
 

บทที่ 6 
ลัทธิธรรมชาตินิยม 

1. ความนํา 

 ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocracy) เกิดข้ึนในประเทศฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 18 
เปนหน่ึงของสํานักความคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองซ่ึงเปนแนวคิดปรัชญาหัว
กาวหนาท่ีมาแทนแนวคิดปรัชญาเทวนิยมหรือแนวคิดของนักบวชคริสต นักธรรม
ชาตินิยม (physiocrats) ไดรับการขนานนามวา “นักเศรษฐศาสตร” เปนคณะแรกและถือ
เปน “สํานักคิดทางเศรษฐศาสตร (the school of thought)” ท่ีแทจริงสํานักแรก1 คําวา 
“physiocracy” หมายถึง “กฎธรรมชาติ (rule of nature)” เพราะนักธรรมชาตินิยมหรือ
คณะธรรมชาตินิยมเชื่อในกฎธรรมชาติและการเกษตรกรรมเปนปฐมภูมิของความมั่งคั่ง 
(wealth) 

 ลัทธิธรรมชาตินิยมเปนการตกผลึกทางความคิดเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบที่สุด
กอนที่ลัทธิคลาสสิกสจะถือกําเนิดข้ึน ลัทธิธรรมชาตินิยมเปนท้ังหลักปรัชญาและระบบ
ความคิด2หลักคําสอนและงานเขียนของนักธรรมชาตินิยมเผยแพรอยูในชวงศตวรรษที่ 
1756 – 1778 ลัทธิธรรมชาตินิยมไมไดตอยอดทางความคิดหรือเอาแกนเปาหมายทาง
ความคิดมาจากลัทธิพาณิชยนิยม หลักคิดหรือหลักคําสอนของลัทธิพาณิชยนิยมให
ความสําคัญกับการคา ช้ีประเด็นไปที่ความมั่งคั่งของชาติเกิดจากการคาระหวางประเทศ 
และการคาระหวางประเทศตองไดเปรียบดุลการคาหรือตองมีสวนเกิน การจะบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ทําไดดวยการใหสิทธิ์ผูกขาด (monopoly) กับบรรษัทการคาขนาด
ใหญ การปกปองการคา (trade protection) การควบคุมกํากับดูแลการคา (trade 

                                                 
1 R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, A history of Economic Theory and method(New York: 
McGraw-Hill Publishing Company, 1990), p. 85. 
2 H.L. Bhatia. History of Economic Thought(New Delhi : Vani Education Books, 1978), p.45.and 
R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert , Op .Cit. p. 85. 
 



 

 ในทางตรงกันขาม ลัทธิธรรมชาตินิยมกลับใหความสําคัญในเน้ือหาสาระทาง
เศรษฐศาสตร ระบบสังคมและการเมือง และมีเปาหมายทางเศรษฐศาสตรท่ีแตกตาง
ออกไป ลัทธิธรรมชาตินิยมใหความสําคัญกับการผลิตภาคเกษตรกรรม แตไม
หมายความวาลัทธิธรรมชาตินิยมเปนระบบเกษตรกรรมแมวาการเกษตรกรรม
จะกอใหเกิดสวนเกิน (surplus) และเปนที่มาของความมั่งคั่งท้ังหลายท้ังปวง 
เชนเดียวกับท่ีระบบ อดัม สมิทธิ ที่มิใชระบบระบบแรงงานแมวาแรงงานจะเปน
ที่มาของความมั่งคั่งทั้งหลายทั้งปวง3 ลัทธิธรรมชาตินิยมเช่ือในระบบธรรมชาติและ
ตองปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเสถียรภาพความม่ันคงและประโยชน
ท้ังหลายท้ังมวล ระบบธรรมชาตินิยมมิใชระบบทางกายภาพ แตเปนการจัดระเบียบ
ระบบสังคม ท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณสังคมเศรษฐศาสตรในเรื่องของ การผลิต 
(production) ความม่ังคั่ง (wealth) แรงงาน(labourers) ผูผลิต (manufacturers) พอคา 
(merchants) กสิกร(farmers) เจาผูครองท่ีดิน(landlords) และรัฐอธิปตย(sovereigns)4 มี
อยูคร้ังหน่ึงนายแพทยเควสเนยและกูรเนยปรึกษากันวา “ธรรมชาติของสรรพส่ิงไมได
แยกตัวออกจากศาสตรท่ีเรียกวาเศรษฐศาสตรการเมือง แลวอะไรคือหลักใหญของ
เศรษฐศาสตรการการเมือง (whether the nature of things did not tend towards a 
science of political economy, and what the principle of science were)”5 

 ในยุคสมัยท่ีลัทธิธรรมชาตินิยมเผยแพรและไดรับความนิยมสูงสุดอยูน้ัน มีผูนํา
หรือบุคคลสําคัญระดับผูปกครองรัฐมากมายท่ีพยามยามนําหลักคิดไปประยุกตใช เปน
ตนวา จักรพรรดินี Catherine ของรัสเซีย กษัตริย Stanislaus ของโปแลนด กษัตริย 
                                                 
3 Ibid,  p. 50. 
4 Lewis H. Haney, History of Economic Thought, (London: Macmillan, 1949), p. 172. referred in 
Ibid. 
5 Stephan Baur, “Studies on the Origin of the Fench Economics,” Quaterly Journal of 
Economics, vol. 5 1890), p.100 referred in R. B. Ekelund , Jr. and R. F. Herbert, Op, Cit., p. 86. 
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2. การรับอิทธิพลทางความคิด 

 2.1 มูลเหตุและที่มาของลัทธิธรรมชาตินิยม7 

 ประเทศฝร่ังเศสปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนเวลานาน 
และเปนการปกครองที่ขาดหลักธรรมาภิบาล(benevolence) นักคิดนักเขียนผูทรงความรู
มากมาย ไดต้ังคําถามวิจารณ และสรางทฤษฎีเกี่ยวกับโองการสวรรคของกษัตริย(the 
divine right of the king) พวกเขาตองการคําอธิบาย ตองการทราบเหตุและผลของระบบ
ท่ีเปนอยู แตส่ิงเหลาน้ีไมไดอยูในความสนใจของกษัตริยผูปกครองฝร่ังเศสขณะน้ันแต
อยางใด ไมวาจะเปนพระเจาหลุยสท่ี XIV หรือพระเจาหลุยสท่ี XV โดยเฉพาะ พระเจา
หลุยสท่ี XV ผูไดรับการขนานนามวา “กษัตริยผูเผาผลาญ(The Sun King)”8 ยิ่งมัวเมา
หลงอํานาจ ใชอํานาจแบบไรขอบเขต จนนําผลรายมาสูประเทศของตัวเอง นําพา
ประเทศเขาสูสงครามโดยไมจําเปน กอปรกับการใชจายท่ีหรูหราฟุมเฟอยของพระนาง
เจาปอมปาดูร(Madame de Pompadour) จนทําใหเงินในทองพระคลังรอยหรอ ตองหัน
กลับมาสูบเลือดจากประชาชนดวยการเก็บภาษีท่ีท่ีโหดรายทารุณ ขณะที่ขุนนางและ
ขาราชการไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี สภาพสังคมท่ีฟอนเฟะ ความทุกขยากของ
ประชาชน ความไมเปนธรรมท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ี เปนที่มาของสงครามภายในประเทศ
อันนาสะพรึงกลัวท่ีเรียกกันวาการปฏิวัติใหญในประเทศฝร่ังเศส(The French 
Revolution)  

 ความรูสึกท่ีอยากปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมืองของชาวฝรั่งเศสหมักหมม
มานาน การบริหารกิจการบานเมืองต้ังแตระดับกษัตริยจนถึงระดับลางเต็มไปดวยการฉอ
ราษฎรบังหลวง ใชชีวิตที่เลอเลิศหรูหรา งบประมาณรายจายฟุมเฟอยและสูญเปลา 
                                                 
6 H.L. Bhatia, Op, Cit., p. 49. 
7 See in Ibid, pp. 50-1. 
8 R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, op. cit, p. 86. 
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9
 Edmund Whittaker, Schools and Streams of Economic Thought (London: Rand Mcnally, 1960), 

p. 96. 
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 เศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสตกอยูในภาวะชะงักงัน การพยายามเขาไป
ควบคุมกํากับดูแลของภาครัฐยิ่งทําใหการฟนตัวยากยิ่งข้ึน การเกษตรกรรมที่เปนฐาน
ท่ีมาท่ีสําคัญของรายไดประชาชาติตกอยูในภาวะชะงักงันและตกตํ่าอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกับภาคการผลิตอื่นๆ ของประเทศ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกอยู
ในภาวะวิกฤต  กระแสทางความคิดจึงพุงไปที่การฟนฟูระบบเศรษฐกิจ ท่ีเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด
ท่ีจะแกปญหาท้ังหลายท้ังปวงได และศูนยรวมทางความคิดไดพุงเปาไปท่ีการแกปญหา
ภาคเกษตรกรรม ท่ีสวนใหญเห็นพองกันวาภาคเกษตรกรรมจะนํามาซ่ึงการเติบโตของ
ทุนนิยมเกษตรกรรม แนวคิดดังกลาวเปนพ้ืนฐานของปรัชญาแนวใหมในการฟนฟู
เศรษฐกิจ เปนปรัชญาท่ีใหความสําคัญกับภาคเกษตรกรรม มองวาภาคเกษตรกรรมจะ
นํามา ซ่ึงความมั่ งคั่ งของประเทศ  และน่ีคือ ท่ีมาของลัทธิธรรมชาตินิยม   (the 
physiocracy)  

 2.2 การรับอิทธิพลทางความคิด 

 ลัทธิธรรมชาตินิยมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรการเมือง ท้ัง
ท่ีเปนแนวคิดรวมสมัยและแนวคิดท่ีเกิดกอนหนาน้ี เปนตนวาแนวคิดของ วิลเลียม เพต
ตี ท่ีใหความสําคัญกับแรงงานและมองวาแรงงานเปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่งโดย
เปรียบแรงงานเสมือนพอท่ีดินเปรียบเสมือนแม  อิทธิพลทางความคิดของ จอหน ล็อก 
ท่ีวา แผนดินเปนของทุกคน ทรัพยท่ีเอกชนแตละคนไดมาลวนเกิดจากแรงงานของพวก
เขาและสวนหน่ึงเปนบําเหน็จท่ีธรรมชาติกํานัลใหมา และมองวาแรงงานคือแหลงที่มา
ของมูลคาท่ีสําคัญท่ีสุด มูลคาของผลผลิตจากท่ีดินเกือบท้ังหมดมาจากแรงงาน สวนที่
เหลือเปนของกํานัลจากธรรมชาติ รับอิทธิพลจากแนวคิดของเดวิด ฮูม ท่ีวาท่ีดินเปน
แหลงที่มาของสรรพส่ิงท่ีมีประโยชนท้ังมวล รวมทั้งแนวคิดของริชารด แคนติลลอน
ท่ีวา ท่ีดินเปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่งแรงงานเปนพลังกอเกิดผลผลิตจากที่ดิน ปจจัย
อื่นเปนเพียงสวนประกอบ ราคาและมูลคาของทุกส่ิงเกิดจากท่ีดินและแรงงานซึ่งเปน
                                                 
10 Lewis Haney, History of Economic Thought (New York: Macmillan, 1949), p. 176. 
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1. ปแอร เล เปอซอง เด บัวสกิลแบรต (Pierre le Pesant de Boisguilbert) 

ปแอร เล เปอซอง เด บัวสกิลแบรต (1646-1714) หรือปแอร 
บัวสกิลแบรต ใหความสําคัญกับปญหาเศรษฐกิจถดถอยของ
ประเทศฝร่ังเศสขณะท่ีเขาดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการจังหวัด
ท่ีเมือง Rouen บัวสกิลแบรต มีผลงานอยูหาเร่ือง สวนใหญเปน
การวิเคราะหความตกตํ่าของฝายอาณาจักร และวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจเนนเจาะจงไปท่ีปญหาใดปญหาหน่ึง งานเขียนที่สําคัญ

ของบัวสกิลแบรต คือ Detail de la France souse le regne present  เปนงานเขียนที่
เนนไปที่การปฏิรูปภาษี โดยเนนไปที่หลักความเปนธรรมในการเสียภาษี(equity) และให
ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรการสงออกธัญพืช เร่ือง Traite de la nature, culture, 
commerce et interet des grains และ Dissertation upon the Nature of Wealth เปน
งานเขียนท่ีเนนวาที่ดินเปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่งท่ีสําคัญ ความม่ังคั่งไมใชโลหะมีคา 
แตเปนสินคาท่ีผลิตไดและจําเปนตอการดํารงชีพ  และมีความเห็นวาราคาสินคาประเภท
อาหารควรมีราคาแพง บัวสกิลแบรตมองปญหาตรงกันขามกับนักพาณิชยนิยม ประเด็น
ดังกลาวคือ:12  

 ประเด็นแรก เรื่อง ความมั่งคั่งของชาติ เขาใหความสําคัญกับการสรางความ
ม่ังคั่งของชาติท่ีแทจริงดวยผลผลิตมิใชดวยเงินตรา เงินตราเปนเพียงมรรควิถีและวิธีการ
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความมั่งคั่งเทาน้ัน ขณะที่ผลผลิตมีความจําเปนตอการดํารงชีพ มี
เปาหมายปลายทางที่ชัดเจน บัวสกิลแบรตใหความสําคัญกับอัตราการหมุนเวียนของเงิน
และส่ิงท่ีใชแทนเงิน เชน ต๋ัวแลกเงิน แตมิใชวาปริมาณเงินมีความสําคัญเพียงอยางเดียว 
การทําหนาท่ีของเงินยอมสําคัญดวย อุปสงคท่ีแทจริงคือกุญแจสําคัญท่ีจะบงช้ีการกินดี

                                                 
11

 รายละเอียดดูในบทที่ 5 
12

 R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, op, cit., pp.83-5. 
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 ประเด็นที่สอง เรื่อง ความสําคัญของเกษตรกรรม การหามการสงออก
ธัญพืชตามมาตรการและขอหามของ Colbert ท่ีเรียกวา ลัทธิ Colbertism ทําใหผลผลิต
ธัญพืชขาดความแนนอน การผลิตภาคเกษตรกรรมขาดความแนนอนและเกิดวัฏจักร ใน
ปท่ีผลผลิตมากแตสงออกไมไดราคารายไดของชาวนาจะลดต่ําลง การบริโภคโดยรวม
ของประเทศลดลง ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรมและภาคอื่นของประเทศ  กอใหเกิด
วิกฤตทั่วไป บัวสกิลแบรตคัดคานขอหามการสงออกธัญพืช และใหมีการสงออกธัญพืช
ไดอยางเสรี จะนํามาซ่ึงเสถียรภาพของราคาธัญพืช กอใหเกิดการขยายตัวของผลผลิต
ภาคเกษตรกรรม ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน และใหรัฐบาลอุดหนุนพยุงราคาธัญพืช 
จนกวาจะไดราคาท่ีเหมาะสม  

 ประการที่สาม เรื่อง ภาษี บัวสกิลแบรต มองวาการเกิดปญหาวัฏจักรของ
รายไดประชาชาติเปนปญหาระยะสั้น แตปญหาความตกตํ่าหรือการเสื่อมความนิยมที่มี
ตอฝายอาณาจักรเปนปญหาระยะยาว บัวสกิลแบรตประมาณวาในชวงป 1665-1695 
รายไดประชาชาติของฝร่ังเศสลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต มีผลเชื่อมโยงไปที่การลดลง
ของอุปสงคโดยตรง เพราะระบบภาษีท่ีขูดรีด ภาษีท่ีสําคัญท่ีฝร่ังเศสจัดเก็บประกอบดวย 
taille, aides, และ douanes     

 Taille เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากทรัพยสิน ท้ังท่ีเปนสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยหรือจัดเก็บจากทรัพยสินสวนบุคคล ประเด็นปญหาไมไดอยูท่ีภาษีท่ี
จัดเก็บ แตอยูท่ีภาระภาษีท่ีตกกระทบตอผูเสียภาษี ชนช้ันขุนนางและขาราชการไดรับ
การยกเวนไมตองเสียภาษี ภาระภาษีท้ังหมดตกอยูกับผูมีทรัพยสินท่ีเปนคนยากจน การ
บริหารการจัดเก็บขาดความแนนอนไมนาเช่ือถือ ข้ึนอยูกับอําเภอใจของผูเก็บภาษีในแต
ละทองถิ่นวาจะประเมินภาษีออกมาอยางไร อัตราภาษีท่ีจัดเก็บตางกันต้ังแตอัตรารอยละ 
0.33 ถึงรอยละ 3313 

                                                 
13 R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, Ibid., p. 84. 
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 ภาษีท่ีสงผลกระทบตอการบริโภคอยางมากคือ aides และdouanes โดยท่ี 
aides คือภาษีการขายทั่วไป แตประมาณปลายศตวรรษที่ 17 ภาษีประเภทนี้จะจัดเก็บ
จากสินคาบางชนิดเทาน้ัน โดยเฉพาะเก็บจากไวน ภาระภาษีท่ีเก็บจากไวนหนักมาก ถึง
ขนาดที่กรรมกรชาวฝรั่งเศสเลิกด่ืมไวน เพ่ือเปนประทวงระบบภาษี และไมตองพูดถึง
ผูบริโภคตางประเทศ ไวนแทบจะสงออกไมได ทายสุดเกษตรกรก็เลิกปลูกไวน ป 1779 
นักเศรษฐศาสตรช่ือ เลอ โทรสน (Le Trosne) ประมาณความเสียหายวา ระบบภาษีทํา
ใหรายไดประชาติของฝร่ังเศสสูญหายไปหน่ึงรอยสามสิบลาน ภาษีท่ีเก็บไดเปนคาใชจาย
เพ่ือรักษาความมั่นคงของสถาบันกษัตริยไวถึงสามสิบลาน  

 ภาษี douanes เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากการสงออกนําเขาสินคา รวมถึงการคา
ระหวางจังหวัดภายในประเทศ เปนภาษีท่ีสงผลกระทบดานการคาโดยตรง เปนการจํากัด
การเคล่ือนยายสินคาทําใหราคาสินคาท่ีสงไปขายตางจังหวัดมีราคาแพงถึงระดับท่ีหาม
การซื้อขายกัน ไมถึงขนาดตองหามซ้ือขาย อยางนอยท่ีสุดคนจนก็หมดสิทธิ์ซ้ือ บัวสกิล
แบรต ประณามภาษีประเภทน้ีวา เปนการทําลายตลาดตางประเทศของสินคา ฝร่ังเศส 
ไมวาจะเปน ไวน หมวก ไพ กลองสูบยา และกระดูกปลาวาฬ 

 นักธรรมชาตินิยมไดหยิบยกภาษีท่ีโหดรายทารุณไมเปนธรรมนี้ ข้ึนมา
วิพากษวิจารณ โดยใหความสําคัญไปท่ีระบบการคลังท่ีเปนระบบธรรมชาติเพื่อการ
ปฏิรูปโดยสมัครใจ ซ่ึงเปนหลักคิดท่ีบัวสกิลแบรตไวให บัวสกิลแบรตใหความสําคัญกับ
การปฏิรูประบบภาษี ไมสนใจประเด็นเร่ือง ผลไดสุทธิ (produit net) หรือผลผลิต
สวนเกินของภาคเกษตรที่นักธรรมชาตินิยมใหความสําคัญ บัวสกิลแบรตมองการปฏิรูป
ภาษีวาจะทําใหการบริโภคดีข้ึน ขณะท่ีนักธรรมชาตินิยมมองการปฏิรูปภาษีวาจะ
กอใหเกิดการสะสมทุน 

376  EC 214 



 

2. มารแชล โวบอง (Marshall Vauban) 

มารแชล โวบองเขียนเรื่อง Project for a Royal Tythe เปน
การมองไปท่ีความเปนธรรมในการเสียภาษี และย้ําวา ความ
ทุกขยากแสนสาหัสของชาวนาลวนเปนผลพวงมาจากระบบ
ภาษีท่ีไมเปนธรรม จึงควรท่ีจะปฏิรูประบบภาษี การเก็บภาษี
ควรเปนภาษีทางตรง โดยเก็บตรงจากภาคเกษตรกรรมที่
อัตราหน่ึงตอสิบของผลผลิตท่ีผลิตได และเก็บภาษีอื่นๆ จาก
ภาคเกษตรกรรมที่เห็นควรจัดเก็บ แตขอเสนอของโวบอง 

ยากท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือแกระบบที่เปนอยูและหมักหมมมานานได ในขณะที่ นักธรรม
ชาตินิยมใหเก็บภาษีประเภทเดียวหรือภาษีเด่ียว (impot unique) โวบองมองวา แรงงาน
คือท่ีมาของความมั่งคั่งท้ังหลายท้ังปวง ท่ีจะพึงหาได หาใชการคาตามแนวคิดของนัก
พาณิชยนิยมไม แนวคิดของโวบองสอดคลองกับแนวคิดของ อดัม สมิธ  โวบองขยาย
ความวา ในบรรดาแรงงานทุกประเภท แรงงานภาคเกษตรกรรมเปนแรงงานที่มี
ประสิทธิผลการผลิตมากท่ีสุด นักธรรมชาตินิยมนําประเด็นน้ีไปเชื่อมโยงกับที่ดินวา 
ที่ดินเปนที่มาของผลไดสุทธิ (produit net) เพียงแหลงเดียว แรงงานเปนผูสราง
ผลผลิตบนท่ีดิน แรงงานภาคเกษตรกรรมกอใหเกิดมูลคาสวนเกิน(surplus 
value) 

3. เมอลอง (Melon) และคนอื่นๆ 

 เมอลอง (Jean-François Melon) เขียนเรื่อง  Essai Politique sur le 
commerce (1734) เขายกประเด็นวา ส่ิงสําคัญท่ีสุดไมใชทองคํา แตเปนส่ิงจําเปนตอการ
ดํารงชีพ เฟอเนอลอง (Fenelon) เขียนเร่ือง Telemaque (1691) เปนงานเขียนที่
ตองการเห็นการคาเปนแบบเสรี และกองติลลองนําเสนอวา การไหลเวียนของของความ
ม่ังคั่งภายในประเทศ เกิดจากการคาภายในประเทศ มองเตสกิเย (Montesquieu)  เขียน
เร่ือง L’esprit des Lois (1748) อธิบายเรื่องกฎธรรมชาติและโหยหาเสรีภาพ 
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3. คณะธรรมชาตินิยม 

 จากสภาพปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฝรั่งเศส กอปรกับไดมีนักคิด
นักเขียนหลายทานไดนําเสนอหลักคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งไวหลายรูปแบบ นักพาณิชย
นิยมมองวาเกิดจากการคาและการคาตองมีสวนเกินเพ่ือใหไดมาซ่ึงโลหะเงินและทองคํา
เขาประเทศ นักคิดนักเขียนกอนหนาคณะธรรมชาตินิยม บางทานมองวาแรงงานเปน
แหลงท่ีมาของความมั่งคั่ง บางทานมองวาท่ีดินเปนที่มาของบรรดาสรรพสิ่งท้ังมวล บาง
ทานเสนอใหมีการคาเสรี และใหมีการจัดเก็บภาษีอัตราเดียว หลักคิดและคําสอนเหลาน้ี
เปนสวนหนึ่งท่ี คณะธรรมชาตินิยมหรือนักธรรมชาตินิยมไดหยิบยกข้ึนประมวลเขากับ
หลักคิดของตนเองและสภาพสังคมท่ีฟอนเฟะของฝรั่งเศส บุคคลสําคัญของคณะ
ธรรมชาตินิยมประกอบดวย 

1. ฟรังซัวส เควสเนย (Francois Quesnay)  

นายแพทยฟรังซัวส เควสเนย มีอายุอยูชวงป 1694-1744 
เปนผูนําและผูกอต้ังลัทธิธรรมชาตินิยม เควสเนยมาจาก
ครอบครัวชาวนาท่ียากจนในชนบท สําเร็จการศึกษาดาน
การแพทย และไดรับแตงต้ังใหเปนแพทยประจําพระองคของ
พระนางเจาปอมปาดูร (Madame de Pompadour) และพระ
เจาหลุยสท่ี XV ตามลําดับ มีผลงานเขียนดานการแพทย
มากมาย แตเปนบุคคลที่สนใจดานการเกษตร อาจเพราะวา

เปนลูกชาวนามากอน ขณะที่ชนช้ันสูงสมัยน้ันยากที่จะหาคนสนใจและใหความสําคัญ
ดานน้ี ฟรังซัวส เควสเนยเปนท้ังนายแพทยและนักปรัชญาสังคม ผูมองเห็นปญหาสังคม
อยางชัดเจนในหลายแงมุม โดยเฉพาะปญหาเศรษฐกิจท่ีชาวนาเผชิญอยู ทําใหเขาให
ความสําคัญดานเศรษฐศาสตร แตงหนังสือเศรษฐศาสตรเลมแรกคือ Less Grains Less 
Fermiers Grande เขียนใหกับ Encyclopedie ในป 1756 และป 1757 ตามดวยผลงาน
สรางสรรคทางเศรษฐศาสตรท่ีโดงดัง เร่ือง Tableau Economique or Tableau 
Oeconomique (1758) ที่ถือเปนหัวใจและวิญญาณของคณะธรรมชาตินิยมและป 
1758 เขียนเรื่อง Maximes generales du Government economique d’um Royaume 
ogricole เควสเนยมองวาภาคเกษตรกรรมเทาน้ันที่จะใหผลผลิตสวนเกินได  
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2. ปแอร ซามูเอล ดูปอง เด เนมูรส (Pierre Samuel Dupont de Nemours) 

ปแอร ซามูเอล ดูปอง เด เนมูรส มีอายุอยูชวงป 1739-1817 
เปนนักธรรมชาตินิยมผูมีช่ือเสียงขณะที่อายุยังนอย ลี้ภัยไป
อยูประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงเกิดการปฏิวัติในประเทศ
ฝร่ังเศสในป1799 ขณะที่มีอายุเพียง 29 ป เขียนเร่ือง 
Physiocratie ou Constitution essentie lle du 
Government le plus avantageux au Genre humain 

เปนผลงานที่โดงดังมาก ชื่อนักธรรมชาตินิยมหรือคณะธรรมชาตินิยมที่เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวาPhysiocrats หรือในภาษาฝรั่งเศสวา Physiocratie ก็ต้ังชื่อตาม
หนังสือเลมน้ี หนังสือท่ีเนมูรสเขียนจะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและการพาณิชย นอกจาก
จะเปนนักอุดมการณแลว เนมูรส จัดไดวาเปนนักโฆษณาชวนเช่ือช้ันเยี่ยมคนหน่ึง 
โดยเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการของคณะธรรมชาติ
นิยม 

3. มารควิส เดอ มิราโบ (Marquis de Mirabeau) 

มารควิส เดอ มิราโบ เปนลูกของ Comte de Mirabeau ขุนนาง
ท่ีมีช่ือเสียงขณะนั้น เขียนเรื่อง L’Ami des hommes, ou traite 
la population (1757)หนังสือเลมน้ีไมมีเน้ือหาเกี่ยวของกับลัทธิ
ธรรมชาตินิยม แตเร่ือง La theorie de l’impot เปนงานเขียนที่
เกี่ยวกับทฤษฎีภาษีอากรเปนการสะทอนภาพระบบภาษีของ
ฝร่ังเศสขณะน้ัน และเร่ือง La philosophie rurale(1763) เปน
งานเขียนแนวปรัชญาชนบทท่ีสะทอนภาพลักษณลัทธิ

ธรรมชาตินิยมไดเปนอยางดี เปนการใหความสําคัญกับชนบทที่เปนภาค
เกษตรกรรมที่เปนศูนยรวมทางความคิดของลัทธิธรรมชาตินิยม   

4. ปแอร ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร (Pierre Francois de la Riviere) มีอายุ
อยูชวงป1720-1793 เปนเจาหนาท่ีดานการเงินท่ี Martnique ซ่ึงเปนอาณานิคมของ
ประเทศฝร่ังเศส เขียนเรื่อง   L’Order naturel et essentual des Societes Politique 
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5. ฌอง โคลด เดอ แวงซองต กูรเนย (Jean Claude de  Vincent 
Gournay) มีอายุอยูชวงป1712-1759 ไมมีงานเขียนของตัวเอง เปนนักแปล แปลผลงาน
ของ  Sir Josiah Child และ Culpeper หลักคิดของกูรเนยเห็นไดจากหนังสือของตูรโกต 
ประโยคที่เปนอมตะและสรางช่ือเสียงใหกูรเนยคือLaissez faire, laissez passer le 
monde va de lui-meme  ซ่ึงหมายถึงปลอยใหทําไป ปลอยไหผานไปแลวโลกจะทํา
หนาที่ไดเอง โลกคือกฎธรรมชาติที่มองไมเห็น เชนเดียวกับมือที่มองไมเห็นที่
หมายถึงกลไกตลาดของอดัม สมิธ 

6. แองเน โรแบร

โกต มีอายุอยูชวงป 1721-
1781เปน

  

 เขียนเรื่อง L’Introduction a la philosophie 

 ฌักส ตูรโกต (Anne Robert Jacques Turgot)  

แองเน โรแบร ฌักส ตูร
นักธรรมชาตินิยมท่ีสงประกายดานความเฉลียวฉลาด

มากคนหนึ่ง มีฐานะและตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ในป 1761 
รับราชการเร่ิมแรกเปนนักวางแผนที่เมือง Limoge ซ่ึงเปนเมือง
ในชนบทที่ยากจนที่สุดแหงหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส ตูรโกต
อาศัยประสบการณตรงนี้ ขณะเดียวกันก็ศึกษาแนวคิดของ

นักธรรมชาตินิยมไปดวย ตูรโกตไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเร่ือยๆ จนไดรับการแตงต้ังเปน
บารอนแหงเมืองโลน (Baron de Laune) และรัฐมนตรีคลังในทายท่ีสุด ดวยนิสัย
ตรงไปตรงมาและมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง เขาไดรับการคัดคานในการดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีคลังและกษัตริยปลดเขาออกจากตําแหนงในทายท่ีสุด ชวงท่ีวางจากตําแหนง
หนาท่ีเขาเขียนเรื่อง Reflexions sur la formation et la distributiondes richesses ในป
1766 และตีพิมพในป 1769 เปนงานเขียนเกี่ยวกับการกระจายความร่ํารวย  

7. นักธรรมชาตินิยมคนอื่นๆ
 โบโด (Abbe N. Baudeau) อาบเบ

economique(1771)  เปนงานเขียนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐศาสตรLe Trosne เลอโทรสน 
เขียนเรื่อง De l’Interet social, per rapport a la Valeur , a la Circulation a l’Industrie 
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4. ปรัชญาลัทธิธรรมชาตินิยม 

 ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocracy) หรือนักธรรมชาตินิยมหรือ physiocrats ใน
ภาอังกฤษหรือ physiocratie ในภาษาฝร่ังเศส ต้ังช่ือตามหนังสือ Physiocratie ou 
Constitution essentie lle du Government le plus avantageux au Genre humain 
ของเดปอง เดอ เนยมูร Physiocratie มีรากศัพทมาจากภาษากรีกของคําวา physis  
แปลวา ธรรมชาติ ผสมกับคําวา kratos แปลวา กฎเกณฑ หรืออํานาจ  หรือการ
ปกครอง physiocrat จึงหมายถึง “กฎเกณฑธรรมชาติ” หรือ “อํานาจตาม
ธรรมชาติ” หรือ “การปกครองโดยธรรมชาติ” ลัทธิน้ีจึงเชื่อวากฎหรือระเบียบ
ธรรมชาติ (natural orders or laws) เปนตัวกําหนดสังคมมนุษยชาติ กฎหมายท่ีรัฐ
สรางข้ึนไมสามารถเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติน้ีได กฎธรรมชาติน้ีสรางคุณูปการอัน
ยิ่งใหญใหกับมวลมนุษยชาติ ประเทศจะมั่งคั่งสมบูรณพูนสุข ยอมเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ แตนอยคนนักท่ีจะตระหนักในเร่ืองน้ี แนวคิดหรือคําสอนดังกลาว เปนหัวใจ
หรือหลักคําสอนของนักธรรมชาตินิยม (physiocrats) นักธรรมชาตินิยมอธิบาย
เศรษฐศาสตรอยางเปนระบบ มีตรรกะ และเช่ือมเหตุผลตางๆ ไดดี พรอมกับสรางตัว
แบบ หรือตาราง หรือผังเศรษฐกิจข้ึนมาประกอบการอธิบาย นับเปนการเกิดยุคสมัยของ
สํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบท่ีสุด กอนยุคคลาสสิกสจะถือกําเนิดข้ึน นัก
เศรษฐศาสตรสํานักธรรมชาตินิยมมองวา วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาแหงกฎ
ธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติใชบังคับกับมนุษยและสรรพส่ิงที่มีชีวิตรวมตลอด
ถึงชุมชนและสรรพส่ิงที่ไมมีชีวิตทั้งมวล 

 หลักคิดของลัทธิธรรมชาตินิยมใหความสําคัญกับแรงงานและที่ดินเชนเดียวกับ
แนวคิดของวิลเลียม เพตตี จอหน ล็อก เดวิด ฮูม และริชารด แคนติลลอน ดังท่ีกลาว
มาแลวกอนหนาน้ี ในทางเศรษฐกิจและการเมืองลัทธิธรรมชาตินิยมเช่ือในกฎเกณฑ
ธรรมชาติ (natural laws) วาเปนส่ิงกําหนดสังคมมนุษยชาติ โดยใหความสําคัญกับกฎ
ธรรมชาติวาเปนส่ิงที่สรางสังคมมนุษยชาติข้ึนมา เปนกฎที่ใหธรรมมาภิบาลเพื่อ
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 ลัทธิธรรมชาตินิยมใหความสําคัญการผลิต (production) มากกวาการคา 
(trade) ท่ีนักพาณิชยนิยมใหความสําคัญมากอนหนาน้ี ลัทธิธรรมชาตินิยมเปลี่ยน
ความสัมพันธระหวางพอคากับนักการเงินท่ีนักพาณิชยนิยมใหความสําคัญ  มาเปน
ความสัมพันธระหวางทุนและแรงงาน โดยใหความสําคัญกับแรงงานวาเปนผู
กอใหเกิดผลผลิตสวนเกิน และสวนเกินน้ีมีมากพอที่จะสะสมเอาได และจะนํามา
ซ่ึงความม่ังคั่งของประเทศ ซ่ึงคือการใหความสําคัญกับการผลิตมากกวาการคา การ
ผลิตจะกอใหเกิดสวนเกิน สวนเกินจึงคือทุนที่ประเทศจะสะสมเอาได ลัทธิธรรมชาตินิยม
มีปรัชญาการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจวา Laissez faire, Laissez passer ซ่ึงเปน
ประโยคท่ีเปนอมตะและสรางช่ือเสียงใหกูรเนย “ปลอยใหทําไป ปลอยใหผานไป” ซ่ึง
หมายถึงปลอยใหผานไปไดโดยสะดวกและใหทําไดโดยเสรี (clear the way and leave 
the things alone) ปลอยใหทําไปหมายความวา ตองใหเอกชนมีเสรีภาพในการทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจท้ังปวง ปลอยใหผานไปหมายความวา พาณิชยกรรมท้ังหลายท้ัง
ในประเทศและระหวางประเทศใหกระทํากันไดเต็มท่ี ไมมีการกีดกันการคาหรือปกปอง
การคา ยกเลิกดานภาษีหรือไมมีการเก็บภาษีศุลกากร ปลอยใหผานไดโดยสะดวก14 
ลัทธิธรรมชาตินิยมถือเปนลัทธิเศรษฐกิจสํานักแรกที่มองปญหาเศรษฐกิจเปน
แบบมหภาค น้ันคือ มองวาวิชาเศรษฐศาสตรควรตองศึกษาโดยรวมไปทั้งหมด 
จะแบงพิจารณาเฉพาะสวนไมได 15 

                                                 
14 ดูเพ่ิมเติมใน ทวี ตะเวทีกุล,ลัทธิเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร, 2519), น. 52.  
15
ดูใน E. Roll, A History of Economic Thought (Faber and Faber, 1973), p. 128 – 37. และ ทวี ตะ

เวทีกุล, เร่ืองเดิม.  
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 นักธรรมชาตินิยมปฏิเสธความเช่ือของนักพาณิชยนิยมท่ีวาความมั่งคั่งเกิดจาก
การคาหรือการแลกเปลี่ยน (exchange) โดยนักธรรมชาตินิยมใหความสําคัญกับการ
ผลิต (production) วาเปนที่มาของความมั่งคั่ง โดยกลาววา “การผลิตคือพลังให
เกิดความมั่งคั่งและสวนเกิน ความมั่งคั่งและสวนเกินที่เกิดข้ึนมีมากพอที่จะสะสม
เอาได” นักธรรมชาตินิยมแสวงหาผลผลิตสวนเกิน (surplus) หรือท่ีเรียกวา “ผลได
สุทธิ หรือ produit net or net production” ดวยการใชตารางหรือผังเศรษฐกิจของ 
เควสเนย (Quesnay Tableau Oeconomique) วิเคราะหกระแสการไหลเวียนของ
ผลผลิตสวนเกิน 

5. แนวคิดเศรษฐศาสตรของคณะธรรมชาตินิยม 

 คณะธรรมชาตินิยมเปนคณะที่สรางระบบทางเศรษฐศาสตรไดดีกวาผลงานของ
แคนติลลอน แตยังดอยกวาของอดัม สมิธ คณะธรรมชาตินิยมมองปญหาเศรษฐกิจเปน
แบบองครวมหรือเปนสํานักคิดแรกท่ีมองปญหาเศรษฐกิจเปนแบบมหภาค และมองวา
เศรษฐกิจเปรียบไดกับรางกายของมนุษย มีสวนประกอบและโครงสรางท่ีสลับซับซอน 
กลไกการแลกเปลี่ยนของตลาดก็มีลักษณะเชนเดียวกัน การกระทบสวนหน่ึงสวนใดของ
ระบบจะไปกระทบกับทุกสวนของระบบ เน่ืองจากแตละสวนทํางานสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
มีปฏิกิริยาสัมพัทธและโตตอบซ่ึงกันและกัน การวิเคราะหของคณะธรรมชาตินิยม
ดังกลาวจึงเปนการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐศาสตรเปนคร้ังแรก 16 การ
วิเคราะหการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิโดยใชผังเศรษฐกิจของเควสเนย โดย
ปจจัยแรงงานและที่ดินเปนปจจัยการผลิตและไดผลผลิตเปนที่มาของการวิเคราะหปจจัย
นําเขาและผลผลิตท่ีไดรับ (input-output analysis) ในเวลาตอมา แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรของคณะธรรมชาตินิยมเห็นไดจากการแบงชนช้ันทางการผลิตซ่ึงเปนการ
ช้ีใหเห็นพัฒนาการของทฤษฎีมูลคาแรงงานและมูลคาสวนเกิน และการไหลเวียนของ
สวนเกิน 

                                                 
16 R.. B. Ekelund, Jr. and R. F. Herbert, op, cit., pp.89. 
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5.1 ชนชั้นการผลิต 

 นักธรรมชาตินิยมแบงแรงงานออกเปนสองชนช้ันคือ ชนช้ันแรก เปนแรงงานท่ี
กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive class) ซ่ึงไดแกกสิกร (farmer) ชนช้ันท่ี
สอง เปนแรงงานที่ไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต หรือชนชั้นเปนหมัน (sterile 
class) โดยการแบงแรงงานดังกลาวทําใหสังคมมีชนช้ันอยู 3 ชนช้ันคือ: 

1. ชนช้ันที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive class) ซ่ึงไดแกกสิกร 
2. ชนช้ันท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต หรือชนชั้นเปนหมัน (sterile 

class) ซ่ึงไดแกพอคา นักอุตสาหกรรม ชางฝมือ และแรงงานประเภทอื่นๆ ท่ีไมใชกสิกร 
3. ชนช้ันกษัตริยและขุนศึกศักดินา (landlord) นักบวช ขาราชการ และคน

อื่นๆ ท่ีพึ่งพารายไดจากเจาของท่ีดิน อยูในชนช้ันน้ีดวย 

ชนชั้นแรก เปนชนช้ันที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive class) ซ่ึง
ไดแกกสิกร เน่ืองจากกสิกรเปนแรงงานท่ีสามารถกอใหเกิดผลผลิตสวนเกิน ซ่ึงเปน
ผลผลิตท่ีมากเกินความตองการในการบริโภคของพวกเขา ผลผลิตท่ีกสิกรผลิตไดจึงมี
มาก และมากพอท่ีจะสะสมเอาไดและนําไปสูการสะสมทุนและความมั่งคั่ง ชนชั้นที่สอง 
เปนแรงงานที่ไมกอใหเกิดการงอกเงยของผลผลิตเพียงแตนําผลผลิตท่ีไดจากท่ีดินไป
เปลี่ยนแปลงเปนสินคา ชนชั้นที่สาม เปนเจาของท่ีดิน ซึ่งนักธรรมชาตินิยมไมอธิบาย
บทบาทในการผลิตของชนชั้นน้ี บางก็วานายแพทย เควสเนย เปนนายแพทยประจํา
พระองคของพระเจาหลุยสจึงไมอยากจะทําใหผังเศรษฐกิจของเขาไปกระทบกระเทือนตอ
สถาบันกษัตริยและเพื่อเปาหมายทางการเมืองบางอยาง บางก็วาชนช้ันน้ีเปรียบเสมือน
คนขุดบอนํ้า กสิกรเปนคนตักนํ้า ยอมเปนธรรมดาท่ีคนตักนํ้าจะแบงนํ้าไวใชสําหรับ
ตนเอง ขณะเดียวกันก็ตองแบงนํ้าสวนหน่ึงใหกับเจาของบอนํ้า สวนชนช้ันท่ีสอง ซ่ึงไม
เคยขุดบอ และก็ไมไดตักนํ้า จะไดใชนํ้าก็ตอเม่ือนํ้าท่ีตักไดมีเกินความตองการของคนตัก
นํ้าและเจาของบอ17ลักษณะการแบงแรงงานและแบงชนช้ันทางสังคมของนักธรรม
ชาตินิยมดังกลาว ตอมา อดัม สมิธ และ เดวิด ริคารโด นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกส 

                                                 
17 ทวี ตะเวทีกุล, เร่ืองเดิม.  
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 นักธรรมชาตินิยม คนหาแตรูปแบบแรงงานที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 
(productive labour) ซ่ึงจะนํามาซ่ึงผลไดสุทธิ (produit net) หรือผลผลิตสวนเกิน 
(surplus) ซึ่งการผลิตท่ีมีสวนเกินจะนํามาซ่ึงความมั่งคั่งของประเทศ นักธรรมชาตินิยม
ไมมีความคิดท่ีชัดเจนในการแยกแยะระหวางมูลคาการใช (use-value) และมูลคาการ
แลกเปลี่ยน (exchange-value) และมองวาการแลกเปลี่ยนไมกอใหเกิดผลกําไร 
(profit) แตใหความสําคัญกับสวนเกินวาเปนสวนตางระหวางมูลคาการใชท่ีนํามาเพ่ือ
การบริโภคกับผลผลิตท่ีผลิตได ผลไดสุทธิ (produit net) หรือสวนเกินไมใชความมั่ง
คั่งที่เปนนามธรรม แตเปนความมั่งคั่งที่เปนรูปธรรมที่สามารถแสวงหาได 

 นักธรรมชาตินิยมมองวาสินคาอุตสาหกรรมไมกอใหเกิดมูลคาใหมข้ึนมา 
เพียงแตเปนการไปเพิ่มมูลคาท่ีมีอยูใหเพิ่มข้ึนเทาน้ัน การแลกเปลี่ยนของสินคา
ภาคอุตสาหกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือสินคาราคาเทากัน ไมมีกําไรหรือมูลคาสวนเกินเกิดข้ึน
จากการแลกเปลี่ยน ราคาสินคาภาคอุตสาหกรรมถูกกําหนดโดยคาใชจายของผูผลิต และ
ของพอคา การแขงขันระหวางผูซ้ือกับผูขายจะไปกําหนดราคาสินคา ซ่ึงจะเทากับ
คาใชจายท่ีจายไปในการผลิตและการขายสินคาน้ัน สินคาภาคอุตสาหกรรมจึงไมมีมูลคา
สวนเกิน ตูรโกตผูวิเคราะห ทฤษฎีมูลคาและราคามองวาแรงงานเทาน้ันท่ีจะกอใหเกิด
สวนเกิน แรงงานจะไดคาจางเทากับราคาสินคาท่ีเขาตองการ และสวนเกินจะเกิดจาก
การผลิตจากที่ดินที่ธรรมชาติใหมา 

 ผลตางระหวางผลผลิตท่ีผลิตไดและผลผลิตท่ีใชในการบริโภคเห็นชัดเจนในการ
ผลิตภาคกสิกรรม น่ันคือปริมาณอาหารที่ใชบริโภคโดยกสิกร บวกกับ สวนที่เก็บไว
เปนเมล็ดพันธุเพ่ือการผลิตในฤดูกาลหนา สวนที่เหลือก็จะเปนผลไดสุทธิหรือ
ผลผลิตสวนเกิน และตอมา อดัม สมิธ และ เดวิด ริคารโด แหงสํานักคลาสสิกส ได
ช้ีใหเห็นสวนเกินในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่นักธรรมชาตินิยมไมใหความสําคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรม และมองวาบุคคลที่อยูในภาคอุตสาหกรรมและการคาจะดํารงชีพอยูได
เม่ือกสิกรท่ีอยูในภาคกสิกรรมทําการผลิตแลวไดผลผลิตสวนเกิน หรือผลิตไดมากกวา
ความตองการของพวกเขา ประสิทธิผลการผลิตของแรงงานจะเกิดข้ึนเมื่อแรงงาน
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5.2 ผลไดสุทธิ 

 นักธรรมชาตินิยมมองวาการผลิตไมใชการสรางอรรถประโยชน และไมให
ความสําคัญกับมูลคาตลาดและอรรถประโยชน แตมองการผลิตเปนการสรางสวนเกินและ
สวนเกินน้ีเปนวัตถุเปนส่ิงท่ีสัมผัสได ความม่ังคั่งท้ังมวลอยูในภาคเกษตรกรรม ผลผลิต
ของภาคเกษตรกรรมจะกอใหเกิดผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิ(produit net) การ
ผลิตท่ีมิใชภาคเกษตรกรรมจะไมกอใหเกิดสวนเกิน เพราะเปนการผลิตของชนช้ันเปน
หมัน การผลิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรม เปนการผลิตเพียงเพื่อสนองตอบการบริโภค
ท่ีระดับพอยังชีพเทาน้ัน การผลิตจึงไมเหลือสวนเกินใดๆ ผลผลิตสวนเกินจึงปรากฏใน
ภาคเกษตร เพราะราคาสินคาภาคเกษตรที่ผลิตไดมีราคาสูงกวาตนทุนการผลิต เพราะ
เปนสวนหน่ึงของกฎธรรมชาติ สวนเกินจะเกิดจากการผลิตของภาคเกษตรกรรมไมใช
การคา หรือการผลิตของภาคอ่ืน แมแตผลผลิตจากเหมืองท่ีไดโลหะมีคามาก็ไมใช
สวนเกิน เพราะโลหะมีคามันมีอยูแลวตามธรรมชาติ เพียงแตไปขุดเอามันข้ึนมาเทา
นั้นเอง   

5.3 ผังเศรษฐกิจและการไหลเวียนของสวนเกิน 

 ผังเศรษฐกิจ (Tableau Oeconomique) เปนหัวใจและวิญญาณของลัทธิ
ธรรมชาตินิยมเปนการวิเคราะหการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิ (produit net) 
ท่ีไหลเวียนระหวางชนช้ันตางๆ ของสังคม เปนการแสดงการไหลเวียนในรูปแบบตาราง
อยางงายๆ ซ่ึงเห็นไดในหนังสือ Tableau Oeconomique ของนายแพทยฟรังซัวส เควส
เนย (Francois Quesnay) หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือท่ีเจาะลึกเน้ือหาทางเศรษฐศาสตร
ไดมากท่ีสุดเลมหน่ึง เปนการอธิบายปรากฏการณอยางงายๆ และเปนตรรกะ มิราโบ
(Mirabeau) ซ่ึงเปนนักธรรมชาตินิยมคนหน่ึงถึงกับจัดใหเปนหน่ึงของนวัตกรรม
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 นายแพทยเควสเนย อุปมาชุมชนประหน่ึงโครงรางของส่ิงมีชีวิตท่ีเศรษฐทรัพย
จะไหลเวียนไปท่ัวทุกอณูของชุมชนน้ันเหมือนเชนที่โลหิตท่ีฉีดไปท่ัวรางกายของมนุษย 
กฎธรรมชาติมิใชจะใชบังคับแกมนุษยและสรรพส่ิงที่มีชีวิตเทาน้ัน แตยังใชบังคับ
ไปถึงชุมชนและสรรพสิ่งที่ไมมีชีวิต มนุษยจะตองคนหากฎธรรมชาติเหลาน้ีใหพบ 
เพราะธรรมชาติปกครองชุมชนไว และชุมชนตองทําตามกฎธรรมชาติหรือเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติน้ี นักธรรมชาตินิยมถือวาวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาแหงกฎธรรมชาติ 
ผูปกครองหรือผูมีอํานาจในบานเมืองจะตองทราบและตระหนักในกฎธรรมชาติ
เหลาน้ีและตองปฏิบัติตาม 

 หนังสือ “Tableau” เขียนข้ึนจากสภาพความเปนจริงของสังคมที่เปนอยู โดย
อธิบายวา ท่ีดินเปนของขุนศึกศักดินา (landlord) แตกสิกร (farmer) ผูเชาท่ีดินเปนผู
เพาะปลูก กสิกรจึงเปนชนช้ันที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive class) และ
นํามาซ่ึงผลผลิตสวนเกิน หรือผลไดสุทธิ (produit net) ผลผลิตที่ชาวนาผลิตไดไม
เพียงแตสนองตอบความตองการในการดํารงชีพของกสิกรเทาน้ัน ยังสนองตอบความ
ตองการของพอคา นักอุตสาหกรรม ชางฝมือ แรงงาน และคนอื่นๆ ชนช้ันเหลาน้ีเปนชน
ช้ันท่ีเปนหมัน (sterile class) หรือชนช้ันท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 
(unproductive class) และยังตอบสนองความตองการของกษัตริยและเจาผูครองท่ีดิน 
นักบวช ขาราชการ และคนอื่นๆ ท่ีพึ่งพารายไดจากเจาของท่ีดิน 

 การวิเคราะหการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิ (produit net) จะ
ใหเศรษฐทรัพยไหลเวียนระหวางชนชั้น 3 ชนชั้นแตทายสุด กสิกรจะเปนชนชั้น
เดียวที่มีสวนเกินหรือผลไดสุทธิ การไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิในแตละป 
จะสมมุติใหมีสวนเกินเทาเดิมและใหราคาคงท่ี โดยเร่ิมตนท่ีกสิกร (farmer) ทําการผลิต
ได 5,000 ลานฟรังซตอป กสิกรเก็บไวเปนคาใชจายของตัวเองรวมทั้งเก็บไวทําเมล็ด
พันธุเพ่ือการผลิตในฤดูกาลหนา 2,000 ลาน จะเหลือผลไดสุทธิ หรือสวนเกินอยู 3,000 
ลาน กสิกรจะจายสวนเกินท่ีเหลือเปนคาเชาใหกับขุนศึกศักดินา (landlord)ผูเปนเจาของ
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 เม่ือชนช้ันขุนศึกศักดินาไดสวนเกินมา 2,000 ลาน จะจายเปนคาอาหารท่ีซ้ือ
จากกสิกร 1,000 ลาน และจายเพื่อซ้ือสินคาหัตถอุตสาหกรรมจากชนชั้นเปนหมัน 1,000 
ลาน ชนช้ันขุนศึกศักดินาก็จะไมเหลือสวนเกินไวเลย ชนช้ันเปนหมันไดสวนเกินจาก
กสิกร 1,000 ลาน และจากขุนศึกศักดินาหรือเจาผูครองท่ีดิน 1,000 ลาน รวม 2,000 
ลาน ชนช้ันเปนหมันจะจายสวนเกิน 1,000 ลาน ในการซื้ออาหารจากกสิกร และจายอีก 
1,000 ลาน ในการซื้อวัตถุดิบจากกสิกร  ชนช้ันเปนหมันก็จะไมเหลือสวนเกินไวเลย
เชนกัน จะเห็นวาชนช้ันกสิกรเปนชนช้ันเดียวที่มีสวนเกินและใชหมุนเวียนอยูในระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 3,000 ลานฟรังซ สวนท่ีเหลืออยูอีก 2,000 ลานฟรังซ เปนสวนเกินที่
เขาหักไวเพ่ือการบริโภคและทําเมล็ดพันธุ การไหลเวียนของสวนเกินจะเปนเชนน้ีในแต
ละรอบปการผลิต ซ่ึงเห็นไดจากแผนภูมิท่ี 6.1 

 การไหลเวียนของสวนเกินหรือผลผลิตไดสุทธิในแตละรอบป จะเห็นวากสิกร
เปนชนช้ันเดียวที่เหลือสวนเกินหรือมีผลไดสุทธิอยู 2,000 ลานฟรังซ  กสิกรจึงเปนชน
ช้ันเดียวที่มีมูลคาสวนเกิน (surplus value) ขณะที่ขุนศึกศักดินาหรือเจาของท่ีดิน 
(landlords) และชนช้ันผูผลิตอื่น หรือชนช้ันเปนหมันจะไมมีมูลคาสวนเกินเลย จากการ
คนพบสวนเกินหรือผลไดสุทธิและนํามาซ่ึงมูลคาสวนเกิน (surplus value) มิราโบ ถึงกับ
กลาววา “ ต้ังแตโลกเปนโลกข้ึนมา มีสิ่งที่มนุษยคนพบอยู 3 อยาง ที่ทําให
ประเทศชาติมีฐานะมั่นคง น่ันคือ เคร่ืองพิมพ เงินตรา และผังเศรษฐกิจ (Tableau 
Oeconomique)” และ “การไหลเวียนของสวนเกินเชนน้ีแหละที่ทําใหประเทศชาติ
มีชีวิตอยูได”นักธรรมชาตินิยมมองวาพอคา นักอุตสาหกรรม ชางฝมือ และคนอื่นๆ ซ่ึง
อยูในชนช้ันที่ไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิตหรือชนช้ันเปนหมัน ชนช้ันน้ีไมกอใหเกิด
ผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิ เพราะคนกลุมน้ีเปนลูกจางของกสิกรและเปนลูกจางของ
เจาของท่ีดิน พวกเขาจึงไมสามารถสรางมูลคาใหกับตัวเองได เพียงแตแปลงมูลคาท่ี
กสิกรสรางข้ึนในภาคกสิกรรมไปเปนสินคาหัตถอุตสาหกรรม อาชีพกสิกรรมอยางเดียว
เทาน้ันที่สามารถกอใหเกิดผลไดสุทธิเพิ่มข้ึน (net increase) กสิกรเปนชนช้ันที่ผลิตได
มากกวาท่ีเขาบริโภค ท่ีเปนคาใชจายดานคาอาหาร เคร่ืองนุงหม และเมล็ดพันธุ ผลได
สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจึงแสวงหาไดจากอาชีพกสิกรรม 
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แผนภูมิที่ 6.1: แสดงการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลผลิตไดสุทธิ (produit net) ในแต
ละรอบป 

  จายคาอาหาร 1,000 
(Sterile Class) 
ชนชั้นเปนหมัน 

 จายคาวัตถุดิบ 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พวกพอคา นักอุตสาหกรรม หรือชางฝมือ ตางไมไดผลิตอะไรข้ึนมา บุคคล
เหลาน้ีเพียงทําธุรกรรมเศรษฐกิจท่ีผลผลิตเกิดจากผืนดินเทาน้ัน คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมก็เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบของผลผลิตจากผืนดินมาเปนสินคา คนกลุมน้ีแม
จะหาเงินได แตพวกเขาไมไดสรางเงินข้ึนมา เพราะพวกเขาไมมีผลผลิตสวนเกิน 
และเงินที่หาไดก็เปนเงินที่มาจากผูทํางานบนผืนดิน กสิกรไมเพียงแตใหผลผลิตท่ี
เปนวัตถุดิบแกโรงงานหัตถอุตสาหกรรมเทาน้ัน แตยังใหอาหารแกพวกเขาบริโภคอีก
ดวย ตูรโกต (Turgot) กลาววา “พวกชางฝมือคือคนใชของกสิกร ซ่ึงเปนแรงงานเพียง

จายคาเชานา 2,000 

สวนเกิน 
3,000 

(Farmers) 
กสิกร 

ผลผลิต 
5,000 

(Landlords) 
ขุนศึกศักดินา 

กสิกรเก็บไว 
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6. นโยบายและทัศนะตอเงินตรา รัฐ ภาษีอากร การคา มูลคา และคาจาง 

6.1 ทัศนะตอเงินตราและอัตราดอกเบี้ย 

 นักธรรมชาตินิยมมองวาเงินตราคือส่ิงที่เปนหมัน (sterile) หรือไมกอใหเกิด
ประสิทธิผลการผลิต กลาวคือ เงินตราโดยลําพังตัวของมันเปนเพียงทรัพยสินชนิด
หน่ึงซ่ึงไมสามารถทําใหเกิดผล ประโยชนอะไรได (sterile)  ประโยชนอยางเดียว
ของเงินตราคือ การเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) เพ่ือ
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ หรือมีไวเพื่อเสียภาษีอากร เงินตรา
โดยลําพังตัวของมันเองแลว ไมสามารถเพ่ิมความม่ังคั่งได แตเม่ือเงินตราถูกใชออกไป
จึงจะเพิ่มความม่ังคั่งได กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การหมุนเวียนของเงินตราจะบงช้ีความม่ังคั่ง
ได จํานวนโลหะมีคาท่ีมนุษยชาติตองการควรมีจํานวนเพียงเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
เทาน้ัน ถามีมากเกินไปก็ไมกอใหเกิดความมั่งคั่งได ความม่ังคั่งท่ีแทจริงจะเกิดจาก
ทรัพยสินอยางอื่น เปนตนวาผลไดจากผืนดิน และผลไดน้ีทําใหพลเมืองเสียภาษีใหกับรัฐ
ได การมีเงินตราสวนเกินจากการไดเปรียบดุลการคา ปริมาณเงินจะปรับตัวอยาง
อัตโนมัติโดยผานการคาระหวางประเทศ การไดเปรียบทางการคาจะทําใหโลหะมีคาไหล
เขาประเทศ ราคาสินคาภายในประเทศจะเพิ่มสูงข้ึน การสงออกลดลง การนําเขาเพิ่มข้ึน 
โลหะมีคาก็จะไหลออกในทายที่สุด 

 ในทัศนะของนักพาณิชยนิยม เงินตราคือทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนคือ
อัตราดอกเบี้ย  นักธรรมชาติ นิยมไม เห็นดวยในเ ร่ือง น้ี  เพราะการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมไมกอใหเกิดสวนเกินหรือผลไดสุทธิ จึงไมควรไดรับอัตราดอกเบี้ยเปน
การตอบแทน แตถาเปนการลงทุนในภาคเกษตรกรรม เปนการลงทุนท่ีมีสวนเกินหรือ
ผลไดสุทธิจึงควรมีอัตราดอกเบี้ยเปนการตอบแทน เงินตราที่มีอยูจึงควรใหภาคเกษตร

                                                 
18 E. Roll, op, cit., p.136 
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6.2 ทัศนะตอรัฐ 

 ดังท่ีกลาวแลววา “ฟซิโอแครต (Physiocrat)” แปลวา “อํานาจโดยธรรมชาติ” 
การบริหารปกครองประเทศของรัฐบาล ตองใชอํานาจโดยธรรมชาติหรือเปนรัฐบาลโดย
ธรรมชาติ หรือปกครองโดยธรรมชาติ (government by nature) มิใชรัฐบาลหรือการ
ปกครองโดยคณะบุคคล (government by men ) หนาท่ีของรัฐมิใชตรากฎหมายเร่ือยไป 
กฎธรรมชาติสถิตอยูทุกหนแหง แฝงตัวในกฎหมายทุกฉบับท่ีรัฐบัญญัติออกไป กฎหมาย
ใดท่ีขัดกับกฎธรรมชาติ กฎหมายฉบับน้ันก็ใชไมได ทรัพยสินของเอกชน และสถาบัน
ศักดินาเปนสถาบันอันศักด์ิสิทธิ์ เพราะไมมีสถาบันศักดินา ผูเชานาก็ไมมีท่ีดินทําการ
ผลิต น่ีเปนกฎธรรมชาติ รัฐจึงมีหนาท่ีปกปองทรัพยสินของเอกชนและสถาบันศักดินาไว 
เสรีภาพและทรัพยสินเปนส่ิงมนุษยหวงแหน เพราะบงช้ีใหเห็นความเปนปจเจกชน
(individualism) กฎหมายที่มนุษยบัญญัติข้ึนตองตระหนักและรับทราบ และตองคงไวซ่ึง
ทรัพยสินและเสรีภาพของบุคคล เหลาน้ีคือกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติเปนส่ิงท่ีธรรมชาติ
ไดจัดระบบระเบียบไว เปนส่ิงท่ีไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได บทบาทของรัฐ
ควรลดบทบาทใหนอยลงเทาท่ีจะทําได ยกเลิกกฎหมายท่ีไมจําเปนและขัดกับกฎ
ธรรมชาติ งบประมาณรายจายควรประหยัดท่ีสุด และไมควรจายเกินรายไดจากภาษีท่ี
จัดเก็บไดจากภาษีประเภทเดียว (impot unique) 

 รัฐหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองและให
หลักประกันเสรีภาพของบุคคล เพื่อการน้ีรัฐตองมีกําลังตํารวจ ศาลยุติธรรม และ
กองทัพ หนาท่ีประการตอมาคือ ตองใหการศึกษากับประชาชน สอนใหประชาชนรู
กฎหมายตางๆ ท่ีรัฐบัญญัติข้ึน การใดท่ีเปนประโยชนตอตัวบุคคลเขาก็จะปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว เพราะคือ กฎธรรมชาติและถาพลเมืองรูกฎธรรมชาติเขาก็จะปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ันเอง หนาท่ีของรัฐประการตอมาคือ การสรางสาธารณูปโภค เพ่ือให
พลเมืองประกอบกิจการงานใหไดผลดี 
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6.3 ทัศนะตอภาษีอากร 

 นักธรรมชาตินิยมเห็นวาบอเกิดของความม่ังคั่งมาจากแหลงเดียวคือผืนดินและ
ผืนดินกอใหเกิดผลลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิ ภาษีอากรทั้งหมดไมวาจะเปนภาษี
ทางตรงหรือทางออม ลวนมาจากผลไดจากผืนดิน เพราะฉะนั้น การจัดเก็บภาษีควร
จัดเก็บจากแหลงเดียวหรือเก็บภาษีเด่ียว(single tax or impot unique)การเก็บภาษีจาก
แหลงเดียวคือ จัดเก็บโดยตรงจากผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิจากผืนดินไมควร
จัดเก็บจากแหลงอื่นๆ เพราะจะเปนการจัดเก็บภาษีซํ้าซอน ทําใหส้ินเปลือง ถาจัดเก็บ
ภาษีทางตรงจากเจาของที่ดินเพียงแหลงเดียว (a single direct tax) ก็จะไดเงินภาษีเปน
จํานวนเทากับท่ีจัดเก็บจากแหลงอื่น ไมสมควรเก็บภาษีจากกสิกรและชนช้ันผลิต 
(artisans) อื่น เพราะพวกเขาเหลาน้ีมีชิวิตอยูท่ีระดับพอยังชีพเทาน้ัน นักธรรมชาตินิยม
ลัทธิธรรมชาตินิยมเปนคณะที่เช่ือในกฎเหล็กของคาจาง (the iron law of wages) ท่ีวา
กสิกรและกรรมกรจะมีชีวิตอยูท่ีระดับพอยังชีพ จะไมเหลือสวนเกินใดๆ การเก็บภาษีจาก
ภาคเกษตรกรรมตองเก็บจากสวนเกินเทาน้ัน ภาระภาษีก็จะตกอยูเพียงแคระดับของ
สวนเกิน ถาภาษีทําใหผลผลิตภาคเกษตรลดลง แหลงท่ีมาของความมั่งคั่งก็จะลดลง ถา
ตองการรักษาความม่ังคั่งของประเทศไว ตองเก็บภาษีจากสวนเกินหรือผลไดสุทธิเทาน้ัน 
โดยเก็บตรงจากเจาของท่ีดิน โบโดเสนอใหเก็บในอัตรารอยละ 30  ของผลไดสุทธิ 19และ
ทายสุดภาระภาษีก็จะตกอยูกับกสิกรซ่ึงเปนผูผลิตกลุมเดียวที่มีสวนเกิน งบประมาณ
รายจายของรัฐควรจัดทําอยางประหยัดท่ีสุด ใหรายจายเทากับภาษีท่ีจัดเก็บไดจาก
สวนเกิน หลักการการเก็บภาษีชนิดเดียวถูกนําไปใชโดย Karl Friedrich มารเกรฟแหง
บาเดนของเยอรมนี 

6.4 ทัศนะตอการคา 

 นักธรรมชาตินิยมใหเหตุผลวา ความม่ังคั่งไมใชการเพ่ิมข้ึนของอรรถประโยชน  
แตเปนการเพ่ิมข้ึนของวัตถุส่ิงของ ผลไดสุทธิจะเชื่อมโยงกับมูลคาตลาด ผลไดสุทธิ
สามารถวิเคราะหในทางกายภาพได ไมตองไปคํานึงถึงราคาขายในทองตลาด 
ภาคอุตสาหกรรมและการคาเปนภาคที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพการผลิต จึงไม

                                                 
19

 H. L. Bhatia, op, cit., p. 62. 
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6.5 ทัศนะตอมูลคา 

 นักธรรมชาตินิยมไมใหความสนใจเรื่องมูลคา (value) มากนัก เพราะมุงความ
สนใจไปที่การวิเคราะหสวนเกิน ผลไดสุทธิ การไหลเวียนของสวนเกิน และภาษีเด่ียว 
(impot unique) ท่ีเปนประเด็นหลักของการศึกษาวิเคราะห แตมีหลักคิดอยูบางประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองมูลคาวา ราคาผลผลิตทางการเกษตรจะขายไดสูงกวาตนทุนการผลิต 
ซ่ึงเปนการช้ีใหเห็นวามูลคาและตนทุนการผลิตปรากฏภาพอยูบาง 

 นักธรรมชาตินิยมตระหนักวาสินคาใหความพึงพอใจหรืออรรถประโยชนแก
ผูบริโภคได แตกลาววามูลคาไมติดอยูกับตัวสินคา เพราะมูลคาเปนเพียงมูลคาการ
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเทากับราคาท่ี ซ้ือขายกันในทองตลาด มูลคา จึงคือราคาตลาด  
(prix courant) และมูลคาก็ไมสัมพันธอยางชัดเจนกับอุปสงคและอุปทานของสินคา ราคา
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6.6 ทัศนะตอคาจาง 

 นักธรรมชาตินิยมมองวากสิกรผูเชานา(peasant) และกรรมกร (artisan) จะ
ไดรับคาจางที่ระดับพอประทังชีพ (subsistence level) และพวกเขาก็พรอมท่ีจะทํางานที่
คาจางระดับน้ี แตถาไดคาจางตํ่ากวาระดับน้ี พวกเขาก็อาจอดตายหรือไมก็อพยพหนีไป
ประเทศอื่น จริงแลวนายจางตองการจายคาจางตํ่ากวาระดับน้ีดวยซํ้าไป คาจางจึงไมลด
ตํ่ากวาระดับพอประทังชีพ และก็ไมเพ่ิมสูงกวาระดับน้ี เพราะผูประกอบการตองการลด
ตนทุนใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และตองการใหตัวเองมีรายไดจากการประกอบการให
มากท่ีสุด หลักคิดในเร่ืองน้ีของนักธรรมชาตินิยมสอดคลองกับทฤษฎีคาจางของริคารโด 
(Ricardian Theory of Wages)21 ท่ีพูดถึงกฎเหล็กคาจาง(the iron law of wages) วา 
คาจางคือราคาของแรงงาน แรงงานจะไดรับคาจางที่ระดับราคาธรรมชาติ (natural price) 
ซ่ึงเปนราคาท่ีระดับพอประทังชีพและทําใหแรงงานดํารงชาติพันธุของพวกเขาอยูได 
คาจางจะไมเพิ่มสูงกวาหรือลดต่ํากวาน้ี ถาคาจางเพิ่มสูงกวาระดับพอประทังชีพ อุปทาน
ของแรงงานจะเพิ่มข้ึน ทําใหคาจางลดตํ่าลง คาจางจึงมีแนวโนมปรับตัวเขาสูระดับพอ
ประทังชีพตลอดเวลา 

7. สรุป 

 ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocrats) เช่ือในกฎระเบียบธรรมชาติ (natural order) 
วาเปนพลังท่ีควบคุมสรรพส่ิงบนโลกนี้ท้ังหมด ไมวาส่ิงน้ันจะมีชีวิตหรือสรรพส่ิงที่ไมมี
ชีวิต พฤติกรรมบนโลกตองดําเนินไปโดยกฎธรรมชาติไมวาจะเปนการคา การปกครอง
ประเทศ และการดําเนินชีวิตของบุคคล ลัทธิธรรมชาตินิยม ไดรับอิทธิพลจากนักคิด

                                                 
20

 อัลเฟรด มารแชล(Alfred Marshall)เขียนตําราเศรษฐศาสตรเรื่อง Principles และเปนผูสรางหลักการท่ีวา
ดวยสวนเพ่ิม (marginal)และเปนผูกอต้ังสํานักคิด Cambridge school of thought 
21

 David Ricardo.เขียนเรื่อง The Principles of Political Economy and Taxation  
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 นักธรรมชาตินิยมมองความม่ังคั่งแตกตางจากนักพาณิชยนิยม โดยมองวา
การคาไมใชท่ีมาของความมั่งคั่ง แตความม่ังคั่ง เกิดจากการผลิต (production) และเปน
การผลิตบนที่ดิน โดยมีกสิกรผูเชานา (peasant) เปนผูผลิต กสิกรเปนแรงงานท่ี
กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive class) แรงงานประเภทอื่นไมกอใหเกิด
ประสิทธิผลการผลิต หรือเปนชนช้ันเปนหมัน (sterile class) ความม่ังคั่งจึงเกิดจากการ
ผลิตของกสิกรและสวนหน่ึงเปนส่ิงท่ีธรรมชาติใหมา กสิกรจะกอใหเกิดผลผลิตสวนเกิน
หรือผลไดสุทธิ (produit net) และผลไดสุทธิมีมากพอท่ีจะสะสมเอาไดการหมุนเวียนของ
สวนเกินจะกอใหเกิดความมั่งคั่ง การวิเคราะหสวนเกินหรือผลไดสุทธิใชตารางเศรษฐกิจ 
(Tableau Oeconomique) ของเควสเนย ในการวิเคราะห 

 เงินตราไมใชความม่ังคั่ง เงินตราเปนเพียงตัวกลางในการแลกเปลี่ยน มีไวเพ่ือ
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ หรือไมก็มีไวเพ่ือเสียภาษี ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บ
ควรจัดเก็บประเภทเดียว (impot unique) โดยเก็บจากสวนเกินของผูใหเชานา และ
ทายสุดภาระภาษีจะตกอยูกับกสิกรผูเชานา กสิกรและแรงงานประเภทอื่นจะมีรายไดท่ี
ระดับพอยังชีพเทาน้ัน จึงไมอยูในฐานะท่ีจะเสียภาษีได งบประมาณรายจายไมควรต้ังไว
มากกวารายไดจากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ รัฐบาลควรบริหารหรือปกครองประเทศ
โดยตระหนักรับทราบและปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 

 ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocracy) เปนยุคสมัยของสํานักทางความคิด
เศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบที่สุดเม่ือเทียบกับลัทธิความคิดเศรษฐศาสตรกอนหนาน้ี และ
เปนลัทธิเศรษฐศาสตรลัทธิแรกหรือสํานักแรกท่ีวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบองครวมหรื
อมหภาค นักคิดบางทานเปนตนวา Norman J.Ware และ Karl Marx มองวาลัทธิ
ธรรมชาติ นิยมเปนปรัชญาการเมืองท่ีเปนพัฒนาการความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปน
ตรรกะ และนักธรรมชาตินิยมก็ไดรับการยอมรับวาเปนคณะบุคคลที่วางรากฐานที่นํามา
ซ่ึงการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศส 
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในเนื้อหา 

 

1. ความหมายของลัทธิธรรมชาตินิยม ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. รากศัพทและท่ีมาของคําวา physiocratie________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. หัวใจหรือหลักคําสอนของนักธรรมชาตินิยม (physiocrats) คือ ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. ความคิดของ จอหน ล็อก เกี่ยวกับแรงงานและที่ดิน ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. แนวคิดของ วิลเลียม เพตตีเกี่ยวกับแรงงานและที่ดิน _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. แนวคิดของเดวิด ฮูมเกี่ยวกับแรงงานและที่ดิน____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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7. แนวคิดของริชารด แคนติลลอนเกี่ยวกับแรงงานและที่ดิน ___________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

8. ชีวิตและผลงานของปแอร เล เปอซอง เด บัวสกิลแบรต ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

9. แนวคิดของบัวสกิลแบรต เร่ืองความม่ังคั่งของชาติ ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

10. ความสําคัญของเกษตรกรรมในทัศนะของบัวสกิลแบรต_____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

11. ภาษีในทัศนะของบัวสกิลแบรต ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

12. ภาษี Taille _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

13. ภาษี aides _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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14. ภาษี douanes ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

15. ชีวิตและผลงานของมารแชล โวบอง ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16. ชีวิตและผลงานของนายแพทยฟรังซัวส เควสเนย _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

17. ชีวิตและผลงานของปแอร ซามูเอล ดูปอง เด เนมูร ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

18. ชีวิตและผลงานของมารควิส เดอ มิราโบ ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

19. ชีวิตและผลงานของปแอร ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

20. ชีวิตและผลงานของฌอง โคลด เดอ แวงซองต กูรเนย ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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21. ชีวิตและผลงานของอานเน โรแบร ฌัก ตูรโกต ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

22. นักเศรษฐศาสตรสํานักธรรมชาตินิยมมองวา วิชาเศรษฐศาสตรเปน____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

23. ธรรมชาติ (natural laws) __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

24. Laissez faire ___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

25. Laissez passer _________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

26. Laissez faire, Laissez passer ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

27. ชนช้ันการผลิต __________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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28. ชนช้ันที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต __________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

29. ชนช้ันที่ไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

30. ผลไดสุทธิหรือผลผลิตสวนเกิน _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

31. ผังเศรษฐกิจ (Tableau Oeconomique) ________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

32. มิราโบใหความสําคัญกับผังเศรษฐกิจ (Tableau Oeconomique) วา ____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

33. ตูรโกต (Turgot)ใหความสําคัญกับกสิกรวา ______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

34. ความหมายของผลผลิตไดสุทธิ (produit net ) หรือสวนเกิน (surplus) คือ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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35. นักธรรมชาตินิยมแบงแรงงานออกเปนสองชนช้ันประกอบดวย _______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

36. ชนช้ันทางสังคมในทัศนะของนักธรรมชาตินิยมมีอยู 3 ชนช้ัน ประกอบดวย ______
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

37. ชนช้ันเปนหมัน (sterile class) หรือชนชั้นที่ไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิตคือ __
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

38. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอเงินตรา __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

39. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอรัฐ ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

40. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอภาษีอากร ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

41. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอการคา ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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42. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอมูลคา ____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

43. นโยบายและทัศนะนักธรรมชาตินิยมตอคาจาง____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในรายละเอียด 

 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1. ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocracy) เกิดข้ึนในประเทศ 

 1. อังกฤษ 2. ฝร่ังเศส  

 3. เยอรมนี  4. ออสเตรีย 

2. สํานักคิดทางเศรษฐศาสตร (the school of thought) ท่ีถือเปนสํานักคิดท่ีแทจริง
สํานักแรกคือ 

 1. สํานักพาณิชยนิยม  2. ลัทธิธรรมชาตินิยม  

 3. สํานักคลาสสิกส  4. สํานักเคนส 

3. ลัทธธิรรมชาตินิยม (physiocracy) เช่ือวาความมั่งคั่งเกิดจาก 

 1. การเกษตรกรรม   2. การคา  

 3. การอุตสาหกรรม  4. แรงงาน 

4. Physiocracy หมายถึง 

 1. กฎธรรมชาติ    2. กฎเหล็กของคาจาง 

 3. กฎเงินเลวไลเงินดี  4. กฎมือท่ีมองไมเห็น 

5. ลัทธิธรรมชาตินิยม (physiocracy) ใหความสําคัญเร่ืองใด ในการสรางความม่ังคั่ง
ของชาติ 

 1. การคา    2. ท่ีดินและแรงงาน 

 3. การผลิต   4. แรงงาน 
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6. ลัทธิธรรมชาตินิยมไมใหความสําคัญเร่ืองใดในการสรางความม่ังคั่งของชาติ 

 1. การคา    2. ท่ีดิน 

 3. การผลิต   4. แรงงาน 

7. ระบบธรรมชาตินิยมเปนการจัดระเบียบระบบสังคม ท่ีไมเกี่ยวของกับปรากฏการณ
สังคมเศรษฐศาสตรในเรื่อง 

 1. รัฐ การผลิต และความมั่งคั่ง 2. แรงงาน พอคาและผูผลิต 

 3. กสิกร และเจาผูครองท่ีดิน 4. ทุนและการคา  

8. ชาวฝรั่งเศสท่ีแบกรับภาษีทุกชนิด และจายภาษีในอัตราท่ีสูงคือ 

 1. ชาวนาท่ียากจนและเชาท่ีนาทํา 2. เจาผูครองท่ีดิน 

 3. พอคา    4. ขุนนาง และขาราช 

9. ชาวฝรั่งเศสท่ีไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีคือ 

 1. ชาวนาท่ียากจนและเชาท่ีนาทํา 2. กรรมกร 

 3. พอคา    4. เจาผูครองท่ีดิน ขุนนาง และขาราช 

10. ภาษีประเภทใดท่ีกสิกรฝร่ังเศสตองเสียภาษี 

 1. ภาษีเกลือ   2. ภาษียุงขาว  

 3. ภาษีกระทอมนา   4. เสียภาษีทุกชนิด 

11. บุคคลที่ใหความสําคัญกับแรงงานและมองวาแรงงานเปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่ง
โดยเปรียบแรงงานเสมือนพอท่ีดินเปรียบเสมือนแมคือ 

 1. วิลเลียม เพตตี    2. จอหน ล็อก  

 3. เดวิด ฮูม    4. ริชารด แคนติลลอน 
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12. บุคคลท่ีมองวาแรงงานคือแหลงท่ีมาของมูลคาท่ีสําคัญท่ีสุด มูลคาของผลผลิตจากผืน
ดินเกือบท้ังหมดมาจากแรงงาน สวนท่ีเหลือเปนของกํานัลจากธรรมชาติคือ 

 1. วิลเลียม เพตตี    2. จอหน ล็อก  

 3. เดวิด ฮูม    4. ริชารด แคนติลลอน 

13. บุคคลท่ีมองวาท่ีดินเปนแหลงท่ีมาของสรรพสิ่งท่ีมีประโยชนท้ังมวลคือ   

 1. วิลเลียม เพตตี    2. จอหน ล็อก  

 3. เดวิด ฮูม    4. ริชารด แคนติลลอน 

14. บุคคลท่ีมองวาท่ีดินเปนแหลงที่มาของความมั่งคั่ง แรงงานเปนพลังกอเกิดผลผลิต
จากท่ีดิน 

 1. วิลเลียม เพตตี    2. จอหน ล็อก  

 3. เดวิด ฮูม    4. ริชารด แคนติลลอน 

15. บุคคลท่ีเขียนเรื่อง Detail de la France souse le regne present ช่ือ  

 1. บัวสกิลแบรต    2. โวบอง 

 3. เมอลอง    4. เฟอเนอลอง 

16. หนังสือเร่ือง Detail de la France souse le regne present มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

 1. การปฏิรูปภาษี  

 2. หลักความเปนธรรมในการเสียภาษี 

 3. ใหยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรการสงออกธัญพืช 

 4. ถูกทุกขอ 

17. บุคคลท่ีเขียนเรื่อง Traite de la nature, culture, commerce et interet des grains 
และ Dissertation upon the Nature of Wealth ช่ือ 

 1. บัวสกิลแบรต    2. โวบอง 

 3. เมอลอง    4. เฟอเนอลอง 
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18. หนังสือเร่ือง Traite de la nature, culture, commerce et interet des grains และ 
Dissertation upon the Nature of Wealth มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

 1. ท่ีดินเปนแหลงท่ีมาของความมั่งคั่งท่ีสําคัญ และความมั่งคั่งไมใชโลหะมีคา  

 2. ราคาสินคาประเภทอาหารควรมีราคาแพง 

 3. ความม่ังคั่งคือสินคาท่ีผลิตไดและจําเปนตอการดํารงชีพ  

 4. ถูกทุกขอ 

19. ในทัศนะของบัวสกิลแบรต ความม่ังคั่งของชาติท่ีแทจริงคือ 

 1. ผลผลิต   2. เงินตรา  

 3. การคา   4. อัตราการหมุนเวียนของเงินตรา 

20. บัวสกิลแบรตยอมรับวาการหมุนเวียนของเงินเปนตัวกําหนดรายไดประชาติเปน
แนวคิดท่ีตรงกันขามกับ 

 1. จอหน เมยนารด เคนส  2. นักการเงินนิยม 

 3. กลุมดานอุปทาน  4. สํานักคลาสสิกส 

21. บัวสกิลแบรต สนับสนุนใหมีการสงออกธัญพืชไดอยางเสรีดวยเหตุผลคือ 

 1. ทําใหราคาธัญพืชมีเสถียรภาพ  2. ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวเพิ่มข้ึน 

  3. ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน   4. ถูกทุกขอ 

22. Taille คือภาษีท่ีจัดเก็บจาก 

 1. ทรัพยสินสวนบุคคล  2. สังหาริมทรัพย 

 3. อสังหาริมทรัพย  4. ภาษีการขายท่ัวไป 

23. aides คือภาษีท่ีเก็บจาก 

 1. ทรัพยสิน   2. ภาษีการสงออกนําเขาสินคา  

 3. ภาษีการบริโภค  4. ภาษีการขายท่ัวไป 
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24. douanes คือภาษีท่ีเก็บจาก 

 1. ทรัพยสิน   2. ภาษีการสงออกนําเขาสินคา  

 3. ภาษีการบริโภค  4. ภาษีการขายท่ัวไป 

25. ทัศนะของโวบองที่วา แรงงานคือท่ีมาของความมั่งคั่งท้ังหลายทั้งปวงสอดคลองกับ
แนวคิดของ 

 1. จอหน เมยนารด เคนส   2.โทมัส มัลธัส 

 3. อดัม สมิธ     4.เดวิด ริคารโด  

26. ในทัศนะของโวบอง แรงงานประเภทใดเปนแรงงานที่มีประสิทธิผลการผลิตมากที่สุด 

 1. แรงงานภาคอุตสาหกรรม 2. แรงงานภาคเกษตรกรรม 

 3. แรงงานภาคบริการ  4. แรงงานภาคการคา 

27. บุคคลใดนําเสนอวา การไหลเวียนของของความมั่งคั่งภายในประเทศ เกิดจากการคา
ภายในประเทศ 

 1. โวบอง    2. เมอลอง  

 3. เฟอเนอลอง   4. ริชารด แคนติลลอน 

28. หนังสือท่ีถือเปนหัวใจและวิญญาณของคณะธรรมชาตินิยมคือ 

 1. Less Grains Less Fermiers Grande   

 2. Tableau Economique  

 3. Maximes generales du Government economique d’um Royaume ogricole  

 4. Physiocratie ou Constitution essentie lle du Government le plus  
    avantageux au Genre humain 

29. Tableau Economique or Tableau Oeconomique เขียนโดย 

 1. ฟรังซัวส เควสเนย  2. ดูปอง เด เนมูรส  

 3. มิราโบ    4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 
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30. ช่ือนักธรรมชาตินิยมหรือคณะธรรมชาตินิยมท่ีเรียกเปนภาษาอังกฤษวาPhysiocrats 
หรือในภาษาฝรั่งเศสวา Physiocratie ต้ังช่ือตามหนังสือเร่ือง 

 1. Tableau Economique    

 2. Physiocratie ou Constitution essentie lle du Government le plus  
    avantageux au Genre humain  

3. La theorie de l’impot  

 4. L’Order naturel et essentual des Societes Politique 

31. ช่ือ นักธรรมชาตินิยมหรือคณะธรรมชาติ นิยมท่ี เ รียกเปนภาษาอั งกฤษวา 
Physiocrats หรือในภาษาฝรั่งเศสวา Physiocratie ต้ังช่ือตามหนังสือท่ีเขียนโดย 

 1. ฟรังซัวส เควสเนย  2. ดูปอง เด เนมูรส  

 3. มิราโบ    4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 

32. หนังสือเร่ือง La theorie de l’impot เขียนโดย 

 1. ฟรังซัวส เควสเนย  2. ดูปอง เด เนมูรส  

 3. มิราโบ    4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 

33. หนังสือเร่ือง La theorie de l’impot มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

 1. ทฤษฎีภาษีอากร  2. ทฤษฎีการสงออก 

 3. ทฤษฎีการนําเขา  4. ทฤษฎีการคา 

34. หนังสือเร่ือง La philosophie rurale  เขียนโดย 

 1. ฟรังซัวส เควสเนย  2. ดูปอง เด เนมูรส  

 3. มิราโบ    4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 

35. หนังสือเร่ือง La philosophie rurale มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

 1. ปรัชญาชนบท   2. ปรัชญาการเมือง 

 3. ปรัชญาเศรษฐศาสตร  4. ปรัชญาสังคม 
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36. ภาคการผลิตใดท่ีเปนศูนยรวมทางความคิดของลัทธิธรรมชาตินิยม 

 1. ภาคอุตสาหกรรม  2. ภาคเกษตรกรรม 

 3. ภาคบริการ   4. ภาคการคา 

37. ปแอร ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร เขียนเรื่อง 

 1. Tableau Economique   

2. La philosophie rurale  

 3. L’Order naturel et essentual des Societes Politique  

 4. Reflexions sur la formation et la distributiondes richesses 

38. หนังสือเร่ือง L’Order naturel et essentual des Societes Politique มีเน้ือหา
เกี่ยวกับกฎหรือระเบียบธรรมชาติของ 

 1. สังคมการเมือง   2. สังคมการคา 

 3. สังคมชนบท   4. สังคมการเมืองและการคา 

39. นักธรรมชาตินิยมที่มีช่ือเสียงมาก ทานใดที่ไมเปนนักเขียนแตเปนนักแปล 

 1. ดูปอง เด เนมูรส   2. มิราโบ  

 3. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร  4. ฌอง โคลด กูรเนย 

40. ประโยคที่เปนอมตะท่ีกลาววา Laissez faire, laissez passer le monde va de lui-
meme เปนคํากลาวของ 

 1. ดูปอง เด เนมูรส   2. มิราโบ  

 3. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร  4. ฌอง โคลด กูรเนย 

41. หนังสือเร่ือง Reflexions sur la formation et la distributiondes richesses เขียน
โดย 

 1. มิราโบ     2. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร   

 3. ฌอง โคลด กูรเนย   4. ตูรโกต 
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42. หนังสือเร่ือง Reflexions sur la formation et la distributiondes richesses มีเน้ือหา
เกี่ยวกับ 

  1. การกระจายความร่ํารวย  2. การกระจายรายได 

  3. การกระจายความมั่งคั่ง 4. การกระจายความยากจน 

43. Laissez faire หมายถึง 

  1. ปลอยใหทําไป 2.ปลอยใหผานไป 

  3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4. กิจกรรมการเมือง 

44. Laissez passer หมายถึง 

  1. ปลอยใหทําไป 2. ปลอยใหผานไป 

  3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4. กิจกรรมการเมือง 

45. ปลอยใหทําไป หมายถึง 

  1. การมีเสรีภาพทางการเมือง 

  2. การมีเสรีภาพในการบริโภค 

  3.การมีเสรีภาพในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

  4. การไมกีดกันหรือปกปองการคาระหวางประเทศ 

46. ปลอยใหผานไป หมายถึง 

  1. การมีเสรีภาพทางการเมือง 

  2. การมีเสรีภาพในการบริโภค 

  3.การมีเสรีภาพในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

  4. การไมกีดกัน ปกปองหรือการเก็บภาษีศุลกากรจากการคาระหวางประเทศ 
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47. ปลอยใหทําไป ปลอยไหผานไปแลวโลกจะทําหนาท่ีไดเอง โลกคือกฎธรรมชาติท่ีมอง
ไมเห็น สอดคลองกับกฎมือท่ีมองไมเห็นของ 

  1. อดัม สมิธ 2. ฌอง บาปติส เซย 

  3. วิลเฟรโด พาเรโต 4. โทมัส เกรแชม 

48. การที่นักธรรมชาตินิยม ยึดสุภาษิตท่ีวา “ปลอยใหทําไป ปลอยใหผานไป (laissez 
faire, laissez passer)” เพราะเช่ือวาเศรษฐกิจจะดําเนินไปไดเองโดย 

  1. กฎธรรมชาติ 2.กลไกตลาด 

  3. มือท่ีมองไมเห็น 4. Say’s Law 

49. กฎธรรมชาติใชบังคับแก 
  1. มนุษยและสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต 2. ชุมชน 

  3. สรรพส่ิงท่ีไมมีชีวิต 4. ถูกทุกขอ 

50. ตามความเช่ือของนักธรรมชาตินิยมเช่ือวาส่ิงท่ีกําหนดสังคมมนุษยคือ 

  1. พระเจา 2. ผูปกครองหรือกษัตริย 

  3. หลักคําสอนของศาสนา 4. กฎหรือระเบียบธรรมชาติ 

51. ส่ิงท่ีเปนหัวใจหรือหลักคําสอนของนักธรรมชาตินิยมคือ 

  1. ใหเช่ือและปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 2. ผังเศรษฐกิจ 

  3. ผลผลิตไดสุทธิ (produit net)  4. ใหความสําคัญกับกสิกร 

52. สํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบ มีตรรกะ และเช่ือมเหตุผลตางๆ ไดดี
ท่ีสุดกอนยุคคลาสสิกสคือ 

  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักทองคําแทง 

  3. สํานักนักบวชคริสต 4. สํานักธรรมชาตินิยม 
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53. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดท่ีถือวา “วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาแหงกฎธรรมชาติ” 
  1. สํานักคลาสสิกส 2. สํานักพาณิชยนิยม 

  3. สํานักเคนส 4. สํานักธรรมชาตินิยม 

54. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดท่ีเช่ือวา ความม่ังคั่งเกิดจากการผลิต (production) 

  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักทองคําแทง 

  3. สํานักนักบวชคริสต 4. สํานักธรรมชาตินิยม 

55. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดท่ีกลาววา “การผลิตคือพลังใหเกิดความมั่งคั่งและสวนเกิน 
ความม่ังคั่งและสวนเกินท่ีเกิดข้ึนน้ันมีมากพอท่ีจะสะสมเอาได” 

  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักทองคําแทง 

  3. สํานักธรรมชาตินิยม 4. สํานักนักบวชคริสต 

56. คณะธรรมชาตินิยมมองปญหาเศรษฐกิจเปนแบบ 

 1. แบบองครวมหรือแบบมหภาค 2. แบบแยกสวนหรือแบบจุลภาค 

 3. แบบธรรมชาติ   4. แบบตองควบคุม 

57. การวิเคราะหปญหาเศรษฐศาสตรของคณะธรรมชาตินิยมถือเปนการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรเร่ืองใดเปนคร้ังแรก 

 1. วิเคราะหดุลยภาพทั่วไป  2. วิเคราะหดุลยภาพบางสวน  

 3. วิเคราะหดุลยภาพภายใน 4. วิเคราะหดุลยภาพภายนอก 
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58. การวิเคราะหเร่ืองใด ดวยการใชผังเศรษฐกิจของเควสเนย โดยใชปจจัยแรงงานและ
ท่ีดินเปนปจจัยการผลิตและไดผลผลิต อันเปนท่ีมาของการวิเคราะหปจจัยนําเขาและ
ผลผลิตท่ีไดรับ (input-output analysis) ในเวลาตอมา 

 1. การวิเคราะหการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิ 

 2. เปนการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐศาสตร 

 3. เปนการวิเคราะหดุลยภาพบางสวนทางเศรษฐศาสตร 

 4. การเปนวิเคราะหดุลยภาพภายในทางเศรษฐศาสตร 

59. ตารางหรือผังเศรษฐกิจของ เควสเนย หรือ Quesnay’s Tableau Oeconomigue 
เปนการแสดงกระแสการไหลเวียนของ  

  1. สวนเกินหรือผลผลิตไดสุทธิ 2. แรงงาน 

  3. เงินตรา 4. การคาระหวางประเทศ 

60. นักธรรมชาตินิยมแบงแรงงานออกเปนสองชนช้ันประกบดวย 

  1. แรงงานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 

  2. แรงงานท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 

  3. แรงงานท่ีทํางานในโรงงานหัตถอุตสาหกรรม 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

61. ทัศนะของธรรมชาตินิยมมองวาแรงงานที่กอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต (productive 
class) ไดแก 

  1. กสิกร 2. ชางฝมือ 

  3. กรรมกร 4. ขาราชการ 
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62. ทัศนะของธรรมชาตินิยมมองวาแรงงานที่ไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 
(unproductive class) หรือชนช้ันเปนหมัน (sterile class) ไดแก 

  1. พอคา 2. นักอุตสาหกรรม 

  3. ชางฝมือ 4. ถูกทุกขอ 

63. นักธรรมชาตินิยมแบงชนช้ันในสังคมออกเปน 

  1. ชนช้ันท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต  

  2. ชนช้ันท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิผลการผลิต 

  3. ชนช้ันขุนศึกศักดินา  

  4. ถูกทุกขอ 

64. ทัศนะของนักธรรมชาตินิยมมองวาบุคคลใดเปนแรงงานท่ีกอใหเกิดผลผลิตสวนเกิน 
หรือ ผลไดสุทธิ (produit net) 

  1. กสิกร 2. แรงงานภาคอุตสาหกรรม 

  3. ชางฝมือ 4. นักอุตสาหกรรม 

65. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยม เพราะเหตุใดจึงมองวา พอคา นักอุตสาหกรรม 
ชางฝมือ และแรงงานประเภทอื่นที่ไมใชกสิกรเปนชนช้ันเปนหมันหรือไมกอใหเกิด
ประสิทธิผลการผลิต 

  1. เพราะไมกอใหเกิดการงอกเงยของผลผลิต 

  2. เพราะเพียงเพื่อนําผลไดจากท่ีดินไปเปลี่ยนแปลงเปนสินคา 

  3. เพราะเปนแรงงานที่เอาเปรียบกสิกร 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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66. เพราะเหตุใด นายแพทยเควสเนย จึงไมอธิบายบทบาทของชนช้ันขุนศึกศักดินา 

  1. ไมตองการใหผังเศรษฐกิจของเขาไปกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย 

  2. เพ่ือเปาหมายทางการเมืองบางอยาง  

  3. เพราะชนช้ันน้ีเปรียบเสมือนคนขุดบอนํ้า 

  4. ถูกทุกขอ 

67. นักธรรมชาตินิยมมองวา ความม่ังคั่งของประเทศเกิดจาก 

  1. การคาระหวางประเทศ 2. การแลกเปลี่ยน 

  3. ผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิ 4. การสะสมโลหะเงินโลหะทองใหไดมากๆ 

68. ผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิคือ สวนตางระหวางผลผลิตท่ีผลิตไดท้ังหมด 

  1. กับสวนท่ีกสิกรเก็บไวบริโภคเปนอาหาร 

  2. กับสวนท่ีกสิกรเก็บไวเปนเมล็ดพันธุเพ่ือการผลิตฤดูกาลตอไป 

  3. กับสวนท่ีประชาชนทั้งหมดใชบริโภค  

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

69. ตามทัศนะของนักธรรมชาตินิยมประสิทธิผลการผลิตของแรงงานจะเกิดข้ึนเม่ือ 

  1. แรงงานภาคกสิกรรมทําการผลิตแลวมีสวนเกินหรือผลไดสุทธิ 

  2. แรงงานภาคการคาทําการคาแลวมีกําไร 

  3. แรงงานภาคหัตถอุตสาหกรรมทําการผลิตมีผลผลิตสงไปขายตางประเทศ 

  4. ถูกทุกขอ 
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70. สวนเกินหรือผลไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนถือเปนของกํานัลหรือบําเหน็จท่ีใหกับ 

  1. ประสิทธิผลการผลิตของแรงงานภาคกสิกรรม 

  2. ประสิทธิผลการผลิตของธรรมชาติ  

  3. ประสิทธิผลการผลิตของขุนศึกศักดินา 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

71. มิราโบ (Mirabeau) หน่ึงในนักธรรมชาตินิยมจัดใหผังเศรษฐกิจ (Tableau Oeconomique) 
ซ่ึง เควสเนย เขียนขึ้นเปนหนังสือท่ีเปน 

  1. เปนหน่ึงของนวัตกรรมดานงานเขียน 

  2. เปนหน่ึงของนวัตกรรมดานเงินตราที่มนุษยไดคนพบท่ีสําคัญท่ีสุด 

  3. เปนหนังสือท่ีเจาะลึกเน้ือหาทางเศรษฐศาสตรไดมากท่ีสุดเลมหน่ึง 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

72. ผูท่ีอุปมาชุมชนประหน่ึงโครงราง (organ) ของส่ิงมีชีวิตคือ  

  1. ฟรังซัวส เควสเนย 2. ดูปอง เด เนมูร  

  3. มิราโบ  4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 

73. ใครคือผูท่ีตองตระหนักในกฎธรรมชาติและตองปฏิบัติตาม 

  1. ผูปกครองหรือผูมีอํานาจในบานเมือง 2. กสิกร 

  3. ขุนศึกศักดินา 4. ชางฝมือ 

74. การวิเคราะหการไหลเวียนของสวนเกินหรือผลไดสุทธิ ทายสุดชนช้ันใดจะเปนชนช้ัน
ท่ีเหลือสวนเกิน 

  1. กสิกร 2. นักอุตสาหกรรม 

  3. นักการเงิน 4. พอคา 
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75. บุคคลที่กลาวคําวา “ต้ังแตโลกเปนโลกมา มีส่ิงท่ีมนุษยคนพบอยู 3 อยาง ท่ีทําให
ประเทศชาติมีฐานะมั่นคง น่ันคือ เคร่ืองพิมพ เงินตรา และผังเศรษฐกิจ” และ “การ
ไหลเวียนของสวนเกินเชนน้ีแหละที่ทําใหประเทศชาติมีชีวิตอยูรอดได เชนเดียวกับ
การไหลเวียนของโลหิตท่ีทําใหมวลสัตวมีชีวิตอยูได” คือ 

  1. ฟรังซัวส เควสเนย 2. ดูปอง เด เนมูร  

  3. มิราโบ  4. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 

76. บุคคลใดท่ีกลาวคําวา “พวกชางฝมือคือคนใชของกสิกรและกสิกรเปนแรงงานชนิด
เดียวในโลกที่สามารถมีชีวิตอยูไดโดยไมตองพ่ึงพาพวกชางฝมือ หรือใครท้ังส้ิน” 

  1. ฟรังซัวส เดอ ลา ริแวร 2. ดูปอง เด เนมูร  

  3. มิราโบ  4. ตูรโกต 

77. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดมองวา เงินตราคือส่ิงท่ีเปนหมัน (sterile) หรือไมกอใหเกิด
ประสิทธิผลการผลิต 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 

78. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดมองวา ประโยชนของเงินตราคือการเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในการทําธุกรรมทางเศรษฐกิจ และมีไวเสียภาษี 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 

79. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดมองวา จํานวนโลหะมีคาท่ีมนุษยชาติตองการควรมีจํานวน
เพียงพอเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเทาน้ัน ถามีมากเกินไปก็ไมกอใหเกิดความมั่งคั่งได 
ความม่ังคั่งท่ีแทจริงจะเกิดจากทรัพยสินอยางอื่น เปนตนวาผลผลิตท่ีไดจากท่ีดิน 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 
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80. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดที่มองวา การบริหารปกครองประเทศโดยรัฐบาลตองใช
อํานาจโดยธรรมชาติหรือเปนการปกครองโดยธรรมชาติ (government by nature) 
มิใชการปกครองโดยคณะบุคคล (government by men) 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 

81. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยมมองวารัฐบาลควรมีหนาท่ี 

  1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพลเมือง และประกันเสรีภาพ 
       ของบุคคล 

  2. ใหการศึกษากับประชาชน  

  3. สรางสาธารณูปโภค 

  4. ถูกทุกขอ 

82. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดท่ีมองวา ภาษีอากรท้ังหมดไมวาจะเปนภาษีทางตรงหรือ
ภาษีทางออมลวนมาจากผลผลิตท่ีไดจากผืนดิน 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 

83. impot unique คือภาษีท่ีเก็บ 

  1. ภาษีท่ีเก็บจากฐานการบริโภค 2. ภาษีท่ีเก็บจากฐานเงินได 

  3. ภาษีท่ีเก็บจากฐานทรัพยสิน 4. ภาษีประเภทเดียว 

84. นักเศรษฐศาสตรสํานักใดท่ีเสนอใหเก็บภาษีประเภทเดียว (impot unique) และเก็บ
โดยตรงจากเจาของท่ีดิน 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 
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85. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยม การลงทุนในภาคการผลิตใดควรไดรับอัตราดอกเบี้ย
เปนการตอบแทน 

  1. ภาคการคา 2. ภาคอุตสาหกรรม 

  3. ภาคบริการ 4. ภาคเกษตรกรรม 

86. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยม เพราะเหตุไร การลงทุนในภาคการผลิตอื่นจึงไมควร
ไดรับอัตราดอกเบี้ยเปนการตอบแทน 

  1. ภาคการผลิตอื่นใหผลตอบแทนสูงอยูแลว  

  2. ภาคการผลิตอื่นมีเงินทุนเหลือเฟอ 

  3 ภาคการผลิตอื่นไมกอใหเกิดผลไดสุทธิหรือผลผลิตสวนเกิน 

  4. ภาคการผลิตอื่นใหผลผลิตสวนเกินหรือผลไดสุทธิมากอยูแลว 

87. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยมปจจัยท่ีบงช้ีความเปนปจเจกชน (individualism) คือ 

  1. ความเปนเสรีชน 2. ทรัพยสินและเสรีภาพ 

  3. การไมถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐ 4. ตองไมปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ 

88. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยม ขอใดกลาวไมถกูตองเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของรัฐ 

  1. รัฐบาล ตองใชอํานาจโดยธรรมชาติหรือเปนการปกครองโดยธรรมชาติ  

  2. กฎหมายใดที่ขัดกับกฎธรรมชาติ กฎหมายฉบับน้ันก็ใชไมได  

  3. ทรัพยสินของเอกชน และสถาบันศักดินาเปนสถาบันอันศักด์ิสิทธิ์ เพราะไมมี 
      สถาบันศักดินาผูเชานาก็ไมมีท่ีดินทําการผลิต   

  4. ถูกทุกขอ 
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89. ในทัศนะของนักธรรมชาตินิยม ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของรัฐ 

  1. กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนตองคงไวซ่ึงทรัพยสินและเสรีภาพของบุคคล  

  2. บทบาทของรัฐควรลดบทบาทใหนอยลงเทาท่ีจะทําได   

  3. งบประมาณรายจายควรประหยัดท่ีสุด และไมควรจายเกินรายไดจากภาษีท่ี 
      จัดเก็บไดจากภาษีประเภทเดียว  

  4. ถูกทุกขอ 

90. ลัทธิเศรษฐกิจสํานักแรกท่ีมองปญหาเศรษฐกิจเปนแบบมหภาคหรือมองวาวิชา
เศรษฐศาสตรควรตองศึกษาโดยรวมไปทั้งหมด จะแบงพิจารณาเฉพาะสวนไมได คือ 

  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักธรรมชาตินิยม 

  3. สํานักคลาสสิกส 4. สํานักเคนส 

91. สํานักความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนระบบที่สุดกอนสํานักคลาสสิกสคือ 

  1. นักบวชคริสต 2. นักพาณิชยนิยม 

  3. นักทองคําแทง 4. นักธรรมชาตินิยม 

92. นักเศรษฐศาสตรสํานักใด หรือใครท่ีไดรับการยอมรับวาเปนคณะบุคคลที่วางรากฐาน
ท่ีนํามาซ่ึง การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส (French Revolution) 

  1. คารล มารก 2. นักธรรมชาตินิยม 

  3. สํานักคลาสสิกส 4. ฌอง โบแดง 
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เฉลย 
แบบทดสอบ  

 

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

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

11. 1 12. 2 13. 3 14. 4 15. 1 

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

21. 4 22. 1 23. 4 24. 2 25. 3 

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

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

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

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

46. 4 47. 1 48. 1 49. 4 50. 4 

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

56. 1 57. 1 58. 1 59. 1 60. 4 

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

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

71. 4 72. 1 73. 1 74. 1 75. 3 

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

81. 4 82. 4 83. 4 84. 4 85. 4 

86. 3 87. 2 88.  89. 4 90. 2 
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