
 

 

บทที่ 3 
แนวคิดเศรษฐศาสตรยุคกลาง 

1. ความนํา 

 ยุคกลาง (the Middle Ages) อยูระหวางชวงศตวรรษที่ 5 ถึงประมาณกลาง
ศตวรรษที่ 15 ยุคกลางเปนยุคท่ีอํานาจของฝายศาสนจักรมีอิทธิพลเหนืออํานาจของฝาย
อาณาจักร ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากอํานาจฝายอาณาจักรของจักรวรรดิโรมัน (the Roman 
empire) ท่ียิ่งใหญเส่ือมลง ขุนศึกศักดินา (landlords) มีเอกสิทธิเหนือท่ีดินในมณฑลของ
ตัวเอง ขณะเดียวกันก็เกิดแควนตางๆ มากมายข้ึนในยุโรปตอนกลางจากการอพยพลง
ทางใตของชนเผาอนารยชนจากยุโรปเหนือ ขุนศึกศักดินาจึงแพรสะพัดท่ัวไปในยุโรป 
และมีเอกสิทธิเหนือมณฑลตัวเอง ขุนศึกศักดินาคนใดตองการสถาปนาตัวเองข้ึนเปน
กษัตริย ตองไดรับการสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปาจึงจะเปนกษัตริยท่ีสมบูรณและเปน
ท่ียอมรับ อํานาจของฝายศาสนจักร (Christendom) จึงเขามามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง และสังคมในยุคกลางไดอยางเบ็ดเสร็จ 

 ยุคกลางแทบจะกลาวไดวาไมไดสรางอารยธรรมทางความคิดในดานปรัชญา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตกทอดใหกับชาวโลกมากนักเม่ือเทียบกับนักคิดนัก
ปรัชญาสมัยเฮเลน และนักปรัชญาสมัยถัดจากยุคกลางตอมา ยุคกลางจึงเปนยุคดํามืด
หรือยุคมืด (The Dark Ages) ปาเถื่อน ไรอารยธรรม และดอยพัฒนา สังคมเต็มไปดวย
การขูดรีด เอารัดเอาเปรียบคนท่ีออนแอและดอยโอกาส แตไปสรางอํานาจอิทธิพลใหกับ
ชนช้ันขุนศึกศักดินา นายทุนเงินกูท่ีขูดรีดดอกเบี้ย (usurer) หลักคิดและคําสอนยุคน้ีจึง
เปนหลักคิดและคําสอนทางศาสนาท่ีนักบวชคริสตนําออกมาเผยแพรเพ่ือตอตาน
พฤติกรรม และธุรกรรมทางเศรษฐกิจในรูปบทบัญญัติของศาสนาท่ีเรียกกันวา 
“กฎหมายนักบวชคริสต (the Canonist law)” ซ่ึงถือเปนองคการสวรรค (divine 
authority) คําสอนเนนไปที่การตอตานการขูดรีดดอกเบี้ย การสะสมความมั่งคั่ง 
และการแลกเปลี่ยนตองอยูบนพ้ืนฐานของ “ราคายุติธรรม (just price)” 

 



 

 กอนยุคกลางจะถือกําเนิดข้ึน พัฒนาการทางเศรษฐกิจซ่ึงอยูในรูปแบบของการ
สะทอนปญหาสังคม ไดเกิดข้ึนในยุคการเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ โดยเร่ิม
จากแนวคิดของนักปฏิวัติคําสอนหรือนักสอนศาสนานอกรีต ท่ีถายทอดสืบเน่ืองมาต้ังแต
กอน 800 ปกอนคริสตกาล สูสมัยกรีกหรือเฮเลน  และคาบเกี่ยวกับสมัยโรมันเร่ือยมา
ตามลําดับ การศึกษาลัทธิเศรษฐกิจยุคกลางจะผนวกเอาสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุค
จักรวรรดิโรมันมาทําการศึกษาไวดวย 

 ยุคกลางแมจะไมไดสรางอารยธรรมทางความคิดใหกับชาวโลกมากนัก แตก็ถือ
เปนยุคสงผานข องสังคมโลกท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทําใหเห็น
พัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีตอยอดจากยุคกรีกและโรมัน เปนยุคท่ีเงารางของลัทธิทุนนิยม 
(capitalism) เร่ิมกอตัวขึ้น จากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากสังคมศักดินา มาเปน
สังคมการคา แรงงานเปลี่ยนสภาพจากทาสติดท่ีดิน มาเปนคนงานของผูประกอบการ ซ่ึง
เปนกาวยางไปสูลัทธิพาณิชยนิยม และลัทธิเสรีนิยมทางการคาในทายท่ีสุด พัฒนาการ
ของยุคกลางแบงออกเปน 3 ชวง   

 ชวงแรก อยูระหวางศตวรรษที่ 5 - 7 เปนยุคแหงความเจ็บปวด สังคมเต็มไป
ดวยการตอสูท่ีโหมกระหนํ่าท่ัวทุกยอมหญา เปนยุคของการสถาปนาระบบศาสนจักรท่ี
ครอบงําอํานาจทางโลกและอํานาจทางจิตวิญญาณไวไดอยางเบ็ดเสร็จ  

 ชวงที่สอง เปนชวงของการรวมมือกันตอตานการรุกรานจากอนารยชนที่
รุกรานลงมาจากยุโรปเหนือ หรือการรุกรานของชนเผานอรแมด (Normad)  

 ชวงที่สาม อยูระหวางศตวรรษที่ 11 ถึงประมาณกลางศตวรรษที่ 15 เปนชวงท่ี
โลกตะวันตกผนึกกําลังกันอยางเปนเอกภาพ เพ่ือตอตานการรุกรานของชนชาติมุสลิม 
หรือชวงแหงภาวะสงครามครูเสด (The Crusades ) และชวงสุดทายน้ีเองเปนยุคของการ
ใชอํานาจครอบจักรวาลของฝายศาสนจักร แตชวงปลายยุคกลางการใชอํานาจดังกลาวก็
เร่ิมผอนคลายและยืดหยุนมากข้ึน เพราะไมสามารถตานกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได เหลาน้ี จะเปนเน้ือหาสําหรับการศึกษาในบทนี้ 

  EC 214 144 



 

2. จักรวรรดิโรมัน 

2.1 โรมันจักรวรรดิผูพิชิต 

 จักรวรรดิโรมัน (the Roman empire) หรือจักรวรรดิทหาร (the military 
empire) หรือ จักรวรรดิผูพิชิต (the conqueror empire) และยังเปนจักรวรรดิกฎหมาย 
(the empire of law)อีกดวย เม่ือประมาณ 600 ปกอนคริสตกาล โรมันเปนสังคม
เกษตรกรรมเล็กๆ ต้ังอยูในชัยภูมิทางภูมิศาสตรท่ีเอื้ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม ภูมิ
ประเทศอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ สังคมโรมันยุคแรก ประชาชนสามัคคี
กลมเกลียวเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยดี โรมันจึง
เปนสังคมเกษตรกรรมที่เรียบงายความความไดเปรียบดานภูมิศาสตรและความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติ กอปรกับความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ โรมันคอยๆ 
สรางแสนยานุภาพทางทหารของตัวเองขึ้นมาเร่ือยๆ และทายสุดโรมันก็มีแสนยานุภาพ
ทางกองทัพท่ีเขมแข็งและเกรียงไกรที่สุด ประมาณ 250 ปกอนคริสตกาล โรมันก็แผ
อิทธิพลดานการทหาร การเมืองการปกครองเหนือคาบสมุทรอิตาลี ประมาณ 203 ปกอน
คริสตกาล โรมันมีชัยเหนือ “คารเธจ (Carthage)” ซ่ึงอยูตอนเหนือของทวีปอัฟริกา และ
ประมาณ 197 ปกอนคริสตกาล โรมันก็ปราบ “มาซิโดเนีย (Macedonia)” ลงได และผนึก
เอาจักรวรรดิเฮเลน กรีซ ซีเรีย และอียิปต ไวในการครอบครองทั้งหมด รวมทั้งอิทธิพลท่ี
มีอยูเหนือสเปน และเอเชียไมเนอร จักรวรรดิโรมันจึงเปนจักรวรรดิผูพิชิตท่ีแทจริง1 

2.2 จากระบอบสาธารณรัฐสูระบอบจักรพรรดิ 

 เดิมโรมันปกครองในระบอบสาธารณรัฐ (republic) ตําแหนงสูงสุดดานบริหาร
คือ ตําแหนงกงสุล (consul) โรมันมีสองสภาคือ สภาซีเนท (senate) และสภาเซนจูรี 
(centuriate)2 กงสุลเปนผูแตงต้ังสมาชิกสภาซีเนทซ่ึงสวนใหญจะเปน “ชนชั้นผูดีหรือ
เพทริเชียน (patrician)” สวนสมาชิกสภาเซนจูรีมีหลายชนช้ัน และชนชั้น “ฐานราก

                                                 
1
 ดูใน ภูริชญา  วัฒนรุง, รศ. ดร. หลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทเพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2542), น. 129 - 42.  
2
 เร่ืองเดียวกัน, น. 131. 
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 ประมาณ 30 ปกอนคริสตกาล ออกัสตัส ซีซาร (Augustus  Caesar) สถาปนา
ตัวเองขึ้นเปนจักรพรรดิ การปกครองรูปแบบสาธารณรัฐของโรมันก็ส้ินสุดลง โรมันมี
จักรพรรดิปกครองหลายพระองค สภาพปญหาเศรษฐกิจสังคมมีดีและย่ําแยสลับกันไป 
ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมันเร่ิมเห็นไดชัดเจนในปลายศตวรรษที่สอง และรุนแรงยิ่งข้ึน
ในศตวรรษที่สาม และกลางศตวรรษที่หา อํานาจอันยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันซ่ึงเปน
อํานาจของฝายอาณาจักรก็ถึงกาลอวสาน และถูกแทนท่ีโดยอํานาจของฝายศาสนจักร 

2.3 ชนชั้นและการขัดแยงทางสังคม 

 ชนช้ันทางสังคมของโรมันเห็นไดชัดเจนจากระบอบการปกครองที่เปนอยูโดยมี
การแบงชนช้ันออกเปน “ชนชั้นผูดีหรือเพทริเชียน (patrician)”3 ชนช้ันน้ีม่ังคั่งรํ่ารวย
ไปดวยทรัพยสิน เงินทอง และท่ีดิน อีกท้ังเปนชนช้ันท่ีมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง 
ชนช้ันน้ีจึงอาจเรียกไดอีกอยางวา “ชนชั้นปกครอง (the ruler class)” ชนช้ันอีกชน
ช้ันหน่ึงคือ “ชนชั้นฐานรากหรือพลีเบียน (plebeian)” เปนชนช้ันฐานราก (the baser) 
ของสังคมท่ีเปนคนสวนใหญของประเทศ ชนช้ันน้ีจะประกอบอาชีพเปนชาวนา พอคา 
กรรมกร ชางฝมือ และชาวประมง เปนตน ชนช้ันนี้เม่ือมองในแงการปกครองคือ “ชนชั้น

                                                 
3 Patrician เปนบุคคลท่ีเกิดในชาติตระกูลสูง( a person of noble birth)  แตไมใชชนชั้นขุนนาง (aristocrat)  
เพราะโรมันยุคเริ่มแรกไมไดปกครองโดยระบอบกษัตริย  จึงเรียกชนชั้นนี้วาชนชั้นสูงหรือชนชั้น “ผูดีหรือ
เพทริเชียน” แทนชนชั้นขุนนางที่เรียกกันในยุคเฮเลน สวนชนชั้นลางหรือฐานรากของประเทศซึ่งเปนคน
สวนใหญชองประเทศท่ีเรียกตามศัพทวาชนช้ันวาพลีเบียน(plebeian)นั้น ถาแปลตามศัพทคือ พวกไพร 
เพราะสังคมโรมันเปนสังคมท่ีแบงชนชั้น ดูถูกเหยียดหยามชนชั้นมาก 
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 การเปนจักรวรรดิผูพิชิตทําใหโรมันขยายอาณาจักรกวางใหญไพศาลข้ึนเร่ือยๆ 
ปญหาและภาระที่ตามมาคือ คาใชจายท่ีตองเลี้ยงดูกองทัพ ท้ังกองทัพของรัฐบาลกลาง 
และกองกําลังท่ีควบคุมดูแลอาณานิคมตางๆ ประสิทธิภาพในการบริการจัดการอาณา
นิคม การขาดความเชื่อมโยงประสานงานระหวางรัฐบาลกลางและอาณานิคม เหลาน้ีลวน
นํามาซ่ึงปญหาของอาณาจักรโรมัน แตปญหาที่ใหญที่สุดคือ คาใชจายสําหรับ
กองทัพ รัฐบาลหาทางออกโดยการเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากชาวนา และอาชีพ
เกษตรกรอื่นๆ ยังผลใหชาวนาและเกษตรกรตองทํางานหนักย่ิงข้ึนแตฐานะความ
เปนอยูกลับยากจนลง ขณะเดียวกันสังคมเมืองก็เติบโตใหญข้ึน สภาพสังคมมีความ
สลับซับซอนมากขึ้น ความขัดแยงทางสังคมยุคเปลี่ยนถายหรือสงผานทางเศรษฐกิจ 
(economic transformation) จากสังคมเกษตรกรรมที่เรียบงายไปสูสังคมเมืองเริ่มปรากฏ
ใหเห็น 

 การสถาปนาจักรวรรดิยุคเร่ิมแรก โรมันมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความม่ันคง
ดานการเงิน และทําใหประชาชนคลายเครียดดวยการดูละครสัตว (circuses) ชาวโรมัน
ชมชอบกีฬาชนิดน้ีมากและทําใหเขาลืมความเจ็บปวดทุกขยากไปชั่วขณะ นับเปน 
กุศโลบายของชนช้ันปกครองท่ีชาญฉลาดในการสรางเสถียรภาพทางการเมืองและความ
สามัคคีของคนในชาติ แตแทจริงแลว circuses หาใชละครสัตว แตเปนการตอสูเพื่อใหมี
ชีวิตอยูรอดของทาส เชลยสงคราม และนักโทษท่ีรอลงอาญาประหารชีวิต4 

                                                 
4
 Circuses เปนกีฬาตอสูเพ่ือสรางความเพลิดเพลินใหกับคนดู แตในยุคจักรวรรดิโรมัน circuses เปนการ
ตอสูท่ีเอาชีวิตเปนเดิมพันของพวกทาส เชลยสงคราม และนักโทษที่รอวันประหาร พวกเขาจะสูกับเสือ 
สิงโต ท่ีหิวกระหาย หรือตอสูกับนักสูทางการท่ีพรอมดวยสรรพอาวุธและกําลังพลท่ีเหนือกวา หรือแมแต
ตอสูกับพวกเดียวกันเพ่ือใหตายไปขางหน่ึง เปนการตอสูเพ่ือรักษาชีวิตตัวเองใหรอด เปนการตอสูท่ีเรียกวา 
gladiatorial combats ในสนามกีฬาท่ีเรียกวา Colosseum เปนการตอสูเพ่ือกลืนกินมนุษยชาติ (human 
slaughters) ผูชนะจะมีชีวิตอยูรอดและอาจไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ  
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 โรมันจักรวรรดิผูพิชิตยังคงเดินหนาลาอาณานิคมเพื่อขยายอาณาเขตใหกวาง
ใหญไพศาลเพิ่มข้ึนไมหยุดหยอน ภาระก็ยิ่งตกหนักอยูกับชาวนา ชาวนาตองแบก
รับภาระภาษีเพื่อเปนคาใชจายในสงคราม ยิ่งโรมันขยายขอบเขตดินแดนกวางใหญ
ไพศาลมากข้ึนเทาไร ปญหาภายในของโรมันก็ยิ่งหมักหมมมากข้ึน ปญหาทาสท่ีนับวัน
ทวีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ปญหาเชลยสงคามท่ีหลากหลายเชื้อชาติ ปญหาชนชั้นการผลิต
หรือชนช้ันกรรมกรท่ีวางงาน ปญหาชนชั้นตํ่าหรือพวกไพร (plebeian)ท่ีถูกกดข่ีเอารัด
เอกเปรียบจากชนช้ันสูง (patrician) ผลพวงของสงครามทําใหชาวนาท่ียากจนอยูแลว
กลับจนลงยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ในทางตรงกันขาม เปนความยากจนของชาวนาแตกลับไปเพิ่ม
ความม่ังคั่ง (wealth) ใหกับเจาของท่ีดินผืนใหญ (landowners) นายทุนเงินกู (money 
lenders) และพอคา (traders) และผลพวงของสงครามก็สรางความม่ังคั่งใหกับคนท่ีทํา
ธุรกิจกับสงครามและการฟนฟูหลังสงคราม โดยเฉพาะผลพวงของสงครามพิวนิค (Punic 
wars)5 ทําใหชนช้ันท่ีไดประโยชนจากการถือครองที่ดินผืนใหญ และมีกรรมสิทธิ์เหนือ
ท่ีดินที่ ตัวเองครอบครองอยู มีผู เชานาขาทาสบริวารทําการผลิตในที่ ดินตัวเอง
พรอมสรรพ การผลิตเปนการผลิตขนาดใหญ เพ่ือสนองตอบความตองการของสังคม
เมืองท่ีเติบโตข้ึน ความตองการแรงงานและทาสเพื่อการผลิตมีมากข้ึน ชาวนารายเล็ก
ตองกลายเปนผูเชานา หรือไมก็กลายเปนทาสติดท่ีดินในทายท่ีสุด ความยากจน
แพรกระจายไปท่ัว กอใหเกิดการขัดแยงของชนช้ันในสังคมโรมัน และขณะเดียวกัน ก็
เปนการถือกําเนิดข้ึนของสถาบัน “latifundia”6 ท่ีผูเปนเจาของครอบครองท่ีดินผืนใหญ

                                                 
5
 ชาวโรมันเรียกชาวคารเธจวา “ฟนิ (Poeni)”แลวกลายมาเปน “ฟวนิค (Punic)”ซึ่งเปนคําคุณศัพท ชาวคาร
เธจจึงคือ “ชาวฟนิเชียน (Phoenician)”ซึ่งอยูตอนเหนือของทวีปอัฟริกา สงครามพิวนิค (Punic wars) เปน
สงครามระหวางโรมันกับ “คารเธจ (Carthage) สงครามคร้ังแรกเร่ิมป 264-241 กอนคริสตกาล ครั้งท่ีสองป 
218-201 กอนคริสตกาล และครั้งท่ีสามป 146 กอนคริสตกาล กอนท่ีโรมันจะปราบคารเธจลงไดในการทํา
สงครามคร้ังท่ี 3 ในป 146 กอนคริสตกาล  
6 สังคมการผลิตแบบ “latifundia” สมัยโรมันก็คือระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา(manorial system)ในยุค
กลางของระบบศักดินา (feudal system) เปนระบบการครอบครองท่ีดินท่ีกวางใหญไพศาลของขุนศึกศักดิ
นา (landlords) ซึ่งเปนชนชั้นท่ีมั่งคั่งร่ํารวย อีกนัยหนึ่งคือเปนการครอบครองมณฑลเกษตรกรรม ในระบบ 
latifundia หรือระบบศักดินา ผูครอบครองมณฑลเกษตรกรรมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการผลิตและการบริหาร
จัดการในมณฑลของตัวเอง ในบางมณฑลแทบจะมีอธิปไตยของตนเองหรือเปนรัฐอิสระรัฐหนึ่ง  

(Latifundia are pieces of property covering tremendous areas. The latifundia (Latin: lātifundium; 
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รูปภาพที่ 3.1 : สังคมการผลิตแบบ Latifundia 

 
ที่มา: http://krusekronicle.typepad.com/kruse_kronicle/images/2007/05/14/villa_2.gif,  

27 สิงหาคม 2551. 
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2.4 สถาบันทาสในสังคมโรมัน7 

 ทาส (slave) เปนสถาบันควบคูสังคมมาต้ังแตประมาณกอน 2,500 ปกอน
คริสตกาลหรือต้ังแตสมัยจักรวรรดิอียิปตเรืองอํานาจ กอนจะเกิดยุคเปลี่ยนถายหรือ
สงผานทางเศรษฐกิจในสังคมฮิบรู กรีก และโรมันท่ีเปลี่ยนถายหรือสงผานจากสังคม
เกษตรกรรมแบบพอเพียง (self-sufficient economy) มาเปนสังคมการผลิตเพ่ือการคา 
(commercial economy) โรมันมีทัศนะท่ีดีตอสถาบันทาสและยอมรับสถาบันทาสวาตอง
ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงตางจากนักปราชญกรีกท่ีมองวา ทาสเปนสถาบัน
ธรรมชาติสถาบันหน่ึงที่จะตองมีอยูควบคูสังคมตลอดไป ทัศนะของปราชญโรมันเชน 
Cato, Varro, Columella และ Pliny มองวาทาสตองไดรับการพัฒนา และเห็นดวยท่ีจะให
ปลดปลอยทาสใหเปนอิสระ และมองวาในสังคมการผลิตแบบ “latifundia” ท่ีทําการผลิต
บนท่ีดินผืนใหญ ทาสยังไมใชแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการผลิต ตองพัฒนา
แรงงานทาสใหเปนแรงงานการผลิตทางเศรษฐกิจ8 

เม่ือหมดยุคผูพิชิต แรงงานทาสท่ีไดมาใหมก็หมดไป แตจํานวนทาสเดิมท่ีมีอยู
จํานวนมหาศาลก็เปนปญหาใหญควบคูโรมทุกยุคทุกสมัย ทาสบางสวนผันตัวเองไปเปน
กรรมกรในเมือง และสภาพกรรมกรในเมืองก็เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โรมันปฏิบัติตอชนช้ัน
ทาส ชนช้ันฐานราก และ ชาวตางดาว ดูจะหยาบคายและไมเปนธรรมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทํา
ใหชนช้ันเหลาน้ีตองหาท่ีพึ่งพักพิงใหม น่ันคือ การหันหนาเขาพึ่งศาสนาหรือการเปน
คริสตศาสนิกชน 

2.5 แนวคิดและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของโรมันเห็นไดจากชวงการเปล่ียนถายหรือสงผาน
ทางเศรษฐกิจจากสังคมเศรษฐกิจแบบพอเพียง (self-sufficient economy) มาเปนการ
ผลิตเพื่อการคา (commercial economy) เชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนสมัยฮิบรูและกรีก แต
สังคมเกษตรกรรมการผลิตของโรมัน เปนการผลิตบนผืนดินผืนใหญ ใชทาสและแรงงาน
                                                 
7 รายละเอียดดูใน John K. Ingram. A History of  Political Economy ( Wikipedia: Political Economy 
Website, 1988), Ch. 2, p. 8. 
8
 Eric Roll. A History of Economic Thought (London: Faber and Faber, Ltd., 1973), p.37. 
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1. การเปดเสนทางการคาจากแมนํ้าอินดัส (Indus River) ไปสูแมนํ้าไนล (Nile) 
จากการเปนผูพิชิตของอเล็กซานเดอรมหาราช 

2. ระดับราคาสินคาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากชาวเปอรเซียปลอยทองคําและแรเงิน
ออกมาหมุนเวียนมากขึ้น สืบเน่ืองมาจากการลงทุนและการเก็งกําไรที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

3. รัฐบาลสงเสริมการคาและอุตสาหกรรมรวมทั้งวิสาหกิจของรัฐ เพ่ือใหเก็บ
ภาษีไดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลพวงมาจากการขยายตัวของการผลิตขนาดใหญ การคา 
และการเงิน  

 จักรวรรดิโรมันเม่ือเปรียบเทียบกับนครรัฐกรีกแลว นครรัฐกรีกเปรียบไดกับอณู
เล็กๆหนวยหนึ่งเทาน้ัน แตนครรัฐกรีกใหกําเนิดนักคิดนักปรัชญาทางสังคมที่ยิ่งใหญ 
สรางอารยธรรมทางความคิดเปนมรดกตกทอดแกสังคมโลกตราบเทาปจจุบัน แตกับ
จักรวรรดิโรมันท่ียิ่งใหญหามีส่ิงเหลาน้ีไม ความคิดดานเศรษฐศาสตรยุคโรมันไมไดเกิด
จากนักคิดนักปรัชญาแตเกิดจากสภาพทางสังคมที่เปนอยู โรมันเต็มไปดวยการขัดแยง
ของชนชั้นในสังคมที่หลากหลาย ไมวาจะเปนชนช้ันผูดี ชนช้ันฐานราก ชนช้ันทาส พอคา 
ชาวตางดาว กรรมกร ชาวนา ชาวประมง และชนช้ันครอบครองมณฑลที่ดินเกษตรกรรม 
(latifundia) การขัดแยงตอสูของชนช้ันในสังคมไดสะทอนภาพความเปนจริงทางสังคม 
และทําใหเกิดแนวคิดดานเศรษฐศาสตรข้ึนมาตามสภาพสังคมที่เปนอยู 

 ในเรื่องเงินตรา Neri และ Carli มองวาเงินตรามีคาโดยธรรมชาติ คาของเงิน
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจผูมีอํานาจหรือทางการไมสามารถเปลี่ยนคาเงินตราหรือ
สรางคาเงินตราขึ้นมาใหมได 10 

                                                 
9 E.M. Burns,  R.E. Lerner and S. Meacham. Western Civilizations (London: W.W. Norton & 
Company,  1980),  p. 152. 
10 John K. Ingram. Op. cit., Ch. 2, p. 9. 
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 ประมาณ 300-200 ปกอนคริสตกาล อันเปนชวงท่ีโรมันยิ่งใหญเกรียงไกรทาง
ทหาร แตสภาพภายในของสังคมกลับยุงเหยิงวุนวาย เต็มไปดวยการตอสูขัดแยงของชน
ช้ันตางๆ บุคคลเอาตัวรอดเฉพาะตัว แสวงหาประโยชนและความสุขสวนตัว ไมนําพา
ประโยชนของสวนรวม สะทอนใหเห็นถึงการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบของสังคมโรมัน 
ปรัชญาและความคิดท่ีมีอิทธิพลในชวงน้ี จึงเปนปรัชญาในลักษณะปจเจกชนนิยม 
(individualism) ซ่ึงเห็นไดจากปรัชญาของลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism) และลัทธิ
สตอยอิกส (Stoicism) ท่ีแพรจากกรีกมามีอิทธิพลในโรมัน 

ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)11 2.5.1 
 ลัทธิ เอพิคิวเรียนนอกจากจะเปนลัทธิปรัชญาปจเจกชนนิยม วัตถุนิยม 
ประโยชนนิยม และจักรวาลนิยม แลวยังเปนปรัชญาเชิงปฏิเสธนิยม (negativism) 
ปฏิเสธความเปนจริงของสังคม ไมกลาเผชิญหนากับปญหา และไมตองการแกปญหา แต
ตองการหลีกหนีปญหาสังคม ดวยการแสวงหาความสุขสวนตัวตามสภาพและความพึง
พอใจที่ตนเองจะพึงแสวงหาได แตเม่ือมองดานเศรษฐศาสตรจะเห็นวาลัทธิเอพิคิวเรียน
เปนลัทธิท่ีเบื่อหนายทอแทส้ินหวังจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปนอยู เพราะเปนสังคมที่
ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ ปลาใหญกินปลาเล็ก และมองวาไมสามารถที่จะเอาชนะปญหา
สังคมลักษณะนี้ได ความทุกขยากของสังคมในขณะนั้นสะทอนใหเห็นไดจากคําสอนของ
นักเอพิคิวเรียนที่วา “พระเจาแมจะมีอยูจริง ........มนุษยไมควรเกรงกลัวหรือศรัทธา
ในพระเจา เพราะกิจกรรมของมนุษยไมมีอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมของพระเจา
....... ขณะเดียวกันกิจกรรมของพระเจาก็ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษย” เปน
การสะทอนการไมยอมรับการดํารงอยูของพระเจา พระเจาไมสามารถชวยใหมนุษยหลุด
พนจากความยากจนได พระเจาไมสามารถแกปญหาการรีดนาทาเรนท่ีมนุษยทํากับ
เพื่อนมนุษยดวยกันได บุคคลตองยึดหลักตนเปนท่ีพึ่งแหงตน คนท่ีฉลาดตองรูจักเอาตัว
รอด แสวงหาความสุขความพึงพอใจที่ตัวเองพึงแสวงหาได เปนปรัชญาท่ีใหคนตัดชอง

                                                 
11

 ดูในสุขุม นวลสกุลและ โกศล โรจนพันธุ. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง (กรงุเทพฯ: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), น. 58-60  
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ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism)12 2.5.2 
 สํานักสตอยอิกส กอต้ังมาเม่ือประมาณ 370 ปกอนคริสตกาล ถือกําเนิดข้ึนใน
ยุคนครรัฐกรีก หรือยุคเฮเลน และแพรมายังโรม ลัทธิรุงเรืองและคงอยูจนกระท้ัง 
คริสศตวรรษท่ี 2 นักคิดโรมันท่ีสําคัญของสํานักน้ีคือ ซิเซโร (Cicero) ซีนีคา (Seneca) 
และ มารคัส ออเรเลียส (Marcus Aurelius) 

 ลัทธิสตอยอิกสเช่ือในระเบียบหรือกฎเกณฑธรรมชาติ (natural order) และมอง
วาระเบียบหรือกฎเกณฑธรรมชาติน้ีเอง คือท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติ (natural law) ท่ี
เปนกฎหมายท่ีแนนอนและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เปนกฎหมายสากลที่ปกครองส่ิงท่ี
มีชีวิตทั้งมวล เปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์และกําหนดวิถีชีวิตความเปนไปของสรรพส่ิง ความมี
เหตุผลคือความเขาใจธรรมชาติและเขาใจกฎหมายธรรมชาติ เห็นไดตามท่ีท่ีซิเซโรกลาว
ไววา “กฎหมายท่ีแทจริงคือ เหตุผลที่ถูกตอง กลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติ แผซานใน
ทุกอณูของสรรพสิ่ง สมํ่าเสมอ นิรันดร เปนกฎหมายท่ีกอใหเกิดภาระหนาท่ีใหกระทํา
และงดเวนการกระทํา จึงเปนหนาท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีบุคคลหรือรัฐจะไมบัญญัติกฎหมายใดๆ 
ใหขัดแยงกับกฎหมายน้ี เพราะกฎหมายน้ีเปนส่ิงท่ีไมอาจยกเลิกหรือทําใหเส่ือมคลายลง
ได ดังคํากลาวของ ซิเซโร ท่ีวา “กฎหมายน้ีไมเปนอยางหน่ึงท่ีกรุงโรมหรือเปนอีกอยาง
หน่ึงท่ีเอเธนส ไมเปนอยางหน่ึงในขณะน้ีหรืออีกอยางหน่ึงในวันขางหนา แตเปน
กฎหมายประการเดียวที่เปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลงและมีผลผูกพันทุกชาติทุกภาษา
ตลอดกาล(True law is right reason consonant with nature, diffused among all 
men, constant, eternal. To make enactment infringing this law, religion forbids, 
neither may it be repealed even in part, nor have we power through Senate or 
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 ในทางเศรษฐศาสตร ลัทธิสตอยอิกสเช่ือในความเสมอภาคของความเปนคน
เชนเดียวกับลัทธิซีนิกส ฐานะทางสังคมไมใชเคร่ืองช้ีวัดความเปนคน เพียงแตมนุษยตอง
ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามที่ไดรับมอบหมาย เปนลัทธิปรัชญาท่ีสะทอนใหเห็นสังคมท่ี
มีการแบงชนช้ันทางสังคม และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม เปนสังคมท่ีกดข่ี 
ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบและเหยียดหยามกัน เห็นไดจากแนวคิดของซีนีคาท่ีวา15 “ความ
โชคไมดีเทาน้ันที่ทําใหคนบางคนตองเปนทาส”“ในสังคมดั่งเดิม (primitive 
society)  มนุษยไมรู จักทรัพยสินสวนตัวทุกอยางเปนของสวนรวม” และ 
“ทรัพยสินสวนตัวเกิดจากความละโมบโลภมากของมนุษย” ซีนีคามองวาการ
แสวงหาทรัพยสินสวนตัวของมนุษยเปนความช่ัวราย เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนตน สะทอนใหเห็นวาสังคมยุคน้ันมีชองวางระหวางความรวยกับความจนถางหางกัน
มาก คนรวยไดเปรียบในการแสวงหาความม่ังคั่ง โดยเฉพาะการแสวงหาความม่ังคั่งจาก
การขูดรีดดอกเบี้ย (usury) จากคนจน รวมท้ังการใชแรงงานทาสเพื่อการผลิตของชนช้ัน 
“latifundia” 

 มารคัส ออเรเลียส (ค.ศ. 212-280) ช่ือเต็มคือ มารคัส ออเรเลียส แอนโตไนนัส 
(Marcus Aurelius Antoninus) เปนจักรพรรดินักคิดและนักปกครองผูยิ่งใหญของโรมัน 
เขียนเรื่อง “Mediations” ถาดูผิวเผินจะเปนงานเขียนท่ีใหคนปรับตัวเขากับกฎเกณฑ
ธรรมชาติและใหเช่ือในกฎธรรมชาติ และใหมนุษยกลาเผชิญกับความตายอยางกลาหาญ 
แตส่ิงท่ีซอนอยูในปรัชญาของงานเขียนช้ินน้ีคือ การสอนใหพลเมืองชาวโรมันเคารพ
กติกาของสังคม การเปนพลเมืองของโรมตองไมทําตัวเปนอันตรายตอโรม  ซ่ึงหมายถึง “ 
การอยูในโรม ตองทําตัวแบบชาวโรม” แอนโตไนนัส รักชาติรักประเทศมากเห็นไดจากคํา
กลาวของเขาวา “My city and country, so far as I am Antoninus, is Rome, but so 
                                                 
13 ดูใน สมยศ เชื้อไทย อางใน นัยนา เกิดวิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติสาร, 2542), น.18. 
14 E. M. Burns, R.E. Lerner and S. Meacham. Op. cit., p.195. 
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2.5.3 กฎหมายโรมัน 

 สิ่งที่จักรวรรดิโรมันมอบใหเปนอารยธรรมทางความคิดที่ยิ่งใหญแก
ชาวโลกคือ กฎหมายโรมัน (Roman laws) หน่ึงในกฎหมายเหลาน้ันคือ “กฎหมายสิบ
สองโตะ (Law of the Twelve Tables)” ท่ีถือเปนกฎหมายลายลักษณอักษรฉบับแรกของ
โรมัน ซ่ึงบัญญัติข้ึนและใชอยูเม่ือประมาณ 450-500 ปกอนคริสตกาล และ “ประมวล
กฎหมายจัสตีเนียน (Code of Justinian)” ท่ีจักรพรรดิจัสติเนียนทรงใหบัญญัติข้ึนมาเมื่อ
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 527-565 ซ่ึงเปนชวงรัชสมัยของพระองค และหลักคิดของ
ประมวลกฎหมายฉบับน้ียังใชมาตราบเทาปจจุบัน โรมันนอกจากจะเปนจักรวรรดิทหาร
เพื่อจักรวรรดิผูพิชิตแลวยังกลาวไดดวยวา “โรมันเปนจักรวรรดิกฎหมาย (the 
empire of law)” โรมันมีการบัญญัติกฎหมายและปฏิรูปกฎหมายอยูตลอดเวลา โดย
มุงหวังใหสังคมโรมันอยูรวมกันอยางสันติ และใหความยุติธรรมท้ังกับชาวโรมันและที่มิใช
ประชาชนชาวโรมัน โดยเฉพาะการบัญญัติกฎหมาย “ius or jus gentium” เปน
กฎหมายท่ีโรมันบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใชบังคับท่ัวไปทั้งท่ีเปนชาวโรมันและมิใชชาวโรมัน ใช
ท้ังภายในประเทศและใชกับตางประเทศที่โรมันมีความเช่ือมสัมพันธอยู ท้ังในรูปของ
การคาและประเทศอาณานิคมของโรมัน เปนกฎหมายท่ีใหความยุติธรรมกับทุกฝาย ไมมี
ใครไดเปรียบเสียเปรียบ เน้ือหาสาระของกฎหมายท่ีใชบังคับเหมือนกัน “ius or jus 
gentium” จึงคือหลักกฎหมายสากล ซ่ึงคือพ้ืนฐานของหลักกฎหมายธรรมชาติในเวลา
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ประการแรก ใชควบคุมการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล  
ประการที่สอง ใหเอกชนหรือปจเจกชนทีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดโดยไมจํากัด  
ประการที่สาม การทําสัญญายอมมีผลบังคับในภายหนาตามกฎหมาย  

 นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายจัสติเนียนยังไดบัญญัติเกี่ยวกับราคาไววา17 
“ราคาสินคาไมเพียงแตใหอรรถประโยชนแกปจเจกชนเทาน้ัน แตเปนส่ิงท่ีตองประเมินตี
คารวมกัน คนท่ีบุตรหาเงินไดมาก ไมไดหมายความวาผูเปนพอจะร่ํารวยดวย บุตรท่ีได
ของส่ิงหนึ่งมาจากคนอ่ืน เขาสามารถท่ีจะนําของส่ิงน้ันไปขายใหคนอื่นหรือขายใหพอ
ของเขาได ในทางกลับกัน พอสามารถท่ีจะขายของที่ไดมาใหกับคนอื่นหรือบุตรของเขา
ได เชนกัน กรณีเชนน้ี บุตรจึงคือคนทั่วไป ไมใชบุตรของใครคนใดคนหน่ึง เวลาและ
สถานที่ทําใหราคามีความแตกตางกัน ราคานํ้ามันมะกอกจึงแตกตางกันเม่ือขายในโรม
กับขายในสเปน ราคาจึงไมถูกสรางมาเพียงครูยามหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ราคาถูก
ประเมินตีคารวมกันมากอนหนาสถานการณใดสถานการณหน่ึง ไมวาจะเปนชวงที่ขาด
แคลนหรือชวงท่ีมีเหลือเฟอ” ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายจัสติเนียน สรุปเร่ือง
ราคาไดวา: 

1. ราคาเปนส่ิงท่ีตองประเมินตีคารวมกัน 
2. ราคาทําใหคนรํ่ารวยข้ึนได 
3. ราคาของสิ่งเดียวกันมีราคาตางกันเม่ือเวลาและสถานที่แตกตางกัน 
4. ราคาถูกประเมินตีคารวมกันไวอยูกอนลวงหนาแลว 

 จากประเด็นดังกลาวขางตน จะเห็นวากฎหมายโรมันยอมรับสิทธิสวนบุคคล 
ในเร่ืองของการมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เปนการ
สนับสนุนการคาเสรี เปนพัฒนาการทางพาณิชยสมัยใหมที่กินขอบเขตกวางขวาง 
กฎหมายโรมันจึงเปนกฎหมายที่สนับสนุน  ลัทธิ เศรษฐกิจของปจเจกชน 

                                                 
17 Robert B. Ekelund, Jr. and Robert F. Hebert. A History of Economic Theory and Method (New 
York: McGraw-Hill, 1990), p. 25. 
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 ในกฎหมายสิบสองโตะบัญญัติใหเก็บดอกเบี้ยจากเงินกูไดในอัตราคงที่ตามที่
บัญญัติไวในกฎหมาย และตอมากฎหมายเจนัว (Genucian law) ใหยกเลิกการเก็บ
ดอกเบี้ยจากเงินกู และตอมากฎหมายจัสติเนียนบัญญัติใหเก็บดอกเบี้ยจากเงินกูไดอีก 
และใหอัตราดอกเบ้ียมีความยืดหยุนมากขึ้นโดยใหอัตราดอกเบี้ยผันแปรอยูในชวง 4 -8 
เปอรเซ็นต ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการกูเปนกรณีๆ ไป แต Cato มองวา การเก็บดอกเบี้ย
จากเงินกู เปนการกระทําที่ เลวทรามไมแตกตางจากคนเปนฆาตกร (Quid 
fenerari? Quid hominen occidere?) นักปรัชญาโรมันเชน Cicero, Seneca, Pliny และ 
Columella ตางรวมประณามการเก็บดอกเบี้ยจากเงินกูเชนกัน19 

3. อิทธิพลของคริสตศาสนา 

 กฎหมายโรมันและการบังคับใชกฎหมายโรมันไมสามารถขจัดปดเปาความ
เลวรายของสังคมโรมันใหดีข้ึนได ในทางตรงกันขาม การใหสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจยิ่งไปกระหน่ําซํ้าเติมปญหาใหเลวรายยิ่งข้ึน โรมจึงเปน
แหลงเพาะเช้ือการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติของมนุษยชาติในยุคโบราณ และ
คริสตศาสนาก็ถือกําเนิดข้ึนมาในยุคของความสับสนวุนวายทางสังคมท่ีกําลังดําเนินอยู 
นักบวชคริสตยึดถือคําสอนของนักบวชฮิบรู อันเปนคําสอนท่ีช้ีใหเห็นความเหลวแหลก

                                                 
18

 Eric Roll. Op. cit., p. 38.  
19

 John K. Ingram. Op. cit., Ch. 2, p. 9 
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 คํากลาวของพระเยซูดังกลาวช้ีใหเห็นถึงจุดยืนและภารกิจของพระองคท่ี
ตองการปลดแอกผูยากไรและเศราโศกใหหลุดพนจากหลักบัญญัติของกฎหมายโรมัน ให
หลุดพนจากอํานาจการเมืองการปกครองของโรมัน ใหหลุดพนจากลัทธิเศรษฐกิจปจเจก
ชน และใหหันมาใชกฎเกณฑดานศีลธรรมแทน พระเยซูย้ําแลวย้ําอีก ในเรื่องของการกด
ข่ีผูท่ีออนแอกวาและตรัสวา “พระเจาจะทรงพิโรธผูสะสมความม่ังคั่ง” 

 คําสอนของพระเยซูแตกตางจากคําสอนของนักบวชฮิบรูยุคเร่ิมแรก เปนคําสอน
ท่ีมุงโจมตีพฤติกรรมทางสังคมรูปแบบใหม เปนคําสอนท่ีเปลี่ยนจากการใชคําวา 
“ยุติธรรม (justice)”มาเปน “ความรัก (love)” แทน พระคัมภีรกอสเปลสจึงมีวิญญาณ
ในดานการปฏิวัติและมีหลักการที่เปนสากลมากกวาพระคัมภีรเลมอื่นๆ เปนคําสอนที่
มิใชเพียงเพื่อปลดปลอยชนช้ันท่ียากจนและถูกกดข่ีเทาน้ัน แตเพื่อปลดปลอยมนุษยชาติ
ท้ังมวล และเพื่อเปลี่ยนวิถีปฏิบัติของมวลมนุษยชาติแบบเบ็ดเสร็จ 

 คําสอนของพระคริสตเปนการมองไปขางหนา ขณะที่คําสอนของพลาโตและ
อริสโตเติลเปนการมองไปขางหลัง เพราะพลาโตและอริสโตเติลถือเปนชนช้ันขุนนาง จึง
สอนใหตอตานชนช้ันพอคาและการขยายตัวทางการคา เน่ืองจากเกรงวาจะทําใหลัทธิ
พาณิชยนิยมขยายตัวเติบโตขึ้น และทําใหชนช้ันพอคามีอํานาจทางเศรษฐกิจและเงินตรา
เพิ่มมากข้ึน และเกรงวาพอคาจะกลายมาเปนชนช้ันปกครอง การไมชอบระบอบ
ประชาธิปไตยแบบเอเธนสของพลาโตและอริสโตเติล ก็เปนคําสอนที่สงวนตําแหนง
ทางการเมืองใหกับชนช้ันปกครองเชนเดียวกัน การโจมตีความม่ังคั่งของพลาโตและอริส

                                                 
20 พระคัมภีรกอสเปลส (Gospels) เปนพระคัมภีรเกี่ยวกับชีวิตและหลักคําสอนของพระเยซูคริสต เปนพระ
คัมภีรเลมแรกในจํานวนส่ีเลมท่ีบรรจุอยูในพระคัมภีรใหม (The New Testament) 
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 ขณะท่ีคําสอนของพระคริสต ตองการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของวิถีชีวิตของ
มนุษยชาติแบบเบ็ดเสร็จ วาดฝนอุดมคติท่ีจะประกันไดวาพลเมืองเสรีตองมีชีวิตท่ีดีข้ึน 
ใหจํากัดอํานาจและขอบเขตของรัฐท่ีเปนอํานาจของฝายอาณาจักร และสอนวามนุษยมี
ความเปนพี่เปนนองกัน เปนภราดรภาพกัน และตองมีความรัก (love) อันเปนนิรันดรตอ
เพ่ือนมนุษยดวยกัน ไมเวนแมแตสถาบันทาส เปนคําสอนท่ีพระคริสตย้ําแลวย้ําอีกกับ
มนุษยทุกผูทุกนาม ขณะที่นักปราชญกรีกมองวาสถาบันทาสเปนสถาบันธรรมชาติ
สถาบันหน่ึง และตองอยูควบคูกับสังคม ทาสเปนแรงงานที่มีความจําเปนในการ
สรางนครรัฐ นักปราชญกรีกใหความสําคัญกับพลเมืองของตัวเอง แบงแยกคุณคา
ของแรงงาน โดยมองวางานที่ใชมือในการผลิตเหมาะกับคนชั้นทาสยกเวนอาชีพ
เกษตรกรรมเทาน้ันที่เหมาะกับพลเมืองกรีก ขณะที่พระคริสตตรัสวา ตัวพระองคเอง
เปนแรงงาน และใหคุณคาแรงงานทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ 

 แนวคิดหรือหลักคําสอนของคริสตศาสนาแมจะดูกาวหนาและมีความเปนสากล
แตก็เปนเพียงแนวคิดท่ีเปนอุดมการณหรือเปน “จินตภาพ (Utopia)” สภาพความเปน
ทาส ชาวนาที่ยากจนและไมมีท่ีทํากิน กรรมกรที่ถูกขูดรีด ชาวประมงที่ขาดอนาคต ชาว
ตางดาวท่ีไดรับการดูถูกเหยียดหยาม ชนช้ันผลิต (artisans) อื่นท่ีส้ินหวัง พวกเขา
เหลาน้ีแทบจะไมมีท่ียืนในสังคม ปญหาน้ีหมักหมมมาต้ังแตยุคแรกของจักรวรรดิ และทวี
ความเขมขนข้ึนเร่ือยๆ พระคริสตอยากชวยเหลือเขาเหลาน้ี แตก็ไมสามารถชวยอะไรได 
แตเปนพวกเขาเองซ่ึงเปนพวกชนช้ันที่ส้ินหวังในอนาคตเหลาน้ีนํามาซ่ึงการปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การขัดแยงตอสูระหวางชนช้ันผูดี หรือเพทริเชียน (patrician) และชนชั้นฐาน
รากหรือ พลีเบียน (plebeian) ทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ ผสมผสานกับการด้ินรน
ปลดปลอยประเทศใหเปนอิสระของเหลาอาณานิคม การด้ินรนหาอิสรภาพของเหลาทาส 
นักโทษ และผูถูกคุมขัง การทวงถามหาอนาคตของชาวนา กรรมกร ชาวประมง และชน
ช้ันท่ียากจนอื่นๆ การดึงมวลชนเขาเปนคริสตศาสนิกชนของคริสตศาสนาเหลาน้ี 
จักรวรรดิโรมันท่ียิ่งใหญเกรียงไกรก็ถึงการลมสลาย พวกผูดีและชนช้ันฐานรากตางพาย
แพท้ังคู เพราะไมมีฝายใดมีชีวิตที่ดีข้ึน ท้ังสองฝายตกอยูในสภาพบอบช้ําจากปญหา
เศรษฐกิจท่ีรุมเราหนักหนาสาหัสมากข้ึน ความยากจนแพรสะพัดทุกหยอมหญา 
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 ศาสนาคริสตถือกําเนิดข้ึน 30 ปใหหลัง หลังจากท่ี ออกัสตัส ซีซาร (Augustus 
Caesar) สถาปนาตัวเองเปนจักรพรรดิองคแรกของโรม ในระยะแรก จักรพรรดิโรมันไม
ยอมรับศาสนาคริสต และทรงคิดวาอํานาจของจักรพรรดิเหนือกวาอํานาจของศาสนา 
เชนจักรพรรดิ “ไดโอคลีเชียน (Diocletian)”22 ท่ีทรงประกาศวาพระองคคือเทพเจา ทรง
อยูเหนือกฎหมาย เปนเจาเหนือหัวของมนุษยท้ังมวล แตในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน 
(Constantine) ในปคริสตศักราชท่ี 313 โรมก็ออกโองการออกมาเรียกวา “โองการแหง
มิลาน (Edict of Milan)” เปนโองการที่ยอมรับความถูกตองของการนับถือศาสนาคริสต 
และจักรพรรดิคอนสแตนตินก็หันมานับถือคริสตศาสนา และสิบปตอมาจักรพรรดิธีโอโด
เซียส (Theodosius) ทายาทของพระองคก็ประกาศใหศาสนาคริสตเปนศาสนาประจํา
ชาติ และศาสนาคริสตก็เขามามีอิทธิพลเหนือความเช่ือแบบเกาของชาวโรมันอยาง
รวดเร็ว และเม่ือจักรวรรดิโรมันเส่ือมอํานาจลง ศาสนาคริสตก็เพิ่มบทบาทของตัวเองมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในพระคัมภีร ใหมยังไดอธิบายความสัมพันธของรัฐกับพระเจา และ
ความสัมพันธของกษัตริยกับพระเจา23 เปนตนวา รัฐถูกต้ังข้ึนมาเพ่ือรักษาความ
ยุติธรรม รัฐจึงมีลักษณะแหงความศักดิ์สิทธ์ิ ผูปกครองคือผูรับใชของพระเจา การ

                                                 
21

 Eric Roll. Op. cit., p.43 
22

 ดูในภูริชญา วัฒนรุง, ผศ.ดร. เร่ืองเดิม, น.138-141 
23

 ดู สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธุ. เร่ืองเดิม น.76 
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 คริสตศาสนามีแนวความคิดวา สถาบันศาสนาและการปกครองเปนส่ิงจําเปน
สําหรับชีวิตคน ท้ังสองสถาบันจึงควรรวมมือกันสงเสริมชีวิตท่ีดีของคนในทางที่เหมาะสม 
ในสวนท่ีเกี่ยวกับทางธรรมหรือจิตวิญญาณ สถาบันศาสนามีอํานาจและหนาท่ีเหนือ
คริสตศาสนิกชนทุกคนรวมทั้งองคจักรพรรดิดวย ฐานะของจักรพรรดิตอศาสนาก็
เหมือนกับชาวคริสตท้ังมวล คือเปนบุตรของพระเจา พระองคอยูใตพระเจา ไมไดอยู
เหนือพระเจา ในเรื่องของทางโลกใหเปนเร่ืองของจักรพรรดิ ศาสนาไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย 
จักรพรรดิมีกรรมสิทธิ์ในสมบัติทางโลกท้ังหลายรวมทั้งแผนดิน สวนที่ต้ังวิหารคริสต 
(Church) น้ันอยูนอกเหนืออํานาจของจักรพรรดิ เพราะเปนสถานที่ท่ีนักบวชใชประกอบ
พิธีทางศาสนา นักบวชมีสิทธิคัดคานหรือโตแยงการประพฤติหรือการปกครองของ
จักรพรรดิไดถาเห็นวาไมถูกตอง แตไมมีสิทธิยุยงใหประชาชนตอตานหรือคัดคานคําส่ัง
ของจักรพรรดิ 

 ประมาณคริสตศักราชท่ี 492-496 สันตะปาปาเจเลเซียสท่ี 1 (Gelesius I) ได
สราง “ทฤษฎีสองดาบ (Theory of two Swords)” โดยมีหลักการวา พระเจาจะแบง
อํานาจการปกครองออกเปนสองฝายคือ อํานาจการปกครองทางโลกกับอํานาจการ
ปกครองทางธรรมหรือจิตวิญญาณ สันตะปาปาในฐานะประมุขของศาสนามีอํานาจเหนือ
จักรพรรดิท่ีเปนประมุขทางโลกในเรื่องเกี่ยวกับศาสนากิจ และจักรพรรดิมีอํานาจ
เหนือกวาสันตะปาปาในกิจกรรมทางโลก และตอมาสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 7 (Gregory 
VII) ถือวา พระเจามอบอํานาจการปกครองท้ังทางโลกและทางธรรมผานทางสันตะปาปา 
แตสันตะปาปาไมตองการใชอํานาจทางโลกจึงมอบตอใหกษัตริย รัฐจึงไดรับมอบอํานาจ
มาจากพระเจาผานทางสันตะปาปา รัฐท่ีไมใชคริสตเตียนยอมไมใชสถาบันอันศักด์ิสิทธิ์ 
ผูปกครองจะอางอํานาจท่ีพระเจาใหไดตองยอมรับศาสนาคริสต อํานาจท่ีพระเจามอบให
สันตะปาปา และสันตะปาปามอบตอใหกษัตริยจึงเปนอํานาจที่ถูกตองและไดรับการ
ยอมรับ24  

                                                 
24

 ดูใน เร่ืองเดียวกัน, น.  8 5-86.  
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 ความบาดหมางของฝายอาณาจักรและศาสนจักรเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นเม่ือ ลอม
บารด (Lombard) คุกคามพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 (Stephen II) จนตองเสด็จไปขอ
ความชวยเหลือจากพระเจาเปแปง (Pepin) แหงราชอาณาจักรฟรองคส (Francs) พระ
เจาเปแปงเปนฝายชนะพวกลอมบารด และยกดินแดนถวายแกพระสันตะปาปา ดินแดน
ดังกลาวคือ “รัฐปาปอล (Papal state)” และ “นครวาติกัน (Vatican City)” ซ่ึงเปน
ชวงคริสตศักราชท่ี 732 ถึง 771 และวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 800 พระสันตะปาปาลีโอท่ี 
3 (Leo III) ไดทรงสวมมงกุฎใหแกจักรพรรดิโรมัน ทรงพระนามวา “ชารล ออกัสตัส 
(Charles Augustus) ประเพณีการสวมมงกุฎจึงไดสืบทอดต้ังแตน้ันเปนตนมา25 กษัตริย
ท่ีข้ึนครองราชยตองไดรับการสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปาจึงจะเปนกษัตริยท่ีสมบูรณ
ได เพราะวาไดรับมอบอํานาจจากพระเจาท่ีมอบใหกับพระสันตะปาปา และพระ
สันตะปาปาทรงมอบอํานาจน้ีไหกับกษัตริยหรือจักรพรรดิอีกทอดหน่ึงอํานาจการ
ปกครองของพระสันตะปาปาจึงทรงใชอํานาจผานกษัตริยหรือจักรพรรดิ นับแตน้ันเปน
ตนมา อํานาจฝายศาสนจักรจึงมีอิทธิพลเหนือฝายอาณาจักรในสมัยยุคกลาง นับเปน
ความยิ่งใหญของ “คริสตจักร(Christendom)” สถาบันที่ถือศักดินามากที่สุดในยุค
กลาง 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคกลาง 

4.1 ระบบศักดินา (Feudal System) 

 ยุคกลาง (The Middle Ages) หรือยุคมืด (The Dark Ages) อยูระหวางชวง
ศตวรรษที่ 5 ถึงประมาณกลางศตวรรษที่ 15 หลังจากจักรวรรดิโรมันลมสลายลง “ขุน
ศึกศักดินา (landlord)” แตละคนตางก็แยงชิงกันเปนใหญ กอปรกับการอพยพลงทาง
ใตของอนารยชนจากยุโรปเหนือ ท่ีประกอบดวยพวก กอธส (Goths) วิ สิกอธส 
(Visigoths) แวนดัลส (Vandals) แองเกิลส (Angles) แซกซอนส (Saxons) เบอร
กันเดียนส (Bergundians) และฟรองคส (Francs) เปนตน อนารยชนเหลาน้ีตางก็ต้ังรัฐ
อิสระของตนขึ้นมา และมีอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือท่ีดินภายในรัฐหรือมณฑลที่ครอบครองอยู
และบางคนก็ต้ังตัวเองเปนกษัตริยและพระราชทานที่ดินใหกับขุนศึกท่ีสนับสนุนตัวเอง 
                                                 
25 ดูใน วริชญา วัฒนรุง, ผศ. ดร. เร่ืองเดิม, น. 144-147. 
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1. ชนชั้นขุนศึกศักดินา (landlord)  

2. ชนชั้นทาสติดที่ดิน (serf) 

 ชนชั้นแรก เปนเจาของท่ีดินผืนใหญและมีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินในมณฑลที่
ครอบครองอยู ชนช้ันน้ีไดท่ีดินมาจากการชวยกษัตริยทําสงครามและกษัตริยยกท่ีดินให
ครอบครองเปนการตอบแทน หรือไมก็ไดท่ีดินมาจากการรุกรานแลวเขาครอบครอง การ
ไดท่ีดินมาลักษณะดังกลาวจึงเรียกวา “ขุนศึกศักดินา (landlord or feudal lord)”  

 ชนชั้นที่สอง เปนชนช้ันผลิตท่ีไมมีท่ีดินเปนของตัวเอง แตเชานา(tenant) 26ทํา
การผลิตบนผืนดินของขุนศึกศักดินา ชนช้ันน้ีเปนคนของขุนศึกศักดินาและจะไมไดรับ
อนุญาตใหออกจากท่ีดินท่ีตัวเองทําการผลิตอยู จึงเรียกชนช้ันน้ีวา “ทาสติดที่ดิน 
(serf)” ระบบการผลิตดังกลาวจึงเปน “ระบบศักดินา (feudal system)” และสังคมก็
เปน “สังคมศักดินา (feudal society)” การผลิตของระบบศักดินาเรียกวา “ระบบการ
ผลิตแบบขุนนางศักดินา(manorial system)” ซ่ึงเปนการถอดดามมาจากสังคมการ
ผลิตแบบ latifundia ของโรมัน 

 การเปนศักดินาที่ดินหมายถึงการถือครองที่ดินผืนใหญท่ีไดรับพระราชทานมา
จากกษัตริยหรือครอบครองที่ดินโดยการบุกรุกก็ตาม แตท่ีดินท่ีถือครองนั้นกวางใหญ
ไพศาลมาก ถึงระดับท่ีเรียกวา “มณฑลศักดินา (feudal province)” เปนมณฑลท่ีมี
ขอบเขตอาณาบริเวณท่ีชัดเจน และมีกองกําลังทหารทําหนาท่ีปกปองมณฑล มณฑล
ศักดินาบางแหงอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง บางแหงมีอิสระทางการเมือง
การปกครองและการเศรษฐกิจ ทุกมณฑลศักดินามีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารจัดการ
ดานการผลิต การควบคุมการผลิตและการใชคนในการผลิตภายในมณฑลของตนเอง 
เพราะเปนการผลิตบนผืนดินขนาดใหญ พวกศักดินาจึงใหผูเชานา (tenants) และทาส 
                                                 
26 ผูเชานา(tenant) คือเกษตรกรท่ีไมมีท่ีนาทํากินเปนของตัวเองหรือมีท่ีนาทํากิน แตผลผลิตท่ีไดไมเพียง
พอท่ีจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได จึงตองไปเชานาของขุนศึกศักดินาเพื่อทํากิน และตอมาก็กลายเปนทาส
ติดท่ีดิน (serf) ในทายท่ีสุด 
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 4.2 ระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา (Manorial system) 

 ระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา (manorial system Manorialism or 
Seigneurialism)27 เปนการผลิตบนผืนดินขนาดใหญหรือผลิตบนมณฑลศักดินาหรือ
มณฑลเกษตรกรรมศักดินา(feudal estate) ภายในมณฑลจะมีคฤหาสนของศักดินา ท่ี
ศักดินาใชอยูอาศัยและเปนอาคารบัญชาการท้ังการเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจ  
นอกจากศักดินาท่ีอาศัยอยูในมณฑลศักดินาแลวก็จะมีบานของผูเชานา ทาสติดท่ีดิน 
และทาส นอกเหนือจาการผลิตบนผืนนาท่ีเปนการผลิตหลัก ภายในมณฑลศักดินายังมี
การปศุสัตว ทุงหญาเลี้ยงสัตว คอกสัตว พื้นท่ีผลิตพืชผักสวนครัว วิหาร (Church) เพ่ือ
ประกอบพิธีทางศาสนา โรงสีขาว ตลาด พื้นท่ีปาหรือแมแตสะพานเก็บคาธรรมเนียมผาน

                                                 
27

 Political, economic, and social system by which the peasants of medieval Europe were tied to 
their land and their lord through serfdom. The basic unit was the manor, a self-sufficient landed 
estate, or fief, under the control of a lord. Free tenants paid rent or provided military service in 
exchange for the use of the land. Peasants farmed small plots of land and owed rent and labor to 
their lord, and most were not free to leave the estate. The manorial system was flourishing in 
Western Europe by the 8th century and had begun to decline by the 13th century, while in Eastern 
Europe it achieved its greatest strength after the 15th century.  
http://www.answers.com/topic/manorial-system, 27 สิงหาคม 2551. 
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รูปภาพที่ 3.2 : ระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา (manorial system) 

 

ท่ีมา : http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/9/9e/300px- 
Plan_mediaeval_manor.jpg, 27 สิงหาคม 2551. 
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 การคาและอุตสาหกรรมขยายตัวตอเน่ืองจากยุคโรมัน มีการคาขายติดตอกับ
ตะวันออกใกลท่ีโรมันเคยคาขายมากอน และน่ีคือพ้ืนฐานของพาณิชยกรรมในยุคกลาง 
การคาขนาดใหญจึงเกิดข้ึนในยุโรปตะวันออก การอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาด
เล็กท่ีสนองตอบความตองการหรือตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศท่ีใกลเคียง 
อุตสาหกรรมแตละชนิดจะอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของสมาคม
อาสาสมัคร (voluntary association) ซ่ึงตอมาคือ สมาคมอาชีพ (guilds or gilds) 

 4.3 ระบบสมาคมอาชีพ (Gild or Guild System) 

 สมาคมอาชีพ (guilds or guilds) เปนสมาคมของกลุมบุคคลที่มีประโยชน
รวมกัน ซ่ึงมีอยูสองประเภท คือ สมาคมพอคา (gild merchant) และสมาคม
ชางฝมือ (craft gilds) สมาคมแรกจะประกอบดวยพอคาทั้งหมดในเมืองน้ันๆ ที่
รวมตัวกันปกปอง ควบคุมและปรับปรุงการผลิตและการคาของพวกเขาเอง สวน
สมาคมชางฝมือจะประกอบดวย  นายจาง  (master)  และชางชํานาญงาน 
(journeyman) และผูฝกงาน (apprentice) ในการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง  สมาคม
อาชีพจะควบคุมคุณภาพของสินคา และปริมาณสินคาท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อขาย ระบบสมาคม
อาชีพ (gild system) เกิดข้ึนมาต้ังแตยุคสมัยโรมันตอเน่ืองมายุคกลาง เปนระบบที่มีอยู
ในตัวเมืองทุกเมืองในสมัยน้ัน ระบบสมาคมอาชีพ (gild system) ในยุคกลาง จึงเปน
ระบบการผูกขาดการผลิตและการคาไวเฉพาะกลุมอาชีพของตัวเอง ชนช้ันทาง
สังคมจึงแบงออกตามกลุมอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิและหนาท่ีทางสังคม 
บทบาทและหนาท่ีทางการเมือง ระบบสมาคมอาชีพ คอยเจริญเติบโตเขามาแทนท่ีระบบ
การผลิตแบบขุนนางศักดินา (manorial system) เปนการสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัว
ของตลาดและวิสาหกิจท่ีเติบโตเพิ่มข้ึน และไดพัฒนามาเปนสมาคมการคา (trade union) 
รูปแบบตางๆ เชนในปจจุบัน 
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5. กฎหมายนักบวชคริสตกับการขูดรีดดอกเบี้ย 

5.1 กฎหมายนักบวชคริสต (The Canon Law) 

 หลังการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน คริสตจักรไดเพ่ิมบทบาทตัวองมากข้ึนท้ัง
ทางดานเนื้อหา (material) ท่ีเปนการประพฤติปฏิบัติในทางโลกและจิตวิญญาณ 
(spiritual)  ท่ี เปนการประพฤติปฏิบั ติ ในทางธรรม  จึงทําใหค ริสตจักรมีอํานาจ
ครอบจักรวาล (universal power) คริสตจักร (Christendom) จึงกลายเปนโครงสราง
หลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสังคมยุคกลาง คริสตจักรถือครองที่ดินมากกวาขุน
ศึกศักดินาคนใดๆ คริสตจักรจึงเปนขุนนางศักดินาที่มีที่ดินมากที่สุด ชวงเวลา
นับต้ังแตจักรวรรดิโรมันลมสลาย ระยะแรกขุนศึกศักดินาจะอยูกันกระจัดกระจาย ขาด
การติดตอเช่ือมโยงกับรัฐบาลกลาง เปนการเปดโอกาสใหคริสตจักรเผยแผคําสอนได
อยางอิสระและเปนเอกเทศ คริสตจักรจึงครอบงําอํานาจทางโลก (secular power) และ
อํานาจทางจิตวิญญาณ (ecclesiastic power) ไวไดท้ังหมด อํานาจของคริสตจักรจึงเปน
อํานาจครอบจักรวาล (universal power) และคริสตจักรก็เปนสัญลักษณของสังคมศักดิ
นาในยุคกลาง และไดนําหลักคําสอนทางเศรษฐกิจออกเผยแพร แมจะเปนหลักคําสอนท่ี
ขัดแยงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจในขณะนั้น แต
ก็เปนคําสอนที่ทรงอิทธิพลตอวิถีเศรษฐกิจของสังคมยุคกลางเปนอยางยิ่ง 

 หลักคําสอนหรือลัทธิเศรษฐกิจเปนสวนหน่ึงของคําสอนดานศีลธรรมของ
คริสตศาสนา และฝงรากลึกถึงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของสังคมศักดินา เปนคําสอนท่ี
ผสมผสานระหวางหลักคําสอนของอริสโตเติล (Aristotle) คําสอนของพระเมสสิญาห 
(Messiah) และคําสอนในพระคัมภีรกอสเปลส (Gospels) เขาดวยกัน ซ่ึงสรุปไดวา 
สถาบันทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลตองคํานึงถึงจริยธรรม 
(ethics) และตองกลมกลืนกับสถาบันทางสังคมท่ีเปนอยู คณะนักบวชคริสต (the 
canonist) รับหลักการทางเศรษฐศาสตรของอริสโตเติลท่ีวา เศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีวา
ดวยการจัดการบานเรือน เปนศาสตรท่ีเปนธรรมชาติ สวนเศรษฐศาสตรท่ีเปนศาสตร
ท่ีวาดวยเร่ืองอุปทาน เปนศาสตรท่ีแสวงหาเงินหรือทําเงิน (money-making) จะเปน
ศาสตรท่ีไมเปนธรรมชาติ นักบวชคริสตมองวา “เศรษฐศาสตรหมายถึงเน้ือหาหรือ
โครงรางของกฎหมาย แตไมใชกฎหมายที่เปนวิทยาศาสตรแตเปนกฎหมายดาน
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 หลักเทวคริสตจะประณามความละโมบโลภมากกดขี่เอารัดเอาเปรียบชน
ชั้นที่ออนแอและดอยโอกาสกวา ดวยการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) สะสมความม่ัง
คั่ง (wealth) และการขายสินคาแพงกวาราคายุติธรรม (just price) เปนหลักคําสอน
ท่ีนักบวชคริสตและสาวกคริสเตียนทั้งหลายท่ีหวังจะพามวลมนุษยไปสูโลกหนาท่ีสมบูรณ
พรอม เปนการสอนที่ย้ําแลวย้ําอีกถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ
และไมเสมอภาค พยายามช้ีใหเห็นวา การแสวงหาความมั่งคั่งรํ่ารวยบนหยดเลือดและ
หยาดนํ้าตาของผูทุกขยากเปนความเลวทรามต่ําชาดานพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ คณะ
นักบวชคริสตจึงออกกฎหมายคริสตศาสนามามากมายท่ีเรียกวา “กฎหมายนักบวช
คริสต (the Canon law) หรือ Corpus Juris Canonici เปนกฎหมายท่ีออกมาเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือกอใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย เชน 

 

หามการคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกู 
หามขายสินคาเกินกวาราคายุติธรรม(justum pretium) 

หามกักตุนสินคาไวขายเอากําไร (regrating) 
หามข้ึนราคาสินคาตัดหนาคนอื่น (forestalling) 

ใหจํากัดสิทธิในการถือครองทรัพยสิน 
หามใชเวลาและความคิดหมกมุนกับการคา (engrossing) 

หามสะสมความม่ังคั่ง 

 

                                                 
28 E. Roll, Op. cit., p. 44. 
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เหลาน้ีเปนตน คณะนักบวชคริสตยึดแนวทางตามพระคัมภีรเกา ท่ีหามการเรียกเอา
ดอกเบี้ยหรือกําไรจากเงินกู มาเปนหลักคําสอน ศตวรรษที่ 4 สมัยจักรพรรดิชารล มาญ 
หามคิดเอาดอกเบี้ยจากชาวคริสตทุกคน การขูดรีดดอกเบี้ยถูกมองวา คนท่ีมีมากอยูแลว 
ยิ่งเรียกรองเอามากกวาท่ีจะเปนผูให การขูดรีดดอกเบี้ยจึงถูกหามและยกเลิก ในเร่ือง
การซื้อการขายสินคาน้ัน ใหซ้ือขายกันบนพื้นฐานราคายุติธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดความเทา
เทียมกันอยางยุติธรรม  แนวคิดเรื่องการหามคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกู และราคา
ยุติธรรมถือเปนศูนยกลางการศึกษาระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง กฎหมายนักบวช
คริสตจึงเปนทฤษฎีเศรษฐศาสตรของนักบวชคริสต เปนการประมวลความคิดในเร่ืองวิถี
ปฏิบัติทางเศรษฐกิจ และถือวาชีวิตและความมั่งคั่งเปนส่ิงพระเจาประทานมาให มนุษย
ไมควรสะสมสมบัติ การผลิตและสวัสดิการของมวลมนุษยจะดีข้ึนเม่ืออยูในอาณาจักรของ
พระเจา แตเปาหมายที่แทจริงของกฎหมายนักบวชคริสต คือการสถาปนาและ
รักษาไวซ่ึงอาณาจักรของพระเจาที่แทจริง29 หรือจากผลงานการวิจัยของ Robert B. 
Ekelund,  Robert F. Hebert. และ Robert Tollison สรุปวา การหามการขูดรีดดอกเบี้ย 
เปนรักษาประโยชนของฝายศาสนจักร เปนการรักษาตนทุนของฝายศาสนจักรใหลด
ตํ่าลง ปองกันการแขงขันจากคูแขง และเพื่อรักษาอํานาจการผูกขาดของตนเองไว30 

 เหลานักบวชคริสตและสาวกท่ีนําเสนอหลักคําสอนทางเศรษฐกิจดังกลาว
ประกอบดวย  Saint Jerome, Tertullian, Saint Augustine, Dominican, General 
Raymond de Pennafort และ Saint Thomas Aquinas เปนตน ซ่ึงนักบวชคริสตและ
สาวกเหลาน้ีตางดาหนาออกมาประณามการคา บางก็วาการคาเกิดจากความอยากมี
อยากเปนของคน ถาตัดความอยากเสียได การคาก็จะไมเกิดข้ึน บางก็วา การคาทําให
คนหางเหินพระเจา บางก็วา การคาทําใหความสงางามของบุคคลลดนอยลง เปนตน 
และท่ีสําคัญคือ การออกมาคัดคานและโจมตีการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) การแลกเปลี่ยน
ท่ีไมยุติธรรม การแสวงหาความม่ังคั่ง และแสดงทัศนะตอการเอาดอกเบี้ย (interest) และ
เงินตรา (money) 

                                                 
29 John K. Ingram. Op. cit., Ch. 3, p. 3. 
30 Robert B. Ekelund, Jr. and Robert F. Hebert. Op. cit., p. 36. 
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5.2 ทัศนะของเซนต โทมัส อควินัส 

เซนต โทมัส อควินัส (Saint Thomas Aquinas) หรือ 
Thomas of Aquin, หรือ Aquino เปนนักปรัชญาและนักเทว
วิทยา แคธอลิกชาวิตาเลียน เปนท่ีรูจักในช่ือของ Doctor 
Angelicus หรือ Doctor Universalis ถือเปนนักเทววิทยาท่ี
ยิ่งใหญของคริสตจักรแคธอลิก เปนหน่ึงในสามสิบส่ีคนท่ีถือ
เปน Doctor ของคริสตจักร เปนที่เห็นพองกันวา อควินัสเกิด

ราวป 1227 หรือป 1225 ท่ีเมือง Roccasecea มณฑล Neapolitan ตายในป 1274 ท่ี
สุสาน Fossanova อควินัสมีงานเขียนมากมาย หน่ึงในผลงานที่โดดเดนคือ 
Commentaries on Job (1261 -65)31 

 Saint Thomas Aquinas, O.P. (also Thomas of Aquin or Aquino; c. 
1225 – 7 March 1274) was an Italian Catholic priest in the Dominican Order, a 
philosopher and theologian in the scholastic tradition, known as Doctor 
Angelicus, Doctor Universalis and Doctor Communis. He is frequently referred 
to as Thomas because "Aquinas" refers to his residence rather than his surname. 
He was the foremost classical proponent of natural theology, and the father of 
the Thomistic school of philosophy and theology. 

 Aquinas is held in the Catholic Church to be the model teacher for those 
studying for the priesthood (Code of Canon Law, Can. 252, §3). The works for 
which he is best-known are the Summa Theologica and the Summa Contra 
Gentiles. One of the 33 Doctors of the Church, he is considered by many 

                                                 
31

 http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.crystalinks.com/aquinasbible.jpg&imgrefurl= 
http://www.crystalinks.com/aquinas.html&h=450&w=600&sz=40&hl=th&start=2&um=1&usg=__6kP7
bI_DxFwnTHOSJF0IyhxCVqY=&tbnid=AuwQxAqjgFyZ1M:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3
Fq%3DThomas%2BAquinas%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN 2 กันยายน 2551 
 

  EC 214 170 

http://bp3.blogger.com/_FAzU4lNiQT0/R6MaNjCkfxI/AAAAAAAAD8Q/UxAnuq81LD4/S1600-R/Saint+Thomas+Aquinas.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Praedicatorum
http://en.wikipedia.org/wiki/1225
http://en.wikipedia.org/wiki/March_7
http://en.wikipedia.org/wiki/1274
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Order
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
http://en.wikipedia.org/wiki/Theologian
http://en.wikipedia.org/wiki/Scholasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_theology
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomistic
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Summa_Theologica
http://en.wikipedia.org/wiki/Summa_Contra_Gentiles
http://en.wikipedia.org/wiki/Summa_Contra_Gentiles
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_the_Church


 

Catholics to be the Catholic Church's greatest theologian and philosopher. 
Consequently, many institutions of learning have been named after him.32 

 อควินัสเปนลูกศิษยท่ีเฉลียวฉลาดของ อัลแบตัส แมกนัส (Albertus Magnus) 
เปนผูปรับปรุงทฤษฎีแรงงานของแมกนัส โดยมองไปที่ความตองการของมนุษยวา 
มนุษยจะไมจัดลําดับส่ิงของตามระเบียบหรือกฎเกณฑธรรมชาติ จึงจําเปนตองใชหลัก
ศีลธรรมมาควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะส่ิงของมีประโยชนสองประการคือ 
ประโยชนการใชและประโยชนการแลกเปลี่ยน เซนต โทมัส มองวา ราคาผันแปรกับ
ความอยากหรือความตองการ (needs) หรือ indigentia ความอยากหรือความตองการจึง
เปนตัวกําหนดราคา เซนต โทมัส จึงนับเปนผูสรางความสัมพันธระหวางความอยาก
หรือความตองการกับระดับราคา และนักเขียนในเวลาตอมาไดรวมเอาอรรถประโยชน 
(utility) อุปสงคท่ีแทจริง (effective demand) และความพึงปรารถนา (desire) เขาไว
ดวยกัน เซนต โทมัส ไดรวบรวมแนวคิดของนักบวชคริสต และนําหลักเทวะมาประยุกต
สอนกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีเปนอยู เซนต โทมัส ถือเปนแกนนําในการในการบัญญัติ
กฎหมายนักบวชคริสต และถือวากฎหมายนักบวชคริสตเปนกฎหมายสวรรคหรือ
องคการสวรรค (divine rights of law) เซนต โทมัส อควินัส จึงถือเปนผูสถาปนาลัทธิ
เศรษฐกิจนักบวชคริสต หรือลัทธิเศรษฐกิจเทวะ 

ทัศนะตอทรัพยสิน  

 อควินัส ใหทัศนะวา ทรัพยสินเกิดจากอํานาจของความอยาก และประโยชนใช
สอยของทรัพยสิน ความอยากเปนสิทธิของแตละบุคคล สวนประโยชนการใชเปนภารกิจ
ของบุคคลท่ีตองคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและของชุมชน พฤติกรรมการใช
ทรัพยสินของบุคคลจะบงช้ีวาเขาดีหรือเลว กลาวคือพฤติกรรมบนโลกของมนุษยจะช้ีวัด
วาเขาดีหรือเลว เม่ือนําไปเทียบกับความอดอยากของคนในสังคม 

 อควินัสไมไดบอกวา ความม่ังคั่งเปนธรรมชาติหรือมีประโยชนในตัวของมันเอง 
แตพฤติกรรมของสามัญชนท่ัวไปจะบงช้ีวาเขาดีหรือเลวซ่ึงเปนพฤติกรรมตามท่ี
ธรรมชาติใหมา คนบางคนเปนขโมยเพราะเขามีความจําเปน ตัวเขาเองและลูกเมียไมมี
                                                 
32

 http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas 
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ทัศนะตอการคา  

 อควินัสไมไดคํานึงวาการคามีประโยชนตอสังคมหรือเปนธรรมชาติของสังคม 
แตชี้ชัดลงไปวาการคามิใชธรรมชาติ การคาเกิดจากความอยากมีอยากไดของ
คน ถาคนละความอยากการคา การคาก็จะไมเกิด การคาทําใหความสงางามใน
ตัวของบุคคลลดลง แตความช่ัวรายจากการคาก็ยังคงมีอยูบนโลกบูดเบี้ยวใบน้ี การคา
ควรเปนการทํามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัว กําไรที่ไดจากการคามิใชส่ิงอื่นใด แตเปน
รางวัลจากการใชแรงงานเทาน้ัน การจะพิจารณาวาการคาดีหรือเลว ตองดูวาการ
แลกเปลี่ยนเปนธรรมหรือไม น่ันคือ ส่ิงท่ีใชแลกเปลี่ยนกันตองมีมูลคาเทากัน หรือราคา
สินคาที่จะขายตองมีราคาเทากับมูลคาที่แทจริง ซ่ึงคือราคายุติธรรม (just price) 

 อควินัสแมจะประณามการคา แตก็ยอมรับวาการคาตองอยูควบคูกับสังคม และ
ตองนําราคายุติธรรม (just price)มาควบคุมการคา ซ่ึงเปนหลักเดียวกับท่ีอริสโตเติล
นํามาใชในการวิเคราะหมูลคาการแลกเปลี่ยน นักบวชคริสตยุคเร่ิมแรกไมยอมรับการคา 
และพยายามออกกฎหมายมาควบคุมการคา แตก็ไมสามารถยกเลิกการคาได จึงหันมา
ใชหลักการ “ราคายุติธรรม (just price)” มาควบคุมพฤติกรรมการคาแทน นักบวช
คริสตมองวา ราคาเปนวัตถุหรือเปนมูลคาเพ่ือการพาณิชย การจะทําใหราคาไมเปนราคา
พาณิชยตองนําบทบัญญัติดานศีลธรรม (moral code)มาควบคุม 

ทัศนะตอราคา  

 นักเทววิทยาเห็นวาเปนไปไมไดท่ีจะทราบวาอะไรมากําหนดราคา จึงเปนการ
ยากท่ีจะอธิบายราคาใหถูกตอง  
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 เซนต ออกัสติน กลาววา แมแตพอคาเรก็ไมทราบวามูลคา (value) ของสินคา
ท่ีขายและลูกคาท่ีจายเงินซ้ือจะไดสินคาในราคาท่ียุติธรรมหรือไม เซนต ออกัสติน เปนผู
ช้ีนําทฤษฎีมูลคาความรูสึก โดยอธิบายวา ความตองการถูกกําหนดโดยแตละปจเจกชน 
มูลคาของแตละส่ิงมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสัดสวนของประโยชนท่ีนําไปใช 
บอยคร้ังที่มามีราคาแพงกวาทาส เพชรมีราคาแพงกวาคนรับใช เพราะแตละคน
เลือกตัดสินใจตามที่เขาปรารถนา ความเห็นพองตองกันจึงมีนอยมากระหวางคนท่ี
ขาดแคลนสิ่งจําเปนในการดํารงชีพกับคนที่มีเหลือเฟอและแสวงหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

 อัลแบรตัส แมกนัส (Albertus Magnus) อธิบายวา ราคาสินคาจะรวมเอา
คาแรง คาวัตถุดิบ และคาใชจายในการผลิตไวดวย คาใชจายในการผลิตสินคาจะนํามา
กําหนดราคาสินคาเพื่อซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน แตตนทุนการผลิตสินคาตองถูกกําหนด
โดยหลักการของความยุติธรรมเพื่อใหผูผลิตอยูได ผูซ้ือไดราคายุติธรรม และเปนการ
ปองกันความร่ํารวยจากการคา อัลแบรตัส แมกนัส อธิบายความสัมพันธระหวางแรงงาน
และคาใชจายวา มูลคาการแลกเปลี่ยนประกอบดวยตนทุนการผลิต และนําเสนอวา 
ส่ิงของจะมีมูลคาแตกตางกันเม่ือมองการจัดระเบียบของธรรมชาติเปรียบเทียบกับการจัด
ระเบียบทางเศรษฐกิจ  ในเร่ืองของการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจมูลคาของส่ิงของจะ
สัมพันธกับแรงงานและคาใชจาย ตนทุนท่ีนํามาใชวัดมูลคาไมสําคัญเทากับประโยชนการ
ใชสอย  แตถาราคาตลาดไมเทากับตนทุนการผลิต ผูผลิตก็จะหยุดหรือเลิกการผลิต  การ
วิเคราะหดังกลาวมองไดวา ราคาควรอยูท่ีราคาดุลยภาพ และดุลยภาพนี้เองเปนตัวกํากับ
มูลคา 

 เซนต โทมัส มองวา ถาราคาของส่ิงหน่ึงมากกวาปริมาณของของสิ่งน้ัน หรือ
ของส่ิงน้ันมีปริมาณมากกวาราคา จะไมเกิดความเทาเทียมท่ียุติธรรม การซื้อถูกขายแพง
จึงเปนส่ิงท่ีไมยุติธรรม และหามการซื้อขายกัน ราคายุติธรรมเปนการประเมินท่ีแนนอน 
ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่ เวลา หรือความเส่ียงจากการขนสง การคาขายจึง
ตองอยูบนพ้ืนฐานราคายุติธรรม ดังคํากลาวท่ีวา: 

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

 แนวคิดเร่ืองราคายุติธรรมเปนแนวคิดท่ีอิงปรัชญาเทววิทยา การอธิบายเร่ือง
ราคายุติธรรมของ เซนต โทมัสจึง ดูคลุมเครือและคอนขางเปนเร่ืองเพอฝน33  

 กฎหมายโรมันเปดโอกาสใหมีการคาเสรี ขณะเดียวกัน สัญชาตญาณของมนุษย
ก็ทําใหคนขายสินคาราคาแพงกวาคุณคาหรือมูลคาของสินคา  เซนต โทมัส จึงออก
กฎหมายเทวะ (divine law) ซ่ึงถือเปนองคการสวรรค (divine authority) มาควบคุม
การคาโดยถือวา กฎหมายเทวะเปนองคการสวรรค จึงดีกวากฎหมายที่มนุษยบัญญัติข้ึน 
อควินัสมองวาสัญชาตญาณของมนุษยในการแสวงหากําไรจากการคาจะนําไปสูความ
เลวรายของสังคมได การคาจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือ ผู ซ้ือและผูขายไมมีใครไดเปรียบ
เสียเปรียบกัน ท้ังสองฝายตางไดประโยชน 

 ความคิดท่ีวาราคาสินคาท่ีซ้ือขายกัน (conventional price) เปนราคาที่ต้ังข้ึน
และมีราคาสูงกวามูลคาของสินคา จึงเปนราคาท่ีไมเปนความจริง แตการคายุคกลางสมัย
เร่ิมแรกมีขอจํากัดโดยสภาพธรรมชาติ การคมนาคมที่ไมสะดวก ขนาดตลาดแคบ และยัง
มีขอจํากัดการคาอีกมากมาย เหลาน้ี ปดกั้นพลังของอุปทานและอุปสงคใหทํางานรวมกัน
อยางเสรี เม่ือกําหนดหรือควบคุมราคา “ราคายุติธรรม(just price)” ท่ีประเมินออกมา
รวมกันไมสมเหตุสมผล ทําใหหลักการเร่ือง ราคายุติธรรมไมสามารถ นําไปปฏิบัติได แม
จะถูกกดดันดานราคา การคาก็ยังดําเนินตอไป วิถีทางโลกจึงขัดแยงกับวิถีทางจิต
วิญญาณหรือวิถีทางศาสนา กฎหมายนักบวชคริสตมีบทบัญญัติท่ีเปนขอหามเรื่องการคา
ตางๆ มากมาย เชน การหามข้ึนราคาตัดหนาพอคาคนอื่น (forestalling) หามการ
ซ้ือสินคาไวขายเก็งกําไร (regrating) หามใชเวลาและความคิดหมกมุนกับการคา 
(engrossing) และกําหนดราคาสินคาข้ันสูงของสินคาที่จะขาย  เหลาน้ีเปนลักษณะ
ท่ัวไปของกฎหมายนักบวชคริสต และคลายคลึงกับหลักการควบคุมปริมาณการผลิตและ
คุณภาพสินคาสมาคมอาชีพ (gilds) ท่ีใชอยูในขณะนั้น 
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 แมกฎหมายนักบวชคริสตจะควบคุมเขมงวดกับการคาเพียงไรก็ตาม การคาก็
ยังคงมีพัฒนาการและเติบโตไปเรื่อย ๆ หลักการเร่ืองราคายุติธรรมไมสามารถนํามาใชใน
เชิงปฏิบัติได เซนต โทมัส จึงยอมใหราคาที่ซ้ือขายกันเคลื่อนไหวอยูรอบๆ ราคา
ยุติธรรมได โดยคํานึงถึงการเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาตลาด และยอมใหผูขายข้ึนราคา
สินคาไดหากเห็นวาการคาจะขาดทุน นักคิดและผูรูระยะตอมายังใหรวมคาขนสงเขาไป
ในราคาสินคาไดดวย รวมท้ังความคลาดเคลื่อนในการคํานวณราคาตนทุน หรือแมแต
ความแตกตางของฐานะของบุคคลที่ซ้ือขายกัน เหลาน้ี นํามาเปนองคประกอบในการตั้ง
ราคาสินคาได ขณะเดียวกัน ความแปรปรวนของอุปสงคและอุปทานก็มีผลกระทบตอ
ราคาสินคาในทองตลาด ราคาสินคาท่ีซ้ือขายกันจริงจึงตางจากราคายุติธรรมตาม
อุดมการณของนักบวชคริสตท่ีถือเปนราคาตามความรูสึก แมแต เซนต แอนโตนิโอ เซอร
รา (Saint Antonio Serra) แหงศตวรรษท่ี 15 ท่ีสนับสนุนความเปนธรรมในการคา ยัง
เพิ่มลักษณะบางอยางของการคาเขาไปในคําสอน และกลาววา“พลังแหงราคายุติธรรม
ที่เปนเรื่องของความรูสึกเร่ิมลดลง ในทางกลับกัน พลังของราคาตลาดที่เปนราคา
ที่ซ้ือขายกันจริงมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน”  

 นักบวชคริสตเร่ิมละทิ้งแนวคําสอนด่ังเดิมตามแบบพระคัมภีรเกา และหันมายึด
แนวคําสอนตามพระคัมภีรกอสเปลส ซึ่งเปนคําสอนในเชิงรุก เนนจิตสํานึกในการปฏิบัติ
มุงปลดปลอยมนุษยชาติท่ียากจนและถูกกดข่ี และเพื่อเปลี่ยนวิถีปฏิบัติของมวล
มนุษยชาติท้ังมวล สาปแชงคนที่รํ่ารวยจากการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) และถือวาการขูด
รีดดอกเบ้ียเปนเร่ืองท่ีใหอภัยไมได ประเด็นหลักของคําสอนสอดคลองกับกฎหมายฮิบรูท่ี
หามคิดดอกเบ้ียจากบุตรของพระผูเปนเจา 

 พัฒนาการของเศรษฐกิจเงินตรา (money economy) ไมมีใครฉุดร้ังไวได การ
แสวงหากําไรจากการลงทุนในเงินตรายังคงเดินหนาตอไป กฎเกณฑขอหามตางๆ ท่ี
สรางข้ึนมาจึงไรผลหรือแมแตคริสตจักรเองก็กลับเปนผูรับเงินกอนใหญจากการถือ
ครองที่ดินแบบศักดินาหรือแมแตรับเงินมาจากการขายใบไถบาป34 จึงเปนการ
ขัดแยงกันเองของหลักคําสอนและขอปฏิบัติ เงินตราจึงไหลเขาสูคริสตจักรมากกวาท่ี
                                                 
34 ดูใน กนกศักด์ิ  แกวเทพและคณะ. ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร(กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), น. 34. 
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 คําสอนที่โจมตีการคิดเอาดอกเบี้ย (interest) จากเงินกูดวยเหตุผลวา คนท่ีกูเงิน
เปนผูยากจน และกูเงินมาเพื่อนําไปใชจายในการบริโภคเพื่อการยังชีพ การคิดเอา
ดอกเบี้ยจึงเปนการเอาเปรียบคนจน และซ้ําเติมพวกเขาใหจนลงไปอีก การขูดรีด
ดอกเบ้ียจึงเปนส่ิงโหดรายทารุณและไมเปนการยุติธรรม คณะนักบวชคริสตยุคกลางตาง
ก็เห็นพองกันวา การขูดรีดดอกเบี้ยเปนส่ิงท่ีไมยุติธรรม ซ่ึงเปนไปตามหลักคําสอนของ 
เซนต โทมัส อควินัส 

5.3 พัฒนาการของดอกเบีย้ (Interest) 

 การสาปแชงประณามการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) ถือเปนสวนหน่ึงของการ
ประณามสาปแชงการแลกเปลี่ยนการคาท่ีไมยุติธรรม แตก็ไมสามารถฉุดร้ังพัฒนาการ
ทางการคาได  การคาและการพาณิชยกลับยิ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึน ทําใหธุรกรรมทางการเงิน
เปดกวางมากข้ึนซ่ึงก็คือ การเปดโอกาสใหแสวงหากําไรจากเงินตราไดมากข้ึนน่ันเอง 
พัฒนาการที่เกิดข้ึนไดแสดงใหเห็นแนวโนม 2 ประการ คือ 

 ประการแรก ธุรกรรมทางการเงินของทางโลกหรือฝายอาณาจักรสามารถคิด
ดอกเบี้ยจากเงินกูไดตามบทบัญญัติของกฎหมายโรมัน 

ประการที่สอง ฝายจิตวิญญาณหรือฝายศาสนจักร ไดถูกปลุกใหต่ืนจากภวังค 
แลวหันมาสรางหลักคําสอนใหม เพ่ือใหขอหามการคิดดอกเบี้ย เปนไปตามเงื่อนไขท่ีเปน
สากลมากยิ่งข้ึนโดยออกบทบัญญัติเร่ืองการขูดรีดดอกเบี้ยตามประกาศ Lateran 
Council of 1179  

หลักการของเซนต โทมัส อควินัส ในเร่ืองของการหามการขูดรีดดอกเบี้ย และ
การนําเสนอเร่ือง ราคายุติธรรม (just price) เปนแนวคิดท่ีนํามาจากหลักการของอริสโต
เติล ในเรื่องของ “ทฤษฎีคุณสมบัติของเงินตรา” ท่ีวา เงินตราถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนที่เปนธรรมชาติ หรือถูกตองตามกฎหมาย และทําใหผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจ การใชเงินเพื่อขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) จึงเปนการหาประโยชนจากการ
ใชเงินและเปนการใชเงินท่ีไมเปนธรรมชาติ (ไมถูกกฎหมาย)  ดังคํากลาวของอริสโตเติล
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สินคาท่ีซ้ือขายกันเพื่อบริโภค (consumptibles)36 1. 
2. สินคาท่ีซ้ือขายกันแตนําไปบริโภคไมได (fungibles) 

 การปลอยเงินกูตองพิจารณาดูวาผูกูกูเงินไปเพื่อซ้ือสินคาประเภทใด ถาเปน
การกูเงินไปเพื่อซ้ือสินคาเพ่ือการบริโภค การคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกูประเภทนี้ เปน
การแสวงหาประโยชนท่ีไมยุติธรรมและไมเปนธรรมชาติ ในขณะท่ีกฎหมายโรมันไมได
แยกแยะวาเปนการปลอยเงินกูเพ่ือไปซ้ือสินคาประเภทใด แตใหคิดเอาดอกเบี้ยจากเงินกู
ไดทุกประเภท 

 ฝายศาสนจักรแมจะอภิปรายและถกปญหาเร่ืองดอกเบ้ียในแงมุมใดก็ตาม อาง
เหตุผลอยางไรก็ตาม หรือแมแตอางวาการคิดดอกเบ้ียจากเงินกูเปนบาปพระเจาจะ
สาปแชง แตพฤติกรรมการเอาดอกเบี้ยก็ไมไดชะลอตัวลดลง ในทางตรงกันขามกลับ
ขยายตัวเติบโตขึ้นพรอมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือการหามการคิดเอาดอกเบ้ีย
ของฝายศาสนจักรใชไมไดผล ฝายศาสนจักรจึงหันมาใชวิธีการควบคุมการคิดเอา
ดอกเบี้ยแทน โดยการกําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูงที่จะคิดเอากับผูกูได ซ่ึงเปน
มาตรการควบคุมท่ีออกมาในศตวรรษที่ 14  

 ศตวรรษที่ 15 และ 16 เปนยุคของการคนพบโลกใหมยิ่งทําใหชองทางการ
ลงทุนเพ่ือแสวงหากําไรขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เกินกวาท่ีนักบวชคริสตจะสามารถควบคุม

                                                 
35

 Eric Roll. Op. cit., p. 49.  
36

 บริโภคหมายถึง มูลคาการใชสอยของสินคานั้นๆ (use-value) ท่ีถือวาเปนมูลคาท่ีเปนธรรมชาติ 
(natural) และยุติธรรม (just) 
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 กฎหมายนักบวชคริสตจึงเริ่มผอนปรนขอหามตางๆ ลงเรื่อยๆ และยังมี
ขอยกเวนใหกับเจาหน้ีเงินกูที่ยังไมไดชําระเงินตนคืนตามกําหนด ใหสามารถคิด
เอาดอกเบี้ยได เพื่อเปนการลงโทษลูกหน้ีที่ผิดนัดการชําระหน้ี แตทั้งน้ีทั้งน้ันตอง
พิจารณาดูวา ผูกูมีฐานะลําบากมากนอยเพียงไร หรือเปนผูมีเจตนาผิดนัดชําระ
หน้ีหรือไม ขอยกเวนน้ี เปนการเปดประตูไปสูการคิดดอกเบี้ยโดยปราศจากขอแม
ใดๆ 

 นอกจากน้ียังมีหลักการตางๆ ท่ียกข้ึนมาสนับสนุนใหมีการคิดเอาดอกเบ้ีย เปน
ตนวา การปลอยเงินกู โดยไมได รับดอกเบี้ยเปนการสูญเสียโอกาสในการได รับ
ผลประโยชนจากเงินตรา และถาหากนําเงินตราไปลงทุนคาขายก็จะไดประโยชนตอบ
แทนมากกวาการนําเงินไปปลอยกู  การใหกูเงิน ผูใหกูเส่ียงตอการสูญเสียเงินตน 
แนวคิดและหลักการเหลาน้ีไดทําลายกําแพงของหลักคําสอนทางศาสนาของนักเทววิทยา 
ทายสุดขอหามและการควบคุมตางๆ ก็ใชไมไดผล เม่ือนําไปเทียบกับเหตุผลท่ีวา “การ
ลงทุนมีความเส่ียง การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเปนสิ่งที่ชอบดวย
กฎหมาย” และขอหามของนักเทววิทยาก็พังทลายลงอยางราบคาบเม่ือศาสตราจารย 
Eck ชาวเยอรมันบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย Ingolstadt ในป 1514 วา พอคายินดีท่ีจะจาย
ดอกเบี้ยรอยละ 5 ของเงินกู เพ่ือนําไปขยายธุรกิจการคาของตน นับเปนการบรรยายที่
ขัดแยงอยางรุนแรงกับหลักคําสอนของนักเทววิทยาหรือแคธอลิกในขณะน้ัน 

5.4. แนวคิดของนิโคล ออเรสเม 

นิโคล ออเรสเม (Nicole Oresme) หรือ Nicolas Oresme หรือ 
Nicholas Oresme มีอายุอยูระหวางป 1323 - 1382 เปน
นักปราชญ ออเรสเมมีความรูหลากหลายสาขาวิชา เปนนัก
เศรษฐศาสตร นักดาราศาสตร นายแพทย นักคณิตศาสตร 
นักจิตวิทยา นักดนตรี นักปรัชญา และนักเทววิทยา แนว
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 ออเรสเม เปนนักบวชในคริสตศาสนา แตมีทัศนะดานเศรษฐกิจกวางไกลกวา
นักบวชคริสตคนอื่นๆ ออเรสเม แยกแยะความแตกตางระหวางคุณสมบัติเฉพาะ (proper 
use) ของโลหะทองและโลหะเงิน (gold and silver) เพื่อการยอมรับเม่ือนําไปตีคาในรูป
ของเหรียญเงินตรา (coinage) แนวคิดดังกลาวสรุปไดวา โลหะทองและโลหะเงินมี
คุณสมบัติในการนํามาทําเหรียญเงินตราดวยกันท้ังคู ซ่ึงเปนหลักคําสอน เร่ือง “ลัทธิทวิ
โลหะ (bimetallism)” ท่ีวา สัดสวนของมูลคาตลาดของทั้งสองโลหะ ตองเทากับ
อัตราสวนมูลคาที่เปนเงินตรา (the proportion of the market value of the two 
metals should rule the ratio of their money value.) ซ่ึงหมายถึง ราคาของโลหะ
เงินและโลหะทองที่นํามาทําเปนเหรียญเงินตราและใชหมุนเวียนในทองตลาด ตองเทากับ
มูลคาของโลหะทั้งสอง และมูลคาของเงินตรา เกิดจากมูลคาของสินคาท่ีคิดออกมาเปน
ตัวเงิน ซ่ึงเปนหลักคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเงินตราในสมัยตอมา  

                                                 
37

 http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en-
commons/thumb/0/0f/270px-Oresme-Nicole.jpg&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/nicole-
oresme-2&h=433&w=270&sz=40&hl=th&start=1&um=1&usg=__45fp8zfJo9kHvB7lPhP9UFP3FL8= 
&tbnid=2F0S_1z88wZkWM:&tbnh=126&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DNicole%2BOresme%26u
m%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN 2 กันยายน 2551 
38

 A. E. Monroe. Early Economic Thought, referred in Eric Roll. Op. cit., p. 51. 
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 ออเรสเม มีทัศนะวาเงินตราเมื่ออยูในราชอาณาจักรใดอาณาจักรหน่ึง ประมุข
ของอาณาจักรน้ันเปนผูมีสิทธิในเหรียญเงินตรา (coinage) เพราะประมุข (the prince) 
เปนตัวแทนของประชาชน มีอํานาจและเกียรติยศสูงสุด แตประมุขก็มิใชเจาแหงเงินตราที่
หมุนเวียนอยูในประเทศเพราะเงินตราคือ สิ่งที่ใชแลกเปลี่ยนตามฐานานุรูปตาม
ธรรมชาติของบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย เงินตราจึงเปนของบุคคลทุกคนตาม
ฐานะของเขาตามธรรมชาติ การกระทําใดๆ ที่ทําใหเหรียญเงินตราเส่ือมคาหรือ
ดอยคา (debasement) เปนความเลวรายย่ิงกวาการขูดรีดดอกเบี้ย ประมุขไมมี
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงสัดสวน นํ้าหนัก หรือสวนผสมของโลหะที่ใชทําเหรียญเงินตรา 
เพ่ือใหเงินตราดอยคาลง การกระทําดังกลาว เปนการไดประโยชนหรือแสวงหา
ประโยชนที่ชั่วราย และถือเปนรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่ซอนเรน ซ่ึงจะนําไปสูการ
จัดสรรทางการคาท่ีไมลงตัวและนํามาซึ่งความยากจน และออเรสเม กลาววา “เมื่อ
เหรียญเงินตราเส่ือมคาลง โลหะเงินและโลหะทองก็จะถูกนําไปยังสถานที่ ที่ซ่ึง
กําหนดอัตราสูงกวา และจํานวนเงินดีภายในประเทศจะลดนอยลง ดังคํากลาว
ท่ีวา…When the coin is debased, ‘despite all precautions they (gold and silver) 
are carried out to places where they are rated higher,’ and so diminish the 
amount of good money in the realm. 

 จากประโยคดังกลาวของออเรสเม ช้ีใหเห็นวาออเรสเมเขาใจพัฒนาการของ
เงินตรา เงินตราจึงควรมีคาเทากับราคาของโลหะท่ีนํามาทําเหรียญเงินตราและคาของ
เหรียญเงินตราถูกกําหนดโดยมูลคาของสินคาท่ีคิดออกมาเปนตัวเงิน เหรียญเงินตราจึง
เส่ือมคาหรือดอยคาไมได ถาเหรียญเงินตราเส่ือมคาหรือดอยคาจากการกระทําใดๆ 
โลหะทองหรือโลหะเงินท่ีบริสุทธและมีคาในตัวเอง จะไหลไปยังสถานที่ท่ีใหราคาสูงกวา 
จึงชัดเจนวา สาธุคุณออเรสเม เปนผูใหกําเนิดหรือสรางกฎเงินเลวไลเงินดี (Bad money 
drives good money out of circulation) เปนคนแรก กอนท่ีกฎหน้ีจะรูจักกันในช่ือของ
กฎเกรแชม (Gresham’s law) ท่ีผูเรียนเศรษฐศาสตรปจจุบันรูจักและคุนเคยดี39 แนวคิด
                                                 
39 เซอรโทมัส เกรแชม (Sir Thomas Gresham) เปนผูกอต้ังสํานักปริวรรตเงินตรา (The Royal Exchange) ท่ี
กรุงลอนดอนและเปนท่ีปรึกษาดานการเงินใหกับ ควีน อลิซาเบธท่ี І “กฎเกรแชม (Gresham’s law)” ซึ่งเปน
กฎท่ีวาดวยเงินเลวไลเงินดี จึงเปนกฎท่ีตั้งตามชื่อของโทมัส เกรแชม ซึ่งแทจริงแลวนาจะเปน “กฎออเรสเม 
(Oresme’s law)” 
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1. เปนความเลวรายยิ่งกวาการขูดรีดดอกเบ้ีย 

2. เปนการแสวงหาประโยชนหรือไดประโยชนท่ีช่ัวราย 

3. เปนรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีซอนเรน 

4. นําไปสูการจัดสรรทางการคาท่ีไมลงตัว 
5. กอใหเกิดความยากจนหรือการกระจายรายไดท่ีเลวลง 

 In economics, bimetallism is a monetary standard in which the value of 
the monetary unit can be expressed as a certain amount of gold or as a certain 
amount of silver; the ratio between the two metals is fixed by law. In economic 
history the debate took place primarily inside the United States in the late 19th 
century, as the U.S. was the only major country that was a large producer of 
both gold and silver. An alternative form of bimetallism, which has been proposed 
but never implemented would set the value of the monetary unit as a fixed 
amount of each of two metals, without a fixed relative value.40 

 This monetary system is very unstable. Due to the fluctuation of the 
commercial value of the metals, the metal with a commercial value higher than 
the currency value tends to be used as metal and is withdrawn from circulation 
as money (Gresham's Law). This occurred in the United States throughout the 
19th century as the official bimetallic standard became in effect a silver standard. 
In the Latin Monetary Union, bimetallism lasted from 1865 to 1874, at which point 

                                                 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Bimetallism 
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an excess of silver led to the suspension of conversion and movement to a 
standard based on gold alone.There are actually two distinct meanings for the 
word 'bimetallic', according to the dictionaries, and both can be related directly to 
numismatics: 

1. Consisting of two metals, often bonded together and having different 
rates of thermal expansion.  

2. Pertaining to the use of a monetary standard consisting of two 
metals, especially gold and silver, in a fixed ratio of value.  

 The first definition given above is what is commonly meant these days 
when a modern coin collector uses the word "bimetallic". Few countries these 
days have not issued bimetallic coins - 117 bimetallic-issuing countries are listed 
on the website of the Worldwide Bimetallic Collector's Club. This club claims a 
membership of over 280 (compare this to, say, the International Banknote 
Society (IBNS) with around 2200 members) and regularly publishes updates on 
new releases. Australia has been producing bimetallic coins since 1994 in the 
form of non-circulating 5 dollar coins. The relatively recent addition of 'gold privy 
mark' coins to the Perth Mint series also classify as bimetallic in this sense.41   

 ปลายยุคกลาง กฎหมายนักบวชคริตสยืดหยุนมากข้ึนท้ังเน้ือหาสาระดานคํา
สอนและการผอนปรนขอหามขอบังคับตางๆ พัฒนาการของดอกเบี้ยหรือการคิดดอกเบี้ย
จากเงินกูจึงเติบโตตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และนักบวชคริตสปลายยุคกลาง 
โดยเฉพาะแนวคําสอนของนักบวชสายโปรเตสแตน (Protestant) และพิวริแตน (Puritan) 
เร่ิมเขาใจและมีทัศนะท่ีดีตอการคาและพัฒนาการของลัทธิทุนนิยมมากข้ึน เม่ือส้ินสุดยุค

                                                 
41 http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.qns.org.au/Articles/Bimetallics/French% 
2520bimetallism.gif&imgrefurl=http://www.qns.org.au/Articles/Bimetallics/Bimetallics.htm&h=174&w=
186&sz=12&hl=th&start=3&um=1&usg=__kFZhOqPtJS1sNvnwdldbjwroRNI=&tbnid=dWfGcbbYfXF5
vM:&tbnh=95&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DThe%2BBimetallism%26um%3D1%26hl%3Dth%
26sa%3DX 2 กันยายน 2551. 
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6. สรุป  

 ยุคกลาง (the Middle Ages) หรือเรียกอีกอยางวายุคมืด (the Dark Ages) เปน
ชวงท่ีอยูระหวางศตวรรษที่ 5 ถึงประมาณกลางศตวรรษที่ 15 กอนการกําเนิดข้ึนของ
สังคมยุคกลาง เปนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมยุคโรมัน สังคมโรมันแรกเริ่มเปน
สังคมเกษตรกรรมที่เรียบงายเชนเดียวกับสังคมฮิบรู และกรีก อาศัยชัยภูมิท่ีต้ังอุดม
สมบูรณและชาวโรมันมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี ทําใหโรมันสรางแสนยานุภาพทาง
ทหารจนกลายมาเปนจักรวรรดิโรมัน หรือจักรวรรดิทหาร หรือจักรวรรดิผูพิชิต และเปน
จักรวรรดิกฎหมายในขณะเดียวกัน 

 การเปนจักรวรรดิของโรมันบางหวงสมัย ไดนําความเจริญรุงเรืองผาสุกมาสูชาว
โรมัน บางหวงสมัยก็นําความทุกขยากแสนเข็ญมาสูชาวโรมันแตประเด็นหลังจะเปน
ปญหาใหกับโรมันมากกวา การตอสูขัดแยงของชนช้ันผูดี หรือเพทริเชียน (patrician) ท่ี
ถือเปนชนช้ันปกครอง กับชนช้ันฐานราก หรือพลิเบียน (plebeian) ท่ีถือเปนชนช้ันใต
ปกครอง รวมตลอดถึงสภาพสังคมท่ีเต็มไปดวยมวลทาสมหาศาล ชาวนา กรรมกร 
ชางฝมือ ชาวประมง และชนชั้นผลิตอื่นๆ ท่ียากจนและสิ้นหวังในอนาคต เหลาน้ี นํามา
ซ่ึงการลมสลายของจักรวรรดิโรมันเม่ือปคริสตศักราชท่ี 476  

 ส่ิงที่เปนอารยธรรมทางความคิดท่ีโรมันท้ิงไวใหกับชนรุนหลังคือ “กฎหมาย
โรมัน” ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีความเสมอภาคและเปนธรรมกับทุกคนและทุกสถานที่ หรือ
เปนหลักกฎหมายท่ีเรียกวา “ius or jus gentium” ท่ีถือเปนรากฐานของกฎหมาย
ธรรมชาติ (natural law) ในเวลาตอมา และกฎหมายโรมันเปนกฎหมายท่ีเปดกวางทาง
เศรษฐกิจ ใหเสรีภาพในการประกอบและหรือทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เปนกฎหมายท่ี
เอื้ออํานวยตอการคาเสรี และถือไดวา กฎหมายโรมันคือการสถาปนาสถาบันลัทธิทุน
นิยม  
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 จากปญหาสังคมเศรษฐกิจและการอนุญาตใหปจเจกชนมีเสรีภาพในการทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหการแสวงหาความมั่งคั่ง การขูดรีดดอกเบี้ย และการกดข่ีคน
ยากคนจนทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหคริสตศาสนาเขาดึงมวลชนและครอบงําจิตใจ
ของผูยากไร ศาสนาคริสตสรางอิทธิพลท้ังทางดานจิตวิญญาณและเน้ือหามากข้ึนเร่ือยๆ 
จนกลายเปน “นครศาสนาหรือคริสตจักร (Christendom)” และกลายมาเปนสถาบันศักดิ
นาหลักท่ีแข็งแกรงและยิ่งใหญกวา “ขุนศึกศักดินา” คนอื่นใด และถือเปนสถาบันศักดินา
ท่ีฝงรากลึกติดกับโครงสรางสังคมตลอดยุคกลาง  

 นักบวชคริสตโจมตี การขูดรีดดอกเบี้ย (usury) การแลกเปลี่ยน (การคา) ที่ไม
ยุติธรรม การแสวงหาและสะสมความมั่งคั่ง และไดออกกฎหมายนักบวชคริสต (the 
Canonist law) มาควบคุมการคา หามการขูดรีดดอกเบี้ย หามขายสินคาเกินราคา
ยุติธรรม หามสะสมความม่ังคั่ง และหามพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ อีกมากมาย แตก็
ไมสามารถทานกระแสเศรษฐศาสตรท่ีเปนศาสตรทางโลกได เศรษฐศาสตรทุนนิยมจึงถือ
กําเนิดข้ึนพรอมกับการส้ินสุดของสังคมศักดินาหรือยุคกลางเม่ือกลางศตวรรษที่ 15 
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เพื่อความเขาใจในเนื้อหา 
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในรายละเอียด 

 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1. ยุคสมัยใดที่ถือเปนยุคของความปาเถื่อน ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบและไรอารยธรรม
มากท่ีสุด 

  1. ยุคกลาง (the Middle Ages) 2. ยุคมืด (the Dark ages) 

  3. ยุคกรีก 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

2. สังคมโรมันกอนจะกลายมาเปนจักรวรรดิโรมันหรือจักรวรรดิทหารหรือจักรวรรดิผู
พิชิต เปนสังคม 

  1. เกษตรกรรม   2. สังคมชนเผา 

  3. สังคมเมือง   4. สังคมทหาร 

3. สาเหตุท่ีทําใหโรมสรางแสนยานุภาพทางทหารไดเขมแข็งและเกรียงไกรคือ 

  1. ความสามัคคีของชนในชาติ       2. ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ 

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

4. ชนช้ันใดท่ีถือเปนชนช้ันปกครองของโรมัน 

  1. เพทริเชียน (patrician)  2. พลีเบียน (plebeian) 

  3. ขุนนาง     4. ขุนศึกศักดินา 

5. ชนช้ันใดท่ีถือเปนชนช้ันใตปกครองหรือถูกปกครองของโรมัน 

  1. เพทริเชียน (patrician)  2. พลีเบียน (plebeian) 

  3. ชนช้ันผูผลิต (artisans)   4. ทาสติดท่ีดิน (serf) 
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6. ชนช้ันใดของโรมันท่ีมีจํานวนมากที่สุด 

  1. เพทริเชียน (patrician)   2. พลีเบียน (plebeian) 

  3. ชนช้ันผูผลิต (artisans)   4. ทาสติดท่ีดิน (serf) 

7. การตอสูระหวาชนช้ันใดกับชนช้ันใดท่ีนําไปสูการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน 

  1. ชนช้ันผูดีหรือเพทริเชียนกับชนช้ันฐานรากหรือพลีเบียน 

  2. ชนช้ันผูดีหรือเพทริเชียนกับชนช้ันผูผลิต 

  3. ชนช้ันผูดีหรือเพทริเชียนกับชนช้ันพอคา 

  4. ชนช้ันผูดีหรือเพทริเชียนกับชนช้ันทาสติดท่ีดิน 

8. สภาชนเผา (Tribal Assembly) คือสภาของ 

  1. ชนช้ันฐานรากหรือพลีเบียน (plebeian) 2. ชนช้ันผูผลิต (artisans) 

  3. ชนช้ันทาสติดท่ีดิน (serf)    4. ชาวพื้นเมืองโรมัน 

9. มติสภาชนเผา (plebiscite) ในปจจุบันเรียกวา 

  1. ประชาพิจารณ    2. ประชามติ 

  3. ประชารัฐ    4. ประชาธรรม 

10. ขอใดไมใชสังคมการผลิต “latifundia” สมัยโรมันคือ  

  1. สังคมการผลิตบนผืนดินขนาดใหญ  2. สังคมมณฑลเกษตรกรรม  

  3. มีการใชแรงงานในการผลิตจํานวนมาก 4. ไมใชแรงงานทาสในการผลิต 

11. ระบบการผลิตใดท่ีเปนระบบการผลิตแบบ “latifundia” 

  1. ระบบศักดินา (feudal system)   

  2. ระบบขุนศึกศักดินา (landlord) 

  3. ระบบขุนนางศักดินา (manorial system)  

  4. ระบบแคธอลิก (catholic system) 
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12. สาเหตุใดท่ีไมใชสาเหตะทําใหสังคมโรมันกลายเปนสังคม “latifundia” และกลายเปน
สังคม “หัตถอุตสาหกรรม” เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

  1. การเปดเสนทางการคาจากแมนํ้าอินดัส (Indus River) ไปสูแมนํ้าไนล (Nile) 

  2. ระดับราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน    

  3. การตอตานคําสอนแนวเทวะ 

  4. รัฐบาลสงเสริมการคา อุตสาหกรรม และวิสาหกิจของรัฐเพื่อใหเก็บภาษีได 
      เพิ่มข้ึน 

13. สาเหตุใดท่ีไมใชสาเหตุทําใหสังคมโรมันกลายเปนสังคม “latifundia” และกลายเปน
สังคม “หัตถอุตสาหกรรม” เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

  1. การขยายตัวของดานการผลิต การคา และการเงิน  

  2. การเก็งกําไรเพ่ิมมากข้ึน    

  3. การตอตานคําสอนแนวเทวะ 

  4. ชาวเปอรเซียปลอยทองคําและแรเงินออกมาหมุนเวียนเพื่อการลงทุนมากข้ึน 

14. สงครามพิวนิคเปนสงครามที่โรมันทํากับ 

  1. คารเธจ (Carthage)   2. กรีก (Greek) 

  3. จักรวรรดิเฮเลน (Hellenic imperial) 4. เปอรเชีย 

15. ปราชญชาวโรมันเชน Cato, Columella, Pliny เปนตนมีทัศนะตอทาสวา 

  1. เปนสถาบันธรรมชาติและใหคงอยูตลอดไป 

  2.  ไมเปนสถาบันธรรมชาติและใหยกเลิกทาส 

  3. ตองไดรับการพัฒนา    

  4.ใหเปลี่ยนแรงงานทาส (slave) ไปเปนทาสติดท่ีดิน (serf) 
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16. ลัทธิปรัชญาใดที่ปฏิเสธความเปนจริงของสังคม ไมกลาเผชิญหนากับปญหา ไม
ตองการแกปญหา หรือเปนปรัชญาเชิงปฏิเสธนิยม (negativism) 

  1. กลุมซอฟสต (Sophist)   2.  ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

17. ลัทธิปรัชญาใดที่สอนใหคนหลีกหนีปญหาสังคม และใหแสวงหาความสุขเฉพาะตัว 

  1. กลุมซอฟสต (Sophist)   2.  ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

18. ลัทธิปรัชญาใดที่มองเห็นการเอารัดเอาเปรียบของสังคม และเห็นวาไมมีทาง
แกปญหาของสังคมได 

  1. กลุมซอฟสต (Sophist)   2. ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

19. ลัทธิปรัชญาใดท่ีกลาววา “พระเจาแมจะมีอยูจริง...มนุษยไมควรเกรงกลัวหรือศรัทธา
ในพระเจา เพราะกิจกรรมของพระเจาไมมีอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษย 
ขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษยก็ไมมีอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมของพระเจา” 

  1. กลุมซอฟสต (Sophist)   2. ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

20. ลัทธิปรัชญาท่ีกลาววา “พระเจาแมจะมีอยูจริง...มนุษยไมควรเกรงกลัวหรือศรัทธาใน
พระเจา เพราะกิจกรรมของพระเจาไมมีอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษย 
ขณะเดียวกันกิจกรรมของมนุษยก็ไมมีอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมของพระเจา” จาก
ประโยคดังกลาวสะทอนใหเห็นวา 

  1. พระเจาไมสามารถชวยใหมนุษยหลุดพนจากความยากจนได 

  2. พระเจาไมสามารถแกปญหาการรีดนาทาเรนท่ีมนุษยทํากับเพื่อนมนุษยดวยกันได 

  3. ตัวมนุษยเองเทาน้ันจึงจะชวยตัวเองได  

  4. ถูกทุกขอ 
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21. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับลัทธิปรัชญาเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  

  1. ประโยชนเฉพาะตน (particularism) 2. ปจเจกบุคคล (individualism) 

  3. ธรรมชาตินิยม (naturalism)  4. สังคมนิยม 

22. ลัทธิปรัชญาใดที่เช่ือในกฎเกณฑธรรมชาติ (natural order) 

  1. กลุมซอฟสต (Sophist)   2. ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

23. กฎเกณฑใดคือท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติ (natural law) 

  1. กฎเกณฑธรรมชาติ (natural order) 2. กฎหมายเทวะ(divine law) 

  3. องคการสวรรค (divine authority)  4. กฎหมายบานเมือง 

24. กฎหมายใดท่ีถือวาเปนกฎหมายสากลที่ปกครองส่ิงมีชีวิตทั้งมวลเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
กําหนดวิถีชีวิตความเปนไปของสรรพสิ่งมีความเปนเหตุเปนผล สมํ่าเสมอ และเปน
นิรันดร 

  1. กฎหมายธรรมชาติ (natural law)  2. กฎหมายเทวะ(divine law) 

  3. องคการสวรรค (divine authority)  4. กฎหมายบานเมือง 

25. ลัทธิปรัชญาใดท่ีเช่ือในความเสมอภาคของความเปนคน และมองวา ฐานะทางสังคม
ไมใชเคร่ืองช้ีวัดความเปนคน 

  1. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism)  2. ลัทธิซีนิกส (Cynics) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ขอ 1. และขอ 2. ถูก 

26. ลัทธิปรัชญาใดที่สะทอนภาพการกดขี่ ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ และเหยียดหยามกัน
ทางสังคม 

  1. ลัทธิซีนิกส (Cynics)   2. ลัทธิสตอยอิกส (Stoicism) 

  3. ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicureanism)  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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27. บุคคลใดท่ีกลาววา “ความโชคไมดีเทาน้ันที่ทําใหคนบางคนตองเปนทาส” “ในสังคม
ด่ังเดิม (primitive society) มนุษยไมรูจักทรัพยสินสวนตัว ทุกอยางเปนของสวนรวม 
และ “ทรัพยสินสวนตัวเกิดจากความละโมบโลภมากของมนุษย” 

  1. ซิเซโร (Cicero)    2. ซีนิคา (Seneca) 

  4. มารคัส ออเรเลียส (Marcus Aurelius) 4. เซนต อควินัส (Aquinas) 

28. ส่ิงใดท่ีถือเปนอารยธรรมทางความคิดท่ียิ่งใหญท่ีโรมันมอบใหกับมนุษยชาติ 

  1. กฎหมาย  2. ระบบการผลิตแบบ latifundia 

  3. แนวคิดดานปรัชญา   4. การปฏิรูปสังคม 

29. จักรวรรดิใดท่ีถือเปน “จักรวรรดิกฎหมาย (the empire of law)”  

  1. จักรวรรดิเฮเลน    2. จักรวรรดิโรมัน 

  3. จักรวรรดิบาบิโลน   4. จักรวรรดิไบแซนไทน 

30. ขอใดไมใชบทบัญญัติของกฎหมายโรมันท่ีเกี่ยวกับการครอบคลุมพฤติกรรม หรือ 
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

  1. ควบคุมการทําธุรกิจของบุคคล    

  2. ใหยกเลิกการเรียกเอาดอกเบี้ยจากเงินกู 

  3. ใหเอกชนหรือปจเจกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดโดยไมจํากัด 

  4. การทําสัญญายอมมีผลบังคับในภายหนาตามกฎหมาย 

31. เกี่ยวกับเร่ืองราคาในประมวลกฎหมายจัสติเนียน ขอใดกลาวไมถูกตอง 

1. ราคาเปนส่ิงท่ีตองประเมินตีคารวมกัน  

2. ราคาทําใหคนรํ่ารวยข้ึนได 

3. ราคาของสิ่งเดียวกันมีราคาเทากันแมในเวลาและสถานที่แตกตางกัน 

4. ราคาถูกประเมินตีคารวมกันมากอนหนาท่ีจะซ้ือขายกัน 
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32. เกี่ยวกับเร่ืองราคาในประมวลกฎหมายจัสติเนียน ขอใดกลาวไมถูกตอง 

1. ราคาเปนส่ิงท่ีตองประเมินตีคารวมกัน  

2. ราคาทําใหคนรํ่ารวยข้ึนได 

3. ราคาของสิ่งเดียวกันมีราคาตางกันแมเวลาและสถานที่แตกตางกัน 

4. ราคาถูกประเมินตีคารวมกันขณะที่มีการซื้อขายกัน 

33. กฎหมายโรมันฉบับใดบัญญัติใหเก็บดอกเบี้ยได และใหอัตราดอกเบี้ยแปรผันอยู
ในชวง 4-8 เปอรเซ็นต 

 1. กฎหมายเจนัว    2. กฎหมายจัสติเนียน 

 3. กฎหมายสิบสองโตะ   4. กฎหมายนักบวชคริสต 

34. บุคคลใดกลาววา “การเก็บดอกเบี้ยจากเงินกูเปนการกระทําท่ีเลวทรามไมแตกตาง
จากคนเปนฆาตกร”  

 1. Cato     2. Cicero 

 3. Seneca    4. Columella 

35. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสนับสนุนลัทธิเศรษฐกิจของกฎหมายโรมัน 

  1. ปจเจกชน    2. ทุนนิยม 

  3. สังคมนิยม     4. เสรีนิยม 

36. กฎหมายใดถือเปนการสถาปนาสถาบันลัทธิทุนนิยม 

  1. กฎหมายโรมัน    2. กฎหมายธรรมชาติ 

  3. กฎหมายนักบวชคริสต    4. ประมวลกฎหมายจัสติเนียน 
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37. โองการแหงมิลาน (Edict of Milan) คือ โองการที่ประกาศให 

  1. ยอมรับความถูกตองในการนับถือคริสตศาสนา 

  2. ศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติของโรมัน 

  3. ยอมรับอํานาจของฝายศาสนจักรวามีอยูเหนืออํานาจของฝายอาณาจักร 

  4. ประกาศโดยพระสันตะปาปา 

38. ทฤษฎีสองดาบ (the theory of two swords) สรางโดย 

  1. พระสันตะปาปาเจเลเซียสท่ี I (Gelesius I) 

  2. พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 7 (Gregory  VII) 

  3. พระสันตะปาปาสตีเฟนท่ี 2 (Stephen II)        

  4. พระสันตะปาปาลีโอท่ี 3 (Leo III) 

39. ทฤษฎีสองดาบ (the theory of two swords) เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ 

  1. การแบงอํานาจระหวางฝายอาณาจักรกับฝายศาสนจักร 

  2. อํานาจของฝายอาณาจักรเหนือกวาอํานาจของฝายศาสนจักร  

  3. อํานาจของฝายศาสนจักรเหนือกวาอํานาจของฝายอาณาจักร 

  4. ฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักรตางมีอํานาจเทากัน 

40. ทฤษฎีสองดาบ (the theory of two swords) มีหลักการวา 

1. พระเจาแบงอํานาจการปกครองออกเปนสองฝายคืออํานาจการปกครองทาง
ธรรมหรือจิตวิญญาณ กับอํานาจการปกครองทางโลก 

2. พระสันตะปาปาในฐานะประมุขของศาสนามีอํานาจเหนือจักรพรรดิท่ีเปน
ประมุขทางโลกในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับศาสนกิจ 

3. จักรพรรดิในฐานะประมุขทางโลกมีอํานาจเหนือกวาพระสันตะปาปาในฐานะ
ประมุขของศาสนาในเรื่องของกิจกรรมทางโลก  

4. ถูกทุกขอ 

EC 214 203 



 

41. พระสันตะปาปาพระองคใดท่ีถือวา พระเจามอบอํานาจการปกครองทั้งทางโลกและ
ทางธรรมผานทางพระสันตะปาปา แตพระสันตะปาปาไมตองการใชอํานาจทางโลก
จึงมอบตอใหกษัตริย รัฐจึงไดรับมอบอํานาจมาจากพระเจาผานทางพระสันตะปาปา 
รัฐท่ีมิใชคริสเตียนยอมไมใชสถาบันศักด์ิสิทธิ์ ผูปกครองจะอางอํานาจท่ีพระเจาใหได
ตองยอมรับศาสนาคริสต อํานาจท่ีพระเจามอบใหสันตะปาปา และ สันตะปาปามอบ
ตอใหกษัตริยจึงเปนอํานาจท่ีถูกตองและไดรับการยอมรับ 

  1. พระสันตะปาปาเจเลเลียสท่ี I  2. พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี VII 

  3. พระสันตะปาปาสตีเฟนท่ี II  4. พระสันตะปาปาลีโอท่ี III  

42. กษัตริยท่ีข้ึนครองราชยจะเปนกษัตริยท่ีสมบูรณไดตองไดรับการสวมมงกุฎจากพระ
สันตะปาปา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระสันตะปาปารับอํานาจการปกครองมาจากพระเจา 
และทรงมอบอํานาจน้ันตอใหกับกษัตริย เปนการใชอํานาจทางการปกครองผาน
กษัตริย เปนการแสดงใหเห็นวา 

  1. อํานาจของฝายศาสนจักรเหนือกวาอํานาจของฝายอาณาจักร 

  2. เปนประเพณีท่ีตองปฏิบัติสําหรับผูเปนกษัตริย 

  3. กษัตริยยอมรับอํานาจของพระเจา           

  4. กษัตริยยอมรับอํานาจของพระสันตะปาปา 

43. สถาบันใดเปนสถาบันศักดินาที่ครอบครองท่ีดินมากท่ีสุดและเปนสถาบันท่ีฝงรากลึก
ติดกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดยุคกลาง จนถือเปนสถาบันหลักทาง
เศรษฐกิจของยุคกลาง 

  1. สถาบันกษัตริย    2. สถาบันขุนศึกศักดินา 

  3. คริสตจักร    4. สถาบัน latifundia 

44. ชนช้ันทางสังคมยุคกลางที่ถือเปนเสาหลักทางเศรษฐกิจประกอบดวย 

  1. ชนช้ันกษัตริยและทาสติดท่ีดิน  2. ชนช้ันกษัตริยและศักดินา 

  3. ชนช้ันศักดินาและทาสติดท่ีดิน  4. ชนช้ันผูผลิตและทาสติดท่ีดิน 
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45. ชนช้ัน “ขุนศึกศักดินา (landlord or feudal lord) ครอบครองที่ดินหรือไดท่ีดินมาโดย 

  1. ไดท่ีดินโดยการรุกรานและครอบครอง 2. กษัตริยพระราชทานที่ดินให 

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

46. ชนช้ัน “ทาสท่ีติดดิน (serf)” เปนชนช้ันท่ี 

  1. ทําการผลิตบนที่ดินของขุนศึกศักดินา 2. ไมมีท่ีดินเปนของตัวเอง 

  3. ไมไดรับอนุญาตใหออกจากท่ีดิน  4. ถูกทุกขอ 

47. ระบบศักดินาหรือสังคมศักดินาในยุคกลาง เปนสังคมการผลิตท่ีถอดดามมาจาก
สังคม 

  1. นครรัฐกรีก    2. latifundia ของโรมัน 

  3. สังคมสมาคมอาชีพ (gilds)  4. สังคมนครศาสนา 

48. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ “มณฑลเกษตรกรรมศักดินา” 

  1. มีขอบเขตอาณาบริเวณที่ชัดเจน   

  2. บางมณฑลมีอิสระทางการเมืองการปกครอง 

  3. ขุนศึกศักดินามีอํานาจสิทธิขาดในการบริหารจัดการการผลิต    

  4. การผลิตอยูภายใตการกํากับดูแลของกษัตริยหรือจักรพรรดิ 

49. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ พัฒนาการของระบบทาสยุคใหม (system of 
bondage) ในสมัยกลางที่มาแทนที่ทาสยุคเกาในสมัยโรมันคือ 

  1. ผูเชานา และทาส ทําการผลิตบนผืนดินของขุนศึกศักดินา 

  2. ผูเชานาและทาสจะถูกผูกติดกับท่ีดินของศักดินา 

  3. ผูเชานาและทาสไมสามารถเคลื่อนยายออกจากที่ดินได และกลายสภาพเปน 

     ทาสติดท่ีดิน (serf) ในทายท่ีสุด  

  4. ผูเชานาและทาสกลายเปนกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน 
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50. ระบบการผลิตแบบ “ขุนนางศักดินา (manorial system)” เปนระบบการผลิตบนผืน
ดินขนาดใหญ หรือเปนการผลิตภายในมณฑลเกษตรกรรม ท่ีภายในมณฑลมีพรอม
ทุกส่ิงแมแตวิหาร (church) เพ่ือประกอบศาสนกิจ การผลิตดังกลาวเหมือนกับสังคม
การผลิตแบบ 

  1. นครรัฐกรีก   2. สังคม latifundia ของโรมัน 

  3. สังคมสมาคมอาชีพ (gilds) 4. สังคมนครศาสนา 

51. ส่ิงใดไมมีอยูในมณฑลเกษตรกรรมหรือระบบการผลิตแบบขุนนางศักดินา 

  1. ทาสติดท่ีดิน   2. โรงมหรสพ 

  3. วิหารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 4. ตลาด 

52. อุตสาหกรรมการผลิตท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสมาคมอาสาสมัคร (voluntary 
association) คือ 

  1. สมาคมพอคา (gild  merchant) 2. สมาคมชางฝมือ (craft gilds) 

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

53. สมาคมของกลุมบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกันเรียกวา 
  1. สมาคมอาชีพ (gild or guilds) 2. สมาคมพอคา 

  3. สมาคมชางฝมือ   4. สมาคมผูผลิต 

54. บุคคลท่ีไมเปนสมาชิกหรืออยูในสมาคมชางฝมือคือ 

  1. นายจาง (master)  2. ชางชํานาญงาน (journeyman) 

  3. หัวหนาชาง   4. ผูฝกงานหรือชางฝกหัด (apprentice) 

55. สมาคมอาชีพ (gilds or guilds) เกิดข้ึนในสมัย 

  1. ยุคนครรัฐกรีก   2. ยุคโรมัน 

  3. ยุคกลาง   4. ยุคพาณิชยนิยม 
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56. ระบบการผลิตแบบใดที่คอยขยายตัวและเติบโตข้ึนมาแทนที่ระบบการผลิตแบบขุน
นางศักดินา (manorial system) และพัฒนามาเปนสมาคมการคา (trade union) 
รูปแบบตางๆ ในปจจุบัน 

  1. ระบบการผลิตแบบ latifundia   2. ระบบการผลิตแบบนครศาสนา 

  3. ระบบการผลิตแบบสมาคมอาชีพ 4. ระบบการผลิตแบบนครรัฐ 

57. สถาบันหรือองคกรใดท่ีสามารถครอบงําอํานาจท้ังทางโลกและทางจิตวิญญาณหรือ
ทางธรรมไวไดท้ังหมดในยุคกลาง 

  1. สถาบันกษัตริย    2. สถาบันศักดินา 

  3. คริสตจักร   4. สถาบันจักรพรรดิ 

58. สถาบันหรือองคกรใดท่ีถือเปนสัญลักษณของสังคมศักดินาในยุคกลาง 

  1. สถาบันกษัตริย   2. สถาบันศักดินา 

  3. คริสตจักร   4. สถาบันจักรพรรดิ 

59. สถาบันที่ถือศักดินามากที่สุดในยุคกลางคือ 

 1. กษัตริย   2. ขุนศึกศักดินา 

 3. คริสตศาสนา   4. นายทุนที่ดิน 

60. ชนช้ันทางสังคมใดในยุคกลางที่เปนเสาหลักทางเศรษฐกิจ 
 1. ชนช้ันขุนศึกศักดินา (landlord)  2. ชนช้ันทาสติดท่ีดิน (serf) 

 3. กษัตริย   4. ขุนศึกศักดินาและทาสติดท่ีดิน 

61. ในทางวิชาการ เปาหมายท่ีแทจริงของกฎหมายนักบวชคริสต ขอใดไมถูกตอง 
 1. เพ่ือการสถาปนาและรักษาไวซ่ึงอาณาจักรของพระเจาท่ีแทจริง 

 2. เปนการลดตนทุนของฝายศาสนจักรใหตํ่าลง 

 3. เพ่ือใหสังคมปลอดจากการขูดรีดดอกเบี้ย 

 4. เพ่ือรักษาอํานาจการผูกขาดของตนเองไว 
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62. ในทางวิชาการ เปาหมายท่ีแทจริงของกฎหมายนักบวชคริสต ขอใดไมถูกตอง 
 1. เพ่ือการสถาปนาและรักษาไวซ่ึงอาณาจักรของพระเจาท่ีแทจริง 

 2. เปนการลดตนทุนของฝายศาสนจักรใหตํ่าลง 

 3. เพ่ือใหสังคมซื้อขายสินคาในราคายุติธรรม 

  4. เพ่ือรักษาอํานาจการผูกขาดของสถาบันคริสตจักร 

63. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของนักบวชคริสตสามารถศึกษาไดจาก 

 1. กฎหมายนักบวชคริสต  2. แนวคิดของ Albertus Magnus 

 3. แนวคิดของ Saint Jerome 4. แนวคิดของ Saint Thomas Aquinas 

64. บุคคลผูสรางความสัมพันธระหวางความอยากกับระดับราคาคือ 

 1. Albertus Magnus  2. Saint Thomas Aquinas 

 3. Saint Augustine  4. Saint Jerome 

65. บุคคลใดถือเปนผูสถาปนาลัทธิเศรษฐกิจของคณะนักบวชคริสต หรือลัทธิเศรษฐกิจ
แนวเทวะ 

 1. Albertus Magnus  2. Saint Thomas Aquinas 

 3. Saint Augustine  4. Saint Jerome 

66. ในทัศนะของนักบวชคริสต ราคายุติธรรม(just price) คือ 

 1. ราคาท่ีผูซ้ือยินดีจายใหผูขาย 2. ราคาดุลยภาพ 

 3. ราคาท่ีเทากับมูลคาท่ีแทจริง 4. ราคาตลาด 

67. คําพูดท่ีวา “บอยครั้งท่ีมามีราคาแพงกวาทาส เพชรมีราคาแพงกวาคนรับใช” เปน
แนวคิดเพ่ือช้ีนําเร่ือง 

 1. ทฤษฎีมูลคาแรงงาน  2. ทฤษฎีมูลคาความรูสึก 

 3. ทฤษฎีมูลคาหรือราคา  4. ทฤษฎีคาจาง 
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68. การอธิบายเร่ืองใดของ เซนต โทมัส อควินัส และสาวกคริสเตียนดูจะคลุมเครือและ
คอนขางเปนเร่ืองเพอฝน 

 1. ราคายุติธรรม   2. ราคาตลาด 

 3. ราคาดุลยภาพ   4. ราคาซ้ือขายจริง 

69. การอธิบายเร่ืองใดของ เซนต โทมัส อควินัส และสาวกคริสเตียนดูจะคลุมเครือและ
คอนขางเปนเร่ืองเพอฝน 

 1. การขูดรีดดอกเบ้ีย  2. ราคาตลาด 

 3. ราคาดุลยภาพ   4. ราคาซ้ือขายจริง 

70. ราคาประเภทใดถือเปนราคาตามความรูสึก 

 1. ราคายุติธรรม   2.ราคาตลาด 

 3. ราคาดุลยภาพ   4.ราคาซ้ือขายจริง 

71. คณะนักบวชใดที่รับหลักการทางเศรษฐศาสตรของอริสโตเติลท่ีวาเศรษฐศาสตรเปน
วิชาท่ีวาดวยการจัดการบานเรือน เปนศาสตรท่ีเปนธรรมชาติ สวนเศรษฐศาสตรท่ี
เปนศาสตรเร่ืองอุปทาน เปนศาสตรแสวงหาเงินหรือทําเงิน เปนศาสตรท่ีไมเปน
ธรรมชาติ 

 1. คณะนักบวชฮิบรู  2. คณะนักบวชนอกรีต 

 3. คณะนักบวชคริสต  4. คณะนักบวชแคธอลิก 

72. คณะนักบวชใดที่มองวา “เศรษฐศาสตรหมายถึงเน้ือหาหรือโครงรางของกฎหมาย 
แตมิใชกฎหมายวิทยาศาสตร แตเปนกฎหมายดานศีลธรรมจรรยา ท่ีจะประกันไดวา 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับการบริหารจัดการท่ีดี 

 1. คณะนักบวชฮิบรู  2. คณะนักบวชนอกรีต 

 3. คณะนักบวชคริสต  4. คณะนักบวชโปรเตสแตน 
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73. การท่ีคณะนักบวชคริสตมองวา “เศรษฐศาสตรหมายถึงเนื้อหาหรือโครงรางของ
กฎหมาย แตมิใชกฎหมายวิทยาศาสตร แตเปนกฎหมายดานศีลธรรมจรรยา ท่ีจะ
ประกันไดวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับการบริหารจัดการท่ีดี” เปนคํากลาวท่ี
สนับสนุนกฎหมาย 

  1. กฎหมายโรมัน     2. กฎหมายสิบสองโตะ  

  3. กฎหมายนักบวชคริสต   4. กฎหมายจัสติเนียน 

74. ขอใดไมใชกฎขอหามในกฎหมายนักบวชคริสต (Canon law) เกี่ยวกับการคา 

  1. หามการขูดรีดดอกเบี้ย   2. หามมีกําไรจากการคา 

   3. หามสะสมความม่ังคั่ง  4. หามขายสินคาเกินราคายุติธรรม 

75. ขอใดไมใชกฎขอหามในกฎหมายนักบวชคริสต (Canon law) เกี่ยวกับการคา 

  1. หามซ้ือสินคามากักตุนไวขายเอากําไร  

  2. หามมีกําไรจากการคา 

   3. หามขึ้นราคาสินคาตัดหนาพอคาคนอื่น 

  4. หามใชเวลาความคิดหมกมุนกับการคา  

76. นักบวชทานใดท่ีเสนอใหมีการจํากัดการถือครองทรัพยสินของเอกชนซ่ึงเปนขอเสนอ
ท่ีขัดแยงกับกฎหมายโรมันที่ใชอยูในขณะนั้น 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน   4. อัลแบรตัส แมกนัส 

77. นักบวชทานใด ช้ีชัดลงไปวา การคามิใชธรรมชาติ แตเกิดจากความอยากมีอยากเปน
ของคน และการคาทําใหความสงางามในตัวบุคคลลดลง 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน   4. อัลแบรตัส แมกนัส 
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78. นักบวชทานใดท่ีมีทัศนะวา การคาควรเปนการทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงครอบครัว กําไร
ท่ีไดจากการคาคือรางวัลจากการใชแรงงาน การจะวัดวาการคาดีหรือเลวตอง
พิจารณาดูวาส่ิงท่ีไดแลกเปลี่ยนกันมีมูลคาเทากันหรือไม 

  1. เซนต โทมัส อควินัส   2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน    4. อัลแบรตัส แมกนัส 

79. นักบวชทานใดที่เสนอใหนํา “ราคายุติธรรม (just price)”มาควบคุมการคา 

  1. เซนต โทมัส อควินัส     2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน    4. อัลแบรตัส แมกนัส 

80. ขอใดไมใชเหตุผลของบทบัญญัติดานศีลธรรม (moral code) ซ่ึงเปนการบีญญัติเพื่อ
ปองกัน 

  1. การคาไมใหเปนการคาแบบพาณิชย 2. การขยายตัวของลัทธิทุนนิยม 

  3. จํากัดการขยายตัวทางการคา  4. อํานาจของฝายอาณาจักร 

81. บุคคลใดท่ีกลาววา “ราคาสินคาจะรวมเอาคาแรง คาวัตถุดิบและคาใชจายในการผลิต
ไวดวย แตตนทุนการผลิตสินคาตองถูกกําหนดโดยหลักการของความยุติธรรม 
เพ่ือใหผูผลิตอยูได ผูซ้ือไดราคายุติธรรม และปองกันความร่ํารวยจากการคา” 

  1. อัลแบรตัส แมกนัส   2. เซนต โทมัส อควินัส 

  3. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม   4. เซนต ออกัสติน  

82. บุคคลใดมองวา สัญชาตญาณของมนุษยในการแสวงหากําไรจากการคาจะนําไปสู
ความเลวรายของสังคมได การคาจะเกิดข้ึนไดเม่ือ ผูซ้ือและผูขายไมมีใครไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบกัน ท้ังสองฝายตางไดประโยชน ฉะน้ัน จึงออกกฎหมายเทวะ (divine 
law) ซ่ึงถือเปนองคการสวรรค (divine authority) มาควบคุมการคา 

  1. อัลแบรตัส แมกนัส  2. เซนต โทมัส อควินัส 

  3. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม   4. เซนต ออกัสติน  
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83. ขอใดคือ ความไมสมเหตุสมผลเรื่อง “ราคายุติธรรม (just price)”  

  1. การคามีขอจํากัดโดยสภาพธรรมชาติและการคมนาคมที่ไมสะดวก 

  2. การคํานวณตนทุนการผลิตไมถูกตองตามความเปนจริง 

  3. ขนาดของตลาดแคบ    

  4. เปนแนวคิดของคริสตจักรฝายเดียว 

84. เม่ือราคายุติธรรมไมสามารถนํามาปฏิบัติได บุคคลใดท่ียอมใหราคาสินคาท่ีซ้ือขาย
กันเคล่ือนไหวอยูรอบๆ ราคายุติธรรม โดยคํานึงถึงการเคลื่อนไหวของตลาด และ
หากเห็นวาจะขาดทุนก็ใหข้ึนราคาสินคาได 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. อัลแบรตัส แมกนัส  4. เซนต ออกัสติน  

85. ราคาสินคาใดที่ถือเปน “ราคาตามความรูสึก” 

  1. ราคายุติธรรม   2. ราคาธรรมชาติ 

  3. ราคาท่ีซ้ือขายกันจริง  4. ราคาที่กําหนดโดยอุปทานและอุปสงค 

86. บุคคลใดที่กลาววา “พลังแหงราคายุติธรรมที่เปนเร่ืองของความรูสึกเร่ิมลดลง ในทาง
กลับกัน พลังของราคาตลาดที่เปนราคาท่ีซ้ือขายกันจริงมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน” 

  1. เซนต แอนโตนิโอ เซอรรา  2. เซนต โทมัส อควินัส 

  3. เซนต ออกัสติน   4. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

87. สถาบันใดมีเงินมากท่ีสุดในยุคกลาง 
  1. คริสตจักร   2. กษัตริย 

  3. ขุนนางศักดินา   4. ขุนศึกศักดินา 
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88. บุคคลใดท่ีจําแนกสินคาออกเปน สินคาท่ีซ้ือขายกันเพื่อการบริโภค (consumptibles) 
และสินคาท่ีซ้ือขายกันแตนําไปบริโภคไมได (fungibles) 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน   4. เซนต แอนโตนิโอ เซอรรา 

89. โทมัส อควินัส มองวาราคาผันแปรกับ 

  1. มูลคาการใช   2. มูลคาการแลกเปลี่น 

  3. ความอยากหรือความตองการ 4. เปนของหายาก(scarcity) 

90. บุคคลท่ีสรางความสัมพันธระหวางความอยากหรือความตองการ (indigentia) กับ
ราคา 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน   4. เซนต แอนโตนิโอ เซอรรา 

91. บุคคลท่ีไดช่ือวาเปนผูสถาปนาลัทธิเศรษฐกิจแนวเทวะคือ 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. เซนต ออกัสติน   4. เซนต แอนโตนิโอ เซอรรา 

92. ในทัศนะของ โทมัส อควินัส ทรัพยสินเกิดจาก 

  1. อํานาจความอยากและประโยชนในการใช 

  2. อํานาจความอยากและประโยชนในการแลกเปลี่ยน 

  3. ประโยชนในการใชและการแลกเปลี่ยน  

  4. เปนความละโมบโลภมากของมนุษย 
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93. ในทัศนะของ โทมัส อควินัส ราคายุติธรรม (just price) คือ ราคาท่ี 

  1. ท่ีกําหนดไวในกฎหมายนักบวชคริสต 

  2. ขายตองเทากับมูลคาของสินคา 

  3. ซ้ือขายตองเปนการแลกเปลี่ยนที่เปนธรรมชาติ 

  4. ข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานของสินคา 

94. การนําบทบัญญัติดานศีลธรรม (moral code) มาควบคุมราคาสินคาของนักบวช
คริสต มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

  1. ไมใหราคาสินคาเปนราคาพาณิชย 2. ใหราคาสินคาอยูในดุลยภาพ 

  3.ใหราคาเปนราคาธรรมชาติ  4. ใหราคาสินคาเปนราคาของพระเจา 

95. บุคคลที่ช้ีนําทฤษฎีมูลคาความรูสึก (subjective theory) โดยอธิบายวา ความ
ตองการถูกกําหนดโดยแตละปจเจกชน มูลคาของแตละส่ิงจึงมีความแตกตางกัน  คือ 

  1. เซนต โทมัส อควินัส  2. สาธุคุณ นิโคล ออเรสเม 

  3. อัลแบรตัส แมกนัส  4. เซนต แอนโตนิโอ เซอรรา 

96. การคิดดอกเบี้ยจากการปลอยเงินกูเพ่ือไปซ้ือสินคาประเภทใดเปนการแสวงหา
ประโยชนท่ีไมยุติธรรมและไมเปนธรรมชาติ 

  1. สินคาเพื่อการบริโภค  2. สินคาทุน 

  3. สินคาคุณธรรม (merit goods) 4. สินคาดอยคุณธรรม (demerit goods) 

97. เม่ือการหามการคิดเอาดอกเบ้ีย (interest) ของฝายศาสนจักรไมสามารถใชไดผล 
ฝายศาสนจักรจึงหันมาใชวิธีการ 

  1. ปลอยใหดอกเบี้ยลอยตัวอยางอิสระ 2. กําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูง 

  3. กําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่า 4. ใหคิดดอกเบ้ียไดตามกฎหมายโรมัน 
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98. แนวคิดเร่ืองใดของนักบวชคริสตท่ีถือเปนแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเพอฝน 

  1. การขูดรีดดอกเบี้ย (usury) 2. โองการสวรรค 

  3. ทฤษฎีสองดาบ   4. อาณาจักรของพระเจา 

99. แนวคิดเร่ืองใดของนักบวชคริสตท่ีถือเปนแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเพอฝน 

  1. การขูดรีดดอกเบี้ย   2. ราคายุติธรรม  

  3. ทฤษฎีสองดาบ   4. การขูดรีดดอกเบี้ยและราคายุติธรรม 

100. ขอยกเวนของกฎหมายนักบวชคริสตขอใดที่มิใชเปนการเปดประตูไปสูการคิด
ดอกเบี้ยโดยปราศจากขอแมใดๆ 

  1. การใหเจาหน้ีคิดดอกเบี้ยจากเงินกูท่ีไมไดชําระคืนเงินตนตามกําหนด 

  2. ใหคิดดอกเบ้ียจากผูท่ีมีเจตนาผิดนัดการชําระหนี้ 

  3. การกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันสูง  

  4. การกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่า 

101. ขอใดไมใชแนวคิดหรือหลักการท่ีทลายกําแพงความคิดของนักเทววิทยาเร่ืองการ
หามคิดดอกเบี้ยและหันมาใชหลักการและเหตุผลที่วา “การลงทุนมีความเสี่ยง การ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเปนส่ิงท่ีชอบดวยกฎหมาย” แทน 

  1. สูญเสียโอกาสจากการลงทุน  2. ลูกหน้ีผิดนัดการชําระหน้ี 

  3. การลงทุนคาขายไดผลตอบแทนมากกวา  4. เส่ียงตอการสูญเสียเงินตน 

102. บุคคลใดเขียนเรื่อง Traicte de la Premiere Invention des Monnoies 

  1. เซนต โมมัส อควินัส               2. นิโคล ออเรสเม   

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา   4. โทมัส เกรแฮม 

103. หนังสือเร่ือง Traicte de la Premiere Invention des Monnoies บรรยายเกี่ยวกับเร่ือง 

  1. หลักการคิดดอกเบ้ีย   2. หลักการคา 

  3. คุณสมบัติของเงินตรา   4. หลักราคายุติธรรม 
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104. ลัทธิหรือคําสอนเรื่อง “ทวิโลหะ (bimetallism) เปนคําสอนของ 

  1. เซนต โมมัส อควินัส  2. นิโคล ออเรสเม   

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 

105. หลักการของคําสอนเรื่อง “ทวิโลหะ (bimetallism)” ท่ีเกี่ยวกับโลหะทองและโลหะ
เงินวามูลคาของโลหะทั้งสองตอง 

  1. เทากับมูลคาท่ีเปนเงินตรา  2. มากกวามูลคาท่ีเปนเงินตรา 

  3. นอยกวามูลคาท่ีเปนเงินตรา 4. โลหะทั้งสองเปลี่ยนแปลงคาได 

106. คําสอนเรื่อง “ทวิโลหะ (bimetallism)” หมายถึง 

  1. โลหะทองกับโลหะเงิน  2. โลหะทองกับดีบุก 

  3. โลหะเงินกับทองเหลือง  4. โลหะเงินกับดีบุก 

107. หลักคิดใดของนิโคล ออเรสเม ท่ีเปนหลักคิดเกี่ยวกับทฤษฏีเงินตราในสมัยตอมา 

  1. มูลคาของเงินเกิดจากมูลคาของสินคาท่ีคิดออกมาเปนตัวเงิน 

  2. มูลคาของเงินเกิดจากมูลคาในตัวมันเอง  

  3. ทองคําเปนตัวช้ีวัดมูลคาของเงิน 

  4. โลหะที่ใชทําเหรียญเงินตราช้ีวัดมูลคาของเงิน 

108. 108. บุคคลใดกลาววา “เงินตราเปนของบุคคลทุกคนตามฐานานุรูปตามธรรมชาติท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย” 

  1. เซนต โมมัส อควินัส  2. นิโคล ออเรสเม  

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 

109. บุคคลใดท่ีกลาววา “การกระทําใดๆ ท่ีทําใหเหรียญเงินตรา (coinage) ดอยคาหรือ
เส่ือมคา (debasement) เปนความเลวรายยิ่งกวาการขูดรีดดอกเบ้ีย” 

  1. เซนต โมมัส อควินัส  2. นิโคล ออเรสเม   

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 
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110. บุคคลใดท่ีกลาววา “การทําใหเหรียญเงินตราดอยคาหรือเส่ือมคา (debasement) 
เปนการจัดเก็บภาษีท่ีซอนเรน ทําใหการจัดสรรทางการคาไมลงตัว และนํามาซ่ึง
ความยากจน” 

  1. เซนต โมมัส อควินัส  2. นิโคล ออเรสเม  

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 

111. ตามทัศนะของ นิโคล ออเรสเม ขอใดมิใชผลเสียของการทําใหเหรียญเงินตราดอย
คาหรือเส่ือมคา 

  1. ถือเปนความเลวรายยิ่งกวาการขูดรีดดอกเบ้ีย 

  2. เปนการแสวงหาประโยชนหรือไดประโยชนท่ีช่ัวราย 

  3. เปนรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีซอนเรน 

  4. ทําใหประเทศเสียเปรียบดุลการคา 

112. ตามทัศนะของ นิโคล ออเรสเม ขอใดมิใชผลเสียของการทําใหเหรียญเงินตราดอย
คาหรือเส่ือมคา 

  1. ทําใหการจัดสรรการคาไมลงตัว 2. เปนรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีซอนเรน 

  3. กอใหเกิดความยากจน  4. ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ 

113. บุคคลใดท่ีสรางกฎ “เงินเลวไลเงินดี (Bad money drives good money out of 
circulation)” เปนคนแรก 

  1. เซนต โมมัส อควินัส   2. นิโคล ออเรสเม    

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 
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114. ขอใดที่ไมถือเปนสาเหตุการเกิดเศรษฐศาสตรท่ีเปนศาสตรทางโลก 

  1. การขยายตัวทางการคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจได 

  2. กฎหมายนักบวชคริสตผอนปรนยืดหยุนมากข้ึน 

  3. การปลอยใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

  4. นักบวชคริสตปลายยุคกลางเขาใจและมีทัศนะที่ดีตอการคามากข้ึน 

115. ทานใดท่ีนําเสนอ นําเสนอปญหาเศรษฐกิจและเปนพัฒนาทฤษฎีการเงิน แตกตาง
จากแนวคิดของนักเทวะรวมสมัยคนอื่นๆ 

เซนต โมมัส อควินัส  2. นิโคล ออเรสเม       1. 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา  4. โทมัส เกรแฮม 

116. Roscher ยกใหทานนิโคล ออเรสเม เปน 

  1. นักเศรษฐศาสตรผูยิ่งใหญ  2. ผูกอต้ังกฎเงินเลวไลเงินดี 

  3. บุคคลแรกท่ีพัฒนาทฤษฎีการเงิน 4. ผูพัฒนาลัทธิทุนนิยม 
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เฉลย 
แบบทดสอบ  

 

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

6. 2 7. 1 8. 1 9. 2 10. 4 

11. 3 12. 3 13. 3 14. 1 15. 3 

16. 3 17. 3 18. 3 19. 3 20. 4 

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

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

31. 3 32. 4 33. 2 34. 1 35. 3 

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

41. 2 42. 1 43. 3 44. 3 45. 4 

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

51. 2 52. 4 53. 1 54. 3 55. 2 

56. 3 57. 3 58. 3 59. 3 60. 4 

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

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

71. 3 72. 3 73. 3 74. 2 75. 2 

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

81. 1 82. 2 83. 4 84. 1 85. 1 

86. 1 87. 1 88. 1 89. 4 90. 1 
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91. 1 92. 1 93. 2 94. 1 95. 3 

96. 1 97. 2 98. 1 99. 4 100. 4 

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

106. 1 107. 1 108. 2 109. 2 110. 2 

111. 4 112. 4 113. 2 114. 3 115. 2 

116. 1         
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“For we must alwaaies take hede that we bie no more of 

strangers than we sell them; for so we sholde empoverishe our 
selves and enriche them.”  
 

John Hales 
 

 

 
“Nothing robbeth the realm of England more than when 

more merchandise is carried in than is coming forth.”   
 

William Cecil 
 

 

 
“…taken that the exportation exceed in value the 

importation; for then the balance of trade must of necessity be 
returned in coin or in bullion” 

 
 Francis Bacon 
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