
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1. การเมืองการปกครองของสังคมโลก 
 ในปจจุบันคําวา “การเมือง”  และ “การปกครอง”  มักจะเปนคําที่ใชคูกันเสมอ  เพราะ
การเมือง หมายถึง  งานที่เกี่ยวของการรัฐ การบริหารประเทศ การอํานวยหรือควบคุมการบริหาร
แผนดิน  (ราชบัณฑิตสถาน, 2542: 90)  ซ่ึงกลาวไดวางานบริหารราชการแผนดินน้ันจะเปนงาน
ที่เกี่ยวของกับการปกครองทั้งสิ้น 
 

 
แผนที่โลกแบงตามอาณาเขตทางการเมือง 

 
 แมวาประเทศตาง ๆ จะมีการปกครองหรือระบบการปกครองที่แตกตางกันไป แก
โดยทั่วไปแลวประเทศหนึ่ง ๆ น้ันประกอบดวย 
 1. ประชากร  (Habitants) ทุกประเทศจะตองมีประชากรอาศัยอยู จะมากหรือนอย
น้ันไมมีขอกําหนด   ประชากรของบางประเทศอาจจะมีมาก   บางประเทศจะมีนอยขึ้นอยูกับวา
นโยบายการควบคุมประชากรของรัฐบาลเปนอยางไร  แกทั้งนี้ประเทศหนึ่ง ๆ น้ันความมีประชากร
จํานวนมากพอสมควรที่จะทําใหประเทศดํารงอยูไดดวยการพึ่งตนเอง 
 2. ดินแดน  (Area) หมายถึงอาณาเขต (Territory) ของประเทศที่ประกอบดวย
พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา และทองฟาที่อยูเหนือพ้ืนดินและพ้ืนนํ้า   อาจจะเปนเขตทะเลหรือมหาสมุทรก็ได   
รวมทั้งทะเลอันเปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (The Exclusive Economic Zone)  ดวยทุกประเทศ
จะตองมีดินแดนหรือพ้ืนที่เปนของตนเองไมมีการกําหนดวาจะตองเทาใด เชน  ประเทศมอนาโค  
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(Monaco) มีพ้ืนที่เพียง 8 ตารางไมล   พ้ืนที่ไมใชตัวบงชี้วาประเทศนั้นมีอํานาจมากนอย
เพียงใดดวย 
 3. รัฐบาล  (Government)  จะหมายถึงคณะบุคคลที่ใชอํานาจบริหารในการปกครอง
ประเทศ ซึ่งจะมีหนาที่โดยตรงในการจัดระเบียบภายในประเทศหรือนครรัฐน้ัน ๆ เพ่ือประโยชน
ของสวนรวมใหเปนไปตามกฎหมาย  รัฐบาลของประเทศตางๆ จะมีอุดมการณในการปกครอง
ประเทศและระบบรัฐบาลแตกตางกันเชนประเทศอังกฤษมีการปกครองแบบระบอบ 
ประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลในระบบรัฐสภา สวนประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเชนกัน แตมีรัฐบาลปกครองในระบบประธานาธิบดี   สวนประเทศจีนปกครองใน
ระบอบที่มีรัฐบาลมาจากพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีอยูพรรคเดียวในประเทศ 
 4. อธิปไตย (Sovereignty) คืออํานาจสูงสุดของรัฐที่ใชบังคับบัญชาในเขตของรัฐเปน
องคประกอบของรัฐที่สําคัญที่สุดที่ทําใหรัฐสามารถดําเนินกิจการทั้งหลายไดอยางเต็มที่   ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืนไมตกอยูภายใตอําณัติของรัฐ
อ่ืนในรูปของอาณานิคม, ดินแดนในอารักขา หรือดินแดนในอาณัติของรัฐอ่ืน อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันน้ีนับเปนการยากที่รัฐอธิปไตยทั้งหลายจะสามารถดําเนินการภายในและภายนอก
ประเทศไดอยางอิสระโดยแทจริง ทั้งน้ีเพราะอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายระหวางประเทศ  
(International Law) หรือสนธิสัญญา (Treaty)  ขอตกลงระหวางประเทศระหวางรัฐอธิปไตย
ทั้งหลายที่ยอมใหผูกพันตน (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, สถาบันราชฎัฏสวนดุสิต,  
2542: 75)    
 จะเห็นไดวาทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศขนาดใหญและขนาดเล็กก็ตามยอมจะ
ประกอบดวยดินแดน ประชากร รัฐบาล  และอธิปไตย  การเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันจะทํา
ใหสังคมโลกมีสันติสุขมากขึ้น 
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2. การปกครองแนวสังคมนิยม 
 มีผูใหความหมายของสังคมนิยมไวมากมาย เชน สังคมนิยม  หมายถึง  การที่สังคม
รับผิดชอบตอสมาชิกของตนอยางทั่วหนา ดวยการใหสวัสดิการขั้นมูลฐานตาง ๆ  เชน  การ
รักษาพยาบาล การหาที่อยูอาศัย การใหการศึกษา การชวยเหลือผูอ่ืนที่มีรายไดต่ํามาก   และผู
ที่ไมมีงานทํา นอกจากนี้ยังหมายถึง การที่กิจกรรมตาง ๆ ของแตละบุคคลและแตละกลุมจะตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคของสังคมสวนรวม   ไมใชเพ่ือผลประโยชนสวนตน  และตองอยูภายใต
การควบคุมของสังคม   สังคมในที่นี้ไมจําเปนตองหมายถึงสังคมระดับรัฐหรือระดับ ประเทศ  
แกอาจจะหมายถึงสังคมในระดับอ่ืน  เชน  ระดับโลก  ระดับทองถิ่น  ระดับกิจกรรม (เชน 
สหกรณ)   หรือระดับชุมชน  (Commune)  เปนตน  (ไมตรี  อ้ึงภากรณ, 2517: 173) 
 สังคมนิยม   หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจที่มีนโยบายมุงสนับสนุนและปรารถนาที่จะให    
ชุมชน   สังคม  หรือสวนรวมถือกรรมสิทธิ์  หรือควบคุมการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่
สําคัญในการผิต  เชน   ทุน  ทรัพยากร  ที่ดิน  ทั้งน้ีเพ่ือมุงกระจายผลประโยชนเหลานี้ออกไป
อยางกวางขวางเพื่อประโยชนของประชาชนมั้งมวล   (สมพงษ  เกษมสิน และจรูญ  สุภาพ,  
2520: 88) 

ลักษณะของสังคมนิยม 
 คําวาสังคมนิยมนั้นไมรูวาใครเปนผูริเร่ิมใชเปนคน
แรก   ทั้งนี้เพราะสังคมนิยมมีหลายแบบ  บางทานกลาววา  
สังคมนิยมมาจาก  เร่ืองอุตมรัฐ  (The Republic)    ของ  
Plato   เพราะไดกําหนดใหผูปกครองไมมีทรัพยสินเปนของ
ตนเองและใหทุกคนใชชีวิตรวมกัน   ถือวาทรัพยสินทั้งหมด
เปนของสวนรวม  แตอยางไรก็ตามสังคมนิยมเปนอุดมคติ
ที ่มีผู ยอมรับกันมากทั ้งในประเทศประชาธิปไตยและมิใช
ประชาธิปไตย   และลักษณะของสังคมนิยมน้ันจะมีลักษณะ
กวาง ๆ  คือ   ลักษณะที่รัฐเปนเจาของกิจกรรมผลิต   รัฐใหสวัสดิภาพแกประชาชนโดย
จัดระบบสวัสดิการ  สองลักษณะนี้ไมจําเปนตองมีทั้งคู  อาจจะมีเพียงลักษณะเดียว   สวน
ลักษณะที่สามซึ่งเปนแกนของสังคมนิยม   ไดแก   ความหลุดพนจากการเปนทาสของวัตถุ   
ลักษณะสําคัญดังกลาวมีดังตอไปน้ี 
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 1. รัฐเปนเจาของกิจการผลิต     
  สังคมนิยมยอมรับการผลิตแบบนายทุน  คือการใชเครื่องจักรชวยเพิ่มผลผลิตวา
เปนสิ่งที่ดี   แตไมเห็นดวยกับวิธีกระจายรายได   ซึ่งเปนผลจากการใชแรงงานโดยเห็นวา 
ความไมยุติธรรมในการกระจายรายไดเกิดขึ้นก็เพราะการมีทรัพยสินสวนตัว   หากสังคมไม
ปลอยใหคนมีทรัพยสินตัวแลว   ปญหาการกระจายรายไดจะไมเกิดขึ้น   หลักการสําคัญประการ
หนึ่งของสังคมนิยมจึงไดแกการที่สังคมเปนเจาของและควบคุมปจจัยการผลิตที่สําคัญ ๆ วิธีที่จะ
ทําใหปจจัยการผลิตมาเปนของสังคมมี  2  แบบ  ใหญ ๆ  คือ  แบบแรกไดแกการโอนกิจการ
ผลิตเปนของรัฐ   ในประเทศคอมมิวนิสตเจาของกิจการที่ถูกโอนมักไมไดรับคาตอบแทนเพราะ
รัฐบาลถือวา การผลิตเปนของผูใชแรงงาน เจาของกิจการเปนผูใชปจจัยการผลิตขูดรีดผูใช
แรงงาน จึงไมควรไดรับคาตอบแทน  สวนในประเทศที่มิใชคอมมิวนิสตมักมีการจายคาตอบแทน
ตามสมควร 
  อีกแบบหนึ่งสังคมนิยมใชวิธีการของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย  คือ  ใชระบบ
สหกรณ  อันไดแกกิจการที่มีกลุมคนรวมกัน
เปนเจาของ   โดยทํางานรวมกันและแบงปน
ผ ล ผ ลิ ต กั น ใ น ห มู ส ม า ชิ ก  ซึ่ ง มั ก ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการ  ทําให
บริโภคสินคาไดในราคาถูกลง   การที่สหกรณ
เกิดขึ้นเชนนี้ก็ เพราะมีปญหาในการโอน
กิจการเปนของรัฐ    เพราะเม่ือกิจการเปน
ของรัฐแลวการดําเนินการก็เปนไปโดยอาศัย
เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมักทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายมากกวาจะมีความคิดริเร่ิม   ไม
สนใจความตองการของประชาชนและความ
เปลี่ยนแปลงของตลาด   กิจการบางอยางจึง
เลวลงกวาเม่ือเอกชนเปนผูดําเนินการ     การ
สหกรณเปนวิธีประนีประนอมระหวางผลประโยชนจากการรวมกลุม   และแรงจูงใจสวนบุคคลที่
ทําใหเกิดความขยันขันแข็งเพราะสมาชิกมีโอกาสไดรับผลประโยชนมากขึ้นเม่ือกิจการเจริญ 
  ระบบสหกรณใชไดกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนอุตสาหกรรม
หนักและกิจการระดับชาติ  เชน  การสาธารณูปโภคนั้น การโอนกิจการเปนของรัฐเปนวิธี
เหมาะสมกวา  กิจการสําคัญ ๆ เชน  การผลิตอาวุธ การคมนาคมสื่อสารก็ใหญเกินกวาจะใช 
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วิธีการ สหกรณ   เหตุผลอีกประการหนึ่งในการโอนกิจการเปนของรัฐก็คือ  เพ่ือค้ําจุนเศรษฐกิจ
ของรัฐเม่ือเศรษฐกิจตกต่ําในกรณีเชนนี้แมพวกอนุรักษนิยมก็ยอมรับ  เชน การที่รัฐซื้อหุน
กิจการที่จําเปนแกประเทศ ซึ่งเปนกิจการที่กําลังจะลมละลาย  เปนตน 
  ในปจจุบันประเทศสังคมนิยมทั่วไปเห็นวากิจการสําคัญบางอยางควรปลอยให
เปนของเอกชนดีกวา  เชน  เกษตรกรรมหัตถกรรม   อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง   
การคาภายในประเทศ เปนตน 
  
 2. รัฐใหสวัสดิภาพแกประชาชนโดยการจัดรัฐสวัสดิการ 
  ลัทธินายทุนถือวาทรัพยสินสวนตัวเปนรางวัลอันเกิดจากการผลิตไดสัมฤทธิผล   
คนรวยซึ่งไดแกผูประสบความสําเร็จในการผลิตจึงควรไดรับความยกยองมาก สังคมแบบนี้จึงไม
คอยสนใจคนจน และถือวาคนจนคือผูที่ขาดความสามารถ สังคมนิยมโจมตีการไมเหลียวแลคน
จนและผูทุกขยากของระบบนายทุน แตสังคมนิยมบางระบบก็เห็นวาการโอนกิจการทั้งหมดเปน
กิจการของรัฐก็เปนอันตรายพอ ๆ กับที่ปลอยใหอยูในมือคนเพียงสองสามคม 
  การกระจายความมั่งคั่งอีกวิธีหน่ึง คือการจัดสวัสดิการสังคมโดยวิธีเก็บภาษีเงินได
ภาษี มรดก รางวัลตาง ๆ ในอัตราสูงเพื่อนํามาใชจายในการใหการศึกษา บริการดาน
สาธารณสุข ชวยคนตกงาน คนกลุมนอย คนชรา และสตรี เปนตน ระบบน้ีมิไดมุงจะใหเกิด
ความเทาเทียมกัน แตมุงทําใหชองวางระหวางคนรวยกับคนจนแคบเขา 
  นักสังคมนิยมสวนมาก ยอมรับความแตกตางทางฐานะเชนนี้เพราะถือวาคนเรา
ฉลาดและขยันขันแข็งไมเทากัน  คนขยันจึงควรไดรับรางวัลในสวนที่เขาขยันและสามารถเปน
พิเศษ ในสังคมนี้คนจึงร่ํารวยได   แตไมมีคนที่จนมาก ๆ 
  การโอนกิจการผลิตเปนของรัฐ   และการจัดรัฐสวัสดิการนั้นไมจะเปนตองมี
ควบคุมกันเสมอไป   รัฐอาจโอนกิจการผลิตเปนของรัฐโดยไมจัดสวัสดิการและรัฐสวัสดิการอาจ
ไมเปนสังคมนิยมทางเศรษฐกิจคือไมโอนกิจการผลิตเปนของรัฐก็ได 
 
 3. จุดมุงหมายของสังคม 
  เรื่องที่นับวาเปนแกนของสังคมนิยมไดแก   จุดมุงหมาย  จุดมุงหมายของสังคม
นิยมไดแกการทําใหคนหลุดพนจากการเปนทาสวัตถุซึ่งพันธนามนุษยมาตั้งแตโบราณ   สังคม
นิยมฝนถึงสภาวะเมื่อผลผลิตของสังคมเพิ่มขึ้นจนเพียงพอสําหรับทุกคน การเปลี่ยนความ
ประพฤติ ทัศนคติ และความเชื่อของมนุษยจะทําใหเขาถึงสภาวะดังกลาวได 
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  สังคมนิยมคิดวาในสมัยโบราณ ความลําบากยากเข็ญทําใหมนุษยตองแขงขันกัน   
จึงตองปฏิบัติตอกันอยางปาเถื่อนเพ่ือเอาตัวรอด การขัดแยงกันทําใหคนไมอาจพัฒนาลักษณะที่
สูงสงของตนขึ้นได   สวนในปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาจนกระทั่งสามารถผลิตสิ่งที่
ตองการขั้นพ้ืนฐานไดอยางพอเพียง   คนจึงสามารถสรางสังคมใหมซึ่งมีคุณคาและความ
ประพฤติอยางใหม   การแขงขันซึ่งเปนสิ่งจําเปนแตทําลายมนุษยจําสําคัญนอยลงกวาการ
รวมมือกัน            การรวมมือกันจะทําใหผลผลิตยิ่งเพ่ิมขึ้นทําใหชีวิตของมนุษยดีขึ้น เม่ือ
สภาวะทางวัตถุดีขึ้นความแตกตางกันของคนในแงวัตถุจะลดลง  การเอาทรัพยสินเปนเครื่องวัด
คาของคนโดยที่มีบางคนรวยมาก  บางคนจนมากจะหมดไป   สังคมใหมซึ่งทุกคนเทาเทียมกัน
จะเกิดขึ้น ความแตกตางทางชนชั้นจะหมดไป   ความวุนวายในสังคมก็จะไมมี   สังคมจึงสงบ
และเปนสุข พวกสังคมนิยมโดยทั่วไปเชื่อวา  ความสัมพันธทางสังคมและการเมืองก็คือ
ความสัมพันธทางวัตถุ  เม่ือกําจัดความยากลําบากทางวัตถุได  สังคมและการเมืองก็จะดีขึ้นได
เอง 
  จุดมุงหมายของสังคมนิยม คือความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจหรือเรียกไดวาเปน
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเสียกอน เพราะเงินเปนที่มาของอํานาจทางการเมือง ถาไมมีความ
เทาเทียมกันทางเศรษฐกิจก็ไมมีความเทาเทียมกันทางการเมือง สังคมนิยมลดความแตกตาง
ทางวัตถุระหวางบุคคลลงจึงทําใหเกิดประชาธิปไตยทางการเมือง จุดมุงหมายดังกลาวนี้ไมมีใน
อุดมคติแบบฟาสซิสตและคอมมิวนิสต   แมจะมีการพูดถึงอยูบาง แตในทางปฏิบัติจริงก็เปน
เพียงการเปลี่ยนแปลงชนชั้นปกครองเทานั้น ความสัมพันธของมนุษยอยางที่สังคมนิยมตองการ
มิไดเกิดขึ้นเลยในการปกครองสองแบบนั้น  (ปรีชา  ชางขวัญยืน,  2538: 203 – 207) 
 

EF304(S) 6 



3.  รูปแบบของสังคมนิยม 
 ระบบสังคมนิยมที่มีบางประเทศนํามาเปนรูปแบบในการปกครองประเทศนั้น   จะเปน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเกี่ยวกันกับระบบสังคมนิยมดวย    ระบบสังคมนิยม
โดยทั่วไปที่สําคัญมีอยู  3  ประเภท   คือ 

 สังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวอุดมคติ 
 สังคมนิยมแบบมารกซิสต 
 สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย 

 สังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวอุดมคติ 
 

 

Kibbutz Dan บริเวณ  Qiryat Shemona, Upper Galilee ประเทศอิสราเอล 
 

 ลักษณะของสังคมนิยมน้ีจะหมายถึงระบบสังคมและเศรษฐกิจที่เปนไปตามจินตนาการ   
บางครั้งก็จะเปนชุมชนทางเศรษฐกิจ หรือแมแตบางครั้งมักจะหมายถึงชุมชน      เล็ก ๆ  ซึ่ง
อาจจะเรียกวา   คิบบุทซ  (Kibbutz)*  หรือหมูบานสหกรณ เปนการจัดชุมชนแบบรวมกลุมของ
หมูบานในอิสราเอล โดยตั้งขึ้นมาเพื่อแกไขความบกพรองตาง ๆ  ทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ใหมีการชวยเหลือรวมกันในการหาเลี้ยงชีพ แบงปนประโยชนกัน ไมกดขี่ขมเหงระหวางสมาชิก   
มีการแบงปนประโยชนตาง ๆ  อยางทั่วถึงเทาเทียมกันและยุติธรรม ฉะนั้นรูปแบบของสังคม
นิยมสมบูรณแบบตามแนวนี้จึงมีลักษณะ  ดังนี้ 
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ชุมชน ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชนขนาดเล็ก 1. ทรัพยสินที่สําคัญเปนของสวนรวม 
2. ทํางานรวมกัน 
3. แบงปนประโยชนระหวางกันดวย 
       ความเปนธรรม 

1. ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  
(Equity) 

2. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน
การปกครอง (Participation) 

สังคมนิยมแบบมารกซิสต 
 เปนแนวคิดของคารล  มารกซ  (Karl  Marx)   ซึ่งเขามองระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
นั้นมีการเอารัดเอาเปรียบและผูกขาดโดยที่ร่ํารวยหรือนายทุน   
จนทําใหบุคคลที่ใชแรงงานหรือชนชั้นกรรมาชีพไดรับความ
เดือดรอน   และขาดอํานาจในการปกครอง  และเปนเจาของ
ควบคุมการผลิตทั้งหมดเพื่อขจัดหรือกําจัดการกดขี่หรือการเอก
รัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีนายทุนเปนผูที่
มีอํานาจ  สังคมนิยมแบบมารกซิสตซึ่งมีรูปแบบ  ดังนี้ 

ชุมชน ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศหรือรัฐ 1. เผด็จการโดยชนชั้นแรงงานมีเพียง 
ชนชั้นเดียว 

2. ในการปฏิบัติใหพรรคมมิวนิสต      
ผูกขาดอํานาจในการปกครอง 
ประเทศแตเพียงพรรดเดียวและ 
เปนผูใชอํานาจสูงสุดในประเทศ
ตลอดไป 

1. ชนชั้นแรงงานเปนเจาของและ  
ควบคุมการผลิตทั้งสิ้น 

2. ในทางปฏิบัติใหพรรค 
คอมมิวนิสตทาํหนาที่แทน   
ชนชั้นแรงงาน 

 สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย   เปนระบบเศรษฐกิจที่ตอตานความบกพรองของระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดชองวางในเรื่องรายได   ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ความเปนอยูที่เสื่อมโทรมของชนชั้นแรงงาน ฉะน้ันสังคมนิยมแผนประชาธิปไตยจึงพยายาม
สรางโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงเสรีภาพของบุคคล (Individual   
Freedom) ในการประกอบการตาง ๆ แตอยางไรก็ตามเสรีภาพของบุคคลตองอยูในขอบเขตที่
เหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดสวัสดิการและความเปนธรรมแกสวนรวม ซึ่งกระทําไดดวยการให
รัฐบาล 
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เขามาดําเนินดวยตนเองในกิจกรรมเศรษฐกิจที่สําคัญและกําหนดนโยบายตาง ๆ   เพ่ือใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคที่สําคัญ คือเสรีภาพของบุคคลและประโยชนสวนรวม  ฉะนั้นรัฐบาลจึงจะตองมี
บทบาทสรางความเปนธรรมแกสังคม รักษาผลประโยชนสวนรวมและดํารงไวซึ่งเสรีภาพของ
บุคคล  ตลอดจนการลดชองวางทางอํานาจและบทบาทของประชาชนที่มีฐานะดี เพ่ือเปนการ
แบงปนผลประโยชนใหแกผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ   ฉะน้ันความสําคัญของสังคมนิยมแบบน้ี
จึงไมใชการทําลายเสรีภาพของประชาชนผูร่ํารวยในการประกอบการทางเศรษฐกิจ   แตจะเปน
การสรางกรอบใหบุคคลเหลานั้นมีเสรีภาพไดอยางถูกตองและเพ่ือความเปนธรรมตอประชาชน
สวนรวมโดยทั่วกัน 
 

 
เอกสารเผยแพรของกลุมสังคมนิยมประชาธิปไตย 
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 รูปแบบของสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย   มีลักษณะดังนี้ 

ชุมชน ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 

ประเทศ  หรือรัฐ 1. ใหประชาชนมีอํานาจในการ 
ปกครองตนเอง ไมมีการผูกขาด   
โดยพรรคใดพรรคหนึ่ง 

2. ทุกคนมีสิทธเิทาเทียมกันตลอด 
3. ประชาชนสามารถเปลี่ยนรฐับาล

ไดตามความตองการแตตองอยูใน
ขอบเขตของรฐัธรรมนูญ 

1. เอกชนมีเสรีภาพในการ
ประกอบการทางเศรษฐกิจ 

2. ผูมีรายไดมากตองเสียภาษี
มากเพราะเปนการรับภาระ
ตามความสามารถ 

3. รัฐบาลเขาวางแผนและ 
ประกอบการทางเศรษฐกิจ  
ดวยการโอนกิจการทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญเปนของรฐั 

4. รัฐบาลใหสวสัดิการทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก
ประชาชนเพื่อจัดความไมเปน
ธรรมและรักษาผลประโยชน
สวนรวม 

 
 ในปจจุบันมีประเทศตาง ๆ  ที่ใชนโยบายของสังคมนิยมมาดําเนินการมากนอยแตกตาง
กันไป   แลวแตระบบการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดการศึกษาและภาวะสังคม   
หากจะระบุกันใหแนชัดแลว คําวาสังคมนิยมน้ันใชกับประเทศที่มีการปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต ซึ่งมี  9  ประเทศในยุโรปตะวันออก  คือ อัลมาเนีย บัลกาเรีย  สาธารณรัฐเชค   
สโลวาเนีย เยอรมันตะวันออก (กอนที่จะรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันตก ในป ค.ศ. 1990)  ฮังการี   
โปแลนด   รูมาเนีย สหภาพโซเวียต  (กอนมีการลมสลายแตกออกเปนเคือจักรภพ15  ประเทศ
ในป  ค.ศ. 1991)  และยูโกสลาเวีย และอีก  7 ประเทศในแถบเอเซีย คือ สาธารณประชาชนจีน 
เกาหลีเหนือ สาธารณรัฐมองโกเลีย  เวียดนามเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กัมพูชา พมา  และในลาตินอเมริกา  อีก 1 ประเทศ คือ คิวบา ซึ่งประเทศเหลานี้ถือกันวาเปน
ประเทศขั้นต่ําของสังคมตามที่คารล มารก ไดจําแนกความเจริญของสังคมไวเรียกวา  สังคมนิยม 
(ทวี  หม่ืนนิกร, 2518: 2–3)  ขั้นนี้สังคมอยูในชองที่มีการเปลี่ยนแปลง   ปรับปรุงและแกไขเพื่อ
มุงสูทางที่ราบรื่น   ลักษณะของระบบทุนนิยมยังไมหมดสิ้นเชิง  ดวยขั้นที่สูงกวานี้เรียกวา   
คอมมิวนิสต   เปนขั้นที่มีความอุดมสมบูรณ   มีการกระจายจายปนสิ่งของเปนไปตามความ 
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จําเปน หาใชวาเปนไปตามการงานที่ทําที่ไดมาแตฝายเดียวไม ในขั้นน้ีไมมีการใชเงิน ไมมีกลไก
ของตลาด  ลักษณะของระบบทุนนิยมไมมีหลงเหลืออยู ไมมีการบงการของรัฐ สมาชิกอยู
รวมกันอยางปกติสุข ไมมีการตอสูระหวางชนชั้น  ทุกคนอยูรวมกันภายใตเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค   และภราดรภาพ  (Liberty Equity and Fraternity)     
 ในปจจุบันรูปแบบสังคมนิยมแบบมารกซิสตจะมีอิทธิพลตอหลายๆ ประเทศและที่สําคัญ
มี  4  แบบ  คือ 
 1. สังคมนิยมแบบโซเวียต  มีโซเวียตเปนผูนํา   ผูติดตามสําคัญไดแกบัลกาเรีย   
เยอรมันตะวันออก (เม่ือกอน) และมองโกเลีย  กลุมประเทศเหลานี้เชื่อในหลักการใหญๆ ของ
มารกซิสต-เลนิน* คือการยึดทรัพยสินสวนตัวมาเปนของรัฐ  การที่รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิต   
การรวมศูนยอํานาจปกครองประเทศไวที่พรรคคอมมิวนิสต  ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด  ในดานนโยบายตางประเทศเชื่อในแนวทางของการอยูรวมกันโดยสันติกับประเทศที่
ตางลัทธิ  แนวทางนี้เปนเพียงเครื่องมือเทานั้นมิใชจุดหมายปลายทาง  จุดมุงหมายที่แทจริง คือ  
การที่คอมมิวนิสตมีอํานาจสูงสุด   แตไมไดหมายความวาชนชั้นกรรมาชีพจะมีอํานาจ 
 
 *   อุดมการณมารกซิสมเปนเพียงแนวความคิดเทานั้น  สวนอุดมการเลนินคือการ
กระทําซึ่งปฏิบัติไปโดยมีพ้ืนฐานมาจากอุดมการมารกซิสมที่วาชนชั้นกรรมาชีพจะทําการปฏิบัติ
ลมลางสังคมนายทุน   ซึ่งจะตองอาศัยแรงงานจากพวกชาวนาดวย  พวกกรรมาชีพเปนผูนําการ
ปฏิบัติ   ชาวนาเปนผูตาม   แตอุดมการเลนินตางจากมารกซิสมคือ  การปฏิบัติของชนช้ัน
กรรมาชีพจะสําเร็จไดดวยการนําของพรรคคอมมิวนิสต   ซึ่งเปนชนชั้นปญญาชนของประเทศ  
เพราะถารอใหผูใชแรงงานรวมมือกันเองก็จะลาชาเกินไป  และเปนการกระทําที่ขาดสายการ
บังคับบัญชาที่เครงครัดฉับไวผิดวิสัยของขบวนการปฏิวัติที่แทจริง   แนวความคิดของเลนินได
กอใหเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ  และชวยใหลัทธิคอมมิวนิสตมีอํานาจในหลายประเทศตามไป
ดวย  (ตามความเชื่อของมารล  มารกซ) ในทางปฏิบัติกรรมาชีพก็ยังเปนกรรมาชีพตอไปแตมี
สภาพเปนอยูดีขึ้นกวาเดิมผูที่มีอํานาจอยางแทจริงคือสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตระดับผูนํานั่นเอง 
 ขอเสียของระบบนี้คือ เม่ือมีการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาอยางเครงครัด  สิ่งที่
เกิดขึ้นตามมาคือระบบราชการ ซึ่งใชคนเปนจํานวนมาก   ทําใหเกิดความยืดยาด   ลาชา  อีก
ทั้งมีการฉอราษฎรบังหลวงในทุกระดับ (แมจะไมมากเทากับในประเทศทุนนิยม เพราะ
ประชาชนมีรายไดไมมากเทา) ความยืดยาดลาชานี้ไมสามารถแกไขได  เพราะโซเวียตเชื่อวา
การแกไขเพ่ือใหเกิดความคลองตัว  หรือมีเสรีภาพทางการเมืองและสังคม   จะเปนการลด
อิทธิพลและบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตไปในตัว  ฉะนั้นโซเวียตจะไมยอมใหมีการปฏิบัติใน
ระบบการ 
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บริหารงานหรือระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตน   หรือในยุโรปตะวันออกเกินความจําเปน
โดยเด็ดขาด 
 2. สังคมนิยมแบบจีน  หรือ (Maoism)   จีนเชื่อวาในหลักการใหญๆ ของมารก
ซิมส – เลนินเหมือนโซเวียต   และไดมีนโยบายปฏิบัติ
คลายคลึงกัน  คือมีการรวมศูนยอํานาจการปกครอง
ประเทศไวที่พรรคคอมมิวนิสต  รัฐทําการผูกขาดเครื่องมือ
การผลิต ฯลฯ แตหลังจากจีนแตกแยกกับโซเวียตใน
ทศวรรษ   1960 แลว   จีนไดแสดงความเปนสังคมนิยม
แบบเฉพาะของตนอยางเดนชัดขึ้น   ไดแกการักษา
เอกลักษณและความเปนชาตินิยมแบบจีนอยางเครงครัด   
โดยไมยอมใหความคิดหรือแบบแผนอ่ืนใดมาผสม   อีกสิ่ง
หน่ึงซ่ึงแตกตางจากโซเวียตอันเปนสาเหตุหนึ่งของความ
ขัดแยงกันคือ   จีนยังคงชวยเหลือขบวนการปลดแอก
แหงชาติในประเทศตาง ๆ  อยางสม่ําเสมอ   เพ่ือเปน
แนวทางใหทั้งโลกพนจากภัยของจักรวรรดิ์นิยม   ฉะน้ัน
จีนจึงประณามโซเวียตวาเปนพวกลัทธิแก    เม่ือโซเวียตยินยอมดําเนินตามแนวทางการอยู
รวมกันโดยสันติกับประเทศตางระบบ   และนิยมคบหากับกลุมที่มีอํานาจเปนรัฐบาล   ไมวา
กลุมน้ันจะเปนคอมมิวนิสตหรือไมยิ่งกวานั้นจะใหการสนับสนุนขบวนการปลดแอกของผูถูกกดขี่   
สวนจีนนั้นมองเห็นคุณคาของสงครามปลดแอกอยางยิ่ง  เพาะจีนเปลี่ยนมาเปนประเทศ
คอมมิวนิสตไดสําเร็จในป  ค.ศ. 1949   นั้น   เพราะไดทําสงครามปลดแอกจากญี่ปุนและรัฐบาล
กลางของเจียงไคเชค   แตอยางไรก็ตามการชวยเหลือขบวนการปลดแอกตาง ๆ  นั้นจีนไมลือที่
จะเนนความสําคัญของวิธีการและอุดมการณแบบจีนแทรกซึมตามไปดวย 
 3. สังคมนิยมแบบปฏิรูป    มีมากมายหลายแบบ  ตั้งแตแบบคาสโตรในคิวบา   
ซึ่งนิยมการใชขบวนการกองโจรกอการปฏิวัติในประเทศตาง ๆ  ในลาตินอเมริกา  ตลอดจนถึง
สังคมนิยมแบบโฮจิมินห  ซึ่งเชื่อในความเปนอิสระแหงนโยบายของตนทั้งในระดับภายในและ
ภายนอกประเทศ   ขณะเดียวกันก็มีศรัทธาในยุทธวิธีเอาชนะศัตรูดวยการรบแบบกองโจร   
เพราะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงบประมาณ   ตลอดจนขีดความสามารถทางกําลัง
ทหารของตน   ปจจุบันนี้สังคมนิยมแบบปฏิรูปที่สําคัญไดแก 
  ก. สังคมนิยมแบบยุโรปตะวันออก   ไดแกการที่ยุโรปตะวันออกทุกประเทศ
ตองการแกไขปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของตนตามวิถีทงและกลไกแบบสังคมนิยม   
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โดยไมจําเปนตองเอามาจากหลักมารกซิสม  หรือเลนิน   หรือสตาลิน   แตเปนวิธีการที่รัฐจะ
สรางความเสมอภาคใหแกชนสวนใหญในประเทศของตน   เชนมีการปฏิรูปที่ดินเพ่ือความเปน
ธรรมแตที่ดินทุกแปลงไมจําเปนตองตกเปนของรัฐทั้งหมด  ในดานนโยบายการผลิตรัฐยังคง
ควบคุมนโยบายสวนกลางในการผลิต ฉะน้ันจึงเกิดการปฏิรูปขึ้นในบางประเทศเกี่ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจ ภายในประเทศ   เชนในยูโกสลาเวีย    เชคโกสโลวาเกีย    บัลกาเรีย   ฮังการี   
เยอรมันตะวันออกแตในบางประเทศก็ถูกโซเวียตปราบเพราะกระทําเกินขั้นตอนของสังคมนิยม
เกินกวาโซเวียตจะรับได   ระบบสังคมนิยมของยุโรปตะวันออกจึงเปนระบบของตนเอง   เปน
สังคมนิยมที่ปราศจากการบังคับบัญชาของโซเวียต   และมีหลายประเทศไดปฏิบัติเปนผลสําเร็จ  
เชน สาธารณเชค  (ยูโก- สลาเวียเม่ือกอน)  รูมาเนีย และอัลบาเนีย 
  ข.  สังคมนิยมคอมมิวนิสตแบบยุโรปหรือยูโรคอมมิสนิสต    ไดแก
แนวทางของพรรคคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันตก  3  พรรคใหญ ๆ   คือ  อิตาลี  ฝรั่งเศส  และ
สเปน    หลักการของยูโรคอมมิวนิสตซึ่งเพ่ิมจะแพรหลายภายในเวลาไมกี่ปมานี้เอง  พอสรุปได
คือ   ตอง การมีวิถีทางสังคมนิยมของตนเองโดยไมจําเปนตองยอมรับแบบอยางหรือ
ประสบการณของ      โซเวียตเปนเคร่ืองชี้นํา  และไมตองการจะเปนกลุมการเมืองเดียวที่มี
อํานาจในประเทศ    ไมเห็นความจําเปนที่ตองมีเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ   มีความเชื่อใน
การกาวขึ้นสูอํานาจตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย   และยินดีจะเปนแนวรวมหรือรัฐบาลผสม
รวมกับพรรคที่ไมใชคอมมิวนิสต   นอกจากนั้นตองการขจัดสภาพความไมเปนธรรมในสังคมทุก
รูปแบบ   โดยที่ประชาชนไมจําเปนจะตองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเทาเทียมกัน  แตผูใชแรงงาน
ทุกคนจะตองมีสวนในกิจการที่ตนกระทําอยูโดยวิถีทางแหงประชาธิปไตย   อันไดแกการมีสิทธิ
ที่จะไดรับประโยชนจากปจจัยการผลิตเทาเทียมกันไมใชเปนการผูกขาดอยูในกํามือของนายทุน
กลุมนอย  หรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจในการปกครองเพียง  2-3   คนที่เรียกตนเองวาเปนรัฐ  
ขณะเดียวกันผูใชแรงงานก็จะไดรับสวัสดิการเหมาะสมแกภาวะการครองชีพในประเทศ   และมี
สิทธิหยุดงานเพื่อเรียกรองความเปนธรรมจากหัวหนางาน 
 4. สังคมนิยมในประเทศดอยพัฒนา ไดแกสังคมนิยมที่ปฏิบัติกันในหมูประเทศ 
อาหรับ  เชน  อียิปต  อัลจีเรีย  ลิเบีย   อิรัค  ซีเรีย   เยแมน   และประเทศในอาฟริกาและ
เอเซียซึ่งเคยมีอดีตเปนอาณานิยม   เชน  แทนซาเนีย    แซมเบีย   เอธิโอเปย  มาดกัสการ  
มาลี  แองโกลา   โมซัมบิก  พมา  ฯลฯ    ประเทศเหลานี้อาจกลาวถึงอุดมการณมารกซิสม –  
เลนิน  และอาจมองเห็นโซเวียตหรือจีนเปนแบบอยางของการปฏิวัติก็ตาม   แตการเปนสังคม
นิยมของประเทศเหลานั้นเกิดจากประเทศเหลานี้เคยตกเปนอาณานิคมจึงมองเห็นวาประเทศ
มหาอํานาจฝายตะวันตกเปนจักรวรรดิ์นิยมทั้งในอดีตและปจจุบัน  ฉะน้ันผูนําของประเทศจึง 
 
 
 
 

EF304(S) 13 



รังเกียจระบบเศรษฐกิจทุนนิยม   เพราะเขาใจวาระบบนี้เปนเครื่องมือของลัทธิจักรวรรดิ์นิยม    
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นไมเอ้ือตอระบบทุนนิยม   เชน  ขาดแคลนเงินทุน  ขาด
ผูชํานาญทางการจัดการ   ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี  มีการยึดครองที่ดินไมเปนธรรม  มี
การกระจายรายไดอยางไมเปนธรรม   ฉะนั้นรัฐจึงเขามามีบทบาทบริหารกิจการตาง ๆ  
ภายในประเทศ  ระบบการปกครองภายในประเทศมีลักษณะรวมศูนยอํานาจเชนเดียวกับระบบ
เศรษฐกิจ  และผูนําจะพัฒนาประเทศตามนโยบายของตน 
 จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในประเทศสังคมตางๆ ในกลุมประเทศเอเซีย ซึ่งมีบาง
ประเทศก็มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และบางประเทศก็มีรูปแบบการปกครองแบบ
สังคมนิยม แตพัฒนามาเปนประเทศสาธารณรัฐ  เน้ือหาสาระที่ปรากฎในตําราเลมจะสะทอน
มุมมองซ่ึงจะทําใหทราบถึงประวัติการศึกษา ระบบการศึกษาวาจะมีความเหมือน  หรือแตกตาง
ไปจากประเทศที่เปนประชาธิปไตยอยางไรในกลุมประเทศเอเซียดวยกัน 
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