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หน่วยท่ี 1

การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม
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ชื่อ	 รองศาสตราจารย์	ดร.	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์
วุฒิ	 ร.บ	(เกรียตินิยมอันดับสอง)
	 ร.ม	(การทูตและการระหว่างประเทศ)	ธรรมศาสตร์
	 Ph.D.	(Political	Science/International	Studies)
	 The	University	of	Birmingham,	U.K
ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 1	 การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม

ตอนที่
1.1			ความหมายและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความคิดทางการเมืองและสังคม
1.2		การศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	18
1.3		การศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	18

แนวคิด
1.			ความคิด	 (thought	 และ	 idea)	 ที่แม้จะมีลักษณะนามธรรม	 แต่แสดงถึงความเช่ือมโยงมิติ

ภายในและภายนอกของปัจเจก	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการจากปฏิสัมพันธ์ของตัว
แสดง/ปัจเจก/นักคิด-ปัญญาชน	ที่มีต่อสภาพแสดล้อมทางสังคมของตน	 เพื่อท�าความเข้าใจ	
ให้ค�าอธิบาย	 และ/หรือ	 จัดวางแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่อาจมีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง	หรือครอบคลุมหลากหลายมิติ	 การศึกษาที่เกี่ยวข้องจึงมีหลากหลาย	อาทิ	 จิตวิทยา	
จติวทิยาสงัคม	มานษุยวิทยา	ภาษา	ปรากฏการณ์วทิยา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	และแม้กระทัง่
ปัญญาประดษิฐ์	แต่การศึกษาทีเ่ป็นพืน้ฐานให้กบัความคิดทางการเมอืงและสงัคมกค็อื	ปรัชญา	
และปรัชญาการเมือง	รวมไปถึงสังคมวิทยา	และสังคมวิทยาการเมือง

2.			แม้ความคดิทางการเมอืงและสงัคมในอดตีจะเกดิขึน้เพือ่มุง่ตอบค�าถามเรือ่งความสมัพนัธ์ของ
มนษุย์เพือ่น�าไปสูก่ารจดัระเบยีบสงัคม	แต่การเกดิขึน้ของการตัง้ค�าถามเชงิปรชัญาทีใ่ห้ความ
ส�าคัญกับตัวมนุษย์อย่างหากหลายของพวกกรีก	 ท�าให้ไม่ง่ายนักที่จะจัดระเบียบสังคม	 แต่
โรมันทีส่บืทอดความคิดของพวกกรีกกลบัสามารถจดัวางระบบกฎหมายและการจดัองค์กรทาง
สงัคมแบบมลี�าดับข้ัน	ซึง่สบืต่อให้กบัคริสตจกัรคาทอลกิ	แม้กระนัน้กต็าม	สงครามครูเสดเผย
ถึงความเสื่อมโทรมของคริสตจักรท่ามกลางการหวนกลับมาใส่ใจปรัชญากรีกแบบอริสโตเติล

	 		 ความเคลือ่นไหวข้างต้นท้ังได้รับผลกระทบและมส่ีวนผลกัดนัการขยายตวัของยคุสมยั
แห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่ให้ความส�าคัญกับแนวคิดมนุษย์นิยม	 จนท�าให้เกิดนิกาย
โปรเตสแตนต์	 และน�าไปสู่สงครามซ่ึงกระจายตัวอยู่ท่ัวไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 16-17	 แม้
บรรยากาศเช่นจะก่อข้อเสนอให้มองการเมอืงทีเ่ป็นจรงิทีโ่หดร้ายรนุแรง	แต่กม็ข้ีอเสนอในเชงิ
อุดมคติเช่นกัน	 สังคมโปรเตสแตนต์ดูจะก้าวหน้าในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงรวมไปถึง
ส�านึกในเร่ืองความเป็นชาติและรัฐ	 ที่เร่ิมมีการเสนอแนวความคิดสัญญาประชาคม	 ซ่ึงอยู่บน
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1-3การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม

พื้นฐานแนวคิดที่ว่า	 อ�านาจอธิปไตยที่มีรากฐานมาจากผู้คนในดินแดนนั้นๆ	หาได้มาจากฟ้า
เบื้องบน

3.			ความคดิทางการเมอืงและสงัคมทีก่่อตวัอย่างชดัเจนตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที	่18	จ�านวนไม่น้อย
ยังทรงอิทธิพลอยู่จนถึง	ค.ศ.	2018	ทั้งในเรื่องของเสรีภาพปัจเจก	และความเชื่อมั่นต่อการใช้
เหตุผลของมนุษย์	 โดยมีความส�าเร็จของสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างอย่างเนเธอร์แลนด์และ
อังกฤษเป็นแม่แบบ	 ควบคู่ไปกับภาพผู้คนจ�านวนมากที่ทุกข์เข็ญและยากไร้	 นี่คือช่วงเวลาที่
แนวคดิและรปูแบบของประชาธปิไตยได้รบัการพฒันาอย่างจรงิจงั	อย่างไรกต็าม	ปัญหาความ
ไม่เสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวกว้างท�าให้เกิดการวิพากษ์ต่อทั้งธรรมชาติ
และแนวโน้มทีผู่ค้นอาจละเลยมติด้ิานคณุธรรมและศลีธรรม	การปฏวิติัฝร่ังเศสเกดิข้ึนท่ามกลาง
บรรยากาศดังกล่าว	 แม้ว่าจะปิดฉากลงด้วยยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวแต่ก็เพราะ
บรรยากาศเช่นนี้เองที่ท�าให้เกิดการเสนอแนวความคิดว่า	สันติภาพนริันดร์อาจเกิดขึ้นได้จาก
รูปแบบการปกครองและวิถีคิดที่เห็นความส�าคัญของความเท่าเทียมของการเป็นมนุษย์

	 		 ปัญหาข้างต้นยงัคงสบืเนือ่งมาจนคริสต์ศตวรรษที	่19	ท่ีแนวคดิชาตินยิม	และอนรัุกษ์
นยิมทีต่ัง้ค�าถามต่อความก้าวหน้าและความทนัสมยัขยายตัว	รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการ
บริหารปกครองผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐ	 ไม่ว่าจะอย่างไร	 ผู้คนส่วนใหญ่หาได้รับ
ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึง	แนวคิดสังคมนิยม-มาร์กซิสต์จึงกระจายตัวได้ดี
ควบคู่ไปกับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการปฏิวัติ	 โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่ที่
ผู้คนเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยว	ทั้งความรู้สึกไร้รากและความไร้แก่นสารของชีวิต	ซึ่งนีทเช่
เห็นว่าจะน�าพาทั้งชีวิตมนุษย์และสังคมไปสู่ความว่างเปล่าในท้ายที่สุด

	 		 ช่วงครึง่แรกของคริสต์ศตวรรษที	่20	โลกต้องเผชญิกบัความโหดร้ายของสงครามโลก
ถึง	2	ครั้ง	ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้เกิดค�าถามว่า	สงครามเช่นนั้นเกิด(ซ�้า)ขึ้นได้อย่างไร	รวมถึงมีการ
ชี้ชวนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาหลากมิติที่สะสมตัวในสังคมระดับรัฐ	 กับความเป็น
ไประหว่างประเทศ	โดยมกีลุม่แนวคดิทฤษฎวีพิากษ์แสดงบทบาทน�า	และยิง่มบีทบาทมากขึน้
หลังสงครามเย็นที่ผู้คนโดยเฉพาะผู้เสียเปรียบในวงกว้างเหวนกลับมาตั้งค�าถามมากข้ึนว่า	
ความคิดทางการเมอืงและสงัคมแบบใดทีจ่ะช่วยให้เส้นทางการพฒันาศกัยภาพมนษุย์	ไม่เพยีง
เชือ่มสมัพนัธ์กบัความมัน่คงมนษุย์	หากแต่ยังเชือ่มโยงกบัสนัตภิาพระหว่างประเทศได้อกีด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธิบายความหมายและขอบข่ายการศกึษาความคดิทางการเมืองและสงัคมตลอดจนการศกึษา

ที่เกี่ยวข้องได้โดยสังเขป
2.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	18	ได้โดยสังเขป
3.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	18	ได้โดยสังเขป
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1-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	1
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	1.1–1.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
5.	 ชมรายการวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
6.		เข้ารับการสอนเสริม	(ถ้ามี)
7.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	1

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
4.		รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
5.		การสอนเสริม	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านเอกสารการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
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1-5การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม

ความน�า

สังคมมนุษย์ผ่านเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดช่วงเวลาอันยาวนานในการคลี่คลายตัว
ของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ	 ที่แม้ไม่อาจกล่าวได้ว่าสงบสันติ	 แต่ก็ใช่จะด�าเนินไปด้วยสงครามและความ
ขัดแย้ง	 ท่ามกลางความเป็นไปเหล่านี้มนุษย์ในฐานะปัจเจก	 ส่วนหน่ึงของสังคม	 และมนุษยชาติล้วนยาก
จะเลี่ยงปัญหามากมาย	 ที่บ้างก็สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 และบ้างก็ต้องผ่านการพินิจพิเคราะห์
กว่าจะท�าความเข้า	 มิพักต้องเอ่ยถึงการแก้ไขท่ีอาจต้องใช้เวลายาวนาน	 ไม่ว่าจะอย่างไร	 ส่วนหน่ึงที่ช่วย
เกาะเกี่ยวมนุษย์ขึ้นเป็นสังคมในหลากระดับ	คือ	มุมมองความคิดที่มนุษย์มีต่อสังคม	ที่แม้จะผันแปรตาม
กาลเวลา	 แต่ก็อยากจะปฏิเสธว่าแก่นของปัญหาที่พบเผชิญในแต่ละยุคสมัยอาจเช่ือมร้อยผ่านกาล	 การ
เสนอความคิดทางการเมืองและสังคม	ทั้งเพื่อเข้าใจ	 อธิบาย	 และเสนอทางออกส�าหรับปัญหาเหล่าน้ี	 จึง
อาจเชื่อมร้อยผ่านสายธารแห่งกาลเวลาเช่นกัน

เพื่อก่อร่าง/ประกอบสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจต่อเร่ืองราวการศึกษาความคิดทางการเมือง
และสังคม	 ด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้ศึกษาครุ่นคิดในเรื่องดังกล่าวที่อาจมีปัญหาร่วมสมัยเป็นจุดตั้งต้น	 ได้เห็น
ภาพความเชื่อมโยงของการพยายามท�าความเข้าใจตนเองของมนุษย์	และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งอื่นๆ	ที่อาจด�ารงผ่าน	และ/หรือผันแปรไปตามกาลเวลาว่า	เชื่อมสัมพันธ์เชิงวิภาษต่อกันมากน้อยเพียง
ใด	นอกเหนอืจากเน้ือหาในตอนแรกทีใ่ห้ความส�าคญักับนยิามความหมายและขอบข่ายการศกึษาทีเ่กีย่วข้อง
กบัความคดิ	(thought	and/or	idea)	ซึง่จะวางรากฐานให้กบัเนือ้หาของหน่วยการศกึษา	หน่วยการศกึษา
นี้จะใช้วิธีเสนอภาพความเชื่อมโยง	 และ/หรือความเปล่ียนแปลงของความคิดทางการเมืองและสังคมตาม
ช่วงเวลา

แต่ด้วยความจ�ากัดของพื้นที่และเพื่อความเช่ือมโยงกับกรอบเวลาต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ให้ได้
มากท่ีสุดหน่วยการศกึษานีจ้ะให้ความส�าคัญกบัเนือ้หาความคดิทางการเมืองและสงัคมตัง้แต่คริสต์ศตวรรษ
ท่ี	18	อนัเป็นช่วงเลาท่ีความคิดทีส่่วนผลกัดนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม	(ตะวนัตก)	เป็นอย่างมากเป็นต้น
มา	 อย่างไรก็ตามเป็นการยากยิ่งที่จะปฏิเสธว่าเนื้อหาของความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนหน้าช่วง
เวลาดังกล่าวหาได้มีความส�าคัญ	แท้จริงแล้วหลากหลายความคิดที่เราคุ้นชิน	และ/หรือเคยได้ยิน	ไม่มาก
ก็น้อยที่มีความเชื่อมโยงกับความคิดที่ได้รับการพัฒนามาก่อนหน้า	 และเพื่อความสะดวกต่อการท�าความ
เข้าใจตามล�าดับเวลา	 ตอนที่สองจึงเป็นการเสนอการศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์
ศตวรรษที	่18	โดยสังเขป	ขณะท่ีตอนทีส่ามเน้นเป็นการน�าเสนอเนือ้หาสาระตัง้แต่คริสต์ศตวรรษ	18	เป็นต้น
มาโดยสังเขป
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ตอนที่ 1.1

ความหมายและการศึกษาทีเ่ก่ียวข้องกบัความคดิทางการเมอืงและสงัคม

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.1.1		ความหมายและขอบข่ายการศึกษา
1.1.2	 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด
1.			ความคดิ	(thought	และ	idea)	ทีแ่ม้จะมลีกัษณะนามธรรม	แต่ก็แสดงถึงความเช่ือมโยง

มิตภิายในและภายนอกของปัจเจก	ทีส่มัพันธ์กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต	ิและ/หรือ
สังคม	 กล่าวได้ว่า	 ความคิดเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกระบวนการจากปฏิสัมพันธ์ของตัว
แสดง/ปัจเจก/นักคิด-ปัญญาชน	 ที่มีต่อสภาพแสดล้อมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทาง
สังคมของตน	 เพ่ือท�าความเข้าใจ	 ให้ค�าอธิบาย	 และ/หรือ	 จัดวางแนวทางเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม	 ที่ยากจะแบ่งแยกมิติทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 ตลอดจนสังคมและ
วัฒนธรรม

2.			ความคิด	 สัมพันธ์กับกระบวนการการคิด	 การประมวลผลความคิด	 และการถ่ายทอด
ความคิด	 จึงเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาการศึกษา	 อาทิ	 จิตวิทยา	 จิตวิทยาสังคม	
มานุษยวิทยา	 และภาษา	 ไปจนถึงปรากฏการณ์วิทยา	 หรือแม้กระทั่งวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 และปัญญาประดิษฐ์	 แต่การศึกษาที่เป็นพื้นฐานให้กับความคิดทาง 
การเมืองและสังคมก็คือ	 ปรัชญา	 และปรัชญาการเมือง	 รวมไปถึงสังคมวิทยา	 และ
สังคมวิทยาการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	1.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธบิายความหมายและขอบข่ายการศกึษาความคดิทางการเมอืงและสงัคมได้โดยสงัเขป
2.		อธิบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความคิดทางการเมืองและสังคมได้โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 1.1.1

ความหมายและขอบข่ายการศึกษา

ความคิด	(thought)	ดเูป็นเรือ่งใกล้ตวัทีเ่กดิขึน้กบัมนษุย์ทีอ่าจเกีย่วข้องสมัพนัธ์ตัง้แต่เรือ่งเลก็ใน
ชวีติประจ�าวนั	ไปจนถงึเร่ืองใหญ่ทีเ่กีย่วข้องกับการตดัสนิใจทีส่�าคญัในชวีติ	ไม่ว่าจะเป็นระดบัปัจเจก	สงัคม	
และ/หรือความเป็นไประหว่างประเทศ	 แต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดการท�าความเข้าใจ	 “ความคิด”	 อาจ
สร้างความล�าบากใจให้เราได้เช่นกนัว่าแท้จรงินัน้	ความคดิ	คอือะไร	ค�าว่า	ความคดิในภาษาไทยสือ่นัยถงึ
ค�าในภาษาอังกฤษได้มากกว่าหนึ่ง	นั่นคือ	 idea	และ	 thought	ซึ่งมักให้นิยามความหมายที่ใกล้เคียงกัน
หรือเชื่อมสัมพันธ์กัน	 พจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ดให้	 ความหมาย	 idea	 ไว้สามประการ	 คือ	 ก)	 ความคิด	
(thought)	หรือข้อแนะน�าที่อาจน�าไปสู่การด�าเนินการ	ข)	 เป้าหมาย	หรือวัตถุประสงค์	และ	ค)	รูปแบบ
ที่ด�ารงอยู่นิรันดร์ซึ่งสิ่งต่างๆ	เป็นได้แค่เพียงการเลียนแบบที่ไม่สมบูรณ์	(ความหมายในทางปรัชญา)1

ขณะที่พจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ให้ความหมาย	 idea	 ไว้หลากหลายตั้งแต่	 ก.1)	 สิ่งท่ีมี
ลักษณะข้ามผ่านกาล	(transcendent)	ซึ่งก็คือรูปแบบที่เป็นจริงของสิ่งที่ด�ารงอยู่ในฐานะการเป็นตัวแทน
ที่ไม่สมบูรณ์	ก.2)	มาตรฐานของความสมบูรณ์	ซึ่งก็คือ	อุดมคติ	 (ideal)	ก.3)	แผนด�าเนินการ	ซึ่งก็คือ	
การออกแบบ	(design)	ข)	รปูแบบทีเ่หน็ได้ของแนวความคดิรวบยอด	(conception)	ซึง่กค็อื	การจ�าลอง
รูปแบบ	(เป็นความหมายแบบโบราณ)	ค.1)	ภาพที่ร�าลึกจากความทรงจ�า	 (ไม่ใช้แล้ว)	ค.2)	แนวคิดรวบ
ยอดที่ยังไม่ก่อตัวอย่างชัดเจน	 ค.3)	 สิ่งที่สามารถหรือมีศักยภาพในการน�าเสนอห้วงส�านึกได้จริง	 อาท	ิ
ความคิด	(thought)	แนวความคดิ	ความรูส้กึ	(sensation)	หรอื	ภาพลักษณ์	(image)	ง)	ความคดิทีผ่่าน
การปรุงแต่ง	 หรือความคิดเห็น	 จ)	 อะไรก็ตามที่รู้หรืออาจจะรู้ได้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง	 เช่น	 ความคิด
ของเด็กในเรื่องเวลา	 ฉ)	 ความหมายที่เป็นแก่นกลาง	 หรือจุดหลักของการกระท�าหรือสถานการณ์เฉพาะ	
ช)	ภาพลักษณ์ที่อยู่ในใจ	(ความหมายทางศาสนาคริสต์)2

ส่วนค�าว่า	thought	นัน้	พจนานกุรมอ๊อกซ์ฟอร์ดให้ความหมายไว้สองประการหลกั	คอื	ก)	ความ
คิด	 (idea)	หรือความเห็นที่ผลิตขึ้นโดยการคิด	 (thinking)	หรือเกิดขึ้นทันทีทันใดในใจ	อาทิ	 สมศรีเกิด
ความคิดขึ้นทันใด	 ความคิดแรกสุดของสมทรงคือขอความช่วยเหลือ	 หรือ	 ฉันถามสมสมรว่า	 เธอมีความ
คิดใดบ้างไหมว่าเร่ืองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร	 ในกลุ่มความหมายประการแรกน้ียังสามารถแยกออกได้อีกเป็น	
4	ลักษณะ	ก.1)	อยู่ในความคิดของใครสักคน	อาทิ	สมพรอยู่ในความคิดของเราเสมอ	เมื่อเราสวดภาวนา	
ก.2)	การคิดพิจารณาหรือจดจ�าได้ถึงคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	อาทิ	สมศรีไม่ได้คิดถึงสมศักดิ์แม้แต่
น้อย	มาสักระยะหนึ่งแล้ว	ก.3)	ความหวัง	ความตั้งใจ	หรือความคิดในการกระท�า	หรือได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	

1 “idea.”	(n.a).	English Oxford Living Dictionary.	Retrieved	from	https://www.en.oxforddictionaries.com/	
definition/idea	(accessed	on	6/8/2018).	

2 “idea.”	 (n.a).	Merriam-Webster.	 Retrieved	 from	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/idea	
(accessed	on	6/8/2018).	
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1-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

อาทิ	 สมหมายไม่เคยล้มเลิกความคิดที่จะปักหลักถิ่นฐานอยู่ในกรุงเทพฯ	 และ	 ก.4)	 ไม่มากมายอะไรนัก	
(ความหมายเก่า)	อาทิ	พวกเราที่ท�างานอยู่กับบ้าน	อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ยุ่งมากมายอะไรนัก

ส่วนความหมายในประการที่สองนั่นคือ	 ข)	 การกระท�าหรือกระบวนการของการคิด	 ซึ่งสามารถ
แยกออกได้เป็น	 3	ลักษณะคือ	ข.1)	การก่อตัวของความคิดเห็น	 โดยเฉพาะในลักษณะของปรัชญา	หรือ
ระบบของความคิด	(idea)	หรือความคิดเห็นที่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง	อาทิ	เสรีภาพแห่งความคิดและการก
ระท�า	ธรรมเนียมปฏบิตัขิองความคดิตะวันตก	ข.2)	การพจิารณาใส่ใจอย่างระมดัระวงั	อาทิ	ฉนัไม่ได้คดิถงึ
เรื่องนั้นมากนัก	 และ	 ข.3)	 ความใส่ใจต่อความเป็นอยู่หรือความสะดวกสบายของผู้อ่ืน	 อาทิ	 เขายังคงใช้
ชีวิตแบบชายโสด	โดยไม่ได้คิดถึงฉันเลย3

นอกเหนือจากความหมายของการเป็นค�ากริยาในรูปอดีต	(past	tense)	ของค�าว่า	think	ที่แปล
เป็นไทยว่า	คดิ	ซึง่ในพจนานกุรมเมอร์เรยีม-เวบ็สเตอร์ให้ความหมายหลากหลาย	อาท	ิการมรีปูแบบบาง
อย่างในใจ	การมีความตั้งใจ	หรือความคิดเห็น	(อาทิ	การคิดพิจารณาว่า	กฎเกณฑ์นั้นๆ	อยุติธรรม)	หรือ
การคิดในเชิงพิจารณาภาพสะท้อนเรื่องราวทั้งหมด	 เพื่อตัดสินใจว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป	 เป็นต้น4 
ความหมายของค�าว่า	thought	ในฐานะทีเ่ป็นค�านามมอียูด้่วยกนัสามความหมาย	ก)	สิง่ทีไ่ด้คดิเอาไว้	ซึง่
แยกออกเป็น	4	ลักษณะ	คือ	ก.1)	การกระท�าของปัจเจก	หรือผลผลิตของการคิด	ก.2)	ความตั้งใจ	หรือ
แผนงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น	 อาทิ	 สมหวังไม่มีความคิดที่จะไปจากบ้าน	 ก.3)	 สิ่งที่อยู่ในใจ	 เช่น	 ความ
คิดเห็น	 หรือความเชื่อ	 อาทิ	 สมยศกล่าวถึงความคิดของตนอย่างเสรี	 และ	 ก.4)	 ผลผลิตทางภูมิปัญญา	
หรือหลกัการและทรรศนะทีไ่ด้รบัการกอ่ตวัขึ้นของบุคคล	กลุม่	สถานที	่หรือช่วงสมยั	อาท	ิความคิดตะวนั
ตกร่วมสมัย	ส่วนความหมายทีส่อง	ข)	เกีย่วข้องกบัเร่ืองของการคดิ	ทัง้ทีป่รากฏในลกัษณะของ	ข.1)	การก
ระท�าหรือกระบวนการของการคิด	 (cognition)	ข.2)	การพิจารณาอย่างจริงจัง	 (regard)	และ	ข3)	การ
ร�าลึกได้	(recollection)	การอยู่ในความทรงจ�า	(remembrance)	ความหมายในกลุ่มสุดท้าย	แม้จะยังคง
เกี่ยวเนื่องกับความคิด	แต่	ค)	แสดงนัยถึงพลังอ�านาจและความสามารถ	ซึ่งได้แก่	ค.1)	พลังอ�านาจในเชิง
การใช้เหตุผล	 และ	 ค.2)	 พลังในการสร้างจินตนาการ	 ซึ่งก็คือ	 การสร้างความคิดรวบยอดในลักษณะ
นามธรรม	(conception)5

เม่ือพิจารณาความหมายพืน้ฐานดงักล่าวข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า	ความคดิทีแ่ม้จะมลีกัษณะนามธรรม	
แต่ก็แสดงนยัยะทีเ่ช่ือมโยงกบัท้ังมติิภายใน	(อาท	ิห้วงส�านกึถึงความเป็นความตาย	การสร้างจนิตภาพถงึ
ส่ิงทีอ่าจจะยังไม่ด�ารงอยู	่หรอืการพจิารณาถงึหลกัการแบ่งแยกความดคีวามชัว่	เป็นต้น)	และมติภิายนอก
ของปัจเจก	ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมเชิงสังคม	(อาทิ	การพิจารณาว่ากฎหมายมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 
 

3 “thought.”	(n.a).	English Oxford Living Dictionary.	Retrieved	from	https://en.oxforddictionaries.com/	
definition/thought	(accessed	on	15/9/2018).	

4 ด้วยความจ�ากัดของพื้นที่จึงมิได้น�าเสนอทุกความหมายของค�าว่า	 think	 ที่พจนานุกรมฉบับดังกล่าวให้ความหมายไว้	
ส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเชิงรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่	 “think”.	 (n.a).	Merriam-Webster.	 Retrieved	 from	 https://
www.merriam-webster.com/dictionary/think	(accessed	on	21/9/2018).	

5 “thought.”	 (n.a).	Merriam-Webster.	 Retrieved	 from	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/	
thought	(accessed	on	21/9/2018).	
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หรือไม่	 ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ-สังคมในระดับใด	 ที่ยากจะยอมรับได้)	 และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ	ที่มักส่งผลสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของสภาพแวดล้อมทางสังคม	(อาทิ	การ
คุร่นค�านึงว่า	พื้นที่แห้งแล้งยากจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี)	 แม้กระนั้นก็ตาม	ความคิดก็ยังให้น�้าหนัก
หรือความส�าคัญกับมิติภายในมากกว่า	 แม้ว่าความคิดโดยเฉพาะความคิดทางการเมืองและสังคมมักจะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อท�าความเข้าใจ	เสนอค�าอธิบาย	และ/หรือ	เสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขมิติภายนอก

ทิม	เบน	(Tim	Bayne)	ศาสตราจารย์ด้านปรัชญา	จากมหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์	เสนอทรรศนะ
ทีส่อดคล้องไปกบัข้อเสนอข้างต้นว่า	ค�าว่า	“ความคดิ”	นัน้	สามารถหมายถึงรูปแบบชวีติทางจติใจ	(mental	
life)	ท่ีแตกต่างถงึสามลกัษณะ	ประการแรก	ความคดิ	อ้างองิถงึรปูแบบเฉพาะของความสามารถหรอืพลงั
อ�านาจทางใจ	 (mental	 faculty)	 ในลักษณะที่เชื่อมสัมพันธ์กับความสามารถในการเห็นและได้ยิน	 การ
พิจารณาในเรื่องนี้ก่อค�าถามอยู่ไม่น้อย	 อาทิ	 ความสามารถเช่นน้ันต้องการองค์ประกอบเช่นใด	 สิ่งมีชีวิต
ชนดิใดบ้างท่ีครอบครองความสามารถเช่นน้ี	 หรอืค�าถามทีว่่า	 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการคดิ	
และความสามารถหรอืพลงัอ�านาจทางใจเป็นไปในลกัษณะใด	อาท	ิความคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัทรรศนะและภาษา

ประการที่สอง	 ความคิด	 อ้างอิงถึงรูปแบบเฉพาะของภาวะหรือเหตุการณ์ทางใจ	 แม้อาจไม่ง่าย
นักที่จะกล่าวให้ชัดเจนว่า	 อะไรกันแน่ที่ช่วยให้เราเกิดความคิดขึ้นในใจ	 ในลักษณะที่ตัวความคิด	 (ซึ่งใน
หน่วยการศึกษานี้มุ่งหมายถึงความคิดทางการเมืองและสังคม)	 มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง	 เพราะมีหลาก
หลายวธีิท่ีจะช่วยให้เกดิความคดิ	อาท	ิการเหน็วัตถหุรอืปรากฏการณ์ตรงหน้าทีก่ระตุน้ให้เกดิความคดิ	แม้
กระน้ันก็ตาม	ส่ิงทีไ่ม่อาจมองข้ามกคื็อ	การเหน็วัตถุหรือปรากฏการณ์กบัการคดิถึงสิง่เหล่านัน้อาจมใิช่เร่ือง
เดยีวกัน	การพิจารณาความคดิในลกัษณะนีส้ามารถก่อค�าถามขึน้ได้ไม่น้อยเช่นกนั	อาท	ิเราจะรู้ได้อย่างไร
ว่า	ความคิดแตกต่างจากปรากฏการณ์ทางจิตใจในรปูแบบอืน่ๆ	อาท	ิความรูสึ้กจากประสาทสมัผสัทางกาย	
(bodily	sensation)	ประสบการณ์ทีเ่กดิซ�า้ๆ	หรอืสภาวะทางอารมณ์	หรือ	อะไรคอื	ธรรมชาติพืน้ฐานของ
ความคิด	 ไปจนถึงค�าถามที่ว่า	 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเราจะอธิบายความคิดในรูปของสภาวะทางกายภาพ
ประเภทหนึ่ง	หรือเราจะต้องมองไปยังความเป็นจริงที่ไร้กายภาพ	(non-physical	reality)	เพื่อท�าความ
เข้าใจความคิด

ประการที่สาม	ชีวิตทางจติใจทีส่มัพนัธ์กบัค�าว่า	ความคดิ	เกีย่วข้องกบักจิกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ท่ีต้องใช้เวลาและสมาธ	ิไม่ต่างจากการทีเ่ราตัง้ใจค้นหาใครสกัคน	หรอืตัง้ใจฟังดนตร	ีความคดิกเ็ป็นกจิกรรม
ที่ต้องการสมาธิเช่นกัน	 บางครั้งเราจึงอาจได้ยินค�ากล่าวที่ว่า	 ครุ่นคิดจนลืมทุกอย่าง	 (lost	 in	 thought)	
หรอืไม่กเ็หนือ่ยจนไม่อยากคดิ	หรอืแม้กระทัง่การแยกประเภทว่า	คนนัน้คดิเรว็	คนนีค้ดิช้า	การมองความ
คิดในฐานะกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้	ท�าให้บ่อยครั้งที่เรามักใช้ค�าว่า	นักคิด	 (thinkers)	 เรียกกลุ่ม
ปัญญาชน	(intellectuals)	ราวกับว่ามีแค่เพียงคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่ผูกขาดกิจกรรมประเภทนี6้

แม้ว่ากิจกรรมทางความคดิ	(thought	or	idea)	จะมใิช่สาระผกูขาดของเหล่าปัญญาชน	แต่กย็าก
ที่จะปฏิเสธเช่นกันว่า	 กลุ่มปัญญาชนนี่เองที่ช่วยเสนอสาระแนวคิด	 ตลอดจนการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ	 ที่ 
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับความเป็นไปของมนุษย์และสังคม	 และแม้กระทั่งพัฒนาการของการศึกษาความคิด	 
เช่นที่อันโตนิโอ	กรัมชี่	(Antonio	Gramsci)	เสนอทรรศนะไว้ว่า	บทบาททางสังคมของปัญญาชน	(ไม่ว่า

6 Tim	Bayne.	(2013). Thought: A Very Short Introduction.	Oxford:	Oxford	University	Press,	pp.	2-3.
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1-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

จะเกิดจากความคาดหวังของตัวปัญญาชนเอง	 หรือจากความคาดหวังของสังคม)	 ท�าให้กลุ่มคนดังกล่าว
สามารถยึดกุมบทบาทน�าในการเสนอความคิด7	 หาใช่ว่าผู้คนธรรมดาทั่วไปจะร้างไร้ความสามารถในการ
ผลิตความคิด	 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรม	 และความหมายใน	 2	 ประการแรกที่
ทิม	เบนเสนอไว้

อย่างไรกต็าม	แม้จะมไิด้ปฏเิสธนยิามพืน้ฐานและสาระความคดิดังกล่าวข้างต้น	แต่สิง่ทีห่น่วยการ
ศึกษานี้ซึ่งเน้นน�าเสนอแนวทางในการท�าความเข้าใจ	 ความคิดทางการเมืองและสังคมที่ปรากฏในชุดวิชา	
จะใช้เป็นแกนหลักในการเสนอนยิามพืน้ฐานเป็นส่ิงทีป่รากฏเป็นข้อถกเถยีงและศกึษาในวงกว้างมากยิง่ขึน้
นับตั้งแต่ยุคสมัยแห่งภูมิปัญญา	หรือยุคสมัยแห่งการรู้แจ้ง	(Enlightenment)	ตามระบบคิดของตะวันตก	
ที่ผู้คนเริ่มเผชิญกับความเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม-วัฒนธรรม	 (ตั้งแต่รูปแบบการใช้ชีวิตไป
จนถึงรูปแบบวิถีคิด)	ที่เริ่มแตกต่างไปจากยุคสมัยก่อนหน้าอย่างมากมาย8

ภาพที่ 1.1 อันโตนิโอ กรัมชี่ ผู้เสนอว่า บทบาททางสังคมท�าให้ปัญญาชนสามารถยึดกุมบทบาทน�า

 ในกการเสนอความคิด
ที่มา:			https://johnriddell.wordpress.com/2017/12/16/antonio-gramsci-the-united-front-and-geopolitics-of-strategy/	

(accessed	on	19/12/2018)

7 ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอแนวคดิและทรรศนะต่อนิยามและบทบาทของปัญญาชน	ทีห่าได้องิแค่เพยีงกรอบคิดของกรมัช่ี	แต่ยงั
ต้ังค�าถามต่อบทบาทและความรบัผดิชอบในการผลกัดนัความคดิเพือ่เปลีย่นแปลงสังคมของกลุม่คนเหล่านี	้ผูส้นใจในประเดน็ดังกล่าว
โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักด์ิ.	 (2554).	 “ปัญญาชน:	 ตัวแสดงแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจ.”	
รัฐศาสตร์สาร	ปีที่	32	ฉบับที่	1	(มกราคม–เมษายน).	น.	1-59.	

8 นีคื่อช่วงเวลาหน่ึงท่ีความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	การเมอืงเกดิขึน้มากมาย	และมกีารเสนอแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองทีส่�าคญัและน่าสนใจจ�านวนมาก	ก่อนที่พืน้ทีก่ารศึกษาในเรือ่งเศรษฐกิจจะพยายามถอยห่างจากความเป็นการเมือง	จนเริ่ม
น�าไปสู่การขีดเส้นแบ่งในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี	 20	 แต่ก็ยังยากจะแยกขาดอย่างชัดเจน	 โดย
เฉพาะเมือ่มองผ่านสายความคดิแบบสังคมนยิม	และรฐัสวสัดกิาร	ไม่ว่าจะเป็นการพยายามด�าเนนิการระดบัภายในรฐั	และ/หรอืระดบั
ระหว่างรัฐ	ผู้ที่สนใจในประเด็นเหล่านี้	 โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2557).	 “หน่วยที่	 1	 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ	ความสมัพนัธ์ท่ีไม่อาจแยกจาก”	ใน	เอกสารการสอนชดุวชิาเศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ.	นนทบรุ:ี	สาขา
วิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	ใน	เอกสาร
การสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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วิเซ็นต์โซ	 แฟร์โรเน	 (Vincenzo	 Ferrone)	 ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่	 แห่ง
มหาวทิยาลัยตรูนิ	ทีอ่ติาล	ีแสดงทรรศนะว่า	แนวคดิต่างๆ	ทีป่รากฏขึน้ในยคุสมยัแห่งภมูปัิญญา	ส่วนหนึง่
คอืภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ความคดิทีมี่การพฒันาตัวมาก่อนหน้า	หากแต่ทีน่่าสนใจยิง่กว่ากค็อื	การ
ท่ีแนวคดิต่างๆ	มากมายจากยคุสมยัดงักล่าวยงัคงส่งผลและอาจถงึขัน้ก�ากบัทศิทางความคดิและพฤตกิรรม
ของเราอยู่ในปัจจุบัน	โดยเฉพาะแกนแนวคิดในเรื่องมนุษย์นิยม	และการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ	(eman-
cipation)	 เพื่อให้มนุษย์สามารถแสดงศักยภาพในด้านต่างๆ	 ของตนได้อย่างเต็มที่	 โดยใช้ทั้งความรู้เก่า
และใหม่	เพื่อสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและสังคม	อาจกล่าวได้ว่านี่คือหนึ่งในช่วงเวลาอัน
เป็นจุดเริ่มส�าคัญของความคิดเชิงวิพากษ์	 ที่มีตัวมนุษย์และการใช้เหตุผลของมนุษย์เป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง	ทั้งที่ปรากฏในรูปของการผลิตและบริโภค	วิถีคิด	ภาษา	แนวปฏิบัติ	คุณค่า	
ความเป็นตัวแทน	และสถาบันใหม่ๆ	

นี่คือช่วงเวลาท่ีมนุษย์ในฐานะศูนย์กลางของสรรพสิ่ง	 (แนวคิดเช่นนี้เริ่มถูกท้าทายตั้งแต่ราวช่วง
กลางครสิต์ศตวรรษที	่20)	เรียนรู้ถงึศกัยภาพและข้อจ�ากดัแห่งตนได้มากยิง่ขึน้	จนน�าไปสูก่ารคดิพิจารณา
ทบทวน	ไปจนถงึตัง้ค�าถามพ้ืนฐานต่อวิถแีห่งความเชือ่	ในทีน่ีมุ่้งหมายถึงชาวยโุรปกบัความเช่ือและศรัทธา
ที่มีต่อคริสตจักร	แม้กระทั่งตัวศาสนาคริสต์เอง	ตลอดจนระเบียบทางสังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจ	อาจ
กล่าวได้	 ความเคลื่อนไหวในยุคสมัยแห่งภูมิปัญญาได้ช่วยสร้างเชื้อไฟให้กับสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า	
ประชาสังคมสมัยใหม่	 (modernity)	 คงไม่เป็นการเกินเลยไปนักที่จะกล่าวว่า	 ยุคสมัยแห่งการรู้แจ้งหรือ
ยุคสมัยแห่งภูมิปัญญาเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่	ที่สร้างความเป็นสมัยใหม่	(modernity)	รวมถึง
แนวคิดและวิถีแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่	(modern	state)	ให้เป็นไปอย่างที่ด�ารงอยู่	ในช่วงเวลาเช่นนี้ไป
จนถึงคริสต์ศตวรรษที่	 19	 นี่เองที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงความกระตือรือร้นที่จะสร้างส�านึก	 ด้วยความ
มุง่มาดปรารถนาทีจ่ะน�ามาซึง่สงัคมทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรมยิง่ขึน้	การค้นพบและทดลองแนวความคดิเกดิ
ขึ้นมากมาย	อาทิ	สิทธิปัจเจก	ที่เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับการสนับสนุนแนวความคิดเชิงปฏิวัติที่ว่า	มนุษย์
มีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะแสวงหาความสุข	 จนมีการยึดถือให้แนวความคิดเช่นนี้เป็นหลักการพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม	(ethical	foundation)	ส�าหรับคุณธรรมสากลแบบใหม่	(new	universal	morality)9

ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ	 ที่ปรากฏทั้งเชิงบวกและลบ	 (ส่วนจะพิจารณาโดยละเอียดว่าเป็น
เชงิบวกหรอืเชงิลบมากกว่ากนั	ย่อมยากจะหลกีเลีย่งการพจิารณาจดุยนืและ/หรือทรรศนะของผูพ้จิารณา)	
ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการน�าเสนอสารพันความคิดในเชิงสังคม	 การเมือง	 และเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้
ชิดเช่นที่ปรากฏอย่างเด่นชัดต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่	 19	 เป็นต้นมา	 แต่กลับมีการเสนอการศึกษาตัวความ
คิดว่ามีก�าเนิดมาอย่างไรไม่มากนัก

9 Vincenzo	Ferrone.	 (2015).	The Enlightenment: History of An Idea.	Princeton	and	Oxford:	Princeton	
University	Press,	pp.	vii	–xi.	
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ในที่นี้ผู้เขียนใช้แนวทางของนักคิดสายเยอรมัน	อย่าง	คาร์ล	มาร์กซ์	(Karl	Marx)	ฟรีดริช	เอง
เกลส์	 (Friedrich	 Engels)	 และ	 คาร์ล	 มานไฮม์	 (Karl	Mannheim)	 เป็นหลัก10	 เพื่อเสนอบทสรุปท่ี
ครอบคลุมความหมายเบือ้งต้น	และการกระจายตวัของความคดิในยคุสมยัแห่งภมิูปัญญา	ว่า	ความคดิเป็น
ผลผลิตทางสังคมของตัวแสดง	(agent)11	ซึ่งในที่นี้ให้ความส�าคัญนักคิด/ปัญญาชน	อันเป็นผลสืบเนื่องมา
จากกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือไม่ก็ตามของตัวแสดงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของตน
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 เพื่อท�าความเข้าใจ	 ให้ค�าอธิบาย	 และ/หรือ	 จัดวางแนวทางเพื่อการ
เปล่ียนแปลงสังคม	ทีย่ากจะแบ่งแยกมติทิางการเมอืง	เศรษฐกจิ	ตลอดจนสงัคมและวัฒนธรรมออกจากกนั

กิจกรรม 1.1.1

จงอธบิายความหมาย	และขอบข่ายการศกึษาความคดิทางการเมอืงและสงัคมทีน่�าเสนอในหน่วย
การศึกษานี้มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.1.1

แม้ค�าว่า	 ความคิด	 ที่ใช้ในความหมายครอบคลุมทั้งค�าว่า	 thought	 และ	 idea	 จะมีลักษณะ
นามธรรมค่อนข้างสูง	 แต่ก็แสดงถึงความเชื่อมโยงของมิติภายในและมิติภายนอกของปัจเจก	ทั้งในแง่มุม
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	และ/หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม	กล่าวได้ว่า	ความคิดเป็น
ผลสบืเนือ่งมาจากกระบวนการจากปฏสัิมพันธ์ของตวัแสดง/ปัจเจก/นกัคิด-ปัญญาชน	ทีม่ต่ีอสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางสงัคมของตน	เพือ่ท�าความเข้าใจ	ให้ค�าอธบิาย	และ/หรอืจดัวางแนวทางเพือ่
การเปลี่ยนแปลงสังคม	ที่ยากจะแบ่งแยกมิติทางการเมือง	เศรษฐกิจ	ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม

10 ผูเ้ขียนได้ให้อรรถาธบิายในเร่ืองดังกล่าวในฐานะทีเ่ป็นส่วนส�าคญัของตวัแสดงทัง้ในเร่ืองของกระบวนการคดิ	และผลผลติ
จากความคิดโดยเฉพาะการตั้งค�าถาม	ตั้งข้อสงสัย	ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปของสังคมไว้ที่อื่นแล้ว	จึงไม่ขอกล่าวซ�้าเชิง
รายละเอยีดในทีน่ี	้ส�าหรับผูส้นใจโปรดศึกษาเพ่ิมเติมท่ี	วรารัก	เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	(2553).	“ความคดิ:	คุณสมบัตสิ�าคญัของการเป็นตวั
แสดงที่มีความกระตือรือร้น”	รัฐศาสตร์สาร	(รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	60	ปี/รัฐศาสตร์สาร	30	ปี	ฉบับที่	2).	น.	138-188.	และส�าหรับ
ผูท้ีต้่องการศกึษาเร่ืองราวดังกล่าวโดยสงัเขปทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทของตวัแสดง	(ปัญญาชน)	ทีเ่กีย่วข้องกับการผลักดนัการรวมกลุม่
ภูมิภาค	 โปรดศึกษาเพิ่มเติมท่ี	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2561).	 “หน่วยที่	 1	 วิสัยทัศน์	 ปัญญาชน	 กับการรวมกลุ่มภูมิภาค”	 ใน	
เอกสารการสอนชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

11 ผู้เขียนได้ให้อรรถาธิบาย	รวมถึงนิยามที่นิยมใช้กันในแวดวงสังคมศาสตร์ไว้แล้วที่อื่น	จึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	ส�าหรับผู้
สนใจโปรดศกึษาเพ่ิมเตมิที	่วรารกั	เฉลิมพันธศัุกดิ.์	(2551).	“Constructivism	เพือ่การท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ”	
รัฐศาสตร์สาร	ฉบับพิเศษ	(เพื่อเป็นเกียรติแก่	ฉันทิมา	อ่องสุรักษ์)	ปีที่	29	น.	1-28.	และวรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“หน่วย
ที่	 4	 แนวคิดทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรอง”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.	
นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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เรื่องท่ี 1.1.2

การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เน้ือหาท่ีได้น�าเสนอไว้ในเรือ่งที	่1.1.1	คงช่วยสร้างจนิตภาพให้เราได้ไม่ยากเกนิไปนกัว่า	การศกึษา
ความคิด	 เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายการศึกษาที่อาจยังต้องค�านึงถึงความแตกต่างทางสังคม-
วัฒนธรรมโดยเฉพาะเมือ่มองภาพความคดิในวงกว้างทีอ่าจแยกเพือ่ประโยชน์ของการวเิคราะห์ขัน้พืน้ฐาน
ได้เป็นโลกตะวันตกและตะวันออก	 ซึ่งได้รับการตั้งข้อสังเกตมากข้ึนว่ามีความแตกต่างกัน	 นับตั้งแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ	1980	เรือ่ยมาจนกระทัง่ต้นคริสต์ศตวรรษที	่21	เพราะความส�าเรจ็ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ
ของเอเชียตะวันออกเป็นส�าคัญ	แม้ในความเป็นจริงนั้นโลกตะวันออกมีความหลากหลายอย่างมาก	หาได้
จ�ากัดขอบเขตแค่เพียงเอเชียตะวันออกแต่อย่างใด12	แม้กระนั้นก็ตาม	ความสนใจและการเปรียบเทียบมัก
อยูท่ีเ่อเชยีตะวนัออกดังทีก่ล่าว	ทัง้นีม้ไิด้หมายความว่า	ร่มเงาวฒันธรรมอืน่ๆ	จะขาดไร้ซึง่ความคิดทางการ
เมอืงและสังคมโดยเฉพาะหากเรามุง่มองทีค่วามคดิในการพยายามแก้ปัญหาของตวัมนษุย์และสงัคมมนษุย์	
รากเหง้าพ้ืนฐานของลัทธิความเชื่อและศาสนาโดยเฉพาะศาสนาสากลมักใส่ใจต่อเร่ืองดังกล่าว	 ซึ่งจะได้
กล่าวโดยสังเขปในเรื่องที่	2.1.1

ริชาร์ด	 ยูจีน	 นิสบิท	 (Richard	 Eugene	 Nisbitt)	 ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาสังคม	 (social	
psychology)	จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน	ที่แอน	อาร์เบอร์	(Ann	Arbor)	เสนอไว้ในหนังสือ	The	Geog-
raphy	of	Thought	 (กายภาพแห่งความคิด)	ว่า	ชาวเอเชียตะวันออกและชาวตะวันตกคิดไม่เหมือนกัน
อย่างไร	ด้วยเหตุใด	 โดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์	 การมอง	และ/หรืออธิบายวัตถุหรือภาพปรากฏ
อย่างเดียวกัน	แต่มักเสนอค�าอธิบายและการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน	สิ่งที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งคือ	มุมมองต่อ
ค�าถามของชาวตะวนัตกมกัมสีมมตฐิานอยูท่ีก่ารมองพฤตกิรรมของเป้าหมาย	ไม่ว่าจะเป็นสภาพกายภาพ	
สัตว์	 หรือมนุษย์	 ในลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเถรตรง	 โดยมีพื้นฐานมาจากการจัดแยกประเภท	
(categorization)	 ซ่ึงจะยิ่งช่วยให้การประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์กับกลุ่มต่างๆ	 สะดวกยิ่งข้ึน	 ตรรกะที่เป็น
แบบแผน	(formal	logic)	เช่นนีเ้องทีเ่ป็นแหล่งอ้างองิส�าคญัในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ	ของชาวตะวนัตก

ส่วนชาวเอเชยีตะวนัออกมกัมองเป้าหมายให้เชือ่มโยงกบับริบทแวดล้อม	ความเข้าใจโลกเช่นนีจ้งึ
ดมูลีกัษณะทีส่ลบัซบัซ้อนมากกว่า	กล่าวได้ว่าการท�าความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง	จ�าต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ	
ท่ีมีความสัมพันธ์กันหลากหลาย	 ผู้ที่ยึดติดกับตรรกะความคิดที่เป็นแบบแผนมากไป	 อาจถูกมองได้ว่า	 
ยังไม่เติบโต	 (immature)	 หรือเรียนรู้ประสบการณ์ไม่มากนัก	 นิสบิทจึงเสนอว่า	 เรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับ 
 

12 ผู้เขียนกล่าวไว้ที่อื่นแล้วถึงความหลากหลายจนเป็นเหตุให้ไม่ง่ายนักที่จะก�าหนดนิยามความเป็นเอเชียได้อย่างชัดเจน	
ด้วยต้องอาศยัทัง้วถิคีดิท่ีครอบคลมุภูมิศาสตร์กายภาพ	ประวัตศิาสตร์	ตลอดจนความเกีย่วโยงสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม	ส�าหรบัผูส้นใจ
ศึกษารายละเอียดในประเด็นดังกล่าว	 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	 “หน่วยที่	 1	 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย	 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่	1).	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	



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
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โลกทัศน์หรืออภิปรัชญา	(metaphysics)	ที่โยงใยไปยังกระบวนการคิด	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของระบบ
ความเชือ่เกีย่วธรรมชาตแิละความเป็นไปของโลก	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื	ผูค้นใช้เครือ่งมอืใช้เชงิกระบวนการ
การรับรู้	(cognitive	tools)	เพื่อแสวงหาความรู้และความเข้าใจผ่านความคิด	ประสบการณ์	และประสาท
สัมผัส13

จิตวิทยา	 (Psychology)	 ประเด็นการศึกษาท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคสมัยแห่งภูมิปัญญา	
ก่อนจะได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นสาขาวิชาการศึกษาในยุคสมัยต่อมา	ดูจะเป็นพื้นฐานส�าคัญให้กับสาระข้าง
ต้น	ซึ่งให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่ท�าให้คนเรามีหรือไม่มีความสามารถในการคิด	 และยังสัมพันธ์กับ	
ปรากฏการณ์วิทยา	(Phenomenology)	ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงปรัชญาถึงโครงสร้างจิตส�านึกในฐานะรูป
แบบประสบการณ์จากทรรศนะของบุคคลที่หนึ่ง	 ที่อาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะสร้างความ
เป็นศาสตร์ให้กบัปรชัญา	ในช่วงสมยัทีค่วามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ประสบ
ความส�าเร็จและได้รับความช่ืนชมอย่างสูงจากสังคมและแวดวงการศึกษา	 การพยายามผสานวิถีแบบ
ประจักษ์นิยม	(empiricism)	กับวิถีแห่งตรรกะที่เชื่อมโยงการใช้เหตุผล	(rationalism)	ตามทรรศนะของ
เอ็ดมุนด์	ฮุสเซิร์ล	(Edmund	Husserl)	นักปรัชญาชาวเยอรมัน	ผู้สถาปนาการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา
เป็นไปในลักษณะที่ช้ีให้ถึงก�าเนิดของระบบต่างๆ	 ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงปรัชญาว่าเป็นผลมาจาก
ประโยชน์และโครงสร้างของประสบการณ์ชีวิต14

13 Richard	E.	Nisbitt.	(2003).	The Geography of Thought: How Asians and Westerns Think Differently 
and Why.	New	York:	Simon	&	Schuster,	pp.	xiii-xvii.	

14 “Edmund	Husserl:	German	Philosopher”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://www.
britannica.com/biography/Edmund-Husserl	(accessed	on	1/10/2018).	
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ภาพที่ 1.2  ปรากฏการณ์นิยมท่ีให้ความสัมพันธ์กับกระบวนการเชื่อมโยงมิติภายใน อาทิ ภาษา จินตภาพ ฯลฯ 

เข้ากับมิติภายนอกผ่านประสบการณ์จากประสาทสัมผัส ซึ่งไปกันได้ดีกับการท�าความเข้าใจความคิด

และจิตวิทยา
ท่ีมา:			http://www.assignmentpoint.com/science/psychology/phenomenology-psychology.	 html	 (accessed	 on	

19/12/2018)

กล่าวได้ว่า	ส�าหรบัฮสุเซร์ิลแล้ว	การรบัรูจ้ากประสบการณ์คอืจดุก�าเนดิสมบรูณ์ของความรู	้(prin-
cipium)	แม้พ้ืนทีป่ระสบการณ์นีจ้ะมลีกัษณะไม่แน่นอนตายตวั	(discursive	area)	แต่กถื็อได้ว่าเป็นพืน้ท่ี
ซึ่งจิตส�านึก	 (cogito)	 ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง	 “โลกธรรมชาติเกี่ยวกับตัวฉัน”	 (my	 natural	
world-about-me)	และ	“โลกในอุดมคติเกี่ยวกับตัวฉัน”	(ideal	worlds-about-me)	การหาสมดุลจาก
การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ทั้ง	2	แบบ	คือ	พื้นที่แห่งการปรับเปลี่ยนจิตส�านึก15	ความมุ่งมั่นตั้งใจ	
(intentionality)	ตามความหมายในเชิงปรชัญาซึง่หมายถึง	พลงัใจ	(power	of	mind)	ทีจ่ะเป็น	แสดงออก
ถงึ	หรอืยนืหยดัเพือ่ส่ิงใดสิง่หนึง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	และ/หรอื	เพือ่สภาวการณ์ใดสภาวการณ์หนึง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	

15 Edmund	Husserl.	(1958).	Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology.	London:	George	Allen	
&	Unwin,	pp.	91-87,	103,	109.	
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และ/หรือ	 นามธรรม16	 เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการการให้เหตุผลที่จะช่วยก�าหนดความเข้าใจต่อเรื่อง
ต่างๆ	ที่ได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส

กระบวนการดังกล่าวข้างต้นมี	 2	 ลักษณะคือ	 การมีจินตภาพในเชิงประสาทสัมผัส	 (sensory	
‘imaginato’)	และการรับรู้ภูมิปัญญาในเชิงกายภาพ	(physical	‘intellectio’)	กล่าวได้ว่าในทรรศนะของ
ฮสุเซร์ิลนัน้	ความคิดของตวัแสดงสมัพนัธ์กับปรากฏการณ์วทิยา	(phenomenology)	ซึง่สะท้อนภาพความ
คิดความเข้าใจ	 (reflexions)	 ของตัวแสดงต่อประสบการณ์ตรงและเรื่องราวรอบตัว17	 สิ่งที่ยากจะปฏิเสธ
ในการสังเกตและอธิบายกระบวนการข้างต้นก็คือ	ความส�าคัญของ	ภาษา	 (language)	 ในฐานะที่เป็นทั้ง
สื่อในการก่อรูปความคิด	 (ทั้งในเชิงกระบวนการการคิดและสาระความคิด)	 และสื่อในการถ่ายทอดความ
คิด	 ภาษาศาสตร์	 (linguistics)	 จึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการศึกษาความคิดเช่นกัน	 โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การส�ารวจวเิคราะห์และตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิและภาษา	ฮสุเซร์ิลให้ความส�าคัญกับความ
คิดในเชิงบ่งชี้	 (signitive	 thought)	หรือความคิดที่สื่อความหมาย	(conferring-meaning)	โดยเห็นว่า	
ส่ิงบ่งชี	้หรอื	สญัญะ	(sign)	และความหมายทีบ่่งชีถ้งึมคีวามเชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีวกนั	ปรากฏการณ์วทิยา	
ความคิด	และภาษา	จึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออก	 (expression)	และความหมาย	
ทั้งในแง่ของการตั้งใจสื่อความและบรรลุผลตามความหมายน้ัน	 ภาษาจึงมิใช่การแสดงเสริมจากภายนอก	
(external	 auxiliary	 performance)	 หากแต่เป็นสภาพเงื่อนไขที่ส�าคัญในการก่อรูปความคิดในเชิง
วิทยาศาสตร์	 (scientific	 thought	 formations)	 และความซับซ้อนเชื่อมโยงของความคิดดังกล่าว18	 ซึ่ง
ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในช่วงเวลานั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

การศกึษาถงึความเช่ือมโยงของความคิดและภาษายงัมอีกีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะนบัต้ังแต่
ช่วงทศวรรษ	1960	อันเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติเกิดขึ้นในยุโรป	และอีกหลายดิน
แดน	 ที่เริ่มผลักดันแนวความคิดทั้งทางสังคม-วัฒนธรรม	 ตลอดจนเศรษฐกิจและการเมืองให้แตกต่างไป
จากความคุ้นชินของช่วงเวลาก่อนหน้าที่ฝังรากลึกมายาวนาน	อาทิ	กลุ่มโครงสร้างนิยม	(Structuralism)	
ที่เน้นการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านอุปลักษณ์ของภาษา	(metaphor	of	language)	ซึ่ง
กค็อื	การเสนอแนวความคดิทีว่่า	เราสามารถเข้าใจภาษาในฐานะระบบหรอืโครงสร้างทีก่�าหนดหรอือ้างองิ
ตัวเอง	(self-referential	system)	โดยไม่มีอภิภาษา	(metalanguage)	เป็นแหล่งอ้างอิงหลัก	กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ	ถ้อยค�าอธิบายถ้อยค�าซึ่งอธิบายถ้อยค�า	(เช่นที่เราเห็นจาก	พจนานุกรม19	หรือแม้กระทั่งข้อ
เขียนต่างๆ	 อาทิ	 หน่วยการศึกษานี้ที่นักศึกษาก�าลังศึกษาอยู่)	 แม้ความคิดเช่นนี้	 อาจจะฟังดูก้าวล�้าเกิน

16 “Intentionality”.	(15/10/2014).	Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://plato.stan-
ford.edu/entries/intentionality/	(accessed	on	1/10/2018).	

17 Husserl.	(1958).	op.cit,	pp.	199-168,	189-191.	
18 Petr	Urban.	(2013).	The Relationship of Thought and Language in Husserl’s Phenomenology.	Institute	

of	Philosophy,	Czech	Academy	of	Science.	Retrieved	from	http://www.sif-praha.cz/wp-content/uploads/2013/04/
Thought.Language.Husserl.pdf	(accessed	on	1/10/2018)	

19 John	Mann.	(1994).	“A	Gentle	Introduction	to	Structuralism,	Postmodernism	and	All	That.”	Philoso-
phy Now: A Magazine of Ideas.	Retrieved	from	https://www.philosophynow.org/issues/10/A_Gentle_	Introduc-
tion_to_Structuralism_Postmodernism_And_All_That	(accessed	on	1/10/2018).	
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ไปส�าหรบัใครหลายคน	แต่กม็ใีครอกีหลายคนใช้เป็นแนวทางในการศกึษา	รวมถงึการศกึษาทางด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะในกลุ่มแนวคิดทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้าง	 (Constructivism)	 และ
กลุ่มแนวคิดทฤษฎีกระแสวิพากษ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย20

นอกเหนอืจากการศกึษาข้างต้น	ทมิ	เบนยงัสรปุด้วยว่า	การจะศกึษาความคิดอย่างกว้างขวางยงั
เกี่ยวข้องกับ	 ประสาทวิทยา	 (neurology)	 ที่สนใจกลไกระบบประสาท	 (neural	machinery)	 ที่ช่วยใน
เรื่องของการคิด	ซึ่งไปสัมพันธ์กับกระบวนการการคิดและการรับรู้	 (thinking	and	cognitive	process)	
ซึ่งเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัส	มานุษยวิทยา	(anthropology)	ที่ใส่ใจศึกษาว่า	ความแตกต่างหลากหลาย
ทางวฒันธรรมส่งผลหรอืไม่	มากน้อยเพยีงใด	และ/หรอื	ส่งผลอย่างไรต่อวถิคีดิของผูค้นในสงัคม	เช่น	งาน
ศกึษาของ	รชิาร์ด	ยจูนี	นสิบทิท์	ดงัได้กล่าวไว้ข้างต้น	ไปจนถงึการศกึษาพฤตกิรรมการรบัรูต้ามธรรมชาติ
ของสิง่มีชวีติทีไ่ม่ใช่มนษุย์	(cognitive	ethology)	ซึง่ก่อให้เกดิลกัษณะนสิยับางอย่าง	ทีอ่าจช่วยให้เข้าใจ
จุดก�าเนิดความคิดของมนุษย์ที่ส่งผลหรือกระตุ ้นให้เกิดการปรับการรับรู ้และพฤติกรรมไปกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ	 และทางสังคม	 หรือแม้กระท่ัง	 วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์	
(computer	 science)	 และ	 ปัญญาประดิษฐ์	 (artificial	 intelligence:	 AI)	 ซึ่งเสนอว่า	 ระบบที่ไร้ชีวิต	
(non-biological	systems)	ก็อาจสร้างความคิดขึ้นได้

แม้จะเกี่ยวข้องกับหลากหลายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น	 แต่การศึกษาที่อาจจัดได้ว่าสัมพันธ์ใกล้
ชดิกับการศกึษาความคิดมาเนิน่นานกคื็อ	ปรชัญา	(philosophy)	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการส�ารวจโครงสร้าง
ตรรกะของความคดิ	และความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิกบัปรากฏการณ์ทางจติใจ	(mental	phenomena)	
อาทิ	ภาวะอันเป็นนิรันดร์	(perpetual	state)	และประสาทสัมผัสทางกาย21	และหากจะมุ่งมองเฉพาะส่วน
ที่สัมพันธ์กับการวางแนวทางให้กับการศึกษาพิจารณาเน้ือหาสาระของความคิดทางการเมืองและสังคมก็
คือ	ปรัชญาการเมือง	 (political	philosophy)	ส�าหรับฌ็อง	 เลกา	 (Jean	Leca)	จากสถาบันศึกษาด้าน
การเมืองแห่งปารีส	 (Institut	 d'Études	 Politiques	 de	Paris:	 Science	Po)	ปรัชญาการเมืองคือส่วน
หนึ่งของปรัชญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองและการบริหาร	 ซึ่งเป็นส่วนผสมอันไม่คงที่ของสงคราม	
สนธิสัญญา	การแบ่งแยกที่อุดมไปด้วยความขัดแย้ง	และร่วมมือรวมกลุ่มในเชิงบริหารจัดการ

ทั้งนี้	 สิ่งที่พึงระวังก็คือ	การยากจะมองข้ามว่าปรัชญาการเมืองนั้นมีทั้งส่วนผสมของปรัชญาที่ให้
ความส�าคัญกับการคิดพจิารณาเป็นส�าคัญ	(vita	contemplativa)	หรือกค็อืการคดิทีบ่ริสทุธ์ิ	(pure	think-
ing)	 ปลอดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากการคิด	 ส่วนลักษณะทางการเมือง	 (political)	 ให้ความส�าคัญอย่าง
ยิ่งยวดกับการด�าเนินการหรือการกระท�า	 (vita	 activa)	 ซึ่งวิถีด�าเนินการทางปฏิบัติ	 (praxis)	 ในโลก
สัมพนัธ์กบักฎเกณฑ์และเกมแห่งภาษาของตนเอง	ทีด่�ารงอยูก่่อนหน้าทีจ่ะเกดิความพยายามในทางปรชัญา
เพ่ือสร้างกรอบแนวทางในการท�าความเข้าใจโลกดังกล่าว22	 ความรุ่งเรื่องและล่มสลายของหลากหลาย

20 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2551).	 “Constructivism	 เพื่อการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”	อ้างแล้ว,	
วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“หน่วยที่	4	แนวคิดทฤษฎีก่อร่าง/ประกอบสร้าง	ในฐานะทฤษฎีกระแสรอง”	อ้างแล้ว.	

21 Bayne.	op.cit.,	p.	2.	
22 Jean	Leca.	(2011).	“Political	Philosophy”	in	Bertrand	Badie,	Dirk	Berg-Schlosser,	Leonardo	Morlino	

(eds.).	(2011).	International Encyclopedia of Political Science Vol. 6.	Los	Angeles,	London,	New	Delhi,	Singapore,	
Washington,	D.C:	SAGE	Reference,	p.	1988.	
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จักรวรรดิโบราณที่เป็นไปก่อนหน้าที่เราจะรู้จักกับปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะจากสายคิดตะวันตก	 (ดังที่
ได้น�าเสนอไว้ในหน่วยที	่13)	ซึง่มกัเป็นแกนแนวคิดให้กบัรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร์โดยทัว่ไป	คอื	ประจกัษ์
พยานในเรื่องดังกล่าว

แม้แนวทางหลักของชุดวิชานี้	 จะมิได้มุ่งเน้นการน�าเน้ือหาในลักษณะของปรัชญาการเมือง	 แต่ก็
หาได้ปฏิเสธความส�าคัญของมิติการศึกษาดังกล่าว	 แท้จริงนั้นผู้เขียนยังมุ่งหมายให้พิจารณาสาระจาก
ปรัชญาและปรัชญาการเมืองในการศึกษาแนวคิดทางการเมืองและสังคมที่มีลักษณะเชิงสัมพัทธ์กับบริบท
ทางประวตัศิาสตร์มากขึน้	โดยเฉพาะเมือ่มองจากจดุมุง่หมายของปรัชญาการเมอืงทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ
ศกึษาในเชงิปทัสถาน	ทีท่�าให้ต้องครุ่นคดิว่า	องค์กรทางสงัคมเป็นเช่นใด	ยตุธิรรมหรือไม่	และการให้ความ
ส�าคัญกับ	“คน”	(people)	ทั้งในฐานะปัจเจกและสมาชิกกลุ่มองค์กรทางสังคมในระดับต่างๆ	แม้ว่ามักจะ
ให้ความส�าคัญกับขอบเขตของหน่วยการปกครอง	เช่น	รัฐ	(state)	ที่มักจะโยงใยกับเรื่องราวของอ�านาจที่
ถักทอขึ้นจากหลากหลายมิติทั้งในเรื่องของการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม23

สังคมวิทยา	 (sociology)	 เป็นอีกหนึ่งการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับความคิด	 โดยให้ความ
ส�าคัญกับสังคมมนุษย	์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม	 รวมไปถึงกระบวนการที่ท�าให้ความเป็นสังคม
ด�ารงอยู่หรอืเปล่ียนแปลงไปตามล�าดบัขัน้หรอืวิวัฒนาการ	ด้วยการตรวจสอบพลวตัรแห่งองค์ประกอบของ
สังคม	อาทิ	สถาบัน	กลุ่ม	เพศสภาพ	สถานะทางสังคม	กล่าวได้ว่า	สังคมวิทยาใส่ใจกับกฎเกณฑ์ที่ก�ากับ
พฤติกรรมมนุษย์	 รวมไปถึงความเบี่ยงเบนและความท้าทายที่มนุษย์มีต่อกฎเกณฑ์เหล่าน้ัน	 สังคมวิทยา
จึงมกัเชือ่มสมัพนัธ์กับจติวิทยาและมานษุยวิทยา24	ซึง่ล้วนเชือ่มสมัพนัธ์กบัการศกึษาความคิดดงัทีไ่ด้กล่าว
ไว้บ้างแล้ว

แม้ว่าในยุคเริ่มแรก	 ผู้ผลักดันการศึกษาดังกล่าวอย่าง	 ออกุสต์	 กองต์	 (August	 Comte)	 จะ
พยายามใช้แนวทางปฏิฐานนิยม	 (positivism)	 ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์	 จนแทบละเลยเรื่องของ
อดุมการณ์	ค่านิยม	และวัฒนธรรม	จนเกดิความเข้าใจว่า	สงัคมวทิยาใส่ใจกบัโครงสร้าง-หน้าทีข่องสถาบนั
ทางสังคมที่ไร้การเชื่อมต่อกับมิติประวัติศาสตร์	 (ahistorical)	 แต่การศึกษาเปรียบเทียบไม่เพียงช่วยให้
เข้าใจความคิดและพฤติกรรมของผู้คนตามสภาพเงื่อนไขของประวัติศาสตร์	แต่ยังช่วยให้เราเห็นว่า	ความ
ต่างทางวัฒนธรรม	ความเช่ือ-ศาสนา	และรปูแบบของสงัคม	ล้วนมผีลต่อความเป็นไปและการคลีค่ลายตวั
ของผู ้คนและสังคมนั้นๆ	 แม้ว่ากรอบใหญ่ของสถาบันและความคิดจะโน้มเอียงไปในทิศทางแบบ
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน	งานการศึกษาของ	อเล็กซี	เดอ	ต๊อกเกอวิล	(Alexis	de	Tocqueville)	เกี่ยว
กับสังคมประชาธิปไตยอเมริกันคือตัวอย่างอันเด่นชัดในเรื่องดังกล่าว25

23 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2546).	 “หน่วยที่	 3	แนวทางวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญาการเมือง”	 ใน	ประมวลสาระชุด
วิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

24 Robert	E.	L	Faris	and	William	Form.	(n.a).	“Sociology.”	Encyclopaedia of Britannica.	Retrieved	from	
https://www.britannica.com/topic/sociology	(accessed	on	5/10/2018).	

25 Pierre	Birnbaum.	 (2011).	“Historical	Sociology.”	 in	Bertrand	Badie,	Dirk	Berg-Schlosser,	Leonardo	
Morlino	(eds.).	(2011).	International Encyclopedia of Political Science Vol. 4.	Los	Angeles,	London,	New	Delhi,	
Singapore,	Washington,	D.C:	SAGE	Reference,	pp.	1082-1083.	
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แม้การศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมอาจจะยังสัมพันธ์กับอีกหลากหลายสาขาวิชา	 นอก
เหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งการศึกษาซึ่งก็คือ	สังคมวิทยา
การเมือง	 (political	 sociology)	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการศึกษาปรากฏการณ์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชีวิตทางการเมืองและชีวิตทางสังคม	 ที่มีลักษณะผสานความรู้ความเข้าใจจาก
หลากหลายสาขาวิชา	เพื่อท�าความเข้าใจในเรื่องของอ�านาจและการครอบง�าที่ด�ารงอยู่ในสังคม

แม้ว่าความสนใจหลักจะเป็นไปภายใต้กรอบระดับรัฐและสังคม	 โดยพื้นที่การศึกษาเน้นไปที่การ
ก่อตัวของรฐั	(state	formation)	การปรบัเปลีย่นระบบการเมือง	(transformations	of	political	systems)	
ไปจนถึงกระบวนการการปฏริปูการเมอืง	กลุม่ผลประโยชน์	พรรคการเมือง	ตลอดจนพฤตกิรรมการเลือกตัง้	
แต่สังคมวิทยาการเมืองก็ยังใส่ใจเร่ืองภาคประชาสังคม	 และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม26	 ที่มีการ
เคลือ่นไหวข้ามแดนมากขึน้	ไม่ต่างจากการเคลือ่นตวัของแรงงาน	และชนชัน้น�า	(elite)	ในแวดวงเศรษฐกจิ
ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่กายภาพของหลายดินแดน	อาทิ	การเติบโตของเมืองบนต้นทุนการหดตัว
ของพื้นที่เกษตรและความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่ส่งผลต่อทั้งโครงสร้างประชากรและวิถีชีวิต
ของผูค้น	ซึง่แน่นอนว่าย่อมอาจส่งผลต่อการก่อรปูความคิดทางการเมืองและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิ

กิจกรรม 1.1.2

จงอธิบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.1.2

ความคิดเกี่ยวข้องกับกระบวนการการคิด	ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบประสาทการรับรู้	การประมวลผล	
และการถ่ายทอดความคิด	การศึกษาทีเ่ก่ียวข้องจงึหลากหลาย	อาท	ิจติวทิยา	จติวทิยาสงัคม	มานษุยวทิยา	
และภาษา	ซึง่ค่อนข้างให้ความส�าคัญกับมติภิายในของการคดิและการสือ่ความหมาย	ไปจนถึงปรากฏการณ์
วิทยาที่เชื่อมโยงมิติภายในกับภายนอกผ่านเรื่องของประสาทสัมผัสและโลกทัศน์	หรือแม้กระทั่งวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	 และปัญญาประดิษฐ์	 แต่การศึกษาที่ยังคงเป็นพื้นฐานหลักให้กับความคิดทางการเมืองและ
สังคมก็คือ	ปรัชญา	และปรัชญาการเมือง	ที่ให้ความส�าคัญกับการค้นหาสัจจะที่ข้ามผ่านกาลเวลา	(tran-
scendental	 truth)	 กับสังคมวิทยา	 และสังคมวิทยาการเมือง	 ที่เสริมความส�าคัญในเร่ืองของมิติทาง
ประวตัศิาสตร์	และบรบิททางสังคมทีอ่าจจะแตกต่างกนัไปตามสภาพกายภาพ	ตลอดจนลักษณะทางสงัคม
และวัฒนธรรม

26 Jan	W.	 van	Deth.	 (2011).	 “Political	 Sociology	 as	 a	 Field	 of	 Study”.	 in	 Pierre	 Birnbaum.	 (2011).	 
“Historical	Sociology.”	 in	Bertrand	Badie,	Dirk	Berg-Schlosser,	Leonardo	Morlino.	 (eds.).	 (2011).	 International 
Encyclopedia of Political Science Vol. 6	Los	Angeles,	London,	New	Delhi,	Singapore,	Washington,	D.C:	SAGE	
Reference,	p.	2022.	
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ตอนที่ 1.2

การศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 18

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.2.1				ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์

ศตวรรษที่	16
1.2.2			ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์

ศตวรรษที่	16-17

แนวคิด
1.			ตั้งแต่อดีตกาล	 ความคิดทางการเมืองและสังคมเกิดขึ้นเพื่อมุ่งตอบค�าถามเรื่องความ

สมัพันธ์ของมนุษย์ทัง้ระหว่างมนษุย์กบัจกัรวาล/ธรรมชาต	ิและระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเอง	
ร่องรอยการพยายามจัดระเบียบสังคมปรากฏในหลากหลายวัฒนธรรม	 แต่ความหลาก
หลายของปรชัญากรกีทีใ่ห้ความส�าคญักบัตวัมนษุย์ท�าให้ไม่ง่ายนกัทีจ่ะจดัระเบยีบสงัคม
โรมันท่ีสืบทอดความคิดของพวกกรีกกลับสามารถจัดวางระบบกฎหมายและการจัด
องค์กรทางสังคมแบบมีล�าดับขั้น	 ซึ่งสืบต่อให้กับคริสตจักรคาทอลิกที่รุ่งเร่ืองบนความ
เสือ่มของโรมนั	ยคุกลางกบัสงครามครูเสดเผยถงึความเสือ่มโทรมของครสิตจกัร	จนก่อ
ค�าถามต่อบทบาทการน�าสังคมของคริสตจักร	 ท่ามกลางการหวนกลับมาใส่ใจปรัชญา
กรีกแบบอริสโตเติล	 ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้งได้รับผลกระทบและมีส่วนผลักดันการ
ขยายตัวของยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

2.			แนวคิดมนุษย์นิยม	 ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปศาสนาที่เชื่อมโยงกับพลังอ�านาจทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองของผู้ครองอ�านาจ	การขยายตัวของฝ่ายต่อต้าน
คาทอลิกหรือกลุ่มโปรเตสแตนต์	 ผลักดันให้เกิดสงครามซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่	 16-17	 แม้บรรยากาศเช่นจะก่อข้อเสนอให้มองการเมืองที่เป็นจริง	ซึ่ง
อุดมไปด้วยความโหดร้าย	การแย่งชงิ	และความรุนแรง	แต่กใ็ช่ว่าจะไร้ซึง่ข้อเสนอในเชงิ
อุดมคติ	ไม่ว่าจะอย่างไร	สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ	การพยายามปรับวิถีความเชื่อทางศาสนาให้
ยอมรับสภาพที่เป็นจริงของสังคม	 และยอมรับความสามารถของมนุษย์มากยิ่งขึ้น	 วิถี
คิดเช่นนี้ทรงอิทธิพลต่อการท�างานและเศรษฐกิจของสังคมโปรเตสแตนต์	 ซึ่งยิ่งกระตุ้น
ให้เกดิการเรยีกร้องทางการเมอืงไปจนถงึการเริม่เกดิส�านกึในเรือ่งความเป็นชาตแิละรฐั	
ท่ีเริ่มมีการเสนอแนวความคิดสัญญาประชาคม	 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า	 อ�านาจ
อธิปไตยที่มีรากฐานมาจากผู้คนในดินแดนนั้นๆ	หาได้มาจากฟ้าเบื้องบน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	1.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	16	ได้โดยสังเขป
2.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	16–17	ได้โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 1.2.1

ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมือง

และสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 16

เอโมร	ีเอส	โบการ์ดสั	(Emory	S.	Bogardus)	ศาสตราจารย์ด้านสงัคมวทิยาและสงัคมสงเคราะห์	
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตอนใต้	ที่ลอสเองเจลลิส	 (Los	Angeles)	สหรัฐอเมริกา	 เสนอทรรศนะไว้
เมือ่	ค.ศ.	1922	อนัเป็นช่วงเวลาทีส่งัคมระหว่างประเทศเพิง่ผ่านพ้นภยัพบิตัมิหาสงครามหรอืสงครามโลก
ครั้งที่	 1	 จากน�้ามือมนุษย์มาได้ไม่นาน	 ว่า	 การศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดอย่างน้อยจะช่วยให้เรามีพื้น
ฐานในการท�าความเข้าใจกระบวนการและปัญหาสงัคมทีด่�ารงอยูใ่นปัจจบุนั	โดยจดุมุง่หมายไม่ได้อยูท่ีเ่ร่ือง
ราวของปัจเจกทีมุ่ง่แต่ประโยชน์ตน	หากแต่เป็นเป็นเรือ่งของการครุน่คดิของคนจ�านวนหนึง่ทีมุ่ง่หวงัความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อคนหมู่มาก

อาจกล่าวได้ว่า	การครุน่คดิถงึปัญหาสงัคม-การเมอืงในลกัษณะเช่นนัน้	เป็นการกระท�าทีใ่ส่ใจต่อ
ธรรมชาติและหลักการของกิจกรรมเชิงสังคมโบการ์ดัสยังเสนอด้วยว่า	 โดยภาพรวมนั้น	 เมื่อมนุษย์มีเวลา
พอทีจ่ะครุน่คิดอย่างลึกซึง้	ความคดินัน้มกัจะเชือ่มโยงไปกบัววิฒันาการของสงัคมมนษุย์	และสะท้อนภาพ
การพยายามท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์ในด้านต่างๆ	ตัง้แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัธรรมชาต	ิและ
สิ่งเหนือธรรมชาติ	 ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ร่วมสังคม	 แม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างกาย	
(body)	กับจิต	(mind)	ของตน	ในแบบทวิภาวะ	(dualism)	ตามที่	เรอเน่	เดการ์ต	(René	Descartes)	
น�าเสนอ	 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 17	 โดยให้ความส�าคัญไปที่ตัวจิตและความคิด	ดังบทสรุปที่มักได้ยินกัน
อยู่บ่อยครั้งว่า	“Cogito	ergo	sum”	(ภาษาละติน	อ่านว่า	โกกิโต	แอร์โก	ซุม)	หรือ	“ฉันคิด	ดังนั้น	ฉัน
จึงด�ารงอยู่”	(I	Think,	therefore	I	am.)	ซึ่งให้ความส�าคัญกับวิถีคิดแบบลดส่วน	(deduction)27	ขณะ
ที่นักคิดบางกลุ่มก็ให้ความส�าคัญกับกายและประสาทสัมผัสที่กระตุ้นให้มนุษย์เกิดความคิด	 เช่น	แนวทาง
ปรากฏการณ์นิยมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่	1

โบการ์ดัสเสนอว่า	 จุดเริ่มขอความคิดทางสังคมของมนุษย์มาจาก	 การพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับจกัรวาล	เพือ่ท�าความเข้าใจความเป็นไปต่างๆ	ในมติเิชงิจติวิญญาณ	การร้องขออ้อนวอน
ต่อพระเจ้า	 ความคิดในลักษณะเช่นนี้น�าไปสู่การสถาปนาความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นพหุ
เทวนิยม	(polytheisms)	เอกเทวนยิม	(monotheisms)	เทวาธปิไตย	(theocracies)	ทีผู่น้�าความเชือ่หรอื
นักบวชเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองเผ่าพันธุ์	หรือชุมชน	ตามโองการของพระเจ้าที่ตนเคารพนับถือ	โดยถือว่า
บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้	 ความคิดความเชื่อเหล่านี้สร้างทั้งความหวัง	 ความกลัว	

27 Jennifer	Downs.	 (2012).	“A	Brief	History	of	Ethics:	Cogito	ergo	sum.”	Ethics in Forensic Science.	
Retrieved	 from	 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cogito-ergo-sum	 (accessed	 on	
12/10/2018).	
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ความศรทัธา	อดุมคตทิางสงัคม	และความเสยีสละ	ร่องรอยความคดิทางสงัคมในช่วงเวลาเช่นนีม้กัปรากฏ
ในรูปของสุภาษิต	ค�าพังเพย	นิทาน	และต�านาน

แม้อาจไม่ง่ายนักที่จะหาความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในเร่ืองดังกล่าว	 แต่ข้อความมากมายจาก
หลากหลายวัฒนธรรมแสดงถึงประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์	 ที่แสดงออกถึงความต้องการทางสังคมซึ่ง
ใส่ใจต่อเรื่องของสวัสดิการบุคคล	 เรียกร้องให้ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง	 เพื่อความมั่งคั่งผาสุก	
โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน	 กล่าวได้ว่าแนวความคิดพื้นฐานทาง
สงัคมเกิดข้ึนในช่วงเวลาเช่นนี	้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเป็นเครือญาต	ิ(kinship)	อ�านาจหน้าที	่(author-
ity)	การพึ่งพิง	และความภักดีต่อเผ่าพันธุ์	อารยธรรมและจักรวรรดิโบราณ	(ดังที่ได้น�าเสนอไว้ในเนื้อหา
หน่วยที่	 13)	 ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความคิดทางการเมืองและสังคม	 อาทิ	 ความยุติธรรมที่ปรากฏใน
กฎหมายฮมัมูราบี	(Code	of	Hammurabi)	ของบาบโิลนในดนิแดนเมโสโปเตเมีย	การให้ความส�าคญักบั
ภราดรภาพและจิตวิญญาณทางสังคมของชุมชนตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทในดินแดนอนุทวีป28

เมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่องและขยายใหญ่มากข้ึน	 แม้มนุษย์จะยังคงมุ่งความ
สนใจในเรือ่งของความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับจกัรวาล	แต่เร่ิมเป็นไปในรูปแบบของการพยายามหาความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมในลักษณะที่สิ่งเหนือธรรมชาติเริ่มมีบทบาทน้อยลง	มนุษย์เริ่มตั้งค�าถามในเชิงปรัชญา	
(philosophising	 questions)	 กับสภาพแวดล้อมของตนมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม	
และ/หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 ในช่วงหลายร้อยก่อนคริสตกาล	 แนวทางของการตั้งค�าถามที่ก่อ
เกดิเป็นความคิดทางการเมอืงและสงัคมในเวลาต่อมา	มทีัง้ทีย่งัคงสบืต่อความคดิความเชือ่ทางศาสนาจาก
อดีต	 และมีทั้งท่ีเสนอว่า	 ความเปล่ียนแปลงอันเป็นนิรันดร์คือนายแห่งสรรพสิ่ง	 ที่คล่ีคลายตัวในลักษณะ
วิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ของสังคมมนุษย์	 ความคิดทางการเมืองและสังคมจึงย่อมวิวัฒน์ไปตามความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในกลุ่มสืบต่อความเช่ือทางศาสนาทีม่ทีัง้แบบพหเุทวนยิม	อเทวนยิม	(atheism)	และเอกเทวนยิม	
ปรากฏร่องรอยความคดิและมมุมองต่อสังคมในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนัอยูไ่ม่น้อย	อาท	ิการให้ความส�าคญั
กบัชวีติทางสังคมในชุมชน	การเผชิญกบัอทุกภยัของสงัคมจากความผดิบาปของบคุคล	ปรากฏทัง้ในคัมภร์ี
พระเวท	และคัมภีร์ปฐมกาล	(Genesis)	ของชาวฮีบรู	ที่เป็นต้นทางให้กับกลุ่มศาสนาสากลที่ถือก�าเนิดใน
ดนิแดนตะวนัออกกลาง29	ทีต่ัง้ค�าถามต่อเรือ่งของความยติุธรรมทางสงัคม	ความมัง่คัง่อย่างไร้ขอบเขตและ
การเอารัดเอาเปรยีบ	ความเมตตาการณุย์	การมศีลีธรรมในการด�ารงชวิีต	ความเหน็อกเหน็ใจผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมมีปรากฏทั้งในหลักการของพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา	 ขณะที่สังคมจีนที่ให้ความส�าคัญกับ
ระเบียบสังคมโดยถือว่าครอบครัวและรัฐคือ	สถาบันทางสังคมที่มีความส�าคัญที่สุด30

28 Emory	 S.	 Bogardus.	 (1922).	A History of Social Thought.	 Los	 Angeles:	 University	 of	 Southern	
California	Press,	pp.	15,	20-35.	

29 ผู้เขียนได้น�าเสนอความสืบเนื่องโดยสังเขปของเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ไว้ที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ผู้ที่สนใจศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว	โปรดดู	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2561).	“หน่วยที่	13	จักรวรรดิ	ก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวัน
ตก”	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาความคิดทางการเมืองและสังคม.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

30 Bogardus.	op.cit.,	pp.	16,	36-73.	
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ในส่วนของการตั้งค�าถามเชิงปรัชญานั้น	 ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นที่ปรัชญากรีก	 เบอร์ทรานด์	 รัสเซล	
(Bertrand	Russell)	 นักปรัชญาชาวอังกฤษ	 ผู้ครองรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ	 ค.ศ.	 1950	 จาก
ผลงานด้านปรัชญาที่ให้ความส�าคัญกับอุดมคติเชิงมนุษยธรรมและเสรีภาพทางความคิด	 เสนอว่า	ศาสนา
และความรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด	(patriotic	feeling)	ที่ท�าให้เกิดการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อนครรัฐคือ
แกนหลักทางความคิดของพวกกรีก	 ท�าให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบเชิงจริยธรรม	 (ethical	 system)	 เข้า
กบัวถิชีวีติของพลเมอืง	และพืน้ฐานทางการเมอืงของสงัคม31	แม้จะผ่านยคุของโสคราตสี	(Socrates)	และ
พวกสโตอิก	(Stoics)	มาแล้ว	แต่ร่องรอยดังกล่าวก็ยงัปรากฏให้เหน็ได้จากแนวความคดิทีพ่ยายามควบคมุ
ปัญญาความรู้	 (intellectual	 control)	 ของผู้คนในสังคม	 เพื่อหวังสร้างระเบียบสังคมใหม่ของเพลโต	
(Plato)	ที่เห็นว่า	เสรีภาพที่ปราศจากการควบคุมของปัจเจกน�าไปสู่อนาธิปไตยและหายนะ32	การสังเกต
ความต่อเนื่องทางความคิดเช่นนี้เองที่ท�าให้รัสเซลถือว่า	ปรัชญาคือ	พื้นที่กลางระหว่างเทววิทยา	(theol-
ogy)	 กับวิทยาศาสตร์	 (science)33	 ซึ่งหมายถึงการจัดระบบระเบียบความรู้ความคิดผ่านประสบการณ์	
การสังเกต	และ/หรือการทดลอง

ภาพที่ 1.3 เบอร์ทรานด์ รัสเซล ผู้เสนอทรรศนะว่า ปรัชญาคือพื้นที่ระหว่างเทววิทยากับวิทยาศาสตร์
ท่ีมา:		https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell	(accessed	on	19/12/2018).

แม้จะเป็นต้นธารแต่ปรัชญากรกีหาใช่ทัง้หมดของปรัชญาตะวนัตก	และหากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง
นั้น	ปรัชญากรีกหมายถึงความคิดที่ส่งผ่านในภาษากรีกก่อนหน้ายุคไบแซนไทน์	(Byzantine)	ยกเว้นข้อ

31 Bertrand	Russell.	 (1946/1995).	History of Western Philosophy and Its Connection with Political and 
Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day.	London:	Routledge,	pp.	15.	

32 Bogardus.	op.cit.,	pp.	74-100.	
33 Russell.	op.cit.,	p.	13.	
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เขียนทางคริสต์ศาสนา	 สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามก็คือปรัชญากรีกหาได้มีความเป็นหน่ึงเดียว	 แต่มีความหลาก
หลาย	 และอุดมไปด้วยการเสนอความคิดท่ีมักแข่งขันกัน	 อาทิ	 “เอกนิยม	 กับพหุนิยม”	 (monism	 vs	
pluralism)	“วตัถนุยิม	กบั	อดุมคตนิิยม”	(materialism	vs	idealism)	“สมับรูณ์นยิม	กบั	สมัพทัธ์นยิม”	
(absolutism	vs	relativism)	“สงสยันยิม	กบั	อไญยนยิม	(กลุม่ความเชือ่ว่าไม่อาจพสิจูน์ว่า	พระเจ้าด�ารง
หรือไม่ด�ารงอยู่)”	(skepticism	vs	agnosticism)	“เจตจ�านงเสรี	กับ	การก�าหนดนิยม”	(free	will	vs	
determinism)	 “ความสุขของมนุษย์	 และ	 สุขนิยมปัจเจก	 กับ	 การบ�าเพ็ญพรต”	 (eudaimonism	 and	
hedonism	vs	asceticism)

แม้กระน้ันกต็าม	อาจกล่าวได้ว่าท่ามกลางความหลากหลายนี	้สิง่ทีป่รชัญากรีกมร่ีวมกนัซึง่ได้ช่วย
วางรากฐานให้กับปรัชญาตะวันตกก็คือ	 การตรวจสอบธรรมชาติและสภาวะที่เป็นอยู่ของสรรพสิ่ง	 รวมถึง
การเปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงถึงเรื่องต่างๆ	 จากมุมมองที่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวนั้น
มพีืน้ฐานมาจากประสบการณ์และการใช้เหตผุล	หรือกค็อื	การตดิตามค้นหาความเป็นจริงผ่านการใช้เหตผุล
ในการถกเถียงโต้แย้ง	 (logos)	 การยอมรับความส�าคัญของการใช้เหตุผล	 (rationality)	 ในลักษณะที่
ครอบคลุมกว้างขวางและยอมรับความหลากหลาย	(universality)	เช่นนี้เองที่ช่วยจัดระบบความรู้	ความ
คิดด้านต่างๆ	 ของตะวันตก34	 ผ่านการสืบทอดของโรมันที่เพิ่มมิติความส�าคัญของวิถีปฏิบัติที่พยายาม
รักษาสมดุลของสังคม	มิให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนมากเกินไป

การวางระบบกฎหมายเพือ่วัตถปุระสงค์ในการสร้างดลุยภาพทางสงัคมคอืผลผลติส�าคญัของความ
คิดทางการเมืองและสังคมของโรมัน	ที่วางรากฐานให้กับเรื่องของสิทธิต่างๆ	ในเรื่องของสัญญา	ทรัพย์สิน
ส่วนบคุคล	และผลประโยชน์	แนวความคดิในการจดัระเบยีบสงัคมยังรวมไปถึงเร่ืองของการให้ความส�าคญั
กบัอ�านาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะด้านการทหารทีเ่ปิดโอกาสให้กบัระบอบอตัตาธปิไตย	(autocracy)	กล่าวได้ว่า
อ�านาจในเชิงบริหารจัดการ	(organised	power)	ของโรมันนี่เองที่ได้ช่วยวางรากฐานความแข็งแก่งให้กับ
ศาสนจักรโรมันคาทอลกิ	(Catholic	Church)35	ทีว่างระบบความคดิทางการเมืองและสังคมให้กบัยคุกลาง	
(Medieval	Age)	 โดยเน้นความส�าคัญของภราดรภาพในหมู่มนุษย์	 (brotherhood	of	man)	 และปิตา
ภาพแห่งพระเป็นเจ้า	(Fatherhood	of	God)	ที่มีแกนคิดหลักอยู่ที่เรื่องของ	“ความรัก”	(Love)

พระเยซูเจ้าถือว่าความรักมีลักษณะครอบคลุมกว้างขวางและเป็นสากล	 (cosmopolitan)	 และ
ความรกัน่ีเองทีจ่ะท�าให้เกดิความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจผู้อืน่	ละวางความเหน็แก่ตวั	วนัสะบาโต	(sabbato)	ใน
ภาษาละตนิ	หรอื	วนัซับบาธ	(Sabbath)	ในภาษาฮีบร	ูจงึมิได้มีนัยแค่เพยีงทางศาสนา	แตย่ังเป็นวันหยุด
พักจากการงานซึ่งถือได้ว่า	 เป็นการช่วยวางฐานสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง	 อาจกล่าวได้ว่า	 วิถีปฏิบัติ
และความเชือ่ในยุคแรกของชาวครสิต์อยูท่ีก่ารวางระบบทีช่่วยเปลีย่นทรรศนะปัจเจกให้ลดความส�าคญัของ
ตนเอง	แต่ความแข็งแกร่งและรุง่เรือ่งของศาสนจกัรทีม่กีารจดัระเบียบองค์กรลดหลัน่ตามล�าดบัชัน้	ไม่เพยีง

34 Noburu	Notomi.	 (2011).	 “Greek	 Philosophy.”	 in	 Bertrand	 Badie,	 Dirk	 Berg-Schlosser,	 Leonardo	
Morlino	(eds.).	(2011).	International Encyclopedia of Political Science Vol. 4.	Los	Angeles,	London,	New	Delhi,	
Singapore,	Washington,	D.C:	SAGE	Reference,	pp.	1046-1047.	

35 Bogardus.	op.cit.,	pp.	101-120.	
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น�าพาให้ศาสนจักรถอยห่างจากวิถีแห่งพระเยซูเจ้า	 แต่ยังก่อค�าถามต่อวิถีปฏิบัติตนของศาสนสาวกที่ดูจะ
ใส่ใจต่อสภาพความทุกข์ยากที่เป็นจริงของผู้คนน้อยลง

เซ็นต์	ออกัสติน	(St.	Augustine)	เป็นหนึ่งบุคคลส�าคัญที่วางแนวคิดทางสังคม-การเมืองให้กับ
ยคุกลาง	โดยได้รบัอทิธพิลทางความคดิจากกลุม่ทีส่บืต่อความคดิของโปลตนิสุ	(Plotinus)	นกัปรชัญาชาว
กรีก	 หรือที่เรียกกันว่า	 นีโอ-พลาโทนิสซึม	 (Neoplatonism)	 กลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับจักรวาลวิทยาเชิง
จิตวิญญาณที่สลับซับซ้อน	(complex	spiritual	cosmology)	บนพื้นฐานแบบสรรพเทวนิยม	(panthe-
ism)	ที่มองว่าพระเจ้าและธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน	(หรือก็คือหาได้มีพระเจ้าในลักษณะบุคลาธิษฐาน	หรือ
พระเจ้าที่มีรูปกายแบบมนุษย์)	 โพลตินุสให้ความส�าคัญกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัส	 ซึ่งเชื่อมโยงถึง
ประสบการณ์ในการสร้างโลกทัศน์	และสัมพันธ์กับวิถีคิดแบบอไญยนิยมดังกล่าวข้างต้น36

ภาพที่	 1.4	 เซ็นต์	 ออกัสติน	 หนึ่งในบุคคลส�าคัญผู้วางแนวทางความคิดทางการเมืองและสังคม
ของยุคกลางที่พยายามน�าพามนุษย์และสังคมไปสู่การสร้างนครแห่งพระเจ้า

ที่มา:	https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo	(accessed	on	19/12/2018)

ด้วยพื้นฐานความคิดดังกล่าวจึงท�าให้เซ็นต์	ออกัสตินให้ความส�าคญักับเจตจ�านงเสรี	(free	will)	
ของมนุษย์	 และเชื่อว่า	 ตัวมนุษย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางศีลธรรม	 (morally	 responsible)	 ต่อการกระ
ท�าของตนเอง	ครสิต์ศาสนาจงึหาใช่แพะรบับาปต่อการล่มสลายของโรมนัตะวนัตก	หากแต่เป็นเพราะปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีผูค้นหมกมุน่อยูก่บัความหรหูราฟุง้เฟ้อ	และยอมกระท�าสิง่ต่างๆ	เพือ่การนัน้โดยหาได้สนใจ
มติอ่ืินใด	นครทางโลก	(city	of	earth)	ทีเ่น้นแต่วตัถุนยิมคอืเส้นทางแห่งความเสือ่ม	ขณะที	่De	Civitate	
Dei	 (The	City	 of	God–นครแห่งพระเจ้า)	 คือทางรอดบนพื้นฐานคุณธรรมแบบคริสเตียน	มนุษย์ต้อง
ตัดสินใจเลือกว่าจะด�ารงตนและสร้างสังคมไปในทิศทางใด	และต้องรับผลจากการตัดสินใจนั้น37

ช่วงยุคกลางที่ระบบศักดินา	 (feudalism)	 เร่ิมพัฒนาตัวอย่างแข็งแกร่ง	 ในลักษณะที่เร่ิมมีกลุ่ม 
ผู้ครองแคว้นและนักรบหรืออัศวิน	(knights)	โดยเฉพาะจากกลุ่มติวตัน	(Teutons)	หรือชนเผ่าเยอรมันที่
ให้ความส�าคญักบัเสรภีาพปัจเจกขยายตวัเพ่ิมมากขึน้	นีค่อืช่วงเวลาเดยีวกบัทีต่ะวนัตกเริม่มกีารแลกเปลีย่น
ความคิดกับโลกตะวันออกผ่านทั้งประสบการณ์จากสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามครูเสด	และ/หรือสงคราม
ระหว่างผู้ครองแคว้นต่างๆ	 ตลอดจนการค้า38	 ซึ่งช่วยให้เส้นทางความคิดที่ให้ความส�าคัญกับมนุษย์และ

36 Edward	Moore.	(n.a).	“Plotinus	(204-270	C.E).”	Internet Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	
https://www.iep.utm.edu/plotinus	 (accessed	 on	 19/10/2018);	 Edward	Moore.	 (n.a).	 “Neo-Platonism.”	 Internet  
Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://www.iep.utm.edu/neoplato	(accessed	on	19/10/2018).	

37 “Augustine	(354-430	C.E).”	(n.a).	Internet Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://www.
iep.utm.edu/augustin/	 (accessed	 on	 19/10/2018);	Daryl	Worthington.	 (8/10/2014).	 “City	 of	God.”	New Historian. 
Retrieved	from	https://www.newhistorian.com/city-god/1411/	(accessed	on	19/10/2018).	

38 ผูเ้ขียนได้กล่าวถงึผลกระทบของสงครามครเูสดทีม่ต่ีอสังคมตะวนัตกและศาสนจกัรโดยสังเขปไว้ท่ีอืน่แล้ว	จงึไม่ขอกล่าว
ซ�้าในที่นี้	ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว	โปรดดู	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2561).	“หน่วยที่	13	จักรวรรดิก่อนการขยายตัว
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก”	อ้างแล้ว.	
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สังคมมนุษย์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการสังเกตและประสบการณ์แบบอริสโตเติลได้มีโอกาสผ่านเข้ามาในโลก
ที่คริสต์จักรคาธอลิกยังคงพยายามครองความยิ่งใหญ่	 ท่ามกลางการพยายามเริ่มจัดระเบียบสังคม	 ที่บ้าง
ก็ยังอิงอยู่กับกรอบศาสนจักร	 และบ้างก็ปรับขยายมาจากโครงสร้างทางการทหาร	 วิถีปฏิบัติของอัศวิน	
(chivalry)	 ตามอุดมคติ	 ที่ให้ความส�าคัญกับเร่ืองของความกล้าหาญ	 เกียรติยศ	 ความเป็นสุภาพชน	
(courtesy)	ความยตุธิรรม	และพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืผู้ทีอ่่อนแอกว่า	กลายเป็นวถีิปฏบิตัทิีพ่งึปรารถนาของ
สังคม	วิถีคิดเช่นนี้โดยเฉพาะในสองประการแรกไม่เพียงฝังรากลึกในสังคมตะวันตก	แต่ยังมีส่วนช่วยผลัก
ดันการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก39

ความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายยุคกลางยังรวมไปถึงเสียงเรียกร้องให้ปัญญาชนหันมาสนใจ
ธรรมชาติทั้งในเชิงกายภาพ	และธรรมชาติของมนุษย์	ความเป็นเหตุเป็นผล	แม้กระทั่งวิทยาการก้าวหน้า
จากโลกตะวันออกโดยเฉพาะที่ผ่านมาจากโลกอาหรับซึ่งสั่งสมความรู้และวิทยาการจากโลกภาษากรีกเข้า
เป็นส่วนหน่ึงของตนโดยเฉพาะผ่านงานของอริสโตเติลที่อยู่บนพื้นฐานของการสังเกตและประสบการณ์	
เซนต์	 โทมัส	 อไควนัส	 (St.	 Thomas	Aquinas)	 ตอบรับบรรยากาศความเปล่ียนแปลงเช่นน้ี	 ด้วยการ
พยายามผสานแนวคิดดังกล่าวข้างต้นในกรอบเทววิทยาแบบคาทอลิก	 Summa	 Theologiae	 (Summa	
Theologica	or	 the	Summa	-บทสรุปเทววิทยา)	ซึ่งเขียนขึ้นในราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 13	 เป็น
งานชิ้นหลักท่ีวางแนวทางแนะน�าการศึกษาท�าความเข้าใจศรัทธาแห่งศาสนาที่ดูจะถูกตั้งค�าถามมากขึ้น	
ประเด็นหลักท่ีงานเขียนดังกล่าวน�าเสนอก็คือ	 เรื่องของศีลธรรม	 จริยธรรม	 และกฎหมาย	 กล่าวคือ	 อไค
วนสัใส่ใจกับเรือ่งของความยตุธิรรม	ในช่วงทีเ่มอืงเริม่ขยายตวัไปพร้อมกบัสมาคมการค้า40	ท่ามกลางการ
เคลื่อนไหวของผู้คนที่สงครามมีส่วนช่วยผลักดัน

บรรยากาศความเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น	 โดยเฉพาะการเน้นความส�าคัญของการใช้เหตุผล
เป็นเครื่องมือน�าทางในการแสวงหาความรู้ที่ไม่แยกตัวจากความเป็นไปของสังคม	 แต่เริ่มถอยห่างจากวิถี
คิดและความเชื่อที่เข้มงวดแบบศาสนา	 และการต้ังค�าถามมากข้ึนต่อความเป็นไปในสังคม	ท�าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวในการตั้งสถาบันการศึกษาที่แยกตัวออกจากศาสนจักร	 การกระจายตัวมากยิ่งข้ึนของวิถีแบบ
อัสสมาจารย์นิยม	(scholasticism)	ที่วิพากษ์กระแสคิดหลักของสังคมยุคกลาง41	ตลอดจนการฉ้อราษฎร์
บังหลวงและความแตกแยกภายในศาสนจักรจากการแข่งขันช่วงชิงต�าแหน่งสันตะปาปา	ที่เรียกว่าความ
แตกแยกของคริสตจักรตะวันตก	 (Western	Schism)	 ในช่วง	ค.ศ.	 1378-141742	 ไม่เพียงช่วยปูพื้นฐาน
ให้กบัการปฏริปูศาสนา	(the	Reformation)	ในเวลาต่อมา	แต่ยงัช่วยเปิดพืน้ทีค่วามคดิทางการเมอืงและ
สังคมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

39 Joseph	Schumpeter.	(1918/1951).	The Sociology of Imperialism.	New	York:	Meridian	Books.
40 Peter	Koritansky.	(n.a).	“Thomas	Aquinas:	Political	Philosophy.”	Internet Encyclopedia of Philosophy. 

Retrieved	from	https://www.iep.utm.edu/aqui-pol/	(accessed	on	20/10/2018);	Marie-Dominique	Chenu.	(23/8/2018).	
“St.	Thomas	Aquinas:	 Italian	Christian	Theologian	 and	Philosopher.”	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	 from	
https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas	(accessed	on	20/10/2018).	

41 Bogardus.	op.cit.,	pp.	121-153.	
42 “Western	.Schism:	Roman	Catholic	History.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://

www.britannica.com/event/Western-Schism	(accessed	on	16/10/2018).	
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กล่าวได้ว่าความรุนแรงโหดร้ายของสงคราม	การระบาดของกาฬโรค	(The	Plague	or	the	Black	
Death)	ทีเ่ริม่จากดินแดนย่านทะเลด�า	(Black	Sea)	เมือ่คร้ังยงัอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกลในราว
ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 14	ซึ่งคร่าชีวิตชาวยุโรปไปถึง	20	ล้านคน	หรือราว	1/3	ของจ�านวนประชากร	
และความขัดแย้งเพื่อแย่งชิงดินแดนโดยเฉพาะพื้นที่เกษตร	ตลอดจนแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมและเส้น
ทางการค้า	 ที่กระจายตัวในหลากหลายพื้นที่	 ไม่เพียงผลักดันให้ผู้คนเคลื่อนไหวไปมา	 จนเกิดชุมชนที่
สามารถพัฒนาขึ้นเป็นเมืองใหญ่ได้หลายพื้นที่ในเวลาต่อมา	 บนต้นทุนประสบการณ์การรับมือกับการก่อ
จลาจลของกลุม่ชาวนา	(peasant	revolts)	อาท	ิฟลอเรนซ์	(Florence)	ทีส่ญูเสยีประชากรกว่าร้อยละ	60	
จากกาฬโรค43	แรงกดดันทางเศรษฐกิจ-สังคมที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการโค่นล้มเจ้าผู้ปกครอง	และ
สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ	 ที่เผชิญกับความขัดแย้งและสงครามชิงอ�านาจที่ใช้สารพัดวิธีและเล่ห์เหลี่ยม
อยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	14	ถึงราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	15	อันเป็นช่วงเวลาที่
ตระกูลเมดิซี	(Medici)	เถลงิอ�านาจ44	และเป็นแกนน�าส�าคญัในการผลกัดนัการเคลือ่นตวัของยคุสมยัแห่ง
การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	ที่ให้ความส�าคัญกับตัวมนุษย์

กิจกรรม 1.2.1

จงอธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	16	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.2.1

ตั้งแต่โบราณกาล	 ความคิดทางการเมืองและสังคมมักเกิดขึ้นเพื่อมุ่งตอบค�าถามในเร่ืองความ
สัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล/ธรรมชาติ	และระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเอง	 ร่องรอยการความคิดที่พยายามจัดระเบียบสังคมปรากฏในภาษิต	 ค�าพังเพย	 และคัมภีร์โบราณ
มากมายของหลากหลายวัฒนธรรม	 ก่อนที่มนุษย์จะตั้งค�าถามเชิงปรัชญาที่ใส่ใจต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์มากขึ้น	ความหลากหลายของปรัชญากรีกท�าให้ไม่ง่ายนักที่จะจัดระเบียบสังคม

อย่างไรกต็าม	โรมนัทีร่บัสบืทอดความคดิของพวกกรกีได้จดัวางระบบกฎหมายและการจดัองค์กร
ทางสังคมแบบมีล�าดบัขัน้	ซึง่สบืต่อมารดกให้กบัครสิตจกัรคาทอลิกทีรุ่ง่เรือ่งท่ามกลางความเสือ่มของโรมัน	
แม้เซ็นต์	 ออกัสตินจะพยายามวางพื้นฐานให้กับการสร้างนครแห่งพระเจ้า	 แต่ยุคกลางกับสงครามครูเสด
เผยถึงความเสื่อมโทรมของคริสตจักร	 จนท�าให้เกิดการตั้งค�าถามต่อสถานะและบทบาทของศาสนจักรใน 
 
 

43 Ole	J.	Benedictow.	(2005).	“The	Black	Death:	The	Greatest	Catastrophe	Ever.”	History Today.	Vol-
ume	55	 Issue	 3	 (March).	Retrieved	 from	https://www.historytoday.com/ole-j-benedictow/black-death-greatest-
catastrophe-ever	(accessed	on	17/10/2018);	“Black	Death.”	(n.a).	History.	Retrieved	from	https://www.history.com/
topics/middle-ages/black-death	(accessed	on	17/10/2018).	

44 “Republic	of	Florence–1292-1737.”	(n.a).	Global Security.	Retrieved	from	https://www.	globalsecu-
rity.org/military/world/europe/it-florence.htm	(accessed	on	17/10/2018).	
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การก�าหนดวิถีคิดและวิถีปฏิบัติของปัจเจกและสังคม	 ท่ามกลางการหวนกลับมาใส่ใจปรัชญากรีกแบบ
อริสโตเติล	แม้กระทั่งงานของเซ็นต์	อไควนัสที่พยายามปรับวิถีความเชื่อให้เปิดกว้างยิ่งขึ้นจากอิทธิพลดัง
กล่าว	ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้งได้รับผลกระทบและมีส่วนผลักดันการขยายตัวของยุคสมัยแห่งการฟื้นฟู
ศิลปะวิทยาการ

เรื่องท่ี 1.2.2

ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมือง

และสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมทีต้่องเผชญิกบัสารพดัปัญหาในช่วงรอยต่อปลายยคุกลางกบัช่วงต้น
ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยา	(Renaissance)	ซึ่งประวัติศาสตร์ศิลปะจัดให้ตลอดช่วงสมัยดังกล่าวอยู่
ระหว่างช่วงครสิต์ศตวรรษท่ี	14-17	ดงัได้กล่าวไว้บ้างแล้วในเร่ืองที	่1.2.1	นีค่อืช่วงเวลาทีค่ร่อมเกีย่วกบัการ
ปฏริปูศาสนา	(reformation)	ซึง่อยูใ่นช่วงเวลาระหว่างครสิต์ศตวรรษที	่16-17	ทีม่กีารเคลือ่นไหวหลกัอยู่
ทางดินตอนเหนือและตะวันตกเฉยีงเหนอืของยโุรป	การพจิารณาสองความเคล่ือนไหวทีส่่งผลกระทบถึงกนั
และมีส่วนวางรากฐานความคิดทางการเมืองและสังคมที่สืบต่อมาจนปัจจุบันท�าให้อยากที่จะปฏิเสธความ
ส�าคญัของความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงบนดนิแดนอติาลโีดยเฉพาะทีฟ่ลอเรนซ์	อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของความ
เคลื่อนไหวที่กระจายตัวและวิวัฒน์ไปกับสภาพท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ	ที่อาจมีพื้นฐานสภาพเงื่อนไขและวิถี
คิดที่ต่างกันไป	 รวมถึงความเคลื่อนไหวในดินแดนสวิตเซอร์แลนด์	 เยอรมนี	 และเนเธอร์แลนด์	 ยุคสมัยนี้
เช่นกันที่การส�ารวจโลกใหม่ในความหมายของตะวันตก	 หรือการเริ่มล่าอาณานิคมในความหมายของดิน
แดนที่เสียเปรียบ	วิถีปฏิบัติทางการทูต	และวิถีทางการค้าที่พัฒนาตัวเป็นระบบทุนนิยมในปัจจุบัน	ได้เริ่ม
ฝ่ังรากบนฐานแนวคดิ	การถอืก�าเนดิใหม่	(rebirth)	หรือ	Renaissance	ของวถีิวฒันธรรมของยคุคลาสสกิ	
ที่เป็นรากฐานให้กับการตั้งค�าถามและข้อสงสัยต่อมิติของอ�านาจทางการเมืองของคริสต์จักรคาทอลิก

การพยายามค้นหาและแสดงออกถงึวิถแีห่งโลกตามความเป็นจรงิ	เป็นจดุเด่นของยคุสมยัทีว่ถิคีดิ
สอดประสานไปในแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะ	 วิทยาการ	 และปรัชญา	 ที่ให้ความส�าคัญกับความ
ก้าวหน้าทางวัตถุและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เร่ิมยึดความม่ันคงปลอดภัย 
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และความม่ังคั่งของตนเองเป็นศูนย์กลาง45	 น่ีคือยุคสมัยที่ยังอุดมไปด้วยสงคราม	 เทคนิควิทยาการที่
ก้าวหน้า	 รวมถึงศิลปินจ�านวนไม่น้อยแม้กระทั่งเลโอนาร์โด	 ดาวินชี	 (Leonardo	Da	Vinci)	 จึงมีส่วน
เก่ียวข้องกับการออกแบบอาวุธ	 ขณะเดียวกันก็มีซากศพมนุษย์มากมายให้ใช้ศึกษากายวิภาคทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ของงานศิลปะและการแพทย	์ ความเปล่ียนแปลงทางความคิดยิ่งกระจายตัวเร็วมากข้ึนเม่ือ	 โย
ฮานเนส	กูเตนแบร์ก	 (Johannes	Gutenberg)	 ช่างฝีมือด้านโลหะจากเมืองเมนซ์	 (Mainz)	 ในเยอรมนี
ประดิษฐ์แท่นพิมพ์เคลื่อนที่เมื่อ	ค.ศ.	1440	ที่สามารถผลิตงานพิมพ์ได้ถึง	3,600	หน้าต่อวัน	ในช่วงคริสต์
ศตวรรษที่	 16	 มีการพิมพ์เผยแพร่งานในยุโรป	 20	 ล้านเล่ม	 และเพิ่มขึ้นเป็น	 200	 ล้านเล่มในช่วงคริสต์
ศตวรรษที่	 17	 งานเขียนของมาร์ติน	 ลูเธอร์	 (Martin	 Luther)	 และงานเขียนของเดซิเดริอุส	 เอราสมุส	
(Desiderius	Erasmus)	ติดอันดับต้นของหนังสือขายดีในช่วงเวลาดังกล่าว46

สงครามยังคงเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ไม่ยากนักตลอดช่วงสมัยยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการปฏิรูป
ศาสนา	 โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 15	 นั้น	 ความขัดแย้งและการแย่งชิงดินแดนเน้นหนักไปที่อิตาลีใน
ปัจจุบัน	 ซึ่งมีทั้งเส้นทางทางบกและเส้นทางทางทะเลที่เช่ือมต่อกับโลกตะวันออกที่ร�่ารวย	 และด้วยความ
ที่อิตาลีปกครองด้วยระบบนครรัฐ	 ซ่ึงเป็นอิสระจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ	 (The	 Holy	 Roman	
Empire)47	 และมิได้ยอมรับอ�านาจสูงสุดจากสันตะปาปา	 ซึ่งย่อมหมายรวมถึงการไม่ต้องส่งภาษาให้กับ
ดินแดนดังกล่าว	 แต่นิยมในหลักการของระบบสาธารณรัฐโดยเฉพาะนครรัฐทางเหนือที่มีความเป็นชุมชน
เมือง	(urbanised	areas)	สูงกว่าดินแดนอื่นใดในยุโรปในช่วงเวลานั้น	โดยร้อยละ	30	ของประชากรของ
กลุ่มรัฐเหล่านี้ล้วนอาศัยอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์	เวนิส	และมิลาน48	ดินแดนดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเป้าหมาย
ของการแย่งชิงผลประโยชน์ของท้ังฝรั่งเศสและสเปนที่ก�าลังขยายตัว	 ท�าให้เกิดสงครามและการจัดท�าข้อ
ตกลงพักรบ	(truce)	ไปมาอยู่หลายครั้งในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	1494-1559

ฟลอเรนซ์	นครรฐัอนัเป็นต้นก�าเนดิของการฟ้ืนฟูศลิปะวิทยาการปกครองด้วยกลุม่สมาคมวาณชิย์
และการเงนิการธนาคาร	ทีเ่รืองอ�านาจมาต้ังแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที	่14	ก่อนทีพ่ลงัอ�านาจจากความม่ังคัง่ 
 

45 เพ่ืออรรถรสในการท�าความเข้าใจเรือ่งราวของความเปลีย่นแปลงทีม่มีติคิรอบคลมุกว้างขวางตัง้แต่ระดบัปัจเจกไปจนถงึ
ชุมชนและสังคมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแว่นแคว้น	 อาณาจักร	 ไปจนกระทั่งจักรวรรดิขนาดใหญ่	 ที่มีทั้งภาพของการ
ปรับความเช่ือ	 การก่อตัวของทุนนิยมในหลายพื้นที่	 แม้กระท่ังการสร้างบ้านแปลงเมืองของตะวันตก	 (ในที่นี้หมายถึงอังกฤษ	 ที่ใน
ช่วงเวลาน้ันถือได้ว่าค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์อ�านาจในยุโรป)	 ด้วยวิทยาการน�าเข้าจากโลกตะวันออกผ่านฟลอเรนซ์	 ผู้เขียนขอ
แนะน�าให้ศึกษาผ่านวรรณกรรมได้ที่	Kent	Follet.	(2007).	World Without End. London	and	New	York:	Pan	Macmillan.	
และหากปรารถนาจะได้ศกึษาภาพของโลกยคุกลางทีม่คีรสิต์ศาสนาเป็นศนูย์กลางในการยดึโยงชวีติผูค้น	กจิกรรมทางเศรษฐกจิ	และ
สงัคมการเมอืง	ตลอดจนการสู้รบและสงครามสามารถศึกษาได้จากงานของนกัเขยีนคนเดยีวกนัทีเ่ป็นภาคเริม่ต้นของนวนยิายเล่มดัง
กล่าว	ศึกษาได้ที่	Kent	Follet.	(1989).	The Pillar of the Earth.	London	and	New	York:	Pan	Macmillan.	

46 “The	Renaissance–why	 it	 changed	 the	world”.	 (6/10/2015).	The Telegraph.	Retrieved	 from	https://
www.telegraph.co.uk/art/london-culture/renaissance-changed-the-world/	(accessed	on	21/10/2018).	

47 ผู้เขียนได้น�าเสนอเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนจักรจนเกิดเป็น	 จักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์	(Holy	Roman	Empire)	โดยมี	ชาร์เลอมาญ	(Charlemagne)	เป็นจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิดังกล่าวไว้ที่อื่นแล้ว	
โปรดศกึษาเพิม่จาก	วรารัก	เฉลิมพันธศัุกด์ิ.	(2561).	“หน่วยที	่13	จกัรวรรดก่ิอนการขยายตวัของจักรวรรดนิยิมตะวนัตก”	อ้างแล้ว.

48 “Italian	City-states.”	(2013).	Epic World History.	Retrieved	from	http://www.epicworldhistory.	blogspot.
com/2013/07/italian-city-states.html	(accessed	on	21/10/2018).	
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จะท�าให้หลายตระกลูเร่ิมกุมอ�านาจอยู่ในมอืและต้ังตนเป็นกลุ่มคณาธิปัตย์	(oligarchy)	จนละเลยธรรมเนยีม
ปฏิบัติแบบสาธารณรัฐที่เคยยึดถือ	 เช่น	 ตระกูล	 เมดิซี	 แห่งฟลอเรนซ์	 แต่ความไม่พอใจของผู้คนจ�านวน
ไม่น้อยและการแย่งชงิอ�านาจระหว่างกลุม่ต่างๆ	ท�าให้ระบอบสาธารณรัฐทีน่คิโคโล	มาเคยีเวลล	ี(Niccolò	
Machiavelli)	สนบัสนุนดจูะกลบัมารุง่เรอืงได้อกี	ก่อนทีก่ารรกุรานของราชวงศ์วาลวั	(Valois	Dynasty)	
แห่งฝรั่งเศส	ภายใต้การน�าของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่	8	(Charles	VIII)	จะเกิดขึ้นเมื่อ	ค.ศ.	1494	และท�าให้
สถานะทางการเมอืงในฟลอเรนซ์ส่ันคลอน	ในยคุสมยัทีต่ระกลูบอร์เจยี	(Borgia)	กมุอ�านาจคริสต์จกัรและ
ก�าลังขยายอิทธิพลทางตอนกลางของอิตาลีโดยใช้ทั้งสงครามที่เปิดเผย	 เล่ห์ลวง	 และการลอบสังหาร	 แม้
จะจบลงในระยะเวลาไม่นาน	ก่อนทีก่ลุม่อ�านาจใหม่ของคริสตจกัรจะหนัไปร่วมมอืกับสเปนทีม่สีายสมัพนัธ์
อันดีกับตระกูลเมดิซีที่ใช้ความรุนแรงกลับมาครองและรักษาอ�านาจในฟลอเรนซ์เมื่อ	ค.ศ.	151249

ด้วยบรรยากาศดังกล่าวข้างต้นนีเ่องทีท่�าให้มาเคยีเวลลเีสนอให้มองการเมอืงตามความเป็นจริงใน
ฐานะพื้นที่แห่งการแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งอ�านาจ	 โดยที่ผู้ปกครองต้องมีศิลปะในการรักษาสมดุลระหว่าง
โชคชะตา	(fortunata)	หรืออาจเรยีกว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์	กบัคณุธรรมความสามารถ	(vir-
tues)	ของการเป็นผูป้กครอง	ทีอ่าจใช้จติวทิยา	และเล่ห์กลเพือ่การรกัษาอ�านาจ	เช่นทีป่รากฏในงาน	The	
Prince	(เจ้าผูป้กครอง)	ซึง่ต่างจากการเน้นความส�าคญัของสงัคมการเมืองทีค่วรจะเป็นตามขนบคดิท่ีมมีา
ก่อนหน้า	ส�าหรับมาเคียเวลลีแล้ว	คุณธรรมจึงหาใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ	หากแต่เป็นสิ่งที่สังคมสร้าง
ขึ้น50	 โดยผ่านการศึกษาอบรม	 การให้การศึกษากับพลเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าใจสถานการณ์จริงทางการเมือง
ด้วยความคิดที่เปิดกว้างและเสรี	 ไม่เพียงจะช่วยให้พลเมืองรู้เท่าทันผู้ปกครอง	 หากแต่ยังมีส่วนส�าคัญใน
การเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้ความเข้าใจและวิถีปฏิบัติทางการเมืองให้กับพลเมืองเพื่อให้เป็น
รากฐานส�าคัญในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งระบอบสาธารณรัฐ	ตามที่ปรากฏในงานเขียน	The	Discourses	
on	the	First	Decade	of	TiTus	Livius	(วาทกรรมว่าด้วยทศวรรษแรกของไททัส	ลิวิอัส)	อันเป็นงาน
ทีม่าเคียเวลลีแสดงถงึความคิดความเช่ือทีต่นมส่ีวนผลกัดนัในเร่ืองพลงัอนัยิง่ใหญ่ของปัจเจกในฐานะมนษุย์
และพลเมือง51

49 Claudia	Roth	Pierpont.	(15/9/2008).	“The	Florentine:	The	man	who	taught	rulers	how	to	rule.” The 
New Yorker.	 Retrieved	 from	 https://www.newyorker.com/magazine/2008/09/15/the-florentine	 (accessed	 on	
21/10/2015);	Nick	Trend.	 (4/12/2013).	 “Florence	 and	Machiavelli:	 sympathy	 for	 the	 devil.”	Telegraph.	Retrieved	
from	 https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/tuscany/articles/Florence-and-Machiavelli-
symphaty-for-the-devil/	 (accessed	 on	 21/10/2018);	 “Florence.”	 (n.a).	Encyclopedia Britannica.	 Retrieved	 from	
https://www.britannica.com/place/Florence/History	 (accessed	 on	 21/10/2018);	 “Italian	Wars	 (1494-1559).”	 (n.a).	
Encyclopedia.com. Retrieved	from	https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/wars-and-battles/italian-
wars	(accessed	on	21/10/2018).	

50 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2546).	อ้างแล้ว,	น.	86.	
51 Gail	Bambrick.	(23/12/2013).	“Machiavelli’s	Humanism.”	TuftsNow.	retrieved	from	https://now.tufts.

edu/articles/machiavelli-humanism	(accessed	on	17/10/2018);	Andrea	Borghini.	(13/5/2017).	“Niccolo	Machiavelli’s	
Life,	 Philosophy	 &	 Influence.”	ThoughtCo.	 Retrieved	 from	 https://www.thoughtco.com/	 niccolo-machiavel-
li-1469-1527-2670474	(accessed	on	19/10/2018).	
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สภาพความรุนแรงโหดร้ายดังกล่าวที่ยังปรากฏให้เห็นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 16	 ได้ผลักดันให้
เกิดแนวความคิดในการสร้างสังคมอุดมคติที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง	 อาทิ	 Utopia	 (ค�าในภาษา
ละตินแปลว่า	ไม่มีที่ใด–nowhere)	ของ	โทมัส	มอร์	(Thomas	Moore)	ที่ได้แบบอย่างมาจากเพลโต	ซึ่ง
วางรากฐานให้กับวิถีคิดแบบสังคมนิยม	 (socialism)	 ในเวลาต่อมา	 การเน้นที่ความเท่าเทียมทางสังคม
และการไม่ให้ความส�าคัญกับการถือครองทรัพย์สินของปัจเจก	 เพื่อเสนอภาพสังคมไร้ชนชั้นที่ปราศจาก
ความยากจน	ช่วยให้เรามองย้อนกลบัไปในช่วงเวลานัน้ได้ไม่ยากว่า	ในพืน้ทีซ่ึ่งความเป็นเมืองและทนุขยาย
ตวัคอืพืน้ทีอ่นัอดุมไปด้วยการแบ่งชนชัน้ทางสงัคม	ความแตกแยก	และความยากจน	การผสานความร่วม
มอืระหว่างขนุนางและเหล่าพ่อค้า	จงึไม่ต่างจากการวางระเบยีบอนัแยบคายเพือ่ประโยชน์ของเหล่าผูม้ัง่ม5ี2

ภาพที่ 1.5   โทมสั มอร์ ผูเ้สนอโลกแห่งอดุมคติ ท่ามกลางบรรยากาศความขดัแย้งทัง้ในเรือ่งของวถิคีวามเชือ่และ

ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในอังกฤษช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
ท่ีมา:		https://theimaginativeconservative.org/2014/08/thomas-more-virtuous-statesman.	html	(accessed	on	19/12/2018)

แม้กระนั้นก็ตาม	 เทอร์รี่	 เอเกลตัน	 (Terry	Eagelton)	นักวิจารณ์วรรณกรรมและศาสตราจารย์
ด้านวรรณคดีอังกฤษ	แห่งมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์	ที่สหราชอาณาจักร	ได้ตั้งประเด็นค�าถามที่น่าสนใจ
ว่า	เป็นไปได้หรอืไม่ว่าการใส่ใจกบัภาพอนาคตเชิงอดุมคติมากเกนิไปอาจท�าให้เราละเลยการพยายามปรับ

52 “From	no	place	to	our	place–five	hundred	years	of	Utopia.”	(10/5/2016).	Socialist Worker.	Retrieved	
from	https://socialistworker.co.uk/art/42709/From+no+place+to+our+place-five+hundred+years+of+	Utopia	(accessed	
on	11/10/2018);	Lakriri	Fernando.	(25/12/2016).	“Thomas	More’s	Utopia	From	A	Socialist	Point	of	View–Part	II.”	
Colombo Telegraph.	Retrieved	from	https://www.colombotelegraph.com/index.php/	thomas-more-utopia-from-a-
socialist-point-of-view-part-ii/	(accessed	on	11/10/2018/).	
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แก้สภาพเงื่อนไขจริงที่ด�ารงอยู	่ แม้จะยอมรับว่างานของโธมัส	 มอร์	 ช่วยท�าให้เราตระหนักไม่น้อยเมื่อน�า
มาเปรียบเทียบกับความเป็นไปในยุคสมัยของเราว่า	 เวลากว่ากึ่งสหัสวรรษที่ผ่านไป	 สังคมมนุษย์ดูจะมี
ความคืบหน้าไม่มากนกัในการเสนอความคดิและการพยายามปรับแก้ปัญหาสงัคมและการเมืองทีมี่พืน้ฐาน
มาจากความเหล่ือมล�้าทางสังคม53	 กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือมนุษย์ยังคงต้องตั้งค�าถามกันต่อไปถึงความรู้สึก
ผดิชอบชัว่ด	ี(conscience)	ทัง้ในเชงิจรยิธรรมส่วนบคุคล	และคณุธรรมของสงัคม	รวมไปถงึการสยบยอม	
(acquiescence)	 ต่อความเป็นจริง	 ในกรณีของมอร์ตามการตีความของศาสนจักรภายใต้การน�าของ
สันตะปาปา	จอห์น	พอล	ท่ี	2	(Pope	John	Paul	II)	ทีป่ระกาศยกย่องและมอบสถานะผูอ้ปุถมัภ์แห่งเหล่า
รัฐบุรุษและนักการเมือง	(patron	of	statesmen	and	politicians)	ให้แก่มอร์	เมื่อ	31	ตุลาคม	ค.ศ.	2010

ทั้งนี้หลักแห่งความจริงนั้นอิงอยู่กับระเบียบศีลธรรม	 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวยังอิงอยู่กับระเบียบ
สงัคมแบบคาธอลิก	ท้ายทีสุ่ดการยนืหยดัของมอร์น�าไปสูจ่ดุจบด้วยโทษประหารจากการตดัสนิของกษตัริย์
เฮนรี่ที่	 8	 (Henry	VIII)	แห่งราชวงศ์ทิวเดอร์	 (Tudor	Dynasty)54	ที่ประกาศแยกตัวตั้งนิกายอังกฤษ	
(Anglican	Church)	ซึง่ไม่ขึน้ต่ออ�านาจสนัตะปาปา	ความเคลือ่นไหวเช่นนีถื้อเป็นส่วนหนึง่ของการปฏรูิป
ศาสนาที่เกิดขึ้นในหลากหลายพ้ืนที่ของยุโรปโดยเฉพาะในย่านยุโรปเหนือ	 ไม่ว่าจะเป็นที่ร็อตเตอร์ดัม	
(Rotterdam)	เนเธอร์แลนด์	ซึ่งเดซิเดอริอุส	เอราสมุสเผยแพร่พระคัมภีร์ใหม่ในฉบับภาษากรีก	เพื่อเป็น
ส่ือในการวพิากษ์และเรยีกร้องให้ศาสนจักรกลบัมาทบทวนรากฐานของตนเองโดยเฉพาะในเร่ืองของความ
เรียบง่าย	ศีลธรรม	ความเป็นเหตุเป็นผล	และความกตัญญ5ู5

ขณะท่ีมาร์ตนิ	ลเูธอร์	(Martin	Luther)	นกับวชจากนกิายออร์กสัตนิเป็นแกนน�าประท้วงการขาย
ใบไถ่บาปตั้งแต่	 ค.ศ.	 1515	 และแปลพระคัมภีร์ไบเบิลออกเป็นภาษาเยอรมัน	 กระตุ้นให้เกิดเสรีภาพทาง
ความคิดทีน่�าไปสูค่วามรนุแรงเมือ่เกิดรวมไปกับการรวมตัวของชาวนาผูท้กุข์ยากทีเ่รียกร้องการปรับเปลีย่น
สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม	โทมสั	มนึต์เซอร์	(Thomas	Müntzer)	ผูต้ดิตามลเูธอร์อาจเป็นคนแรกๆ	ทีผ่นวก
ความคิดแบบลูเธอร์เข้ากับการใช้ก�าลังทหารเข้าสนับสนุนผลักดันความเช่ือ	 ไม่ต่างจากที่สเปนเป็นแกน
หลักในการผลักดันอาณาจักรมุสลิมออกดินแดนตอนใต้ของยุโรปในช่วงเวลาใก้ลเคียงกัน	มันต์เซอร์กลาย
เป็นพื้นที่แห่งความรุนแรงมากขึ้นในราวช่วงกลางศตวรรษเมื่อ	ยาน	แห่ง	ไลเดน	(Jan	of	Leiden)	ผลัก
ดันแนวคิด	อนาแบ๊ปติส	(Anabaptists)	ซึ่งไม่เชื่อในการเข้ารับพิธีศีลล้างบาป	(Baptism)	ตั้งแต่เมื่อครั้ง
ยังเป็นทารกที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง	 แต่ให้ความส�าคัญกับเจตจ�านงเสรี	 (free	 will)	 ในการ
เลือกรับศีลล้างบาปด้วยตนเองเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว	กลุ่มแนวคิดเช่นนี้ยังเสนอแนวคิดก้าวหน้าให้แยกพื้นที่

53 Terry	Eagelton.	 (16/10/2015).	 “Utopias,	 past	 and	 present:	why	Thomas	More	 remains	 astonishingly	
radical.”	The Guardian.	Retrieved	from	https://www.theguardian.com/books/2015/oct/16/utopias-past-and-present-
thomas-more-terry-eagelton	(accessed	on	12/10/2018).	

54 Marc	D.	 Guerra.	 (20/7/2010).	 “Thomas	More’s	 correspondence	 on	 Conscience.”	Action Institute. 
Retrieved	from	https://acton.org/thomas-mores-correspondence-conscience	(accessed	on	16/10/2018).	

55 Kenneth	 J.	 Ross.	 (18/10/2016).	 “Erasmus,	 the	 Reformation,	 and	 the	 Bible.”	Presbyterian Historical 
Society.	Retrieved	from	https://www.history.pcusa.org/blog/2016/10/erasmus-reformation-and-bible	(accessed	on	
16/10/2018).	
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ศาสนจักรออกจากฝ่ายอาณาจักร	(secularism)56	แนวความคิดและความเคลื่อนไหวข้างต้นทรงอิทธิพล
ต่อเยอรมนี	 รวมถึงดินแดนในย่านคาบสมุทรบอลติกและสแกนดิเนเวีย	 ขณะที่อุลริค	 ซวิงลี	 (Ulrich	
Zwingli)	เผยแพร่แนวคิดปฏิรูปที่สวิตเซอร์แลนด์ในแนวทางที่ใกล้เคียงกับลูเธอร์

กลุ่มเคลื่อนไหวปฏิรูปศาสนาซึ่งเรียกโดยรวมว่า	นิกายโปรเตสแตนต์	 (Protestant)	ซึ่งหมายถึง
กลุ่มพวกประท้วง	 ยังรวมไปถึงการผลักดันแนวความคิดของฌ็อง	 กาลแว็ง	 (Jean	 Calvin	 หรือ	 John	
Calvin)	 นักเทววิทยาชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศจนต้องไปใช้ชีวิตท่ีเจนีวาและได้ผลิตงาน	 Institution	 de	
la	Religion	Chrétienne	(สถาบนัแห่งศาสนาคริสต์)	เมือ่	ค.ศ.	1536	ซึง่สรุปรวมเทววทิยาของชาวคริสต์
ที่แบ่งออกเป็น	4	หมวด	คือ	พระผู้สร้าง	(creator)	ผู้ไถ่บาป	(redeemer)	พระจิต	(spirit)	และศาสนจักร	
(church)	ที่ต่อมากลายเป็นปทัสถานให้กับความเชื่อของกลุ่มปฏิรูปศาสนา	ส�าหรับกาลแว็งแล้วล�าดับชั้น
ทางสังคมหาใช่ส่ิงส�าคญั	แต่การพฒันาจติใจและปัญญาส�าคญัเพราะเป็นสิง่สร้างเสรมิศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนษุย์	โดยเฉพาะปัญญาความรูใ้นเชงิปฏบิตั	ิ(practical	knowledge)	เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม	
หรืออรรถประโยชน์	(utilitarianism)	วิถคีดิเช่นนีส่้งผลต่อการปรับเปลีย่นความคดิทางสงัคมการเมอืงของ
ผู้คนในเยอรมนี	สก๊อตแลนด์	 เนเธอร์แลนด์	ฮังการี	ตลอดจนคริสตจักรอังกฤษ57	ซึ่งเกิดการแยกตัวของ
กลุ่มที่ต้องการให้ศาสนจักรกลับคืนสู่วิถีที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย	อันเป็นที่มาของชื่อกลุ่มพูริตัน	(Puritans)	
ซึง่ได้รับการสนบัสนนุอย่างมากจากกลุม่นกักฎหมายและนกัวาณชิย์	ความผันแปรทางการเมอืงขององักฤษ
ในราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 16	 ภายใต้การน�าของพระนางแมรี	 ราชินีผู้นับถือคาทอลิก	 (Catholic	
Queen	Mary)	ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากอพยพทั้งครอบครัวไปยังดินแดนใหม่	ซึ่งต่อมาคือสหรัฐอเมริกา58

ฝรั่งเศสที่เนรเทศกาลแว็งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งความเคลื่อนไหวเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดและ
วิถีจัดระเบียบสังคมที่ต้ังค�าถามต่อศาสนจักรคาทอลิกด�าเนินไปอย่างเข้มข้นช่วงปลายราชวงศ์วาลัวโดย
เฉพาะในช่วงที่แคทเธอรีน	เดอ	เมดิซี	(Catherine	de	Medici)	ด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการ	ที่ไม่เพียง
ด�ารงสายสัมพันธ์กับตระกูลเมดิซีแต่ยังรวมถึงสายสัมพันธ์แห่งอ�านาจกับศาสนจักรที่วาติกัน	 การขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่มฮูเกอโนต์	 (Huguenots)	ซึ่งนิยมความคิดแบบกาลแว็งโดยเฉพาะในกลุ่มตระกูล
วาณิชย์และชนชั้นสูงผู้มีการศึกษา	 โดยใน	 ค.ศ.	 1562	 มีกลุ่มดังกล่าวมากถึง	 2	 ล้านคนและมีโบสถ์กว่า	
2,000	แห่ง	ท�าให้เรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ความเชื่อและอ�านาจที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดน�าไปสู่
สงครามศาสนาในฝรั่งเศส	ซึ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ	ค.ศ.	1562

แม้ผูน้�าฮกูาร์โนอย่างอองรแีห่งนาวาร์	(Henry	of	Navarre)	ผูส้ถาปนาราชวงศ์บร์ูบง	(Bourbon	
Dynasty)	 จะให้สิทธิและเสรีภาพทางศาสนาแก่กลุ่มดังกล่าวผ่านการออกราชโองการแห่งเมืองนองต	์

56 “Anabaptists:	Protestantism.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.	
com/topic/Anabaptists	(accessed	on	17/10/2018).	

57 William	J.	Bouwsma.	 (n.a).	 “John	Calvin:	French	Theologian.”	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	
from	 https://www.britannica.com/biography/John-Calvin	 (accessed	 on	 17/10/2018);	 “Institutes	 of	 the	 Christian	
Religion:	A	Work	by	Calvin.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/topic/	
Institutes-of-the-Christian-Religion	(accessed	on	17/10/2018).	

58 “Puritans.”	(n.a).	History.	Retrieved	from	https://www.history.com/topics/colonial-america/puritanism	
(accessed	on	17/10/2018).	
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(Edicts	 of	Nantes)	 แต่ก็ได้ยอมรับให้คาทอลิกเป็นศาสนาประจ�าอาณาจักร	 แต่เมื่อพระคาร์ดินัลริเชอลิ
เออ	 (Cardinal	 de	 Richelieu)	 ขึ้นมามีอ�านาจทั้งทางการเมืองและการทหารในสมัยกษัตริย์หลุยส์ที่	 13	
(Louise	XIII)	ความรุนแรงได้กลับมาปรากฏอย่างต่อเนื่องจนสมัยของหลุยส์ที่	14	(Louise	XIV)	ที่มีผู้
เสยีชวีติกว่า	400,000	ราย	ซึง่ย่ิงผลกัดนัให้ฮกูารโนต์จ�านวนมากอพยพออกจากฝร่ังเศสไปยงัดนิแดนต่างๆ	
พร้อมความคิดความเชื่อและวิทยาการความรู้ที่น�าติดตัวไปเผยแพร่และสร้างชุมชนใหม่ในยุคสมัยที่
จักรวรรดิตะวันตกขยายความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น59

หน่ออ่อนของความคิดที่ให้ความส�าคัญกับพื้นที่และชาติพันธุ์เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน	 อาท	ิ
ความพยายามของชาวเนเธอร์แลนด์ที่จะปลดแอกตนเองจากการปกครองของสเปน	 แม้จะยังไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที	่16	แต่กลุม่ผู้นบัถือนกิายกาลแวง็ท่ีขยายตวัมากขึน้ได้เป็นแกนน�า
ส�าคัญทั้งในการก่อจลาจลและการท�าสงครามที่ด�าเนินต่อเนื่องทั้งทางบกและทางทะเลถึง	37	ปี	นับตั้งแต่	
ค.ศ.	 1570	 แม้จะมีช่วงพักรบ	 12	 ปี	 แต่สงครามเพื่อความเป็นอิสระของเนเธอร์แลนด์ก็กลับมาปรากฏอีก
ครั้งเมื่อ	ค.ศ.	 1621	และสิ้นสุดเมื่อ	ค.ศ.	 1648	อาจกล่าวได้ว่า	ความส�าเร็จของชาวเนเธอร์แลนด์เกิดจาก
การประสานความร่วมมือของกลุ่มโปรเตสแตนต์ทั้งผู้นับถือนิกายกาลเว็ง	ลูเธอร์รันส์	(Lutherans)	และอ
นาแบป็ตสิ	และแม้กระท่ังชาวยวิและชาวคาธอลกิฝ่ายก้าวหน้า	อาสาสมัครชาวองักฤษ	สกอ็ตแลนด์	ฝร่ังเศส	
แม้กระทัง่เจ้าแคว้นเยอรมนั	จ�านวนไม่น้อยได้เข้าร่วมสนบัสนนุเนเธอร์แลนด์	แม้อาณาจกัรของพวกตนจะ
มไิด้เป็นคู่สงคราม60	แนวทางแบบกาลแว็งทีเ่ปิดกว้างต่อการสงัเกตเรียนรู้ในเชงิปฏบิตันิีเ่องท่ีช่วยผลกัดนั
ให้	 เนเธอร์แลนด์ที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์สามารถก้าวขึ้นเป็นเจ้าจักรวรรดิตะวันตก	ที่ช่วยวาง
พื้นฐานโครงข่ายทุนนิยมระหว่างประเทศ

สงคราม	30	ปี	(ค.ศ.	1618-1648)	อาจถอืได้ว่าเป็นสงครามทีส่ะท้อนภาพความเปลีย่นแปลงความ
คดิทางการเมืองและสงัคมในยโุรปได้ดทีีส่ดุ	จากความขดัแย้งทางศาสนาทีก่ลบัมาปะทขุึน้อกีเมือ่	เฟอร์ดนิั
นด์ที่	2	(Ferdinand	II)	แห่งราชวงศ์ฮัปส์เบิร์ก	(Habsburg	Dynasty)	จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้น	 บังคับให้พลเมืองในปกครองนับถือคาทอลิก	 เท่ากับละเมิดข้อตกลงสันติภาพเอาก์ส
เบร์ิก	(Peace	of	Augsburg)	จากการประชมุ	(Diet)	ของจกัรวรรดิเมือ่	ค.ศ.	1555	ทีก่�าหนดว่าเจ้าแคว้น
จะไม่ใช่เหตเุรือ่งความเช่ือทางศาสนาเพือ่ก่อสงคราม	ทัง้นีเ้จ้าแคว้นจะเป็นผูก้�าหนดว่าในพืน้ทีป่กครองของ
ตนจะนับถือนิกายใด	(whose	realm,	his	religion)	จักรวรรดิจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง	โดยพลเมืองในพื้นที่
ก็จะนับถือนิกายนั้น	 หากพลเมืองนับถือนิกายที่ต่างออกไปต้องขายทรัพย์สินและย้ายไปอาศัยในแคว้นที่
นับถือนิกายเดียวกับตน	 โบฮีเมีย	 (Bohemia)	 เป็นพื้นที่แรกที่ก่อจลาจลต้านค�าสั่งดังกล่าวและได้รับการ

59 “Catherine	de	Medici	(15619-1589).”	(n.a).	History BBC.	Retrieved	from	http://www.bbc.co.uk/	his-
tory/historic_figures/de_medici_catherine.shtml	(accessed	on	18/10/2018);	“Wars	of	Religion:	French	History”.	(n.a).	
Encyclopedia Britannica.	 Retrieved	 from	 https://www.britannica.com/event/	Wars-of-Religion	 (accessed	 on	
18/10/2018);	“Edict	of	Nantes:	French	History”.	(n.a).	Encyclopedia	Britannica.	Retrieved	from	https://www.britan-
nica.com/event/Edict-of-Nantes	 (accessed	 on	 18/10/2018);	 “Huguenots”.	 (n.a).	History.	 Retrieved	 from	 https://
www.history.com/topics/france/	huguenots	(accessed	on	18/10/2018).	

60 David	J.	B.	Trim.	(2010).	“The	Reformation	and	Wars	of	Religion.”	Liberty.	Retrieved	from	http://
www.libertymagazine.org/article/the-reformation-and-wars-of-religion	(accessed	on	21/10/2018).	
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สนับสนุนจากกลุ่มเจ้าแคว้นเยอรมันฝ่ายโปรเตสแตนต์	ขณะที่สเปนเข้าช่วยฝ่ายคาทอลิก	ในช่วงทศวรรษ
ที่สองมีกลุ่มต่างๆ	เข้าร่วมมากขึ้นทั้งแต่เริ่มมีเหตุจากการพยายามลดอิทธิพลของฝ่ายตรงข้าม	แย่งชิงดิน
แดน	 ผลประโยชน์ทางการค้า	 และควบคุมความเป็นไปของยุโรป	 โดยเฉพาะในกรณีของฝรั่งเศส	 สเปน	
และโปรตุเกส

ภาพที่ 1.6   การลงนามในสนธิสญัญาสนัตภิาพเวสต์ฟาเลีย ไม่เพียงช่วยยตุสิงครามศาสนาทีย่าวนานถงึ 30 ปี แต่

ยังช่วยสถาปนาระบบรัฐสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับอ�านาจอธิปไตยเหนือเขตแดนอย่างชัดเจน
ท่ีมา:		https://www.edhelper.com/ReadingComprehension_54_882.html	(accessed	on	19/12/2018)

ในที่สุดหน่ึงในสงครามที่โหดร้าย	 รุนแรง	 และต่อเนื่องยาวนานสงครามหน่ึงในประวัติศาสตร์
มนุษยชาติที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว	8	ล้านคนก็จบลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย	(Peace	Treaty	
of	Westphalia)	ท่ีส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นภมูศิาสตร์การเมอืงของยโุรป	และให้ก�าเนดิรฐัสมยัใหม่ทีม่กีาร
ก�าหนดเขตแดนแน่ชัด	 ที่ช่วยสร้างความชัดเจนให้กับแนวความคิดในเร่ืองของอ�านาจอธิปไตย	 (sover-
eignty)	 เหนือเขตแดน	 และวางแนวปฏิบัติในเร่ืองความเป็นเอกราชที่ไม่อาจมีอ�านาจเหนือกว่าเข้า
แทรกแซง	 และยังช่วยวางแนวความคิดสันติภาพสากลที่ครอบคลุมกว้างขวาง	 (universal	 peace)61	 ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในฐานะวิชาการศึกษาให้ความส�าคัญมาโดยตลอด

กล่าวได้ว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 16-17	 นั้นแนวความคิดมนุษย์นิยมกลับมามีความส�าคัญใน
ลักษณะท่ีชีช้วนให้เรามองธรรมชาตมินษุย์ทีก่ว้างขึน้ท้ังในเชงิบวกและลบ	ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของ
สังคมที่เริ่มใส่ใจกับการเสนอความคิดให้ใช้วิทยาการสมัยใหม่ท่ีได้มาจากการพิสูจน์ทดลองและการสังเกต	
ซึง่ก็คือ	รากฐานของวิธกีารแบบวิทยาศาสตร์	(scientific	method)	มาใช้แก้ปัญหาและวางแนวทางในการ
พัฒนาสวัสดิการสังคม	 ตามที่ฟรานซิส	 เบคอน	 (Francis	 Bacon)	 ชาวอังกฤษ	 เสนอไว้ใน	 Novum	 
Organum	 (the	New	Method–วิธีการใหม่)	 เมื่อมีการแปลงานเขียนของเบคอนออกเป็นภาษาละตินที่ 
 

61 “Peace	 of	Augsburg.”	 (n.a).	Encyclopedia Britannica.	 Retrieved	 from	 https://www.britannica.com/	
event/Peace-of-Augsburg	 (accessed	on	21/10/2018);	“Thirty	Years’	War.”	 (n.a).	History.	Retrieved	 from	https://
www.history.com/topics/reformation/thirty-years-war	(accessed	on	21/10/2018);	Ian	William.	(24/10/2007);	“Don’t	
blame	Westphalia.”	The Guardian.	 Retrieved	 from	 https://www.theguardian.com/	 commentisfree/2007/oct/24/
dontblamewestphalia	(accessed	on	21/10/2018).	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

1-37การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม

ยังถือได้ว่าเป็นภาษาสากลในช่วงเวลานั้น	 ท�าให้ย่ิงเกิดความตื่นตัวในการผลักดันวิธีการดังกล่าวในยุโรป	
นีค่อืการวางแนวทางวฒันธรรมแบบวทิยาศาสตร์	แม้จะมข้ีอสงัเกตอยู่ว่าในงาน	New	Atlantis	(แอตแลน
ติสใหม่)	 ของเบคอน	 ยังคงวางแนวทางสังคมอุดมคติท่ียังไม่ละทิ้งวิถีคิดและการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา	
ต�านานความเชือ่	และความคิดทีไ่ม่อาจจดัได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์โดยสมบรูณ์	(pseudo-science	concepts)

ไม่ว่าจะอย่างไร	เบคอนก็จดัได้ว่าเป็นนกัคดิรุน่แรกๆ	ทีต่ระหนกัถงึพลงัอ�านาจของวทิยาการความ
รูเ้ชงิวทิยาศาสตร์ธรรมชาตทิีย่ิง่จะช่วยให้มนษุย์มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการเรือ่งราวต่างๆ	(relief	
of	man’s	estate)	การสะสมความรูเ้ชิงปฏบิตันิีเ่องทีจ่ะเป็นพืน้ฐานการสร้างความก้าวหน้าทางเทคนคิวทิยา
การ	(scientific	advancement)	เพื่อความก้าวหน้าโดยรวมของสังคม	(idea	of	progress)	กล่าวได้ว่า
ส�าหรับเบคอนแล้ว	ความรู้	คือ	อ�านาจ	(Scientia	potential	est–Knowledge	is	Power)	การตอบรับ
ของสังคมอังกฤษในขณะนั้นท�าให้ความคิดดังกล่าวช่วยผลักดันการจัดตั้ง	 สถาบันราชบัณฑิต	 (the	
Royal	Society)	เมือ่	ค.ศ.	166762	นีค่อืช่วงเวลาแห่งการปรับเปลีย่นความคดิทีย่ดึถือมนษุย์เป็นศนูย์กลาง
เช่นความคิดของเดส์การ์ตดังที่ได้น�าเสนอไว้ในตอนที่	 1	 การสะสมความรู้ความคิดเช่นน้ีสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อที่ว่า	มนุษย์	โดยเฉพาะปัจเจกชนผู้สามารถ	สามารถที่จะเป็นนายเหนือธรรมชาติ

สงครามหลากหลายดังกล่าวข้างต้น	 โดยเฉพาะสงครามกลางเมืองอังกฤษที่เกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง
ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	1642-1651	ซึ่งจัดได้ว่าโหดร้าย	รุนแรง	และสร้างความเสียหายที่สุดให้กับทั้งอังกฤษ	
สก๊อตแลนด์	และเวลล์	สงครามนีแ้ม้จะมคีวามขดัแย้งทางศาสนาเป็นพืน้ฐาน	แต่กย็งัเกีย่วข้องกบัความขดั
แย้งทางความคิดในเรื่องของอ�านาจปกครองเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อชาร์ลที่	 1	 (Charles	 I)	 แห่งราชวงศ์
สจ๊วต	(Stuart	Dynasty)	ซึง่มรีากฐานจากสก๊อตแลนด์ทีน่บัถือคาทอลกิ	สัง่ยบุสภาเป็นเวลากว่าทศวรรษ	
เพื่อหลีกเลี่ยงการซักถามตรวจสอบจากสภาในเรื่องของการใช้จ่ายภาษี	และยังมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ผู้
อยู่ใต้ปกครองกลับไปนับถือคาทอลิก	 ในช่วงเวลาที่กลุ่มพูริตันขยายตัว	 โอลิเวอร์	 ครอมเวลล์	 (Oliver	
Cromwell)	 หน่ึงในแกนน�าส�าคัญของพูริตันและฝ่ายสภา	 เป็นผู้ก�าชัยชนะในสงครามที่ผันอังกฤษไปสู ่
 
 

62 Bogardus.	op.cit.,	pp.154-172;	David	N.	Whitney.	(2016).	“Salvation	Through	Science?	Bacons	New	
Atlantis	and	Transhumanism.”	WordPress–Louisiana State University.	Retrieved	from	https://sites01.lsu.edu/fac-
ulty/voegelin/wp-content/uploads/sites/80/2016/09/WhitneyAPSA2016.pdf	 (accessed	 on	 16/10/2018);	 Stephen	A.	
McKnight.	(2005).	“Francis	Bacon’s	God.”	The New Atlantis.	Number	10,	Fall	2005,	pp,	73-100.	Retrieved	from	
https://www.thenewatlantis.com/publication/francis-bacon-god	 (accessed	 on	 22/10/2018);	 “Francis	 Bacon	 (1561-
1626).”	 (n.a).	 Internet Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	 from	https://www.iep.utm.edu/bacon	 (accessed	on	
22/10/2018);	Eugenio-Enrique	Cortes-Ramirez.	(2014).	“Knowledge	is	Power.	Francis	Bacons	Theory	of	Ideology.”	
Via Panoramica Electronica de Estudos Anglo-Americanos/An Anglo-American Studies Journal. Series 3,	 
Numero	Espicial	2014,	pp.	25-42.	Retrieved	from	http://www.ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12634.pdf	(accessed	
on	22/10/2018);	“Influence	and	Reputation.”	 (n.a).	The Francis Bacon Society.	Retrieved	from	http://www.fran-
cisbaconsociety.co.uk/francis-bacon/influence-reputation/	(accessed	on	22/10/2018).	
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ระบอบสาธารณรัฐในช่วงสั้นๆ	 ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะได้รับการสถาปนาขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายคริสต์
ศตวรรษที่	1763

บรรยากาศของสงครามและความรุนแรงที่กระจายตัวกว้าง	 กอปรกับความคิดที่ก้าวหน้ามากข้ึน
และความปรารถนาที่จะควบคุมสังคมที่ก�าลังสับสนวุ่นวาย	ท�าให้เราได้รู้จักกับการพัฒนาตัวของความคิด
สญัญาประชาคม	(social	contract)	ทีม่สีมมตฐิานอยูท่ีก่ารท�าข้อตกลงหรือสญัญาระหว่างปัจเจก	เพือ่การ
ก่อตัวและรักษาความเป็นสังคม	 โทมัส	 ฮอบส์	 (Thomas	Hobbes)	 นักปรัชญาสังคมที่ใช้ชีวิตผ่านช่วง
สงครามกลางเมือง	เสนองาน	Leviathan	เมื่อ	ค.ศ.	1551	ที่วิเคราะห์ภาพสังคมมนุษย์ว่า	มนุษย์ในสภาพ
ธรรมชาติแต่เดิมนั้นมีความเท่าเทียมที่จะแข่งขันแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 จน
ท�าให้เกิดความขัดแย้ง	ชีวิตมนษุย์จงึเดยีวดาย	ทกุข์เขน็	น่ารังเกยีจ	โหดร้าย	และแสนสัน้	(solitary,	poor,	
nasty,	brutish	and	short)

มนุษย์ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเช่นนี้จึงมุ่งแสวงหาความสุขและประโยชน์ส่วนตนเป็นส�าคัญจน
ก่อสภาพที่ทุกคนเป็นศัตรูของกันและกัน	(war	of	all	against	all)	หรือสภาพอนาธิปไตย	เพื่อหลีกเลี่ยง
สภาพดงักล่าวและเพิม่ประโยชน์สขุ	ปัจเจกทีเ่ป็นอิสระและมสีทิธทิีไ่ม่อาจแบ่งแยกโดยธรรมชาต	ิจงึท�าข้อ
ตกลงที่ต่างได้ประโยชน์ในการยอมรับอ�านาจหน้าที่ส่วนกลาง	 (central	 authority)	 หรือองค์อธิปัตย	์
(sovereign)	 ที่จะอ�านวยให้เกิดสภาพเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สุขต่อปัจเจก	 ผ่านการจัดท�ากฎหมาย	 และ
วางแนวทางวถิปีฏิบตัเิพือ่ให้ปัจเจกได้ใช้ชีวิตอย่างมอีารยะ	แม้ฮอบส์จะท�าลายรากฐานความคดิในเรือ่งเทว
สิทธิ์ของกษัตริย์	(divine	rights	of	king)	แต่ฮอบส์ก็ยังให้ความส�าคัญกับอ�านาจสิทธิขาดของกษัตริย6์4 
แนวคดิเรือ่งสภาพอนาธปิไตยแบบฮอบส์นีเ่องทีเ่ป็นแกนคดิส�าคญัให้กบักลุม่แนวคดิทฤษฎสีจันยิม	(real-
ism)	ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แนวคิดในเร่ืองสัญญาประชาคมที่ให้ความส�าคัญกับปัจเจกได้รับการพัฒนาและตั้งค�าถามไปตาม
สภาพเง่ือนไขของสังคมและมุมมองของนักคิด	 บารุช	 สปิโนซา	 (Baruch	 Spinoza)	 นักปรัชญาชาว
เนเธอร์แลนด์เชือ้สายยวิทีม่ต้ีนก�าเนดิมาจากโปรตเุกส	มไิด้มองธรรมชาตมินุษย์เชงิลบแบบฮอบส์	แต่กลับ
มองว่า	 มนุษย์มีธรรมชาติในลักษณะที่ค่อนข้างต่อต้านสังคม	 (anti-social)	 การจัดองค์กรทางสังคมเกิด
ขึน้ได้เพราะมนุษย์เหน็ประโยชน์ทีต้่นจะได้รบั	และหลีกเลีย่งความทกุข์ยากและความขดัแย้ง	แม้ผูป้กครอง
จะได้อาณตัจิากปัจเจกแต่กม็อิาจละเมดิอ�านาจอธปิไตยทีป่ระชาชนมอบหมายให้ดแูล	ผูป้กครองจงึต้องรับ
ผิดชอบต่อเจ้าของอ�านาจ65

ท่ามกลางบรรยากาศความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ-สงัคมของช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที	่17	ที่
ความเป็นรัฐสมัยใหม่เริ่มปรากฏอย่างชัดเจน	ควบคู่ไปกับการที่จักรวรรดินิยมตะวันตกเรืองอ�านาจ	แม้จะ 
 

63 James	H	Ohlmeyer.	 (n.a).	 “English	Civil	War.”	 Encyclopaedia	Britannica.	 Retrieved	 from	 https://
www.britannica.com/event/English-Civil-War	 (accessed	on	22/10/2018);	 “Oliver	Cromwell.”	 (n.a).	History.	Re-
trieved	from	https://www.history.com/topics/british-history/oliver-cromwell	(accessed	on	22/10/2018).	

64 John	Rogers.	(11/2/2011).	“Thomas	Hobbes:	Balancing	Dominion	and	Liberty.”	BBC	History.	Retrieved	
from	http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/hobbes_01.shtml	(accessed	on	22/10/2018).

65 Bogardus.	op, cit.,	pp.173-179.	
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เกดิการแข่งขนัจนมส่ีวนผลกัดันให้แนวคิดพาณิชย์นยิม	(mercantilism)	ทีผ่กูความแขง็แกร่งของอาณาจกัร
ไว้กับพลังอ�านาจทางการทหารและความสามารถของเหล่าวาณิชย์เติบโตอย่างมาก	 หลายดินแดนก�าลัง
ปรับปรงุบ้านเมืองหลงัภยัสงครามข้างต้นเริม่ผ่านพ้น	และเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเฟ่ืองฟ	ูโดยมรีฐัคาทอลกิที่
กษตัรย์ิยังแข็งแกร่งอย่างฝรัง่เศสสมยัหลยุส์ที	่14	โดยม	ีฌอ็ง	บปัตสิต์	โกลแบร์	(Jean	Baptiste	Colbert)	
รฐัมนตรคีลงัเป็นผู้ผลกัดนัและวางแนวทางเศรษฐกจิแบบชาตนิยิมทีจ่ะพฒันาตวัในเวลาต่อมา66	ขณะทีรั่ฐ
ในวิธีคิดแบบโปรแตสแต้นท์เริ่มปรากฏวิถีคิดในทางการสังคม-การเมืองที่ต่างออกไปเช่นแนวคิดสัญญา
ประชาคมดังกล่าว

จอห์น	 ล็อก	 (John	 Locke)	 นักปรัชญาชาวอังกฤษเป็นอีกหน่ึงนักคิดส�าคัญในสายสัญญา
ประชาคม	 ท่ีเสนอความคิดอันสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 โดยเฉพาะอังกฤษท่ีก้าวผ่าน
สงครามกลางเมืองและเข้าสู่การปฏวัิตอินัรุง่โรจน์	(the	Glorious	Revolution)	ค.ศ.	1688	ทีแ่ม้ความร่วม
มอืจากเนเธอร์แลนด์จะสร้างความมัน่คงให้กบัสถาบนักษัตรย์ิแต่กไ็ด้น�าพาให้สงัคมแบบโปรเตสแต้นต์กลับ
คนืสูค่วามสงบ	และกลบัมาให้ความส�าคญักบัสภา	รวมถงึการตราพระราชบญัญติัประกนัสทิธแิละเสรภีาพ
ของพลเมือง	 (Bill	 of	 Rights	 1689)67	 ล็อกให้ความส�าคัญกับปรัชญาธรรมชาติที่เช่ือมสัมพันธ์ระหว่าง
กายกับจติ	จรยิธรรม	ทีจ่ะเป็นสิง่ก�าหนดกฎเกณฑ์เพือ่ความสขุและการด�ารงตนทีเ่หมาะสม	และศาสตร์ว่า
ด้วยสัญลักษณ์	ที่ช่วยในการตีความถ้อยค�าและความคิด

ล็อกมองมนุษย์และสภาพธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงบวกมากกว่าฮอบส์และสปิโนซา	มนุษย์โดย
ธรรมชาตคืิอผูมี้อิสรเสร	ี(freedom)	และความสขุ	ตลอดจนมสีทิธแิละหน้าที	่(right	and	duty)	ทีจ่ะรกัษา
ไว้ซึ่งความสุขนั้น	 มนุษย์เหล่านี้เองที่แสดงถึงพลังอ�านาจทางการเมืองบนพื้นฐานความสมัครใจในการ
ท�าความตกลงเพื่อจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโดยให้ความส�าคัญกับกฎคุณธรรม	 (moral	 law)	 ที่จะ
กระตุน้ให้เกดิความร่วมมอืเพ่ือเอาชนะสภาพธรรมชาตแิบบอนาธปิไตย	(anarchy)	และสร้างสงัคมการเมือง
ที่มีขันติธรรม	 (toleration)	 ต่อความต่างทางความคิด68	 กฎหมายจึงต้องสะท้อนหลักการดังกล่าวและ
ให้การประกันสิทธิในการเป็นเจ้าของผลจากแรงงานที่มนุษย์ลงทุนลงแรง	 ซึ่งก็คือที่มาของการประกัน
ทรัพย์สินเอกชน	(private	property	right)

ส�าหรับล็อกที่มีความเชื่อในแบบพูริตัน	สิทธิปัจเจกส�าคัญเหนืออื่นใด	หากผู้ปกครองไร้สามารถที่
จะสร้างสังคมการเมอืงท่ีผาสุก	ปัจเจกทีเ่ป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยสามารถโค่นล้มผูป้กครอง	และยงัรักษา
อ�านาจของตนไว้ได้	 กล่าวได้ว่ามนุษย์หาควรสยบยอมต่อทรราช	 แต่มีสิทธิที่จะต่อต้านและปกป้องตนเอง	 
 
 
 

66 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.
67 “Glorious	Revolution.”	(n.a).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.newencyclopeadia.

org/entry/Glorious_Revolution	(accessed	on	23/10/2018).	
68 Lee	Ward.	 (2006).	 “Locke	 and	 the	Moral	 Basis	 on	 International	 Relations.”	American Journal of 

Political Science,	Vol.	50	No.	3,	pp.	691-705.	
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สิ่งเหล่าน้ีคือพ้ืนฐานส�าคัญของแนวคิดเสรีนิยม	 (Liberalism)69	 ซึ่งกระจายตัวมากข้ึนต้ังแต่ช่วงคริสต์
ศตวรรษที	่18	เป็นต้นมา	และยงัเป็นแนวทางพืน้ฐานให้กบักลุม่แนวคดิเสรนียิม	ทีก่ารศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศในช่วงต้นหรือในช่วงการถกเถียงโต้แย้งคร้ังที่	 1	 เรียกว่า	 กลุ่มแนวคิดอุดมคตินิยม	 
(Idealism)

กิจกรรม 1.2.2

จงอธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	16-17	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.2.2

แนวคดิมนษุย์นยิม	(Humanism)	ทีเ่ริม่แพร่หลายจากการขยายตวัของการฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ
โดยมีทรรศนะแบบอริสโตเติลเป็นพื้นฐาน	 ส่งผลอย่างมากต่อการผลักดันให้มีการปฏิรูปศาสนา	 ที่ไม่ได้
เกีย่วพนัเฉพาะในเรือ่งของวิถคีวามเช่ือ	แต่ยงัโยงใยไปถึงเร่ืองของพลงัอ�านาจทางเศรษฐกจิและความม่ันคง
ทางการเมืองของผู้ครองอ�านาจ	ฝ่ายต่อต้านคาธอลิกทีเ่รียกโดยรวมว่า	กลุ่มโปรเตสแตนต์ทีข่ยายตวัอย่าง
มากและรวดเรว็ในหลายพืน้ทีไ่ม่ว่าจะเป็นดนิแดนของกลุม่ชนเผ่าเยอรมนั	ยโุรปเหนอื	แม้กระทัง่ในฝร่ังเศส	
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลามกลายเป็นสงครามซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	16-17

การเสนอแนวความคิดท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้จึงมีความหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้
มองการเมอืงทีเ่ปน็จรงิทีโ่หดร้าย	แยง่ชงิ	และรนุแรงตามทีน่ิคโคโล	มาเคยีเวลลเีสนอ	และขอ้เสนอทีย่งัคง
ใฝ่หาพืน้ทีท่างการเมอืงและสงัคมในเชงิอดุมคตเิช่นงานของโธมสั	มอร์	และการพยายามปรบัวถิคีวามเชือ่
ทางศาสนาให้ยอมรบัสภาพทีเ่ป็นจรงิของสังคมมนษุย์	และยอมรบัความสามารถของมนษุย์มากยิง่ขึน้เช่น
ทีป่รากฏในแนวความคดิของ	มาร์ตนิ	ลเูธอร์	อลุรคิ	ซวงิล	ีและฌอ็ง	กาลแวง็	อทิธพิลความคดิของกาลแว็ง
ช่วยปรับวิธีคิดในเรื่องการท�างานและเศรษฐกิจของสังคมโปรเตสแต้นต์ที่เริ่มประสบความส�าเร็จในการ
บรหิารจดัการตนเองและสงัคมมากกว่ากลุม่คาธอลิก	ซึง่ยิง่กระตุน้ให้เกดิการเรยีกร้องทางการเมอืงไปจนถงึ
การเริม่เกิดส�านึกในเรือ่งความเป็นชาตแิละรฐัโดยเฉพาะผ่านทางมติทิางเศรษฐกจิกับนโยบายพาณชิย์นยิม	
สิ่งเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับสงครามศาสนา	30	ปี	ที่จบท้ายด้วยสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย	ที่ให้ก�าเนิดระบบรัฐ
สมัยใหม่

แม้ก�าเนิดนิกายอังกฤษจะแตกต่างไปจากกลุ่มโปรเตสแตนต์อื่นอยู่บ้าง	 แต่อิทธิพลความคิดขอ
งกาลแวง็ผลกัดันให้เกดิกลุม่พรูตินัทีไ่ม่ยอมรบัการใช้อ�านาจของกษัตริย์คาทอลกิราชวงศ์สจ๊วต	จนน�าไปสู่
สงครามกลางเมืองที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างสังคม	เศรษฐกิจ	และสถาบันการเมืองที่มีส่วนสนับสนุนให้
อังกฤษครองความเป็นเจ้าจักรวรรดินิยมตะวันตกในเวลาต่อมา	บรรยากาศความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เองที่

69 Bogardus.	 op,	 cit.,	 pp.179-180;	 “John	 Locke’s	 Philosophy	 Summary.”	 (n.a).	The-Philosophy.com.	
Retrieved	 from	 https://www.the-philosophy.com/locke-philosophy	 (accessed	 on	 23/10/2018);	William	Uzgalis.	
(2018).	 “The	 Influence	 of	 John	Locke’s	Works.”	Standard Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	 from	https://
www.plato.stanford.edu/entries/locke/influence.html	(accessed	on	23/10/2018).	
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ให้ก�าเนิดแนวคิดสภาพธรรมชาติของมนุษย์	และสัญญาประชาคม	 เช่นที่ปรากฏในงานของ	โธมัส	ฮอบส์	
บารุช	สปิโนซา	และจอห์น	ล็อก	ที่แม้จะมีจุดเน้นแตกต่างกัน	แต่ต่างช่วยผลักดันความชัดเจนของแนวคิด
อ�านาจอธิปไตยที่มีรากฐานมาจากผู้คนในดินแดนนั้นๆ	หาได้มาจากฟ้าเบื้องบน
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ตอนที่ 1.3

การศึกษาความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.3.1			ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคดิทางการเมืองและสงัคมช่วงคริสต์ศตวรรษ

ที่	18
1.3.2		ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคดิทางการเมืองและสงัคมช่วงคริสต์ศตวรรษ

ที่	19
1.3.3		ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์

ศตวรรษที่	20

แนวคิด
1.			เสรภีาพของปัจเจก	และความเช่ือมัน่ต่อการใช้เหตผุลของมนษุย์ได้รบัความส�าคญัอย่าง

มากในยุคสมัยแห่งภูมิปัญญา	 ที่มีสังคมเนเธอร์แลนด์และอังกฤษที่ขยายตัวจากความ
รุ่งเรืองของจักรวรรดินิยมเป็นแบบอย่าง	 ควบคู่ไปกับภาพผู้คนจ�านวนมากที่ทุกข์เข็ญ
และยากไร้	 แม้อังกฤษจะเป็นแม่แบบให้กับการขยายตัวของประชาธิปไตย	 แต่การเกิด
ข้ึนของสหรัฐอเมริกาท�าให้มีพื้นที่จริงในการทดลองความคิดที่ยังไม่อาจเป็นจริงได้ใน
ยุโรป	ณ	ขณะนั้น	อาทิ	สิทธิมนุษยชน	เสรีภาพทางการเมือง	และการแบ่งแยกอ�านาจ	
อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนมากข้ึน	 และการขยายตัวของ
ความไม่เสมอภาคท�าให้เกิดการวิพากษ์ต่อทั้งธรรมชาติและแนวโน้มที่ผู้คนอาจละเลย
มิติด้านคุณธรรมและศีลธรรม	 ไม่ว่าจะอย่างไรยุคสมัยเช่นน้ีก็ยังปรากฏภาพแห่งความ
น่าสะพรึงกลัวจากการขยายตัวของสงครามต้านการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เชิดชูค�าขวัญ	
“เสรีภาพ	เสมอภาพ	และภราดรภาพ”	แต่ก็เพราะบรรยากาศเช่นนี้เองที่ท�าให้เกิดการ
เสนอแนวความคดิว่า	สนัตภิาพนรินัดร์อาจเกิดขึน้ได้จากรูปแบบการปกครองและวถีิคดิ
ที่เห็นความส�าคัญของความเท่าเทียมของการเป็นมนุษย์

2.			ความคิดทางการเมอืงและสงัคมในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที	่19	แม้จะยงัให้ความ
ส�าคัญกับเสรีภาพปัจเจก	 แต่ก็มีการเสนอความคิดที่ไม่เพียงถอยห่างจากความส�าคัญ
ของระบอบกษัตรย์ิแบบด้ังเดมิ	แต่ให้ความส�าคญักบัสงัคมส่วนรวมเพิม่มากขึน้ชาตนิยิม	
และสงัคมนยิม	รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการบรหิารปกครองผ่านการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับรัฐ	 ที่มีการผลักดันทั้งแบบสาธารณรัฐ	 และรัฐที่มีกษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่ง
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	 	อ�านาจ	 ไม่ว่าจะอย่างไร	 ภาพของสังคมท่ีได้ประโยชน์จากความเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
ดจูะยงัไม่ครอบคลมุผู้คนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นแรงงานในระบบเศรษฐกจิทนุนยิม	แนวคดิสงัคม
นิยมมาร์กซิสต์จึงกระจายตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษ	 ควบคู่ไปกับการผลักดันการ
เปล่ียนแปลงสงัคมผ่านการปฏวัิต	ิศตวรรษนีเ้ช่นกนัท่ีเราได้เหน็การขยายตวัของแนวคดิ
อนุรักษ์นิยมที่ตั้งค�าถามต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และความทันสมัยที่ท�าลาย
ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองสังคมทีท่�าให้ผูค้นโดดเดีย่ว	ส�าหรับนทีเช่แล้วความโดดเด่ียวท่ีเพิม่
มากขึ้น	 จากทั้งความรู้สึกไร้รากและความไร้แก่นสารของชีวิต	 จะน�าพาท้ังชีวิตมนุษย์
และสังคมไปสู่ความว่างเปล่าในท้ายที่สุด

3.	 	ความโหดร้ายรนุแรงของสงครามโลกท้ัง	2	คร้ัง	ไม่เพยีงสร้างความได้เปรียบ-เสยีเปรียบ
ให้กบัทัง้ผูค้นและรฐัจ�านวนมาก	หากแต่ยงักระตุน้ให้เกดิค�าถามว่า	สงครามเช่นนัน้เกดิ
(ซ�้า)ขึ้นได้อย่างไร	 ซ่ึงยังคงเป็นค�าถามหลักส�าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	 รวมถึงชี้ชวนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาหลากมิติที่สะสมตัวในสังคม
ระดบัรฐั	กบัความเป็นไประหว่างประเทศ	โดยมกีลุม่แนวคดิทฤษฎวีพิากษ์แสดงบทบาท
น�า	 แม้จะไม่ง่ายนักที่ผลักดันให้แนวคิดกระแสหลักบนพื้นฐานสัจนิยมและเสรีนิยมใหม่
เสื่อมความนิยม	 ก่อนที่แนวความคิดดังกล่าวจะเผชิญแรงต้านมากข้ึนช่วงหลังสงคราม
เย็น	ทีผู่ค้นโดยเฉพาะผูเ้สยีเปรยีบในวงกว้างเร่ิมหวนกลับมาตัง้ค�าถามมากขึน้ว่า	ความ
คดิทางการเมอืงและสงัคมแบบใดทีจ่ะช่วยให้เส้นทางการพฒันาศกัยภาพมนษุย์	ไม่เพยีง
เชื่อมสัมพันธ์กับความมั่นคงมนุษย์	หากแต่ยังเชื่อมโยงกับสันติภาพระหว่างประเทศได้
อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	1.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	18	ได้โดยสังเขป
2.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	19	ได้โดยสังเขป
3.		อธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	20	ได้โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 1.3.1

ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมือง

และสังคมช่วงศตวรรษที่ 18

แม้โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่ายุคสมัยแห่งภูมิปัญญา	 (The	 Enlightenment)	 หรือยุคสมัยแห่ง
เหตุผล	(Age	of	Reason)	เริ่มปรากฏตั้งแต่การเสนองาน	Novum	Organum	(ค.ศ.	1620)	ของฟราน
ซสิ	เบคอน	ดังทีไ่ด้น�าเสนอไว้ในตอนที	่2	ซึง่ปรากฏตัง้แต่ช่วงกลางครสิต์ศตวรรษที	่17	ไปจนถงึการเสนอ
แนวความคิดเรื่องแรงโน้มถ่วง	 (gravity)	 ของไอแซค	 นิวตัน	 (Isaacs	Newton)	 ที่ใช้ทั้งการสังเกตและ
คณติศาสตร์ในการค�านวณเป็นพืน้ฐาน	เพือ่ท�าความเข้าใจและอธบิายสมการความสมัพนัธ์ระหว่างเทหวตัถุ
ในจักรวาล	 Philosophiae	Naturalis	 Principia	Mathematica	 (the	mathematical	 principles	 of	
natural	philosophy–หลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติ	/	1687/1728)	เป็นงานเขยีนของนวิ
ตนัทีมี่ส่วนอย่างส�าคญัในการผลกัดนัความก้าวหน้าของการปฏวิตัวิทิยาศาสตร์	โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลไก	(mechanism)70	ที่ได้ปรากฏขึ้นบ้างแล้วในช่วงฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการ
ปฏิรูปศาสนา	 แต่ความเคลื่อนไหวหลักที่เน้นความส�าคัญของมนุษย์นิยม	 และการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ	
(emancipation)	เพือ่ให้มนษุย์สามารถแสดงศักยภาพในด้านต่างๆ	ของตนได้อย่างเตม็ที	่กระจายตวัอย่าง
มากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	18	ความเคลื่อนไหวเช่นนี้เองที่เป็นจุดเริ่มส�าคัญของความคิดเชิงวิพากษ์	ที่มี
ตวัมนุษย์	และการใช้เหตผุลของมนษุย์เป็นแกนกลางในการขบัเคลือ่นความเปลีย่นแปลงหลากระดบัหลาย
มิติของทั้งวิถีคิดและวิถีด�ารงตนของมนุษย์และสังคม

การขยายตวัของเศรษฐกจิทีม่จัีกรวรรดติะวนัตกผลกัดนั	โดยเฉพาะภาพความส�าเรจ็ของชาวดชัท์
และอังกฤษที่เป็นต้นแบบให้กับการปรับเปลี่ยนสังคมการเมืองของกลุ่มดินแดนทางยุโรปเหนือ	 ควบคู่ไป
กับการขยายตัวของสงครามเพื่อชิงความเป็นเจ้าอาณานิคม	 ท�าให้มีการเสนอความคิดทางการเมืองและ
สงัคมท่ีเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิอย่างชัดเจนมากยิง่ขึน้	อาจกล่าวได้ว่านีค่อืช่วงเวลาทีค่�าถามและข้อพจิารณา
ในมิติของเศรษฐศาสตร์การเมือง	(political	economy)71	ปรากฏชัดเจนและหลากหลายยิ่งขึ้น	แม้จะยัง
คงเกาะเกี่ยวอยู่กับพื้นฐานแนวคิดเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติของปัจเจก	 ท่ามกลางการตั้งค�าถามที่เพิ่มมาก
ขึ้นถึงเหตุและการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของผู้คนที่กระจายตัวในวงกว้าง

70 George	Smith.	(2007).	“Newton’s	Philosophiae	Naturalis	Principia	Mathematica.”	Standard Encyclo-
pedia of Philosophy.	 Retrieved	 from	 https://www.plato.stanford.edu/entries/newton-principla	 (accessed	 on	
23/10/2018);	Heather	Whipps.	(8/6/2008).	“How	Isaacs	Newton	Changed	the	World.”	Live Science.	Retrieved	from	
https://www.livescience.com/4965-isaac-newton-changed-world.html	(accessed	on	23/10/2018).	

71 ผูเ้ขยีนกล่าวถงึพฒันาแนวคดิและการศึกษาท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งดังกล่าวไว้ทีอ่ืน่แล้วจงึไม่ขอกล่าวซ�า้ในทีน่ี	้ผูส้นใจโปรด
ศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	
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นี่คือช่วงเวลาที่ประชากรขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบหลากหลาย	 ความมั่งคั่งเกิดขึ้น
มากมายด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเร่ืองค่าจ้างแรงงานท่ีถูกลง	 ขณะที่ผู้คนท่ัวไปโดยเฉพาะ
แรงงานต้องแบกรับค่าเช่าที่ทั้งเพ่ือการผลิตและอยู่อาศัยที่เพิ่มสูงข้ึนเช่นเดียวกับราคาสินค้าอุปโภค-
บรโิภค72	ความยากจนและปัญหาสงัคมจงึกระจายตวัสงูโดยเฉพาะในองักฤษทีค่วามเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ปรากฏอย่างชดัเจน	แม้จะมกีารปรบักฎหมายและระบบช่วยเหลอืคนยากไร้	แต่กยั็งยากจะแก้ปัญหาความ
ไม่เท่าเทียม	 แม้ชนชั้นสูงเจ้าที่ดินและวาณิชย์ร�่ารวยจะได้จัดต้ังหน่วยงานและสถาบันการกุศลข้ึนบรรเทา
ความทุกข์เข็น	 แต่ด้วยทรรศนะของยุคสมัยที่เห็นว่า	 ความยากจน	 เกิดเพราะความเกียจคร้าน	 และการ
ด�ารงตนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	 เช่น	 ติดสุราและการพนัน	 ท�าให้สถานสงเคราะห์ผู้อนาถาที่ผู้คนยากไร้ทุก
เพศทุกวัยเหล่าน้ี	 ต้องท�างานหนักเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับความช่วยเหลือ	 ที่เรียกว่า	 workhouse	
กระจายตัวมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ	1720	เป็นต้นมา73

ความเคลือ่นไหวทางสังคมมากมายกระจายตวั	จนอาจกล่าวได้ว่าการเดนิขบวนประท้วง	การเผย
แพร่ความคิดเห็นและภาพล้อเลียนฝ่ายตรงข้ามเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเกาะอังกฤษ	 จนผู้คนไม่น้อย
หวั่นเกรงการรวมตัวของฝูงชน	 (mobs)	ที่แสดงออกถึงหลากหลายความไม่พอใจ	สิ่งที่ยากจะปฏิเสธเมื่อ
เรามองย้อนกลบัไปกค็อื	ความเคลือ่นไหวเหล่านีค้อืพืน้ทีอ่นัอดุมในการผลติความคดิทัง้เป้าหมายเพือ่การ
วพิากษ์และเพ่ือเปลีย่นแปลงสงัคม	ทีน่กัคดินกัเขยีนมากมายเร่ิมมองและต้องการศกึษาความก้าวหน้าและ
ความส�าเร็จของอังกฤษในการบริหารจัดการสังคมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะ
หลังจากสภาประสบความส�าเร็จในการกระจายอ�านาจจากกษัตริย์	บารอน	 เดอ	มงเตสกิเออ	 (Baron	de	
Montesquieu)	และวอลแตร์	(Voltaire)	จากฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่มนักคิดนักเขียนที่เดิน
ทางไปยังเกาะอังกฤษเพื่อการดังกล่าว

มงเตสกิเออสร้างชื่อเสียงจากงานเสียดสีสังคมยุโรปผ่าน	 Persian	 Letters	 (จดหมายของชาว
เปอร์เซีย,	1721)	เรื่องแต่งที่สะท้อนภาพของสังคมฝรั่งเศสช่วงปลายแผ่นดินหลุยส์ที่	14	ก่อนเดินทางท่อง
เทีย่วยโุรปเพือ่สงัเกตและเปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลงต่างๆ	โดยมุ่งความสนใจมาทีก่ฎหมายและสถาบนั
สังคม-การเมืองโดยมีความส�าเร็จของอังกฤษเป็นแม่แบบ	 และก้าวไกลไปถึงข้ึนเสนอให้มีการแบ่งแยก
อ�านาจ	 (separation	of	power)	ระหว่างนิติบัญญัติ	บริหาร	และตุลาการ	 ในงาน	The	Spirit	of	The	
Laws	 (จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย,	 1748)	 ที่น�าไปสู่การเปรียบเทียบการปกครองแบบอ�านาจเผด็จการ	
(despotism)	สาธารณรัฐ	(republic)	และกษัตริย์	(monarchy)74

72 Philip	T.	Hoffman,	David	Jacks,	Patricia	A.	Levin,	and	Peter	H.	Lindert.	(2002).	‘Real	Inequality	in	
Europe	 since	 1500.”	The Journal of Economic History.	Vol.	62,	No.2	 (June	2002).	Retrieved	 from	http://www.
helsinki.fi/iehc2006/paper3/Hoffman.pdf	(accessed	on	24/10/2018).	

73 “The	Poor	Law	and	Charity:	An	Overview.”	 (n.a).	London lives.	Retrieved	 from	https://www.lon-
donlives.org/statistic/PoorLawOverview.jsp	(accessed	on	24/10/2018).	

74 Hilary	Bok.	(2014).	“Baron	de	Montesquieu,	Charles-Louis	de	Secondat.”	Stanford Encyclopedia of 
Philosophy.	Retrieved	from	https://www.plato.stanford.edu/entries/montesquieu	(accessed	on	3/11/2018);	“Montes-
quieus	Philosophy:	The	Spirit	of	The	Law.”	(n.a).	The-Philosophy.com.	Retrieved	from	https://www.the-philos-
ophy.com/montesquieu-philosophy	(accessed	on	3/11/2018).	
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ขณะที่วอลแตร์	 (Voltaire)	 ซึ่งเป็นนามปากกาของ	 ฟร็องซัว-มารี	 อารูเอ	 (François-Marie	
Arouet)	ผูป้ระสบความส�าเรจ็ท่ามกลางบรรยากาศทีร่ฐับาลฝรัง่เศสสรรหาสารพดัวธิเีพือ่ช่วยสร้างกระแส
เงินหมุนเวียนโดยเฉพาะหลังเผชิญวิกฤตการเงินจากโครงการพัฒนาลุ่มน�้ามิสสิสซิปปี้	 (Mississippi	
Delta)75	อาท	ิการออกลอ็ตเตอรี	่ทีว่อลแตร์และเพือ่นนกัคณิตศาสตร์กอบโกยเงนิรางวลัมากมาย76	ความ
ส�าเร็จทางการเงินท�าให้วอลแตร์ทุ่มเทกับการผลิตงานเขียนวิพากษ์วิจารณ์สังคม	 รวมถึงในรูปแบบของ
วรรณกรรมล้อเลียนและเสียดสีสังคมที่ได้ต้นแบบมาจากงาน	 Gulliver’s	 Travels	 (กัลลิเวอร์ผจญภัย,	
1726)	ของ	โจนาธาน	สวิฟต์	(Jonathan	Swift)	บาทหลวงชาวไอร์แลนด์เชื้อสายอังกฤษ	ที่ล้อเลียนและ
เสียดสีสังคมอังกฤษซึ่งมุ่งหน้าสู่ปรัชญาประจักษ์นิยมของศาสตร์สมัยใหม่	อันเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันของ
สมาชกิกลุม่สไครเบอรสั	(Scriblerus	Club)	สมาชกิกลุม่นีร้วมถงึอเลก็ซานเดอร์	โปป	(Alexander	Pope)	
จอห์น	 เกย์	 (John	Gay)	และ	จอห์น	อาร์บัธโน	(John	Arbuthno)	นี่คือกลุ่มที่วอลแตร์เข้าร่วมสมาคม
เมือ่ครัง้ล้ีภัยอยู่อังกฤษ77	แม้วิถคีดิหาได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	ด้วยเหตวุ่าวอลแตร์ทีเ่ป็นทัง้นกัวพิากษ์
และนักเคลื่อนไหวสาธารณะ	(public	activist)	ให้ความส�าคัญกับศาสตร์เชิงประจักษ์แบบนิวตัน	(New-
tonian	Empirical	Science)	จนถึงกับเสนอให้ขีดเส้นแบ่งระหว่างศาสตร์สมัยใหม่ที่มีการจัดองค์ความรู้
อย่างชัดเจน	 (well-organised	 science)	 กับอภิปรัชญา	นอกเหนือจากเรื่องของเสรีภาพ	 สุขนิยม	 และ
ความสงสัย	(scepticism)78

ภาพที่ 1.7 กัลลิเวอร์ผจญภัย นิยายล้อเลียนเสียดสีสังคมอังกฤษของโจนาธาน สวิฟต์ 

 ที่มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้กับวอลแตร์
ท่ีมา:			https://www.theguardian.com/books/2013/oct/06/100-novels-swift-gullivers-travels-mccrum	 (accessed	 on	

19/12/2018)

75 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	
76 Evan	Andrews.	(21/11/2018).	“10	Things	You	Should	Know	About	Voltaire.”	History.	Retrieved	from	

https://www.history.com/news/10-things-you-should-know-about-voltaire	(accessed	on	3/11/2018).	
77 Abigail	Williams	and	Kate	O’	Connor.	(n.a).	“Jonathan	Swift	and	‘Gulliver’s	Travels.”	Great Writers 

Inspire.	Retrieved	from	https://writersinspire.org/content/jonathan-swift-gullivers-travels	(accessed	on	3/11/2018).
78 J.	B.	 Shank.	 (30/7/2015).	 “Voltaire.” Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	 from	https://

www.plato.stanford.edu/entries/voltaire	(accessed	on	3/11/2018).	
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อังกฤษในช่วงเวลาที่มงเตสกิเออและวอลแตร์ไปเยือน	 เป็นช่วงเวลาที่สก็อตแลนด์เป็นศูนย์กลาง
ความก้าวหน้าทางความคดิทีเ่รยีกกนัว่า	The	Scottish	Enlightenment	โดยมนีกัปรชัญาอย่าง	เดวดิ	ฮมู	
(David	Hume)	 และ	 อดัม	 สมิธ	 (Adam	Smith)	 เป็นแกนน�าส�าคัญ	 แม้จะยอมรับแนวคิดในเรื่องของ
สัญญาประชาคม	 แต่ส�าหรับ	 เดวิด	 ฮูม	 ผู้เสนองาน	A	 Treaties	 of	 Human	Nature	 (ข้อตกลงของ
ธรรมชาติมนุษย์,	 1738-40)	 แล้ว	 การท�าข้อตกลงเพื่อสร้างสถาบันทางสังคมการเมืองเช่นน้ัน	หาได้เกิด
จากปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์	หากแต่เกิดจากสัญชาติญาณของการเป็นสัตว์สังคม	แม้จะมีสัญชาติ
ญาณทางเพศ	(sex	instinct)	เป็นพืน้ฐานในการสร้างความเป็นสงัคมผ่านการสร้างครอบครวั	แต่การรวม
กลุ่มรวมตัวของมนุษย์ยังมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์	(sentiment	of	sympathy)	เป็นอีกหนึ่ง
ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์และสังคม	 การให้ความส�าคัญกับจิตวิทยาสังคม	 และการตั้งข้อสงสัยในระดับ
พื้นฐานของฮูมไม่เพียงกระตุ้นให้เราพิจารณาว่า	 ใช่หรือไม่ที่แท้จริงน้ัน	 การใช้เหตุผลของมนุษย์ล้วนเป็น
ไปเพื่อสนองตอบความปรารถนา	(desire	or	passion)	แห่งตน79

และอาจเป็นเพราะเสรีภาพของปัจเจก	 โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการสนองตอบความ
ต้องการของตนท่ีไม่เท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นเพราะปัจจยัเศรษฐกจิและ/หรอืสงัคม	ยิง่ท�าให้ภาพเชงิลบของ
ความเปลี่ยนแปลงปรากฏชัดในยุคสมัยแห่งการใช้เหตุผล	 การส�ารวจสภาพ	workhouses	 เมื่อช่วงกลาง
ศตวรรษ	 เผยข้อเท็จจริงอันเลวร้ายว่า	 สถานที่เหล่านี้คือแหล่งแพร่เชื้อโรคส�าคัญ	 อัตราการเสียชีวิตของ
เดก็ทีท่�างานในสถานสงเคราะห์เหล่านีส้งูถงึร้อยละ	90	อตัราการว่างงานท่ีเพิม่สงูเมือ่ผูค้นในชนบทอพยพ
เข้าเมือง	หลังรัฐสภาอังกฤษผ่านกฎหมายการล้อมรั้วที่ดิน	 (Enclosure	Acts)	ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1730	ท�าให้
พ้ืนที่ซึ่งชุมชนเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันกลายเป็นเขตพื้นที่ทรัพย์สินส่วนบุคคล	 เด็กสาวจ�านวนมากที่ไม่
สามารถหางานท�าจึงต้องผันตัวเองไปเป็นโสเภณี	 โดยมีโคเวนท์การ์เดน	 (Covent	Garden)	ที่ลอนดอน
เป็นศนูย์กลางทีรุ่ง่เรอืงอย่างมากในช่วงศตวรรษนี	้จนถงึกบัมกีารตพีมิพ์หนงัสอืให้รายละเอยีดผูค้้า	ประเภท	
ราคา	และสถานที่ค้าบริการ	และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปีเป็นเวลาสามทศวรรษ	และสามารถจ�าหน่ายได้
ถึง	250,000	ฉบับ80

ท่ามกลางบรรยากาศท่ีกระแสวัตถุนิยม	 (materialism)	 เร่ิมหนุนสูง	 อดัม	 สมิธเสนอความคิดที่
แม้จะให้ความส�าคัญกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ	แต่หาได้ละเลยผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนในตลาด	ที่
ควรจะต้องค�านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคมตามที่เขาได้น�าเสนอไว้ใน	The	Theory	of	
Moral	Sentiment	(ทฤษฎแีห่งความรูส้กึด้านคุณธรรม,	1759)	โดยทีค่วามยตุธิรรมในเชงิการสือ่สารแลก

79 Bogardus.	op.cit.,	p.	 185;	“David	Hume.”	(n.a).	Philosophers.co.uk.	Retrieved	from	http://www.phi-
losophers.co.uk/david-hume.html	(accessed	on	3/11/2018).	

80 Wendy	McElroy.	 (8/3/2012).	 “The	 Enclosure	Acts	 and	 the	 Industrial	 Revolution.”	The Future of 
Freedom Foundation.	Retrieved	from	https://www.fff.org/explore-freedom/article/enclosure-acts-industrial-revo-
lution/	 (accessed	 on	 24/10/2018);	Matthew	White.	 (14/10/2009).	 “Poverty	 in	Georgian	Britain.”	British Library. 
Retrieved	from	https://www.bl.uk/georgian-britain/artucles/poverty-in-georgian-britain	(accessed	on	24/10/2018);	
Maev	Kennedy.	 (15/2/2015).	“Georgian	guide	 to	London’s	sex	workers	acquired	by	Wellcome	Collection.”	The 
Guardian.	 Retrieved	 from	 https://www.theguardian.com/books/2015/feb/15/georgian-guide-london-sex-workers-
harris-list-covent-garden-ladies-wellcome	(accessed	on	24/10/2018).	
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เปลีย่น	(communicative	justice)	บนพืน้ฐานของการค�านงึถึงความเหมาะสม	(propriety)	และการเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น	 (sympathy)	 ในลักษณะของการเข้าอกเข้าใจและมีความรู้สึกร่วมไปกับแรงจูงใจเบื้องหลัง
พฤตกิรรมของปัจเจก	ควรจะเป็นข้อค�านงึพืน้ฐานของปัจเจกทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการแลกเปลีย่นข้างต้น	
ทั้งนี้ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนจะเป็นตัวเชื่อมประสานความรู้สึก	 (sentiment)	 และเหตุผล	 (reason)	 ของ
มนุษย8์1

อย่างไรก็ตาม	 ความเคลื่อนไหวในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18	 ที่เกาะกลุ่มรวมตัวแบบหลวมๆ	 ของ
เหล่าปัญญาชนผูมี้การศึกษาซ่ึงตัง้ค�าถามและวิพากษ์สงัคม	ทีส่่งผลต่อความเปลีย่นแปลงในหลายมติปิรากฏ
อย่างชัดเจนในฝรั่งเศสเมื่อราวช่วงกลางศตวรรษ	 ภายใต้ชื่อกลุ่ม	 Philosophe	 ที่ได้มีส่วนร่วมจัดท�าและ
เผยแพร่	Encyclopédie,	ou	dictionnaire	raisonné	des	sciences,	des	arts	et	des	métiers	(En-
cyclopaedia,	or	Classified	Dictionary	of	Sciences,	Arts,	and	Trades–สารานกุรม	หรือ	พจนานกุรม
แบบแยกประเภทในเรื่องของวิทยาศาสตร์	 ศิลปะ	 และการค้า)	 ที่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการจัดท�าภายใต้
การน�าในฐานะบรรณาธิการบริหารของ	 เดอนี	 ดิเดอโร	 (Denis	 Diderot)	 ผู้ผันแนวคิดตนจากร่มเงา
คาทอลกิ	ผ่านอเทวนยิม	ไปสูป่รชัญาเชงิวตัถนุยิม	ความก้าวหน้าของการจดัหมวดความรู้เช่นนีเ้ป็นไปบน
พื้นฐานความเช่ือที่ว่า	 ความรู้น�ามาซึ่งความสุข	 โดยให้ความรู้หลากหลายเรียงตามหมวดอักษร	 เพ่ือหวัง
ใช้ความรู้เหล่านี้ต่อสู้กับความเขลา	 (ignorance)	 และมายาคติ	 (myths)	 ตลอดจนเพิ่มขันติธรรม	 (tol-
eration)	ให้กับสังคมที่แรงกระเพื่อมจากกระแสเสรีนิยมเริ่มแผ่กว้าง82

บรรยากาศทีเ่สรภีาพเริม่กระจายตวัอย่างมากในฝรัง่เศสนีเ่อง	ทีก่ลุม่ฟิสโิอแครต	(Physiocracts)	
น�ามาเชือ่มโยงและผลกัดนัแนวคดิทางเศรษฐกจิ	นีค่อืกลุม่ทีเ่ริม่เรียกตนเองว่า	นกัเศรษฐศาสตร์	(econo-
mistes)	 ที่ได้รับอิทธิพลความคิดจากจอห์น	 ล็อก	 กลุ่มนี้ให้ความส�าคัญสูงสุดกับกฎแห่งธรรมชาติ	 (the	
rule	of	nature–physiocracy)	แนวคิดเรื่องเสรีภาพตามธรรมชาติ	และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ	ตราบใด
ที่ไม่ท�าการใดกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น	กฎธรรมชาติที่ดูแลชีวิตมนุษย์ไม่ต่างจากกฎ
ธรรมชาติในโลกกายภาพจะเป็นสิ่งน�าทางในการสร้างและกระจายความม่ังค่ัง	 รัฐจึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
กบักจิกรรมดงักล่าว	 แต่ควรให้ปัจเจกด�าเนนิการโดยเสร	ี ตามแนวคดิทีว่่า	 laissez-faire,	 laissez-passer	
(let	do	and	let	pass)	สัญญาประชาคมตามทรรศนะของล็อกค์ก็ยังไม่อาจส�าคัญเกินกว่าเสรีภาพปัจเจก 
 

81 Paul	Mueller.	(18/8/2015).	“Adam	Smith’s	Ethics:	The	Ethics	of	a	Free	Society.”	Libertarianism.org. 
Retrieved	 from	 https://www.libertarianism.org/columns/adam-smiths-ethics-ethics-free-society	 (accessed	 on	
24/3/2017);	 Paul	Mueller.	 (25/8/2015).	 “Adam	 Smith’s	 Ethics:	 Sympathy.”	Libertarianism.org.	 Retrieved	 from	
https://www.libertarianism.org/columns/adam-smiths-ethics-sympathy	 (accessed	 on	 24/3/2017);	 Paul	Mueller.	
(1/9/2015).	“Adam	Smith’s	Ethics:	Propriety	and	Social	Censure.”	Libertarianism.org.	Retrieved	from	https://www.
libertarianism.org/colums/adam-smith-ethics-propriety-social-censure	(accessed	on	24/3/2017).	

82 “Denis	Diderot.”	(n.a).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.newworldencyclopedia.	
org/entry/Denis_Diderot	 (accessed	 on	 3/11/2018);	 “Encyclopedie:	 French	Reference	Work.”	 (n.a).	Encyclopedia 
Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/topic/Encyclopedie	(accessed	on	3/11/2018).	
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ในทรรศนะของกลุ่มฟิสิโอแครต	ซึ่งทรงอิทธิพลอย่างมากในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	18	ก่อนจะไม่ได้รับ
ความใส่ใจมากนักในช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	178983

ขณะที่อังกฤษมีกลุ่มคนที่เริ่มตั้งค�าถามกับทิศทางของวิทยาศาสตร์และประจักษ์นิยมอย่างกลุ่มส
ไครเบอรสั	ดงักล่าวข้างต้น	ในฝรัง่เศสก็มกีารตัง้ค�าถามในลกัษณะดงักล่าวเช่นกนั	ฌอง-ฌาค	รสุโซ	(Jean-
Jacques	Rousseau)	จัดได้ว่ามบีทบาทเด่นน�าในเรือ่งดงักล่าว	ตัง้แต่การเสนองาน	A	Discourse	on	the	
Science	and	Arts	(วาทกรรมว่าด้วยวิทยาศาสตร์และศลิปะ,	1750)	ทีเ่สนอว่า	ความก้าวหน้าของศาสตร์
และศิลปะคือเหตุแห่งการบ่อนท�าลายคุณธรรมและศีลธรรม	 และ	 The	Discourse	 on	 the	Origin	 of	
Inequality	 (วาทกรรมว่าด้วยก�าเนิดแห่งความไม่เท่าเทียม,	 1754)	 ที่เร่ิมวางรากฐานให้กับข้อเสนอท่ีว่า	
โดยพ้ืนฐานแล้วมนษุย์มธีรรมชาตทิีด่งีาม	แต่เหตกุารณ์ความเป็นมาต่างๆ	ทีส่ลบัซบัซ้อนซึง่เป็นผลให้เกดิ
ประชาสังคมเช่นที่เป็นอยู่	 ได้บ่อนท�าลายธรรมชาติท่ีดีงามนั้น	 ด้วยทิศทางที่สังคมดูจะมุ่งไปนั้นคือ	 การ
มอบสิทธิต่างๆ	ให้แต่กับผู้ที่แข็งแกร่ง	(right	of	the	strongest)

รุสโซเสนองานหลากหลายรูปแบบรวมถึงนวนิยาย	Emile	(เอมิล)	และ	The	Social	Contract	
(สัญญาประชาคม)	 เป็นงานที่ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีเดียวกัน	 (ค.ศ.	 1762)	 และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในฐานะงานเขียนท่ีโจมตีอารยะธรรมตะวันตกในช่วงเวลานั้น	 เพราะการใช้ชีวิตภายใต้กรอบโครงของ
อารยธรรมปรงุแต่งท�าให้สญูเสยีความสขุและเสรภีาพ	ส�าหรับ	รุสโซแล้ว	มนษุย์นัน้เกดิมาเสรี	แต่กลบัมโีซ่
ตรวนผูกมัดไว้ทุกหนแห่ง	(Man	is	born	free,	and	is	everywhere	in	chains.)	หนทางที่จะท�าให้ชีวิต
มนุษย์ดีขึ้นก็คือ	การมี	 “เจตจ�านงร่วม”	 (general	will)	หรือการเข้าร่วมสมาคมในองค์กรทางสังคมและ
การเมือง	ทีย่งัช่วยให้สามารถรกัษาเสรภีาพแห่งปัจเจกของตนเอาไว้ได้	แม้ว่าการท�าสญัญาประชาคมเช่น
นี้จะท�าให้มนุษย์สูญเสียเสรีภาพโดยธรรมชาติ	แต่จะได้เสรีภาพแห่งศีลธรรมและความมีอารยะกลับคืนมา	
นั่นก็คือสังคมจะไร้เสรีหากปัจเจกไม่เข้าใจว่า	 เจตจ�านงร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมจะต้องอยู่เหนือเจตจ�านง
หรือประโยชน์ส่วนตน84

แม้จะเริ่มมีเสียงท้วงติง	 แต่ก็ยังหาได้หยุดยั้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดของแนวคิดเสรีนิยมกับความ
มัง่มทีางเศรษฐกจิ	รากฐานความคิดข้างต้นของกลุม่ฟิสโิอแครตส่งอทิธพิลต่อ	แนวคดิเสรนียิมทางเศรษฐกจิ	 
 

83 Bogardus.	 op.cit.,	 pp.180-181;	Murray	N.	 Rothbard.	 (23/12/2010).	 “Physiocracy	 and	 Free	 Trade	 in	
18th–Century	France.”	Ludwig von Mises Institute.	Retrieved	from	http://www.misses.org/daily/4814	(accessed	on	
2/12/2012);	Rene	Martin-Bennett.	(2010).	“International	Political	Economy:	Overview	and	Conceptualisation.”	in	
Robert	A.	Denemark	 (ed.).	The	 International	Studies	Encyclopedia.	Oxford:	Wiley-Blackwell,	 p.	 4380;	Wendy	
McElroy.	(1/12/2010).	“The	Physiocrats.”	The Future of Freedom Foundation.	Retrieved	from	https://www.fff.org/
explore-freedom/article/physiocrats/	(accessed	on	24/10/2018).	

84 Bogardus.	 op.cit.,	 pp.182-183;	Christopher	Bertram.	 (26/5/2017).	 “Jean	 Jacques	Rousseau.”	Stanford 
Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	https://www.plato.stanford.edu/entries/rousseau/	 (accessed	on	4/11/2018);	
James	J.	Delany.	(n.a).	“Jean-Jacques	Rousseau	(1712-1778).”	Internet Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	
https://www.iep.utm.edu/rousseau/	(accessed	on	4/11/2018);	Anne	Deneys-Tunney.	(15/7/2012).	“Rousseau	shows	
us	that	there	is	a	way	to	break	the	chains–from	within.”	The Guardian.	Retrieved	from	https://www.theguardian.
com/commentisfree/2012/jul/15/rousseau-shows-us-way	(accessed	on	4/11/2018).	
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(economic	liberalism)	ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินอังกฤษ	โดยมี	อดัม	สมิธ	กับงานเขียนที่ชื่อ	
An	Inquiry	into	Nature	and	Causes	of	the	Wealth	of	Nations	(การสืบหาธรรมชาติและสาเหตุ
แห่งความมั่งคั่งแห่งชาติ,	 1776)	 หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า	 The	Wealth	 of	 Nations	 (ความม่ังม่ังแห่ง
ชาติ)	 เป็นแรงผลักดันให้แนวคิดเศรษฐกิจโดยภาพรวมหันเหออกจากแนวทางพาณิชนิยมมาสู่เสรีนิยมที่
ให้ความส�าคญักับตลาดและปัจเจก	เพือ่สร้างความมัง่คัง่	รัฐจงึควรมบีทบาทแค่เพยีงดแูลรักษากฎระเบยีบ	
ป้องกันการแทรกแซงตลาด	 และอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการศึกษา	 เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดหรือมือที่มองไม่เห็น	 (the	 invisible	
hand)	ซึ่งจะเป็นกลไกในการปรับสมดุล85

คงไม่เป็นการเกนิเลยไปนกัทีจ่ะกล่าวว่า	เสรภีาพ	(Liberty)	ได้รบัความใส่ใจอย่างยิง่ในช่วงคริสต์
ศตวรรษที	่18	เสยีงเรยีกร้องถงึเรือ่งดงักล่าวมอียูม่ากมายทัง้ทีไ่ม่ผ่านและผ่านสือ่สิง่พมิพ์	การรวมกลุม่พูด
คุย	ถกปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามร้านกาแฟ	ซาลอน	และสโมสรต่างๆ	ผุดพรายขึ้นมากมาย	จน
สร้างให้เกิดพ้ืนท่ีสาธารณะ	 (public	 sphere)86	 ตามทรรศนะของ	 เยอเก้น	 ฮาเบอร์มาส	 (Jürgen	
Habermas)87	พ้ืนทีเ่ช่นนีเ้องทีย่ิง่ช่วยสร้าง	สนบัสนนุ	และส่งเสรมิข้อเรยีกร้องทางการเมอืงและสงัคมเพือ่
เปลีย่นแปลงสงัคม	อาท	ิกรณีของจอห์น	วิลเคส	(John	Wilkes)	ทีต่พีมิพ์บทความวพิากษ์วิจารณ์นโยบาย
การเจรจาสนัตภิาพกบัฝร่ังเศสของกษตัรย์ิจอร์จที	่3	(King	George	III)	เม่ือ	ค.ศ.	1763	จนต้องโทษและ
ถกูขบัออกนอกประเทศ	เมือ่ได้รบัโอกาสกลบัเข้าประเทศ	วลิเคสเรยีกร้องให้สงัคมองักฤษกลบัไปให้ความ
ส�าคัญกับเสรภีาพตามทีไ่ด้มกีารกล่าวถงึไว้ในกฎบตัรแมกนาการ์ตา	(Magna	Carta	1215)	และกระตุน้ให้
เกิดการเดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพ	ภายใต้ค�าขวัญ	“วิลเคส	และ	เสรีภาพ”	(Wilkes	and	liberty)	ไป
จนถึงการปฏิรูปสภาเพื่อให้สนองตอบต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนได้มากขึ้น88

เสียงเรียกร้องดังกล่าวหาได้มีเฉพาะในดินแดนยุโรป	 หากแต่ยังรวมไปถึงดินแดนอาณานิคมจน
น�าไปสู่การปฏวิตัแิละสงครามประกาศเอกราชของสหรัฐอเมรกิาใน	ค.ศ.	1776	ท่ามกลางบรรยากาศทีย่โุรป
หลายดนิแดนได้รูจ้กักับการปกครองของเผด็จการทีท่รงภูมิปัญญา	(enlightened	despots)	ในการพยายาม

85 Ralph	Pettman.	(1996).	Understanding International Political Economy: with reading for the fatigued. 
Boulder,	U.S.A	and	London:	Lynne	Reinner	Publisher,	p.	44;	Rene	Martin-Bennett.	(2010).	op.cit.,	p.	4380;	Eamon	
Butler.	 (2011).	The Condensed Wealth of Nations and the Incredibly Condensed Theory of Moral Sentiments. 
London:	Adam	Smith	Research	Trust.	Retrieved	from	https://static1.squarespace.com/static/	56eddde762cd9413e151ac92/
t/56fbaba84840261dc6fac3ceb6/1459334065124/Condensed_Wealth_of_Nations_ASI.pdf	(accessed	on	2/12/2012).

86 Jurgen	Habermas.	(1962/1992).	The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into 
a Category of Bourgeois Society.	 Oxford:	 Polity	 Press.	 (translated	 by	 Thomas	 Burger	with	 the	 assistance	 of	
Federick	Lawrence).	

87 ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาแนวความคิดเบื้องต้นของฮาเบอร์มาสในพากย์ภาษาไทยโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	เจมส์	กอร์ดอน	
ฟินเลย์สัน.	 (2559).	 ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ.	 กรุงเทพฯ:	 สวนเงินมีมา.	 (วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์	 แปลจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ	James	Gordon	Finlayson.	(2005).	Habermas: A Very Short Introduction.	Oxford:	Oxford	University	
Press).	

88 วรารัก	เฉลมิพนัธศุกัดิ.์	(2560).	“หน่วยที	่14	ความเคลือ่นไหวทางสังคม.”	ใน	เอกสารการสอนชดุวชิาการเมืองเปรยีบ
เทียบ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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ปรบัเปล่ียนสังคมตนเองไม่ว่าจะเป็นทีป่รสัเซยี	รสัเซยี	และออสเตรยี	แต่กลบัเข้าไปท�าลายการด�ารงอยูข่อง
โปแลนด์	 กล่าวคือด้วยเหตุผลในการด�ารงอยู่อย่างม่ันคงและม่ังคั่งของตนจึงต้องท�าลายผู้อ่ืนโดยเฉพาะ 
ผู้ที่อ่อนแอ	ลักษณะการใช้เหตุผลในลักษณะท�าลายล้างเช่นนี้สะท้อนอยู่ภายในสังคมเช่นกัน

ก่อนที่คริสต์ศตวรรษที่	18	จะปิดฉากลง	เราเริ่มได้เห็นความพยายามในการก่อรูปของสังคมสมัย
ใหม่ท่ีสืบต่อมาจนถงึปัจจบุนั	(ช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที	่21)	ความรูค้วามคดิมากมายทางสงัคมศาสตร์ทีถ่อย
ห่างจากมิตทิางศาสนายิง่ชดัเจนมากขึน้	เช่นเดยีวกบัหลากหลายแนวคดิทีเ่กาะเกีย่วอยูก่บัปัจเจก	อมิมานู
เอล	ค้านท์	 (Immanuel	Kant)	 เป็นผู้หนึ่งที่มีความโดดเด่นในการสังเคราะห์การแสวงหาความรู้ในแบบ
เหตุผลนิยม	(rationalism)	และประจักษ์นิยม	(empiricism)	ส�าหรับค้านท์แล้ว	วิธีเชิงวิพากษ์	(critical	
method)	อยูร่ะหว่างการยดึมัน่ทางความคดิความเชือ่	(dogmatism)	กบัการตัง้ข้อสงสยัอยูเ่สมอ	(scep-
ticism)	เช่นทีค้่านท์ได้โจมตญีาณวิทยาและอภิปรชัญาแบบดัง้เดมิไว้ใน	Critique	of	Pure	Reason	(การ
วิพากษ์เหตุผลบริสุทธิ์,	 1781)	 และกระตุ้นให้เรากล้าที่จะรู้	 (sapere	 aude–dare	 to	 know)	 แม้ว่านั่นจะ
หมายถึงการส�ารวจวิพากษ์เส้นทางที่ได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นมา	 เพราะนี้คือความหมายของแสงสว่างทาง
ปัญญา	ที่ค้านท์เสนอไว้ในงาน	What	is	Enlightenment?	(อะไรคือแสงสว่างแห่งปัญญา,	1784)89	ที่จะ
ท�าให้มนุษย์ตระหนักว่า	 ตนหาได้เป็นรองและไร้ความส�าคัญจนปล่อยให้ผู้อื่นหรือสิ่งอ่ืนมาบงการเส้นทาง
เดินชีวิตตน

เส้นทางการตระหนกัรูเ้ช่นนีย้งัรวมไปถงึการทีค้่านท์ให้ความส�าคญักบัการวางพืน้ฐานทางปรชัญา
ให้กับจริยธรรม	 (ethics)	 และคุณธรรม	 (moral)	 ที่ควรจะเป็นแกนหลักให้เราค�านึงเม่ือต้องประยุกต์ใช้
เหตุผล	ดังที่ได้เสนอไว้ใน	Critique	of	Practical	Reason	(การวิพากษ์เหตุผลเชิงประยุกต์,	1788)	และ
เน้นย�้าให้เราเห็นว่า	 อัตวิสัย	 (subjectivity)	 อันเป็นความสามารถบนพื้นฐานความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
ของมนษุย์	ซึง่สมัพนัธ์กบัข้อจ�ากดัของการตดัสนิพจิารณาในเชงิประยกุต์ทีม่อียูก่่อนหน้า	(priority	of	the	
propositional	content	of	a	judgement)	ทั้งในเชิงญาณวิทยา	จิตวิทยา	ตรรกะ	และการใช้ภาษา	และ
ความเป็นสากลจกัรวาล	(universality)	หรอืก็คือการพจิารณาตดัสนิทีห่ยัง่รากอย่างเป็นระบบภายในกรอบ
อภิปรัชญาแห่งอุดมคตินิยมท่ีข้ามผ่านกาล	 (transcendental	 idealism)	 ล้วนสัมพันธ์กับการพิจารณา
ตัดสินในเรื่องสุนทรียะ	 (aesthetic)	 และเทววิทยาของเรา	 ผ่านงานเขียน	Critique	 of	 the	 Power	 of	
Judgement	(การวิพากษ์อ�านาจแห่งการพจิารณาตัดสนิ,	1790)	กล่าวได้ว่า	ความเป็นอิสระไร้การกดบงัคับ
ของมนุษย์	(human	autonomy)	คือ	แนวคิดพื้นฐานส�าหรับปรัชญาเชิงวิพากษ์ของค้านท์	ความเข้าใจใน 
 
 
 
 

89 “Kant’s	legacy,	the	imperative	of	democracy.”	(21/2/2004).	The Irish Times.	Retrieved	from	https://
www.irishtimes.com/opinion/kant-s-legacy-the-imperative-of-democracy-1.1306094	 (accessed	 on	 4/11/2018);	 
Garrath	Williams.	(1/11/2017).	“Kant’s	Account	of	Reason.”	Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	
https://www.plato.stanford.edu/entries/kant-reason	(accessed	on	4/11/2018).	
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เร่ืองต่างๆ	เหล่านีข้องมนษุย์คอื	ทีม่าของกฎธรรมชาติซ่ึงเป็นฐานให้กบัความเชือ่ในเร่ืองพระเจ้าหนึง่เดยีว	
(God)	เสรีภาพ	และความเป็นอมตะ	(immortality)90

ความย้อนแย้งของยุคสมัยแห่งภูมิปัญญาปรากฏอย่างชัดเจนผ่านการปฏิวัติฝร่ังเศส	 ค.ศ.	 1789	
ที่เชิดชูค�าขวัญ	“เสรีภาพ	เสมอภาพ	ภราดรภาพ”	(liberty,	equality,	 fraternity)	ซึ่งสังคมฝรั่งเศสใน
ปัจจุบัน	(ค.ศ.	2018)	ตั้งค�าถามมากขึ้นว่า	ยังเป็นจริงอยู่หรือไม่	หลังเผชิญกับการปฏิวัติอเมริกันไปก่อน
หน้า	โดดยได้เริ่มสร้างความชัดเจนให้กับความคิดเสรีภาพปัจเจก	และประชาธิปไตยแบบตัวแทนในระบบ
สาธารณรฐั	ขณะทีฝ่รัง่เศสมโีครงสร้างอ�านาจและความเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีก้่าวช้ากว่าความเคลือ่นไหว
ทางความคิด	และความทุกข์ยากของผู้คนที่กระจายตัวกว้าง	ความรุนแรงและผลกระทบของการปฏิวัติจึง
แผ่กว้างท้ังในทางความคิดและวิถีปฏิบัติ	 จนก่อกระแสการท�าสงครามหยุดยั้งการขยายตัวของกองทหาร
ปฏิวัติฝรั่งเศสที่ดึงเอาออสเตรีย	ปรัสเซีย	และอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง

ขณะที่สังคมฝรั่งเศสเองก็แตกแยกทางความคิดระหว่างกลุ่ม	จิรองแดง	(Girondins)	ที่ประกอบ
ด้วยชนชัน้น�าและคหบดหีวัเมอืงทีต้่องการปฏริปูแบบค่อยเป็นค่อยไป	แม้ความเปลีย่นแปลงอาจล่าช้า	กบั
กลุ่ม	Montaganards	 ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกระฎุมพีหัวก้าวหน้าในปารีส	 และทหารของกองก�าลัง
ปฏวิตัทิีม่าจากชนช้ันล่างในปารสี	ซึง่มกีลุม่จาโคแบง	(Jacobin)	สนบัสนนุ	ผลกค็อืการใช้ความรนุแรงและ
ความน่าสะพรึงกลัวเข้ามาบริหารปกครอง	 (Reign	 of	 Terror)	 ในช่วง	 ค.ศ.	 1793-1795	 ที่มีการส�าเร็จ
โทษด้วยกิโญติน	(Guillotine)	กว่า	17,000	ราย	และมีผู้ต้องขังโดยปราศจากข้อกล่าวหาที่ชัดแจ้งอีกกว่า	
10,000	ราย91

90 Reinhard	Brandt.	(2010).	“Kant,	Immanuel	(1724-1804).”	in	Robert	A.	Denemark	(ed.).	The Interna-
tional Studies Encyclopedia.	Oxford:	Wiley-Blackwell,	pp.	1399-1401;	Michael	Rohf.	(25/1/2016).	“Immanuel	Kant.”	
Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://www.plato.stanford.edu/	entries/kant/	(accessed	on	
4/11/2018);	 Robert	 Hanna.	 (23/10/2017).	 “Kant’s	 Theory	 of	 Judgement.”	Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
Retrieved	 from	 https://www.plato.stanford.edu/entries/kant-judgment	 (accessed	 on	 5/11/2018);	 Nick	 Zangwill.	
(26/8/2014).	 “Aesthetic	 Judgement.”	Stanford Encyclopedia of Philosophy.	 Retrieved	 from	 https://www.plato.
stanford.edu/entries/aesthetic-judgment	(accessed	on	4/11/2018).	

91 Michael	Ray.	 (n.a).	“What	Let	 to	France’s	Reign	of	Terror.”	Encyclopedia of Britannica.	Retrieved	
from	 https://www.britannica.com/story/what-led-to-frances-reign-of-terror	 (accessed	 on	 5/11/2018);	 “Counter-
revolution,	Regicide,	and	The	Reign	of	Terror.”	(n.a).	Encyclopedia	of	Britannica.	Retrieved	from	https://www.
britannica.com/event/French-Revolution/Counterrevolution-regicide-and-the-Reign-of-Terror	 (accessed	 on	
5/11/2018);	 Lucy	Williamson.	 (14/7/2016).	 “What	 do	 liberty,	 equality,	 fraternity	mean	 to	 France	 now?”	BBC.  
Retrieved	from	https://www.bbc.com/news/world-europe-36775634	(accessed	on	5/11/2018).	
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ภาพที่ 1.8   การปฏวิติัฝรัง่เศสทีต่ามมาด้วยยคุสมยัแห่งความน่าสะพรึงกลวั ท�าให้เกดิการตัง้ค�าถามได้ว่าค�าขวัญ 

“เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” เป็นจริงหรือไม่ เพียงใด
ท่ีมา:		https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution	(accessed	on	19/12/2018).

แม้กระนัน้กยั็งยากจะปฏเิสธว่า	การปฏวิตัใิหญ่ในคริสต์ศตวรรษที	่18	ได้ช่วยวางรากฐานรูปแบบ
สังคมประชาธิปไตยที่มีการเขียนกติกาที่สังคมยอมรับร่วมกัน	หรือรัฐธรรมนูญ	(constitution)	ที่ให้ความ
ส�าคัญกับสิทธิปัจเจก	ความเท่าเทียม	และรัฐบาลที่มาจากการยอมรับของผู้ใต้ปกครอง	เป็นพื้นฐาน	เช่นที่
ปรากฏในเอกสารประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา	 (Declaration	 of	 Independence)	 ที่มี	 โธมัส	
เจฟเฟอร์สัน	 (Thomas	Jefferson)	 เป็นแกนหลักในการร่าง	 โดยที่เอกสารดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นต้นร่าง
ให้เอกสารประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง	 (Declaration	 of	 the	 Rights	 of	Man	 and	 the	
Citizen)	ของฝรั่งเศส	ซึ่งให้การรับประกันความเท่าเทียมของพลเมือง	สิทธิในทรัพย์สิน	สิทธิในการร่วม
ชุมนุมอย่างเสรี	การขจัดอ�านาจกษัตริย์	และการสถาปนารัฐบาลแบบตัวแทน92

บรรยากาศย้อนแย้งดังกล่าวข้างต้นคอื	สิง่ทีค้่านท์เฝ้ามองและเสนองาน	Zum	Ewigen	Frieden	
(Towards	Perpetual	Peace–มุง่สูส่นัตภิาพนรัินดร์,	1795)	ทีไ่ด้กลายเป็นสายคิดหลกัให้กบัอดุมคตนิยิม	
โดยใช้พ้ืนฐานแนวคดิจากกฎหมายโรมนัและกฎธรรมชาต	ิ(law	of	nature)	เพือ่สร้างกฎแห่งเหตผุล	(law	
of	 reason)	กฎเช่นนี้จะช่วยชี้ทิศทางการเมือง	ที่ยากจะแยกจากระบบกฎหมายซึ่งมีอ�านาจแห่งพลังทาง
กายภาพสนับสนุน	กล่าวคือ	ปทสัถานในระบบกฎหมายจะเป็นสิง่ตดัสนิกจิกรรมและตวันกัการเมือง	โดยที่
จดุมุง่หมายทางการเมอืงในสภาพเงือ่นไขทีม่อีารยะ	(status	civilis)	คอื	การตระหนักและบรรลุถึงสนัตภิาพ
ท่ีมเีสถยีรภาพ	(stable	peace)	ซึง่จะเป็นไปได้ภายใต้ระเบยีบแบบสากลจกัรวาล	(cosmopolitan	order)	
กล่าวอกีนยัหนึง่กคื็อ	สนัติภาพโลกจะเกิดขึน้ได้เมือ่รฐัใช้หลกัการแบบสาธารณรฐั	(republican	principles)	
ในการปกครองดินแดนของตน	และสมัครใจที่จะร่วมมือกันรักษาสันติภาพโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนทั้ง

92 “Declaration	 of	 Independence.”	 (n.a).	History.	 Retrieved	 from	 https://www.history.com/topics/	
american-revolution/declaration-of-independence	 (accessed	 on	 5/11/2018);	 Julie	Marks.	 (1/5/2018).	 “How	 did	
American	Revolution	influence	the	French	Revolution?.”	History.	Retrieved	from	https://www.history.com/	news/
how-did-the-american-revolution-influence-the-french-revolution	(accessed	5/11/2018).	
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ต่อพลเมืองของตนและชาวต่างชาต9ิ3	แม้หลักการเช่นนี้จะยังไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งหมด	แต่ก็เป็นแกน
หลักให้กับการจัดตั้งสันนิบาตชาติ	และสหประชาชาติ

การย้อนแย้งทางความคิดและวิถีปฏิบัติ	 ไปจนอาจมองได้ว่าเป็นการเสแสร้ง	 (hypocrisy)	 เมื่อ
มองจากวถิคีดิของโลกปัจจุบนัยงัคงเป็นไปอย่างสืบเนือ่งเม่ือโลกผ่านเข้าสูค่ริสต์ศตวรรษที	่19	ทีส่งัคมตะวนั
ตกใฝ่หาและผลักดันให้เกิดเสรีภาพในหลากหลายรูปแบบ	 แต่กลับเป็นยุคสมัยที่พลังกดทับสังคมอื่นๆ	 ที่
ตกเป็นหรือก�าลังจะตกเป็นอาณานิคมของตนยิ่งรุนแรงมากขึ้น	ไม่ต่างจากแรงกดทับเหล่าผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมของตนมากนัก

กิจกรรม 1.3.1

จงอธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	18	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.3.1

แม้เสรภีาพของปัจเจกและความเช่ือมัน่ต่อการใช้เหตผุลของมนษุย์จะเป็นแนวความคดิทีส่บืต่อมา
จากศตวรรษก่อนหน้า	แต่ได้รบัการพฒันาและให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในยคุสมยัแห่งภมูปัิญญา	ด้วยความ
เชื่อมั่นของผู้คนจ�านวนไม่น้อยว่า	 จะสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมโดยรวม	 โดยมีภาพการพัฒนาสังคม
ของจักรวรรดิเนเธอร์แลนด์และจักรวรรดิอังกฤษท่ีค่อนข้างม่ังค่ังจากการขยายตัวของทุนนิยม	 เป็นแบบ
อย่าง	 แม้ว่าภาพความทุกข์เข็ญ	 ยากไร้	 และป่วยไข้	 ของผู้คนจ�านวนมากจะปรากฏควบคู่กันไปกับภาพ
ความมัง่คัง่	นีค่อืช่วงเวลาทีแ่นวความคิดเก่ียวกับประชาธปิไตยพฒันาตวัอย่างมาก	แม้จะมสีถาบนัการเมอืง
ของอังกฤษเป็นต้นแบบ	แต่การปฏวัิตแิละการประกาศอิสรภาพของอเมรกิาท�าให้มพีืน้ทีจ่รงิในการทดลอง
ความคิดที่ยังไม่สามารถเป็นจริงได้ในยุโรป	ณ	 เวลานั้น	อาทิ	 สิทธิมนุษยชน	 เสรีภาพทางการเมือง	และ
การแบ่งแยกอ�านาจ

มีการเสนอความคิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับแนวคิดพื้นฐานของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น	
เสรีนิยมเป็นแกนหลักที่สร้างทั้งภาพความม่ังคั่งและความไม่เสมอภาค	 จนท�าให้เกิดการตั้งข้อสงสัยและ
วิพากษ์ต่อทั้งธรรมชาติมนุษย์ที่อาจอยู่บนพ้ืนฐานของสัญชาติญาณมากกว่าเหตุผล	 และแนวโน้มที่ผู้คน
อาจละเลยมิติด้านคุณธรรมและศีลธรรม	 มีข้อเสนอมากมายท่ีเน้นถึงความส�าคัญของกฎหมายในฐานะที่
เป็นความตกลงร่วมกนัของผูค้นในสงัคม	แม้กระนัน้กต็าม	ยคุสมยัแห่งเหตผุลและภมูปัิญญากยั็งฉายภาพ
ให้เห็นถึงความทารุณโหดร้ายในช่วงเวลาแห่งความน่าสะพรึงกลัว	 และการขยายตัวของสงครามต้านการ
ปฏิวตั	ิหลังการปฏิวัตฝิรัง่เศสทีเ่ชิดชูค�าขวัญ	“เสรภีาพ	เสมอภาพ	และภราดรภาพ”	แต่กเ็พราะบรรยากาศ

93 Reinhard	Brandt.	(2010).	op.cit.,	Frederick	Rauscher.	(1/9/2016).	“Kant’s	Social	and	Political	Philoso-
phy.”	Stanford Encyclopaedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://www.plato.stanford.edu/entries/	kant-social-
political	 (accessed	 on	 5/11/2018);	 Pauline	Kleingeld	 and	 Eric	 Brown.	 (1/7/2013).	 “Cosmopolitanism.”	Stanford 
Encyclopaedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://www.plato.stanford.edu/	entries/kant-social-political	(accessed	
on	5/11/2018).	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

1-55การศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองและสังคม

เช่นน้ีเองทีท่�าให้เกดิการเสนอแนวความคดิว่า	สนัตภิาพนรัินดร์อาจเกดิขึน้ได้จากรูปแบบการปกครองและ
วิถีคิดที่เห็นความส�าคัญของความเท่าเทียมของการเป็นมนุษย์

เรื่องท่ี 1.3.2

ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมือง

และสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19

ความรนุแรงและความเปลีย่นแปลงมากมายในช่วงท้ายครสิต์ศตวรรษที	่18	ยงัคงสบืเนือ่งมาจนถงึ
คริสต์ศตวรรษที่	19	ทั้งในแง่มุมทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ในทางการเมืองนั้น	แนวคิดในเรื่องอัต
ลักษณ์ร่วม	(collective	identity)	ของผู้คนทีส่บืเนือ่งมาตัง้แต่การปฏวิตัฝิรัง่เศสยิง่ปรากฏชดั	บนพืน้ฐาน
แนวคิดเรื่อง	 le	patrie	(the	fatherland:	ปิตุภูมิ)	และแนวคิด	 le	citoyen	(the	citizen:	พลเมือง)	ธง
ไตรรงค์ทีม่ลีกัษณะนามธรรมเข้ามาแทนทีส่ญัลักษณ์แห่งราชวงศ์	สภาฐานนัดร	(Estates	General)	เปลีย่น
ไปเป็น	 สภาแห่งชาติ	 (National	 Assembly)	 ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพลเมืองที่กระตือรือร้น	 มีการ
ประพันธ์เพลง	มีพิธีสาบานตน	และพิธีร�าลึกถึงผู้เสียสละมากมายที่ด�าเนินการไปภายในนามของ	“ชาติ”	
(nation)	ภาษาที่ชาวปารีสใช้พูดและเขียนได้รับการยอมรับให้เป็นภาษากลาง

นอกเหนือจากความเป็นไปข้างต้นยังอาจกล่าวได้ว่า	 การปฏิวัติฝร่ังเศสยังให้ก�าเนิดแนวคิด
ก้าวหน้าที่มองการบริหารจัดการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเป็นตัวตั้ง	 โดยที่สังคมหาได้มีความหมาย
แค่เพียงการรวมตัวรวมกลุ่มของเหล่ากระฎุมพี	 (bourgeoisie)	 ที่ดูจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจาก
การปฏิวัติดังกล่าว	 เสียงเรียกร้องให้จัดตั้งสาธารณรัฐแห่งความเท่าเทียม	 (Republic	 of	 Equals)	 จาก
การน�าของฟร็องซัว-โนแอล	 บาเบิฟ	 (François-Noël	 Babeuf)	 ที่รู้จักกันในนามของ	 กรักกุส	 บาเบิฟ	
(Gracchus	Babeuf)	 เจ้าพนักงานเก็บภาษีที่ผันตัวเองมาสู่การเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่เรียกร้องการปฏิรูป
ที่ดิน	และความเท่าเทียม	ได้ช่วยวางรากฐานให้กับวิถีคิดแบบคอมมิวนิสต์	ที่เรียกร้องให้ท�าลายทรัพย์สิน
เอกชน	วางแผนบริหารจัดการสังคม	ทั้งในเรื่องของการที่รัฐต้องเข้ามาสนับสนุนความจ�าเป็นพื้นฐาน	เพื่อ
ประกันมาตรฐานขั้นต�่าแห่งชาติเพ่ือการด�ารงชีวิต	 จัดวางแนวทางการใช้ชีวิตในชุมชนร่วมกัน	 จัดหางาน
ให้กับทุกคนในสังคมไปจนถึงการแบ่งแยกระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน94

94 “Gracchus	Babeuf	 and	 the	Conspiracy	 of	 the	 Equals	 1796:	Manifesto	 of	 the	 Equals.”	 (2004/2016).	
Marxists.org	 Retrieved	 from	 https://www.marxists.org/history/france/revolution/conspiracy-equals/1796/	mani-
festo.htm	(accessed	on	13/11/2018);	“François-Noël	Babeuf.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://
www.britannica.com/biography/Francois-Noel-Babeuf	 (accessed	on	13/11/2018);	John	Thomas	Callaghan.	 (2010).	
“Socialism.”	in	Robert	A.	Denemark	(ed.).	The International Studies Encyclopedia.	Oxford:	Wiley-Blackwell,	p.	
2450.	
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ฝรั่งเศสภายใต้การน�าของนโปเลียนถือว่าเป็นภารกิจของตนและชาวฝร่ังเศสที่จะช่วยปลดปล่อย
ประชาชนของยุโรปจากการครองราชย์ของเผด็จการ	 และสร้างชาติของตนขึ้นมาผ่านการขยายตัวของสง
ครามนโปเลียน	(Napoleonic	Wars)	หลังจากนโปเลียนท�าการปฏิรูปสังคมฝรั่งเศสอย่างจริงจังในหลาย
ด้านท่ามกลางแรงกดดนัจากสายก้าวหน้า	กล่าวได้ว่าการปฏรูิปของนโปเลยีนได้กลายเป็นแบบอย่างให้กบั
รฐัชาต	ิ(nation-state)	มากมายทีเ่ริม่ปรากฏมากขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที	่19	การปฏรูิปดงักล่าวรวมไป
ถงึการต้ังธนาคารแห่งชาติและปรบัระบบเศรษฐกจิให้เสรียิง่ขึน้	แต่กย็งัไม่มากและเปิดกว้างพอทีจ่ะรองรับ
การเคลื่อนไหวของแรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มขยายตัว95

แม้การสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนจะสร้างความชะงักงันให้กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในฝรั่งเศส	 แต่นโปเลียนก็ยังให้ความส�าคัญกับสาระของค�าขวัญแห่งการปฏิวัติผ่านการจัด
ท�าประมวลกฎหมาย	(Civil	Code	or	Napoleonic	Code)	ที่ก�าหนดให้ทุกคนมีความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมาย	กล่าวคือไม่ยอมรับสิทธิพิเศษจากชาติก�าเนิด	และประกันสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน	 รวมถึง
การให้สิทธิชาวยิวอย่างเท่าเทียม	 ไม่จ�าเป็นต้องอยู่แต่ในเขตพื้นที่เฉพาะ	 (ghetto)	 ไม่เพียงเท่านั้นการ
ปฏริปูยงัช่วยจดัวางระบบบริหารตามภารกจิ	เพือ่การรวบอ�านาจเข้าสูศ่นูย์กลาง	รวมถงึปรบัปรงุและพฒันา
เส้นทางคมนาคมที่มีส่วนสนับสนุนอ�านาจบริหารที่อยู่ในก�ามือของนโปเลียนและกองทัพ	 และการพัฒนา
เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม	 รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความ
สามารถ	 มิใช่ด้วยศักดิ์ฐานะ	 เพื่อเตรียมความรู้ก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย	 (ซึ่งอาจเทียบได้กับระดับ
มัธยมศึกษา)	โดยการศึกษาที่เรียกว่า	ลีเซ่	(Lycée)	ระยะ	7	ปีนี้	จะแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มคือ	กลุ่มคลาส
สิก	 กลุ่มสมัยใหม่	 และกลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โครงสร้างหลักของระบบเช่นน้ีด�ารงอยู่จน
กระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่	2096

การขยายตัวของฝรั่งเศสผ่านสงครามนโปเลียนแม้จะจบลงเพียงช่วงสั้นคือ	สิ้นสุดเมื่อ	ค.ศ.	1815	
แต่ก็ได้ฝากร่องรอยความเปลีย่นแปลงเอาไว้ในหลายสงัคมทัง้แผ่นดนิใหญ่ยโุรปทีถ่กูรกุราน	และองักฤษที่
เป็นแกนน�าฝ่ายชนะสงคราม	 ส�าหรับในยุโรปท่ีสถาบันทางการเมืองยังไม่พัฒนาเท่าอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา	ค�าถามในเรื่องการบริหารปกครองยิ่งปรากฏชัด	เกออร์ก	วิลเฮล์ม	ฟรีดริช	เฮเกล	(Georg	
Wilhelm	Friedrich	Hegel)	เตบิโตท่ามกลางบรรยากาศทีแ่ผ่นดนิของชาวเยอรมนัยงัไม่สามารถรวมตวั
เป็นปึกแผ่น	แม้ว่าจะเกาะกลุม่หลวมๆ	ภายใต้การน�าของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิสิ์ทธิ	์ก่อนทีจ่ะสลายตวัไป
ใน	 ค.ศ.	 1808	 จากการเข้ารุกรานของนโปเลียนที่พยายามจะใช้ระบบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเข้ามาเป็น
ตัวช่วยผสานระหว่างแว่นแคว้นต่างๆ	 แม้เฮเกลจะวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดในเชิงสากลจักรวาล	 
(universalism)	ที่การปฏิวัติฝรั่งเศสเชิดชู	แต่เฮเกลก็ไม่อาจมองข้ามความส�าคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศส

95 “The	Rise	of	Nationalism	in	Europe.”	(n.a).	National Council of Educational Research and Training. 
Retrieved	from	http://www.ncert.nic.in/ncerts/l/jess301.pdf	(accessed	on	8/11/2015);	“The	Age	of	George	III:	Na-
poleon’s	France	 1799-1804.”	A Web of English History.	Retrieved	 from	http://www.historyhome.co.uk/c-eight/
france/napfra.htm	(accessed	on	5/11/2018).	

96 Robert	Wilde.	(3/5/2018).	“The	French	Revolution,	Its	Outcome,	and	Legacy.”	ThoughtCo.	Retrieved	
from	https://www.thoughtco.com/consequences-of-the-french-revolution-1221872	(accessed	on	5/11/2018);	“Lycée.”	
(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/topic/lycee	(accessed	on	8/11/2018).
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ภาพที ่1.9   เกออร์ก วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกล ผู้สร้างความชัดเจนให้กับวิภาษวิธี ที่เป็นแนวทางการศึกษาให้กับ 

นักปรัชญารุ่นหลังมากมาย อาทิ คาร์ล มาร์กซ์ และเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล
ท่ีมา:		https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel	(accessed	on	19/12/2018).

ก่อนหน้าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ล่มสลายเพียงหนึ่งปี	เฮเกลเสนองาน	Phenomenology	of	
Spirit	(ปรากฏการณ์แห่งจติวญิญาณ,	1807)	ทีถ่อืว่าได้วางรากฐานให้ทัง้กบังานของตนเองและการเสนอ
ความคิดทางการเมืองและสังคมในเวลาต่อมา	 งานที่ให้ความส�าคัญกับสัญชาติญาณเชิงปรัชญา	 (philo-
sophical	 intuition)	นี้มองว่า	 ส�านึกรู้ของมนุษย์	 (consciousness)	หาใช่สัญชาติญาณที่สมบูรณ์ในตน	
แต่ได้รับการก่อรูปปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นอื่น	(to	become	other	by	itself)	ส�านึกรู้ผ่านวิวัฒนาการขั้น
ตอนที่หลากหลายจากสัญชาติญาณที่มีความอ่อนไหว	 (sensitive	 consciousness)	 ไปสู่จิตวิญญาณ
สัมบูรณ์	 (absolute	 spirit)	 นี่คืองานที่เฮเกลพิจารณาความเป็นไปของโลกตามที่ปรากฏต่อส�านึกรู้	 ด้วย
ความมุ่งหวงัท่ีจะอธบิายและก�าหนดนยิามมติต่ิางๆ	 ของประสบการณ์มนษุย์ทีค่รอบคลมุ	 ความรู	้ การรบัรู้	
ส�านึกรู้และภาวะอัตตะวิสัย	ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	ศีลธรรม	และศาสนา

ในงานข้างต้นนีเ่องทีเ่ฮเกลได้พฒันาวิธคีดิแบบวภิาษ	(dialectic	method)	ระหว่างคูข่ดัแย้งทีน่�า
ไปสู่การสังเคราะห์	(synthesis)	ก่อนที่ความสัมพันธ์ในลักษณะวิภาษจะเกิดขึ้นอีก	นักคิดในรุนหลัง	อาทิ	
คาร์ล	มาร์กซ	(Karl	Marx)	และเอด็มนุด์	ฮสุเซร์ิล	ล้วนได้รบัอิทธพิลจากวธิกีารดังกล่าว97	ส�าหรบัเฮเกล
แล้วการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้รับการยอมรับ	 (recognition)	 คือพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า
ของมนุษย์	 เฮเกลใช้ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างทาส	 (slave)	กับนายทาส	 (master)	 เพื่ออธิบายเรื่อง
ดงักล่าว	นัน่คอื	ส�าหรับนายทาสแล้วทาสเป็นเพียงสิง่ของเพือ่ใช้ประโยชน์	แต่การทีน่ายออกค�าสัง่ให้ท�างาน 
 

97 “Phenomenology	of	Spirit	By	Hegel	(Summary).”	(n.a).	The-Philosophy.com.	Retrieved	from	https://
www.the-philosophy.com/phenomenology-spirit-hegel-summary	(accessed	on	9/11/2018).	
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นั่นเท่ากับยอมรับว่าทาสมีความสามารถในการรับรู้และการประยุกต์ใช้เหตุผล	ซึ่งก็คือ	มีความเป็นมนุษย์	
ในขณะเดียวกันนายทาสก็ได้มีส�านึกถึงพลังและสถานะที่เหนือกว่าผ่านความสัมพันธ์เช่นนี้	 แต่นายทาสก็
หาได้พอใจในการยอมรบัจากชนชัน้ทีด้่อยค่ากว่าตน	ขณะทีท่าสเองกป็ฏเิสธการได้รบัการยอมรบัในลกัษณะนี	้
ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในลักษณะที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัว	 ท�าให้มีแนวโน้มที่จะท�าลายความสัมพันธ ์
เช่นนี้หรือไม่ก็ปรับรูปความสัมพันธ์ให้มีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเวลาเช่นนี้เฮเกลเริ่มพัฒนาแนวความคิดในเร่ืองของรัฐ	 (state)	 ที่แตกต่างไปจากวิถีแบบ
การปฏิวัติฝรั่งเศส	 แต่ใกล้ไปทางแบอย่างของนโปเลียนในเร่ืองของรัฐที่เข้มแข็ง	 ที่ให้ความส�าคัญกับ
ชาตินิยมแบบมีอารยะ	 (civic	nationalism)	ซี่งอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรม
ประเพณีร่วมกัน	 หาใช่ชาตินิยมบนพื้นฐานของชาติพันธุ์	 (ethic	 nationalism)	 ที่กลุ่มสายคิดโรแมนติก	
(Romanticism)	ในขณะนั้นให้ความส�าคัญ	เฮเกลเสนอไว้ในงาน	Philosophy	of	History	(ปรัชญาแห่ง
ประวัติศาสตร์,	 1831)	ถึงกระบวนการวิภาษในการคลี่คลายตัวของประวัติศาสตร์มนุษยชาติว่า	 เป็นไปใน
ลักษณะท่ีตัวแสดงประเภทปัจเจก	 (individual	 human	 agents)	 แทบมิได้ตระหนักรู้	 หากแต่เป็นเหล่า
ปัจเจกในเชงิประวัติศาสตร์โลก	(quasi-mystical	‘world-historical	individuals’)	ทีม่ลีกัษณะกึง่ลกึลบั	
เข้ามาแทรกแซงผลกัดันความเป็นไป	เฮเกลเรยีกส่ิงนีว่้า	ไกสต์	(Geist)	ซึง่หมายถึง	จติวิญญาณ	(Spirit	or	
Mind)	ซึ่งแสดงออกผ่านพระเป็นเจ้าในรูปมนุษย์	 (the	man-God)	หรือจิตวิญญาณแห่งโลกที่ก้าวหน้า
จนตระหนกัรู้ถงึตนเอง	รฐัสมยัใหม่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์คอืร่างแปลงดงักล่าว	ส�าหรับเฮเกลแล้ว	
หน้าที่ของนักปรัชญาคือ	การสร้างการตระหนักรู้ถึงกระบวนการพื้นฐานดังกล่าวนี้98

นอกเหนือจากความสนใจต่อแนวความคิดในเร่ืองของสถานะและบทบาทของรัฐ	 ในช่วงคร่ึงแรก
ของศตวรรษที	่19	ยงัคงให้ความส�าคญักบัความคดิในเรือ่งของเศรษฐกจิและสงัคม	ทีม่ทีัง้ภาพของการผลกั
ดันการขยายตัวของเสรีนิยม	และการตั้งค�าถามถึงผลกระทบด้านลบต่อชีวิตมนุษย์	ตลอดจนความไม่เป็น
ธรรมและความไม่เท่าเทยีมทีก่ระจายตวัตามติดหรืออาจจะมากกว่าการขยายตวัของเศรษฐกจิทนุนยิม	โดย
เฉพาะเม่ือพิจารณาภาพดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับภาพของสังคมที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ	 และ/หรือ	 ตกเป็น
อาณานิคมของจักรวรรดิตะวันตกที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวเข้มข้นขึ้นอย่างมาก	
ตามจังหวะการพัฒนาตัวของเทคโนโลยีทางการทหารและการสื่อสาร

ขณะที่เดวิด	 ริคาร์โด	 (David	 Ricardo)	 เสนอให้เปิดการค้าเสรี	 ท่ามกลางบรรยากาศที่สังคม
องักฤษประสบภาวะทพุภกิขภยั	จนรฐัสภาต้องพจิารณาผ่านกฎหมายอนญุาตให้มกีารน�าเข้าธญัพชืได้โดย
เสรี	(Corn	Laws	1815-1846)	และเน้นย�้าถึงความส�าคัญของแนวความคิดในเรื่องของการแบ่งงานกันท�า
ระหว่างประเทศ	และความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทยีบ	ผ่านงาน	On	the	Principles	of	Political	Economy	 
 
 

98 Colin	Tyler.	(2010).	“Hegel,	Georg	Wilhelm	Friedrich	(1770-1831).”	in	Robert	A.	Denemark	(ed.).	The 
International Studies Encyclopedia.	Oxford:	Wiley-Blackwell,	pp.	1066-1069;	Murray	N.	Rothbard.	(1995).	“Mis-
es	Daily	Articles:	Hegel:	The	State	as	God’s	Will.”	Mises Institute.	Retrieved	from	https://www.mises.org/library/
hegel-state-gods-will	(accessed	on	13/11/2018).	
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and	 Taxation	 (หลักการว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองและการภาษี,	 1817)99	 โรเบิร์ต	 โอเวน	 (Robert	
Owen)	ได้รเิริม่ปรับปรงุการท�างานและคณุภาพชีวติของแรงงานและครอบครัวในพืน้ทีโ่รงงานของตน	เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องเอารัดเอาเปรียบแรงงานเพื่อก�าไรทางเศรษฐกิจ	 ตามที่ได้เคยเสนอไว้ในงาน	
A	New	View	of	Society	(ทรรศนะใหม่ของสังคม,	1813)	ค�าถามถึงการปฏิรูปสังคมกระจายตัวมากขึ้น
แม้แนวทางสหกรณ์แบบโอเวนจะได้รับความสนใจแต่ก็ยังไม่มากพอจะปรับเปลี่ยนสังคมในวงกว้าง	 
Co-operative	Magazine	(นติยสารสหกรณ์)	เกดิขึน้เพือ่ผลกัดนัแนวทางดงักล่าว	และเป็นนติยสารนีเ่อง
ที่ได้เริ่มใช้ค�าว่า	สังคมนิยม	(socialism)	เป็นครั้งแรกเมื่อ	ค.ศ.	1827	เพื่อกล่าวถึงแนวทางข้างต้น100

ความคิดที่พยายามผนวกรวมเสรีภาพปัจเจกกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจทุนนิยมปรากฏขึน้ในช่วงเวลาเช่นนีผ่้านทางแนวความคดิแบบอรรถประโยชน์นยิม	(utilitarian-
ism)	 เช่นท่ีปรากฏจากจากแนวคิดของ	 เจเรมี	 เบนแธม	 (Jeremy	Bentham)	 และเจมส์	 มิลล์	 (James	
Mill)	ทีเ่สนอว่าการสร้างอรรถประโยชน์ต่อสงัคมไม่ต้องยดึตดิกบัความส�าคญัของชนชัน้น�า	และ/หรอืการ
ขดูรดีเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน	แต่ควรใส่ใจกบัการขยายตวัและบทบาทของพวกล�าดบัขัน้กลาง	(middle-
rank)	หรืออาจจะเรียกด้วยภาษาปัจจุบันว่า	ชนชั้นกลาง	(middle	class)	ที่มักเป็นที่ปรึกษาและแนะน�า
แนวทางให้กบัแรงงานทัว่ไปทัง้ในเรือ่งของศีลธรรมและการเมอืง	กลุม่คนทีใ่ห้ความส�าคญักบัระบบคณุธรรม	
(meritocracy)	เช่นนีจ้ะวางรากฐานส�าคญัให้กบัวถีีด�าเนนิการแบบประชาธปิไตย101	ด้วยบรรยากาศความ
เคลือ่นไหวเปล่ียนแปลงทางความคดิและวถิปีฏบิติัเช่นนีเ้องทีม่ส่ีวนช่วยให้การเรียกร้องของชนชัน้แรงงาน
ขยายตวัท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิตกต�า่	แรงผลกัดนัจากกลุม่พ่อค้านายทนุในเรือ่งเปิดการค้าเสร	ีและความ
ล้มเหลวในการขยายสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งให้พ้นไปจากเกณฑ์ในเร่ืองของการถือครองทรัพย์สิน	
ความหวั่นวิตกจากผู้ถือครองอ�านาจว่า	 ความรุนแรงจากกลุ่มชาร์ติส	 (The	 Chartist	Movement)	 อาจ
น�าไปสู่การปฏวิตัใินลกัษณะเดยีวกบัทีฝ่ร่ังเศส	ค.ศ.	1789	ท�าให้กลุม่ชาร์ตสิประสบความส�าเร็จในการเรียก
ร้องความเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในอังกฤษ102

นอกเหนอืจากความเคล่ือนไหวดังกล่าวในองักฤษ	ช่วงกลางทศวรรษมคีวามเคลือ่นไหวเพือ่เรียก
ร้องเสรีภาพทางการเมือง	 และอิสรภาพแห่งชาติ	 (national	 freedom)	 มากมายในหลายพื้นที่เพื่อต้าน
อทิธิพลของกระแสอนรัุกษ์นยิม	(conservatism)	ซึง่ก่อตวัจากแนวความคดิของเอด็มนัด์	เบร์ิก	(Edmund	
Burke)	 ที่สังเกตและสรุปกระแสความเคลื่อนไหวท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติฝร่ังเศสถึงแนวโน้มสุด
ขัว้ของเสรนิียมและเสรภีาพปัจเจก	ทีใ่ช้พลงัอ�านาจในเรือ่งเหตผุลของมนษุย์บ่อนท�าลายวถิธีรรมเนยีมและ
ความเชือ่ด้ังเดิม	บ่อยครัง้ทีพ่ลงัเช่นนัน้ท�าให้ปัจเจกละเลยพ้ืนฐานทีแ่ท้ของการมคีณุภาพชวีติทีด่	ีและใส่ใจ

99 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	
100 Callaghan.	op.cit.,	p.	2449.	
101 Terence	Ball.	(2005/2014).	“James	Mill.”	Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	from	https://

www.plato.stanford.edu/entries/james-mill/	(accessed	on	13/11/2018).	
102 “Chartism:	British	History.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica. Retrieved	from	https://www.	britannica.

com/event/Chartism-British-history	(accessed	on	13/11/2018);	Stephen	Roberts.	(20/6/2011).	“The	Chartist	Move-
ment	1838-1848.”	BBC.	Retrieved	from	http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/	chartist_01.shtml	(accessed	
on	14/11/2018).	
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แต่ความสุขและความส�าเรจ็ทางวตัถขุองตน	ส�าหรับเบร์ิกแล้ว	การเมอืงหาใช่แค่เพยีงพ้ืนทีส่นองประโยชน์
ปัจเจก	 แต่ยังต้องธ�ารงไว้ซ่ึงระเบียบสังคมที่สืบต่อมาจากชนรุ่นก่อนเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นต่อไป	 ภาษาของ
ความคิดทางการเมืองจึงยังควรต้องให้ความส�าคัญกับเร่ืองของเกียรติยศ	 ความสัตย์ซื่อภักดี	 หน้าที่และ
ปัญญา	มากกว่าแค่เรื่องของข้อมูลตัวเลขและแบบจ�าลองความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ103

คงไม่เป็นการเกินเลยไปนักที่จะกล่าวว่า	 หากมองด้วยวิถีคิดแบบวิภาษ	 ตลอดช่วงครึ่งแรกของ
ครสิต์ศตวรรษท่ี	19	ความคดิทางการเมอืงและสังคม	ตลอดจนวถิปีฏบิตัทิีต่ามมาเป็นทัง้ปฏกิริยิาและความ
พยายามท่ีจะปรบัตวัไปกบัความเปลีย่นแปลงทางสงัคมในหลากหลายมติ	ิกระแสคลืน่แห่งการปฏิวัตทิีเ่รียก
ร้องให้เกิดการจัดท�ารัฐธรรมนูญที่ประกันเสรีภาพทางการเมืองของปัจเจก	 รวมถึงการเผยแพร่แนวความ
คิดในเรื่องของกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นทางตอนใต้ของยุโรปตั้งแต่เมื่อครั้งที่สงครามนโปเลียนยัง
ไม่สิ้นสุด	 การจัดท�ารัฐธรรมนูญสเปน	 ค.ศ.	 1812	 (แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จ)	 ดูจะเป็นจุดเร่ิมที่ชัดเจน	
และส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เพียงแต่การเรียกร้องอิสรภาพของลาตินอเมริกาในปกครองของสเปน	 โดย
มีความเปลี่ยนแปลงในเม็กซิโกเป็นแกนน�า104	แต่ยังผลักดันให้เกิดการเรียกร้องในลักษณะเดียวกันทั้งดิน
แดนบนคาบสมทุรอติาลแีละกรีซ	ท่ามกลางการกดทบัของอ�านาจทีไ่ม่ปรารถนาความเปล่ียนแปลง	จนท�าให้
นักคิดและกลุ่มเคลื่อนไหวสายก้าวหน้าต้องล้ีภัยไปยังปารีส	 หรือไม่ก็ลอนดอน105	 ที่เปิดกว้างทางความ
คิดมากกว่า	 ความเคล่ือนไหวดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิวัติที่ยังคงมีฝร่ังเศสเป็นศูนย์กลาง	 ก่อนจะกระจาย
ตัวไปยังดินแดนอื่นๆ	ในช่วงทศวรรษต่อมา

สังคมท่ีค่อยๆ	ปรบัตวัเข้าสู่เส้นทางการปฏิวตัอิตุสาหกรรม	ทีก่่อให้เกดิการกดทบัแรงงานมากมาย	
ยิง่ท�าให้การเรยีกร้องสทิธิเตม็ไปด้วยความรนุแรงโดยเฉพาะเม่ือ	กษตัริย์ชาร์ลที	่10	(Charles	X)	พยายาม
ท่ีจะผลกัดันสงัคมฝรัง่เศสให้หวนคืนสูเ่ส้นทางแบบก่อนหน้าการปฏวิตั	ิค.ศ.	1789	จนท�าให้เกดิการประท้วง	
การจลาจล	และน�าไปสู่การปฏิวัติ	ค.ศ.	 1830	ซึ่งมีส่วนช่วยสถาปนาให้	หลุยส์-ฟิลิป	(Louis-Philippe)	
ขึ้นด�ารงต�าแหน่งกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญท่ีเหล่ากระฎุมพีให้การสนับสนุน	 แต่ส�าหรับแรงงานและสาย
ก้าวหน้าแล้วความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่อาจรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายและโรคระบาด	 การ
จลาจลจึงเกดิขึ้นทั่วไปและยิ่งรุนแรงขึน้ในปารีสเมือ่	ค.ศ.	1832	อนัเปน็ฉากหลงัให้กบัวรรณกรรมคลาสสกิ	
Les	Misérables	ของวิกตอร์	อโูก	(Victor	Hugo)	และเร่ิมเป็นแนวทางให้กบัการปฏิวตัท่ีิมกีารจดัองค์กร 
 

103 Jesse	Norman.	(9/5/2013).	“Edmund	Burke–the	great	conservative	who	foresaw	the	discontent	of	our	
era.”	The Telegraph.	 Retrieved	 from	 https://www.telegtraph.co.uk/history/10046562/Edmund-Burke-the-great-
conservative-who-forsaw-the-discontents-of-our-era.html	(accessed	on	14/11/2018).	

104 ผูเ้ขยีนได้ให้อรรถาธบิายถงึความเชือ่มโยงในเรือ่งดังกล่าวไว้ทีอ่ืน่แล้ว	จงึไม่ขอเสนอรายละเอยีดในท่ีนี	้ส�าหรับผูส้นใจ
ในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	“หน่วยที่	 12	 เม็กซิโก”	ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการ
เมืองการปกครองของยุโรปและอเมริกา	(ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1).	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

105 John	Davis.	(2012).	“The	Spanish	Constitution	of	1812	and	the	Mediterranean	Revolutions	(1820-25)”.	
Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies,	Vol.	37,	Issue	2,	Article	7.	Retrieved	from	http://digitalc-
ommons.asphs.net/bsphs/vol37/iss2/7	(accessed	on	14/11/2018).	
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และการวางแผนเคลื่อนไหวโดยผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 และ/หรือผู้สนับสนุนแนวคิดการปฏิวัติและแนวคิด
สังคมนิยม106

ค.ศ.	1848	ดจูะเป็นอีกหนึง่หมดุหมายส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ของความคิดทางการเมอืงและสงัคม	
กระแสคลืน่เสรนียิมทีพ่ยายามผลกัดนัความเปลีย่นแปลงให้ก้าวไกลไปกว่าระบอบกษตัรย์ิเริม่ปรากฏขึน้ที่
ซิซีลี	 (Sicily)	ก่อนจะขยายตัวขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ยุโรป	 เว้นแต่สเปน	รัสเซีย	และกลุ่มสแกนดิเนเวีย	 ใน
บางพ้ืนที่เสียงเรียกร้องดังกล่าวผลักดันให้เกิดการปฏิรูปภายในโครงสร้างสถาบันแบบเดิมที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมกัน	อาทิ	 เบลเยี่ยม	 เนเธอร์แลนด์	 และเดนมาร์ก	ขณะที่อังกฤษอยู่ในระหว่างปรับตัวจากแรง
กดดันของขบวนการชาร์ติสต์ดังกล่าวข้างต้น	เบอร์ลิน	เวียนนา	และปารีสคือพื้นที่ซึ่งเผชิญเสียงเรียกร้อง
อย่างรุนแรงจนน�าไปสู่การปะทะด้วยก�าลังในวงกว้าง	แต่บทสรุปกลับแตกต่างกัน	บ้างประสบความส�าเร็จ
ในการผนวกเสียงเรียกร้องดังกล่าวเข้ากับแนวความคิดชาตินิยม	 จนท�าให้เกิดการรวมชาติในเวลาต่อมา	
อาทิ	อิตาลี	 (ค.ศ.	 1815-1871)	และเยอรมนี	 (ค.ศ.	 1871)	ภายใต้การน�าของรัฐปรัสเซีย107	ที่มีแกนความ
คดิแบบเฮเกลหนุนน�า	อาจกล่าวได้ว่า	มีเพยีงฝรัง่เศสทีธ่งน�าการปฏวิตัผิลักให้การก่อตัวของกระแสอนรัุกษ์
นิยมถอยห่างและเปิดทางให้กับการสร้าง	 สาธารณรัฐที่	 2	 แม้จะไม่ราบร่ืนเพราะความต่างทางความคิด
ระหว่างกลุ่มที่พอเพียงกับความเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย	 กับกลุ่มที่ต้องการเน้นย�้าความส�าคัญของ
สังคมที่กลุ่มแรงงานเป็นผู้ผลักดัน108

106 “July	 Revolution:	 French	History.”	 (n.a).	 Encyclopedia	 Britannica.	 Retrieved	 from	 https://www.	
britannica.com/event/July_Revolution	(accessed	on	14/11/2018);	Frederick	Engels.	(1848).	The	June	Revolution:	The	
Course	of	the	Paris	Uprising.	Retrieved	from	https://www.marxists.org/archieve/marx/	works/1848/07/01.htm	(ac-
cessed	 on	 14/11/2018);	 “Continuous	Revolution.”	 (n.a).	 OpenCourseWare,	University	 of	Massachusetts	 Boston.	
Retrieved	 from	 https://www.ocw.umb.edu/history/nineteen-century-europe/assignments-folder/Continuous%20
Revolution.pdf/at_download/file.pdf	(accessed	on	14/11/2018)	

107 ผูเ้ขียนได้กล่าวถงึเส้นทางการพฒันาตวัในประเดน็ดงักล่าวของปรสัเซยีไว้ทีอ่ืน่แล้วจงึไม่ขอกล่าวซ�า้ในทีน่ี	้ผูส้นใจโปรด
ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวที่	วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2561).	“หน่วยที่	 14	จักรวรรดิ	ทุนนิยม	และสังคมโลก”	ใน	 เอกสาร
การสอนชุดวิชาความคิดทางการเมืองและสังคม.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

108 “Revolution	of	1848:	European	History.”	(n.a).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	from	https://www.
britannica.com/event/Revolutions-of-1848	(accessed	on	16/11/2018).	
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ภาพที่ 1.10  ปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1848 ซึ่งกระแสคิดก้าวหน้าให้ความส�าคัญกับสังคมกดดันกระแสอนุรักษ์นิยมที่

ยังคงให้ความส�าคัญกับชนชั้นน�ารวมถึงกลุ่มกระฎุมพี
ท่ีมา:		https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution_of_1848	(accessed	on	19/12/2018).

คงไม่เป็นการเกินเลยไปนักที่จะกล่าวว่า	ตลอดช่วงทศวรรษ	1840–1850	อันเป็นช่วงที่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมรุ่งเรื่องอย่างมาก	 เราได้เห็นทั้งการพัฒนาตัวของแนวคิดเสรีนิยมที่มิได้เพิกเฉยต่อความเป็น
ไปของสังคมเช่นที่ปรากฏในงาน	On	Liberty	 (ว่าด้วยเสรีภาพ,	 1859)	ที่แม้	จอห์น	สจ๊วต	มิลล์	 (John	
Stuart	Mill)	จะเน้นทีก่ารปกป้องเสรภีาพปัจเจกเหนอืสงัคมส่วนรวมโดยเฉพาะเสรภีาพในการคดิและการ
แสดงความคดิเห็น	ตลอดจนการปกป้องตนเอง	(self-protection)	แต่จะต้องไม่ก่อความเสยีหาย	(harm)	
ต่อผู้อื่น109	 และการพัฒนาตัวของแนวคิดสังคมนิยม	 โดยเฉพาะจากการเสนอแนวคิดของ	 คาร์ล	 มาร์กซ์
และฟรดีรชิ	เองเกลส์ท่ีเผยแพร่งาน	The	Communist	Manifesto	(ค�าประกาศแห่งคอมมวินสิต์)	ใน	ค.ศ.	
1848	 ซึ่งวางฐานแนวคิดและโครงการทางการเมืองเพื่อหวังเปล่ียนแปลงสังคมโลกออกจากก�ากับการของ
ทุนนิยมที่สัมพันธ์กับจักรวรรดินิยมตะวันตกอย่างยากจะแยกขาด	 เพ่ือท�าความเข้าใจการสะสมตัวของ
ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิถีทางแบบวิทยาศาสตร์	 และเพื่อวางแนวทางที่ก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาใน
เชิงโครงสร้าง	 ตามแนวคิดแบบสังคมนิยมเชิงวิทยาศาสตร์	 (scientific	 socialism)	 ที่มาร์กซ์เห็นว่าก้าว
ไกลกว่าการมุ่งแต่ท�าลายทรัพย์สินเอกชน	 และวาดภาพสังคมอุดมคติเช่นในอดีต	 เช่นที่	 ชาร์ลส์	 ฟูริเย่	
(Charles	Fourier)	และ	แซงต์-ซิมงต์	(Comte	de	Saint-Simon)	หรือแม้กระทั่งโรเบิร์ต	โอเวนเสนอ	
อันเป็นกลุ่มแนวความคิดที่มารก์ซและเองเกลส์เรียกรวมว่า	สังคมนิยมอุดมคติ	(utopian	socialism)110

แม้จะมีจุดมุง่หมายเชิงอดุมคตใินการเปลีย่นแปลงสงัคม	เพือ่ความเท่าเทยีมทีค่�านงึถงึศกัดิศ์รแีห่ง
ความเป็นมนุษย์	แต่มาร์กซ์และเองเกลส์กไ็ด้ช้ีให้เหน็ถึงพืน้ฐานความส�าคญัของวตัถุนยิมต่อการขบัเคลือ่น
ประวัตศิาสตรข์องมนุษยชาตโิดยอาศยัความขดัแยง้ทางชนชัน้ระหวา่งผูถ้ือครองและไรก้ารถอืครองปัจจัย
การผลิตเป็นจุดตั้งต้น	แนวคิดในเรื่องวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์	 (historical	materialism)	 เช่นนี้ก่อให้

109 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	
110 Callaghan.	op.cit.,	p.	2450.	
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เกิดการสรุปภาพว่า	 แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีความส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของ
สังคม	(economic	determinism)	แต่ก็ไม่อาจแยกขาดจากความสัมพันธ์ทางสังคม111

ส�าหรับมาร์กซ์แล้ว	 ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สัมพันธ์กับการผลิตมีฐานะเป็นโครงสร้างส่วนล่าง	
(base)	ซึ่งก�าหนดรูปแบบและความเป็นไปของโครงสร้างส่วนบน	 (super-structure)	ที่ให้ภาพมิติความ
เป็นไปทางการเมอืงและสงัคม	แม้กระนัน้กต็าม	ความเป็นไปของโครงสร้างส่วนบนกลบัเป็นฝ่ายกบัก�ากบั
และบงการความเป็นไปของสงัคมผ่านการให้คณุค่าต่อการแลกเปลีย่น	(exchange	value)	มากกว่าคณุค่า
จากประโยชน์ใช้สอย	 (use	 value)	 อันเป็นบ่อเกิดของก�าไรส่วนเกิน	 (surplus	 value)	 การขูดรีด	 (ex-
ploitation)	และความรู้สึกแปลกแยก	(alienation)	ของกรรมาชีพผู้ตกเป็นเบี้ยล่างของระบบ	การปฏิวัติ
เพื่อสร้างสังคมคอมมิวนิสต์จึงเป็นทางออกส�าหรับปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมการเมอืงในยโุรปโดยเฉพาะความแขง็แกร่งของเยอรมนภีายใต้การน�า
ของปรสัเซยี	บนต้นทนุความสญูเสยีอย่างหนกัของฝรัง่เศส	ทีปั่ญหาเศรษฐกจิ-สงัคมและความล�าเคญ็ของ
ชีวิตกระจายตัวกว้าง	 จนเกิดการผลักดันให้มีการทดลองน�าความคิดของมาร์กซ์ไปสู่การปฏิบัติ	 แต่
บรรยากาศของการใช้ความรุนแรงท่ีมักเชื่อมโยงมายังกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดมาร์กซิสต์	 ท�าให้ผู้ถือครอง
อ�านาจรัฐหวาดระแวงและหวั่นเกรงแนวคิดดังกล่าว	โดยเฉพาะหลังกรณีคอมมูนแห่งปารีส	(Paris	Com-
mune	1871)112	ความแปลี่ยนแปลงที่ดูจะกดทับความเป็นมนุษย์เช่นนี้เองที่ช่วยผลักดันให้	ฟรีดริช	นีทเช่	
(Friedrich	Nietzsche)	 ตั้งค�าถามเชิงวิพากษ์ความคิดในเร่ืองของศีลธรรมจรรยาที่อิงอยู่กับปรัชญาเชิง
จารีต	 และการอุทิศตนทางสังคมและการเมืองที่สัมพันธ์กับความเป็นสมัยใหม่	 กล่าวได้ว่านีทเช่มีส่วนวาง
รากฐานและผลักดันการตีความแห่งความสงสัย	 (hermeneutics	of	 suspicious)	ที่อิงอยู่กับการวินิจฉัย
ในเชิงจิตวิทยาที่เริ่มแพร่หลายในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	ซึง่อุดมไปด้วยความโหดรา้ย	ความรนุแรง	
และความไร้เหตุผล	อันเป็นยุคสมัยที่พระเจ้าตายแล้ว	(Gott	ist	tot	/	God	is	dead)	ส�าหรับนีทเช่ที่มอง
เห็นการกระจายตวัอย่างโดดเดีย่วของมนษุย์	(anomie)	ร่วมไปกบัความรูส้กึกระสบักระส่ายกงัวล	(angst)	
และความไร้แก่นสารของชีวิต	 (meaningless)	 ที่ดูจะน�าพาชีวิตมนุษย์และสังคมไปสู่ความว่างเปล่า	
(nihilism)113

ความเป็นไปทางสงัคมการเมอืงและแนวความคดิทีส่มัพนัธ์แบบวภิาษกนัไปมาในช่วงเส้ียวสดุท้าย
ของคริสต์ศตวรรษที่	19	ได้ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	20	ที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
 

111 Karl	Marx.	(1850/1973).	“Manifesto	of	the	Communist	Party.”	(edited	and	introduces	by	David	Fem-
bach).	 in	The Revolution of 1848.	London	and	New	York:	Verso,	pp.	62-98;	Richard	W.	Miller.	(1991).	“Social	
and	political	theory:	Class,	state,	revolution.”	in	Terrell	Carver	(ed.).	The Cambridge Companion to Marx.	New	
York:	Cambridge	University	Press,	pp.	55-57,	80;	Terrance	Ball.	(1991).	“History,	Critique	and	irony.”	in	Terrell	
Carver	(ed.).	The Cambridge Companion to Marx.	New	York:	Cambridge	University	Press,	pp.	128-140.	

112 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	
113 Roger	Kimball.	 (2018).	 “The	Legacy	 of	 Friedrich	Nietzsche.”	The New Criterion,	Vol.	 37,	No.	 4.	

Retrieved	 from	 https://www.newcriterion.com/issues/1991/9/the-legacy-of-friedrich-nietzsche	 (accessed	 on	
4/12/2018);	R.	Lanier	Anderson.	(17/3/2017).	“Friedrich	Nietzsche.”	Stanford Encyclopedia of Philosophy.	Retrieved	
from	https://www,plato.stanford.edu/entries/nietzsche	(accessed	on	4/12/2018).	
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และคณติศาสตร์	ไม่เพียงผลกัดนัให้เรือ่งราวทางเศรษฐกจิและเศรษฐศาสตร์ในฐานะวชิาการศกึษายิง่ถอย
ห่างจากการมองภาพแบบองค์รวม	ทีไ่ม่ได้แยกความก้าวหน้าทางวตัถุออกจากมติด้ิานศลีธรรมจรรยาของ
ทั้งปัจเจกและสังคม	แต่ยังช่วยเร่งความเปลี่ยนแปลงผ่านปรากฏการณ์ความขัดแย้งใหญ่ของสังคมรวมถึง
สงครามโลก	การท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกลา่วและความเปน็ไปตา่งๆ	ในลกัษณะเดียวกัน	ไมเ่พียง
เป็นประเด็นที่ผลักดันให้เกิดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะวิชาการศึกษา	แต่ยังคงเป็น
ประเด็นที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

กิจกรรม 1.3.2

จงอธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่	19	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.3.2

ความคิดทางการเมอืงและสงัคมทีพ่ฒันาตวัในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่19	ไม่เพยีงส่งผลต่อความเป็น
ไปทางความคดิและวถิปีฏบิตัใินช่วงครสิต์ศตวรรษที	่20	แต่ยงัส่งผลต่อวถิคีดิและวถิปีฏิบตัขิองผูค้นในยคุ
ปัจจุบันเช่นกัน	 แม้แนวคิดเร่ืองการปฏิวัติเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมให้เชิดชูเสรีภาพปัจเจกมากยิ่งข้ึนจะยัง
ด�ารงตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที	่18	แต่ในช่วงต้นถงึกลางคริสต์ศตวรรษที	่19	เราได้เหน็การพฒันาตัวของหลาก
ความคิดทีเ่ริม่เอนเอยีงมาให้ความส�าคญักับสังคมส่วนรวมทีถ่อยห่างจากระบอบกษตัริย์แบบดัง่เดมิ	ไม่ว่า
จะเป็นแนวคดิชาตนิยิม	และสงัคมนยิม	แนวคดิทีใ่ห้ความส�าคญักับการบริหารปกครองสังคมผ่านการสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัรัฐกม็คีวามโดเด่นเช่นกนัทัง้การผลกัดนัรฐัแบบสาธารณรฐั	และรฐัทีม่กีษตัรย์ิเป็นศนูย์
รวมแห่งอ�านาจ

ไม่ว่าจะอย่างไร	ภาพของสงัคมทีไ่ด้ประโยชน์จากความเปลีย่นแปลงดงักล่าวกย็งัดจูะไม่ครอบคลมุ
ผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมที่ยากจะเลี่ยงชะตากรรมในการผันตัวเองไปเป็นแรงงานให้กับเศรษฐกิจทุนนิยมที่
ขยายตัวอย่างมากหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงกลางศตวรรษ	 แนวคิดสังคมนิยมจึงกระจายตัวได้ดี
ในบรรยากาศเช่นนี้	 ควบคู่ไปกับการผลักดันการเปล่ียนแปลงสังคมผ่านการปฏิวัติ	 แนวคิดมาร์กซิสต์ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถอนรากถอนโดนจึงได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากผู้มีอ�านาจ	 ในช่วง
ศตวรรษน้ีเช่นกันท่ีเราได้เห็นการขยายตัวของแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ต้ังค�าถามต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และความทันสมัยที่ท�าลายธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม	 แม้จะมีกลุ่มคนที่ประสบความส�าเร็จ
ไปกับการเปลี่ยนแปลง	แต่ผู้ไร้สามารถกลับมากกว่า	 ส�าหรับนีทเช่แล้วความโดดเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้น	 จาก
ท้ังความรู้สึกไร้รากและความไร้แก่นสารของชีวิต	 จะน�าพาทั้งชีวิตมนุษย์และสังคมไปสู่ความว่างเปล่าใน
ท้ายที่สุด
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เรื่องท่ี 1.3.3

ข้อพิจารณาและสาระโดยสังเขปของความคิดทางการเมือง

และสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 20

แม้เอมลิ	เดอร์ไคม์	(Emile	Durkheim)	จะถงึแก่อสญักรรมในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่1	ซึง่สงัคม
โลกก�าลังสับสนวุน่วายจนยากทีจ่ะให้ความใส่ใจอย่างจรงิจงักบัการพฒันาตวัของความคดิทางการเมอืงและ
สังคมทีท่ัง้พยายามท�าความเข้าใจความเปล่ียนแปลงของสงัคม	และเสนอความคดิโดยเฉพาะในเชงิประยกุต์
ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม	แต่ก็คงไม่ง่ายนักที่จะปฏิเสธความส�าคัญในการเสนอความคิดของเดอร์ไคม์	
หนึง่ในผูว้างแนวทางการศกึษาสงัคมวทิยา	(sociology)	ต่อจาก	ออกสุต์	กงต์	(Auguste	Comte)	ผูว้าง
รากฐานให้กับแนวทางปฏิฐานนิยม	 (positivism)	 เดอร์ไคม์ยังคงสืบทอดแนวทางดังกล่าว	 ด้วยพื้นฐาน
ทรรศนะทีว่่าปัญหาทางสงัคมสามารถแก้ไขด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์	ในลกัษณะทีม่องว่า	ความร่วมมือ
ของมนษุย์มลีกัษณะทีเ่ป็นองคาพยพเชิงกลไก	(mechanical	and	organic)	แต่มิใช่ผ่านกลไกการกดบงัคับ
ของรัฐ

อาจกล่าวได้ว่า	 ส�าหรับเดอร์ไคม์แล้ว	 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม	 (solidarity)	 ที่มี
รากฐานมาจากค�าขวัญการปฏิวัติฝรั่งเศสส�าคัญต่อวิวัฒนาการของสังคม	ที่ดูจะถอยห่างจากความเป็นอัน
หน่ึงอันเดียวเชิงวัฒนธรรม	 (cultural	 homogeneity)	 ไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันในเชิงวัตถุ	 (material	 
interdependence)	มากยิง่ขึน้	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อืในช่วงเวลาทีก่ารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	
(International	 Relations:	 IR)	 ค่อยๆ	 ก่อเกิดในฐานะสาขาวิชาการศึกษาที่ยังคงมุ่งความสนใจในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ	(inter-state	relations)	ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องของสงครามและสันติภาพ114 
ปัญหาทางการเมือง-สังคมในยุโรปเริ่มกระจายตัวกว้าง	 แต่จุดเน้นของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทีท่�าให้เกดิทรรศนะทีพั่ฒนาตวัอย่างชัดเจนในเวลาต่อมาว่า	ปัญหาดงักล่าวเป็นเรือ่งภายในเขตแดน
รฐั	หาใช่ระหว่างรัฐ	ปัจจบุนัการศกึษาได้ปรบัเปลีย่นแนวทางไปจากมมุมองเช่นนีค่้อนข้างมาก	เป็นเหตใุห้
ผู้เขียนน�าเสนอเนื้อหาหน่วยการศึกษานี้	เพื่อหวังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องสายธารความคิด	และ
ปัญหาดังลก่าวที่มีนัยส�าคัญข้ามเขตแดนรัฐมากขึ้น

เดอร์ไคม์วางแนวความคิดให้เราใส่ใจต่อลักษณะพลวัตรของสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคล่ือนด้วยการ
แข่งขนัทางเศรษฐกจิและนวัตกรรมทางเทคโนโลย	ีทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งและวกิฤตต่างๆ	มากมาย	ท�าให้
ผูค้นโดดเด่ียวอ้างว้าง	(anomie)	เพราะขาดรากยดึในเชงิปทสัถานท่ีเคยยดึโยงอยูก่บัธรรมเนยีมประเพณี	
กลไกของรฐักย็ากจะประสบความส�าเรจ็ในการผสานความร่วมมอืระหว่างปัจเจกท่ีโดดเดีย่ว	การผสานความ 
 

114 ผู้เขียนได้กล่าวถึงความคิดและวิวัฒนาการดังกล่าวไว้ในที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	ผู้สนใจในเรื่องดังกล่าวโปรด
ศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“หน่วยที่	1	อารัมภบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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ร่วมมือที่รัฐควรให้การสนับสนุนในรูปของ	บรรษัท	(corporation)	จะเป็นหน่วยงานสาธารณะ	ซึ่งอาจจะ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	ที่อาจช่วยทั้งการจัดระเบียบความสัมพันธ์	และสร้างส�านึกในเรื่องของ
ความรับผิดชอบ	(responsibility)	ให้กับผู้ที่เข้าเกี่ยวข้อง

กล่าวได้ว่าการมองภาพของความเชื่อมโยงในลักษณะติดต่อควบคุม	(cybernetic)	ของรัฐที่ค่อน
ข้างมีลักษณะเป็นแกนแนวดิ่ง	 (vertical)	 ที่ต้องเช่ือมประสานกับกลุ่มความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ	ที่มีลักษณะ
เป็นแกนแนวนอนหรอืแนวระนาบ	(horizontal)	ท�าให้ยากจะปฏเิสธความส�าคญัของการเคล่ือนไหวทางการ
เมืองท่ีสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในระบบประชาธิปไตย	 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	 กระบวนการสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย	(democratisation)	เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสังคม115	หากปราศจากการเชื่อมสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้	 เสถียรภาพทางสังคมอาจพังทลาย	
แนวคิดเช่นนี้เองที่เป็นรากฐานให้กับการศึกษาความเคลื่อนไหวทางสังคม116

แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่	20	การประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางดังกล่าวมักเป็น
ไปภายในขอบเขตรัฐใดรัฐหนึ่ง	 แต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	 20	 เราได้เห็นถึงการเชื่อมโยงแนวความ
คดิดงักล่าวกบัปรากฏการณ์การเรยีกร้องให้เกดิการเปลีย่นแปลงในหลากหลายมติข้ิามพรมแดนรฐัเพิม่มาก
ขึน้	อาทิ	ประเด็นในเรือ่งของการย้ายถิน่	สทิธมินษุยชน	และการแก้ปัญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อม	
อาจกล่าวได้ว่า	ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่	 2	จะสิ้นสุดลง	หลากหลายความคิดทางการเมืองและสังคมที่
เป็นแกนหลักให้กับการศึกษาสังคมศาสตร์	 รวมถึงรัฐศาสตร์	 และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้พัฒนา
ตัวไปในทิศทางที่เราเริ่มคุ้นชินกันในปัจจุบัน	(ค.ศ.	2018)	โดยเฉพาะกลุ่มความคิดเสรีนิยม	(liberalism)	
ท่ีกระจายตัวอย่างมาก	 แต่ก็ไม่อาจยับยั้งการเกิดขึ้นของสงครามโลกท้ังสองคร้ัง	 จนเป็นเหตุให้เอ็ดเวิร์ด	
ฮอลเล็ต	คาร์	(Edward	Hallet	Carr)	นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัย	หนึ่งในผู้วางรากฐานแนวคิดหลักให้กับ
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ช้ีชวนให้เราเหน็ว่าสจันยิม	(realism)	น่าจะเป็นแนวทางทีเ่หมาะ
สมกว่าในการศึกษาและสะท้อนภาพความเป็นจริงที่โหดร้ายทารุณของความเป็นไประหว่างประเทศ	 ซึ่ง
เป็นแกนหลักให้กับการถกเถียงโต้แย้งครั้งที่	1	(the	first	IR	great	debate)	ของการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ117

ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่	1	และครั้งที่	2	ผู้คนมากมายพยายามท�าความเข้าใจว่า	เหตุใด
มนษุย์จงึสามารถยอมรบัการผลิตซ�า้ความทารณุโหดร้ายทีม่นษุย์กระท�าต่อมนษุย์ด้วยกนัได้อกีในระยะเวลา
อันรวดเร็ว	นอกเหนือจากการเริ่มขยายตัวของแนวคิดสัจนิยมดังกล่าวข้างต้น	กลุ่มคนที่สนับสนุนแนวคิด
สงัคมนิยม-มาร์กซสิต์เป็นอกีกลุม่หนึง่ทีพ่ยายามท�าความเข้าใจและแสวงหาค�าตอบต่อการผลติซ�า้ดงักล่าว	
ด้วยการเสนอแนวความคิดที่เริ่มมีการทบทวนรากฐานความคิดของกลุ่มสังคมนิยม-มาร์กซิสต์	อันโตนิโอ	
กรมัชี	่(Antonio	Gramsci)	อดตีหวัหน้าพรรคคอมมวินสิต์อติาล	ีทีพ่่ายแพ้ในการชงิพืน้ทีก่ารเมอืงให้กบั	

115 Gianfranco	 Poggi.	 (2011).	 “Durkheim,	 Emile	 (1858-1917).”	 in	 Bertrand	Badi,	 Dirk	 Berg-Schlosser,	
Leonardo	Morlino	(eds.).	(2011).	International Encyclopedia of Political Science,	Vol.	3.	Los	Angeles,	New	Dehli,	
Singapore,	Washington,	D.C:	SAGE	Reference,	pp.	696-699.	

116 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	14	ความเคลื่อนไหวทางสังคม”	อ้างแล้ว.	
117 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“หน่วยที่	1	อารัมภบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”	อ้างแล้ว.	
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เบนิโต	มุสโสลินี	 (Benito	Mussolini)	 และต้องจ่ายบทเรียนราคาแพงด้วยการสิ้นอิสรภาพทางกาย	แต่
กลับช่วยให้กรัมชี่มีเวลาคิดใคร่ครวญและเปิดกว้างทางความคิด

การทบทวนความคิดของกรัมชี่	 ท�าให้เราได้เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงชัดเจนมากข้ึนในเร่ืองของการช่วง
ชิงการน�าทางความคิด	ที่ท�าให้สถานการณ์การครองความเป็นเจ้า	(hegemony)	ของผู้ถือครองอ�านาจไม่
ว่าจะเป็นไปในระดับรัฐ	 และ/หรือระดับระหว่างประเทศ	 เป็นเร่ืองที่เปล่ียนผ่านได้ไม่ง่ายนัก	 เพราะความ
ยนิยอม	(consent)	สมคัรใจยอมรบัอ�านาจของผูอ้ยูใ่นปกครอง	ซึง่นกัคดินกัทฤษฎใีนกลุม่กรมัชีใ่หม่	(neo-
Gramscian)	 อาทิ	 โรเบิร์ต	 ค็อกซ์	 (Robert	 Cox)	 น�ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ	 หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ	 (In-
ternational	Political	Economy:	IPE)118

ในช่วงทศวรรษ	1920	อกีเช่นเดยีวกนัท่ีได้วางรากฐานแนวความคิดให้กบักลุม่ความคดิทฤษฎแีนว
วิพากษ์	ซึ่งอาจจัดได้ว่า	 เป็นตัวแทนส�าคัญในการต่อกรและโจมตีอย่างไม่ย่อหย่อนต่อเรื่องของการเอารัด
เอาเปรียบ	 การกดทับ	 และความรู้สึกแปลแยกที่ฝังรากลึกอยู่ในอารยะธรรมตะวันตก	 แม้อาจจะมีท่ีมาที่
หลากหลาย	 อาทิ	 การที่ค้านท์ให้ความส�าคัญสูงสุดกับความเป็นอิสระทางศีลธรรม	 (moral	 autonomy)	
ของปัจเจก	 และยังให้ความส�าคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์	 เท่ากับช่วยเปิดโอกาสให้เรา
เผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างมีอิสรเสรี	 หรือการที่เฮเกลให้ความส�าคัญกับส�านึกรู้ของมนุษย์	 (con-
sciousness)	ในฐานะพลงัขบัเคลือ่นประวตัศิาสตร์	เพราะความคดิหาได้แยกจากวถิปีฏบิตัทิีเ่ราใส่ใจห่วงใย

อย่างไรกต็าม	ความเคลือ่นไหวทางความคดิทีช่่วยวางรากฐานให้กบัแนวคิดทฤษฎเีชงิวพิากษ์เช่น
ที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันมาจากหลากหลายแนวทางความคิด	(complex	of	themes)	ที่สลับซับซ้อนจาก
การผลักดันของกลุ่มนกัคดิทีเ่รยีกโดยรวมว่า	มาร์ซิสต์ตะวันตก	(Western	Marxism)	ทีม่ปีฏกิริิยาต่อการ
ก่อตัวของกระบวนการสวมสร้างความเป็นชาติ	 (nationalisation)	 ให้กับแนวคิดมาร์กซิสต์	 ทั้งที่แนวคิด
ดังกล่าวมองข้ามความเป็นชาติไปให้ความส�าคัญกับมนุษยชาติโดยรวม	และการพัฒนาตัวอย่างแข็งแกร่ง
ของแนวความคิดมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์	 (Marxism-Leninism)	 ภายหลังการปฏิวัติรัสเซีย	 กล่าวอีกนัย
หน่ึงก็คอืการพัฒนาตวัของกลุม่แนวคดิทฤษฎวิีพากษ์เกดิจากวกิฤตภายในของสายความคดิมาร์กซสิต์	จน
ท�าให้เกิดการแยกตวัออกเป็นมาร์กซสิต์แบบคลาสสกิ	(classical	Marxism)	ทีย่งัให้ความส�าคญักบัความ
ขดัแย้งระหว่างแรงงานกบัทนุ	การต่อสูท้างชนช้ัน	ไปจนถงึการให้ความส�าคญักบัพรรคในฐานะองค์กรหลกั
เพื่อการต่อสู้ทางการเมือง

ขณะเดียวกันก็มีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่หันมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับการตั้งค�าถามในระดับญาณวิทยา	
ส�านึกรู้	 และอัตตะภาวะวิสัย	 (subjectivity)	 ที่สัมพันธ์กับแง่มุมต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งข้ึน	 ซึ่ง
สัมพันธ์กับทรรศนะต่อวัฒนธรรม	 ศิลปะ	 และสุนทรียศาสตร์	 จนท�าให้บางครั้งก็มีการเรียกขานกลุ่มแนว
ความคิดความสนใจนี้ว่า	 มาร์กซ์สายมนุษย์นิยม	 (humanist	Marx)	 กลุ่มนี้เองที่เราน�ามาเรียกขานโดย
รวมว่า	มาร์กซิสต์ตะวันตก	เจร์ิจ	ลคูชั	(György	Lukács)	ชาวฮงัการี	หรือทีรู้่จกักนัในนาม	เกออร์ก	ลคูชั	

118 วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2557).	“หน่วยที่	1	เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ	ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก”	
อ้างแล้ว;	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2557).	 “หน่วยที่	 4	 กลุ่มแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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(Georg	Lukacs)	ซึง่เสนองาน	History	and	Class	Consciousness	(ประวตัศิาสตร์และส�านกึทางชนชัน้)	
คาร์ล	คอร์ช	(Karl	Korsch)	ชาวเยอรมัน	ที่เสนองาน	Marxism	and	Philosophy	(ลัทธิมาร์กซ์	และ
ปรัชญา)	และอันโตนิโอ	กรัมชี่	 ที่เสนองานในช่วงต้นทศวรรษ	 1920	 จัดได้ว่า	 เป็นกลุ่มแรกๆ	ของความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวที่ยังไม่ละทิ้งมาร์กซิสต์แบบคลาสสิกไปทั้งหมด	 การเคลื่อนไหวเช่นนี้เองที่ได้ช่วยวาง
กรอบโครงความคดิทีต่่อมา	สถาบนัวจิยัสงัคม	(Institute	for	Social	Science)	หรือทีรู่จ้กักนัในนามของ	
ส�านักแฟรงค์เฟิร์ต	 (Frankfurt	 School)	 เป็นผู้สืบต่อและพัฒนาแนวทางและขอบข่ายให้มีความชัดเจน 
ยิ่งขึ้น119

แม้ว่าในช่วงเวลาของการถกเถียงโต้แย้งครั้งที่	 2	 ของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
(IR)	 ความคิดต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้นแทบจะยังไม่อาจหาพื้นที่ยืนได้อย่างม่ันคงในแวดวงการศึกษา	 IR	
กระแสหลักที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่เรื่องของสงคราม	สันติภาพ	และความมั่นคงของรัฐ	ที่เอนเอียงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาสังคมศาสตร์ที่พยายามประยุกต์ใช้ปฏิฐานนิยม	 (positivism)	 เพื่อแสวงหา
และสร้างองค์ความรู	้โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีแ่นวทางพฤตกิรรมนยิม	(behaviourism)	ได้รบัความส�าคญั
จากแวดวงสงัคมศาสตร์โดยเฉพาะรฐัศาสตร์แบบอเมรกินั	แต่หากเราขยายขอบเขตการศกึษา	IR	ให้เชือ่ม
โยงกับ	 IPE	 เราจะเห็นได้ว่า	 นี่คือช่วงเวลาที่	 แนวคิดทฤษฎีในกลุ่มมาร์กซิส	 รวมทั้งทฤษฏีพึ่งพิง	 (De-
pendencia	or	Dependency	Theory)	การพัฒนาแบบพึ่งพิง	 (Dependent	Development)	 ไปจนถึง
แนวคิดทฤษฎีระบบโลก	 (World	 System	Theory)120	 ได้รับความสนใจควบคู่ไปกับ	 และ/หรือคู่ขนาน
ไปกับทฤษฎีการพัฒนา	 (Development	 Theory)	 ตามแนวทางเสรีนิยมที่มีสังคมอเมริกันเป็นต้นแบบ	
เพือ่ผลักดันกระบวนการสร้างความทนัสมัย	(modernisation)	ให้ในหลายพืน้ท่ีรัฐเกดิใหม่หลงัสงครามโลก
ครั้งที่สอง	ที่เผชิญปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง	จนเป็นเหตุให้แวดวงการก�าหนดนโยบาย
และผู้ท่ีเก่ียวข้องหว่ันเกรงว่า	ภาวะดงักล่าวจะเปิดช่องว่างให้กบัการแทรกซมึ	แทรกแซง	และช่วงชงิการน�า
ทั้งทางความคิด	และทางพื้นที่การเมือง	ให้กับกลุ่มที่สนับสนุนแนวความคิดมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์

สองทศวรรษหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสาร	 และการผลิตสร้างนวัตกรรมทางการเงิน	 ที่สร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบทาง
โครงสร้างอย่างชัดเจนให้กับผู้คนภายในรัฐจ�านวนไม่น้อย	 ไม่ต่างจากสภาพความเป็นไประหว่างประเทศ
ท่ีแนวคดิทฤษฎเีสรนียิมใหม่	(neo-liberalism)	และสจันยิมใหม่	(neo-realism)	ทีเ่น้นถึงความเชือ่มโยง
ของโครงสร้างระหว่างประเทศกับความเป็นไปภายในรัฐ	ซึ่งขัยเน้นถึงความได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่าง
รัฐที่เกิดเพิ่มมากขึ้น	 สัจนิยมใหม่มองว่า	 รัฐต้องแสวงหาหนทางช่วยเหลือตนเอง	 (self-help)	 ให้รอดใน
สภาพอนาธิปไตย	 (anarchy)	 ระหว่างประเทศ	 การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อหวังความคุ้มครองจากการ 
 

119 Stephen	Eric	Bronner.	 (2011).	Critical	Theory:	A	Very	Short	 Introduction.	Oxford:	Oxford	Univer-
sity	Press,	pp.	1-3;	“Western	and	Heterodox	Marxism.”	(n.a).	Marx200.	Retrieved	from	https://www.marx200.org/	
en/marxism-think-one-two-many-marxes/western-amd-heterodox-marxism	(accessed	on	12/12/2018).	

120 วรารัก	เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	(2557).	“หน่วยที	่4	กลุม่แนวคดิทฤษฎีมาร์กซสิต์”	อ้างแล้ว;	วรารกั	เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	(2558).	
“สถานภาพวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในไทย	 (พ.ศ.	 2540–ปัจจุบัน):	 การพัฒนาตัวที่ยังเฝ้ารอทิศทางการศึกษาและความ
ร่วมมือ”.	รัฐศาสตร์สาร.	ปีที่	36	ฉบับที่	1	(มกราคม–เมษายน	2558).	น.	1-83.	
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สร้างดุลแห่งอ�านาจ	(balance	of	power)	ที่ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายจึงเป็นประเด็นหลักของการศึกษา	
ขณะที่เสรีนิยมใหม่เสนอภาพเชิงบวกมากกว่า	 โดยให้ความส�าคัญกับทิศทางความร่วมมือ	 โดยอาศัยพื้น
ฐานความร่วมมือในภารกิจ	 (functionalism)	 ที่ก่อประโยชน์ร่วมกันแบบค่อยเป็นค่อยไป	 จนท�าให้เกิด
ปรากฏการณ์ไหลล้น	(spill-over)	ของความร่วมมือไปในด้านต่างๆ	ที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น

แม้กระนัน้กต็าม	สิง่ทีย่ากจะมองข้ามท่ามกลางบรรยากาศทีค่วามเป็นไปในด้านต่างๆ	ทัง้ภายใน
ระดับขอบเขตรฐัและในโครงสร้างระหว่างประเทศเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	ความลืน่ไหลของความคิดเหน็	
ตลอดจนความขดัแย้ง	และความร่วมมือ	ทีแ่ม้ความคดิเหน็และอดุมการณ์ทางการเมืองจะอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั
กใ็ช่ว่า	จะต้องอดุมไปด้วยมติด้ิานบวก	และความเหน็พร้องเสมอไป	ขณะทีค่วามต่างของอดุมการณ์ทางการ
เมืองก็ใช่ว่าจะเสนอแค่เพียงภาพด้านลบ	 ในยุคสมัยที่ประชากรขยายตัวในหลากหลายพื้นที่จนก่อความ
ตงึเครยีดทัง้ต่อการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรสงัคม	จนผลกัดนัให้มกีารใช้หลากหลาย
วธิกีารมาก่อร่างและเสรมิสร้างความได้เปรยีบของฝักฝ่ายตน	เมือ่มองย้อนด้วยญาณทศัน์	(hindsight)	จงึ
หาใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด	ที่ผู้คนจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่เอนเอียงมาทางวิถีคิดเชิงวิพากษ์จะตั้ง
ค�าถามต่อความเป็นจริงทางสังคม	(social	reality)	ว่าก่อร่าง/ประกอบสร้าง	(construction)	ด้วยจุดมุ่ง
หมายทีส่นับสนนุ	และ/หรอืผลกัดนัให้ผูค้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ชนชัน้ใดชนชัน้หนึง่	หรอืรฐัใดรฐัหนึง่กอบโกย
ความม่ังค่ังและประโยชน์สขุ	บนต้นทนุการเสยีเปรยีบของผูค้น	ชนชัน้	และ/หรอื	รฐัอืน่	อาท	ิสตร	ีแรงงาน	
และรัฐโลกที่สาม121

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในช่วงเวลานั้นคือ	 แรงขับเคล่ือนส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเคล่ือนไหวเรียกร้อง
ความเปลี่ยนแปลงที่มากไปกว่าเรื่องราวของประเด็นทางเศรษฐกิจ	สิทธิมนุษยชน	สิทธิพลเมือง	ไปจนถึง
การแสวงหาเสรีภาพในมิติทางสังคม-วัฒนธรรมผลักดันให้เกิด	 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม	่
(new	social	movement)	ทีเ่ปิดพืน้ทีใ่ห้ความคดิทางการเมอืงและสงัคมซึง่ให้ความส�าคญัทีต่วัมนษุย์เข้า
มามีบทบาทในการศึกษา	 IR	 และ	 IPE	 มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลากหลายดินแดนที่เคยให้
หลักประกันทางสังคมแก่ผู้คนผ่านนโยบายรัฐสวัสดิการในหลากหลายรูปแบบ	 ประสบปัญหาทั้งทางการ
เงินและเศรษฐกิจที่บีบให้เศรษฐกิจแบบเคนส์	(Keynesian	economy)	ที่เน้นการจ้างงานเต็มระบบกลาย
เป็นเรื่องในอดีต	และเสรีนิยมใหม่ในแบบที่อังกฤษ	 (Thatcherism)	และสหรัฐอเมริกา	 (Reaganomics)	
ผลกัดันซ่ึงปรบัตัวไปเน้นความส�าคัญของภาคเอกชนมากยิง่ขึน้กลายเป็นวถีิปฏบิตัทิีไ่ด้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย	กระแสโลกาภิวัตน์ร่วมสมยัโดยเฉพาะจากการหนนุน�าของความเปลีย่นแปลงด้านการเงนิปรากฏ
ตัวอย่างชัดเจนในช่วงเวลาเช่นนี1้22

121 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2551).	“Constructivism	เพื่อการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”	อ้างแล้ว;	
วรารัก	เฉลมิพันธศุกัดิ.์	(2555).	“หน่วยที	่4	แนวคดิทฤษฎก่ีอร่าง/ประกอบสร้าง	ในฐานะทฤษฎีกระแสรอง”	อ้างแล้ว;	วรารกั	เฉลิม
พันธุศักดิ์.	 (2555).	 “หน่วยที่	 5	 แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่	 ๆ	 ”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

122 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2553).	 “ความคิด:	คุณสมบัติส�าคัญของการเป็นตัวแสดงที่มีความกระตือรือร้น”	อ้างแล้ว;	
วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว;	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	14	ความ
เคลื่อนไหวทางสังคม”	อ้างแล้ว.	
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แม้ภาพการทุบท�าลายก�าแพงเบอร์ลินเมื่อ	 ค.ศ.	 1989	 จะได้ช่วยก่อมายาคติในช่วงเวลาหนึ่งว่า	
โลกได้เริม่ถอยห่างจากความขดัแย้งใหญ่	แต่ก่อนทีโ่ลกจะได้ผ่านเข้าสูส่หสัวรรษใหม่หรอืผ่านจากศตวรรษ
ที่	20	มายังคริสต์ศตวรรษที่	21	 เรากลับได้เห็นความขัดแย้ง	และความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบกลับ
มาปรากฏให้เห็น	 ซึ่งมีทั้งความรุนแรงที่ก่อปัญหาต่อความมั่นคงแห่งรัฐ	 และความรุนแรงที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงมนุษย์	(human	security)	ที่มีนัยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	(wellbeing)	หรือ
คณุภาพชวีติ	(quality	of	life)	ทีเ่ริม่ปรากฏท้ังในวถีิความคดิและการปฏบัิตอิย่างชดัเจนตัง้แต่ช่วงทศวรรษ	
1970	ท่ามกลางการตั้งค�าถามต่อเรื่องของเส้นทางการพัฒนา	ซึ่งมุ่งเน้นตัวเลขสวยงามทางเศรษฐกิจ	 แต่
กลับเลือกทีจ่ะมองข้ามความเสือ่มถอย	ร่อยหรอ	(depletion)	และ/หรือความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	(sustainable	natural	resources	and	environment)	และโอกาสในมิติต่างๆ	ที่จะช่วย
ให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพแห่งตนได้อย่างเต็มความสามารถ123

จึงออกจะมิใช่เรื่องแปลกที่ความเสื่อมถอยของคุณภาพชีวิต	หรือการคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าในพื้นที่อื่น	 ท�าให้การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นท้ังในรูปแบบชั่วคราวตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวและโอกาสการ
ท�างาน	 และการย้ายถิ่นถาวรที่อาจมีปัจจัยด้านความขัดแย้งและความรุนแรงเป็นตัวหนุนเสริมจะเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีเ่ราพบเหน็ได้ทัว่ไป	โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีเ่มอืงมหานครขนาดใหญ่	(mega	cities)	
ในหลากหลายดินแดนรวมถึงกรุงเทพมหานคร	พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายเช่นนี้เองที่มีส่วนส�าคัญไม่น้อย
ในการกระตุ้นให้เราย่ิงต้องส�ารวจพรมแดน	 (border)	 ความรู้ความคิด	 และความเข้าใจต่อทั้งเร่ืองของ
พรมแดนที่หมายถึงเขตแดนเชิงพื้นที่	 โดยเฉพาะพื้นที่ในความหมายของเขตแดน	 (territory)	 อธิปไตย
แห่งรัฐ	 ที่ดูจะปุพรุนมากขึ้นจากการไหลลื่นของผู้คนและกิจกรรมข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ก่อผล
บวก	 และ/หรือผลลบ	 และพรมแดนในความหมายของความเป็นชายแดน	 (frontier)	 ในเชิงเส้นแบ่งของ
ขอบเขตความรู	้ทีเ่ราอาจต้องทบทวนว่า	ความรูท้างการเมอืงและสงัคมทีเ่ราสะสมเป็นองค์ความรูจ้ากอดตี	
อาจต้องมีการรื้อถอน	 และ/หรือ	 ก่อร่าง/ประกอบสร้างขึ้นใหม่มากน้อยเพียงใด	 เพื่อสนองตอบต่อความ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในคริสต์ศตวรรษที่	21	ให้ได้มากที่สุด

123 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักด์ิ.	 (2553).	 “แนวทางการบรรลุถึงความสามารถของมนุษย์	 (Capability	 Approach)”	 ใน	
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ.	 นนทบุรี:	 สาขาวิชารัฐาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช;	วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2557).	 “หน่วยที่	 3	แนวคิดด้านความมั่นคง”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาความขัดแย้งและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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กิจกรรม 1.3.3

จงอธิบายสาระความคิดทางการเมืองและสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	20	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 1.3.3

การที่คริสต์ศตวรรษที่	20	ต้องผ่านเผชิญสงครามใหญ่ถึง	2	ครั้ง	คือ	สงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	
ซึง่สร้างความได้เรียบ-เสยีเปรียบให้กับทัง้ผูค้นและรฐัจ�านวนมาก	ไม่เพยีงกระตุน้ให้เกดิค�าถามว่า	สงคราม
ท่ีก่อความเสียหายต่อมนุษยชาติโดยรวมเช่นน้ัน	 เกิด(ซ�้า)ข้ึนได้อย่างไร	 ที่ยังคงเป็นค�าถามหลักส�าหรับ
การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ	แต่ยงักระตุน้ให้เกดิการพจิารณาถงึความเชือ่มโยงของปัญหาหลาก
มิติที่สะสมตัวในสังคมระดับรัฐ	รวมถึงรัฐเกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่	2	มาตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้า	กับ
ความเป็นไประหว่างประเทศ	 แม้กลุ่มความคิดทฤษฎีวิพากษ์ที่สืบสายความคิดจากมาร์กซิสต์ตะวันตกจะ
มบีทบาทน�าในการตัง้ค�าถามต่อแรงกดทบัซึง่ปรากฏทัง้ภายในเขตแดนรฐัและในโครงสร้างระหว่างประเทศ
ทีผู้่คนและรฐัจ�านวนมากต้องผ่านเผชิญ	แต่ก็ยงัยากจะผลกัดนัให้แนวคดิกระแสหลกับนพืน้ฐานสจันยิมและ
เสรีนิยมใหม่เสื่อมความนิยม	ก่อนที่แนวความคิดดังกล่าวจะเผชิญแรงต้านมากขึ้นช่วงหลังสงครามเย็น	ที่
ผูค้นในวงกว้างได้พบเผชิญกบัความรนุแรงหลากหลายรปูแบบทัง้ภายในและข้ามเขตแดนรฐั	เริม่หวนกลบั
มาตั้งค�าถามมากขึ้นว่า	 ความคิดทางการเมืองและสังคมแบบใดที่จะช่วยให้เส้นทางการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์	ไม่เพียงเชื่อมสัมพันธ์กับความมั่นคงมนุษย์	หากแต่ยังเชื่อมโยงกับสันติภาพระหว่างประเทศได้อีก
ด้วย
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