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1.  แนวคิด 

1.1 ในชวีติประจําวนัทุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัความคิดทางการเมืองมากบา้งน้อยบา้ง

โดยรู้ตวัหรอืโดยไม่รู้ตวั 

1.2 ความคิดทางการเมืองโดยเฉพาะในรูปของอุดมการณ์เกี่ยวโยงโดยตรงกับการ

ปฏบิตักิารหรอืการดาํเนินการทางการเมอืง 

2.  วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 อธิบายอิทธิพลของความคิดทางการเมือง เช่นอุดมการณ์ซึ่งมีต่อกิจกรรมทาง

การเมอืงได ้

2.2 แจกแจงแยกแยะความคดิทางการเมอืงประเภทต่าง ๆ พรอ้มคาํอธบิายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 7 

มโนทศัน์ อดุมการณ์ ทฤษฎี ปรชัญาการเมือง 



PS 103 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PS 103 229 

 
 

1.  ความนํา 

ความคิดทางการเมืองมปีรากฏอยู ่ในหมู ่ประชาชนทัว่ไป  แมว้ ่าจะไม่เป็น

นักวชิาการ โดยอาชีพหรอืโดยอุปนิสยั ในชวีิตประจําวนัทุกคนเผชญิกบัเรื่องราวที่เกี่ยวกบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัรฐัในประเด็นต่าง ๆ กนั เช่น ในเรื่อง 1) สิทธิ 2) เสรีภาพ 3) 

ความเสมอภาค 4) ความยุติธรรม (fairness, justice) 5) อํานาจอันชอบธรรม 

(legitimate power) 6) หน้าทีของรฐัต่อราษฎร และ 7) หน้าท่ีพลเมือง (civic duty) แต่ละ

คนย่อมม ี“ความคิด” ของตนในเรื่องเหล่านัน้ โดยทีไ่ม่จําเป็นตอ้งแสดงออกมาในเชิงทฤษฎี

และปรชัญาอยา่งลกึซึง้หรอืโดยมรีะบบ  

คนส่วนใหญ่มกัคดิแบบพื้น ๆ แบบสามญัสาํนึก จากประสบการณ์และยดึโยงอยู่

กบั “ความเช่ือ” (beliefs) ทัง้น้ี มผีลงานวจิยั โดย รอเบิรท์ เลน (Robert E.Lane. Political 

Ideology: Why the American Common Man Believes What He Does. New York: Free 

Press of Glencoe, 1962.) 

2.  อิทธิพลของความคิด 

พทุธศาสนาถอืว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน” และในทางวิทยาการตะวนัตก

คน้พบวา่ปรชัญา อดุมการณ์ และความคดิทางการเมอืงโดยทัว่ไปมอิีทธิพลต่อพฤตกิรรมของ

บุคคล  

(Samuel H. Barnes, “Ideology and the Organization of Conflict: On the 

Relationship between Political Thought and Behavior,” Journal of Politics, Vol.28, 

August 1966, pp.514 ff.)  

ตัวอย่างคือ อุดมการณ์ “เช้ือชาตินิยม” หรือ “เผ่าพันธุ์นิยม” (racism) ซึ่ง

ยงัผลใหม้กีาร “เลือกปฏิบติั” คนทีม่สีีผิว (colored) ต่างออกไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

ในสหภาพแอฟริกาใต้ ซึง่รฐับาลเคยมนีโยบาย “การแบ่งแยก” (apartheid) ใหป้ระโยชน์คน

ผวิขาวแต่เปลีย่นแลว้ไมแ่บ่งแยกแลว้ดงัเหน็จากกฬีาฟตุบอลโลก 2010 ทีแ่ขง่ทีน่ัน้ 

บทท่ี 7 

มโนทศัน์ อดุมการณ์ ทฤษฎี ปรชัญาการเมือง 
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ความคิดทางการเมอืงในเรื่องของ “ชาตินิยม”  ทรงอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมของ

มนุษยต์วัอยา่งในยคุก่อนมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 คอื ความเพยีรพยายามของ 1) บิสมารค์ 

ในการรวมเยอรมนี และ 2) คาววัร ์ในการรวมอติาลขีึน้เป็นรฐัประชาชาต ิตวัอย่าง ยุคหลงั

มหาสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง ได้แก่ ความมุ่งมัน่ของชนชาติต่าง ๆ ที่จะให้ชาติของตนเป็น

อสิระความเป็นเอกราช โดยหลุดพน้จากการถูกยดึครองโดยประเทศอื่น 

อิทธิพลของความคิดแบบซ้ายสุด คือ ลทัธิมาร์กซ์ และแบบขวาสุด คือ ลทัธิ

ฟาสซิสม ์เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชาวโลกในปรากฏการณ์ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

ความคดิทางการเมอืงประชาธิปไตยมบีทบาทสาํคญัมใิชน้่อย เชน่ 1) การเลิกทาสเชน่โดยอบั

ราฮมั ลนิคอลน์ ในสหรฐัอเมรกิาและโดยพระบาทสมเดจ็พระปิยะมหาราชและในประเทศต่าง ๆ 

และ 2) การผลกัดนัเพื่อใหเ้กดิมคีวามเสมอภาคมากยิง่ขึน้  

ผลงานของนักสงัเกตการณ์ชาวฝรัง่เศส คอื แอเลก็ซิส เดอ ทอคเกอวิลย ์(ต๊อก

เกอวลิย)์ ในช่วงประชาธิปไตยในอเมริกา มุง่แสดงใหเ้หน็ว่าพลงัแหง่ความคดิทางการ เมอืง

ในเรือ่งความทดัเทยีมกนัของบุคคลจะแผข่ยายออกไปเรือ่ย ๆ 

(Alexis de Tocqueville. Democracy in America. New York: Harper and Row, 

1966.) 

3.  ความคิดเชิงทฤษฎีและนักทฤษฎี 

ประชาชนคนทัว่ไปสามารถม ี“ความคดิทางการเมอืง” ได ้แต่การคิดอย่างลึกซ้ึงและ

การจดัทาํใหเ้ป็นระบบเป็นเรือ่งของนักคิดหรอืนักทฤษฎี หรอืนกัวชิาการ 

รากศพัท์ “ทฤษฎี” (theory) ในภาษาตะวนัตกมาจากคําว่า “theoros” ซึ่งเดมิ

ทเีดยีวในอารยธรรมกรีกโบราณ หมายถงึ ผูท้ี่เดนิทางไปรบัฟงัคําพยากรณ์จากวิหารแห่ง

เดลฟี (Delphic oracles) และนํามาถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไดท้ราบ  ตามพืน้ศพัทน้ี์ทาํใหพ้อจะแยก

นกัทฤษฎอีอกเป็น 3 ลกัษณะ (สรุปคาํบรรยายของ Sheldon S. Wolin ผูแ้ต่ง Politics and 

Vision. Boston: Little, Brown, 1960 ซึง่ผูเ้ขยีน (จริโชค (บรรพต) วรีะสย) เคยเรยีนวชิาการ

ว่าดว้ยทฤษฎีการเมืองกบัศาสตราจารยโ์วลนิผูน้ี้ ณ มหาวทิยาลยัแห่งแคลฟิอรเ์นีย ณ นคร

เบอรค์ลยี ์ ดเูพิม่เตมิใน S.S. Wolin “Political Theory: Trends and Goals” in David Shils 

ed. International Encyclopedia of Social Sciences, New York: Macmillan, 1979.)    

1) ประการแรก เป็นผูท้ีเ่ดนิทางทัง้ในเชงิกาละและเทศะ  ในเชงิกาละ คอืควรจะ

เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นวยัซึง่ผา่นประสบการณ์มามากพอสมควรและในเชงิเทศะ คอืควรเป็นผูท้ีไ่ดเ้หน็  
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“สถานทีต่่าง ๆ” เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ  

2) ประการท่ีสอง เป็นผู้ที่รบัฟงัหรอืได้สมัผสักบัความรู้แบบเฉพาะ คอื เขา้ใจได้

คอ่นขา้งยาก หรอืแมรู้ม้าแลว้ตอ้งมาตีความหมายและขยายความ 

3) ประการท่ีสาม เป็นผูท้ีส่ามารถนําความรูท้ีไ่ดม้าถ่ายทอดใหผู้อ้ื่น 

นกัทฤษฎมีกัถูกมองว่าเป็นนักคิดแบบสรา้ง “หอวิมานงาช้าง” (ivory-tower) หรอื

นกัคดิแบบเพ้อฝนั (visionary) ผูท้ีไ่มอ่ยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจรงิ ท่าทีของบุคคลทัว่ไปต่อนกั

ทฤษฎทีํานองน้ีมมีาแต่โบราณสมยั แมว้่านักทฤษฎหีลายคนไดม้บีทบาทในโลกแห่งความจรงิ

ของสงัคมและการเมอืงค่อนขา้งชา้มาก ตวัอย่างไดแ้ก่ มหาปราชญ์ซอคคระตีส ซึง่ไดร้บัการ

ยกยอ่งวา่เป็นผูว้างรากฐานปรชัญาตะวนัตก  

(เกีย่วกบัซอคคระตสี มเีขยีนไวห้ลายเล่ม เช่น Ernest Barker. Greek Political 

Theory, London: Methuen,1960, pp.99 ff.) 

4.  มโนทศัน์ : หน่วยความคิดขัน้มลูฐาน 

ความคดิทางการเมอืงเป็นเรื่องเชงินามธรรม และก่อนจะเป็นอุดมการณ์และปรชัญา

จะ ต้องม ี“มโนทศัน์” เป็นพื้นฐานเสยีก่อน ศพัท์ที่เกี่ยวขอ้ง คอื “ความคิด” (idea) ซึ่ง

หมายถงึอะไรกไ็ดท้ีอ่ยู่ในจติซึง่สามารถรบัรูไ้ด ้เป็นศพัทท์ีใ่ชใ้นความหมายกวา้งทีสุ่ดแตกต่าง

จาก “thought” ซึง่หมายถงึ “ความคิดคาํนึง” หรอื “คดิโดยกระบวนการทางเหตุผลบ้างไม่

มากกน้็อย”  

“มโนทศัน์” (concept) บ่งถงึการจดัแยกเป็นกลุ่มหรอืเป็นประเภท (class) ซึง่ทาํให้

มลีกัษณะเป็นนามธรรม (คอืรูจ้กัโดยชื่อแต่สมัผสัเป็นเฉพาะได้ยากหรอืไมไ่ดเ้ลย) 

(ดูคาํอธบิายแยกแยะความแตกต่างใน Webster’s New World Dictionary, 2nd
 

College ed., Cleveland, Ohio: William Collins, 1976, p.696.) มโนทศัน์อาจเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ม่

มีปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงกไ็ด ้เช่น 1) สตัวใ์นเทพนิยาย 2) ทาํนองเดยีวกบัมนุษยต่์าง

ดาว E.T. (Extra-territotials) ซึง่มผีูส้รา้งเป็นภาพยนตรย์ุครว่มสมยัและผูเ้ขา้ชมทัว่โลกหลาย

ร้อยล้านคน หรือมโนทัศน์ “นครในฝัน” ยูโทเปีย(utopia) และ “สังคมอุดมโภคา” 

(affluent society)  

(Antony Flew, ed. A Dictionary of Philosophy, London: Pan Books, 1979, 

pp.69-125.) 

ปกตคินเรามคีวามคดิอยูแ่ลว้ ส่วนใหญ่เป็นความคิดเก่ียวกบัรปูธรรม (concrete 
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thinking) คือเกี่ยวกับสิ่งที่จบัต้องหรือสมัผสัได้ (ซึ่งหมายรวมถึงการได้ยินได้ฟงัได้เห็น) 

ค่อนขา้งงา่ยหรอืสะดวก เช่น หากเรารูจ้กัต้นสกัว่าเป็นต้นสกัหรอื “กาํนันดาํ” ว่าเป็นกาํนัน

ดาํอยา่งน้ีเป็นแนวคดิเน้นไปทางรปูธรรม จบัตอ้งหรอืสมัผสัได ้

ทัง้น้ีเพราะมนุษยส์ามารถทราบโดยการสมัผสัดว้ยประสาทหหูรอือื่น ๆ ประกอบกบั

การใช้ความคิด 

5.  ความคิดเชิงนามธรรม 

เมือ่ขยายความคดิใหล้กึซึง้กวา้งขวางไปอกี กจ็ะรูว้า่ต้นสกั   คอื   “ตน้ไม”้  ชนิดหน่ึง

หรอืรูว้่ากาํนันดาํเป็น “กาํนัน” คอื เป็นเจา้หน้าทีผู่ม้สี่วนช่วยงานในระดบัตําบลอย่างน้ีเป็น

แนวคิดไปทางนามธรรม (abstract thinking)  

ความคิดเชิงนามธรรมเป็นความคิดแบบรวบยอด คือ กินความกว้างกว่า โดย

คํานึงถึงประเภทมากกว่าแต่ละตัวอย่าง ความคิดเชิงนามธรรมมีลักษณะแห่งการเป็น 

generalization (ใชไ้ดก้วา้ง ๆ โดยทัว่ไป ๆ)  มากกว่าการเจาะจง (specificity) เฉพาะเรื่อง

หรอืเฉพาะตวั 

ขอ้ถกเถียงเกี่ยวกบัรูปธรรมและนามธรรมมมีาแต่สมยัดกึดําบรรพ์ เช่น ระหว่าง

เพลโตกบัอารสิโตเติ้ล เพลโตอา้งว่าปญัญาของมนุษยส์ามารถทีจ่ะรูว้่าอะไรเป็น “ต้นไม”้ หรอื 

“รฐับาล” ได ้โดยทีไ่มต่อ้งเป็นรปูธรรม คอื โดยไมต่อ้งเหน็ตน้มะมว่งหรอืรฐับาลจรงิ ๆ เลย  อา

ริสโตเต้ิล มีทัศนะตรงข้าม เขากล่าวว่านามธรรมจะอยู่ลอย ๆ ในปญัญามนุษย์ไม่ได ้ 

นามธรรมต้องมีรปูธรรมเป็นองคป์ระกอบอยู่ คอื ต้องมตี้นไมจ้รงิ ๆ ก่อนจะสามารถมมีโน

ทศัน์ (ความคดิที่เป็นนามธรรม) “ต้นไม”้ ได้หรอืต้องม ีนายดําเป็นกํานันเสยีก่อน มโนทศัน์ 

“กาํนัน” จงึจะเกดิ 

6.  อดุมการณ์ 

อุดมการณ์ (ideology) ตามที่ใช้กันอย่างกว้างขวางมีความหมายในภาษาไทย

แตกต่างจากภาษาองักฤษ คนทัว่ไปมกัใชศ้พัท ์“อดุมการณ์” ในความหมายคลา้ย ๆ กนัหรอื

เป็นความแทนศพัท ์“อดุมคติ” (ideals) ซึง่ไมต่รงกบัความหมายทางวชิาการ  

อดุมการณ์เป็น “มโนทศัน์ หลาย ๆ มโนทศัน์  ซ่ึงนํามาเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั

ให้ดวู่าเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั คือ เชิงปัจจยาการหรือเป็นปัจจยั “เหตุ” ปัจจยั “ผล” ต่อ

กนัแบบไม่ลึกซ้ึงนัก”  คอื ขาดการสอดประสารเชงิตรรกวทิยา  

(J.C. Johari. Contemporary Political Theory, New Delhi: Sterling Publishers,  
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1985, pp.217-218.) 

อุดมการณ์มลีกัษณะเป็นกลาง ๆ คอื อาจมคีวามหมายในทางดหีรอืทางไม่ดกีไ็ด ้

แต่อดุมคติมกัหมายถงึ สภาพการณ์ท่ีดี คอื สภาพทีค่วรมุง่หวงัและเชดิช ู 

ระดบัตวับุคคล อุดมคตมิคีวามหมายเอนเอยีงไปในทางบวก  แต่อดุมการณ์เป็นศพัท์

ซึ่งมคีวามหมายไปในทางบวกหรอืลบกไ็ด ้ เช่น เมื่อพูดถงึอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยใน

ประเทศองักฤษคนสว่นใหญ่ยอมรบัอย่างแน่นอน  แต่ในสหพนัธร์สัเซยีย่อมพจิารณาไปในทาง

ลบ 

ศพัท ์ideology มขีึน้ในภาษาองักฤษประมาณ 200 ปีเศษมาแลว้ คอื ในสมยัต้นกรงุ 

รตันโกสินทร ์ 

ศพัท์น้ีเกดิขึน้ในภาษาองักฤษ ในปี ค.ศ.1796 โดยเทยีบกบั ศพัท์ภาษา ฝรัง่เศส  

ideologie ซึง่เสนอขึน้มาก่อนแต่ในปีนัน้เชน่กนั  โดยนกัปรชัญาชื่อ Destutt de Tracy  

  (Raymond William. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, London: 

Fontana, 1983, pp.153-154.)  

  ความหมายเดมิเริม่แรกของเดอเทรซี คอื เป็น “ศาสตรแ์ห่งความคิด” (science of 

ideas) เพือ่ใหแ้ตกต่างจากศาสตรเ์ดมิ คอื อภิปรชัญา (metaphysics) 

อุดมการณ์เก่ียวข้องกบัความเช่ือ ในปจัจุบนัมกัถือกนัว่าอุดมการณ์เป็นรูปแบบ

แหง่ความ คดิ ซึง่บคุคลมีความเช่ืออย่างแน่นแฟ้น อุดมการณ์อนัประกอบดว้ยมโนทศัน์ซึง่มี

ความเกีย่วเน่ืองซึง่กนัและกนั เมือ่มอียูใ่นตวับุคคลอาจขดัแย้งกนัได้บอ่ย ๆ  

ตวัอย่าง คอื คนอเมรกินับางคนซึง่นับถอืศาสนาคริสเตียน อนัมีคาํสอนให้ปฏิบติั

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างเสมอภาคกนั แต่ในทางปฏิบติับุคคลนัน้อาจเหน็ดว้ยกบัการแบ่งแยกผิว

ระหว่างคนผิวขาวกบัคนผิวดาํ ทัง้น้ีโดยอาจหาทางออกใหต้นเองว่าเฉพาะในเรื่องน้ีคําสอน

หรอือุดมการณ์ทางศาสนาไมเ่กีย่ว 

ผูยึ้ดถืออดุมการณ์ท่ีว่าคนส่วนใหญ่จะต้องมีบทบาทในการปกครอง (majority 

rule) เมื่อเผชญิกบัปญัหาที่ว่าจะต้องเจรจาความเมอืงกบัต่างประเทศ นโยบายและท่าทแีห่ง

การเจรจาน่าจะ ต้องเปิดเผยให้ราษฎรส่วนใหญ่ให้ทราบ แต่บุคคลผูน้ัน้อาจกลบัอา้งว่าเรื่อง

น้ีเป็นข้อยกเว้นเพราะการเจรจาหรอืการตกลงทาํสนธสิญัญาจะตอ้งเป็นความลบัและรูก้นัเพยีง

ในหมูค่นไมก่ีค่นเป็นตน้  

(L.T. Sargent. Comtemporary Political Ideologies, 3rd
 ed., Homewood, I11,: 

Dorsey, 1975, p.8.) 
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อดุมการณ์เป็นเรื่องของท่าทีซ่ึงมีอยู่แล้ว  อุดมการณ์เป็นกลุ่มแหง่ความคดิ ซึง่

กําหนดท่าทเีป็นเจตคติ หรอืทศันคติ (attitudes) ของบุคคลต่อเรื่องต่าง ๆ ในสงัคมภายใน

และภายนอกประเทศ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ อุดมการณ์ประชาธปิไตย ยอ่มหมายถงึความทดัเทียม

กนัเชงิการเมอืง การมสีทิธ ิการมเีสรภีาพ และอื่น ๆ ซึ่งในความเป็นจรงิย่อมไม่มคีรบถ้วน 

แต่อย่างน้อยเป็นการกาํหนดมาตรฐานหรอืเกณฑก์วา้ง ๆ และรวมทัง้เป้าหมายทีจ่ะบรรลุ 

ในประวตัิแห่งการพฒันาประชาธปิไตยของหลายประเทศจะเหน็ได้ว่ามอุีดมการณ์

แหง่ความเป็นประชาธปิไตยจรงิ  แต่ใช้เวลานานนับร้อยปีกว่าจะบรรลุลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบั

เป้าหมาย (R.R. Palmer. The Age of Democratic Revolution, Princeton University 

Press, 1970.)  

ตวัอย่างแรก ได้แก่ ประเทศองักฤษซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของราษฎรเพิ่มมากขึ้นแบบ

ววิฒันาการ เช่น การมีบทบญัญติัแห่งสิทธิ (Bill of Rights) และพระราชบญัญติัรฐัสภา 

(Parliament Act)  

ตวัอย่างท่ีสอง ไดแ้ก่ สหรฐั อเมรกิาซึง่การขดัแยง้ในเชงิอุดมการณ์ก่อใหเ้กดิสงคราม

กลางเมือง(Civil War) ระหวา่งฝ่ายเหนือกบัฝ่ายใต้ในกรณกีารมทีาสและการเลิกทาส ประเดน็

ขดัแยง้เรื่องความทดั เทยีมกนัของบุคคลน้ีมปีรากฏต่อมาอกีดงัปรากฏในขอ้เขยีนหนังสอืที่

แพรห่ลายมากของนกัสงัคม ศาสตรส์วเีดน ชื่อ Gunnar Myrdal เรื่อง ปัญหากลืนไม่เข้าคาย 

ไม่ออก หรอืปัญหา ลาํบากของ อเมริกา (Gunnar Myrdel. An American Dilemma.) ซึง่

แสดงใหเ้หน็ถงึการขดัแยง้ระหว่างเป้าหมายแหง่อุดมการณ์ของความเสมอภาคกบัความเป็น

จริงทีย่งัมกีารแบ่งแยกผวิอยู ่  

ตัวอย่างท่ีสาม ได้แก่ ประเทศฝรัง่เศสซึ่งมีการปฏิวตัิใหญ่ในปี ค.ศ.1789 เพื่อ

อุดมการณ์ประชาธปิไตยโดยทุบทําลายระบบเดมิหรอืโบราณราชย ์(องัเซียง เรจีม, ancien  

régime) แต่ปรากฏวา่ผูท้ีอ่า้งวา่ทาํเพือ่ประชาธปิไตยกลบักลายเป็นเผดจ็การเสยีเองจนมคีวาม

ป ัน่ปว่นยุง่เหยงิและนองเลอืดในภายหลงั 

อุดมการณ์มีลกัษณะแห่งการนําไปปฏิบติั หรอืใหม้กีารกระทําดว้ย  ในสภาพแห่ง

การเป็น “ทฤษฎี” หรอืเป็น “ปรชัญา” ยงัคงความน่ิงเฉยอยูใ่น “ปัญญาปราสาท” หรอื “หอ

วมิานงาช้าง” แห่งวชิาการได้ แต่เมื่อความคดิทางการเมอืง (หรอืทางสงัคม) มลีกัษณะเป็น

อุดมการณ์ยอ่มมคีวามหมายคลา้ยกบัทรรศนะของจกัรพรรดินโปเลียน  คอื พร้อมท่ีจะต้อง

มีการกระทาํหรือมีการปฏิบติัหรือมีการปฏิบติัการ (action-oriented) 

 



PS 103 235 

7.  สามลกัษณะและหน้าท่ีประโยชน์ของอดุมการณ์ในยคุสมยัใหม่ 

7.1  อุดมการณ์ในยคุใหมต่ามความเหน็ของนกัวชิาการผูห้น่ึง  

  (F.M. Watkins. The Age of Ideology, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 

1964, pp.7-8.)   ม ี3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1) เป้าหมายหนักไปในทางเพ้อฝัน (utopian)  อุดมการณ์สมยัใหม่เสนอภาพ

อนาคตอนัสดใส  เช่น ลทัธิฟาสซิสตใ์นเยอรมนี มุง่บรรลุความเป็น “เจ้ายทุธจกัร” คอื ความ

เป็นใหญ่ในระยะเวลายนืยาวถงึ 1,000 ปี 

2)   การเสนอแนวคิดเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ลึกซ้ึง  แนวคดิที่เสนอมกัไม่ลกึซึ้ง 

และใช้ศพัท์ซึ่งมุ่งเรยีกรอ้งใหเ้กดิความสนใจและผลกัดนัให้เกิดการกระทาํ เช่น กล่าวถงึการ

เป็นปฏปิกัษ์กนัอย่างรุนแรงระหว่าง 1) พวกเรากบัพวกเขา 2) มติรกบัศตัร ู3) เสรชีนกบัทาส

รบัใช ้4) ชนชัน้กรรมาชพีกบัชนชัน้นายทุน 5) ผูร้กัชาตกิบัทาสอาณานิคม ฯลฯ 

3) แสดงความเช่ือมัน่ในความสาํเรจ็ อุดมการณ์ยดึโยงอยูก่บัความเชื่อและแรง

ศรทัธาดงันัน้  จงึมคีวามมัน่ใจวา่จะดาํเนินการจนประสบผลสาํเรจ็ไมว่า่จะมอุีปสรรคและใชเ้วลา

มากเพยีง ใดกต็าม 

7.2 หน้าท่ีประโยชน์ของอดุมการณ์ 

อดุมการณ์มหีน้าทีป่ระโยชน์(แปลจาก function) ต่างๆ กนั ณ ทีน้ี่ยกมา 3 ประการ

ใหญ่ๆ   

(Herbert M. Levine. Political Issues Debated, Englewood Cliffs, N.J.: 

Prentice-Hall, 1982, pp.67-68.)   

1)   ประการแรก  อุดมการณ์ช่วยทําให้เกิดความชอบธรรม (legitimize) 

ในระบบการปกครอง ในยุคแหง่สมบูรณาญาสทิธริาชยค์วามเชื่อในอุดมการณ์ “เทวสิทธ์ิ” มี

ส่วนช่วยใหบ้้านเมอืงอยู่ในความเรยีบรอ้ยเพราะราษฎรสามญัมคีวามรูส้กึว่าตนเองไม่ได้ถูก 

“ฟ้าลิขิต” ใหเ้ป็นผูป้กครอง หรอืเป็นผูนํ้าในยุคทีอุ่ดมการณ์ประชาธิปไตยเฟ่ืองยอ่มมสีถาบนั

รฐัสภาและอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าราษฎรมีบทบาทในการปกครองอย่างน้อยก็โดย

ทางออ้ม หรอืโดยมสีทิธเิลอืกตัง้เพยีงนาน ๆ ครัง้กต็าม 

2)  ประการท่ีสอง อุดมการณ์ช่วยทําให้เกิดความชอบธรรมสาํหรบัการ

เรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม บางกลุ่มรูส้กึว่าตนเองจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากการที่รฐับาลมบีทบาทน้อยโดยปล่อยใหป้จัเจกชนมบีทบาทมากย่อมสนับสนุน

แนวคดิแบบทีต่นตอ้งการ เช่น ระบบเสรีนิยมแบบเก่า (classical liberalism) บางกลุ่มอาจ
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ตอ้งการเป็นอสิระเตม็ทีจ่นถงึขนาดสนับสนุนใหม้อุีดมการณ์แบบ อรฐันิยม (anarchism) คอื 

ไมใ่หม้อีงคก์ารทางการเมอืงระดบัชาต ิ

3)  ประการท่ีสาม อุดมการณ์ช่วยให้ล้มเลิกความชอบธรรมของระบบ

การเมือง อุดมการณ์มหีน้าทีป่ระโยชน์ทัง้ในทางบวกและทางลบ  ในทางลบ คอื สามารถบ่อน

ทําลายระบบการเมอืงการปกครองทีม่อียู่เดมิได ้ตวัอย่าง ไดแ้ก่ อุดมการณ์ชาตินิยมสามารถ

ทาํลายระบบจกัรวรรดินิยม (imperialism) ลงได ้ อกีตวัอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ กรณีของอดุมการณ์

คอมมิวนิสต์  ซึ่งแผ่อิทธิพลได้ไพศาลเริ่มตัง้แ ต่การปฏิวัติบอลเชวิค  (Bolshevik 

Revolution, 1917) โดยเลนิน  อนัเป็นผลให้รสัเซียเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบ

กษตัรยิโ์ดยมซีาร ์(Czar) เป็นประมขุมาเป็นระบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ 

ต่ อมา เลนิ นได้ จัดตั ้งองค์การคอมมิ นเ ติ ร์น  (Comintern)  คือ  Communist 

International อนัมจุีดมุ่งหมายเพื่อแพร่ขยายอุดมการณ์คอมมวินิสต์ทัว่โลกและได้มอีทิธพิล 

มากต่อการทีห่ลายประเทศในยุโรปตะวนัออกกลายเป็นประเทศ สงัคมนิยมคอมมวินิสต์ ภายหลงั

มหาสงครามโลกครัง้ที ่2 ผูนิ้ยมลทัธคิอมมวินิสต์ไดส้ามารถยดึประเทศจีนไดโ้ดยการนําของ

เหมาเจอ๋ตงุ และขบัไล่ฝา่ยกก๊มินตัง๋ ไปอยู ่ณ เกาฟอรโ์มซา หรอืไตห้วนัจนทุกวนัน้ี 

8.  ทฤษฎี 

เปรียบกบัอดุมการณ์ กลุ่มหรอืชดุแห่งความคิดท่ีรวมกนัขึน้เป็นอดุมการณ์  ซึง่

แพร่หลายในหมู่ประชาชนมักเป็นระดับที่พื้น ๆ มีความขัดกันอยู่บ่อย ๆ ตัวอย่าง คือ 

อุดมการณ์ประชาธปิไตยมกัเขา้ใจกวา้ง ๆ ว่ารฐับาลเป็นของ, โดย และเพ่ือประชาชน โดยไม่

ทราบว่าความหมายจริง ๆ เป็นอย่างไรอย่างลํ้าลึก ในแง่ของการวิเคราะห์เรื่อง 1) สิทธิ

ธรรมชาติ  2) สญัญาประชาคมหรอื 3) เรื่อง    อื่น ๆ การรู้แบบอุดมการณ์เกี่ยวกบัลทัธิ

คอมมวินิสต์ คอื เขา้ใจกวา้ง ๆ ว่าอุดมการณ์คอมมวินิสต์เกี่ยวกบั 1) การไม่ใหม้ทีรพัยส์มบตัิ

เป็นของเอกชน  2) การไม่สง่เสรมิศาสนา เป็นตน้ ความเชื่อแบบอดุมการณ์มกัเป็นในรปูของ

การมอีุปาทาน ยดึมัน่ติดอยู่กบัคําขวญั  หรอืคําโฆษณาซํ้า ๆ ซาก ๆ (slogans) โดยที่ไม่

เขา้ใจความหมายถ่องแท ้ 

การรู้ข ัน้ทฤษฎี คอืการรูว้่ามโนทศัน์กลุ่มหน่ึงมคีวามเกี่ยวพนัเป็นเหตุเป็นผล (ปจัจ

ยาการ) กันอย่างไร  เช่น ทฤษฎีประชาธิปไตย  อาจประกอบด้วยมโนทัศน์ คือ 1) สิทธิ

ธรรมชาต ิ2) สญัญาประชาคม 3) อาํนาจภายในขอบเขต 4) กฎหมายทีป่ระชาชนมสีว่นในการ

รา่ง 3) สภาผูแ้ทน 6) เสรภีาพในการพดู การเลอืกตัง้ เป็นตน้ 
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ความสัมพันธ์เชิงปัจจยาการ คือ เป็นเหตุเป็นผลเป็นปจัจัยต่อกัน (causal 

relations) ตอ้งลกึซึง้หลกัแหลมเพยีงพอ จงึเขา้ขา่ยทฤษฎี การกล่าวแต่เพยีงว่าประชาธปิไตย 

คอื รฐับาลทีท่ําประโยชน์ใหแ้ก่คนทัว่ไป หรอืประชาธปิไตย ไดแ้ก่ รฐับาลของ โดย และเพ่ือ

ประชาชน เป็นการพูดแบบเล่นคารมหรอืเป็นการอธบิายประชาธปิไตยเพยีงขัน้อุดมการณ์

พืน้ ๆ หากเป็นอดุมการณ์ในลกัษณะทีเ่ป็น “ลทัธิ” หรือ “ism” เช่น “เสรีนิยม” (liberalism) 

และ “อนุรกัษ์นิยม” (conservatism) 

ยอ่มมแีนวโน้มใกล้เคียง 

ทฤษฎีประชาธิปไตยในระดบัทฤษฎจีะตอ้งมกีารวางมโนทศัน์พืน้ฐานเสยีก่อน  แลว้จงึ

ค่อยเพิม่โนทศัน์อื่น ๆ เขา้ไป คอื เป็นเสมอืนอิฐทีค่่อยก่อตวัสูงขึน้ และเป็นโครงสร้างท่ีสอด

ประสานสมส่วนกนั  ขึน้อยู่กบัเหตุผลหรอืตรรกวิทยา  ซึ่งแสดงความเกี่ยวเน่ืองของมโน

ทศัน์ต่าง ๆ 

9.  ปรชัญา (philosophy) 

มรีากศพัท์จากภาษากรีกแปลว่า “ความรกัในความฉลาด” หรอื “ความรกัใน

ความรอบรู้” (love of wisdom) เกี่ยวกบั 1) ธรรมชาติของสรรพสิง่และ 2) เหตุของ

ธรรมชาตเิหล่านัน้ (Williams, op.cit., p.235.) การรู้ข ัน้ปรชัญา เป็นการรูท้าํนองเดยีวกนักบั

การรูท้ฤษฎี แต่สูงกว่าในความหมายว่าม ี“ความลึกซ้ึง” หรอื “ความลุ่มลึก” มากกว่าและ

เกีย่วโยงกบัศาสตรอ์ื่น ๆ ดว้ย   ปรชัญาเป็น 

เรื่องของการคิดพิจารณา (reflection) และการทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่ 

“อดุมการณ์” ใหค้วามสนใจกบัการกระทาํ  

  (Preston King and B.Parekh eds. Politics and Experience, Cambridge, 1959, 

p.351; cf. Johari, op.cit., p.215.)  

  ตวัอย่าง คอื ในระดบั “ทฤษฎี” ทางรฐัศาสตร ์อาจกล่าวว่าพรรคการเมืองในระบบ

พหพุรรค มแีนวโน้มทีจ่ะววิฒันาการกลายมาเป็นระบบสองพรรค  

หากเป็นระดบั “ปรชัญา” อาจกล่าวว่า หลงัจากพจิารณาศาสตรห์ลาย ๆ สาขาแลว้ 

ปรากฏว่ามแีนวโน้มทีข่องทุกอยา่งจะเขา้สูร่ะบบแห่งการเป็น “สอง” หรอื ทวินัย เช่น 1) ใน

ระบบครอบครวัก็มีสามภีรรยา 2) ในระบบการศึกษาก็มีครูกบัศิษย์ 3) ในระบบศาสนาหรือ

จรยิธรรมกม็คีวามดีกบัความชัว่ 4) ในภาวะทางภูมศิาสตรก์ม็รี้อนกบัหนาว หรอืกลางวนักบั

กลางคืน เป็นตน้ 
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ปรชัญาตะวนัตกมใีนขอ้เขยีนสว่นใหญ่ของ 1) เพลโต  2) งานเขยีนเรื่องอภปิรชัญา 

และเรื่อง Nichomachean Ethics ของอาริสโตเต้ิล และเมธอีกีหลาย ๆ คน รวมทัง้ของ 3) 

St. Thomas Aquinas 4) Descartes 5) Locke ประเด็นหลัก ๆ ของปรัชญาตะวันตก 

มกีารเขยีนและวเิคราะห ์ไวก่้อนแลว้โดยเพลโต ดงัทีน่ักปรชัญาองักฤษ ชื่อ Alfred North 

Whitehead กล่าวว่า ข้อเขียน เก่ียวกับปรชัญาในยุคหลัง ๆ เป็นเพียง “เชิงอรรถ” 

(footnotes) คอื “คําอธบิายเพิม่เตมิ” หรอื “ขอ้สงัเกต” หรอื “ขอ้แม”้ อนัเป็นการ “เสริมต่อ” 

สิง่ทีไ่ดผ้า่นการวเิคราะหโ์ดยมหาปราชญเ์พลโตมาก่อนแลว้เป็นสว่นใหญ่  

 (Antony Flew ed. A Dictionary of Philosophy, London: Pan Bookds, 1979, 

pp. VII-VIII.) 

10.  การแบง่ประเภทของความคิดทางการเมือง 

อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 1) โดยระบุเป็นแต่ละรายช่ือ เช่น ระบุว่าเป็น

ชาตนิิยม จกัรวรรดนิิยม เสรนิียม ปจัเจกชนนิยม (individualism) อนุรกัษ์นิยม ประชาธปิไตย 

และเผดจ็การ หรอื 2) อาจแบ่งความคิดทางการเมืองออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มประชาธปิไตย เช่น ลทัธเิสรนิียม 2) กลุ่มซึง่ไมใ่ช่ประชาธปิไตย คอื ระบบฟาสซสิตแ์ละ

แบบคอมมวินิสต์  แนวการแบ่งประเภททีนิ่ยมกนัมาก คอื การจดัออกเป็นแบบซา้ย กลาง 

และขวา ดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี 

แนวคิดทางการเมือง 

ซ้าย                กลาง (Moderates)        ขวา 

 

 

ก. คอมมวินิสต ์             เสรนิียม            อนุรกัษ์นิยม     ก. อาํนาจนิยม 

ข. อรฐันิยม (แอนนาคสิต)์      (liberals)                จารีตนิยม             (authori- 

(anarchists)      (Conservatives)          tarians, 

ค. พวกรนุแรงทัว่ ๆ ไป                                       Fascists) 

               ข. พวกรนุแรง 

  สงัคมนิยมแบบประชาธปิไตย             ทัว่ๆ ไป 

  (democratic socialism)                        (extremists, 

                                      racical 

                                                                             rights) 
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สาเหตุแห่งการแบ่งอุดมการณ์หรือทฤษฎีเป็นซ้ายและขวา  เกิดขึ้นใน

ประวตัศิาสตร ์คอื ภายหลงัการปฏวิตัใิหญ่ในฝรัง่เศส ค.ศ.1789 มกีารประชุมสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ (French National Assembly) ปรากฏว่าสมาชกิ (เรียกว่า deputies) ผูม้แีนวคดิ

แตกต่างกนัไดจ้บักลุ่มนัง่แยกกนั กล่าวคอื 1) ผู้ท่ีต่อต้านอาํนาจรฐัโดยเฉพาะระบบกษตัรยิ์

นัง่ด้านซ้ายสุดของประธาน 2) ผูท้ีส่นับสนุนกษตัรยิน์ัง่อยูข่วาสุด  และ 3) ผูนํ้าแนวคดิแบบ

กลางๆ นัง่อยูต่รงกลาง   

ในรฐัสภาฝรัง่เศส และแหง่อื่น ๆ ในปจัจุบนั การนัง่ประชุมกย็งัมกัเป็นแบบสมยัของ

ปฏวิตัใิหญ่ในฝรัง่เศส กล่าวคอื สมาชิกฝ่ายรฐับาลจะนัง่อยูท่างขวามือของประธานสภา และ

ฝา่ยคา้นจะนัง่ทางซา้ยมอืของประธานในทีป่ระชุม 

ความคิดทางการเมอืงแบบซ้าย (left, leftist) หมายถงึ จุดหมายปลายทางทีจ่ะให้

รฐัมีอาํนาจน้อยหรอืไม่มีอาํนาจเลย (คอืเท่ากบัไม่มรีฐั) และเน้นความสาํคญัของปจัเจกชน 

หรอืเอกบุคคล จุดหมาย คอื ประสงค์ใหพ้ลเมอืงมสีทิธเิสรภีาพเต็มที่ แนวคดิแบบซ้ายไม่ให้

ความสาํคญักบั “หน้าทีพ่ลเมือง” แต่เน้น “หน้าทีข่องรฐั” ทีจ่ะใหบ้รกิารต่อพลเมอืง อุดมการณ์

แบบซา้ยตัง้จุดหมายปลายทางไวค้อื  เสรภีาพและสทิธขิองปจัเจกชน แต่ในระหว่างทางหรอื

ในช่วงเวลาซ่ึงท่ียงัไม่บรรลเุป้าหมายนัน้  อาจใชว้ธิกีารทีต่รงกนัขา้มกบัอุดมการณ์บัน้ปลาย

ของตน คือ การใช้อํานาจรัฐบังคับปจัเจกชน ตัวอย่างสําคัญ ได้แก่  อุดมการณ์แบบ

คอมมวินิสต ์

11.  ลทัธิคอมมิวนิสต ์

เจา้ตํารบัลทัธคิอมมวินิสต ์คอืคารล์  มารก์ซ ์(Karl Marx, 1818-1883) มารก์ซ ์เป็น

ชาวเยอรมนั เชือ้สายยวิ  

(Carlton C. Rodee, et al. Introduction to Political Science, 4
th
 ed., New York: 

McGraw-Hill, 1993, p.77.)  

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทางตรงขา้ม คอื  

เฮเกล ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูส้ถาปนาสาํนักปรชัญาทีเ่รยีกว่า “อดุมคตินิยมยุค

ใหม่”—modern idealism (Scruton, op.cit., p.198.) เฮเกลใหค้วามสาํคญักบัสภาวะทาง

นามธรรม คือ ความคิดอย่างมาก เขาถือว่า ความคิดเป็น “โครงสร้างส่วนล่าง” (infra-

structure) ซึ่งมอีิทธิพลต่อความเป็นไปของ “โครงสร้างส่วนบน” (super-structure) อนั

ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกจิ สภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้สภาวะทางดา้นการเมอืง

การปกครอง 
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มารก์ซไ์ดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิบางอย่างของเฮเกล  แต่เขามองภาพกลบักนั คอื 

เขาเหน็ว่าสภาวะทางวตัถุต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวทางเศรษฐกิจมลีกัษณะเป็น “โครงสร้าง

ส่วนล่าง” ซึง่มอีทิธพิลต่อความคดิและความเชื่อนานาประการ 

ในปี ค.ศ.1942 มารก์ซ์ไดง้านกบัหนังสือพิมพเ์ยอรมนัฉบบัหน่ึง  แต่ขอ้เขยีนของ

เขามสี่วนทําใหห้นังสอืพมิพฉ์บบันัน้ถูกถอนใบอนุญาต ในปีต่อมาเขาไปศกึษาสงัคมนิยม ณ 

กรงุปารีส  แต่ภายหลงัไดย้า้ยไปอยู่ประเทศองักฤษตัง้แต่ ค.ศ.1849 จนตลอดอายุขยั ผูท้ี่

ช่วยเหลอืมารก์ซ ์ทัง้ในดา้นการเงนิและผลงานเขยีน  ไดแ้ก่ นกัธุรกจิชาวเยอรมนัชื่อ ฟริดริค 

เอง็เกลส์ (Friedrich Engels, 1920-1895) บุคคลทัง้สองมบุีคลกิภาพต่างกนัมาก แต่ก็

สามารถทํางาน ทํางานและร่วมมอืกนัได ้นับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก คารล์ มารก์ซ์ประณาม

นายทุนอยูต่ลอดเวลา ในขณะทีต่นเองตอ้งพึง่พาเงนิทองจากนายทุนเองเกล็ส ์  

มารก์ซ์เป็นคนไม่มีระเบียบ แต่งตวัแบบเชย ๆ และรูปร่างลํ่าสนั แต่เองเกลสเ์ป็น

คนรปูรา่งสงู ผวิขาวกวา่มารก์ซ ์และชอบใชช้วีติแบบสบาย ๆ  

(Robert L. Heilbroner. The Worldly Philosophers, rev.ed, New York : Simon 

and Schuster,1961, pp.115-116.) มารก์ซ์มรีายไดบ้า้งจากการเขยีนบทความส่งไปลงใน

หนังสือพิมพอ์เมริกนัชื่อ New York Tribune และเคยสมคัรทาํงานเป็นเสมยีนท่ีสถานีรถไฟ 

ขององักฤษแต่ถูกปฏเิสธเพราะว่าลายมือเขียนของมารก์ซอ่์านยากมาก  

(Heibroner, op.cit., pp.115-116.)  

หนงัสอืของมารก์ซ ์(และเอง็เกลสใ์นบางสว่น) ซึง่มอีทิธพิลต่อความเป็นไปของสงัคม

การเมอืงของโลกไดแ้ก่ หนงัสอืชื่อ 1) ทุน (Capital) และ 2) คาํปฏิญญาคอมมิวนิสต ์หรือคาํ

ประกาศคอมมิวนิสต ์(Communist Manifesto) 

มารก์ซก์ล่าววา่ “ความคิด” และสภาพนามธรรมโดยทัว่ไป มีอิทธิพลน้อย และถูก

กําหนดโดยเศรษฐกิจโดยสงัคมและโดยการเมอืง แต่กลบัมปีรากฏการณ์ในทางตรงกนัขา้ม

กล่าวคอื “ความคิดของมารก์ซ”์ (Marxism) มอีทิธพิลอย่างมหาศาลต่อการต่ืนตวัของการ

ปฏิวติัใหญ่ในรสัเซียในปี ค.ศ.1917  

หลกัการในคาํปฏิญญาคอมมิวนิสต์ในสายตาคนยุคปจัจุบนัอาจดูพื้น ๆ แต่ยุคนัน้มี

ลกัษณะเป็นของใหม่ หรอืเป็น “การปฏิวติั” แนวคดิแบบเก่า ๆ คาํปฏิญญาคอมมิวนิสต์

ประกอบดว้ย 8 หลกัการ ดงัต่อไปน้ี คอื 

1) การยึดท่ีดินเป็นของรฐัและการใช้ค่าเช่าจากที่ดนิเหล่านัน้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ของรฐั(ระหวา่งทีย่งัไมบ่รรลุความเป็นสงัคมคอมมวินิสต)์ 
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2) ภาษีเงินได้ที่เก็บเป็นอัตราส่วนที่สูงขึ้นเมื่อรายได้สูงขึ้นหรือที่เรียกว่า“ภาษี

อตัราส่วนกา้วหน้า” หรอื “ภาษีก้าวหน้า” (progressive tax) เช่น หากมรีายไดปี้ละ 30,000 

บาท เก็บภาษีร้อยละ 10 แต่หากมรีายได้ปีละ 50,000 บาท เก็บภาษีร้อยละ 12 และหากมี

รายไดปี้ละ 500,000 บาท เกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 20 เป็นตน้ 

3) ยกเลกิสทิธใินมรดก 

4) ใหม้ศีนูยก์ลางสนิเชื่อโดยการจดัตัง้ธนาคารของรฐั 

5) กจิการขนสง่เป็นของรฐั 

6) ใหร้ฐัเป็นเจา้ของโรงงานมากยิง่ขึน้และใหม้กีารแบ่งสรรทีด่นิใหม ่

7) ใหเ้ป็นหน้าทีข่องทุกคนทีจ่ะตอ้งทาํงาน 

8) ใหม้กีารศกึษาของรฐัแก่เดก็ทุกคน และไมใ่หม้กีารใชแ้รงงานเดก็ 

12.  ชมุชนแบบคอมมนูแนวคอมมิวนิสต ์

ลัทธิคอมมิวนิสต์ มองโลกในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูก

ผลกัดนัโดยพลงัวตัถโุดยเฉพาะพลงัทางเศรษฐกจิ  

(David Mc Lellan. Karl Marx: His Life and Thought. New York: Harper, Row, 

1973.)  

มารก์ซ์เรยีกทฤษฎขีองเขาว่า วิภาษวิธีทางวตัถ ุ(dialectical materialism) หลกั

ใหญ่กค็อื การเปล่ียนแปลงทางสงัคม (รวมทัง้ 1) ความคดิ 2) รูปแบบ และ 3) เน้ือหาสาระ

ทางวรรณกรรม 4) สถาบนัต่าง ๆ เช่น ครอบครวั ศาสนา การศึกษา) เป็นผลลพัธ์มาจาก

แรงผลกัดนัทางวตัถุโดยเฉพาะทางเศรษฐกจิ  

แรงกระตุน้ของการเปลีย่นแปลง คอื การขดัแยง้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิมอียูใ่นสว่นอื่น

ของหนงัสอืน้ี คอื ทีว่า่ดว้ย ลทัธอิาํนาจนิยมแบบเบด็เสรจ็ฝา่ยซา้ย) 

ตามทฤษฎีของคาร์ล  มาร์กซ์ โลกได้ผ่านและจะต้องผ่านยุคต่าง ๆ คือ 1) ยุค

คอมมิวนิสตแ์บบดัง้เดิม (primitive communism) คอื คอมมวินิสตใ์นยุคดกึดาํบรรพซ์ึง่การ

อุตสาหกรรมยงัไม่มยีุคแบบดัง้เดิม คอื สมยัทีม่นุษยย์งัไม่เจรญิ ไม่มสีมบตัสิ่วนตวั ไม่มรีะบบ

ครอบครวัของทีห่ามาไดถ้อืเป็นของกลาง 2) ยุคทาส  3) ยุคศกัดนิา 4) ยุคนายทุน 5) ยุคสงัคม

นิยมแบบมารก์ซ ์

ในชุมชนแบบคอมมวินิสต์ หมายถงึ การไม่ให้มีทรพัยสิ์นเป็นของส่วนตวั แต่ให้

ทรพัย์สนิทัง้หลายเป็นของกลาง หรอืของสาธารณะ (common ownership) คือ ของ

ประชาชนทัง้หมดไม่มสีภาพเป็น “ของส่วนตวั” การกําหนดให“้ทรพัยสิ์นเป็นของ
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ส่วนรวม” เป็นเพยีงลกัษณะหน่ึงของชุมชนแบบคอมมวินิสต์ อกีลกัษณะหน่ึง ไดแ้ก่ ผลงาน

หรอืผลผลติอนัเกดิขึน้จากการเป็นสมาชกิของชุมชนนัน้ยงัตกเป็นของกลางดว้ย 

ชุมชนคอมมิวนิสต์ ในระดบัเล็ก ๆ คือ เป็นเสมือนสมาคมซึ่งมีผู้สนใจเข้าเป็น

สมาชิกโดยมีทรพัย์สินและผลงานเป็นของกลางอย่างที่เรียกว่า “คอมมูน” มีผู้เสนอและ

ทดลองปฏบิตัมิาเป็นเวลาชา้นานแลว้ ต่อมามารก์ซส์นบัสนุนใหม้มีากขึน้ 

ในปี ค.ศ.1871 ในประเทศฝรัง่เศสไดมี้ลกุฮือขึน้เพือ่จดัตัง้คอมมนูสาํหรบักรงุปารีส 

กลุ่มทีด่าํเนินการเรยีกตนเองว่า “Communards” ซึง่อาจแปลไดว้่า “ผูนิ้ยมชุมชนคอมมูน” 

กลุ่มน้ีต้องการใหม้กีารปกครองในระดบันคร (city) โดยมรีาษฎรทุกคนเป็นเจา้ของ แต่ไม่เป็น

ผลสาํเรจ็ในประเทศฝรัง่เศส 

ภายหลงัการปฏวิตัริสัเซยีเขา้สูค่วามเป็นคอมมวินิสตใ์นปี ค.ศ.1917 มกีารจดัตัง้คอม

มูนขึน้เป็นแบบเกษตรกรรมซึง่ต่อมากลายเป็น “นารวม” (collective farms) (Scruton, op.cit., 

p.79.) 

ต่อมาเมื่อมกีารปฏวิตัใินจนี  เหมา เจ๋อ ตุง ไดนํ้าระบบคอมมนูไปใช ้โดยแต่ละคอม

มูนจะมสีมาชกิประมาณ 30,000 คน การจดัตัง้คอมมูนในจีนมุ่งที่จะให้เป็นองค์การหรอื

หน่วยงาน ซึ่งแทนที่หน่วยงานบรหิารระดบัท้องถิ่นซึ่งเคยมมีาในอดตี กจิการทัง้ทางด้าน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจดัเป็นแบบคอมมนู  การจดัการดาํเนินไปแบบรวม ดงันัน้ การ

ทาํงานจะเป็นไปโดยแบ่งเป็น “ทีมแห่งการผลิต” (production team) ต่าง ๆ กนั โดยระดบั

ลดหลัน่กนัคลา้ยการจดัองคก์ารทางทหาร  

(Plano, et al., p.69.) 

กล่าวคือเป็นหน่วยแบบ squad, company, battalion และ regiment เป็นต้น 

ภายหลงัการมรณกรรมของเหมา เจ๋อ ตุง และการขึน้สูอ่าํนาจของเต้ิง เส่ียว ผิง  ความสาํคญั

ของระบบนารวมหรอืคอมมนูได้ลดลงไปมาก 

13.  ชมุชนคิบบทุซ ์

ชุมชนนารวมน้ีมีลกัษณะคล้ายกับชุมชนคิบบุทซ์ (kibbutz) ซึ่งมีปรากฏอยู่เป็น

บางสว่นในประเทศอสิราเอล จุดเริม่ตน้ทีนํ่ามาใชอ้ยา่งเป็นทางการ คอื ปี ค.ศ.1909 

คบิบุทซเ์ริม่จากการรวมตวัขึน้โดยเน้นหนกัทางดา้นการเกษตรกรรมโดยการรว่มมอื

กนัระหว่างสมาชกิ คลา้ย ๆ กบัแนวคดิของขบวนการสหกรณ์ (cooperative movement) ซึง่

เหน็ว่าการผลิต การจาํแนกแจกจ่ายและการบริโภคควรเป็นเจา้ของและดําเนินการบรหิารโดย

สหกรณ์ นิคม “แบบสหกรณ์” มใีนอิสราเอล เรยีกวา่ โมชาฟ (moshav) 
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การเป็นชุมชนคิบบุทซ์มีลกัษณะเอนเอียงไปในทางคอมมิวนิสต์  กล่าวคือ 1) 

สมาชกิอยู่รว่มกนัโดยมเีคหสถานกลาง 2) มกีารทาํงานโดยไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิตรา 

สมาชกิไดร้บัปจัจยั 4 พรอ้มมลู แต่ไม่มีเป็นเจ้าของทรพัยสิ์นส่วนตวั ยกเวน้บางรายการ คบิ

บุทซพ์ยายามลดความสาํคญัของครอบครวั โดยใหม้กีารเลีย้งดโูดยสถานรบัเลีย้งเดก็ใหม้าก

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้เพื่อลดความผกูพนัของสมาชกิภายในครอบครวัโดยเฉพาะพ่อแม่กบั

ลูก การเป็นสมาชกิของชุมชน “สงัคหคาม” เป็นไปโดยสมคัรใจ ดงันัน้ จงึสามารถถอนตวั

ออกไปประกอบอาชพีและมเีคหสถานของตนเองได ้ คบิบุทซม์ขีนาดแตกต่างกนัมาก บางแห่ง

อาจเลก็เพยีงประมาณ 100 คน และบางแหง่อาจมสีมาชกิถงึ 2,000 คน  

(Leonard Broom, et al. Sociology, 7
th
 ed., New York: Harper and Row, 1981, 

pp.329-333.) 

ในระยะสถาปนาประเทศอสิราเอลมคีนยวิจากยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก  เขา้

รว่มในการจดัตัง้และเป็นสมาชกิของคอมมนูอนัเป็นการรวมตวักนัแบบคอมมวินิสต์  ในปจัจุบนั

ความเป็นรฐัประชาชาติของอสิราเอลดจูะแน่นแฟ้นด ี 

การเป็นสมาชกิคบิบุทซ์เคยมีความสาํคญัทางการเมืองมาก เป็นการแสดงความ

พยายามร่วมกนัเพื่อส่งเสรมิประเทศอิสราเอลซึ่งเพิง่เป็นประเทศในปี ค.ศ.1948 ภายหลงั

สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปจัจุบนัสมาชกิคิบบุทซไ์ดล้ดน้อยลงกว่าเดมิมาก เพราะความ รูส้กึว่า

ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งอทิุศตนเองและครอบครวัอยา่งเตม็ทีม่ากเหมอืนเดมิอกีต่อไป 

14.  ทฤษฎีมารก์ซ ์: วิภาษวิธี 

ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือทฤษฎีมาร์กซิสม์ เน้นวัตถุนิยมเชิงวิภาษ(dialectical 

materialism) คารล์ มารก์ซ ์ผูต้ ัง้ทฤษฎคีอมมวินิสต์มคีวามเหน็ว่าส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือชีวิต

มนุษยม์ากท่ีสุด ได้แก่ “วตัถ”ุ “จติ” หรอื “ความคดิ” ถอืว่าไดร้บัอทิธพิลจากสภาวะทางวตัถุ 

ความดคีวามชัว่ในทฤษฎ ีคารล์ มารก์ซ ์ตคีา่ออกมาในรปูของวตัถุ  

ลัทธิวตัถุนิยม ถือว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความสุข คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจดี คือ 

รํ่ารวยหรอืมทีรพัยส์มบตัมิาก ส่วนอารมณ์ ความรูส้กึ ความรกั จนิตนาการ ปรชัญา ความเชื่อ 

หรอืศรทัธามไิดม้คีวามหมายสาํคญัต่อมนุษยใ์นสายตาของลทัธน้ีิ ทัง้น้ีตรงกนัขา้มกบัหลกัพุทธ

ศาสนาหรอืศาสนาต่าง ๆ ซึง่เน้น “จิตนิยม” (spiritualism) มากกวา่วตัถุนิยม 

มโนทศัน์สําคญัของทฤษฎีมาร์กซ์ ได้แก่ “วิภาษวิธี” (dialectic) เดมิศพัท์น้ีตัง้แต่

สมยักรกีโบราณโดยเฉพาะสมยัซอคคระตสีและเพลโต หมายถงึ การถกปัญหาหรอืการ
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สนทนาโต้ตอบ (dialogue) เพื่อซกัถามและตคีวามใหก้ระจ่างเพื่อใหข้อ้ขดัแยง้หมดไป หรอื

เพือ่บรรลุถงึซึง่ความจรงิ แต่มารก์ซใ์ชใ้นความ หมายแตกต่างไป กล่าวคอื 

มารก์ซ ์ใชศ้พัทว์ภิาษวธิตีามการใชข้อง G.W.F. Hegel (1770-1831) นักปรชัญา

เยอรมนั (Lyman T. Sargant. Conermporary Political Ideologies, 3
rd
 ed., Homewood, 

Illinois: Dorsey, 1975, p.82.) 

1) ธีซิสหรือเธซิส thesis เป็นสถานภาพหรือตาํแหน่งท่ี 1 (first polition) ไดแ้ก่ 

สิง่ทีม่หีรอืเป็นอยูแ่ลว้ (อาจแปลใหจ้าํงา่ย ๆ วา่ “กริยา” หรอืจดุยืน) 

2) แอนต้ีธีซิส antithesis เป็นสถานภาพหรือตาํแหน่งท่ี 2 (second position) 

ได้แก่ สิ่งที่ตรงขา้มหรอืขดัแยง้กบัสิง่ที ่มหีรอืเป็นอยู ่แล ้ว (อาจแปลใหจ้ําง ่าย  ๆ ว ่า 

“ปฏกิริยิา” หรอืจดุแย้ง) 

3) ซินธีซิส synthesis เป็นการสงัเคราะหจ์ดัเป็นตาํแหน่งท่ีสาม เพื่อไดค้วามจรงิ 

จากสิง่ที ่ตรงขา้ม (turth of the opposites) ไดแ้ก่ ผลแหง่การปะทะกนัของสองสิง่แรก (อาจ

แปลใหจ้าํงา่ย ๆ วา่ “สหกริยา” หรอื จดุยบุ) กระบวนการปรากฏดงัรปูต่อไปน้ี 

จุดเริม่ตน้ thesis นัน้ บางครัง้จะเหน็ว่า เป็น syn (thesis) การม ีsyn ขา้งหน้า thesis 

หมายความว่าก่อนหน้าทีจ่ะมามสีภาพเป็น thesis (จุดยนื) น้ี  เป็นผลลพัธ์มาจากการเป็นจุด

ยบุรวม (synthesis) มาก่อนแลว้ 

 

Synthesis                        (1 หรอื 3) 

 

   (3 หรอื 1) Synthesis                                                 

(2) Antithesis 

 

   (3) Synthesis กลายเป็น          

         Thesis ใหม ่(1)-           

 

                

                                

                                        ภาพแสดงกระบวนการไดอะเลคติค 

(2) Antithesis 

(2) Antithesis (1) Thesis         
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15.  ทฤษฎีไดอะเลคติคหรอืวิภาษวิธีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง 

ร ูปแบบของการปกครองในทรรศนะมารก์ซ ์ขึน้อยู ่ก บัภาวะทางวตัถ ุ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกดิขึน้เพราะการเปลีย่นแปลงในทางวตัถ ุ(โดยเฉพาะสภาวะทาง

เศรษฐกจิ) ลทัธคิอมมวินิสต์ถอืว่าเมื่อศกัดินาถงึจุดอิม่ตวั ย่อมทําใหร้ะบบการเมอืงแบบศกัดิ

นาเปลี่ยนไปด้วย คือ ทําให้เริ่มเข้าสู่ยุคนายทุนมีอํานาจทางการเมือง (ระบบทุนนิยม)  

การเมือง คอื การต่อสู้ระหว่างชนชัน้ (class struggle, class warfare) คอื 1) ในระบบ

ทาส มกีารต่อสูร้ะหว่างนายกบัทาส (masters and slaves) 2) ในระบบศกัดินา มกีารต่อสู้

ระหว่างเจ้าขนุมลูนาย (feudal lords) กบัไพร่ (serfs) 3) ในระบบทุนนิยม  มกีารปะทะกนั

ระหวา่งนายทุนกบัชนชัน้กรรมาชีพ 

มารก์ซ ์ถอืวา่ระบบทุนนิยมเป็นผลลพัธ ์(ซนิธซีสี หรอืสหกรยิา) ของการต่อสูร้ะหว่าง

ระบบทาส (ธีซีส) และระบบศกัดินา (แอนต้ีธีซีส) ในลทัธทิุนนิยมนัน้ มาร์กซ์ ถอืว่ามกีาร

ต่อสูก้นัระหว่างนายทุน (ธีซีส หรอืกริยา) กบักรรมกร (แอนต้ีธีซีส หรอืปฏิกริยา) การเป็น

ซินธีซิส คอื มรีะบบสงัคมเกดิขึน้ อนัไดแ้ก่ ระบบคอมมวินิสต ์

มารก์ซ์กล่าวว่า สงัคมมนุษย์ผ่านขัน้ตอนแห่งการเปลี่ยนแปลง 5 รูปแบบด้วยกนั 

ดงัน้ี 1) ระบบคอมมวินิสตด์ัง้เดมิ (แบบกสกิรรม, ไมม่กีารต่อสูร้ะหว่างชนชัน้) 2) สภาพทาง

เศรษฐกจิเปลีย่น ทาํใหร้ะบบคอมมวินิสตแ์บบดัง้เดมิเปลีย่นเขา้สูร่ะบบนายทาสกบัทาส 

 

กระบวนการ ได-อะ-เลก็-ติก ของมารก์ซ ์เป็นดงัต่อไปน้ี 

 

 

เครือ่งหมายลกูศรสองหวั หมายถงึ การปะทะกนั 

     

  

   ลกูศรหวัเดยีว หมายถงึ การก่อใหเ้กดิ 

  

 

 

 

นายทาส (ธีซีส, กริยา) 

ทาส (แอนต้ีธีซีส, ปฏิกริิยา) 

ระบบศักดนิา(ซินธีซีส, สหกริยา) คือ ผสมผสานและกลายเป็นกริยา  
                      หรือธีซีส ภายหลงั 
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สภาพทางเศรษฐกิจไม่อยู่น่ิงเปลี่ยนแปลงอกี ทําใหร้ะบบทาสคลอนแคลน จนเกดิ

เป็นระบบศกัดนิา, ซึง่ภาพจะปรากฏดงัน้ี 

 

  

 

 

                

 

สภาพทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงต่อไปอกี จงึทําใหร้ะบบนายทุนเปลีย่นเป็นระบบ

สงัคมนิยม 

  

 

 

  

 

           

 

ในยคุสงัคมนิยมตามลทัธคิอมมวินิสตถ์อืวา่ ผูป้กครอง ไดแ้ก่ ชนชัน้กรรมาชพี การ

ปกครองตามลัทธิสงัคมนิยมแนวคอมมิวนิสต์เรียกว่าเป็นระบบเผด็จการโดยกรรมกร 

(dictatorship of the proletariat) เมื่อวภิาษวธิเีชงิวตัถุนิยม (คอืการเปลีย่นแปลงเป็นชัน้ ๆ 

โดยวัตถุเป็นตัวกําหนด เป็นตัวชี้) ได้ดําเนินมาจนถึงขัน้น้ีแล้วถือว่าจะเข้าสู่สภาพสังคม

คอมมิวนิสต ์และกระบวนการ 1) ธีซีส  2) แอนต้ีธีซีส จะหยดุน่ิงไมเ่คลื่อนไหวต่อไป 

ข้อแตกต่างระหว่างลทัธิคอมมิวนิสตใ์นสหภาพโซเวียต และจีนคอมมิวนิสต ์(โดย 

สงัเขป) มดีงัน้ี คอื 1) ลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ีใช้ในอดีตสหภาพโซเวียต และสบืเน่ืองมาจนถงึ

เป็น Russian Federation คอืสหภาพรสัเซยีในปจัจุบนั เน้นบทบาทของกรรมกรในการปฏวิตัิ

เพื่อเข้าสู่ศักราชแห่งการเป็นคอมมิวนิสต์ กรรมกรจะปฏิวัติได้ก็ต่อเมื่อสงัคมเข้าสู่ระบบ

เจา้ขนุมูลนาย(ธีซีส, กริยา) 

ไพร่ (ปฏิกริิยา) 

ลทัธินายทุน  (สหกริยา) 

นายทุน(กริยา) 

กรรมกร(ปฏิกริยา) 

ลทัธิสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต(์สหกริยา) 
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เศรษฐกจิทีม่อีตุสาหกรรมเป็นหลกั สาํหรบัลทัธคิอมมวินิสตท์ีใ่ชใ้นสาธารณรฐัประชาชนจีน

มาจากลทัธิมารก์ซิสต์ แต่ขยายความหรอืดดัแปลงหลกัการว่า ในสภาพของประเทศจนีนัน้ 

การปฏวิตัสิามารถทําไดใ้นสงัคมกสกิรรมและกระทําโดยชาวนาชาวไร่ (peasantry) โดยไม่

ตอ้งรอใหเ้ขา้สูย่คุอุตสาหกรรมอยา่งเตม็ทีเ่สยีก่อน 

16.  อรฐันิยม (anarchism) 

รากฐานของความคิดน้ีมอียู่ว่ามนุษยแ์ต่ละคนคอื ปัจเจกชน มคีวามสามารถหรอื

ความดใีนตวัเขาเองอยูแ่ลว้ จงึไมจ่ําเป็นตอ้งมกีารควบคุมหรอืกํากบัโดยองคก์ารทางการ เมอืงใด 

ๆ ศพัท ์อรฐันิยม (anarchism) แตกต่างกบัสภาพแหง่อนาธิปไตย (anarchy) หรอืความยุ่ง

เหยิงวุ่นวายเพราะขาดอํานาจศูนย์กลาง อนาธิปไตยเป็นสภาพอย่างที่สํานวนไทยเรียกว่า 

“บา้นเมืองไม่มีข่ือไม่มีแป”  

ศพัทอ์นาธิปไตยบ่งสภาพทีไ่ร้ความแน่นอนในสงัคม อรฐันิยมเป็นลทัธหิรอืทฤษฎี

ที่เห็นว่าการมีองค์การทางการเมือง (เช่นรฐั) ที่มีการควบคุมปจัเจกบุคคลนัน้ได้ดีหรือไม่

เหมาะสม (1.Daniel Guerin. Anarchism from Theory to Practice. New York: Monthly 

Review Press, 1970. 2. George Woodcock. Anarchism. Cleveland, Ohio: World 

Publishing Co., 1962. )  

อรฐันิยมเป็นแนวคดิทางการเมอืงทีต่่อตา้นการมรีฐับาลหรอืการมรีฐั ตามแนวคดิน้ี 

ถอืวา่รฐัหรอืการรวมตวัเป็นประเทศ เป็นชาต ิเป็นบา้นเมอืง หรอืการมรีฐับาลเป็นของไมจ่าํเป็น 

และเป็นบ่อเกดิของความชัว่รา้ยนานาประการ 

ลทัธิอรฐันิยมมองรฐัและรฐับาลในแง่ไม่ดี การมีรฐับาลถือว่าเป็นการยอมให้มี

ควบคุมบุคคลแต่ละคนไมท่างใดกท็างหน่ึง ตวัอย่าง คอื บุคคลตอ้งเสยีภาษ ีตอ้งเชื่อฟงัปฏบิตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยการปลูกสรา้งบา้นเรอืนหรอืการจราจร และอื่น ๆ ถูกกําหนดใหใ้ชเ้งนิตรา

เฉพาะทีร่ฐัรบัรองเท่านัน้ เป็นต้น อรฐันิยมไม่ต้องการใหม้กีารรวมตวัของบุคคลเข้าเป็น

สงัคมไม่ใหม้กีารจดัองคก์ารทางการเมอืง คอื ไม่ใหม้รีฐับาลศาล หรอืสภานิตบิญัญตั ิ การมี

ตํารวจ ทหาร เจา้หน้าทีร่ฐับาลต่าง ๆ อน่ึง อรฐันิยมเป็นแนวคดิทัง้ในทางบวกและทางลบ  

ส่วนใหญ่ของนักคดิเชงิอรฐันิยมเน้นในทางลบหรือทางนิเสธ อรฐันิยมในแนวน้ี

ต้องการล้มเลิกระบบการมีรฐัทัง้หมดดว้ยการต่อตา้น หรอืการทาํลายอาํนาจของรฐั 

แนวคิดอรฐันิยมในเชงินิเสธต้องการกําจดัรฐัดว้ยวธิกีารรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนลุกฮือขึ้นโค่นล้มรฐับาล แนวคดิน้ีไม่คํานึงถงึผลที่ตาม มา

จากการไมม่รีฐับาลนกั จุดใหญ่คอื ตอ้งการใหร้ฐับาลหมดสิน้หรอืสญูสิน้ไป นกัคดิทีส่นบัสนุนอ
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รฐันิยมในทางบวกหรือเชิงปฏิฐานเหน็ว่ารฐัจะต้องสิ้นไปก็จรงิอยู่  แต่สิง่ที่จะเขา้มาแทนที่

รฐับาลหรอืรฐับาลได้แก่ การรวมตวัของบุคคลในสงัคมเข้าเป็นองค์การ หรอืสมาคม

โดยสมคัรใจ (voluntary organizations) การรวมตวักนัน้ีจะไมค่าํนึงถงึการเป็นคนเชือ้ชาตใิด 

หรอืศาสนาใด การรวมตวัในขัน้ตน้จะมเีพยีงไมก่ีส่มาคม  แต่ในระยะต่อไปจาํนวนสมาคม หรอื

องคก์ารโดยสมคัรใจ ประเภท NGO—Non-Governmental Organizations จะขยายมากขึน้ 

และขา้มเขตแดนของการเป็นสมาคมของประเทศใดประเทศหน่ึง จุดประสงค์ใหญ่ คอื เพื่อ

บรรลุความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของมนุษยชาติโดยความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลโดยไม่มี

รฐับาลเขา้มายุ่งเกีย่ว แนวคดิแบบอรฐันิยมประสงคใ์หบุ้คคลมอีสิรเสรภีาพเตม็ทีโ่ดยกลไกของรฐั

หรอืรฐับาลจะตอ้งไมม่บีทบาทใด ๆ ทัง้สิน้ 

มผีูว้จิารณ์ว่าลทัธิอรฐันิยมเป็นไปไม่ไดใ้นภาคปฏิบติั  คอื การลงมอืกระทําจรงิ ๆ 

ซึง่จะมปีญัหามหาศาล ทัง้น้ีเพราะเมื่อมคีนรวมกนัเป็นจํานวนมาก ยอ่มมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้ง

มกีฎเกณฑ ์มขีอ้บงัคบั มผีูต้ดัสินคดีความต่าง ๆ การจะปล่อยใหค้นอยู่กนัอย่างลอย ๆ โดย

อาศยัความสมัพนัธส่์วนตวัหรอืความสมัพนัธท์างสงัคมเฉย ๆ ยอ่มไมอ่าจทาํใหช้วีติสงัคม

ราบรื่นได ้ทัง้น้ี เมื่อขาดกฎเกณฑห์รอืผูต้ดัสนิหลกัย่อมอาจทาํใหเ้กดิภาวะไมป่กต ิคอื มคีวาม

ป ัน่ป่วนเกดิขึน้ไดง้า่ย ๆ การใชค้วามสมัพนัธส์่วนตวัย่อมมขีึน้มลีง และปกตยิ่อมยดึโยงอยู่กบั

อารมณ์และความรูส้กึ ซึง่ย่อมมอีคต ิคอื ความลําเอยีงและขาดมาตรฐานกลางแห่งความเป็น

สมเหตสุมผล (rationality) 

บางท่านมกัวจิารณ์ว่าสภาพแห่งอนาธิปไตย (แอนารค์,ี anarchy) คอื การเป็นอรฐั 

(การไม่มรีฐั, รฐับาล—แอนนารคิ์สม—์anarchism) ย่อมนําไปสู่ความวุ่นวาย  อนาธิปไตย 

คอื ภาวะทีไ่มม่อีาํนาจสงูสดุ คอื ไมม่ผีูท้รงไวซ้ึง่อาํนาจอธปิไตย    

การไม่มีอํานาจอธิปไตย ได้แก่ การขาดความมีสภาพเป็นรฐัหรือการไม่มีรฐับาล

นัน่เอง  ศพัท์ อรฐันิยม และอนาธิปไตย มคีวามหมายใกล้เคยีงกนั อรฐันิยม เป็นลทัธิ

การเมอืงหรอือุดมการณ์ทางการเมอืงซึง่มคีวามหมายดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัอนาธิปไตย เป็น

ศพัทท์ีช่ีใ้หเ้หน็สภาพความเป็นไปของสงัคม อนัเป็นผลจากการไมม่รีฐับาล  

17.  ความคิดแบบเศรษฐกิจเสรี 

อุดมการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัหลกัเสรภีาพในการประกอบการของปจัเจกชน ไดแ้ก่ ลทัธิ

ทุนนิยมหรือลทัธินายทุน (capitalism) ทัง้นี้พงึเขา้ใจว่าลทัธิประชาธิปไตยอาจมี

เศรษฐกจิแบบลทัธนิายทุนกไ็ด ้หรอืเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมกไ็ด ้ แต่ในกรณีหลงันัน้จะต้อง

เป็นสงัคมนิยมแบบประชาธิปไตย (democratic socialism)  
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(Andrew Shonfield. Modern Capitalism. New York: Oxford University Press, 

1965.) 

ลัทธินายทุน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งส่งเสริมให้เอกชนเป็นเจ้าของและ

ประกอบการทางเศรษฐกิจโดยเสรี ไดแ้ก่  การลงทุน การผลติ การขาย และการขนสง่สนิคา้

และบรกิาร “โดยเสรี” หมายความว่า รฐับาลไม่เขา้ไปดาํเนินการเสยีเอง แต่ใหเ้อกชนแข่งขนั

กนัเอง และเมื่อมกีาํไรแล้วสามารถนํากาํไรนัน้มาลงทุนขยายกจิการต่อไปน้ีได ้ 

(The New American Desk Encyclopedia, New York: New American Library, 

1984, p.209.) 

สมมติฐานเดิมของลทัธิทุนนิยม คอื เมื่อปล่อยใหม้กีารแข่งขนัโดยเสรี ย่อมทํา

ให้เศรษฐกิจก้าวหน้าเพราะต่างคนต่างมุ ่งกําไรเพื ่อที่จะนํามาลงทุนต่อ ดงันัน้

ผู ้ประกอบการอิสระ  (entrepreneur) ที่ เป็นเอกชนจึงย่อมจะมีความขยันหมัน่ เพียร  

กระตอืรอืรน้ในการทาํงาน ลทัธิทุนนิยมถอืวา่เมือ่เปิดโอกาสใหแ้ขง่ขนัในการผลติ  การจาํแนก

แจกจ่ายสนิค้าและบรกิาร ผลจะปรากฏว่า คุณภาพสินค้าและบริการจะดีและราคาไม่แพง 

เพราะผูป้ระกอบการมุ่งทีจ่ะขายใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได ้แต่เหตุการณ์หาได้เป็นไปตาม

ทฤษฎีไม่ ทัง้น้ีเพราะในบางกรณีจะไม่มีการแข่งขนัอย่างแท้จริง เน่ืองจากการประกอบ การ

บางอยา่งตอ้งลงทุนมหาศาล  ดงันัน้ การแขง่ขนัอยา่งเตม็ที ่หรอือยา่งเตม็รปูแบบยอ่มทาํไมไ่ด ้ 

กล่าวคอื จะมเีพยีงบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงเพยีงบรษิทัเดยีว  ซึ่งสามารถจะลงทุนเองได้ อนัเป็น

ลกัษณะแห่งการผกูขาด (monopoly) ตวัอย่าง ไดแ้ก่ การสรา้งเครื่องบนิโดยสารขนาดใหญ่ 

หรอือาวุธสงครามบางประเภท  

นอกจากน้ี หากรฐับาลไม่ย่ืนมือเข้าไปควบคุมการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ

แลว้ การแขง่ขนัลดราคาจะมมีากจนเกินขอบเขต  อนัอาจทาํใหคุ้ณภาพของสนิคา้และบรกิาร

ตํ่าไม่เหมาะกบัการบรโิภคหรอืเป็นพษิเป็นภยัแก่ผูใ้ชไ้ด ้ ดงันัน้ ลทัธินายทุนจงึมกีารปรบัตวั

โดยยอมรบับทบาทของรฐับาลทีเ่ขา้ไปมสีว่นควบคุมดูแลการแขง่ขนัระหว่างผูป้ระกอบการ และ

มกีารวางกฎเกณฑบ์างประการในทางเศรษฐกจิ แต่ทัง้น้ีมไิดห้มายความวา่รฐัจะเขา้ไปคา้ขายหรอื

ดาํเนินการเศรษฐกจิเสยีเอง 

ลทัธินายทุนมีประเภทต่าง ๆ กนั เพราะได้มวีิวฒันาการมาพอสมควร ยุคแรก 

ลทัธิ นาย ทุนการค้า (commercial capitalism) ซึง่เน้นในเรื่องการตดิต่อคา้ขายโดยเอกชน 

ยุคท่ีสอง ลทัธินายทุนทางอุตสาหกรรม (industrial capitalism) ในยุคน้ีไดม้กีารลงทุน

สรา้งโรงงานขนาดใหญ่ ดําเนินการเหมอืงแร่ และกจิการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยุคท่ีสาม ลทัธิ
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นายทุนทางการเงิน (financial capitalism) ในยุคน้ีนายทุนผูม้บีทบาทมากไม่ใช่ผู ้ทํา

การค้าเองแบบยุคแรกหรอืไม่ใช่ผู ้ลงทุนประกอบการเอง เหมอืนในยุคท่ีสองแต่ได้แก่ 

นายทุนซึง่เป็นนายธนาคารทีส่ามารถใหเ้งนิกูไ้ปลงทุนได ้ บทบาทของผูมี้เงินให้กู้สาํคญัมาก  

ทัง้น้ีเพราะการลงทุนตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมาก  เมือ่ใหกู้เ้งนิไปแลว้ นายธนาคารหรอืผูใ้หกู้ป้ระเภท

อื่น ๆ มกัดแูลสอดสอ่งวา่การลงทุนคุ้มค่าหรอืไม ่ เพราะมโีอกาสไดทุ้นคนืมาไดเ้รว็ชา้เพยีงใด 

การวิวฒันาการของลทัธินายทุนน้ีมใิช่ หมายความว่าจะคงเหลอือยู่แต่ประเภทใด

ประเภทหน่ึงความจรงิยงัมทีัง้สามประเภทอยู่ ซึง่แลว้แต่ว่าจะมปีระเภทใดมากน้อยกว่ากนัใน

รฐัประชาชาตใิด อย่างไรกต็าม ควรเขา้ใจว่าลทัธนิายทุนไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากในระยะเมื่อไม่

นานมาน้ีคอืพฒันามาเป็นลทัธินายทุนแบบสวสัดิการทางสงัคม (welfare capitalism) ลทัธิ

นายทุนประเภทน้ีไดย้อมรบัความคดิทีว่่า แมจ้ะยงัสนับสนุนการค้าแบบเสรี หรอืแบบปล่อย

อิสระ (แลซเซ่ แฟร,์ laissez faire) แต่เหน็ว่ารฐับาลพงึใหค้วามเอาใจใส่ในเรื่องความเป็นอยูท่ี่

ดที ัง้รา่งกายและจติใจ โดยนายทุนเองจะตอ้งยอมเสียสละผลประโยชน์ คอื กาํไรลงบา้ง 

18.  อดุมการณ์แบบขวา 

อุดมการณ์แบบขวา คือ แบบเผด็จการหรืออํานาจนิยมซึ่งมีทัง้ขวา “แบบ

ธรรมดา” และ “ขวาจดั” หรอื ขวาตกขอบ (extreme right) เผดจ็การแบบขวาธรรมดา 

หมายถึง การปกครองซึ่งใช้อํานาจรฐัอย่างพรํ่าเพรื่อ ไม่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของราษฎร 

บางครัง้อาจมชีื่อว่าเป็นประชาธปิไตย เช่น กรณี “guided democracy” ของอนิโดนีเซยียคุซู

การโ์นแต่กม็ลีกัษณะเป็นเผดจ็การ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ สงัคมการเมอืงแบบ 1) พม่ายุคนายพลเน

วนิ และ 2) เกาหลีใต้ยคุนายพลปัก จงุ ฮี ซึง่เป็นแบบทีใ่หอ้าํนาจแก่รฐัมาก 

เผดจ็การแบบขวาจดัหรืออาํนาจนิยมแบบฟาสซิสต์ เป็นการใชอ้าํนาจรฐัอย่างมี

ระบบและพยายามสอดแทรกการกํากบัและการควบคุมเขา้ไปในแทบทุกส่วนเส้ียวของชีวิต

พลเมืองเป็นลทัธิอาํนาจนิยมแบบถ้วนทัว่ (totalitarian autocracy) เมื่อมาถงึระดบั “ขวา

จดั” หรอืเอยีงไปทางใดทางหน่ึงอยา่งชดัแจง้ (extremist) แลว้มคีวามเป็น “สดุกู่” สดุขัว้ 

สภาวะทีส่ดุกู่นัน้เป็นปรากฏการณ์ทีค่ลา้ย ๆ กบัอาํนาจนิยมเบด็เสรจ็แบบซ้ายสุด

ดงัทีนํ่าไปใชใ้นการปกครองประเทศทีนิ่ยมคอมมวินิสต ์

อุดมการณ์ทัง้ฝ่ายซ้ายสุดและฝ่ายขวาสุดสนับสนุนให้รฐับาลเข้าไปยุ่งเก่ียวและ

ควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยอ์ย่างมากมายและแทบทุกอิริยาบถ เช่น 1) ในเรื่องการแต่ง

กาย 2) การสมรส 3) การยา้ยทีอ่ยู ่4) การสนทนากนัในครอบครวั 5) ประเภทของหนงัสอืที ่
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อา่น และ 6) รายการจากสือ่มวลชนอื่น ๆ เรยีกวา่เป็นการควบคมุเบด็เสรจ็ หรอืแบบถ้วนทัว่ 

ลทัธิอํานาจนิยมแบบเบด็เสรจ็หรอืเผด็จการแบบถ้วนทัว่มกัจะใช้อํานาจพรํ่า

เพรื่อหรอือยา่งทีเ่รยีกกนัว่าเป็น “รฐัตาํรวจ” (police state) ซึง่เสรีภาพส่วนบุคคลถกูยํา่ยี 

ตํารวจไดร้บัมอบอาํนาจใหอ้ยา่งมหาศาล โดยสามารถเข้าตรวจค้นท่ีอยู่อาศยั ตรวจเอกสาร

และดกัฟังโทรศพัทไ์ดโ้ดยไมม่หีมายศาลใหค้น้ได ้ดงันัน้เท่ากบัไมม่รีะบบกระบวนการยุตธิรรม

ซึง่เรยีกกนัวา่ “rule of law”  

(Scruton, op.cit, p.358.) 

ลทัธิอาํนาจนิยม “แบบถ้วนทัว่” มกัยํ้าการโฆษณาชวนเชื่อให้มคีวามเชื่อหรอื

ศรทัธาต่ออนาคตท่ีวาดภาพไว้อย่างสดใส  เช่น มหาอาณาจกัรไร้ช 1000 ปีตามคาํ

โฆษณาของฮิตเลอร ์ในระบบนาซขีองฮติเลอร์มกีารกล่าวถึง ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจกัร

ไรช้ของชาตเิยอรมนั ซึง่จะอยูค่งกระพนันานนับพนัปี (A Thousand Year Reich) สงัคม

เลอเลิศปราศจากการขดัแย้งตามทฤษฎีมารก์ซ ์ในระบบคอมมวินิสตม์กีารฝากความหวงัไว้

วา่ยคุแหง่ความเลอเลศิจะอุบตัขิึน้ในอนาคตโดยมแีต่ความมัง่คัง่และความสขุ  

การขดัแยง้ระหว่างชนชัน้จะไม่ม ีสภาพการณ์ทีฝ่า่ยคอมมวินิสต์ทํานายว่าจะเกดิขึน้  

คอื การอยูก่นัอยา่งฉนัทม์ติร และตามเกณฑท์ี่ว่า  

“เอาจากบุคคลตามผลของงานให้บุคคลเท่าท่ีเขาจาํเป็นต้องกินต้องใช้”  

(“From each according to his work. To each according to his need.”)  

19. ลักษณะของระบอบการปกครองแบบอํานาจนิยมหรือแบบเผด็จการ 

(ธรรมดา) 

ประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบอํานาจนิยมหรอืระบบเผดจ็การ (dictatorsship) มี

ลกัษณะสาํคญั คอื 1) ใหค้วามสาํคญักบัลทัธชิาตนิิยม 2) มคีวามเป็นห่วงในเรื่องของความ

มัน่คงหรอืเสถยีรภาพของบา้นเมอืง 3) เหน็ว่าประชาธปิไตยโดยสมบูรณ์หรอืแบบเตม็ยศยงัไม่

เหมาะกบัพลเมอืง 4) ส่งเสรมิใหผู้ม้อีํานาจเดด็ขาด 5) มุ่งใหเ้ศรษฐกจิเป็นไปในรปูของสงัคม

นิยม 6) มกัพยายามยดึนโยบายแบบเป็นกลางไม่เขา้กบัฝ่ายใดในการเมอืงระหว่างประเทศ  

คาํอธบิายเพิม่เตมิ  มดีงัน้ี  

ลกัษณะท่ีหน่ึง : เน้นในเรื่องชาตินิยม ประเทศทีป่กครองแบบเผดจ็การหรอืตาม

ลทัธอิํานาจนิยมมกัเพิง่ได้รบัเอกราช ผู้นําจงึมกัเป็นห่วงวติกกงัวลในเรื่องความอยู่รอดของ

ประเทศมาก  ความเป็นหว่งแสดงออกมาในรปูของการสง่เสรมิลทัธชิาตนิิยม (nationalism) 
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หรอืชาตนิิยมแบบรุนแรง  จนกระทัง่ชิงชงัคนต่างชาติ (เซนโนโฟเบีย, xenophobia) ลทัธิ

ชาตินิยมสง่เสรมิใหค้นเสยีสละเพือ่ประเทศชาต ิการรกัชาติแบบรนุแรง จนกระทัง่มอีคตแิละ

กดีกนัคนต่างชาตใินประเทศหรอืคนในต่างประเทศ เรยีกวา่ เซนโนโฟเบยี 

ลกัษณะท่ีสอง : มีความเป็นห่วงใยในเรื่องความมัน่คงทางด้านกาํลงัทหาร ความ

มัน่คงแห่ง ชาตขิองระบบอํานาจนิยมเน้นเสถียรภาพของบา้นเมอืง ประเทศทีม่กีารปกครอง

แบบเผด็จการ มกัมองความมัน่คงไปในแง่ของกําลังทหารหรือความแข็งแรงของกองทัพ

มากกวา่ปจัจยัอื่น ๆ เชน่ 1) ทางเศรษฐกจิ 2) สงัคมและการศกึษา 

ลกัษณะท่ีสาม : เห็นว่าประชาธิปไตยแบบ “เต็มยศ” หรือแบบสมบูรณ์ยงัไม่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ การปกครองแบบเผดจ็การ มลีดิรอนสทิธ ิกดีกัน้เสรภีาพใหแ้คบลง 

เช่น 1) มกีารตรวจเซน็เซอรห์นังสอืพมิพท์ัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม 2) ยอมใหม้กีารเลอืกตัง้ใน

บางระดบัหรอืในบาง ครัง้บางคราวเทา่นัน้ 

ลกัษณะท่ีส่ี : ผู้นํามกัมีอาํนาจเดด็ขาด อํานาจของผูนํ้าหรอืผูบ้รหิารมกัไดม้าจาก

การที่เคยเป็นผู้นําขบวนการกู้ชาติมาก่อน เช่น กรณีอดีตประธานาธิบดี ซูการ์โน แห่ง

อนิโดนีเซยี ผูป้กครองแบบเผดจ็การมกัได้อํานาจเดด็ขาดซึ่งมาจากการปฏิวติัหรอื

รฐัประหาร 

ลกัษณะท่ีห้า : ระ บบเศรษฐกิจมีแนวโน้มไปทางสงัคมนิยม ระบบอํานาจนิยม

ต้องการใหอ้ํานาจอยู่กบัรฐับาล ดงันัน้ จงึมแีนวโน้มที่รฐัจะต้องเขา้ไปมบีทบาทในชีวิตทาง

เศรษฐกิจ การเอนเอยีงไปในทางสงัคมนิยม ก็คอื ด้วยการส่งเสรมิให้มรีฐัวิสาหกิจ คอื รฐั

ดาํเนินการคา้ การธุรกจิ หรอืบรกิารต่าง ๆ 

ลกัษณะท่ีหก : มกัยึดความเป็นกลางในเรื่องการต่างประเทศ ประเทศที่

ปกครองโดยระบบเผดจ็การ คอื อุดมการณ์แบบขวามกัเป็นประเภททีเ่พิง่ไดร้บัเอกราชใหมจ่งึ

พยายามเกาะอยูใ่นกลุ่มท่ีเรียกว่าเป็น “ประเทศพลงัท่ีสาม” (Third forces, third bloc, or 

third world) ซึ่งหมายถึง ประเทศที่พยายามทําตนเองเป็นกลาง หรือไม่เข้าข้างฝ่าย

สหรฐัอเมรกิา (เสรปีระชาธิปไตย) หรอืเข้าขา้งฝ่ายอดตีสหภาพโซเวียต (คอมมวินิสต์) ซึ่ง

ขณะน้ี (2547) คอื สหภาพรสัเซีย (Russian Federation)  

(John S. Gibson, Ideology and World Affairs, rev.ed., Houghton Miflin, 1976, 

pp.168-199.) 
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20.  อํานาจนิยมเบด็เสรจ็หรือระบบควบคุมถ้วนทัว่ฝ่ายขวา (ฟาสซิสต์) และ

ระบบอาํนาจแบบเบด็เสรจ็ฝ่ายซ้าย (คอมมิวนิสต)์ 

ที่ระบบสุดกู่ (extreme) คอื 1) ซ้ายสุดและ 2) ขวาสุดมลีกัษณะคล้ายกนัในเชิง

พฤติกรรม แมเ้ป้าหมายจะต่างกนัอยา่งลบิลบั ดงันัน้ จงึจะกล่าวถงึ 2 ระบบน้ีพรอ้มกนั 

ระบบฟาสซิสต ์(บางครัง้เรยีกระบบฮิตเลอรห์รอืระบบนาซี) เป็นตวัอย่างของลทัธิ

อาํนาจนิยมแบบเบด็เสรจ็ฝา่ยขวา คอื การหลงและบชูาชาติเกินขอบเขต  

การใช้ความรกัชาติ(patriontism) หรอืการอ้างว่ารกัชาติเป็นเกราะกาํบงัในการ

กระทาํของผูนํ้า โดยทีม่กีารอา้งถงึความรกัชาตจินเกนิขอบเขตยอ่มทําใหล้ดการคาํนึงถงึลทัธิ

และเสรภีาพของเอกชน ลทัธิอาํนาจนิยมฝ่ายขวายกย่องในความวิเศษของรฐั  โดยถอืว่า

รฐัเป็นสิง่มชีวีติรปูหน่ึง คอื เป็นทีร่วมของคนทีเ่คลื่อนไหวไปมาอยูม่ไิดข้าด  

ในลทัธฝิ่ายขวาถือว่ารฐัเป็นอนิทรยี์ที่มตีวัตนและมคีวามศกัดิส์ทิธิใ์นตวัของรฐัเอง 

สําหรบั   ความเช่ือของผู้นิยมลทัธิฟาสซิสต์    ในเรื่องกําเนิดและการววิฒันาการของรฐัเป็น

แบบของเฮเกล คอื เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยรฐัมลีกัษณะเป็นอภิปรชัญา 

ระบบคอมมิวนิสต ์ระบบเบด็เสรจ็ฝา่ยซา้ยมคีวามเชื่อว่าทัว่โลกมกีารต่อสู้ระหว่าง

ชนชัน้(class conflict, class struggle) โดยไมค่าํนึงถงึขอบเขตของรฐัหรอืของชาต ิอาํนาจ

นิยมแบบเบด็เสรจ็ฝา่ยซา้ยมองขา้มเขตแดนของประเทศ 

นักทฤษฎีคอมมิวนิสต์ถือว่าเป้าหมายจะบรรลุต่อเมื่อทัว่โลกหนัมานิยมในลทัธิ

หรอือุดมการณ์มาร์กซสิต์ รฐัตามทฤษฎีอาํนาจนิยมแบบเบด็เสรจ็ฝ่ายซ้ายถือกนัว่าเป็น

เครื่องมอืของคนกลุ่มน้อย หรือคนจาํนวนน้อยได้ใชค้วบคุมคนหมู่มาก  ผูนิ้ยมคอมมวินิสต์ถอื

วา่รฐั คอื ตวัการทีแ่ยง่ชงิประโยชน์ของประชาชนสว่นใหญ่  ลทัธคิอมมวินิสตม์แีนวคดิใกลเ้คยีง

กบัแบบอรฐันิยม 

21.  ผูส้นับสนุนลทัธิฟาสซิสต ์(ระบบควบคมุถ้วนทัว่ฝ่ายขวา) 

ผู้สนับสนุนระบบฟาสซิสต์หรอืลทัธิอาํนาจนิยมแบบเบด็เสรจ็ฝ่ายขวา ได้แก่ 

1) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 2) ราชาทีด่นิ 3) ชนชัน้กลางระดบัตํ่า หรอืกึง่ชัน้กลาง และ 4) 

ทหาร  

(William Ebenstein, Today’s Isms, 5
th
 ed., Prentice-Hall,1967, pp.105ff.)  

อน่ึง มสีาเหตุอื่น ๆ ซึง่ทําใหเ้กดิความนิยมเลื่อมใสในลทัธเิผดจ็การเบด็เสรจ็ดงักล่าว 

เชน่ Wilhelm Reich. The Mass Psychology of Fascism. New York: Farrar, Strauss and 
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Giroux. 

ผู้สนับสนุนประเภทท่ี 1 ได้แก่ นักอุตสาหกรรม และราชาท่ีดิน  ผู้ประกอบ

อุตสาหกรรม (ผูร้ํ่ารวยจากการทาํอุตสาหกรรม) และราชาทีด่นิ (ผูร้ํ่ารวยจากการเกง็กําไรทีด่นิ 

หรือมีที่ดินอยู่ก่อนแล้ว) มกัมีทัศนคติเอนเอียงไปในทางเผด็จการแบบเบด็เสร็จ คือ 

สนับสนุนให้รฐับาลมบีทบาทในชวีติของเอกชน สาเหตุสาํคญัอาจเป็นเพราะว่าผู้ลงทุน

อุตสาหกรรมและราชาทีด่นิไดร้บัประโยชน์จากผูนํ้ารฐับาล กล่าวคอื เมื่อตอนมทีรพัยส์นิเงนิทอง

มากย่อมสามารถซื้ออิทธิพลได้จากรฐับาล การซื้ออิทธิพลหมายความว่า ให้เงนิสนับสนุน

รฐับาลเพื่อทีจ่ะควบคุมคนอื่นหรอืองคก์ารอื่น แต่ไม่ควบคุมตนหรอืหน่วยงานของตน อน่ึง มี

ข้อยกเว้นในกรณทีีป่ระชาธปิไตยได้หยัง่รากฝงัลึกมากลงในวฒันธรรมทางการเมอืง คอื มใีน

จติใจคนเป็นเวลาชา้นาน และสถาบนัประชาธปิไตยไดมี้อายุยืนยาวมาก ย่อมทําใหล้ดความ

เอนเอยีงที่พวกนักอุตสาหกรรมและราชาที่ดนิจะหนัไปสนับสนุนระบบเผด็จการ หรอืระบบ

อํานาจนิยมฝา่ยขวา ตวัอย่าง คอื กรณีขององักฤษและสหรฐัอเมริกา ซึง่นักอุตสาหกรรม

และราชาที่ดนินิยมและสนับสนุนการเมืองแบบประชาธิปไตย และในประเทศที่

ประชาธปิไตยมิได้มพีืน้ฐานทีม่ ัน่คงเหนียวแน่น คอื เยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุ่ น โอกาสมีมากท่ี

อดุมการณ์แบบเผดจ็การ ประเภทฟาสซสิตม์ผีูส้นับสนุนสง่เสรมิ กล่าวกนัว่า นกัอุตสาหกรรมที่

ซึ่งตัง้บรษิัท Krupps ในประเทศเยอรมนี และซึ่งเป็นเจ้าของบรษิัทมิตซุยในประเทศญี่ปุ่น 

สนับสนุนให้รฐับาลใช้อํานาจควบคุมแบบถ้วนทัว่ ทัง้น้ีเพื่อให้รฐัจดัการกบัองค์การกรรมกร   

ต่าง ๆ 

ผู้สนับสนุนประเภทท่ีสอง ได้แก่ ชนชัน้กลางระดบัตํ่าหรือก่ึงชัน้กลาง  ชนชัน้

กลางระดบัตํา่หรอืก่ึงชัน้กลาง หมายถงึ ผูท้าํงานนัง่โต๊ะระดบัเสมยีน พนกังาน ผูม้รีายได้พอ

เลอืกตัง้เองได้ สาเหตุท่ีคนระดบัน้ีเหน็ด้วยกบัระบบเผดจ็การฟาสซิสตก์ค็อื มรีายไดเ้ป็น

เงนิเดอืนประจําแต่ฐานไม่มัน่คงนัก ฐานะของชนชัน้กลางในระดบัตํ่ายงัไม่เป็นชนชัน้กลางที่

ม ัน่คง ซึ่งอาจเลื่อนตํ่าลงไปเป็นชนชัน้กรรมกรได ้ การทีพ่วกชนชัน้กลางระดบัตํ่าหนัมานิยม

ฟาสซิสต์เพราะเห็นว่า ฟาสซิสต์ต่อต้านลทัธิคอมมวินิสต์เพราะเกรงว่าหากคอมมิวนิสต์

รุ่งเรือง ย่อมทําให้กรรมกรผู้หาเช้ากินคํ่ามโีอกาสที่จะขยบัฐานะให้ดีขึ้นกว่าเดิมอนัย่อมเป็น

อนัตรายต่อสถานภาพของชนชัน้กลางระดบัตํ่า 

ผูส้นับสนุนประเภทท่ีสาม ได้แก่ ทหาร  โดยปกตทิหารนิยมใช้อาํนาจและการอยู่

ในระเบยีบวนิัยอยูแ่ลว้จงึมคีวามอดทนเอนเอยีงเขา้เป็นพวกนาซีในเยอรมนีและพวกฟาสซสิต์

ของมสุโสลนีิในอติาล ีปรากฏการณ์ในสหรฐัอเมริกาในยคุรว่มสมยัน้ีผูนิ้ยมลทัธฟิาสซสิตใ์น 
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สหรฐั อเมรกิาอยูบ่า้ง  เรยีกกนัวา่ “ขวาแหวกแนว” (Radical Right)   

(Daniel Bell,ed. The Radical Right. Doubleday Anchor, 1964.)  

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ John Birch Society, Minutemen, Black Muslims เป็นตน้ 

22.  องคป์ระกอบของลทัธิอาํนาจเบด็เสรจ็ฝ่ายขวา 

ลทัธิเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ฝ่ายขวามลีกัษณะซึง่ปรากฏในหนังสอืชื่อการต่อสู้ของ

ข้าพเจ้า Mein Kampf (1925-27) โดยฮิตเลอรแ์ละหนังสอืชื่อ The Doctrine of Fascism 

(1932) โดยมสุโสลินี ซึง่อาจแจกแจงไดด้งัต่อไปน้ี โดยใหส้อดคลอ้งจองกนั  

(William Ebenstein. Today’s Isms, New York: Prentice-Hall, 1976, pp.115-

124.)   

คอื 1) ต่อตา้นเหตุผล 2) ไม่สนใจความเท่าเทยีมกนัของมนุษย ์3) สุดโกง, สุดมุสา, 

สุดหงิสา 4) สนับสนุนหวัหน้าใหญ่ 5) ให้มกีารควบคุมถ้วนทัว่ทัง้หมด 6) ไม่ลดละในลทัธิ

จกัรวรรดแิละเชือ้ชาตนิิยม 7) จมอยูใ่นความเกลยีดสนัตสิขุของโลก 

ประการท่ีหน่ึง : ต่อต้านเหตุผล (distrust of reason) ลทัธเิผดจ็การมกัใชอ้ารมณ์

เป็นเกณฑ ์ไม่ใช้วิจารณญาณหรอืหลกัเหตุผลในการกระทาํต่าง ๆ 

ประการท่ีสอง : ไม่สนใจในความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์  ถอืว่ามนุษยแ์ตกต่าง

กนัตามเชือ้ชาต ิหรอืไมเ่ทา่กนัแมใ้นเชือ้ชาตเิดยีวกนั   

ลทัธิฟาสซิสต์ถอืว่ามนุษยไ์ม่มคีวามแตกต่างกนั เช่น 1) ผูช้ายเหนือกว่าผูห้ญงิ 2) 

ทหารเหนือกว่าพลเรอืน 3) สมาชกิพรรคเหนือผูท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิ 4) ชาตขิองเราเหนือชาติ

อื่น 5) คนแขง็แรงเหนือคนออ่นแอ 6) ผูช้นะเหนือผูป้ราชยั 

ประการท่ีสาม : สุดโกง, สุดมุสา และสุดหิงสา ลทัธิฟาสซิสต์ไม่รงัเกียจที่จะใช ้

วธิกีารไม่ถูกทํานองคลองธรรม ขอแต่ใหไ้ด้ผลก็แล้วกนั “สุดหิงสา” หมายถงึ การใชก้ําลงัรุนแรง

ซึ่งตรงกนัขา้มกบั “อหิงสา” หรอื “วิหิงสา” หลกัการของฟาสซสิต์ถอืว่าการบรรลุเป้าหมาย

สาํคญัทีส่ดุระหวา่งทางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายจะใชว้ธิกีารหรอืมรรควธิใีด ๆ กไ็ดท้ัง้สิน้ 

ประการท่ีส่ี : สนับสนุนหวัหน้าใหญ่ หลกัการของฟาสซิสต์คือ ปลาใหญ่ ต้อง 

กินปลาเลก็ หวัหน้าจะต้องเป็นผู้บงการ เป็นผู้ควบคุมโดยผู้ท่ีอยู่ตํ่ากว่าจะเรยีก ร้องอะไร

ไม่ได้ทัง้สิ้นจะต้องแสดงความเคารพยําเกรงต่อหวัหน้าอย่างเคร่งครดั  หวัหน้าใหญ่สุดของ

เยอรมนีคอื ฮติเลอรใ์ชศ้พัท ์“ท่านผู้นํา” หรอื “ฟูหเ์รอร”์ (führer) และมกีารทําความเคารพ

โดยยดืมอืขวาไปขา้งหน้า และเปล่งวาจา “Heil Hitler” มภีาพยนตรท์ีแ่สดงโดย ชารลี์ แชป

ลิน  ดาราตลกเอกขององักฤษ ซึ่งล้อเลียนความเป็นเผด็จการของอด้อลฟ์  ฮิตเลอร์ ดงั



PS 103 256 

ปรากฏในบทความอนัสบืเน่ืองมาจากการครบอายุ 100 ปีของฮติเลอรเ์มื่อวนัที่ 20 เมษายน 

2532 (สยามรฐั, 7 พฤษภาคม 2532, หน้า 7)  หลกัการเน้นผูนํ้าเรยีกว่า Führerprinzip ใน

กรณขีองอติาลมีกีารเรยีกมสุโสลินี (1883-1945) วา่ท่านผูนํ้าในภาษาอติาเลยีนวา่ “II Duce” 

ประการท่ีห้า : ให้มีการควบคุมถ้วนทัว่ทัง้หมด เผด็จการแบบเบด็เสรจ็ คือ 

พยายามเขา้ไปควบคุมบงัคบับญัชาในเรื่องส่วนตวัของมนุษยด้์วย เผดจ็การแบบธรรมดา

มกัไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัประชาชนในเรื่องสว่นตวั นอกเหนือจากเรื่องทางการเมอืง เผดจ็การ

แบบเบด็เสรจ็ดงัปรากฏในลทัธฟิาสซสิต์นัน้ แสดงความมอีํานาจเขา้ไปวุ่นวายในชวีติส่วนตวั

ของบุคคลดว้ย ผูนิ้ยมฟาสซสิต์หม่ินแคลนสตรี โดยถอืว่าอ่อนแอและกําหนดใหม้หีน้าทีห่ลกั 

3 เรื่อง คอื 3K ในภาษาเยอรมนั คอื ดแูล 1) Kinder (เดก็) เขา้ครวั 2) Küche (ครวั) และเขา้

วดั 3) Kirche (วดั) นอกจากน้ี มกีารกีดกนัอยา่งเป็นทางการไม่ให้สตรีดาํรงตาํแหน่งสงู อกี

ทัง้ต่อตา้นสถาบนัการสมรสโดยอา้งว่าสถาบนัการสมรสสบืแนวคดิมาจากคนยวิ จงึส่งเสรมิให้

สตรีเยอรมนัมีบตุรโดยไม่ต้องสมรสอย่างเป็นทางการ 

อน่ึง ผู้นําฟาสซิสต์เห็นว่า สตรีอ่อนแอ จึงไม่สมควรให้เป็นครู เพราะมุ่งจะให้

โรงเรยีนมคีวามแขง็แกรง่ในการฝึกคนออกไปใหไ้ปเป็นทหารหรอืรบังานหนกั  

ในทรรศนะของฟาสซิสต์ บทบาทของสตรีอยู่กบับ้านและกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ 

เทา่นัน้ และแมใ้นครอบครวั บุรุษจะตอ้งเป็นใหญ่ดว้ย เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม ผูนํ้าฟาสซสิตจ์ะ

ใชว้ธิกีารขูบ่งัคบัและการปฏบิตักิารรนุแรงนานาประการ 

ประการท่ีหก : ไม่ลดละในลทัธิจกัรวรรดินิยมและเช้ือชาติ ระบบเผดจ็การแบบ 

ฟาสซิสต์ มีจุดประสงค์ในการขยายให้กว้างขวางไปยังนานาประเทศ ซึ่งเท่ากับสนับสนุน 

ลทัธิจกัรวรรดนิิยม การกําเนิดและแพร่กระจายของมหาสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นผลสบื 

เน่ืองจากการทีฮ่ติเลอร ์พยายามจะใหล้ทัธฟิาสซสิตม์อีทิธพิลแผข่ยายไปทัว่โลก การมุง่ควบคุม

ประเทศอื่น ๆ โดยลทัธิจกัรวรรดินิยมนัน้ สบืเน่ืองมาจากความเชื่อในลทัธ ิ“เชื้อชาติ” กรณี

ของฟาสซิสต์ในเยอรมนีนัน้ถือว่าเชื้อสาย “เยอรมนัและนอรดิ์ค” (German Nordic) คอืผู้

ที่อาศยัอยู่ตอนเหนือของยุโรปเป็นเชื้อชาติที่เก่งเหนือเชื้อชาติอื่น ดงันัน้ จะต้องเผยแพร ่

“ความเป็นเลิศ” หรอืความเป็น “อารยะ” ไปยงัชาตอิื่น ๆ ดว้ยการทาํสงคราม 

กรณีฟาสซิสตห์รอืแฟสซิสต ์ในญีปุ่น่มคีวามเชื่อว่า คนญี่ปุน่เป็นลูกพระอาทติยม์เีลอืด

นักสู้แห่งซามูไร  ดงันัน้ จะต้องแผ่ขยายอิทธิพลไปยงัคนเอเชียอ่ืน ๆ โดยเสนอโครงการ 

“ความไพบลูยร์่วมกนั” (Co-prosperity sphere) และไดรุ้กรานนานาประเทศ รวมทัง้บุกเขา้

มายงัประเทศไทยในสมยัทีจ่อมพล ป. พิบลูสงครามเป็นนายกรฐัมนตร ี 
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ผู้นําผู้ทรงอิทธิพลญี่ปุ่นซึ่งคลัง่ลทัธิฟาสซิสต์คือนายพลโตโจ ได้ส่งเครื่องบินไปทิ้ง

ระเบิดเพิรล์ ฮารเ์บอร ์วนัที่ 7 ธนัวาคม 2484 ณ ฮอนโนลูลู เกาะฮาไวอ ิซึ่งทําให้

สหรฐัอเมรกิาตอ้งเขา้รว่มในมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในฐานะเป็นผูต่้อตา้นฝา่ยอกัษะ 

ประการท่ีเจด็ : จมอยู◌่ในความเกลียดสนัติสุขในโลก  ลทัธฟิาสซิสต์หรอืนาซี

ชงิชงัต่อการอยูร่่วมกนัโดยสนัตสิุขของมนุษยชาตเิพราะเชื่อว่ามนุษยม์สีญัชาตญาณแหง่ความ

เลวรา้ยอยู่ในตวัมุสโสลินีผู้นําฟาสซิสต์ของอิตาลีถอืว่าสงครามทําใหม้นุษยม์ศีกัดิศ์รแีละได้

ถอนตวัจากองคก์ารระหว่างประเทศ คอื สนันิบาตนานาชาติ (League of Nations) ซึง่มุง่ให้

เกดิสนัตภิาพในปี ค.ศ.1937 และฮติเลอรไ์ดใ้หเ้ยอรมนีัถอนตวัก่อนหน้านัน้ คอื ในปี ค.ศ.1933 

23. ลกัษณะทางจิตวิทยาของนักอาํนาจนิยมแบบเบด็เสรจ็ฝ่ายขวา : “บุคลิก 

อาํนาจนิยม” หรอื “ปมทรราช” (authoritarian personality) 

ภายหลงัการเรืองอาํนาจของฮิตเลอร ์คนยวิในเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ถูกกาํจดั

อยูเ่สมอ เพราะความเชื่อในลทัธิเช้ือชาติหรอืเผา่พนัธุนิ์ยมของฮติเลอร ์คอื เหน็ว่าคนยวิดอ้ย

กว่าคนเยอรมนัเชือ้สายอื่น ๆ ลทัธิต่อต้านยิว หรอืแอนต้ี เซมมิติสม ์ (antisemitism)มผีล

ทําใหค้นเยอรมนัเชื้อชาติยวิหรอืผูท้ี่นับถือศาสนายวิต้องหาทางหลบหนีออกนอกประเทศใน

จํานวนน้ีเป็นนักวิชาการหลบลี้หนีภยัไปอยู่สหรฐัอเมริกาและประเทศอื่นเป็นจํานวนมาก 

คนยวิทีห่นีการทารณุกรรมของพวกนาซภีายใตฮ้ติเลอรเ์ป็นนกัสงัคมศาสตรไ์มใ่ช่น้อย เมื่อไดท้ี่

ลี้ภยัแล้วก็ได้ให้ความสนใจต่อการค้นคว้าหาสาเหตุว่าทําไมคนเยอรมนัและคนหลายชาติจึง

สนับสนุนลทัธิฟาสซิสต ์ผลของการวจิยัโดยนกัสงัคมศาสตรผ์ูล้ีภ้ยัหลายคน คอื ปรากฏในรปู

ของหนงัสอื ชื่อ T.W. Adorno, et al, The Authoritarian Personality, Harper, 1950.  

หนังสอืเล่นน้ีเป็นที่กล่าวขวญักนัทัว่ไปในวงการนักสงัคมศาสตรว์่าเป็นการคน้ควา้ที่

ดีเด่น เพราะสามารถแยกแยะวิเคราะห์บุคลิกภาพประเภทที่ต่อต้านประชาธิปไตย (anti-

democratic) ออกมาได ้

24.  ลกัษณะ “บคุลิกอาํนาจนิยม” หรอื “ปมทรราช” 

ได้ร ับการค้นพบว่าเกิดขึ้นจากสภาพจิตซึ่งส่วนหน่ึงเป็นของที่มีมาแต่เดิม คือ 

พนัธุกรรมและอกีส่วนหน่ึงมาจากสิง่แวดลอ้ม, การอบรมกล่อมเกลาจากสงัคม องคป์ระกอบ

หรอืลกัษณะของบุคลิกอํานาจนิยม คือ ผู้ที่สนับสนุนให้มกีารปกครองแบบเบ็ดเสรจ็ฝ่ายขวา 

(ฟาสซสิต)์  
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(T.W. Adorno, et al., The Authoritarian Personality, Wiley Science ed., 1964, 

pp.248-250.) พอจะแยกแยะไดด้งัต่อไปน้ี 

ลกัษณะท่ีหน่ึง : ยึดมัน่ในค่านิยมหรือความเช่ือแบบพืน้ ๆ โดยมไิดไ้ตรต่รองให้

รอบคอบวา่ถูกผดิหรอืสอดคลอ้งกบัเหตุผลหรอืไม ่

ลกัษณะท่ีสอง : โอนอ่อนต่อผูท้รงอาํนาจ มกันิยมแสดงความสุภาพนอบน้อมเกนิ

ขอบเขต 

ลกัษณะท่ีสาม : ชอบใช้อาํนาจเม่ือมีโอกาส แสดงความดุรา้ยต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ขาดความปรานี, ไมรู่จ้กัการใหอ้ภยั, เอาแต่ใจตวั ฯลฯ 

ลกัษณะท่ีส่ี : หม่ินแคลนผูมี้ใจอ่อนไหวหรือมีจินตนาการสงู คอื ชงิชงันกัวชิาการ

หรอืผูเ้ป็นศลิปิน 

ลกัษณะท่ีห้า : หมกมุ่นในเรื่องโชคลางหรือเช่ือในเรื่องโหราศาสตรแ์ละไสย

ศาสตร ์ มกัฝงัใจหรอืเชื่องา่ยในคาํกล่าวประเภททีไ่มม่หีลกัฐาน หรอืประเภททีป่รกัปราํบุคคล 

ผูม้บุีคลกิภาพใช้อํานาจมกัฝงัใจกบัอุปาทานหรอือคตต่ิาง ๆ เช่น เชื่อในคํากล่าวที่ว่า ถ้าพบ

งเูหา่และแขกใหต้แีขกก่อน เป็นตน้ 

ลักษณะท่ีหก : นิยมการใช้กําลังอํานาจความดุดันและความไม่อ่อนข้อ 

ไมนิ่ยมการประนี ประนอม มปีมดอ้ยอยูใ่นใจ คอื “กลวัเสยีเชงิ”  

ลักษณะท่ีเจ็ด : ชอบการทําลายและไม่ไว้ใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันลักษณะ 

น้ีตรงขา้มกบั ผู้นิยมลทัธิประชาธิปไตยผู้ซึ่งถือว่ามนุษย์แต่ละคนมขีุมแห่งความดี ผู้ม ี“ปม

ทรราชย”์ หรอื ลกัษณะอาํนาจน้อยมกัมองโลกในแงร่า้ย 

ลกัษณะท่ีแปด : มองเห็นแต่ความสบัสนวุ่นวายอลเวงในโลก  ไม่ว่าเหน็อะไร

หรอืมกัถอืว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเสมอืนหน่ึงว่าโลกจะแตก สงัคมจะพนิาศ ผูม้นิีสยัชอบใช้

อํานาจมกัเห็นแต่ความมดืทึบ,มแีนวคิดแบบทุทรรศนีย์ นักจิตวิทยากล่าวว่า การมองโลกว่า

สบัสนนัน้อาจเป็นเพราะภายในจติใจของผูม้องอาจสบัสนอลเวงอยูแ่ลว้กไ็ด ้คอื ไมย่อมรบัว่ามี

ผงในนยัน์ตาของตน หรอืไมย่อมรบัวา่ในบา้นตนรกสกปรก แต่กลบัไปมองเหน็ความโสโครกใน

บา้นอื่น 

ลกัษณะท่ีเก้า : ผู้มีบุคลิกภาพใช้อาํนาจมกัหมกมุ่นคิดในเรื่องทางกามารมณ์ 

หรือโลกียสุข โดยสรุปบุคลกิอํานาจนิยมแบบฟาสซิสต์ ไดแ้ก่ 1) กลวัหรอืเคารพนบนอบ

นิยมตวัผูม้อีํานาจ 2) หมิน่แคลน ดูถูก กดขี ่ดุรา้ยกบัผูน้้อย (ผูส้นใจเกี่ยวกบัลกัษณะของผูม้ี

แนวโน้มสนบัสนุนรฐัประเภทอาํนาจเบด็เสรจ็ (ทัง้ฝา่ยขวาและฝา่ยซา้ย) 



PS 103 259 

(1. Milton Rokeach, The Open and Closed Mind, Basic Books, 1960.  2. Carl 

J.Friedrich and Z.K. Brezinski, Totalitalitarian Dictatorship and Autocracy. Praeger, 

1963.) 

25.  อนุรกัษ์นิยม 

แนวคดิอนุรกัษ์นิยมหรอืจารตีนิยมมกัถือกนัว่าเป็นแบบ “หวัเก่า” คอืชอบสภาวะ

เดิม (status quo) นกัวชิาการบางคนกล่าววา่ นักอนุรกัษ์นิยม ไดแ้ก่ “ผูซ่ึ้งมีความเช่ือว่าไม่

ควรทาํอะไรใหม่ขึน้เป็นครัง้แรก”  

(Robert Schvettinaer. The Conservative Tradition in European Thought, 

New York: Putnam’s Sons, 1970, p. 11  ; cited in Levine, op.cit., p.73.)  

ทาํใหม้คีวามหมายว่า ชอบอยูก่บัทีห่รอืไมช่อบทาํอะไรซึง่จะกระทบกระเทอืนสภาพที่

มอียู่แลว้  ภาพพจน์ของคนบางชาตใินอดตีเป็นเช่นนัน้ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การกล่าวว่าคนองักฤษ

มีลักษณะเป็นคนหวั “อนุรกัษ์นิยม” อนัหมายถึงการเป็นคน “หัวโบราณ” มัน่คงยึดถือ

ขนบธรรมเนียมเก่า ๆ แมว้า่จะผา่นพน้มาเป็นเวลาหลายรอ้ยปีแลว้ แต่ภาพพจน์วา่คนองักฤษมี

ลกัษณะเชน่นัน้กย็งัคงปรากฏอยูไ่มใ่ชน้่อย 

ในการศกึษาสงัคมและการเมอืงเปรยีบเทยีบมกัมกีารใชศ้พัท์ “อนุรกัษ์นิยม” กบัชน

พื้น เมืองซึ่งไม่สนใจที่จะรับความคิดและวิธีการใหม่ ๆ หรืออย่างที่เรียกว่า “นวตักรรม” 

(innovations) ตวัอย่าง คอื การกล่าวว่าชาวไร่ชาวนามกัหวัโบราณโดยตดิอยู่กบัวธิกีารทาง

เกษตรกรรม ซึ่งไดม้กีารถ่ายทอดสบืเน่ืองกนัมานับรอ้ย ๆ ปีแล้ว หรอืมกัไม่ค่อยยอมเปลี่ยน

การปลูกพืชผลอย่างที่เคยเป็นมาแม้จะราคาตก เช่น ข้าวซึ่งราคาตํ่ามากหากเปรียบกับ

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดล้งทุนไปแต่ชาวนากม็กัไมเ่ปลีย่น 

กรณีภาพลกัษณ์(image) ว่าคนองักฤษเป็นผูไ้ม่ยอมใหม้กีารเปลี่ยนแปลงดูจะไม่เป็น

จรงิอย่างแน่นอนเงื่อนไขน่าจะอยู่ทีว่่าการเปลี่ยนแปลงในทรรศนะของนักอนุรกัษ์นิยมนัน้ควร

จะตอ้งมลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (gradualist)  2) กระทําไปดว้ยความระมดัระวงั (cautious) 

3) ไมผ่ดิจากสภาพเดมิมากนักหรอืเป็นแบบกลาง ๆ หรอืแบบ “มชัฌิมา” (moderate) 4) มี

ความสอดประสานหรอืเขา้กนัไดก้บัของเดมิ (accommodating) แนวคดิอนุรกัษ์นิยมยอ้นกลบั

ไปสูอ่ดตีตัง้แต่สมยัมหาปราชญเ์พลโตในอารยธรรมกรกีโบราณ แต่ในฐานะเป็นปรชัญาค่อนขา้ง

ชดัแจง้ในศตวรรษท่ี 18  

เอดมนัด ์ เบอรก์ เป็นผูส้ถาปนาลทัธอินุรกัษ์นิยมอย่างเป็นระบบ แมว้่าตวัเขาเอง

จะไมไ่ดใ้ชศ้พัท ์“conservative” ทศันคตแิละหลกัการในระยะแรกเป็นการสนองตอบต่อความ
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รุนแรงของการปฏวิตัิใหญ่ในฝรัง่เศสในปี ค.ศ.1789 กลายมาเป็นหลกัพื้นฐานของอนุรกัษ์

นิยมในเวลาต่อมา  ขอ้เขยีนของเบอรก์ชื่อ “ข้อคิดพิจารณาเก่ียวกบัการปฏิวติัในฝรัง่เศส” 

(Reflections on the Revolution in France) พมิพ ์ค.ศ.1790 เป็นเวลา 1 ปีภายหลงัการ

ปฏิวติัดงักล่าว เบอร์กไม่เห็นด้วยกบัการปฏิวตัินัน้อย่างมากและได้คาดการณ์เชิงทํานาย

ล่วงหน้าไวอ้ย่างถกูต้องว่า การปฏิวติัฝรัง่เศสจะขาดเสถียรภาพและก่อให้เกิดการเผดจ็

การของผู้นําแทนที่จะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเดมิของการปฏวิตัซิึ่งมุ่งสถาปนาสทิธเิสรภีาพ

และความเสมอภาค 

26.  สองทรรศนะว่าด้วยลกัษณะอนุรกัษ์นิยม 

ทรรศนะแรก  :  7 ลักษณะของอนุรักษ์นิยม ทัศนะน้ีเป็นของนักรัฐศาสตร์ 

อเมรกินัร่วมสมยัซึ่งระบุ 7 ลกัษณะของอนุรกัษ์นิยม ไวไ้ดแ้ก่ 1) การรกัษาความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยและเสถียรภาพ (order and staability) 2) ธรรมชาติมนุษย์มแีก่นแท้ไม่ดี 

(wickedness of man) 3) ประสบการณ์สาํคญักว่าหลกัตรรก หรอืการใช้เหตุผล 4) การ

เปลีย่นแปลงควรค่อยเป็นค่อยไป “ไม่หกัโหม และหุนหนั” 5) เสรภีาพสาํคญักว่าความเสมอ

ภาค 6) ควรส่งเสรมิความเป็น “หลากหลาย” (diversity) มากกว่าความเป็น “สากลนิยม” 

(universality) และ 7) มกีารมรีฐับาลเป็นของจาํเป็น  

(Livine, op.cit., pp.73-75.) 

ประการแรก นักอนุรกัษ์นิยม (แตกต่างจาก “นักอนุรกัษ์ธรรมชาติ” หรอื นัก

อนุรกัษ์ศลิปกรรม—conservationist) ในเชงิสงัคมและการเมอืงใหค้วามสนับสนุนกบัการมี

ระเบียบวินัย (discipline) มากกว่าการปล่อยเสรมีากเกนิไป นกัอนุรกัษ์นิยมเน้น “กรอบแห่ง

การปฏบิตั”ิ ซึง่มกัจะอยูใ่นวงแคบ ๆ การกําหนด “กรอบ” เป็นเรื่องยากหากใหม้นีานาทศันะ 

ดงันัน้ ผลสุดท้ายแห่งการมุ่งใหม้คีวามระเบียบเรียบร้อยและเสถียรภาพ คอื การกําหนดให้

ยึดถือผู้ที่อยู่ในอํานาจและสภาพเดิม ซึ่งมีการยอมรับในความชอบธรรมอยู่ก่อนแล้ว 

(traditional authority) เช่น เกดิในตระกูลใด นับถอืศาสนาอะไร มคีวามผูกพนัและแสดง 

“ความรกัชาต”ิ มากน้อยเพยีงใด นกัอนุรกัษ์นิยมจงึมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงความชื่นชอบกบั 1) ผู้

ทีเ่กดิในตระกูลเก่าหรอืซึ่งมัง่คัง่หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัมาชา้นาน 2) การแสดงออกซึง่ระเบยีบวนิัย

อื่น ๆ รวมทัง้สวมชุดเครื่องแบบและการประดบัเหรียญตรา โดยทีย่ดึถอื “เสถยีรภาพ” เป็น

สาํคญั นักอนุรกัษ์นิยมจงึไม่พอใจกบัอะไรกต็าม “คน, วตัถ,ุ เหตุการณ์” ซึ่งกระทบต่อการ

คงอยู่ในสภาพเดมิ 
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ประการท่ีสอง  นักอนุรกัษ์นิยมเชื่อว่ามนุษยม์คีวามไม่ดีในตนเองตัง้แต่กาํเนิด 

โดยอ้างว่าการมีสภาวะซึ่งฝงัแน่นอยู่ในจิตทําให้เกิดการสู้รบ การสงครามและการทําผิด

ร้ายแรงต่าง ๆ คอื แนวคดิ “มองโลกแง่ร้าย” (pessionistic) ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดหรอื

ความเชื่อของนักเสรีนิยมซึ่งเป็นแบบ “มองโลกแง่ดี” (optimistic) เมื่อมองมนุษย์ว่ามี

ธรรมชาติอนัชัว่ร้าย นักอนุรกัษ์นิยมยอ่มมทีศันคตวิ่าสมควรควบคุมมนุษยโ์ดยการใชว้ธิกีาร

ลงโทษ โดยอา้งวา่จะทาํใหห้ลาบจาํ แต่แนวคดิของฝา่ยเสรนิียมจะแตกต่างออกไป กล่าวคอื ถอื

ว่าการกระทําผดิไม่ใช่เกดิขึน้จากความชัว่รา้ยใน “สนัดาน” ของมนุษยอ์ย่างเดยีว แต่เป็น

เพราะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มหรอืสภาพครอบครวั สภาพทางการศกึษา สภาพ

ทางเศรษฐกจิและสภาพทางการเมอืงดว้ย 

ประการท่ีสาม นักอนุรกัษ์นิยมเหน็ความสําคญัของการผ่านประสบการณ์มามาก ดงั

ตวัอย่างทีคุ่น้หูว่า “ตามผู้ใหญ่หมาไม่กดั” หรอืควรเชื่อฟงัผู ้“อาบน้ําร้อนมาก่อน”  “การ

เน้นประสบการณ์มากกว่าการใช้เหตุผล” มิใช่หมายความว่าเป็นผู้ท่ีขาดเหตุผล 

(irrational) เหตุผลยอ่มมคีวามสาํคญั แต่ไมค่วรเป็นเหตุผลซึง่องิทฤษฎทีีไ่กลตวัหรอืมลีกัษณะ

เพอ้ฝนั นกัอนุรกัษ์นิยมมกัไมค่อ่ยไวใ้จนกัวชิาการหรอืนกัวางแผน ซึง่อา้งทฤษฎสีงู ๆ หรอือา้ง

วา่ไดท้าํสาํเรจ็มาแลว้โดยยกตวัอยา่งกรณีของประเทศซึง่แตกต่างในลําดบัขัน้แหง่ความเจรญิทาง

เศรษฐกจิและประวตัคิวามเป็นมานักอนุรกัษ์-นิยมมกัทําตนเป็น “คนคิดช้า” คอืไม่กระโดด

เข้าร่วมวงไพบูลยก์บัข้อเสนอแนะหรือหลกัการซ่ึงด ู“สมเหตุสมผล” และ “น่าเป็นไปได”้ 

ในเชิงวิชาการ (คือ ในทางทฤษฎีและในทางด้านวิชาการปฏิบัติอย่างที่เรียกกันว่า “ตาม

เทคนิค”—technical) แต่ยงัไมเ่คยมกีารทดลองปฏบิตัใินสภาวะทีค่ลา้ยคลงึกนั  ตวัอย่าง คอื 

นักอนุรกัษ์นิยมมกัไม่เหน็ด้วยกบัขอ้เสนอใหม้กีารสรา้งทางรถไฟหรอืรถรางใตด้นิ แมว้ศิวกร

บางคนอาจกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทําได ้(ทางเทคนิค) และมกีารทําเช่นนัน้ในประเทศอื่น ๆ เช่น 

ญี่ปุ่น เกาหล ีฮ่องกง และสงิคโปร ์ โดยสรปุนักอนุรกัษ์นิยมเป็นผูท้ีร่ะมดัระวงัเพราะคํานึงถงึ

ประสบการณ์ ดงันัน้ จงึไมพ่รอ้มทีจ่ะสนบัสนุนโครงการหรอืขอ้เสนอซึง่เป็นเรือ่งใหญ่มโหฬาร 

ประการท่ีส่ี  นักอนุรกัษ์นิยมไม่ขดัขอ้งหากการเปลี่ยนแปลงไม่ไดเ้ป็นไปอย่างรุนแรง

และฉับพลันเกินไป การเปลี่ยนแปลงพอจะรบัได้แม้จะกระเทือนสภาพเดิมอย่างมาก นัก

อนุรกัษ์นิยมเอดมนัต์ เบอรก์ ต่อต้านการปฏิวติัใหญ่ในฝรัง่เศส แต่ไดแ้สดงความคดิเหน็

สนับสนุนการเรยีกร้องของผู้ตัง้รกรากในอเมริกา (colonists) ที่จะมสีทิธิและเสรภีาพอนั

หมายถงึ การเรยีกรอ้งใหม้อีสิรภาพ เบอรก์สนบัสนุนการปฏวิตัอิเมรกินั เพราะเหน็ว่าทาํไปโดย

มุง่ทีจ่ะธาํรงไวซ้ึง่สทิธเิสรภีาพของบุคคล 
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ประการท่ีห้า นักอนุรกัษ์นิยมถอืว่าความเสมอภาคเป็นอนัตรายต่อเสรีภาพ เมื่อ

ทุกคนมีความเสมอภาคแล้วย่อมสามารถใช้ “เสียงส่วนใหญ่” หรือเสียงข้างมากให้เป็น

ประโยชน์ในการจํากดัเสรภีาพของบุคคลอื่นได ้แอเลก็ซิส เดอ ทอคเกอวิลย ์นักวเิคราะห์

สงัคมชาวฝรัง่เศสไดเ้ขยีนเตอืนใหร้ะมดัระวงัสภาวะทีเ่รยีกว่า “ทรราชยข์องเสียงข้างมาก” 

(tyranny of the majority) อนัเกดิขึน้จากระบบแหง่ความเสมอภาค คอื “1 คน 1 เสียง” (one 

man one vote) ระบบ 1 คน 1 เสยีง 

ความเสมอภาคใน “เชิงจาํนวน” ย่อมไม่มกีารพจิารณาในเชงิความแตกต่างแห่ง 1) 

อาย ุ2) ภูมหิลงัของครอบครวั 3) ระดบัการศกึษา 4) ฐานะทางเศรษฐกจิ 5) ระยะเวลาแหง่การ

ประกอบอาชพี 6) ประสบการณ์แหง่การทาํงานในดา้นและระดบัต่าง ๆ  

เมื่อตดัขอ้พจิารณาในเรื่องเหล่านัน้ออกไปแลว้ นักอนุรกัษ์นิยมถอืว่าเป็นการทาํผิด

อย่างมหนัต์ เพราะจะทําให้น้ําหนักแห่งคะแนนเสยีงเท่ากนัโดยยดึ “ความเป็นคนในเชิง

จาํนวน” เป็นเกณฑแ์ต่อยา่งเดยีวเท่านัน้ แนวคดิซึง่ไมเ่น้นความเสมอภาคน้ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ

“เสรีประชาธิปไตย” อยู่บา้ง อย่างไรกต็าม ปรากฏว่าบางคนแมจ้ะไดช้ื่อว่าเป็นนักอนุรกัษ์

นิยมกย็งัมบีทบาทในการขยายฐานประชาธิปไตย ตวัอย่างได้แก่ เบนจามิน ดิสราเอลลิ 

(Benjamin Disraeli) ในขณะทีเ่ป็นนายกรฐัมนตรีองักฤษไดส้นบัสนุนการใหส้ทิธอิอกเสยีง

เลอืกตัง้แก่ชนชัน้กรรมาชีพเป็นจาํนวนมากในปี ค.ศ.1867 

ประการท่ีหก นักอนุรกัษ์นิยมไม่เหน็ด้วยกบัการมคีวามเหมือนกนั (uniformity) 

หรอื “ความเป็นสากล” (universality) ถอืวา่แต่ละประเทศยอ่มมปีระวตัคิวามเป็นมาแตกต่าง

กนั การจะไปบงัคบัใชม้าตรฐานเดยีวกนัย่อมไม่สมควรอย่างยิง่ ตวัอย่าง คอื แนวคดิที่ว่าไม่

สมควรอา้งหลกัการเดยีวกนั เช่น ในบางประเทศอาจมปีระวตัคิวามเป็นมาและวฒันธรรมอนัไม่

สนบัสนุนการมบีทบาททางการเมอืงของสตร ีในกรณเีชน่นัน้นกัอนุรกัษ์นิยมกไ็มข่ดัขอ้ง 

ประการท่ีเจด็ นักอนุรกัษ์นิยมมกัสนับสนุนฝ่ายรฐับาล ทัง้น้ีเพราะเหน็ว่าเป็นผู้

พทิกัษ์ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและเสถยีรภาพ 

ลกัษณะ 7 ประการน้ีเป็นแนวกวา้ง ๆ เชิงสงัคมจิตวิทยาของอนุรกัษ์นิยม  ซึ่งมี

มาตัง้แต่อดีตจนปจัจุบันหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนักอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะใน

สหรฐัอเมรกิาประมาณ 50 ปีมาแลว้) สนับสนุนเศรษฐกจิแบบนายทุน แต่มคีวามเอนเอยีงเหน็

ด้วยกับ “เศรษฐกิจแบบผสม” และไม่ส่งเสริมนโยบายแบบรฐัสวสัดิการ (welfare 

state) 
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ทรรศนะท่ีสอง : การแบ่งอนุรกัษ์นิยมออกเป็น 3 มิติ ผูเ้รยีบเรยีงปทานุกรมว่า

ดว้ยความ คดิทางการเมอืง (Roger Scruton, A Dictionary of Political Thought, London: 

Pan Books, 1983, pp.90-91.) แบ่งอนุรกัษ์นิยมออกเป็น 3 มติ ิไดแ้ก่ ว่าดว้ย 1) ทศันคตต่ิอ

สงัคม 2) อุดมคตใินเรือ่งการเมือง การปกครอง และ 3) การปฏิบติัทางการเมือง 

ประการแรก นักอนุรกัษ์นิยมเหน็ประโยชน์ของการรวมตวักนัขึน้เป็นสงัคมและสงัคม

การ เมือง เพราะแม้ว่าสภาพอาจจะยงัไม่สมบูรณ์ คอื มขีอ้บกพร่องนานาประการ แต่ก็ยงั

ดกีว่าการไมม่สีงัคม นกัอนุรกัษ์นิยมมกัเหน็เช่นเดยีวกบั ธอมสั ฮอบส ์นกัปรชัญาชาวองักฤษ

ซึ่งถือว่าก่อนที่จะมีสงัคมในรูปของรฐันัน้ มนุษย์แสดงนิสยัหรือธรรมชาติเดิมอนัชัว่ร้ายให้

ปรากฏ ซึง่ทาํใหช้วีติคนยคุก่อนมสีญัญาประชาคมมลีกัษณะแหง่ความเป็นอนารยะ มคีวามปา่

เถื่อน ดงันัน้ เมื่อสงัคมเกดิขึน้ นักอนุรกัษ์นิยมเหน็ว่าสมควรทะนุถนอมรกัษาไว้ โดยเฉพาะ

ขนบธรรมเนียมประเพณต่ีาง ๆ รวมทัง้สถาบนัศาสนา 

ประการท่ีสอง นักอนุรกัษ์นิยมสนับสนุนใหม้สีถาบนัเพื่อสนองตอบต่อความจําเป็น   

ต่าง ๆ ของชาต ิกล่าวคอื สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมและค่านิยมของชาต ินักอนุรกัษ์นิยม

ไม่สนับสนุนให้ร ัฐบาลสร้างองค์การหรือหน่วยงานโดยอาศัยหลักการเชิงนามธรรม 

(abstract principle) หรอืตามทฤษฎี  ทัง้น้ีเพราะต้องการใหส้ถาบนัการเมอืงสอดคล้องกบั

สภาวการณ์ของสงัคมและวฒันธรรม การนําแบบอย่างมาจากทีอ่ื่น หรอืจากความคดิเชงิทฤษฎี

ลว้น ๆ ยอ่มไมเ่ป็นผลด ีการคาํนึงถงึ “กาละ และ เทศะ” สาํคญัยิง่   

ประการท่ีสาม  แนวอนุรักษ์นิยมวางนโยบายตามหลัก “เล็งผลปฏิบัติ” 

(pragmatic) คือ ทําในสิ่ง“ท่ีพอจะกระทําได้” ไม่มีการตัง้เป้าหมายไว้อย่างสูงส่งเกิน

ความสามารถทีจ่ะบรรลุได ้และเขา้กบัธรรมชาตขิองมนุษย ์สนบัสนุนหลกัการในเรื่องทรพัยสิ์น

ส่วนตวั (private property) นกัอนุรกัษ์นิยมจงึย่อมไม่เหน็ด้วยกบัการทีร่ฐัจะยดึเอาทรพัยส์นิ

เป็นของรฐั เช่น ในทฤษฎกีารเมอืงแบบคอมมวินิสต์ นักอนุรกัษ์นิยมมกัสนับสนุนการค้าเสรี 

และไมส่นบัสนุนใหร้ฐับาลมบีทบาทมาก  (ถงึขัน้เขา้ดาํเนินการเองเป็นสว่นใหญ่) ทางเศรษฐกจิ

และสงัคม 

27.  พรรคการเมืองแนวอนุรกัษ์นิยม 

พรรคการเมอืงแนวอนุรกัษ์นิยม มปีรากฏเด่นชดัใน  1) สหราชองักฤษ  2) แคนาดา 

3) บางประเทศในเครือจกัรภพ (Commonwealth) และในประเทศซึ่งมกีารปกครองแบบ

พระมหา กษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญ (constitutional monarchies)  
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ในประเทศองักฤษพรรคคอนเซอรเ์วติฟ (Conservative Party) เป็นพรรครฐับาลใน

ยคุรว่มสมยั (มมีารก์าเรท แธชเชอร ์เป็นหวัหน้าพรรคและหวัหน้ารฐับาล เป็นเวลาประมาณ 11 

ปี และตามมาดว้ยจอหน์ เมเจอร)์  

  (Scruton, op.cit., pp.91-92.)  

ในแคนาดาเตมิคุณศพัทข์า้งหน้า เพื่อใหม้ภีาพพจน์ว่า แมจ้ะมชีื่อทํานองว่าเป็นแบบ

หัวเก่า แต่ก็ยังเป็นแบบก้าวหน้า คือ  พรรคอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า  (Progressive 

Conservatives)  

พรรคคอนเซอรเ์วตฟิหรอือนุรกัษ์ในองักฤษสมยัหน่ึงเคยสนิทสนมกบั Conservative 

and Unionist Party เพราะไดเ้คยรว่มมอืใกลช้ดิกบัสหภาพเสรีนิยม (Liberal Unionists) 

ซึ่งสนับสนุนการรวม (Union) สกอตแลนด์และไอรแ์ลนด์เขา้เป็นประเทศองักฤษอย่างที่

รูจ้กักนัทุกวนัน้ี พรรคอนุรกัษ์นิยมขององักฤษสนับสนุน 1) การปฏิรปูแบบช้า ๆ (slow 

reform) 2) การประนีประนอม (conciliation) ซึง่เป็นวธิกีารเพือ่หาทางออกสาํหรบัขอ้พพิาท

โดยมคีณะกรรมาธิการศึกษาขอ้มูล (Commission of Inquiry) โดยเสนอขอ้แนะนํา 

(recommendations) และมกีารปฏบิตัติาม โดยไมม่กีารตดัสนิแบบคาํพพิากษา(วธิกีารประนอม

ขอ้พพิาทน้ีมใีนกฎหมายองักฤษในรปูของ Conciliation Act 1896. Cf. Ibid., p.85.) 3) 

เศรษฐกจิแบบผสมระหวา่งเปิดเสรกีบัรฐัควบคุม 4) การธาํรงไวซ้ึง่ระบบลดหลัน่ (hierarchical 

institutions) และระบบรฐัสภา ระบบลดหลัน่หมายถึงการมคีวามแตกต่างในเรื่องฐานะหรอื

สถานภาพบางอยา่ง 

พรรคคอนเซอรเ์วติฟขององักฤษมคีวามเป็นมาสบืเน่ืองต่อจาก “กลุ่มทอรี” 

(Tory faction) ซึ่งมมีาก่อนหน้านัน้นานแล้ว ดงันัน้ ศพัท์ Toryism จงึอาจใช้แทนคําว่า 

“อนุรกัษ์นิยม” ไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ แต่หากใชเ้ฉพาะเจาะจงลงไปยอ่มหมายถงึ นโยบายกลุ่มทอ

ร่ียคุเก่า 

28.  ลทัธิเสรีนิยม 

ลทัธิอนุรกัษ์นิยมมบีทบาทสาํคญัเริม่ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 โดยผลงานของเอด็มนัด ์

เบอร์ก นักการเมืองชาวองักฤษ ลัทธิเสรีนิยมมีจุดเริ่มต้นสําคญัในศตวรรษที่ 17 โดยนัก

ปรชัญาชาวองักฤษชื่อ จอห์น ล้อค (John Locke) ทัง้น้ีโดยสบืเน่ืองจากทฤษฎีสญัญา

ประชาคม แนวคดิของลอ้คและของนกัทฤษฎอีื่น ๆ ซึง่รวมกนัแลว้เรยีกว่า “เสรีนิยมแบบต้น

ตาํรบั” หรอื “เสรีนิยมแบบคลาสสิก” (classical liberalism) ประกอบด้วยหลกัการ 8 
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ประการ (Levine, op.cit., pp.70-72.) ไดแ้ก่ 1) เสรภีาพของปจัเจกชน 2) มนุษยโ์ดยธรรมชาติ

เป็นคนด ี3) การแก้ปญัหาโดยใชห้ลกัเหตุผล 4) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทศิทางแห่ง

ความกา้วหน้า 5) ความเสมอภาคแหง่โอกาส 6) มนุษยเ์หมอืนกนัทุกแหง่ 7) การมรีฐับาลเป็น

ขอ้จาํเป็นแมจ้ะไมใ่ชส่ิง่ทีน่่าพสิมยั 8) เศรษฐกจิแบบเสร ี

เสรีภาพของปัจเจกชน ลทัธเิสรนีิยมใหค้วามสาํคญักบัเสรีภาพของปจัเจกชนคอื

แต่ละคนเรื่องการเมอืง เศรษฐกจิศาสนา  แต่ใหจ้าํกดับทบาทและอาํนาจรฐั องคก์าร ศาสนา 

และกองทพัซึ่งอาจทําให้เกิดการกระทบกระเทือนเสรภีาพ การเน้นยํา้เรื ่องเสรีภาพของ

ปจัเจกชนนี้ชดัเจนยิง่ ในขอ้เขยีนในศตวรรษที่ 19 ของนักปรชัญาองักฤษ จอห์น สจวร์ต 

มิลล ์(John Stuart Mill, 1806-73) มลิลถ์อืว่ารฐัไม่มีสิทธ์ิท่ีจะปิดปากปัจเจกชน แมผู้น้ัน้จะ

เป็นผูท้ีม่เีสยีงน้อยทีสุ่ด คอื กระแสเสียงเดียวซ่ึงเหน็แตกต่างจากผูอ่ื้น จอหน์ สจวรต์ มิลล์

สนับสนุนสทิธสิตรเีป็นนักเสรนิียมผู้ต่อสู้หรือสิทธิสตรี (liberal, feminist—เฟมมินนิสต์) 

เขาเขยีนหนงัสอืชื่อ การกดข่ีสตรี (The Subjection of Women, 1869) (Iain Mclean and 

Alistair Mcmillan, eds. The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University 

press, 2003, p.350.) 

มนุษย์โดยธรรมชาติเป็นคนดี  ตามทฤษฎีสญัญาประชาคมของจอห์น ล้อค ใน

สภาวะแห่งธรรมชาตยิุคเก่าก่อนมนุษยอ์ยู่แบบไม่มปีญัหาอะไรมาก  ทีข่าด คอื ความสะดวก

ในการอยู่รว่มกนั  จงึไดท้าํ “สญัญา” เพือ่ตัง้รฐัขึน้มา   

หลกัเหตุผล  ผูม้แีนวคดิเสรนิียมตระหนักดวี่ามปีญัหานานาประการในโลก ทัง้เรื่อง

ปจัจยั 4 และปญัหาอื่น ๆ แต่มไิดอ้า้งงา่ย ๆ ว่ามนุษยม์ธีรรมชาตแิหง่การเป็นคนเลว หากเป็น

เช่นนัน้ยอ่มเป็นการปิดทางแห่งการแกไ้ข  นกัเสรนิียมมองว่าบรรดาปญัหาเหล่านัน้สามารถแกไ้ข

ได ้ โดยใชห้ลกัเหตุผลดว้ยการพจิารณาถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิซึง่ผลสุดทา้ยมกัจะเกีย่วขอ้งกบัการ

ขาดความรู้ ขาดความเขา้ใจและขาดการศกึษา การมองเหตุผลทํานองดงักล่าวย่อมสามารถ

นําไปสู่การแก้ไขเยยีวยาปญัหาต่าง ๆ ได้ ในภายหลงั ดงันัน้  จะเหน็ว่านักเสรีนิยมใหค้วาม

สนใจกบัการศกึษาแบบกวา้ง ๆ อยา่งทีเ่รยีกวา่ “ศิลปศาสตรศึ์กษา” (liberal education) เพื่อ

ความเจรญิแห่งสตปิญัญาเพื่อทีจ่ะใชเ้หตุผลไดถู้กตอ้ง นักเสรนิียมไม่ทกึทกัว่าปญัหาเกดิขึน้

เพราะมนุษยม์สีนัดานไมด่ ีแต่เหน็ว่าเป็นเพราะขาดความรูแ้ละอกีสาเหตุหน่ึงเป็นเพราะสภาวะ

ทางสงัคมเป็นปจัจยัสาํคญัทางเศรษฐกจิและอื่น ๆ ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิอาชญากรรม  

เช่ือในความก้าวหน้า  นกัเสรนิียมมทีศันคตเิชงิสุทรรศนียว์่า โลกอนาคตอาจทําให้

ดขีึน้ไดด้ว้ยการกล้าเปล่ียนแปลง นักเสรนิียมไม่ติดเกาะอยู่กบัค่านิยมหรือสภาพการณ์ 
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เดิม นักเสรนิียมกล้าเปลีย่นแปลงโดยใชเ้หตุผลและตอ้งไมใ่ชว้ธิ ีการรนุแรง 

ความเสมอภาคในโอกาส  ในศตวรรษที ่19 นักเสรนิียมยงัไม่ “ใจกว้างมากพอ” 

หรอืยงั “ไม่ไปไกลมาก” ที่จะสนับสนุนใหม้สิีทธิออกเสียงทัว่กนัหมดในหมู่พลเมือง 

(universal suffrage) สทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ของสตรอีเมรกินั ยงัไม่มกีฎหมายรบัรอง

จนกระทัง่ปี ค.ศ.1920 คอื 2 ปีภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 แต่นักเสรนิียมยุคนัน้ใหก้าร

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาส (equality of opportunity) 

หลกัสากลนิยม นกัเสรนิียมแบบแคลสสกิหรอืตน้ตํารบัเหน็วา่คุณคา่หรอืคา่นิยมบาง                

อย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กบัประเทศใดประเทศหน่ึง แต่เป็นเรื่องที่จะต้องมเีป็นสากล ตวัอย่าง ได้แก่ 

“สิทธิของมนุษย”์ หรอื “สิทธิมนุษยชน” (rights of man) 

การมีรฐับาล นักเสรนิียมเทดิทูนเสรีภาพของปจัเจกชน  แต่ยอมรบัว่า อาํนาจรฐั

เป็นของจาํเป็นแต่ภายในขอบเขต 

29.  การเปล่ียนแปลงบางประการในลทัธิเสรีนิยม 

เทา่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 7 ขอ้ เป็นความพยายามระบุลกัษณะกวา้ง ๆ ของเสรนิียมทัง้ใน

แนวคดิเดมิ (เสรนิียมแนวเก่า, เสรนิียมตามตํารบั, เสรนิียมแบบคลาสสกิ) และแนวคดิใหม่ คอื 

เสรีนิยมในยุคปัจจบุนั มขีอ้แตกต่างบางประการระหว่างเสรนิียมแบบเดมิ (หรอืแนวเก่า) กบั

แนวปจัจุบนั ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

ประเภทท่ี 1 : เสรีนิยมแบบเก่า (สมยัต้นศตวรรษท่ี 19) เสรนิียมแบบเก่าเน้นเสรี 

ภาพของเอกชนอยา่งสงูสุด เสรนิียมในต้นศตวรรษท่ี 19 ไม่ตอ้งการใหร้ฐับาลเขา้ไปยุ่งเกีย่ว

หรอืให้ความช่วยเหลอืในกิจการของเอกชนโดยไม่จําเป็น ลทัธเิสรนิียมแบบเก่าต้องการให้

รฐับาลมอีํานาจภายในขอบเขตจงึสนบัสนุนใหม้กีารควบคมุซ่ึงกนัและกนัหลายทอด เช่น 1) 

ใหฝ้า่ยนิตบิญัญตัคุิมฝา่ยบรหิาร 2) ใหฝ้า่ยบรหิารควบคุมฝา่ยนิตบิญัญตั ิ(บางสว่น) 3) ใหฝ้า่ย

ตุลาการถูกควบคุมบางสว่น และศาลมบีทบาทในการควบคุมฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ลทัธิเสรีนิยม

แนวเก่าเป็นรากฐานแห่งความเชื่อประชาธปิไตย เพราะประชาธิปไตยเน้นเรื่องตวับุคคล

มากกวา่รฐั 

ประเภทท่ี 2 : เสรีนิยมใหม่ (ศตวรรษท่ี 20) ววิฒันาการกลายเป็นเสรีนิยมใหม่ใน

ศตวรรษท่ี 20  เสรนิียมใหม่ห่วงในเรื่องสทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล แต่เปล่ียนแนวคิดบ้าง คอื 

ไม่รงัเกยีจทีจ่ะใหร้ฐับาลมีบทบาทในการคุ้มครองผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคคล เสรนิียม

ใหมไ่มถ่อืว่ารฐับาลเป็นศตัรขูองเอกชนหรอืปจัเจกชน เสรีนิยมใหม่มกัยอมรบัทศันะ “ปฏิบติั
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นิยม” หรอื “เลง็ผลปฏิบติั”(pragmatism) คอืยดืหยุ่นเพื่อใหส้ามารถลงมอืกระทําได ้ไม่ยดึ

มัน่กบัอุดมการณ์หน่ึงจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หากเหน็ว่าสทิธซิึ่งเคยเชื่อถอืใช้การไม่ได้เมื่อ

ทดลองปฏบิตัิตามดูก็พรอ้มที่จะเปลี่ยน แปลงทศันคติหรอืความเหน็ เพื่อใหเ้กดิผลดใีนทาง

ปฏบิตั ิเสรนิียมใหมท่ีใ่ชใ้นความหมายน้ีตรงกบัรากศพัท ์“เสรี” (ลบิร,์ libre ในภาษาฝรัง่เศส) 

คอื ไม่มอุีปาทาน “ตดิ” อยู่กบัของเดมิหรอืสภาพที่เป็นอยู่แล้ว เสรีนิยมใหม่เอนเอยีงทาง

สงัคมนิยมประชาธิปไตย (democratic socialism) คอื ยอมใหร้ฐับาลเขา้มามสี่วนใน

กิจกรรมบางอย่าง  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการ

ไปรษณีย ์การขนส่ง การประปา การไฟฟ้า เหน็ควรใหร้ฐัวางมาตรการควบคุมอย่างใกลช้ดิใน

เรือ่งมาตรฐานสนิคา้ การกาํหนดคา่แรงงาน และสภาพของการทาํงาน เป็นตน้  

อาจกล่าวโดยสรุป ลทัธิเสรีนิยมเก่า (มีอิทธิพลมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 19)        

มแีนวโน้มไปทางปจัเจกชนนิยม หรอืเอกชนนิยม ลทัธิเสรีนิยมใหม่ (ศตวรรษที ่20) เอนเอยีง

ไปทาง “ส่วนรวมนิยม” (collectivism) คือ การให้รฐัหรือสงัคมมีบทบาทในการควบคุม

พฤตกิรรมของมนุษย ์ 

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจและเสรีนิยมนอกเหนือเรื่องทางเศรษฐกิจมกีารแยกประเภท 

“เสรนิียม” อกีแบบหน่ึง นกัสงัคมวทิยาทางการเมอืงทีม่ชีื่อมากของสหรฐัอเมรกิาชื่อเซยม์ูร ์ มาร์

ติน ลิปเส็ท แบ่งเสรนิียมออกเป็นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ และเสรีนิยมท่ีไม่ใช่เรื่องทาง

เศรษฐกิจ 

ประการแรก เสรีนิยมในเรื่องทางเศรษฐกิจ (economic liberalism) เหน็ว่า

รฐับาลควรสงเคราะห์ประชาชนในเรื่องท่ีเก่ียวกบัเรื่องปากท้องและสวสัดิการโดยทัว่ไป 

เชน่ 1) ใหม้กีารประกนัสขุภาพ คอื เมือ่ปว่ยกไ็ดร้บัการรกัษาโดยไมต่อ้งเสยีค่าบรกิารหรอืเสยี

แต่เพยีงเลก็น้อย 2) มกีารจา่ยเงนิทดแทนเม่ือตกงาน (การประกนัการว่างงาน)  3) สนบัสนุน

ใหช้นชัน้กรรมาชพีไดร้ายได้สูงขึ้น และสนับสนุนองคก์ารกรรมกร 4) ใหเ้กบ็ภาษีท่ีแตกต่าง

กนัมากระหว่างคนจนกบัคนรวย คอื ใหค้นรวยเสยีในอตัราสงูกว่าของคนจน (เกบ็ภาษีแบบ

ก้าวหน้าหรอืภาษีเสริม) ผลการวจิยัพบว่า ผู้มีรายได้น้อยหรือมีการศึกษาน้อยสนับสนุน

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจมาก ทัง้น้ีเพราะไดป้ระโยชน์โดยตรง 

ประการท่ีสอง เสรีนิยมในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรง(non-economic 

liberalism) เสรนิียมประเภทน้ีตรงกบัรากศพัท์ของคําว่าเสรทีี่แปลว่าเป็นอสิระ ไม่ผูกพนักบั

อุปาทานหรอืการมอีคติ รายละเอยีดมดีงัน้ี  

1) มใีจกวา้ง  
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2) สนบัสนุนสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  

3) ไมห่ลงในหมูพ่รรคพวกพอ้ง  

4) ไมเ่ป็นนกัชาตนิิยมจนเกนิขอบเขต  

5) ไมห่ลงงมงายในลทัธศิาสนา  

6) ไมนิ่ยมวธิรีนุแรง  

7) เหน็ความดงีามของชาติอื่น ๆ บ้าง ดว้ยการคบหาสมาคมและไม่พยายามทําให้

ชาตขิองตนโดดเดีย่ว หรอืถูกทาํใหโ้ดดเดีย่ว  

8) การสนบัสนุนองคก์ารระหวา่งประเทศ ฯลฯ ผลการวิจยัพบว่า ผูมี้การศึกษาหรือ

ผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดี มกัมีทศันคติของเสรีนิยมประเภทน้ี 

30.  บทสรปุ 

ความคิดทางการเมืองเป็นเรื่องนามธรรม แต่กระทบต่อรปูธรรมแห่งการประพฤติ

ปฏบิตัใินโลกแหง่ความเป็นจรงิ คอื มผีลต่อพฤตกิรรมทางการเมอืงซึง่ปรากฏออกมาในรปูของ

การจดัองคก์ารทางการเมอืง รปูแบบการเมอืง การปกครอง นโยบายของรฐั และพรรคการเมอืง 

รวมทัง้การมสีว่นของราษฎรในทางการเมอืง 

ความคิดทางการเมืองอาจเกี่ยวโยงกบั 1) มโนทศัน์ 2) อดุมการณ์การเมือง 3) 

ทฤษฎ ีและ 4) ปรชัญาทางการเมอืง ทัง้น้ี ความหลากหลายแห่งแนวคดิในรปูของอุดมการณ์ 

ทฤษฎแีละปรชัญาการเมอืงมมีากแต่อาจแยกออกเป็นแบบซ้ายและขวา ซึ่งบทน้ีกล่าวถงึอรฐั

นิยม คอมมวินิสต์ ฟาสซสิต์ อนุรกัษ์นิยม และเสรนิียม สําหรบัเรื่องประชาธปิไตยมอียู่ในบท

อื่นอยูแ่ลว้ 

31.  อ้างอิงเพ่ิมเติม 
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32.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) รากศพัทเ์ดมิของ “ทฤษฎ”ี ในภาษากรกีมคีวามหมายอะไรบา้ง 

2) idea กบั concept ต่างกนัอยา่งไร 

3) ศพัท ์ideology บญัญตัโิดยนกัคดิชาตใิดและมุง่ใหม้คีวามหมายอยา่งไร 

4) ทรรศนะของจกัรพรรดนิโปเลยีนเกีย่วกบัอุดมการณ์เป็นอยา่งไร 

5) Slogan กบั Love of Wisdom หมายถงึอะไร 

6) คํากล่าวที่ว่าปรชัญายุคหลงั ๆ เป็นเพยีง “เชิงอรรถ” ของนักคดิกรกีโบราณผู้

หน่ึงทา่นผูน้ัน้คอืใคร 

7) “ทวนิยั” คอือะไร 

8) จงอธบิายสาเหตุทีม่กีารแบ่งอุดมการณ์ออกเป็นซา้ยและขวา 

9) วตัถุนิยมเชงิวภิาษ คอือะไร 

10) thesis antithesis, synthesis แตกต่างกนัอยา่งไร 

11) การปฏิวติัใหญ่ในรสัเซียมผีลอยา่งไรในเชงิอุดมการณ์ 

12) แนวคดิเกีย่วกบัคอมมนู คิบบทุซ ์เป็นอยา่งไร 

13) แนวคดิของ เหมา เจอ๋ ตงุ กบั เต้ิง เส่ียว ผิง แตกต่างกนัอยา่งไร 

14) อธบิายสาเหตุทีชุ่มชนคิบบทุซส์ง่เสรมิศนูยเ์ลีย้งเดก็ 

15) ผูส้นบัสนุนลทัธฟิาสซสิตไ์ดแ้ก่ ผูใ้ดบา้ง  และลทัธฟิาสซสิตม์จุีดเดน่  ไดแ้ก่อะไร 

16) Führerprinzip คอือะไร  เกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัฮติเลอรแ์ละชารล์ ีแชปลนิ 

17) จงอธบิาย 3k’s 

18) Il Duce คอือะไร หรอืใคร 

19) บคุลิกภาพแบบอาํนาจนิยม เป็นอยา่งไร 

20) “ผูซ้ึ่งมคีวามเชื่อว่าไม่ควรทําอะไรใหม่ขึน้เป็นครัง้แรก” หมายถงึผูย้ดึอุดมการณ์

ประเภทใด 

21) ระบุลกัษณะของอนุรกัษ์นิยมมา 3 ลกัษณะ และแตกต่างจากอนุรกัษ์ธรรมชาติ

อยา่งไร 

22) ระบบหรอืแนวคดิ 1 คน 1 เสยีง หมายถงึอะไร 

23) นักอนุรกัษ์นิยมกบัฮอบส์เกี่ยวกนัอย่างไร  และเกี่ยวโยงถงึ “ทรราชยข์องเสยีง

ขา้งมาก” อยา่งไร 
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24) อนุรกัษ์นิยมในมติิที่ว่าด้วยการปฏิบตัิทางการเมอืงเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะ

เกีย่วกบัระบบ 1 คน 1 เสยีงอยา่งไร 

25) นโยบายของพรรคอนุรกัษ์นิยมขององักฤษเป็นอยา่งไร 

26) ระบุลกัษณะเสรีนิยมแบบแคลสสกิมา 3 ขอ้ 

27) ศลิปศาสตรศ์กึษาเกีย่วกบัลทัธิเสรีนิยมอยา่งไร 

28) เสรนิียมแนวเก่ากบัแนวใหม่ต่างกนัอยา่งไร 

29) จงอธบิายอิทธิพลของความคิดทางการเมอืงโดยยกตวัอย่างการปฏิวติัใหญ่ใน

ฝรัง่เศส 

30) ลทัธแิละการปฏบิตัิเกี่ยวกบัคอมมวินิสต์ในอดตีสหภาพโซเวยีตและจนีต่างกนั

อยา่งไร 

 

 
            

 

 

“No iron chain, or outward force on amy kind, could ever compel the soul 

of man to belive or to disbelieve.” 

            Heroes and Hero-Worship 

              Thomas Carlyle (1975-1881) Scpttish 

      historian, critic, Sociological writen  

      of. George Seldes, comp. The Great 

      Quotations. Secaucus, N.J.: Citadel 

  Press, 1983, p.142. 

“การจองจาํดว้ยโซ่ตรวนหรอืการใชพ้ละกาํลงัใด ๆ ไมอ่าจฝืนใจใหค้นเชื่ออะไร

หรอืไมเ่ชื่ออะไรได”้ 

        ธอมสั คารไ์ลย ์

        นกัประวตัศิาสตรส์กอต นกัวจิารณ์ 

        และนกัเขยีนทางสงัคมวทิยาในหนงัสอืชื่อ 

    “วีรชนและการเคารพบชูาวีรชน” 
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