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หน่วยที่  1
การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมือง

และความคิดทางการเมือง
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

ชื่อ	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิศาล	มุกดารัศม	ี

วุฒ	ิ ร.บ.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ม.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ด.	(การเมืองการปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	1
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1-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 1

การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมือง

และความคิดทางการเมือง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	1.1		 	ความหมาย	ความส�าคญั	ทีม่าและสถานะของการศึกษาแนวทางปรชัญาการเมือง

และความคิดทางการเมือง

	 1.1.1		ความหมาย	ความส�าคัญ	ทีม่าและสถานะของการศึกษาแนวทางปรชัญาการเมือง

	 1.1.2			ความหมาย	ความส�าคัญ	ที่มาและสถานะของการศึกษาแนวทางความคิดทาง 

การเมือง

	 1.1.3		นัยและความแตกต่างในการศึกษาปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมือง

ตอนที่	1.2		 รูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

	 1.2.1		รูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

	 1.2.2		รูปแบบและวิธีการศึกษาทางความคิดทางการเมือง

ตอนที่	1.3		 การวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

	 1.3.1		ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมือง

	 1.3.2		ตัวอย่างการวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง

ตอนที่	1.4		 	พฒันาการและแนวโน้มการศกึษาทางปรชัญาการเมอืงและความคดิทางการเมอืง

ในไทย

	 1.4.1		พัฒนาการของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย

	 1.4.2		กรณีของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย

	 1.4.3		แนวโน้มของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย	

แนวคิด
1.	 		ปรัชญาการเมืองให้ความส�าคัญกับการแสวงหาความจริงของสรรพสิ่งทางการเมือง	

เป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานคติว่าผลงานของนักปรัชญาการเมืองเป็นองค์ความรู้ที่เป็น

ความจริงแท้	คงความเป็นอมตะแม้ว่าจะด�าเนินผ่านยุคสมัย	สถานที่และผู้คน	ขณะที่การ

ศึกษาความคิดทางการเมืองมีความเช่ือว่าผลงานของนักปรัชญาการเมืองเป็นเพียงแค่

ความพยายามของการแสวงหาค�าตอบให้แก่ปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองในช่วง 
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1-3การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

นั้น	 ๆ	 อีกทั้งเป็นความรู้ท่ีมีความเชื่อมโยงไม่อาจพิจารณาแยกขาดจากเง่ือนไขของเวลา	

สถานที่และประวัติศาสตร์ได้	

2.				การศึกษารูปแบบการศึกษาปรัชญาการเมืองด้วยวิธีการกลับไปอ่านงานต้นฉบับของ 

นักปรัชญาการเมืองในอดีตอย่างลีโอ	 สเตร้าส์	 มีที่มาจากสมมติฐานที่ว่าผลงานของ 

นกัปรชัญาการเมอืงอย่างโสเครตีส	เพลโต	อรสิโตเตลิคงความเป็นอมตะ	เน่ืองจากมีความ

จรงิแท้ทางการเมอืงทีด่�ารงอยูข้่ามยุคสมัย	เป็นความรูท้ีส่ามารถใช้อ้างอิงและน�ามาอธิบาย

เพ่ือวิเคราะห์และเข้าใจการเมืองในปัจจุบันได้อย่างดี	 ขณะท่ีการศึกษาประวัติศาสตร ์

ความคิด	 ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นพัฒนาการและน�าไปสู่การเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่าง

นักคิดแต่ละยุคแต่ละสมัยขึ้นมา

3.				การศึกษาในทางปรัชญาการเมืองคือความพยายามในการท�าความเข้าใจประเด็นปัญหา

อมตะสากลในทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาในอดีตประสบมา	ยกตัวอย่างเช่น	 โสเครตีสกับ

เพลโตในเร่ือง	Physic	VS	Nomos	การถกเถยีงปัญหาในเรือ่งสิง่ต่าง	ๆ	มคีวามเป็นสากล	

หรือลักษณะเฉพาะ	 ตั้งแต่เรื่องของคุณค่า	 คุณธรรม	 ศีลธรรม	ความดี	 ความยุติธรรม	

ความรู้ไปจนถึงเรื่องของระบอบการปกครอง	เป็นสิ่งที่มีความสัมพัทธ์เข้าใจได้เฉพาะกับ

สถานที	่ผู้คนและเงือ่นไขของเวลา	เป็นเรือ่งของค่านยิม	วฒันธรรม	ขึน้อยูก่บัประสบการณ์	

การเรียนรู้	 การอบรมสั่งสอน	ประวัติศาสตร์	 การตัดสินใจเฉพาะตัวบุคคล	หรือมันเป็น

สิ่งที่มีความเป็นกลาง	มีความสมบูรณ์	ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข

4.				พัฒนาการการเข้ามาขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่	 6	 แต่ผลงานที่อยู่ในรูปการแปลจากงานเขียนต้นฉบับของนักปรัชญาการเมือง

ยงัมอียูน้่อยมาก	ขณะทีง่านในลกัษณะของการตคีวามและอธบิายความคดิของนกัปรชัญา

การเมืองมีปรากฏให้เห็นอยูบ้่าง	แต่กยั็งไม่ครอบคลมุ	ทางด้านบรรยากาศการเรยีนการสอน

ปรัชญาการเมืองในประเทศไทยยังคงประสบปัญหา	 เน่ืองจากการเข้าถึงตัวบท	 และ

ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานของท้ังผู้สอนและผู้เรียนมีอยู่จ�ากัด
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1-4 การวิเคราะห์การเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.				อธิบายความหมาย	ความส�าคัญ	ที่มาและสถานะของการศึกษาแนวทางปรัชญาการเมือง

และความคิดทางการเมืองได้

2.			อธิบายรูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองได้

3.			อธิบายตัวอย่างการวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองได้

4.				อธิบายพัฒนาการและแนวโน้มการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ในไทยได้
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1-5การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ตอนที่ 1.1 

ความหมาย ความส�าคัญ ที่มาและสถานะของการศึกษาแนวทาง

ปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	1.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่	1.1.1		ความหมาย	ความส�าคัญ	ทีม่าและสถานะของการศึกษาแนวทางปรัชญาการเมอืง
เรื่องที่	1.1.2			ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ที่มาและสถานะของการศึกษาแนวทางความคิด

ทางการเมือง
เรื่องท่ี	1.1.3		นัยและความแตกต่างในการศึกษาปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมือง

แนวคิด
1.		 	ปรัชญาการเมืองเป็นการศึกษาในลักษณะการให้คุณค่า	การตัดสินใจเชิงคุณค่า	 รวมไป

ถึงการให้เหตุผล	ค�าอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรม	แก่ความเชื่อ	ค่านิยม	แนวคิดและ
อุดมการณ์ที่ตนเองหรือผู้คนในสังคมยึดถือร่วมกัน	ดังนั้นปรัชญาการเมืองจึงปรากฏอยู่
ในรูปของการแข่งขันเพื่อประชัน	และอาจเกินเลยไปถึงเป็นความขัดแย้ง	ที่เกิดขึ้นระหว่าง
แนวคิดต่าง	 ๆ	 ขณะที่การศึกษาความคิดทางการเมือง	คือการอธิบายภูมิหลัง	ที่มาและ
ความคดิของนกัคิดและแนวความคดิ	ไม่ได้น�าไปสูก่ารตดัสนิใจในเชงิคุณค่า	การแสวงหา
ถึงผู้น�า	ผู้ปกครองและรูปแบบทางการเมืองที่ดี	ในอุดมคติ

2.		 	ความคิดทางการเมืองคือความพยายามในการอธิบายเพื่อปกป้องในเรื่องของความเชื่อ
และมายาคติที่มีการยึดกันไว้อย่างมั่นคง	 โดยสืบเนื่องมาถึงนักคิดทางการเมือง	 หากเขา
ไม่ได้มีความเป็นนักปรัชญาก็จะยึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์และนโยบายเฉพาะ

3.		 	ความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมืองหรือการศึกษาทฤษฎี
ทางการเมือง	 อยู่ตรงที่ปรัชญาการเมืองคือความพยายามในการสร้างและแสวงหาสิ่งที่
เป็นสิ่งสากลในทางการเมือง	อย่างเช่นผู้ปกครองที่ดี	ความยุติธรรม	ระบอบการปกครอง
ท่ีดีหรือธรรมชาติในสังคมการเมืองของมนุษย์เป็นอย่างไร	 ยกตัวอย่างแนวคิดสภาวะ
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ฮอบส์อธิบายถึง	แต่ความคิดว่าด้วยการเกิดขึ้นและความจ�าเป็นใน
การมีอยู่ขององค์อธิปัตย์นั้นเป็นความคิดทางการเมืองของฮอบส์ที่เกิดข้ึนมา	 และใช้
อธิบายความชอบธรรมของการมีอยู่ขององค์อธิปัตย์ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง	 ท�าให้
การด�ารงอยู่และการอ้างอิงถึงความจ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์อธิปัตย์อาจไม่มีความ
เหมาะสม	กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่ขาดความชอบธรรมจนถึงเป็นเผด็จการไปเลย
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1-6 การวิเคราะห์การเมือง

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนท่ี	1.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 อธบิายความหมาย	ความส�าคญั	ทีม่าและสถานะของการศกึษาแนวทางปรัชญาการเมอืงได้

2.		 	อธิบายความหมาย	 ความส�าคัญ	 ที่มาและสถานะของการศึกษาแนวทางความคิดทาง 

การเมืองได้

3.		อธิบายนัยและความแตกต่างในการศึกษาปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมืองได้
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1-7การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

เรื่องท่ี 1.1.1  ความหมาย ความส�าคัญ ทีม่าและสถานะของการศกึษา

 แนวทางปรัชญาการเมือง

	 ‘The	philosopher,’	Wittgenstein	wrote,	‘is

	 not	a	citizen	of	any	community	of	ideas.	

	 That	is	what	makes	him	into	a	philosopher.’

	 Ludwig	Wittgenstein.	

ถ้าหากความหมายของปรัชญาการเมืองคือจารีตของการแสวงหาความดี	(the	good)	ในความเป็น

มนษุย์อนัเป็นหนึง่เดยีวทีไ่ม่เปลีย่นแปลง	ลงไปในรายละเอยีดมนัคอืความดทีีป่รากฏผ่านระบอบการปกครอง

ที่ดี	(good	regime)	เป็นสิ่งที่แยกไม่ออกไปจากการมีชีวิตที่ดี	(good	life)	และเป็นสิ่งที่นักปรัชญาการเมือง

ตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งปรัชญาการเมืองกับความมุ่งม่ันในการสร้างมหากาพย์	(epic	thinkers)	ในการค้นหาและ

ถกเถียงถึงความดีในความเป็นมนุษย์เพื่อท่ีจะได้มาถึงความเป็นมนุษย์ที่ดีสมบูรณ์แบบและระบอบการ

ปกครองทีด่ตีามมา	ความขดัแย้งระหว่างสิง่ทีเ่ป็นสากล	มีความแน่นอน	คงทนถาวร	ล้วงลกึลงไปถึงธรรมชาติ

ของมนุษย์	 (phusis)	 ในความหมายของนักปรัชญาอย่างเพลโตกับกลุ่มปัญญาชนที่เรียกตัวเองว่าโซฟิสต์	

(Sophistic	Movement)	มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยและหักล้างความคิดของนักปรัชญาว่ามีเพียงแค่เรื่องของ

ข้อตกลง	 มนุษย์ไม่มีธรรมชาติที่ถูกก�าหนดมาในแบบที่แน่นอนตายตัว	 มนุษย์จึงเป็นเพียงผลผลิตของ 

การอบรมเลี้ยงดู	(nurture)	ปลูกฝังผ่านทางการฝึกอบรม	การปฏิบัติตามรูปแบบของขนบจารีตประเพณีและ

ระเบยีบกฎเกณฑ์ทีแ่ต่ละคนเป็นสมาชกิเท่าน้ัน	(nomos)	หรอืแม้แต่พัฒนาการทางภูมิปัญญาของกรกีโบราณ

ในช่วงต่อมาบนหลักการพื้นฐาน	 เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าจารีตของความขัดแย้งและการถกเถียงกันในเรื่อง

ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตั้งแต่	 500	ปีก่อนคริสตกาลของอารยธรรมกรีกโบราณยังมีการตกทอด	ถูกส่ง

ผ่านมายังความรู้ทางปรัชญาการเมืองในปลายศตวรรษที่	19

ปรัชญาการเมืองเป็นการศึกษาในลักษณะการให้คุณค่า	 (valuation)	 การตัดสินใจเชิงคุณค่า 

(value	 judgement)	 รวมไปถงึการให้เหตผุล	ค�าอธบิายเพือ่สร้างความชอบธรรม	 (justification)	แก่ความเช่ือ	

ค่านิยม	 แนวคิดและอุดมการณ์ที่ตนเองหรือผู้คนในสังคมยึดถือร่วมกัน	 ดังน้ันปรัชญาการเมืองจึงปรากฏ

อยู่ในรูปของการแข่งขันเพื่อประชัน	 (contestation)	 และอาจเกินเลยไปถึงเป็นความขัดแย้ง	 (conflict) 

ที่เกิดขึ้นระหว่างแนวคิดต่าง	ๆ	ขณะที่การศึกษาความคิดทางการเมือง	คือการอธิบายภูมิหลัง	ที่มาและความ

คิดของนักคิดและแนวความคิด	ไม่ได้น�าไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่า	การแสวงหาถึงผู้น�า	ผู้ปกครองและ

รูปแบบทางการเมืองที่ดี	ในอุดมคติ
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1-8 การวิเคราะห์การเมือง

การศึกษาปรัชญาการเมืองเพื่อศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองผู้นั้นกระท�าผ่านตัวบทหรือ

ผลงานของเขา	 ในกรณีของโสเครตีสการศึกษาทั้งในแง่มุมประวัติ	พฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่องของการ

ต่อสู้คดีความที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีค�าสอนที่ปลุกปั่นให้ผู้คนหันไปนับถือความเชื่อใหม่ที่ขัดกับความเชื่อใน

จารีตและมอมเมาเยาวชนชาวเอเธนส์	ฐานะของโสเครตีสที่เป็นนักปรัชญาและวาระสุดท้ายของชีวิตโสเครตีส	

เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพและเข้าใจตัวตนและความคิดของโสเครตีสดังกล่าว	 เพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรม

แก่โสเครตีสผู้ศึกษาจ�าเป็นต้องศึกษาผลงานของบุคคลที่อยู่ร่วมยุคสมัยกับโสเครตีสที่ได้เขียนบันทึกการ

ปฏิบัติตนและวีรกรรมของโสเครตีสเอาไว้	 ท�าให้ต้องศึกษาผลงานของเพลโตในบทสนทนา	Euthyphro,	

Crito,	Apology	และ	Symposium	ร่วมกบับนัทกึของนกัปรชัญาและนกัประวตัศิาสตร์ซโีนโฟน	(Xenophon)	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทสนทนา	‘Socrates	Defence’	กับ	‘Memoirs	of	Socrates’	นอกจากนี้ยังต้องอ่าน

บทละครของอรีสโตฟานีส	 (Aristophanes)	 นักประพันธ์แนวสุขนาฏกรรม	 (comedy)	 ในบทละครที่ชื่อ	

‘Clouds’	และต้องอ่านผลงานของอริสโตเติลทั้ง	‘The	Politics’	และ	‘Nicomachean	Ethics’	

ปรัชญาการเมืองแตกต่างไปจากการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 อุปมาเหมือน

กับการออกเดินทางไปในท้องทะเล	การสนใจสภาพแวดล้องทางทะเล	ตั้งแต่การส�ารวจอุณหภูมิของน�้า	เก็บ

ตัวอย่างพันธุ์สัตว์และพืชทะเล	 ส�ารวจพ้ืนที่ชายฝัง	 แนวปะการังหรือเกาะต่าง	 ๆ	 ความสนใจในลักษณะ 

ดังกล่าวด�าเนินอยู่ภายใต้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	ในขณะที่ปรัชญาการเมืองเปรียบเหมือนกับ

การที่เราแล่นเรือไปในทะเลทางฝ่ายกัปตันและลูกเรือผู้ที่ส่วนเก่ียวข้องต้องให้ความสนใจ	มุ่งไปที่จะเดินเรือ

ในทะเลอย่างไรจึงจะมีความปลอดภัย	สามารถแล่นเรือส่งผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว

และปลอดภัย

แน่นอนว่าเมื่อพิจารณาตัดสินจากมาตราฐานของความคิดและวิธีการในเชิงปฏิฐานนิยม	 ปรัชญา

การเมืองและทฤษฎีการเมืองถูกโจมตีว่าเป็นสิ่งที่เล่ือนลอย	เป็นความรู้ที่ไม่เสมอต้นเสมอปลาย	(spurious)	

เป็นการน�าเสนอความคิดที่ทั้งสับสนและคลุมเครืออีกทั้งมีการใช้ภาษาที่ผิดและบิดเบือน	ซึ่งวิเคราะห์ไปแล้ว

ค�ากล่าวหาในข้างต้นนั้นไม่ยุติธรรมกับความคิดและปรัชญาการเมืองนัก	อย่างไรก็ตามแต่ทฤษฎีการเมือง

และปรัชญาการเมืองไม่ได้ตั้งอยู่บนญาณวิทยาเช่นเดียวกับรัฐศาสตร	์ มีเป้าหมายของความสนใจและผลิต

ความรู้ออกมาเช่นเดียวกับทางรัฐศาสตร์ผลิตออกมา1	 จึงไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเกิดอาการคลั่งไคล้เพื่อ

เข้าใกล้ความเป็นศาสตร์เหมือนกับที่รัฐศาสตร์พยายาม	หรือแม้จะมีความพยายามก็ไม่อาจที่จะเป็นศาสตร์

เหมือนรัฐศาสตร์ในแนวพฤติกรรมศาสตร์	ที่ยึดโยงอยู่กับข้อมูลในเชิงประจักษ์เป็นได้	 เน่ืองจากธรรมชาติ

เนื้อหาของทฤษฎีการเมืองและปรัชญาการเมืองไม่อาจที่จะแปรเปลี่ยนไปในลักษณะของความเป็นศาสตร์ท่ี

มีความแน่นอนตายตัว	และคาดคะเนท�านายไปได้	ซึ่งหากเป็นไปในแนวทางดังกล่าวปรัชญาการเมืองก็ไม่ใช่

ปรัชญาการเมืองอีกต่อไป

1	John	Plamenatz.	(1967).	‘The Use of Political Theory’ Political Philosophy. Edited	by	Anthony	Quinton.	

Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	19-22.	
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1-9การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ปรัชญาการเมืองกับองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากวิธีวิทยาการศึกษาใน 

เชงิปฏฐิานนยิมเชิงตรรกะ	เป็นรูปแบบของความขดัแย้งสบืเนือ่งมาจากกระแสความนยิมทีม่าพร้อมกบัชัยชนะ

ในวธีิวทิยาของการแสวงหาความรูภ้ายใต้กระบวนทัศน์ในแบบวทิยาศาสตร์	(scientific	method)	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(natural	science)	ได้ส่งอิทธิพลต่อวิธีวิทยาการของการแสวงหาความรู้ทาง

ด้านสังคมศาสตร์ในทุกสาขาวิชาในลักษณะของการหยิบยืมวิธีวิทยาของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ	 และรัฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชาดังกล่าวกับเขาด้วย	 นอกจากความรู ้ทาง

วิทยาศาสตร์แล้ว	 ประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งในชัยชนะของศาสตร์ยุคใหม่	 มีการหยิบยืมเอา 

รูปแบบการหาความรู้ในจารีตแบบวิทยาศาสตร์ที่ตัวผู้ศึกษาต้องมีความเป็นกลาง	(value-free)	เฉพาะอย่าง

ยิ่งต้องปราศจากอคติใด	ๆ	 (ethical-free)	 ในลักษณะที่ต้องวางตัวเป็นกลาง	 (neutrality)	ซึ่งเป็นวิธีวิทยา

ของการเข้าไปศึกษาหรือท�าการวิจัยสิ่งหรือวัตถุที่ต้องการศึกษาหรือวิจัย	 แต่ในความเป็นจริงการศึกษาใน

ทางสังคมศาสตร์มุ่งศึกษาตัวมนุษย์เป็นหลัก	 และศึกษาสิ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นและสร้างข้ึนมา	 หากเราศึกษา

เพียงมนุษย์แค่ทางกายภาพก็คงจะไม่เกิดปัญหาอะไรมากมายนัก	อย่างเช่นเรื่องของอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง	

กับน�้าหนัก	 ส่วนสูง	 ผิวสี	 จ�านวนแคลอรี่ที่แต่ละคนบริโภคอาหารเข้าไป	ซึ่งเป็นคุณสมบัติในเชิงปริมาณที ่

ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน	 แต่หากน�าวิธีวิทยาในการปฏิบัติตัวเป็นกลางและต้องปราศจากอคติใด	 ๆ 

มาใช้ในเรื่องของความดี	 ความถูกต้อง	 ความชั่ว	 ความสูงส่ง	 ความต�่าต้อยซึ่งเป็นประเด็นในทางศีลธรรม	

จริยธรรม	คุณธรรมไปจนถึงเรื่องของสุนทรียะ	เป็นสิ่งที่ไม่อาจวัดค่าออกมาในรูปของตัวเลขได้	แต่เป็นสิ่งที่

จะต้องอาศัยเรื่องของวิจารณญาณมาเป็นตัวตัดสินใจในเชิงคุณค่า	(value	judgement)	เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะ

วางตัวเป็นกลางหรือคิดในลักษณะของการลดทอนมาเหลือเพียงแค่ปัญหาทางเทคนิค	 (technique 

problem)2	เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือก	ยกตัวอย่างเช่น	ระบอบการปกครอง	พฤติกรรม

ของผู้ปกครองที่จะต้องตัดสินระบุให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีหรือเลว	 เป็นผู้ปกครองที่มี

ความยุติธรรมหรืออยุติธรรม	มิเช่นนั้นหากระบอบการปกครองและผู้น�าปกครองในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ	

กดขี่ประชาชนหากผู้คนในสังคมยังคงนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายกับผลที่เกิดขึ้นกับคนท่ีได้รับความทุกข์	 ความ

เดือดร้อน	การปฏิบัติตัวเมินเฉยอาจเรียกได้ว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อและส่งเสริมอาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ	 ขณะที่ผลที่เกิดข้ึนตามมาท�าให้ปัญหาในทางคุณธรรมและศีลธรรม	 (moral	problem)	และ

ผลลัพธ์จากการท่ีผู้คนกระท�าตัวเป็นบุคคลที่ล่องลอยปราศจากตัวตนทางคุณธรรม	 ไม่มีมาตรฐานทาง 

 

2	 ในกรณีตัวอย่างของแนวคิดการตลาดการเมือง	 (political	marketing)	 ที่หยิบยืมเอาแนวคิดของนักการตลาด	 ผู้วาง

กลยุทธ์การขายหรือเซลแมนที่ประสบผลส�าเร็จในการขายสินค้า	ผู้เขียนคิดว่าเป็นการลดทอนและท�าลายธรรมชาติและคุณค่าของความ

เป็นการเมือง	 ให้ลดระดับความซับซ้อนลงมาเหลือแค่เพียงปัญหาในทางด้านเทคนิค	การวางแผนและการจัดการ	ที่ไม่แตกต่างไปจาก

การน�าเสนอขายสินค้าเพียงแค่การสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์	 (packaging)	 ออกมาให้ดูสวยงามดึงดูดใจลูกค้าหรือผู้บริโภคก็เรียกได้

ว่าประสบความส�าเร็จสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	 (customer	 satisfaction)	 แต่หากพิจารณากันอย่างจริงจังกันแล้ว	

นักการเมืองคือบุคคลที่เราเลือกขึ้นมาเพื่อมาท�าหน้าที่และมีความรับผิดชอบเป็นผู้น�าของประชาชน	ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้าแค่ก�าเงินแล้ว

เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนเองต้องการ	 แม้ว่าแนวคิดในเรื่องของการตลาดการเมืองจะประสบผลส�าเร็จ 

ผู้ที่น�ามันมาใช้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง	 แต่สิ่งที่ประสบความส�าเร็จกับสิ่งที่ดีนั้นอาจจะเป็นคนละอย่างกันเหมือนกับสินค้าที่ขายดี

อาจจะไม่ใช่สินค้าที่มีคุณภาพดีก็ได้	
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1-10 การวิเคราะห์การเมือง

จริยธรรมและการตัดสินใจในเชิงศีลธรรมน�าอารยธรรมมนุษย์ไปสู ่บรรยากาศและการเผชิญหน้ากับ

ปรากฏการณ์สุญนิยม	(nihilism)3 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 เรื่องที่ 1.1.1

เรื่องท่ี 1.1.2   ความหมาย ความส�าคัญ ทีม่าและสถานะของการศกึษา

 แนวทางความคิดทางการเมือง

ศาสตราจารย์ทางด้านคลาสสิก	W.K.C.	Guthrie	 กล่าวถึงปัญหาประการหน่ึงในการศึกษาความ

คิดทางปรัชญากรีกโบราณเฉพาะอย่างยิ่งของเพลโตและอริสโตเติลว่า	 เป็นงานเขียนที่เกิดขึ้นในบริบทของ

ศตวรรษที่	 4	 ก่อนคริสตกาล	 จึงมีความห่างไกลกันทางด้านระยะเวลารวมไปถึงบรรยากาศและสถานที่ที่มี

ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไปจากยุคปัจจุบันของผู้อ่านงานคลาสสิก	ประกอบกับการที่คนปัจจุบันจะเข้าใจ

ความคิดของชาวกรีกโบราณ	(ได้ดี)	จ�าเป็นต้องเข้าใจภาษาที่ใช้อย่างถูกต้องด้วย	ปัญหาของค�าศัพท์ส�าคัญ	ๆ	

ที่ถูกแปลและเข้าใจผ่านความหมายในภาษาอังกฤษ	ยกตัวอย่างเช่นค�าว่า	 ‘dike’	 เม่ือถูกแปลมาเป็นภาษา

อังกฤษมีความหมายถึงความยุติธรรม	(justice)	แต่ในบริบทของกรีกโบราณมีความหมายถึงการที่บุคคลมี

ความใส่ใจในหน้าที่การงานของตัวเอง	(minding	your	own	business)	การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่าง

เหมาะสม	 (doing	 the	 thing	which	 is	properly	your	own)	อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าท่ีของผู้อ่ืนซึ่งไม่ใช่

ของตนเองและสิ่งที่ตนเองไม่มีความถนัด	(not	mixing	yourself	up	in	the	ways	of	other	people)	และ

อย่าพยายามท�าหน้าที่แทน	(to	do	the	job	for	them)4	ต่อมาค�าว่า	‘arete’	มีความหมายเม่ือแปลออกมา

เป็นภาษาอังกฤษว่าคุณธรรม	(virtue)	แต่ความหมายท่ีแท้จริงกินความหมายมากกว่าค�าแปล	‘arete’	

ส�าหรับชาวกรีกโบราณ	‘arete’	เป็นส่ิงที่ต้องด�าเนินควบคู่ไปกับ	‘ergon’	หรือการลงมือปฏิบัติงาน

หรือหน้าที่	จากความหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่กลุ่มปัญญาชนในยุคน้ันอย่างโซฟิสท์	(Sophistic	movement)	

ยืนยันว่า	‘arete’	คือความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและสั่งสอนกันได้	เฉพาะอย่างยิ่งกับนักการเมืองหรือทักษะ

ความสามารถของการพูดในที่สาธารณะ	 ดังนั้น	 ‘arete’	 จึงมีความหมายถึงวิชาชีพ	 (vocational)	 ไม่ใช ่

 
3	Hans	Kelsen.	 (1949).	General Theory of Law and State. Translated	by	Anders	Wedberg.	Cambridge:	

Harvard	University	Press.	p.	5.
4 นิยามและคุณลักษณะของ	‘dike’	ดังกล่าวปรากฏอยู่ในการสร้างนครรัฐอุดมคติของเพลโตในบทสนทนา	The	Republic	

และเป็นต้นแบบของระบอบการปกครองที่ด	ี
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1-11การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

การสอนกันในเร่ืองของคุณธรรม	จริยธรรม5	แต่เป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพ	

(business	efficiency)	เป็นของทั้งทหารไปจนถึงช่างท�ารองเท้า	หรือหากย้อนยุคไปยังสมัยของกวี	Homer	

ในบริบทสภาพแวดล้อมที่แต่ละชุมชนการเมืองมีความขัดแย้งมุ่งท�าสงครามสู้รบกันอยู่ตลอดเวลา	(warrior	

state)	ความอยู่รอด	ความปลอดภัยของชุมชนการเมืองจึงขึ้นอยู่กับความกล้าหาญ	ความสามารถในการรบ

ของทหารและนักรบและคุณสมบัติดังกล่าวถูกยกย่องให้เป็น	‘arete’6	นอกจากนี้	‘arete’	ยังมีความหมาย

ถึงการที่สิ่งของและวัตถุสามารถปฏิบัติหน้าที่ของมันได้ตามธรรมชาติ	และตรงตามวัตถุประสงค์ในการที่มัน

ถูกประดิษฐ์ขึ้น	ตัวอย่างเช่น	‘arete’	ของตาคือการมองได้อย่างชัดเจน	‘arete’	ของขาคือการเดิน	เหมือน

กับที่อริสโตเติลยกตัวอย่างไว้ใน	The	Politics	 ถึง	 ‘arete’	 ของมีดแห่งเดลไฟอยู่ที่ความคมในการใช้ตัด

สิ่งของต่าง	ๆ	

การศึกษาปรัชญาการเมือง	(political	philosophy)	ทฤษฎีการเมือง	(political	theory)	ความคิด

และแนวคิดทางการเมือง	 (political	 thought	 and	 idea)	 มีความแตกต่างไปจากการศึกษาศาสตร์อย่าง

วิทยาศาสตร์เหมือนอย่างที่	 Isaiah	 Berlin	 นักประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง	 กล่าวถึงความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์จดัเป็นความรูใ้นลกัษณะของการสะสม	(accumulation)	จนกลายมาเป็นความก้าวหน้า	(progress)	

ปรากฏอยู่ในรูปของเครื่องมือและเทคโนโลยี	 เพราะฉะนั้นความรู้ตลอดจนแนวคิดใหม่จึงเกิดขึ้นหลังได้

ด�าเนินการหักล้างความรู้ที่มีมาก่อนหน้า	 สามารถท�าการพิสูจน์ล้มล้างแนวคิดที่มีมาก่อนหน้าจนกลายเป็น

ความรู้ที่ล้าสมัยไป	 ธรรมเนียมดังกล่าวสร้างให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 เป็นสิ่งที่

ตัดขาดจากความรู้ในอดีตของมันและไม่มีความจ�าเป็นต้องไปสนใจศึกษาค้นคว้าความรู้ในอดีตอีกด้วย 

ไม่ต้องรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ในอดีตคิดอะไร	ซึ่งพัฒนาการและความก้าวหน้าของศาสตร์และองค์ความรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และโลกทางกายภาพเกิดขึ้นจากการหักล้าง	 การปฏิเสธแนวความคิดและองค์ความรู้เดิม	

เช่น	 ในกรณีของความรู้ทางด้านดาราศาสตร์แนวคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่มีมาตั้งแต่สมัยของ

พโตเลมี	(Ptolemy)	ในยุคกรีกโบราณได้รับการยอมรับและใช้มานานเป็นระยะเวลากว่าพันปี	จนค่อย	ๆ	ถูก

ปฏิเสธและล้มล้างในค�าอธิบายจากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ยุคใหม่ตั้งแต่นิโคลัส	โคเปอร์นิคัส	(Nico-

las	Copernicus)	โยฮัน	เคปเลอร์	(Johann	Kepler)	ไอแซค	นิวตัน	(Isaac	Newton)	และฟรานซิส	เบคอน	

(Francis	Bacon)7	หรอืแม้แต่ต�าราเลขาคณติของยคูลดิ	(Euclid)	แม้จะได้รบัการยอมรบักนัมาอย่างยาวนาน

แต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปในช่วงต้นศตวรรษที่	208 

5	ข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทสนทนา	Protagoras	ของเพลโต	
6	W.K.C.	Guthrie.	(2013).	The Greek Philosophers: from Thales to Aristotle.	Routledge:	London.	pp.	6-10.
7	Bryan	Magee.	(2010).	The Story of Philosophy. London:	A	Dorling	Kindersley	Book.	pp.	64-69.	
8	 ความคิดของ	 Thomas	Alan	 Sinclair	 ปรากฏในค�าน�าของงานแปล	 The	 Politics	 ส�านักพิมพ์	 Penguin	 Books 

ปี	1992.		
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1-12 การวิเคราะห์การเมือง

Isaiah	Berlin	ยกตัวอย่างของการเป็นนักเคมีไม่มีความจ�าเป็นต้องเริ่มต้นท่ีความรู้ของลาวัวซิเยร	์

(Lavoisier)	 เว้นเสียแต่จะให้ความสนใจในเร่ืองประวัติศาสตร์เคมี	 แต่วิธีการดังกล่าวเราจะน�ามาใช้กับ 

การศึกษาปรัชญาและแนวคิดทางการเมืองไม่ได้	 เนื่องจากเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าความรู้และ 

แนวคิดในปัจจุบันมีความเหนือกว่าหรือดีกว่าความรู้และแนวคิดที่โสเครตีส	 เพลโตและอริสโตเติลน�าเสนอ

มาเมื่อกว่าสองพันกว่าปีมาแล้ว	เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าความรู้	ความคิดต่าง	ๆ	ในยุคของเรามีความก้าวหน้า

มากกว่าความรู้ในสมัยเพลโตและมาคีอาเวลลี	เพราะแนวคิดและความรู้ต่าง	ๆ	ที่ทางเพลโต	อริสโตเติลและ

รสุโซน�าเสนอมานัน้ยงัคงเป็นสิง่ทีผู่ศ้กึษาทางด้านปรชัญาการเมอืง	แนวคดิและทฤษฎทีางการเมอืงได้หยบิยก

ขึน้มาเพือ่อภปิรายถกเถยีงกนัมาทกุยคุสมยั	จนมนักลายมาเป็นจารตีและธรรมเนยีมปฏบิตัทิีไ่ด้มกีารสบืทอด

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและยังคงสภาพอยู่อย่างน้ีต่อไป9	ยกตัวอย่างเช่น	การจัดแบ่งประเภทของระบอบการ

ปกครอง	 (type	 of	 regime)	 ของท้ังเพลโตและอริสโตเติลก็สามารถใช้อธิบาย	 วิเคราะห์และท�าความเข้าใจ

ระบอบการปกครองในปัจจุบันนี้ได้อยู่	 แม้ว่าสังคมการเมืองของมนุษย์จะพัฒนาต่อจากจุดที่เพลโตและ

อริสโตเติลเขียนงานไว้เป็นระยะเวลากว่าสองพันปีมาแล้ว	แต่ยังไม่มีระบอบการปกครองที่ปรากฏออกมา 

นอกเหนอืไปจากทีเ่พลโตและอรสิโตเตลิเขยีนเอาไว้	นอกจากน้ีอดีตก็ยังมีอิทธิพลกับความคิดของนักปรชัญา

การเมืองทั้งในแบบท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว	ท�าให้การศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองแต่ละคนช่วยให้เรา

มองเห็นความคิดจากอดีตที่ถูกส่งผ่านมาสู่ปัจจุบันด้วย	ยกตัวอย่างเช่น	งานเขียนในเชิงอัตชีวประวัติ	(auto-

biography)	The	Confession	ที่เริ่มขึ้นโดย	Saint	Augustine	ในตอนต้นยุคกลางส่งอิทธิพลโดยตรงต่อ

งานเขียนของ	The	Confession	ของรุสโซในศตวรรษที่	18	ขณะที่รูปแบบการเขียนที่ใช้ภาษาอย่างสละสลวย

ของรุสโซย่อมได้รับอิทธิพลมาจากบทสนทนาของเพลโต	หรือแนวคิดในเรื่องศิลปวิทยาการท�าให้คุณธรรม

ของมนษุย์เสือ่มลงเป็นประเด็นทีส่ามารถตคีวามด้วยการเช่ือมโยงกลบัไปยงัต�านานในเรือ่งของการถกูเนรเทศ

ออกจากสวนอีเดน	(Eden)	ของมนุษย์คู่แรกของโลก	อดัมกับอีฟในพระคัมภีร์ไบเบิล10

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 เรื่องที่ 1.1.2

9	Ramin	Johanbegloo.	(2007).	Conversations with Isaiah Berlin.	London:	Halban	Publishers	Ltd.	pp.	24-25.		
10 John	Plamenatz.	(2012).	Machiavelli, Hobbes & Rousseau.	Edited	by	Mark	Philp,	and	Z.A.	Pelczynski.	

Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	164-165.	
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เรื่องที่ 1.1.3  นัยและความแตกต่างในการศึกษาปรัชญาการเมือง

 กับความคิดทางการเมือง

ลีโอ	 สเตร้าส์	 (Leo	 Strauss)	 เขียนบทความเรื่อง	 ‘What	 is	 Political	 Philosophy?’	 อธิบาย

ประเด็นความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมืองไว้อย่างชัดเจน

ว่า	ปรัชญาการเมอืงท้ังหมดเกีย่วข้องกบัความคิดทางการเมือง	แต่ทัง้หมดของความคิดทางการเมืองไม่จ�าเป็น

ต้องเกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมือง	 ในส่วนประเด็นที่สร้างความแตกต่างระหว่างความคิดทางการเมืองกับ

ปรัชญาการเมืองคือ	ฝ่ายแรกไม่สนใจที่จะแยกแยะเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น	(opinion)	

กบัความรู	้(knowledge)	ซ่ึงก่อนหน้านี	้ลีโอ	สเตร้าส์	(Leo	Strauss)	อธบิายถึงพนัธะกจิของปรชัญาการเมอืง

ว่าต้องการที่จะแทนที่ความคิดเห็นด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่งในทางการเมือง	(nature	of	

political	things)	อย่างเช่น	ธรรมชาติของประชาชน	ผู้ปกครองและรัฐบาลที่ดี	ความยุติธรรมที่เชื่อมโยงกับ

คุณธรรม	 อ�านาจและเสรีภาพ	 ขณะที่ความคิดทางการเมืองคือความพยายามในการอธิบายเพื่อปกป้องใน

เรื่องของความเชื่อและมายาคติที่มีการยึดกันไว้อย่างมั่นคง	โดยสืบเนื่องมาถึงนักคิดทางการเมือง	(political	

thinker)	หากเขาไม่ได้มคีวามเป็นนกัปรชัญากจ็ะยดึตดิอยูก่บักฎเกณฑ์และนโยบายเฉพาะ	ขณะทีน่กัปรชัญา

ให้ความส�าคัญ	มีความสนใจและยึดโยงอยู่กับเรื่องของสัจธรรม	(truth)	การเลือกใช้ประเภทของสื่อมีผลให้

ปรชัญาการเมอืงกับความคดิทางการเมืองยงัมีความแตกต่างกนั	ความคดิทางการเมอืงปรากฏอยูใ่นกฎหมาย	

กฎระเบียบ	ในกวีนิพนธ์	ในเรื่องเล่า	ในค�ากล่าวประกาศทางศาสนาและการเมือง	(tracts)	ซึ่งมีเป้าประสงค์

และมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว	ขณะท่ีปรัชญาการเมืองน�าเสนอในรูปแบบของหนังสือ	ต�ารา

ตลอดจนความเรียง	 (treatise)	ที่อาจกล่าวได้ว่ามีจ�านวนคนที่ให้ความสนใจอ่านและศึกษามันอย่างจริงจัง

นั้นมีอยู่ในวงที่จ�ากัดเพราะมันไม่ใช่งานเขียนที่ส่ือกับมวลมหาชน	(mass)	ซึ่งมีที่มาจากขนาดและเนื้อหาที่มี

ความยากในการตีความเพื่อเข้าใจและเข้าถึงความคิดที่จริงแท้ของมัน	ในเรื่องของระยะเวลาความคิดทางการ

เมอืงมคีวามเก่าแก่กว่าปรัชญาการเมอืง	เก่าแก่ประเภททีเ่รยีกได้ว่าพอกับเผ่าพนัธุม์นษุย์กนัเลยทเีดยีว	ความคิด

ทางการเมืองหรือนักคิดทางการเมืองคนแรกเกิดขึ้นมาพร้อมกับค�าที่พูดกล่าวออกมาว่า	‘เราควรจะไม่…’	

การศึกษาและตีความปรัชญาการเมืองของลีโอ	สเตร้าส์เฉพาะอย่างยิ่งกับปรัชญาการเมืองคลาสสิก

ได้รับอิทธิพลจากวิธีท่ีเรียกว่าการเขียนเพื่อซ่อนเร้นนัยความหมายส�าคัญหรือวิธีการในแบบ	‘esotericism’	

เกิดขึ้นจากงานเขียนของนักปรัชญาการเมืองมีเป้าประสงค์เพื่อซ่อนความรู้	ความคิดทั้งจากอันตรายที่จะเกิด

ขึ้นจากผู้ปกครอง	รัฐบาลทั้งในแบบของการท�าลายตัวเอกสารและการคุกคามเสรีภาพและชีวิตของคนเขียน	

และรูปแบบการเขียนเพื่อเข้าถึงกับคนอ่านทั่วไป	 ท�าให้ผลงานทางปรัชญาการเมืองจึงถูกเข้าใจในสองระดับ

คือระดับที่มีความลึกซ้ึงที่กล่าวมาในข้างต้น	กับระดับที่บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจ	(exotericism)	การเขียนงาน

ในลกัษณะการซ่อนเร้นนัยความหมายส�าคญัเกดิข้ึนมาจากเหตกุารณ์ทีท่างนกัปรัชญาโสเครตสีโดนตดัสนิโทษ
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1-14 การวิเคราะห์การเมือง

ประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษจากศาลประชาชนเอเธนส์	ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน	เป็นตัวอย่างที่

สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างความรู้กับความคิดเห็น	นักปรัชญากับสามัญชน	ขณะที่เพลโตได้สะท้อนถึง

ความขัดแย้งของมนุษย์สองประเภทดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในอุปมาเรื่องถ�้า	ในบทสนทนา	The	Republic11 

นอกจากนี้ปรัชญาการเมืองยังแตกต่างไปจากการศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่ลีโอ	สเตร้าส์	 มองว่าการ

ศึกษารัฐศาสตร์คือการศึกษาถึงสรรพส่ิงทางการเมืองผ่านรูปแบบและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	

(natural	 science)	 เป็นองค์ความรู้และวิธีวิทยาในการศึกษาแสวงหาความรู้ในลักษณะของการอธิบาย	

(explanation)	 เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล	นิยมใช้ในการอธิบายและท�านายโลกทางกายภาพ

และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ12	 มองในแง่นี้รัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่หยิบยืมและยืนอยู่บนฐานความรู้ของ

ศาสตร์แขนงอื่น	

ความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองกับความคิดทางการเมืองหรือการศึกษาทฤษฎีทางการเมือง	

อยูต่รงทีป่รัชญาการเมืองคือความพยายามในการสร้างและแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นสิง่สากลในทางการเมือง	อย่างเช่น

ผู้ปกครองที่ดี	ความยุติธรรม	ระบอบการปกครองที่ดีหรือธรรมชาติในสังคมการเมืองของมนุษย์เป็นอย่างไร	

ยกตัวอย่างแนวคิดสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่ฮอบส์อธิบายถึง	 แต่ความคิดว่าด้วยการเกิดขึ้นและความ

จ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์อธิปัตย์นั้นเป็นความคิดทางการเมืองของฮอบส์ที่เกิดขึ้นมา	และใช้อธิบายความ

ชอบธรรมของการมอียู่ขององค์อธปัิตย์ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง	ท�าให้การด�ารงอยู่และการอ้างอิงถึงความ

จ�าเป็นในการมีอยู่ขององค์อธิปัตย์อาจไม่มีความเหมาะสม	กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่ขาดความชอบ

ธรรมจนถึงเป็นเผด็จการไปเลย

เจมส์	ทลูลี	(James	Tully)	นักทฤษฎีทางการเมอืงร่วมสมยัตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัการศกึษาการเมอืง

และทฤษฎกีารเมอืงไว้อย่างน่าสนใจว่า	ในการศกึษาการเมืองไม่ว่าเราจะเรยีกมันว่าศาสตร์	ทฤษฎีหรอืปรชัญา	

แต่ในตัวของมันเองย่อมน�ามาถึงการตั้งค�าถามตามมาเสมอ	 ซึ่งค�าถามที่รูปแบบและวิธีการศึกษาต่าง	 ๆ	ตั้ง

ขึ้นมานั้นไม่ได้ต้องการค�าตอบเพียงแค่ค�าตอบเดียว	ดังนั้นเราจึงมีรูปแบบและวิธีการอันหลากหลายในการ

ศึกษาการเมือง	อีกทั้งยังไม่มีวิธีการใดที่จะอวดอ้างว่าวิธีการของตัวเองมีความเป็นมาตรฐานสากล	จึงส่งผล

ให้ช่วงระยะเวลากว่าสามพันปีของมนุษย์ไม่ปรากฏเพียงแค่วิธีการที่หลากหลายถูกน�ามาใช้ในการศึกษา

การเมือง	 แต่ยังเกิดการสนทนาที่มีความต่อเนื่องในเรื่องวิธีการการศึกษาระหว่างตัวของนักคิด	 งานเขียน 

ยุคสมัยและผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง13 

11	Ronald	Beiner.	 (2014).	Political Philosophy: What It Is and Why It Matters.	Cambridge:	Cambridge	

University	Press.	pp.	40-49.	
12 Leo	Strauss.	(1989).	‘What	Is	Political	Philosophy?’,	in An Introduction to Political Philosophy.	Edited	

with	an	Introduction	by	Hilail	Gildin.	Detroit:	Wayne	State	University	Press.	pp.	3-10.	
13 James	Tully.	(2004).	‘Political	Philosophy	as	a	Critical	Activity’	in	What is Political Theory? Edited	by	

Stephen	K.	White,	and	J.	Donald	Moon.	London:	SAGE	Publications.	pp.	80-81.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

1-15การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ข้อสังเกตของ	 เจมส์	 ทุลลี	 ที่ยกมาในข้างต้นน�าไปสู่ความแตกต่างและความขัดแย้งในเรื่องของ

แนวคิดและหลักการในการศึกษาความรู้ทางการเมืองที่แบ่งออกเป็นฝ่ายที่ยึดการศึกษาตัวบท	(text)	กับฝ่าย 

ที่เน้นการศึกษาบริบท	 (context)	 กล่าวคือฝ่ายที่ยึดการศึกษาตัวบทให้ความส�าคัญกับผลงานท่ีนักปรัชญา

การเมืองน�าเสนอ	(canon)	ว่าเป็นส่ิงที่ทรงคุณค่า	มีความหมายอยู่ในตัวของมันเอง	ถือเป็นผลงานประเภท

อภิมหาอมตะนิรันทร์กาล	ซึ่งมีการสะท้อนถึงปัญหาและความเป็นจริงทางการเมือง	ส่วนฝ่ายที่ยึดบริบทหรือ

บริบทนิยม	 (contextualism)	พิจารณาว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม	การเมือง	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอีก

ทั้งเรื่องของบรรยากาศในทางภูมิปัญญาล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญ	มีอิทธิพลโดยตรง

ต่อความคิดและความรู้ของนักปรัชญา	นักคิดทางการเมือง	นักคิดทางการเมืองคือผลผลิตทางการเมืองใน

แต่ละยุคแต่ละสมัยเท่านั้น	

ส�าหรับสิ่งที่ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีหรือความคิดทางการเมืองพยายามศึกษาและน�าเสนอตลอด

มานั้นเป็นความพยายามเดียวกัน	 ก็คือการน�าเสนอระบอบการปกครองที่ดี	 (และมีความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ)	ตัวผู้น�าที่มีความยุติธรรม	ก�าหนดขอบข่ายในหน้าท่ี	สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใต้ปกครอง	ส่วนที่

แตกต่างกนัคอืทฤษฎหีรือความคดิทางการเมืองด�าเนนิอยูภ่ายใต้บรบิทของยคุสมยั	(particular)	ท�าให้ความ

คิดที่นักปรัชญาการเมืองน�าเสนอออกมานั้นเป็นไปเพื่อปกป้องอุดมการณ์และผลประโยชน์	 อคติที่ตนเองมี

ความเชือ่มัน่อยูแ่ละใช้วพิากษ์ไปจนถงึโจมตคีวามคดิทีต่นเองไม่เหน็ด้วย	ยกตวัอย่างเช่นความคดิความชอบ

ธรรมของรัฐบาลที่มาจากความเห็นชอบของประชาชน	 (civil	 government)	 คือการโต้ตอบกับความคิดใน

เชิงอนุรักษ์นิยมของ	Sir	Robert	Filmer	หรือแม้แต่ความคิดสังคมนิยมของมาร์กซ์มีขึ้นเพื่อจะชี้ให้เห็นถึง

ความไร้มนุษยธรรม	การลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมไปถึงเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ

เพื่อนมนุษย์ด้วยกันของระบบทุนนิยมท่ีเกิดขึ้นกับชาวยุโรปในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม	แตกต่างไป

จากปรัชญาการเมืองซ่ึงเป็นการเสนอแนวความคิดและความรู้ที่ข้ามยุคสมัย	(universal)	ไม่ยึดติดอยู่กับตัว

นักปรัชญาการเมืองหรืออุดมการณ์ในทางการเมืองอุดมการณ์ใดเป็นการเฉพาะ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 เรื่องที่ 1.1.3
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ตอนที่ 1.2 

รูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

และความคิดทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	1.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี	1.2.1	รูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

เรื่องท่ี	1.2.2	รูปแบบและวิธีการศึกษาทางความคิดทางการเมือง

แนวคิด
1.		 	ผู้สนับสนุนและด�าเนินการรื้อฟื้นรูปแบบการศึกษาปรัชญาการเมืองด้วยวิธีการกลับไป

อ่านงานต้นฉบับของนักปรัชญาการเมืองในอดีตอย่าง	ลีโอ	สเตร้าส์	มีที่มาจากสมมติฐาน

ที่ว่า	ผลงานของนักปรัชญาการเมืองอย่างโสเครตีส	เพลโต	อริสโตเติลคงความเป็นอมตะ	

เนื่องจากมีความจริงแท้ทางการเมืองที่ด�ารงอยู่ข้ามยุคสมัยเป็นความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิง

และน�ามาอธิบายเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจการเมืองในปัจจุบันได้อย่างดี

2.		 	การศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นพัฒนาการและน�าไปสู่การเกิด

ข้อเปรียบเทียบระหว่างนักคิดแต่ละยุคแต่ละสมัยข้ึนมา	 ยกตัวอย่างเช่น	 ความคิดของ

การสร้างผู้ปกครองและระบอบการปกครองในเชงิอดุมคตขิองเพลโต	การมองระบอบการ

ปกครองทีด่�าเนนิไปในลกัษณะของวัฏจกัร	จากนกัประวตัศิาสตร์กรกี	Polybius	นกัปรชัญา

การเมืองอย่างมาคีอาเวลลีกับมุมมองทางการเมืองในแบบสัจนิยม	และมงเตสกิเออกับ

การให้ความส�าคญักบัเรือ่งของสภาพภมูอิากาศกบัลกัษณะของภูมปิระเทศเป็นปัจจยัหลกั

ส�าคัญในการสร้างและก�าหนดบุคลิกภาพ	 นิสัยและความคิดของผู้คนจนถึงระบอบ 

การปกครอง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	1.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายรูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองได้

2.		อธิบายรูปแบบและวิธีการศึกษาทางความคิดทางการเมืองได้
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เรื่องที่ 1.2.1  รูปแบบและวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

ผู้สนับสนุนและด�าเนินการรื้อฟื้นรูปแบบการศึกษาปรัชญาการเมืองด้วยวิธีการกลับไปอ่านงาน

ต้นฉบับ	(canon	text)	ของนักปรัชญาการเมืองในอดีตอย่างลีโอ	สเตร้าส์	มีที่มาจากสมมติฐานที่ว่าผลงาน

ของนักปรัชญาการเมืองอย่างโสเครตีส	เพลโต	อริสโตเติลคงความเป็นอมตะ	เนื่องจากมีความจริงแท้ทางการ

เมืองที่ด�ารงอยู่ข้ามยุคสมัย	(universal	truth)	เป็นความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงและน�ามาอธิบายเพื่อวิเคราะห์

และเข้าใจการเมืองในปัจจุบันได้อย่างดี14	ซึ่งเป็นการกล่าวที่ไม่เกินเลยหากจะกล่าวถึงธรรมชาติทั้งหลายทัง้

ปวงของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง	 เป็นสิ่งที่เพลโตได้กล่าวมาก่อนหน้าแล้วทั้งส้ินหรือแม้แต่รูปแบบของ

ระบอบการปกครอง	 (type	 of	 regime)	 ถึงแม้ว่าอารยธรรมของมนุษย์จะก้าวออกมาจากจุดที่เพลโตและ

อริสโตเติลเขียนผลงานไว้มากว่าสองพันกว่าปีก็ตาม	แต่ก็ยังไม่ปรากฏรูปแบบการปกครองที่อยู่นอกเหนือ

ไปจากรูปแบบการปกครองในยุคสมัยของทั้งเพลโตและอริสโตเติลเลย	ทุกรูปแบบของการปกครองสามารถ

อ้างอิงย้อนกลับไปยังยุคกรีกโบราณได้เสมอ	ขณะที่ปรัชญาการเมืองในความหมายของลีโอ	สเตร้าส์คือความ

พยายามในการแทนที่ความคิดทางการเมือง	(political	opinion)	ซึ่งได้แก่การคาดเดา	ความเชื่อ	การมีอคติ	

การคาดการณ์ด้วยความรูท้างการเมือง	(political	knowledge)	ซึง่มาจากสามแหล่งใหญ่คอื	การรับฟังจากผู้เป็น

ปราชญ์อาวุโส	การอ่านงานท่ีดีเยี่ยมทางประวัติศาสตร์และการอุทิศตัวให้กับการงานสาธารณะ15 

เพื่อที่จะเข้าใจว่าปรัชญาการเมืองศึกษาหาความรู้อย่างไร	 มีความจ�าเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปยัง 

ต้นก�าเนิดของปรัชญาการเมือง	โดยเนื้อหาในบทน�าของ	History	of	Political	Philosophy	ที่มี	ลีโอ	สเตร้าส์	

(Leo	 Strauss)	 ในฐานะอาจารย์กับโจเซฟ	 ครอปซีย์	 (Joseph	Cropsey)	 ในฐานะลูกศิษย์ท�าหน้าที่เป็น

บรรณาธิการร่วมกัน	กล่าวถึงโสเครตีสในฐานะนักปรัชญาการเมืองคนแรก	แต่ปรัชญาการเมืองเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นหลังปรัชญา	 การปรากฏตัวของนักปรัชญาคนแรกตามนิยามและการเรียกของอริสโตเติล	 คือผู้ที่สนใจ

ศึกษาเรื่องของธรรมชาติ	 (those	who	discourses	 on	nature)	ที่มีความแตกต่างไปจากการสนใจศึกษา

เรื่องราวของเหล่าเทพเจ้า	(discourses	on	the	gods)	ที่มีมาก่อนหน้า	ประเด็นที่ส�าคัญก็คือการเกิดขึ้นของ

ปรชัญาสะท้อนให้เหน็ถงึพัฒนาการในความเปลีย่นแปลงความรู้และความสนใจของภมิูปัญญาชาวกรกีโบราณ	

จากเร่ืองราวของเทพเจ้ามาสู่เรื่องราวของธรรมชาติ	 ขณะที่การศึกษาธรรมชาติคือการศึกษาถึงคุณลักษณะ 

 
14	ปรัชญาการเมืองของโสเครตีสในการตั้งค�าถามกับพฤติกรรมของผู้ปกครองและกฎหมายรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติ

ของชุมชนการเมือง	 แสดงออกมาในรูปของอารยขัดขืน	 (civil	 disobedience)	 การแก้ไขความป่วยไข้ทางการเมืองผ่านแนวความคิด 

ราชาปราชญ์และความเป็นสัตว์การเมืองของอริสโตเติล	คือมรดกทางความรู้ปรัชญาการเมืองท่ีถ่ายทอดและสืบต่อมาสู่คนรุ่นหลัง	
15 Leo	Strauss.	(1989).	‘What	is	Political	Philosophy?,	in An Introduction to Political Philosophy. Detroit:	

Wayne	State	University	Press.	pp.	9-10.	ความรู้ทั้งสามลักษณะปรากฏอยู่ในเรื่องราวของนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่โสเครตีสไป

ขอค�าปรึกษาจากโหราพยากรณ์จากมหาวิหารเดลฟี	 การกลับไปสนใจอ่านงานเขียนของนักประวัติศาสตร์โรมันของมาคีอาเวลลีและ

บทบาทหน้าที่ในทางการเมืองของนักปรัชญาการเมือง	 อย่างเช่น	 การด�ารงต�าแหน่งวุฒิสมาชิกของซิเซโร	 เอ็ดมันด์	 เบิร์กกับต�าแหน่ง

สมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาสามัญ	เป็นต้น
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ของสิง่ทีอ่ยูใ่นธรรมชาต	ิ(the	character	of	a	thing)	ด้วยการเฝ้ามองและสงัเกตมนั	ส�าหรบัตวัของธรรมชาติ

เองไม่ได้เป็นผลงานการสร้างของเหล่าเทพเจ้าหรอืจากการผลติด้วยน�า้มือมนุษย์	ดังน้ัน	‘ธรรมชาต’ิ	(nature/

physis)	 ในความหมาย	ความเข้าใจของชาวกรีกโบราณคือการเติบโต	 (growth)	 ท�าให้ธรรมชาติคือสิ่งที ่

อัดแน่นด้วยศักยภาพ	 ต้องมีการเคลื่อนไหวตัวเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือความสมบูรณ์ของตัวมันเองตาม

คุณลักษณะของแต่ละสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างมันขึ้นมา16	ธรรมชาติจึงมีความแตกต่างไปจากรองเท้า	โต๊ะและ

เก้าอ้ีที่ไม่มีการเติบโต	เนื่องจากมันเป็นสิ่งของที่มาจากการสร้าง	การประดิษฐ์ข้ึนมา	อยู่ในฐานะของการเป็น

ศิลปะ	(by	art)	ไม่ใช่สิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ	การที่ความรู้ในธรรมชาติเกิดขึ้นหลังจากความรู้ในเหล่าเทพเจ้า	

ก็แสดงว่าธรรมชาติต้องเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ	 (discovered)	หรือเป็นปริศนามาก่อน	อย่างเช่น	ค�าอธิบายว่า

ด้วยธรรมชาติประกอบขึ้นด้วยปฐมธาตุทั้ง	4	ตามความรู้ของนักปรัชญาไอโอเนียน	(Ionian)	ท�าให้ธรรมชาติ

จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�าความรู้จักและท�าความเข้าใจ	หรือมนุษย์จะต้องมีชุดของความรู้มาก่อนเพื่อที่จะใช้อธิบาย

และเข้าใจธรรมชาติ	 สืบเน่ืองจากประเด็นดังกล่าวความรู้ในเรื่องธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดข้ึนเองใน

ธรรมชาติและเป็นความรู้ที่มนุษย์ไม่ได้มาโดยธรรมชาติ	

ชาวกรีกในฐานะเป็นชนชาติแรกของโลกที่สนใจศึกษาแสวงหาความรู้ในเรื่องของชีวิตที่ดีในทาง 

การเมอืง	(good	political	life)	เชือ่มโยงไปถงึระบอบและรปูแบบการปกครองทีดี่ทีส่ดุ	(the	best	regime)17 

ในด้านของบรรยากาศด้านภูมิปัญญาของชาวกรีกโบราณก่อนหน้าที่พวกเขาจะค้นพบและสามารถไขปริศนา

ธรรมชาติ	พวกเขายึดโยงอยู่กับโลกทัศน์ที่อธิบายว่าแต่ละสิ่งได้มี	‘วิถีทาง’	(way)	หรือ	‘ธรรมเนียมปฏิบัติ’	

(custom)	ที่เป็นของมันเอง	 เป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เป็นปกติของสิ่งนั้น	 (regular	 behavior)	

กล่าวคือเราจะรู้ว่าส่ิงที่เราสนใจอยู่ว่าคืออะไร	 เราก็ต้องไปดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา	ยกตัวอย่างเช่น	

สุนัขต้องมีการเห่าและกระดิกหาง	ไฟเป็นส่ิงที่ไหม้วัตถุที่ไปสัมผัสมัน	มนุษย์สามารถใช้ภาษาพูดในลักษณะ

ของการสนทนา	แต่เมื่อมีการค้นพบความรู้ในส่ิงที่อยู่ในธรรมชาติขึ้นมา	ก็เกิดเป็นประเด็นของการแบ่งแยก

ออกมาเป็นเร่ืองของ	 ‘วิถีทาง’	 หรือ	 ‘ธรรมเนียมปฏิบัติ’	 ในลักษณะของการให้คุณค่าว่าเป็นสิ่งที่เป็น	

‘ธรรมชาติ’	 (nature/physis)	หรือมีความเป็น	 ‘สากล’	ส่วนในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่กล่าวถึงหรือศึกษาอยู่หาก

ไม่เป็นธรรมชาติก็ต้องอยู่ในสถานะของการเป็นเรื่องที่แต่ละชุมชนการเมืองคิดสร้างขึ้นมา	และยึดปฏิบัติตาม

กัน	 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้เฉพาะกับชุมชนการเมืองน้ัน	 (convention/law/nomos)	ยกตัวอย่างเช่น	การที่

มนุษย์มีความสามารถในการใช้ภาษานั้นคือธรรมชาติที่มีความเป็นสากล	 ขณะที่ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 ใช้พูดกัน

ในแต่ละชุมชนการเมืองน้ันคือสิ่งเฉพาะ	 เน่ืองจากเป็นโครงสร้างของภาษา	 รูปแบบของไวยกรณ์ที่ใช้สื่อสาร 

 

16	อิทธิพลดังกล่าวมีความสมบูรณ์และชัดเจนเมื่อมาถึงอริสโตเติล	ในเรื่องค�าอธิบายถึงสิ่งที่ธรรมชาติให้ก�าเนิดมานั้นล้วน

แล้วแต่มีเป้าหมาย	(telos)	พัฒนา	(dynamic)	ตัวของมันเองไปสู่ความสมบูรณ์แบบ	
17	 เป็นประเด็นที่น่าสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองโบราณกับการแสวงหาและสร้างระบอบการเมืองและ 

รปูแบบการปกครองทีด่ทีีส่ดุ	(the	best	regime)	กบัปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่และปรชัญาการเมอืงร่วมสมยัทีมุ่ง่เน้นในด้านของระบอบ

การปกครองทีเ่กิดข้ึนจรงิ	น�ามาใช้ได้จรงิ	ซึง่มอียูเ่พยีงระบอบเดยีวคอืประชาธปิไตย	ท�าให้สนใจลงลกึไปยงัเรือ่งของสถาบนั	กระบวนการ	

วิธีการเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตย	ขณะที่ปรัชญาการเมืองคลาสสิกดูจะมีความรุ่มรวยกว่า	เนื่องจากน�าเสนอลักษณะของรูปแบบ

การปกครองหลากหลายประเภท	ตั้งแต่ราชาธิปไตย	อภิชนาธิปไตย	คณาธิปไตย	ทรราชย์	
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1-19การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

เข้าใจกันเฉพาะในชุมชนการเมืองตนเอง	 เหมือนกับการที่ชาวกรีกโบราณไม่เข้าใจภาษาของชุนชนการเมือง

อื่น	จึงสรุปไปว่าพวกนั้นเป็นอนารยชน	(barbarian)	

ผลลัพธ์ของการรับรู้ในสองลักษณะ	 ได้แก่	 สิ่งที่เป็น	 ‘สากล’	 กับสิ่งที่เป็น	 ‘ลักษณะเฉพาะ’	 หรือ

ความรู ้ที่แยกออกเป็นทวิลักษณ์	 (dualistic)	 ด�าเนินอยู ่ในลักษณะของการเป็นคู ่และขั้วตรงกันข้าม 

(bi-polar	 opposition)	 ได้ถูกพัฒนากลายมาเป็นความขัดแย้ง	 ความเห็นต่างในเรื่องของความรู้ระหว่าง

โสเครตีสกับขบวนการโซฟิสต์	 งานเขียนของนักประวัติศาสตร์อย่าง	Herodotus	 กับ	Thucydides	ที่ให ้

น�้าหนักไปในเรื่องของมนุษย์แต่ละชุมชนมีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเป็นของตัวเอง	และถูกพัฒนา

ขึ้นอย่างมีความสลับซับซ้อนภายใต้ความคิดทางปรัชญาการเมืองของเพลโต	ส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่าง

ส่ิงที่เป็นธรรมชาติและสากลกับสิ่งเฉพาะ	 คือพื้นฐานหลักของการศึกษาปรัชญาการเมืองคลาสสิก	 ไม่ว่าจะ

เป็นการถกเถียงและตั้งค�าถามกันถึงเรื่องของความดีที่แต่ละชุมชนการเมืองยึดถือปฏิบัติกันอยู่นั้นเหมือน

กันหรือไม่	 ข้อสงสัยและค�าถามต่อความยุติธรรมว่าเป็นสิ่งที่เป็นสากลหรือเป็นเพียงสิ่งเฉพาะกับแต่ชุมชน

การเมือง	หรือความยุติธรรมท่ีเป็นสากลนั้นไม่มีอยู่	มีเพียงแค่ความยุติธรรมที่ถูกก�าหนดขึ้นและมีการอ้างอิง

จากจารตีประเพณแีละกฎหมายของแต่ละชมุชนการเมอืง	พืน้ฐานความขดัแย้งของทัง้สองยงัด�ารงอยูม่าจนถงึ

การศึกษาปรัชญาการเมืองสมัยใหม่	ในเรื่องการถกเถียงระหว่างสิทธิตามธรรมชาติ	(natural	right)	กับสิทธิ

ตามกฎหมาย	(positive	right)	

ส�าหรับลีโอ	สเตร้าส์ปรัชญาการเมืองคงไม่สามารถจะอยู่ในสถานะที่มันเคยเป็นอยู่	คือเป็นเร่ืองของ

การที่บุคคลผู ้นั้นได้ด�าเนินการส�ารวจ	 ทดสอบและการแสวงหาความจริง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการเชื่อมโยง 

ในลักษณะที่ไม่ตัดขาดจากไปการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 (philosophy	 as	 a	way	 of	 life)	 โดยภายหลังจาก 

ยุคกลางเป็นต้นมาเราไม่อาจจะเห็นกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้	 ที่ก่อนหน้านั้นสามารถเห็นอยู่ในรูปของ

ศรทัธาและการแสวงหาความจรงิภายใต้การก�ากบัของพระเจ้า	การมชีีวิตทีส่อดคล้องกบัค�าสอนในพระคมัภร์ี

ตลอดจนการเข้าถึงพระเจ้าเพื่อหลุดพ้นจากบาป	 แต่เมื่อผ่านมายังสมัยใหม่	 ตัวศูนย์กลางของความศรัทธา

อย่างคริสต์ศาสนาถูกท้าทายและตั้งค�าถามจากกลุ่มปฏิรูปในยุคฟื้นฟูศาสนา	 (Reformation)	 การขยายตัว

และเติบโตของพาณิชยกรรม	การค้าอันเนื่องมาจากการออกเดินทางและค้นพบดินแดนใหม่ของนักส�ารวจ

ชาวยุโรป	น�ามาสู่การแสวงหาผลก�าไร	 การสะสมความร�่ารวยมั่งคั่งผ่านแนวคิดลัทธิพาณิชย์ชาตินิยมและ

ทรัพย์สินส่วนบุคคล	 ในทางความคิดน�าชาวยุโรปไปสู่แนวคิดเสรีนิยม	 ลัทธิปัจเจกบุคคลที่ปฏิเสธเรื่องของ

คุณธรรม	 จริยธรรมของยุคคลาสสิกและศีลธรรมในแบบคริสเตียนว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวาง	 เป็นอุปสรรคต่อ 

การแสวงหาความมั่งคั่ง	อีกทั้งเสนอให้มีการจ�ากัดบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของผู้ปกครองและของรัฐ

สมัยใหม่ภายใต้แนวคิดเสรีนิยม	 (limited	 state)	ที่ต้องการให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นส่ิงที่รัฐบาล

ต้องให้ความเคารพ	 รัฐสมัยใหม่จึงไม่ควรเข้ามายุ่งเก่ียวกับเรื่องภายในซึ่งเป็นเรื่องของความคิด	 ความเชื่อ

และศรัทธา	ปล่อยให้เป็นเรื่องของการปกครองตนเอง	 (self-autonomous)	หน้าที่และภารกิจของรัฐจึงมี

เพียงแค่เรื่องของการดูแลอยู่ห่าง	ๆ	ในเรื่องของสวัสดิการและความม่ันคงปลอดภัยเท่านั้น18 

18	 	 โปรดดูพัฒนาการของแนวคิดเสรีนิยมได้ใน	 Harold	 J.	 Laski.	 (1997).	The Rise of European Liberalism. 

New	Brunswick:	Transaction	Publishers.	
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1-20 การวิเคราะห์การเมือง

หลังจากน้ันเป็นต้นมาท�าได้เพียงแค่การศึกษาประวัติความคิดและภูมิปัญญา	 (intellectual	

history)19	ส่วนการแสดงออกของลีโอ	สเตร้าส์ก็คือการกลับไปร�าลึกนึกถึงวันชื่นคืนสุขของปรัชญาการเมือง	

ที่ไม่มีทางจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกเน่ืองจากบรรยากาศต่าง	 ๆ	 ของปัจจุบันไม่มีใครสนใจในเรื่องของการ

แสวงหาความจรงิแท้ว่ามีหรอืไม่	ทีพ่ฒันามาสูแ่นวคดิในเชงิสดุโต่งด้วยการประกาศถงึมรณกรรมของพระเจ้า	

(God	is	death)	และบรรยากาศในแบบสุญนิยม	(nihilism)	เสริมด้วยอิทธิพลของแนวคิดในเชิงสัมพัทธ์-

นิยม	 (relativism)	 ที่แพร่กระจายและส่งอิทธิพลอยู่ในทุกวงการตั้งแต่ศีลธรรม	 คุณธรรม	การเมือง	 การ

ศึกษา	เรื่องเพศและวัฒนธรรมไปจนถึงความคิดในการสร้างความรู้แบบสัมบูรณ์	(absolutism)	สัจธรรมที่

เป็นสากล	(objective	truth)	ไปจนถงึค�าตอบทีถ่กูต้อง	(right	answer)	ความหมายทีแ่ท้จรงิ	(true	meaning)	

ในฐานะแกนกลางของนักปรัชญา	(philosopher’s	stone)20	กลายเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีทางเกิดขึ้นมา

ได้หรือหากเกิดขึ้นก็จะมีการต่อต้าน	ซ่ึงเป็นการวิพากษ์จากแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่	(postmodernism)	

ผู้ที่ศึกษาปรัชญาการเมืองจะสังเกตได้ว่าตัวเนื้อหาสาระของปรัชญาการเมือง	มีมากกว่าความคิดที่

นักปรัชญาการเมืองแต่ละคนน�าเสนอออกมา	ในแง่นี้การศึกษาปรัชญาการเมืองจึงมีความแตกต่างแยกออก

ไปจากการศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองแต่ละคน	ซึ่งในกรณีหลังจัดเป็นรูปแบบการศึกษาความคิด

หรือทฤษฎีการเมือง	ขณะที่ตัวเนื้อหาความรู้ของปรัชญาการเมือง	คือการศึกษาด้วยการแยกแยะเพื่อให้เห็น

ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นการเมืองกับสิ่งที่ไม่เป็นการเมือง	ยกตัวอย่างเช่น	บทบาทหน้าที่ความเป็น

ผู้ปกครอง	 รัฐบุรุษกับหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเพียงนายทาส	ตามมาด้วยค�าถามว่าการปกครองครัวเรือน

กับการปกครองบ้านเมืองน้ันเหมือนกันหรือไม่	 สามารถใช้แทนที่กันได้หรือไม่	 ความชอบธรรมที่ก�าหนดถึง

เส้นแบ่งระหว่างหัวหน้าครอบครัวกับผู้ปกครองอยู่ตรงไหน	ความชอบธรรมของการเป็นผู้ปกครองในระบอบ

การปกครองต่าง	ๆ	มีความแตกต่างกันอย่างไร	

โดยประเด็นดังที่ได้กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาตอนต้นของหนังสือ	The	Politics	ของอริสโตเติล

มาจนถึง	A	Discourse	 on	Political	Economy	ของรุสโซ	 แม้แต่ปรากฏการณ์ของความขัดแย้งในเรื่อง

อุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมของสังคมการเมืองไทย	หาก

พิจารณาในรายละเอียดและเบื้องลึกจะปรากฏค�าถามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นปรากฏอยู่	และหากมีการศึกษา

ย้อนกลับไปยังสิ่งที่เพลโตได้แยกแยะคุณลักษณะความแตกต่างของสิ่งที่เป็นการเมืองด้วยกัน	ระหว่างการ

ปกครองด้วยราชาปราชญ์	รัฐบุรุษ	กฎหมาย	นักการเมืองและกลุ่มโซฟิสท์21	นอกจากนี้ปรัชญาการเมืองยัง

ให้ความส�าคญักบัการแยกแยะในเร่ือง	 ‘สิทธอิ�านาจ’	 (political	 authority)	ออกจากสทิธอิ�านาจในรปูแบบอืน่	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค�าถามว่าการเป็นสมาชิกของชุมชนการเมือง	(political	society)	มีความแตกต่าง 

 

19	Leo	Strauss.	(1989).	The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of 

Leo Strauss. Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.	pp.	80-85.	
20	Michael	Walzer.	 (2007).	Thinking Politically: Essays in Political Theory.	New	Haven:	Yale	University	

Press.	p.	1.	
21	สังเกตได้จากบทสนทนาของเพลโต	ตามช่ือเรื่องได้แก่	The	Republic,	The	Statesman,	The	Laws,	The	Sophist	

และ	Protagoras	ต่างพยายามนิยามและตอบค�าถามถึงความรู้ของส่ิงที่เป็นการเมืองในรูปแบบต่าง	ๆ	
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ไปจากการเป็นสมาชิกในรูปแบบอ่ืนหรือไม่	อย่างเช่น	ครอบครัว	เครือญาติและบริษัทที่ด�าเนินการทางธุรกิจ	

ซึ่งการตั้งค�าถามในลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ใน	The	 Politics	ที่มีเนื้อหาว่าด้วยความเป็นสัตว์การเมือง

ของมนุษย์22

ขณะท่ีรูปแบบและวิธีการในการแสวงหาความรู้ของโสเครตีสคือก้าวส�าคัญ	ที่สะท้อนถึงพัฒนาการ

ทางภูมิปัญญาของชาวกรีกโบราณ	 ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงความสนใจจากเหล่าเทพเจ้ามาสู่เรื่องธรรมชาติ	

และโสเครตีสเป็นผู้ที่มาเปลี่ยนมันอีกครั้งไปสู่ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

โดยตรงและมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 เป็นการเน้นเฉพาะเจาะจงไปยังพฤติกรรมของ

ความสัมพันธ์ที่ต้องติดต่อกับผู้คนในชีวิตประจ�าวัน	 รวมไปถึงความสัมพันธ์กับตัวตนของตัวเอง	 สังเกตได้

จากวิธีการในทางปรัชญาของโสเครตีสคือการตั้งค�าถามเพื่อรู้จักตนเอง	(know	themself)	แต่ก่อนที่บุคคล

ผู้นั้นจะมาถึงขั้นรู้จักตัวเองก็ต้องผ่านการตรวจสอบตัวเองมาเสียก่อน	 (examined	 life)	 ในความคิดของ

โสเครตีสผู้คนส่วนใหญ่ปฏิบัติสิ่งต่าง	 ๆ	 ทั้งต่อตนเองและกับคนอื่น	 โดยใช้เรื่องของความคุ้นเคยจนเป็น

ธรรมเนียมปฏบิตัไิป	จนอาจไม่เคยจะสงัเกตหรือตัง้ค�าถามต่อสิง่ทีป่ฏิบตัต่ิอตวัเขาเองและต่อผู้อ่ืน	เข้าท�านอง

สภุาษติไทยว่าเส้นผมบังภเูขา	แต่ส�าหรับโสเครตสี	เขาไม่ปล่อยให้เรือ่งดงักล่าวผ่านเขาไปโดยการไม่ตรวจสอบ

และตั้งค�าถามเพื่อตรวจสอบถึงนิยามและความหมาย	 เพื่อจะได้ทราบถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมัน	 อยู่ใน 

รูปแบบของค�าถามที่โสเครตีสตั้งขึ้นมาว่า	 ‘อะไรคือ’	 (what	 is…?)	 ความศรัทธา	 ความดี	 ความกล้าหาญ	

ความขี้ขลาด	ความรู้และความรู้จักประมาณตน	ซึ่งเป็นการตั้งค�าถามเพ่ือส�ารวจลงลึกไปถึงธรรมชาติของ

แนวความคิด	ค่านิยม	ความรู้ที่ผู้คนแต่ละคนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในชุมชนการเมือง23	ซึ่งการตั้งค�าถาม

ในลักษณะที่เป็นหัวข้อในเชิงคุณธรรม	 จริยศาสตร์และการเมืองปรากฏอยู่ในบทสนทนาของเพลโตตั้งแต่

ค�าถามที่ว่า	อะไรคือความศรัทธาในบทสนทนา	Euthyphro	อะไรคือความกล้าหาญในบทสนทนา	Laches	

อะไรคือความรู้จักประมาณตนในบทสนทนา	 Charmides	 อะไรความงามในบทสนทนา	Hippias	Major	

อะไรคือมิตรภาพในบทสนทนา	Lysis	อะไรคือความยุติธรรมในบทสนทนา	The	Republic	อะไรคือความรู้

ในบทสนทนา	 Theaetetus	 อะไรคือการพูดจาเพื่อชักจูงโน้มน้าวให้คนฟังเห็นคล้อยตามในบทสนทนา 

Sophist	และอะไรคือคุณลักษณะของความเป็นรัฐบุรุษในบทสนทนา	The	Statesman24 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เรื่องที่ 1.2.1

22	Sheldon	Wolin.	(2004). Politics and Vision. Princeton:	Princeton	University	Press.	pp.	3-6.		
23	Leo	Strauss,	 and	 Joseph	Cropsey.	 (1966).	 (eds.).	History of Political Philosophy.	Chicago:	Rand	Mc-

nally	&	Company.	pp.	2-4.
24 Richard	Kraut.	(2010).	‘Socrates	and	Plato;	in The Routledge Companion to Ethics.	(ed.)	John	Skorup-

ski.	London:	Routledge.	p.	35.
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1-22 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 1.2.2  รูปแบบและวิธีการศึกษาทางความคิดทางการเมือง

Isaiah	Berlin	แสดงเป็นนัยให้เห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิด	(history	of	idea)	ช่วยให้

ผู้ศึกษามองเห็นพัฒนาการและน�าไปสู่การเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างนักคิดแต่ละยุคแต่ละสมัยขึ้นมา 

ยกตัวอย่างเช่น	 ความคิดของการสร้างผู้ปกครองและระบอบการปกครองในเชิงอุดมคติของเพลโต	 (ideal	

type)	 การมองระบอบการปกครองที่ด�าเนินไปในลักษณะของวัฏจักร	 (cycle)	 จากนักประวัติศาสตร์กรีก	

Polybius	 นักปรัชญาการเมืองอย่างมาคีอาเวลลีกับมุมมองทางการเมืองในแบบสัจนิยม	 (realism)	 และ 

มงเตสกิเออกับการให้ความส�าคญักบัเรือ่งของสภาพภูมอิากาศกบัลกัษณะของภมูปิระเทศเป็นปัจจัยหลกัส�าคญั

ในการสร้างและก�าหนดบุคลิกภาพ	นิสัยและความคิดของผู้คนจนถึงระบอบการปกครอง	(geographic	and	

climatic	determinism)	จึงเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ในการที่จะน�าเอาสิ่งที่ดี	สิ่งที่พัฒนาได้ดีในอีกพื้นที่หน่ึง

มาใช้กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง25	Berlin	ตั้งข้อสงสัยถึงการศึกษาหาความรู้ทางปรัชญาจึงไม่ได้เป็นความรู้ในลักษณะ

ของการสะสม	(cumulative)	เป็นความรู้ที่พอกพูนเพ่ิมขึ้น	และไม่ได้เป็นความรู้ที่ถาวรยึดเป็นสรณะได้ตัว

ของเบอร์ลินเองปฏิเสธการแสวงหาความรู ้ในรูปแบบของปรัชญา	 เสนอสิ่งที่ควรท�าคือหันมาสนใจกับ

ประวัติศาสตร์ความคิดแทน	(history	of	ideas)	ด้วยเหตุผลสนับสนุนที่ว่า	‘อย่างน้อยก็ช่วยให้ผู้ศึกษาเมื่อ

ตอนจบเขาจะมีความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นหรือรู้มากขึ้นกว่าตอนที่เริ่มต้นศึกษา’	 นอกจากนี้ค�าศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในทาง

สังคมศาสตร์	อย่างเช่น	 เสรีภาพ	ความเท่าเทียม	ชาตินิยมล้วนอัดแน่นไปด้วยแนวคิด	มีความเชื่อมโยงตัด

ไม่ขาดออกจากเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์	ผ่านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง	จึงเป็น

ค�าที่มีความซับซ้อนซ่อนอยู่ข้างใน	 เราจึงไม่ควรน�าค�าเหล่าน้ีมานิยามแล้วท�าการวิแคราะห์แยกแยะ	 ศึกษา

อย่างอิสระไม่ให้ความส�าคัญกับบริบททางสังคม	 การเมืองและประวัติศาสตร์	 โดยไม่สนใจและมองข้ามถึง

ความหมายในเชิงนัยของมันที่มีความส�าคัญกว่าความหมายโดยตรง26	 สอดคล้องกับที่	 J.N.	 Figgis 

นักทฤษฎีการเมืองคนส�าคัญกล่าวถึงการศึกษาประวัติความคิดทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่า	‘เพื่อที่จะเข้า

ใจรุสโซ	 เราก็ต้องอ่านรุสโซ	 และเพื่อที่จะเข้าใจนักคิดคนต่อ	 ๆ	 มาเราต้องกลับย้อนไปยังอาควีนัส	 ไปยัง 

ฮิลเดอบรันด์และจนถึงออกัสตีน	 ข้อความที่กินลึกถึงอารมณ์ความคิดจากค�าประกาศอิสระภาพหรือสิทธิ

ความเป็นมนุษย์	ไม่ใช่การถูกค้นพบใหม่	แต่มันเป็นมรดกของหลายยุคสมัย	เป็นขุมทรัพย์ทางอารมณ์ความ

รู้สึกและความคิดที่เก็บรวบรวมสะสมมาเป็นระยะยาวนานถึงเจ็ดสิบรุ่นทางวัฒนธรรม…มีมาเรียอาน่าเป็น

คนปลูก	อัลธูซิอุสรดน�้าและโรเบสปิแอร์เป็นคนเก็บเกี่ยวพืชผล’

การศึกษาความคิดและทฤษฎีการเมืองสามารถใช้วิธีการศึกษาทั้งในเชิงประจักษ์	(empirical)	และ

ในเชิงบรรทัดฐาน	(normative)	โดยแบบแรกด�าเนินอยู่ในระดับของการอธิบาย	(explain)	ที่การอธิบายเป็น 

 
25	 Isaiah	Berlin.	 (1991).	Against the Current. Oxford:	Clarendon	Press.	 ในบท	Vico	and	 the	 Ideal	 of	 the	

Enlightenment.	
26 Isaiah	Berlin.	(1999).	The First and the Last.	New	York,	NY:	Review	Books.	pp.	119-122.
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เรือ่งของความจ�าและความประทบัใจ	ซึง่มกัถกูตัง้ข้อสงสยัและวพิากษ์ว่าเป็นเพยีงแค่การเล่าเรือ่งประวตัศิาสตร์

ทางความคิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันได้รับรู้	แต่ขาดพลังในการดึงเอาความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาของนักคิดใน

อดีตมาใช้เป็นหลักการช่วยในการเข้าใจและตัดสินคุณค่าของเหตุการณ์ทางการเมือง27	ในขณะที่การตีความ

จะน�ามาสู่การตัดสินคุณค่า	 (value	 judgement)	รวมไปถึงการประเมินคุณค่า	 (evaluation)	 เหมือนอย่าง

ที่อริสโตเติลเคยกล่าวไว้ว่า	คือการที่เราใช้วิจารณาญาณและความรู้ในการครุ่นคิดไตร่ตรอง	 (contempla-

tion)	 เพ่ือท่ีจะบอกว่าความคิดที่นักคิดทางการเมืองได้น�าเสนอออกมานั้นดีหรือไม่ดี	 รวมไปถึงมุ่งหวัง	 มี

ความต้องการให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดของสังคมการเมือง	 เมื่อน�ามาพิจารณาแล้วในความคิดของ

ผู้ศึกษาจะสังเกตได้ว่าผลงานของนักปรัชญาการเมืองคือการตีความในลักษณะของการประเมินคุณค่าทั้งสิ้น	

ยกตัวอย่างเช่น	งานเขียนของฟรีดิช	นีทเช่อคือการโจมตีความคิดตั้งแต่เพลโต	การวิพากษ์คริสต์ศาสนาและ

รุสโซรวมไปถึงระบอบประชาธิปไตยว่าท�าให้เกิดความเสื่อมถอย	 (decline)	 และน�ามนุษย์และสังคมไปสู่

ความคิดในเชิงสุญญนิยม	 (nihilism)	หรือผลงานของนักปรัชญาร่วมสมัยอย่างคาร์ล	 ป็อปเปอร์ต้องการชี้

ให้เห็นถึงมรดกและอิทธิพลทางความคิดในเชิงประวัติศาสตร์นิยม	 (historicism)	 เริ่มต้นตั้งแต่เฮราคลีตัส	

(Heraclitus)	 เพลโต	 อริสโตเติลมาจนถึงเฮเกล	 (Hegel)	 มีอิทธิพลท�าให้เกิดระบอบเผด็จการอ�านาจนิยม

แบบเบ็ดเสร็จขึ้นในต้นศตวรรษที่	 20	 ขณะที่ผลงานหลายชิ้นของอิไซอาห์	 เบอร์ลิน	 ได้ชี้ให้เห็นถึงความคิด

ของนักปรัชญาการเมืองที่ได้เป็นปฏิปักษ์	เป็นอุปสรรค	คุกคามและท�าลายเสรีภาพของมนุษย2์8	ตัวอย่างผล

งานที่ได้รับอิทธิพลมาร์กซิสต์ของ	C.B.	Macpherson	 ในชื่อ	 The	 Political	 Theory	 of	 Possessive 

Individual	ตคีวามผลงานของทัง้ฮอบส์และลอ็คว่าถกูน�ามาใช้เพือ่สนบัสนนุแนวคดิทนุนยิมยคุใหม่	เป็นการ

ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวทางเศรษฐกิจ	การแสวงหาความร�่ารวยมั่งคั่งและส่งเสริมสถาบันทรัพย์สินส่วน

บุคคล29

ทฤษฎกีารเมืองศึกษาความคิดในเชิงพรรณนา	(descriptive	method)	ไม่สนใจหรอืให้ความส�าคญั

กับค�าถามในเชิงคุณค่า	 ในส่ิงที่ผู้คนจะต้องปฏิบัติกันเม่ืออยู่ร่วมกัน	 เช่น	 ท�าไมผู้คนต้องเชื่อฟังผู้ปกครอง

และให้การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	 การตั้งค�าถาม	 การแสวงหาที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและ

อุดมการณ์ทางการเมืองในเรื่องของเสรีภาพกับความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนแก่กันหรือสร้าง

ให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งเกิดข้ึนตามมา	และน�าไปสู่ความยุติธรรมเกิดขึ้นแก่สังคมได้หรือไม่

27	Robert	E.	Goodin,	Philip	Pettit,	 and	Thomas	Pogge.	 (eds.). A Companion to Contemporary Political 

Philosophy. Oxford:	Wiley-Blackwell,	2012.	p.	xvi.	ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	20	ผลงานของนักสังคมวิทยา	อาทิ	Max	Weber,	Emile	

Durkheim	และ	Georges	Sorel	กลุ่มนักสังคมวิทยาที่ได้รับอิทธิพล	Machiavellians	อย่าง	Gaetano	Mosca,	Vilfredo	Pareto	

และ	Robert	Michaels	และนักทฤษฎีในสายมาร์กซิสต์อย่าง	Eduard	Berstein,	Leon	Trotsky,	Rosa	Luxembourg,	Antonio	

Gramsci,	Georg	Lukacs,	Max	Horkheimer,	Theodor	Adorno,	Herbert	Marcuse	และ	Karl	Mannheim	ในฐานะนักทฤษ

สงัคม	(social	theory)	นกัคดิเหลา่นีไ้ดใ้ชร้ปูแบบทัง้ในเชงิประจกัษผ์สมกบัเชงิปทสัฐานศกึษาตคีวามสงัคมการเมอืง	โปรดดรูายละเอยีด

ใน	George	Klosko.	‘Contemporary	Anglo-American	Political	Philosophy’,	 in	The Oxford Handbook of the History 

of Political Philosophy. Edited	by	George	Klosko.	(2013).	Oxford:	Oxford	University	Press.	
28 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือ	Freedom	and	Its	Betrayal	และ	Four	Essays	on	Liberty	
29 Terence	Ball.	 (2013).	 ‘The	Value	 of	 the	History	 of	 Political	 Philosophy’,	 in	The Oxford Handbook of 

The History of Political Philosophy.	Edited	by	George	Klosko.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	50-51.
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1-24 การวิเคราะห์การเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษา	 (methodology)	 ปรัชญาการเมืองและความ

คิดทางการเมือง	 เพื่อที่ผู้ศึกษาจะสามารถเข้าใจเนื้อหาความคิดที่เกิดขึ้นในอดีต	ด้านของนักประวัติศาสตร์

ความคิดอย่าง	Quentin	 Skinner	 ให้ความส�าคัญด้วยการมุ่งเน้นไปยังตัวของผู้เขียน	 ตั้งค�าถามที่ว่าท�าไม

จึง	(ต้อง)	เขียนผลงานชิ้นน้ันขึ้นมา	มีเป้าหมาย	มีวัตถุประสงค์และมีเจตนารมณ์อย่างไร	(intention)	ซึ่งเป็น

ส่ิงที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่อมาก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นกับใคร	กลุ่มบุคคล

ใดที่ถูกเลือกเพื่อท่ีจะส่งสาร30	ไม่แตกต่างไปจาก	John	Dunn	นักทฤษฎีการเมืองท่ีเคยให้แง่คิดไว้ก่อนหน้า

นั้นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ทฤษฎีทางการเมือง	 ผู้ศึกษาเองจะต้องเข้าใจบริบทเฉพาะทางประวัติศาสตร์	

(historical	specificity)	ไปพร้อม	ๆ	กบัเน้ือหาทางปรชัญาอันมคีวามละเอยีดอ่อน	(philosophical	delicacy)	

โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเสียไม่ได้	เสมือนกับการที่เราจะรู้จักบุคคลผู้นั้นไม่ได้	จนกว่าเราได้รู้ว่าเขาได้ลงมือ

ท�าอะไรบ้าง	ซึ่งก็คือการรู้จักและเข้าใจบริบท	(context)	ที่สามารถคลี่คลาย	มีนัยส�าคัญบอกให้ผู้ศึกษาทราบ

ถึงประสบการณ์และเจตนารมย์ของผู้เขียน	เพราะฉะน้ันเพื่อที่จะเข้าใจและเข้าถึงความคิดท�าให้ผู้ศึกษาต้อง

ท�าความเข้าใจโลกของอุดมการณ์กับโลกของการปฎิบัติไปพร้อม	ๆ	 กัน31	 อย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตว่า 

การศึกษาความคิดมนุษย์จากวิธีการทางประวัติศาสตร์	 (historical)	 ผ่านการเข้าใจอดีตอย่างที่เป็นจริง 

กับวิธีการประวัติศาสตร์นิยม	 (historicism)	 เป็นความพยายามในการตีความและเข้าใจความคิดในอดีต

มากเกินไปกว่าก่อนท่ีอดีตจะได้ท�าความเข้าใจตัวของมันเองอย่างแท้จริง32	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการตีความ	

(และวิพากษ์)	 เกินเลย	 (over	 (mis)	 interpretation)	ตัวอย่างเช่น	การโจมตีความคิดในเชิงประวัติศาสตร์

นิยมของคาร์ล	ป็อปเปอร์ที่มีต่ออริสโตเติล	เพลโต	มาร์กซ์และเฮเกลว่าประวัติศาสตร์มีเป้าหมายที่ถูกก�าหนด

มาล่วงหน้าแล้ว	(pre-determinism)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับบริบท

จารีตในเรื่องของการถือก�าเนิดของแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองนั้นมาจากการที่นักคิดเกิดความ

คิดที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศและเหตุการณ์ต่าง	ๆ	 ของสังคมการเมืองที่ก�าลังด�าเนินอยู่รอบตัวเขา	 จึงไม่ได้

เกิดขึ้นมาโดยปราศจากสาเหตุ	ตั้งแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งของโสเครตีสกับขบวนการโซฟิสต์	(Sophistic	

movement)	 ที่ก�าลังเติบโตและขยายตัวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพลเมืองนครรัฐเอเธนส์	 ปรัชญา

การเมืองของเพลโตที่ตอบโต้กับพลเมืองส่วนใหญ่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	แนวคิดของการเป็นสัตว์

การเมืองของอริสโตเติลกับความพยายามในการฟื้นฟูจิตวิญญาณและลมหายใจของนครรัฐเอเธนส์ที่ก�าลัง

อยู่ในช่วงสุดท้าย	ติดตามมาด้วยการเกิดข้ึนและน�าเสนอแนวความคิดความเป็นพลเมืองโลก	(cosmopoli-

tanism)	ของกลุ่มปรัชญา	Stoic	ความคิดในเชิงสุขนิยม	(hedoism)	ของกลุ่มปรัชญา	Epicurianism	เพื่อ

ให้จิตใจหลบหนีออกไปจากความกังวล	 (ataraxia)	 เป็นแนวคิดซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับการที ่

 
30	John	G.	Gunnell.	(1979).	Political Theory: Tradition and Interpretation. Cambridge:WinthroPublishers,	

Inc.	pp.	98-99.	
31 John	Dunn.	(1968).	‘The Identity of the History of Ideas’, Philosophy	43:	85,	86.	
32 ‘attempt	to	understand	the	thought	of	the	past	better	than	it	understood	itself	before	he	has	understood	

it	exactly	as	it	understood	itself’	Leo	Strauss.	On	Tyranny.	p.	25.	
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1-25การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

อารยธรรมกรีกก�าลังประสบกับสภาวะความเส่ือมและการล่มสลายของนครรัฐ	มาจนถึงสมัยใหม่ความคิด

ของการมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนของจอห์น	ล็อค	 มีวัตถุประสงค์ตอบโต้กับความคิดของ	Sir	 Robert	

Filmer	 ในการสนับสนุนผู้ปกครองแบบปิตุราชา	 (patriarch)	 การเสนอให้อ�านาจเด็ดขาดแก่ผู้ปกครองที่

เรียกว่าองค์อธิปัตย์ของโทมัส	ฮอบส์ก็เป็นการเสนอทางออกให้กับความขัดแย้งและความโหดร้ายที่อังกฤษ

ต้องประสบจากสงครามกลางเมือง	 ซึ่งต่อมาการต่อต้านอ�านาจของรัฐและตัวผู้ปกครองได้ด�าเนินมาถึงจุด

แตกหักผ่านแนวคิดของคาร์ล	มาร์กและกลุ่มอนาธิปัตย์	 (anarchy)	 ทอม	 เพนจนถึงความคิดที่เสนอให้มี

การจ�ากัดอ�านาจของรัฐบาลของนักคิดในสายเสรีนิยมประชาธิปไตย	 (liberal	 democracy)	นอกจากนี้การ 

น�าเสนอแนวความคิดของนักคิดหากน�ามาพิจารณาในบริบทของเหตุการณ์	ต่างล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์อยู่เบื้องหลังเกือบทั้งสิ้น	ยกตัวอย่างเช่น	แนวคิดในเชิงการเสียสละเพื่อปิตุภูมิ	(patriotic)	การ

เรยีกร้องในลกัษณะชาตนิยิมของมาคีอาเวลลีในช่วงทีอ่ติาลตีกเป็นเป้าหมายของการรกุรานจากชาตมิหาอ�านาจ

ในช่วงศตวรรษที่	 16	 ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 สเปนและชาวเติร์ก	 หรือความคิดทางปรัชญาในเรื่อง 

การให้รัฐต้องมีพันธกิจในเชิงจริยธรรม	 (ethical	 state)	 ของเฮเกลถูกน�าเสนอในช่วงที่นโปเลียนก�าลังรุก 

ขยายอ�านาจคุกคามชาติต่าง	ๆ	ในยุโรป	ที่ก�าลังเป็นอันตรายต่อรัฐปรัสเซียท่ีเฮเกลเป็นพลเมือง33

การศึกษาความคิดและทฤษฎีการเมืองคือการศึกษาแก่นความคิดของนักคิด	นักปรัชญาการเมือง

ที่น�าเสนอหลักการ	แนวคิดและอุดมการณ์ที่มีความส�าคัญอีกทั้งมีผลกระทบต่อยุคสมัยและส่งผลต่อเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบัน	ถือเป็นความเข้าใจในเชิงพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์	(evolved	historically)	มีความ

สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเป็นจารีตทางความคิด34	 ยกตัวอย่างในเรื่องการน�าเสนอ

แนวคิดของผู้ปกครองในอุดมคติเกิดขึ้นเป็นรูปร่างท่ีชัดเจน	มีการอธิบายอย่างเป็นระบบ	ลงลึกไปในราย

ละเอียดตั้งแต่แนวคิดในเรื่องราชาปราชญ์	 (philosopher-king)	 ของเพลโต	 เจ้าผู้ปกครองของนิโคโล 

มาคิอาเวลลี	 ที่มาและความส�าคัญในความเป็นองค์อธิปัตย์	 (sovereignty)	 ของโทมัส	 ฮอบส์	 ความเป็น 

อภิมนุษย์	(superman/ubermench)	ของฟรีดิช	นีทเช่อ	หรืออาจปรากฏอยู่ในรูปแบบรัฐที่สมบูรณ์แบบใน

ทางจริยธรรมของเฮเกล	 (ethical	 totality)	คาร์ล	มาร์กกับพันธกิจทางประวัติศาสตร์ของชนช้ันกรรมาชีพ	

(proletariat	class)	และชนชั้นปัญญาชนของอันโตนีโอ	กรัมชี	รวมไปถึงบทบาทความส�าคัญของประชาชน

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของความเป็นพลเมือง	 (citizen)	 ในรูปของมหาชน	 (multitude)	 ที่มาจากความนิยม

และชัยชนะของระบอบประชาธิปไตย	 เป็นการน�าเสนอความคิดบนพ้ืนฐานของความพยายามที่จะป้องกัน

รวมไปถึงเอาชนะความเสื่อมของระบอบการปกครอง	 ด้วยการอธิบายให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงข้อดี	 ข้อเสีย 

ข้อเด่น	 ข้อด้อยของแต่ละรูปแบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตย	 อภิชนาธิปไตย	 คณาธิปไตย	

ประชาธิปไตยและมหาชนรัฐ	 ถือก�าเกิดแนวคิดมาตั้งแต่อรุโณทัยของความคิดทางการเมืองผ่านผลงานของ

เฮโรโดตัส	เพลโต	อริสโตเติล	โพลิบิอุส	ซิเซโร	มาคีอาเวลลี	รุสโซและมงเตสกิเออ	

33	Carl	 Schmitt.	 (1996).	The Concept of the Political.	 Translated	 and	with	 an	 Introduction	 by	George	

Schwab.	Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	pp.	65-67.	
34 David	Miller.	(1991).	(ed.)	The Blackwell Encyclopedia of Political Thought.	Cambridge:	Basil	Blackwell	

Ltd.	preface.
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1-26 การวิเคราะห์การเมือง

การศึกษาความคิดในระดับของปัจเจกบุคคลยังให้ความส�าคัญในเรื่องของรูปแบบและวิธีการ 

น�าเสนอ	 (style)	 ของนักปรัชญาการเมืองแต่ละคนก็มีความหมาย	ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่ง	

(style	 is	 a	message)	ปรากฏออกมาตั้งแต่การน�าเสนองานในรูปของบทสนทนา	 (dialogue)	 ของเพลโต

และวาทศิลป์	 (rhetoric)	 ของซิเซโร	 ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการเขียนอยู่ในรูปของความเรียง	 (treatise/

essay)	 ของจอห์น	ล็อคและรูสโซ	หรือแม้แต่การใช้รูปแบบคติพจน์	 (proverb)	ค�าคมสั้น	 ๆ	 (aphroism)	

ของฟรีดิช	 นีทเช่อที่ย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษทางความคิดก่อนยุคโสเครตีส	 มีนัยส�าคัญถึงการปฏิเสธวิธี

การน�าเสนอและรูปแบบการคิดและการอธิบายในรูปของความเป็นเหตุผล	 (rationality)	 ในขณะที่นัก

ประวัติศาสตร์ความคดิอย่างอไิซอาห์	เบอร์ลนิ	(Isaiah	Berlin)	แบ่งประเภทของนกัคดิและความคิดด้วยการใช้

ตวัเม่น	(hedgehog)	กับสุนัขจิ้งจอก	(fox)	เป็นอุปมาตัวแทนโดยสังเกตจากพฤติกรรมและธรรมชาติของเม่น

เป็นสัตว์ประเภทที่รู้สิ่งเดียวแต่รู้ลึกส่วนสุนัขจิ้งจอกมีความชาญฉลาดรอบรู้ในหลายสิ่ง	เป็นสิ่งที่เบอร์ลินได้

รับอิทธิพลมาจากกวีชาวกรีกชื่อ	Achilochus	ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกวีโฮเมอร์	 โดยเบอร์ลิน

แบ่งนักปรัชญาให้อยู่ในประเภทของตัวเม่น	 ได้แก่	 เพลโต	 (Plato)	 ดังเต้	 (Dante)	 ลูคลีติอุส	 (Lucretius)	

ปาสกาล	(Pascal)	เฮเกล	(Hegel)	ดอสโตเยสกี	(Dostoevsky)	นีทเชอ	(Nietzsche)	ส่วนที่เป็นสุนัขจ้ิงจอก	

ได้แก่	เฮโรโดตัส	(Herodotus)	อริสโตเติล	(Aristotle)	มงเตล	(Montaigne)35

การเน้นย�้าและการให้ความส�าคัญกับบริบทและสิ่งแวดล้อม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

บรรยากาศทางด้านภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้ทางการเมืองที่นักปรัชญาการเมืองน�าเสนอ	การ

เข้าใจถึงเจตจ�านง	 (intention)	 การรู้ถึงความต้องการของผู้เขียนงานเป็นสิ่งท่ีแยกไม่ออกจากการเข้าใจ

เหตุการณ์ทางสังคมการเมืองในช่วงระยะเวลาที่นักเขียนคนน้ันมีชีวิตอยู่	ยกตัวอย่างเช่น	ผลงานอย่าง	The	

Prince	กับเป้าประสงค์ส่วนตัวของมาคิอาเวลลีในต�าแหน่งที่ปรึกษาเจ้าผู้ปกครอง	ที่หมายถึงการปฏิบัติงาน

รับใช้ตระกูลเมดิซี	 ที่ทรงอิทธิพลของนครรัฐฟลอเรนซ์	 รวมไปถึงประเด็นด้านบรรยากาศและสถานการณ์

ทางการเมืองในคาบสมุทรอิตาลีช่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	 (Renaissance)	 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของการ

ต่อสู้แย่งชิงอ�านาจระหว่างอ�านาจเก่าอย่างคริสตจักรที่ก�าลังอยู่ในช่วงเสื่อมอิทธิพล	 ขณะที่การทะยานขึ้นมา

ของมหาอ�านาจอย่างสเปนและฝรั่งเศส	และในฝั่งของความพยายามในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสระภาพในการ

ปกครองตนเองของนครรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางและตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลี	 รวมไปถึงรูปแบบและ

วิธีการในการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลในเชิงประจักษ์ของนักประวัติความคิดทางการเมืองเป็นกระบวนทัศน์

ทีม่คีวามแตกต่างไปจากสมมตฐิานทีใ่ห้ความส�าคญัแก่ตวับททางปรชัญาการเมืองในฐานะเป็นความคิด	ความรูท้ี่

ทรงคุณค่าเสมอมา	 เป็นสิ่งท่ีด�ารงอยู ่เหนือกาลเวลาและสถานที่	 ในลักษณะที่ไม่ขึ้นอยู่กับบริบทและ 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมการเมือง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เรื่องที่ 1.2.2

35	Isaiah	Berlin.	(2008).	Russian Thinkers. Edited	Henry	Hardy	and	Aileen	Kelly.	Harmondsworth:	Penguin	

Books.	
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1-27การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ตอนที่ 1.3 

การวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	1.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	1.3.1		ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมือง

เรื่องท่ี	1.3.2		ตัวอย่างการวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง

แนวคิด
1.	 	การศึกษาปรัชญาการเมืองอาจหมายถึงการตั้งค�าถามถึงการเกิดขึ้นของรัฐบาลนั้นมาจาก

ความจ�าเป็นในลักษณของการบรรลุหรือเอื้ออ�านวยต่อการมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ภายใต้

นครรัฐ	หรือรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความชั่วร้าย	ในการที่มนุษย์อยู่ในสภาวะธรรมชาติ

แล้วเกิดการแก่งแย่งต่อสู้กัน	เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของนักปรัชญาการเมือง	เป็นแนว

ความคิดที่มีการน�าเสนอมาตั้งแต่อริสโตเติล	 ฮอบส์	 รุสโซและทอม	 เพน	ความแตกต่าง

ระหว่างเสรีภาพในยุคโบราณกับยุคใหม่	

2.		 	John	 Plamenatz	 มีความคิดว่าหากเราต้องการศึกษาและเข้าใจถึงความคิดของนัก

ปรัชญาการเมือง	เราจ�าเป็นต้องส�ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขในการประกอบ

สร้างความคิดขึ้นมาด้วย	 ในแง่นี้ความคิดหรือตัวบทกับบริบทเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกขาด

จากกันและต้องน�ามาพิจารณาศึกษาควบคู่กันไป	John	Plamenatz	ยกตัวอย่างถึงการ

จะเข้าใจความคิดและเป้าประสงค์ของฮอบส์ที่ปรากฏอยู่ใน	 Leviathan	 เราจ�าเป็นต้อง

เข้าใจถึงบรรยากาศของความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างฝ่ายนิยมกษัตริย์	กับฝ่ายสนับสนุน

แนวคิดรัฐสภา	 รวมไปถึงค�าส�าคัญ	 ๆ	 อย่าง	 law,	 right,	 liberty,	 covenant	 และ 

obligation	ที่บ่งบอกและส่งผ่านความคิดและความหมายทางการเมืองของนักปรัชญา

การเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	1.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมืองได้

2.		ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองได้
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1-28 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 1.3.1  ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางปรัชญาการเมือง

ค�าแนะน�าของลุควิก	วิตเกนสไตน์	(Ludwig	Wittgenstein)	เสนอให้นักปรัชญา	(การเมือง)	ต้อง

ไม่สังกัดเป็นพลเมืองของชุมชนการเมืองใด	แต่เป็นพลเมืองในชุมชนของโลกจินตนาการ	(a	citizen	of	the	

city	 of	 idea)	ด�าเนินอยู่ในลักษณะของการไม่มีความผูกพันในทางประวัติศาสตร์	ตัดขาดความผูกมัดใน

ทางอารมณ์	ที่นักปรัชญาเองจะต้องด�ารงตนในฐานะของคนนอกอยู่เสมอ	(the	stranger)36	อีกทั้งต้องมอง

ปรากฏการณ์ด้วยสายตาที่มีความแปลกใหม่เสมอ	 เพื่อจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้มีความชัดเจนและ

แหลมคมมากข้ึน	เนื่องจากนักปรัชญาเป็นบุคคลที่ต้องน�าเสนอความคิด	ความรู้ที่แยกขาดออกมาจากโลกที่

ผู้คนทั่วไปสัมผัสและรับรู้กันอยู่	 ถือเป็นอาณาจักรทางความคิดที่แยกตัวอยู่อย่างอิสระ	 ไม่ตกอยู่ภายใต้

เง่ือนไขและปัจจัยใด	 ๆ	 เหมือนอย่างที่เพลโตกับแนวคิดนครรัฐในอุดมคติ	 ที่เสนอผ่านบทสนทนา	 The	

Republic	ซึง่เป็นกจิกรรมของการครุน่คดิไตร่ตรองและวพิากษ์ได้อย่างเหมาะสม	 เหมอืนตวัอย่างของโสเครตสี

ที่อุปมาตัวเองเป็นตัวเห็บบนหลังม้าและปลากระเบนไฟฟ้า	แต่เมื่อใดก็ตามที่ความคิด	ความรู้ทางการเมือง

ที่นักปรัชญาน�าเสนอถูกน�ามาใช้	ตัวของนักปรัชญามีการลงมาถกแถลงกับชุมชนการเมือง	เมื่อนั้นนักปรัชญา

และความคิดของเขาก็ตกจากสวรรค	์เนื่องจากความรู้ที่น�ามาสู่มนุษย์หรือใช้กับผู้คนในแต่ละชุมชนการเมือง

นั้น	ย่อมจะถูกดัดแปลง	มีการประยุกต์ปรับเข้ากับสภาวะการณ์เพื่อความเหมาะสมในแต่ละชุมชนการเมือง	

เป็นการรับใช้เพื่อให้ได้มาถึงผลประโยชน์	 ความได้เปรียบทางการเมือง	 ซึ่งก็คือมีการบิดเบือนทางความคิด	

จนเกิดความแตกต่างและหลากหลายจากความคิดเดิม	จากความรู้ที่เคยเป็นหน่ึง	 มีความเป็นสากล	กลาย

มาเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย	 เกิดการตีความและเข้าใจกันเฉพาะในแต่ละชุมชนการเมือง	

ในลักษณะของความเป็นสัมพัทธ์นิยม	(relativism)	กล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือความรู้มีความคลาดเคลื่อนไป

จากของเดิม	โดยจะเกิดมากจะเกิดน้อยก็แล้วแต่ละกรณี

การศึกษาในทางปรัชญาการเมืองคือความพยายามในการท�าความเข้าใจประเด็นปัญหาอมตะสากล

ในทางปรัชญาที่นักปรัชญาในอดีตประสบมา	(perennial	question)	ยกตัวอย่างเช่น	โสเครตีสกับเพลโตใน

เรื่อง	Physic	VS	Nomos	การถกเถียงปัญหาในเรื่องสิ่งต่าง	ๆ	มีความเป็นสากล	(universal)	หรือลักษณะ

เฉพาะ	(particular)	ตั้งแต่เรื่องของคุณค่า	คุณธรรม	ศีลธรรม	ความดี	ความยุติธรรม	ความรู้ไปจนถึงเรื่อง

ของระบอบการปกครอง	 (political	 regime)	 เป็นสิ่งที่มีความสัมพัทธ์เข้าใจได้เฉพาะกับสถานที่	 ผู้คนและ

เงื่อนไขของเวลา	เป็นเรื่องของค่านิยม	วัฒนธรรม	(relativism)	ขึ้นอยู่กับประสบการณ์	การเรียนรู้	การอบรม

สั่งสอน	ประวัติศาสตร์	 การตัดสินใจเฉพาะตัวบุคคล	 (subjectivism)	หรือมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นกลาง	

(objectivism)	มีความสมบูรณ์	 (absolutism)	ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข	ปัจจัยหรือข้อแม้ใด	ๆ	ยกตัวอย่าง

เช่น	การถกเถียงกันในเรื่องของระบอบและแนวความคิดประชาธิปไตยว่าเป็นสากลหรือมีรูปแบบเฉพาะเพื่อ

36	Michael	Walzer.	 (2007). Thinking Politically: Essays in Political Theory. New	Haven:	Yale	University	

Press.	pp.	4-6.
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1-29การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ปรับใช้กับสภาพและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์	 พื้นฐานทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน	

แต่ละพ้ืนที่	 จึงออกมาในรูปของความเป็น	 ‘ประชาธิปไตยแบบไทย	 ๆ’	 ซึ่งการตีความในลักษณะดังกล่าว	

เชื่อมโยงกับอุปมาเรื่องถ�้า	 (cave	allergory)	 ในหนังสือเล่มท่ีหกในบทสนทนา	The	Republic	ของเพลโต	

ผู้คนภายในถ�้าที่มองไปยังภาพเงาที่ผนังถ�้า	 แล้วเข้าใจเอาว่าภาพเงาที่พวกเขาเห็นอยู่น้ันคือความจริงแท ้

ทั้ง	ๆ	ที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นส่ิงที่เข้าใจกันเอง	เป็นเพียงค่านิยม	เป็นสิ่งเฉพาะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนหรือเรื่อง

ของสงัคมใดสงัคมหนึง่เท่าน้ัน	แต่ถกูตคีวามสัง่สอนปลกูฝังให้เข้าใจกนัว่ามนัเป็นความจรงิ	มคีวามเป็นสากล	

เป็นสิ่งที่ผู้คนและชุนชนต่าง	ๆ	ในโลกน้ีเขาเป็นกัน	

มาถึงยุคใหม่อยู่ในช่วงยุคแสงสว่างทางปัญญา	(Age	of	Enlightenment)	ที่รุสโซพยายามขบคิด

ปัญหาและออกมาวิพากษ์ว่าโดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์แล้วด�าเนินชีวิตตามอารมณ์	 ภายใต้ความรู้สึก	

(natural)	 มากกว่าจะเป็นสัตว์การเมืองที่มีเหตุผล	ความรู้	 (rational)	 ตามที่เพลโตและอริสโตเติลปลูกฝัง

กันมา	 ในแง่นี้รุสโซเป็นนักปรัชญาที่ตั้งค�าถามกับจารีตความคิดปรัชญาการเมืองตะวันตก	รุสโซพิจารณาว่า

อารยธรรมในนามของความรู้	 ศิลปวิทยาการที่น�าความทุกข์	ท�าให้มนุษย์ไม่มีความสุข	 การกลับไปสู่สภาวะ

ธรรมชาติจึงเป็นความต้องการ	

การศกึษาปรัชญาการเมอืงอาจหมายถงึการตัง้ค�าถามถงึการเกดิข้ึนของรัฐบาลนัน้มาจากความจ�าเป็น	

(necessity)	ในลกัษณะของการบรรลหุรือเอือ้อ�านวยต่อการมชีวีติทีด่แีละสมบรูณ์ภายใต้นครรัฐ	หรอืรัฐบาล

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความช่ัวร้าย	(wickness)	ในการที่มนุษย์อยู่ในสภาวะธรรมชาติแล้วเกิดการแก่งแย่งต่อสู้

กัน	เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของนักปรัชญาการเมือง	เป็นแนวความคิดที่มีการน�าเสนอมาตั้งแต่อริสโตเติล	

ฮอบส์	รุสโซและทอม	เพน	ความแตกต่างระหว่างเสรีภาพในยุคโบราณกับยุคใหม่	(ancient	and	modern	

freedom)	

ความรู้ทางปรัชญาการเมืองเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่นักปรัชญาผู้น�า

เสนอความคิดต้องการที่จะหาทางออกให้กับชุมชนการเมือง	เห็นได้ชัดเจนจากจดหมายฉบับที่เจ็ด	(Seventh	

Letter)	 ของเพลโตที่ต้องการรักษาความป่วยไข้ทางการเมืองของนครรัฐเอเธนส์ผ่านแนวคิดราชาปราชญ	์

อริสโตเติลกับความพยายามในการยื้อยุดช่วงระยะสุดท้ายการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกที่ก�าลังก้าวสู่

สภาวะของความเสื่อมสลาย	 ขณะที่	 St.	Augustine	 มีชีวิตอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างความล่มสลายของ

อาณาจักรโรมันต่อเนื่องกับความคิด	ความศรัทธาใหม่ที่ก�าลังอุบัติขึ้นในนามของคริสต์ศาสนาในช่วงปลาย

ศตวรรษท่ี	 4	 ต่อเน่ืองไปยังต้นศตวรรษที่	 537	 พันธกิจดังกล่าวของนักปรัชญาการเมืองถูกส่งผ่านมายัง 

มาคิอาเวลลีนักปรัชญาการเมืองคนส�าคัญของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	 (Renaissance)	 โดยเป้าประสงค์ 

ของมาคิอาเวลลีคือการสร้างเอกภาพและสันติสุขให้กับคาบสมุทรอิตาลี	 ส่วนปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ซึ่ง

เริ่มต้นที่โทมัส	ฮอบส์	เป้าหมายส�าคัญในปรัชญาการเมืองของฮอบส์คือการน�าสังคมการเมืองไปสู่สภาวะปกติ	

ประชาชนอยู่กินกันอย่างสงบสุข	 มีสันติภาพและความปลอดภัยในชีวิต	 ที่ต่อมาทางด้านของจอห์น	 ล็อคมี

การออกแบบและน�าเสนอรูปแบบและลักษณะของผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่มาจากความยินยอมของประชาชน

37	Herbert	A.	Deane.	 (1963).	The Political and Social Ideas of St. Augustine. New	York,	NY:	Columbia	

University	Press.	pp.	3-6.
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1-30 การวิเคราะห์การเมือง

ที่ส่งอิทธิพลต่อเนื่องไปยังรุสโซเป็นประจักษ์พยานรับรู้ความเปลี่ยนแปลงจากระบอบเก่า	(ancien	regime)	

ไปสู่ระบอบใหม่	หรืออยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบจารีตประเพณีที่ความชอบธรรม

ของผู้ปกครองยึดโยงอยู่กับเรื่องของการมีสถานะ	มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อ่ืน	 (privilege)	 ก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่

หลักการในเร่ืองสิทธิทางการเมือง	 (political	 right)	 เป็นกติกาใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน	ดังปรากฏชัดเจนอยู่ในงานเขียน	The	Social	Contract	or	the	Principles	of	Political	

Right	มาจนถึงการวิพากษ์สังคมสมัยใหม่ในรูปลักษณ์ของสังคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและถอนราก

ถอนโคนจากผลงานของมาร์กซ์	

ในแง่นีจ้งึพจิารณาได้ว่านกัปรชัญาเป็นบคุคลผูท้ีย่นือยูภ่ายใต้บรรยากาศของยคุสมยัและเหนอืยคุสมยั	

อีกท้ังด�ารงอยู่ในสถานะของเทพเจ้า	คือการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับโลกทางการเมืองหรือการ

สร้างจักรวาลทางการเมือง	 (political	 cosmo)	 จากความไร้ระเบียบแบบแผนทางการเมือง	 (political	

chaos)	ผลลัพธ์ของความพยายามดังกล่าวเราจะเห็นค�าศัพท์ที่มีนัยความหมายความคิดทางการเมืองตั้งแต่

ระบอบการเมือง	(political	regime)	แนวความคิดในเรือ่งของความชอบธรรม	(legitimate)	การมีพันธสญัญา

หรือการยอมปฏิบัติ	 (obligation)	 สันติภาพ	 (peace)	ความมีเสถียรภาพ	 (stability)	 เสรีภาพ	 (freedom)	

ความอดทนอดกลั้นต่อความคิด	 ความเชื่อที่แตกต่าง	 (toleration)	 ความยินยอม	 (consent)	 ความสอด

ประสาน	(harmony)	ความสมดุล	(balance)	และการปฏิวัติ	(revolution)	

ทางด้านของรูปแบบและวิธีการที่เน้นลงไปศึกษาและส�ารวจตัวเนื้อหา	(text)	อย่างละเอียดใกล้ชิด

มากที่สุด	มีรายชื่อนักคิดคนส�าคัญในส�านักน้ีได้แก่	Leo	Strauss,	Eric	Voegelin,	Hannah	Arendt	และ	

Sheldon	Wolin	ส�านักศึกษานี้มีสมมติฐานที่ว่า	มีสิ่งที่เรียกว่า	ความคิดที่อยู่อย่างยั่งยืน	(persistent	ideas)	

ในลักษณะความคิดท่ีมีความเป็นจริงสากล	 (timeless	 truth)	 สามารถด�ารงอยู่อย่างข้ามยุคสมัย	อยู่อย่าง

อิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์	(intrinsically	transhistorical)38	ซึ่งนักคิดได้น�าเสนอ

ระเบียบแบบแผนที่ยืนอยู่เหนือปรากฏการณ์ความขัดแย้ง	การต่อสู้ใด	ๆ	ในทางการเมืองรวมไปถึงค่านิยม

และวัฒนธรรม	 เพราะฉะน้ันปัญหา	ความยุ่งยากรวมไปถึงวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับผู้คนในยุค

ปัจจุบันล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตทั้งสิ้น	 กรณีตัวอย่างเรื่องของความขัดแย้ง	ความเห็นต่างในเรื่อง

ของกฎหมาย	การท�าหน้าที่ของผู้ปกครองและความยุติธรรม	(civil	disobedience)	ระหว่างผู้ปกครองกบั

ผูใ้ต้การปกครองซึง่กค็อืนักปรัชญาการเมอืงเริม่ต้นขึน้ทีบ่ทละครโศกนาฏกรรม	Antigone	ของ	Sophocles	

พฤติกรรมในการดื้อแพ่งของโสเครตีสในบทสนทนา	Crito	ส่งผ่านมายังจอห์น	ล็อคใน	Second	Treatise	

of	Government	จนถึง	Henry	David	Thoreau	และยังคงเห็นร่องรอยอยู่ในการต่อสู้ทางการเมืองของทั้ง	

Martin	Luther	King	และคานธี	

ดังนั้นการกลับไปศึกษาตัวเนื้อหาหรือตัวบท	 (text)	 ของนักคิดในอดีตจะช่วยให้น�าเอาความรู้และ

ภูมิปัญญาในอดีตมาใช้อธิบาย	 เกิดความเข้าใจและแก้ไขปัญหาของปัจจุบัน	 จากกรณีของลีโอ	 สเตร้าส์

วิเคราะห์ถึงความเสื่อมถอยในการศึกษาปรัชญาการเมืองเชื่อมโยงกับวิกฤตของสมัยใหม่รวมไปถึงปัญหา 

 

38	Ellen	Meiksins	Wood.	(2011).	Citizens to Lords. London:	Verso.	pp.	6-7.
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1-31การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ทางการเมืองในปัจจุบัน	มีสาเหตุมาจากการหลงลืมและเพิกเฉยภูมิปัญญาของนักปรัชญาในอดีตโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปรัชญาการเมืองของกรีกโบราณอีกทั้งยังน�าเอาแนวคิดในทางวิทยาศาสตร์บนฐานคติปฏิฐานนิยม

เชิงตรรกะ	(logical	positivism)	ที่เรียกร้องให้ผู้ศึกษาต้องปราศจากอคติและการตัดสินในเชิงคุณค่ามาใช้

ศึกษาเรื่องของการเมือง	อย่างไรก็ตามค�าถามที่เกิดมาจากการความเป็นจารีตธรรมเนียมในการศึกษาแนวคิด

และทฤษฎีทางการเมืองที่ตั้งอยู่บนฐานของอคติผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดออก	 (selection	 and	

exclusion)	 โดยให้ความส�าคัญในลักษณะที่ไม่อาจปฏิเสธและมองข้ามตัวงานเขียนหลักของนักปรัชญา

การเมือง	(canon)	คือท�าไมจึงมีรายชื่อของนักปรัชญาการเมืองบางคน	แต่ก็ไม่ใส่ชื่อของนักปรัชญาการเมือง

อีกหลายคนลงไป	ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองที่มักจะเหมารวมว่าเป็นเพียงการ

ศึกษาที่จ�ากัดอยู่กับความคิดของนักปรัชญาการเมืองที่อยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ	เป็นงานเขียนของผู้ชาย	

คนขาวและเป็นคริสต์เตียน	(male,	white	and	christian)	ขณะที่ไม่ปรากฏความคิดและเสียงของผู้หญิง	

คนด�า	 ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสต์ศาสนิกชนและชาวอาณานิคมหรือหากจะมีก็เป็นเพียงเชิงอรรถ	 (footnote)	 ของ

ผู้ชาย	คนขาวและเป็นคริสต์เตียน	นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความคิดที่น�าเสนอออกสู่สาธารณะในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัยล้วนแล้วปรากฏเป็นความคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงแทบทั้งสิ้น	(the	best)	ความคิดของสามัญ

ชนจึงถูกหลงลืมและละเลย39

ขณะที่รูปแบบและวิธีการที่ผู้ศึกษายึดปฏิบัติกันมาก็คือการกลับไปอ่านงานคลาสสิกและยึดเป็น

หลัก	 ซึ่งนักคิดรุ่นต่อ	ๆ	มาก็ได้รับอิทธิพลและเกิดการวิพากษ์ความคิดที่น�าเสนอมาก่อนหน้า	ดูได้จากตัว

อย่างของโสเครตีสอยู่ในงานของเพลโต	ความคิดของเพลโตอยู่ในงาน	The	Politics	 ของอริสโตเติล	 และ

ความคิดของอริสโตเติลที่ส่งอิทธิพลต่อนักปรัชญาของยุคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเซนต์	 โทมัส	อากีนัส	

(Saint	Thomas	Aquinas)	การตีความผลงานคลาสสิกในอดีตของเพลโตโดยลีโอ	สเตร้าส์และอีริค	โวกลิน	

ฮานนาห์	อาเรนดท์กับงานของเพลโตและอริสโตเติล	ส่วนเควินติน	สกินเนอร์กับมาคิอาเวลลี	จอห์น	ดันกับ

จอห์น	ลอ็ค	คาร์ล	ชมติต์กบัโธมัส	ฮอบส์หรือแม้แต่คาร์ล	ป็อปเปอร์กบัการวพิากษ์เพลโตภายใต้กรอบความคดิ

ประวัติศาสตร์นิยม	 (historicism)	 โดยก่อนหน้านักปรัชญาชาวเยอรมันฟรีดิช	 นีทเช่อได้วิพากษ์ความคิด

ของเพลโตและครสิต์ศาสนามาก่อนในฐานะทีไ่ด้ท�าลายสญัชาตญาณและจติวิญญาณในความรืน่เริงสนกุสนาน

ยืนหยัดกับการมีชีวิตของชาวกรีกโบราณ	 (life	 affirmation)	 และสร้างให้เกิดความถดถอยและสิ้นหวังใน

ทางวัฒนธรรม	(cultural	decline	and	despair)	

คุณประโยชน์จากการอ่านงานคลาสสิกคือการได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งใหม่	(originality)	อีกทั้งเป็น

ประสบการณ์ที่นักเขียนคนส�าคัญอย่าง	 Italo	 Calvino	 กล่าวไว้ว่าเป็นการอ่านในแบบซ�้าแล้วซ�้าเล่า	

(rereading)40	ของสิง่ทีนั่กปรชัญาและนักคิดน�าเสนอไม่ว่าจะเป็นความรู	้ความคดิและมมุมอง	ในเวลาต่อมา

ธรรมชาติของหนังสือคลาสสิกก่อให้เกิดความหลากหลายในความขัดแย้งของการตีความ	 (diversity	 of	 

 

39	 Janet	Coleman.	 (2011).	 ‘The	 voice	 of	 the	 ‘Greeks’	 in	 the	 conversation	 of	mankind’,	 in	The History 

of Political Thought in National Context.	 Edited	 by	Dario	Castiglione,	 and	 Iain	Hampsher-Monk.	Cambridge: 

Cambridge	University	Press.	pp.	12-15.
40	Italo	Calvino.	(1989).	The Literature Machine. Translated	by	Patrick	Creagh.	London:	Picador.	p.	125.
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1-32 การวิเคราะห์การเมือง

conflicting	interpretations)41	ซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงการอภิปรายทั้งในลักษณะของการให้ความส�าคัญ	

ยกย่องไปพร้อม	ๆ	 กับการปกป้องความคิดที่นักปรัชญาในอดีตน�าเสนอ	 ส่วนในอีกด้านหนึ่งมีการตีความ

ออกมาในลักษณะของการกล่าววิพากษ์และโจมตีความคิดที่มีผลในทางลบต่อผู้คนและสังคมการเมือง	เห็น

ได้จากตัวอย่างการตีความเพลโตของลีโอ	สเตร้าส์กับทางคาร์ล	ป็อปเปอร์	ที่หากกล่าวในภาษาของการแสดง

ฝ่ายแรกยกให้เพลโตเป็นพระเอกขณะที่ฝ่ายหลังมองเพลโตในฐานะของผู้ร้าย	นับเป็นการศึกษาตีความที่มี

ความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว	

ขณะทีน่กัวิชาการทางทฤษฎีและแนวคดิทางการเมอืงจอห์น	พลาเมนาทซ์เสนอว่ารปูแบบและวธิกีาร

ศึกษาความคิดและทฤษฎีการเมืองสามารถด�าเนินการได้ทั้งการศึกษาบริบทควบคู่กับตัวบทเนื้อหาไป 

พร้อม	ๆ	กนั	ยกตวัอย่างเพือ่ทีจ่ะเข้าใจความคดิของโทมสั	ฮอบส์	ทางด้านของผูศ้กึษาต้องเข้าใจวตัถปุระสงค์

ในการเขียนหนังสือ	 Leviathan	ตกอยู่ภายใต้บรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมืองที่ก�าลังด�าเนินอยู่

ระหว่างกลุ่มนิยมกษัตริย์	(royalists)	กับกลุ่มสนับสนุนรัฐสภา	(Parliamentarians)	นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะ

ต้องท�าความเข้าใจค�าศัพท์	 (words)	ที่นักปรัชญาใช้เพื่อแสดงออกและสะท้อนถึงความคิดและเป้าประสงค์

ในทางการเมือง	ในกรณีของฮอบส์ได้แก่	law,	right,	liberty,	covenant	และ	obligation42	ขณะที่ในความ

คิดของผู้ศึกษาพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญหากเราอธิบายถึงแนวคิดทางการเมืองของ 

เพลโตว่า	 เกิดมาจากความพยายามในการตอบโต้และวิพากษ์ขบวนการโซฟิสต์	 (sophistic	movement)	

การขยายตัวของแนวคิดและระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ที่มีส่วนท�าให้โสเครตีสถูกตัดสินลงโทษ

ด้วยการดื่มยาพิษ	hemlock	ขณะที่การตั้งค�าถามในเรื่องความยุติธรรม	ผู้ปกครองในอุดมคติและการสร้าง

รัฐแห่งการศึกษา	ถือเป็นแนวคิดในเชิงแม่แบบให้กับนักคิดและแนวคิดทางด้านปรัชญาการเมืองในยุคต่อมา

ทั้งในแบบท่ีเห็นด้วยและโต้เถียง43	ในกรณีของโทมัส	ฮอบส์ความคิดในเรื่องผู้ปกครองต้องมีอ�านาจสมบูรณ์

เดด็ขาดอีกทั้งแบ่งแยกไม่ได้และผู้ใต้ปกครองมิอาจเอากลับคนืได้	มีที่มาจากความต้องการแก้ไขปัญหาความ

วุ่นวาย	ความไร้ระเบียบจากสงครามกลางเมืองและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับอังกฤษ	 ซึ่งในยุคต่อมาความ

คิดในเรื่ององค์อธิปัตย์ที่มีอ�านาจเด็ดขาดนั้นได้กลายมาเป็นตัวแบบในการสร้างความเป็นระเบียบแบบแผน

ให้กับสังคมการเมือง	 ในลักษณะของการที่ปีศาจแห่งความเป็นอนาธิปัตย์จะตามมาหลอกหลอนสังคม

การเมืองมนุษย์ทันทีหากไม่มีผู้ถืออ�านาจและผู้บังคับใช้อ�านาจในนามขององค์อธิปัตย์	 อีกทั้งน�ามาสู่ข้อถก

เถียงระหว่างการมีผู้ปกครองที่เป็นทรราชย์กับบรรยากาศของบ้านเมืองที่ปราศจากผู้ถืออ�านาจและการบงัคับ

ใช้อ�านาจทีรู่จ้กักนัในสภาวะอนาธปัิตย์	ทีเ่กดิค�าถามตามมาว่าทางเลอืกไหนน่าจะดกีว่า	นอกจากนีร้ปูแบบของ

ความเป็นองค์อธิปัตย์ยังกลายมาเป็นแม่แบบให้กับการมีผู้ปกครองแบบพลเรือน	 (civil	 government) 

ที่ตัดขาดจากความคิดในเชิงจารีตก่อนหน้าฮอบส์	ภายใต้ค�าอธิบายใหม่ที่รูปแบบของผู้ปกครองหรือรัฐบาล 

 

41	Runciman,	W.G.	(2010).	Great Books, Bad Argument. Princeton:	Princeton	University	Press.	pp.	1-2.	
42	 John	Plamenatz.	 (1992).	Man and Society: Volume One: From the Middle Ages to Locke.	London:	

Longman.	p.	xvi.	
43	 เหมือนอย่างที่	 Alfred	 North	Whitehead	 กล่าวว่านักคิดและความคิดในยุคหลังเป็นเพียงเชิงอรรถของเพลโต 

ถือเป็นการสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญกับความคิดของเพลโต	
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มีที่มาจากประชาชน	(artificial	body)	ความชอบธรรมของผู้ปกครองและการใช้อ�านาจของผู้ปกครองจึงขึ้น

อยู่กับการรับใช้ผู้ใต้ปกครองซึ่งก็คือบุคคลแต่ละบุคคลในเรื่องของความอยู่รอดปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย์สิน	 ซึ่งแตกต่างไปจากค�าอธิบายที่ให้ผู้ปกครองและรัฐไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่อย่างธรรมชาติ

และมีมาก่อนหน้าบุคคลเหมือนกับความคิดของนักปรัชญาการเมืองก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลใน

แบบอริสโตเตเลียนภายใต้แนวคิดกฎธรรมชาติ	(natural	law	theory)44 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.3 เรื่องที่ 1.3.1

เรื่องที่ 1.3.2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง

ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองคือการศึกษาล�าดับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

และยังหมายความถึงความเข้าใจความคิดของอดีตผ่านมาทางการเล่า	(narration)	และวิพากษ์อย่างมีนัยที่

ลึกซึ้ง	 (critical	 commentary)	 ต่อความคิดในอดีต	 ซึ่งแน่นอนว่านักคิดในอดีตเคยวิพากษ์ความคิดของ 

นักคิดที่มีมาก่อนหน้าแล้ว	 และนักคิดทั้งหลายเมื่อเวลาผ่านไปความคิดของเขาก็จะถูกจับมาวิพากษ์จาก 

นกัคดิในยคุต่อ	ๆ	มา	เป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งไม่มทีีส่ิน้สดุ	ประวตัคิวามคดิทางการเมอืงปรากฏ

อยู่ในลักษณะของการศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองในอดีตตั้งแต่เพลโตมาถึงจอห์น	 ดิวอ้ี	 (John	

Dewey)	 หรือไม่เช่นนั้นก็ศึกษาในลักษณะของประเด็นสาระส�าคัญ	 (theme)	 อย่างเช่น	 ประชาธิปไตย	

สังคมนิยม	อ�านาจและอุดมการณ์	เป็นต้น	

เมื่อลงไปในรายละเอียดของตัวบทของนักปรัชญาการเมืองแต่ละคน	จะพบว่าบทสนทนาของเพลโต

ได้รับอิทธิพลมาจากโสเครตีส	ต่อมาเพลโตเองก็โดนวิพากษ์จากลูกศิษย์ของเขาเองอย่างอริสโตเติล	ขณะท่ี

อรสิโตเตลิสาระและอทิธพิลความคิดทางการเมืองแผ่ขยายกนิเวลาไปจนสิน้สดุยคุกลางของยุโรป	หรอืแม้แต่

เน้ือหาบางส่วนใน	City	of	God	ของ	Saint	Augustine	เป็นวรรณกรรมของยุคกลางที่สรุปรวบรวมแนวคิด

ในพระคัมภีร์เก่า	(Old	Testament)	ยุคก่อนโสเครตีส	โรมันและ	Neo-Platonist	ประวัติความคิดทางการ

เมืองเปรียบเสมือนการสืบทอดจารีตกันมาอย่างยาวนานส่วนรูปแบบและวิธีวิทยาในการศึกษาใช  ้

รูปแบบในเชิงแสวงหาคุณค่า	 (prescription)	 ซึ่งมีรายชื่อของนักประวัติศาสตร์การเมืองคนส�าคัญได้แก่45

44	โปรดดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงได้ใน	Norberto	Bobbio.	(1993).	Thomas Hobbes and the Natural Law 

Tradition. Translated	by	Daniela	Gobetti.	Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.	
45 James	Farr.	 (2006).	The	History	of	Political	Thought	as	Disciplinary	Genre,	 In	The Oxford Handbook 

of Political Theory.	Edited	by	John	S.	Dryzek,	Bonnie	Honig	and	Anne	Phillips.	Oxford:	Oxford	University	Press. 

pp.	225-228.
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ลีโอ	สเตร้าส์	กับวิธีการศึกษาในแบบ	‘esoteric’	Quentin	Skinner	กับวิธีการศึกษาในแบบ	‘intentional	

speech	act’	และ	Michael	Foucault	กับวิธีการศึกษาในแบบ	‘archaeology’	และ	‘geneaology’	ที่ได้

รับอิทธิพลมาจาก	Friedrich	Nietzsche46

เป็นประเด็นท่ีน่าตั้งข้อสังเกตในเรื่องการศึกษาประวัติความคิดทางการเมือง	 ในฐานะเป็นสิ่งที่ถูก

สร้างขึ้นมานั้น	มีความหมายว่าตัวนักปรัชญาการเมืองรวมไปถึงความรู้และเน้ือหาความคิด	 เป็นสิ่งที่ถูกท้ัง

นักปรัชญาที่ศึกษาในระยะเวลาต่อมาหยิบยกขึ้นมา	จนกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ที่อาจกล่าวในอีกอย่าง

หนึ่งก็คือรูปแบบทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ของการศึกษาประวัติความคิดทางการเมืองตะวันตก	ก็จะเร่ิมต้น

ที่นครรัฐเอเธนส์ประมาณ	500	ปีก่อนคริสตกาล	 ในช่วงที่นครรัฐเอเธนส์ก�าลังอยู่ในยุคความเจริญรุ่งเรือง

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	ขณะที่ในทางภูมิปัญญาความรู้เริ่มที่ปรัชญาการเมืองของโสเครตีส	ควบคู่ไป

กับการแสวงหาความรู้ในแบบของขบวนการโซฟิสต์	(Sophistic	movement)	ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน

กป็รากฏภมูปัิญญาในแบบประวัตศิาสตร์ของ	Herodotus	กบั	Thucydides	บรรดานักคดิทางการเมอืงเหล่านี้

อาจมองได้ทั้งสร้างให้เกิดบรรยากาศของความขัดแย้งและความหลากหลายในทางภูมิปัญญาของกรีกโบราณ	

นอกจากนี้ยังปรากฏเนื้อหาการศึกษาประวัติความคิดทางการเมืองของกรีกโบราณที่ได้ย้อนกลับไปยังกวี

นิพนธ์ของ	Homer	กับ	Hesiod47 

มีประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตและเกิดค�าถามตามมาในเรื่องของการคัดเลือกเน้ือหาประวัติความคิด

ทางการเมือง	 ในเบื้องต้นน้ันเป็นประเด็นท่ีอาจยอมรับกันได้ว่ามีจ�านวนนักปรัชญาการเมือง	 นักคิดทางการ

เมืองเป็นจ�านวนมากนับตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดทั้งในด้านตัวของผู้ศึกษาเอง

ที่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษานักปรัชญาการเมืองได้ครบทุกท่าน	จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเลือกที่จะน�าเสนอ

นักปรัชญาการเมืองบางคน	 เลือกศึกษาบางคนและเลือกไม่ศึกษาบางคน	การเลือกและไม่เลือกในข้างต้น	

อาจตีความได้ว่าเป็นเร่ืองของความจงใจของผู้ศึกษาที่จะ	‘เลือก’	และ	‘หยิบ’	บางคนขึ้นมาขณะเดียวกันก็

มีความจงใจ	‘หลงลืม’	บางคนไป	ซ่ึงการเลือกหรือไม่เลือกศึกษาดังกล่าวอาจจะต้องมีเหตุผลประกอบ	ต้อง

มีการระบุให้ชัดเจนลงไปถึงการใช้เกณฑ์และมาตราฐานชุดไหนมาอธิบายว่า	ท�าไม่ถึงเลือกศึกษาคนน้ี	 แต ่

ไม่ศึกษาคนนี้มิเช่นน้ันแล้วจะกลายเป็นเรื่องของอคติ	 เป็นการใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินไป	ยกตัวอย่าง

เช่น	รายชื่อของประวัตินักปรัชญาการเมืองแทบจะไม่ปรากฏรายช่ือนักปรัชญาการเมืองท่ีเป็นสุภาพสตรีเลย	

หรือในกรณีของนักปรัชญาคนส�าคัญของปลายศตวรรษที่	19	Friedrich	Nietzsche	ที่ไม่มีชื่อปรากฏในงาน

เขียนของบางส�านักคิดและประวัติความคิดทางการเมือง	 เนื่องมาจากรูปแบบการน�าเสนอที่กระจัดกระจาย	

ไม่จัดระบบทางความคิด	

46	 เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดประเภทของนักคิดและนักวิชาการภายใต้กรอบและวิธีการศึกษาประวัติความคิดทางการเมือง	

สามารถขยายวิธีการศึกษา	ไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบใดเป็นการเฉพาะ	อย่างเช่น	งานของ	Leo	Strauss	ส่วนใหญ่จะเป็นการตีความใน 

เชิงลึก	ด้วยการน�าเอาตัวบทมาตีความอย่างละเอียด	(close	interpretation)	ปรากฏอยู่ในรูปผลงานของนักปรัชญาการเมืองยุคโบราณ	

แต่ในขณะเดียวกัน	Leo	Strauss	ยังมีผลงานในลักษณะของประวัติความคิดทางการเมือง	 เช่น	Natural	Right	and	History	หรือ

เล่มที่เขารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ	History	of	Political	Philosophy	
47 J.G.A.	Pocock.	(2006).	‘Theory	in	History:	Problems	of	Context	and	Narrative’,	in	The Oxford Handbook 

of Political Theory.	Edited	by	John	S.	Dryzek,	Bonnie	Honig,	and	Anne	Phillips.	Oxford:	Oxford	University	Press.	

pp.	164-165.
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1-35การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

การศึกษาความคิดและทฤษฎีการเมืองสามารถกระท�าได้หลายแนวทางโดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านรูป

แบบและวิธีการของการตีความ	(interpretation)48	ดังกรณีการศึกษาปรัชญาและความคิดทางการเมืองของ	

มาคิอาเวลลีจาก	The	Prince	กับ	The	Discourses	พิจารณาจากเน้ือหาความรู้	 (subject-matter)	The	

Prince	มีค�าอุทิศ	 (Epistle	Dedicatory)	 ไปยังเจ้าผู้ปกครองปัจจุบัน	 (actual	 prince)	 ภายใต้ระบอบ 

ราชาธิปไตย	 ส่วน	The	Discourses	 มุ่งให้กับบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพ	มีความสามารถที่จะมาเป็นเจ้าผู้

ปกครองในอนาคต	(future	prince)	และบุคคลทั่วไป	(private	person)	ในการรักษาระบอบมหาชนรัฐภาย

ใต้คุณธรรมของเสรีภาพ	 เราสามารถศึกษาถึงเจตจ�านง	 (intention)	 ในการเขียน	The	 Prince	 เพื่อการ

สถาปนาและสร้างเอกภาพให้แก่ระบอบการปกครองเน้นไปยังการรักษาต�าแหน่งและการใช้อ�านาจ	 ขณะที	่

The	Discourse	คือการตอบค�าถามภายหลังจากสถาปนาระบอบการปกครองส�าเร็จแล้ว	ผู้ปกครองจะรักษา

มันไว้ให้มั่นคงและยืนยาวได้อย่างไร	ซ่ึงค�าตอบที่มาคิอาเวลลีให้ก็คือการให้ประชาชนรักษามันเอาไว้ภายใต้

คุณธรรมของเสรีภาพ49	หรือหากเปรียบเทียบกับปรัชญาการเมืองของเพลโตอย่าง	The	Republic	คือความ

พยายามสร้างระบอบการปกครองที่ดีที่สุด	 แต่เพลโตเองยอมรับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงน้ันแทบเป็นไป 

ไม่ได้เลย	ส่วน	The	Laws	เป็นผลงานลดดีกรีความเป็นอุดมคติลงมาสู่โลกของความจริง	

ขณะทีก่ารศึกษาทีเ่น้นไปในการให้ความส�าคญักบัเรือ่งของบรบิท	 (contextual)50	ซึง่ด�าเนนิอยูภ่ายใต้

เวลาและสถานท่ีท้ังในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	รวมไปถึงบรรยากาศของความขัดแย้ง

เกิดการโต้เถียงกันในทางความคิด	(controversies)	เป็นปัจจัยที่ก�าหนดและสร้างให้เกิดรูปแบบแนวความ

คิดและภาษาแก่นักคิด	 ในแง่นี้การเกิดความคิดของนักคิดจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริบทหรือ 

สิ่งแวดล้อมที่นักคิดแต่ละคนมีชีวิตอยู ่51	 โดยนักคิดที่ใช้รูปแบบและวิธีการด้านบริบทมาเป็นหลักใน 

 
48	 Terence	Ball	 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้แบ่งส�านักของการตีความ	 (Schools	 of	 Interpretation)	ทางทฤษฎีและ

ความคิดทางการเมืองประกอบด้วยรูปแบบมาร์กซิสต์	 (Marxian)	 รูปแบบเผด็จการนิยมอ�านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ	 (Totalitarian) 

รปูแบบจติวเิคราะห	์(Psychoanalytic)	รปูแบบสตรนียิม	(Feminist)	รปูแบบสเตรา้สเ์ซยีน	(Straussian)	รปูแบบหลงัสมยัใหม	่(Post-

modernist)	และกลุ่มประวัติศาสตร์ใหม่ของเคมบริดจ์	(Cambridge	New	History)	โปรดดูรายละเอียดใน	Terence	Ball.	(2004).	

‘History	and	the	Interpretation	of	Texts’,	in	Handbook of Political Theory. edited	by	Gerald	F.	Gaus	&	Chandran	

Kukathas.	London:	SAGE	Publications.	pp.	18-30.	สมบัติ	จันทรวงศ์ได้สรุปแนวทางการตีความงานเขียนทางปรัชญาการเมือง

ที่ส�าคัญ	ๆ	มีอยู่	6	วิธีคือ	1.	การวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียด	(close	textual	analysis)	2.	การแยกแยะระหว่างเจตนา	(intention)	

ของปรัชญาเมธีและผล	 (effect)	 อันเกิดจากการรับความคิดนั้น	 ๆ	 3.	 การศึกษาชีวประวัติของปรัชญาเมธี	 (biography	 approach)	

4.	แนวทางจิตวิทยา	 (psychological	 approach)	 5.	แนวทางอุดมการณ์	 (ideological	 approach)	และ	6.	แนวทางประวัติศาสตร	์

(historical	approach)	โปรดดูรายละเอียดใน	หน่วยที่	1	แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชา

ปรัชญาการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ปากเกร็ด	นนทบุรี	2546	
49	 โปรดดรูายละเอยีดใน	Leo	Strauss.	 (1958). Thoughts on Machiavelli. Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.
50	 นักวิชาการปัจจุบันใช้ชื่อเรียกว่า	 ‘ความคิดทางการเมืองที่ด�าเนินอยู่ภายใต้บริบท’	 (contextualization	 of	 political	

thought)	หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังคมวิทยาแห่งความรู้	(sociology	of	knowledge)	มีอยู่ในงานเขียนของ	Robert	Nisbets,	Neal	

Wood	และทางด้าน	Ellen	Meiksins	Wood	ใช้ช่ือว่าประวัติศาสตร์สังคมของความคิดทางการเมืองตะวันตก	(a	social	history	of	

western	political	thought)		
51	 แต่อย่าลืมว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าก็ส่งอิทธิพลต่อความคิดด้วย	 ทั้งในลักษณะของการน�าความคิดก่อนหน้ามา

พัฒนาต่อและในแง่ของการปฏิเสธและล้มล้าง
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1-36 การวิเคราะห์การเมือง

การศึกษา	ประกอบด้วยนักประวัติศาสตร์ความคิดคนส�าคัญ	ๆ	เช่น	R.G.	Collingwood,	Peter	Laslett,	

J.G.A.	 Pocock,	 John	Dunn,	 John	 Plamenatz	 และ	Quentin	 Skinner	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 John	

Plamenatz	มีความคิดว่าหากเราต้องการศึกษาและเข้าใจถึงความคิดของนักปรัชญาการเมือง	เราจ�าเป็นต้อง

ส�ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นเง่ือนไขในการประกอบสร้างความคิดข้ึนมาด้วย	(conditions	and	con-

troversies)	ในแง่นีค้วามคดิหรอืตวับทกบับรบิทเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจแยกขาดจากกนัและต้องน�ามาพจิารณาศึกษา

ควบคู่กันไป	John	Plamenatz	ยกตัวอย่างถงึการจะความเข้าใจความคิดและเป้าประสงค์ของฮอบส์ทีป่รากฏ

อยู่ใน	 Leviathan	 เราจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงบรรยากาศของความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างฝ่ายนิยมกษัตริย	์

(Royalists)	กับฝ่ายสนับสนุนแนวคิดรัฐสภา	 (Parliamentarians)	รวมไปถึงค�า	 (words)	ส�าคัญ	ๆ	อย่าง	

law,	 right,	 liberty,	 covenant	 และ	 obligation	 ที่บ่งบอกและส่งผ่านความคิดและความหมายทาง 

การเมืองของนักปรัชญาการเมือง52	หรือในกรณีการตีความในเชิงจิตวิเคราะห์	(psychoanalytic)	มีมุมมอง

และผลการศึกษาออกมาอย่างน่าสนใจ	จากตัวอย่างการศึกษาผลงานของจอห์น	สจ็วต	มิลล์	‘On	Liberty’	

ถูกศึกษาในฐานะนักคิดเสรีนิยมเป็นส่วนใหญ่	 แต่การตีความในเชิงจิตวิเคราะห์กลับพบว่างานอย่าง	 ‘On	

Liberty’	มีความส�าคัญประกาศถึงจิตใต้ส�านึกในการที่มิลล์ด�าเนินการปลดแอกเป็นอิสระจากความคิดของ

บิดาคือเจมส์	 มิลล์	 ที่เลี้ยงดูอบรมเขามาอย่างเคร่งครัด	 โดยได้ควบคุมและครอบง�าทั้งชีวิตในทางโลกและ

ทางภูมิปัญญามาตลอด	

ในฐานะของนักทฤษฎีการเมือง	 John	Plamenatz	กล่าวถึงระเบียบวิธีวิทยาของการศึกษาตัวบท	

(canon/text)	 ของนักปรัชญาการเมือง	 มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการศึกษาในเชิงของการแสวงหาคุณค่า	

(normative)	 ซึ่งอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากความคิดที่มีผลต่อสังคมและผู้คน	 ไม่สามารถด�าเนินการ

ศึกษาในเชิงของการอธิบาย	 (explanatory)	 การใช้ภาษา	 (linguistic)	 และประวัติศาสตร์	 (historical) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าอธิบายที่ไร้ถึงคุณค่า	(value-free	explanation)	เป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาค่อนข้างจะเห็น

คล้อยตาม	 เนื่องจากธรรมชาติของงานเขียนในระดับคลาสสิกนั้นคงไม่ได้เขียนขึ้นมาเพียงเพื่ออธิบาย

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เท่านั้น	แต่มีเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่ไปกว่าน้ัน	John	Plamenatz	ให้ความส�าคัญกับ

กิจกรรมทางปรัชญาการเมืองมุ่งไปยังสิ่งที่เรียกว่า	 ‘อะไร	 (what)	 คือเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้อีกทั้งจะมีวิธี

การอย่างไร	(how)	ในการจัดการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว’	เป็นเป้าหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับหลัก

การในเร่ืองที่มนุษย์ควรจะด�าเนินชีวิตอย่างไร	ควรจะต่อสู้แสวงหาสิ่งใดรวมไปถึงสังคมและรัฐบาลควรที่จะ

สร้างขึ้นมาอย่างไร53 

การศึกษาความคิดและทฤษฎีการเมืองอีกฝั่งหนึ่งมาจากกลุ่มนักปรัชญาภาษาน�าโดย	Ludwig	

Wittgenstein,	 J.L.	 Austin	 และ	 J.R.	 Searl54	 ซึ่งมีสมมติฐานว่าการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปรัชญา 

 

52	John	Plamenatz.	(1968).	Man and Society. Volume	Two.	London:	Longmans.	pp.	ix-xi.
53 John	Plamenatz.	 (2012).	Machiavelli, Hobbes, & Rousseau.	Edited	by	Mark	Philp	&	Z.A.	Pelczynski.	

Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	x-xii.	
54	David	Boucher,	 and	 Paul	 Kelly.	 (2003).	 ‘Introduction’,	 	 in	Political Thinkers: from Socrates to the 

Present.	Edited	by	David	Boucher	and	Paul	Kelly.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	15-16.	
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(philosophical	mode	of	 analysis)	ตั้งอยู่บนสมมติฐานและความเป็นมาของความหมายของนักปรัชญา	

(philosopher)	 ว่าเป็นบุคคลที่ใช้สติปัญญาท�าการตรึกตรอง	 (contemplative	 life)	 เป็นกิจกรรมที่ด�าเนิน

โดยไม่ต้องเข้าไปยุง่เกีย่ว	มกีารเว้นระยะห่างกบัความเป็นไปของผูค้นและสังคม	ท�าให้นกัปรชัญาอยูใ่นสถานะ

เป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์	ผูค้าดการณ์	(speculator)	ดังน้ันการท�างานและผลผลติของนักปรชัญาจงึถูกตคีวาม

ว่าเป็นเพยีงการใช้เหตผุล	ด�าเนินอยูภ่ายใต้ชดุของภาษา	(language	game)	หรอืแม้แต่เป็นผูค้ดิค้นประดษิฐ์

ภาษาและแนวคิด	 แต่อีกด้านหนึ่งอาจพิจารณว่าความคิด	 ความรู้ทางปรัชญานั้นไม่ได้ถือก�าเนิดขึ้นจาก 

สญูญากาศและความว่างเปล่า	แต่มทีีม่าจากการมปีฏสิมัพนัธ์	มีความเกีย่วข้องกับผู้คนและสงัคม	(form	of	life)55 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักคิด	 ความคิดและบริบท	 นอกจากการผลิตแนวคิดและความรู้เพื่อ

ต้องการตอบค�าถามและแก้ไขปัญหาของยุคสมัยที่นักคิดท่านน้ันมีชีวิตอยู่	 ความรู้และค�าตอบที่เกิดขึ้นมา

อาจกลายมาเป็นความคดิสากล	ในแบบทีไ่ด้รบัความนิยมมีผู้คนกล่าวถึงมาทกุยุคสมัย	ยกตวัอย่างเช่น	ความ

คิดว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างของผู้คนในสังคมการเมือง	 (toleration)	 เกิดมาจากความ

ขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่น�าไปสู่ความรุนแรง	พัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองจนเกิดความ 

สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของชาวยุโรปเป็นจ�านวนมาก	ผู้คนเกิดความเหน่ือยล้ากันทุกฝ่ายจึงหันมาเจรจา

พูดคุยกัน	เราอาจพิจารณาได้ว่าความคิดในเรื่องของความอดทนอดกลั้นถูกพัฒนาข้ึนภายใต้บรรยากาศของ

สังคมในแบบพาณิชยกรรมและการค้า	 ความขัดแย้ง	 ความรุนแรงและสงครามเป็นสิ่งที่ไม่สร้างให้เกิด

ประโยชน์มิหน�าซ�้ายังท�าลายธุรกรรมต่าง	 ๆ	มนุษย์ไม่อาจท�ามาค้าขายได้ภายใต้บรรยากาศแห่งความไม่ไว้

วางใจและเกิดความสะพรึงกลัว	 ต่อมาแนวคิดในเรื่องความอดทนอดกลั้นในความแตกต่างถูกพัฒนาเป็น

เสนอให้รฐับาลไม่ต้องเข้าไปยุง่เกีย่วในเชงิบงัคับให้ประชาชนนบัถอืศาสนาและความเชือ่ในสมยัทีจ่อห์น	ลอ็ค

ยังมีชีวิตอยู่	 แต่ความคิดดังกล่าวยังได้รับความนิยมและถูกส่งผ่านสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	นอกจากนี้

ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญากับปรัชญาการเมือง	 ด�าเนินอยู่ในลักษณะที่ว่าปรัชญาแสวงหาความรู้ที่

เป็นสาธารณะ	 ในขณะที่ปรัชญาการเมืองแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสาธารณะหรือสิ่งในทางการเมือง

นั้นเอง56เหมือนกับที่	Leonard	Hobhouse	 นักคิดเสรีนิยมกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	 ‘การเปลี่ยนแปลงนั้น

ไม่ได้เป็นผลมาจากความคิดแต่เพียงฝ่ายเดียว	แต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ที่ไม่มีอิทธิพลทางความ

คิดเข้ามาร่วม	 เนื่องจากความต้องการของผู้คนน้ันจ�าต้องมีสิ่งที่มากระตุ้นปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะได้ละลายสิ่งที่

เป็นจารีตประเพณีหรือตัดขาดสายโซ่แห่งอ�านาจ’57

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.3 เรื่องที่ 1.3.2

55	Neal	Wood.	(2002).	Reflections on Political Theory. London:	PALGRAVE,	pp.	94-97.	
56 John	G.	Gunnell.		(1979).	Political Theory: Tradition and Interpretation. Cambridge:	Winthrop	Publishers,	

Inc.	pp.	52-53.	
57	Leonard	Hobhouse. (1991).	Liberalism.	London:	Oxford	University	Press.	p.	30.
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ตอนที่ 1.4 

พัฒนาการและแนวโน้มการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

และความคิดทางการเมืองในไทย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	1.4	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เร่ืองที่	1.4.1		พัฒนาการของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย

เรื่องท่ี	1.4.2		กรณีของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย

เรื่องท่ี	1.4.3		แนวโน้มของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทย

แนวคิด
1.		 	แม้ว่าจะมีการแปลผลงานทางปรัชญาการเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี	 6	 แต่องค์ความรู้

ทางด้านปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย	ยังคงอยู่ในระดับที่น้อย

ถึงน้อยมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือและต�าราที่เป็นตัวบท	แปลมาจากภาษาต่างประเทศ	 ใน

ขณะที่ผลงานในลักษณะของการอธิบายและตีความตัวบท	 ก็ยังมีอยู่ในระดับที่น้อยถึง

น้อยมาก

2.		 	ผลงานทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง	 ซึ่งอยู่ในรูปของต�าราหลักยังมี

จ�านวนน้อย	และองค์ความรู้เองกไ็ม่ครอบคลมุการศกึษาทางปรชัญาการเมือง	ส่วนผลงาน

ที่อยู่ในรูปของการอธิบายตีความ	 ขยายความความคิดของนักปรัชญาการเมืองแม้จะมี

มากกว่าต�าราหลัก	 แต่จ�านวนที่ผลิตออกมาก็ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมองค์ความรู้

ความคิดทางการเมือง

3.		 	การขาดแคลนผลงานทางปรัชญาการเมืองทั้งในรูปของงานแปล	และต�าราหรือหนังสือที่

ใช้อธิบายตีความความคิดของนักปรัชญาการเมือง	พื้นฐานความรู้ของทางฝ่ายผู้สอนและ

ทักษะพร้อมความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเองรวมไปถึงบรรยากาศของการเรียนการสอน

ที่ไม่เอื้ออ�านวยและสนับสนุนต่อการแสวงหาความรู้ทางปรัชญาการเมือง	 คือแนวโน้ม

ทางการศึกษาปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	1.4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายพัฒนาการของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทยได้

2.		อธิบายกรณีของการศึกษาปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทยได้

3.		อธิบายแนวโน้มของการศึกษาทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมืองในไทยได้
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เรื่องที่ 1.4.1  พัฒนาการของการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

 และความคิดทางการเมืองในไทย

เหตุผลที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่สุดที่	 “ไม่มีใครพิมพ์”	 งานด้านทฤษฎีการเมืองก็คงจะเป็นเพราะ

งานเหล่านีด้จูะไปได้ยากในท้องตลาดไทย	 เพราะแม้ในไทยจะมกีลุ่มนกัอ่านผูส้นใจ	 “การเมอืง”	 อย่างเข้มข้น	

แต่กลุ่มนักอ่านเหล่านี้ผู้คนไม่ว่าจะมาจากขั้วการเมืองไหนหรือไม่มีขั้วก็ดูจะสนใจปรากฏการณ์ที่จับต้องได้

ของ	 “การเมืองไทย”	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่าที่จะสนใจข้อถกเถียงเก่ียวกับหลักการทางการเมือง

ทั่ว	 ๆ	 ไปในโลกที่มีลักษณะเป็นนามธรรมกว่า	 เพราะอย่างน้อย	 ๆ	 ในโลกของนักอ่านหนังสือ	 “การเมือง” 

ในโลกของภาษาไทยก็คงจะสนใจค�าถามจ�าพวก	 “ใครคือฆาตกรตัวจริง?”	 “ใครคือผู้อยู่เบ้ืองหลังตัวจริง?” 

ไปจนถึงความรู้จ�าพวก	 “รู้ทัน”	 ค้นโน้นคนนี้	 มากกว่าที่จะสนใจจริงจังกับค�าถามว่า	 “ความชอบธรรมคือ

อะไร?”	“อะไรคอื	Rationality?”	หรอืกระทัง่ประเด็นคลาสสกิของทฤษฎร่ีวมสมยัอย่างความย้อนแย้งภายใน

ของระบอบเสรีประชาธิปไตย58

ค�าสัมภาษณ์ธเนศ	วงศ์ยานนาวา	แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีน�้าหนักเพียงที่จะ

เป็นค�าอธบิายทีร่องรบัว่าองค์ความรู้ทางด้านปรชัญาการเมืองทีอ่ยู่ในรปูของหนังสอื	งานเขยีนและงานวชิาการ

รวมไปถึงการเรียนการสอนทางด้านปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของไทย	ตั้งแต่เริ่มต้นในอดีตมา

จนถึงปัจจุบันไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

ทางด้านสมบัติ	 จันทรวงศ์ในฐานะนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปรัชญาการเมืองและเป็น

ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงที่

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ตั้งข้อสังเกตถึง	วิชาที่เรียกกันในปัจจุบันว่าปรัชญาการเมือง	ความ

คิดทางการเมือง	 ประวัติความคิดทางการเมือง	 ทฤษฎีทางการเมือง	 จะได้เร่ิมมีการสอนกันมาตั้งแต่เม่ือใด

นั้นไม่อาจบอกได้แน่	 แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าคงจะได้เริ่มมีการสอนกันในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 ใน

ลักษณะที่เป็นวิชาโดยตัวของมันเอง	 เมื่อประมาณหลัง	 พ.ศ.	 2500	 กันแล้ว	 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ 

นักสังคมศาสตร์ไทยรุ่นแรก	ๆ	ที่ส�าเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 เริ่มท่ีจะทยอยเดินทางกลับเข้า

มารับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย	 และเป็นช่วงที่หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 เริ่มมีการสอดแทรกวิชารัฐศาสตร์แท้	ๆ	 เข้าไว้ในหลักสูตรเดิม	ที่เตรียมตัวให้

นักศึกษารัฐศาสตร์เข้าไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทย	หรือกระทรวงการต่างประเทศเพียงอย่างเดียว59  

 

58	 ปรากฏการณ์	 “ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา”Thu,	 2014-04-24	 09:27	 อธิป	 จิตตฤกษ์	 http://prachatai.com/journal/	

2014/04/52849	สืบค้นเมื่อ	24	เมษายน	2557.
59	 สมบัติ	 จันทรวงศ์.	 (2527).	 ‘หน่วยที่	 1	 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง’.	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชา

ปรัชญาการเมือง.	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	น.	34-38.
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อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ได้ประสบกับปัญหาทางด้านของบุคลากรท่ี

จะมาท�าหน้าที่ในการเรียนการสอน	ที่สมบัติ	 จันทรวงศ์ใช้ค�าว่า	 “ไม่ได้เน้นการศึกษาด้านนี้มาโดยเฉพาะ”

รวมไปถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การสอน	 เช่น	 หนังสือ	 บทความอ่านประกอบการเรียนรวมไปถึงเรื่องของ

บรรยากาศทางวิชาการ	และการที่วิชาปรัชญาการเมืองมีสถานะในหลักสูตรทางรัฐศาสตร์เป็นแค่เพียง	“วิชา

ประกอบ”	หรือวิชาเลือกเท่าน้ัน	

พัฒนาการการเข้ามาขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี	6	

ด้วยการแปลบทสนทนา	Lysis	ของเพลโตเม่ือ	พ.ศ.	2431	หรือเมื่อ	100	กว่าปีผ่านมาแล้ว	ผลงานทางด้าน

ปรัชญาการเมืองท่ีปรากฏอยู่ในภาคภาษาไทยเป็นครั้งแรกคือ	 การแปลบทสนทนา	 Lysis	 หรือว่าด้วย 

มติรภาพ	(Friendship)	ของเพลโต	โดยกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ	(ในขณะทีท่รงด�ารงยศเป็นกรมหลวงฯ)	

บทสนทนา	Lysis	ถูกตพีมิพ์ในหนงัสอื	วชริญาณวเิศษเล่ม	3	ปีชวด	พทุธศักราช	2431	ต่อมาได้มีการรวบรวม

เป็นเล่มตีพิมพ์แจกเป็นของที่ระลึกในงานศพของหม่อมเจ้าหญิงบันดาลสวัสด์ิ	โดยโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ-

ธนาการ	 ใน	 พ.ศ.	 2469	 หนังสือบทสนทนา	 Lysis	 เล่มนี้	 พระองค์ท่านทรงได้รับมาจากพระอนุชา	 คือ 

พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ	ซ่ึงเคยทรงศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด	สังกัดคณะเบลเลียล	

(Balliol	College)	ที่มีเบนจามิน	โจเวตต์	(Benjamin	Jowett)	เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล	(Master)	คณะ

ดังกล่าว	 เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคลาสสิก	 ท่านเป็นนักวิชาการชาวอังกฤษคนแรกที่แปลงานของเพลโตจาก 

ภาษากรีกโบราณมาเป็นภาษาอังกฤษครบหมดทุกเล่ม

มีการแปล	The	History	of	Herodotus	ของ	Herodotus	ใช้ช่ือ	‘ต�านานของเฮโดโรตัส	บรรพที่	

1	ถึงบรรพที่	5’	โดยช�านาญ	อินทุโศภน	จากต้นฉบับภาษากรีกโบราณเป็นภาษาอังกฤษของยี.ซี.	แมคอเลย์	

เอม็.เอ.	(George	Campbell	Macaulay)	แห่งมหาวทิยาลยั	Cambridge	ตพีมิพ์โดยส�านกัพมิพ์	Mcmillian	

ตีพิมพ์ครั้งที่	1	เมื่อ	ค.ศ.	1904	และครั้งที่	2	เมื่อ	ค.ศ.	1914	เป็นหนังสือสองเล่มจบแบ่งเป็น	9	บรรพ	ต่อมา

มีการพิมพ์แจกในงานปลงศพ	นางเขียน	อินทุโศภณ	ณ	เมรุวัดธาตทอง	วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2519	และ

อภินันทนาการในโอกาส	นายช�านาญ	อินทุโศภน	อายุครบ	80	ปี	16	สิงหาคม	2523	โดยมีเนื้อหาในบรรพที	

1	เริ่มที่	‘เหตุแห่งการวิวาทระหว่างพวกเฮลเลเนสกับพวกบาร์บาเรียน	พวกเฟนีเซียนท�าความผิดคร้ังที่หนึ่ง’	

จบลงด้วย	‘ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกมาสซาเกตาย’	ในบรรพที่	2	เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์	‘เมื่อไซรัส

สิ้นชีวิตแล้ว	คามบิเซสผู้บุตรได้เป็นราชาและหมายมั่นว่าจะยกทัพเข้าตีอียิปต์’	จบลงที่	‘เครื่องบวงสรวงบูชา

ของอามาซิสที่อุทิศแก่เทวสถานต่าง	ๆ	 ในแคว้นเฮลลาส’	 ในบรรพที่	 3	 เริ่มต้นที่	 ‘เหตุซึ่งท�าให้คามบิเซส

ประสงค์จะยกทัพเข้าประชิดอียิปต์’	จบลงที่	‘และกลวิธีที่ยึดนครบาบิลอนได้ในที่สุด’	ในบรรพที่	4	เริ่มต้นที่	

‘ดาเรออสวางแผนยกทพัประจญัพวกไซเธยีนและเหตุทีย่กเข้าประจญั’	จบลงทีเ่หตกุารณ์	‘จดุจบอย่างเวทนา

ของเฟเรติมี’	และในบรรพที่	5	 เริ่มต้นที่	 ‘พวกเปรินเธียนซึ่งเมกาบาซอสปราบปราม’	จบลงที่	 ‘ไม่นานหลัง

จากนี้อาริสตาโกราสก็ถูกฆ่าตายที่นั้น’

ขณะที่การเรียนวิชาที่เรียกช่ือว่า	 ปรัชญาการเมืองหรือแนวคิดและทฤษฎีทางการเมือง	มาจนถึง

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในความคิดของผู้วิจัย	ยัง

คงอยู่ในระดับท่ีน้อยถึงน้อยมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือและต�าราที่เป็นตัวบท	แปลมาจากภาษาต่างประเทศ	ใน
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ขณะที่ผลงานในลักษณะของการอธิบายและตีความตัวบท	(secondary/interpretation	text)	ก็ยังมีอยู่ใน

ระดับที่น้อยถึงน้อยมาก	ดังจะเห็นได้จากหากมีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อท�าความเข้าใจถึงความ

คดิทางปรชัญาการเมอืงของนักปรัชญาการเมือง	อย่างเช่น	 เพลโต	อย่างไรกต็ามผูท้�าวจัิยพจิารณาถงึองค์ความรู้

ทางปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย	เพื่อลงไปในรายละเอียดแล้ว	จะพบว่ายังขาดการ

แปลตัวบทหลักทางปรัชญาการเมืองทั้งยุคโบราณ	 ยุคกลาง	 ยุคสมัยใหม่และร่วมสมัย	 ยกตัวอย่างเช่น 

ตวับทของอรสิโตเตลิไม่มกีารแปลออกมาเลย	หรอืแม้แต่นกัปรชัญาการเมอืงคนส�าคญัของยคุใหม่อย่างโทมสั	

ฮอบส์ผลงานของเขาไม่มีการแปลออกมาเลย	ในขณะที่งานเขียนประเภทรวบรวมและเรียบเรียงปรากฏมีอยู่

พอสมควร	เรียกได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณประโยชน์ในการแนะน�า	(introduction)	ให้ความรู้	ความเข้าใจ

ในเบื้องต้น	 (basic	 guide)	 ใช้ส�าหรับการศึกษาท�าความเข้าใจความคิดของนักปรัชญาการเมือง	 ผลงานท่ี

เขียนขึ้นโดยนักวิชาการ	 บุคคลที่สนใจศึกษาปรัชญาการเมืองมีขอบข่ายขององค์ความรู้ตั้งแต่ยุคโบราณ 

ยุคกลาง	 ยุคใหม่และร่วมสมัย	 นอกจากนี้ยังสามารถไล่เรียงความคิดของนักปรัชญาการเมืองออกมาเป็น 

รายบุคคลอีกด้วย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.4 เรื่องที่ 1.4.1

เรื่องที่ 1.4.2  กรณีของการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

 และความคิดทางการเมืองในไทย

เนื้อหาขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองที่ปรากฏอยู่ในรูปของงานเขียนประเภทต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่

ต�าราประเภทของงานแปลจากตัวบท	แปลจากงานการตีความและประเภทที่ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาค้นคว้า

และรวบรวมเขียนขึ้นมา	 ผลการวิจัยปรากฏว่าผลงานแปลจากตัวบทที่ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการศึกษา

ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกคือโสเครตีส	เพลโตและอริสโตเติลยังมีอยู่น้อย60	โดยปรากฏเพียงแค่งานแปล

จากตัวบทจ�านวนทั้งสิ้น	10	บทสนทนา	ซ่ึงเป็นบทสนทนาเพลโต	ที่กล่าวถึงกิจกรรมทางปรัชญาการเมืองของ

โสเครตีส	ได้แก่	บทสนทนา	อโปโลเกีย	 (Apologia)	ไครโต	(Crito)	ยูไทโฟร	 (Euthyphro)	อุตมรัฐ	 (The	

Republic)	บทสนทนา	Lysis	ว่าด้วยมิตรภาพ	Phaedo,	Meno,	Charmides,	Laches	และ	Symposium	

จากจ�านวนบทสนทนาทั้งหมด	28	บทสนทนา	และอีก	15	บทสนทนาที่นักวิชาการยังสงสัยกันว่าเป็นผลงาน

60	จดุเริม่ของการศกึษาปรชัญาการเมอืงตะวนัตกสามารถยอ้นกลบัไปยงัความคดิกอ่นหนา้โสเครตสี	(pre-Socrates)	ตัง้แต่

ภูมิปัญญาในแบบกวีนิพนธ์	(poetic	wisdom)	ของ	Homer,	Hesiod	กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งไอโอเนียน	
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ของเพลโตหรือไม่61	นอกจากน้ีผลงานของขบวนการโซฟิสต์	 (Sophistic	movement)	 ซึ่งเป็นแนวคิดทาง

ปรัชญาการเมืองที่ส�าคัญในช่วงเดียวกับโสเครตีสและเพลโตก็ยังไม่มีในภาคภาษาไทย	อย่างไรก็ตามหากจะ

ลงมอืศกึษาปรชัญาการเมืองของเพลโต	ต้องประกอบด้วยบทสนทนาหลกั	The	Republic,	The	Statesman	

และ	The	Laws	ซ่ึงสองบทสนทนาหลังนี้ยังไม่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย	ขณะที่ปรัชญาการเมืองของ

อริสโตเติลที่เสนอผ่าน	The	Politics	กับ	Nicomachean	Ethics	ยังไม่ปรากฏในภาคภาษาไทย	มีเพียงแค่

งานตีความของสุลักษณ์	 ศิวรักษ์ท่ีตีความความคิดทางการเมืองของอริสโตเติล	 และพิศาล	 มุกดารัศม ี

“ค�าสาป	ค�าสัญญาจากอริสโตเติล	ท�าไมมนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์การเมือง”

ผลงานทางวิชาการตั้งแต่หลังยุคของอริสโตเติล	 หรือปรัชญาการเมืองในช่วง	 ‘Hellenistic’ 

ทีป่ระกอบด้วยความคดิในแบบ	Stoic,	Cynic	และ	Epicurian	แทบไม่มีปรากฏ	ในช่วงหลงัมีปรากฏแนวคิด

ว่าด้วยความเป็นพลเมืองโลก	(cosmopolitanism)	ซึ่งเป็นความคิดในกลุ่มปรัชญา	‘Stoic’	ออกมาบ้างแต่

เป็นสิ่งที่สืบเนื่องและเข้ามาพร้อมกับกระแสของโลกาภิวัตน์	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	นิเวศวิทยาการเมืองและ

แนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 ขณะท่ีความคิดในช่วงโรมัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการปกครองใน 

รูปแบบมหาชนรัฐ	 (republicanism)	 ในฐานะของการเป็นรูปแบบการปกครองและสถาบันทางการเมืองที่มี

ความส�าคัญ	แต่แนวความคิดแทบไม่ปรากฏในประเทศไทยเลย	 ขณะที่ปรัชญาการเมืองของยุคกลางซึ่งกิน

ระยะเวลากว่าหนึ่งพันปี	ผลงานของนักปรัชญาการเมืองคนส�าคัญ	อย่างเช่น	Saint	Augustine	กับ	Saint	

Thomas	Aguinas	มีปรากฏอยู่ในรูปของเอกสารการสอนวิชาปรัชญาการเมืองและบทความเท่านั้น

การแปลตัวบทสมัยใหม่ของนักปรัชญาการเมืองปรากฏผลงานของ	 Niccolo	Machiavelli	 ‘The	

Prince’	หรือ	“เจ้าผูป้กครอง”	ผลงานของ	Thomas	More	‘Utopia’	ผลงานของ	Jean	Jacques	Rousseau	

ประกอบด้วย	 ‘The	Social	Contract,	A	Discourse	 on	 the	Origin	 of	 Inequality,	Discourse	 on	

Political	Economy	และ	Emile	ผลงานของ	Montesquieu	‘The	Spirit	of	Laws	ผลงานของ	Alexis	

de	Tocqueville	‘Democracy	in	America’	ผลงานของ	John	Stuart	Mill	‘On	Liberty’	ผลงานของ	

Karl	Marx	‘Communist	Manifesto’	และ	‘Capital’	ผลงานของ	Friedrick	Engels	‘Origin	of	Family’	

เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานของนักปรัชญาการเมืองในสายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์	มีการแปลงานช้ินส�าคัญ

ออกมาเกือบหมด	 เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองในช่วงการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร	การขยายตัว

และเติบโตขึ้นของปัญญาชนและขบวนการฝ่ายซ้ายในเมืองไทยระหว่างช่วง	พ.ศ.	 2510-2520	 เป็นปัจจัย

สนับสนุนให้มีการแปลผลงานในลักษณะที่เรียกร้องในเรื่องของความยุติธรรม	ความเท่าเทียม	การต่อสู้ทาง

ชนชั้นและการปฏิวัติขึ้นมา	นอกจากนี้ยังมีผลงานของกลุ่มอนาธิปไตย	(anarchist)	แปลออกมาในช่วงระยะ

เวลาของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย	 เช่น	 ผลงานของนักวิชาการ	

Robert	Paul	Wolff	ใช้ชื่อ	“ลัทธิอนาธิปไตย”	มีการแนะน�าความคิดของนักคิดในสายอนาธิปไตยคนส�าคัญ	

ได้แก่	Michael	Bakunin,	Peter	Prokopkin	และ	George	Sorel	ส่วนการแปลตัวบททางปรัชญาการเมือง

สมยัใหมย่ังปรากฏผลงานของ	Alexander	Hamilton,	James	Madison	และ	John	Jay	‘The	Federalist	

61	 จ�านวนตัวเลขของบทสนทนามาจาก	 Paul	 Shorey.	 (1933).	What Plato Said. Chicago:	 The	University	 of 

Chicago	Press.
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1-44 การวิเคราะห์การเมือง

Papers’	และผลงานของ	Friedrich	Nietzsche	สองเล่มได้แก่	‘Twilight	of	the	Idols’	กบั	‘Thus	Spoke	

Zarathustra’	

หากพจิารณาจากรายชือ่หนังสอืประเภทตวับทของปรัชญาการเมอืงตะวนัตกสมยัใหม่ทีถ่กูแปลออก

มาเป็นภาษาไทยนั้น	ยังขาดตัวบทหลักที่เป็นผลงานของนักปรัชญาการเมืองอีกหลายคน	อย่างเช่น	Thomas	

Hobbes,	John	Locke,	Immanuelle	Kant,	David	Hume	และ	Hegel	ขณะที่หนังสือประเภทตัวบททาง

ปรัชญาการเมืองร่วมสมัยแทบจะไม่ได้มีการแปลออกมาสู่ภาษาไทยเลย	

หนึ่งการจัดแบ่งประเภทตามประเด็นปัญหา (topic) และเนื้อเรื่อง (theme) ภายใต้รูปแบบใน 

เชิงปทัสฐาน (normative methodology)	 อยู่ในลักษณะของการศึกษา	 การถกเถียงและการตั้งค�าถามใน 

เชิงคุณค่า	 (value	 judgement)	 ซึ่งเป็นรูปแบบของจารีตในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานโดยสามารถแบ่งออกเป็นเร่ืองของความยตุธิรรม	รปูแบบของระบอบการปกครอง	(type	of	regime)	

สภาวะธรรมชาต	ิ(state	of	nature)	สทิธติามธรรมชาต	ิ(natural	right)	กฎธรรมชาติ	(natural	law)	เสรภีาพ	

(freedom)	สิทธิ	 (right)	ความเสมอภาค	 (equality)	ความยินยอม	 (consent)	คุณธรรม	 (virtue)	พันธะ

หน้าที่ทางการเมือง	(political	obligation)	ความชอบธรรมทางการเมือง	(political	legitimacy)	ความเป็น

องค์อธิปัตย์	(sovereignty)	อารยะขัดขืน	(civil	disobedience)	ความอดทนอดกล้ันในทางการเมืองและ

สังคม	(toleration)	การปฏิวัติ	(revolution)	และเร่ืองของทรัพย์สิน	(property)

องค์ความรู้ในเรื่องแนวคิด	ทฤษฎีและหลักการทางปรัชญาการเมืองด�ารงในลักษณะกระจัดกระจาย	

แต่กม็เีนือ้หาทีค่รอบคลมุ	ในขณะทีแ่นวคิด	ทฤษฎแีละหลกัการทางปรชัญาการเมอืงทีป่รากฏเป็นเนือ้หาหลกั

ที่ผู้วิจัยพบเห็นได้บ่อยก็คือ

-		 ระบอบการปกครอง (political regime)	 องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในภาษาไทยที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบอบการปกครอง	ปรากฏค�าอธิบายระบอบราชาธิปไตย	ระบอบอภิชนาธิปไตย	ระบอบ

คณาธิปไตย	 ระบอบทรราชย์	 ระบอบเสรีนิยม	 ระบอบสังคมนิยมและระบอบประชาธิปไตยผ่านผลงานของ

นักวิชาการ	อย่างเช่น	สมบัติ	จันทรวงศ์	ในมหาชนรัฐและประชาธิปไตย:	ความคิดทางการเมืองอเมริกัน	พ.ศ.	

2319-2343	พิศาล	มุกดารัศมี	 ในบางบทส�ารวจปรัชญาการเมืองคลาสสิก	 และ	 “ฟรีดริค	 นิทเช่”	 ว่าด้วย

แนวคิดรัฐและประชาธิปไตยสมัยใหม่	 สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 ใน	 แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล 

สมเกยีรต	ิวนัทะนะ	ในก�าเนิดและความเปราะบางของเสรปีระชาธปิไตย	ธงชยั	วงศ์ชยัสวุรรณ	“ประชาธปิไตย:	

เส้นทางเดินจากประชาธิปไตยโดยตรงสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	 ไชยันต์	 ไชยพร	 “บทความปรัชญา

การเมืองว่าด้วย:	ก�าเนิดประชาธิปไตยเอเธนส์:	การเมืองในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ในการเมือง

-		 สิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียม	 องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในภาษาไทยท่ีมีเน้ือหา

ในด้านของสิทธิ	 เสรีภาพและความเท่าเทียมปรากฏในงานของ	อุกฤษฏ์	แพทย์น้อย	“หลักการที่แท้จริงของ

ทฤษฎีสัญญาประชาคม”	 ไชยันต์	 ไชยพร	 “พัฒนาการของสื่อกับปรัชญาสิทธิเสรีภาพและพื้นที่สาธารณะ 

แง่คิด	บทเรียนและปัญหาบางประการจากสังคมตะวันตก	รัฐศาสตร์สาร	3/2544	“Demoskratos”	ชญาน์

ทัต	ศุภชลาศัย	รัฐศาสตร์สาร	30	ปี	2552	เล่ม	2	สมบัติ	จันทรวงศ์	งานวิจัยเรื่อง	“ประชาธิปไตยไทย:	ปรัชญา

และความเป็นจริง	สกว.	2555	และ	สมเกียรติ	วันทะนะ	“ก�าเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย” 
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1-45การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

-		 แนวคดิอืน่ ๆ ทางปรัชญาการเมอืง	องค์ความรูใ้นเรือ่งของความยตุธิรรม	ในไชยนัต์	ไชยพร	

เรื่องของเพศสภาพ	ในธเนศ	วงศ์ยานนาวา	“อารยขัดขืน”	 (civil	disobedience)	ปรากฏอยู่ในผลงานของ

ชัยวัฒน์	สถาอานันท์	รัฐศาสตร์สาร	3/2546	ธเนศ	วงศ์ยานนาวา	“เส้นทางความคิดเรื่อง	 ‘ประชาชน’	จาก

โรมันโบราณจนถึง	Emmanuel	Abbe	Sieyes”	รัฐศาสตร์สาร	กันยายน-ธันวาคม	2554	ศศิวรรณ	จริงตรง	

“แนวคิดเรื่อง	Cosmopolitanism	กับปัญหาเรื่องความเป็นสากล”	รัฐศาสตร์สาร	30	ปี	2552	เล่ม	4	ชัยวัฒน์	

สถาอานันท์	“อาวุธมีชีวิต	?:	แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง

สองจัดแบ่งตามประเภทของงาน ในลักษณะของประวัติปรัชญาการเมือง (history of political 

philosophy) ประวัติความคิดทางการเมือง (history of political thought) และทฤษฎีการเมือง (political 

theory)	การจัดแบ่งในข้อ	2	น้ีผู้วิจัยจัดประเภทโดยไม่รวมผลงานแปลตัวบทของนักปรัชญาการเมือง	ซ่ึงโดย

ตัวของมันเองเป็นผลงานทางปรัชญาการเมืองอยู่แล้ว	 แต่จะจัดแบ่งประเภทจากผลงานแปลการอธิบาย 

ตัวบท	หรืองานตีความกับผลงานประเภทท่ีนักวิชาการไทยแต่งและเรียบเรียงข้ึน

ผลงานในลักษณะประวัติความคิดทางการเมืองและทฤษฎีการเมือง	ประกอบด้วย	 ‘Political	

Thought:	 from	Plato	to	Present	“ความคดิทางการเมืองจากเพลโตจนถึงปัจจบุนั”	ของ	“ฮาร์มอน	มอนด์ 

จ็อด”	แปลโดยเสน่ห์	จามริก	Marrice	Cranston	‘Political	Dialogue’	ใช้ชื่อ	“ปรัชญาการเมืองฝรั่ง”	แปล

โดยสุลักษณ์	ศิวรักษ์	และ	“นักปรัชญาการเมืองฝร่ัง”	แต่เป็นการเขียนโดยการเรียบเรียงโดยอธิบายความ

คิดทางการเมืองของอริสโตเติลมาจนถึงมิลล์	และ	“อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง”	 โดยทั้งสองเล่มมี

เน้ือหาที่ใกล้เคียงกัน	 นอกจากนี้ยังเขียนงาน	 “ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง”	Will	 Durant	 ‘The	 Story	 of	

Philosophy:	The	Live	 and	Opinion	 of	 the	Greater	 Philosophers’	 แปลโดยวันเพ็ญ	บงกชสถิตย์	

แม้ว่ามเีนือ้หาทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัปรัชญาการเมอืงโดยตรง	แต่สามารถใช้เป็นหนงัสอืแนะน�าพืน้ฐานอ่านประกอบ

ให้แก่นกัศกึษาและผู้ทีส่นใจในเบือ้งต้นได้ท�าความรู้จกักบัประวตั	ิบรรยากาศทางความคดิ	บรบิท	และแนวคดิ

ที่ส�าคัญ	ๆ	ของนักปรัชญา	สมบัติ	จันทรวงศ์	‘Western	Political	Theory’	ของ	‘L.C.	Mcdonald’	ในชื่อ	

“ทฤษฎีการเมืองตะวันตก:	เล่มหนึ่ง	สมัยโบราณและยุคกลาง”	ต่อมาสมบัติ	จันทรวงศ์	ได้แปลงานชิ้นส�าคัญ

ในการศึกษาประวัติปรัชญาการเมือง	‘History	of	Political	Philosophy’	ที่มี	Leo	Strauss	กับ	Joseph	

Cropsey	 เป็นบรรณาธิการ	 ใช้ชื่อว่า	 “ประวัติปรัชญาการเมือง”	 มีจ�านวนสามเล่ม	พงศ์เพ็ญ	ศกุนตาภัย	

“ทฤษฎีการเมืองยุคใหม”่	และวิทยากร	เชียงกูล	“ปรัชญาการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม”	พิศาล	มุกดารัศมี	“บน

เส้นทางความความคิดทางการเมืองจากมหาวิหารเดลไฟถึงค่ายนรกเอาส์วิชต์”	 งานเขียนประเภทประวัติ

ปรัชญาการเมืองปรากฏอยู่ในรูปของต�ารา	 “ชุดวิชาปรัชญาการเมือง”	 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	ถือเป็นต�าราท่ีรวบรวมงานเขียนของนักวิชาการทางด้านปรัชญาการเมืองในประเทศไทย

มาไว้ในเล่มเดียวกันเป็นครั้งแรก	ต่อมาต�าราในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ศึกษาในระดับของบัณฑิตศึกษา	สาขา

วิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	“แนวคิดทางการเมืองและสังคม” 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาประเภทที่เจาะลงไปยังความคิดของนักปรัชญาการเมืองแต่ละบุคคล	

ปรากฏมีผลงานท่ีศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองมาต้ังแต่	 Socrates	 (สมบัติ	 จันทรวงศ์	 ปรัชญา

การเมืองเบื้องต้น	บทวิเคราะห์โสเครตีส)	Plato	(สมบัติ	จันทรวงศ์	ความน�าว่าด้วยอุตมรัฐ	ไชยันต์	ไชยพร	
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1-46 การวิเคราะห์การเมือง

ความยุติธรรม:	 ตอนที่หนึ่ง)	 Aristotle	 (สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล)	

Thomas	Aquinas	 (กานต์	 โกวิทสมบูรณ์	 แนวคิดทางการเมืองและกฎหมายของอะไควนัส	 วารสาร

สังคมศาสตร์	1-2	มกราคม-ธันวาคม	2549)	Machiavelli	(ชัยวัฒน์	สถาอานันท์	ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่	

ในชุดวิชาปรัชญาการเมือง	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)	Thomas	Hobbes	(ถาวร	

สุขากันยา	“องค์อธิปัตย์กับสังคมการเมือง”	ในเอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)	 John	Locke	 (อุกฤษฏ์	 แพทย์น้อย	 “ก�าเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย

สมัยใหม่”	ในเอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)	

Jean	Jacques	Rousseau	(พงษ์เพ็ญ	ศกุนตาภัย	ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่)	Karl	Marx	(สุภา	ศิริมานนท์)	

Friedrich	Nietzsche	 (พิศาล	 มุกดารัศมี	 “ฟรีดริค	นิทเช่	 ว่าด้วยแนวคิดรัฐและประชาธิปไตยสมัยใหม่” 

รัฐศาสตร์สาร	 2/2542)	Hannah	Arendt	 (พิศาล	มุกดารัศมีในวิภาษา)	Michael	 Foucault	 (ดูบทความ

ของธเนศ	วงศ์ยานาวา)	Leo	Strauss	(ดูบทน�าการศึกษาปรัชญาการเมือง	ของสมบัติ	จันทรวงศ์	ในเอกสาร

การสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในต�ารา	หนังสือ	บทความและเอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ความ

รู้ทางปรัชญาการเมืองในประเภทของประวัติปรัชญาการเมือง	ประวัติความคิดและทฤษฎีการเมืองยังมีการ

ผลิตออกมาน้อย	 โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลงานในประเภทของประวัติปรัชญาการเมือง	 ประวัติความคิด

และทฤษฎีการเมืองแค่เพียงสองเล่มที่เป็นผลงานแปล	 เป็นของ	 “ฮาร์มอน	จ็อด”	 กับ	 ‘Leo	Strauss’	 กับ	

‘Joseph	Cropsey’	(ที่เป็นบรรณาธิการร่วม)	และหนังสือทั้งสองเล่มเป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ออกมานาน

แล้ว	จึงควรจะมีการแปลหรือเรียบเรียงผลงานประเภทประวัติปรัชญาการเมือง	ประวัติความคิดและทฤษฎี

การเมืองที่มีการตีพิมพ์ใหม่ออกมาบ้าง

สถานะขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย	 ในแง่ของต�ารา	

หนังสือ	บทความและเอกสารต่าง	ๆ	เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ	กล่าวคือแม้ว่าในด้านของงานที่เป็น

ตัวบทของนักปรัชญาการเมืองจะมีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยอยู่ในระดับที่น้อยถึงน้อยมาก	 ที่ไม่อาจ

ครอบคลุมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของนักปรัชญาการเมืองคน

ส�าคัญต้ังแต่ยุคโบราณอย่าง	 Plato,	 Aristotle	 ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าอริสโตเติลเป็นนักปรัชญา

การเมืองคนส�าคัญที่พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์กับความเป็นสัตว์การเมือง	 (political	animal)	การจัดแบ่ง

ประเภทของรปูแบบทางการปกครอง	ซ่ึงเป็นเน้ือหาทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการศกึษาทางด้านรฐัศาสตร์	

แต่กลับปรากฎว่ายังไม่มีการแปลผลงานของอริสโตเติล	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	The	Politics	ออกมาเป็นภาษา

ไทย	Cicero,	Saint	Augustine,	Saint	Thomas	Aquinas,	Niccolo	Machiavelli,	Thomas	Hobbes,	

John	Locke,	Jean	Jacques	Rousseau,	Immanuelle	Kant,	David	Hume,	Hegel,	Edmund	Burke,	

Michael	 Bakunin,	 John	Rawls	 นอกจากนี้ต�ารา	 หนังสือและเอกสารทางวิชาการที่อธิบายลงไปถึงช่วง 

ยุคสมยัทีมี่ความสมัพันธ์เชือ่มโยงกบัความคดิทางปรัชญาการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างเช่น	ยุคฟ้ืนฟศิูลปะ

วทิยาการ	(Renaissance)	ยคุปฏิรูปทางศาสนา	(Reformation)	และยคุแห่งการรูแ้จ้งทางปัญญา	(Enlighten-

ment)	ที่มีแนวคิดผู้ใช้อ�านาจที่ทรงธรรม	(enlighten	despot)
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1-47การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

การขาดแคลนต�ารา	 หนังสือด�าเนินไปในลักษณะเดียวกันกับผลงานประเภทที่ตีความและอธิบาย

ตัวบทของนักปรัชญาการเมืองอีกชั้นหนึ่ง	แต่ก็ยังมีผลงานในลักษณะอ่ืนมาใช้ทดแทนได้	ผลงานในประเภท

ของงานที่นักวิชาการไทยผลิตออกมาในลักษณะของการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาที่อยู่ในรูปของต�ารา	

หนังสือและเอกสาร	 สามารถครอบคลุมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองจากยุคโบราณ	 ยุคกลาง	 สมัยใหม่

และร่วมสมัย	ครอบคลุมทั้งตัวนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่ยุคโบราณ	ยุคกลาง	ยุคใหม่และร่วมสมัย	ลักษณะ

รูปแบบของระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง	 รวมไปถึงแนวคิดที่มีความส�าคัญ	 (concepts	

and	ideas)	มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะท�าใช้ประกอบในการศึกษาและท�าความเข้าใจในเบ้ืองต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.4 เรื่องที่ 1.4.2

เรื่องที่ 1.4.3  แนวโน้มของการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

 และความคิดทางการเมืองในไทย 

การขาดต�าราหลักทางปรัชญาการเมือง	เฉพาะอย่างยิ่ง	‘ตัวบทหลัก’	(original	text/canon)	ที่ยัง

ไม่ได้รับแปลออกมาเป็นภาษาไทย	 ยกตัวอย่างเช่น	 เนื้อหาหลักในการศึกษาความคิดทางปรัชญาการเมือง

ของเพลโต	ที่อย่างน้อยหากจะลงมือศึกษาท�าความเข้าใจถึงความคิดทางการเมืองของเพลโต	จะต้องลงมือ

ศึกษาบทสนทนาสามบทสนทนา	 ได้แก่	 บทสนทนา	The	Republic,	 The	Statesman	และ	The	Laws	

ส�าหรับวงวิชาการศึกษาในประเทศไทยปรากฏมีการแปลเพียงแค่บทสนทนา	The	Republic	 ในภาคภาษา

ไทย	‘อุตมรัฐ’	แปลโดยปรีชา	ช้างขวัญยืน	

ในกรณีของอริสโตเติลในฐานะที่ผลงานอย่าง	The	 Politics	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวบทมีสถานะ

ส�าคัญทั้งในการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองและมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์	 แต่ใน

ประเทศไทยกลับไม่ปรากฏมีการแปลตัวบท	The	Politics	ออกมาในภาคภาษาไทยเลย	ซึ่งหากพิจารณากัน

อย่างจริงจังถึงจารีตการศึกษาความคิดทางการเมืองของอริสโตเติลแล้ว	 คงต้องเริ่มต้นที่ความคิดในเชิง

คุณธรรมและจริยศาสตร์	ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนอย่าง	Nicomachean	Ethics	 เป็นพื้นฐานขั้นต้นก่อนที่

จะมาศึกษา	The	Politics	

เป็นประเด็นท่ีสืบเน่ืองมาจากประเด็นในข้างต้น	 สาเหตุส�าคัญมาจากการที่ทั้งฝ่ายผู ้สอนและ 

ฝ่ายนักศึกษาเองขาดทักษะความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษ	(literacy	skill)	 เมื่อไม่มีการแปลตัวบท

หลักทางปรัชญาการเมืองออกมาเป็นภาษาไทย	ก็ท�าให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาไม่มีแหล่งข้อมูลในการศึกษา
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1-48 การวิเคราะห์การเมือง

ค้นคว้า	และน�ามาใช้ประกอบในช้ันเรียน	ปัญหาในลักษณะดังกล่าวสมบัติ	จันทรวงศ์เคยกล่าวไว้ว่า	“ยิ่งใน

ช่วงเวลาผู้สอนผูกขาดความสามารถในการอ่านต�าราภาษาอังกฤษ	และในขณะที่แม้แต่หนังสือหรือต�าราแปล

ประเภทชัน้สองทีผู้่แต่งกล่าวถงึความคิดของปราชญ์ทัง้หลาย	กย็งัไม่มปีรากฏเป็นภาษาไทยนัน้	นสิตินกัศกึษา

จึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะทราบว่าอะไรคือตัวเนื้อหาที่ปราชญ์เหล่านั้นกล่าวไว้	 และอะไรคือการตีความของนัก

วิชาการรุ่นหลัง”62

ยังคงเป็นประเด็นที่มีความสืบเนื่องมาจากสองประเด็นในข้างต้น	 กล่าวคือเมื่อผู้สอนและผู้เรียน

ขาดต�ารา	 หนังสือ	 เอกสารในภาษาไทย	 และไม่มีหรือมีทักษะทางภาษาอังกฤษน้อยก็ต้องหันไปพึ่งต�ารา	

เอกสารและหนังสือในประเภทท่ีท�าการตีความ	 (secondary	 text/interpretation)	 ในภาษาไทย	ประเภท

แนะน�า	 (introduction)	ท�าความรู้จักในเบื้องต้น	 (basic	guide)	ชี้แนะประเด็น	 (companion)	รวมไปถึง

การรวบรวมผลงานของนักปรัชญาการเมือง	(anthology)	ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพิจารณาว่า	การศึกษาปรัชญา

การเมืองที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นที่ให้นักศึกษาเองได้สัมผัสด้วยการอ่านตัวบทของนักปรัชญาการเมืองโดยตรง

เสียก่อน	ยกตัวอย่างเช่น	 หากศึกษาปรัชญาการเมืองของเพลโต	 ก็ต้องให้อ่านบทสนทนา	The	Republic	

เป็นเบื้องต้นเสียก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้ว	หากยังมีเวลาหรือนักศึกษาต้องการท่ีจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไป

จากการอ่านตัวบท	ก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในงานประเภทตีความ	หากเร่ิมต้นที่งานตีความแล้วเกรง

ว่าจะเกดิความสบัสน	ตวันักศกึษาเองไม่อาจแยกงานตคีวามออกจากงานตวับท	และสดุท้ายอาจจะยดึเอางาน

ตีความเป็นหลัก

จากข้อมูลที่ผู ้ศึกษาวิจัยได้สนทนากับบุคลากรที่รับผิดชอบการเรียนการสอนทางด้านปรัชญา

การเมืองในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง	ๆ	ท�าหน้าที่เป็นผู้สอน

และถ่ายทอดความรู้ทางปรัชญาการเมืองของนักปรัชญาการเมืองคนต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงร่วม

สมัยโดยที่ตัวผู้สอนเองยอมรับว่า	ไม่เคยลงมืออ่านผลงานของนักปรัชญาการเมืองคนใดคนหนึ่งจากต้นฉบับ

งานเขียนโดยตรง	 น้ันหมายความว่าเมือ่สอนแนวคดิในเรือ่งของราชาปราชญ์	 (philosopher-king)	ของเพลโต 

ผู้สอนก็ไม่เคยไปอ่านส่ิงที่อยู่ในบทสนทนา	The	Republic	 โดยตรง	 แต่ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดราชา

ปราชญ์มาจากต�าราและหนังสือที่ได้เขียนอธิบายและตีความถึงความคิดราชาปราชญ์ของเพลโตนั้นอีกท	ี

(imitation	of	imitation)	และก็เป็นผลงานที่อยู่ในรูปของภาษาไทย	ประเด็นปัญหาของการอ่านอยู่แต่ต�ารา

และเอกสารประเภทตีความเพียงอย่างเดียวนั้น	เคยถูกน�าเสนอในลักษณะของการเตือน	โดยนักวิชาการทาง

ด้านรัฐศาสตร์ไทยในอดีตมีใจความหลักว่า	 แม้เมื่อมีการแปลต�าราที่นักวิชาการชาวต่างประเทศเขียนที่เป็น

ต�าราชั้นสองออกมาบ้าง	 สถานการณ์ทางด้านการเรียนการสอนวิชาพวกนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงอะไรที่มีความส�าคัญ	 เพราะแม้ว่าหนังสือประเภทนี้จะมีประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาอยู่บ้าง	แต่

ก็มีอันตรายอยู่ไม่น้อยตรงที่ว่า	นิสิตนักศึกษาถือเอาต�าราชั้นสองนั้นเพียงเล่มเดียวหรือไม่กี่เล่ม	เป็นเสมือน	

“ความจริงทั้งหมด”63	 ขณะที่ทางแก้ไขเคยมีการเสนอให้มีการแปลและตีพิมพ์ผลงานที่เป็นตัวต้นฉบับของ

ปรัชญาเมธีคนส�าคัญ	ๆ	ติดตามมาประกบกัน	

62	สมบัติ	จันทรวงศ์.	อ้างแล้ว. น.	35.
63	 โปรดดู	 ลิขิต	 ธีรเวคิน	 (2525).	 “ระดับการพัฒนาทางวิชาการของรัฐศาสตร์ในประเทศไทย”,	 ใน	 สมบัติ	 จันทรวงศ์.	

รัฐศาสตร์: สถานภาพและพัฒนาการ.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์บรรณกิจ.	น.	312-313.
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1-49การวิเคราะห์แนวทางปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง

ประเด็นต่อมาเม่ือการเรียนการสอนขาดต�ารา	หนังสือและเอกสารที่	 (แปล)	มาจากนักปรัชญาที่เรา

ศึกษาโดยตรง	 มีผลให้ผู้ศึกษาไม่อาจที่จะลงไปในรายละเอียดของความคิด	มองไม่เห็นประเด็นและความ

ส�าคัญ	ส่งผลต่อมาท�าให้ไม่อาจสร้างข้อถกเถียง	(argumentation)	การสร้างประเด็นเพื่อให้เกิดพูดคุยและ

การถกเถียงกันในชั้นเรียน	(dialogue	and	argument)	ระหว่างตัวผู้สอนกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษา

ด้วยกันเอง	ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบทที่ศึกษาได้โดยตรง

นอกจากนี้เมื่อบรรยากาศภายในชั้นเรียนไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ

ของการถกเถียง	พูดคุยและสนทนาถึงตัวบทได้โดยตรง	 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นและถูกน�ามาใช้

ก็เป็นการบรรยาย	(lecture)	จากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงไปสู่นักศึกษา	ส่วนใหญ่นักศึกษาตกเป็นฝ่ายรับฟัง	

จดเนื้อหาที่ผู้บรรยายอธิบายในห้องเรียน	ท�าให้การเรียนสอนที่เกิดขึ้นก็เป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียน

ไปกับการบรรยายแต่เพียงฝ่ายเดียวของอาจารย์ผู้สอน	ในขณะที่บรรยากาศของการมีส่วนร่วมจากฝ่ายผู้รับ

หรอืฝ่ายนกัศกึษามน้ีอยมากหรือในบางชัน้เรียน	ในหลายมหาวทิยาลยัแทบจะไม่เกดิขึน้เลย	เป็นปรากฏการณ์

ทางการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีสมบัติ	จันทรวงศ์	เคยกล่าวไว้เมื่อ	30	กว่าปีที่ผ่าน

มาถึงรูปแบบการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทยว่า	 “…บวกกับวิธีการสอนที่อาศัยการบรรยาย

เป็นหลัก	ก็คงจะมีส่วนช่วยให้วิชาพวกน้ี	 (ปรัชญาการเมือง)	 เป็นอื่นไปไม่ได้	นอกจากวิชา	“ประวัติ”	ความ

คิดทางการเมืองที่แคบและตายตัว	นั้นคือ	นักศึกษาคงจะมีความเข้าใจแต่เพียงว่า	 นักคิดที่ส�าคัญ	ๆ	 น้ันมี

ใครบ้าง	 แต่ละคนเกิดมาในช่วงสมัยใด	และแต่ละคนมีผลงานส�าคัญ	ๆ	อะไรบ้าง	 งานเหล่านั้นแสดงความ

คิดอะไรบ้าง	 มีความส�าคัญต่อยุคสมัยนั้น	 ๆ	 อย่างไรบ้าง	 เป็นสูตรส�าเร็จ	 การจดจ�าค�าบรรยายอย่างถ่ีถ้วน

และความสามารถในการจดจ�า	เพื่อการถ่ายทอดใหม่ในรูปของลายลักษณ์อักษรในเวลาสอบ	ซึ่งเป็นแนวทาง

เดิมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย	จึงสามารถใช้กับวิชาพวกนี้ได้อย่างเหมาะเจาะ”64	และ

นั้นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและรูปแบบการเรียนการสอนทางปรัชญาการเมือง	ที่มีตั้งแต่องค์ความรู้

ได้ก้าวเข้ามาในประเทศไทยและยังคงสภาพดังเดิมมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เปล่ียนแปลง	

นอกจากนี้การเรียนการสอนปรัชญาการเมืองในประเทศไทยยังประสบกับปัญหาในเรื่องของจ�านวน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีจ�านวนมาก	เน่ืองจากถูกจัดให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาทางรัฐศาสตร์

ที่ต้องเรียนทุกคน	ท�าให้การจัดชั้นเรียนก็ต้องเป็นช้ันเรียนขนาดใหญ่	 ไม่สามารถที่จะจัดขนาดชั้นเรียนให้มี

ขนาดเล็ก	ที่มีความเหมาะสมและเอื้ออ�านวยในการเรียนการสอนทางปรัชญาการเมืองมากกว่า	

ปัญหาต่อมาในเม่ือรูปแบบของการเรียนการสอนเป็นลกัษณะของการเล่าเรือ่ง	(narrative)	ประกอบ

กับการอธิบาย	(explanation)	มีเนื้อหาออกมาในเชิงประวัติศาสตร์ทางความคิด	ดังนั้นหากจะกล่าวไปแล้ว

การเรียนการสอนปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของไทยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่แล้ว	 หากจะจัดประเภท

หรือรูปแบบก็จะเป็นรูปแบบที่ถูกจัดหรือเคลื่อนคล้อยไปอยู่ในลักษณะของการศึกษาประวัติความคิดทาง 

การเมอืง	(history	of	political	idea)65	เสยีมากกว่า	ซึง่เป็นรปูแบบของการเล่าเรือ่งราว	อธบิายว่านกัปรชัญา

64	สมบัติ	จันทรวงศ์.	อ้างแล้ว. น.	35.
65	 ส�าหรับผู้ศึกษาวิจัยพอที่จะอนุโลมได้ถึงการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา	 โปรดดูรายละเอียดของความ 

แตกต่างในการศึกษาปรัชญาการเมือง	(political	philosophy)	กับประวัติความคิดทางการเมือง	(history	of	political	thought/idea)	

ได้ใน	บทที่	2	ของงานวิจัยช้ินนี้ประกอบ
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1-50 การวิเคราะห์การเมือง

การเมืองแต่ละคนมีความคิดอย่างไร	มีแนวความคิดที่ส�าคัญอะไรบ้าง	ยกตัวอย่างเช่น	เมื่อศึกษาถึงความคิด

ทางการเมืองของเพลโต	ก็จะอธิบายว่าเพลโตได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากความตายของโสเครตีส	เขียน

บทสนทนาที่ชื่อ	The	Republic	ในฐานะตัวแทนของรูปแบบการปกครองในอุดมคติที่มีอิทธิพลต่อความคิด

ทางปรัชญาการเมืองกับนักปรัชญาการเมืองในยุคต่อมา	 แต่ไม่สามารถที่จะลงมืออภิปราย	 โต้แย้งความคิด

และรูปแบบการปกครองที่ทางเพลโตน�าเสนอมา	หรือหากลงลึกไปมากกว่านั้นก็จะบรรยายถึงปัจจัยและ

เงื่อนไขที่เป็นบริบท	(context)	ในการก�าหนดและมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของนักปรัชญาการเมือง

แต่ละยุคแต่ละสมัยเท่านั้น

ผลลพัธ์ท่ีเกดิตามมาจากการมีรูปแบบของการเรยีนการสอนในแบบทางฝ่ายอาจารย์เป็นฝ่ายบรรยาย

ให้ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว	 ฝ่ายนักศึกษาก็เป็นฝ่ายรับฟังแต่เพียงอย่างเดียว	 ไม่เกิดการซักถาม	 การตั้ง

ค�าถาม	การสนทนา	การอภิปราย	การถกเถียงขึ้นในชั้นเรียน	ขณะที่การวัดผลใช้รูปแบบของการสอบโดยใช้

ข้อสอบแบบปรนัยที่มีตัวเลือก	หรือถ้าหากเป็นข้อสอบในแบบอัตนัยก็จะออกมาในลักษณะของการเล่าเรื่อง	

การถามในเชิงประวัติศาสตร์	 นักศึกษาที่มีความจ�า	 มีข้อมูลดีกว่าก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้คะแนนดีกว่า	

แต่ในทางสติปัญญา	การแสดงออกทางความคิดแล้วกลับไม่สามารถวัดหรือเป็นหลักประกันได้ว่านักศึกษา

มีความรู้	ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองลึกซ้ึงอยู่ในระดับใด	สรุปก็คือเป็นการเรียนรู้และการ

วัดผลส�าเร็จของการศึกษาด้วยการท่องจ�าในเรื่องของความคิด	รายละเอียดในเชิงชีวประวัติของนักปรัชญา

การเมืองแต่ไม่มีความสามารถที่จะด�าเนินการวิเคราะห์	ตั้งค�าถาม	ด�าเนินการวิวาทะ	การวิพากษ์ความคิดที่

นักปรัชญาน�าเสนอว่ามีข้อดี	 มีข้อเสีย	มีคุณประโยชน์	 มีความบกพร่องและมีจุดแข็ง	มีจุดด้อยอย่างไรบ้าง	

รวมไปถึงเร่ืองของการน�าความคิดของนักปรัชญาการเมืองมาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

การเมือง	 อธิบายธรรมชาติของการเมืองและมนุษย์ได้	 สมมติฐานของผู้ศึกษาที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อ

สังเกตของสมบัติ	จันทรวงศ์	ที่เขียนไว้เม่ือ	พ.ศ.	2520	ว่า	

“การยอมรับว่า	การขาดแคลนต�าราเรียนซึ่งเป็นภาษาไทยท่ีมีคุณภาพนั้นเป็นปัญหาส�าคัญประการ

หนึ่งของวงวิชาการเมืองไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขนงวิชาว่าด้วยปรัชญาการเมืองด้วยแล้ว	ปัญหานี้รู้สึก

ว่าจะมีมากกว่าวิชาอื่น	 ๆ	 อยู่หลายเท่า	 ผลเสียจากการขาดแคลนดังกล่าว	 หนึ่งก็คือว่า	 วิธีการสอนวิชานี้ใน

สถาบันการศึกษาชั้นสูงมักจะเป็นไปในรูปของการท่ีผู้สอนไปถอดความจากต�าราในภาษาต่างประเทศมาเป็น

บทบรรยายให้นักศึกษาจดเอาไปอีกที	 เน้ือหาของวิชาซึ่งควรจะเป็นไปในรูปของการหยิบยกข้อเสนอและ

ปัญหาต่าง	ๆ	มาถกเถยีงวพิากษ์วจิารณ์กนั	จงึถกูแทนทีด้่วยการท่องจ�าข้อเทจ็จรงิบางประการเกีย่วกบัปรชัญา

เมธี	หรือหลักการอย่างกว้าง	ๆ	ที่หาสาระอะไรไม่ได้เสียสิ้น	ในบางสถาบันนั้น	ข้อสอบวิชาดังกล่าวถึงกับออก

มาเป็นแบบปรนัยให้ขีดผิดขีดถูก	เติมค�า	ไม่ต่างอะไรกับวิชาเคมีหรือชีววิทยาไปเลย”66

-	 การขาดความรู้ทางด้านแนวคิดทางการเมืองที่ส�าคัญ	อย่างเช่น	 ปรัชญาการเมืองของยุคกลาง	

แนวคิดและแนวคิดระบอบมหาชนรัฐ	 (republicanism)	 ผลงานของนักปรัชญาการเมืองอนุรักษ์นิยม 

ไม่ปรากฏผลงานของ	Edmund	Burke,	Joseph	de	Maistre	และปรัชญาการเมืองร่วมสมัยอย่างเช่นงาน

ของ	John	Rawls,	Robert	Nozick

66	สมบัติ	จันทรวงศ์.	 (2520).	ทฤษฎีการเมืองตะวันตก (แปล).	กรุงเทพฯ:	โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.	

น.	(ก)-(ข).	
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-		การขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการศึกษา	 อบรมและฝึกฝนมาทางปรัชญาการเมืองโดยตรง	 ใน

ลักษณะที่ไม่มีความสนใจหรือไม่ได้รับการอบรมศึกษามาก่อน	 ท�าให้ขาดความรู้ที่ลึกซ้ึง	 ท�าให้ไม่สร้าง 

องค์ความรู้ท่ีเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง	 นอกจากนี้ท�าให้ไม่อาจแนะน�านักศึกษาที่มีความสนใจศึกษา

ค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นไป	 อย่างเช่น	 การแนะน�าต�ารา	 หนังสือ	 บทความ	 วารสาร	นอกเหนือไปจากการท�า

หน้าที่ในเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียน

-	 ปัญหาที่เกิดข้ึนจากตัวของนักศึกษาเองที่ขาดและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

ความคิด	 (intellectual	 history)	 และอารยธรรมตะวันตกในระดับที่น้อยถึงน้อยมาก	ท�าให้ผู้สอนต้องลง

รายละเอียดในเร่ืองพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันตก	ยกตัวอย่างเช่น	 ในหัวข้อปรัชญา

การเมืองของมาคิอาเวลลี	 ที่จะต้องอธิบายเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางภูมิปัญญาของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ	

(Renaissance)	หรือปรัชญาความคิดของอิมมานูเอล	คานท์	 ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของยุคแสงสว่างทาง

ภูมิปัญญา	(Age	of	Enlightenment)	และความคิดของ	Rousseau	ที่มีอิทธิพลต่อยุค	Romantic

-	 การขาดบุคลากรที่ท�างานวิจัยในลักษณะของการทุ่มเทอย่างจริงจัง	 มีการท�างานอย่างต่อเน่ือง	

สงัเกตได้จากการขาดงานแปลประเภทตวับทต้นฉบับและงานประเภทตคีวามตวับท	ยกตวัอย่างเช่น	การศึกษา

ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล	 จะต้องด�าเนินการแปลตัวบท	The	 Politics	 รวมไปถึง	Nicomachean	

Ethics	หรือปรัชญาการเมืองของ	John	Locke	ก็ต้องแปลตัวบทหลัก	Two	Treatises	on	Government	

ออกมาเป็นภาษาไทย	 และจะต้องสร้างผลงานในลักษณะของการตีความเพื่อมาใช้อธิบายตัวบทอีกคร้ังหนึ่ง	

เนื่องจากการศึกษาปรัชญาการเมืองนั้น	หากผู้ศึกษาพุ่งตรงไปยังการอ่านตัวบทเลยอาจท�าให้เกิดความสับสน	

(แต่ก็มีความจ�าเป็นที่ต้องมีประสบการณ์ในการอ่านงานประเภทตัวบทมาก่อน)	จนไม่สามารถจับประเด็น	ไม่

เข้าใจ	อ่านไม่รู้เรื่องจนส่งผลให้เบื่อและมีทัศนคติที่ไม่ชอบปรัชญาการเมืองไปเลย	ดังนั้นงานประเภทอธิบาย

ตคีวามยังมคีวามจ�าเป็นมปีระโยชน์ทีช่่วยแนะน�า	(introduction)	และท�าการชีแ้นะ	(guide)	ในเบ้ืองต้นให้แก่

ผู้ที่มีความสนใจศึกษาปรัชญาการเมือง	ได้ท�าความรู้จักในเบื้องต้นก่อนที่จะไปอ่านตัวบทต้นฉบับกันต่อไป	

ในส่วนของผู้วิจัยเองพิจารณาว่าการแปลงานประภทตีความตัวบท	 หากมีการแปลขึ้นมาก็ควรจะ

เลือกแปลผลงานของนักปรัชญาการเมือง	นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ	มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในการ

ศกึษาปรชัญาการเมือง	ยกตวัอย่างเช่น	การศึกษาตคีวามอธบิายความคดิทางปรชัญาการเมอืงของมาคอิาเวลลี 

ก็ต้องอ่านงานของ	Quentin	Skinner,	Maurizio	Viroli,	Leo	Strauss	เป็นต้น

-	 ขาดการเชื่อมโยงความคิดทางปรัชญาการเมืองเข้ากับเหตุการณ์	 บริบททางสังคม	 การเมือง	

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย	(idea	in	context)	ในส่วนของผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการท�างานที่ขาดการเชื่อมโยง

ระหว่างความคดิทางปรัชญาการเมืองกบับริบทและปรากฏการณ์ทางสงัคมการเมอืงไทย	มผีลท�าให้องค์ความ

รู้ทางปรัชญาการเมืองกลายเป็นสิ่งที่มีความเลื่อนลอย	 (abstractness)	 ไม่สามารถอธิบาย	ท�าความเข้าใจ

และชี้แนะแก้ไขปัญหาทางสังคมการเมืองได้	 ขณะที่นักวิชาการและผู้ที่มีความสนใจศึกษาองค์ความรู้ทาง

ปรัชญาการเมืองมีสถานะเป็นเพียงนักวิชาการท�างานอยู่ในหอคอยงาช้าง	 (armchair	academy)	ไม่สัมผัส

กับโลกของความเป็นจริง	 ความรู้ทางปรัชญาการเมืองจึงมีผลกระทบเพียงแค่ในสถาบันการศึกษาและใน

วงการวิชาการที่มีความสนใจเท่าน้ัน	ทั้ง	ๆ	ที่ในทางสากลองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองล้วนแล้วแต่มีความ
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เชื่อมโยง	 ในลักษณะที่ไม่อาจตัดขาดจากปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันในรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวบทกับบริบท	(text	and	context)

-ปัญหาที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์โดยตรงจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาปรัชญา

การเมือง	 ความคิดทางการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่ง

ทศวรรษ	พบว่า	ปัญหาและอุปสรรคมาจากพื้นฐานของสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศไทย	ที่ยัง

คงอยู่และได้รับอิทธิพลของการเป็นสังคมในแบบจารีตประเพณี	(traditional	society)	ในทางด้านของการ

แสดงออกถึงความคิดเห็น	เกิดปัญหาในการมีวิธีคิดและการสร้างวัฒนธรรมในการครุ่นคิดไตร่ตรอง	การตั้ง

ค�าถาม	ตามมาด้วยการวิพากษ์	 วิจารณ์	 (critical	mind)	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในพื้นฐานการ

เรยีนรู้ของนกัศกึษาไทยมากเท่าใดนัก	ประกอบกบัรปูแบบการเรยีนการสอนก่อนทีจ่ะก้าวเข้ามาเป็นนกัศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษา	ก็ถูกระบบการศึกษาใช้วิธีการเรียนการสอนในแบบท่องจ�าครอบความคิด	พฤติกรรม

มาตลอด	เชื่อฟังครูผู้สอนมากกว่าจะส่งเสริม	สนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้	เกิดความ

สงสัยและกล้าที่จะตั้งค�าถามกับส่ิงท่ีเรียนมา	หรือแม้แต่กับตัวผู้ให้ความรู้เอง	ลักษณะและอิทธิพลดังกล่าว

ส่งผลอย่างยิ่งท�าให้การเรียนการสอนทางด้านปรัชญาการเมืองที่ต้องอาศัยเรื่องของการตั้งค�าถาม	การแสดง

ความคิดเห็น	การให้เหตุผลและการวิพากษ์วิจารณ์	ทั้งตัวองค์ความรู้และตัวบุคคล	จึงไม่เกิดขึ้นในช้ันเรียน

ของปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.4.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.4.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.4 เรื่องที่ 1.4.3
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