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หน่วยที่ 3
การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ

วุฒิ สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)

 อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 3 
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3-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 3

การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 3.1  ประวัติศาสตร์กับการวิเคราะห์การเมือง  

 3.1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์

 3.1.2 ประวัติศาสตร์ในฐานะสาขาวิชา

ตอนที่  3.2 วิธีการทางประวัติศาสตร์

 3.2.1 หลักฐานและการใช้หลักฐาน

 3.2.2 การวิพากษ์หลักฐาน

ตอนที่  3.3 แนวพินิจทางประวัติศาสตร์

 3.3.1 ประวัติศาสตร์การเมือง

 3.3.2 ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง

 3.3.3 ประวัติศาสตร์ความคิดและความรู้สึกนึกคิด

 3.3.4 ประวัติศาสตร์ระยะยาว

แนวคิด
1.   ประวัติศาสตร์ในฐานะสาขาวิชาที่ศึกษาอดีตในมิติของเวลา คือการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ 

อย่างมีพัฒนาการและสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลามีความส�าคัญต่อ 

การวิเคราะห์การเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน

2.   วธิกีารศกึษาทางประวตัศิาสตร์ใช้หลกัฐานประเภทต่าง ๆ ในการศกึษาและมวีธิกีารจดัการ

ข้อมูลหลักฐานเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง

3.   แนวคิดประวัติศาสตร์ คือ แนวทางในการศึกษาท�าความเข้าใจและตีความอดีต ซึ่งเรียก

ว่า แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ มีด้วยกันหลายแนวคิด แนวพินิจประวัติศาสตร์การเมือง 

ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง ประวัติศาสตร์ความคิดและความรู ้สึกนึกคิด และ

ประวัติศาสตร์ระยะยาวเป็นแนวพินิจที่ส�าคัญที่สามารถน�าวิเคราะห์การเมืองได้ 
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3-3การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความส�าคัญของแนวคิดประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์การเมืองได้

2.  ประยุกต์ใช้วิธีการและแนวคิดประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การเมืองได้

3.  อธิบายแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ได้
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3-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 3.1

ประวัติศาสตร์กับการวิเคราะห์การเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 3.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 3.1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์

เรื่องท่ี 3.1.2 ประวัติศาสตร์ในฐานะสาขาวิชา  

แนวคิด
1.  ความหมายของประวัติศาสตร์ มี 2 ความหมาย ความหมายแรก หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นในอดีต ความหมายที่สอง หมายถึง การศึกษาท�าความเข้าใจอดีต การศึกษา

ท�าความเข้าใจอดีตของประวัติศาสตร์ต่างกับกิจกรรมอย่างอื่นที่มีความคิดเกี่ยวกับอดีต

ตรงทีป่ระวัตศิาสตร์ต้องการท�าความเข้าใจอดีตทัง้หมดและการตระหนักถึงความแตกต่าง

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน การถือว ่าอดีตมีคุณค่าในตัวมันเองจะท�าให้การศึกษา

ประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้

2.  ความต้องการของมนุษย์ที่จะเข้าใจและอธิบายอดีตมีมาอย่างยาวนานและเกิดขึ้นใน 

ทุกสังคม ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในกรีซโบราณเมื่อราวสองพันห้าร้อยปีก่อนเมื่อเฮโรโดตัส

คอืคนแรกทีพ่ยายามไต่สวนสบืหาความจรงิในอดีตและอธิบายเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในอดีต

อย่างเป็นเหตุเป็นผล ในยุคกลางการเขียนประวัติศาสตร์ก็เป็นการเขียนรูปแบบหน่ึง 

ที่แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงของมนุษย์ที่มีจุดเร่ิมต้นจากการสร้างของพระเจ้าสู ่

การสิ้นสุดของโลก ซึ่งส�านึกทางประวัติศาสตร์แบบคริสเตียนนี้ส่งผลต่อวิธีคิดของคน 

ต่ออดีตที่แต่ละช่วงเวลามีความส�าคัญและไม่อาจย้อนกลับคืน 

3.  เมื่ออิทธิพลของศาสนจักรถดถอยลงและเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ความสนใจเรื่อง

ทางโลกและแนวคดิมนษุยนยิม ท�าให้ความรู ้สิง่ของ หนงัสอืและเอกสารจากอดีตมคีณุค่า 

นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกับการเก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสารมากขึ้น และ

น�าเสนอมันในฐานะสิ่งท่ีมีคุณค่าโดยตัวมันเอง และจนกระทั่งในศตวรรษที่  18 

วิทยาศาสตร์พยายามหาค�าตอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ 

ประวัติศาสตร์ก็พยายามตอบค�าถามใหญ่ ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
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3-5การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

4.  แนวประวัติศาสตร์นิยมที่มองว่าอดีตมีคุณค่าในตัวมันเอง การศึกษาอดีตเพื่อท�าความ

เข้าใจอดีตอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ มีความส�าคัญ รังเกได้พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมืออย่าง

เชีย่วชาญ ประวตัศิาสตร์จึงกลายเป็นสาขาวชิาท่ามกลางศาสตร์สาขาต่าง ๆ กระน้ันค�าถาม

ทีเ่รามต่ีออดตีและค�าตอบทีไ่ด้นัน้อาจมคีวามแตกต่างและเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัจดุยนื

และความต้องการของปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 3.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ได้

2. อธิบายความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ได้
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3-6 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 3.1.1  ความหมายของประวัติศาสตร์

ค�าว่า “ประวัติศาสตร์” ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นมีด้วยกัน 2 ความหมาย ความหมาย

แรก หมายถึง อดีตที่ผ่านไปแล้ว ทุกสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะมีคนรู้เห็น หรือจะมีความสลักส�าคัญ

หรือไม่ก็ตาม หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น กับประวัติศาสตร์ในความหมายที่

สองดูจะเฉพาะเจาะจงลงไปกว่าน้ัน คือหมายถึง การจดบันทึก บอกเล่า ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดยังไม่ใช่ประวัติศาสตร์ หากจ�าเป็นที่จะต้องมีการให้คุณค่า

หรือความหมายกับมันเสยีกอ่น โดยผา่นกิจกรรมของมนษุย์อยา่งการเขียน บอกเล่า สรา้งอนุสรณ์สถาน หรือ

การศึกษาค้นคว้า จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ทั้งสองความหมายนี้มีความแตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กัน

อย่างแนบแน่น ความหมายแรก คือ วัตถุภายนอกที่ด�ารงอยู่อย่างเป็นอิสระ ในขณะที่ความหมายสอง คือ

กิจกรรมของมนุษย์ที่ให้คุณค่า หาความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมีอยู่มากมายจนพ้นวิสัยที่มนุษย์จะรับรู้ได้ ตั้งแต่ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

ไปจนถึงกิจกรรมของมนุษย์ การเมืองก็เป็นเร่ืองหนึ่งของกิจกรรมของมนุษย์ที่รวมกันเป็นสังคม ใน

ประวัติศาสตร์จึงมีเรื่องของการเมืองของมนุษย์อยู่ด้วยเช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ มากมายนับไม่ถ้วนนั้น 

กิจกรรมทางปัญญาของมนุษย์หลายอย่าง เช่น การอ่านวรรณกรรม ศึกษาเศรษฐกิจ หรือหาความหมาย 

เกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ทางการเมือง ล้วนท�ากับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตทั้งสิ้น เราไม่สามารถ

อ่านวรรณกรรมที่ยังไม่เขียนออกมาได้ หรือไม่สามารถศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยัง 

ไม่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าการกระท�าของเราดังกล่าวอาจต้องการที่จะท�านายหรือคาดคะเนอนาคตก็ตาม เส้นแบ่ง

ระหว่างกจิกรรมทางปัญญาอืน่ ๆ ทีศ่กึษาปัจจบุนั กบัประวตัศิาสตร์ทีห่มายถงึกจิกรรมทางปัญญาของมนษุย์

ที่ต้องการเข้าใจอดีตนั้น ดูจะซ้อนทับกันเพราะสิ่งท่ีเรียกว่าปัจจุบันไม่มีความตายตัว การแบ่งคร่าว ๆ ว่าเม่ือ

เวลาผ่านไปแล้วก่ีปี ๆ ดูจะเป็นการแบ่งตามอ�าเภอใจมากกว่ามาจากการให้เหตุผลที่แท้จริง

เส้นแบ่งท่ีเป็นประโยชน์กว่า มี 2 ประการด้วยกัน ประการแรก ประวัติศาสตร์เป็นความพยายาม

ท�าความเข้าใจอดตีทั้งหมด เพราะอดีตไม่สามารถแยกส่วนได ้ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ไดห้มายความวา่ประวัตศิาสตร์

จะต้องศึกษา เขียน หรือจดจ�าอดีตทั้งหมดได้ ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่หมายถึงการตระหนัก

หรือชี้ให้เห็นถึงอดีตหรือประวัติศาสตร์ที่กว้างว่าสิ่งที่เราศึกษา ในแง่นี้เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น

ระหว่างกิจกรรมทางปัญญาที่เรียกว่าประวัติศาสตร์กับกิจกรรมทางปัญญาอื่น ๆ เช่น การอ่านวรรณกรรมที่

มีเป้าหมายที่จะหาความหมายหรือความงามที่อยู่ในตัวบท โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้องออกไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น

นอกตัวบทเลยก็ได้ เช่นเดียวกับการศึกษากฎหมายหรือบทบาทของผู ้น�าทางการเมืองที่อาจจะจ�ากัด 

การท�าความเข้าใจอยู่เฉพาะสิ่งที่เราศึกษาหรือปัจจัยแวดล้อม เช่น ผลประโยชน์หรือโครงสร้างทางการเมือง 

ในทางกลับกันส�าหรับประวัติศาสตร์แล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดและ

ประวัติศาสตร์ท้ังหมด
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ประการทีส่อง คอืการตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในประวตัศิาสตร์ การอ่านวรรณกรรม

หรือกฎหมายโดยล�าพังอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต (“เพราะมันยังใช้อยู่”  

“มันเป็นที่นิยม” ฯลฯ) การมีส�านึกเรื่องเวลา ความเป็นอดีต-ปัจจุบัน คือความคิดเรื่องของความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดในกาลเวลา ยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่เพียงแต่เป็นความแตกต่างของเวลาแต่ยังมี 

ความแตกต่างในทุก ๆ เรื่องด้วย เช่น ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตและวิธีคิด และยิ่งเมื่อมี

ระยะห่างของช่วงเวลาระหว่างกันมากเท่าไหร่ความแตกต่างหรือไม่เหมือนกันย่ิงมีมากขึ้น การด�ารงอยู่ของ

สิ่ง ๆ หน่ึงเมื่อผ่านกาลเวลาย่อมมีความเปล่ียนแปลง ไม่เพียงแต่หมายถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของ

สถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงสารัตถะหรือคุณลักษณะส�าคัญ

ภายในของสิ่งนั้นด้วย เช่น เราไม่อาจทึกทักว่าครอบครัวและการปกครองระหว่างอดีตและปัจจุบันจะมีความ

เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งในอดีตในแต่ละช่วงเวลาหรือยุคสมัยจะเป็นในแบบเดียวกันเสมอไป

เส้นแบ่งทั้งสองประการนี้มาจากแนวทางหลักของการศึกษาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันที่ถือว่าอดีต 

มีคุณค่าในตัวมันเอง ซึ่งต่างจากกิจกรรมทางปัญญาและการคิดเกี่ยวกับอดีตแบบอ่ืน ๆ ที่มีแรงจูงใจทาง

สังคมมาเป็นตัวก�ากับ การให้คุณค่าแก่อดีตของวิชาประวัติศาสตร์นี้มาจากแนวคิดทางปรัชญาของเยอรมนี

ที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์นิยม” (Historicism) ที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ที่ถือว่าเราต้องเคารพความเป็น

อิสระของอดีต ยอมรับความแตกต่างของยุคสมัย หน้าที่ของนักประวัติศาสตร์คือการน�าอดีตให้กลับข้ึนมา

มีชีวิตขึ้นมาใหม่ พยายามท�าความเข้าใจวัฒนธรรม สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ภายใต้ความหมายของยุคสมัย

ของมันเอง ซึ่งการผลิกฟื้นอดีตข้ึนมาใหม่นี้จะเป็นหนทางในการเข้าใจโลกได้

การกล่าวว่าประวัตศิาสตร์มคีณุค่าในตวัมนัเอง ไม่ได้หมายความว่าการศกึษาแนวคดิประวตัศิาสตร์

จะไม่มีประโยชน์อันใดนอกจากรู้จักอดีต แต่ส�าหรับนักประวัติศาสตร์นิยมท่ีเสนอเช่นนั้นด้วยเหตุว่าการน�า

เสนอที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด และเมื่อประวัติศาสตร์ถูกน�าเสนออย่างถูกต้อง

อย่างที่มันเป็นจริงแล้วก็อาจมีประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ ไม่ว่าเป็นเรื่องของการให้มุมมองต่อการวิเคราะห์

และเปรียบเทียบ หรือพอคาดการณ์ผลลัพท์ที่อาจจะเกิดข้ึนภายภาคหน้าได้1

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 เรื่องที่ 3.1.1

1 John Tosh. (2013). The Pursuit of History. London: Roultledge. pp. 1 - 23.
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3-8 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 3.1.2  ประวัติศาสตร์ในฐานะสาขาวิชา

มนษุย์มคีวามสนใจใคร่รูอ้ดตีของตนเองมาโดยตลอด ตัง้แต่อดตีความเป็นมาของตนเอง บรรพบรุษุ 

เผ่าพันธุ์ของตน เพื่อตอบค�าถามว่าตนคือใคร ในแง่นี้ประวัติศาสตร์จึงท�าหน้าที่ในการสร้างอัตลักษณ์ของ

บุคคลและชุมชน หรือแม้กระทั่งรัฐประชาชาติในสมัยหลัง นอกจากนี้มนุษย์เรายังอยากรู้อดีตของโลกที่ตน

อยูอ่าศยัและมนษุยชาตโิดยรวมด้วย เพือ่ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลหรอืชมุชนของตนเอง

กับสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเอง อันน�าไปสู ่การก�าหนดพฤติกรรมหรือการกระท�าที่มีต่อโลกภายนอก ในแง่นี้

ประวัติศาสตร์ก็ท�าหน้าที่สร้างแบบแผนทางจริยธรรม คุณธรรม หรือแม้กระทั่งศีลธรรม (ศาสนากลุ่ม 

อับราฮัมให้ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์อย่างมาก อันสะท้อนออกมาในพระคัมภีร์เก่า) ที่เป็นเรื่องของการ

ให้คุณค่าความหมายต่อการกระท�าของบุคคล ประวัติศาสตร์แบบนี้จึงอยู่กับมนุษย์ชาติมาตั้งแต่เริ่มแรกและ

มีความสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ปรากฏผ่านต�านาน นิทานปรัมปราท่ีเล่าอดีตของชุมชนและมนุษยชาติ 

กระนั้นแม้ว่าในยุคปัจจุบันเราจะถือว่าต�านาน นิทานปรัมปราไม่ใช่ “ประวัติศาสตร์” เพราะมีเรื่องราว 

เหนือจริงและดูไม่น่าเชื่อถือ แต่หน้าที่ของประวัติศาสตร์แบบเดียวกับนิทานปรัมปราก็ไม่ได้หายไป เพราะ

ความจ�าเป็นในการมอีตัลกัษณ์และสร้างแบบแผนทางจรยิธรรมคณุธรรมของปัจเจกบคุคลและชมุชนยงัคงอยู่ 

ประวัติศาสตร์ที่ท�าหน้าที่ในลักษณะนี้ในปัจจุบันคือ “ประวัติศาสตร์ชาติ” ที่ปรากฏในแบบเรียนและโฆษณา

ของรัฐ เพื่อปลูกฝังกล่อมเกลาผู้คนในรัฐให้มีส�านึกในความเป็นชาติ “มีความรักชาติ” และมีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ เช่น เสียสละ กล้าหาญ ฯลฯ ตามแบบที่รัฐต้องการ

ถ้าเราพิจารณาจากเป้าประสงค์ของประวัติศาสตร์ที่เป็นความต้องการที่จะ “รู้” และเข้าใจอดีตเพื่อ

ตอบค�าถามอะไรบางอย่างที่เราต้องการในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียน เล่ากันมาตลอดนั้นก็เป็น

ประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง แต่กระนั้นมันก็ยังไม่เป็น “ศาสตร์” ในความหมายของกระบวนการศึกษาค้นคว้า

อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความรู้” ประวัติศาสตร์แบบที่กล่าวมาข้างต้นดูจะให้ความส�าคัญกับค�าตอบ

ทีส่�าคญักบัสงัคมร่วมสมยัมากกว่าอย่างอืน่ แม้กระทัง่ความจรงิ อย่างไรกต็ามเรากไ็ม่อาจปฏเิสธความส�าคญั

ของประวัติศาสตร์ที่ท�าหน้าที่ตอบค�าถามร่วมสมัย และการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์จ�านวนมาก

ก็มาจากแรงจูงใจที่มาจากสังคม หัวใจส�าคัญของประวัติศาสตร์จึงอยู่ที่การใช้วิธีการที่ถูกต้องในการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยมากกว่าที่จะเป็นเร่ืองของแรงจูงใจ

พัฒนาการของศาสตร์ที่เรียกว่าประวัติศาสตร์น้ันอาจจะกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของมันเริ่มต้นเม่ือเกิด

ความคิดว่าประวัติศาสตร์ต่างจากเรื่องเล่าอื่น ๆ อย่างไร เราจะเชื่อถือเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีตที่ถูกเล่าโดย

นักเล่าเรื่องได้อย่างไร ค�าถามจ�าพวกนี้เกิดขึ้นในสังคมกรีกโบราณเมื่อราว 2,500 ปีก่อน ที่เหล่านักปรัชญา

ต่างถกเถียงกันเกี่ยวกับเร่ืองของความรู้และความจริง เฮโรโดตัส (Herodotus, 484–425 BC) อยู่ท่ามกลาง

บรรยากาศทางปัญญานั้น โดยได้เขียนงานที่ท�าให้ตนเองได้ชื่อว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คนแรก หรือ “บิดา

ของประวัติศาสตร”์ คือ Histories ที่เล่าถึงสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย เพื่อหาค�าตอบว่าท�าไมสองชาติ
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3-9การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

ท�าสงครามกัน เขาไม่ได้เล่าแต่เรื่องของสงครามเท่านั้น แต่ได้เล่าความเป็นมาของอารยธรรมเปอร์เซีย และ

ดินแดนต่าง ๆ ในโลกโบราณ โดยเขาชี้ให้เห็นว่า “ชะตากรรม” หรือ “โชคชะตา” เป็นตัวก�าหนดให้เหตุการณ์

ต่าง ๆ คลี่คลาย สิ่งที่ท�าให้งานชิ้นน้ีมีความส�าคัญอย่างมากเพราะ “ประวัติศาสตร์” ของเฮโรโดตัส เป็นความ

พยายามหาค�าตอบด้วยวิธีการไต่สวน สืบสาวหาความจริง ต่างจากการเล่าเรื่องแบบเทพนิยายหรือนิทาน

ปรัมปราที่เล่าต่อ ๆ กันมา โดยส่ิงที่เขาได้ไต่สวนนั้นคือการกระท�าของมนุษย์ ผ่านการเดินทางไปยังสถานที่

ที่เคยเกิดเหตุการณ์และใช้หลักฐานในการยืนยัน ไม่เพียงเท่าน้ันเขายังแสดงถึงความพยายามวิพากษ์และ

ตีความหลักฐานด้วย

นอกจากน้ีเฮโรโดตัสไม่เพียงแต่บรรยาย แต่พยายามอธิบายการกระท�าของมนุษย์ที่กระท�าอย่างมี

เหตุผล เขาเป็นนักเขียนเกี่ยวกับอดีตคนแรกที่ถามว่า “ท�าไม” ในประวัติศาสตร์ ค�าตอบที่ได้เป็นในลักษณะ

เป็นกลไก (mechanic answer) ไม ่ใช ่ค�าตอบที่ เน ้นไปยังเป ้าหมาย (teleological answer)  

นักประวัติศาสตร์กรีกอีกคน คือ ธูซีดีดีส (Thucydides, 460–400 BC) เขียนเรื่องสงครามเช่นกันคือ  

History of the Peloponnesian War ซ่ึงเขาอยู่ร่วมเหตุการณ์และเห็นว่ามีความส�าคัญต่อกรีซทั้งหมด  

เขาจึงพยายามหาสาเหตุของสงคราม และสาเหตุของการกระท�าของบุคคล รัฐ กองทัพ ฯลฯ ที่เกิดขึ้น 

ในสงคราม การศึกษาสงครามของธูซีดีดีสไม่เพียงรู้เรื่องสงครามเท่านั้น แต่เพื่อท�าความเข้าใจธรรมชาต ิ

ของมนุษย์ด้วย ความส�าคัญของธูซีดีดีสที่ท�าให้บางทีเขาก็เป็นบิดาประวัติศาสตร์ร่วมกับเฮโรโดตัสคือ  

การเล่าเรื่องที่มีลักษณะภาววิสัยมากข้ึน ไม่เชิดชูเอเธนส์มากจนเกินไป และที่ส�าคัญคือ การวิพากษ์หลักฐาน 

ถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ แล้วจึงน�ามาเขียน2

แม้ว่าพัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์หรือวิชาประวัติหลังจากน้ันจะไม่ได้พัฒนาเจริญขึ้นเป็นเส้น

ตรง แต่การใช้เหตุผลในการหาค�าตอบและการใช้หลักฐาน การวิพากษ์ตีความหลักฐาน กลายเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการเขียนประวัติศาสตร์ แม้กระทั่งในยุคกลาง ที่ศาสนจักรและความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลส�าคัญต่อ

การสร้างความรู้ การเขียนประวัติศาสตร์ในยุคกลางรับเอาความคิดตามกรอบพระคัมภีร์ที่มองประวัติศาสตร์

อย่างเป็นเส้นตรงมาเป็นกรอบอธิบายพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ซึ่งต่อมาแม้ว่าเราจะไม่เชื่อในเส้นทาง

ประวตัศิาสตร์แบบครสิเตยีนกต็ามแต่มคีวามส�าคญัต่อวธิคีดิและการเขยีนประวตัศิาสตร์สมยัใหม่ด้วย กล่าว

คือ ในขณะที่พวกกรีก-โรมัน เช่นเดียวกับอารยธรรมอื่น ๆ ทั่วโลกมักมองประวัติศาสตร์หรือสายธารเวลา

ทั้งหมดว่าเป็นวัฏจักร ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกธรรมชาติและมนุษย์เป็นวงกลมที่หมุนย้อนมาจุด

เดิม ซึ่งถ้ามองอีกในแง่หน่ึงโลกและมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันหมุนวนย�่าอยู่กับที่ ในขณะที่ชาวคริสต์

เช่นเดียวกับชาวยิวที่มองประวัติศาสตร์อย่างมีทิศทางและมีเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบ คือจากการ

สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ของพระผู้เป็นเจ้า ไปยังการสิ้นสุดของโลกและจักรวาล การมอง

ประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์ จึงเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีความหมายและมีความเป็นสากล (หมาย

ถงึมนษุย์ทัง้หมด ไม่ใช่แค่กรีก โรมนั หรือชนเผ่า) เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีจงึมคีวามหมายต่อประวตัศิาสตร์

ทั้งหมดด้วย เช่น การเขียนประวัติศาสตร์ของคริสเตียนจะถือว่าการเกิดของพระเยซูมีความส�าคัญในฐานะ

2 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2525). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 

น. 5-27.
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3-10 การวิเคราะห์การเมือง

พระผู้ไถ่ลงมาเพ่ือให้มนุษย์รอดพ้นจากบาป หรือการเข้ารีตของจักรพรรดิคอสแตนตินที่ท�าให้เกิดคริสตจักร

และสามารถเผยแผ่ศาสนาได้ เหล่าน้ีถือว่าเป็น “จุดเปลี่ยน” ของประวัติศาสตร์3 ช่วงเวลาและยุคสมัยจึงมี

ความส�าคัญต่อวิธีคิดและการเขียนทางประวัติศาสตร์ ถ้าเราไม่มีความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่า

มีความหมายอะไรบางอย่าง ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่าเหตุการณ์อะไรส�าคัญหรือไม่ส�าคัญ หรือเป็น 

“จุดเปลี่ยน” เช่น การกล่าวถึงความส�าคัญของ “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475” หรือ “การรัฐประหาร 

2549” จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความคิดเรื่องพัฒนาการของประชาธิปไตย เช่นเดียวกับการแบ่งยุคสมัย

ต่าง ๆ ทั้งในประวัติศาสตร์หรือการแบ่งช่วงเวลาในงานวิจัยก็จะมีเหตุมีผลเมื่อเรามีกรอบคิดบางอย่าง 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่ด้วย

อย่างไรก็ตามภายใต้กรอบของศาสนาในยุคกลาง ท�าให้การเขียนประวัติศาสตร์เป็นไปเพื่อรับใช้

ศาสนจักรมากกว่าที่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องการหาความจริงเกี่ยวกับอดีตโดยทั่ว ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง

กรอบการอธิบายที่อิงอยู่กับความเช่ือทางศาสนามากกว่าที่จะเป็นเรื่องเหตุผลของมนุษย์ จนกระทั่งใน 

ยุคสมัยใหม่ตอนต้นที่เริ่มมีเสรีภาพและบรรยากาศทางภูมิปัญญาใหม่ที่ “มนุษย์” ได้กลายเป็นศูนย์กลาง

ของการศึกษาหาความรู้อีกครั้ง การเขียนประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน มีการเขียนประวัติศาสตร์ทางโลกมากขึ้น 

การกลับไปหาภูมิปัญญากรีกโรมันในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ไม่เพียงแต่ความสนใจเขียนประวัติศาสตร์ของ

ยุคคลาสสิกดังกล่าว แต่ยังรวมถึงการกลับไปค้นคว้าและศึกษาหลักฐานชั้นต้นในยุคดังกล่าวด้วย ในช่วงนี้

การสะสมของเก่า ไม่เพียงแต่วัตถุมีค่า แต่ยังรวมถึงหนังสือและเอกสารจึงมีความส�าคัญ และยิ่งไปกว่านั้น

การตรวจสอบว่าของสิ่งน้ัน หรือเอกสารน้ันเป็นของแท้ยังมีความส�าคัญอย่างมากด้วย วัลลา (Lorenzo 

Valla, 1407-1457) นักนิรุกติศาสตร์ได้ท�าการตรวจสอบเอกสาร Donation of Constantine ว่าเป็นของ

ปลอมถูกเขียนขึ้นในภายหลัง การเก็บรวมรวบและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ได้กลายเป็นรากฐานส�าคัญ

ของการท�างานของนักประวัติศาสตร์ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกให้ความส�าคัญมากกว่าการใช้ภาษาและโวหาร  

การใช้และตรวจสอบหลักฐานกลายเป็นหัวใจหลักของการยืนยันความจริงในงานเขียนประวัติศาสตร์4

ในยุคสมัยใหม่ตอนต้นนี้นอกจากวิชาประวัติศาสตร์เริ่มที่จะมีการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการกับ

หลักฐานแล้ว การศึกษากรีกโรมันและเอกสารช้ันต้น ยังท�าให้พบว่าคนในอดีตคิดและท�าสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือน

กับในปัจจุบัน (time distance) และความช่ืนชมอดีตว่ามีคุณค่าในตัวมันเองที่ให้การศึกษาประวัติศาสตร์

มีคุณค่าที่เป็นอิสระจากการเป็นเพียงแค่เครื่องมือทางศีลธรรมและการปกครอง แต่ล�าพังการศึกษาค้นคว้า

เรื่องราวในอดีตและเขียนเล่ามันออกมาก็เป็นเรื่อง “เบ็ดเตล็ด” หรือเกร็ดประวัติศาสตร์ ที่ดูจะมีความส�าคัญ

ไม่มากเมื่อเทียบกับศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เริ่มเกิดข้ึนในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เช่น ปรัชญา 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่ต้องการหากฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความเป็นมนุษย์

ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนั้นประวัติศาสตร์ ถ้าจะเป็นสาขาวิชาหนึ่ง จึงถูกเรียกร้องให้ตอบค�าถามมากกว่า 

รายละเอียดของเหตุการณ์ตามล�าดับเวลา ต ้องตอบค�าถามเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย ์ด ้วย  

นักประวัติศาสตร์ที่ท�างานในลักษณะนี้ท่ีส�าคัญ ได้แก่ กิบบอน (Edward Gibbon, 1737-1794) ที่เขียน 

3 เพิ่งอ้าง. น. 48-74.
4 จอห์น เอช อาร์โนลด์. (2549). ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. น. 53-59.
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3-11การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

History of the decline and fall of the Roman Empire ที่รับและรวมเอาแนวการเขียนประวัติศาสตร์

ที่ผ่านมา ได้แก่ การค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานตามแนวทางนักศึกษาค้นคว้าเรื่องโบราณ (Antiquarian) 

และการเขียนเรียบเรียงอย่างมีวาทศิลป์แบบซิเซโร รวมเข้ากับความพยายามที่ตอบค�าถามในเชิงปรัชญาที่ได้

จากความเสื่อมและล่มสลายของจักรวรรดิโรมันด้วย กิบบอนยังมีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์อีกประการ

หนึ่งคือการเป็นนักประวัติศาสตร์อาชีพ ที่ก่อนหน้าน้ันนักประวัติศาสตร์คือนักเขียนและนักปราชญ์ที่เขียน

และมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน5

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นักปรัชญาเยอรมันส�านักประวัติศาสตร์นิยมให้ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์ 

เสนอว่าการจะเข้าใจประวัติศาสตร์ หรืออดีตน้ันจะต้องศึกษาหลักฐานอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของเหตุการณ์ นักประวัติศาสตร์เยอรมันที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อการก�าเนิดของวิชา

ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็น สาขาวิชา (discipline) หนึ่ง คือ รังเก (Leopold von Ranke, 1795–1886BC) 

ไม่เพียงแต่เขาในฐานะนักวิชาการ ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน ที่เท่ากับการมีสาขาวิชาและบัณฑิต

ที่ได้รับการฝึกฝนให้ท�าอาชีพเป็นนักประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือแนวคิดในการท�างานทาง

ประวัติศาสตร์ หรือระเบียบวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ท่ีเน้นการใช้ข้อมูลและการค้นคว้าหลักฐานช้ันต้น

ในหอจดหมายเหตุ การตรวจสอบหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริง (fact) โดยรังเกมองว่าในแต่ละยุคสมัยมีความ

เฉพาะของตัวเอง การศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องศึกษายุคสมัยต่าง ๆ ภายใต้บริบทของยุคสมัยน้ัน ๆ โดย

ไม่เอาวิธีคิดในปัจจุบันหรือยุคต่อมาเป็นตัวตัดสิน แม้ว่าในแต่ละยุคสมัยจะมีความคิดช้ีน�าบางอย่างอยู่ แต่

รังเกปฏิเสธเส้นทางพัฒนาการของประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ยุคสมัยต่าง ๆ มีความ

เท่าเทยีมกนั ไม่สามารถบอกได้ว่ามคีวามก้าวหน้าหรอืพฒันาขึน้แต่อย่างใด วธิกีารของรงัเกได้กลายเป็นแบบ

มาตรฐานของการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ของเยอรมนีและโดยทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนที ่

รังเกท่ีว่า ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในอดีต โดยการน�าเสนอข้อเท็จจริงที่ท�าให ้

นักประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนและรับการฝึกฝนมาถือว่าศาสตร์ของตนเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง และแยกขาด

จากกรอบการเล่าเรื่องซ่ึงเกี่ยวโยงกับวรรณกรรม 

อย่างไรก็ตามการเน้นที่ค�าขวัญ “wie es eigentlich gewesen” (หรือ “what actually  

happened”) ของรังเกมากกว่าแง่มุมอื่น ๆ (ทางปรัชญา) ที่เขาเสนอ คือการให้ความส�าคัญกับเครื่องมือ หรือ

ระเบียบวิธีการในฐานะที่เป็นส่วนส�าคัญของการเป็นสาขาวิชา อาจจะยังไม่พอส�าหรับการสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันท่ีคาดหวังว่าจะต้อง “ประวัติศาสตร์นิพนธ์” หรือการเขียนทางประวัติศาสตร์สมัย

ใหม่นั้นจะต้องตอบโจทย์ท่ีมากกว่านั้น นักประวัติศาสตร์คนส�าคัญอย่าง อี.เอช. คาร์ (E.H. Carr, 1982-

1982BC) กล่าวว่าการค้นคว้าที่ละเอียดลออและการตรวจสอบหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

เป็นเงื่อนไขส�าคัญของการเป็นนักประวัติศาสตร์ แต่เพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะล�าพังข้อเท็จจริงท่ีได้ก็

แสดงให้เห็นเพียงแค่บอกว่าบางสิ่งเกิดขึ้นในอดีต แต่ข้อเท็จจริงจะกลายเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็

ต่อเมื่อถูกน�ามาใช้สนับสนุนข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การพยายามมองหาพลังทางประวัติศาสตร์

ที่ใหญ่กว่าเหตุผลและการกระท�าของบุคคล เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม 

5 เพิ่งอ้าง. น. 69-72.
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3-12 การวิเคราะห์การเมือง

การก่อตัวและความขัดแย้งทางชนชั้น เป็นต้น เม่ือถึงตรงน้ี ตามข้อเสนอของคาร์ นักประวัติศาสตร์อาจจะ

ต้องมองหากรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อใช้ในการอธิบาย6

ข้อเสนอของคาร์ข้างต้นมีความส�าคัญต่อวงการประวัติศาสตร์ในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมา ท�าให ้

นักประวัติศาสตร์ตระหนักถึงอัตวิสัยและภาระหน้าที่ของประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต พร้อม ๆ 

ไปกับการท�าให้ประวัติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ กระนั้นทุกวันนี้ นักประวัติศาสตร์จะไม่ได้เขียน

ประวัติศาสตร์ที่ตอบโจทย์ที่คาร์เสนอมาข้างต้นแล้วก็ตาม แต่การเขียนประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยัง 

ภาพที่ใหญ่กว่า หรือประวัติศาสตร์ที่ใหญ่กว่าเรื่องที่ตนเองศึกษายังมีความจ�าเป็นและการใช้มุมมอง แนวคิด

ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อเสนอหรือท�าการอธิบายความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นแนวทางการศึกษาที่ส�าคัญ

ของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันอยู่

เมื่อได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตร์และแนวคิดเก่ียวกับความเป็นสาขาวิชา

ของประวัติศาสตร์ ที่กล่าวได้ว่าแบ่งออกเป็นส่วนของเครื่องมือในการค้นหาข้อเท็จจริงและส่วนของการสร้าง

ค�าอธิบายทางประวัติศาสตร์ ในตอนถัดไปจะได้กล่าวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์และแนวพินิจทาง

ประวัติศาสตร์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 เรื่องที่ 3.1.2

6 ดู อี.เอช. คาร์. (2543). ประวัติศาสตร์คืออะไร. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
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3-13การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

ตอนที่ 3.2

วิธีการทางประวัติศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 3.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 3.2.1 หลักฐานและการใช้หลักฐาน

เรื่องท่ี 3.2.2 การวิพากษ์หลักฐาน  

แนวคิด
1.  ในการวิเคราะห์การเมืองในมิติต่าง ๆ เราจ�าเป็นต้องอาศัยข้อหลักฐานเพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์และสนับสนุนข้อเสนอของเรา เรื่องของหลักฐานและวิธีการจัดการหลักฐานเป็น

แนวคิดและทักษะพื้นฐานส�าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือและ

สามารถสกัดเอา “ข้อเท็จจริง” ออกมาได้นั้นเป็นรากฐานส�าคัญของการท�าวิจัย ถ้าเราได้

ข้อมูลที่เป็นจริงแล้ว การวิเคราะห์ของเราภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ก็จะมีความ

ถูกต้องน่าเชื่อถือตามไปด้วย ในทางกลับกันถึงแม้ว่าเราจะใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในการ

วิเคราะห์ หรือ “เครื่องมือ” ในการวิเคราะห์แต่ถ้าได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะท�าให้งานของ

เราไม่มีความน่าเชื่อถือ ร่องรอยของการกระท�าของมนุษย์ ที่เราในปัจจุบันน�าขึ้นมาศึกษา

เพื่อท�าความเข้าใจอดีตหรือตอบค�าถามที่เรามีต่ออดีต เราสามารถจ�าแนกประเภทของ

หลักฐาน โดยอาจแบ่งได้ใน 2 ลักษณะ คือ การแบ่งประเภทหลักฐานตามลักษณะ

ภายนอกของหลักฐาน และการแบ่งประเภทตามข้อสนเทศของหลักฐาน การจ�าแนกตาม

ลักษณะภายนอกของหลักฐาน มี 2 ประเภท คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การจ�าแนกตามข้อสนเทศของหลักฐาน แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท หลักฐานชั้นต้น คือ หลักฐานที่ถูกจัดท�าขึ้นร่วมสมัย และหลักฐานชั้นรอง คือ

ข้อมูลหลักฐานที่ถูกจัดท�าขึ้นภายหลัง ที่โดยทั่วไปหลักฐานชั้นต้นมักมีน�้าหนักความน่า

เช่ือถือมากกว่าหลักฐานช้ันรองท่ีถูกสร้างขึ้นภายหลัง



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

3-14 การวิเคราะห์การเมือง

2.  การวิพากษ์หลักฐาน คือวิธีการเพื่อให้เราได้ข้อสนเทศและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อ

สนเทศ แบ่งเป็น การวิพากษ์ภายนอก และการวิพากษ์ภายใน การวิพากษ์ภายนอก คือ 

การตรวจสอบความแท้ของหลักฐาน ด้วยการพิจารณาตัวหลักฐานอย่างละเอียดโดยยัง

ไม่เข้าไปพิจารณาเนื้อหาว่า ผู้แต่ง สถานที่และเวลาที่ถูกเขียนขึ้นเป็นจริงตามที่ปรากฏใน

หลักฐานนั้น ๆ หรือไม่ การวิพากษ์ภายใน แบ่งเป็น การตีความเนื้อหาที่ปรากฏในหลัก

ฐานเพื่อให้ได้ความหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อสนเทศที่เราสามารถจะน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ โดยมีในระดับการตีความให้ได้ความหมายตามตัวอักษร และการตีความ 

เพื่อให้ได้ความหมายที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในหลักฐาน และการประเมินคุณค่าข้อสนเทศ คือ 

การประเมินว่าเนื้อหาในหลักฐานมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ สามารถจ�าแนกแยกแยะ 

ข้อสนเทศในหลักฐานว่าข้อสนเทศไหนจริง หรือคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 3.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายการประเภทต่าง ๆ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

2. อธิบายวิธีการวิพากษ์หลักฐานได้
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เรื่องที่ 3.2.1  หลักฐานและการใช้หลักฐาน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยของการกระท�าของมนุษย์ ท่ีในปัจจุบันน�าขึ้นมาศึกษาเพื่อ

ท�าความเข้าใจอดีตหรือตอบค�าถามที่เรามีต่ออดีต หากกล่าวให้สอดคล้องกับประเด็นของเรา ตรงนี้คือ 

การวิเคราะห์การเมือง หลักฐานคือสิ่งที่จะเป็นวัตถุดิบในการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงค�าตอบของค�าถามที่เรา

ตั้งขึ้น ซึ่งหลักฐานก็มีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับโจทย์หรือค�าถามที่เราตั้งขึ้น การจะบอกได้ว่าอะไรคือ

หลักฐานส�าหรับการศึกษานั้นก็สัมพันธ์กับค�าถามการวิจัยว่าเราต้องการศึกษาหรือวิเคราะห์เรื่องอะไร แต่เรา

พอที่จะจ�าแนกหลักฐานเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้ โดยการ

จ�าแนกประเภทของหลกัฐานเราอาจแบ่งได้ในสองลักษณะ คอื การแบ่งประเภทหลกัฐานตามลกัษณะภายนอก

ของหลักฐาน และการแบ่งประเภทตามข้อสนเทศของหลักฐาน

1.	 การจ�าแนกตามลักษณะภายนอกของหลักฐาน

การจ�าแนกแบบนี้มีประโยชน์เพื่อท�าให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ของแหล่งข้อมูลที่จะเราจะท�าการ

ค้นคว้าหาหลักฐาน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและปริมาณของข้อมูลหลักฐานที่เราจ�าต้องท�าการ

ค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ของเรา การจ�าแนกตามลักษณะภายนอกของหลักฐานอาจ

แบ่งประเภทของหลักฐานเป็นสองประเภทหลัก คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ หลักฐานที่ไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงในแต่ละประเภทจะแบ่งได้เป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีก 

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เอกสารราชการหรือเอกสารทางการปกครอง บันทึก 

และจดหมายส่วนตัว หนังสือ หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม โฆษณา เป็นต้น

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และ 

ค�าบอกเล่า7

2.	 การจ�าแนกตามข้อสนเทศของหลักฐาน

หลักฐานชั้นต้น คือ หลักฐานที่ถูกจัดท�าขึ้นร่วมสมัย ถูกบันทึกไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือรู้

เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง โดยเราน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาของเราโดยตรงโดยไม่พึ่งการวิเคราะห์

ตีความของคนอื่นที่ศึกษามาก่อนหน้า

หลักฐานชั้นรอง คือข้อมูลหลักฐานที่ถูกจัดท�าขึ้นภายหลัง อาจจะเป็นบันทึกของผู้ที่ได้รับทราบ

เหตุการณ์จากค�าบอกเล่าของบุคคลอื่นมาอีกต่อหนึ่ง หนังสือประวัติศาสตร์ที่มีผู้เขียนขึ้นภายหลัง หรือการ

ค้นคว้าวิจัยที่ศึกษาจากหลักฐานช้ันต้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรอง 

7 ด ูนิธ ิเอยีวศรวีงศ์, และอาคม พฒัยิะ. (2525). หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: บรรณกิจ. น. 36-83.
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การจ�าแนกดงักล่าวอาจพอมปีระโยชน์ในการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐานอยูบ้่าง เพราะโดย

ทัว่ไปหลกัฐานชัน้ต้นมกัมนี�า้หนกัความน่าเชือ่ถอืมากกว่าหลกัฐานชัน้รองทีถ่กูสร้างข้ึนทหีลงั แต่อย่างไรกต็าม 

หลักฐานชั้นต้นก็ให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดได้ หรือหลักฐานชั้นรองที่เขียนขึ้นในภายหลังถ้ามีการค้นคว้า 

ตรวจสอบที่ดีอาจจะให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมากกว่าก็ได้ และเอาเข้าจริงการจ�าแนกน้ีไม่อาจท�าได้อย่างชัดเจน

นัก ท้ังขอบเขตของค�าว่าร่วมสมัยว่ากินระยะเวลาเท่าไหร่และการอยู่ร่วมเหตุการณ์จะกินความถึงขั้นไหน 

การก�าหนดว่าอะไรเป็นหลกัฐานชัน้ต้นกยั็งขึน้อยูก่บัค�าถามหรือประเด็นทีน่กัประวตัศิาสตร์ศึกษา เช่น การศึกษา

ความคิดและทัศนคติของประชาชนก็อาจจะต้องถือว่าเรื่องเล่าปากต่อปาก การซุบซิบนินทาและข่าวลือเป็น

หลักฐานชั้นต้นท่ีส�าคัญในการศึกษาดังกล่าว8 ดังนั้นในหลักฐานชิ้นหนึ่งอาจเป็นทั้งหลักฐานชั้นต้นและ 

หลักฐานรองได้พร้อม ๆ ไปกับมีส่วนที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในหลักฐานชิ้นเดียวกัน9

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.2 เรื่องที่ 3.2.1

เรื่องที่ 3.2.2  การวิพากษ์หลักฐาน

การรวบรวมและค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเท่านั้น เพราะที่จริงแล้วหลักฐานไม่ใช่

วัตถุหรือสิ่งของอย่างหนังสือหรือหรือเอกสาร แต่สิ่งที่จ�าเป็นต่อการวิเคราะห์ วิจัยของเราคือ ข้อสนเทศ 

(information) เพื่อให้สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อสนเทศหรือข้อมูลที่จะน�ามาใช้ในการศึกษาน้ัน 

ก็จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานและข้อสนเทศนั้นเสียก่อน วิธีการตรวจสอบนี้เรียกว่า “วิพากษ์วิธีทาง

ประวัติศาสตร์” โดยจะแบ่งเป็น การวิพากษ์ภายนอก และการวิพากษ์ภายใน 

การวิพากษ์ภายนอก
การวิพากษ์ภายนอก (external criticism) คือ การตรวจสอบความแท้ (authenticity) ของ 

หลกัฐาน ด้วยการพิจารณาตวัหลักฐานอย่างละเอยีดโดยยงัไม่เข้าไปพจิารณาเนือ้หาว่า ผูแ้ต่ง สถานทีแ่ละเวลา

ที่ถูกเขียนขึ้นเป็นจริงตามที่ปรากฏในหลักฐานนั้น ๆ หรือไม1่0 เพราะเราจะพบว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

 

8 วิศรุต พึ่งสุนทร. (2556). นักประวัติศาสตร์กับกอสซิปในขนบประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก. รัฐศาสตร์สาร 34, 2.  

น. 31-74.
9 John Tosh. (2013). Op.cit. p. 57-58.
10 Ibid. p. 124.
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3-17การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

จ�านวนหนึ่งถูกท�าปลอมขึ้น (historical forgery) จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ดังน้ันการวิพากษ์

ภายนอกจึงเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าหลักฐานที่เราใช้ศึกษามีความแท้

และจะเป็นประโยชน์ในการวิพากษ์ภายในต่อไป การวิพากษ์หลักฐานเราอาจพิจารณาหลักฐานที่เราศึกษา 

ใน 5 ประเด็นด้วยกันคือ

1.	 อายุของหลกัฐาน การก�าหนดอายุและช่วงเวลาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประเมินช่วงเวลาว่าผู้เขียนหรือ

ผู้สร้างอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่อยู่ในเนื้อหาของหลักฐานมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ยังช่วยให้ท�าความเข้าใจ

เนื้อหาของหลักฐานมากขึ้นทั้งในเร่ืองส�านวนภาษาที่ใช้ในตัวหลักฐานและสิ่งต่าง ๆ ที่หลักฐานกล่าวถึง  

การดอูายุของหลกัฐานน้ัน ถ้าหากไม่มกีารระบอุายุหรอืวันเวลาทีเ่ขยีนขึน้มา ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องดูจากการอ้างถึง

จากหลักฐานอื่น อายุของผู้เขียนหรือผู้สร้าง คาดคะเนจากวิธีการเขียน วิธีการสะกดและส�านวนโวหารในตัว 

หลักฐาน หรือพิจารณาจากเนื้อหาของตัวหลักฐานก็อาจจะพบที่จะระบุอายุหรือช่วงเวลาที่หลักฐานนั้น 

ถูกสร้างขึ้นมาก็ได้

2.	 สภาพแวดล้อมท่ีหลักฐานถูกสร้างข้ึน หรือการระบุแหล่งที่มาของหลักฐานมีความส�าคัญที่จะ

ท�าให้เราเชื่อได้ว่าหลักฐานนั้นมีความแท้หรือไม่ นอกจากนี้การรู้แหล่งที่มาของหลักฐานยังช่วยให้น�าไปสู ่

การค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในประเด็นที่เราศึกษาและประเด็นที่เกี่ยวเนื่องได้ โดยวิธีการตรวจสอบให้ดูจากแหล่ง

ที่ได้มาหรือพบหลักฐานช้ินน้ัน ถ้าหากไม่ทราบโดยตรงจากพิจารณาจากรูปลักษณ์และเนื้อหาหรือการอ้างอิง

ถึงจากหลักฐานอ่ืน

3.	 ผู้สร้างหรือผู้เขียน การทราบถึงตัวผู้เขียนหรือผู้สร้างหลักฐานท�าให้เราสามารถพิจารณาได้ว่า 

สถานะของบุคคลผู้สร้างน้ัน โดยดูจากประวัติความเป็นมาของเขา สามารถท่ีจะเล่าหรือรายงานสิ่งท่ีเป็นจริง

ได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหลักฐานในแง่มุมอ่ืน ๆ ได้ เช่น การก�าหนดอายุและ

แหล่งที่มาของหลักฐาน เป็นต้น หากตัวหลักฐานไม่ได้ระบุผู้สร้างหรือผู้เขียน หรือไม่มีการอ้างอิงถึงจาก 

หลักฐานชิ้นอื่น เราอาจจะท�าการเช่นเดียวกับข้ออ่ืน ๆ คือ คาดคะเนจากตัวเนื้อหาของหลักฐานทั้งในแง่ของ

ส�านวนโวหารท่ีใช้และตัวเน้ือหาท่ีอาจพอบ่งชี้ได้ว่าใครคือผู้แต่ง

4.	 วัตถุประสงค์ของการเขียน	ถ้าเราทราบวัตถุประสงค์ของการเขียนจะช่วยให้เราประเมินความ

น่าเชื่อถือของข้อสนเทศในหลักฐานน้ันเป็นอย่างดีและช่วยให้เราสามารถตีความข้อสนเทศที่อยู่ในหลักฐาน

นั้นได้ วิธีการหาจุดมุ่งหมายของหลักฐาน ในเอกสารบางประเภทระบุวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น 

หนังสือราชการ หรือในเอกสารบางประเภทแม้จะไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน แต่เรารู้จักรูปแบบ หรือ  

“แบบฟอร์ม” ขนบของการเขียนแล้ว ก็พอที่จะสามารถน�ามาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เราก�าลังพิจารณาและ

ท�าให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเขียนหลักฐานนั้นได้ นอกจากนี้ หลักฐานก็เช่นเดียวกับ

การสื่อสารทั้งปวงที่มีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝงเร้น ในหลักฐานชิ้นหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค์

แฝงควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์หลัก เราจึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ โดยอาจพิจารณาว่าหลักฐานชิ้นนั้น

ผู้สร้างต้องการให้ใครอ่านและหากผู้รับสารได้อ่านและมีความเห็นคล้อยความหลักฐานชิ้นนี้แล้วใครเป็น 

คนได้ประโยชน์
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3-18 การวิเคราะห์การเมือง

อนึ่งจุดมุ่งหมายแฝงเร้นไม่จ�าเป็นต้องน�าไปสู่การบิดเบือนข้อเท็จจริงเสมอไป และบางทีวัฒนธรรม

ประเพณี ตลอดจนความคิดของยุคสมัยหน่ึง ๆ อาจเป็นตัวบ่งชี้จุดมุ่งหมายของหลักฐานได้

5.	 รูปแบบเดิมของหลักฐาน การท่ีเราทราบว่าหลักฐานชิ้นนี้อยู่ในลักษณะเดิมเช่นไรจะท�าให ้

เรามั่นใจได้ว่าข้อสนเทศที่เราจะได้จากหลักฐานนั้นตรงหรือมาจากบุคคล ยุคสมัยและวัตถุประสงค์น้ัน 

จรงิ ๆ ทัง้นีห้ลกัฐานอาจจะถกูท�าซ�า้ออกมาในหลากหลายลกัษณะและในกระบวนการดงักล่าวอาจมกีารแก้ไข

ดัดแปลง เราจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบ ถ้าหากว่าหลักฐานนี้มีหลายฉบับ เช่น การพิมพ์ซ�้า น�าข้อความ 

มารวมเล่ม หรือเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เราก็ควรน�าข้อความมาเปรียบเทียบ หรือหากไม่พบหลักฐานใน 

รปูแบบเดมิให้เปรยีบเทยีบโดยอาจพจิารณาจากรูปแบบหรอืวสัดขุองหลกัฐาน การระบวุ่ามกีารแก้ไขปรบัปรงุ

ในตัวเนื้อหาหรือไม่ หรือดูการอ้างอิงถึงจากหลักฐานชิ้นอื่น11

ในการท�าความเข้าใจตัวหลักฐานข้างต้นเราก็จะสามารถน�ามาพิจารณาว่าหลักฐานนั้นถูกท�าปลอม

ขึ้นหรือสร้างขึ้นภายหลังอาจพิจารณาจากค�าถามหลัก ๆ ว่าหลักฐานน้ัน โดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสือราชการ

หรือหน่วยงาน เราสืบย้อนว่าผู้แต่งอยู่ในต�าแหน่งหน้าที่ที่จะเขียนหรือสร้างหลักฐานนี้ขึ้นมาได้หรือไม่  

ประการต่อมาคือเน้ือหาว่ามีความคงเส้นคงวาและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีรู้กันในช่วงเวลาน้ัน ซึ่งถ้าเน้ือหา

ในหลักฐานขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั่วไปในยุคสมัยก็อาจชวนให้เชื่อได้ว่าหลักฐานนั้นถูกท�าปลอมขึ้นมา 

ภายหลัง และประการสุดท้ายคือรูปแบบตัวเอกสารว่ามีความน่าสงสัยหรือความน่าเชื่อถือทั้งในเชิงรูปแบบ

การเขียน แบบฟอร์มและภาษาที่ใช้ว่าสอดคล้องกับบริบทที่เอกสารอ้างว่าถูกสร้างขึ้นหรือไม่12

การวิพากษ์ภายใน
การวิพากษ์ภายใน (internal criticism) คือการตีความเน้ือหาที่ปรากฏในหลักฐาน ซึ่งการวิพากษ์

ภายนอกนั้นเป็นเพียงข้ันต้นเพื่อให้เรามั่นใจว่าผู้แต่ง เวลาและสถานที่ของหลักฐานท่ีเราจะศึกษานั้นมีความ

ถูกต้อง ขั้นต่อมาเราจึงพิจารณาสิ่งที่เนื้อหาในหลักฐานบอกแก่เรา การวิพากษ์ภายในน้ีอาจเรียกอีกอย่างหน่ึง

ว่าการวิพากษ์ข้อสนเทศ เพราะข้อสนเทศ (information) หมายถึงสิ่งที่หลักฐานบอกแก่เรา ซึ่งจะเป็นข้อมูล

ส�าหรับการวิเคราะห์ของเราอีกทีหนึ่ง วิพากษ์ภายในก็แบ่งได้เป็นสองขั้นด้วยกันคือ การตีความหลักฐาน 

เพื่อให้ความหมาย และการประเมินคุณค่าข้อสนเทศ

1.	 การตีความหลักฐาน

ตีความหลักฐาน คือ การท�าความเข้าใจความหมายที่อยู่ในตัวหลักฐาน หรือการท�าความเข้าใจตัว

บทว่ามีความหมายอะไร ซึ่งกินความตั้งแต่การแปลตัวบทจากภาษาต่างประเทศ หรือรูปแบบ ส�านวนภาษาที่

ต่างจากยุคสมัยของเราให้เป็นที่เข้าใจ จนถึงการท�าความใจความหมายที่แฝงไว้ในตัวบท ซึ่งผู้ศึกษาจ�าเป็น

ต้องตีความด้วยความเป็นกลาง และต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความช�านาญในการอ่าน เช่น ความรู้ทาง

ภาษา ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องต่าง ๆ การสังเกตและเปรียบเทียบ ตลอดจนการตั้งค�าถามกับสิ่งที่อ่าน  

การตีความหลักฐานแบ่งได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ 

11 นิธิ เอียวศรีวงศ์, และอาคม พัฒิยะ. อ้างแล้ว. น. 87-120.
12 John Tosh. Op.cit. pp. 124–126.
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1.1		การตคีวามเพือ่ให้ได้ความหมายตามตัวอกัษร หมายถึง การอ่านหลักฐานเพื่อให้ได้ความ

เข้าใจว่าหลักฐานบอก หรือเล่าอะไรบ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่งการตีความหมายตามตัวอักษรคือการตีความ 

เพื่อให้ได้ความหมายชั้นต้น ได้แก่ สาระที่ได้จากหลักฐานนั้นโดยตรง โดยที่เราจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ใน 

เร่ืองความหมายของค�าและโวหาร ที่อาจจะแตกต่างจากยุคสมัยของเรา จารีตในการเขียนและศัพท์เฉพาะ

บางอย่าง ตลอดจนต้องมีความรู้เกี่ยวกับบริบทโดยทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องนั้น จึงสามารถอ่านและตีความ 

เพื่อท�าความเข้าใจเน้ือหาในตัวหลักฐานได้อย่างถูกต้องได้

1.2		การตีความเพื่อให้ได้ความหมายท่ีแท้จริง	 เป็นการอ่านที่ไม่เพียงต้องอ่านอย่างละเอียด 

แต่ยังต้องอาศัยความรู้และทักษะของผู้ศึกษาเพราะเป็นการอ่านเพื่อหาความหมายเชิงลึก หรือเป็น 

การหาความหมายที่แฝงไว้ในตัวหลักฐาน ไม่ได้บอกตรง ๆ อย่างเจตนารมณ์ของผู้เขียน และความหมาย

แฝงท่ีไม่ได้มาจากความตั้งใจของผู้เขียน ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ฝังแฝงและสะท้อน

ออกมาในตัวหลักฐาน โดยให้ความส�าคัญกับข้อสนเทศที่ผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนขึ้น สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เรา

เห็นร่องรอยของทัศนคติ สมมติฐานและรูปแบบการด�าเนินชีวิตซึ่งเป็นที่น่าสนใจส�าหรับนักประวัติศาสตร์ 

หลักฐานชิ้นหนึ่งอาจมีประโยชน์ได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับการตั้งค�าถามของนักประวัติศาสตร์ 

ซึ่งบางค�าถามอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่เอกสารได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งในแง่น้ีการตั้งค�าถามจึงมีความส�าคัญ

อย่างมากต่อการศึกษา เพราะการศึกษาวิเคราะห์ของเรามักจะมาจากค�าถามก่อนที่จะมาจากแหล่งข้อมูลของ

การศึกษา ดั้งนั้นหลักฐานในเรื่องที่เราศึกษาอาจจะมีมากกว่าที่เราคาดไว้ก็เป็นไปได้

2.	 การประเมินคุณค่าข้อสนเทศ

การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศ คือ การประเมินว่าเน้ือหาในหลักฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

สามารถจ�าแนกแยกแยะข้อสนเทศในหลักฐานว่าข้อสนเทศไหนจริง ไม่จริงหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น

จริง ซึ่งการประเมินคุณค่านี้ไม่ใช่เพียงการตัดสินว่าข้อสนเทศนั้นจริงหรือเท็จเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะความจริง 

มีความสลับซับซ้อน คุณค่าของข้อสนเทศจึงมีหลายเฉดหรือหลายระดับด้วยกัน ดังน้ันการประเมินคุณค่า

ของข้อสนเทศจึงเป็นการระบุความคลาดเคลื่อนไปจากความจริงการไม่บอกความจริงทั้งหมด ฟังเรื่องไม่จริง

มาจากคนอื่นแล้วเชื่อ-เล่าต่อ เข้าใจผิด อคติ ไปจนถึงการมีเจตนาบิดเบือนความจริง

การวิพากษ์ข้อสนเทศ เราพิจารณาข้อสนเทศในประเด็นดังต่อไปนี้

1)  ช ่วงเวลา หลักการท่ัวไปคือยิ่งเขียนใกล้กับเหตุการณ์ผู ้ เขียนหลักฐานก็จะยิ่งจ�า 

รายละเอียดได้มาก แต่ถ้าเวลาผ่านไปนานเท่าไรกจ็ะยิง่ลมื ไม่สามารถจดจ�าอารมณ์ความรูส้กึและรายละเอียด

ของเหตุการณ์ และมีโอกาสที่การน�าเสนอจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้มาก

2)  ผู้เขียนหรือผู้สร้างหลักฐานอยู่ในสถานะท่ีจะเล่าเรื่องราวที่เป็นจริงได้หรือไม่ และได้รับรู้

เรื่องราวมาจากแหล่งใด ด้วยตนเอง หรือรับรู้มาจากแหล่งอ่ืนอีกครั้งหนึ่ง

3)  จดุมุง่หมายของหลกัฐานต้องการทีจ่ะน�าเสนอความจรงิหรอืไม่ หลกัการทัว่ไปคอื เอกสาร

ทีมุ่ง่ผูอ่้านจ�านวนมากเท่าไร กย็ิง่น่าเชือ่ถอืน้อยลงเพยีงนัน้ และในทางกลบักนั ยิง่มุง่ผูอ่้านน้อยกย็ิง่น่าเชือ่ถอื

4)  การใช้หลักฐานภายใน หมายถึง การอ่านหลักฐานนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อพิจารณา

เนื้อความ ส�านวนภาษา โดยน�าส่ิงน้ันเป็นตัววินิจฉัยความน่าเชื่อถือ 
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5)  การตรวจสอบกับหลักฐานจากแหล่งอ่ืน แม้ว่าเราอาจได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าข้อสนเทศน้ี

มีความน่าเชื่อถือ แต่เราก็ยังไม่ควรปักใจเชื่อ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถพึ่งหลักฐานที่มีความเที่ยงตรง 

น่าเชื่อถือเพียงชิ้นเดียว ทั้งนี้เพราะหลักฐานเกือบทุกชิ้นมีความคลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ ถูกบิดเบือนด้วย

อคตแิละผลประโยชน์ทัง้สิน้ ดงันัน้เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้หลกัฐานจ�านวนมากและหลากหลายประเภทประกอบ 

เข้าด้วยกันจึงจะสามารถได้ข้อมูลที่เป็นจริงน่าเชื่อถือ และการมีหลักฐานจ�านวนมากนี้เองท�าให้เราสามารถ

ตรวจสอบข้อสนเทศในหลักฐานต่าง ๆ13

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.2 เรื่องที่ 3.2.2

13 John Tosh. Ibid. pp. 126–145,;, นิธิ เอียวศรีวงศ์, และ อาคม พัฒิยะ. อ้างแล้ว. น. 127-161.
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ตอนที่ 3.3

แนวพินิจทางประวัติศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 3.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 3.3.1 ประวัติศาสตร์การเมือง

เรื่องท่ี 3.3.2 ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง  

เรื่องท่ี 3.3.3 ประวัติศาสตร์ความคิดและความรู้สึกนึกคิด

เรื่องท่ี 3.3.4 ประวัติศาสตร์ระยะยาว

แนวคิด
1.  การวิพากษ์หลักฐานพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง หรือข้อสนเทศที่มีความน่าเช่ือถือเป็นเพียงส่วน

หนึ่งของแนวคิดเกี่ยวกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้น ล�าพังข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ อาจจะ

ยังไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่ถูกน�ามาเขียนเชิงพรรณนา หรือการเขียนในเชิงวิเคราะห์ 

เพ่ืออธิบายหรือหาค�าตอบเกี่ยวกับสาเหตุและผลของความเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับ

บริบททางประวัติศาสตร์ท่ีใหญ่กว่านั้นด้วย 

2.  การอธิบายทางประวัติศาสตร์ คือ การอธิบายหรือการเล่าถึงความเปลี่ยนแปลง ว่าเกิด

อะไรขึน้ เกดิขึน้ได้อย่างไรและท�าไมจงึเกิดเหตกุารณ์นัน้ขึน้ ซึง่การอธบิายดงักล่าวนีห้วัใจ

ส�าคัญคือการอธิบายซึ่งความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เพียงแต่ในระดับของตัวเหตุการณ์และ

รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับที่มีความส�าคัญต่อสังคมด้วย ดังน้ันความสัมพันธ์เชิง

เหตุและผลจึงมีในหลายระดับด้วยกัน 

3.  การอธิบายและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ ในแนวคิดของ

ประวัติศาสตร์ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองได้หลายประการด้วย

กัน อย่างไรก็ตามการอธิบายและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ยังสัมพันธ์กับกรอบแนวคิด

มุมมอง ซ่ึงในที่น้ีจะเรียกว่า “แนวพินิจ” ที่แต่ละแนวก็มีค�าถามและแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ใน

การหาค�าตอบท่ีแตกต่างกันไป
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4.  ประวัติศาสตร์การเมือง คือ การศึกษาประวัติศาสตร์เก่ียวกับผู้น�าและบุคคลส�าคัญทาง 

การเมือง สถาบนัและขบวนการทางการเมอืงและเหตุการณ์ส�าคญัทางการเมอืง แนวพนิจินี้ 

มีจารีตที่ยาวนาน แต่ในปัจจุบันอาจแบ่งเป็น ประวัติศาสตร์การเมืองระดับบน เป็นแนว

การเขียนที่ศึกษาในโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นทางการ ได้แก่ บรรดานักการเมืองหรือ

บุคคลส�าคัญทางการเมืองเป็นหลัก และประวัติศาสตร์การเมืองแนวใหม่ ที่ศึกษา

ประวตัศิาสตร์การเมอืงในมมุกว้างออกไปโดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรม

การเมือง

5.  ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง คือ แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่มุ ่งเน้นศึกษาเรื่องของ

ขบวนการมวลชนและคนระดับล่างของสังคม โดยได้รับอิทธิพลอย่างส�าคัญจากแนวคิด

มาร์กซิสต์ที่ต้องการอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองในระดับกว้าง และให้

ความส�าคัญแก่กลุ่มคนที่เป็นคนชายขอบและถูกกดขี่ที่ไม่เคยปรากฏในงานเขียนทาง

ประวัติศาสตร์แบบเดิมมาก่อน

6.  ประวัติศาสตร ์ความคิด และประวัติศาสตร ์ความรู ้สึกนึกคิด คือแนวพินิจทาง

ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เน้นศึกษาตัวเหตุการณ์ แต่เน้นเรื่องของความคิด ความรู้และ 

โลกทัศน์ของมนุษย์ในมิติของเวลา การวิเคราะห์ในแนวทางที่อาจจะศึกษาผ่านตัวบทหรือ 

ผลงานเขียนต่าง ๆ ภาษาและวาทกรรม วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดของฟูโกต์

เป็นแนวทางส�าคัญที่จะเผยให้เห็นโครงข่ายของความรู้และอ�านาจที่ด�ารงอยู่ในสังคม และ

การศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกนึกคิดของส�านัก Annales school ที่พยายามศึกษา

ระบบสัญลักษณ์ที่เป็นตัวสร้างวิธีการมองโลกของคนในยุคสมัยต่าง ๆ

7.  ประวัติศาสตร์ระยะยาว เป็นแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์

ในช่วงระยะเวลาทีย่าวนานเพือ่ท�าความเข้าใจพัฒนาการหรอืความเปลีย่นแปลงของมนุษย์

และสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์และสังคมกับบริบท

แวดล้อมต่าง ๆ การศึกษาแบบนี้บุกเบิกโดย Braudel ที่ศึกษาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน

ช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน การศึกษาประวัติศาสตร์ระยะยาวน้ีกลับมามีความส�าคัญอีกครั้ง

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ในโลกปัจจุบัน ความรู้ที่ได้จากการ

ศกึษาประวตัศิาสตร์ในระยะยาวได้ให้มุมมองเชงิเปรยีบเทยีบและทางเลอืกในเชงินโยบาย

ต่อปัญหาใหญ่ ๆ ที่เราต้องเผชิญหน้าในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 3.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวพินิจทางประวัติศาสตร์การเมืองได้

2. อธิบายแนวพินิจทางประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างได้

3. อธิบายแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ความคิดและความรู้สึกนึกคิดได้

4. อธิบายแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ระยะยาวได้
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เรื่องที่ 3.3.1 ประวัติศาสตร์การเมือง

ประวัติศาสตร์การเมือง (Political history) คือ การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้น�าและบุคคล

ส�าคัญทางการเมือง สถาบันและขบวนการทางการเมืองและเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมือง แนวพินิจดังกล่าว

นี้มีจารีตการเขียนที่ยาวนาน ท้ังนี้เนื่องจากการเขียนประวัติศาสตร์เป็นกิจกรรมทางปัญญาของชนชั้นสูง  

ดังนั้นชนชั้นน�าจึงมักเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกและกิจกรรมที่ตนเองเห็นว่ามีความส�าคัญ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประวัติศาสตร์ได้ท�าหน้าที่สั่งสอนศีลธรรมและเป็นบทเรียนทางการเมืองให้กับชนชั้นน�า นอกจากนี้ 

ประวัติศาสตร์ยังท�าหน้าที่สร้างความชอบธรรมทางการเมืองและวางแบบแผนจารีตประเพณีของการปกครอง

อีกด้วย ดังเราจะพบการเขียนในลักษณะประวัติศาสตร์การเมืองในสังคมก่อนสมัยใหม่หลาย ๆ แห่งด้วยกัน 

ที่ใกล้ตัว เช่น การเขียนประวัติศาสตร์แบบพงศาวดารที่เป็นเรื่องราวของราชวงศ์และพระราชกรณียกิจของ

กษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม โดยไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ14

แม้กระทั่งในศตวรรษที่ 19 ท่ีประวัติศาสตร์ได้กลายเป็นสาขาวิชา และมีระเบียบวิธีการศึกษาโดย

ได้รับอิทธิพลจากรังเกเป็นส�าคัญ การให้ความส�าคัญกับหลักฐาน การตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง 

(accuracy) ก็ย่ิงท�าให้การเขียนประวัติศาสตร์เน้นหนักมาที่ประวัติศาสตร์การเมืองเพราะมีหลักฐานที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรจ�านวนมากและแหล่งจัดเก็บหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์สามารถเข้าถึงได้อย่าง  

หอจดหมายเหตุ (archive) ก็มักจะเป็นเอกสารเก่ียวกับการเมืองการปกครองหรือหนังสือราชการ 

ประวัติศาสตร์ ก�าเนิดของการเขียนประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ของไทย ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชา- 

นภุาพ ได้รบัการยกย่องว่าเป็นบดิาของประวัตศิาสตร์ไทยนัน้ กไ็ด้รับอทิธพิลจากรงัเกและมอมเซน (Theodor 

Mommsen, 1817-1903) การเขียนประวัติศาสตร์แบบจารีตถูกแทนที่ด้วยการเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ที่เน้นความเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตามหัวข้อที่ถูกให้ความส�าคัญในประวัติศาสตร์ก็ยังคงเน้น

ศึกษาบุคคลส�าคัญทางการเมืองเช่นเดียวกับพระราชพงศาวดารอยู่เช่นเดิม โดยที่เหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่มักเป็นเรื่องการเมืองการปกครองหรือสงครามก็จะอธิบายด้วยการกระท�าของบุคคล ในขณะ

ที่บริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนบริบทในเชิงพื้นที่และเวลา อย่าง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและความสนใจในเชิงพัฒนาการของสถาบันแทบจะไม่มีความส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพระองค์ ซึ่งแนวทางการศึกษาของพระองค์ก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเขียน

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จึงมีการขนานนามแนวการเขียนประวัติศาสตร์แบบนี้วิพากษ์วิจารณ์ว่า

ประวัติศาสตร์ “สกุลด�ารงราชานุภาพ” ที่เน้นการศึกษาบุคคลและเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมือง โดยให้ความ

ส�าคัญกับข้อเท็จจริงในรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าการศึกษาพัฒนาการ และที่ส�าคัญคือความเชื่อมั่นว่า 

 

14 เดวดิ เค. วัยอาจ. “การเขยีนประวัตศิาสตร์ไทยแบบต�านานและพงศาวดาร.” ใน ชาญวทิย์ เกษตรศริ ิและสชุาติ สวัสดศิร.ี 

(บรรณาธิการ). (2527). ปรัชญาประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. น. 187-188.
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ประวัติศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้ตระหนักว่าอคติของตนจะแสดงออกมาในงานเขียนของตนเอง  

ทัง้ ๆ ทีเ่ป้าหมายของประวตัศิาสตร์ในแนวทางนีค้อืการรกัชาต ิหรอืชาตนิยิม ซึง่กเ็ป็นอคตอิย่างหนึง่เช่นกนั15

ความนิยมของประวัติศาสตร์การเมืองในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์เองและความแพร่หลาย

ผ่านการศึกษาสาธารณะและการสร้างความทรงจ�าของสังคม ดังปรากฏในหลักสูตร แบบเรียน อนุสาวรีย์และ

สื่อสารมวลชน ท�าให้ประวัติศาสตร์การเมืองเป็นภาพตัวแทนของสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ จึงเป็นที่เข้าใจ

กันว่าประวัติศาสตร์คือเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักร ผู้ปกครอง กษัตริย์ ผู้น�าการเมืองและเหตุการณ์ส�าคัญ

ทางการเมืองในอดีต ท้ัง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วทุก ๆ เรื่องต่างก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตามหากมองแนวพินิจประวัติศาสตร์การเมืองในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็จะ 

พบว่ามีความแตกต่างจากช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 พอสมควรถึงแม้ว่าในช่วงเวลาหนึ่ง

คือทศวรรษที่ 1960 ถึงทศวรรษ 1970 ความนิยมในการศึกษาในแนวน้ีจะลดความส�าคัญไปบ้างเน่ืองจาก

การเกดิข้ึนของแนวพนิจิใหม่ ๆ ในการศกึษาประวตัศิาสตร์อย่างประวตัศิาสตร์สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจน 

การน�าเอาทฤษฎีทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ในแง่หนึ่งก็ขยายขอบเขตของ 

การศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองให้กว้างขวางออกไป โดยเราอาจจะแบ่งได้เป็นสองแนวคิดด้วยกันคือ 

ประวัติศาสตร์ “การเมืองระดับบน” (high political history) และประวัติศาสตร์การเมืองแนวใหม่ (new 

political history)

ประวัติศาสตร์การเมืองระดับบน เป็นแนวการเขียนที่ศึกษาในโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นทางการ 

ได้แก่ บรรดานักการเมืองหรือบุคคลส�าคัญทางการเมืองเป็นหลัก โดยพิจารณาถึงแรงจูงใจ การกระท�าและ

ผลกระทบของการกระท�า ตลอดจนกระบวนการออกกฎหมายและการปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ แม้ว่า

แนวการเขียนแบบนี้จะเป็นแนวคิดและแนวการเขียนแบบดั้งเดิมของประวัติศาสตร์การเมือง แต่ในระยะหลัง

ก็ยังให้ความส�าคัญกับบริบทเชิงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเมืองด้วย 

ประวัติศาสตร์การเมืองแนวใหม่มีแนวคิดและความสนใจต่อการเมืองที่ต่างออกไป กล่าวคือไม่ได้

มองการเมืองว่าอยู่แค่เพียงการเมืองอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียว แต่มองสัมพันธ์กับสังคมในวงกว้าง

ออกไป ในแง่นี้ประวัติศาสตร์การเมืองแนวใหม่เป็นผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดและทฤษฎีสังคมอื่น ๆ เช่น 

เรื่องชนชั้นหรือเพศสภาวะกับการเคล่ือนไหวทางการเมือง ก็เป็นอิทธิพลมาจากแนวคิดมาร์กซิสต์และสตรี

นิยมที่แพร่หลายในกลางศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ประวัติศาสตร์การเมืองแนวใหม่ยังมีประเด็นที่ต้องการ

ศึกษาที่ต่างออกไปจากเดิมที่ให้ความสนใจกับการกระท�าหรือเหตุการณ์ มาเป็นให้ความสนใจลักษณะของ

ระบบการเมืองในฐานะที่เป็นการแสดงออกของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ และการให้ความสนใจกับวัฒนธรรม

และความคิดทางการเมือง16

15 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2512). สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพกับอาร์โนล์ด ทอยน์บี. สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 7, 1 (มิถุนายน-

สิงหาคม 2512). น. 24-34. 
16 Susan Pederson. “What is Political History Now?”, in David Cannadine. (ed). (2003). What is History 

Now. Palgrave Macmillan. pp. 41-42.
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ในปัจจุบันเส้นแบ่งสองแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไรนัก โดย

เราอาจยกตัวอย่างการเขียนประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่ได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลาย เช่น งานของ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประวัติการเมืองไทย (2538) และธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 2475 และ 1 ปี 

หลังการปฏิวัติ (2543) แม้ว่าจะเขียนเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมืองก็ให้ความส�าคัญกับ

บริบททางประวัติศาสตร์ท่ีใหญ่ออกไป หรือ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ แผนชิงชาติไทย (2534) ที่ศึกษาการเมือง

ในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 ก็ได้ศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กว้างไปกว่าการเมืองในระบบ อย่าง

ขบวนการสังคมนิยมเข้าไปด้วย นอกจากนี้ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ความคิด ความรู้และอ�านาจการเมือง 

ในการปฏิวัติสยาม 2475 (2534) ก็ให้ความส�าคัญกับความคิดหรือประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของคนกลุ่ม 

ต่าง ๆ ในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีงานเขียนประวัติศาสตร์การเมือง

แนวใหม่ช้ินส�าคัญ ที่ได้น�าเอาทฤษฎีสังคมร่วมสมัยมาศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยและได้รับอิทธิพล

อย่างส�าคัญจากเบเนดิก แอนเดอร์สัน นักวิชาการท่ีถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากในการศึกษาเกี่ยวกับลัทธิ

ชาตินิยม คืองานของเกษียร เตชะพีระ Commodifying Marxism: The Formation of Modern Thai 

Radical Culture, 1927-1958 (2001) ได้ศึกษาก�าเนิดวัฒนธรรมการเมืองของฝ่ายซ้ายไทย จากการน�าเข้า

แนวคดิสงัคมนยิมคอมมวินิสต์ของลกูจีนสู่กระบวนการท�าให้เป็นไทยผ่านสิง่พมิพ์ในช่วงพทุธทศวรรษ 2490 

และงานของธงชัย วินิจจะกูล ก�าเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ (2556) ที่ท�าให้เห็นว่า

ความรู้และเทคโนโลยีแผนที่สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับเจ้าอาณานิคมในช่วงปลายศตวรรษที่ 

19 ได้ก่อก�าเนิดความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีพรมแดนและความคิดเร่ืองอธิปไตยเหนือดินแดน และส�านึก 

ตัวตนท่ีมาจากแผนที่นี้ได้กลายเป็นส่วนส�าคัญของความเป็นชาติและลัทธิชาตินิยมไทยในเวลาต่อมา

การใช้แนวพินิจประวัติศาสตร์การเมืองจึงต้องให้ความส�าคัญกับใช้เอกสารหลักฐานจ�านวนมากและ

หลากหลาย การวิพากษ์หลักฐานอย่างละเอียดลออเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าของบุคคล และ

วิเคราะห์ถึงเหตุและผลในระดับเฉพาะหน้า โดยพิจารณาสาเหตุเชิงปัจจัยในแง่มุมของอิทธิพลของความคิด 

หรือวัฒนธรรมการเมืองที่มีต่อชนชั้นน�าทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางการเมือง และไม่ควรมองข้าม

ไปคือพลังเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อตัวเป็นบริบทหรือสภาพแวดล้อมก็ที่มีผลต่อปัจเจกชนหรือสถาบันทาง 

การเมืองที่เราศึกษาด้วย นอกจากนี้มุมมองในเชิงเปรียบเทียบภายใต้บริบทโลกก็ดูจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การวิเคราะห์การเมือง เนื่องจากในการท�าความเข้าใจโครงสร้างทางการเมือง หรือสถาบันทางการเมืองก็ดี 

จะให้เห็นอย่างชัดเจนนั้นก็ต่อเม่ือเรามองอย่างเปรียบเทียบ เช่น การมองเปรียบเทียบระหว่างการปฏิรูป 

ของราชวงศ์จักรีและการปฏิรูปเมจิในช่วงปลายศตวรรษที่  19 เราก็จะเห็นถึงขนาดและระดับของ 

ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งก็จะท�าให้เห็นถึงความหมายหรือลักษณะที่แท้จริงของการปฏิรูป

การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่าเป็นการปฏิรูปเพื่อสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์มากกว่าที่จะเป็นรัฐ

ประชาชาติ17

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 เรื่องที่ 3.3.1

17 เบเนดกิ แอนเดอร์สนั. (2546). ศึกษารฐัไทย วพิากษ์ไทยศกึษา. ฟ้าเดียวกนั 1, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน, 2546) น. 110-112.
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เรื่องที่ 3.3.2  ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง

ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง (History from below) คือแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษา

เรื่องของขบวนการมวลชนและคนระดับล่างของสังคมที่มักไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวอื่น ๆ 

แนวพินิจประวัติศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดิมที่เน้นการเมืองระดับบน 

(high politics) แม้ว่าจะพยายามท่ีจะขยายกรอบการอธิบายให้ครอบคลุมพลังทางสังคมอื่น ๆ ในฐานะ

บริบททางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อโลกทางการเมืองแล้วก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขในเชิงหัวข้อที่มุ่งศึกษา

ผู้น�าและขบวนการทางการเมืองจึงเป็นตัวจ�ากัดท่ีท�าให้บุคคลธรรมดาสามัญและเร่ืองราวของพวกเขาไม่ถูก

ให้ความส�าคัญขึ้นมา ดังนั้นการศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญจ�านวนมากจึงเป็นโจทย์ส�าคัญ 

อันหนึ่ง ค�าว่า “ประวัติศาสตร์สังคม” (social history) จึงถือก�าเนิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงแนวการศึกษาที่ต่าง

จากประวัติศาสตร์การเมืองที่ศึกษาผู้น�าทางการเมืองและประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาที่ศึกษาความคิดที่ส�าคัญ

ของสังคม แม้ว่านักประวัติศาสตร์สังคม G.M. Trevelyan (1876-1962) จะนิยามประวัติศาสตร์สังคมว่า

คือ ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเรื่องการเมือง (“history with the politics left out”) แต่พัฒนาการของ

ประวตัศิาสตร์นพินธ์ในระยะหลังกท็�าให้ประวัตศิาสตร์สงัคมมคีวามหลากหลายและเชือ่มโยงกบัการใช้กรอบ

แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จนกลายเป็นแนวการเขียนทางประวัติศาสตร์หนึ่งที่มีความส�าคัญในปัจจุบัน18

การศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ไม่จ�ากัดเฉพาะกลุ่มชนชั้นน�าทางการเมืองน้ี แนวคิด

มาร์กซิสต์ดูจะมีอิทธิพลอย่างมาก เพราะได้มอบกรอบการวิเคราะห์ให้กับประวัติศาสตร์ที่แม้ว่าในปัจจุบัน

การเมืองแบบมาร์กซิสต์จะเสื่อมคลายพลังไปมากก็ตาม แต่แนวการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทาง

ประวัติศาสตร์หลายประการก็ยังคงเป็นที่ยอมรับ ประยุกต์ใช้และเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนทุกวันนี ้

มาร์กซ์มองประวตัศิาสตร์ว่าเป็นเรือ่งของการขยายตวัของพลงัการผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของมนุษย์ เศรษฐกิจหรือเรื่องปากท้องจึงเป็นพลังที่ส�าคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ ดังนั้นเราจึงเรียกแนวคิด

ทางประวัติศาสตร์ของมาร์กซ์ว่า “วัตถุนิยมประวัติศาสตร์” มาร์กซ์มองว่าสังคมประกอบไปด้วยโครงสร้าง

สามระดับด้วยกัน ระดับพ้ืนฐานสุด คือ พลังการผลิต ที่ได้แก่ เครื่องมือ เทคโนโลยี และวัตถุดิบ ขั้นต่อมา

คือ ความสัมพันธ์การผลิต คือ การแบ่งงานกันท�าในสังคมและรูปแบบการร่วมมือและการบังคับบัญชาเพื่อ

ท�าการผลิต สองส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนฐานให้แก่ส่วนที่สามคือโครงสร้างส่วนบน อันได้แก่ ระบบกฎหมาย 

สถาบันทางการเมืองและอุดมการณ์ที่สนับสนุนส่ิงดังกล่าว

18 David Cannadine. (March, 1985). “What is Social history.” History Today 35:3 Retrieved from http://

www.historytoday.com/raphael-samuel/what-social-history.
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แนวคิดของมาร์กซ์ถูกมองว่าเป็นตัวแบบที่แข็งทื่อหรือเป็นสูตรส�าเร็จที่ก�าหนดความเปลี่ยนแปลง

ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดภายใต้กฎเกณฑ์หรือโครงสร้างอันนี้ อย่างไรก็ตามจากข้อเขียนของมาร์กซ์เองก็ชี้

ให้เห็นสิ่งที่เป็นความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่น�าไปสู่การสร้างเทคโนลียีที่พัฒนาพลังการผลิต หรือการยอมรับ

ถึงอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างโครงสร้างส่วนบน พลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิต ไม่จ�าเป็นที่

โครงสร้างส่วนบนจะถกูก�าหนดการความสมัพนัธ์ทางการผลติเพยีงถ่ายเดยีว และกจิกรรมนอกภาคเศรษฐกจิ

ไม่จ�าเป็นจะต้องถูกก�าหนดจากฐานทางเศรษฐกิจเสมอไป โครงสร้างส่วนบนอาจมีพลวัตของตัวมันเองก็ได้ 

จุดเด่นของความคิดของมาร์กซ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่

สัมพันธ์กับความก้าวหน้าของพลังการผลิต ได้แก่ สังคมโบราณ ศักดินา และทุนนิยม โดยในความ

เปลี่ยนแปลงแต่ละขั้น เกิดขึ้นเมื่อพลังการผลิตของสังคมขัดแย้งกับความสัมพันธ์ทางการผลิตที่ด�ารงอยู่ 

เมื่อความขัดแย้งนี้มาจนถึงขีดสุดก็น�าไปสู่การปฏิวัติทางสังคมที่ปลดปล่อยพลังการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าและ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนทั้งหมด ซึ่งความขัดแย้ง หรือ “วิภาษวิธี” ระหว่างพลังการผลิตและความ

สัมพันธ์ทางการผลิตเป็นตัวก�าหนดความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ในระยะยาว

ความขัดแย้งทางชนชั้น คือการอธิบายแนวคิดความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม 

มาร์กซ์ได้นิยามชนชั้นจากบทบาทในกระบวนการผลิต ซึ่งในแต่ละวิถีการผลิตของสังคม ตั้งแต่สังคมโบราณ

มีการแบ่งงานกันท�าและเกิดเป็นชนชั้นต่าง ๆ ที่ผลประโยชน์ต่างขัดแย้งกันอย่างแท้จริง ซึ่งความขัดแย้งน้ี

จะน�าไปสู่การปฏิวัติ ที่ชนชั้นหน่ึงโค่นล้มอีกชนชั้นหนึ่ง แนวคิดเรื่องชนชั้นยังมีความหมายถึงการเป็น 

ตัวกระท�าการของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ด้วย แม้ว่าการเกิดข้ึนของชนชั้นจะมาจากเรื่องเศรษฐกิจ แต่การที่

ชนช้ันหนึ่งจะโค่นล้มอีกชนชั้นหนึ่งสมาชิกของชนช้ันนั้นจะต้องมีจิตส�านึกทางชนชั้นด้วย จุดหมายปลายทาง

ของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวท่ีข้ึนกับวิภาษวิธีระหว่างพลังการผลิตและความสัมพันธ์การผลิต แต่ช่วงเวลา

และรูปแบบที่แน่นอนของการเปลี่ยนผ่านจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขึ้นหนึ่งได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้และ

ความสามารถของการกระท�าของมนุษย์ท่ีมีมาจากการจิตส�านึกทางชนชั้นนี้19

แนวคิดมาร์กซิสต์มีอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่ให้มุมมองที่ให้ความส�าคัญต่อ

ชนช้ันล่าง ผู้ถูกกดขี่ในสังคม ยังให้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ประวัติศาสตร์ ได้แก่ “ชนชั้น” หรือกลุ่มทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนจ�านวนมากกับระบบเศรษฐกิจ

ทีม่คีวามเปลีย่นแปลงในช่วงระยะเวลาทางประวัตศิาสตร์ ซึง่นกัประวตัศิาสตร์องักฤษทีไ่ด้รบัอทิธพิลแนวคดิ

นี้ได้แก่ Christopher Hill, Eric Hobsbawn, Dorothy Thompson และ E.P. Thompson ซึ่งคนหลัง

เป็นคนที่ท�าให้ค�าว่า “ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง” เป็นที่นิยมขึ้นมา นักประวัติศาสตร์กลุ่มน้ีพยายามที่จะ 

การสร้างค�าอธิบายประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนธรรมดาสามัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้เสียเปรียบ 

กดขี่หรือคนยากคนจน 

ตัวอย่างที่ส�าคัญของประวัติศาสตร์จากเบ้ืองล่างคืองานศึกษาของ อี.พี. ทอมป์สัน (E.P. Thomp-

son, 1927-1993) เร่ือง The Making of the English Working Class (1963) ท่ีศึกษาการก�าเนิดขึ้นของ 

 

19 John Tosh. Op.cit. pp. 226-234.
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ชนชัน้ผูใ้ช้แรงงานอังกฤษ การศกึษาประวตัศิาสตร์ของผู้ใช้แรงงานของเขาไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบนัหรอืองค์กร

อย่างสภาพแรงงาน แต่เป็นชนชั้นผู้ใช้แรงงานอังกฤษทั้งหมด โดยต้องการศึกษาว่าจิตส�านึกทางชนชั้นตาม

กรอบแนวคิดของมาร์กซิสต์เกิดขึ้นได้อย่างไร เขาได้เริ่มต้นจากจารีตเดิมของชนชั้นผู้ใช้แรงงานอังกฤษ 

ที่ติดตัวมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม อันได้แก่ ส�านึกขบถที่มาจากพวกเมโทดิสต์ (Methodism)  

แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมของมวลชนหรือ “กฎหมู่” และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิโดยก�าเนิดของชาวอังกฤษ 

ได้แก่ การรบัรองสทิธต่ิาง ๆ ตามกฎหมายและสทิธใินการแสดงออกอย่างเสร ีการตอบสนองของผูใ้ช้แรงงาน

ที่มีประสบการณ์ร่วมกันต่อสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาที่ตกต�่าลงและการปราบปรามทางการเมือง สังคม

และศาสนาที่มากขึ้นในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้พัฒนากลายเป็นจิตส�านึกทางชนชั้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ และความเป็นชนชั้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

แต่มาจากการที่ปัจเจกชนจ�านวนมากมีประสบการณ์ร่วมกันและน�าเอาจารีตเดิมของพวกเขาเข้ามาหลอมรวม

เข้าสู่การเป็นชนชั้น20

การศึกษาของทอมป์สันได้รับการยกย่องว่ามีความเข้าอกเข้าใจหัวข้อที่ตนเองศึกษา มีการค้นคว้า 

วิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นอย่างดี แนวการศึกษาของเขาจึงส่งอิทธิพลไม่เพียงแต่ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาด้วย การศึกษาในแนวทางนี้ที่ส�าคัญกลุ่มหนึ่ง 

ก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างของทอม์ปสัน คือ งานศึกษาผู ้อยู่ในสถานะรอง  

(Subaltern Studies) เริ่มต้นในอินเดียในทศวรรษ 1980 โดยมี รณชิต คูฮา (Ranajit Guha, 1923) เป็น

ผู้บุกเบิกคนส�าคัญ แนวคิดหลักของการศึกษาผู้อยู่ในสถานะรองคือการวิพากษ์ประวัติศาสตร์กระแสหลัก

ทั้งประวัติศาสตร์แบบจักรวรรดินิยมและประวัติศาสตร์ชาตินิยม ว่าเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบชนชั้นน�า 

เพราะที่ทางของชาวนาในประวัติศาสตร์ไม่ถูกให้ความส�าคัญ ถูกมองว่าโง่เขลาในประวัติศาสตร์แบบ

อาณานิคม หรือแม้ว่าจะได้รับการยกย่องเชิดชูในประวัติศาสตร์ชาตินิยม แต่การลุกขึ้นสู้ของชาวนาก็ถูก

อธิบายว่าเป็นเพียงปฏิกิริยาต่อความเปล่ียนแปลงที่ไม่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองแบบขบวนการ

ชาตินิยมที่จะมีบทบาทในการสร้างชาติในเวลาต่อมา ดังนั้นงานในกลุ่มนี้จึงพยายามที่จะอธิบายและเปลี่ยน

มุมมองทางประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของชาวนาหรือผู้อยู่ในสถานะรองน้ีใหม่และมีความหมายในตัว 

มันเอง21

แนวพินิจแบบประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างไม่เพียงแต่จะมีความส�าคัญในเชิงประเด็นในการศึกษาที่

ศึกษาคนจ�านวนมาก โดยเฉพาะคนจ�านวนมากในสังคม ประวัติศาสตร์สังคมและโดยเฉพาะประวัติศาสตร์

จากเบื้องล่างยังเป็นตัวเปิดโอกาสให้ในเวลาต่อมาเกิดแนวการเขียนทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่ไม่เคยถูก

ให้ความส�าคัญมาก่อนอย่างประวัติศาสตร์คนด�า (Black History) ประวัติศาสตร์ผู้หญิง ประวัติศาสตร ์

คนรักร่วมเพศ ซึ่งในแง่นี้การวิเคราะห์การเมืองก็อาจหมายถึงการศึกษาประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักการเมือง  

 

20 Marnie Hughes-Warrington. (2008). Fifty Key Thinkers on History.  London and New York: Routledge. 

pp. 349–350.
21 สงิห์ สวุรรณกจิ. (2558). “งานศกึษาผูอ้ยูใ่นสถานะรอง : ทบทวนประวตัศิาสตร์นพินธ์ และมวลชนผูเ้คลือ่นไหว,”  วารสาร

สังคมศาสตร์: วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27,1 (มกราคม–มิถุนายน, 2558). p. 149-189.
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3-30 การวิเคราะห์การเมือง

และขบวนการทางการเมืองท่ีไม่ใช่สถาบันการเมืองในระบบ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคนที่ไม่ได้มี

อ�านาจอิทธิพลหรือเป็นคนชายขอบ 

แต่ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่างยังมีความส�าคัญในเชิงกรอบคิดทฤษฎีในการศึกษาที่แม้ว่าจะใช้หรือ

ไม่ใช้แนวคิดมาร์กซิสต์ในการอธิบายก็ตาม การตระหนักว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีผลต่อวิธีการมอง

โลกของคน อันสัมพันธ์หรือน�าไปสู่การกระท�าของบุคคลก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ

ให้ความสนใจ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไปด้วย ในแง่น้ีประวัติศาสตร์จาก

เบื้องล่างอาจหยิบยืมเอาทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาใช้ในการอธิบายแบบแผนทางพฤติกรรม 

ชีวิตประจ�าวันและการให้ความหมายต่อพ้ืนที่ทางสังคมโดยให้ความส�าคัญกับค�าถามเกี่ยวกับความ

เปลี่ยนแปลงของส่ิงดังกล่าวในมิติของกาลว่าเวลาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใด

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 เรื่องที่ 3.3.2

เรื่องที่ 3.3.3  ประวัติศาสตร์ความคิดและความรู้สึกนึกคิด

ประวัติศาสตร์ความคิด (History of ideas) และประวัติศาสตร์ความรู้สึกนึกคิด (history of 

mentalities) คือแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เน้นศึกษาตัวเหตุการณ์ แต่เน้นเร่ืองของความคิด ความ

รู้และโลกทัศน์ของมนุษย์ในมิติของเวลา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีว่ามนุษย์ในยุคสมัยต่าง ๆ กันมีวิธีการมอง

โลกและเข้าใจโลกที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาในแนวทางนี้จึงศึกษาความคิดภายใต้บริบททาง

ประวัติศาสตร์และภายใต้ความสัมพันธ์กับความคิดอื่น ๆ ด้วย

ประวัติศาสตร์ความคิดและความรู้สึกนึกคิดนี้อาจจัดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา 

(Intellectual history) ที่แต่เดิมให้ความส�าคัญกับการศึกษาความคิดผ่านตัวบท (text) ส�าคัญ ๆ ที่สะท้อน

ความคดิทีย่ิง่ใหญ่ของปัญญาชน นักคิดคนส�าคญั ทีจ่ะเผยให้เหน็ความก้าวหน้าหรอืความเข้าใจโลกทีม่ากขึน้

และสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของความคิดที่มีอิทธิพลในสังคมของยุคสมัยต่าง ๆ ทั้งนี้เช่นเดียวกับ

พัฒนาการของสาขาวิชาประวัติศาสตร์และแนวพินิจอ่ืน ๆ ที่ประวัติศาสตร์จ�าต้องให้ความส�าคัญกับบริบท 

การศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาก็เช่นกัน ก็พยายามศึกษาท�าความเข้าใจความคิดหรือการสร้างสรรค์ทาง

ปัญญาภายใต้บริบททางการเมือง วัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนภายใต้บริบททางความรู้หรือภูมิปัญญาใน

ยุคสมัยในเองด้วย ซึ่งการศึกษาในลักษณะนี้ที่มีความส�าคัญอย่างมากในไทยคืองานของนิธิ เอียวศรีวงศ์ 

เร่ือง ปากไก่และใบเรือ (2527) ที่ได้ศึกษาวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากยุคสมัย

ก่อนหน้าอันสะท้อนความคิดของชนชั้นน�าที่เปล่ียนแปลงไปจากสมัยอยุธยา คือมีลักษณะที่เป็นมนุษยนิยม
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และเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน รวมถึงจารีตของการอ่านวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ

ของวฒันธรรมกระฎุมพีทีเ่กดิขึน้ในหมูช่นช้ันน�าทีก่รงุเทพฯ ท้ังน้ีการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและความคดิ 

ของชนชั้นน�าเหล่าน้ันมาจากเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะการค้าข้าวที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาดังกล่าว

เนื่องจากตัวบทและภาษาเป็นส่วนส�าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิด แนวคิดทางปรัชญา

ที่หันมาให้ความส�าคัญแก่ภาษาโดยตัวมันเอง (linguistic turn) เพราะแต่เดิมภาษาถูกมองว่าเป็นเพียง 

สื่อกลางที่จะสะท้อนความจริงของโลกภายนอกได้อย่างเป็นอิสระ แต่แท้จริงแล้วภาษาคือสิ่งที่ประกอบสร้าง

ความเป็นจริงหรือโลกภายนอกให้แก่เราต่างหาก ซึ่งการให้ความส�าคัญกับภาษาในแง่นี้ส่งผลให้การศึกษา

ประวัติศาสตร์ความคิด ที่อาจจะมองภาษาตั้งแต่ในระดับที่เป็นทรัพยากรให้ผู้พูดได้เลือกใช้ ไปจนกระทั่ง

มองว่าภาษาต่างหากที่อยู่เบื้องหลังเราและเป็นส่ิงที่ท�าให้เราเข้าใจและสามารถกระท�าการต่าง ๆ ต่อโลก

ภายนอกได้ ซึ่งในแง่น้ีภาษาเป็นอิสระ อยู่นอกเหนือการบังคับของเราและภาษาต่างหากที่เป็นตัวบังคับเรา

ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1929-1984) เป็นนักประวัติศาสตร์ความคิดคนส�าคัญที่ให้ความส�าคัญ

กับภาษาและตั้งค�าถามเกี่ยวกับความเป็นผู้กระท�าการ (agency) ของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ความคิดของ 

ฟูโกต์เป็นเร่ืองของชุดวาทกรรม (discourse) หรือค�าพูดที่มีกฎเกณฑ์ของมันเองที่เป็นตัวก�าหนดว่าเราจะ

พดูอะไรและใครเป็นผูพ้ดู การอ่านตวับทเพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ความคดิแบบฟโูกต์นี ้ผูแ้ต่งไม่ใช่ศนูย์กลาง

ของการวิเคราะห์ แต่เป็นตัวบทที่เป็นอิสระจากเจตนาของผู้แต่ง22

ฟูโกต์เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรงพยาบาล สถาบันจิตเวชและทัณฑสถาน ซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้

ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการกับคนที่ถูกนิยามว่าเบี่ยงเบนจากปทัสถาน วิธีการที่เขาใช้ศึกษานั้นอิทธิพล 

อย่างส�าคญัไม่เพยีงแต่ประวตัศิาสตร์ทางความคดิแต่ยังรวมถึงแง่มุมอ่ืน ๆ ในทางสงัคมและการเมืองร่วมสมัย

ได้อีกด้วย เพราะความคิดหรือ “ความรู”้ ที่ด�ารงอยู่ในสังคมนั้นแยกไม่ออกกับอ�านาจ วิธีการที่จะเผยให้เห็น

ถึงสิ่งดังกล่าว ฟูโกต์ ใช้วิธีการที่เรียกว่า วิธีการโบราณคดี (Archaeology) และวงศาวิทยา (Genealogy) 

ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้มีความสัมพันธ์กัน 

แนวคิดเร่ืองวิธีการโบราณคดีของเขาได้สรุปรวบยอดในหนังสือเรื่อง The Archaeology of 

Knowledge ถือว่าระบบความคิดและความรู้ต่าง ๆ (Episteme หรือ Discursive formation) ถูกก�าหนด

โดยกฎเกณฑ์บางอย่าง ซึ่งท�างานอยู่เบื้องหลังจิตส�านึกขององค์ประธาน (subject) และเป็นตัวสร้างระบบ

ของความเป็นไปได้ของมโนทัศน์ ที่เป็นตัวก�าหนดความคิดให้อยู่ในขอบเขตเชิงพื้นท่ีและช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดัง

ตัวอย่างใน History of Madness ที่เขาได้ “ขุดค้น” ทางปัญญาผ่านการอ่านหลักฐานหรือตัวบทร่วมสมัย

จนท�าให้เห็นถึงการก่อตัวทางวาทกรรมที่เป็นตัวก�าหนดการพูดหรือความคิดเกี่ยวความบ้าในศตวรรษที่ 17-

19 ซึ่งแตกต่างจากยุคสมัยของเราอย่างมาก 

วิธีการโบราณคดีของฟูโกต์น้ีท�าให้เราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่ขึ้นกับจิตส�านึกหรือเจตนา

ขององค์ประธานที่เป็นปัจเจกได้ ท�าให้นักประวัติศาสตร์สามารถศึกษาลึกลงไปกว่าเจตจ�านงของตัวบุคคล

หนึ่ง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดของวิธีการนี้อยู่ที่การท�าให้เห็นเพียงการก่อตัวทางวาทกรรมในช่วงเวลา

22 Annabel Brett. “What is Intellectual History Now?,” in David Cannadine. (ed.). (2002). What is History 

Now?. Palgrave Macmillan. pp. 120-121.
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3-32 การวิเคราะห์การเมือง

หนึง่ ๆ โดยไม่ได้กล่าวถงึสาเหตขุองความเปลีย่นแปลงจากแบบหนึง่ไปสูอี่กแบบหนึง่และไม่ได้ให้ความส�าคญั

กับเหตุการณ์ของการปะทะกันระหว่างความคิดต่าง ๆ ดังนั้นเขาจึงพัฒนาแนวคิดเร่ืองวงศาวิทยาข้ึน โดย

ถือว่าในระบบคิดหนึ่ง ๆ เป็นผลมาจากจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นกระแสธารที่เป็นเหตุเป็น

ผลอย่างสืบเนื่อง ฟูโกต์ได้ใช้วิธีการวงศาวิทยาน้ีในงานเขียนเรื่อง Discipline and Punish ที่ได้ศึกษาวิธี

การคุมขังนักโทษสมัยใหม่ ที่ถือว่ามีความเมตตาปราณี หรือมีมนุษยธรรมกว่ายุคก่อนหน้าที่ใช้วิธีทรมาน

หรือประหารชีวิตอย่างโหดเหี้ยม ซ่ึงแน่นอนว่าส่วนหน่ึงมาจากความคิดยุคภูมิธรรม (Enlightenment) แต่

อย่างไรก็ตามฟูโกต์มองว่าการลงโทษแบบใหม่นี้เป็นไปเพื่อการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวิธีการ

ดงักล่าวกลายเป็นต้นแบบให้กบัการควบคุมคนทัง้สงัคม เช่น โรงงาน โรงเรยีน โรงพยาบาล ซึง่การใช้ต้นแบบ

น้ีไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่มีอ�านาจหน่วยงานหนึ่ง ฟูโกต์วิเคราะห์ว่าสถาบันและเทคนิควิธีการที่พัฒนา

ขึ้นมาแตกต่างกันและมักมีวัตถุประสงค์ของตนเองต่างมาบรรจบกันสร้างระบบอ�านาจวินัยสมัยใหม่23

นอกจากวิธิการของฟูโกต์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดแล้ว อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือ 

แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกนึกคิด ของส�านัก Annales school ที่ก่อตั้งโดย Marc Bloch 

และ Lucien Febvre ในต้นศตวรรษที่ 20 โดยความรู้สึกนึกคิด (Mentalité) นี้มีความหมายกว้างกว่า 

ความคิด แต่หมายถึงการมองโลกทั้งหมดของมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม ทั้งน้ีด้วย

เหตผุลว่าโลกภายนอกทัง้หมดเรายงัไม่สามารถทีจ่ะเข้าใจมนัได้ ตราบใดทีย่งัไม่มีโครงสร้างการรบัรูบ้างอย่าง

มาเป็นสื่อกลางในการท�าความเข้าใจมัน ดังน้ันความรู้สึกนึกคิดจึงหมายถึงระบบสัญลักษณ์ การให้ความ

หมายร่วมกันอนัเป็นทีม่าของการกระท�าและพฤตกิรรมต่าง ๆ ของคนในสงัคม (représentation collective) 

การศึกษาความรู้สึกนึกคิดจึงไม่ใช่เพียงการศึกษาภาษาหรือกรอบความคิดเท่าน้ัน แต่ยังต้องรวมถึงการรับรู้

และอารมณ์ความรู้สึกด้วย ดังนั้นการอ่านตัวบทท่ีมีความลุ่มลึกของปัญญาชนจึงไม่เพียงพอต่อการเข้าใจ 

วธิกีารมองโลกของคนในยคุสมยัต่าง ๆ ในอดตี ในการท�าศึกษาท�าความเข้าใจประวตัศิาสตร์ความรูส้กึนึกคิด

จะต้องศึกษาจากเอกสารและหลักฐานประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลายจึงจะท�าให้เราเห็นโครงสร้างความเช่ือของ

คนส่วนใหญ่ได้24

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 เรื่องที่ 3.3.3

23 Gary Gutting. “Michel Foucault”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), 

Edward N. Zalta. (ed.). URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/foucault/>. 
24 Annabel Brett. Op.cit. pp. 124-125.
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3-33การวิเคราะห์ตามแนวคิดประวัติศาสตร์

เรื่องที่ 3.3.4  ประวัติศาสตร์ระยะยาว

ประวัติศาสตร์ระยะยาว (Long-term history) เป็นแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่เน้นการศึกษา

ประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อท�าความเข้าใจพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และ

สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับท่ีลึกซ้ึงระหว่างมนุษย์และสังคมกับบริบทแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 

เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การท�าความเข้าใจเรื่องดังกล่าวล�าพังการศึกษาช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

ไม่สามารถหาค�าตอบได้ จ�าเป็นต้องศึกษาช่วงระยะเวลาที่ยาวพอจึงจะเห็นถึงแนวโน้มและภาพรวมทั้งหมด 

เช่น การตัง้ค�าถามว่าสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตส่ิงผลอย่างไรต่อมนุษย์ หรอืในทางกลบักันกิจกรรมของมนุษย์

ส่งผลอย่างไรต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ค�าถามในลักษณะที่ใหญ่แบบนี้ ไม่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูล 

หลักฐานเพียงช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ อย่าง 5 ปี หรือ 10 ปี แต่จะต้องศึกษาข้อมูลที่ย้อนหลังไปยาวไกล 

ไม่ต�่ากว่าร้อยปีจึงจะได้ค�าตอบ ท�านองเดียวกัน แม้ว่าโจทย์จะเล็กลงมาอย่างการตั้งค�าถามเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคหรือประเทศหนึ่ง ๆ ก็จ�าเป็นจะต้องศึกษาช่วงระยะเวลาที่ยาวพอ

จึงจะเห็นพัฒนาการดังกล่าว

ก่อนหน้าที่จะมีแนวการเขียนประวัติศาสตร์ระยะยาว ความต้องการท�าความเข้าใจประวัติศาสตร์ใน

มิติของเวลาที่ยาวนานหรือต้องการทราบความหมายของประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นที่สนใจใคร่รู้ของมนุษย์

มาโดยตลอด ทั้งน้ีก็เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค�าถามว่าเราคือใคร การกระท�าต่าง ๆ ของเราที่ผ่านมาจะส่งผล 

อย่างไรต่อเราในปัจจุบันและอนาคต ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบค�าถามนั้น เช่น ประวัติศาสตร์สากล

ของครสิเตยีนทีเ่ริม่ตัง้แต่พระเจ้าสร้างสรรพสิง่และสร้างมนษุย์ไปจนถงึการสิน้สดุของกาลเวลา ดงันัน้ความหมาย

ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์จึงเป็นเรื่องของการทดสอบที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ก่อนที่จะไปยังการพิพากษา

คร้ังสุดท้าย นักปรัชญาก็พยายามใช้เหตุผลในการท�าความเข้าใจอดีตทั้งหมดและปัจจุบันก�าลังด�าเนินต่อไป

ยังอนาคตของมนษุย์ว่ามีความหมายอะไรเช่นกนั ซ่ึงความพยายามดงักล่าวนีเ้รยีกว่า “ปรชัญาประวตัศิาสตร์”25 

แม้ว่าในปัจจุบันการตีความประวัติศาสตร์ของนักปรัชญาประวัติศาสตร์จะเสื่อมอิทธิพลลงมากแต่ก็มีแนวคิด

ของนักปรัชญาประวัติศาสตร์ที่ยังคงได้รับการกล่าวถึงอยู่ในระยะหลัง เช่น เฮเกลท่ีเสนอว่าประวัติศาสตร์

ของมนุษยชาติคือกระบวนการตระหนักรู้ในเสรีภาพของตนเอง ที่เริ่มจากสังคมเผด็จการเบ็ดเสร็จมาสู่

ประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญของตะวันตกอันเป็นจุดหมายปลายทางของส�านึกเก่ียวกับ

เสรีภาพของมนุษย์ ที่นักรัฐศาสตร์อย่าง Francis Fukuyama วิเคราะห์ว่าการล่มสลายของลัทธิสังคมนิยม 

 

 
25 ปรัชญาประวัติศาสตร์ ในความหมายนี้หากเรียกอย่างรัดกุมคือ ปรัชญาประวัติศาสตร์แนวคาดคะเน หรือ ปรัชญา

ประวัติศาสตร์ทฤษฎี (Speculative Philosophy of History) ที่อาจจัดได้ว่าเป็นเรื่องของอภิปรัชญา ในขณะที่การท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความเป็นความรู้ของวิชาประวัติศาสตร์ หรือการท�าความเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์ในเชิงญาณวิทยาก็จะเรียกว่า ปรัชญา

ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Philosophy of History) 
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ในปลายศตวรรษที่ 20 เป็น “จุดจบของประวัติศาสตร์” ที่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมตะวันตกคือจุดหมาย

ปลายทางของวิวัฒนาการของอุดมการณ์และรูปแบบทางการเมืองการปกครองของมนุษย์ คาร์ล มาร์กซ์ ก็จัด

ว่าเป็นนกัปรชัญาประวัตศิาสตร์ทีต่คีวามอดีตของมนุษย์ในระยะยาวว่าเป็นการเปลีย่นแปลงของสงัคมมนษุย์

จากสังคมบุพกาล สู่สังคมทาส ศักดินา ทุนนิยมและสังคมจะต้องไปสู่สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในอนาคต

ผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่างชนช้ันปกครองท่ีเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกับชนชั้นท่ีถูกกดขี่ขูดรีด ซึ่ง 

ฝ่ายหลงัจะเป็นผูน้�าการปฏวัิตเิพือ่สร้างสงัคมใหม่ในทีส่ดุอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ แนวคิดแบบน้ีเป็นประวตัศิาสตร์

กระแสหลกัของประเทศในค่ายสงัคมนยิมและเป็นมหานิพนธ์ของการเขยีนทางประวตัศิาสตร์อย่างแพร่หลาย

ในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา

ปรัชญาประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับการเขียนประวัติศาสตร์ที่กินช่วงระยะเวลายาวอย่างการเขียน

ประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าและอิสรภาพของมนุษย์ ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากความไม่รู้ การกดขี่ ขาดแคลนและ

ไร้อารยธรรม สู่ความรู้แจ้ง เสรีเจริญก้าวหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนในสกุลงานเขียนทางประวัติศาสตร์

แบบวิก (Whig history) เช่น ประวัติศาสตร์อังกฤษของ Thomas Babington Macaulay (1839-1841) 

ทีเ่ล่าประวตัศิาสตร์องักฤษท่ีกนิระยะเวลายาวนานถงึสองพนัปี หรอืการเขยีนประวติัศาสตร์สากลของ Arnold 

Tyonbee (1889-1975) ทีพ่ยายามศึกษาเปรยีบเทยีบประวตัศิาสตร์อารยธรรมต่าง ๆ ของโลกว่ามพีฒันาการ

เป็นล�าดับขั้นจากเจริญเติบโตสู่การดับสูญ อย่างไรก็ดีปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สากลก็ 

ค่อย ๆ มีความส�าคัญน้อยลงเม่ือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัด 

มีความเจริญเติบโตมากข้ึน นักประวัติศาสตร์อาชีพมักมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านและมอง 

การเขียนประวัติศาสตร์สากลและปรัชญาประวัติศาสตร์น้ันใช้หลักฐานอย่างไม่ถูกต้อง

การเขียนประวัติศาสตร์ระยะยาวในสาขาวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่น้ัน เริ่มจากการตระหนักถึง

ระยะห่างของช่วงเวลาเป็นหัวใจส�าคัญของประวัติศาสตร์ส�านัก Annales school ระยะห่างนั้นไม่เพียงแต่

หมายถึงการมีระบบการเมือง เศรษฐกิจและสภาพสังคมที่แตกต่างกับเราในปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงความรู้สึก

นึกคิดที่ในแต่ละยุคสมัยมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน การตระหนักต่อระยะห่างของเวลาและความรู้สึก

นึกคิดนี้น�าไปสู่การพัฒนาแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของส�านัก Annales school 

ทีห่นัออกจากแนวพนิจิประวตัศิาสตร์การเมอืงทีเ่ป็นกระแสหลกัไปสูก่ารตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ในวงกว้าง ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานและพยายามหา 

กระแสทีห่ย่ังรากลกึในอดีตทีเ่ป็นสาเหตขุองความเปลีย่นแปลง ด้วยเหตน้ีุการศึกษาประวตัศิาสตร์แบบส�านัก 

Annales school จึงต้องสังเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิ

อากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมิติที่ยาวไกลมากกว่าแค่ช่วงเวลา

สั้น ๆ แบบประวัติศาสตร์การเมือง เพื่อให้ได้ภาพท่ีใกล้เคียงประวัติศาสตร์ทั้งหมดของยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น

วิถีชีวิต วิถีความคิด ชีวิตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม 

นักประวัติศาสตร์ส�านัก Annales school ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Fernand Braudel ในผลงาน

เรื่อง The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (1949) เขาไม่ได้

เขียนเล่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในแบบประวัติศาสตร์การเมืองและการทหารของพระเจ้าฟิลิปป์ท่ี 2 เท่านั้น 
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แต่พยายามค้นคว้าหาบริบทของเหตุการณ์ ซึ่งเขาถือว่าเหตุการณ์เป็นเพียงฟองคลื่นของกระแสธารแห่ง

ประวัติศาสตร์ การจะเข้าใจอดีตได้นั้นจ�าเป็นต้องด�าด่ิงลึกลงไปใต้คลื่นน้ัน ในการท�าความเข้าใจดังกล่าว 

Braudel ศึกษาโครงสร้างและกระแสทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม อารยธรรมและรูปแบบของสงคราม ซึ่ง

มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ช้ากว่าเหตุการณ์ แต่เป็นเงื่อนไขที่ก�าหนดการกระท�าของมนุษย์ใน

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

เงื่อนไขที่ระดับลึกสุดที่เป็นตัวก�าหนดความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านั้นอีกทีหนึ่งคือความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม หรือที่ Braudel เรียกว่า ภูมิ-ประวัติศาสตร์ (geo-history) ในงาน 

The Mediterranean ของเขาใช้เน้ือที่จ�านวนมากให้กับการพิจารณาภูเขา ที่ราบ ชายฝั่งและหมู่เกาะ สภาพ

อากาศ เส้นทางทั้งทางบกและทะเล เพื่อที่จะท�าให้เห็นว่าคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

ประวัติศาสตร์ได้อย่างไร เช่น เขาได้อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของเขตเทือกเขาว่าเป็น

อนุรักษ์นิยม ซ่ึงต่างจากพื้นราบที่คนหนุ่มจากบนภูเขามักต้องการลงมาสมัครเป็นทหารรับจ้าง

ในงานชิ้นนี้ของ Braudel ทะเลกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ที่หน่วยทางการเมืองหรือกษัตริย์

เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ยังเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืน ๆ อย่างมหาสมุทรแอตแลนติก หรือ

ทะเลทรายซาฮารา ท�าให้อาจกล่าวได้ว่า Braudel พยายามท�าในสิ่งที่ในเวลาต่อมาเรียกว่า “ประวัติศาสตร์

โลก” นอกเหนือจากพ้ืนที่ของการศึกษาที่ขยายใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อย่างกว้างขวางแล้ว  

งานชิ้นนี้ยังมีความส�าคัญต่อแนวคิดในเชิงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เขาแบ่งเวลาเป็น 3 ระดับ 

ด้วยกัน คือ เวลาทางภูมิศาสตร์ สังคมและปัจเจกบุคคล ซึ่งเวลาทางภูมิศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เชื่องช้าที่สุดน้ันเป็นส่ิงที่นักประวัติศาสตร์ไม่เคยให้ความส�าคัญมาก่อน ซึ่งสิ่งที่ Braudel ท�าคือการศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาที่

ยาวนาน ซึ่งเรียกกันในนามว่า la Longue durée ที่ประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลายาวนี้จะเน้นการศึกษา

อย่างเป็นองค์รวม26

การศึกษาประวัติศาสตร์แบบระยะยาวในแง่หน่ึงก็เป็นเรื่องยากและใช้เวลา อีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะ

เป็นเร่ืองของนักประวัติศาสตร์อาชีพมากกว่าที่จะกล่าวในท่ีนี้ กระนั้นการมีมุมมองในระยะเวลาที่ยาวไกล

และค�านึงถึงบริบทที่มีความหลากหลายก็มีความส�าคัญต่อการวิเคราะห์การเมืองเป็นอย่างยิ่ง ใน The  

History Manifesto (2014) ของ Jo Guldi และ David Armitage ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการศึกษา

ประวัติศาสตร์ระยะยาวว่ามีความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันอย่างมาก รวมไปถึง 

การก�าหนดนโยบายและการกระท�าของเราที่มีต่ออนาคต โดยได้ยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการศึกษาประวัติศาสตร์ระยะยาว ได้แก่ เร่ืองปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เคยเป็นข้อถกเถียง ซึ่งการหา 

ค�าตอบนั้นต้องมองย้อนกลับไปเป็นระยะเวลายาวนานเป็นระดับพันปี แนวคิดเรื่องแอนโทรโปซีน (Anthro-

pocene) เป็นช่ือเรยีกยคุสมยัทางธรณวีทิยาหมายถงึช่วงเวลาทีม่นษุยชาตไิด้สร้างผลกระทบอย่างมนียัส�าคัญ 

 

26 Peter Burke. (1990). The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-89. Stanford  

University Press. p. 32-42.
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ต่อโลกและระบบนิเวศที่เริ่มเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน27 สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการท�าความเข้าใจ

อดีตที่ยาวนานเพื่อที่จะก�าหนดนิยามและหามาตรการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับสากลและความอยุติธรรมในระดับโลกก็มีงานเขียนอย่าง Debt: The 

First 5,000 Years (2011) ของ David Graeber ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับหนี้ในฐานะความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน และ ทุนนิยมในศตวรรษท่ี 21 

(Capital in the Twenty-First Century, 2014) ของโทมัส พิเก็ตตี นักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล

ทางเศรษฐกิจในช่วงระยะยาวเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจว่าเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบทุนนิยมเพื่อให้เกิดความเสมอภาค

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3.3.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 3.3.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 3 ตอนที่ 3.3 เรื่องที่ 3.3.4

27 John P. Rafferty. (2016). “Anthropocene Epoch” Encyclopådia Britannica. Retrieved from https://www.

britannica.com/science/Anthropocene-Epoch >
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