
 

 

บทที่ 5 
การสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง 

1. ความนํา 

ในสมัยศตวรรษท่ี18 พัฒนาการของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม 
(modern industrial capitalism) เปนไปอยางเรงรีบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองน้ีเห็นได
จากงานเขียนของอดัม สมิธ (Adam Smith) เร่ือง An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations หรือเรียกส้ันๆ วา The Wealth of Nations และอีกส่ี
สิบปตอมาผลงานเรื่อง Principles ของเดวิด ริคารโด (David Ricardo) ก็ตามมา หวง
เวลานี้ถือไดวาเปนหวงเวลาที่ทฤษฎีคลาสสิกสหรือระบบคลาสสิกส (classical system) 
ไดถึงจุดอิ่มตัวเต็มท่ี แตกอนจะถึงจุดน้ีไดน้ัน ไดมีกระแสความคิดอยางนอยสามประการ
ท่ีฝงรากลึกในสังคมมากอนหนาน้ีประมาณสองศตวรรษ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเปนบอเกิดของ
ระบบคลาสสิกส (classical system)1 กระแสความคิดดังกลาวมีสาเหตุคือ: 

                                                 
1 Sir Eric Roll ใหเหตุผลในการเรียกลัทธิเศรษฐกิจสํานักนี้วา ระบบคลาสสิกส(classical system) ลัทธิ
คลาสสิกส (classicism) หรือคณะคลาสสิกส(the classics) วาเปนแนวคําสอนท่ีแพรหลายเปนท่ี
ยอมรับ เปนระบบท่ีเปนวิทยาศาสตร เปนคณะที่ทําใหเศรษฐศาสตรเปนศาสตรแขนงหนึ่ง เปนทฤษฎีท่ี
นําไปกําหนดเปนนโยบายของรัฐ และเพ่ือชี้ใหเห็นความแตกตางกับลัทธิความคิดของสํานักคิดอื่น ดังคํา
กลาวบางตอนที่วา The classics were most successful perhaps in their representation of early 
capitalism. ...the classics were the founders of economic science. ดูใน Eric Roll, A History of 
Economics Thought ( London : Faber & Faber, Ltd., 1973), p. 139-40,199-201.. และ Joseph A. 
Schumpeterไดกลาววาคณะคลาสสิกสเปนการเสนอแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมโดยมุงผลกําไรและประโยชนของผูบริโภคดังคํากลาวที่วา“…the chief merit of the 
classics in their dispelling…the naïve idea that economic activity in the capital society…the profit 
motives… the interests of consumers…”ดูใน Joseph A. Schumpeter,Can Capitalism Survive 
?(New York ; Harper & Row, Publishers, 1978), pp. 15-6. 
 



 

1. เปนแนวคิดดานปรัชญา ท่ีเปลี่ยนจากปรัชญาแนวคิดแบบนักบวชคริสต 
(canonical form) หรือปรัชญาแนวเทวะ(theology)มาเปนแนวคิดปรัชญาหัวกาวหนา 
(philosophic radicalism)  

2. เปนความกาวหนาดานความคิดทางเศรษฐศาสตรของชาวอังกฤษที่ตอ
ยอดจากแนวคิดของลัทธิพาณิชยนิยม 

3. การสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมืองในประเทศฝร่ังเศส โดยนักธรรม
ชาตินิยมหรือท่ีเรียกวา “ระบบธรรมชาตินิยม (the physiocratic system)” 

ประเด็นแรก เปนแนวคิดหรือลัทธิปรัชญาที่จะไมกลาวถึงในที่น้ี แตประเด็นท่ี
สองและที่สามเปนประเด็นความคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีจะกลาวถึงในบทน้ีและ
บทตอไป 

2. แนวคิดทางเศรษฐศาสตรการเมือง 

กอนจะนําเสนอแนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง ควรทําความเขาใจกับ
ความหมายของเศรษฐศาสตรการเมืองกอนในเบื้องตน มีนักเศรษฐศาสตรการเมืองให
ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองน้ีไวมากมาย เชน อดัม สมิธ ใหความหมายวา เปนศาสตรท่ี
นําเสนอเพ่ือใหรัฐและประชาชนภายในรัฐรํ่ารวยข้ึน Adam Smith, The Wealth of 
Nations เฮนรี จอรจ ใหความหมายวา เปนศาสตรท่ีสํารวจตรวจสอบกฎเกณฑการ
บริหารจัดการดานการผลิตและการกระจายความม่ังคั่งในการดํารงชีวิตของคนในสังคม 
และนักเศรษฐศาสตรการเมืองบางทานใหความหมายวาเปนศาสตรเพื่อการกระจาย
ความม่ังคั่งระหวางสมาชิกของสังคม เปนตน  

คําวาเศรษฐศาสตรหรือ Economy or Oeconomy ไดมาจากคําวา oikos ที่
หมายถึงบานเรือน(house) ผสมกับคําวา nomos ที่หมายถึงกฎระเบียบ(law) 
ความหมายดั่งเดิมของเศรษฐศาสตรจึงหมายถึงการบริหารบานเรือนที่ชาญฉลาด
และถูกตองตามกฎหมายเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน และ
ความหมายนี้ถูกขยายความเพิ่มข้ึนไปเปนการบริหารจัดการครอบครัวขนาดใหญ ซ่ึง
หมายถึงการบริหารจัดการรัฐ ความหมายแรกหมายถึงเศรษฐศาสตรเฉพาะสวนหรือ
เศรษฐศาสตรโดยคุณลักษณะเฉพาะตัว สวนความหมายที่สอง หมายถึงเศรษฐศาสตร
ท่ัวไปหรือเศรษฐศาสตรการเมือง( general or political economy) ดังท่ี Jean Jacques 
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เศรษฐศาสตรจึงหมายถึงการบริหารจัดการรัฐหรือประเทศที่ชาญฉลาด
และถูกตองตามกฎหมายเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิกทุกคนภายในรัฐหรือ
ประเทศ การบริหารประเทศที่ชาญฉลาด หมายความวา ผูบริหารประเทศตองมีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนหรือมองกาลไกล และตองมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป
ดวย การบริหารประเทศที่ถูกตองตามกฎหมาย หมายความวา ผูบริหารประเทศตอง
ไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนโดยผานตัวแทนของประชาชนหรือผูบริหารประเทศตอง
มาจากกระบวนการเลือกต้ัง น่ันเอง ในประเทศเยอรมันเรียกเศรษฐศาสตรการเมืองวา
เศรษฐศาสตรแหงรัฐหรือเศรษฐศาสตรแหงชาติ 

ปลายยุคกลางกฎหมายและคําสอนของนักบวชคริสตมีการผอนปรนและ
ยืดหยุนมากข้ึน  จนนําไปสูการเ ติบโตของลัทธิพาณิชยนิยม  (commercialism) 
ความกาวหนาและเติบโตดานเศรษฐกิจสวนน้ีไดทําลายอํานาจดานจิตวิญญาณ
หรืออํานาจของฝายศาสนจักร (ecclesiastic power) ที่หามหรือควบคุมแนวคํา
สอนเกี่ยวกับทางโลกลงจนหมดสิ้น และนําไปสูเสรีภาพทางความคิดที่เปนอิสระ
จากอํานาจของฝายศาสนจักร ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจหรือการเมือง 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเดิมถูกครอบงําโดยกฎหมายเทวะหรือกฎหมาย
นักบวชคริสต (canon law) ท่ีพยายามควบคุมราคาและหามการขูดรีดดอกเบี้ย ซ่ึงเปน
แนวคําสอนท่ีช้ีนําทางเศรษฐกิจในเรื่องของ “อะไรควรจะเปน (What ought to be )” 
แนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอแนวคิดของนักพาณิชยนิยมยุคเร่ิมแรกท่ียังตองการรักษาไว

                                                 
2Jean Jacques Rousseau, A Discourse on Political Economy 1755.  

มกราคม 2551 http://www.constitution.org/jjr/polecon.htm, 14 
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ดานความคิดทางการเมืองก็ไดปลดปลอยตัวเองเปนอิสระจากแนวคิดแบบเทว
วิทยา (theology) เชนเดียวกัน แนวคิดเหลาน้ี บางแนวคิดก็คาบเกี่ยวกับเน้ือหาทาง
เศรษฐศาสตร เปนตนวา แนวคิดของฌอง โบแดง (Jean Bodin) ซ่ึงไดรับการยอมรับวา
เปนนักเศรษฐศาสตรท่ีรูจริงคนหน่ึง แตบางแนวคิดก็เนนไปที่ทฤษฎีวาดวยรัฐ (theory of 
the state ) ลวนๆ เชน แนวคิดของ นิคโคโค มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli) เปนตน 

แนวคิดของนิคโคโค มาเคียเวลลี3 2.1  

นิคโคโค มาเคียเวลลี ( Niccoco Machiavelli) เกิดท่ีเมืองฟลอ
เรนซ ประเทศอิตาลี เม่ือป ค.ศ. 1469 ผลงานเขียนที่สําคัญ
คือ “ผูปกครองหรือมุขชน (The Prince)” และ “บทสนทนา 
(The Discourse or Discorsi)” มาเคียเวลลี เปนผูมีอิทธิพล
ทางความคิดในเร่ืองทฤษฎีวาดวยรัฐ เปนผูสังเกตและต้ัง
คําถามเกี่ยวกับสาเหตุการลมสลายของสังคมอิตาลียุคกลาง 

ซ่ึงเปนชวงเวลาที่อํานาจของฝาย อาณาจักรเขามาแทนอํานาจฝายศาสนจักร ในชวง
ปลายของยุคกลาง สังคมเต็มไปดวยการตอสูเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ การแยงชิง
อํานาจเปนไปอยางรุนแรงและปาเถื่อน ผูนําทางการเมืองใชอํานาจอยางไรมนุษยธรรม 

                                                 
3 รายละเอียดเพ่ิมเติมดูใน เสถียร หอมขจร และคณะ, ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2 (กรุงเทพฯ: สนพ. 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540 ) , น. 1-10. 
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มาเคียเวลลี เปนผูจุดประกายของการต้ังคําถามทางสังคมและการเมืองวิธีใหม 
และนําไ

ลิ้นปลอน
กลิ้งกลอ

อง มันเปน
แนวคิดท

งขามหลักการเร่ืองจริยธรรม ( ethics ) และไมตระหนักวา 
ปรัชญาส

จริยธรรม แนวคิดดังกลาวจึงไมสมควรยอมรับวาเปนทฤษฎีดานวิชาการ  
                                                

ปสูพัฒนาการทางการเมืองในยุคน้ัน มาเคียเวลลีไมเห็นดวยกับรัฐอุดมคติ ( 
ideal state) และแสดงทัศนะวา มีความแตกตางที่ยิ่งใหญระหวางความเปนคนที่เขา
เปนอยู กับความเปนคนที่เขาควรจะเปน (Man as he was and as he was to be) 
การมีคุณธรรมทามกลางหมูคนท่ีปราศจากคุณธรรมรังแตจะนําความฉิบหายมาให ผูนําท่ี
ชาญฉลาดตองคํานึงถึงความจําเปนมากอน (The end justifies the means.) 

ผูนําตองมีลักษณะสงางามนาเกรงขามเยี่ยงราชสีห และตองป
กมีเลหเหลี่ยมเพทุบายเอาตัวรอดแบบสุนัขจ้ิงจอก จึงจะเปนผูนําท่ีรักษา

อํานาจไวไดนาน พัฒนาการของสังคมเปนเพียงผลพวงของมหาบุรุษเทาน้ัน 

มาเคียเวลลี มองวาการรักษาอํานาจใหยาวนานที่สุดเปนส่ิงถูกต
ี่แตกแถวหรือแหวกแนวจากแนวคิดเร่ืองผูนําในอิตาลี ซ่ึงเปนยุคของการฟนฟู

ศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ซ่ึงอยูในชวงศตวรรษที่ 14 และ 16 ซ่ึงเปนชวงท่ีผานยุค
มืดของสมัยกลางมาแลว 

มาเคียเวลลี มอ
ังคมยอมข้ึนอยูกับหลักตรรกะ (rational) ท่ีวาดวยเรื่องเหตุและผล และความ

เปนจริงท่ีพิสูจนได (positive) ขณะท่ีแนวคิดประเด็นหลังน้ี กลับไปมีบทบาทและอิทธิพล
ตอความคิดทางเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตาม แนวคิดของมาเคียเวลลีก็ทรงอิทธิพลตอช้ัน
ปกครองอยูตราบเทาปจจุบัน อยางไรก็ตาม นักรัฐศาสตรบางทานกลับมองวา แนวคิด
ของมาเคียเวลลี ไมใชหลักปรัชญาหรือทฤษฎีทางรัฐศาสตร เปนแนวคิดท่ีฉาบฉวย จึงไม
ทรงคุณคาดานวิชาการ และมิใชบรรทัดฐานดานวิชาการเพราะขาดท้ังมโนธรรม และ

 
4
 E. Roll, op. cit., p. 87. 
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สเขียนหนังสือ
s six Livres la Republigue (1576) โบแดงเปน

ร

ัม
ระหวางคนกับพระเจา แล

ority)” และอํานาจน้ีตองเปน
อํานาจขอ

เร่ือง Le
นักเศรษฐศาสตรท่ีรูจ ิงคนหนึ่งขณะเดียวกันก็เปนคนสนใจ
เร่ืองปญหาของอํานาจรัฐ หลังจากท่ีอํานาจของฝายศาสน
จักรไดลมสลายลง โบแดงสนใจเร่ืองสงครามศาสนา ปญหา
การตอสูของชนช้ันและของกลุมตางๆ โบแดงใหความสําคัญ
ของอํานาจฝายอาณาจักรมากกวาฝายศาสนจักรและ เปน
พันธระหวางคนกับคนแทนที่จะเปนความสัมพันธ
ะการปฏิบัติหรือความเปนจริงทางสังคมยอมดีกวาคํา

สอน (… the relation of man to man, instead of the relation of man with God, the 
foundation of social Example is batter than precept.)  

โบแดงเปนผูวาง “ทฤษฎีความจําเปนที่ตองมีอํานาจอธิปไตยสวนกลาง 
(the theory of the need for a central sovereign auth

ผูสรางหลักการความส

งฝายอาณาจักรท่ีเปนรัฐอธิปตยสมัยใหม (the modern sovereign state) รัฐ
อธิปตยตองเปนศูนยรวมของกฎหมายและระเบียบทั้งมวล กฎหมายเทวะและกฎหมาย
ธรรมชาติมีขอบเขตกวางเกินไปที่จะนํามาบังคับใชกับอํานาจรัฐ แนวคิดน้ีช้ีใหเห็น
วา โบแดงตระหนักถึงอันตรายจากการใชอํานาจที่ปราศจากขอบเขต ประชาชนตองมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน การคาเสรีจะนําประโยชนมาใหรัฐ ในสังคมตองมีปฏิภาคปทัสฐาน 
(anti- thesis) ระหวางรัฐกับสังคม และโบแดงนําเสนอทฤษฎี “การใชอํานาจรัฐกับบาง
สถานที่เหมาะสําหรับบางเร่ือง (Some place for consent of subjects to the 
actions of authority)” 
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2.3  เซอร ฟรานซิส เบคอน 

เซอร ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) เปนผู
วางรากฐานดานปรัชญาท่ีเปนวิทยาศาสตร ใชวิธีคนหาความ
จริงเชิงตรรกะ จากวิทยาศาสตรธรรมชาติแลวนําไปศึกษา 
มนุษยและชุมชนของมนุษย เบคอนมองวาศาสนาเปน
เครื่องมือของรัฐที่เขมแข็ง สถาบันกษัตริยคือ สถาบัน
ธรรมชาติ การเชื่อฟงกษัตริยเปนหนาที่ตามธรรมชาติ 
เบคอนไดนําหลักคําสอนเร่ือง โองการกษัตริยหรือพระบรม
ราชโองการ และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยข้ึนมาถก

อภิปรายกลาวอาง และแนวคําสอนดังกลาวก็เปนท่ียอมรับ โดยเฉพาะในเรื่องของ
บทบาทและหนาท่ีของกษัตริย โดยใหแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองน้ีวา 

- พระมหากษัตริยมีบทบาทและหนาที่ในการเปนศาลสูง 

- พระมหากษัตริยจะไมถูกฟองรอง ตัดสิน หรือรับผิดทางกฎหมาย 

- พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูเหนือการขัดแยงของสังคม 

นับเปนคําสอนของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยสมบูรณแบบ เปนแนวคําสอนที่
ใหอํานาจกษัตริยเขามาแทนที่อํานาจขุนนางศักดินา (feudalism) เปนแนวคําสอน
เพ่ือลมอํานาจสถาบันหลักของสังคมยุคกลางซึ่งไดแกสถาบันขุนศึกศักดินาและสถาบัน
คริสตจักร 

2.4.  โทมัส ฮอบส  

โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) เขียนเร่ือง Leviathan 
เปนแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนการปกครองระบอบ
กษัตริย โดยกษัตริยมีอํานาจเบ็ดเสร็จหรือระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยแสดงทัศนะวา การ
เปนรัฐอธิปตยตองเชื่อฟงองคอธิปตย แมกษัตริยจะไม
เ ป น เ จ า ข อ ง อํ า น า จ รั ฐ ทั้ ง ม ว ล  แ ต ต อ ง มี
สมบูรณาญาสิทธิราชย อํานาจบนโลกหรืออํานาจทาง
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ฮอบสคัดคานและไมเห็นดวยกับหลักเทวสิทธิ (divine right) หรือโองการสวรรค 
(divine authority) ซ่ึงเปนอํานาจของฝายศาสนจักร โดยแสดงทัศนะวาหลักเทวสิทธิ
หรือโองการสวรรคตองเปนหลักบนสวรรค แตบนโลกผูปกครองตองเปนองค
อธิปตย ความคิดของฮอบสนําไปสูการสถาปนาอํานาจสวนกลางใหเขมแข็งข้ึน ซ่ึงเปน
ผลเช่ือมโยงจากผลประโยชนท่ีไมลงตัวของสังคม และพลังทางเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
อยางรวดเร็ว 

ฮอบสมองวาการเติบโตของสังคมรูปแบบใหม จะทําใหปจเจกชน (individual) 
ถูกครอบงําโดยประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนตนของบุคคลจะเชื่อมโยงจากอดีตสู
ปจจุบันและในอนาคตขางหนา โดยเหตุน้ี ปจเจกชนจะยอมรับรัฐอธิปตยก็เม่ือเขามี
ประโยชนสวนตน โดยธรรมชาติแลว ปจเจกชนจะกลัวรัฐอธิปตย แตที่ยอมอยูใต
อํานาจรัฐอธิปตยเพราะประโยชนสวนตนดังกลาว แนวคิดเหลาน้ีปรากฏในหนังสือ 
Leviathan และฮอบสช้ีใหเห็นวา รัฐท่ีมีอํานาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย จะทําใหวิถี
ชีวิตของปจเจกชนดีกวายุคโบราณ และฮอบสมองวา รัฐมีหนาที่ปกปองผลประโยชน 
และทรัพยสินสวนบุคคล และทรัพยสินเปนตัวกําหนดฐานะของบุคคล ปจเจกชน
หรือบุคคลมีหนาที่เสียภาษีตามฐานะของเขา ภาษีที่จัดเก็บตองคิดเปนสัดสวนตอ
ทรัพยสินที่เขาถือครองอยู ใครมีทรัพยสินมากก็เสียภาษีมาก ใครมีทรัพยสินนอย
ก็เสียภาษีนอย แนวคิดดังกลาวจึงเปนหลักการของ “การเสียภาษีโดยยึดหลัก
ความสามารถ หรือ ability-to-pay principle” ในปจจุบันซ่ึงหมายถึงความสามารถในการ
มีเงินได (income) ทรัพยสิน (capital) และการใชจาย (consumption)  

ใน Leviathan ยังเนนคําสอนในเรื่อง “ศูนยกลางอํานาจรัฐ” ขณะเดียวกันก็เปน
ยุคเร่ิมตนของ “ลัทธิประโยชนนิยม (utilitarianism)” 
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2.5  จอหน ล็อก 

 จอหน ล็อก (John Locke) ผสมผสานแนวคิดดานปรัชญาของลัทธิสตอยอิกส 
(Stoics) ลัทธิเอพิคิวเรียน (Epicurian) แนวคิดท่ีปรากฏในกฎหมายโรมันรวมทั้งหลักคํา
สอนของนักบวชคริสตในเร่ืองของความยุติธรรมตามธรรมชาติ เหลาน้ีรวมเขาดวยกัน 
จอหน ล็อก มีประสบการณดานการคาจากการเปนผูบริหารทรัพยสินประเทศอาณานิคม
ของอังกฤษ เขาแสดงทัศนะวา การเกิดสมาคมการคาก็เพื่อประโยชนทางการคา
รวมกัน บริษัทคือรูปแบบขององคกร ประเทศและการปกครองก็เปนรูปแบบ
องคกรรูปแบบหน่ึง การปกครองรูปแบบตางๆ ก็เปนเพียงการจัดองคกรรูปแบบ
หน่ึงเทาน้ัน 

 ในเร่ืองเสรีภาพ ล็อก กลาววา เสรีภาพของบุคคลจะถูกจํากัดทันที เม่ือคน
อื่นครอบครองประโยชนอยู การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และความปลอดภัยเปน
หนาท่ีหรือส่ิงท่ีรัฐตองหยิบยื่นใหกับประชาชน ปรัชญาของล็อกเนนจุดเริ่มตนของ
ลัทธิเสรีนิยม (liberalism) และในทางเศรษฐศาสตรคือ ลัทธิทุนนิยม (capitalism)  

3. การขยายตัวของทุนนยิมอุตสาหกรรม 

3.1 พัฒนาการของทุนนิยมอุตสาหกรรม 

 ส้ินศตวรรษที่ 17 การควบคุมวิถีทางเศรษฐกิจก็ส้ินสุดลง ความกาวหนาของ
ลัทธิปจเจกชน (individualism) นําไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม (modern 
industry) เสรีภาพจากท่ีเคยถูกลามโซตรวนโดยอํานาจรัฐก็ถูกปลดปลอยเมื่อส้ินศตวรรษ
ท่ี 17 น้ีเชนกัน  

ประเทศอังกฤษยกเลิกขอจํากัดดานอุตสาหกรรมหลายอยาง เปนตนวา ยกเลิก
การควบคุมคาจาง ยกเลิกการควบคุมผูคารายใหม และยกเลิกเง่ือนไขการผลิตบางอยาง 
ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองมาจากการขยายตัวของการผลิต และโรงงานใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย 
ระบบ gilds or guilds ซ่ึงเปนมรดกตกทอดการผลิตและการควบคุมการผลิตรูปแบบเกา
ต้ังแตยุคโรมัน และทรงอิทธิพลอยูในศตวรรษที่ 14 และ15 ถูกแทนท่ีโดยบริษัทอาณา
นิคมขนาดใหญในยุคสมัยพาณิชยนิยม และบริษัทเหลาน้ีก็กลายมาเปนบรรษัททุนนิยม
ใหม ท่ีทําหนาท่ีท้ังการผลิตและผูคาสงขนาดใหญ ดําเนินธุรกิจท้ังภายในประเทศและ
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การควบคุมการคาระหวางประเทศของรัฐลดบทบาทลง ลัทธิปกปองการคา 
(protectionism) ไดเขามาแทนท่ี และถูกนํามาใชหลากหลายรูปแบบ เปนตนวา การต้ัง
กําแพงภาษีสินคานําเขา (tariff) การจํากัดโควตาการนําเขา (import quota) การ
ควบคุมคุณภาพสินคานําเขา (quality control) และอื่นๆ การที่รัฐลดบทบาทควบคุม
บริษัทลง ทําใหเกิดอํานาจการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญขณะเดียวกัน พอคาอิสระก็
เกิดข้ึนมากมายที่รูจักในชื่อของ inter-lopper หรือ free traders มีการจัดต้ังองคกร
การคาระหวางประเทศข้ึนมาเพื่อควบคุมการคาระหวางประเทศ ประเด็นเหลาน้ีทําให
บริษัท The Eastland Company สูญเสียอํานาจทางการคายานทะเลบอลติกในปลาย
ศตวรรษที่ 17 บริษัท The Merchant Adventurers สูญเสียอํานาจผูกขาดการคาเส้ือผา
ในพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตในป 1689 หลายบริษัทไดรับชะตากรรมเดียวกัน ยกเวนบริษัท 
The East India Company ท่ีคงอํานาจผูกขาดไวไดนานที่สุด แตทายสุดก็สูญเสียอํานาจ
การคาในศตวรรษที่ 19 

การที่รัฐบาลลดบทบาทการแทรกแซงธุรกรรมทางเศรษฐกิจลงทําใหอํานาจ
ผูกขาดการคาของบริษัทใหญบางบริษัทหายไป การแขงขันทางการคามีมากข้ึน และ
นําไปสูการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่ งเปนท่ีมาของการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมในตนศตวรรษที่ 18 ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหอุตสาหกรรม
ใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน อุตสาหกรรมถานหิน ทองเหลือง ทองแดง และการทําตะปู 
เปนตน และอุตสาหกรรมเหลาน้ีก็อยูในมือของนายทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมนํามาซ่ึง การผลิตเครื่องจักรกลเพื่อใชในการผลิตแทนแรงงาน 
รวมตลอดถึงการนําพลังงานนํ้าและพลังงานลมเขามาชวยในการผลิต น้ีคือการ
เร่ิมตนของอุตสาหกรรมยุคใหม ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมการผลิตสินคาชนิดหน่ึงและไดสินคา
อีกชนิดหน่ึงซ่ึงเปนผลพลอยได (by-product) ตามมา รูปแบบและวิธีการผลิตใหมๆ ถูก
นํามาใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมหลอมโลหะ และอุตสาหกรรมทอผา 
นวัตกรรมการผลิต (innovation) และเทคโนโลยีการผลิต (technology) ท่ีเกิดข้ึน ได
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ผลพวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมกอใหเกิดนักอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย 
รวมทั้งการเกิดข้ึนของชนชั้นแรงงานภาคอุตสาหกรรมและระบบศักดินาเดิมก็ถูกกลืน
หายไป ท่ีดินถูกนําไปใชเพ่ือการคา การผลิตทางการเกษตรเปนการผลิตในเชิงพาณิชย 
เปนการผลิตเพ่ือแสวงหาประโยชนจากท่ีดินใหมากท่ีสุด ขณะเดียวกันชาวนาก็เปนกลุม
ผูบริโภคภายในประเทศที่เปนตลาดใหญท่ีสุด กอนท่ีจะขยายตลาดไปยังตางประเทศ 
คาจางแรงงานไมไดกําเพดานใหสูงหรือตํ่า แตใหข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน
ของแรงงาน (demand for and supply of labour) และนําไปเทียบกับอุปสงคและ
อุปทานของทุน (demand for and supply of capital) เปนพัฒนาการทางความคิดท่ี
แตกตางจากสมัยพาณิชยนิยมท่ีตองกดคาแรงใหตํ่าเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ 

พัฒนาการของทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเห็นไดชัดเจนอีกรูปแบบหน่ึงคือ การ
ตอรองคาจางระหวางแรงงานและนายทุน (wage bargaining) ซ่ึงทําใหแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมตองอยูภายใตสนธิสัญญาแรงงาน (labour contract) สนธิสัญญา
ดังกลาวทําใหแรงงานถูกกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ แตก็จําเปนตองขายแรงงานเพื่อความอยู
รอด ในขณะท่ีนายทุนผูผลิตไมใหความสําคัญกับแรงงานมากนัก เพราะมีทุนและ
เคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตทดแทนแรงงานได ทุนนิยมอุตสาหกรรมจึงนํามาซ่ึงปญหา
แรงงานใหมๆ มากมาย 

3.2  แนวคิดของเซอร วิลเลียม เพตตี 

 3.2.1  พัฒนาการทางความคิดกอนทุนนิยมอุตสาหกรรม 

เซอร วิลเลียม เพตตี (Sir William Petty) ถูกกลาวถึงในฐานะ
เปนผูสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมือง (the founder of political 
economy) ขณะเดียวกันก็เปนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษยุค
แรกท่ีวางรากฐานระบบคลาสสิกส (classical system) เพตตีเกิด
ในป 1623 เปนบุตรชางทอผาท่ียากจนในเมืองแฮมเชอร 
(Hampshire) เปนผูผานประสบการณมามากมาย เคยเปนเด็ก
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กอนยุคเพตตี แนวคิดทางเศรษฐศาสตรสอดรับการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ การ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ การเปลี่ยนแปลงจากบทบาทดานการคา (trade) มา
เปนการผลิต (production) และจากความสัมพันธระหวางพอคา (merchant) กับ
นักการเงิน (financier) มาเปนความสัมพันธระหวางทุน (capital) กับแรงงาน 
(labour) และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ สาระสําคัญเร่ืองแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ี
เกี่ยวกับปญหาของราคา (price) และมูลคา (value) ซ่ึงแนวคิดเร่ืองน้ีแตกตางจาก
แนวคิดสมัยอริสโตเติลเร่ือยมาจนถึงยุคกลาง ซ่ึงเปนชวงสมัยของการเนนเร่ืองความ
ยุติธรรม (justice) คือตองมีความยุติธรรมเทาเทียมกันระหวางผูซ้ือและผูขายเมื่อการ
แลกเปลี่ยนเกิดข้ึน ประเด็นดังกลาวเปนหลักคําสอนเรื่องราคายุติธรรม (just price) สมัย
ยุคกรีก และยุคกลาง 

สมัยยุคพาณิชยนิยมเร่ิมต้ังคําถามไปที่ราคา (price) วาเปนมรรควิถีท่ีนําไปสู
ความม่ังคั่งของประเทศ ความม่ังคั่งคือทุนทางพาณิชย (commercial capital) ท่ีอยูในรูป
ของเงินตรา (money) และคําตอบคือ ตองขายใหไดกําไร กําไรคือความไดเปรียบดาน
การคากับตางประเทศ การคาขายตองซ้ือถูกขายแพง ยุคสมัยน้ีจึงเปนยุคความสัมพันธ
ระหวางเงินตรา (money) และราคา (price) 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมทําใหการผลิต (production) เขามาแทนการคา 
(trade) กระบวนการผลิตนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีทางสังคม การผลิต 
(production) สรางความม่ังคั่งใหประเทศได โดยไมจําเปนตองไปกระตุนการคาระหวาง
ประเทศ ระบบคลาสสิกสไดหยิบยกเร่ืองความม่ังคั่งและมูลคาข้ึนมาถกปญหาอภิปราย
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ในประเทศอังกฤษก็ถือกําเนิดนักคิดที่เปนผูวางรากฐานระบบคลาสสิกส
ที่สําคัญคนหนึ่ง ทานผูน้ันคือ เซอร วิลเลียม เพตตี (Sir William Petty) เพตตีมี
แนวคิดเร่ืองปรัชญาการเมืองแบบเดียวกับ ฮอบส แตวิธีการนําเสนอแตกตางกัน เพ
ตตีจะนําเสนอโดยยกประเด็นปญหาเศรษฐกิจข้ึนมาวิเคราะห แลวเช่ือมโยงไปสูการ
วิเคราะหปญหา การเมืองและสังคม การนําเสนอปญหาความมั่งคั่ง ( wealth ) และมูลคา 
(value) ของเพตตี นําไปสูการปฏิวัติลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม 

 3.2.2 ทัศนะตอการคลังรัฐบาล 

 การคลังรัฐบาล (state finance ) เดิมรัฐมีรายไดจากระบบศักดินา (feudal 
system) ซ่ึงเปนรูปแบบการแบงรายไดจากเจาผูครองท่ีดิน (landlord) ตอมาไดเปลี่ยนมา
เปนระบบจัดเก็บภาษีแหงชาติแทน เม่ือการคาระหวางประเทศมีบทบาทเพิ่มข้ึน และ
มองวา นโยบายรายไดและรายจายของภาครัฐจะเปนตัวกําหนด การขยายตัวหรือ
หดตัวทางเศรษฐกิจ และน่ีคือประเด็นท่ีมาของการต้ังคําถามเรื่องมูลคา (value) และ
ความม่ังคั่ง (wealth) 

 ในหนังสือ Treatise on Taxes ไดกลาวถึงแหลงท่ีมาของรายไดและรายจาย
ของรัฐบาล และไดพูดถึงมรรควิถีที่ดีที่สุดที่จะทําใหคนหนึ่งไดเพ่ิมข้ึนและอีกคน
หน่ึงไดลดลง (the best means of raising the one and disbursing the other) 
แนวคิดน้ีไปสอดคลองกับแนวคิดของวิลเฟรโด พาเรโต เร่ืองจุดเหมาะสมของพาเรโต
(Pareto optimality) ท่ีวา “สวัสดิการของคนหนึ่งดีข้ึน สวัสดิการของอีกคนหน่ึงตองไม
เลวลง (The welfare of one is better off, and that of no one is worse off.)”เพตตีเห็น
ดวยกับโทมัส มุนในหลักการท่ีวา “การจัดเก็บภาษีเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได (taxation 
is inevitable)”ตราบใดที่ยังมีรัฐ การจัดเก็บภาษีตองคงอยูควบคูกับการมีรัฐ การ
จัดเก็บภาษีจึงเปนนิรันดร และไมสามารถหลีกเลี่ยงได” แตผูนําหรือผูปกครอง (the 
prince) ตองไมฟุมเฟอย และไมควรอางเหตุฉุกเฉินท่ียังไมเกิดข้ึน เพ่ือเปนขออางเพิ่ม
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 การใหบริการดานสาธารณูปโภค 
 การปองกันประเทศ  
 การบริหารงาน  
 กระบวนการยุติธรรม และ 
 รายจายดานการศาสนา ( Pastorage of men’s souls)  

 เพตตีไมเห็นดวยกับรายจายดานการสงครามและรายจายในการดูแลบุคคล
สวนเกินท่ีมิใชพลเมืองของอังกฤษหรือชาวอังกฤษที่อยูนอกประเทศ เพตตีสนับสนุน
รายจายสําหรับบุคคลท่ีวางงาน และผูเกษียณอายุ เพราะเปนบุคคลท่ีไมสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานได 

 ทัศนะของเพตตีตอการเพิ่มรายไดหรือการเก็บภาษีของรัฐเปนไปในแนวทาง
เดียวกับปรัชญาของฮอบส เขาแสดงออกอยางชัดเจนในเรื่องผลประโยชนของปจเจกชน 
(individual self-interest) และเคารพในทรัพยสินของบุคคลอยางสูงเพราะ ทรัพยสินเปน
ตัวกําหนดฐานะของบุคคล การมีรัฐก็เพื่อปกปองทรัพยสินของบุคคล และบุคคลก็
มีหนาที่เสียภาษีใหกับรัฐ ภาษีที่แตละบุคคลเสียก็ใหคิดเปนสัดสวนตอทรัพยสิน
ของบุคคลนั้นๆ ใครมีทรัพยสินมากก็เสียภาษีมาก ใครมีทรัพยสินนอยก็เสียภาษี
นอย ทรัพยสินสวนบุคคลจึงเปนผลประโยชนที่ประชาชนพึงพอใจภายใตการ
ปกปองของรัฐ ( “ The state exists to protect the individual’s property , and the 
individual has to be prepared to contribute towards the expenses of the state. 
That contribution should be in proportion to the property, benefits of which the  
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 3.2.3 ทัศนะตอการเชา 

 เพตตีวิเคราะหการจัดเก็บภาษีจากคาเชา (rent) และเสนอใหมีการจัดเก็บภาษี
จากผูมีรายรับจากคาเชาทุกรูปแบบ การวิเคราะหการจัดเก็บภาษีและผลตกกระทบหรือ
ภาระภาษีของเพตตี นําไปสูการถกอภิปรายเร่ือง ทฤษฎีมูลคา (theory of value) 
นอกจากนี้เพตตียังไดวิเคราะห ทฤษฎีมูลคาและคาจาง ทฤษฎีกําไรหรือสวนเกิน 
ทฤษฎีคาเชา ทฤษฎีมูลคาที่ดิน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย และทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศ 

 เพตตีใหความสําคัญกับแรงงานมาก และมองวาแรงงานเปนแหลงที่มา
ของความมั่งคั่งของประเทศ โดยกลาววา “แรงงานคือพอและเปนที่มาของความ
มั่งคั่ง ขณะที่ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูกคือแม (Labour is the father and active 
principle of wealth, as lands are the mother)”7 ความม่ังคั่งท้ังหลายท้ังปวงจึงลวน
เปนผลพวงของแรงงาน การผลิตยุคใหมตองมีการแบงงานกันทํา เพ่ือกอใหเกิดความ
ชํานาญงานในการผลิตสาขาตางๆ  

                                                 
5
 Ibid, p. 102. 

6 Ibid, p. 102. 
7
 Ibid, p. 104. 
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 ในเร่ืองของคาเชา (rent) เพตตีมองวาคาเชาคือสวนตางของผลผลิตที่
ผลิตไดหักออกจากสวนของแรงงานผู ผลิตที่ตองนําไปแลกกับอาหาร 
เครื่องนุงหม และสิ่งจําเปนอื่นๆ น่ีคือท่ีมาของการวิเคราะหสวนเกิน (surplus) และ
เปนตนกําเนิดการวิเคราะหมูลคา (value) ท่ีเปนระบบ 

4. แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรการเมืองกับพัฒนาการของทุนนิยม
อุตสาหกรรม 

 คร่ึงแรกของศตวรรษที่ 18 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในประเทศอังกฤษ
พัฒนาขึ้นมาอยางเห็นไดชัด มีปราชญเมธีท่ีนําเสนอในเร่ืองน้ีมากมาย โดยเฉพาะบุคคล
ท่ีเดินตามแนวคิดของเพตตี เชน จอหน ล็อก เซอร ดัดเลย นอรธ จอหน ลอว เดวิด ฮูม 
วิชารด แดนติลลอน และ เซอร เจมส สจวต เปนตน 

4.1  แนวคิดจอหน ล็อก 

จอหน ล็อก (John Locke) เขียนเรื่อง Some Considertions 
of the Conseguences of Money (1690) และ Two Treatises 
concerning Government (1690) ล็อกเปนผูอธิบายเช่ือมโยง
ทางแนวคิดของนักพาณิชยนิยมกับทฤษฎีของเพตตีไดดีท่ีสุด 
ยกเวนในสวนที่วาดวยการคาระหวางประเทศ ล็อกจะมีทัศนะ
แตกตางออกไปอยางเห็นไดชัดเจนล็อกไดหยิบยกทฤษฎีเร่ือง 
คาเชา อัตราดอกเบี้ย และเงินตรา ของเพตตีข้ึนมาวิเคราะห

ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและไดวิเคราะหลงไปในรายละเอียดมากกวาท่ีเพตตี
วิเคราะหไวโดยเฉพาะการวิเคราะหการเพ่ิมข้ึนและลดลงของราคา การลดอัตราอกเบี้ย 
และการเพิ่มข้ึนของเงินตรา 

ทัศนะตอคาเชา  

 ล็อกมองวา คาเชาคือสวนเกิน (surplus) และมองวาทําอยางไรจึงจะทําให
เงินตรามีประสิทธิผล (productivity) ในการผลิต หรือกอใหเกิดผลผลิตเชนเดียวกับท่ีดิน 
และสรุปวา คนที่มีที่ดินมากเกินกําลังการผลิตของตัวเอง จะนําที่ดินไปใหคนอื่น
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ทัศนะตอมูลคา  

 ล็อกมองวาแผนดิน (the earth) เปนของทุกคน ทรัพยที่เอกชนแตละคน
ไดมาลวนเกิดจากแรงงานของพวกเขาและสวนหน่ึงเปนบําเหน็จที่ธรรมชาติ
กํานัลใหมา ปจเจกชนหรือบุคคลแตละคนควรถือทรัพยสินเปนจํานวนเทาท่ีตัวเองจะ
ดูแลรักษาได การถือครองที่ดินก็เชนกัน ตองถือไวเปนจํานวนเทาท่ีตัวเองจะทําการผลิต
หรือเพาะปลูกได แรงงานคือแหลงที่มาของมูลคาที่สําคัญที่สุด มูลคาของผลผลิต
จากที่ดินเกือบทั้งหมดมาจากแรงงาน สวนที่เหลือเปนของกํานัลจากธรรมชาติ 

ทัศนะตอเงินตรา  

 ล็อก เนนหนาท่ีของเงินในการเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of 
exchange) และอธิบายวา ถาอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระดับราคาจะเพิ่มข้ึนเมื่อปริมาณ
เงินเพิ่มข้ึน ราคา (price) จะถูกกําหนดโดยปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบ
เศรษฐกิจ ฉะน้ันปริมาณเงิน จํานวนผูซ้ือและผูขาย จะไปกําหนดราคาตลาด 
(market price) ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในตลาดเพียงปจจัยเดียวก็เพียงพอที่จะ
กําหนดมูลคาของสินคาได เม่ือปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงจะไปมีผลกระทบตอราคา 
กลาวคือถาปริมาณเงินเพิ่มข้ึนจะทําใหระดับราคาเพิ่มข้ึน และถาปริมาณเงินลดลง ระดับ
ราคาก็จะลดลงดวย ราคาจึงถูกกําหนดโดยปริมาณเงิน จํานวนผูซ้ือ และผูขาย 

ทัศนะตอการคาระหวางประเทศ  

 ล็อกมีทัศนะตอการคาระหวางประเทศวา การคากับตางประเทศตองมีปริมาณ
เงินเพียงพอ และตองมีมากกวาประเทศคูแขงทางการคา ราคาสินคาทุกชนิดเม่ือรวมกัน
แลวตองเทากับมูลคาทองคําแทงท่ีมีอยู ถาประเทศมีปริมาณเงินนอยกวาประเทศ
คูแขงทางการคา ราคาสินคาของประเทศคูแขงจะถูกกวา ซ่ึงเทากับเปนการบังคับ
ใหขายถูกซ้ือแพง ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบดุลการคา 
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4.2  แนวคิดของ เซอร ดัดเลย นอรธ 

เซอร ดัดเลย นอรธ ( Sir Dudley North) เขียนเรื่อง 
Discourses upon Trade ช่ือเต็มคือ Discourses upon Trade 
; principally directed to the cases of the Interest, 
Coynage, clipping, increase of Money (1691) นอรธมี
แนวคิดหลายๆ เร่ืองแบบเดียวกับล็อก โดยเฉพาะการอธิบาย
ความสัมพันธ ของแนวคิดนักพาณิชยนิยมเชื่อมโยงกับทฤษฎี
ของเพตตี 

นอรธใหความสําคัญกับการคาเสรี (free trade) คัดคานลัทธิปกปองการคา 
(protectionism) นอรธมองวาโลกทั้งหมดเปนหนวยหน่ึงทางเศรษฐกิจ ประเทศ
หน่ึงประเทศใดก็เปนหนวยหนึ่งทางเศรษฐกิจของโลกเชนเดียวกัน การคาไมมีใคร
ไมตองการกําไร เพราะไมมีพอคาคนใดประกอบอาชีพอยูไดโดยไมมีกําไร จะเห็นวาเปน
ทัศนะที่สอดคลองกับแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจในขณะนั้นจึงเปนแนวคิดท่ีมี
อิทธิพลในทางทฤษฎีท่ียิ่งใหญ 

ทัศนะตอคาเชา 

นอรธ หยิบยกเร่ืองคาเชา (rent) ดอกเบี้ย (interest) และเงินตรา (money) ของ
เพพตีข้ึนมาวิเคราะหปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และกลายมาเปนประเด็นสําคัญของ
การถกอภิปรายปญหาในขณะนั้น นอรธคัดคานการออกกฎหมายมาควบคุมอัตรา
ดอกเบี้ย โดยมองวาอัตราดอกเบี้ยจะสูงหรือตํ่าเปนผลเชื่อมโยง (consequence) 
มิใชสาเหตุของปริมาณเงินที่นําออกมาใชจายมากหรือนอย แตการขยายตัวของ
การคาจะทําใหปริมาณเงินเพ่ิมข้ึน สงผลใหอัตราดอกเบี้ยลดลง และอัตราดอกเบี้ย
จะลดลง ถามีผูใหกูจํานวนมากกวาผูขอกู อัตราดอกเบี้ยตํ่าจะไมทําใหเกิดการคา ในทาง
กลับกันการเพิ่มข้ึนของการคาจะทําใหปริมาณเงินที่มีอยู (stock) เพิ่มข้ึน และ
อัตราดอกเบี้ยจะลดลง นอรธเห็นดวยกับมุนในการนําเอาโลหะมีคาออกมาหมุนเวียน
ทําการคากับตางประเทศ ปริมาณเงินท่ีไดจากตางประเทศหรือไดมาจากเหมือง
ภายในประเทศ ถามีมากเกินความตองการเพื่อการคา มันก็เปนเพียงผลิตภัณฑ
ธรรมดาๆ ชนิดหน่ึงเทาน้ันเอง 
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ทัศนะตอทุน 

นอรธเรียกทุน (capital) วาหุน (stock) จึงเปนบุคคลแรกที่มีแนวคิดที่
ชัดเจนที่สุดในเรื่องของทุน นอรธเสนอใหออกหุนทางการคา (stock-in-trade) โดยให
บุคคลที่ไมมีความสามารถในการใชทุนหรือหุนของเขา หรือบุคคลท่ีมีความกังวลในการ
ใชทุนหรือหุนของเขา ใหพวกเขาเหลาน้ีออกหุนมา แลวใหพอคาหรือผูท่ีตองการทุนมา
ทําการคากูยืมเพ่ือนําไปทําการคา การใหกูหุนมีลักษณะเชนเดียวกับการใหเชาที่ดิน 
ผูใหกูจะไดรับอัตราดอกเบี้ย (interest) เชนเดียวกับเจาของที่ดินที่ไดรับคาเชา 
(rent) จากการใหเชาที่ดิน ขุนนางท่ีดินหรือเจาผูครองที่ดิน (landlords) และ “เจาผู
ครองหุน (stock lords)” จึงไมมีความแตกตางกัน และ นอรธกลาววา “ไมมีใครร่ํารวย
โดยถือครองทรัพยสินทั้งหมดในรูปของเงินตรา(No one could get rich by having 
all his possessions in the form of money)” บุคคลจะมั่งคั่งเพ่ิมข้ึนเม่ือนําทรัพยสิน
ที่ครอบครองอยูไปใหเชา หรือไมก็นําไปทําการคา น่ันคือ บุคคลตองนําเงินไปทํา
กําไร 

ทัศนะตออัตราดอกเบี้ย 

นอรธ ใหทัศนะวา อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเม่ือมีผูใหกูมากกวาผูกู และอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าจะไมทําใหเกิดการคา และถาการคาขยายตัวเพิ่มข้ึนจะทําใหปริมาณเงิน 
(หุน) เพ่ิมข้ึน นําไปสูการลดลงของอัตราดอกเบี้ย 

ทัศนะของนอรธและล็อกแทบจะไมมีความแตกตางกัน เพราะทั้งคูหยิบ
ยกเอาทฤษฎีของเพตตีเร่ือง คาเชา อัตราดอกเบี้ย และเงินตราข้ึนมาวิเคราะห 
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4.3  แนวคิดของจอหน ลอว 

จอหน ลอว (John Law) มีช่ือเสียงดานนักธุรกิจมากกวาท่ีจะ
เปนนักเศรษฐศาสตร แตทฤษฎีเงินตรา (theory of money) 
ท่ีลอววิเคราะห นับวามีเน้ือหาสาระและเปนแนวคิดท่ีนักการ
เงินสมัยตอมาตองนําไปตีความและพัฒนา ลอวจึงเปนผูสราง
คุณูปการใหกับทฤษฎีการเงิน 

 

ทัศนะตอเงินตรา 

ลอวไมเช่ือวาเงินกระดาษ (paper money) หรือธนบัตรจะมีมูลคาเทากับเงิน
โลหะ (metallic money) เงินตราเปนเจาของแหงพลังอํานาจ ปริมาณเงินที่
หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจจะนําไปสูการจางงาน (…money possesses an 
active power and that a good supply of it is necessary in order to create 
employment) ทัศนะตอเงินตราของลอวเปนแนวคิดแบบเดียวกับนักพาณิชยนิยม โดย
เห็นวาถามีสวนเกินจากการสงออกจะทําใหปริมาณเงินภายในประเทศเพ่ิมข้ึนและใหนํา
เงินโลหะไปเก็บในทองพระคลัง แลวนําเงินกระดาษออกมาหมุนเวียนแทน และ
ขอเสนอของลอวก็ถูกนําไปใชในเชิงปฏิบัติ ลอวตองการใหรัฐมีสตอกของสมบัติ 
(treasure) จึงเสนอใหนําธนบัตรออกมาใช และเก็บโลหะเงินและทองคําไวในพระคลัง
สมบัติ 

แนวคิดของลอวเปนท่ีมาของแนวคิดสํานักธรรมชาตินิยม (physiocrats) โดย
กลาววา ปญหาเงินเฟอจะทําใหธุรกิจลมละลายได และสิ่งที่เหลือคือที่ดิน(land) 
ฉะน้ัน ตองปรับปรุงหรือเพิ่มวิสาหกิจการเกษตรใหมากขึ้นซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอ
นักคิดฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 18  

ลอวเปนผูสถาปนา “ทฤษฎีมูลคาความรูสึก (subjective theory of value)” 
โดยกลาววา ไมมีอะไรมีมูลคา ถาไมนําส่ิงน้ันไปใชประโยชน เงินตราก็เชนกัน จะมี
มูลคาก็ตอเมื่อมีการนําไปใช (Nothing has any value except for the use to which 
one put it. The same is true of money commodity, even in relation to its monetary 
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4.4  แนวคิดของเดวิด ฮูม 

เดวิด ฮูม (David Hume) เปนท่ีรูจักในฐานะนักปรัชญา แต
ผลงาน  ดานเศรษฐศาสตรก็ เปนท่ียอมรับ  และถือเปนนัก
เศรษฐศาสตรกอนสมัยสมิธ (pre- Smithian economist) ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคนหนึ่ง ฮูมเขียนเรื่อง Political Discourse (1752) เปน
ผลงานดานแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับเงินตรา ดอกเบี้ย 
การพาณิชย และดุลการคา นับเปนผลงานที่อธิบายไดชัดเจนมาก

และมีขอสรุปท่ียอดเยี่ยม 

ทัศนะตอการคา 

ฮูมยกยองชนชั้นพอคาวาเปนชาติพันธุของมนุษยที่มีประโยชนที่สุดและ
เปนพลังขับเคลื่อนการผลิต (..the merchant as one of the most useful races of 
men and as the motive force of production) การใชจายเงินจะไปกระตุนการคา ทรัพย
สมบัติเปนส่ิงท่ีตองแสวงหา เงินตราคือ สัญลักษณเพ่ือการแลกเปลี่ยน ปริมาณเงิน
ภายในประเทศที่มีอยูจะไมมีความสําคัญอะไรเลย ถาไมนําไปทําการคา 

ทัศนะตอดุลการคา 

ฮูม กลาววา การถกอภิปรายเรื่องดุลการคาท่ีผานมาไมถูกตอง และใหทัศนะวา 
การเคลื่อนยายสินคาจะกระทบราคาและการพาณิชยกรรม ดุลการคาของประเทศไมควร
ขาดดุลหรือเกินดุลอยางถาวร(The balance of trade of a country could not 
permanently favourable or unfavourable) ดุลการคาของประเทศขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ฮูมจัดตัวเองอยูในกลุมนักการคาเสรี 

ทัศนะตอเงินตรา 

ฮูม มีทัศนะวา ราคาถูกกําหนดโดยปริมาณเงิน มูลคาของเงินเปนเรื่อง
สมมุติ เงินตราคือตัวแทนของผลิตภัณฑ  มูลคาของเงินท่ีใชในการแลกเปลี่ยนถูก
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ทัศนะตอดอกเบี้ย 

ฮูม มองวาอัตราดอกเบี้ยตํ่าเปนสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของความรุงเรือง
ทางการคาของประเทศ แมวาอัตราดอกเบี้ยจะไมใชสาเหตุ แตเปนผลกระทบตอการคา 
รัฐจึงไมควรควบคุมอัตราดอกเบี้ย ควรปลอยใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม
ธรรมชาติ ฮูมปฏิเสธแนวคิดของล็อกท่ีวา อัตราดอกเบี้ยตํ่า มีสาเหตุจากปริมาณเงินมี
มากเกินไป ฮูมใหทัศนะวาอัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดย ปริมาณและความตองการของ
ผูใหกูและผูกู ถาผูใหกูมีมากกวาผูกูอัตราดอกเบี้ยจะตํ่า ในทางกลับกัน ถาผูใหกูมีนอย
กวาผูกู อัตราดอกเบ้ียจะสูง ในกรณีหลังจะนําไปสูการชะลอตัวของการอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม 

ทัศนะตอกําไร 

ฮูมเห็นดวยกับแนวคิดของนอรธท่ีวา กําไรคือคุณภาพของทุน กําไรเกิดจาก
การทําธุรกรรมทางพาณิชย กําไรและอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธกัน ถาการ
ประกอบธุรกรรมทางพาณิชยใหกําไรตํ่า ผูขอกูเงินจะมีนอยทําใหอัตราดอกเบี้ย
ลดลง และถาการประกอบธุรกรรมทางพาณิชยไดกําไรสูง ผูขอกูเงินจะมีมากทํา
ใหอัตราดอกเบี้ยสูง เพราะฉะนั้น ถาอัตราดอกเบี้ยตํ่าจะนําไปสูผลพวงของธุรกรรม
พาณิชยท่ียิ่งใหญ 
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ทัศนะตอที่ดิน 

ฮูมใหทัศนะวาที่ดิน (land) เปนแหลงที่มาของสรรพสิ่งที่มีประโยชน
ทั้งหมด ฮูมไมเห็นดวยกับการเก็บดอกเบี้ยจากท่ีดิน (landed interest) เพราะเปนภาระ
ของผูเชาท่ีดิน ขณะท่ีเจาของที่ดินซ่ึงไมไดทําการผลิตจะไมเสียดอกเบี้ยจากที่ดิน 
เจาของที่ดินจึงไมควรเก็บคาเชาจากผูเชาในราคาท่ีแพง ควรเก็บเพียงเพ่ือเปนคาใชจาย
ท่ีจําเปน และลดการใชจายท่ีฟุมเฟอยลง และควรลดขนาดการถือครองที่ดินลง ทุน
ของพวกเขาก็จะลดลงดวย ทําใหมีความตองการทุนเพิ่มข้ึน สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน 

ทัศนะตอชนชั้นพอคา 

ฮูมยกยองชนชั้นพอคาวาเปนชาติพันธุที่มีประโยชนที่สุดและเปนพลัง
ขับเคลื่อนการผลิต ชนช้ันพอคาเปนกลุมคนที่ทํางานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ 
เปนกลุมคนที่สรางทุนจํานวนมหาศาลใหกับประเทศและก็สรางกําไรใหกับ
ประเทศ พอคามิใชจะรํ่ารวยทุกคนเสมอไป บางคนคาขายไดกําไรตํ่าบางคนก็ขาดทุน 
และบางคนก็ยังมีฐานะที่ยากจนอยู ในขณะที่เจาของที่ดินไมใชเปนผูผลิตแตมีรายไดจาก
คาเชาตามขนาดที่ดินท่ีถือครอง จึงควรลดการถือครองที่ดินของพวกเขาลง ความ
ตองการทุนของพวกเขาจะเพิ่มข้ึน อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มข้ึน ความตองการทุนที่
เพ่ิมข้ึนจะทําใหพาณิชยกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนกําไรลดลงและทายที่สุดทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยลดลง 

4.5  แนวคิดของริชารด แคนติลลอน 

ริชารด แคนติลลอน (Richard Cantillon) เขียนเร่ือง Essai 
sur la nature du commerce en general (1755) เขาใจกันวา
เขียนขึ้นกอน Political Discourse (1752) ของฮูม แตนํามา
ตีพิมพเผยแพรท่ีหลัง หนังสือเลมน้ีของ แคนติลลอน ถือเปน
ตําราหลักทางเศรษฐศาสตรที่เปนระบบที่สุด กอนที่ The 
Wealth of Nations ของ อดัม สมิธ จะเผยแพรสูสายตา
ชาวโลก 
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สวนแรกของหนังสือ Essai sur la nature du commerce en general อธิบาย
เร่ืองโครงสรางเศรษฐกิจ คาจาง มูลคา ประชากร และเงินตรา สวนที่สอง อธิบาย
ปญหาของเงินตรา การแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย สวนที่สาม อธิบายเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ กลไกการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศและสินเชื่อ (credit) 
โดยเฉพาะในสวนท่ีสองและสามเปนการบรรยายและวิเคราะหท่ียอดเยี่ยมมากและถือ
เปนตนกําเนิดการบรรยายและวิเคราะหเร่ืองดังกลาว 

แคนติลลอนสามารถผสมผสานระหวางความคิดเห็นสวนตัว  บวกกับ
ประสบการณดานการคาเขากับหลักเศรษฐศาสตรไดอยางกลมกลืน แคนติลลอนจึงไม
ประสบความยุงยากในการอธิบายกลไกการชําระเงินระหวางประเทศเหมือนกับท่ี ล็อก 
ประสบมากอนหนาน้ี งานเขียนของ แคนติลลอนจึงเปนผลงานที่ล้ําหนาและทันสมัยท่ีสุด
ในยุคน้ัน กอนท่ี The Wealth of Nationsจะเปดตัวออกมา 

ทัศนะตอดุลการชําระเงิน  

 แคนติลลอนมีทัศนะตอดุลการชําระเงิน (balance of payment) วา ถารัฐสงออก
มากกวานําเขา จะเปนการดึงทรัพยากรจากประเทศอื่นมาสูประเทศของตน ทําใหกระแส
การหมุนเวียนของเงินตราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอันเน่ืองมาจากปริมาณเงินที่
เพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอราคาทําใหระดับราคาเพ่ิมข้ึน และทายสุดจะกระทบตอราคา
แรงงาน (คาจาง) ทําใหราคาแรงงานแพงขึ้น นับเปนหลักคิดท่ีเปนที่มาของการวิเคราะห
ดุลการชําระเงิน 

ทัศนะตอปริมาณเงิน 

 แคนติลลอนวิเคราะหผลกระทบจากกระแสการหมุนเวียนของเงินท่ีเพ่ิมข้ึนวา 
ถาหากปริมาณทองคําท่ีไดจากเหมืองคงท่ี ดุลการชําระเงินท่ีเกินดุล จะทําใหปริมาณเงิน
เพิ่มข้ึน สงผลกระทบตออํานาจซ้ือของประชาชนเพิ่มสูงข้ึน กลุมบุคลกลุมแรกท่ีมีอํานาจ
ซ้ือเพ่ิมสูงข้ึนคือเจาของกิจการและแรงงาน ความตองการสินคาของพวกเขาจะเพิ่มข้ึน 
ขณะเดียวกัน ตนทุนของพอคาจะเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน ทําใหสวนแบงของการ
กระจายผลิตภัณฑไปสูประชาชนทั้งประเทศเลวลง ซ่ึงก็คือ ทําใหการกระจายความ
ม่ังคั่งเลวลง ซ่ึงเปนผลมาจากราคาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน การอธิบายในเรื่องน้ี แคนติลลอนทํา
ไดดีกวาฮูม 
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ทัศนะตอการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ  

 แคนติลลอนชี้ใหเห็นอยางชัดเจนในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
(foreign exchange) โดยการแสดงความสัมพันธระหวางสินคาท่ีขาย การเก็งกําไรและ
การเคล่ือนยายสินคา เหลาน้ีวาไปเช่ือมสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
(rate of exchange) อยางไร แคนติลลอนอธิบาย ใหเห็นอยางชัดเจนถึงสาเหตุที่ทํา
ใหอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดวยราคาเสมอภาค(parity) รวมทั้งการ
เคลื่อนยายระหวางประเทศที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและจะสงผลกระทบตอ
ดุลการชําระเงินอยางไร 

ทัศนะตอมูลคา และ คาจาง  

 การอธิบายเร่ืองมูลคา (value) และคาจาง (wage) ของแคนติลลอนไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของเพตตีและล็อก การอธิบายเร่ืองน้ีจึงไมมีประเด็นแปลกใหมข้ึนมา
เพียงแตช้ีใหเห็นวามูลคาเกิดจากแรงงาน (labour) โดยเรียกทฤษฎีแรงงานวา “ทฤษฎี
ตนทุนการผลิต ( theory of costs)” แลวนํามาวิเคราะหผสมผสานกับทฤษฎีอุปสงค 
(theory of demand) และทฤษฎีอุปทาน (theory of supply) 

ทัศนะตอความมั่งคั่ง  

 แคนติลลอนใหทัศนะวาที่ดิน (land) เปนแหลงที่มาของความมั่งคั่ง 
(wealth) แรงงานเปนพลังกอใหเกิดผลผลิตจากที่ดิน  ปจจัยอื่นเปนเพียง
สวนประกอบ ราคาและมูลคาของทุกสิ่งเกิดจากที่ดินและแรงงานซึ่งเปนปจจัย
การผลิต (The Price and Intrinsic Value of a Thing in general is the measure of 
the Land and Labour which enter into its Production.) เพราะฉะนั้นในการผลิตสินคา
สองอยาง ถาใชท่ีดินและแรงงานเทากันในการผลิต ราคาสินคาสองอยางน้ันตองเทากัน 
และถาใชแรงงานและที่ดินเปนสัดสวนเทากันในการผลิต (แรงงาน 1 คน ทําการผลิตบน
ท่ีดิน 1 แปลง) ราคาของที่ดิน (คาเชา) ตองเทากับราคาแรงงาน(คาจาง) แตการผลิต
สินคาบางอยางใชท่ีดินมากเชนการเกษตรกรรม ขณะท่ีอุตสาหกรรมบางอยางใชท่ีดิน
นอย เชน อุตสาหกรรม ทํานาฬิกา ราคาแรงงาน (คาจาง) ในการทํานาฬิกาจึงไม
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ทัศนะตอตนทุนการผลิต  

 ในเรื่องตนทุนการผลิต (costs of production) แคนติลลอนใหทัศนะวา คาจาง
(wage) และราคาวัตถุดิบ (costs of materials) จะไปกําหนดมูลคา (value) โดยมูลคาจะ
จําแนกออกเปน “มูลคาธรรมชาติ (intrinsic value)” และ “ มูลคาตลาด (market value)” 
มูลคาของสินคาประเด็นหลังจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสภาพของตลาดท่ีถูกกําหนดโดย
อุปสงคตอและอุปทานของสินคา ขณะท่ีมูลคาตามธรรมชาติจะไมเปลี่ยนแปลงเพราะเปน
มูลคาของความรูสึก ตัวอยางเชน การสรางบานท่ีสวยหรูเพื่ออยูอาศัยบนท่ีดินแปลงหน่ึง 
มูลคาธรรมชาติจะไมเปลี่ยนแปลงไป มูลคาธรรมชาติจะมีราคาสูงกวามูลคาตลาดและไม
ข้ึนลงตามราคาตลาด แตถาเปนการสรางบานเพื่อขาย ราคาตลาดของบานและท่ีดินจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานในทองตลาด ถาอุปสงคตอบานและที่ดินใน
ทองตลาดมีนอยราคาบานและที่ดินจะลดตํ่าลง  และอาจลดต่ํากวามูลคา
ธรรมชาติซ่ึงเปนราคาตามความรูสึก มูลคาธรรมชาติจึงเปนราคาที่ไมข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ทัศนะตอทฤษฎีปริมาณเงิน  

 แคนติลลอนเห็นดวยกับทฤษฎีปริมาณเงิน (quantity theory of money) 
ของล็อก  โดยช้ีให เห็นวาปริมาณสินคา ท่ีส งออก  ตองสัมพันธกับปริมาณเงิน
ภายในประเทศ ถาปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนภายในประเทศมีนอย ตองลดปริมาณการ
สงออกสินคา กลาวคือ ถาอุปสงคตอปริมาณเงินมีมาก แสดงวาปริมาณเงินท่ีหมุนเวียน
ในทองตลาดมีนอย อํานาจซ้ือของประชาชนตํ่า ราคาสินคาภายในประเทศลดลง ปริมาณ
การสงออกสินคาลดลง เพราะสวนหน่ึงขายภายในประเทศไดอยูแลว ในทางกลับกันถา
อุปทานของเงินมีมาก หรือปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในทองตลาดมีมาก อํานาจซ้ือของ
ประชาชนสูง ราคาสินคาภายในประเทศสูง (ราคาสูงกวาสินคาท่ีนําเขา) ประชาชนจะหัน
ไปซ้ือสินคาจากตางประเทศ จึงจําเปนท่ีจะตองสงออกใหมาก แคนติลลอนนําพลังของ
อุปสงคและอุปทานมาอธิบายทฤษฎีปริมาณเงินเพ่ือขยายความ แนวคิดของล็อก
ใหถูกตองยิ่งข้ึน แคนติลลอนปฏิเสธหลักคิดท่ีวาเงินตรามีมูลคาตามจินตนาการ 
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 แคนติลลอนอธิบายทฤษฎีมูลคาของเงินและทฤษฎีบทบาทของเงินวา เงินเปน
มาตรวัดมูลคา โดยใหเหตุผลวา มูลคาธรรมชาติของโลหะก็เหมือนกับมูลคาตลาด
ของสินคาที่ถูกกําหนดโดยปจจัยแรงงานและที่ดินที่ใชในการผลิตสินคาน้ัน (The 
intrinsic Value of Metals is like everything else proportion able to the Land and 
Labour that enters into production) และข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานของสินคาน้ันๆ 
มูลคาของเงินก็เชนเดียวกัน จะตองสอดคลองกับหลักความจริงวา จะเอาเงินตรา
แลกเปลี่ยนกับสินคาอะไร และสินคาน้ันถูกกําหนดโดยราคาที่ดิน (คาเชา) และราคา
แรงงาน (คาแรง) เทาไร 

ทัศนะตอมูลคาแรงงานและประสิทธิผลการผลิตของที่ดิน  

 แคนติลลอนใหทัศนะวามูลคาแรงงาน (the value of labour) และ
ประสิทธิผลการผลิตของที่ดิน (the produce of the land) ตองเทากัน กลาวคือ 
มูลคาธรรมชาติของแรงงานจะเทากับจํานวนที่ดินที่เขาใชในการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัว
เขาเองบวกกับ จํานวนที่ดินที่เทากันน้ัน ที่จะใหผลผลิตที่เพียงพอตอการเลี้ยงดู
เด็กอีกสองคน จนกวาเขาจะเติบโตเขาสูวัยแรงงานได (นายแพทย Halley ได
คํานวณไววาเด็กท่ีเกิดยุคน้ัน คร่ึงหน่ึงจะตายกอนอายุ 17 ปจึงใหแรงงานหนึ่งคนเลี้ยงดู
เด็กไดสองคน) แนวคิดเร่ืองมูลคาแรงงานของแคนติลลอนมีความชัดเจนเหมือน
ทฤษฎีคาจางของคลาสสิกสและของ อดัม สมิธ ที่นําไปอางถึงอยูตลอดเวลาและ
ยังมีอิทธิพลตอทฤษฎีประชากรของ โทมัส โรเบิรต มัลธัส (Malthusian theory of 
population) 
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4.6 แนวคิดของ เจมส สจวต 

เซอร เจมส สจวต (Sir James Steuart) เขียนเรื่อง Principles 
of Political Economy (1767) แนวคิดของสจวตบางแงมุม
เหมือนยอนกลับไปสูแนวคิดของนักพาณิชยนิยม โดยเฉพาะ
แนวคิดเร่ืองทฤษฎีเงินตรา กําไร และมูลคา 

 
 

ทัศนะตอกําไร 

 แนวคิดเร่ืองตนกําเนิดของกําไร (origin of profit) หรือสวนเกิน (surplus) เปน
แนวคิดท่ี สจวตรับมาจากแนวคิดของนักพาณิชยนิยมเปนสวนใหญ โดยสจวตใหทัศนะ
วากําไรจะเกิดข้ึนเม่ือขายสินคาแพงกวามูลคาของสินคา สจวตแยกแยะความแตกตาง
ระหวางกําไรที่ทําใหเกิดทุนหรือ “กําไรจริง (positive profit)” และ “กําไรสัมพัทธ 
(relative profit)” โดยกลาววา กําไรสัมพัทธเปนเพียงการเปรียบเทียบสวนตางของดุล
ความม่ังคั่งระหวางกลุมชน กําไรชนิดน้ีไมไดทําใหขนาดของทุน (stock) เพิ่มข้ึน สวน
กําไรจริงเปนกําไรที่ไมทําใหใครสูญเสีย เพราะเปนกําไรที่ทําใหเกิดการจางงาน
เพ่ิมข้ึน นํามาซ่ึงความชํานาญงาน (specialization) ของแรงงาน  และทําให
สาธารณะไดประโยชนเพิ่มข้ึน 

ทัศนะตอมูลคา  

 สจวตพัฒนาตนทุนการผลิตของมูลคา โดยการแยกแยะใหเห็นความแตกตาง
ระหวางมูลคาท่ีแทจริง (real value) ของผลิตภัณฑและกําไรที่ไดจากการขาย มูลคาท่ี
แทจริงของสินคาจะถูกกําหนดโดยปจจัยสามอยางคือ 

1. ปริมาณมูลคาท่ีแทจริงท่ีคนงานสามารถผลิตไดในหวงเวลาหน่ึงโดยเฉลี่ย 

2. มูลคาการดํารงชีพของแรงงานและการใชจายท่ีจําเปนเพื่อสนองตอบความ
ตองการของแรงงานบวกกับ ความเปนมืออาชีพในการผลิตของเขา (คาวิชาชีพ) 

3. มูลคาวัสดุหรือปจจัยอื่นที่จะกอใหเกิดการจางงาน 
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 มูลคาท่ีแทจริงของสินคาถูกกําหนดโดยปจจัยสามอยางน้ี ราคาท่ีเกินจากน้ีเปน
กําไรของผูผลิต ซ่ึงข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานของตลาดอีกท่ีหน่ึง การวิเคราะห
ของสจวตมีความเดนชัดอยูสองประการคือ 

 ประการแรก เปนการช้ีใหเห็นวากําไรของผูผลิตเกิดจากการแลกเปลี่ยนแลวได
มูลคาสวนเกิน เปนการประยุกตทฤษฎีมูลคาสวนเกินของนักพาณิชยนิยม 
 ประการที่สอง สจวตไดพัฒนาทฤษฎีอุปสงคและอุปทานไดชัดเจนที่สุดใน
สมัยน้ัน ซ่ึงทฤษฎีอุปสงคและอุปทานของ สจวตสรุปไดวา 

1. ราคาอยูในดุลยภาพหรือไดดุลยภาพเมื่ออุปสงคและอุปทานทํางานสมดุล
กัน สจวต แสดงใหเห็นวาทฤษฎีมูลคาท่ีแทจริงของเขาเปนการอธิบายการสอดประสาน
ระหวางราคาตลาดและราคาธรรมชาติ ซ่ึงเปนมุมมองเดียวกับ แคนติลลอน 

2. ดุลยภาพอาจถูกรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงไดเม่ือไดรับอิทธิพลจากอํานาจซ้ือ
และระดับความเขมของการแขงขันของสินคา ระดับความเขมของการแขงขันจะเพิ่มเปน
สองเทาเม่ือมีสวนตางของงาน (work) และอุปสงคตอสินคา 

3. ถาอุปสงคตอสินคานอยกวาอุปทานของสินคาผูขายจะแขงขันกันลดราคา 
ซ่ึงจะทําใหกําไรลดลงหรืออาจถึงขาดทุนได 

4. ถาอุปสงคตอสินคามากกวาอุปทานของสินคาจะเปนการแขงขันของผูซ้ือ 
จะทําใหราคาสินคาเพิ่มข้ึน กําไรของผูขายเพิ่มข้ึน 

 สําหรับการคาขายท่ัวไป กลไกตลาดจะทํางานไดดีพอท่ีจะสงผลกระทบตอมูล
คาท่ีแทจริง(real value) และการผันแปรของผลกําไร การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญแม
จะเกิดข้ึนแตก็ไมกระทบตอราคาดุลยภาพ แตถาสงผลกระทบ รัฐบาลก็ควรเขา
แทรกแซงเพื่อใหเกิดดุลยภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

ทัศนะตอทฤษฎีเงินตรา  

 สจวต มีทัศนะตอทฤษฎีเงินตรา (theory of money) เชนเดียวกับนักพาณิชย
นิยม โดยอธิบายวาประเทศตองการเงินโดยมีวัตถุประสงคสองประการคือ 

1. เพ่ือนํามาใชจายเพื่อการชําระหนี้ทางการคาระหวางประเทศ 
2. เพ่ือซ้ือสินคาท่ีประเทศตองการ 
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 ฐานะภาพทางการคา อุตสาหกรรมการผลิต และอุปนิสัยของประชาชน
จะเปนตัวกําหนดอุปสงคตอปริมาณเงิน (Money, he thought was needed within a 
country for two purposes: to pay the debts one owed and to buy the thing one 
needed. The state of trade and manufacture and the habits of the people 
determined the demand for money.) ถาโลหะมีคามีมากจะถูกนําไปเก็บไวหรือไมก็ถูก
แปลงสภาพเปนเคร่ืองใช แตถาโลหะมีคามีไมเพียงพอตอการหมุนเวียนภายในประเทศ 
สวนตางน้ีจะนําเงินสัญลักษณหรือเงินกระดาษออกมาใชแทน 

ทัศนะตอแรงงาน  

 สจวตใหแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบทุนนิยมไดอยางนาท่ึง เปนการ
อธิบายเช่ือมโยงตั้งแตสังคมยุคเร่ิมแรก โดยผานกระบวนการผลิต และความสัมพันธ
ระหวางชนช้ัน แลวช้ีชัดลงไปวา แรงงานเปนปจจัยที่ทําใหอุปทานการผลิตเพ่ิมข้ึน 
แรงงงานกอใหเกิดผลผลิตสวนเกินในภาคเกษตรกรรม แรงงานกอใหเกิดมูลคา
การใช (used-value) ท่ีแนนอน แรงงานเปนนามธรรมสวนหนึ่งของสังคมที่
กอใหเกิดมูลคาการแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมากในการผลิต 
(labour intensive industry) จะสรางความเทาเทียมกันที่เปนสากล 

5. สรุป 

 การศึกษาเร่ืองการสถาปนาเศรษฐศาสตรการเมืองในบทน้ี เปนการศึกษา
แนวคิดดานปรัชญาหัวกาวหนาท่ีแยกตัวมาจากแนวคิดแบบเทวะหรือแนวคิดของ
นักบวชคริสต ปรัชญาท่ีนําเสนอเปนเร่ืองของเศรษฐศาสตรการเมือง โดยนําเสนอ
ความคิดของนักเศรษฐศาสตรการเมือง บางแนวคิดอาจเปนแนวคิดทางการเมืองลวนๆ 
แตสวนใหญจะเปนแนวคิดของนักปรัชญาท่ีไดช่ือวาเปนผูสถาปนาเศรษฐศาสตร
การเมือง 

 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรของนักเศรษฐศาสตรการเมืองจะเนนไปเพื่อตอบ
คําถามส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือเปนอยูวา “คืออะไร (What is)” ซ่ึงเปนการวิเคราะหเศรษฐศาสตร
บนเหตุและผลในเชิงทฤษฎี (positive economics) ขณะเดียวกันก็ไมไดละเลยหรือ
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 จากการนําเสนอแนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองของนักเศรษฐศาสตร
การเมืองหรือแนวคิดดานการเมืองลวนๆ ทําใหเห็นพัฒนาการของรัฐ และนําไปสูลัทธิเสรี
นิยมในทางการเมือง ในทางเศรษฐศาสตรเปนพัฒนาการของระบบทุนนิยมซ่ึงเห็นไดจาก
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรการเมืองหลายๆ ทาน เปนตนวา 

 เซอรวิลเลี่ยม เพตตี ไดหยิบยกปญหาเร่ืองการคลังรัฐบาล คาเชา ข้ึนมา
วิเคราะห จอหน ล็อก หยิบยกเร่ือง คาเชา มูลคา เงินตรา และการคาระหวางประเทศ
ข้ึนมาวิเคราะห เซอร ดัดเลย นอรธ หยิบยกปญหาเร่ืองทุน อัตราดอกเบี้ย และคาเชา 
จอหน ลอววิเคราะหปญหาเร่ืองเงินตราและเนนสถาปนา “ทฤษฎีมูลคาความรูสึก” เดวิด 
ฮูม วิเคราะหเร่ืองการคา ดุลการคา เงินตรา ดอกเบี้ย กําไร ท่ีดิน และชนชั้นพอคา ริ
ชารด แคนติลลอน วิเคราะหดุลการชําระเงิน ปริมาณเงิน การแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ มูลคาและคาจาง ความม่ังคั่ง ตนทุนการผลิต และปริมาณเงิน เซอร เจมส สจวต 
วิเคราะหเร่ืองกําไร มูลคาและเงินตรา 

 การวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรการเมืองไดโยงความสัมพันธระหวางปริมาณ
เงินกับระดับราคาและอัตราดอกเบี้ย การคาระหวางประเทศกับอัตราการแลกเปลี่ยน 
ความสัมพันธระหวางทุนกับแรงงาน แรงงานกับท่ีดิน ความสัมพันธดังกลาวตอมานัก
เศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกสไดนํามาพัฒนาสรางเปนฟงกชันการผลิต ท่ีรูจักกันท่ัวไป
วา Cobb-Douglas’s production function ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางผลผลิต
(output:Q)กับปจจัยทุน(capital:K) ท่ีดิน(land:L) และแรงงาน(labor:N)  

 การวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรการเมืองในแตละประเด็นทําใหเห็น
พัฒนาการของระบบทุนนิยม ท่ีใหพลังตลาดหรือกลไกตลาดเขามาเปนตัวหาความสมดุล
ของการแลกเปลี่ยนและการจัดสรรรูปแบบตางๆ  แนวการวิ เคราะหของนัก
เศรษฐศาสตรการเมือง จึงเปนจุดเริ่มตนการวิเคราะหเศรษฐศาสตรที่รูจักกันดี 
ในชื่อของ “ระบบคลาสสิกสหรือนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกส” 
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในรายละเอียด 

 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1. กระแสความคิดใดท่ีไมเปนบอเกิดของระบบคลาสสิกส 
  1. แนวคิดดานปรัชญาหัวกาวหนา  

  2. แนวคิดของนักบวชคริสต 

  3. ความกาวหนาของแนวคิดดานเศรษฐศาสตรของชาวอังกฤษ 

  4. แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองในฝร่ังเศส 

2. แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อตอบคําถาม “อะไรควรจะเปน (what ought to be)” 
เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีคํานึงถึง 

  1. จารีตประเพณี  

  2. ความเปนจริงทางสังคมมากกวาความเปนจริงทางเศรษฐศาสตร 

  3. ความเปนจริงบนเหตุและผลหรือความเปนจริงทางทฤษฎี  

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

3. แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพ่ือตอบคําถาม “คืออะไร (What is)” เปนแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรท่ีคํานึงถึง 

  1. ความเปนจริงบนเหตุและผล  

  2. ความเปนจริงทางทฤษฎี 

  3. จารีตประเพณีและความเปนจริงทางสังคม 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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4. แนวคิดของทานใดที่กลาววา “ผูนําจะตองไดอํานาจมาจาก กลุมคนที่ใชกําลังอยางปา
เถื่อน ท่ีรวมหัวกับพวกซองสุมและพวกฉวยโอกาส และพวกเขาเหลาน้ีจะทําใหผูนํา
รักษาอํานาจไวได” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

5. นักคิดทานใดท่ีแสดงทัศนะวา มีความแตกตางท่ียิ่งใหญระหวางความเปนคนที่เขา 
เปนอยูกับความเปนคนที่เขาควรจะเปน 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

6. นักคิดทานใดที่แสดงทัศนะวา การมีคุณธรรมทามกลางหมูคนท่ีปราศจากคุณธรรมรัง
แตจะนําความฉิบหายมาให ผูนําท่ีชาญฉลาดตองไมคํานึงถึงคุณธรรมและตองไม
ละอายตอบาปตองคํานึงถึงความจําเปนมากอน 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

7. ในทัศนะของนิคโคโล มาเคียเวลลี ผูนําท่ีจะรักษาอํานาจไวไดนานตองมีลักษณะ 

  1. สงางามนาเกรงขามเยี่ยงราชสีห 

  2. ปลิ้นปลอนกลิ้งกลอกมีเลหเหลี่ยมเพทุบายแบบสุนัขจ้ิงจอก 

  3. ตองไมละอายตอบาปและไมคํานึงถึงคุณธรรม 

  4. ถูกทุกขอ 

8. นักคิดทานใดที่เขียนหนังสือเร่ือง “ผูปกครองหรือมุขชน (The prince)”  

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 
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9. นักคิดทานใดที่เขียนหนังสือเร่ือง “Les Six Livres la Republigue” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

10. นักคิดทานใดสร างหลักการความสัมพันธระหว างคนกับคนแทนท่ีจะเปน
ความสัมพันธระหวางคนกับพระเจาและการปฏิบัติหรือความเปนจริงทางสังคมยอม
ดีกวาคําสอน 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

11. นักคิดทานใดเปนผูวาง “ทฤษฎีความจําเปนที่ตองมีอํานาจอธิปไตยสวนกลาง” 
  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

12. 12. นักคิดทานใดท่ีแสดงทัศนะวา ประชาชนตองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน การคาเสรี
จะนําประโยชนมาใหรัฐ ในสังคมตองมีปฏิภาคปทัสฐาน (anti-thesis) ระหวางรัฐกับ
สังคม 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

13. นักคิดทานใดนําเสนอทฤษฎี “การใชอํานาจรัฐกับบางสถานที่เหมาะสําหรับบางเร่ือง” 
  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

14. นักคิดทานใดที่แสดงทัศนะวา “ศาสนาเปนเคร่ืองมือของรัฐท่ีเขมแข็ง สถาบันกษัตริย 
คือ สถาบันธรรมชาติ การเช่ือฟงกษัตริยเปนหนาท่ีตามธรรมชาติ” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 
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15. การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตามทัศนะของฟรานซิส เบคอน บทบาท
และอํานาจของพระมหากษัตริย คือ 

  1. ทําหนาท่ีเปนศาลสูง 2. ไมตองรับผิดทางกฎหมาย 

  3. ดํารงอยูเหนือการขัดแยงของสังคม 4. ถูกทุกขอ 

16. แนวคําสอนของฟรานซิส เบคอน เกี่ยวกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนแนวคํา
สอนเพื่อ 

  1. ใหกษัตริยมีอํานาจเต็มท่ี 2. ลมระบบขุนศึกศักดินา 

  3. ลมแนวคําสอนของนักบวชคริสต 4. ถูกทุกขอ 

17. นักคิดทานใดเขียนหนังสือเร่ือง “Leviathan” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

18. นักคิดทานใดแสดงทัศนะวา “การเปนรัฐอธิปตยตองเช่ือฟงองคอธิปตย แมกษัตริยจะ
ไมเปนเจาของอํานาจท้ังมวลแตตองมีสมบูรณาญาสิทธิราชย” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

19. นักคิดทานใดแสดงทัศนะวา “หลักเทวสิทธิ (divine rights) หรือโองการสวรรค 
(divine authority) ตองเปนหลักบนสวรรค แตบนโลกผูปกครองตองเปนองคอธิปตย” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 
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20. นักคิดทานใด แสดงทัศนะวา “ปจเจกชนจะยอมรับรัฐอธิปตยก็เม่ือเขามีประโยชน
สวนตน ท้ังๆ ท่ีเขากลัวรัฐอธิปตย แตยอมอยูใตอํานาจรัฐอธิปตยเพราะประโยชน
สวนตน” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

21. นักคิดทานใดเสนอแนวคิดวา“ทรัพยสินเปนตัวกําหนดฐานะของบุคคล ปจเจกชนหรือ
บุคคลมีหนาท่ีเสียภาษีตามฐานะ ภาษีท่ีจัดเก็บตองคิดเปนสัดสวนตอทรัพยสินที่เขา
ถือครองอยู” 

  1. นิคโคโค มาเคียเวลลี 2. ฌอง โบแดง 

  3. ฟราซิส เบคอน 4. โทมัส ฮอบส 

22. การเสียภาษีตามฐานะของบุคคลใหคิดเปนสัดสวนตอทรัพยสินท่ีเขาถือครองอยู เปน
การเสียภาษีโดยยึดหลัก 

  1. ประโยชน 2. ความสามารถ 

  3. ความเทาเทียม 4. หลักจริยธรรม 

23. หนังสือ Leviathan ของโทมัส ฮอบส ไมไดเนนคําสอนไปท่ีเร่ืองใด 

  1. ศูนยกลางอํานาจรัฐ 2. หลักการเสียภาษี 

  3. การเปนรัฐอธิปตย 4. มูลคาและราคา 

24. นักคิดทานใดที่ผสมผสานแนวคิดดานปรัชญาของลัทธิสตอยอิกส ลักธิเอพิคิวเรียน 
หลักกฎหมายโรมัน และหลักคําสอนของนักบวชคริสต 

  1. ฌอง โบแดง 2. ฟรานซิสเบคอน 

  3. โทมัส ฮอบส 4. จอหน ล็อก 
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25. นักคิดทานใดท่ีแสดงทัศนะวา การเกิดสมาคมการคาก็เพ่ือประโยชนทางการคา
รวมกัน บริษัทคือรูปแบบขององคกร ประเทศและการปกครองก็เปนรูปแบบองคกร
รูปแบบหน่ึง 

  1. ฌอง โบแดง 2. ฟรานซิสเบคอน 

  3. โทมัส ฮอบส 4. จอหน ล็อก 

26. นักคิดทานใดที่กลาววา เสรีภาพของบุคคลจะถูกจํากัดทันทีเม่ือคนอื่นครอบครอง
ประโยชนอยู 

  1. ฌอง โบแดง 2. ฟรานซิสเบคอน 

  3. โทมัส ฮอบส 4. จอหน ล็อก 

27. หลักปรัชญาของนักคิดทานใดถือเปนจุดเร่ิมตนของลัทธิเสรีนิยม (liberalism) และ
ในทางเศรษฐศาสตรคือ ลัทธิทุนนิยม (capitalism) 

  1. ฌอง โบแดง 2. ฟรานซิสเบคอน 

  3. โทมัส ฮอบส 4. จอหน ล็อก 

28. ขอใดมิใช นโยบายปกปองการคา (protection) ท่ีเขามาทําหนาท่ีแทนการควบคุม
การคา 

  1. การตั้งกําแพงภาษีสินคานําเขา 2. การจํากัดโควตานําเขา 

  3. การควบคุมคุณภาพสินคานําเขา 4. การหามนําเขาสินคาฟุมเฟอย 

29. ปจจัยใดกอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตนศตวรรษที่ 18 

  1. การแขงขันทางการคา  

  2. การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

  3. อาํนาจผูกขาดทางการคาลดนอยลง  

  4. ถูกทุกขอ 
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30. ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให 
  1. เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ มากข้ึน  

  2. การผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใชในการผลิต 

  3. การนําพลังงานน้ําและพลังลมเขามาชวยในการผลิต 

  4. ถูกทุกขอ 

31. ความม่ังคั่งของชาติยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดจาก 

  1. การคา (trade) 2. การผลิต (production)  

  3. ท่ีดิน (land) 4. แรงงาน (labour)  

32. คาจางแรงงานยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับ 

  1. อุปสงคตอแรงงาน 2. อุปทานของแรงงาน 

  3. อุปสงคและอุปทานของทุน 4. ถูกทุกขอ 

33. การตอรองคาจาง (wage bargaining) ท่ีทําใหแรงงานตองอยูภายใตสนธิสัญญา
แรงงาน (labour contract) เกิดข้ึนสมัย 

  1. พาณิชยนิยม 2. ปฏิวัติอุตสาหกรรม 

  3. ยุคกลาง 4. ถูกทุกขอ 

34. นักคิดทานใดเขียนหนังสือเร่ือง Political Arithmetik และ A Treatise of taxes and 
Contributions  

  1. ฟรานซิส เบคอน 2. โทมัส ฮอบส 

  3. จอหน ล็อก 4. วิลเลียม เพตตี 
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35. ปจจัยใดที่มิใชสาเหตุท่ีนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในยุคอุตสาหกรรมการผลิต 

  1. จากการคามาเปนการผลิต 

  2. จากความสัมพันธของพอคากับนักการเงินมาเปนความสัมพันธของทุนกับ 

    แรงงาน 

  3. การวิเคราะหสาระสําคัญเร่ืองราคาและมูลคา 

  4. การวิเคราะหเร่ืองอัตราการแลกเปลี่ยน 

36. 36. นักคิดทานใดนําเสนอแนวคิดวา นโยบายรายไดและรายจายของภาครัฐจะเปน
ตัวกําหนดการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ 

  1. ฟรานซิส เบคอน 2. โทมัส ฮอบส 

  3. จอหน ล็อก 4. วิลเลียม เพตตี 

37. นักคิดทานใดท่ีนําเสนอมรรควิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหคนหน่ึงไดเพิ่มข้ึนและอีกคนหน่ึง
ไดลดลง 

  1. ฟรานซิส เบคอน 2. โทมัส ฮอบส 

  3. จอหน ล็อก 4. วิลเลียม เพตตี 

38. นักคิดทานใดเสนอหลักการวา “การจัดเก็บภาษีเปนส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไมได ตราบใดที่ยัง
มีรัฐ” 

  1. วิลเลียม เพตตี 2. โทมัส มุน 

  3. จอหน ล็อก 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

39. นักคิดทานใดเสนอหลักการวา “ตราบใดที่ยังมีรัฐ การจัดเก็บภาษีตองคงอยูควบคูกับ
การมีรัฐ การจัดเก็บภาษีจึงเปนนิรันดร และไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

  1. วิลเลียม เพตตี 2. โทมัส มุน 

  3. จอหน ล็อก 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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40. นักคิดทานใดเสนอหลักการวา “การใชจายของภาครัฐจะไปกระตุนการคาและ
อุตสาหกรรม และทายสุดก็จะเปนมาตรการเพิ่มเงินในกระเปาของประชาชน 

  1. วิลเลียม เพตตี 2. โทมัส มุน 

  3. จอหน ล็อก 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

41. 41. ทัศนะของวิลเลียม เพตตี ตอการเพิ่มรายไดหรือการเก็บภาษีของรัฐเปนไปใน
แนวทางเดียวกับหลักปรัชญาของนักคิดทานใด 

  1. โทมัส ฮอบส 2. โทมัส มุน 

  3. จอหน ล็อก 4. ดัดเลย นอรธ 

42. 42. นักคิดทานใดท่ีกลาววา “แรงงานคือพอและเปนที่มาของความมั่งคั่ง ขณะท่ีท่ีดิน
ท่ีใชในการ เพาะปลูกคือแม” 

  1. โทมัส ฮอบส 2. วิลเลียม เพตตี 

  3. จอหน ล็อก 4. ดัดเลย นอรธ 

43. นักคิดทานใดท่ีแสดงทัศนะวา “ความม่ังคั่งท้ังหลายทั้งปวงจึงลวนเปนผลพวงของ
แรงงาน การผลิตยุคใหมตองมีการแบงงานกันทําเพื่อกอใหเกิดความชํานาญงานใน
การผลิตสาขาตางๆ” 

  1. โทมัส ฮอบส 2. วิลเลียม เพตตี 

  3. จอหน ล็อก 4. ดัดเลย นอรธ 

44. นักคิดทานใดท่ีมองวาคาเชาคือ สวนตางของผลผลิตท่ีผลิตไดหักออกจากสวนของ
แรงงานผูผลิตท่ีตองนําไปแลกกับอาหาร เคร่ืองนุงหม และส่ิงจําเปนอื่นๆ 

  1. โทมัส ฮอบส 2. วิลเลียม เพตตี 

  3. จอหน ล็อก 4. ดัดเลย นอรธ  
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45. การวิเคราะหเร่ืองใดของวิลเลียม เพตตี ท่ีเปนท่ีมาของการวิเคราะหสวนเกิน 
(surplus) และเปนตนกําเนิดการวิเคราะหมูลคา (value) ท่ีเปนระบบ 

  1. ทฤษฎีคาเชา 2. ทฤษฎีมูลคาท่ีดิน 

  3. ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย 4. ทฤษฎีกําไร 

46. นักคิดทานใดเขียนเรื่อง Some Considerations of the Consequences of Money 
และ Two Treatises concerning Government. 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

47. นักคิดทานใดท่ีอธิบายเช่ือมโยงแนวคิดของนักพาณิชยนิยมกับทฤษฎีของ วิลเลียม 
เพตตี ไดดีท่ีสุด 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

48. นักคิดทานใดเสมอความเห็นวา ความรํ่ารวยของประเทศเกิดจากการไดเปรียบ
ดุลการคา 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

49. นักคิดทานใดที่มองวา คาเชาคือสวนเกิน (surplus) 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 
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50. นักคิดทานใดนําเสนอความเห็นวา คนท่ีมีท่ีดินมากเกินกําลังการผลิตของตัวเอง จะ
นําท่ีดินไปใหคนอื่นเชาทําการผลิต และไดคาเชา (rent) เปนการตอบแทน ทํานอง
เดียวกัน คนท่ีมีเงินตรามากเกินความจําเปนในการใชจาย ก็จะนําเงินไปใหกูและได
ดอกเบี้ย (interest) เปนการตอบแทน 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

51. นักคิดทานใดมองวาแผนดิน (the earth) เปนของคนทุกคนทรัพยท่ีเอกชนแตละคน
ไดมาลวนเกิดจากแรงงานของพวกเขา และสวนหน่ึงเปนบําเหน็จท่ีธรรมชาติกํานัล
ใหมา 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

52. นักคิดทานใดนําเสนอความเห็นวา แรงงานคือแหลงท่ีมาของมูลคาท่ีสําคัญท่ีสุด 
มูลคาของผลผลิตจากที่ดินเกือบท้ังหมดมาจากแรงาน สวนที่เหลือเปนของกํานัลจาก
ธรรมชาติ 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

53. นักคิดทานใดนําเสนอความเห็นวา ราคา(price) จะถูกกําหนดโดยปริมาณเงินท่ี
หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ และจํานวนผูซ้ือและผูขาย 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

54. นักคิดทานใดทําเสนอความเห็นวา ปริมาณเงิน จํานวนผูซ้ือและผูขาย จะไปกําหนด
ราคาตลาด (market price) 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 
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55. นักคิดทานใดนําเสนอความเห็นวา ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยูในตลาดเพียงปจจัย
เดียวก็เพียงพอที่จะกําหนดมูลคาของสินคาได 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

56. นักทานใดทําเสนอความเห็นวา การคากับตางประเทศตองมีเงินมากกวาประเทศ
คูแขงทางการคา เพราะถามีเงินนอยกวา ราคาสินคาของประเทศคูแขงจะถูกกวา 
เทากับเปนการบังคับใหขายถูกซ้ือแพง ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบดุลการคา 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

57. นักคิดทานใดเขียนเรื่อง Discourse upon Trade 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

58. นักคิดทานใดท่ีมีความคิดเห็นหลายๆ เร่ืองแบบเดียวกับ จอหน ล็อก โดยเฉพาะการ
อธิบาย ความสัมพันธของแนวคิดนักพาณิชยนิยมเช่ือมโยงกับทฤษฎีของวิลเลียม 
เพตตี 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

59. นักคิดทานใดใหความสําคัญกับการคาเสรี (free trade) และคัดคานลัทธิปกปอง
การคา (protectionism) 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 
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60. นักคิดทานใดมองวาโลกเปนหนวยหน่ึงทางเศรษฐกิจ ประเทศใดประเทศหน่ึงก็เปน
หนวยหน่ึงทางเศรษฐกิจของโลกเชนกัน 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

61. นักคิดทานใดคัดคานการออกกฎหมายมาควบคุมอัตราดอกเบี้ยโดยมองวา อัตรา
ดอกเบี้ยเปนผลเช่ือมโยง (sequence) มิใชสาเหตุท่ีจะทําใหปริมาณเงินเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง 

  1.จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

62. นักคิดทานใดนําเสนอความคิดวา อัตราดอกเบี้ยข้ึนอยูกับจํานวนผูใหกูกับผูขอกู ถา
ผูใหกูมีมาก อัตราดอกเบี้ยจะตํ่า ในทาง
กลับกัน อัตราดอกเบี้ยจะสูง 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

63. นักคิดทานใดทําเสนอความคิดวา การเพ่ิมข้ึนของการคาจะทําใหปริมาณเงิน(stock) 
เพ่ิมข้ึน และอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

64. นักคิดทานใดเรียกทุน (capital) วาหุน (stock) และเปนบุคคลแรกท่ีมีแนวคิดท่ี
ชัดเจนท่ีสุดในเร่ืองของทุน 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 
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65. นักคิดทานใดนําเสนอใหผูท่ีมีทุนมากแตมีความกังวลหรือไมมีความสามารถใชทุน 
ใหพวกเขาเหลาน้ีออกหุนเพื่อการคา (stock-in-trade) ใหกับพอคากูไปทําการคา 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

66. นักคิดทานใดทําเสนอความคิดวา การใหกูหุนมีลักษณะเชนเดียวกับการใหเชาท่ีดิน 
ผูใหกูหุนจะไดดอกเบี้ย (interest) เปนการตอบแทน ผูใหเชาท่ีดินจะไดคาเชา (rent) 
เปนการตอบแทน 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

67. นักคิดทานใดเรียกผูออกหุนเพ่ือการคา (stock-in-trade)วา “เจาผูครองหุน (stock 
lords)” 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

68. นักคิดทานใดกลาววา “ไมมีใครร่ํารวยโดยถือครองทรัพยสินท้ังหมดในรูปของ
เงินตรา” 

  1. จอหน ล็อก 2. ดัดเลย นอรธ 

  3. จอหน ลอว 4. เดวิด ฮูม 

69. ประโยคของ ดัดเลย นอรธ ท่ีวา “ไมมีใครร่ํารวยโดยถือครองทรัพยสินท้ังหมดในรูป
ของเงินตรา” หมายความวา ตองนําทรัพยสินไป 

  1. ใหเชา 2. ทําการคา 

  3. ทํากําไร 4. ถูกทุกขอ 
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70. นักคิดทานใดที่เปนผูสรางคุณูปการใหกับทฤษฎีการเงิน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

71. นักคิดทานใดท่ีเสนอความคิดวา “เงินตราเปนเจาของแหงพลังอํานาจ ปริมาณเงินท่ี
หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจจะนําไปสูการจางงาน” 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

72. นักคิดทานใดท่ีเสนอใหนําเงินโลหะไปเก็บในทองพระคลัง และใหนําเงินกระดาษ 
(paper money) หรือธนบัตรออกมาใชหมุนเวียนแทน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน  4. เจมส สจวต 

73. นักคิดทานใดนําเสนอความเห็นวา เงินเฟอจะทําใหธุรกิจลมละลายได ส่ิงท่ีเหลือคือ
ท่ีดิน (land) ซ่ึงแนวคิดน้ีมีอิทธิพลตอแนวคิดของนักธรรมชาตินิยม (physiocrats) 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

74. นักคิดทานใดเปนผูสถาปนา “ทฤษฎีมูลคาความรูสึก (subjective theory of value)” 
และกลาววา “ไมมีอะไรมีมูลคาถาไมนําส่ิงน้ันไปใชประโยชน เงินตราก็เชนเดียวกัน 
จะมีมูลคาก็เม่ือมีการนําไปใช ”  

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

75. นักคิดทานใดเขียนเรื่อง Political Discourse 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 
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76. นักคิดทานใดยกยองชนช้ันพอคาวาเปนชาติพันธุของมนุษยท่ีมีประโยชนท่ีสุดและ
เปนพลังขับเคล่ือนการผลิต 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

77. นักคิดทานใดท่ีนําเสนอความคิดวา ดุลการคาของประเทศไมควรขาดดุลหรือเกินดุล
อยางถาวร 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

78. นักคิดทานใดท่ีนําเสนอความคิดวา ราคาถูกกําหนดโดยปริมาณเงิน มูลคาของเงิน
เปนเร่ืองสมมุติ ราคาสินคาหรือผลิตภัณฑจะเปนสัดสวนตอปริมาณเงินเสมอ 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

79. นักคิดทานใดใหทัศนะวา อัตราดอกเบ้ียตํ่าเปนสัญญาณที่ชัดเจนท่ีสุดของความ
รุงเรืองทางการคาของประเทศ รัฐจึงไมควรควบคุมอัตราดอกเบี้ย ควรปลอยใหอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวตามธรรมชาติ หรือใหข้ึนอยูกับผูใหกูและผูกู 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

80. นักคิดทานใดใหทัศนะวา กําไรและอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธกัน ถากําไรต่ําอัตรา
ดอกเบี้ยจะถูกลง และถากําไรสูงอัตราดอกเบี้ยจะเพ่ิมข้ึน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 
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81. นักคิดทานใดใหทัศนะวาท่ีดิน (land) เปนแหลงท่ีมาของสรรพสิ่งท่ีมีประโยชน
ท้ังหมด ควรลดขนาดการถือครองที่ดินของเจาผูครองที่ดินลง ซ่ึงจะทําใหทุนของ
พวกเขาลดลงดวย ความตองการทุนก็จะเพิ่มข้ึน ทําใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

82. ตามทัศนะของเดวิด ฮูม ชนช้ันใดเปนกลุมคนท่ีสรางทุนจํานวนมหาศาลใหกับ
ประเทศและสรางกําไรใหกับประเทศ 

  1. แรงงาน 2. ผูประกอบการ 

  3. พอคา 4. นักการเงิน 

83. นักคิดทานใดนําเสนอความคิดวา การลดขนาดการถือครองที่ดินของเจาของท่ีดินลง 
ทําใหความตองการเงินทุนของพวกเขาเพิ่มข้ึน การพาณิชยกรรมขยายตัวเพิ่มข้ึน 
กําไรลดลง 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

84. ประโยคของ เดวิด ฮูม ท่ีวา การลดขนาดการถือครองที่ดินของเจาของที่ดินลง ทําให
ความตองการเงินทุนของพวกเขาเพิ่มข้ึน การพาณิชยกรรมขยายตัวเพิ่มข้ึน กําไร
ลดลง ทายสุดแลวจะทําใหอัตราดอกเบี้ย 

  1. เพ่ิมข้ึน 2. ลดลง 

  3. คงท่ี 4. แปรผันขึ้นหรือลงได 

85. นักคิดทานใดเขียนเรื่อง Essai sur la Nature du Commerce en General 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 
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86. หนังสือเลมใดท่ีถือเปนตําราหลักทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบที่สุดกอนที่หนังสือ 
The Wealth of Nations ของ อดัม สมิธ จะตีพิมพออกมา 

  1. Political Discourse  

  2. Principle of Political Economy 

  3. Essai sur la Nature du Commerce en General  

  4. Discourse upon Trade 

87. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ท่ีมีตอดุลการชําระเงิน ถาดุลการชําระเงินเกินดุล
จะทําให 

  1. ปริมาณเงินเพิ่มข้ึน 2. ระดับราคาเพิ่มข้ึน 

  3. ราคาแรงงาน (คาจาง) เพ่ิมข้ึน 4. ถูกทุกขอ 

88. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ท่ีมีตอดุลการชําระเงิน ถาดุลการชําระเงินเกินดุล
จะทําให 

  1. อํานาจซ้ือเพ่ิมข้ึน 2. กระแสการหมุนเวียนของเงินเพิ่มข้ึน 

  3. ตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 4. ถูกทุกขอ 

89. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ท่ีมีตอดุลการชําระเงิน ถาดุลการชําระเงินเกินดุล
จะทําให 

  1. อํานาจซ้ือเพ่ิมข้ึน 2. ตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

  3. การกระจายความมั่งคั่งเลวลง 4. ถูกทุกขอ 

90. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ราคาเสมอภาค (parity) จะมีผลกระทบตอ 

  1. อัตราแลกเปลี่ยน 2. การเคล่ือนยายทุน 

  3. ดุลการชําระเงิน 4. ถูกทุกขอ 
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91. นักคิดทานใดเรียกทฤษฎีแรงงานวา “ทฤษฎีตนทุนการผลิต (theory of cost)”  

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

92. นักคิดทานใดใหทัศนะวาท่ีดิน (land) เปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่ง (wealth) 
แรงงานเปนพลังกอใหเกิดผลผลิตจากท่ีดิน ราคาและมูลคาของทุกส่ิงเกิดจากท่ีดิน
และแรงงานซึ่งเปนปจจัยการผลิต 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม   

  2. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

93. ปจจัยการผลิตตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน คือ 

  1. ท่ีดิน 2. แรงงาน 

  3. ทุน 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

94. ปจจัยที่ไปกําหนดมูลคา (value) ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน คือ 

  1. คาจาง (wage) 2. ราคาวัตถุดิบ (costs of materials) 

  3. คาเชา 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

95. ริชารด แคนติลลอน จําแนกมูลคาออกเปน 

  1. มูลคาธรรมชาติ (intrinsic value)  2. มูลคาตลาด (market value) 

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

96. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน มูลคาใดที่ไมเคลื่อนไหวขึ้นลง 

  1. มูลคาธรรมชาติ 2. มูลคาตลาด 

  3. มูลคาโดยตัวของสินคา 4. มูลคาของโลหะเงินและทองคํา 

97. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน มูลคาใดที่เคลื่อนไหวขึ้นลง 

  1. มูลคาธรรมชาติ 2. มูลคาตลาด 

  3. มูลคาโดยตัวของสินคา 4. มูลคาของโลหะเงินและทองคํา 
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98. นักคิดทานใดนําพลังของอุปสงคและอุปทานมาอธิบายทฤษฎีปริมาณเงินเพื่อขยาย
ความแนวคิดของจอหน ล็อก ใหถูกตองยิ่งข้ึน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

99. นักคิดทานใดนําเสนอความคิดวา มูลคาของเงินจะผูกติดกับมูลคาของโลหะเงินและ
ทองคํา โลหะคร้ังสองนี้จะไปกําหนดมูลคาของเงิน เชนเดียวกับท่ีแรงงานและที่ดินไป
กําหนดราคาผลิตภัณฑ 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

100. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ปจจัยใดไปกําหนดมูลคาของเงิน 

  1. สินคา 2. โลหะเงินและทองคํา 

  3. แรงงาน 4. ท่ีดิน 

101. ตามทัศนะของริชารด แคนติลลอน ปจจัยใดไปกําหนดราคาสินคา 

  1. ปริมาณเงิน 2. โลหะเงินและทองคํา 

  3. แรงงานและที่ดิน 4. ทุน (capital) 

102. นักคิดทานใดใหทัศนะวา มูลคาแรงงาน (the value of labour) และประสิทธิผลการ
ผลิตของที่ดิน (the produce of land) ตองเทากัน 

   1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 
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103. นักคิดทานใดใหทัศนะวา มูลคาธรรมชาติของแรงงานจะเทากับจํานวนที่ดินท่ีเขาใช
ในการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเขาเอง บวกกับจํานวนที่ดินท่ีเทากันน้ัน ท่ีจะใหผลผลิตท่ี
เพียงพอตอการเลี้ยงดูเด็กอีกสองคน 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

104. แนวคิดเร่ืองมูลคาแรงงานของริชารด แคนติลลอน ไปมีอิทธิพลตอทฤษฎีประชากร
ของ 

  1. อดัม สมิธ 2. เดวิด ริคารโด 

  3. โทมัส โรเบิรต มัลทัส 4. คารล มารก 

105. นักคิดทานใดเขียนเรื่อง Principle of Political Economy 

  1. จอห ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

106. นักคิดทานใดแยกแยะความแตกตางระหวางกําไรที่ทําใหเกิดทุนหรือ “กําไรจริง 
(positive profit)” และ “กําไรสัมพันธ (relative profit)” 

  1. จอหน ลอว 2. เดวิด ฮูม 

  3. ริชารด แคนติลลอน 4. เจมส สจวต 

107. ตามทัศนะของเจมส สจวต กําไรชนิดใดท่ีไมไดทําใหขนาดของทุนเพิ่มข้ึน 

  1. กําไรจริง (positive profit) 2. กําไรเปรียบเทียบ (relative profit) 

  3. กําไรทุน 4. กําไรจากการขาย 

108. ตามทัศนะของเจมส สจวต กําไรชนิดใดทําใหเกิดการจางงานเพิ่มข้ึน 

  1. กําไรจริง (positive profit) 2. กําไรเปรียบเทียบ (relative profit) 

  3. กําไรทุน 4. กําไรจากการขาย 
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109. ตามทัศนะของเจมส สจวต มูลคาท่ีแทจริงของสินคาถูกกําหนดโดย 

  1. มูลคาท่ีแทจริงท่ีผลิตได  

  2. มูลคาปจจัยอื่นที่จะทําใหเกิดการจางงาน 

  3. มูลคาเพื่อการดํารงชีพของแรงงาน และความเปนมืออาชีพของเขา 

  4. ถูกทุกขอ 

110. ขอใดมิใชขอสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหอุปสงค และอุปทานของ เจมส สจวต  

  1. ราคาอยูในดุลยภาพเมื่ออุปสงคและอุปทานทํางานสมดุลกัน 

  2. ดุลยภาพอาจถูกรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับอํานาจซ้ือและความเขม 

      ของการแขงขัน 

  3. ถาอุปสงคนอยกวาอุปทาน ราคาสินคาจะถูกลง ในทางกลับกันราคาสินคาจะ 

     เพ่ิมข้ึน 

  4. ขณะใดขณะหน่ึงจะเกิดอุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนขาดอยูเสมอ 

111. ตามทัศนะของเจมส สจวต ปจจัยใดที่จะสงผลกระทบตอมูลคาท่ีแทจริง (real 
value) 

  1. กลไกตลาด 2. กลไกราคา 

  3. อุปสงคและอุปทาน 4. ถูกทุกขอ 

112. ตามทัศนะของเจมส สจวต ประเทศตองการเงินโดยมีวัตถุประสงค 

  1. เพ่ือการชําระหนี้ตางประเทศ 2. เพ่ือซ้ือสินคาจากตางประเทศ 

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

113. ตามทัศนะของ เจมส สจวต ปจจัยที่กําหนดอุปสงคตอปริมาณเงินคือ 

  1. ฐานะภาพทางการคา 2. อุตสาหกรรมการผลิต 

  3. อุปนิสัยของประชาชน 4. ถูกทุกขอ 
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114. เจมส สจวต ใหความสําคัญกับแรงงานวา 

  1. ทําใหอุปทานการผลิตเพ่ิมข้ึน 2. กอใหเกิดผลผลิตสวนเกิน 

  3. กอใหเกิดมูลคาการใช (use-value)  4. ถูกทุกขอ 

115. ขอใดที่ เจมส สจวต ไมใหความสําคัญท่ีสัมพันธกับแรงงาน 

  1. กอใหเกิดมูลคาสวนเกิน  

  2. กอใหเกิดการตอรองคาจาง 

  3. อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิตจํานวนมากจะสรางความเทาเทียมกันท่ี 

     เปนสากล 

  4. แรงงานจะกอใหเกิดสงคราม ระหวางชนช้ัน 

116. การวิเคราะหความสัมพันธในเร่ืองใดที่นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกสไดนํามา
สรางฟงกชันการผลิต 

  1. ความสัมพันธระหวางปริมาณเงิน ระดับราคา และอัตราดอกเบี้ย 

  2.ความสัมพันธระหวางระดับราคา มูลคา และคาจาง  

  3. ความสัมพันธระหวางทุน อัตราการแลกเปลี่ยน และดุลการชําระเงิน 

  4. ความสัมพันธระหวางทุน ท่ีดิน และแรงงาน 

117. แนวทางการวิเคราะหใดท่ีถือเปนจุดเร่ิมตนของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกส 
  1. การวิเคราะหของลัทธิพาณิชยนิยม  

  2. การวิเคราะหของลัทธิธรรมชาตินิยม  

  3. การวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรการเมือง 

  4. การวิเคราะหเศรษฐศาสตรของอริสโตเติล 
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เฉลย 
แบบทดสอบ  

 

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

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

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

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

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

26. 4 27. 4 28. 4 29. 4 30. 4 

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

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

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

46. 1 47. 1 48. 1 49. 1 50. 1 

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

56. 1 57. 2 58. 2 59. 2 60. 2 

61. 2 62. 2 63. 2 64. 2 65. 2 

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

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

76. 2 77. 2 78. 2 79. 2 80. 2 

81. 2 82. 3 83. 2 84. 2 85. 3 

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

96. 1 97. 2 98. 3 99. 3 100. 1 

101. 3 102. 3 103. 3 104. 3 105. 4 

106. 4 107. 2 108. 1 109. 4 110. 4 

111. 4 112. 4 113. 4 114. 4 115. 4 

116. 4 117 3       

 

 

Human  society  was  ruled  by  natural  laws.  These  laws  were  established  
by  a  benevolent  Providence  for  the  good  of  mankind. 

 

                                                                                 Thephysiocracy 
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