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หน่วยที่  2
การวเิคราะหก์ารเมืองแนวทางอดุมการณท์างการเมอืง

      

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

ชื่อ	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิศาล	มุกดารัศม	ี

วุฒ	ิ ร.บ.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ม.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ด.	(ปรัชญาการเมือง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	2
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2-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 2

การวิเคราะหก์ารเมืองแนวทางอุดมการณท์างการเมอืง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	2.1		 ความหมายและพัฒนาการของอุดมการณ์ทางการเมือง

	 2.1.1	 นิยามและก�าเนิดของอุดมการณ์ทางการเมือง

	 2.1.2	 ความส�าคัญและบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมือง

ตอนที่	2.2		 อุดมการณ์ประชาธิปไตย

	 2.2.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

	 2.2.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ตอนที่	2.3		 อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

	 2.3.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

	 2.3.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

ตอนที่	2.4		 อุดมการณ์สังคมนิยม

	 2.4.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์สังคมนิยม

	 2.4.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์สังคมนิยม

ตอนที่	2.5		 อุดมการณ์ชาตินิยม

	 2.5.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ชาตินิยม

	 2.5.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ชาตินิยม

ตอนที่	2.6		 อุดมการณ์อนาธิปไตย

	 2.6.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนาธิปไตย

	 2.6.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนาธิปไตย

แนวคิด
1.	 	อุดมการณ์คือความคิดทางการเมืองซึ่งถูกน�ามาใช้อธิบายทั้งในเรื่องของที่มา	 การก�าเนิด	

การด�ารงอยู่	การให้เหตุผลผ่านความชอบธรรม	ในเรื่องการด�ารงอยู่ของสิ่งทางการเมือง

ภายใต้ความพยายามในการรักษาสถานะภาพเดิม	การเปลี่ยนแปลงและการไปสู่เป้าหมาย

ของท้ังผู้คน	สังคมการเมืองและระบอบการปกครอง	รวมถึงการอธิบายเพื่อปลูกฝังและ

สร้างโลกทัศน์ทั้งทางการเมืองและสังคมให้แก่สมาชิกของสังคมการเมือง	อุดมการณ์

ทางการเมืองจึงมีความจ�าเป็นทั้งในส่วนของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง	 จากนิยามที่ได้
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2-3การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

กล่าวมานัน้พอจะสงัเกตได้ว่าอดุมการณ์ทางการเมืองเป็นค�านิยามและค�าอธิบายทีค่่อนข้าง

จะครอบคลุมกิจกรรมและปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมการเมือง	

2.	 	อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่รวมเข้ากับแนวคิดเสรีนิยมมีผลต่อการสร้างและการเปลี่ยน-

แปลงทางสังคมการเมืองในช่วงร้อยกว่าปีทีผ่่านมา	โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นผ่านจาก

ระบอบการปกครองเก่าหรือสังคมในแบบจารีตเข้าสู่ระบอบการปกครองสมัยใหม่	ที่มี

ลักษณะเด่นอยู่ที่การแยกอ�านาจหน้าที่ของความเป็นรัฐกับศาสนาจักรออกจากกันในแบบ

เด็ดขาดและชัดเจน	อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นไปยังเสรีภาพ	

สิทธิ	 ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีในสถานะของความเป็นมนุษย์และพลเมืองถูกส่งผ่าน

มายังปัจเจกบุคคล	ประกอบกับรูปแบบและกระบวนการของการจ�ากัด	ควบคุมและสร้าง

ความสมดุลให้กับอ�านาจทางการเมืองภายใต้หลักการรัฐธรรมนูญนิยม	 เป็นปัจจัยและ

เง่ือนไขช่วยให้อุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดา

อุดมการณ์ทางการเมืองด้วยกัน

3.		 	อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมให้ความส�าคัญตั้งค�าถามกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับ

สังคมและระบอบการปกครอง	ความไม่แน่ใจในความเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นสิ่งที่น�าพา

ความวุ่นวาย	ความขัดแย้งและความไม่สงบเกดิข้ึนตามมา	 เป็นสถานการณ์ทีม่คีวามเลวร้าย 

กว่าความเป็นอยู่ที่ก่อนเกิดความเปลี่ยนแปลง	นอกจากนี้อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมให ้

ความส�าคญัในเร่ืองพืน้ฐานและธรรมชาตขิองมนุษย์ทีต้่องมีความเชือ่มโยงกับประวตัศิาสตร์	

มีความผูกพันอยูก่บัชมุชนการเมอืง	ความสบืเนือ่งและต่อเนือ่งมาจากบรรพบรุษุและจารตี

ประเพณี	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบใหม่ได้ท�าลายโครงสร้างที่มีความต่อเนื่อง 

ดังกล่าวลงไป	ขณะที่อิทธิพลของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมยังส่งผลต่อแนวคิดในเรื่องของ

เผด็จการ	ชาตินิยมและเช้ือชาตินิยม

4.		 	อุดมการณ์สังคมนิยมเกิดข้ึนมาต่อต้านแนวคิดทุนนิยมและผลผลิตของมันคือสังคม

อตุสาหกรรม	ทีก่่อนหน้าสังคมอตุสาหกรรมได้ท�าลายและเปลีย่นแปลงสังคมเกษตรกรรมลง	

สังคมอุตสาหกรรมคือสังคมที่ท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางการผลิตและการ

รงัสรรค์นวตักรรมต่าง	ๆ	แต่สงัคมอุตสาหกรรมกล้็มเหลวมหิน�าซ�า้ยงัสร้างปัญหาให้เกดิขึน้

ตามมา	 ตั้งแต่เรื่องของการกระจายทรัพยากรและรายได้	 เกิดช่องว่างในการถือครอง

ทรัพยากรและรายได้	ความไม่เท่าเทียม	ทั้งในระดับบุคคล	ชนช้ันและระหว่างสังคมเมือง
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2-4 การวิเคราะห์การเมือง

กับสังคมชนบท	 มาจนถึงการกดขี่ขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบในทางการผลิตและ

เศรษฐกิจ	แนวคิดสังคมนิยมเสนอภาพของสังคมการเมืองในลักษณะของฐานะความเป็น

อยูข่องผู้คนท่ีมีความเท่าเทยีมกัน	ไม่เกิดการเอารดัเอาเปรยีบ	แนวคิดสงัคมนิยมมคีวามคดิ

ในเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัว	 ผ่านการกระจายและการถือครองว่าเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิด

ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมขึ้นกับผู้คนเหมือนกับแนวคิดมาร์กซิสต์	 ท�าให้

แนวคิดสังคมนิยมสามารถย้อนกลับไปไกลจนถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมแบบ

บพุกาล	โดยผูค้นยงัไม่มสี�านกึในเรือ่งของการถอืครองทรพัย์สนิส่วนตวัและการเกบ็สะสม	

การแสวงหาก�าไร	 การกดขี่ขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ	 ทุกสิ่งทุกอย่าง

ยังเป็นส่ิงที่ชุมชนใช้ร่วมกัน	

5.		 	อุดมการณ์ชาตินิยมมีความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองของ

มนุษย์	 ตั้งแต่อารยธรรมยุคโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ยูดาย	 ความส�าคัญของอุดมการณ์

ชาตินิยมถูกใช้โดยกลุ่มผู้น�าเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนือดินแดน	 เกิดความเป็น

เอกภาพแก่ประชาชนภายใต้อ�านาจการปกครอง	อุดมการณ์ชาตินิยมปฏิบัติผ่านเรื่องของ

ภาษา	 เช้ือชาติ	 ชาติพันธุ์	 ในรูปของวัฒนธรรมไปจนถึงการมีประวัติศาสตร์	 อุดมการณ์

ชาตินิยมมีส่วนส�าคัญในการก�าเนิดและสร้างรูปแบบความเป็นรัฐประชาชาติสมัยใหม่	ทั้ง

ในช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส	ความพ่ายแพ้ของจักรพรรดินโปเลียนและการล่มสลายของ

การปกครองภายใต้จักรวรรดิ	 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	 ปัจจุบันอุดมการณ์

ชาตินิยมถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือคัดง้างกับแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 โลกาภิวัตน	์

นิเวศวิทยาและความเป็นพลเมืองโลก	รวมไปถึงการเกิดขึ้นของฝ่ายนิยมขวา

6.		 	อนาธิปไตย	 เป็นค�ามีที่มาจากภาษากรีก	มีความหมายตรงข้ามกับการมีสิทธิอ�านาจ	และ

สภาวะที่ปราศจากผู้ปกครอง	 ซึ่งเป็นความหมายที่มีนัยในเชิงลบ	 ต่อมาตั้งแต่หลัง	 ค.ศ.	

1840	นักคิดชาวฝร่ังเศส	Pierre-Joseph	Proudhon	ได้น�าแนวคดิอนาธปิไตย	มาอธบิาย

ท�าให้เกิดนัยใหม่ทางสังคมการเมือง	มีผลให้แนวคิดอนาธิปไตยกลายมาเป็นแนวคิดท่ีมี

ความหมายในเชิงบวกมากขึ้น	 สืบเนื่องมาจากพัฒนาการและการขยายตัว	 รวมไปถึง

บทบาทหน้าที่ของรัฐสมัยใหม่มีเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้เกิดการบริหารปกครองแบบรวมศูนย์

อ�านาจ	จนขยายวงครอบคลุมตัง้แต่ปัจเจกบคุคล	ชุมชน	องค์กร	สมาคมและประชาสงัคม	

จนเกิดความพยายามที่จะจ�ากัด	คานอ�านาจทั้งอ�านาจ	บทบาทและหน้าที่ของรัฐสมัยใหม	่

ท�าให้การตอบรับแนวคิดอนาธิปไตยเข้ามาประยุกต์ใช้	 ในลักษณะของการปกครอง 

ในลักษณะของการจัดตั้งผ่านชุมชนและองค์กร	 ให้ประชาชนปกครองกันเองเป็นไปเพ่ือ

ลดอ�านาจบทบาทและหน้าที่ของรัฐ
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2-5การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมายและอิทธิพลของอุดมการณ์ทางการเมืองได	้

2.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและบทบาทของอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้

3.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและบทบาทของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้

4.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและบทบาทของอุดมการณ์สังคมนิยมได้

5.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและบทบาทของอุดมการณ์ชาตินิยมได้

6.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและบทบาทของอุดมการณ์อนาธิปไตยได้
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2-6 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 2.1 

ความหมายและพัฒนาการของอุดมการณ์ทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.1.1		นิยามและก�าเนิดของอุดมการณ์ทางการเมือง

เรื่องท่ี	2.1.2		ความส�าคัญและบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมือง

แนวคิด
1.		 	อุดมการณ์คือความคิดทางการเมืองซึ่งถูกน�ามาใช้อธิบายทั้งในเรื่องของที่มา	 ก�าเนิด 

การด�ารงอยู่	 การให้เหตุผลผ่านความชอบธรรมในเรื่องการมีอยู่ภายใต้การรักษาสถานะ

ภาพเดิม	 การเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายของทั้งสังคมการเมืองและระบอบการปกครอง	

รวมถึงการอธิบายเพื่อสร้างโลกทัศน์ทั้งทางการเมืองและสังคมให้แก่สมาชิกของสังคม

การเมือง	 ช่วงภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสได้ให้ก�าเนิดแนวคิด	 ทฤษฎีและอุดมการณ์

ทางการเมืองเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็สองอุดมการณ์หลัก	ได้แก่	เสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม

ในลักษณะของการสะท้อนสนับสนุนการปฏิวัติฝรั่งเศสในกรณีของเสรีนิยมและอนุรักษ์

นิยมที่ต่อต้านและวิพากษ์ถึงผลเสีย	 ข้อผิดพลาดและผลกระทบในด้านลบที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิวัติฝรั่งเศส	ดังนั้นความชอบธรรมของอุดมการณ์มาจากค�าอธิบายที่ใช้เพื่อท�าให้

เกิดการเชื่อมโยง	ความประสานและร้อยรัดผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน

2.		 	อดุมการณ์ทางการเมอืงถอืเป็นความเชือ่ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนหรอืคนส่วนใหญ่ของสงัคม

การเมือง	 อุดมการณ์ในลักษณะของความต้องการที่เกิดขึ้นจริง	 คือความเชื่อที่เชื่อมโยง

ผู้คนกับเรื่องของเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 ศาสนาและจิตวิทยา	 รับใช้ผลประโยชน์	

ชนช้ัน	 กลุ่ม	 สมาคม	 ในแง่นี้อุดมการณ์จึงท�าหน้าที่รับใช้	 สร้างให้เกิดความหวัง	 ความ

มั่นใจรวมไปถึงการปลอบประโลมจิตใจ	 ความรู ้สึกและอารมณ์ของคนส่วนใหญ	่

อุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นท้ังฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง	เพื่อ

ใช้สร้างความชอบธรรม	อธบิายการทีผู้่ใต้ปกครองต้องให้การยอมรบัและเชือ่ฟังผู้ปกครอง	

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและยอมรับการลงโทษ	ใช้เพ่ืออธิบายถึงอ�านาจ	บทบาท	หน้าที่

และความรับผิดชอบตลอดจนถึงความจงรักภักดีต่อระบอบการปกครอง	ในทางกลับกัน

อุดมการณ์ทางการเมืองก็มีความหมายและความส�าคัญกับผู้ใต้การปกครองในการใช ้

อ้างถึงการปฏิเสธ	การไม่ยอมรับอ�านาจ	ความชอบธรรม	การปกครองและระบอบการ

ปกครองที่มาจากฝั่งผู้ปกครองหรือรัฐ
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2-7การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	ที่มาและพัฒนาการของอุดมการณ์ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ	ได้

2.		 	อธบิายอทิธพิลและการน�าอดุมการณ์ทางการเมืองมาใช้	ทีส่่งผลต่อโลกทศัน์และความคดิ

ทางสังคมการเมืองได้
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2-8 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 2.1.1  นิยามและก�าเนิดของอุดมการณ์ทางการเมือง

กล่าวได้ว่าอุดมการณ์คือความคิดทางการเมืองซ่ึงถูกน�ามาใช้อธิบายทั้งในเรื่องของที่มา	ก�าเนิด	การ

ด�ารงอยู่	การให้เหตผุลผ่านความชอบธรรมในเร่ืองการมีอยู่ภายใต้การรกัษาสถานะภาพเดิม	การเปลีย่นแปลง

และเป้าหมายของท้ังสงัคมการเมอืงและระบอบการปกครอง	รวมถงึการอธิบายเพือ่สร้างโลกทศัน์ทัง้ทางการเมอืง

และสังคมให้แก่สมาชิกของสังคมการเมือง	 จากนิยามที่ได้กล่าวมานั้นพอจะสังเกตได้ว่าอุดมการณ์ทาง 

การเมืองเป็นค�านิยามและค�าอธบิายทีค่่อนข้างจะขยายครอบคลมุกจิกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึนกับ

ผู้คนในสังคมการเมือง	

อุดมการณ์เป็นค�าท่ีปรากฏใช้ในที่สาธารณะเกิดข้ึนประมาณช่วงทศวรรษที่	 1790	หรือในช่วงหลัง

จากเหตุการณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศส	(French	Revolution)	จากนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสช่ือ	องตัว	เดตุส	เดอ	

เทรซี	(Antoine	Destutte	de	Tracy)	อธิบายค�าว่าอุดมการณ์มีความหมายถึง	ความคิดพื้นฐานโดยทั่วไป

ทางสังคมการเมืองที่ประกอบขึ้นจากความรู้ทางการเมืองหรือปรัชญาการเมือง	แต่มีเป้าประสงค์ในการสร้าง

ให้เกิดส�านึกและความจงรักภักดีทางการเมือง	 (political	 royalties)	 อีกทั้งการน�ามาอธิบายเพื่อสร้าง 

ความชอบธรรมให้กบัการกระท�าทางการเมอืง	(rationalize	political	action)1	กล่าวในอีกนยัหนึง่อดุมการณ์

ทางการเมืองคือความคิดทางการเมืองที่ถูกผู้ปกครองและผู้น�าทางการเมืองต้องการน�ามาใช้กับประชาชนเพื่อ

ประโยชน์ในการปกครองและควบคุมดูแล	ในทางกลับกันอุดมการณ์อาจถูกกลุ่มประชาชนผู้เคยถูกปกครอง	

อยู่ใต้การปกครองยกขึ้นมาใช้เพื่อปลดแอกตนเอง	(emancipation)	เพื่อต่อสู้ล้มล้างและท�าลายกติกาและ

ระบอบการปกครองที่ไม่ชอบธรรมรวมไปถึงใช้อุดมการณ์ไปในการสร้างรูปแบบและเป้าหมายทางการเมือง

ที่ตนเองพึงประสงค์	

‘อุดมการณ์’	 (ideology)	 นับตั้งแต่ถือก�าเนิดขึ้นมาถูกน�ามาใช้และมีพัฒนาการที่ได้ชื่อว่า	 เป็น

แนวคิดที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ามีความขัดแย้งสูง	(essentially	contested	concept)	จัดเป็นความขัดแย้งทั้ง

ในระดับของการนิยามต่อสู้เพื่อที่จะจัดว่าค�าอธิบายและแนวคิดใดจะใช้เรียกว่าอุดมการณ์	 และอยู่ในระดับ

ของความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ต่าง	 ๆ	ด้วยกันเอง	ที่ผู้ใช้หรือฝ่ายการเมืองพยายามที่จะยกระดับและ

สถาปนาตัวของมันเองให้เป็นอุดมการณ์หลัก	เพื่ออยู่ในสถานะของอุดมการณ์น�า	(dominate	ideology)2 

อุดมการณ์กลายเป็นถ้อยค�าที่แพร่หลายกระจายไปสู่การรับรู้ของสาธารณะ	 (popularized)	 ผ่าน

งานเขยีนของคาร์ล	มาร์กซ์ทีช่ือ่	German	Ideology	ในช่วงระยะเวลาทศวรรษที	่1940	เป็นต้นมา3	อดุมการณ์ 

 
1	Sanford	Lakoff.	(2011).	Ten Political Ideas That Have Shaped the Modern World. Lanham:	Rowman	&	

Littlefield	Publishers,	Inc.	p.	86.	
2	 Lyman	Tower	 Sargent.	 (2009).	Contemporary Political Ideologies A Comparative Analysis.	 Fourteen	

edition.	Belmont:	Wadsworth,	Cengage	Learning.	p.	2.
3 Mark	Goldie.	(1995).	‘Ideology’,	in Political Innovation and Conceptual Change.	Edited	by	Terence	Ball,	

James	Farr	and	Russell	L.	Hanson.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	pp.	266-268.
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2-9การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

ที่แพร่กระจายไปสู่โลกสาธารณะจนกลายสถานะมาเป็น	‘อุดมการณ์ทางการเมือง’	(political	ideology)	ซ่ึง

เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่าการปฏิวัติคู่	 ได้แก่	 การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 (Industrial	 Revolution)	 เกิดในช่วง 

ใกล้เคียงกับการปฏิวัติฝรั่งเศส	 1789	ผลของการปฏิวัติสร้างให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากสังคมและรูปแบบ

การผลิตของสังคมเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม	จากสังคมที่ความสัมพันธ์ของผู้คนยังยึดโยงอยู่กับรูปแบบ

ของจารีตประเพณี	 (traditional	society)	 เปล่ียนไปสู่สังคมสมัยใหม่	 (modern	society)	ความเจริญทาง

ด้านชีวิตความเป็นอยู่และเทคโนโลยีน�าไปสู่การขยายตัวของเมือง	(urbanization)	ส�านึกในเชิงปัจเจกบุคคล	

การเกิดโครงสร้างพื้นฐาน	ตามมาด้วยการก�าเนิดชนชั้นใหม่ในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม	อย่างชนชั้น

กระฎุมพ	ี(bourgeois)	และชนชัน้กรรมาชพี	(proletariat)	การถอืก�าเนดิของกลุม่และขบวนการทีเ่คลือ่นไหว

เพื่อต่อสู้และเรียกร้องสิทธิ	ความเสมอภาค	ความเท่าเทียมและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่รู้จักกันในชื่อกลุ่ม	

‘Chartism’	อีกทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการเป็นกฎหมาย	 เช่น	 ‘The	Reform	Act	1832’	ที่เรียกร้อง

ต่อรัฐสภาของอังกฤษในการขยายสิทธิทางการเมืองแก่สตรี	 (women’s	 suffrage)	 และการเกิดขึ้นของ

พรรคการเมืองภายใต้อุดมการณ์ของทั้งฝ่ายขวาและซ้าย	และการสร้างรัฐสวัสดิการ	 ในแง่นี้อุดมการณ์คือ

จิตส�านึกทางด้านกลุ่มและชนชั้นและถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อเรียกร้อง	รักษาและปกป้องผล

ประโยชน์4 

ต่อมาค�าว่า	‘ism’	ในความหมายอดุมการณ์ทางการเมอืง	มคีวามหมายถงึการแสดงออกมาในเชงิลบ	

ในลักษณะของการเป็นชุดความคิดที่ถูกผู้มีอ�านาจ	ผู้ปกครองสถาปนาสร้างขึ้นมา	เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้

ควบคุมและชี้น�าความคิด	ความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม	 รวมไปถึงการเป็นเครื่องมือทางการเมือง	

(political	 devices)	 เหมือนดังที่คาร์ล	 มาร์กซ์วิพากษ์อุดมการณ์ว่าเป็นสิ่งที่สร้างส�านึกปลอม	 (false 

consciousness)	 แต่ในโลกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้ผลิต	 กระจายและบริโภค

อุดมการณ์กันตลอดชีวิตในแบบที่เราเองอาจไม่รู้ตัว5	ในแง่นี้อุดมการณ์จึงมีสถานะเหมือนดั่งที่คาร์ล	มาร์กซ์

เคยกล่าวอุปมาถึงรัฐเหมือนกับส่ิงช่ัวร้ายท่ีจ�าเป็น	(state	is	necessary	evil.)

ในขณะที่ความหมายของการปฏิวัติฝร่ังเศส	คือการล่มสลายและการท�าลายระบอบการปกครองเก่า	

(ancien	regime)	ภายใต้โครงสร้างและจารีตในความเป็นระเบียบสูงต�่าทางชนชั้น	(rank	and	hierarchy)	

โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองในลักษณะของการปฏิวัติ	 ผลลัพธ์ของมันคือการปลดปล่อยผู้คน

จ�านวนมากเข้าสูพ่ืน้ท่ีและสถาบันทางการเมือง	ทีม่แีนวคดิและหลกัการในเรือ่งของสทิธ	ิเสรภีาพ	ความเท่าเทยีม	

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองชี้น�ารองรับอยู่เบื้องหลัง	ปรากฏการณ์ทางการเมืองภายหลัง

การปฏิวัติฝรั่งเศสเปิดช่องทางให้กับมวลชน	 (mass)	 ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 แสดงบทบาทและเป็นกลุ่มที่มี

อิทธิพลครอบครองพ้ืนที่	 สถาบันทางและกระบวนการทางการเมืองอย่างมีนัยชัดเจน	 ดังตัวอย่างของ

สหภาพแรงงาน	กลุ่ม	สมาคม	องค์กรและพรรคการเมือง	เป็นต้น	ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโลกทัศน์ 

 

 

4	Eric	Hobsbawm.	(1975).	The Age of Capitalism: 1848-1875. New	York,	NY:	Vintage	Books.	pp.	21-23.	
5 Michael	Freeden.	 (2003).	 Ideology: A Very Short Introduction. Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	1-2.
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2-10 การวิเคราะห์การเมือง

ของผู้คนในแบบของปัจเจกชน	 (individual)	 เป็นสิ่งที่ค่อย	ๆ	 เข้ามาแทนที่ความคิดและค�าอธิบายภายใต้

กรอบของชุมชนที่ค่อย	ๆ	สูญสลายลงไป6

กล่าวได้ว่าภายหลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศสได้ให้ก�าเนดิแนวคดิ	ทฤษฎแีละอดุมการณ์ทางการเมอืงเกดิขึน้

มาอย่างน้อยก็สองอุดมการณ์หลักในลักษณะของการเป็นคู่หรือขั้วความคิดตรงกันข้าม	ได้แก่	เสรีนิยมและ

อนุรักษ์นิยมในลักษณะของการสะท้อนสนับสนุนการปฏิวัติฝรั่งเศสในกรณีของเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมท่ี

ต่อต้านและวิพากษ์ถึงผลเสีย	ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิวัติฝรั่งเศส	นอกเหนือจากการปฏิวัติฝร่ังเศสที่

มีส่วนส�าคัญในก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ทางการเมือง	 อีกปัจจัยหน่ึงที่ปรากฏอยู่ภายใต้ยุคของ

การรู้แจ้ง	 (Age	 of	 Enlightenment)	 ก็มีนัยอย่างส�าคัญต่อก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ทางการ

เมืองต่าง	ๆ	โดยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในเน้ือหาต่อไป	

  

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 เรื่องที่ 2.1.1

เรื่องที่ 2.1.2  ความส�าคัญและบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมือง

อุดมการณ์ทางการเมืองถือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับประชาชน	น�ามาใช้กับคนส่วนใหญ่ของสังคม

การเมือง	หากความเชื่อของคนส่วนใหญ่ถูกตั้งค�าถาม	มีการตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์และวิพากษ	์เป็นการ

แยกแยะความรู้	เรื่องของการใช้เหตุผลออกจากความคิดเห็น	ความเชื่อรวมไปถึงอคติและความล�าเอียงก็จะ

แยกแยะออกมาได้อย่างชัดเจนว่าอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับความรู้และการใช้

เหตุผล	 แต่อุดมการณ์ในลักษณะของความต้องการที่ถูกน�ามาปฏิบัติ	 (practical	 needs)	 คือความเชื่อที ่

เชื่อมโยงผู้คนกับเรื่องของเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	ศาสนาและจิตวิทยา	มีเบื้องหลังเพื่อรับใช้ผลประโยชน	์

ชนชั้น	กลุ่ม	สมาคม	ในแง่นี้อุดมการณ์ท�าหน้าที่รับใช้	สร้างให้เกิดความหวัง	ความมั่นใจและปลอบประโลม

จิตใจ	ความรู้สึกและอารมณ์ของคนส่วนใหญ่	 จึงปรากฏในลักษณะของการที่ผู้คนจ�านวนมากเข้าร่วมเป็น 

กระบวนการ	(social	movements)	และพรรคการเมือง7

ในช่วงศตวรรษที่	 19	 เกิดนักปรัชญาการเมืองและแนวความคิดทั้งในเชิงท่ีสนับสนุนกิจกรรม	การ

เคลื่อนไหวต่อสู้ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ครอบคลุมต้ังแต่เรื่องของสิทธิ	 เสรีภาพ	ผลประโยชน์และสวัสดิการ	

ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มนักคิดสังคมนิยมในเชิงยูโธเปีย	 (Utopian	 Socialist)	 ประกอบด้วย	 

 

6	John	Schwarzmantel.	(2008).	Ideology and Politics. London:	SAGE	Press.	pp.	25-27.
7 Mark	Goldie. Op.cit. p.	267.	
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2-11การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

Claude-Henri	Saint-Simon,	Robert	Owen	ในสายสังคมนิยม	Karl	Marx	ร่วมกับ	Friedrich	Engel	

และกลุม่อดุมการณ์อนาธปิไตย	(Anarchism)	ประกอบด้วย	Prince	Peter	Kropotkin,	Michael	Bakunin	

และ	Pierre-Joseph	Proudhon	ส่วนในอีกด้านหนึ่งเกิดฝ่ายที่ต่อต้านการขยายตัว	บทบาทและอิทธิพลของ

ผูค้นส่วนใหญ่ของสังคมในนามอดุมการณ์อนรัุกษ์นยิม	(conservatism)	อดุมการณ์ชาตินยิม	(nationalism)	

การเคลื่อนไหวในเชิงอุดมการณ์ยังด�าเนินอย่างต่อเน่ืองผ่านศตวรรษที่	 20	 เกิดอุดมการณ์ชุดใหม่ข้ึนมา 

ไม่ว่าจะในช่ือของฟาสซิสต์	สังคมนิยมแห่งชาติ	 (National	Socialism)	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	สตรีนิยม

และเทววิทยาการปลดปล่อย	(Liberation	Theology)	

อุดมการณ์ทางการเมืองจึงมีความส�าคัญในฐานะที่มันก�าหนดจุดยืน	ความคิดและความเชื่อทาง 

การเมือง	 ยกตัวอย่างเช่น	 การเดินผ่านจัสตุรัสที่มีประชาชนมาถือป้ายประท้วง	 แจกเอกสาร	 มีการตั้งเวท ี

ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ด�าเนินการผลัดเปล่ียนกันขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็น	 กิจกรรมทางการเมืองที ่

เกิดขึ้นนี้	หากมองพิจารณาจากอุดมการณ์อนาธิปไตย	ก็จะมองเห็นความส�าคัญในการที่ประชาชนได้มารวม

กลุ่ม	 ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมอาจพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนทางการเมือง	 ถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเป็น 

กลุ่มพลังทางการเมืองที่มีศักยภาพในการคานอ�านาจ	แย่งชิงอ�านาจและถ่วงดุลอ�านาจที่รัฐผูกขาดและมี 

ความชอบธรรม	 ในขณะที่อุดมการณ์ในแบบอนุรักษ์นิยม	พิจารณาการชุมนุมประท้วงว่าอาจน�าไปสู่ความ

วุ่นวาย	 ความไร้ระเบียบ	 ความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดตามมา	 การแสดงออกหรือการชุมนุมประท้วง 

ควรด�าเนินผ่านสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการมากกว่า	

ขณะที่อุดมการณ์เสรีนิยมมีท่าที่ในลักษณะของความชื่นชม	ในการที่ประชาชนมีส�านึกและการออก

มายืนยันและแสดงสิทธิ	 เสรีภาพในสถานะของความเป็นพลเมืองและปัจเจกบุคคล	การยืนยันในสิทธิและ

เสรีภาพของการแสดงออก	ความคิดและการรวมกลุ่ม	 (freedom	 of	 association)	 นอกจากน้ีการศึกษา

อุดมการณ์ทางการเมืองยังมีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเมือง	ผ่านการพิจารณาตัดสินและการให้คุณค่า	

(value	 judgement)	 ในเรื่องของความยุติธรรม	 เรื่องของความเท่าเทียมซึ่งในเรื่องของความเท่าเทียมทาง

สงัคมการเมอืง	แต่ละอดุมการณ์ทางการเมืองมีความคดิและให้ความหมาย	ประเมนิในเชิงคุณค่าทีแ่ตกต่างกนั	

ยกตัวอย่างเช่น	อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมปฏิเสธความเท่าเทียม	เนื่องจากพิจารณาจากพื้นฐานท่ีมนุษย์เริ่มต้น

ไม่เท่าเทียมกัน	ความคิดของการท�าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันส�าหรับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมคือความอ

ยตุธิรรม	(inequality	equal)	ขณะทีอ่ดุมการณ์สงัคมนยิมพจิารณาความยตุธิรรมเกดิมาจากความเสมอภาค

และความเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคมการเมือง	

อุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง	 เพื่อใช้สร้าง

ความชอบธรรม	 มาอธิบายการท่ีผู้ใต้ปกครองต้องให้การยอมรับและเชื่อฟังผู้ปกครอง	ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและยอมรับการลงโทษ	 ใช้เพื่ออธิบายถึงอ�านาจ	บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนถึง

ความจงรักภักดีต่อระบอบการปกครอง	 ในทางกลับกันอุดมการณ์ทางการเมืองก็มีความหมายและความ

ส�าคัญกับผู้ใต้ปกครองในการใช้อ้างถึงการปฏิเสธ	 การไม่ยอมรับอ�านาจ	ความชอบธรรม	การปกครองและ

ระบอบการปกครองที่มาจากฝั่งผู้ปกครองหรือรัฐ	 อุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญตั้งแต่

ก�าเนดิทีม่าของอ�านาจทีอ่ยูใ่นรปูของพนัธะทางการเมอืง	(political	obligation)	ความชอบธรรมทางการเมือง	
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2-12 การวิเคราะห์การเมือง

(political	legitimacy)	การต่อต้านอ�านาจทางการเมอืง	(civil	disobedience)	และการสิน้สดุอ�านาจทางการ

เมืองที่อยู่ในรูปของการปฏิวัติล้มล้างระบอบการปกครอง	(political	revolution)

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 เรื่องที่ 2.1.2

ความน�า

กล่าวในทางความรู้สากลอุดมการณ์ทางการเมืองมีอยู่หลายอุดมการณ์	ไล่เรียงมาตั้งแต่อุดมการณ์

ประชาธิปไตย	 เสรีนิยม	 อนุรักษ์นิยม	 ชนชั้นน�านิยม	 (elitism)	 สังคมนิยม	มาร์กซิสต์	 ชาตินิยม	ทุนนิยม	

ฟาสซิสต์	อนาธิปไตย	สตรีนิยม	สิทธิมนุษยชน	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(environmentalism)	ลัทธิสังคม

ดาร์วิน	(social	Darwinism)	โลกาภิวัตน์และอิสระนิยม	(libertarianism)	ความคิดในลักษณะนิยมความ

สุดโต่ง	 (extremism)	ปรากฏผ่านแนวคิดรากฐานนิยม	 (fundamentalism)	ที่เชื่อมโยงกับหลักการทาง

ศาสนา	และเช้ือชาตินิยม	 (racism)	 จนกระทั่งถึงเสรีนิยมใหม่	 (neo-liberalism)	 โดยแต่ละอุดมการณ์ทาง 

การเมืองสามารถสืบย้อนกลับไปยังต้นก�าเนิดความคิดของนักปรัชญาการเมืองพร้อมทั้งผลงานคลาสสิค	

(sacred	text)	จากยุคอดีตที่ได้ส่งผลต่ออุดมการณ์ทางการเมือง	ดั่งตัวอย่างของโธมัส	ฮอบส์	‘Leviathan’	

จอหน	์ล็อค	‘The	Second	Treatise	on	Civil	Government’	และ	‘On	Liberty’	จอห์น	สจ็วต	มิลล์ที่

ส่งผลต่ออดุมการณ์เสรีนยิม	อสิระนยิม	 ‘Social	Contract’	ของรสุโซต่อประชาธิปไตย	 ‘The	Communist-

Manifesto’	ของคาร์ล	มาร์กซ์ต่ออุดมการณ์สังคมนิยม	 ‘Reflections	 on	 the	Revolution	 in	 France’	

ของเอ็ดมันด์	เบิร์ก	ต่ออุดมการ์อนุรักษ์นิยมและ	‘Leviathan’	ผลงานของโธมัส	ฮอบส์ต่ออุดมการณ์อ�านาจ

นิยมและฟาสซิตส์	 เป็นต้น8	นอกจากนี้แล้วในส่วนเน้ือหาความคิดในแต่ละอุดมการณ์ทางการเมืองอาจไป

ซ�้าซ้อนในเชิงสนับสนุน	 มีความคล้ายคลึงกัน	 ในลักษณะของการหยิบยืมแนวคิด	 ค�าอธิบายระหว่างกัน 

ยกตัวอย่างเช่น	อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมกับอุดมการณ์ชาตินิยม	และอุดมการณ์เสรีนิยมกับสตรีนิยม	

เนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องข้อจ�ากัดของพื้นท่ีในการเขียนและระยะเวลาในการศึกษา	ผู้เขียนขอจ�ากัด

และคัดเลือกอุดมการณ์ทางการเมืองมาเพียงแค่ห้าอุดมการณ์	 โดยเป็นอุดมการณ์ที่ผู้เขียนพิจารณาว่า 

มบีทบาท	ทรงอทิธพิลและความส�าคัญในการก�าหนดโลกทศัน์	หล่อหลอมและสร้างทศันคต	ิปลกูฝังความคดิ	

ความเชื่อ	 พฤติกรรมการแสดงออกและการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองของผู ้คนจ�านวนมากทั้งใน 

ศตวรรษที่	20	ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่	21

8	William	Godwin.	 (1976). Enquiry Concerning Political Justice. Edited	by	 Isaac	Kramnick.	Harmond-

sworth:	Pelican	Books.	p.	7.
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ตอนที่ 2.2 

อุดมการณ์ประชาธิปไตย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.2.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

เรื่องท่ี	2.2.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

แนวคิด
1.		 	แนวคิดประชาธิปไตยในแบบทางตรงถือก�าเนิดที่นครรัฐเอเธนส์	 ที่เป็นต้นแบบของการ

ปกครองโดยผู้คนส่วนใหญ่ของชุมชนการเมืองบนพื้นฐานของความเท่าเทียมภายใต้

กฎหมาย	และเสรีภาพในการแสดงออกเกิดข้ึนจ�ากัดเฉพาะแต่ภายในกลุ่มผู้มีสถานะเป็น

พลเมือง	 แนวคิดประชาธิปไตยมีความสืบเน่ืองในรูปของระบอบการปกครองตั้งแต่

แนวคิดและระบอบสาธารณรัฐนิยมทั้งของโรมันและในช่วงยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	

ประชาธิปไตยถูกน�ามาใช้ในลักษณะของอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้แนวคิดในเรื่อง

ของสทิธิธรรมชาต	ิสทิธใินชวีติ	เสรภีาพ	ความเท่าเทยีม	เคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

และการครอบครองทรัพย์สินไปจนถึงการจ�ากัดและคานอ�านาจผู้ปกครองและรัฐบาลใน

ยุคต่อ	ๆ	มา	อุดมการณ์ประชาธิปไตยกลายมาเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับความนิยม

สูงสุดในช่วงทศวรรษที่	 80	ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโซเวียตรัสเซียน�าไป

สู่กระแสและความนิยมในกระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยได้กระจายตัวออก

ไปในหลายดินแดนและภูมิภาค

2.		 	บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ประชาธิปไตยนับตั้งแต่การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของ

อังกฤษ	 มีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบเก่ามาสู่ระบอบใหม ่

ภายใต้หลักการในเรื่องของการเคารพให้ความส�าคัญกับสิทธิ	 เสรีภาพ	ความเท่าเทียม	

ศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์	หลักการปัจเจกชนนิยม	คุณธรรมของความเป็นพลเมืองและ

การต่อต้านผู้ปกครองเผด็จการไปจนถึงรูปแบบ	กระบวนการและการสร้างสถาบันทาง 

การเมืองขึ้นมาเพื่อจ�ากัดอ�านาจและคานอ�านาจของผู้ปกครอง	มาจนถึงความพยายามใน

การแก้ปัญหาและจุดอ่อนของอุดมการณ์ประชาธิปไตยในแบบตัวแทน	ผ่านหลักการใน

เรื่องของการสร้างและคืนอ�านาจให้แก่ประชาชน	 โดยมุ่งในเร่ืองของการสนทนาผ่าน 

การใช้ข้อมูลและเหตุผล	 เน้นการรวมกลุ่ม	การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในบางระดับ

ของการเมือง	 มีผลให้อุดมการณ์ประชาธิปไตยกลายมาเป็นอุดมการณ์หลักได้รับความ

นิยมจากผู้คนเหนืออุดมการณ์อื่น
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.2	จบแล้วนักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้

2.		อธิบายและวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้
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เรื่องที่ 2.2.1 ความหมาย ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์

 ประชาธิปไตย

นักรัฐศาสตร์	Robert	A.	Dahl	ตั้งข้อสังเกตกับประชาธิปไตยไว้อย่างน่าสนใจว่าแนวคิดหรือทฤษฎี

ประชาธิปไตยไม่มีเพียงหน่ึงเดียว9	ประชาธิปไตยในลักษณะของการเป็นแนวคิด	ระบบการปกครอง	สถาบัน

และกระบวนการทางการเมืองเป็นส่ิงที่ถือก�าเนิดขึ้นมาอย่างยาวนาน	ตั้งแต่สมัยกรีก	 400	ปีก่อนคริสต์กาล	

ประชาธิปไตยและองค์ประกอบของมันสามารถด�ารงอยู่ข้ามสถานท่ีและเวลา	ความต่อเน่ืองยาวนานสร้างให้

เกิดพลวัต	(dynamic)	กับประชาธิปไตยผ่านรูปแบบของการมีพัฒนาการ	การเปลี่ยนแปลง	การปรับเปลี่ยน

แก้ไขอยู่ตลอดเวลา	ในลักษณะที่ว่าประชาธิปไตยสามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ตัวมันเอง	เช่น

ประชาธปิไตยในปัจจบุนัทีข่ยายตวัเปิดกว้างในเร่ืองของความเสมอภาคให้แก่ผูค้นทกุหมูเ่หล่าหรอืการเปิดกว้าง

ให้กับพลเมืองเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะมากข้ึน10 

ขณะท่ี	Giovanni	Sartori	พิจารณาว่าท่ีผ่านมาไม่มีนักคิด	นักเขียนคนใดที่กล้าประกาศว่าตนเอง

เป็นเจ้าของความคิดประชาธิปไตยแต่เพียงผู้เดียว	 หรือหากมีความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะได้รับการ 

ต่อต้านจากทุกฝ่าย11	 เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในยุคสมัยที่ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

เป็นสิง่ทีม่คีวามสบัสน12	ประชาธปิไตยทีด่�าเนนิอยูใ่นความรบัรูข้องผู้คนส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในรปูของระบอบ

การเมือง	 (political	 system)	 ถือเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์ชัด	 ในอีกด้านหนึ่งนั้นประชาธิปไตยด�ารงอยู่ใน

สถานะของการเป็นเป้าหมายทางการเมือง	(political	aspiration)	เป็นอุดมคติและความใฝ่ฝัน13	ส่วนการ

ที่แนวคิดและระบอบประชาธิปไตยด�ารงอยู่ได้ข้ามยุคสมัย	 เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่มีความชัดเจนว่ามันเป็น

สิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง	(intrinsic	value)	ตั้งแต่ค�าอธิบายว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง

ทีเ่มือ่น�าไปเปรยีบเทยีบกบัระบอบการปกครองอืน่	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตย	อภิชนาธิปไตยและระบอบทรราชย์	

สามารถเหน็ได้ชดัเจนในเรือ่งของการเปลีย่นแปลง	การถ่ายโอนอ�านาจภายใต้การปกครองในระบอบประชาธปิไตย

และกระบวนการประชาธิปไตยได้ด�าเนินไปอย่างสงบและสันติ	 ให้อ�านาจและทางเลือกกับผู้ใต้ปกครองใน

การเลือกผู้น�า	อีกทั้งผู้น�าต้องท�าหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์	ตอบสนองความต้องการของประชาชน	

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล	Amartaya	 Sen	 สรรเสริญประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าสากล	

(universal	value)	Zen	ได้ยกตัวอย่างของศตวรรษที่	20	มีเหตุการณ์ส�าคัญ	ๆ	เกิดขึ้นมากมาย	มนุษยชาติ 

 
9	Robert	A.	Dahl.	 (1965).	A Preface to Democratic Theory. Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.	p.	1.
10	John	Keane.	(2009).	The Life and Death of Democracy.	London:	Pockets	Book.	p.	xxix.	
11	นับว่ามีความแตกต่างไปจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองอื่น	ๆ	อย่างเช่น	 เมื่อเรากล่าวถึงมาร์กซิสต์	ก็เชื่อมโยง

กลับไปยังคาร์ล	มาร์กซ์	หรือแนวคิดอนาธิปัตย์ก็เช่ือมโยงกลับไปยังไมเคิล	บากูนินหรือปีเตอร์	โปรปร็อฟกิ้น	
12	Giovanni	Sartori.	(1987).	The Theory of Democracy Revisited.	New	Jersey,	NJ:	Chatham	House.	pp.	3-7.
13 Michael	Saward.	(ed.).	(2007).	Democracy Volume I.	London:	Routledge.	pp.	10-12.	
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ต้องเผชิญหน้ากับสงครามโลกถึงสองครั้ง	 ประสบกับความถดถอยทางเศรษฐกิจ	 (great	 depression) 

การเกิดขึน้ของแนวคดิและกระบวนการ	Fascism	และ	Nazism	และหน่ึงในเหตุการณ์ดังกล่าวคือการก้าวขึน้ 

มาของระบอบประชาธิปไตย	กลายมาเป็นระบอบการปกครองของหลาย	ๆ	ประเทศกระจายอยู่ในเกือบทุก

ทวีป	ไม่ว่าจะเป็นเอเซีย	ยุโรป	อเมริกาและแอฟริกา14	เป็นพลังในระดับโลก	(global	force)15	เป็นปรากฏ-

การณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยกลายมาเป็นระบอบการปกครองที่ผู้คนเกือบทั่วโลกให้การยอมรับ	

แม้ว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยมีอุปสรรคมากมาย	ผู้คนที่เรียกร้องต้องการโดนปราบปราม	ถูกใช้ก�าลังเข้าสยบ	

แต่พวกเขาก็ยินดีเสี่ยงถึงขั้นสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือเรียกร้องและต่อสู้เพ่ือให้ได้มาถึงความเป็น

ประชาธิปไตย	ดังน้ันประชาธิปไตยคือเป้าหมายที่ผู้คนในแต่ละประเทศต้องการบรรลุถึง	 Sen	 แบ่งความ

ส�าคัญของประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าสากลเป็น	 3	 รูปแบบ	 คือหนึ่งความส�าคัญอยู่ในตัวของมันเอง

(intrinsic importance)	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์	สองความส�าคัญ

ในเชิงเครื่องมือ (instrumental importance) คือการมีกลไก	กระบวนการ	เครื่องมือเพื่อควบคุมตรวจสอบ

ให้ฝ่ายรัฐบาลมีความรับผิดชอบ	สามารถตรวจสอบการท�าหน้าที่ได้	 และสามบทบาทประชาธิปไตยในเชิง

สร้างสรรค์ (constructive role)	 ได้แก่	 การที่ประชาชนให้ความส�าคัญกับเร่ืองของคุณค่าและมีความเข้าใจ

ในเรื่องของสิทธิและหน้าที่16

พัฒนาการของอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ในช่วงกลางศตวรรษที่	 18	 เกิดการเปล่ียนแปลงของประชาธิปไตย17	 เป็นการเปลี่ยนแนวคิดจาก

เดิมภายใต้นครรัฐหรือเมืองในยุคกรีกโบราณและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ	 มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องของ

ผู้น�าและการเลือก	ไม่ใช่การเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมของคนหมู่มาก	มาสู่ประชากรจ�านวนมากและพื้นที่

ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างประเทศ	เกิดความตระหนักว่าแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยทางตรงไม่สามารถเป็นไปได้

อกีต่อไป	แนวคดิในเร่ืองของตวัแทนจงึเร่ิมเข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน	แนวคดิในเร่ืองตวัแทนมพีฒันาการมาเนิน่นาน

ตั้งแต่ยุคกลาง	 มาจากความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ที่ต้องการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากเหล่าข้าราชบริพารและ

กลุ่มขุนนางท�าให้ฝ่ายหลังไม่พอใจต้องมีตัวแทนเพื่อท�าการเจรจา	 แต่ที่ปรากฏมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง 

และประชาธิปไตยเกิดขึ้นในศตวรรษที่	17	ช่วงสงครามกลางเมืองในอังกฤษ	(civil	war)	เกิดความขัดแย้ง

14	ตัวเลขจ�านวนประเทศขององค์กรอย่าง	Freedomhouse	ช่วงต้นศตวรรษที่	20	ในฐานะ	‘democratic	century’	ในช่วง

ต้นศตวรรษรูปแบบการปกครองหลักส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆ	ในโลกจะเป็นราชาธิปไตยกับการตกอยู่ภายใต้จักรวรรดิ	แต่ภายหลัง 

ความพ่ายแพ้ของพรรคนาซีในเยอรมนี	 การปลดแอกเป็นอิสระจากอาณานิคมและการฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่	

2	ทั้งในญี่ปุ่นและฝั่งยุโรป	มีจ�านวนประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพียง	22	ประเทศ	หลังจากนั้นเหตุการณ์การล่มสลาย

ของอาณาจักรโซเวียตรัสเซียในช่วงก่อนสิ้นศตวรรษที่	20	มีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ�านวนถึง	119	

ประเทศจาก	192	ประเทศทั่วโลก	
15 John	Keane. Op.cit. p.	xxiii.	
16	Amartaya	Sen.	 (2001).	 ‘Democracy	as	Universal	Values’,	 in The Global Divergence of Democracies. 

Edited	by	Larry	Diamond	and	Marc	F.	Plattner.	Baltimore:	John	Hopkins	University	Press.	pp.	11-12.	
17	สังเกตได้จากความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยของนักปรัชญาการเมืองและนักทฤษฎีการเมืองไม่ว่าจะเป็นรุสโซ	เบนเธม	

มิลล์	ต็อคเกอร์วิลล์	ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบความคิดประชาธิปไตยของกรีกโบราณทั้งส้ิน	
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ระหว่างฝ่ายกษตัรย์ิกบัรฐัสภาจนถงึการปฏวิตัปิระชาธปิไตยครัง้ใหญ่ขององักฤษในช่วงปลายศตวรรษที	่1818 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา19	ประชาธปิไตยแบบตวัแทนได้รบัความนยิม

จากผู้ร่างรัฐธรรมนูญและนักคิด	 นักเขียนทางการเมืองทั้งในฝรั่งเศสและอเมริกา	 บุคคลอย่าง	 Thomas	

Paine	 และ	 John	Stuart	Mill	 รวมไปถึงนักปรัชญาการเมืองก่อนหน้าน้ันอย่างรุสโซมีความเชื่อม่ันว่ามัน

เป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด20 

นักวิชาการทางด้านทฤษฎีประชาธิปไตยอย่าง	C.B.	Macpherson,	 Joseph	Schumpeter	 และ	

David	Held	อธิบายพัฒนาการของเสรีนิยมประชาธิปไตยออกเป็น	3	ยุค	ได้แก่	

หนึง่ประชาธปิไตยในเชงิปกป้องคุม้ครอง (protective democracy) ประชาธิปไตยด�ารงอยู่ในฐานะ

เป็นเครื่องมือกลไกในการจ�ากัดและคานอ�านาจของผู้ปกครอง	หรือรัฐบาลไม่ให้ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจกับ 

ผู้ใต้ปกครอง	มีนักคิดอย่าง	Jeremy	Benthem,	John	Stuart	Mill	 เป็นสดมภ์หลัก	ประชาธิปไตยในเชิง

ปกป้อง	 มุ่งเน้นไปยังเป้าหมายของการมีตัวแทนและรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ	 เพื่อป้องกันประโยชน์ของ

ปัจเจกบุคคล	 (private	 interest)	 ที่จะเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลและต้องการรัฐบาลที่ท�าหน้าที่น้อยที่สุด	

(minimal	state)	จ�ากัดอ�านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้เหลือน้อยที่สุดหรือเท่าท่ีมีความจ�าเป็น	แต่ถูกโจมตี

จากแนวคิดมาร์กซิสต์ว่าในความเป็นจริงแล้วรัฐไม่สามารถด�ารงตัวเป็นกลาง	ในฐานะเป็นกรรมการได้	รัฐมี

ธรรมชาติที่เอนเอียงเข้าข้างชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งในสังคม	หรือพูดง่าย	ๆ	ก็คือรัฐตกเป็นเครื่องมือทางชนช้ัน	

สองประชาธิปไตยในเชิงพัฒนา (development democracy) ให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยใน

ฐานะเป็นวิถีทางที่จะท�าให้มนุษย์เติบโต	พัฒนาความคิด	สติปัญญาและคุณธรรม	 เกิดมาจากความคิดของ	

Tocqueville,	Benjamin	Constant,	Leonard	Hobhouse,	John	Dewey,	Woodrow	Wilson	มีเป้าหมาย

เพียงแก้ไขความสุดโต่งของประชาธิปไตยเชิงปกป้องคุ้มครอง	ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลที่ปฏิเสธ

ชุมชน	เน้นเสรีภาพของรัฐกับของบุคคลต้องไปด้วยกัน	(free	state)	แนวคิดเรื่องความเสมอภาค	(equali-

tarianism)	ปรากฏชัดเจนในการลงคะแนนเสียง	(one	man,	one	vote)	กับรัฐบาลมีหน้าท่ีสร้างความเป็น

พลเมืองผ่านการกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง21 

สามประชาธิปไตยในเชิงการสร้างดุลภาพของความเป็นพหุนิยมในกลุ่มชนช้ันน�า (Elitist-Plura-

listic-Equilibrium Democracy)	 คือแนวคิดที่ยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยชนชั้นผู้น�า	 แต่

ชนชั้นผู้น�าต้องผ่านกระบวนเลือกตั้ง	ซ่ึงเป็นการแข่งขันกันระหว่างชนชั้นผู้น�าด้วยกันเอง	อันจะน�าไปสู่ความ

มีสมดุลแห่งอ�านาจ22

18	Hanna	F.	Pitkin.	(1972).	The Concept of Representation. California:	The	University	of	California	Press.	

pp.	33-35.	
19	Michael	Saward.	(2003). Op.cit. pp.	63-64.	
20 นักคิดทางการเมืองดังกล่าวยอมรับว่าด้วยเงื่อนไขข้อจ�ากัดในเรื่องของพื้นที่ขนาดใหญ่และจ�านวนประชากรจ�านวนมาก

เป็นการยากท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมทางตรงได้	แต่ยงัเชือ่มัน่ว่าการมส่ีวนร่วมของประชาชนทางตรงจะเกดิขึน้ได้ในระดบัท้องถิน่
21	 ถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งกนัเองของระบอบประชาธิปไตยระหว่างมมุมองเสรนียิม	 (liberal)	 เน้นปัจเจกบคุคลและมหาชนรฐั	

(republic)	เน้นสร้างความเป็นสมาชิกของชุมชนการเมือง	(community)	
22 	C.B.	Macpherson.	(1997).	The Life and Times of Liberal Democracy.	Oxford:	Oxford	University	Press.	

pp.	56-60.	
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หากอุปมาประชาธิปไตยกับการเป็นนักเดินทางต้องยอมรับว่าเป็นผู้เดินทางที่ไกลมากและมี

พัฒนาการปรับเปลี่ยนตัวมันเองไปตามยุคสมัย	จากเอเธนส์ที่เสรีภาพ	ความเท่าเทียมในการเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองจ�ากัดอยู่แค่บุคคลผู้มีสถานะความเป็นพลเมือง	มาถึงปัจจุบันเสรีภาพของพลเมือง	(civil	liber-

ties)	 และสิทธิมนุษยชน	 (human	 rights)	 ได้ขยายตัวไปให้กับผู้คนทุกชนช้ันในสังคมการเมือง	 เหมือนที่

นักวิชาการทางด้านประชาธิปไตย	 John	 Dunn	 กล่าวถึงประชาธิปไตยว่าเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด 

(unfinished	journey)	ประชาธิปไตยที่ออกไปสู่โลกกว้าง	(global	democracy)	ประชาธิปไตยกลายมาเป็น

แรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ	global	force23 

ถึงกระนั้นก็ตามต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าประชาธิปไตยเป็นแนวคิดและระบอบการปกครองที่มี

ปัญหาและความขัดแย้งอยู่ภายในตัวของมันเอง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความส�าคัญกับเสรีภาพที่ด�าเนิน

ควบคู่ไปกับความเสมอภาค	ที่ในทางปฏิบัติเสรีภาพเป็นสิ่งท่ีน�าไปสู่ความไม่เสมอภาค	ปัญหาที่เกิดควบคู่กับ

ประชาธิปไตยในเรื่องเผด็จการของเสียงส่วนใหญ่	 มาจนถึงกลไกประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็มีปัญหาใน 

ตัวของมันเอง	เหมือนอย่างท่ี	Iris	Marion	Young	นักทฤษฎีประชาธิปไตยเปรียบเปรยว่ายากที่ผู้คนจะรัก

ประชาธิปไตย	 แต่ส�าหรับประชาชนคนธรรมดาแล้ว	 ประชาธิปไตยเสนอวิธีการในการควบคุมผู้ปกครอง	

สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายและสร้างเสริมความยุติธรรม24	 ในความเป็นจริงแล้วประชาธิปไตยมีความ

เคลื่อนไหวในลักษณะค่อย	 ๆ	พัฒนากลไกตรวจสอบต่าง	 ๆ	 นานา	 ทั้งในรูปของสถาบันและกระบวนการ 

นับเป็นการปรับตัวและพลวัตของประชาธิปไตยท�าให้ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่คงอยู่และได้

รับการยอมรับจากสังคมท่ัวโลก25 

ประชาธิปไตยคือวิถีทางในการแจกจ่ายอ�านาจพร้อมทั้งใช้มันอย่างชอบธรรม	ประชาธิปไตยสนใจ

กับค�าพูดเพื่อใช้โน้มน้าวชักจูง	การใช้ทักษะในเชิงวาทศิลป์โดยปราศจากการใช้ก�าลังอ�านาจและก�าลังทรัพย์

มาบีบบังคับ	หากจะกล่าวในอีกนัยหน่ึงน้ันประชาธิปไตยคือการกระจายอ�านาจทางการเมืองผ่านการถกเถียง

และการลงคะแนน	 (arguing	 and	 voting)	 บุคคลท่ีจะเข้าร่วมในกระบวนการสนทนา	 ถกเถียงจะต้องทิ้ง

อาวุธ	 ทรัพย์สินและยศฐาบรรดาศักดิ์ต่าง	 ๆ	 เอาไว้นอกห้อง	 มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง	 (embodies 

intrinsic	value)	อย่างเช่น	ความเสมอภาค26 

23	John	Dunn.	 (ed.).	 (2002).	Democracy: The Unfinished Journey, 508 B.C. to A.D. 1993. Oxford:	Oxford	

University	Press.		
24	Iris	Marion	Young.	(2000).	Inclusion and Democracy. Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	16-17.
25	 Pierre	 Rossanvallon.	 (2006). Democracy Past and Future. Edited by Samuel Moyn.	 New	 York, 

NY:	Columbia	University	Press.	pp.	2-3.	
26	Michael	Walzer.	(2004).	Politics and Passion: toward a More Egalitarian Liberalism. New	Haven:	Yale	

University	Press.	pp.	304-305.
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พัฒนาการภายใต้กรอบอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy)
กรอบแนวคดิหลกัของประชาธปิไตยสมัยใหม่หรืออาจเรยีกว่าเสรนิียมประชาธิปไตยและประชาธิปไตย

แบบตัวแทน	 ซึ่งมีพัฒนาการและก�าเนิดควบคู่กับความเป็นองค์อธิปัตย์	 (sovereignty)	 และรูปแบบของ

ความเป็นรัฐประชาชาติ	(nation-state)	ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส�าคัญ	ๆ	ดังต่อไปนี้27

1.  ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ถือก�าเนิดขึ้นในยุโรปเมื่อประมาณศตวรรษที่	 16-17	 มาจากพื้นฐาน

ความคิดที่เรียกว่าสัญญาประชาคม	(social	contract	theory)	โดยกลุ่มนักปรัชญาการเมืองอย่าง	Thomas	

Hobbes	 กับจุดก�าเนิดของรัฐบาลในลักษณะที่มาของอ�านาจและความชอบธรรมในการปกครองมาจาก

ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองยินยอมพร้อมใจ	 (civil	 government)	 John	 Locke	 และ	 Jean	 Jacques	

Rousseau	กล่าวถงึรัฐบาลหรือผู้ปกครองต้องท�าสัญญาข้อตกลงเป็นเพยีงผูป้กป้องในเรือ่งสทิธติามธรรมชาติ	

(natural	 right)	 อันเป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาแต่ก�าเนิด	 เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถละเมิดหรือพรากไปได้	

(inalienable	rights)	 ซ่ึงสิทธิดังกล่าวได้แก่	สิทธิในชีวิต	(life)	เสรีภาพ	(freedom)	ทรัพย์สิน	(property)	

และสิทธิในการแสวงหาความสุข	 (pursuit	of	happiness)	 เหมือนกับที่	Benjamin	Constant	นักทฤษฎี

การเมืองชาวสวิสต้ังข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าเสรีภาพ	(ปัจเจกบุคคล)	สมัยใหม่เกิดขึ้นและมาจากการได้

รับการปกป้องและประกันเสรีภาพผ่านทางรัฐธรรมนูญ	สถาบันทางการเมือง	กฎหมายและกระบวนการทาง

ประชาธิปไตย28	 ทางด้านศาสตราจารย์	 Leo	 Strauss	 เปรียบเทียบความแตกต่างในเรื่องสิทธิธรรมชาติ	

(natural	 right)	 ระหว่างยุคโบราณกับสมัยใหม่ไว้ว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิ่งที่ด�าเนินอยู่ควบคู่ไปกับชีวิตของ

ชุมชนการเมือง	คือหน้าที่และพันธะความผูกพันของความเป็นพลเมือง	(civic	duty	and	obligation)	เป็น

สิทธิในเชิงบวกเพื่อเข้ามามีชีวิตในทางการเมือง	 ขณะที่สมัยใหม่สิทธิธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีมาก่อนชุมชน

การเมือง	 รัฐหรือชุมชนการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดตามมาหรือเป็นสิ่งถูกสร้างมาภายหลังมีภาระหน้าที่เป็นไปเพื่อ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิ	เสรีภาพและชีวิตของปัจเจกบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีสัญญาประชาคม29 

2.  รัฐในแบบเสรีนิยม (liberal state)	 ถือก�าเนิดมาจากการต่อสู้กับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช30

(absolute	state)	และศาสนจกัร	ผูป้กครองและผูใ้ต้ปกครองด�าเนนิความสมัพนัธ์ภายใต้หน้าทีแ่ละข้อผกูมดั	 

 
27	 การจัดแบ่งยุคต่าง	 ๆ	 ของประชาธิปไตยสามารถจัดตามช่วงระยะเวลาคือ	 ตั้งแต่ถือก�าเนิดขึ้นมา	ณ	นครรัฐเอเธนส์ 

รูปแบบของนครรัฐต่าง	ๆ	ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี	 (city-state)	ภายใต้แนวคิดมหาชนรัฐ	 (republicanism)	ในช่วงยุคฟื้นฟู

ศิลปะวิทยาการ	(Renaissance)	และการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเป็นผลมาจากการปฏิวัติอเมริกา	(ค.ศ.	1776)	กับการปฏิวัติฝรั่งเศส	

(ค.ศ.	1789)	เป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นบนพื้นที่กว้างใหญ่	จึงเกิดประชาธิปไตยในแบบตัวแทนขึ้นมา	(representative	democracy)	

อย่างไรก็ตามหากศึกษางานเขียนในกลุ่มของนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่จอห์น	ล็อค	รุสโซ	เจมส์	เมดิสัน	เจเรมี	เบนเธม	เจมส์	มิลล์และ

จอหน์	สจว็ต	มลิล	์ยงัคงมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจวา่ประชาธปิไตยนัน้จะตอ้งเปน็รปูแบบประชาธปิไตยทางตรงของนครรฐัเอเธนสเ์ทา่นัน้ 

(ผู้ที่สนใจโปรดดู	Michael	Saward.	(2007).	General	Introduction.	in	Democracy.	edited	by	Michael	Saward.	New	York,	

NY:	Routledge.	pp.	7-8).	
28 Benjamin	Constant.	 (1988).	Democracy Ancient and Modern.	 in	 Political	Writing.	Ed.	Biancamaria	

Fontana.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	pp.	10-11.		
29	Leo	Strauss.	(1953).	Natural Right and History.	Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.	pp.	11-15.
30	ยุโรปช่วงศตวรรษที่	15-18	มีระบอบการปกครองแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่	ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช	ในฝรั่งเศส	

ปรัสเซีย	ออสเตรีย	สเปนและรัสเซีย	ขณะท่ีอังกฤษกับฮอลแลนด์อยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญกับมหาชนรัฐ
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2-20 การวิเคราะห์การเมือง

(duty	 and	 obligation)	พัฒนาการดังกล่าวส่งผลท�าให้รูปแบบของรัฐสมัยใหม่และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผูป้กครองและผูใ้ต้การปกครองมีการเปล่ียนแปลงทีจ่ะต้องมาจดัรปูแบบกนัใหม่	กล่าวคือความส�าคญั	หน้าที่

และความชอบธรรมในการปกครองของรัฐสมัยใหม่อยู่ที่การปกป้องคุ้มครองและดูแลสิทธิและเสรีภาพ

ทางการเมอืงของผูใ้ต้ปกครองไม่ให้ถกูละเมิดและท�าลาย	ต่อมาการปฏวิตัใินอเมรกิา	ค.ศ.	1776	และฝรัง่เศส	

ค.ศ.	1789	 เป็นจุดก�าเนิดของการจ�ากัดอ�านาจและบทบาทรัฐ	 (limited	state)	แบ่งออกเป็นหนึ่งการจ�ากัด

อ�านาจ (power)	ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสทิธิ	(right-based)	ทีอ่�านาจของรฐัและผู้ปกครองถูกจ�ากัดโดยกลไก

ทางรัฐธรรมนูญ	กฎหมายและสถาบันทางการเมือง	สองการจ�ากัดหน้าที่ (function)	สร้างให้เป็นรัฐที่มีหน้า

ทีน้่อยทีส่ดุ	(minimal	state)	ผู้ใต้การปกครองเป็นอสิระจากการแทรกแซงของรฐัในเรือ่งศาสนา	เศรษฐกจิ31 

หากกล่าวในภาษาของปรัชญาการเมืองภายใต้แนวคิดของความยุติธรรมของรัฐสมัยใหม่อยู่ที่การ

วางตัวเป็นกลาง	เป็นเพียงกรรมการ	(neutral	state)	รัฐควรมีบทบาทหน้าที่	เข้ามายุ่งเกี่ยวกับประชาชนให้

น้อยที่สุด	 (minimal	 state/nightwatchman)	 ควรปล่อยให้ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิ	 เสรีภาพแสวงหาสิ่งที่

ตนเองต้องการ32	 ในทางการเมืองการมีเสรีภาพพื้นฐาน	 (basic	 liberties)	 คือสิทธิในการลงคะแนนเสียง	

สิทธิในการด�ารงต�าแหน่ง	 เสรีภาพในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น	 ในทางความคิด	 เสรีภาพในการชุมชน

และการรวมกลุ่ม	เสรีภาพของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท�าในเชิงกดขี่ทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพ	เสรีภาพจาก

การถูกจับกุม	คุมขังโดยการใช้อ�านาจอย่างอ�าเภอใจ	(arbitrary)	และสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน33	รัฐใน

แบบเสรีนิยมประชาธิปไตยพยายามสร้างจุดที่มีความลงตัว	 สร้างความสมดุลระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้-

ปกครองในประเด็นของก�าลังกับสิทธิ	(might	and	right)	อ�านาจกับกฎหมาย	(power	and	law)	และสิทธิ

กับหน้าที่	(rights	and	duties)34 

3.  อิทธิพลจากแนวคิดของ Adam Smith ในเร่ืองเศรษฐกิจท่ีควรจะปล่อยให้มีการค้าแบบเสรี	

(laisser-faire)	รัฐบาลมีบทบาทเป็นเพียงแค่กรรมการกลาง	ท�าหน้าที่คอยดูแลกฎระเบียบอยู่ห่างๆ	โดยไม่

เข้าไปก้าวก่ายหรือท�าการแทรกแซงและควบคมุ	ปล่อยให้สิง่ทีเ่รยีกว่ากลไกการตลาด	(market	mechanism)	

และมือที่มองไม่เห็น	(invisible	hand)	ปฏิบัติงานไปในแบบอัตโนมัติที่จะส่งผลดีต่อสังคม

4.  แนวคดิในเชงิอรรถประโยชน์นยิม (Utilitarianism)	น�าเสนอโดย	Jeremy	Bentham	และ	J.S.	

Mill	มองธรรมชาติมนุษย์ว่าพยายามแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ละความเจ็บปวด	(pleasure	

&	pain)	 ได้น�ามาสู่การพิจารณารัฐบาลมีหน้าที่หลักคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนจ�านวนมาก	 (greatest	

happiness	of	the	greatest	numbers)	

31	Norberto	Bobbio.	(2005). Liberalism and Democracy. Translated	by	Martin	Ryle	and	Kate	Soper.	London:	

Verso.	pp.	8-9.	
32	 เราสามารถมองเห็นความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐและผู้ปกครองภายใต้แนวคิดในเชิงจารีต

แบบกรีกโบราณท่ีให้ความส�าคัญกับเรื่องของผู้ปกครองที่มีคุณธรรม	 (virtue)	 เน้นในเรื่องของความดี	 (good)	 ซึ่งแนวคิดในเรื่องของ

ความยุติธรรมได้ผูกติดกับคุณลักษณะดังกล่าว	 ขณะที่แนวคิดในเรื่องของความชอบธรรมและความยุติธรรมของรัฐและผู้ปกครอง 

สมัยใหม่เน้นไปยังเร่ืองของสิทธิ	(rights)	กับเสรีภาพ	(freedom)	
33	John	Rawls.	(1971).	A Theory of Justice. Cambridge:	Harvard	University	Press.	p.	111.	
34	David	Held.	(2006).	Models of Democracy. Cambridge:	Polity	Press.	p.	59.
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2-21การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

ประชาธปิไตยในตอนต้นศตวรรษที	่19	ได้ผนวกรวมเข้ากบัแนวคดิกบัหลกัการเสรนียิม	(Liberalism)	

เกิดการขยายและสร้างให้เกิดการตระหนักรู้	 (recognition)	 ถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลในสถานะของความ

เป็นพลเมืองและศักยภาพของประชาชนในการปกครองตัวเอง35 

Robert	 A.	 Dahl	 อธิบายถึงองค์ประกอบที่มีความส�าคัญของประชาธิปไตยสมัยใหม่ใน	 The 

International	Encyclopedia	of	the	Social	and	Behavioral	Sciences	ประกอบด้วย

1)		 ผู้แทนราษฎรทีม่าจากการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการของพลเมอืง	(elected	representatives)

2)		มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมก�าหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน	(free,	fair,	and	

frequent	elections)

3)		พลเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออก	(freedom	of	expression)	โดยมีสิทธิรับรอง

4)		พลเมืองมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ	(access	to	alternative,	inde-

pendent	sources	of	information)

5)		สิทธิของพลเมืองในการรวมตัว	(autonomous	associations)	ทั้งในรูปแบบของสมาคม	

กลุ่มและองค์กร

นักวิชาการด้านประชาธิปไตยอย่าง	John	Keane	อธิบายแนวคิด	รูปแบบ	สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอังกฤษ	ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่	 18	 เป็นประจักษ์พยานของ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน	ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 รวมไปถึงกฎหมายและระบบ

ยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระเพื่อประกันและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง

ของการทรมานและการจับกุมคุมขังโดยปราศจากการไต่สวนที่พัฒนามาจาก	 (Habeas	Corpus)	 ส่วน

กระบวนการทางการเมืองเพื่อที่จะจ�ากัดและตรวจสอบอ�านาจของฝ่ายผู้ปกครอง	ประกอบด้วย	มีการก�าหนด

วาระการด�ารงต�าแหน่งของฝ่ายนิตบิญัญัต	ิจ�ากดัวาระการด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	มรีปูแบบการลงคะแนน

เสียงลับ	 การลงประชามติ	 การเสนอชื่อเพื่อถอดถอน	 มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่าง	 ๆ	 มีองค์กร

อย่างผูต้รวจการแผ่นดนิรฐัสภา	(ombudsmen)	รวมไปถงึการด�ารงอยูข่องกลุม่ประชาสงัคม	(civil	society)	

ประเด็นในการปกป้องเสรีภาพของพลเมือง	 (civil	 liberties)	ปรากฏผ่านสิทธิของการชุมนุมในท่ีสาธารณะ	

เสรีภาพของสื่อมวลชน	

ประเด็นปัญหาของแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย
นับตั้งแต่การถือก�าเนิดขึ้นมาในนครรัฐเอเธนส์	 รูปแบบ	 แนวคิดของประชาธิปไตยถูกโจมตีและ

วิพากษ์จากฝ่ายของนักปรัชญาการเมืองอย่างเพลโตได้กล่าวโทษประชาธิปไตยเอเธนส์	 ตัดสินประหาร 

ชีวิตโสเครตีสบุคคลในฐานะอาจารย์และแบบอย่างในทางปัญญาของเขา	ต่อมาเพลโตกล่าววิพากษ์ระบอบ

ประชาธิปไตยในฐานะระบอบการปกครองที่มีความเสื่อมและน�าไปสู่ระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุดคือ

ระบอบทรราชย์ไว้ใน	The	Republic	 เล่มที่	8	และ	9	ต่อมาอริสโตเติลในหนังสือ	The	Politics	วิเคราะห์

35	Guido	de	Ruggiero.	(1961).	The History of European Liberalism.	Translated	by	R.G.	Collingwood.	Boston:	

Beacon	Press.	pp.	371-372.	
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2-22 การวิเคราะห์การเมือง

ลงไปในรายละเอียดของระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองของประชาชน	 แต่ประชาชนที่อริสโตเติล

อ้างถงึมคีวามหมายไปในเชิงลบ	เนือ่งจากส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนยากจน	คนไร้การศกึษา	เมือ่มารวมตวักนั

ก็จะคิดถึงแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองอีกทั้งมีพฤติกรรมเคล่ือนคล้อยไปในทางไร้ระเบียบและ 

กฎเกณฑ์36 

ภาพลักษณ์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ก็ไม่แตกต่างไปจากประชาธิปไตยในสมัยโบราณเท่าใดนัก	

แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยถูกตั้งค�าถาม	เกิดข้อสงสัยจากนักคิดผู้เป็นเจ้าของแนวคิดเอง	ตั้งแต่เพลโตที่

วิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตย	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปสู่ระบอบทรราชย์และสภาพสังคมในแบบอนาธิปไตย 

ทัศนคติของท็อกเกอร์วิลล์ต่อเรื่องการเกิดทรราชย์ของเสียงข้างมาก	แม้แต่จอห์น	 สจ็วต	มิลล์ยอมรับว่า

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนน่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว	เนื่องจากมีพัฒนาการทางด้านศิลปวิทยาการ	

ฝ่ายประชาชนเองมีการศึกษาดีนอกจากนี้ยังเสนอในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องจ�ากัดอยู่เพียงกลุ่ม

คนที่มีทรัพย์สินและเสียภาษี	ต่อมาเสรีนิยมประชาธิปไตยถูกตั้งค�าถาม	ถูกวิพากษ์จากแนวคิดอย่างอนุรักษ์

นิยมและสังคมนิยม	ผ่านงานเขียนของเฮเกล	คาร์ล	มาร์กซ์เอ็ดมันด์	เบิร์ก	โจเชฟ	เดอ	เมสตร์	ฟรีดิช	นีทเช่อ

และไมเคิล	โอกซ็อต37	ตั้งแต่การโจมตีรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตย	ไม่สามารถท�าหน้าที่อย่างเป็นกลาง	ในฐานะ

กรรมการได้	 รัฐมีความโน้มเอียงตามธรรมชาติเข้าข้างชนชั้นใดชนชั้นหน่ึงในสังคมอยู่ตลอดมา	 ซึ่งคงเป็น

เพยีงตวัแทนของชนชัน้นายทนุด�าเนนิการปกครองในลกัษณะของการเอารดัเอาเปรยีบ	กดขีขู่ดรดีเอาส่วนเกนิ

จากชนชั้นแรงงาน	จากมุมมองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมภายใต้ประเด็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ก่อเกิดรูปแบบ

ของความเป็นปัจเจกบุคคลในด้านลบ	 เป็นการใช้เสรีภาพในเชิงลบ	 (negative	 freedom)	 ที่เรียกว่า

ปัจเจกบุคคลเอกเทศ	 (private	 individual)	 ที่สาละวนยุ่งเกี่ยวอยู่กับการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์

ของตัวเอง	ครอบครัวและพรรคพวก	หรือไม่ก็ด�ารงตนแยกอยู่อย่างอิสระ	(atomistic)	ไม่ให้ความสนใจ	ไม่

ให้ความร่วมมือกับกิจการสาธารณะ	ตัดขาดจากชุมชนการเมือง	(community)	หรือเป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่

ให้ความส�าคญั	มคีวามสนใจไยดีกับกฎระเบียบหรอืแบบแผนใด	ๆ 	ของชมุชนการเมอืง	(anomie/normlessness)38 

เป็นการเมืองที่ด�าเนินการอยู่ภายใต้สถาบันที่เป็นทางการ	 (formal	 institution)	 เช่น	 รัฐสภา	

พรรคการเมือง	ศาลและองค์กรอิสระ	ท�าให้การเมืองที่ตั้งอยู่บนฐานประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นเร่ืองของ

ผู้เชี่ยวชาญ	(expert)	ผู้ช�านาญเฉพาะด้าน	(specialist)	นักวิชาการทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ไปจนถึง

นักเทคนิคในทางเศรษฐกิจและการเมือง	(technocrat)	ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพัฒนาการของประชาธิปไตย

การเมืองควรจะเป็นเรื่องของทุกคน	 (amateur)	 เหมือนอย่างที่โธมัส	 ฮอบส์ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาในเรื่อง 

ของการตัดสินใจ	การลงมติ	การบังคับใช้ยังอยู่ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	โดยก่อนหน้านั้นการอภิปราย	 

 

36	Aristotle.	(1978).	The Politics of Aristotle. Translated	by	Ernest	Barker.	London:	Oxford	University	Press.	

pp.	162-165.	
37	John	Gray.	(2000).	Two Faces of Liberalism.	New	York,	NY:	The	New	Press.	pp.	78-79.	
38	Ruggiero.	Op.cit. p.	352.	การศึกษาของ	Oretega	y	Gasset,	Karl	Mannheim,	Karl	Friedrich,	Karl	Jaspers,	

Eric	 Fromme,	 Hannah	Arendt	 ปรากฏการณ์มวลชน	 (mass	man)	 น�าไปสู่สังคมมวลชน	 (mass	 society)	 ภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตยจะน�าไปสู่การเกิดขึ้นของระบอบการปกครองในแบบเผด็จการอ�านาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ	(totalitarianism)		
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2-23การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

การถกเถียง	 การแสดงออกทางความคิดดูเสมือนว่าได้ยึดหลักการของความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล	

ท�าให้ประชาธิปไตยเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น	 ไม่สามารถคงความเป็นประชาธิปไตยไปได้ตลอดกระบวนการ	

ประชาธิปไตยจึงเป็นอภิสิทธิ์ของนักวาทศิลป์	(aristocracy	of	orators)39 

มุมมองของนักปรัชญาการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างคาร์ล	สมิตซ์	ตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการและ

กติกาของประชาธิปไตยที่ด�าเนินอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภานิยม	(parliamentarianism)	ว่าประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภาที่มองดูจากรูปแบบภายนอกแล้ว	 จะเห็นว่าให้ความส�าคัญกับการเปิดกว้าง	 (openness)	 ให้กับการ

พูดเจรจา	(talk)	และการสนทนา	(discussion)	แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจ

ภายในประตูที่ปิดเอาไว้	 (decision	 behind	 closed	doors)	 ระหว่างตัวแทนของพรรคการเมืองและกลุ่ม

ผู้น�าทางการเมืองเพียงไม่กี่คน	นอกจากน้ีกระบวนการของการเปิดกว้างทางความคิดและการพูด	ได้ด�าเนิน

อยู่ในระดบัทีม่ากเกินจนท�าให้ไม่สามารถไปสูข่ัน้ตอนของการตดัสนิใจหรอืท�าการสรปุ	เพือ่ขาดลงไปในปัญหา

ต่างๆ	(yes-no)	และน�าไปสู่การปฏิบัติ	แม้แต่บุคคลผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าเองไม่มีอ�านาจเด็ดขาดที่จะมาตัดสิน-

ชี้ขาด	ท�าให้ในท้ายที่สุดก็ต้องมาลงเอยในรูปแบบของการประนีประนอม	 (compromise)	และท�าการเลื่อน

เวลาออกไป40	ในประเด็นดังกล่าวนักวิชาการฝรั่งเศส	Pierre-Andre	Taquieff	อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจ

ว่าประชาธปิไตย	คอืระบอบทีค่่อนข้างหยดุอยูก่บัที	่เพราะมีธรรมชาตทิีวุ่น่วายอยู่กับการสนทนา	(discussion	

for	 the	sake	of	discussion)	 มุ่งใช้ค�าพูดมากกว่าลงมือกระท�าอีกทั้งสนใจอยู่กับการสนทนามากกว่าการ

ตัดสินใจ41 

ปัญหาประชาธิปไตยในแบบตัวแทนท�าได้เพียงแค่น�าเสนอและเป็นตัวแทนให้กับบุคคลบางกลุ่ม

เท่านั้น	ไม่สามารถสะท้อนหรือท�าหน้าที่ให้กับคนจ�านวนมากในสังคมการเมืองได้อย่างทั่วถึง	หรือแม้กระทั่ง

พรรคการเมือง	กระบวนการเลือกตั้งล้วนแล้วแต่เป็นเพียงกลไกและเคร่ืองมือในทางอุดมการณ์ที่สร้างความ

ชอบธรรมให้กับกลุ่มชนชั้นน�าในสังคมการเมือง	(circulation	of	elites)	โดยตั้งแต่การเริ่มต้นของความเป็น

ตัวแทนนับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่	 18	 จากเงื่อนไขของจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน	พื้นที่การปกครอง

ของรัฐสมัยใหม่ขยายใหญ่ขึ้นเกิดความตระหนักว่าแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยทางตรงไม่สามารถเป็นไป

ได้อีกต่อไป	 แนวคิดในเรื่องของตัวแทนจึงเริ่มเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน	 เฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ

ทั้งในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสส้ินสุดลง	หลังจากนั้นมีความพยายามในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้

กับระบบตัวแทน	(democratizing	the	representative	system)	ผลปรากฏว่าความเป็นตัวแทนได้เข้ามา

แทนที่	 เข้ามาครอบง�าประชาธิปไตยแทนที่จะท�าหน้าที่เป็นเพียงเคร่ืองมือและฝ่ายสนับสนุน	และได้น�ามาสู่

ข้อผิดพลาด	ข้อบกพร่องของความเป็นตัวแทนสามารถพบเห็นได้เป็นปกติ	ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่สามารถ

39	Thomas	Hobbes.	(1999).	Elements of Law: Nature and Politics. Edited	with	an	introduction	and	notes	

by	J.C.A.	Gaskin.	Oxford:	Oxford	University	Press.
40 Carl	Schmitt.	(1994).	The Crisis of Parliamentary Democracy.	Translated	by	Ellen	Kennelly.	Cambridge:	

MIT	Press.	p.	10.	
41	Pierre	Andre	Taquieff.	 (1997).	 ‘The	Traditionalist	Paradigm-Horror	of	Modernity	and	Antiliberalism:	

Nietzsche	 in	Reactionary	Rhetoric’,	 in	Why We are not Nietzscheans.	 Edited	 by	 Luc	 Ferry	 and	Alain	Renaut.	

Translated	by	Robert	de	Loaiza.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.	p.	34.	
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2-24 การวิเคราะห์การเมือง

ตอบสนองความต้องการ	 การท�าหน้าที่ของตัวแทนที่แท้จริง	 การที่ผู้แทนเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม

การเมือง	 นักธุรกิจ	 ข้าราชการ	 กองทัพและพรรคการเมือง	 ความเป็นผู้แทนผูกขาดหมุนเวียนกันอยู่ในมือ

ของกลุ่มบุคคล	 ครอบครัวและพรรคพวกไปจนถึงการท�าหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนผลประโยชน์ของตัวเอง

เท่านั้น42	ท�าให้ในทางปฏิบัติแล้วความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่มีอยู่เป็นเพียงประชาธิปไตยแอบแฝง	

(disguised	 democracy)	 ภายใต้เส้ือคลุมของประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้กลับเป็นรัฐบาลแบบคณาธิปไตย	

(oligarchy	government)43 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.1

เรื่องที่ 2.2.2  บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ประชาธปิไตยในศตวรรษที	่21	ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นคุณค่าสากลเหมือนกับค�าพูดของดาไล	ลามะ	

ผูน้�าทัง้ทางโลกและทางจติวญิญาณของประชาชนชาวธเิบต	กล่าวไว้ว่า	“การปฏริปูเพือ่ความเป็นประชาธปิไตย	

(democratization)	เป็นแนวโน้มทีพ่บได้มากขึน้ทัว่โลก	จากสาธารณรฐัเชกถึงมองโกเลยีและจากแอฟรกิาใต้

ถึงไต้หวัน	ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของข้อตกลงท่ีแฝงอยู่ในความเป็นประชาธิปไตย	และเมื่อ

จ�านวนคนเพิม่มากขึน้เริม่ตระหนกัถงึศกัยภาพของตนเองในฐานะปัจเจกบุคคล	จ�านวนของคนทีแ่สวงหาการ

แสดงออกถึงตัวตนของตนโดยผ่านระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็ย่ิงเพิ่มมากขึ้น	แนวโน้มเหล่านี้

ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก	แสดงให้เห็นภาพของความปรารถนาในรูปแบบการปกครองที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปกครองบนพ้ืนฐานของกฎหมายซ่ึงเป็นสากลส�าหรับมนุษย์ทุกคน”44 

Giovanni	Sartori	อธิบายเอาไว้ว่า	“เส้นทางของประชาธิปไตยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน	มีการเพิ่ม

เสริมดัดแปลงรูปแบบ	อันมีที่มาจากการรับเอาอิทธิพลของคริสต์ศาสนา	ลัทธิมนุษย์นิยม	 การปฏิรูปทาง

ศาสนา	แนวคิดสิทธิธรรมชาติ	 กฎธรรมชาติและลัทธิเสรีนิยม”45	หากเปรียบเทียบไปประชาธิปไตยเสมือน 

 

42	ปฏกิริยิาความไมพ่อใจของระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน	(representative	democracy)	แสดงผา่นการเสนอแนวคดิ

การเมืองใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวแทนผ่านการแต่งตั้งและเลือกตั้งในสัดส่วน	70	:	30	ของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยใน

ช่วงที่ผ่านมา	
43 Jacques	 Ranciere.	 (2006).	Hatred of Democracy.	 Translated	 by	 Steve	 Corcoran.	 London:	 Verso. 

pp.	70-71.	
44	The	Dalai	Lama.	(1996).	‘Buddhism, Asian Values, and Democracy’.	Democracy.	10.1.	p.	6.	
45	Giovanni	Sartori.	Op.cit.	p.	297.



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

2-25การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

กับนักเดินทางท่ีไกลมากและมีพัฒนาการปรับเปลี่ยนตัวมันเองไปตามยุคสมัย	จากเอเธนส์ที่เสรีภาพ	ความ

เท่าเทียมในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจ�ากัดอยู่แค่บุคคลผู้มีสถานะความเป็นพลเมือง	มาถึงช่วงปลาย

ศตวรรษที่	20	ต่อเนื่องไปสู่ต้นศตวรรษที่	21	ผู้คนในหลายประเทศและทวีปต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการ

เคลื่อนไหวเพ่ือต่อสู้และเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมือง	 (civil	 rights	movement)	 กระแสโลกาภิวัตน	์

เหตุการณ์การล่มสลายของอาณาจกัรโซเวยีตรสัเซยี	การล่มสลายของอดุมการณ์สงัคมนยิมน�ามาสูก่ารเรยีกร้อง

สิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์	การอ้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาของชนกลุ่มน้อย

ในประเทศต่าง	ๆ	ประเด็นปัญหาเหล่านี้กลายมาเป็นสิ่งที่ท้าทายระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยท่ีได้กลายมา

เป็นอุดมการณ์หลักในทางการเมือง	ประกอบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	ที่อยู่เกินขอบข่ายและความสามารถ

ของรัฐชาติเข้าจัดการได้	การเกิดขึ้นของแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก	(cosmopolitanism)	(Bell,	Fuku-

yama)	ท�าให้ประชาธิปไตยต้องปรับเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์และปัญหา

ที่มีพลวัตทั้งในระดับชุมชน	ในเรื่องเสรีภาพของพลเมือง	(civil	liberties)	จนถึงระดับภูมิภาคและความเป็น

ประชาธิปไตยในระดับโลก	(global	democracy)	ด�าเนินอยู่ภายใต้เรื่องของสิทธิมนุษยชน	(human	rights)	

และแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก46

มีความพยายามจากนักวิชาการในสายทฤษฎีประชาธิปไตย	 (democratic	 theory)	 น�าเสนอ

ประชาธิปไตยรูปแบบใหม่	วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	ข้ออ่อน	ข้อด้อยและการอุดช่องโหว่ที่เกิดจาก

แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย	ที่มุ่งให้ความส�าคัญกับสิทธิ	 เสรีภาพและความเป็นปัจเจกบุคคลมากเกินจน

ละเลยชุมชนและปริมณฑลสาธารณะ	ส่วนแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน47	 ถูกโจมตีว่าท�าให้การเมือง

เป็นเร่ืองของผู้ช�านาญการ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักการเมืองอาชีพ	ประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ถูกน�า

เสนอเพ่ือเป็นทางออก	ปรากฏอยู่ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบเข้มข้น	 (radical/strong	democracy)	

ที่แตกต่างไปจากประชาธิปไตยแบบเบาบาง	(thin	democracy)	โดยมุ่งเน้นการเมืองภาคประชาชน	ที่อยู่ใน

ระดับรากหญ้าของสังคม	(grassroot	democracy)	เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการรวมตัวกันเพื่อก�าหนดประเด็น

ทางการเมอืง	ผ่านการไตร่ตรอง	การปรึกษาหารอื	การออกกฎหมายและนโยบาย	ประชาธิปไตยในแบบเข้มข้น

มีความเชื่อมั่นว่า	 การมีส่วนร่วมคือการสร้างชุมชนที่ปกครองตนเอง	หากไม่มีส่วนร่วมก็ไม่อาจสร้างชุมชน

ได้	ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นยังให้ความส�าคัญในเร่ืองความแตกต่างระหว่างมวลชน	(masses)	กับพลเมือง	 

 

46	Ellen,	M.	Wood.	(2007).	Democracy: An Idea of Ambiguous Ancestry, in	Democracy.	(Michael	Saward.	

(ed.).	New	York,	NY:	Routledge.	p.	320.	
47	 นักทฤษฎีและนักปรัชญาการเมืองคนส�าคัญของศตวรรษที่	 20	 เจอร์เก็น	 ฮาร์เบอร์มาส	 น�าเสนอความแตกต่างของ

ประชาธิปไตยในเชิงปทัศถานไว้สามรูปแบบ	 (Three	Normative	Models	 of	 Democracy)	 ประกอบด้วยหนึ่งรูปแบบเสรีนิยม 

(liberal)	 ได้รับอิทธิพลมาจากจอห์น	 ล็อค	 โดยหน้าที่ส�าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยอยู่ที่การท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือปกป้อง 

ผลประโยชน์และสร้างประชาสังคมที่มีความเป็นอิสระ	อีกทั้งเป็นตัวรวบรวมและประสานความแตกต่างหลากหลายของปัจเจกบุคคล	

รูปแบบท่ีสองคือมหาชนรัฐ	(republicanism)	เน้นไปยังการสร้างผลประโยชน์ของส่วนรวม	ส่งเสริมชีวิตในทางจริยธรรมให้แก่สมาชิก

ของสังคมการเมืองและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างพลเมือง	 รูปแบบที่สามคือแนวคิดในเชิงกระบวนการ-การปรึกษาหารือ 

(proceduralist-deliberative)	 ให้น�้าหนักไปยังเรื่องกระบวนการและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการมีเวทีสาธารณะเพื่อใช้เป็นแหล่งปรึกษาหารือ	(Constellations.	Volume	1,	No	1,	1994.	1-10)
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2-26 การวิเคราะห์การเมือง

(citizens)	 พิจารณาจากประสิทธิภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	 โดยฝ่ายของมวลชนนั้นมีเพียง

การส่งเสียง	(noise)	ขณะที่พลเมืองท�าการปรึกษาหารือ	(deliberate)	มวลชนมีพฤติกรรม	(behave)	ขณะที่

พลเมืองลงมือปฏิบัติ	 (actions)	 มวลชนมีการปะทะ	 (collide)	 ส่วนพลเมืองมีการผูกมัดและแบ่งปัน 

(engage	 and	 share)48	 ประชาธิปไตยที่ด�าเนินผ่านแนวคิดในเรื่องความเป็นพลเมืองพยายามที่จะขยาย

นิยามและขอบข่ายของความเป็นพลเมืองจากเดิมที่ผูกติดอยู่กับกฎหมายและพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์	 พลเมือง

ในนิยามดังกล่าวจึงอยู่ใต้ความเป็นชาติ	ผูกติดอยู่กับการสังกัดเป็นสมาชิกของรัฐชาติ	 ชาติพันธุ์	 เชื้อชาต	ิ

ชนชั้น	 ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 จึงเป็นแนวคิดความเป็นพลเมืองในแบบแคบ	 (thin	 conception	 of	

citizenship)	 การขยายขอบเขตและพื้นที่เพื่อโอบอุ้มกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและเฉพาะตัวใน

สังคมการเมืองต่าง	ๆ	(particularities	of	identity)	จึงถูกน�าเสนอเพื่อเสริมให้ความเป็นพลเมืองขยายตัว

มากข้ึน49 

ประชาธิปไตยในรูปแบบท่ีเน้นไปยังการรวมกลุ่ม	 (associative	 democracy)	 มุ่งเน้นไปในเรื่อง

ของการสร้างองค์กร	(organizing)	มีความคิดที่เชื่อม่ันว่าการรวมกลุ่มจะเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุน

และผลักดันในเร่ืองการติดต่อส่ือสารที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ	(public	sphere)	เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้

แก่กลุ่มต่าง	ๆ	ตั้งแต่กลุ่มเล็กไปจนถึงกลุ่มใหญ่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน	ซึ่งจะมีผลสามารถดึงกลุ่มบุคคลที่เคย

ถูกกัดกัน	เคยสูญเสียสิทธ	ิ(exclusion)	ได้กลับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนทางการเมืองใหม่	(inclusion)50 

การน�าเสนอประชาธิปไตยในแบบปรึกษาหารือ	 (deliberative	 democracy)	 มีสมมติฐานว่าหากสังคม

การเมืองมีพื้นที่	 มีเวทีให้กับสมาชิกของชุมชนการเมืองมาพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด	 ความรู้ 

มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว	 (reason	 together)	 นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และ 

ชั้นเรียนทางการเมืองชั้นดีแล้ว	 (civic	 education)	 สิ่งที่เกิดตามมาคือบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ	

(trust	and	confident)	ให้ความเคารพในความแตกต่างทีเ่กดิจากความคดิเหน็	ความเชือ่รวมไปถงึอตัลกัษณ์

ที่ด�าเนินอยู่บนฐานคติทางชาติพันธุ์	ภาษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ที่จะน�าไปสู่การสร้างข้อตกลงและเกิดเป็น

นโยบายร่วมกัน51 

การที่ประชาธิปไตยสมัยใหม่ตั้งอยู่บนฐานคติเชื่อมั่นความคิดในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลของมนุษย	์

(rationality)	รวมไปถึงความรู้สึกในแบบเห็นอกเห็นใจ	เอาใจเขามาใส่ใจเราและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	

(empathy	 and	 reciprocity)	 คุณลักษณะเหล่านี้กล่าวได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดการสร้าง

พื้นที่สาธารณะขึ้นมาเพื่อรองรับเอาความแตกต่าง	 ความหลากหลายต่าง	 ๆ	ที่ปรากฏอยู่ในสังคมการเมือง 

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ	 อุดมการณ์	 เชื้อชาติ	 ชาติพันธุ์	 ศาสนาและวัฒนธรรม	ออกมาในลักษณะอนุญาตให้

ความแตกต่าง	ความหลากหลายดงักล่าวน้ีเข้ามาประชนัขนัแข่ง	ใช้พืน้ทีส่าธารณะเป็นเวทใีนการประกวดประชนั 

 

48	Benjamin	Barber.	(2003).	Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age.	Berkeley:	University	

of	California	Press.	pp.	447-451.
49	Michael	Saward. Op.cit.	pp.	402-403.	

50	Iris	Marion	Young.	Op.cit.	pp.	188-189.	

51	Michael	Walzer.	Op.cit. pp.	58-60.	
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2-27การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

เพื่อตัดสิน	(agonistic	culture)	ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายท้ังสิ้นนั้นด�าเนินอยู่บนฐานของการสนทนา	การปรึกษา 

หารือรวมไปถึงการชกัจงูในเชิงเหตุผล	ไม่ใช่การใช้อ�านาจ	ก�าลงัและความรนุแรงมาบงัคับให้เชือ่ฟังหรอืปฏิบตัิ

ตาม52	ประชาธิปไตยคือวิถีทางในการแจกจ่ายอ�านาจพร้อมทั้งใช้มันอย่างชอบธรรม	(a	way	of	allocating	

power	and	legitimating	its	use)	ประชาธิปไตยสนใจกับค�าพูดเพื่อใช้โน้มน้าวชักจูง	การใช้ทักษะในเชิง

วาทศลิป์โดยปราศการใช้ก�าลงัอ�านาจและก�าลงัทรพัย์มาบบีบงัคบั	หากจะกล่าวในอกีนยัหนึง่นัน้ประชาธปิไตย

คือการกระจายอ�านาจทางการเมืองผ่านการถกเถียงและการลงคะแนน	(arguing	and	voting)	บุคคลที่จะ

เข้าร่วมในกระบวนการสนทนา	 ถกเถียงจะต้องทิ้งอาวุธ	 ทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักดิ์ต่าง	 ๆ	 เอาไว ้

นอกห้อง53 

ข้อมูลของหน่วยงาน	Freedom	House	ช่วงต้นศตวรรษที่	20	ในฐานะ	‘Democratic	Century’	

เริ่มต้นศตวรรษรูปแบบการปกครองหลักส่วนใหญ่ของชาติต่าง	ๆ	 ในโลกจะเป็นราชาธิปไตยกับจักรวรรดิ	

แต่หลังจากความพ่ายแพ้ของนาซีการปลดแอกเป็นอิสระจากอาณานิคมและการฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่	 2	 ทั้งในญ่ีปุ่นและฝั่งยุโรป	 มีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น	 22	

ประเทศ	 หลังจากนั้นเหตุการณ์คร้ังส�าคัญอย่างการล่มสลายของอาณาจักรโซเวียตรัสเซียในช่วงก่อนสิ้น

ศตวรรษที่	 20	มีประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นจ�านวนถึง	 119	ประเทศจากทั้งหมด	192	

ประเทศ	หากพิจารณากันในระยะยาวถึงศตวรรษท่ี	 21	 อนาคตของระบอบประชาธิปไตยยังคงต้องประสบ

กับปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย	 ด้วยการมองย้อนกลับภายหลัง	 ค.ศ.	 1975	 เกิดแนวโน้มในการเปลี่ยน

ผ่านจากรฐับาลในระบอบอ�านาจนิยม	 (authoritarian	 regime)	 ไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยมีจ�านวนเพิม่มากขึน้	

แต่ในความเป็นจริงแล้วชัยชนะของแนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้น	เป็นชัยชนะที่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่	โดยที่

โลกมุสลิมและในหลายประเทศยังมีรัฐบาลในแบบเผด็จการกันอยู่54	 และถ้าจะพิจารณาลงลึกไปในเนื้อหา

ความจริงแล้วในหลายประเทศมีเพียงประชาธิปไตยที่ไม่ได้เกิดควบคู่ไปกับอุดมการเสรีนิยม	มีปรากฏอยู่ใน

กลุ่มประเทศอดีตอาณานิคมสหภาพโซเวียตรัสเซียรวมไปถึงประเทศในกลุ่มที่ก�าลังพัฒนาที่กระจายอยู่ใน

เอเซีย	 ลาตินอเมริกาและแอฟริกา	 ประเทศเหล่านี้มีลักษณะของการมีรัฐบาล	 รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

อย่างเสรี	แต่กลับไม่ให้ความส�าคัญกับหลักนิติรัฐ	(rule	of	laws)	การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล	หรือยังมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 อยู่ในสภาพของความเป็นประชาธิปไตยแต่ปราศจากหลักการเสรีนิยม	 (illiberal	

democracy)55 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.2 เรื่องที่ 2.2.2

52	Chantal	Mouffe. Op.cit. pp.	2-4	
53	Michael	Walzer. Op.cit. pp.	304-305.	
54	John	Schwarzmantal.	(2008).	Ideology and Politics.	Los	Angeles:	SAGE.	pp.	49-50.
55 Fareed	Zakaria.	(2003). The Future of Freedom.	New	York,	NY:	W.W.	Norton	&	Company.	pp.	89-100.
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2-28 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 2.3

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.3.1	ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

เรื่องท่ี	2.3.2	บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

แนวคิด
1.		 	อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนับตั้งแต่ต้นก�าเนิดในยุคกรีกโบราณคือความพยายามของ 

นักปรัชญาการเมืองและนักคิดทางการเมืองที่ต้องการรักษารูปแบบและความสัมพันธ์บน

พื้นฐานที่อธิบายถึงความชอบธรรมบนธรรมชาติที่ไม่มีความเท่าเทียมกันของมนุษย์	รวม

ไปถึงระบอบการปกครองที่ด�าเนินอยู่ในลักษณะของการเป็นองคาพยพ	เพื่อวัตถุประสงค์

ในการคงและรกัษาสถานะภาพเดิมของผูค้นในชมุชนการเมอืงไม่ให้เกดิความเปลีย่นแปลง	

เพราะเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่มาของความวุ่นวาย	 ความไม่สงบและเป็นสิ่งที่ 

ไม่ดีต่อสังคมการเมือง	 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้กลายมา

เป็นอุดมการณ์หลักที่ส�าคัญในการต้ังค�าถาม	ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างย่ิง

การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง	 ปัจจุบันอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้

ผนวกรวมกับแนวคิดในเร่ืองชาตินิยม	ชุมชนนิยมและเช้ือชาตินิยม

2.		 	การตั้งค�าถาม	ข้อสงสัยและความไม่แน่ใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง	เฉพาะ

อย่างยิ่งภายใต้รูปแบบการเปล่ียนแปลงที่มีความรุนแรงด�าเนินอยู่ในลักษณะของการ

ปฏิวัติที่ได้ท�าการรื้อท�าลายเปลี่ยนรากฐานโครงสร้างทางสังคมการเมือง	 โดยการก�าเนิด

และมาถงึของสงัคมการเมอืงใหม่จงึไม่อาจจะให้หลกัประกันและความแน่ใจว่าจะดีเทยีบ-

เท่ากบัของเดมิทีไ่ด้รอืท�าลายลงหรอืไม่	หรอือาจจะเกดิความวุน่วาย	สร้างปัญหาและความ

ยากล�าบากให้ย่ิงกว่าสังคมการเมืองเก่า	ดังในกรณีตัวอย่างของการปฏิวัติฝรั่งเศส	1789	

เกิดติดตามมาด้วยยุคแห่งความสะพึงกลัว	 และเผด็จการของนโปเลียนโปนาปาร์ต	

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมจึงมีอิทธิพลและได้รับความนิยมอันเนื่องมาจากท่าทีท่ีไม่เกิด 

ความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง	 และทัศนคติของผู้คนโดยทั่วไปในเชิงบวกต่อเรื่องของ

ความเจริญและการพัฒนา	
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2-29การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้

2.		อธิบายและวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้
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2-30 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 2.3.1  ความหมาย ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์

 อนุรักษ์นิยม

แนวคิดอนุรักษ์นิยมตั้งอยู่บนหลักการสามประการ	หน่ึง	ความเป็นประเพณีนิยม	(traditionalism)	

ที่ให้ความส�าคัญกับอดีตที่มีความเชื่อมโยงต่อเน่ืองมีอิทธิพลต่อปัจจุบัน	สองแนวคิดในเชิงกังขาคติ	(scep-

ticism)	ในลกัษณะของการต้ังข้อสงสยั	เกดิความไม่แน่ใจและการตัง้ค�าถามกับความเปลีย่นแปลงหรอืแม้แต่

ในนามของความก้าวหน้า	(progress)	ในแง่นี้แนวคิดอนุรักษ์นิยมจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

ฉับพลัน	 ด�าเนินการล้มล้างและตัดขาดจากอดีตในลักษณะของการปฏิวัติ	 แต่ยังเห็นด้วยกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปที่ละน้อย	 อยู่ในรูปของการปฏิรูป	 และประการสุดท้าย

แนวคิดอนุรักษ์นิยมให้ความส�าคัญกับความเป็นชนชั้นน�า	 (elitism)	บนฐานคติความไม่เท่าเทียมกันของ

มนษุย์	โดยพจิารณาว่าสงัคมการเมืองจะต้องถกูปกครองด้วยชนชัน้สงูทีม่พืีน้ฐานและภมูหิลงัจากชาตติระกลู	

ผ่านการอบรมและการศึกษาที่ดี	ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการเสนอระบอบการปกครองและผู้ปกครองของเพลโต	

แนวคดิอนุรกัษ์นยิมมีมาอย่างยาวนานหลายพนัปี	สามารถย้อนมองกลบัไปยงัความคิดของนกัปรชัญา

กรีกโบราณอย่างเฮราคลีตุสแห่งเอฟีซุส	 (Heraclitus	 of	 Ephesus)	 ในงานเขียนท่ียังเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน	

(fragments)	ของเฮราคลีตุสแสดงถึงจุดยืนทางสังคมการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่า	 ‘ส�าหรับข้าพเจ้า	 เพียงคน

เดยีวหากเขามคีวามโด่ดเด่นกเ็หนอืกว่าผู้คนจ�านวนหมืน่’56	การน�าเสนอสงัคมการเมอืงทีจ่ะถงึความยตุธิรรม

ของเพลโต	จะเกิดขึ้นต่อเมื่อแต่ละลงมือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองมีความถนัด	 (one	man,	one	art)	ตาม

ธรรมชาติ	(natural	inclination)	และได้รับการฝึกอบรมมา	โดยไม่ไปก้าวก่ายการท�าหน้าที่ของผู้อื่นสะท้อน

ถึงการสร้างสังคมในลักษณะขององคาพยพ	(organism)	

ต่อมาในงานเขียนของอริสโตเติล	(Aristotle)	The	Politics	กล่าวถึงธรรมชาติมนุษย์ในสถานะของ

การเป็นสัตว์การเมือง	(Man	is	a	Political	Animal./Zoon	Politicon)	ได้ให้ความส�าคัญถึงการอยู่อาศัย

ร่วมกันในชุมชนการเมือง	 (political	 community)	ที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือนครรัฐ	 (polis	 as	

telos/goal)	 เกิดขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	 การตอบสนอง

เป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีและมีความสุข	(good	life/eudaimonia)	จะต้องด�าเนินอยู่ภายใต้ชุมชนการเมือง

และเชือ่มโยงไปถงึประเภทของรูปแบบการปกครองทีด่แีละยตุธิรรม	(political	regime/constitution)	ส่วน

ใครก็ตามที่ไม่สามารถด�าเนินชีวิตภายใต้ชุมชนการเมือง	สังกัดเป็นสมาชิกของชุมชนการเมืองได้อริสโตเติล

พิจารณาว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ไม่แตกต่างไปจากสัตว์ป่า	 หรือไม่เช่นนั้นก็ด�ารงอยู่ในสถานะของการเป็น

เทพเจ้าไปเลย	 ท�าให้ในความหมายของอริสโตเติลชุมชนการเมืองจึงมีความส�าคัญในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ 

เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนบุคคลซึ่งเป็นจารีตความคิดทางการเมืองกรีกโบราณที่บุคคลเกิดมาด�าเนินชีวิตอยู่ใน

ชุมชนการเมืองหรือนครรัฐโดยปริยาย	

56	Heraclitus.	Fragments.	‘To	me	one	man	is	worth	ten	thousand	if	he	is	outstanding.’	Fragments.
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อดุมการณ์อนรุกัษ์ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที	่18	ภายหลงัจากเหตุการณ์ปฏวิตัฝิรัง่เศส	

ค.ศ. 1789	ปรากฏอยู่ในงานเขียนของบรรดาเหล่านักคิดทางการเมืองคนส�าคัญ	ๆ	อย่าง	Edmund	Burke,	

Joseph	de	Maistre,	 Bodald	 และ	Alexis	 de	Tocqueville	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของเอ็ดมันด	์

เบิร์ก	วิพากษ์การปฏิวัติฝรั่งเศสได้ท�าลายรูปแบบ	โครงสร้างและธรรมเนียมจารีตภายใต้ระบอบราชาธิปไตย	

โลกทัศน์แบบอภิชนาธิปไตย	เป็นสิ่งที่เบิร์กให้ความส�าคัญว่าเป็นสิ่งทรงคุณค่า	ขณะที่รูปแบบและโครงสร้าง

รวมไปถึงการปกครองแบบใหม่ท่ีให้ความส�าคญักบัเสรภีาพ	สทิธิ	ความเท่าเทยีมและศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์	

เน้นไปที่ปัจเจกบุคคลกลับเป็นส่ิงที่สร้างปัญหาตามมา

ปรัชญาและหลกัการทีส่�าคญัของอดุมการณ์อนุรกัษ์นิยมวางอยู่บนสมมตฐิานของความต่อเน่ืองและ

ความยาวนานของสรรพสิ่งในทางการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสถาบันทางการเมืองที่สามารถด�ารงอยู่ได้

อย่างยาวนานและมีความสืบเน่ืองย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความส�าคัญและมีความจ�าเป็น

ต่อสงัคมการเมอืงหรอืระบอบการปกครอง	เหมอืนอย่างทีน่กัวชิาการในสายอนรุกัษ์นยิมใหม่เออร์วงิ	คริสโตล	

(Irving	Kristol)	 กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	 ‘สถาบันใดก็ตามที่สามารถด�ารงอยู่ได้เป็นระยะเวลานานย่อม 

มีเหตุผลและเป้าหมายที่ติดอยู่ในตัวของมันเอง	 ตัวของสถาบัน	 จารีตประเพณีรวมไปถึงกฎหมายคือแหล่ง

รวมของภูมิปัญญา	(collective	wisdom)	เป็นประสบการณ์ที่ถูกส่งทอดผ่านกันมาอย่างยาวนานนับหลาย

ชั่วอายุคน’57	 สังคมการเมืองจึงไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่เกิดขึ้นจากการคิดประดิษฐ์ของ 

นายช่างหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างประกอบมันได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น58

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมยังไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดและค�าอธิบายถึงก�าเนิดและที่มาของสังคม

การเมืองและรัฐเองภายใต้แนวคิดสัญญาประชาคม	 (social	contract)	และแนวคิดเสรีนิยม	 (liberalism)	

บนสมมติฐานในการสร้างสังคมการเมืองที่เพียงแค่ผ่านความยินยอม	 (consent)	 ของปัจเจกบุคคลและ 

คนส่วนใหญ่	 โดยอธิบายว่าบุคคลน้ันเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและมีมาก่อนสังคมการเมือง	 และการให้ความส�าคัญ

กับบุคคลแต่ละบุคคลในฐานะปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับรัฐ	 เป็นผู้ให้ก�าเนิดรัฐรู้จักกันในฐานะของ

การเป็นสิ่งประดิษฐ์	(state	as	artificial	body)	หรือสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังจากการล้มล้างสังคมการเมือง

และระบอบการปกครองเก่าลงไป	ที่ขัดแย้งกับฝ่ายแนวคิดอนุรักษ์นิยมกลับพิจารณาว่า	สังคมการเมืองเป็น

องคาพยพ	(organism)	ตัวมันประกอบขึ้นด้วยอดีตพร้อมกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน	สถาบัน

และกระบวนการทางการเมืองพร้อมขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นมรดกตกทอดที่ได้ผ่านการปฏิบัติและเป็น

ที่ยึดถือของผู้คนในสังคมการเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่า	สังคมการเมืองจึงเป็นเรื่องของคนหลายรุ่น	(generations)	

ที่ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะคนรุ่นปัจจุบันหรือที่ยังมีชีวิตอยู่	แต่ต้องค�านึงถึงและหมายรวมถึงคนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ

ในอดตีและสมาชกิทีก่�าลงัถอืก�าเนดิและยังไม่ได้ก�าเนดิแต่จะมาเป็นสมาชิกในอนาคตทีจ่ะเป็นคนในรุน่ต่อไป	

ดังนั้นสิ่งใด	ๆ	ก็ตามที่เกิดขึ้นมาใหม่ย่อมมีผลกระทบต่อผู้คนทั้งสามรุ่น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.3 เรื่องที่ 2.3.1

57	อ้างอิงจาก	 Jerry	Z.	Muller.	 (ed.).	 (1997).	Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought 
from David Hume to the Present. Princeton:	Princeton	University	Press.	p.	5.		

58	Anthony	Quinton.	(2012).	‘Conservatism’,	in	A Companion to Contemporary Political Philosophy (2nd	ed.).	
Edited	by	Robert	E.	Goodin,	Philip	Pettit	and	Thomas	Pogge.	Oxford:	Blackwell	Publishing	Ltd.	pp.	285-286.
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เรื่องที่ 2.3.2 บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

พื้นฐานในการพิจารณาธรรมชาติของมนุษย์	 (human	nature)	ด�าเนินอยู่ภายใต้สภาวะของความ

ไม่สมบูรณ์แบบและมีความบกพร่อง	(imperfect	and	flaw)	ที่มีความแตกต่างไปจากอุดมการณ์เสรีนิยมที่

ให้มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับสิทธิและเสรีภาพ	กล่าวคือ	อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเน้นให้ความส�าคัญกับความ

ต่อเนื่องของทั้งประวัติศาสตร์	 สังคม	 ชุมชนไปจนถึงการปฏิบัติตามกรอบของความเป็นจารีตประเพณีและ

สถาบันทางสังคมการเมืองต่าง	ๆ	 เพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลัง	

และถูกใช้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน	 อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมีความเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการยึดถือปฏิบัติ	

ผู้คนในสังคมการเมืองยึดถือปฏิบัติตามกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้นย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง	

อีกทั้งยังมาจากการสะสมประสบการณ์	 ความรู้และการลองผิดลองถูกของผู้คนแต่ละรุน	 ดังนั้นการปฏิเสธ

ไปจนถึงการล้มล้างหรอืท�าลายสิง่ทีบ่รรพบรุษุและผูค้นแต่ละรุน่ได้สะสมและสร้างกนัมาจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง

และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น	 ขณะที่การสร้างสังคมการเมืองและรูปแบบการปกครองที่ถูกออกแบบภายใต้ 

หลักการของเหตุผลในทางทฤษฎีความคิดที่ดูเหมือนเป็นนามธรรม	 (rational	 abstract	 theory)	 ไม่อาจ

สร้างสังคมการเมืองและระบอบการปกครองท่ีดีให้เกิดขึ้นมาได้	

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมไม่เห็นด้วยกับการมีอยู่ของปัจเจกบุคคลภายใต้อุดมการณ์ในแบบเสรีนิยม	

(liberal	individual)	ที่ใช้ตนเองเป็นฐานหลักยืนยันการเป็นเจ้านายตนเอง	ผ่านความคิดในเชิงเหตุผลและ

การมีเจตจ�านงเสรี	(free	will)	โดยไม่เชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนต้องตกอยู่ภายใต้โครงสร้างและ

ชะตากรรมในลักษณะที่ถูกตีกรอบมาให้ล่วงหน้า	(determinism)	เป็นฐานคติที่น�าบุคคลไปสู่การปฏิเสธของ

การจัดระเบียบภายใต้ชนชั้น	(rank/hierarchy)	และไม่อยู่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบที่แต่ละส่วนของสังคม

จ�าต้องประกอบและประสานเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	(holism)	โดยที่ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดด�ารงอยู่ได้

อย่างมีอิสระหรือหากอยู่แยกออกจากส่วนใหญ่ก็ไม่สมบูรณ์	

มุมมองในลักษณะดังกล่าวของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนี้ท�าให้ไม่มีใครที่สามารถด�ารงอยู่ได  ้

โดยล�าพัง	(no	man	is	an	island)	เหมือนกับการท่ีมนุษย์จ�าเป็นต้องอยู่อาศัย	ถูกเลี้ยงดูและผ่านการอบรม

กลอมเกลาผ่านสถาบนัต่าง	ๆ	ตัง้แต่ครอบครวั	โรงเรียนและสถาบนัทางศาสนาตามล�าดับทีท่างเอ็ดมันด์	เบร์ิก

เรียกว่า	 ‘platoon’	 ซ่ึงในด้านของธรรมชาติเองนั้นสร้างให้มนุษย์มาอาศัยอยู่รวมกัน	การอยู่รวมกันน�าไปสู่

ความร่วมมือ	(association	and	cooperation)	เรียนรู้และรับรู้ปัญหาความทุกข์ยากล�าบากของเพื่อนมนุษย์

ด้วยกัน	 (sympathy)	 เกิดอ�านาจเพิ่มขึ้นพร้อมกับอ�านาจในการต่อรอง	 รังสรรค์ให้เกิดการมีชีวิตที่ดีและ

สมบูรณ์เหมือนอย่างที่อริสโตเติลเคยเขียนไว้ในหนังสือ	 The	Politics	 ถึงการมีสถาบัน	 กลุ่ม	 ชมรมจนถึง

ระดับของชุมชน	และการสังกัดเป็นสมาชิกเข้าร่วมช่วยให้เกิดการศึกษา	การอบรม	การฝึกฝน	การถ่ายทอด	

การแลกเปลี่ยน	การส่งผ่านทั้งประสบการณ์และความรู้ไปจนถึงการเรียนรู้	 เกิดคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างบุคคล	ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มนั้นได้เกิดการหลอมรวมและเปลี่ยนแปลงให้แต่ละบุคคลกลายมา
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เป็นหมู่คณะ	 เป็นสิ่งใหม่เหมือนกับที่อริสโตเติลอุปมาการรวมกลุ่มเหมือนกับการที่น้ิวแต่ละน้ิวรวมกันเป็น

มือหรือเป็นก�าปั้น	 (fist)	 เป็นอวัยวะชิ้นใหม่ท�าสิ่งท่ีแต่ละน้ิวไม่สามารถท�าได้	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีขึ้นได้เม่ือ

มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่อย่างล�าพังหรือแม้จะอยู่อาศัยกับสมาชิกของครอบครัวก็ตาม	

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมให้ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์	ประสบการณ์ความจริง	(experience)	ที่

ใช้ปฏิบัติหรือเกิดขึ้นภายใต้บริบทและเงื่อนไขของแต่ละสังคมการเมืองที่มีความแตกต่างไปจากความคิดใน

เชิงสากล	 เรื่องของสิทธิ	 (right)	 ในฐานะที่มาและความชอบธรรมของการเกิดข้ึนของสังคมการเมือง	 (po-

litical	society)	เฉพาะอย่างยิ่งจากอิทธิพลทางความคิดทางปรัชญาการเมืองของจอห์น	ล็อค	(John	Locke)	

ทีม่ผีลต่อแนวคดิเสรนิียม	อธบิายสังคมการเมืองและระบอบการปกครองมทีีม่าจากความยนิยอม	(consent)	

ผ่านการมีข้อตกลง	(agreement)	สัญญา	(covenant)	และในรูปของสัญญาประชาคม	(social	contract)	

หรือด�าเนินอยู่ในลักษณะของการประนีประนอม	การยอมรับข้อตกลงในแบบชั่วครั้งชั่วคราว	(contigency)	

จากสมาชกิ	ซึง่การเกิดขึน้ของสงัคมการเมืองสมยัใหม่ดงักล่าว	เมือ่อยูไ่ปสกัช่วงระยะหนึง่อาจเกดิการยกเลกิ

และละเมิดสัญญาข้อตกลงขึ้นมาได้	จึงไม่มีหลักประกันได้ว่าการยินยอมและตกลงเพื่อสร้างสังคมการเมือง

ใหม่ขึ้นมานั้นจะเป็นส่ิงที่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยาวนานเหมือนกับสังคมก่อนหน้าที่ถูกท�าลาย

ลงไปรวมไปถึงสังคมที่ถือก�าเนิดข้ึนมาใหม่จะเป็นสังคมการเมืองที่ดีกว่าสังคมการเมืองเก่า	

ในความคิดของนกัปรชัญาอย่างเอด็มนัด์	เบร์ิก	สงัคมการเมอืงทีเ่กดิขึน้จากรากฐานทางสทิธ	ิ(right-

based	society)	เป็นสงัคมการเมอืงทีมี่การตดัขาดจากอดีตทีมี่ความต่อเน่ืองภายใต้บรรพบรุษุ	ประวตัศิาสตร์	

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	กล่าวได้ว่าเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นในเชิงชีวภาพที่มีรากฐานความ

เป็นมาและสร้างให้เกิดความลึกซ้ึงกว่าการอ้างอิงถึงสิทธิตั้งแต่ในเรื่องของชาติพันธุ์	เชื้อชาติ	สายเลือด	ภาษา

ไปจนถึงเรื่องของความทรงจ�า	เป็นสิ่งที่ใช้ผูกมัดร้อยรัดและหลอมรวมผู้คนให้เกิดความสามัคคี	สร้างให้เกิด

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน59	 เหมือนกับที่นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษโธมัส	 ฮอบส์อุปมารัฐหรือสังคม

การเมืองสมัยใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์	(state	as	artificial	thing)	ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ	(organic)

ภายใต้อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่	 (neo-conservatism)	 เป็นอุดมการณ์ที่เป็นปฏิกิริยากับการ

ขยายตัวของเสรีนิยมประชาธิปไตย	ที่เปิดโอกาสให้มวลชนเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองมากขึ้นในนามของ

พรรคการเมอืง	สหภาพแรงงานและกระบวนการเคลือ่นไหวต่าง	ๆ	ส่งผลให้เกดิความวุน่วาย	ความไร้ระเบยีบ

และการขาดวนิยัอนัเนือ่งมาจากการใช้สทิธแิละเสรภีาพ	ประเด็นความไร้ประสทิธิภาพ	ความล่าช้าและไม่เด็ดขาด

ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

แบบรัฐสภาหรือแม้แต่วิกฤตการณ์ของประชาธิปไตยแบบตัวแทนเองที่ไม่สามารถสะท้อนและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ที่ได้ใช้สิทธิเลือกตัวแทนของตนเอง60

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.3 เรื่องที่ 2.3.2

59	Michael	Ignatieff.	(2000). The Rights Revolution. Toronto:	House	of	Anansi	Press	Limited.	p.	127.
60 Carl	Schmitt.	(1996). The Crisis of Parliamentary Democracy. Translated	by	Ellen	Kennelly.	Cambridge:	

MIT	Press.	p.	5
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ตอนที่ 2.4 

อุดมการณ์สังคมนิยม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.4	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.4.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์สังคมนิยม

เรื่องท่ี	2.4.2	 บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์สังคมนิยม

แนวคิด
1.		 	อุดมการณ์สงัคมนิยมปรากฏอยูใ่นบทสนทนา	The	Republic	และ	The	Laws	ของเพลโต

ในการน�าเสนอรูปแบบการปกครองของนครรัฐในอุดมคติ	ในลักษณะของการสร้างชุมชน

การเมืองที่เน้นในเรื่องของผู้ปกครองและชนชั้นสูงต้องไม่ถือครองเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

เนื่องจากเพลโตมองว่าทรัพย์สินนอกจากจะท�าให้ผู้น�า	ผู้ปกครองไม่อุทิศตัวให้กับสังคม

ส่วนรวมเพราะมัวแต่คิดหาช่องทางที่จะครอบครองมัน	นอกจากน้ีการแสวงหาทรัพย์สิน

ยังท�าให้เกิดการแข่งขัน	 สังคมเกิดความแตกแยกและขัดแย้ง	 การใช้ทรัพย์สินร่วมกัน 

ในลักษณะของการที่เป็นเจ้าของรวมกันช่วยให้เกิดความร่วมมือ	 ความสามัคคี	 ขณะที่

สังคมนิยมสมัยใหม่เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นมาต่อต้านแนวคิดทุนนิยมและผลผลิตของมัน

คือสังคมอุตสาหกรรม	ที่ก่อนหน้าสังคมอุตสาหกรรมได้ท�าลายและเปลี่ยนแปลงสังคม

เกษตรกรรมลง	สงัคมอตุสาหกรรมคือสังคมทีท่�าให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าในทางการผลติ

และการรังสรรค์นวัตกรรมต่าง	ๆ	แต่สงัคมอตุสาหกรรมกล้็มเหลวและสร้างปัญหาให้เกดิ

ขึ้นตามมา	 ตั้งแต่เรื่องของการกระจายทรัพยากร	 รายได้	 เกิดช่องว่างในการถือครอง

ทรัพยากรและรายได้	ความไม่เท่าเทียม	ทั้งในระดับบุคคล	ชนชั้นและระหว่างสังคมเมือง

กับสังคมชนบท	 มาจนถึงการกดข่ีขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบในทางการผลิตและ

เศรษฐกิจ

2.		 	หากความไม่เท่าเทยีมกนัยงัเป็นสิง่ทีป่รากฏอยูคู่ก่บัสงัคมการเมอืงของมนษุย์	อดุมการณ์

สังคมนิยมก็ยังเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนต้องการเพื่อใช้ตอบค�าถามและแสวงหาทางออกให้

กับปัญหาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน	สังคมนิยมให้ความส�าคัญกับความเสมอภาค	

มองว่าปัญหาความไม่เสมอภาคเกดิจากการขาดความยุติธรรมทางสงัคม	แนวคิดสงัคมนิยม

ถูกตีความและน�ามาประยุกต์ใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่	 20	 ผ่านการปฏิวัติทางการเมือง 



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

2-35การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

	 	ยกตัวอย่างในการปฏิวัติของพรรคบอลเชวิคของรัสเซียและจีนแผ่นดินใหญ่โดยประธาน

เหมา	เจ๋อตุง	และพรรคคอมมิวนิสต์	อุดมการณ์สังคมนิยมถูกน�ามาใช้ในการเปลี่ยนผ่าน

พร้อมสร้างความทันสมัยให้กับสังคมการเมืองในประเทศด้อยพัฒนา	 ท�าให้เกิดการ

วางแผนจากส่วนกลาง	รวมไปถึงการวิพากษ์เรื่องของการขูดรีด	ความได้เปรียบบนความ

สัมพันธ์ระดับนานาชาติ	ระหว่างชนช้ันสูงกับชนชั้นล่าง	ชนชั้นนายทุนกับกรรมกร

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์สังคมนิยมได้

2.		อธิบายและวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์สังคมนิยมได้
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เรื่องที่ 2.4.1  ความหมาย ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์

 สังคมนิยม

อุดมการณ์สังคมนิยมปรากฏอยู่ในบทสนทนา	The	Republic	 และ	The	 Laws	 ของเพลโตใน

การน�าเสนอรูปแบบการปกครองของนครรัฐในอุดมคติ	ในลักษณะของการสร้างชุมชนการเมืองที่เน้นในเรื่อง

ของผู้ปกครองและชนชั้นสูงต้องไม่ถือครองเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	 เนื่องจากเพลโตมองว่าตัวของทรัพย์สินที่

นอกจากจะท�าให้ผู้น�า	 ผู้ปกครองไม่อุทิศตัวให้กับสังคมส่วนรวม	 เพราะมัวแต่คิดหาช่องทางที่จะได้ครอบ-

ครองมัน	และการแสวงหาทรัพย์สินหรือการหาเลี้ยงปากท้องเป็นภารกิจหรือหน้าที่ของพ่อบ้าน	เป็นกิจกรรม

ของครัวเรือน	 (household)	 จึงไม่มีความถูกต้องและเหมาะสมหากผู้ปกครองหรือผู้น�าไปปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าว	นอกจากน้ีการแสวงหาทรัพย์สินยังท�าให้เกิดการแข่งขัน	(competition)	สังคมเกิดความแตกแยก

และขัดแย้ง	การใช้ทรัพย์สินร่วมกัน	 (share)	ไปจนถึงการมีครอบครัวและบุตรหลาน	ในลักษณะของการที่

เป็นเจ้าของรวมกันช่วยให้เกิดความร่วมมือ	ความสามัคคี	(cooperative)	ที่จะเกิดผลดีต่อชุมชนการเมือง

กล่าวได้ว่าสังคมนิยมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาต่อต้านแนวคิดทุนนิยมและผลผลิตของมันคือสังคม

อุตสาหกรรม	 ที่ก่อนหน้าสังคมอุตสาหกรรมได้ท�าลายและเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมลง	 สังคม

อุตสาหกรรมคือสังคมที่ท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางการผลิตและการรังสรรค์นวัตกรรมต่าง	 ๆ	 แต่

สังคมอุตสาหกรรมก็ล้มเหลวและสร้างปัญหาให้เกิดข้ึนตามมา	ตั้งแต่เรื่องของการกระจายทรัพยากร	รายได้	

เกิดช่องว่างในการถือครองทรัพยากรและรายได้	(income	gap)	ความไม่เท่าเทียม	(inequality)	ทั้งในระดับ

บุคคล	 ชนชั้นและระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท	มาจนถึงการกดขี่ขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบใน

ทางการผลิตและเศรษฐกิจ	 แนวคิดสังคมนิยมเสนอภาพของสังคมการเมืองในลักษณะของฐานะความเป็น

อยู่ของผู้คนที่มีความเท่าเทียมกัน	อยู่อาศัยไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ	แนวคิดสังคมนิยมมีความคิดในเรื่อง

ของทรัพย์สินส่วนตัว	(private	property)	ผ่านการกระจายและการถือครองว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างให้เกิดความไม่

เท่าเทียมและความอยุติธรรมขึ้นกับผู้คนเหมือนกับแนวคิดมาร์กซิสต์	 ท�าให้แนวคิดสังคมนิยมสามารถ 

ย้อนกลับไปไกลจนถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมแบบบุพกาล	(primitive	society)	โดยผู้คนยังไม่มี

ส�านึกในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินส่วนตัวและการเก็บสะสม	การกดขี่ขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบ

ทางเศรษฐกิจ	ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นสิ่งที่ชุมชนใช้ร่วมกัน	(common	use)	

ผลงานของนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษเซอร์โธมัส	มอร	์(Thomas	More)	กับผลงาน	‘Utopia’	

คือการโจมตีระบบการถือครองทรัพย์สินส่วนตัวและการขยายตัวของรูปแบบทางการผลิตในแบบการค้าเชิง

พาณิชย์	(commerce)61	ซึ่งอิทธิพลทางความคิดท่ีเกิดขึ้นในด้านลบต่อก�าเนิดและการครอบครองทรัพย์สิน 

 
61	Sanford	Lakoff.	(2011).	Ten Political Ideas that Have Shaped the Modern World. Lanham:	Rowman	&	

Littlefield	Publishers,	Inc.	pp.	112-115.
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ส่วนตัวถูกนักปรัชญาในช่วงแสงสว่างทางปัญญา	(Age	of	Enlightenment)	อย่างรุสโซ	เขียนผลงานที่ช่ือ	

‘Discourse	on	the	Origin	and	Basic	of	 Inequality	Among	Men’	ความเรยีงว่าด้วยก�าเนดิและพ้ืนฐาน

ของความไม่เท่าเทียมระหว่างมวลมนษุย์	เป็นผลงานทีส่่งอิทธพิลต่อแนวคดิสงัคมนยิมและการวิพากษ์สงัคม

ทุนนิยมของแนวคิดมาร์กซิสต์ในช่วงต่อมา

ในทางพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของแนวคิดสังคมนิยมเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี	 19	บน

พื้นฐานท่ีจะปฏิรูปชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม	 ที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจาก

ชนชั้นนายทุน	การยกระดับสร้างคุณภาพชีวิตผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม	(social	welfare)	เสนอรูปแบบ

การจัดการปกครองเพ่ือช่วยเหลือ	 (co-operation)	 และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนในรูปของความร่วมมือ

ภายใต้แนวคิดสหกรณ์	 หรือระบบฟารังสแตร์	 (phalansteres)	 ซึ่งเป็นความคิดของเซนต์ซีมงค์	 (Saint	

Simon)	 โรเบิร์ต	 โอเวน	 (Robert	Owen)	และชาร์ล	ฟูริเยอร์	 (Charles	Fourier)	ต่อมาได้รับความสนใจ

จากกระบวนการและสหภาพทางด้านแรงงาน	 จนสามารถสร้างข้อต่อรองทางการเมือง62	 จนสามารถพัฒนา

ไปสูส่ถาบนัหลกัทางการเมอืงในประเทศกลุม่ยโุรปตะวนัตกภายใต้การรณรงค์ต่อสูใ้นเชงิการน�าเสนอนโยบาย

และตัวแทนทางการเมืองผ่านทางพรรคการเมืองสังคมนิยม

อดุมการณ์สังคมนิยมเน้นบทบาทและหน้าทีข่องรฐัเข้ามาจดัการดแูลประชาชนผ่านทางนโยบายและ

โครงการในรูปแบบการจัดสวัสดิการ	 เพื่อจัดสรรและแจกจ่ายทรัพยากรให้ตกไปสู่ในมือความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริงและในระดับท่ีเท่าเทียมกัน	 เนื่องจากฝ่ายประชาชนเองไม่มีศักยภาพในการผลิตและ

จัดสรรทรัพยากรทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 อีกท้ังในภาคเอกชนเองหากเข้ามาท�าหน้าที่ในการจัดสรรและ

แจกจ่ายทรัพยากรมักมีแนวโน้มว่าจะมุ่งไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์และสร้างก�าไรมากกว่าการให้บริการ

ในรปูของการจดัสวสัดกิาร	ท�าให้เกดิการถอืครองและการกระจายรายได้และทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทยีมกันเกิดขึน้

ตามมา	

แนวคิดสังคมนิยมยังมุ่งเป้าหมายไปที่ความยุติธรรมทางสังคม	(social	justice)	การที่จะได้มาถึง

ความยุติธรรมจะต้องผ่านน�้ามือของรัฐอันได้แก่	 การจัดวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง	 เป็นรูปแบบของ

กรรมสิทธิร่วม	 (collectivism)	 มีเป้าหมายเพื่อท่ีจะกระจายและจัดสรรทรัพยากรเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 

ของรายได้	 เน้นไปยังการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนท่ีรูปแบบของการผลิตเพื่อการสะสมและแสวงหาผลก�าไร 

ที่ประโยชน์จะตกอยู่กับบุคคลและเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.4 เรื่องที่ 2.4.1

62	Peter	Self.	(2012).	‘Socialism’ in A Companion to Contemporary Political Philosophy	(2nd	ed.).	Edited	

by	Robert	E.	Goodin,	Philip	Pettit	and	Thomas	Pogge.	op.cit.	pp.	414-415.
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เรื่องที่ 2.4.2  บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์สังคมนิยม

หากความไม่เท่าเทียมกันยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่คู่กับสังคมการเมืองของมนุษย์	 หรือในประเด็นที ่

คนส่วนน้อยครองความได้เปรียบคนส่วนใหญ่ของสังคมอยู่	อุดมการณ์สังคมนิยมก็ยังเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คน

ต้องการเพ่ือใช้ตอบค�าถามและแสวงหาทางออกให้กับปัญหาในเร่ืองของความไม่เท่าเทียมกัน	 อุดมการณ์

สังคมนิยมจึงมีความส�าคัญและด�ารงอยู่ได้รับความนิยมในฐานะของการเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับของนโยบาย	การปฏิรูปไปจนถึงการปฏิวัติ	สังคมนิยมให้ความส�าคัญกับ

ความเสมอภาค	มองว่าปัญหาความไม่เสมอภาคเกิดจากการขาดความยุติธรรมทางสังคม	แนวคิดสังคมนิยม

ถูกน�ามาตีความและน�ามาประยุกต์ใช้จากกลุ่มและขบวนการปฏิวัติในช่วงต้นศตวรรษที่	 20	 กระจายอยู่ใน

ภมูภิาคและดินแดนต่าง	ๆ	ยกตวัอย่างท่ีส�าคัญในการปฏวิตัขิองพรรคบอลเชวคิของรสัเซยีและจีนแผ่นดนิใหญ่

โดยประธานเหมา	เจ๋อตุง	และพรรคคอมมิวนิสต	์อุดมการณ์สังคมนิยมถูกน�ามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพร้อม

สร้างความทนัสมยัให้กบัสงัคมการเมอืงในประเทศด้อยพฒันา	ท�าให้เกดิการวางแผนจากส่วนกลางรวมไปถงึ

การวิพากษ์เรื่องของการขูดรีด	 ความได้เปรียบบนความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ	 ชนชั้นสูงกับชนชันล่าง 

ชนชั้นนายทุนกับกรรมกร

อดุมการณ์สังคมนิยมพจิารณาว่าสังคมนิยมอยูใ่นสถานะขัน้ตอนหนึง่ของพฒันาการทางประวตัศิาสตร์

ของมนุษย์ชาติผ่านการต่อสู้ทางชนช้ัน	ด้วยการปฏิวัติใช้ความรุนแรงเพื่อไปสู่เป้าหมายทางประวัติศาสตร์ที่

ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว	 ในความหมายของแนวคิดมาร์กซิสต์สังคมในอุดมคติสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือ 

ระบอบคอมมิวนิสต์	ที่จะต้องผ่านระบอบสังคมนิยมไปก่อน	

สังคมนิยมจึงเป็นอุดมการณ์ที่มีข้อสงสัยและตั้งค�าถามในเรื่องของความเท่าเทียมทั้งในระดับของ

บุคคล	 เพศ	ชนชั้นทางสังคมไปจนถึงความเท่าเทียมในระดับนานาชาติ	การถือครองและกระจายทรัพยากร

ที่น�ามาสู่ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในทางสังคมเกิดการกระจายที่มีความยุติธรรม	ช่วยไม่ให้เกิดการเอารัด-

เอาเปรียบ	 ไม่เกิดช่องว่างทางสังคมหรือชนชั้นที่แตกต่างกัน	 อุดมการณ์สังคมนิยมจึงเป็นแรงขับส�าคัญใน

การเปลี่ยนแปลงและเปล่ียนผ่านทางสังคม	

การผลักดันให้เกิดนโยบายและโครงการในรูปแบบของความช่วยเหลือผ่านบทบาทและหน้าที่ของ

การเป็นรัฐสวัสดิการ	 (welfare	 state)	มีเป้าหมายเพื่อประกันความสุขสมบูรณ์ของสังคม	ประวัติศาสตร์ก็

มอบบทเรยีนด้วยว่า	ระบบทุนนยิมในตวัมนัเองมีความล้มเหลว	ข้อบกพร่อง	 (imperfections)	สร้างผลกระทบ

ภายนอก	(externalities)	และมีแนวโน้มท่ีจะบัน่ทอนความเป็นธรรมทางสงัคมในระยะยาว	เนือ่งจากทนุนิยม

โดยพื้นฐานเป็นระบบ	“มือใครยาวสาวได้สาวเอา”	และดังนั้นการใช้ระบบทุนนิยมสร้าง	“ความสุขสมบูรณ์” 

ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง	จึงต้องอาศัยกลไกเชิงสถาบันที่ได้ผลและรัฐมีบทบาทน�า	ไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาท่ี

ก�ากับตลาด	การเก็บภาษีผลกระทบภายนอกด้านลบ	อาทิ	ภาษีมลพิษ	การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและ

มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการส่งมอบ	 “บริการสาธารณะ”	 ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การศึกษา	 ระบบประกันสุขภาพ 
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บริการขนส่งมวลชน	ฯลฯ	 ซ่ึงอาจเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการภายใต้เง่ือนไขของรัฐ	 เพื่อสร้างโอกาสที่

เท่าเทียมกันให้กับประชาชน63

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.4 เรื่องที่ 2.4.2

63	สฤณี	อาชวานันทกุล	เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี	พนมยงค์.	ใน	สายธารความคิดเศรษฐศาสตร์.	สืบค้นจาก https://

www.the101.world/thoughts/pridi-economic-plan/
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ตอนที่ 2.5 

อุดมการณ์ชาตินิยม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.5	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.5.1		ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ชาตินิยม

เรื่องท่ี	2.5.2		บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ชาตินิยม

แนวคิด 
1.		 	แนวคดิชาตินยิมอาจมปีระวัตถิอืก�าเนดิในยคุอดตีเป็นระยะเวลายาวนานก่อนทีค่วามเป็น

รัฐประชาชาติสมัยใหม่	จะถือก�าเนิดข้ึนในต้นศตวรรษที่	19	อยู่ในรูปของความเป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่มีมาก่อนชาตินิยม	ภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสแนวคิดเรื่องชาติกระจาย

ตัวออกไปสู่ดินแดนและผู้คนทั่วยุโรป	 เนื่องมาจากชัยชนะเหนือดินแดนต่าง	 ๆ	 ของ 

จกัรพรรดนิโปเลยีนโบนาปาร์ต	ส�านกึในเรือ่งของชาตส่ิงผลต่อการเกิดขึน้ของกระบวนการ	

ชาตินิยม	ผู้คนได้จับอาวุธข้ึนมาต่อสู้เพื่อปลดแอกตัวเองจากเจ้าผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่

และการตกเป็นอาณานิยมเมืองขึ้นของจักรวรรดิ	บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องชาติพันธุ์

และภาษา	 ขณะที่ปรากฏการณ์การทยอยกันล่มสลายของการเมืองการปกครองในแบบ

จักรวรรดิและราชวงศ์ในช่วงต้นศตวรรษที่	20

2.		 	อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นเครื่องมือที่ผู้ปกครองและรัฐบาลนิยมหยิบมาใช้กับผู้ใต้ปกครอง

อยู่บ่อยครั้ง	 เนื่องมาจากเป็นอุดมการณ์ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทั้งในทาง

กายภาพและวัฒนธรรมของประชาชนโดยไม่ยากเย็นและเข้าใจได้ไม่ซับซ้อนมากนักเม่ือ

เปรยีบเทยีบกบัอดุมการณ์ทางการเมอืงอืน่	ๆ	การสร้างรฐัและรปูแบบการปกครองในช่วง

ต้นศตวรรษที	่20	ทีรู่จ้กักันในชือ่ของ	ระบอบเผด็จการอ�านาจนิยมแบบเบด็เสรจ็	ส่งผลถึง

ความคิดทางการเมืองในลักษณะขวาจัดที่เกิดขึ้นกับผู้อพยพที่มีส่วนผสมของทั้งแนวคิด

อนุรักษ์นิยมและชาตินิยม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.5	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์ชาตินิยมได้

2.		อธิบายและวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ชาตินิยมได้
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เรื่องที่ 2.5.1  ความหมาย ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์

 ชาตินิยม

ในฐานะผู้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ไม่อาจปฏิเสธถึงความส�าคัญของอารยธรรมกรีกโบราณในรูปของ

ความรู้และปรัชญาทางการเมืองที่ถือก�าเนิดและถูกถ่ายทอดส่งผ่านมาในแต่ละช่วงยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน	

อิทธิพลรวมทั้งแรงบันดาลใจทางการเมืองล้วนแล้วแต่เป็นหน้ีมรดกทางปัญญาและสามารถย้อนกลับไปยัง

แหล่งความรู้ด้ังเดิมที่เป็นของกรีกโบราณทั้งสิ้น	แนวคิดของเฮราคลีตุส	 แห่งเมืองเอฟีซุส	 (Heraclitus	 of	

Ephesus)	 ให้ความส�าคัญกับเร่ืองของกฎหมายในฐานะของการเป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันอีกท้ังสร้าง

ให้เกิดความยุติธรรมและสันติสุขให้กับผู้คนและสังคม64 

แนวคิดชาตินิยมอาจมีประวัติถือก�าเนิดในยุคอดีตเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่ความเป็นรัฐ

ประชาชาติสมัยใหม่	จะถือก�าเนิดข้ึนในต้นศตวรรษที่	1965	อยู่ในรูปของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาก่อน

ชาตินิยม66	 โดยแนวคิดชาตินิยมสามารถสืบค้นไปไกลถึงการเกิดขึ้นของศาสนายูดาห์ในฐานะของการเป็น

ศาสนาในเชิงเอกเทวะนิยม	(monotheism)	คัมภีร์ของศาสนายูดาห์ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมชาวฮีบรู

ซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อน	(nomad)	อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย	และให้ความส�าคัญในสถานะของการเป็นผู้คน

ที่พระเจ้าเลือกสรร	 โดยมีเป้าหมายของการสถาปนาดินแดนแห่งพันธสัญญา	 ต่อมาความเจริญรุ่งเรืองของ

อารยธรรมกรีกโบราณวางอยู่บนการแยกเผ่าพันธุ์ของตัวเองออกจากเผ่าพันธุ์อ่ืนที่ชาวกรีกใช้ชื่อว่าอนารยชน	

(barbarian)	คนแปลกหน้าที่ชาวกรีกเองไม่เข้าใจภาษาที่ชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวกรีกใช้สื่อสารกัน	นับเป็นความคิด

ในลักษณะของการอ้างอิงอยู่กับชาติพันธุ์และเชื้อชาติที่มีบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ร่วมกัน	 (tribalism)	

ส่วนอารยธรรมโรมันที่รับช่วงมาจากอารยธรรมกรีกได้สร้างแนวคิดในเรื่องพลเมืองที่ขยายออกไปสู่ดินแดน

ต่าง	ๆ	ที่กองทัพโรมันเข้าไปยึดปกครองด�าเนินควบคู่ไปกับความรักในปิตุภูมิ	 (patriotism)	เมื่อยุโรปเข้าสู่

ยุคกลางคริสต์ศาสนาได้สถาปนาความเชื่อและศรัทธาภายใต้ความเป็นคริสตชนควบคู่ไปกับการนิยามบุคคล

ที่กระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟัง	 ไม่เคารพและศรัทธาในค�าสอนของคริสตศาสนาว่าเป็นพวกนอกรีต	 (pagan)	

อย่างไรกต็ามแนวคดิความรักในปิตภุมูมิเีน้ือหาทีแ่ตกต่างไปจากอดุมการณ์ชาตนิยิม	ถกูอดุมการณ์ชาตนิยิม

หยิบยืมมาใช้ในช่วงหลัง67

64	Heraclitus.	 (The	 people	 [of	 a	 city]	 should	 fight	 for	 their	 laws	 as	 they	would	 for	 their	 city	wall.)	

(DK22B44).	
65	Hans	Kohn.	(1969).	The Ideas of Nationalism	(2nd	ed.)	Toronto:	Collier-Macmillan	Canada.	pp.	27-30.
66	Anthony	D.	Smith.	(1988).	National Identity.	Harmondsworth:	Penguin	Books.	p.	5.	
67	 David	Miller.	 (2006).	 ‘Nationalism’,	 in	The Oxford Handbook of Political Theory.	 Edited	 by	 John 

S.	Dryzek,	Bonnie	Honig	and	Anne	Phillips.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	530-534.	
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นักบวชและนักการเมืองฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่	 18	 ‘Abbe	 Sieyes’	 ในหนังสือ	 ‘What	 is	 the	

Third	 Estate	 of	 1789’	 เขียนถึงชาติว่า	 ‘เป็นสิ่งที่มาก่อนสิ่งอ่ืนใด	 คือแหล่งก�าเนิดของทุกสิ่ง	 เจตจ�านง 

ของมันคือกฎหมายเสมอ’68	ภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสแนวคิดเรื่องชาติกระจายตัวออกไปสู่ดินแดน

และผู้คนทั่วยุโรป	เนื่องมาจากชัยชนะเหนือดินแดนต่าง	ๆ	ของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ต	ส�านึกในเรื่อง

ของชาติส่งผลต่อการเกิดข้ึนของกระบวนการชาตินิยม	 ผู้คนได้จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพื่อปลดแอกตัวเองจาก

เจ้าผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่และการตกเป็นอาณานิยมเมืองขึ้นของจักรวรรดิ	บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่อง

ชาติพันธุ์และภาษา	 ขณะที่ปรากฏการณ์การทยอยกันล่มสลายของการเมืองการปกครองในแบบจักรวรรดิ

และราชวงศ์	 (empire	and	dynasty)	 เกิดจักรวรรดิส�าคัญ	ๆ	กระจายตัวปกครองดินแดนภายใต้การเป็น

อาณานิคมกินระยะเวลาหลายศตวรรษตั้งแต่ชิงของจีน	 (Qing)	 โมกุลในอินเดีย	 (Mughal)	 ซาฟาวิดของ

อิหร่าน	(Safavid)	ออตโตมาน	รัสเซียมาจนถึงแฮปเบิร์ก	(Habsburg)	ที่การปกครองมาสิ้นสุดลงในช่วงต้น

ศตววรษที่	 20	 หรือหลังจากสงครามโลกครั้งที่	 1	 สิ้นสุดลง	ผลลัพธ์และผลกระทบของการล่มสลายในรูป

แบบการปกครองที่เป็นจักรวรรดิและราชวงศ์ได้ปลดปล่อยดินแดนต่าง	ๆ	ที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ออกมา	น�าไปสูป่รากฏการณ์ทีเ่รียกว่าโลกาภวิตัน์ของลทัธชิาตนิิยม	(internationalization	of	nationalism)69 

อุดมการณ์ชาตินิยมส่งผลให้ดินแดนและผู้คนของยุโรปขัดแย้งและแตกแยก	ผลกระทบและอิทธิพลของ

อุดมการณ์ชาตินิยมยังส่งผลอย่างรุนแรงท�าให้ยุโรปเกิดสงครามโลกถึงสองครั้ง	จบลงด้วยความพยายามใน

การประนีประนอมและสมานความแตกแยกภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมผ่านการสร้างองค์กรเหนือชาติ	อย่าง

ประชาคมยุโรปและองค์การสหประชาชาติ

เบเนดิค	เอนเดอร์สัน	(Benedict	Anderson)	ให้ความหมายและนิยามความเป็นชาติและแนวคิด

ชาตินิยมว่าเป็นชุมชนจินตนาการ	 (imagined	 community)	 มีนัยของการสร้างความผูกพันและเชื่อมโยง

ผู้คนบนพื้นที่และเวลา	 โดยที่ผู้คนไม่เคยพบกัน	รู้จักกัน	อยู่ห่างไกลกันและมีชีวิตอยู่กันช่วงห้วงเวลา	หรือ

คนละมิติเวลา	 ในลักษณะของทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่	 เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่เกิดมา	 แต่ผู้คนทั้งหมดที่กล่าวมา

นั้นกลับ	 (ถูกสร้าง)	 มีความผูกพัน	ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันผ่านความเป็นชาติ	 ที่สร้างผ่านภาษา	

ดนตรี	การศึกษาชาติพันธุ์	ประวัติศาสตร์	ความทรงจ�า	อาหารและรายละเอียดทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ70	เดวิด	

มิลเลอร์	(David	Miller)	หน่ึงในนักวิชาการทางด้านแนวคิดชาตินิยมคนส�าคัญระบุถึงพื้นฐานหลักของความ

เป็นชาตินิยมสามประการ	 ได้แก่	 หนึ่งความแตกต่างของผู้คน	 เป็นความแตกต่างที่เราสามารถเห็นได้อย่าง

ชัดเจนเช่นชาวฝร่ังเศสมีความแตกต่างไปจากชาวเยอรมัน	ชาวอิหร่านมีความแตกต่างไปจากชาวออสเตรเลีย	

ความแตกต่างในประการต่อมาเป็นความแตกต่างทางด้านการสังกัดเป็นสมาชิก	(membership)	ที่ประกอบ

ด้วยสิทธิ	 พันธะและความจงรักภักดีทางการเมือง	 และประการสุดท้ายคือเรื่องของความเป็นอิสระ	ความ 

 

 

68	‘The	nation	is	prior	to	everything.	It	is	the	source	of	everything.	Its	will	is	always	legal.’	
69 C.A.	Bayly.	 (2004). The Birth of the Modern World: 1780-1914 Global Connections and Comparisons. 

Malden:	Blackwell	Publishing.	pp.	40-41.	
70	Benedict	Anderson.	Imagined	Community.		
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สามารถในการด�าเนินการและตัดสินใจเป็นของตนเองโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจหรือการควบคุมสั่งการ

จากภายนอก71

การใช้แนวคิดในเรื่องของความมีวัฒนธรรมของพลเมือง	 (civic	 culture)	 ในฐานะของการเป็น

อุดมการณ์ในการสร้างแนวคิดของความเป็นพลเมืองที่ต้องขึ้นตรงต่อรัฐชาติสมัยใหม่	 สละความจงรักภักดี	

(loyalty)	 ที่เคยมีอยู่กับเผ่า	 ชาติพันธุ์	 เชื้อชาติ	 วัฒนธรรม	ภาษา	ศาสนาและท้องถ่ินที่รู้จักกันในนามของ

วัฒนธรรมทางการเมืองในแบบคับแคบ	 (parochial	 political	 culture)	 เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นวัฒนธรรม

ของพลเมือง	เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ระหว่างรัฐชาติกับพลเมืองแทน	(citizenship)	ซึ่งเป็นการช่วย

ในการปกครองแบบรวมศูนย์อ�านาจทั้งในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	ซึ่งเป็นสิ่งที่กลับ

ย้อนไปท�าลายรากหรือพื้นฐานของความจงรักภักดีกับท้องถิ่นไป72

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.5.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.5 เรื่องที่ 2.5.1

เรื่องที่ 2.5.2  บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์ชาตินิยม

กล่าวได้ว่าอุดมการณ์ชาตินิยมเป็นเครื่องมือที่ผู้ปกครองและรัฐบาลนิยมหยิบมาใช้กับผู้ใต้ปกครอง

อยู่บ่อยครั้ง	เนื่องมาจากเป็นอุดมการณ์ที่สามารถใช้เช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ทั้งในทางกายภาพและวัฒนธรรม

ของประชาชนโดยไม่ยากเยน็และเข้าใจได้ไม่ซับซ้อนมากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอดุมการณ์ทางการเมอืงอืน่	ๆ	

ยกตัวอย่างเช่น	การสร้างพลเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐชาติแทนที่ผู้คนท่ีมีความจงรักภักดี	(loyalty)	ท่ีเคยมีอยู่กับ

เผ่า	ชาติพันธุ์	เชื้อชาติ	ศาสนาและท้องถิ่น	สิ่งที่เป็นผลเกิดขึ้นสืบเนื่องตามมาคือกระบวนการของการกันเข้า

มา	(inclusion)	ในทางตรงกันข้ามก็คือมีผู้คนส่วนหนึ่งที่ต้องถูกผลักออกไป	(exclusion)	กลายมาเป็นคน

กลุม่น้อย	(minority	group)	กลุม่คนชายขอบทีมิ่อาจเข้าถงึอ�านาจและไม่ได้รับการดแูลจากอ�านาจส่วนกลาง	

(marginal	group)	ปรากฏการณ์ดังที่ได้กล่าวมานี้คือผลผลิตของพัฒนาการของการสร้างความเป็นรัฐชาติ

สมัยใหม่ที่ท�างานไปพร้อม	ๆ	 กับอุดมการณ์ชาตินิยม	มีข้อพึงระวังไว้ว่าอุดมการณ์รักชาติ	 (patriotism) 

มีความแตกต่างไปจากความหลงชาติ	 (chauvinism)	ที่จะกลายมาเป็นพลังในการท�าลายล้างผู้อื่น	แนวคิด

ชาตนิยิมยังมพีลงัและเป็นแรงบนัดาลใจในการปลดแอกผูค้น	ชาตพินัธุแ์ละดนิแดนสูค่วามเป็นอสิระ	(eman-

cipation)	 ขณะเดียวกันอาจด�าเนินควบคู่ไปกับการแยกตนเองออกมาเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดทาง 

 

71	David	Miller.	Op.cit.	p.	530.	
72	Roger	Scruton.	(2015).	How to be a Conservative. London:	Bloomsbury.	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

2-44 การวิเคราะห์การเมือง

ศาสนจักร	 (secularization)	 ในทางกลับกันก็อาจใช้แนวคิดทางศาสนามาเป็นการสร้างให้เกิดแนวคิด

ชาตินิยมได้	ตัวอย่างเช่น	ศาสนาพราหมณ์ที่ผู้น�าอินเดียโมดีน�ามาใช้

แนวคิดที่ให้เลือกความเป็นชาติ	(elective	nationalities)	ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าสังคมการเมือง

ประกอบด้วยความหลากหลายในลักษณะของการเป็นพหุลักษณ์	 (plurality)	 ทั้งในมิติชาติพันธุ์มาจนถึง

อดุมการณ์ทางการเมอืง	โครงสร้างและรปูแบบของความเป็นรฐัชาตไิม่อนญุาตให้ความหลากหลายในลกัษณะ

ดังกล่าวด�ารงอยู่โดยไม่เข้าไปจัดการ	 แต่การเข้าไปสร้างมาตรฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในนามของ

อุดมการณ์ชาตินิยมกลับสร้างให้เกิดปัญหาและการต่อต้าน	กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งประเทศข้ึน

จากความหลากหลาย	การรวมตัวกันในนามของความเป็นเพื่อน	และเพื่อนบ้าน	อาจน�าแนวคิดในการเลือก

ความเป็นชาติมาใช้ได้	

อุดมการณ์ชาตินิยมอาจมีข้อจ�ากัดอยู่เพียงแค่ความเป็นรัฐประชาชาติสมัยใหม่	ที่วางอยู่บนพื้นฐาน

ของดินแดนและเส้นกั้นอาณาเขตท่ีชัดเจนแน่นอน	 ประกอบกับอ�านาจอธิปไตยและความจงรักภักดีของ

ประชาชนในสถานะของความเป็นพลเมือง	ที่มีอัตลักษณ์ในทางการเมืองที่แน่นอนตายตัวภายใต้กรอบของ

ความเป็นพลเมืองของรัฐประชาชาติ	ซึ่งการวิเคราะห์และการศึกษาเข้าใจผู้คนในกรอบรัฐประชาชาติสมัยใหม่

ดังกล่าวสร้างให้เกิดปัญหา	ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่จ�ากัดและคับแคบ	(parochial	perspective)	พิจารณาให้

ความส�าคัญเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนภายในรัฐชาติ	 ดังน้ันกรอบการมองและวิเคราะห์ที่

สามารถขยายใหญ่กว่าหน่วยทางการเมืองอย่างรัฐประชาชาติสมัยใหม่	ซึ่งในพัฒนาการแล้วเป็นสิ่งที่สถาปนา

ตัวเองข้ึนมาประมาณสามสี่ร้อยปีน้ีเอง	หรือเป็นผลหลังจากสนธิสัญญาเวสฟาเลีย	 (Westphalia	Treaty)	

เมื่อ	ค.ศ.	1648	การศึกษาที่ขยายตัวเกินกว่าหรือพ้นไปจากกรอบความคิดและอุดมการณ์ของรัฐประชาชาต	ิ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรม	ชาติพันธุ์	เชื้อชาติรวมไปถึงโบราณคดีที่มีพรมแดนของการศึกษาและการ

แสวงหาความรู้ในลักษณะที่ขยายใหญ่ออกไปเกินกรอบความคิดและอุดมการณ์ของรัฐประชาชาติ	เนื่องจาก

เป็นสิ่งที่มีความเก่าแก่และมีมาก่อนการเกิดรัฐประชาชาติสมัยใหม่	 อาจจะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจ 

เกิดการศึกษาปรากฏการณ์ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น73

วิกฤตโลกปัจจุบันกับการก้าวให้พ้นจากอุดมการณ์ชาตินิยม
แนวความคิดในเรื่องความเป็นสมาชิกหรือพลเมืองของโลก	 (cosmopolitanism)	 แม้ว่าจะเป็น 

แนวความคดิท่ีมคีวามเป็นมาอย่างยาวนานตัง้แต่ยคุเฮเลนนิสตกิ	(Hellenistic)	ช่วงระยะเวลาตัง้แต่ชัยชนะของ

จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ต่อนครรัฐกรีกโบราณ	มาจนถึงความตายของจักรพรรดินีคลีโอพัตราแห่งราชวงศ์-

พโตเลม	ของอียิปต์และพระสวามีมาร์ก	แอนโธนีเมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่	 1	 โดยเริ่มขึ้นที่นักปรัชญาผู้ปฏิเสธ

สังคมอย่างไดโอจีนีส	แห่งซีโนป	(Diogenes	of	Sinope)74	ผู้ได้เปล่งอมตะวาจาเม่ือถูกถามว่าท่านเดินทาง

มาจากที่ไหน	ซึ่งทางไดโอจีนีสตอบกลับไปว่า	‘ข้าพเจ้าเป็นพลเมืองของโลก’	(I	am	citizen	of	the	world)	

73	Christopher	Dawson.	(2001). Progress & Religion: An Historical Inquiry.	With	a	foreword	by	Christian	

Scott	and	introduction	by	Mary	Douglas.	Washington:	The	Catholic	University	of	America	Press.	pp.	40-45.		
74 	มีอีกช่ือเรียกหนึ่ง	‘Diogenes	of	Cynic	or	Diogenes	the	Dog’	เนื่องจากเล่ืยนแบบพฤติกรรมต่าง	ๆ	ของสุนัข
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2-45การวิเคราะห์การเมืองแนวทางอุดมการณ์ทางการเมือง

ความคดิของไอโอจนีีสได้สืบเนือ่งและพัฒนาขึน้อย่างชดัเจนรูจ้กักนัภายใต้แนวคดิและปรชัญาของกลุม่สโตอิค	

(Stoics)	 ประกาศยืนยันความเป็นพลเมืองโลก	 ที่มีความหมายเชื่อมโยงกับแนวคิดพันธะทางการเมือง 

(political	obligation)	อธิบายถึงความเป็นสมาชิกของชุมชนการเมืองในสองระดับ	คือหนึ่งในระดับของการ

เป็นสมาชกิของท้องถ่ินท้องทีท่ีแ่ต่ละคนถอืก�าเนิดมาและการเป็นสมาชกิในชมุชนระดบัทีเ่หนอืและขยายใหญ่

กว่าในฐานะของการเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมกับมวลมนุษยชาติ75

มาจนถึงสมัยใหม่การใช้แนวความคิดพลเมืองโลกมาสนับสนุนสร้างแนวคิดในเรื่องของสันติภาพ

ถาวร	 (perpetual	 peace)	 ของนักปรัชญาชาวเยอรมันอย่าง	 อิมมานูเอล	คานท์	 (Immanuelle	 Kant)	 ใน

ช่วงยุคแสงสว่างทางปัญญาของยุโรป	 (Age	of	Enlightenment)	แนวคิดความเป็นพลเมืองโลกใช้ขานรับ

กับประเด็นปัญหาที่เกิดภายใต้กรอบและโครงสร้างของความเป็นรัฐประชาชาติสมัยใหม่	 ที่มีข้อจ�ากัดและ

สร้างปัญหาภายในตัวของมันเองกับประชากร	ยกตัวอย่างเช่น	การผูกขาดและการใช้อ�านาจที่อ้างความชอบ

ธรรมภายใต้ดินแดนและกับพลเมืองของตนเองแต่กลับไปขัดแย้งและละเมิดหลักการและแนวคิดในเรื่อง

สิทธิมนุษยชน	(human	right)	ความช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรม	(humanity)	ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบคลุม

และให้ความส�าคัญกับมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงชาติพันธุ์	เชื้อชาติ	อุดมการณ์และรวม

ไปถึงอัตลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ในทางสังคมและการเมือง	 นอกจากนี้แนวคิดชาตินิยมที่ได้รับอิทธิพลของแนวคิด

ประชาธปิไตยเสรนียิม	ทีม่หีลกัการและให้ความส�าคัญกับเรือ่งของความเป็นอิสระในลักษณะของการทีดิ่นแดน

หรือรัฐประชาชาติสามารถมีความเป็นอิสระปกครองตนเอง	 โดยไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองและควบคุม

จากต่างชาติ	 กล่าวคือเป็นรัฐชาติที่มีอ�านาจอธิปไตยเป็นของตนเองโดยสมบูรณ์เด็ดขาด	 จัดเป็นอุดมการณ์

ชาตนิิยมทีถ่กูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายโดยได้รับอิทธพิลมาจากโยฮนั	กอ็ตฟรายต์	แฮรเดอร์	(Johann	Gottfried	

Herder)	นักปรัชญาแนวคิดชาตินิยมชาวเยอรมันในยุคแสงสว่างทางปัญญาถูกน�ามาใช้ในการต่อสู้เรียกร้อง

เพื่อปลดแอกประชาชนออกจากการปกครองภายใต้การตกเป็นอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยม

ขณะที่การหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ด�าเนินภายใต้กรอบระเบียบและโครงสร้าง

ของรัฐประชาชาติสมัยใหม	่กระท�าผ่านพลเมืองของตนเอง	แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้ง	การสร้างปัญหาผ่าน

การใช้อ�านาจเพ่ือสถาปนาความชอบธรรม	(legitimacy)	และน�าไปสูก่ารผูกขาดและครอบง�าในทกุส่ิงทกุอย่าง	

(monopoly	 and	 domination)	 ตั้งแต่ตัวตนทางอัตลักษณ์	 (identity)	 ไปจนถึงตัวตนในเชิงกายภาพ	

(physical	body)	การเสนอทางออกเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการผูกขาดอ�านาจของรัฐประชาชาติด้วยการ

เสนอแนวคิดในเรื่องพหุวัฒนธรรมนิยม	 (multiculturalism)76	 รวมไปถึงความพยายามในการเผชิญหน้า

กับวิกฤตการณ์ของปัญหาในเร่ืองของผู้อพยพ	 (immigration)	 ปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศวิทยา	 ซึ่งเป็นปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เรียกได้ว่าเกินความสามารถและศักยภาพของรัฐประชาชาติจะ 

 

 

75	Martha	C.	Nussbaum.	(2002).	For Love of Country. Edited	by	Joshua	Cohen	for	Boston	Review.	Boston:	

Beacon	Press.	pp.	6-7.	
76 Will	Kymlicka.	(2001).	Contemporary Political Philosophy. Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	23-25
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2-46 การวิเคราะห์การเมือง

รับมือและจัดการได้	นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับนานาชาติ	หรือ

ไม่เช่นนั้นก็ต้องก้าวไปให้พ้นจากการยึดความเป็นชาตินิยม	(post-nationalism)77

ตวัอย่างของแนวคิดชาตนิิยมเม่ือรวมตวักบัแนวคดิในเชงิขวาจดั	(extreme	right)	สร้างอดุมการณ์

แบบใหม่ที่เป็นการน�าเอาเรื่องของเชื้อชาติ	 การบูชาชาติและตัวผู้ปกครองมารวมอยู่ในที่เดียวกัน	 ในกรณี

ระบอบฟาสซิสต์ในช่วงเบนิโต	 มุโสลินี	 ของอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือในกรณีของพรรค

สังคมนิยมชาตินิยม	 (National	 Socialism)	 ของอดอลฟ์	 ฮิตเลอร์ผู้น�าของเยอรมนีในช่วงสงครามโลก 

คร้ังที่	 2	 เช่นเดียวกัน	 ได้ให้ก�าเนิดระบอบการปกครองใหม่ที่เรียกว่า	 ระบอบเผด็จการอ�านาจนิยมแบบ

เบ็ดเสร็จ	 (totalitarianism	 regime)	 ส่งผลถึงความคิดทางการเมืองในลักษณะขวาจัด	 (extreme	 right	

wing)	ที่เกิดขึ้นกับผู้อพยพ	(xenophobia)	ที่มีส่วนผสมของทั้งแนวคิดอนุรักษ์นิยมและชาตินิยม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.5.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.5.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.5 เรื่องที่ 2.5.2

77	ดังกรณีตัวอย่างของนายกรัฐมนตรีจัสติน	ทรูโด	ผู้น�าแคนาดาออกมาประกาศสนับสนุนแนวคิดหลังชาตินิยม	เนื่องจาก

พื้นฐานของแคนาดาเองประกอบขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
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ตอนที่ 2.6 

อุดมการณ์อนาธิปไตย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	2.6	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	2.6.1	ความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนาธิปไตย

เรื่องท่ี	2.6.2	บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนาธิปไตย

แนวคิด 
1.	 	แนวคิดอนาธิปไตยเกิดขึ้นจากงานเขียนของนักปรัชญาทางสังคมการเมือง	ประกอบด้วย

วิลเลี่ยม	ก็อดวิน	ปิแอร์	 โจเซฟ	พรูดอง	 ไมเคิล	 บากูนิน	 และปีเตอร์	 โครพ็อตคิน	นัก

ปรัชญาสังคมการเมืองเหล่าน้ีมีความคิดโดยรวมเน้นไปยังความสามารถในการปกครอง

ตนเองของประชาชน	ที่เกิดจากพื้นฐานของความร่วมมือและหลักการของการใช้เหตุผล	

ซึ่งเป็นธรรมชาติในด้านที่ดีของมนุษย์	 เป็นความช่วยเหลือในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

และสังคมการเมือง	ซ่ึงเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นหรือด�าเนินมาก่อนที่จะเกิดมีรัฐสมัยใหม่	แต่ภาย

หลังจากการอุบัติขึ้นของความเป็นรัฐประชาชาติสมัยใหม่	 บทบาทและหน้าท่ีของรัฐสมัย

ใหม่ได้ขยายตัวและครอบง�าอยู่เหนือทั้งระดับบุคคลไปจนถึงสังคม	มิหน�าซ�้าบทบาทและ

หน้าที่ได้สร้างให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย	ท�าให้การลดบทบาท	หน้าที่

และความรับผิดชอบของรัฐควรจะลดลงหรือจ�ากัดให้น้อยลง	 อุดมการณ์อนาธิปไตยจึง

กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

2.		 	แนวคิดอนาธิปไตยทรงอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง

หลักส�าคัญในยุคปัจจุบัน	ได้แก่	อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย	ประกอบด้วยหลักการ

ที่การเน้นให้ความส�าคัญไปเฉพาะที่บุคคลผู้มีเสรีภาพและทางเลือก	 มีความคาดหวังว่า

ปัจเจกบุคคลสามารถด�าเนินการต่าง	ๆ	อยู่ภายใต้การมีวิจารณญาณผ่านการเป็นบุคคล

ที่มีและนิยมใช้เหตุผล	และความรู้	 ที่มีความใกล้เคียงและมีความเชื่อมโยงกับแนวคิด

เสรีภาพในเชิงบวก	ที่ไม่เป็นเพียงเสรีภาพที่ปรากฏและใช้ผ่านมาทางด้านกายภาพหรือ

ร่างกายของบุคคลผู้นั้น	 ประกอบกับหลักการส�าคัญในเร่ืองของความเสมอภาค	 เน้นไป

ยังเรื่องของการได้มา	 การสะสมและการถือครองทรัพย์สินที่มีความสอดคล้องไปกับ

อุดมการณ์สังคมนิยมที่เน้นในเรื่องของการกระจายทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม	การวิพากษ์

และโจมตีรูปแบบและความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้ระบอบทุนนิยมว่าสร้างให้เกิด

ความไม่เท่าเทียม	น�ามาสู่การเอารัดเอาเปรียบ	
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	2.6	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์อนาธิปไตยได้

2.		อธิบายและวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนาธิปไตยได้
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 เรื่องที่ 2.6.1 ความหมาย ก�าเนิดและพัฒนาการของอุดมการณ์

 อนาธิปไตย

อนาธิปไตยหรือ	 ‘anarchy’	 เป็นค�าที่มาจากภาษากรีก	 ‘anarkhia’	มีความหมายตรงข้ามกับการ 

มีสิทธิอ�านาจ	 (authority)	 และสภาวะท่ีปราศจากผู้ปกครอง	 (rulers)	 ซึ่งเป็นความหมายที่มีนัยในเชิงลบ 

ต่อมาตั้งแต่หลัง	ค.ศ.	1840	นักคิดชาวฝร่ังเศส	ปิแอร์	โจเซฟ	พรุดอง	(Pierre-Joseph	Proudhon)	ได้น�า

แนวคิดอนาธิปไตย	 (anarchism)	 มาอธิบายและท�าให้เกิดนัยใหม่ทางสังคมการเมือง	 มีผลให้แนวคิด

อนาธิปไตยกลายมาเป็นแนวคิดที่มีความหมายในเชิงบวกมากขึ้น	สืบเนื่องมาจากพัฒนาการและการขยายตัว	

รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐสมัยใหม่มีเพิ่มมากข้ึน	ท�าให้เกิดการบริหารปกครองแบบรวมศูนย์อ�านาจ	จน

สยายปีกเข้ามาครอบง�าตั้งแต่ปัจเจกบุคคล	ชุมชน	องค์กร	 สมาคมและประชาสังคม	จนเกิดความพยายาม 

ที่จะจ�ากัด	 คานอ�านาจท้ังอ�านาจ	บทบาทและหน้าที่ของรัฐสมัยใหม่	 ท�าให้การตอบรับแนวคิดอนาธิปไตย 

เข้ามาประยุกต์ใช้	ในลักษณะของการปกครองในลักษณะของการจัดตั้งผ่านชุมชนและองค์กร	ให้ประชาชน

ปกครองกันเอง	 เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจจากทั้งนักคิด	แนวคิดและส่งอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวเพื่อ

จัดตั้งมวลชนของกระบวนการเสรีนิยมและสังคมนิยมที่ก�าลังขยายตัวและมีบทบาททางการเมืองในช่วง

ศตวรรษที่	 1978	 ในขณะเดียวกันเน้ือหาและหลักการของอุดมการณ์อนาธิปไตยให้น�้าหนักไปในเรื่องความ

เช่ือมั่นในเสรีภาพบนหลักการของความมีเหตุมีผลของปัจเจกบุคคลและการเรียกร้องในความยุติธรรมทาง

สังคมผ่านเร่ืองของความเท่าเทียม	มีผลให้อุดมการณ์อนาธิปไตยเข้ามามีอิทธิพลในลักษณะของการผสม

ผสานทางแนวคิดซ่ึงปรากฏภายใต้แนวคิดเสรีนิยมและสังคมนิยม79

แนวคิดอนาธิปไตยเกิดขึ้นจากงานเขียนของนักปรัชญาทางสังคมการเมือง	ประกอบด้วยวิลเลี่ยม	

ก็อดวิน	 (William	Godwin)	 ปิแอร์	 โจเซฟ	พรูดอง	 ไมเคิล	 บากูนิน	 (Michael	 Bakunin)	 และปีเตอร ์

โครพ็อตคิน	(Peter	Kropotkin)	นักปรัชญาสังคมการเมืองเหล่านี้มีความคิดโดยรวมเน้นไปยังความสามารถ

ในการปกครองตนเองของประชาชน	ที่เกิดจากพ้ืนฐานของความร่วมมือซึ่งเป็นธรรมชาติในด้านที่ดี	 ความ

ช่วยเหลือในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมการเมือง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือด�าเนินมาก่อนที่จะเกิดมีรัฐสมัยใหม่	

สังเกตได้จากงานเขียนของปีเตอร์	โครพ็อตคิน	

‘คือชื่อที่น�าไปสู่หลักการและทฤษฎีที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตและการปฏิบัติตัวของผู้คนในสังคมที่

ปราศจากรัฐบาล	 สังคมท่ีเกิดความประสานสอดคล้องโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความยินยอมต่อกฎหมาย	 

 

 

78	Colin	Ward.	(2004).	Anarchism: A very short introduction.	Oxford:	Oxford	University	Press.	p.	1.		
79	Marshall	Shatz.	 (2013).	 ‘Anarchism’.	 in	The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy. 

Edited	by	George	Klosko.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	725-726.
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หรือการเชื่อฟังผู้มีอ�านาจทางการเมือง	แต่มาจากข้อตกลงอย่างเป็นอิสระ	(free	agreements)’	ระหว่างกลุ่ม	

อาณาเขตและวิชาชีพต่าง	ๆ	ของสังคม80

ในกรณขีองวลิเลีย่ม	กอ็ดวนิปฏเิสธการมรีฐับาล	ต้องการสงัคมการเมอืงทีไ่ร้รฐั	(stateless	society)	

เขาตัดสินรัฐบาลในฐานะสิ่งชัว่ร้ายเนื่องจากมธีรรมชาตใินการใช้ก�าลงัหรือไม่กด็�าเนินการขู่เข็ญประชาชนหรือ

ผู้ใต้ปกครอง	 การมีรัฐบาลจึงเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์มิหน�าซ�้ายังท�าให้ผู้ใต้ปกครองประสบกับความทุกข์ยาก

มากกว่าความสุข	ก็อดวินมีทัศนะทางการเมืองว่าแต่ละบุคคลนั้น	เป็นผู้ที่มีเหตุผลส�านึกความรับผิดชอบชั่วดี	

(moral	self-direction)	มวีิจารณญาณสามารถตดัสนิและเลอืกสรรสิง่ตา่ง	ๆ	ให้กบัตวัเองและสังคมโดยที่รัฐ

ไม่มีความจ�าเป็นต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวและชี้แนะ	หากบุคคลปกครองเป็นนายตัวเองได้	 (autonomous)	 จะมี

ผลกระทบต่อบทบาท	สถานะและความชอบธรรมในฐานะของรัฐจะถูกกัดกร่อนและเสื่อมสลายลงไปในที่สุด	

หรือในกรณีเร่ืองของความผูกพันและพันธะทางการเมือง	(political	obligation)	ระหว่างประชาชนกับการ

เช่ือฟังและปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลต่อความชอบธรรม

และความยุติธรรมที่เกิดขึ้นมาจากการเชื่อฟังกฎหมายและปฏิบัติตามอ�านาจตลอดจนค�าสั่งของผู้ปกครอง	

ในส่วนรูปแบบที่จะเกิดขึ้นมาแทนที่ผู้ปกครองหรือรัฐบาลน้ัน	ก็อดวินเสนอความเป็นอยู่ของชุมชน

ขนาดเล็กที่สมาชิกมีความใกล้ชิดรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี	(face-to-face	community)	เพ่ือจะได้เลือก

และคัดสรรสมาชิกมาปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการออกกฎหมาย	 ด้านการบริหารปกครองและด้านพิจารณา

ตัดสินลงโทษ	ซึ่งการพิจารณาคดีหรือการลงโทษด�าเนินอยู่ภายใต้รูปแบบการประนีประนอมมากกว่าการใช้

กฎหมายและสถาบันมาบังคับจัดการ	ในส่วนเรื่องของทรัพย์สินก็อดวินเสนอให้เกิดการกระจายการถือครอง

ทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน	(equalization	of	property)	เพื่อให้การอาศัยอยู่ร่วมกันบังเกิดความยุติธรรม	

ไม่มีช่องว่างระหว่างบุคคลในการถือครองทรัพย์สิน	เพื่อช่วยไม่ให้เกิดการลักขโมยและอาชญากรรม	ก็อดวิน

เช่ือมั่นว่าหากไม่ให้ความส�าคัญกับการถือครองทรัพย์สิน	ผู้คนในสังคมก็จะไม่เน้นไปยังเรื่องของการเก็บ

สะสมทรัพย์สมบัติมาไว้เป็นของส่วนตัว	ชีวิตของผู้คนเองก็จะมีความสุขเกิดขึ้นจากความสมดุลระหว่างการ

ท�างานเพื่อเลี้ยงชีพโดยมีเวลาว่างเหลือไว้ให้กับเร่ืองของการศึกษาและเสพศิลปวัฒนธรรม	 เรียนรู้ 

ศิลปะวิทยาการต่าง	ๆ	มากข้ึน	

การให้ความส�าคัญเฉพาะปัจเจกบุคคลในขณะที่ปฏิเสธรูปแบบแนวคิดต่าง	 ๆ	ที่ปรากฏในรูปของ

การเหมารวม	ยกตัวอย่างเช่น	ค�าว่า	สังคม	เจตจ�านงทั่วไป	(general	will)	และประชาชน	ถูกทางด้านปิแอร์	

โจเซฟ	พรูดอง	นักอนาธิปไตยชาวฝรั่งเศสโจมตีว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมและเลื่อนลอยอยู่ในลักษณะ

ที่ไม่เกิดประโยชน์	 มิหน�าซ�้ายังถูกผู้ปกครองใช้กดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองในนามของส่วนรวม	

พิจารณาดูผิวเผินมันเป็นส่ิงที่ดีเน่ืองจากเกิดขึ้นจากการที่ผู ้คนได้เกิดการรวมตัวหันมาให้ความร่วมมือ	

ทัศนคติต่อการรวมตัวดังกล่าวท�าให้พรูดองได้ชื่อว่าเป็นนักอธิปไตยท่ีสุดโต่ง	(radical	anarchist)	พรูดอง

ยังให้นยิามทรัพย์สนิว่าเป็นสิง่ทีม่าจากการโจรกรรม	(property	is	theft)	ในความหมายทีท่รพัย์สนิทีแ่สวงหา

ได้มาจากดอกเบี้ยและค่าเช่าที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยม	ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนื่องจากเป็นการได้ทรัพย์สิน 

 

80	Coin	Ward.	(2004)	op.cit. p.	13.
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โดยฝ่ายเจ้าของไม่ได้ท�าการผลิตหรือตนเองต้องลงทุนลงแรงเพื่อให้เกิดผลผลิตข้ึนมา	แต่มาจากการเป็น

เจ้าของครอบครองทรัพย์สินและในรูปของที่ดิน	ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความไม่เท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม	

จงึสงัเกตได้ว่ารปูแบบและความสัมพันธ์ทางการผลติตลอดถงึการได้มาและการสะสมทรพัย์สนิในความหมาย

ของพรูดองจึงมีนัยถึงสังคมท่ีมีพื้นฐานและความสัมพันธ์ทางการผลิตในแบบเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม	

ความน่าสนใจในแนวคิดอนาธิปไตยของพรูดอง	อยู่ในส่วนแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

พรูดองเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด�าเนินอยู่ในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือกล่าวในภาษาการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือการปฏิรูป	 แต่มีประเด็นต่อมาว่าการเปล่ียนแปลงในรูปของการปฏิรูปน้ันต้อง

ริเริ่มและเกิดมาจากด้านล่างของสังคมคือต้องมาจากความตื่นตัวและริเริ่มของประชาชน	พรูดองไม่เห็นด้วย

กับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากด้านบนหรือผ่านการเมืองซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะใช้ก�าลังและความรุนแรงเข้าจัดการ

และจะจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงในแบบรุนแรงที่รู้จักกันในชื่อของการปฏิวัติ	ที่มันไม่ได้เป็นหลักประกันว่า

จะน�าไปสู่สังคมและระบอบการปกครองที่ดีและยุติธรรม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.6.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.6.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.6 เรื่องที่ 2.6.1

เรื่องที่ 2.6.2  บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ์อนาธิปไตย

ในการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางความคิดทางการเมืองทั้งจากยุคโบราณต่อเนื่องมา

จนถงึยคุใหม่	มชีือ่ของนักปรชัญาการเมืองสองคนทีว่างรากฐานให้กบัการทีม่นษุย์มคีวามจ�าเป็นต้องอยูอ่าศยั

อยู่ร่วมกันภายใต้ชุมชนการเมืองซ่ึงจะต้องมีผู้ปกครองหรือรัฐบาลเพ่ือมาดูแลจัดการเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ของการบังคับใช้อ�านาจ	ชื่อของนักปรัชญาทั้งสอง	ได้แก่	อริสโตเติลและโธมัส	ฮอบส์	ส่วนเหตุผลที่ใช้อ้างถึง

ความชอบธรรมในการมีรัฐน้ัน	ฝ่ายแรกอ้างเหตุผลในเรื่องของการมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบ	ภายใต้หน่วย

การปกครองที่เรียกว่านครรัฐ	 ส่วนฝ่ายหลังอ้างสภาวะธรรมชาติคือสภาวะที่มีแต่จะปล่อยให้ชีวิตของผู้คน

ตกอยู่ในอันตราย	ขณะที่อุดมการณ์อนาธิปไตยพยายามปฏิเสธถึงสมมติฐานและค�าอธิบายความชอบธรรม

ของการมีผู้ปกครองและรัฐบาลจากนักปรัชญาทั้งสอง	ในแง่นี้ประวัติศาสตร์ของปรัชญาและความคิดทางการ

เมืองจึงเปรียบเสมือนการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างเรื่องของอ�านาจกับเสรีภาพ	 ในลักษณะที่ฝ่ายหน่ึง

ปรากฏลดน้อยลงไป	ก็จะไปเป็นการเพิ่มระดับให้อีกฝ่ายหนึ่ง

การปกครองทีด่�าเนนิอยูภ่ายใต้กรอบของความเป็นรฐัชาตสิมัยใหม่	(modern	nation-state)	อาศัย

ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการ	ประกอบกับเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยท้ังในด้านการขนส่ง

และการสื่อสารท�าให้บทบาทและหน้าที่ของรัฐชาติสมัยใหม่ขยายออกไปครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และประชากร
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อย่างที่รัฐในยุคโบราณก่อนหน้าไม่สามารถท�าได้	 รัฐชาติสมัยใหม่ด�าเนินการทั้งการปกครองและควบคุม 

ผู้ใต้ปกครองเรียกได้ว่าเกือบทุกอณูของการมีชีวิต	 ตั้งแต่ห้องนอนไปจนถึงท้องถนน	ทั้งความคิดและ

พฤติกรรม	 (omni-potence,	 omni-presence)	 เป็นการด�าเนินชีวิตที่ล้วนแล้วแต่โดนจัดการมาจากรัฐ 

สมัยใหม่ทั้งสิ้น	 ซ่ึงอิทธิพลและมรดกทางความคิดในความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ส่วนหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า

มาจากงานเขียน	‘Leviathan’	อันทรงอิทธิพลของฮอบส์น้ันเอง

อดุมการณ์อนาธปิไตยในทางปฏบิตัไิด้มอีิทธพิลด้วยการหยบิยืมของขบวนการต่อต้านทางการเมอืง

ต่อระบอบการปกครองและผูป้กครองทีเ่ป็นเผดจ็การในหลาย	ๆ	ประเทศ	เช่น	ในช่วงสงครามกลางเมอืงสเปน	

(Spanish	Civil	War)	เพื่อใช้ต่อต้านเผด็จการนายพลฟรังโก	อุดมการณ์อนาธิปไตยกลายมาเป็นที่นิยมของ

กระบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมการเมือง	(social	movement)	ตัง้แต่การเรียกร้องความเป็นอิสระทางการเมอืง

ของกลุม่ชาตพินัธุต่์อรฐัชาตใินยโุรป	มีกรณตีวัอย่างท่ีน่าสนใจเกดิขึน้กบัดนิแดนคาตาโลเนยี	(Catalonia)	และ

แอนดาลูเซีย	(Andalusia)	เพื่อเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางที่แมดริด	หรือในกรณีของกระบวนการปัญญาชน

และนักศึกษาในการเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิต่าง	ๆ	 (civil	 right	movement)	 คร้ังใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในช่วง 

ค.ศ.	1968	เป็นต้นมา

มีประเด็นที่น่าสังเกตต่ออุดมการณ์อนาธิปไตยในเรื่องการให้ความส�าคัญของสังคมและชุมชน

ทางการเมืองเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่ารัฐหรือรัฐบาล	 ส่งผลต่อ 

ความคิดของทอม	 เพน	 (Tom	Paine)	 ปรากฏในงานเขียนชิ้นส�าคัญ	 ‘Common	Sense’	 ว่า	 ‘สังคมของ

แต่ละรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ดี	แต่รัฐบาลแม้ว่ามันจะอยู่ในรัฐที่ดีที่สุดก็ยังเป็นความช่ัวร้ายที่จ�าเป็น’81	อย่างไรก็ตาม

การน�าเสนอแนวคิดของการปกครองตนเองทั้งในระดับบุคคลและสังคมจากอุดมการณ์อนาธิปไตย	ถูกหลาย

ฝ่ายพิจารณาว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างเกินเลยไปจากความเป็นจริง	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและปฏิบัติได้ยาก	ท�าให้

อุดมการณ์อนาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ค่อนข้างมีความเลื่อนลอย	(utopia)	เสียมากกว่า	

กล่าวได้ว่าแนวคิดอนาธิปไตยทรงอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง

หลักส�าคัญในยุคปัจจุบัน	ได้แก่	อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย	ประกอบด้วยหลักการที่การเน้นให้ความ

ส�าคัญไปเฉพาะท่ีบุคคลผู้มีเสรีภาพและทางเลือก	มีความคาดหวังว่าปัจเจกบุคคลสามารถด�าเนินการต่าง	ๆ	

อยู่ภายใต้การมีวิจารณญาณ	(conscientious)	ผ่านการเป็นบุคคลที่มีและนิยมใช้เหตุผล	(rationality)	และ

ความรู้ที่มีความใกล้เคียงและมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดเสรีภาพในเชิงบวก	(positive	freedom)	ที่ไม่เป็น

เพยีงเสรีภาพทีป่รากฏและใช้ผ่านมาทางด้านกายภาพหรอืร่างกายของบคุคลผู้น้ัน	ประกอบกับหลกัการส�าคัญ

ในเร่ืองของความเสมอภาค	 เน้นไปยังเร่ืองของการได้มา	 การสะสมและการถือครองทรัพย์สินที่มีความ

สอดคล้องไปกับอุดมการณ์สังคมนิยมที่เน้นในเร่ืองของการกระจายทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม	การวิพากษ์ 

 

81	 ‘Society	 in	every	state	 is	a	blessing,	but	government	even	 in	 its	best	state	 is	but	a	necessary	evil; 

in	 its	worst	state	an	 intolerable	one;	 for	when	we	suffer,	or	are	exposed	to	 the	same	miseries	by	a	government	

which	we	might	 expect	 in	 a	 country	without	 a	 government,	 our	 calamity	 is	 heightened	by	 reflecting	 that	we 

furnish	the	means	by	which	we	suffer.	Government,	like	dress,	is	the	badge	of	lost	innocence:	the	palaces	of	kings	

are	built	on	the	ruins	of	the	bowers	of	paradise.’
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และโจมตีรูปแบบและความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้ระบอบทุนนิยมว่าสร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียม 

น�ามาสู่การเอารัดเอาเปรียบ	

การน�าเสนอแนวคิดที่เน้นไปในความมีเหตุมีผลของปัจเจกบุคคลและความเท่าเทียมกันในทางด้าน

การถือครองทรัพย์สิน	อาจเป็นจุดอ่อนของอุดมการณ์อนาธิปไตยที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของโลกแห่งความ

เป็นจริงและของผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมที่อาจไม่ถึงคุณสมบัติที่นักคิดอนาธิปไตยตั้งเป้าหมายเอาไว้	 ส่วน

ในกรณีความเท่าเทียมของผู้คนในสังคม	ด้านของเง่ือนไขและปัจจัยอาจจะต้องย้อนกลับไปยังรูปแบบและ

ความเป็นอยู่ของสังคมก่อนหน้าสังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม	คือสังคมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมที่

วางอยูบ่นพืน้ฐานจารีตประเพณี	มคีวามเรียบง่ายและความสลบัซบัซ้อนน้อยกว่า	ปัญหาน้อยกว่า	แต่ในความ

เป็นจริงก็ไม่อาจย้อนกลับไปได้หรือยากที่จะย้อนกลับไป	 จึงท�าให้อุดมการณ์อนาธิปไตยจัดเป็นอุดมการณ์

ที่มีความเป็นอุดมคติ	(utopia)	มีความสมบูรณ์แบบในทางความคิดและค�าพูดเท่านั้น

ในขณะที่โรเบิร์ต	โนซิค	(Robert	Nozick)	นักปรัชญาการเมืองสายเสรีภาพนิยม	(libertarianism)	

ความคดิของโนซคิได้รบัการยกย่องว่าเป็นจอห์น	ลอ็คในศตวรรษที	่20	ตัง้ข้อสงัเกตถึงอุดมการณ์อนาธิปไตย

ไว้อย่างน่าสนใจว่า	 เป็นแนวคิดที่ทรงพลังเนื่องจากตั้งค�าถามในเชิงกระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงพื้นฐานในการอยู่

ร่วมกันเป็นสังคมการเมือง	 ถึงการมีอยู่ของรัฐนั้นยังมีความจ�าเป็นหรือไม่	 หากมีความจ�าเป็นควรจะจ�ากัด

และก�าหนดขอบข่ายอ�านาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐไว้แค่ไหน	 เพื่อที่จะเหลือพื้นท่ีเอาไว้ให้กับ

อุดมการณ์อนาธิปไตย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.6.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.6.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.6 เรื่องที่ 2.6.2
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