
ก ำเนิดและอวสำนเศรษฐศำสตร์กำรเมือง  
จำกสหรัฐฯถึงสยำมไทย 

ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ 
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ก ำเนิดศัพท์เศรษฐศำสตร์กำรเมือง Political 
Economy 

• first used in Britain by Dugald Stewart, in 1800, when he titled his 
course, "Political Economy," at the University of Edinburgh.   

• Next Thomas R. Malthus was appointed professor of history and political 
economy at the East India College near London in 1805  

• and the Political Economy Club was also founded in 1821.   

• Sir Henry Drummond at Oxford in 1825 established the first chair of 
political economy in British universities.  



1 ก ำเนิดทฤษฎี 
 เศรษฐศำสตร์กำรเมือง

คลำสสิก 

 อดัม สมิธ Wealth of the Nations, 
 ควำมมั่งคั่ง  

แรงงำน (labor) 
  กำรแบ่งงำนกันท ำ(division of labor)  

ระบบทุน(capital) 
 
 



วิพำกษ์เศรษฐศำสตร์
กำรเมือง 

Critique of Political 
Economy 

คำร์ล มำร์กซ 
1. Classical Economists 
2. German Philosophy 

3. French+English Socialism 



วิธีวิทยำของเศรษฐศำสตร์
กำรเมือง 

1. จำกรูปธรรมสู่นำมธรรมสู่รูปธรรม 
2. จำกมโนทัศน์ง่ำยๆที่เป็นรูปธรรม แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปยังลักษณะนำมธรรมกระทั่งขึ้นไปถึงกำรพบนิยำมที่

ธรรมดำ(ง่ำยๆ)ที่สุดของมัน   
3. จำกจุดนี้ก็จ ำเป็นต้องเริ่มกำรเดินทำงใหม่อีก ครำวน้ีไปในทิศทำงที่ตรงกันข้ำม กระทั่งเรำมำถึงมโนทัศน์

ของรูปธรรมอีกครั้ง แต่ครำวน้ีไม่ใช่ควำมรับรู้เรื่องรูปธรรมแบบลอยๆ แต่จะเป็นควำมรู้แบบองค์รวมที่
ประกอบไปด้วยปัจจัยก ำหนดและควำมสัมพันธ์ที่มำกมำย 



นักเศรษฐศำสตร์คลำสสิกค้นพบกฎของ
มูลค่ำ  law of value 

มำร์กซค้นพบต้นตอของมูลค่ำส่วนเกิน 
origins of surplus value 

“สิ่งที่นักเศรษฐศำสตร์คลำสสิกบอกว่ำ
เป็นค ำตอบ มำร์กซกลับมองว่ำเป็น

ปัญหำ”(เองเกลส์) 
วิธีกำรศึกษำ 

๑) Symtomatic 
๒) หำค ำตอบให้แก่ปัญหำ 



“Epistemological break” 
between a science and the 

ideology that had preceded it. 

Human nature with the 
ensemble of social realities. 

Construct concepts of 
historical materialism, 
relations and forces of 

production. 



The essence of Marxism is not any idea of 
economic base, but the method of 

totality.[G.Lukacs] In the social production of their existence, men 
inevitably enter into definite relations, which are 

independent of their will, namely relations of 
production appropriate to a given stage in the 

development of their material forces of production… 



The totality of these relations of production constitutes the 
economic structure of society, the real foundation, on which 
arises a legal and political structure and to which correspond 

definite forms of social consciousness. 
 

The mode of production of material life conditions the general 
process of social, political and intellectual life.  It is not the 

consciousness of men that determines their existence, but their 
social existence that determines their consciousness. 



เศรษฐศำสตร์กำรเมืองในสหรัฐฯ 
ศ.19 ตอบโจทย์ปัญหำต่ำงจำกของยุโรป 
๑)ที่ดินเหลือ  
๒)แรงงำนขำดแคลน 
๓) ระบบอุตสำหกรรมอังกฤษเป็นเง่ือนไข
พัฒนำกำรเศรษฐกิจอเมริกำ 

ศึกษำจำกยุโรป รับทฤษฎี มโนทัศน์และกำร
จ ำแนกทำงเศรษฐศำสตร์ ค่ำจ้ำง ก ำไร ค่ำเช่ำ ทุน 

ทรัพย์สินส่วนตัว อุตสำหกรรม 



วิสัยทัศน์ต่อพัฒนำกำรของระบบ
ทุนนิยม 

ไม่เหมือนกับของยุโรป 
นักเศรษฐศำสตร์อเมริกัน ทั้งภำคเหนือและใต้ ไม่
คิดว่ำระบบอุตสำหกรรมเป็นพัฒนำกำรที่ถูกต้อง

และตรรกะของระบบทุนที่ต้องเป็นไป 
ระบบทรัพย์สินส่วนตัวที่สมบูรณ์ ไม่ต้องน ำไปสู่

แรงงำนที่ไร้ที่ดินและกำรผลิตขนำดใหญ่ 
(economies of scale) 



ทุนไม่ใช่เงินหรือสินค้ำที่ท ำ
ก ำไรหำกคือทรัพย์สิน 

ระบบทุนวำงบนฐำนกำรแลกเปลี่ยนของส่วนเกิน 
มำกกว่ำมำจำกกำรผลิตขนำดใหญ่และรวมศูนย์

แรงงำนค่ำจ้ำง 
 
 
 



ควำมขัดกันของระบบทุน
ในอเมริกำ 

ระบบกำรผลิตที่ใช้แรงงำนจ ำนวนมำก ได้แก่ระบบ
แรงงำนทำส 

ระบบตลำดแบบทุนวำงอยู่บนพ้ืนฐำนของระบบ
เกษตรแบบเลี้ยงตัวเอง และหน่วยกำรผลิตแบบ

ครอบครัว 



ปัจจัยยึดเหนี่ยว 
ปัจเจกบุคคลและมหำชนรัฐ
แบบเกษตร (Individualist 
agrarian republicanism) 

แต่ทั้งภำคเหนือและใต้มีควำมคิดต่ำงกันอย่ำงแรง 
ว่ำหนทำงในกำรรักษำผดุงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่

แต่ละภำคเชื่อว่ำดีที่สุดนั้นคืออะไร 
 

ภำคเหนือคือระบบปัจเจกชนเสรี 
ภำคใต้ระบบทำส 



เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
ภำคเหนือ 

อนุรักษ์นิยม 
หวำดเกรงผลสะเทือนของระบบอุตสำหกรรม 

“ต่อต้ำนระบบทุน” 
ค้ำนกำรแบ่งแยกทำงชนช้ัน 

ปฏิเสธสิทธิทำงธรรมชำติของปัจเจกในกำรมี
ทรัพย์สิน 

แรงงำนจัดกำรทุน ไม่ใช่ทุนก ำกับแรงงำน 



ไม่อำจแตกหักกับ
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง

ยุโรปได้ 

กลับไปหำมโนทัศน์เก่ำๆสมัยก ำเนิดระบบทุน รุสโซ เพน 
ยังยึดกับหลักของทุนพำณิชย์ (merchant capital) 

รวมควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจกับอนุรักษ์นิยมทำงสังคม 
ทั้งเหนือและใต้ต่ำงมีควำมคิดและเข้ำใจเศรษฐศำสตร์กำรเมืองร่วมกันมำก มำกกว่ำที่

พวกเขำคิดเสียอีก 



ภำคเหนือไม่ยอมรับระบบ
ทำส 

นอกนั้นเหมือนกัน 
ไม่ชอบแรงงำนรับจ้ำง(wage labor) เข้ำไป

แทรกแซงในระบบอุปถัมภ์ 
แรงงำนใช้ตำมจ ำเป็น ไม่ใช่โรงงำนหรือทุนก ำหนด 

กำรคัดค้ำนต่อต้ำนทำส สะท้อนควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงกำรค้ำเสรีกับระบบปกป้องภำษ ี



เศรษฐศำสตร์กำรเมือง
ภำคใต้ 

ปกป้องทำส 
ระบบอุตสำหกรรมบังคับให้ทั้งเหนือและใต้เผชิญกับกำรโยกย้ำย แปรเปลี่ยนแรงงำนจำกในบ้ำน(ส่วนตัว)ไปสู่ที่

ส่วนรวม 
ภำยใต้ระบบมหำชนรัฐแบบอุปถัมภ์ควบคุมควำมขัดแย้งไว้ 

 
แต่ท ำให้ปัญหำทำสกลำยเป็นปัญหำระดับชำต ิ

มิติขัดกันทำงเศรษฐกิจถูกบิดเบือนให้เป็นควำมขัดแย้งของอุดมกำรณ์ที่ต่ำงกันไป 



จุดอ่อนไม่ได้มองถึงระบบ
เศรษฐศำสตร์ที่บูรณำกำร 

กำรศึกษำอธิบำยค ำศัพท์เช่นทุน ก ำไร แรงงำน ค่ำ
เช่ำ มำจำกกำรมองถึงระยะพัฒนำของเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ ไม่เห็นเง่ือนไขที่ปัจจัยเหล่ำนั้นจะน ำไปสู่ผล

สุดท้ำยของระบบทุนอุตสำหกรรม 



ภำคเหนือต้องกำรรักษำปัจเจกชนเสรีเป็นฐำนของ
เศรษฐกิจ ปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงชนช้ัน 

ภำคใต้ต้องกำรรักษำระบบทำสไว้เป็นหลักประกัน
ของกำรมีสังคมที่มีเสถียรภำพ 

กำรยอมรับทำส=สิทธิทำงสังคมในตัวมนุษย์คน
อื่น=ปฏิเสธสิทธิธรรมชำติของทรัพย์สิน 



ลัทธิเหยียดเชื้อชำติ
(racism) 

หนทำงในกำรปกป้อง
ระบบทำส 

Positive good; necessary evil 
Slavery and its compatibility with 

economic development 



Thomas Dew 
-racial inferiority of blacks 

-accepts superiority of free labor 

George Fitzhugh 
-against free labor 

-slave labor better off than free 
Jacob Cardozo 

-economic development & diversification 
are desirable & compatible with slavery 



ภำคใต้ตระหนักถึงผลเสีย
ของระบบอุตสำหกรรม

มำกกว่ำภำคเหนือ 
เศรษฐศำสตร์กำรเมืองภำคใต้ ยกระดับ

ควำมสัมพันธ์ภำยใต้ทุนพำณิชย์ให้ขึ้นสู่ระดับของ
ทฤษฎี 

เป็นควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมแก่คติ
ว่ำระบบใหม่(คือทุน)ขณะนั้นก็ยังเป็นธรรมชำติอยู่  



Dilemma ของ
เศรษฐศำสตร์กำรเมือง

ภำคใต้ 
ไม่สำมำรถผลักดันทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ให้เดินไป

ตำมวิธีวิทยำศำสตร์ได้ หำกยังต้องกำรรักษำระบบ
ทำสอยู ่

คนที่ซื่อสัตย์ต่อศำสตร์ รู้ว่ำจะไม่สำมำรถป้องกัน
และรักษำระบบทำสให้ไปกันได้กับวิทยำศำสตร์ใน

เวลำเดียวกัน 



เศรษฐศำสตร์กำรเมืองใน
สยำม 
ลักษณะเด่น 

กำรปฏิบัติและองค์ควำมรู้เป็นของและมำจำกเจ้ำ
อำณำนิคม 

ลอกเลียนตัวแบบและทฤษฎี 
 
 



“ว่ำด้วยทุนและแรง”  
กรมพระยำด ำรงฯ 

เมื่อ ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗ คศ. ๑๘๙๔)  

ค ำอธิบำยเรื่องรำวน้ีด ำเนินไปในขณะที่วิชำกำรว่ำ
ด้วยเศรษฐศำสตร์ยังไม่เกิดขึ้นในสังคมสยำมสมัย
นั้น ไม่มีผู้รู้หรือนักคิดด้ำนเศรษฐกิจที่เป็นคนไทย

อยู่เลย  



กำรแสวงหำสมบัติคือ   
“ที่อย่าง ๑  ทุนอย่าง ๑  และแรงอย่าง ๑”  

 
 

แรงงำนจึงยังมีลักษณะที่เป็นสิ่งในธรรมชำติอยู่ 
แสดงออกในรูปของบุคคลแต่ละคน  ที่ส ำคัญคือ
ไม่ได้จ ำแนกระหว่ำงปัจจัยในกำรยังชีพ กับปัจจัย
ในกำรผลิต คือไม่ได้มองแรงงำนผ่ำนกระบวนกำร

ทำงสังคม ที่ท ำให้เป็นแรงงำนทำงสังคม  
 



“ความรักษาชีวิตเปนเครื่องบังคับให้คน
ทั้งหลายต้องขวนขวายหาทรัพย์สมบัติเครื่อง
เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยกันทั่วไป  ใครเกิดมาก็เสมอ
มีปัญหาประจ าตัวออกมาให้จ าต้องคิด  ว่าจะ
ประกอบการอย่างใดดีหนอ  ซึ่งจะได้สมบัติ

พอเลี้ยงดูชีวิตไปกว่าจะสิ้นสังขาร  ดังนี้ทั่วทุก
ตัวคน” 

ไม่พูดถึง “สินค้ำ” แต่พูดถึง “ข้ำวของ” 
ยังไม่เห็นผลสะเทือนของทุนในกำรผลิตระบบ

อุตสำหกรรม 
เสนอให้ร่วมมือกันระหว่ำงแรงงำนกับทุน 

เรียกสหภำพแรงงำนว่ำ “อั้งยี”่ 



ทรัพยศำสตร์ 
เจ้ำพระยำสุริยำนุวัตร 

พ.ศ. ๒๔๕๔  ในสมัย  รัชกำลที่ ๖  โดยได้รับ
แนวคิดจำกต ำรำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองของ

จอห์น  สจ๊วต  มิลล ์ 

ร.๖ ทรงวิจำรณ์ว่ำ  “ยังไม่ควรมีกำรศึกษำลัทธิที่
เรียกว่ำทรัพยศำสตร์ในประเทศไทย” 

รัชกำลที่ ๗  จึงมีกำรออกกฎหมำยอำญำห้ำมสอน
ลัทธิเศรษฐกิจในโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือน  



หลังกำรเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ จึงมีกำรยกเลิก
กำรห้ำมเผยแพร่ลัทธิเศรษฐกิจ 

 

วิชำลัทธิเศรษฐกิจกลำยเป็นวิชำส ำคัญไปส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยวิชำ
ธรรมศำสตร์และกำรเมือง  

ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองครั้งแรกหลังกำรปฏิวัติ  ๒๔๗๕  ที่บั่นทอน
คณะรำษฎรและระบอบกำรปกครองใหม่อย่ำงได้ผลมำกกค็ือ   “เค้ำโครง

เศรษฐกิจ”  



“กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองครำวนี้ไม่ใช่ 
coup de’ etat เป็น revolution ทำง

เศรษฐกิจ ไม่มีในทำงปกครองซ่ึงเปล่ียนจำก
พระเจ้ำแผ่นดินองค์เดียวมำเป็นหลำยคน

เท่ำนั้น” 
ปรีดี พนมยงค์ 

 “กำรคิดที่จะบ ำรุงควำมสุขสมบูรณ์ของรำษฎรนี้ 
ข้ำพเจ้ำได้เพ่งเล็งถึงสภำพอันแท้จริง ตลอดจนนิสัย
ใจคอของรำษฎรส่วนมำก ว่ำกำรที่จะส่งเสริมให้

รำษฎรมีควำม สุขสมบูรณ์  นั้น  ก็มีอยู่ทำงเดียวซึ่ง
รัฐบำลจะต้องเป็นผู้จัดกำรเศรษฐกิจเสียเอง โดย
แบ่งกำรเศรษฐกิจ นั้นออกเป็นสหกรณ์ต่ำงๆ” 



 แรงงำนที่มีประโยชน์ คือแรงงำนที่มีงำนท ำ 
ไม่ใช่อยู่ว่ำงเปล่ำเฉยๆ ดังเช่นพวกหนักโลก 
หรือโซเชียลปำรำสิต กำรท ำงำนในควำมคิด

ของปรีดี คือกำรท ำรำชกำร  

ลัทธิโซลิดำริสม์ ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกลัทธิสังคมนิยม  
แนวคิดหลัก คือถือว่ำ “มนุษย์ที่เกิดมำย่อมเป็น

เจ้ำหนี้ต่อกัน เช่นคนจนนั้น เพรำะฝูงชนท ำให้จนก็
ได้ ...หรือที่คนรวยเวลำนี้ไม่ใช่เพรำะแรงงำนของ

ตนเลย...ฉะนั้น จึงถือว่ำมนุษย์ต่ำงมีหนี้ตำม
ธรรมจริยำต่อกัน จึงจ ำต้องร่วมประกันภัยต่อกัน

และร่วมในกำรประกอบกำรเศรษฐกิจ 



ฝ่ำยเจ้ำคัดค้ำนต่อต้ำน 
ว่ำรำษฎรภำยใต้ระบบสมบูรณำญำสิทธิ์ดีกว่ำ 

 

แนวคิดทำงกำรเมืองของทั้งสองฝ่ำยคล้ำยคลึงกัน
ในกำรให้รัฐและรัฐบำล เป็นผู้ทรงอ ำนำจและ

จัดกำรเรื่องรำวในชีวิตของรำษฎรซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้
กำรปกครองและกำรดูแลค้ ำจุนต่ำงๆ 

ต่ำงกันว่ำแต่ละฝ่ำยมีจุดหมำยและวิธีกำรไปต่ำงกัน  



 
 

หมวดที่ 5 วิธีซึ่งรัฐบำลจะหำที่ดิน แรงงำน เงินทุน 
บทที่ 1 

กำรจัดหำที่ดิน 
ที่ดินทั้งหลำยตกในมือเอกชน ชำวนำเป็นหนี้ เจ้ำของที่ไม่ได้ค่ำเช่ำ ขำดทุนกันทุกฝ่ำย รำคำที่ดินขณะนี้

ตกต่ ำ “รัฐบำลจะซื้อที่กลับคืนมำ” ก็ไม่น่ำขัด อันน้ีต่ำงจำกกำรริบของคอมมิวนิสต”์ 
ที่ดินชนิดใดที่รัฐบำลต้องซื้อกลับคืน 

คือที่ดินใช้ประกอบกำรเศรษฐกิจ เช่นที่นำไร่ ส่วนที่บ้ำนอยู่อำศัยไม่จ ำเป็นต้องซื้อคืน ... 



แนวคิดกำรสร้ำงเศรษฐกิจรวมแห่งชำติ ก ำลังมีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจผู้น ำรัฐชำติอยู่ เพรำะมองเห็น
ว่ำ กุญแจดอกส ำคัญที่จะไขให้ชำติ (แล้วต่อมำจึง)สังคมที่จะก้ำวเดินไปสู่"ควำมก้ำวหน้ำ"และ
ควำมรุ่งเรือง ร่ ำรวยโภคทรัพย์นั้น จะต้องสร้ำงชำติให้เป็น "รัฐบริบูรณ์เสียก่อน กล่ำวคือมี

อุตสำหกรรม กสิกรรม ศิลปวิทยำ ให้พร้อมบริบูรณ์" จะแข่งขันกับใคร ก็สำมำรถท ำได้  
 



ประวัติศำสตร์ที่เพิ่งสร้ำง 
ปรีดีฯ”ซ้ำยจัด” 
รัฐบังคับซื้อที่ดิน 

ชำวนำให้แต่ที่อยู่อำศัย 
สศจ. 

“ควำมผิดพลำดทำงประวัติศำสตร์ของปรีดี พนม
ยงค”์ 



“หลักเศรษฐศาสตร์ของรุสโส” 
คณะยุวสำร 
พ.ศ. 2478  

  

”โปลติิแคลอีโคโนมี”คือเป็นวิชำว่ำ”ด้วยหลัก
เศรษฐศำสตร์เกี่ยวแก่รัฐหรืออย่ำงน้อยเกี่ยวกับ
แยบคำยของกำรหำและจ่ำยทรัพย”์ของประเทศ

หรือรัฐบำล 



ว่ำ “รุสโสแผลง แทนที่จะหมำยโปลติิแคลอี
โคโนมีเป็นเศรษฐศำสตร์ รุสโสกลับเอำควำม
เข้ำใจทั่วไปในค ำนี้มำหมำยถึงกำรปกครอง

บ้ำนเมือง”  

“เศรษฐศำสตร์กำรเมือง”ก็ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ใน
ขณะนั้น ดังที่คณะยวุสำรได้จงใจตั้งช่ือหนังสือใหม่
ว่ำ “หลักเศรษฐศำสตร์” เพื่อให้สมกับควำมเข้ำใจ
ของคณะผู้แปลว่ำนี่คือเรื่องของเศรษฐศำสตร์ไม่ใช่

กำรเมือง 



ไตรลักษณ์ของ 
ปับลิกอีโคโนม ี

๑)กำรปกครองตำมจิตต์ใจร่วมใหญ่(General 
Will) 

๒)พลเมืองเคำรพกฎหมำย รักชำติประเทศ 
๓) สัมพันธ์ระหว่ำงพลเมืองกับรัฐ 

ทรัพย์แห่งรัฐ ภำษี 

วิจำรณ์ 
ควำมคิดรุสโสรุนแรงมำก เป็นผู้รู้ไม่ได้เพรำะยัง

ควำมรู้ไปในทำงกำรแตกร้ำวระหว่ำงช้ันวรรณะของ
บุคคล ท ำให้เกิดกำรเกลียดชัง 

กำรเปลี่ยนแปลงในระบบแห่งกำรปกครองฝรั่งเศส 
อย่ำงร้ำยแรง พลเมืองหำยนะ เพรำะอรรถำธิบำย

ของรุสโสนี้เอง 



Societies=ชุมนุมเมือง 
civil government=กำรปกครองพลเมือง 

individual=บุคคลทุกๆคน 
convention=ชุมนุมของกำรตกลง 

legitimate=ชอบธรรม 
Authority=อ ำนำจ 

Rights=สิทธิ ์
Political society=กำรปกครองเมือง 

Community of men=ชุมนุมชนของเมือง 
Public economy=รัฐบำล 

General Will=กำยนครรวมรัฐบำลกับอ ำนำจ
สูงสุดมีจิตต์ใจร่วมใหญ่ 



เอำจิตต์ใจร่วมใหญ่น ำหน้ำ ประเทศนั้นก็มี
หน้ำที่พลเมือง 

จิตต์ใจร่วมใหญ่ยกให้ใครอื่นไม่ได้ 
 

ปับลิกอีโคโนมีคือกำรปกครองที่ประชำชนทั้งหลำย
อุปโลกน์กันขึ้นให้ผู้ปกครองมีอ ำนำจ 

เป็นเรื่องของรัฐ ซึ่งมีกำรแบ่งประโยชน์ร่วมกัน กับ
มีจิตต์ใจร่วมใหญ่คุ้มครองอยู่ระหว่ำงประชำชนกับ

ผู้ปกครองรัฐนั้น” 



“ควำมรักชำติจะมีข้ึนได้ดังฤำถ้ำปรำศจำก
อิสรภำพ อิสรภำพจะมีขึ้นได้ดังฤำถ้ำ

ปรำศจำกคุณธรรม คุณธรรมจะมีขึ้นได้ดังฤำ
ถ้ำปรำศจำกผู้มีสิทธิออกเสียง” 

“จงสร้ำงรำษฎรขึ้นแล้วท่ำนจะมีทุกสิ่งทุกอย่ำงที่
ท่ำนต้องกำร ถ้ำปรำศจำกรำษฎร ท่ำนจะไม่มีอะไร

เลยนอกจำกทำสอันต่ ำต้อย ตั้งแต่ชั้นผู้ปกครอง
ของรัฐ 

ลงไปทีเดียว” 
(เสน่ห,์๔๒๗) 



กลุ่มเศรษฐศำสตร์กำรเมือง คณะ
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ภำยใต้กำรน ำของ ศ.ดร. ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ถึง 2524  

เป็นวิธีวิทยำแบบประวัติศำสตร์เชิงสถำบัน ตั้งค ำถำมต่อควำม
ล้มเหลวของกำรพัฒนำระบบทุนนิยมในสยำมว่ำมำจำกสำเหตุ
ปัจจัยอะไร รูปแบบของสังคมไทยก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเรียกว่ำยุคก่อนทุนนิยมอย่ำงกว้ำงๆ  

กระทั่งถึงยุคสมัยของกำรเปลี่ยนผ่ำนส ำคัญยุคแรกคือสมัยต้น
รัตนโกสินทร์  



พัฒนำกำรของชนชั้นนำยทุนไทยและระบบ
ทุนนิยมไทยไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
ยกระดับและน ำพำระบบเศรษฐกิจทั้ง

ประเทศ 

หำกแต่ยังตกอยู่ภำยใต้กำรครอบง ำและก ำกับ
ควบคุมโดยชนช้ันน ำศักดินำ ท ำให้ชนชั้นนำยทุน
ไทยไม่อำจมีอ ำนำจทำงกำรเมืองเป็นของตนเอง

อย่ำงแท้จริง  สรุปคือพัฒนำกำรของทุนในสยำมไม่
อำจเติบโตได้ 



งำนศึกษำวิเครำะห์เศรษฐกิจกำรเมืองไทยยุค
ปัจจุบันคือนับแต่สมัยรัฐบำลพลเอกเปรม ติณสูลำ
นนท์ในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมำแทบไม่มีกำรศึกษำ

อย่ำงเป็นระบบและจริงจังเลย  ส่วนใหญ่เป็น
กำรศึกษำในเฉพำะประเด็นเฉพำะเรื่องและเฉพำะ

กลุ่ม  ไม่มีกำรศึกษำอย่ำงเป็นองค์รวม  



ผำสุก พงษ์ไพจิตรกับคริส เบเคอร ์ เศรษฐกิจ
การเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (2542)  เป็น

กำรศึกษำเศรษฐกิจกำรเมืองไทยเชงิ
ประวัติศำสตร์ ตั้งแต่สมัยกำรปฏิรูปประเทศ

สยำมในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำฯมำถึงเหตุกำรณ์วิกฤตกำรณ์

เดือนพฤษภำคม 2535 โดยศึกษำกำร
เปลี่ยนแปลงในชนบทของชำวนำชำวไร่ยุค
บุกเบิกถึงมำเป็นแรงงำนเสรีในเมือง กับกำร

เปลี่ยนแปลงในเมืองของชนชั้นนำยทุน  
 


