากการคา 

  3. การใชเงินเพื่อแสวงหาอํานาจ เกรียติยศ และช่ือเสียง 

  4. การใชเงินเพื่อสรางอํานาจทางการเมืองและขูดรีดประชาชน 

139. บุคคลแรกที่เห็นวาการคาตองคํานึงถึงจริยธรรมและศีลธรรมคือ 

  1. ซอคราติส 2. พลาโต 

โทมัส อควินัส   4. อริสโตเติล 3. 
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140. แนวคิดของใครท่ีถือวา เปนแนวคิดแรกของลัทธิเศรษฐกิจ ท่ีกลาวย้ําถึงเงินตรา 
(money) และทุนเงินตราหรือทุนที่แทจริง (real or money capital) 

  1. ซอคราติส 2. พลาโต 

  3. ซีโนฟอน 4. อริสโตเติล 

141. เงินตรา (money) มาจากคําวา nomos ในภาษากรีกหมายถึงกฎหมายบวกกับคํา
วา lex ในภาษาละตินที่หมายถึงกฎหมายเชนกัน แตอริสโตเติลใหความหมายของ
เงินตราวาคือ 

  1. การสรางหรือทําใหเกิดตลาด 2. โลหะที่ใชทําเหรียญเงิน 

  3. การสะสมความมั่งคั่ง 4. การขูดรีดดอกเบี้ย 

142. ตามทัศนะของอริสโตเติลขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1. เงินตราเปนมาตรวัดมูลคา (measure of value) 

  2. การแลกเปลี่ยนตองอยูบนพื้นฐานท่ีเทาเทียมกัน (equivalence) 

  3. การแลกเปลี่ยนตองเทาเทียมกันท่ีเปนสัดสวน (proportional equality)  

  4. เงินตราคือสัญลักษณความม่ังคั่ง 

143. ตามทัศนะของอริสโตเติลอะไรไมใชหนาท่ีของเงินตรา 
  1. ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 2. ทุนเงินตราและสะสมมูลคา 
  3. ใชแลกเปลี่ยนในอนาคต  4. สรางกําไร 

144. นักปราชญยุคกลางไดนําปญหาการวิเคราะหเ ร่ืองใดของอริสโตเติลไปเปน
สาระสําคัญในการสราง “ราคายุติธรรม (justice price)”  

  1. การวิเคราะหการแลกเปลี่ยน 2. การวิเคราะหมูลคาการใช 

  3. การวิเคราะหมูลคาการแลกเปลี่ยน 4. การวิเคราะหบทบาทและหนาท่ีเงินตรา 
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145. ในทัศนะคติของอริสโตเติล เพราะเหตุใดจึงตองนําจริยธรรมไปควบคุมพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

  1. เพราะบุคคลใชเงินไปขูดรีดดอกเบี้ย ( usury) 

  2. เพราะบุคคลใชเงินไปเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิต   

  3. เพราะบุคคลใชเงินไปทําธุรกรรมทางการเมือง   

  4. เพราะบุคคลใชเงินไปแสวงหาความมั่งคั่ง 
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เฉลย 
แบบทดสอบ  

 

1. 2 2. 4 3. 4 4. 4 5. 2 

6. 4 7. 1 8. 4 9. 4 10. 4 

11. 4 12. 4 13. 4 14. 2 15. 3 

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

21. 3 22. 3 23. 4 24. 4 25. 4 

26. 1 27. 3 28. 1 29. 4 30. 2 

31. 4 32. 1 33. 3 34. 4 35. 4 

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

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

46. 2 47. 2 48. 4 49. 4 50. 4 

51. 4 52. 1 53. 1 54. 1 55. 1 

56. 1 57. 1 58. 1 59. 1 60. 1 

61. 1 62. 2 63. 1 64. 4 65. 3 

66. 3 67. 4 68. 4 69. 1 70. 2 

71. 2 72. 1 73. 2 74. 2 75. 2 

76. 2 77. 1 78. 1 79. 4 80. 4 

81. 1 82. 1 83. 1 84. 1 85. 1 

86. 3 87. 1 88. 1 89. 1 90. 1 
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91. 1 92. 3 93. 3 94. 2 95. 2 

96. 2 97. 2 98. 2 99. 1 100. 1 

101. 2 102. 3 103. 1 104. 1 105. 1 

106. 2 107. 2 108. 4 109. 4 110. 3 

111. 4 112. 3 113. 4 114. 1 115. 3 

116. 3 117. 4 118. 4 119. 1 120. 4 

121. 4 122. 4 123. 4 124. 2 125. 4 

126. 4 127. 4 128. 1 129. 1 130. 2 

131. 1 132. 2 133. 4 134. 4 135. 2 

136. 2 137. 4 138. 1 139. 4 140. 4 

141. 1 142. 4 143. 1 144. 1 145. 1 

 

… if the price exceeds the quantity of the value of the article, or the article  
exceeds  the  prlec, the  equality  of  justice  will  be  destroyed.  And  therefore,  
to  sell  a  thing  desrer  or  th  buy  it  cheaper  than  it  is  worth  is, in  itself ,  
unjust  and  illcit… 

                                                           Saint  Thomas  Aquinas 

 

 

“….despite  all  precautions  they  (gold  and  silver)  are  carried  out  to  place  
where  thry  rated  highe,  and  so  diminish  the  amount  of  good  money  in  
realm” 

                                                                         Nicole  Oresme 
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